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, ,Brasilia foco das atenções,politicas:
,

Doje'eleivão dos novosmembrDs da
TI .AS LIA, 23 (OE) - O do estado-maior do depu-

:::t����Og,er��d;a��, a�; ::�a:a���i t�;:::i,su::� l\"l"nl·ste'rio reunídoontem ·

ba de desmentir categorí- sas e que a, vitória do atual I V I -.

V •

�;f�e:?::�t�ª�1:g Aprovadas numerosas medidas' visando reconstrução
��é:���:�Efu�eÊ ��;i��;S';== eco�ômica e' 'Esta�nização �a vida do Paísverão se realizar amanhã,
na hipótese de na sessão de FLORIANÓPOL1S, 23 (OE) BRASíLIA, 23 <OE) - O
hoje' haver número; e como - Continua voltada para Ministério. reunido ontem

haverá número, -a eleição Brasília, a ãtenção, dos. com .0 presidente ' Castelo
deve se processar amanhã. meios políticos estaduais e Branco aprovou a 'execução
E prossegue mais adiante o locais, onde deverá Se rea- dê numerosas medidas pre- se em conta não apenas
deputado 'Rui Santos: O lízar amanhã a votação conízadas pelo govêrno, vi- proporcionar o mmimo vi
.Bloco Revolucioná;i_o, deve- para, a escôlha dos novos sando f.t reconstrução eco- tal à sub-sistência do traba
rá vencer da presidência, membros da Mesa Diretôra nomica e a estabilização da lhador, como determina a,
aos suplentes. O parlamen- da Câmara Federál, i "sendo vida no país. Vários proje-
,tar conCluiu 'desmentindo candidatos o atual presí- tos foram aprovados nêsse
as notícias dos inimigos da "dente sr. Ranieri Mazzilli sentido, salientando-se que
revolução, sôbre adíamen- pelo PSD., e pelo bloco re- será enviado próxímamente
to do pleito. Na sessão des- volucíonárío reçém-forma-' ao Congresso, destinado a,

. ta tarde' foram conhecidas do' o deputado u�enisír.t 'reduzir .f;l, faixa' maís eleva"
as duas chapas que disputa- Bílàc Pinto, Os meias cita-' "da de 'salários ele militares
rão a Mesa: da Câmara. dinos comentam que' a dís- .e funcionários civis,.' assim
Aumenta a movímentacão puta será fácil para o blo- como ele díretôres e empre

de parlamentares nesta C,l1- co recém-constituído pois gados de remuneração mais
pital, No aeroporto. de 'Bra- conta com apoío de 'canda- alta das empresas privadas.
sílía, é grande o número de datos de tôdos os partidos, Os fundos da providencia
deputados que a cada ater- inclusive com deputados serão recolhidos ao BNH,
ragern, procuram. correlí- pessedístas que aderiram pará rínancíamento de habí
gíonáríos, para articulações ao chamado BLOCO-REVO- Iítações populares. Outras
politicas. O deputado Erna�" tuçÃO, já se pensando em providencias destinadas a
ni Sátiro, líder do bloco Íançar no país' o Partido da assegurar ,economia e, in
parlamentar revolucionário, Revolucão: Enquanto' jsso, gresso numa fase' dê ,'e�
declarou que a candidatura os parlamentares Estaduais pansão econômica com .es
lmal] Pinto, já tem assegu- que se encontravam nas tabilídade de' pr�ços. serão,
r!f,da a mllioria necessária praras càbrinenses e inte- anunciadas pelo' pr;esidente,
pira s-ua ,eleição: Entreme.n- rior dO 'Estado começam a da República' na prim,'3ira
tes, c,írcuJos, políticos não retorn::\r ,a, FlQriaJ.16_polis, re.t1niãQ do Conselho CODS
se móstràin �nrúito 'cohlian-., não s'6' l'àTfi assistir 1l,ó ':Car-., trütivo· gQ,_,':l?lalÍl��!!J.n�to, _,'. �, ", fJ.:;.'

�"
'�\I.<" '. �, ...."" ;;""':":k. rf..\t(.;ç".tes l'la,s .... ·��iJll� �,:.na.';i.if'··Ü:��t-'tJ)·_ ,fi � ��P.J!;\-�L\'lF.'17' d&�_Tt;-

C'cll�aiéiatd -do bloco, face és 'mer-'tait!bi!ni -P,'lrã' _ aJ• �ntáhte!;; pàt:nmaf�:h,!;' "tta'ba-
últúnôs estudos' ocasibl1'ln- nhar a evolução dos' Mon- lhadores e dos govetnos es

do a demora em completar tecinlen'hos,políticos nacio- tuduai� no dia 6 de marco.
as chapas que disput�rão

-

n'àis e- loéãis, 'estando 'com' A propÓsito 'do salário l�lí
os demailil cargos 'da, mesa. vistas voltadas ao' �nôvo pe, nillio; foram c ,acertadas �as
Por outro lado, ,membros. dodo - leg.islativo �stadual. bases do' mesmo peio Minis-

,_ tério, e submetidas, as suas

bases às Confederacões. Os

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

mesa,diretora da,Câmara
- .

' .

nóvos 'niveis que', 'não formn

revelados, serão aprovados
'ainda êste mês, para entraI'
em vigor a primeiro de
março. Sali.ente a nota ofi
cial distribuída pela Secre-

tas

tarja' ge imprensa da Pre

sidência da República, que
na fixação dos novos ui,
veis de salário-mínimo teve-

lei, mas ainda evitar a sub
versão da .híerarquía de sa

lãríos, do pessoal mais' poli
ticado, e ajustar ,o salário
mínimo 1:'"15 reais possibili
dades da,' sanção pela eco-

,nomia" sem deflagrar nova

mente a espiral inflacioná-
ria.

BRASíLIA, 23 (OE)
Ao término da reunião mi

nisterial de hoje, o chefe
do gabinete civil, ministro
Luis Viana Filho. declarou

que ainda hoje ser1í� cbnhé
cidas as novas tabelas de
salarío-mínímo, 'e 'que o go
verno. fará divulgGV!"' 'uma
n6t"l. sôbre o caso ,da PA
NAIR do Brasil. Se;;l:lnc1o o

ministro Luis, Viana, o ch€\
fe dO govêrno fez aos minis
j r(\)s de, -EiStaqo. �j,(l-a 'expõ--

8�(_,'ãó
."
SÓ

..
hr{� _

fi qt�,t�' rela-
��_otm(ií� ,corr, 'a di 'l\;;ao do
pl'esitlente da Câm l'a. dos
'Deputados. Insit.n'tes de-

,pois, 11, seljretarili', ele inl

. pronsa da Presic1ê',ncia ela

República, ' distribUi,ll noLa

óÍicia).,' transcrevendo as de:

clarações feitas pelo presi
dente. Castelo Branco dlr·
rante a reunião., Disse o

presidente d'l República ao

,Ministériíl: "Senhores Mi-,
nistros', Desejo caracterizar
a atual fase política da re

volução, que se clesenrol'a
--- ... ..,._ � ----_ ..�--.- �'---- - --,---_,--

lino . de Matos no Senado

ta(a viO!entamen,te
CAST'ElO BRANCO

'BRASíLIA, 22 (OE)

dor do Estado; e Ja enca

minhou a proposição à co

missão de Justiça' para rer

ceber parecer. _Infornm-se
por outro lado, que o màté
rIa somente voltará a ple
nário para segunda discus

são, após o ,Carnaval.

Comemorada 'Onf-em a Criacão'
�

Exercito VermelhoPesos Arge.ntino e Uruguaio
Desvalorizacão" Iminente '

,

MOSCOU:23 (OE) - o

jornal "PRAVDA", dirigiu,
hoje por OC.<1sião' do 47° ani
v,ersário de criação do Exér
cito vermelho, UIrlP-. sauda
ção �os ex-combatentes dos
exé,rcitós aliados durante a

segupda gúerra D.mndial,
aos quais deséja êxito na

lutp, pela paz e contra uma

LONDRES, ,23 (OE) - E

'iminente uma desv;:l10riza
ção dos pesos argentino e

uruguaio. A informação es
ta contida na

mica Jo

na Capita1 britânica, é de
. tanto na Argentina' como

no Uruguai, as moedas ttm
preço elevado, ,s,?ndo pro
vávd uma rápida desvalori

zaçú0,

nova guerra. De SUa parte,
o Marechal Malinowisk: 'Mi
nistro da Defesa da URSS,
em sUa ordem do Clia, diri
ge·se não somente a solda
dos, marinheiros, oficiais e

generais, c01no nos �nos an

teriores; rrras tm'i'ibém -aos

veteranos do exé:::cito e ela

armada, ' que

'-----�

particularmente na Câmara
dôs Deputados. Surgiu não

ínopínadamente,
"

.mas atra
vés de calculadas manipula
'ções dós inimigos da reno-

vaçao ,política' brasileira,
Um movimento néssa casa

do Congresso Nacional, ni
tidamente contra-revoíucío
nárjo, E mais adiante: "O

presidente da RepÚblica
'qU(,{ vinha observando e

acompanhando a formação
dêsse surto nclítíco da con

.tra-revotução, passou .':1 par
ticipar das articulações 1113-

díssocíações política do go
vêrno e a divisão das F�t
ças Armadas, atualhando
votos de apoio de meios mi
litares. ,A' conduta de serie
dade de tôdos os membros
do Poder Executivo, civis e

militares, responde aos ob

jetivos da procurada cisa-
,

nía e os destrói. Penso que,
nésta fase da revolução es-

tamos mais uma vez com

unidade política e ação coe
sa no governo do Brasil,

Caroni 'nnr�ssa com Mandato
'de 's.eguranca

'

, ,

23 Pinto, adiantou que vai sus

(OE) - O ex-prefeito Jorge tentar no recurso. a exís
Caroni Filho, ingressou em têncía de uma íntervencão
juizo com uma petição. de indébit':1,' e violenta do Go
mandado de segurança, re-' vernador Magalhães Pinto;
querendo a anulação ela re� e' vai prová-la com uma no

solução da Cãrriara Munici- ta' do próprio Governàdor
pal . de Belo Horizorfte., que ao Secretário de Segurança,
o .declarou impedido; Seu' mandando cercar a Prefei
advogado, prOfeSS01' Sobral

·BELO HORIZONTE,

todos os brasileiros, dispôs·
to a �overnar sem facciosi-

ASSEMBl-1 MViolento discurso fOl pro- dade. Ao finalizar sua ora-
, E A 'INfiRA APR,OVAnunciado hoje 11,0 Senado ção, o Senador Lino de Ma-

Federal·pelo SI:. Linp dl'l Ma-
;

tOE> fez um l:1pelo' ao chefe PRORRO'GACA-Otos, que '(.Lcusou 'o presiden- da Nação, 'dizendo em certo
'

,

' I

f, '

te da República d�,ter-se pontO:."_:_'DeLe, presidente"Em prl'm.,e,I'ra dl'scussa'"'o a·'p�rovad,:.�revelàdo, surpreendentemen- CasLelo Braneo, os assun-,
_

f'
te, patrocinador de um pis- tos do Congresso Nacional
tema que' vem lutando há para, os congressistas., Cui- ,prórrogacão, do mandafo demuitoS" anos, para galgar o de, Presidente Castelo Bran- ,

, poder. ,Ressaltou 'que êsse co, só e só, dos assuntos" M!loalha-' p' tsistema vêm sendo repelido afetos ao chefe, do Executi- q es I n O
sempre nas urnas; motivo vo Federal, 'conforme pre- BELO HQRIZONTE, 23

pelo qual; voltou-se agom ceitua,l1 Constituição". A de- (OE) - A -Assembléia Le

para o Congresso Nacional,' fesa do Marechal Castelo gislativa de Minas Gerais

prétendendo' interferir na Branco, foi feita pelo Ser terminou a primêil',!1, 'dis
sua vid� intern�, I1isse o nador Da�iel Kruger, líder cussão da' propositura de

parlamentar paulista, que' do Gov�rno na Câmara AI- emenda constitucional, que
o Marechal Cástelo Branco, ta. Declarou êle que o sr. prorroga os mandatos do
mostrou ser não o che�e Lino de Matos, pretende Governador e vice-Governa
imparcial, o ,magistrado inimizar o chefe da N.'lção
ecônume, o Presidente de com o povo paulista.

BELO HORIZONTE E

cessãrías e indestináveis. RIO, 23 (OE) Foram

Longe de ser intervenção mal
..
recebidos pelos 'traba

no Poder, L6gi�lativo, -trata- lhadores, os novos índices
se dê uma .efétiva ligação ele salários mínimo. Diri

politica do atual chefe do gentes sindicais mineiros
govêmo d'1 revolução, po-' pretendem convocar reu

sição aliás tomada acima nião conjunta e posterior
de competições -partidarias mente protestar [unto ao

e que não
'

altéra, afirmacões Marechal Castelo Branco.
,

, "

anteriores e contrária a Na Guanabara, as .Coníede-
contínuísmos. em' se víncu- rações dos Traba.lhadores
la dé, gm.'lquér modo à pró- Cristac-s e da Indústrh,
xi.J.1'l:l:l;' sucess'f\o presiden,cial. também rnanifesin.ram-se,

, 'rel.::�tqj_O\.1 o p2'esidente C:::s-, contra o, I)OVO mínimo. Ale-,

t(l.!º,:�:1)'lC��f ;.���n:t!O: . '-f'�S gam n�o

c11'espon�er
à

.lm:r.il_ "'f'\.C1t$.'�.S dO, m0n-�(�n- n9ce,sS'iC\&ue. ',' ,

-nlma, t1�, r,,'lf!'.;
to �I

� !\í�álio, t�ljJ;�,ú • siStê:nc.in
. .r.;lo ncrarilldo,

,

-�---,---:-':--'--�- '--�--�-r--

'-�tenjunhH; Shorfs' -, MiÍíô,$ - Slaks,.
',' ,J!xclusivos, em Sanht' 'Calarina,
São EI1C.tluirndos 11a A ,MODELAR

Em 15 Pagamentos - S'em Entrada

a

tum:
'�__ .� ....__:-l._""'....._._:... _ ---_ .._..._

do

:" �j�q,��Hf�Ç�q: !;'� � 'i,: �i;Hl
(.luando ú país e�ii 'ilm"'iílti�lla.} .,iA.-trl'a:i,V-1_)claL\eXtin·

'JIO du Ei:w, ]]U",Ulle.ll(;O'u-se de i:t.11ediato a mobilizaçãO
(:í.:ollônÜClt, fm;mamlu O' exércitO' de retaguarda, lJara a

b�talha da l)l'úduç:uo, côin a dupla fhlpUdade de supri
uiento !lás t'ôn;l1s atiadàs e de O'cO'rrência its nec�ssida·
des illtCl'1ll1S. HO'U\'c, sem dúvida, �al11as llle,'itáveis de

jJ�''1uen<\ nlO1.lta, sem prejuizo dO' exigido e(luiL.1JriO' da

<u;ão gel·a�. lHas, de (lUalquer fOl'ma, as nO'ssas condições
fimmceu'as nãO' sofreram dcsmantêlO', mantendO'-se mais
O'U luenO's esilÍyeis, a despeito (lO' elevadO' ônus de no·
vos encargos, conscrvandO' a mO'eda pO'nderável poder
aquisHiyO'..

P.,elev'l notar ainda que, reduzidO' acentuadamente o

m�1"ca(1 o de impO'rtação, com O' empal'cdaIl}-cnto dO' "C·

'1110 continente, tivemos de servir·nO's dO's 'pr(;pri{Js re

cursos, criandO' novas fO'ntes de abastecunentO', alargall'
110, eui esfôrçO' emp�eendedor, o, parque industrial, naút·
,leIo ao �sdO'bramento das atividades agrO'-pecuárias:

NO' que se referia aO' IlrO'b1ema do combustível, axiO'·
máticO' p que a necessidacle cria o órgão, adotou-,se o ga·
sog-ênio, cO'm resultados cO'mpensadores. Fêz·se mais: a

llllPOssibilidade de recebimento de briquetes de Cardüf,
lllClinou·se obrigatoriamente para' o aproveitamento da

prata·de·casa - O' carvãO' naciO'nal, produzindO'-se a

"moiuba" para as usinas metalúrgicas, em substituição
a!) UlÍílel'ul estrangeiro. Chegamos mesmo a exportá.lO'
para o exterio;, com o rállidO' alJarelhanlento dO' pôrtO'
cl1rvO'eiro da Laguna, onde vinham atestar O'S I)Orões
naviO's de várias procedências, principalmente da Ar·

gentula. .

AO' terminal' I> conflitO' inundial nãO' liO's ficou, no

campO' ecO'nôlnico, mutilação insanável. O pO'der aq�isi
tiYO' do cruzeirO' não sofreu queda de alarmar. AO' cO'n·'

ü'ário, frente às circunstâncias e às cO'llseqiiêllcias dO'

�sfôrço béUco, cO'nservO'u relativa estabilida(le, de mO'·

do a não se agravar fundamente O' custo de vida.

Entret�l1to, 'bastou que se ,instalasse no poder a nO'

va O'rdem pelegO'-extremista, para que se desajustasse
inteinimellte O' aparêlhO' administiati;vo f econô�l1icO', a

servicO', de vorazes aventureirO's e desenvoltos agitadO'
res. iildo' ficou aO' abandono. Qualquer e dinlÍllutO me·

lhoramento surgidO' perdia ,vulto e significação, cO'mO'

gO'ta dágua em- oceano de 'carências e reclamO's desespe·
rados. A inflação progressiva ganhou ritmO' galopante e

até mesmO' as cédulas despejadas a jacto eontínu\) na

circulacâo fiduciária tinbam valor inferiO'r aO' seu custo
de imp;·essãO'. A desO'rganização sisteIÍlati�ada obedecia
a ardilós,o o,bjetivo pO'lítico, a desígnios qe gTosseira am

bição. Era preciso empO'dl'ecer, anarquizar o país, estio
mular a fome, aúmentar a' miséria, para destruí-lo, imo

l_}lalltando.�e nessa paisagem de desO'lação e sofrimento,
um, flagelo maiO'r - o da escravizadora dO'minação ver·

menIa.
'

- 1',Ias, se'�élf:l't!ntamJo a tf>Iúricil
':0111 ,sacrifícius até me:omo- de s

tal' fo:rma

o Que Existe de MaiS Belo em VesHdos;
Shods, 'Blusas5 Slaks e Maiôs,

São Encontrados' na A MODELAR
_ ....-.�-'_ ..- --_ ....-__......._._- --------�-

"
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'Inaugurada, ':Ontem a Ixpcsicêo
do Paiol de TeJa

fv1.6. 2J. (CP) ',-" Eahtl::;1.(j, _ ..€;01)"(. o !!fI}1. (l�.t;lp.[I.bJ.t:J,lti) nu,

�.tn u.q.rp,;"l, ,dLL}\.!!IjJ�",d,Ji��6�ti�';7;�l)<W_,-_J;r; :-1'\.,...:....
- -

....-'-----'-,.....-t
AgricUltura, o' sr. José Car- tuou: Amanhã' quando o

los Piper, in<:\ugnrqu hoje a Brasil ti'.'er dádo solução
e�{j}osição do Paiol', de Tela, aos preblemas' fundamen·
dizendo que' é- peI1samenrQ tais que' o' angusti,"l1n. e

do govêrno estender a r:m,11:- 1I'arc'hai· para o seu elestino
punha. a tod3 .o ,te:,Titórió 'de: <

progresso e grandeza.
l1acional, para' revoluciomu -queremos ver êsses

'

paióis
a 'mentalidade 'elo hOlÚem 'em tôdos os, reenntos, bra-
do campo, incutindo-lhe nó· sHei.ros como símbolo de
vos costumes 'rE)lacion'1dos paz e fartura.

relêYu, nãO' YcmU'S .(;0);;0 llãO'ser .possh-el enfrentar e l'e

s'ohccr, ,a"s g�,��f>'iil��\�fqliêIlci�s heruadas de Wll gO'vêrno
nefasto;�h]J�út����Hf!tulminar .a ,;�emocl'l1cia b�asilej�'a.Como ha "mte c p011COS anO's, '3,<',:j;pJ\l-,,_à scg'mr Bcra a

da lllobili,zal,'ão econômica, enquádriH};tr"em tel'lnO's de
11Iall.iflCação, de que 'o nossn Estado dá -eÍicHz e. patrió·
ticO' e>-;el1)j)lo. graças à ,'isão 'lúcida e à açãO' llertulaz ln
dO'rmida dO' gO'yernador Celso RámO's.

Aliás ,a produção, "em recehcndó cres.cente :in�ellt.i·
-':-0, repO'ndo-se campos e glebas lIa sua exata funçãO' di·
nâmica e social, em sua pO'tencialidade abastecedora.
eom sobras para a retO'madá dO' flu....,;O' expol'tador.

, NãO' ,se pO'derá, contudO', cO'nsiderar dbra completa,
com as já benéficas prO'vidências, se não se curar

'

da
sua complementaçãO', cO'm as Pledidas que impõe' e lhe
são indispensáveis, sO'b pena de sacrifícios perdidos c de
scqüelites percalços.

O llUm�ntO' rápido da IJl'odutividade não se poderá
eonfjnar às safras O'btidas. Há, 'pO'is, que se te!: cm vista
o problema de vasão dos prO'dutos" caminhO' dol'l cen
tros consumidO'res e dO's portos de embarque. Para issO',
'fôrça � que, se esmerem as autoridades nO' a])cl'feiçO'a
mcntfl da l'êde de transpO'rtes, nãO' só fel'l'O'vh11'io.. cO'm'o
J.·O'doviáriO" e marítitllo. As estradas que penctrúm O' Ul'
terior l'eclamam melhOlia, se não tO'tal e llcfiultiva, ao

menos de emcrgência, para posteriO'r aperfei�{lal11cntl).
JSolJ selt <J,specto de afiuentes de rodo\ia tronco, estão
a indicar COÚlO' trabalhO' prioritáriO', a cOUlpleta COll3t:ru,
çãO' fIa estrada litorânea" a BR-59, amplo canal d,c escoa·

mentO' da prO'duçãO'. Demais, O' alcance dessa l'O'dO'via na

ecoIlolnia dO' sul-brasileiro, nãO' é de mO'lde a sugerir,
suspeitas de illtcrêsse restritamente regional. Sm,,'illdo
a três Estados, virá corrigir sensível intel'fllpeão 110 sis
tema de comunicações do sul, atingindo seguramente
inclusive SãO' Paulo.

O clamor que se ergue em Sal1ta Caful'lll", reivindi
cando. um empree:l1dil11ento justO', oportu11o, uulispcnsii
vel e demasiado retardado, dá medida da imll 'r:ftJlcia
nacional que ellcerra e. condensa a. BR-59, e 13ltl'a cujc:
c'8hsirução urgente Ml)el�� ao MinistériO' da )lia(,ao cm·

pregar todos O'il, estol'ç'OS, seja mesmo à custa. de saCl-i
ridos.

A mobilização ecoll,ômica atual não ,prescinde dêssf'

aspecto vitál, sem o lluaI tôda a tentativa de êxito re

dWldará em pura frustraçãO'. AdlllÍtimos que nossos por
tos cO'ntinuem entupidos, sem esperança de dragagem
AdmitimO's que nossas ferrovias sO'fram exigente tria·

;;,0111 de pOUIJallça, aguardando maior desafõgO' finallcei-
,

1'0 O'U orçamentáriO'. Mas, prO'duzir em escala ascenden

te, para ficarem as conleiros nas próprias fO'ntes, agWJ,r·
dando armazeilagem e problemático transporte, 'será
cO'nfiar·se em milagres eventtlai's, que'evitem o desâllj·
mo; pa1'a o en�usiástico esfôrço dos que buscam tirar
da lavoura a ,meDtor contribuição ao soerguuncnto eco"

nômico do país.
Essa, uma pesad� 'reSlJOnsabilidade <wc o ,govêrllo

revoluCionário dC\'e cnea rar 'pc lJel'Ío, éum 111 U IlI')

rêsse� sem f(�l,pOl' :I, gastos. ,Q4s �'�yertc;'ão yupí,ajosa.l.llcn-
,t,t� a'6,s�cQf�es :públi,cos <:0010 �arga, .exL,ousa c (501';
!

"

irarit�l}t<'i�� ::-t.i\(�i�;i
"

!\'.�i, ..dfl'.v"",'�
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" ��

r- ,�,

-\.:::1i't",,1>t ,;J,; "�:':: «,' :--' 'I' .,,)·::::""rc, :r;""íO-ç
,
f·

�;f/,.," (d/�t1, trá, ,

'

CAR���!�ÃO_D��:���!�:Earu� �oliciaDlento �o carnaval �o If·�enteDálJio
go ontem. me dizia diante de meu silêncio sô-

_"_" .. ,, _,_, "'_ , __ ,

bre os. 'festejos carnavalescos .que estão .mo ..

\j:lm;;\,!:"i.\,\.•• ·,.
. vimentando a cidade.'

. E estabelecido o' nosso bate-papo dizia ..

}"Ii!!!!ti,�lhe eu: {

- Meu caro. o carnaval tem seu tempc
pára. todos. Quando a .gente 'chega a uma

idada na vida. corno felfzmente alcancei c

: que se quer é. descanço, sossêgo e, 110UCO� ha-
rulho.

'

Militar e Polícia JtIdiciária A Companhia do Corpo
. para dar .completa caber,,' de Bombeiros, juntamente
. cura, durante os festejos com sua frota de viaturas

carnavalesco, Será colocado .estacíonarão em locais estra

à frente de cada Hotel um tégicos para as emergências
soldado da PM para dar possíveis sem, contudo; atra
melhor proteção. aos' turís- zar ao atendimento, das
tas, chamadas,

, ,. ri
"'."

,

V'igilância Severa Providências da Secretaria
de Turismo

",\ Polícia encontra-se em

�::)I1diçáo para a manuten- O Dr. Leoberto Perreíra
, ',::0. da: ordem pública, 'to- disse que, "o público 'êste

" 'l'rabalhei a. vida iIíteira, e continuo ira-' ,

mamas tôdas as precauções ano .terá um' melhor con-

, bulhando escr:evendo tomando parte .. .áÚ,rr
.: ,"o::;síveis de falhas .para que Iorto durante, os festejos de

.

h tividad I'
'.

f' d"
.

.

Coronel' Bor��s '_o , Secretário ,de:SeO'u�:":o '�lOSsO, díspostttvo : fund�, mo�o:', In!ormou que '''mui,

nas nlln as a 'IVI atl;�s re IglOsas 'ugln o. po- , .t'>, r., '." .,,:-' ne. conforme nOSSaS.' previ- tas inovaçoes foram .Teítas

rém .da confusão do vozerio. ensurdecedor rança Púbíicado :E.3�l!do" -da Guanabara. ac ,;s<,\es". Dis�� o Coronel Bor-
.

novsentido de proporcionar

do rufiar " I
.

d
.

f' t '.
d " t": b .. ,.' lado do Sr: Sénrio Junqueira ,.;_. do Départa-. ges

-' J.l4a,is adiapte,:: ressaí- melhores condições à aque-

.

�a( enCla O e or e �. am 017.es ,"
, ,'o

b
, .• ,: .

,
, ..

' : J. :.; 10'\.1'- ."estabeleceremos um' 1es "que virão assistir ao Car

,

marcando a alegria das Escolas de Samba;' . €
'

mento. de TUrismo -da ·Gt\ini'a��lra apresentan ,'i.cil'cúito de Ráq,Í9"CciÍTIunj6a, naval.: Uma 'das inovações
e

misturando o> seu bar Ih" a êf .

.

'. do servico. de: phüJ,ejalnehtp da Polícia e de l G�O "para ,;çobrir.tô�a, ,a área "aclo�adas pela Secretària de

. "
.'

,

U O, ensur ��. or com, ..'�" " /',�:,.,,: ,: ,

-e ;

..

" ,'c .

, ,c�al Guapabara, '�ncluslVe co", Tunsmo,. será a instalação

todos .os 01lÍfOS barulhos das-ruas qudédõdos . Tu:rJs,mo ���r,��te 9 .Carn�rvaI -:40 IV ,Centella�·."' ll}}lnicaçáb;' di���a,'
'

conL�9,� -�: ,::',ár,ios (la) cabines saní-

cantam;' ondé 'todo
-

it .- .� tr:.,',,�" J , -, ',_'. rio ..
'

"." '{-.' �,\'J:';:.'" '
,

' ::::p;roIlt?'$�,corn.l�: 'e-:o�t=9,s, ;ta.nas em alguns pontos da

,

� ,,'
OS �r:t am, a.e elIr"ouq-qec� ,

.' �',' '; ,\.'
"

"" '."" ;-,
'

. estabelecunentos"de (urgen:, 'Av: 'Pr 'd� te V' 'A

, d" ;"
, ,,' . "",

'd' d'
.

, ".':. 12 l\'fil Homens, e- '!lO R,�d,!o;, . .-.:'glO� Junqueira ..: POIJCI}t ,.
e Tu, .,<' ,�"'.

-
" ,', , ",' ,

" ",,': c,.. '. "

eSl TI. ,a:t;gqs, v.

rem e mxarem, os OUVI' OS! , ,a,.gente.surilm',p t Ih ,p' �PíIi' ",' ,.',-:' . t" ':I;" ,;,cra;.P9rtanto,-iarotl�este· RlQ,'Branco e·out.ras,··arté,

t.
.

d .

a ·ru as ar�, o CIall�;e�l, , :r�?�o,' .r,espec n,�merr �� o" ano<a média adotada -: p�hL 'rias.' .

'

e C()ID os ImpanOS zUnlll;.O. .'

to do Carnaval clo,IV.", ",. 'InotivO da,entrevlst,�'fOl pa',c.i:J.Soé0r1·õ: Méc1ió"Ürcrente,' ,"

Por outro lado. a:niovimentaçãô o ,éan ... Centenário 'j;� esclareéeri o pI3q,e!!l.men" 'será diferente' das Vê�e� 'àn"
,.

, 'd'
..., .. �:'''.

-

'. to ,de trabalho da POhCla_ e terio/, As'. :ambulân'cias' pel'-
Hora, 'Certa' Para o lrií�io

saço '

.

as pernas. a falta de um lugar on.dê po�' ORBE"PRESS - RIO do. Turismo' conjuntamente' ,do Desfile
, marl.eéerão, nos Hosp' itais de

a
.

.

f Em entrevista' concedida à para o Camaval do IV Cen, '

.

s mos arriar a �arcassa para, re azermo-nm
�

" urgenctas e os chamados de

imprensa nas dependênc�as '. tenário do Estaelo. da Gua". ' 'O ,d�sfile das Escola,s de

de todas aquelas atividades.
rlla ,serão feitos atra'véS" dr. .

da Secretaria. de Segurança nabara. P'-OII'cl" Sam.'bas está marcado para
'" que se comurii �:'ll'á

E -depo]·s. por'que s.era' que mUI'ta geI"ltc Pública, falaram os Secretá, � Coronel" Borges explicou às 1.9 horas e final está ,pre'Imediatamente cam O· ))ron,

.

' ,
_ ,rios, Coronel Borges, 'Dr, qt�e. havia um.' dispositivo vista para às 7 horas da ma-

('lU todo o. paíS' Ol1cle os festejos .carnavales(�oé
. Leoberto Ferreira' e Dr, Sér ,de :12 mil homens: Polícia

to,sQcorro" mai:s próxi'l'o elo'
nhá, "Este ano faremós elo

" f" f d 'd d
'.

,local. Pois,. dos anos ante,

pegalTI ogo og-em as CI a. es e procuran" riores as ambulânrips' es�a"
Carnaval Carioca. uma"3;tra-

no inteii'or um. retiro e 'um pouc� de paz. Ior
ciOllRdas nas ruas não ren'

GÜo sUDerior a tudo, o que já

deram aquilo que deveriam .

foi apresentado em matéria

, ge dos centros movimentadissimos? render. Inforn:"u ainda, que
de carn".val ' disse o Dr, Leo"

A. d
,,-

- "berto - teremos maior nú,,'

ln a ontenl ao entardecer' assisti pn-
tô.elas providên;�jas já foram '

_ toinàd�s, no sentido· de dar ,m,ero ele arq\libancadas. "o

fato que chamou minha atenção. Nas U-"'vore:s ' ampla )Jrote�i'io poliCial' aos' aflu;w, de público, será .mui-

em frente da nlinha re"'� �lê;;"l�;". GS. passaro�'
� milhares de turistas alie dià

. t� malor, Os' Tt.lrlstas desta

. . tiamente. chegam ao Estado ve� terão facilidades para

e principalmente �enü_�Jas. de pardais, já se da Guanabara", Finalisando adqpirirem lugares nas ar-

haviam acomodado escondehdfIHV:. para dor�' HELADi� ,KOTZIAS' disse que, "em caso ele qual-
quibancadas'::"', ao' longo da

m�rem sosse2:3clos De repente um helicólJ._. ICom j$nv,ot�Í1tário,\ atr8,80. noticialil0S à quer ii11previsto a'Polícia es-
Av, Fres; Vargas,

>J
tará em coridições para en"

tero. passa roncanl.io hem baixo b31'ulhentc passagem de .!;n�is Um� data natalícia onté111 'frentá-ío". Bonús, Preços das.

•

-
.'

< "h n' 1·(.'.1" K
"Arquibancadas

e voHeanclo
' tr.:mscorricla. da, gentil,sen oritá 'n:e i;Vllla o'

Bombeiros Apdstos.

FOi O quanto bastou ZIUS .

'

. Os portadores dos bônus

A pqs_sá!·a,da. �que .es'f�w_ talvez 'I no ser ,," �A ll�tal�tiante qlj� 'n� d�/ae' orÍt�m'cltn'.·__......_......�+.··__�.,:...__ ��:��õ�s:r�� ����;i:s��� p:��
. "pl'imeÍro sono'"':-àcordá. éspantada \e nUll' pletou 16 prijn�yer�s. 10i ah��' de g.randes��f>" '>\,\1:'. -;... cp�prar 1I{g9;res'l'na� �r_<;!:t,!,!-

,
'

.
, , .' � . bancada'§ e bailes carnava-

VÔO amedrontado. rápI·d-o. corno uma lClex; ll10I1trac;õ,es de ,.regoziJ··o.' e \estima. por p i:Ü::
• � _

""
_ 1el;cos, o preGo, �os ingr�s-

,seguiu rumo' sul. para retornar' às árvores (. ,de seu va�to '. drcuiQ,' de' amizades. D,entrç M' S A B O R O'S O ? \
sos para as 8rquibancadas é

logo delas sair,�m com a volta do helicón1:erc. quais/"'O ESTADO" '. ,embora tardiamente.
de oito mil cruzeiros cada.

�
.,

. S O C � tE Z f T O pe�sôa todavia não distri ..

que assim no seu volteàr por esta zona llãr
. se associa com votos dle ,muitas feliCidade� buidos os locais que pode"

deixou as 'pobre aves em paz.

.

exteilsivas aos s'e�ls fam.ill.ar.es.
rão ser 'adquirido os referi,

dos ingressos",

Assim sou leu. .1Ii_!IIIlI_IIIII&••&__"__IiII__.�._.'III'lI!IIallllaa"•__.r.._.__�....,II�!I..iI·....··IIIi·••·iIII-_-Emnlil-IiIIil1lIl!\!.·II·m-_-_m...Il__
'A

.

d db'
. _,-- ....._��, '--'

garr�l me o o arulho e procuro fu-, '

gir dele. o que estou fazendo para bater �1l

f

retiràda numa de nossas praias

�,

VENDE-SE
1 AERO 'VILLYS - 1964
1 AERO WILLYS - 1963
1 RURAL WILLYS - 1962

•

1 OPEL OLYMPIA -195,2

VER, TRATAR" FELIPE SCHMIDT
60 COM LALAU - TODOS OS CARRO�
EM pTIMAS CONDIÇÕES.

REX-�l\RCA� E PA�ENTES'
"

. AgentJ Oficíélf da Propriedade
Industrial

Registl d:) marCélS natente<>, de iÍlvenç�'!<
nomes cornerdais: títdo� de éstabeleciment( í

insígnias fr;:.Jes (I� prt)�ag�4?; ,e 'l!lPr�às df ".)(O�-'n·do'
.

m lan, '·.0:'.

exportélcões. I
.

.
. �

Rua Tenente Silveira. 29 - 10 andar - '

Sala 3 - \1t, s eh -:aSh N��i'r - Florianópot?
'.

- Coi",· f'�d;'1 �_7. -- "0% :\10: .

Apartam,entosC,ia. Cafarinense de Cimento
.

Portland

Luiz
.J

.

,

.AVISO

2 3 e5 dormitorios
. .. /

Entrega em outuHfó·_wd';�_65Pelo presente, cientificamos aos srs, adonist8s que se

acham a sua dispasic;ão, no escritório dest'l Companhia,
em Salseira, nesta ciclade, os documentos a qu� se refere
o art. 99 ela.atual lei das s0cié�cl.8cles por ações (decreto-lei
n,o 2,627, de 26,,!),Hl'lOl e rdi�tivos ao' exercício de 1964.

Itaj'lÍ, 3 de fevereiro de 1965,
'

Pela, diretoria:
IDRO AN�I'ONI0 PRADO - DU·etor·Gerente

;;1confecimentos Sqciais

.çj\� U(_,_��-
Foi eleita "Rainha do Verão

das praias de Laguna, Lúcia
Cabral Baungartem.

nua prendendo seus abítueis
até alta madrugada'.

Esta sendo assunto em so

ciedade, o. belíssimo colar
de perolas COln adereços em

platina e brilhantes, usado

pela senhora dr. Theeres

Fleming (Júlia) durante a

recepção em .sua residência
no último sábado.

Amanhã, a Diretoria do Pai,
neiras vai receber' associa
dos e convidados, para mn

'

reunião dançante em seus

salões.

Paulo Pereira Olíveíra;. é o

conceituado advogado ,que'
segundo estamos Informa

dos, está faturando muito
alto.Procedente de São Paulo,

está passando férias em nos

sa cidade, o casal dr. Osni

Cardoso (Denyse ).

'� ..

Embarca sexta feira, para
Bahia, o elegante casal, Dr.
Fulvio Luiz Vieira (M:a�ia
Leonida ). Em Salvador, o

senhor e senhora Vieira, se

.rão hospedes do. magestoso
Rotei Plaza.

Adolfo Zígell], o conhecido

(Re'porter' Rener) agora es·

tá circulando num' carro
"O K".

Movimenta-se as sociedades
carnavalescas, ,Granadei\ios"
da .Ilha e Tenentes do Dia·

bo, para a apresentação dos

lindos e luxuosos carros,
que desfilarão pelas tuas
da cidade ,nos dias de Car-

Ana Maria . Siqueira, ex

ex-Míss Santa Catarina, hoje
senhora Laercio Gomes Silo

.

va, vai,dar nota alta, COUl
.

uma luxuosa fantasia, nos

anImados bailes da Socieda·,

de Guarany, na· cidade
.

de

Itajaí.
L'

naval.. '

" '"

Procedente do Rio de Janei·

ro, ent>,ontra·se no Balneário

Cabeçudas na confortável

.residência que acaba de ad

quirir, o 'dr.,Mauricio dos

Reis.

N:o restaurante "Chafariz";
o jornalistã Ciro Barreto
jantava em companhia de
sua noiva.

'

,
'

..
Amanhã comentaremos a

festa- de 15 anos de Ana Ma·

Ná,o será surpresa para esta, �ia, fi1l�a do casal dr.' Ary
coluna, as ,lindas fantasias K. ,Mello (Dalva).
que "Senhoras . Elegantes" ,

vão usar no Carnaval. De· .. Na Ilsta de ho&pedes do Q:ue
pois comentaremos.

.

rência Palace, procedente do
Rio de Janeiro e de Curiti·

, ,Estamos informados de , ba, os senhores: dr.' Leosá
dio Antunes e dr. I' ;Milton
Del Negro.

que mais uma' vez', o Lira

Tenis Clube. apresentará,
uma belíssima decoração,
feita. por Manoel Garbelotti,
para os movimentados bai�
les de Carnaval.'

Ontem, no American' Bar
do Qucrência. Palace, o Pre·
sidente da Assembléia Legis
lativa do Estado dr. Ivo Sil

O pianinho do "Ameriéan veira palestrava I)um grupo
Bar" do Qtlerência, Palace,. de De-putados: Auro VidaI·
e a discrição do atencioso Ramos,' Armanqo CaIlil e

"Barmeo" . Osvaldo, conti··' Ivo Montenegro.

SUCURSAL DO. GOETHE ..1NSTITUT
�

..
'

�

I,

NOVO 'ENDEREÇO

RUA VITOR MEIRELES '34

nas

Informaçõ-es 'e MatrícUlas
2a. _:_ 6a.,feiras.,das 16 -- 1911s.

·4-3�65, .

Clíriica Odonfopediafrica
!lRA. IARA ODII4 NOCETI AMl\iON

Metodo, psicológi�o moderno especializadO para crian·

ças.
Alt-a rot!'tção
Aplicação tópica. de flúor (para prevenção da cárie

dentária).
Atende tarnbém sras.

Somente com hora marcar)a - das 8,30 às 12 e das 14

às ') 8 h0ras'
'-

R.U'l.. Sfí.o Jorge. �o - Fone 25'36.

{l'

\
.

{omunicacão da Faculdade
,

de:Filosofia"
o"Concurso dá Habilitação,

A Secretaria da Facúldade dé FilQsofia, Ciêndas e

Let�as ,comunica aos interessados que as inscrições Pi::.
ra o, Concurso de Habilitação, em 2a.. Chamada', esta

rão abertas de 24 a 27 de fevereiro corrente, no 'horário
das 8.às 12 ho'ras, na mesma Secretaria, ondé se acham

afixaqos os réspectivos editais..

Florianópolis, 19 de fevereiro. de 1965 . I

Aurora Gmtlart - Secre,tiiria
-

'
-

\
..

-

(línica· Odontológica
,

fira. Içara .Maria Noceti
C1L:c,) G Prótese

'

,M.en�:� úas. e crianças, sómente 'com hora.
:G2C ''l.�O· às 9,30 hs. e da.s 13,30 à,s 15.30, hs,

,.<

. \
\

marcada.

GARAGEM PARA' ALUGAR

Informações Praça 15
.

de . novembro 22.
. '. . ',' "\. � \

.', Tratar: Fernando Machado'64' �

fone 2828 ..

- ,-

:,
Si Gpangeiro.

'- 23·2

TELHAS USADAS PARA V�NÓA '

, I
.

:.
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'p VIMENTAÇÃO MAIS
RÁPIDA COM

PRAIA DE PIÇ�:R;AS

\

(para :núnha fillla r '.

nOSA-rainha das fiôres,
Ornato da casa de Deus,'
Socairo divino <le amôres

, .�' .

Amôr dos amôres··meus.

Minha Virgem Maria
Aceita esta mihha. órªç,ão: .

Reserva-me Paz e ':Alegria
Imitindo nq' teu coFação .

.

A inirrh'1 ROSA MARIA.

.,-;-' .

,

Divulgue
Leia, A.ssine· e
"O ,ESTADO',.''"

Saponáceo
RADIUM··

�?�X.�t<;\:·?;.�ff#:t"r��1�<;���i}Yf:�?0+<'�����: 1

. ��j -'
"

-u &1rt'rÍÚto* • _ai� a'a"lfl JJlÁ!'le �••Su. lA.iart.1

'. ;..

Possibilitando maior efi
ciência à máquina arrec,<:tda
dora estadual, o Govêrno ,do
Estado do Rio cqe Janeiro

está adquirindo e financian

do veículos yolkswagen pa
ra' seus funcionários fiscais:

Os resultados iniciais dessa

providência que vis,'1 dotar
os fiscais de transporte pró
prio, dando-lhes maior mo

bilidade, foram satisfatórios
repercutindo po aumento

da receita fluminense. Até
o momento foram entregues.
pelo governador Paulo Tor

res à Associação dos Fun

cionár�os Fiscajs, perto' de

I

Coniunicacão
,

da Faculdpde
Filosofia
CURSO DE MATEMA'TICA

.

A Direção . da Faculdade
de Filosofia Ciêncfas e Le

tras coÍp,unica aos interessa

dos que instalará, ainda no

corrente ano, o curso de Ma

temática cujp funcionamen

to está progr,'lmado para o.

princípio de abril.

As pessoas interessadas
em frequentar .o referido
curso deverão procurar, en

tender-se diretamente com

a Direção, da Faculdade a

fim de receberem os escla

recimentos necessá·rios.

Florianópolis, 22 de feve-.
reiro de 19.6.5,

------,----'--
---�.-----

"

•
.' ,

SA�35las, e acoínedoras. do' litoral fugindo. do ,:calor,' \ enorme .recídas, não .apenas para o permanecera como vigário
Este correspondente .esteve norte de,Salita'Càt�rina, P,'1- que aqui tem feito" A .praía bom nome do governo, mas, ' por mais de doze anos', dei

há poucos .días, lia Praia' -de ra ali ocorrem- centenas- - de -está: movírrientadíssíma; En- . especialmente, para o con- xou 'proftmdas amizades e11-.

Piçarras, uma .das _mais be- famílias' de blumeiuluenses, tretanto, o .maíor.
.

número fôrtb e a segurança, das cri- tre "os' seus paroquianos, pe-,
'- '''_- '-___:_---:--"-.'_: . ..::_,-- de veranist,'1s:· que' ftequen- anças. e professôras. Aqui fi- la maneira elevada, digna,

tam Piçarras' vem dó, norte cam os reparos que vários verdadeiramente apostólica
EXCEPCIONAL . . OPORTUNIDADE de Santa Catarina :e,' espe- veranistas nos fizeram e com que sempre se

.

houve

VE.NDE-SE UMA- PROPRIEDAD··.'E.i:· NL�_ .cíalmente, de'Cutitib'a"e das que nós, lealmente, em es- no desempenho de seu eleva

mais varíàdas.: loca.Údades pirita de cooperação, entre- do ministério.
-:RUA' SANTOS SARAIVA,. No.· i269�: , .�{

.

do interior dó Par/ma. 'Esta gamos à consideração· das FeIo seu passado de sa-

·É.jST-REITO, COM,O
.

TE.RR.'ÉNO MEDINl)( ali veraneando 'gén:te de A- autoridades competentes. cerda te compreensívo e de-
.

.

. pucarana, 'de Londrina," de dicado à missão de que es-

61' METROS . DE ,FRENTE PoR �\90 . DI, Guarapuava, de Rio ;Negro, Novo Vigário tá Investido, o Frei Franoís-.

F'uNDOS ·E CÀSA 'RECEM CONSTRUIDfl. .

de Paranaguá. 'A praia. está, Em solenídade que .será co, o novo vigário, certamen

:C'O.M 11- PE'ÇA'··.·S, . Q·A-IAG·.E'\'![' 'E -:

' -.::PO·····.·R- -;t,C'
nesta temporad,<:t,. com um realizada no próximo domin te há. de .contínuar o traba-

n. 11 n aspecto maís-. bonito' ,e .maís go, dia 21, tomará posse do lho de seu -antecessor, com

'HABITAVEL� . TIti\TÂR NO LOCAL' OU.:'ac�lhed?r, :om 'a .sua:recel�- cargo de vigário da Paró- eficiência- e com coragem,
.. ' '. te íluminação va gas de.rner- quia de-Sãc Paulo Apóstolo de'.jor:ma a, que' Blumenau

.PEl..O 'FONE 6231: . ,.
, . curio que, à noite, lhe "em- de Blumenau, o frei 'Francis, não-pare no admirável sudto

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

-

presta uma visão maravilho co Freíse, da Ordem Fran-. de progresso espiritual que

"

'

, ::; , .. : ..
,
sa, - O govêrno . do Estado, císcana, ,e que . subestituirá o' vem' caraterizando. São

Transnorfadora', R'lb'el'rO _l-t'da" , ··.>-que .proporcíonouvêsséjme- o frei Brás Reuter, 'transfe- os nossos 'votos, com os

� . , , ,L <. " ,

.

; lhoramento" aquêle ponto',' de rido para .a paróquia. de San nossos Pl3;rabEll;s ao novo vi-

. ,.
Com �5i

"

<ilhas, �çlé
.

:))d�s': "'_.se�tr;.;o;�" em" c
,

grande Iltr.a:çãó .tliríSÚ?a;{�e to Antônio do Pari, em São gãrío.
,

"

.Ó:
•

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

.••
' '.', :!:

. .- .', rece
-

por ISSO
. írrestrítos a- Paulo; F�ei Itrá$,

.

que aqui'
tra:npportes� de"'cargas entre :,\pô,t:tÕ",A1egre'-'é.: plÍni�os ··e Just�s .loü�éres.
FJorüinópàlis .. Comri:�liea-, :qlÍe<mudbu:�e :pa:.;·: Mà�::h�, em ��i(;arra�;:>�lgu-
ra a'�·I·�uai. P d .

I" .. ",
1'"

'

� _ '�"I' "f' .. _e ,i·,.r;,'" 'C'j.� ,
" ma coisa . que',' prectsaxdas.

'. ,e rp vo n,.- ,-co)JLte e one,'-i58a';J>:" ·'vistas e das provídêneiasr'da
------

.

".:-::,.,l",.;.,-;T"---"";'�,' ,.' ,
:'. l-�:;"� . _;�

.

'admínistráção púb'u�a >p�.í'a
. �',

' ,

'.,
-,

.. , �; <que os :no$sos }1Qspeles;inão
;CHntca . Ori{)ntó'pêdiatr",ca,�,' .s.ai!i� ,dali .f_a,,!en�o· :;:�ou�o,

, , '. -Jisonjeiras
- réferêncías ··a

'-'
-

-,'
.

, '- ' <.', '.,','.
'

,

. át1i!iião. dos .nóssos- gaver-
Dra. Iara Odilá 'No'cetl- A;m,�o�,-'" ;, '�._';; .. nap.tês; b sr:_,Çé1s9 <R�i��os

,Méto.do psiéológic?,
.

úioderho ',e�p�éiali..
.

��r ����:te��o::es:��.e�;r�
Lado para crianças. ,.,

'

:,'<' xemplo;.,com ci Orupo"'Esco-

AI'" .'.
. - ". .,'.: �.,

,;.
lar ,d,<iquela, prClspera' "cfdadeta rotação

..... ,." ;
"

.

-\ ' .de, veraneio. Costruidô,: gra-
Aplicação tópica de flúor. {pa.ra'jPteven.' ças à dedicação d& S. Excia.

çã.G da cárie- dentári�)
.

.

".',' ,
..,'-'-.' .;c:'

.
a .causa da ,instruçfio" ,pi,lb1i-

. .. .-. " .'
. cà, no ��tado, o Grupo:' �ie-

Atepne também sr"\s.· '.'

'.
,

'xandre Figúeredo' começou
Sowente ;orr. hóra nia:r�ada ,:�/dÁ,,, .'.

li funcjoná:; no an_o·. IJ����dO,
. '.. .'

'.., sem qUI3 tIvesse sldo maugu
. R:10 à� 12-f' dás 14 �<:d8 hOJ;as:'�' "-\, � 'I" '

rIMQ ofiéial;ment,e:e nem. si-
.'. " qúer totaÚrtente.' termiu:ádó.

. ;:�J ...
" d. Çxrl,lpo ,está sem ág}l� . .por

:. 'que ':0 -Cano·' da, bomba" mão
'. �ldal'J.ça .

Q
,

ní-vel' da' iig�í�" :rio
.

'. poço.
:Cóm 'isso' . sf:lfrerri � -as

.

'

:.: crianças e as instalaç6és"sa
""

_:',".' <'.�"l1itârias ·estão-,lQ.�ge do es-

_'_':
A

'".-" t,'.!do d�' higiene _ em qJje' çi'e-
.: ".- .'; . veriam 'se .conservar.' Os. -:e8-

. ,':.:>"
,'..'.

gdtos"estão"compIetamente
",

-

" , -: �. '.
.

",' entuPldos· .p()l:que 'foram .usa
.
.. ,

.. , d?s marüihas"
.
'de diiin�tro

.

", 'impróprió. O' terreno não' es
'.;',

'.-
tá múrado� nem mesmo cer-

.,' éado, de: lna.Ife�ra,�q�e as

cJ;ia11ças e' professoras têm.
,.

qu;e tomar as maiores'- pl'e-
8,<luções para' não' serem mó

.

léstadas pelas' ":1�as e �c'ava
los 'que paSSeiam .livremente
pe1o. pátio de recreio do: esta

. belecfmento .. Al�m. dessas� fa
lhas apont.adas, .contam-se
outras coisas· ,'1 boca' p�que
·na; ,que' conviria fôssem apuc
radas e ,devidamente' escla,

Unidade 'completa para pavimEml:6ção asfáltica, A mais moderno
,lIib�o-acabadora, ag?ra fàbricada no Brasil:
é;;UREGA IMEDIATA. ASS)ST�NtIA·rtCNICA LOCAl COM �aUIPE TREINADA PC

lA. PRPPRIA FÁBRICA • �STO'QUIl DE PL."S PARA IUFOSIÇÁO.- P.LAN,OS DE

FINANCIAMENTO:
'

.

.,
.

'.
. .

.

,I'MAR' ·S.A .

Rua Volunt6r1ol·da PÓtrlà, 1981 ';- F�;'. 2·1001 • C. Postal 2020 • PORTO ALEGRE - RS

End. lel�gr.:. PAlROl • FiIi�l: Ruá'7 de .Setembro, 1051 • �,?n!t 1978 '
.

Calxa ..Posta( 324 "�o Blumenáu : se;- �nc!•.Telesr.: AGROPAT�Ol
,r

;.
• �.' , •

.

26·2-fi5

; uma centeri,'l de veículos VaI quina arrecadadora flumi
: kswagen, ,'sendo proposi- nensê.
\.to ,do govêrno dotar' de_

_

trànsporte próprio todos os

�
. i

.

.

6lsm� Df C!VE2 •

funcionários do setor de fis
.

j ,I.
�
.'. �

calização;. permirtinçlo-lhes � ENT.ÃO PEtl\' \.'_�,\"rí; Z�__ ,.'trabalho mais rápido e :efi- l
_

ciente, no benefício 'da ;má-

.----------------------------------��-----�--�������������---'-�-.-�'--------.----------

Impôsto de Renda,: .i: ',:\ "

Isen,ção doIm ôsto de:�itê,s��íl� :�físic
,Atenclendo a" "nUI)ilOrOSQS: .iI:- estão igualmeI1te rendimentos :' """ ..

: ,",,:8. fro;V,enb�_S��Gia,."p.t,i[j,f,>.=1c tenha.111 ganho, em s.l.lá�·i!)s

pedidos' de infórma:c:õ(;)S cpe' desobrigados de apresentar' . ,e ".�:: ' ,reh�ti'Sqs ,)�",' P��·,l;}:lr).J;;� '>1:_ import.â!}cia. sup"rior a <õ('is

récebemos aeerca r1::,>, dis- declaração de rendimentos MAG1STRAIíbfí,...
'

"'; �gpstp. à dez.e.Úibl'.-:l.' ilf.:�'}.í!G4 milhões ('e C1'U2C1':0,'"

pensa 'de apre3entac;fw da para ° exercíci) financeiro PROFESSORES E· _ ''';��''r'' . >'
'

.. ,. -- ---

declaração de ··impost:) . à.e de 1965, os contribuintes JORl',ALISTAS '-. ,; CLUBE 15 DE OUTUBRO
renda, por parte :le pesso- pessoas físicas .flue -tIverem '

.. ,

" -

�:g:!Si��S,p��;�;�:����!': í� ���:eb���IUSi������ll���';-0l'e��� pr��es����s,d��r:�f:::�;J���' .:

_,:' .,:',:: .·:Fundado .em- 1921
a!"sunto baixada pelá De- montas

-

élo trab�1.lJ I') assal::t- de pessoas que !iuferem d:i " .

'pártamento .do Impôsto de ri�do em montante não su reito de autor, ° pI')riudo,:
Renda e' qHe 'fOl induida periar a Cr$ 6,000nOo (seis de baú para efeito de C0111'

no Diário ,Oficial da U- milbões de cruzeiros. 1 ; puto de ren�imento do tra ..

·nião: III � quando'�o eontri- 'ba:hq é contado de 'agasto.
"O diretor do DelJa.rta- buinte, além dos'l'en(l\men- de'1964 em diante, mês a' "., ;,

mento' do Impôsto ele Ren- tos' do trab�lho assaÚtria- partir 'dQ qual' fieara::n FU:'::'_
da, no uso de suas atribui do não superar a CrS jeitos ao pagamento do 'ini' , "'. .." .

�
.

.
....

.

to' d
-. A" d' - ". AdiretOJ'ia do Clube '''15 de Outubro" em reunião, to

çoes ,considerado o d',!;pos-' .6.000.000 (seis.milhões. de pos e renda. ln a nao �'., "., ,: .
,

.

. � d
. -

.' � A," mOll as segumtes solue<'íFS q\le vigorarão nps festejosto no' artigo' 10. da Lei 1':0. ,cruzeíros.l," perceber r2ndi- eXlso� .. eClss:o supC>lln.l. 1:0- Cá:rnavále$co-s:"
4,506, de 30 de noven;Jh'l'o 'mentos de' ou't,ras categí.!ri- bre este assunto; mas a�

.

'.-
,

r'e 1964; consideranc1o, a"n as em m6ntante anval não delegacias' de' imp6sto de PRóGRA'J\iÁ "D�S FESTEJOS
(Iá, o preceituado no )aeá- excedEmte a ·30/0 . (tr�s, por :renda,' estão entendendo'.' . -"

. " .....• �
,

grafo. 20, do ártig'o' 10. c'g, cen�,o) dos r'endl"J'Y_lellto'" do que o. jisco deve ign.cm,r, .

.
"

.

v • � Sábado � 27. - :.Baile de Abertura
úferida ·lei no, 4.506" rewl tI·aba.lbo··.. assalarrl·a·'.',',� eI'et"-l'- para ..todos os efeitos, os ,.' ,

C" . .:qo_mingo - 28. _: 2,0 Baile Carn'1vaIcsco
"r,: 'vamente" aúferidos no 'lno �ren(!iment6s çle' trabalhd' ,

'. -BàÜe Infantil'
1 - Não ob!'io,,'a�la5 a ;-t- bnse'- ·fl·c.".l·a' ta:.n·�.b0nl. de"o' - I àssalàriado atiferido:s 3n-. S

.

d
.

.

,

o.
1 ,<> -O.'

�
,

•

'

egun .a' ;:-'- 1.0' - 3,H Baile Carnavalesco
presentar declalraç5es de brürado de apresentar rIe- tes de. agosto .de :'.964, le-,

Te'rça'� 2'� Bal'le ele d' d C�. , .' , Despe Ida' o arnav,,] de 1965.
rendimentos, �)a]'a' o (�xcrcf daracão: de rendimentos �ando em cont'a 'gpemt3 as

cio financ�ro de lB.ê!), ,,;.).� .lno· e�eI'cício- fill:Ú)�,�iro de ,iJIlp@l'.tiM1çras gl11'!.has (le- -rNlcro nos BAILES
pessoas' fíSl�as' que tenh.ali1 .1965::-' . .

Y

pois deste� mes;

percebido
_

durante o J?<:!ilC- IV _ ,em qualquer I.'aso, Assim", tendo, em vista a, Adultos - 23 horas
('ia de baSe' rendimencGs podéra � á- autorir'ade fiscal portaria' acima, ficarão su- - Ihfi:tntil -' 15,00 as 19, horas.
brut.os em' importância não .'), que' estiver j,urisdicio1J:;�.- jeitos à apresentaGão da

.

�uperior a· Cr$ "1.009.000 I", da a .pe�;:;oa fÍsica, ,. exigir, declaraço de'. iIÍ1�(l!:;to.· de 'l\fESAS PREÇOS
lJm' miÍhão e oit'o mil [lU - na· f,orma' 'da lei, a;. apre.sen renda apen�s os 'ú1fl.gL;rrà
zeiros) ;. tação .

çla decl'araG�o i de dos; professores, jornaiisb.s
e autores, que,

.

j,unto com

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

Governo 'fluminense a�erli�oa
,Seu �rlanismo, �e fiscaljz��ãD

café.
,

Esclareço que, de ocõrdo
com a lei n.o 2.180, de, .. : _ .

5.2.1954, por se tratar de

e.mb,':l.rcação de mais de 20'

toneladas, o arrematante dê' ,"
verá ser brasileiro

.
nàsCido

,"

no ,país O'lh9ue, a êl�" ��� g a

!t-d���lt�·� �'''- .-'.

E D I T A L N.2
Pelo presente edital ficam

intimados, de ordem do Ins

petor d,a Alfândega,' os srs.

José Raimundo de Oliveira
João Gaudinho e Paulo Ca

margo, todos residentes em

Itajaí, para, como determi
na o art. 119, do Regulamen
to do Impôsto de Consumo,
apresentarem os" d0cumen
tos relativos

-

a importação
leg,'.!l das mercadorias estran

geiras apreendidas pela De

legacia Regional de P0Iícia
, çiesta Capital, em suas resi

dências, naquela cidade,

Outrossim, ficam avisados
de que findo o referido pra
zo e se não tiverem sido a

presentados os documentos
exigidos será jnstaurado o

.competente processo, na

forma do art. 287 do mes

mo regulamento.

Alfândeg\a ,de Florianópo
lis, 19 de fevereiro de, 1965

Jeny
.

Oliveira Pereíra,
AFIA NIVEL 13·

26--2-65

EDITAL N,2
De ordem do senhor lns- equipaI'ado.

petor' da Alfândega e para Fica, outrossim I esclareci
conhecimento . dos interes- do que não alcançando 'os

s,<l.dos, faço. público que no lanços O' v,'1lor da avaliação,
dia 3.3,1965, às 15 horas, nd será realizada em segundo
edifício dest,'l repartição, se- praça no dia 5-3-1965 e, se ne
rá levando .a leilão, em pri- cessário, terceira praça no

meira praça do terceiro lei- dia· 8.3.1965, respectivamen
lãb, o navio "BARILOCHE!', te, à mesma hora e local.
apreendido em fevereiro úl-. Quaisquer informações po
timo com contrabando de derão ser obtidas: durante o

. expedien.te da Alfândega
com o Escrivão' do Proces-
SOo ,

, ,
)

..olores e, Nico]a;zzi Penna
A.F:I.A - Nível 16-D

", .', Prpgrama do Carnaval
, :,: FUNDADO E�'I ] ,921

'J>ROGRAMA DO CARNAVAL
Comlmicação

.1

.4' NoÜes.·.� 12.0QO,
3, Noites - 15.000,
2 Noites .:..,--. 10,000
.': Noite - 5.0()(J,

'INGRESSOS
..

4. Noites - 20.000,
3 Noites -c- 13.000,
2 Noites ...-- 9.000,
1 Noite - 5.000,

A, 'posse da ,mesa não "dará direito á �ntrac1a, ser

necessário a' Carteira social, acompanhado d<; talão
mês vigente, OU. anUidade de 1,965.

ROLHA

Por Rolha � 2:500

RESERVA DEI MESAS

1 - o pagamento será feito no ato da aquiSição da m6
2 - Os convit.es obedecerão as eXlgencias est.atutárias
poderão ser adquiridos· a partir de 22-2-65, na Secretr
do Clube.

.

�i�'
3 - Nos dias de Bailes a secretaria só funcl0I1ará _

venda de ing'l'essos.
44 - No ato da aquisição de convites o sócio deverá r

sentar a carteir-a social, beÍn como o t<1lão do mês vig �

5 - O convite ,não dará direito a mesa, a qual será J
a parte.
6 -'Os êonvites só serão distribuidos pela secreiari
7 - A secretaria estará a disposição dos associados L

diá 24, diariamente dÇLs 14,30 as 22' horaf'.

DISCIPLINA
/

i - Será prOibido a entrada de menores nos bailes notur
nos. (de 14 a 18 anos). Só acompanhadQs pelos pais.
2 - No .baile infantil só poderão dançar menores de 1
anos,

3 - No' baile infantil não _será permitido o uso de lançr
perfume.

.

.

I

4 - A C,<:trteira Social e o Talão do mês '1U anuidade se

rão e;&igidos na entrada;
5 - Os portadores de convites terão de ser apresentado:
com documento de identidade.

'

6 - SERIi.' ·R.IGOROSAMENTE ,PROIBIDO O USO D
LANÇA-PERFUME COMO ENTORPECENTE (Chereta).

Obs. Tendo em vis.ta a prática da diretoria, no deco
rer dos bailes não serão atendidos tais ocorrênci<:ts:
1 -- Esquecimento da Carteira Social ou talão do ll1"

Vigente.
2 - Pedidos de aquisição de ingressos (Convites).
3 - Não será permitido ingressos a fotógrafos
4 - Terão livre ingressos os jornalistas (Imprensa Fê i
da e Escrita) devidamente 'Credênciados..
;;; _;_ As mesas nos bailes Í11f,':tntis serãp GRATIS, e s.ó T
permitido a entrada a filhos de associados,

FIorisn6poli�, 8 de Fevereiro pe 1.965.

EcU"on Pinto, Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ISTO' -É VERDAOE ...
Da modesta firn1a ·f�fldada: em 1903 pelo sr, Albino' Souza Cruz à Rua
Gonçàfves D!as, 16, viria a' surgir mais -tardé�' em '191'4. a Cía:: '90uza Cruz, e

�ostertormfnte em 194:t a Cià, de Cigárros Souza CfUZ� de significativa expressão
'para a economia, "<!oc,ionaf,'lnstalada em 1909 à Rua Cond.e .de Bonftrn, ainda
�?f encontra no mes.áo local a m�âerna e prin'Ci,pal fábrica,da organlzação.

'·5170 :TAMBÉM'
Ê VE'RDÀDE
CONTINENTAL �·o C'igarro m.ai�
vendido no BrasIl, apresentando
indic�s d.e \'cndll compmáveis
aos das ptinc1pais mar'cas 'mun
diais.· $l:a . superior qualida(je é
recon,!toeida assim. p�l,á maior.ia
d"s fumardes hl'óilSrlelrQs•.e..

�'--
, ..

r

VlllLUl\.
Vl.H:ê me co.ulit:ce';' "

Sou lll,l1;';� maquma {1l!€ ujuda a (;un::;

l.rull' ;:iua f"..'-l Ü. com bàl'l'IJ t:. urna pitada 'de. ,

cimento alI ::";;')3: lU lata� de barro e

'cHltento.

1\\ ".0 preCl;:' ..

car,.liH.-,jJl<h'lt
g.el1tc i:Iulm'izadu

E D ., T A L

Cc:njJ'i(�:lcto de !)l'opric 'ade de V21culo a 'mo,�ol', tLlí.

�llJ3[i]l!.;Gão a 'la. \Tia 'que fôra perdida, oilele figu;'a\'��'\1l
.1,,' �,egldntes ca:'at'el'is�:cas: C�U11iol1eta marca·- RUl'al-.
Vnllys, [mo de ru bricfl(['O 196C, pal'tic;ulal< motor 11
13 H5dAGÚ, S8;S 1'6! c'ijil:.rJ.ros e 9.0 HP, c.Jr azu:, p'�,?e�'8·'
n. ,1-33-�3, adouirida de Antônio :M:oceHn Netto. ie:ris
tr�.do na D':"�g'a'::ia 'de, Polícia ele Cal1:.pqs 'NO\;o�, '�(,j
,rgcistro n. 166/63 e cel'tilica(l.o,· n .. 0.4C931.

Campos Novos,' 0111 ,2 (le fevereiro de H165.'
JOSE" LtJlZ 'IIÉRl\'lEf,

clUllprimentos ([(JS funcio

narias caquele S"':,:ek'.·r:.a

'de Estado, bem. "oi'no

Yf).sto clrc.ulo de aê11igos que
po.ssue. I

Ypldol;Y A�ves, há ',r::i;,'ios
anes· VC\ll exercendo a fÜ�l

;l4-2
--_ . ....--�-.__.___, - -- �- ---- ._----- _._-- - --._--

'

Empreoos pa'rã imbnç,05 SfH'!):
Necc:;:.sitamos, de �rEmdscl(J,res (a)' pata:

Florianópolis, Tl'inda�te.· Estreito,' ·Biguagu
S�o José, Palhoça e Santo A111aro, cQm pns
sibilidades de gànhar de 3'0 Ia 60 mil ctuzei":

, '.

1'OS diários.-
Os candidat�s cf?vel'so posS-uir. as seguin

\

tes quali,dades:
a) Bôa ápresentação
b) êle�'21nbal'açô iiliciativa

'i

a 'ambiçíio >
\.

c) Bôa caligraüa.
Os inteJ'e�sados (us) queiram compal'e-,

.. 1"_"·1 . ,_. -, .... 1 G ... " . � . \,
lHUlllú\):::; ...k lüt.::IÜlJaCtG::, 8. éU21'lê'. J <"i'_: _

N.N. Blokin; Presidente' os vírus que . orígína.n 03

da Ac�d�mi� 'de Ci�J1cias' tumores no
.

hbnlém, 11f:i
Médicas (;3; URSS, call1t,J- esta possi.biliela:d� áo ests

tá. uma descoberta' dos cá.'1 excluída.
.

cerologístas soviéticos ' ..

ORBE-PRESS _ URSS

Thereza \V?s(!oncellos. l)as

sou pelo Aereopol'to "HI:"::
cílio. Luz", procedept� de
Caxias do Sul, bn-1e parti
cipol da Festa da .Uva, (O'_'
.mo convidada eS')Ecial.
A UDN Catarineme, es

teve reunida nesta Canit;al,
sábado, ·marcando. para a

rl1a Convenção para o pró-
1',:Ias, e o cancer? Pe!o' ximo dia 21 'de março, qur.n·

vi�to, para a ativação ;:,ê,,- -dó escolherá o. seu canc1i
.te virus são tami:>ém ne- dato a sucessão do Sr. -CeI

r-
' ' .. Ovirus d:J' canc(;l' 'pc:- ccssátias determinada3 p1'e- so' Ramos. Presidei 'os tra

g ,. nelra, gçralluente, no 01'- il:1issas .. fara o desenvolvi- balhos o Senador Irineu

�.'
..

garÜsrr.o do anima; !1L!S lJrl mento deis 'tlü110res cance-�, Bornhausen,
.- �.'--"meil'os dias de sua v1d<1: Ol1 1'OSOS tem importância as

.. ,' OHEGARAM segunda-
DO .períoqo' d$ gest&,\)io. conc!5ções. em que 'se en-

.

feIra,-procedentes de'- Oa

N,eilta, ép_oca" 9, . �r_?a�-'���11.P (;entra a pessoa, .no. "

tr.,' ',I xias do Sul _- (Festa da
unda n�lo esta. 10m ':3-"1')�" bálho e em C{I.�a ... � De,se111- \Uva). o Sr. e Sra. Allruran-
(,iões de Lor,màJ,' in:i;:intd:a.d(il�"tÂ:t?enham seu �p'el ,as l-u:fllp- te Aure� Da-ntás (NleeJ

'_--_:'':'_---A--�'':''''-''''- p A ressistêl)cia :aq: iUicrpQ�':' 'ências nocivag dó }neio am- Torres, o Sr. e Sra. (J';'11te.
VISO'a' .. rac,a

_. ','(O a' rl'tas" g'anisrno desenv;'l1y�)'Se u;1n �iente'; o estado\do sistema, Heitor' '(]:zadara) 'f'lebm
pouco mais .ta(d9. Fur ,i ..,t?, ·nervoso.' a àliilleútaçã,o.· Es- . Filho e o Cap. Ten:' [saacEDITORA LEMAN LTDA., com sedE

'"
' o virus HAB:::TUA,-SE, SE'm t�s pre�'lis'sas, paraie�\l,m<m- Benchimol.

em São Pauio, respOllSavEü pela pUbâcaçêlG' 'BOGOTA', 23 (OE) - obstáculos, .al2'l te�.idf)s dos te. COlHI ,as alterações b.jr- O DR. NILSON
. Bender,

,. ., , '. Iniciou-se .11esi,a cid,vle o �nima,is rel�ém-nas�ido8 n'lónias, podem determinar sábado no Oscar J::>álac�,.�\ HISTORIA, El\f' NOTICIAS /., avisa' ét.C : segcUldo cong,'e.;so· "�atino' Pdsaàos . um me.se3, I'm a ap�rição de tumores'ma, 1 Hàtel, jantava ,CO,l1 üm
pUblico em geral qúe õ sr. RubEn �AdalhertG' ,Americano de orgal1lzaçâo algurs dêles começa:ll1 8, s'é 'lignos.

'. g�'u�o: '�migO�.··;! "

- Bene..'.i;ciente "GARI'Í'ÁS". formar tumorés., !\':19.3, . c·ste "
LUCIA Cabral Blu<;ar-Hosa, inlClalm'2nte 'encarregado· de nos 1'e- Que est�dara -a posiç'io ú� processo fatal não' poderia Considero que ao t,ietlta- tehn, fO,i eleita Rainha do'

1"1'<: ne l'taro
.

'.'1 t
.

.'

PRACA' Dl,· SAl\ I 'l'Jl C- .\_ " prev'll11'do" ça:o ·'71J.'0"a na cOnO�3r()!'.)1':la -

'd
_. ';'.:)"1' J u:11 O a .

'

.L:J ..L 'I 1.' 1- -' meSma ante o ConcIlio IlO svr • r
-

•
. V�rao das Praias � La--

'. -> . \
" t· d' c • 'Lcm mUltas per'."lJ�':::tlV'1s. guna,. proll'10"1'da .p-clo C"'.J'-'l'ARINA, esta d,esc.rn.�ulad.,o., da EDl'l'O:f�I'\, v'Çl.;lCano, segun o e :wrus ..... . '. _, 'o .

,plCL·iemas. 'do "he:nísf(·:::io. O }'f)sultaclo ·.t6! pl:sitivo: COUlO' as expet-lênclas de- nista sociaL Celsó' P::_t:l1plo-Não 110S responsa.bilIzamos: por ·qualtlueL Ocidelltal: As 'clelibt�n;;CJes Foi. feita uma ;.�rii!·\le ex- monstraram, d?i'·Vi1'll'3 l1Ci-
o _

t:OI,llp{;omisso assumido em'�bsso
.

nome, rele
. �iô prosedidas p�r .\,101;�·�- perienCias. Esklbelec:c'u-se ' de.-�e esperar qua':quer :5Ul'- ,.'

.

-

"

.i:íhór· EmiÜo . ,de i3rigard que, ao ser noval'll'?n':;e ,mo presa. Por exemi}lo, alguns
r·efel'ídb sr. Rubens 'Adé;llb�i'to Hosa. cj.rü�; arcebisiJo #2;u�iiiar ele cuIado

.

nos a:üínais () '11.� tipos de a.denovirrus, f,úe,
Bogo�á: e vice pl'esid"nte rus CB-40, já dep:)ls ele de

.

el�l geral resi ...em .na Ja

d.ó:. Caritas .Inter:lacioHu.is e senvolvida. neles .l, capaci- ringe do homem:, ej '\0 que

1 C 1 .� daele imunizante, m8.·:; en- p-arece, inócuos' para €-le.'mCl1scn 101' ar os .,_út}'d',
(i'lle foi en\'iado,pela 8�'.ara tes que. os tUlnores come-. ,proyocam nas cobais J el:Ll1-

S
_ ,

t çassem a se formar, as cc- ·tier' pulJ;nonar.: :Estas e�péo .. ASSIS ,e111 ao Congres30,
delegados e' observac!o'.'es baias e ratas eram salvos. r10ncias levam'" a pcWiD.:

O or!iani�lllo, livrando-se' q"ue., em condí.çõe,S: favor.i-.I do Brasil., Nações Unirl'1s, �

uma G€ -
.

, . 1

lt8,: a .. E';�ad'cs Unidos, IIon do v!l'us novamente mocu-
-

veis os adenOVI!US !')0v.em
lado, aD.roveita . -as fOl'ças .provocar tumores ta!ll.:.:én"" \."s'a R:.ca. ·J'a.aa-

, " .'
1 p'

- defensivas desperta'i) Lam- .. no 'homem. Alé.cl disso,
ll'uemwl' l tão !)OL,lco.,tebo. ma, venezuea, ern, ':"·0-'

li �i�a, Arltclltina, Chile, Hai bém' pa;l'a lutar contrit· o
"

chegou-se a r'Ó1111eCer '(lue

c::,Udre(;lnlelltu� i_;l'oCUl'e,� 8:- I,ti �.�icai'a'lua. R':");:;1'L.a 'vinIs que já se havia habi 'não existe uma. ILrniLD,c;ã".
e �/\..t:!u�}\·o " Ut!:lta \ pl'U,Ç8

. D«nl,rica· a p UO'O:ll."·). tuado.
, exa.ta entre os .dif€rent�1

.. " ,. A, Vereténnikll7, c)'êrcs- tipos de virus. N. Mazu1.'en·

:,. , • pcuclen te da AP�, pediu' l'{o, colaboraelor 'ie ·'llV.5SG.'. ""�,:""'-:-:;:'H'I"
. q I /, • ,

j áo Presidente da Academia Instituto, consegu'tll í:�ans-
Tr�n"corrcu Ol�Lçlll,' ,) <ln! de Ciências' Médicas ela' formar o virUs C0mum' rla

, versurio n'ata�ício 110 sr.' URSS,�. Blokin,. diretor elo varíola em virus provO'ca-'
AI O·"

' , 1 Instituto de cancerologia ·dor da leucemia: o c::l.llcer
. 'YC,.l,O!l'y ves,

'

J2Clfl1-;� e

Gai)mete' da Sec,'etaria ela experil:nentàl e clínica,' que ,do sangue.
,

,s2[j'uraúça
.

J" :lbl i:: cc' :falasse da importância &.a

O anivel;sa·ri.an[;e 'écye C�l· dEscoberta feita e desse sua

se§o, de receber' ULunel'OS 'opinião . :Nanto as cali�s
que :Jl'ovocam Q. cancer. 1,0

, Cabe supor que E:�1 .alg�-: :,
mas pes�oas e, até e1ú di

ferentes grupos de p'..j)111\1--·
ser hUIl1ano, já ,q·ue. llô . �- ,ções, é marcada a \1redis
tualidade, entre' os cien'Js- posição ao canc�r. Corrl1e

'tas, existem difer-entes pon- )cem-se grandes difero'nl;'[)'S
tos de vista i't ,resl�elt') rl��s- ná difusão das ·dii'cl·.::a" Lf- �

te ·problema. mas de cancer em difel'ep�' ,r
zO acadêmicó N. Blokin tes países, relaciOllad.:c3. ·C·.lÜ

ç3.o 'de Ofici�>J-de-Gr<biae· foi ,eleito preSidente da as condições de vkl?o, as j'
to, comi dcdi'cação . e ze:o" ',Associação Internacional peculiaridades ',da aIL:1cnta- 1
sendo PÇll'iS.�Q mesn"..o' llle;'e� ·Contra· o. Callcer (p6stQ ção, as tradições e

3')S�U-I'
.'

cedor da conf:-ança ao. t<- ,que deverá ocupar l'U1 mes. O estuco d� po:pCl .!QS,
tula!' da. SSP. 1966). Em relação com is�o,' virus na apariçao ctn C9.n-

,

Nüs qU? � temos jy; 1':.,1" sna opinião, sôprc apre'·' cer humano' traz a e.3pe-

ào� ncosos melhores 9X!lÍ- blema do éancer a,pn;sen-
I.

r;anga 'de que terã? .

cada i
'g'os, e1Jdereçamós ao .sr. ta interêsse' !Jart.icu!ar.

'

vez maior impqrtanCl'l.· os �Yoldol'y' Alves, nos�c� cem _ \\ importância da 'dep- traQalhos pe

llllUllÚlOgia",primentos. coberta ,- diss,� ') aC'.;dé-· que podem condu;1:ir à crb-
. --- mico _ cónciste em te!' s1- ção de meios . lÕspecíficos

Brito '- do esclarecido' que '1.;'j1U1}j- para a profilaxia do ean- :
elade cOl1tra o virus é 110,,-.

81vel, inclusive' guarido ê�te

-- N In:::tltut6 de cance

rologia experímental e c.i
nica foram feitas in teres-

, santos experíénetas. l";Ji

:descoberta
.

uma nO\'3 lei
geral: se nos anímaís, vas

cínados depois de nascer

com o vírus 'do canccr, 't0r
na-se a Inocular- ('. mesmo

vírus, uns meses mais 'tar

ele, não se observ.r neles o

desenvolvimento d'e turno
res cancerosos. Cria-se no

organismo a "Imunidade
contra O cancer inoculado
pela segunda vez.

A descoberta ele) rcnôme-
110 da ímunídade antican
cerosa foi teíta per Galina:

Deichman, chefe oo gaoí
nete de vírus tumoral do
Instituto de Cancerologia
experimental e 'oiinica.

.

O
caminho até.:t descoberta
.íoí inesperaclo.

"

A �iência cor.hec:> mlritóó1
vinIS que provocaui .

b:1l0-
.

res n�aligno. Est1idr,·v8...-S[ o

virlls UB-40, ,;omido 'le

.preferência nas dJulas t'e ..

'11ais dos macados. qUC1;udc
êste vfrus é inje�:ad() "em

cobaias ou rata.': . l"'2sC":)11-
nascidas, em menos d�
meio ano, aprQXlnl.�.Hiftn�e�_1-
te, nnm ter��o d08 'animais,
aparace o sarCO;YH3..

Os, cientistn.,s lJe�1J·1l'J.i]j:
não se poderia lutal' con

tra ° virus do canee;' (;0
mei;':110 modo (éue lutam :JS

m('dicos .cotl:a omrGS virus.
com vaciT'.as?

do

s'; acha '10 organisnlo
[J,'1h1ial,' desde o nasr:i.n:En-

1
to,

.

E

Possuímos, relatívamen tI:.,
muitas 'clados sôore os' vil US

, .

.

que" provocara' tumores ma-
lignos nos anímafs. De
monstraram-se as' caracte
rísticas vírosas das deuco-.
ses dós> r;J.tos e i'ataJ,' de

vários tumores das a 1:3 (It

cancer das, glândulas 1111'

mrías s das .ratas. En', "t 1';,'

to, como já disse, a causa

do cancer humano é aln+a

não. está descoberto. Esti
muito difundido o ponto de
vista de que os tumo-», são
devidos a muitas .ais.cs,
entre as quais" a par .dos

'vírus, tem . íníport ãncla oS

agentes tumorals quim.." ,)S
e físicos.

A respeito de minha ()!1i·
nláo, que, está claro, a.noa

cão pode ser conrinuada,
penso que os. vírus jogam
dete;:minaclo papel !10 ele ..

.'ienvolvimento dos tumor cs

1';0. homem .. Pafece-rn> V>':

ri ica a e:x."isLenda di::' ;Vi
rus que podem pro\'oea:: (,.

cancer humano, "J. ,:>:1(1, co

mo a presença di'!s:es virns,

no organismo di} [iUi'lel'O-.

sas pessoas. Dista não se

cle\'e deduzir tiLl!� '? ob"iga
tó:t:iá a formae5,o de LUTO'·
.res n1alígnos e rJ.l:�c,r�o ..

' Unl �

exemplo sim;;>le·" toda a

h1,lmanidade está. infetaàa

de tuberculose, mas nem

todos padecem dés�3. en

fern1idaae. Os .:ni�· 'f:l �(1.�

l1i�mOS in,fecçiosos' allYJ,·n

se, unicamente, em f! L\')i-:-
'ente, favorável.

cer.

do Tudo o 'que, rem a can

cerologiâ' Í1lOderlla fo, obti
do há um par·'.de dezenas
re 'anos, terminou .' di-zen
elo o aeadêmico Blobn: ll1s.l.
tau certo de que os eSlOj;;-

,p-

as,

FA1/J'tui'f apenas uots

dias para O· iY Baile J'.lu

nícípat , de. Flodar�óIJ(tlis,
prOJmna sexta- [eh'�t, '

Clube' Uoze Agôsr.o, '\:1.

'.Ioão Pinto numa, 'lH'f�mo�
. ção do Cçlunísta, que "em'
u1;timando os l1rcIJ,;,ti"ativos.
para a festa (te ;,;-,tla une

abrirá o Cai-naval lia" (Ja,
. � 1,,'ital ·Cat,a,dnem;ú. "R10

ANTIGO", a decoraçào em

homenagem ao !V Ceute
nário do Rio 'le' Janeiro,
que será apresentndo nor

afirmar que .h'í, tLlIIH:I aní

n�ação e h(rU!19$ fantaS1!lS

v!io fazer SUf.ws'm. Jt)I'n'ais
110 Rio, São l':'I.l,JJo e POI'�O

A Iegl"e, vã�' ihlst,'ar a� ".tau
b.siás" classifica,la,;; n·) Uai
le ·l\'(unici"al. que el(;',6eni a

Rainha do 'C�rhav:1.l 'de'

Fpolis. 65.
.

MISS BRASIL

I,o-.,_�.

r.a, ....a •• y,.::...a.ua pclti. Cmbe LlO••S o.ube ele Blumena.u,
dos ''-lGQ'1 da Cidade óé. i�Hdo\! uma campanha que

Laguna. Próximo ano ;::,,- movimentou todo o E9tado.
quela : promoção de veraneio' de Santa Catarina. No mo

Iagunense, pà rtíeipará da,· medo nota-se' que '� rete

iii .FesLa da, Rainha. :10 rida -campanha esfriou. um

!Uj,à�1.t,ico Catartnense. lJOUCO quando deveria g-3;-
ENCo'NT�1\-SÉ nesta Ca nhar um grande impulso

pital, o ComLe.' Odllon V.-· . para que as autori.rades
I"l)U Cardoso _:_ que rOl .'J competentes (Ministério da

Assistente do Alte, Murrllo Víacão) , mostrassem seu
do Valle Silva, do -Comando I. interesse junto a mais es

elo 5. D. N. � O Cornte. quecida rodovia do Pu is,
Odilon; permanecerá dez que, acarreta sérãos prejüi-
dias na "Ilhacap" zos para" nossas índústrras

ANA Lúcia Pleming, sa- e para o, desenvo-lvimento

bado trocou. de idade, rf:- econômico do nosso Esta-
.

cerrcíonando convidadas do .. Uma nova campanha
em· sua residêné�a. j pode. 8e1' iniciada, em· dois

GLADYS CHE1!iKEL, l;l,-' modos _ 1Jm com a im

compánhada,. do Dr.. Ama-· ,prensa especializada uraBi'

'ral e Silva,·, no "Ameríccll1 leira, patrocinada, pela.,
Bar"

.

do Querê.I1cia.
.

industrias, a fim de mos-

A . BREDA . Turismo; tem, trar
.

a todo q Páís, a3 ra

fE"opm-clonª,do .
inumaras zôes dá .. necessi:a:le da

excursões para"a nossa Ca -: HR-59"":' O outro l,oderia
pital. Domi?-go mais, ilma ser uma passeata com ca

e,;curçã.o ôa Breda, estev0 minhões lotados com· m

na ",nhá-cap;' cmn a' res":' dustrias catarinenses, le

ponsabjlidade da.· 1J0nita vando para o Rio e Brasí

LatÍra Maria" Folchi, qUe lia, tudo aquiío que '�emos

Dor diversas, vJzes, pass_ou 'para transportar em 'Jene·,

'ÍJor Fpólis,! rUl�o à
\ Porto fíciQ do Brasil. A BR-59,'

Alegre. LallrÇl. tvraria, 1pO- no estado como se encon

ça muito simpática da '30:" tl'a signíficª" atraso para
cier'lar'lp pau1isfa.: .

um País
. subdesenvolvido

·PARTlCIPA:t:lDO o 11as- como o IíOESO. Comentou·se
ciment� 'de seu filho João que uma verba de tré" bi

AU'gl�StO: 'o casal 'Ruy V8.l- lhões de �J"Uzeiros seria li

lé.:P.eJ;eira.
.

'beraela para o l'ciniclO cla.s

A Radio Diário çia Ma- 'obras. começando por Ha

fihã ,é Rádi'o Guarujá, vai jaí,. indo .at6 Guamvà fron

irradiar o �aile Municipal teira com' o Pararíá. Não

ele. Fpolis. 65., sabemos qua�1do será libera

SABADO, na resid�nçia da esta verba e, ..cos l>arece
de pràia, "do Sr. lI. Viégas, que sua demora vai cau

em çanasV�Íf��""�QS ,9;tl�tH'.·r{3ar sE!Jos, tPrf;'�u,lcz9;i,.'pal:c�."as
de fute.boLçlé\ sal�b çh? Clu empresa.s contrata:la�. " Se

be Doze' de' Ag6sto, fOra111 demorar 111a�s doi:;· meses"
hómenageados . com. uma . três bilhões àe cruzeiros,

'churrascada, pelas ·conquis· não darão para concluir.
tas de· ·tQàos .os títulos de Apelamos .pàra que o M.:

ano 64. Representou a Di- nisi;ério da Viação, olhe

rctória" do. Ve�erªno,' Õ Dl:;" para. "este' 'pedaço 0(,' Era':'
jaui'O Linhares� <:'sÚ" 'tão' esquecidO 'que. vem

, 'À Í3R-59' - "Sinfonüi. �sof�.e�do hã' ínuftà t€'l�1pO.
Inacabada" - Não se sabe Sab�mos que as "campanhas
quanúo

.

sérã 'concluida > a nordestinas
, • �. -: '. � � •

\
) '. - � • �.

,._ '\.\' I'

SUfl,: tão' discutida obra.".O toi'ió�á;,si'..�·

,
.

...

.�

'"

..

"
.

PORQUE NÀ�) TEMOS O 14. BIS ...

j�3.o tnJmemO;;5 'c8uhum museu dê )elíqulas aéreos": um motlvu

f'azerr;os Cluestôo absoluta de oterecer rapiqez.e coni.árto. outro.
,

.

o 14 bis nao ore,recia nada disto e nunca veio a Fló'rran6polis.
A TClc-CruzEnro vem t(Jdos' os dias (çoiso. que' outrGlS não fazem)

nO:3 r�lelhüres horários O avíão? Convdir, p�drao de
, ,.' I

rapidez: Contl�ue pf,?fei:indo O', Tac·Gr:uzeiro..
, " '

.
'

"�'

, .

confôrto e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" " Pelo presente, levamos ao conhecimento' d�' '!Ii1�'

,._,,_\�;�, Interessar possa, que se 'encontram à venda, pelo riié:..'
lhor preço, .os alternadores' abaixo especíücados, .-de
propriedade desta CELESC:'

"

1. -Um �teriiadol": ,i ',.....�-----------....;----_.--.------
- marca SIE�ENS' SIHUKERT

. :-'

- Potência 480 KVA
- rotação 250 r.p.m,
_ voltagem, --'- 400 Volts
_. frequência 50 ciclos/segundo
- rotação de disparo 1.430' r.p.m.

Rajá O Comandante da Guarnição Militar
as 81/2 hs. '. de Florianópo,lis � do _140 Batalhão de Caça-Channing !>ollok .:. '

Lucia�à, dlih
' '�dores, informa que de 10 à 31' de março' do

.

"

EM:. : corrênte ano, estará aberta a inscrição par&"o SHEIK VERMEi.HO :.

EuroScope' • &�tn:ariCc!lo a escola de Sargentos das Armas.
censura, até ia an�s."· '<'"

l ' Os in�eressados' dev.erão comparecer 2
--------------:-...,...--�i_,�

; ",3a. secção do ,140, BC; . das 08,00 às l'O�OO
;, '.' horas. ,

,,\ ',) _Flor.it\;t;Iópo1í&'I.,:Z4"i-2'':_·65 .

;�':' ,'\.
'e, ::,*:' .,\,I�:.

----=�..._-���:_.....-\..""'�''"''.'...' .,;;.'.....-_=_·.=="·...,.loiS....���....2I!",_,,_._.

..
-.-- �-

CINEM�';, ,;.,:

FOlle. 3636
'às 3 e 81/2 hs.'·; r

.

.

.

Nana Schwers'
'

.

W. Sturn:pf f'.,1

BRUT�Hv REBELDE

censura: até IS anos.

\)pUllurudlides em Imóveis
CA�A NOVINHA DE ALV�_;NARIA PRONTA PARA MORAR Bem func�o

na! ::_ Com 3 quartos e demais dependências.
Pod: ser vísírada de. :�J.i a sábacfo no horário comercial.
Com entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses.
Rua Santos Saraiva esquina da OQ.ilon Gallot,tj no Morro do Geraldo - Es

treito . .F9De 343b

às 5 e 81/2 as.:

Yul Brynner
Richárd Widmark
,Jeorge Charkirls
Suzy Parker

EM.
SACRIFICIO SEM OLO�I.-\
PanaVision - Eastml\n'Cj)lo:f

'Censura até·14 -anos .:L: ...

"itz

- Na ltua vereador Batista PeJ,'�a casa' com 3 quartos e demais depende
das - Tô'da de tijolOS.

- Na Agronômíca casa de' alvenaría com 2 residências: Na parte de cima
2 quartos - 2 salas - cozinha e banheiro; Na parte de baixo _ 2 quartoe _ sala

,

-cuzinlla E! sanitário.··· e
,

- Estreit t. - Rua Balneário - t::asa de material com garagem. Terreno fren
te para o mar e fundos para a Rua Balueário medíndo lC,4{) de frente por 54,80
de fundos. Preço facilitado. Entrada miníma.

. Roxy
às 4 e 81i2 hs,
Sean cenners.

. «07)
trrsu'«

.

a.nr!ress
EM

- Fina residência a Rua Visconde de Ouro, Preto - � pavimentos em cima I}

qua-rtos - 4 l>�las - banheiro - cozinha e varandio: em baixo'4 salas - 4 quar--

tcs e depcndêneías sanitárias.
.

.

_ Casa no centro - Otimo ponto comercial - Rua' João Pinto com fundos
.
f'Jara o; Caes Liberdade.

I

o SATA.(...�vO DR. NO
EastmanCoior

Censura até 10 anos;'.
'.1.

- Praia Pereque - Casa novlÍ �m seI hailitada' - 2 paVímpntos preço ra.

çílítado

- PIaIa - Lagoa CI.a 'COllC�ição' -- Casa com um grande terreno. Boa opor-

tunid�de. para lotei:lment.o,· .

'.
'

,

.

_ No Jardim AUâ.ico - Terreno bem lo�alizàdo - metade dos preços cor·
•

rentes.

'BAIRROS
Glória

às,5 e 8[/2 hs.> ' "

Ramen Gay
.

Ana Luíza Pollufo
Antonio Prieto'
SÓCIO PARA ,A

AVENTURA.
--" Praia Coqusírcs - casa de madeirá de lei na praia da Saudade. Aceita o

rertas. _!3om pTE'ÇO, l\1exiscope '

.' "

JiastnianColoi '

Censura: até 10' aQos ..
'

...:.... Casa no centro - Rua CODSeibeiro Marra - O�ilDO ponto para comercio
_ Casa com 3,q('.artos - 3 salas - cozinha ...; banheiro t! �pensa.

império_ Soprado Comercial e ResidenclaJ bem no centro _ Rua &rc1presta P�va.
Na frl:)nte du cml:: it.lt2.. No terreo Loja comerciá! P ASCri'.ório� no alto ampla re-

•udência, Possue ainda amplo porãu p�r8 tlt:pÓ':;il6
_ Apartall"<lnto no c�tro - Edifício Eduardo - 3 quartos - sala - COZ1'

.
[lha - banheiro completo - terreo _:. Para a venda ou troca por carro.

às 81/2 hs .

Richara Wl.mark' ,

Manlyn. Monroe'
em

PAGINAS DA VIIl4\
Censux:a: até 14. '�I!.os_ Rua São Jorge 0.0 51 - Centro - Casa dê jÚvenaria com 2 5alàs - 2 qual

tos - Balmeiro completo e cozinha
,. .

tL.
__ Terreno em Capoeiras - Otima localiza,ã() de esquina � Preço facilata

do -.Oportunidade Vnica _ 16 m x 30 m'

. -'RUI> Bt:nw-Gonçalves"- wa�-da e....�1It; 'Mé'fta _ ":etJtro. _ Casa

com i" \.lUdrtÚI' > - l!. :lalas - cozInha !:l, bazlhtliro OOInpltrt.u;'
.

Terreno em Joinville - No Jardim -, COlUO' B�urru Bua Vl�U. OtllllU Ter

eSTJo
"'� I" , .,. " .."" ,·"t' , ... " .... 11" ,�.

,

: ;\ ,�':,

Llla 27 sábado - Baile de abertura do Carnaval de1. O pagamento será à vista ou parcela+o, enten-: ,,965.
dendo-se, no entanto, que asl propostas para pa- l)�'l 2íl dorníngo - Baile' Infantilgamento à vista terão .príorídade sôbre as de pa- Dia 2(1 dcnungo _ Grande ..tiauegamento em parcelas.

.

Día
.

1.0 Sego .relra - 'I'radíciuna] Baile do Lira Tenis
2. As propostas poderão referir-se aos três alter- Clube
nadores a dois, ou a cada um de per si; todavia, lJia 2 Terça. Feira - Baile de Encerramento
caso interesse mais de um alternador, 'deverá HORARIO:. _ Os' bail'es para adultos terão �ício as 16haver uma proposta para cada um dê.es. 23 horas. .' .

,

.Ó:

3. As propostas deverão .vír em envelopes fecha-
. 'O B'lile infantil terá início as 14.horas, com o término

dos, com o máximo Sigilo, trazendo, com W":a a previsto para às 19 horas.
.

clareza e precisão, o alternador 'que Interessar;' R.J:i,:GULAMENTO:
com o respectivo valor de oferta, que será den- r _ Hesel'va ue mesas: /

nítívo, até o dia 31 de março de 1965. E' índíspen- '

. .1).5" sernas serão distníbuídas .dia 20 de fevereiro (sa-
sável que as propostas venham assinadas pelos badó) âs' 08,00 horas e,' a venda terá início às.20 noras,
interessados e, em se tratando de pessoa jurídica, Indispensável se taz '1 apresentação da carteira social
pélos seus titulares.

"

,

' ',com 'o talão, 49 mês ou anuidade de 1.965.
4.< Os alternadores de que trata o presente" se' en:-: 'Cada associado, somen.e, poderá ;.d..j,uu'ir uma mesa
contram à disposição dos interessados, para exa- com dtreito a quatro cadeiras. :t
me e 'verificação, na se Je do Setor' Videira da O "pagamento será efetuado' no' ato, '

CELESC ("n "!idade de Videira - S.C.)' no ho- :.: _. Convites: '"

2. - Um Àlternador:
- com as mesmas característícas do espectücado
no item 1.

.

1

. ,

3. ,_ Um' AlterJlador:
- marca
_ potência' ---
:- rotação -

-:- v.oltagem
- frequência

ASEA
170 KVA

250 r.p.m,
400 Volts
50 ciclos/segundo.

"

CONDIÇõES -

em
rãrío comercial.

CELESC/FloriaJ;lópoHs, aos 22 de fevereiro de 1965.

Centrais Elétricas de Santa Catarina '8. A.

Hermelino Largura .

Diretor Comerci!j,l
26-2

Roberto Caetano Castiglia
Maj.8/3

e-se
Uma ótima residência. à rua Aracy

Callado. 624 - Estreitos Ba'rro Nossa
-�Í'a de, FátiÍna. ��tàr 'na mesma ...

,

.
,

./

-.
-

,
, \

PROGRAN1A·PARA o CARNAVAL :DE 1965
.'

DIAS:

'os convites ueverão ser, solícítudos a secretaria do
Clu'!;le por um associado (com a presença do' convidado)
e, obedecerão as prescrições estatu.arías..

.

.

Os' mesmos serão ae.q'\lir.düs m\:.dLnte o' pagamento
ge �ma �1.'axa de Frequência�'. Para aquip!',ão de c�nVltes .

, ," ' ,f se,<;retária do Clube funcionará no hórárió das 14 às 18
'horas, a partir' de 27 de fevereiro até o dia 2 de março"do
corrente. 0( ,,', . �'

ROLlj;.t\:" O q�; ..r@1� será de Cr$ 1.500 e' dey:erá
�«'\'fijri> ' ,\\'·'�";�l;:;· ',:;,' :::. .r.",,' ,')'

, ;:k.b�{&\' ;��ss�.; ii" '.��j nÃq.dará d�!:ito_" á ��trada, �en,
{,:'. do:n �árIQS ,a.;�carffllra.·sociál e,o talao do mes ou anui·

':la " , _, 1!�9�&:�0�('�09:�t���c(:�!l,jar:�dQ.'de,�;;clÊPe� c-;lm,
<provador:. da :-i�ri:tidàije:{ ," �

�.
". : � ,,': ..

'''' .: �
.

..f.,,

: �S9ménte
� .serão admitidos mk� pedid:.:s·�(ie:,':mesa: . pt;Lra

"hma/hoíte 'após' 'aten&ié:tOs os formularIo;" pãta tod'i�' as
'�ltes ..�, ,

.

(' ".!. I . ;.; •

A compr<:i da mesa deverá S8!", feita pelo 'próprio 50
� ou seu dependente. ou 'pêsscà dev�damen;e .cred'.:mcia
'OL -a..tra tal.
, -- TAXAS:

.

. ':-:'6ÇO das Mesas Cr$ 15.000' ('tiuatro noite�'
,Uma NÇ>ite ... ,Cr$ 8,000
'raxa de Frequência Para casal
Olletro Noites .. " Cr$ 30.000
lima Noite Crr 15.000
Individual quatro no'tes
Uma noite .'.. Cr$ 10,000

. DETERMINAÇÕES:

Cr$ 20000

,

" �CI�be 'R.-;'-f2di Setembro"
"

" Sede, próprhl R. Dib Cherem N.: 4,63
.\ , '� : Cap,eiras'
"'." .�- '.

A entrada nos Bail�s ooturnos é vedada a men'.)res,
de 16 (desesseis) a 18 (dezoito) anos, somente é per�nitida

. quando aco�panhpdcs pelos pais 'ou responsá 'eis.
�ão

.

será permit1do � uso de bisn�gas ,em qualquer
Báil'e, Infantil ou Noturno.

, .:" De acôrdo com Decreto Feder�l, recen..e'· ...ent'-' exsra·
;

,

'.' dQ, H�av proibidC's terminantemente, us's e :-:orte de lan·
,

'. :' .!ia.perfume ou similares nas dependências da sede Social.
..

A Diretoria agirá com o máximo rigor' para o cumpri·
mento no' p�esente regulaI!lent�.

.

"

", �-.." .'

AS BOA.$ OPOR1:;UNibAQES, .�AO R,AR�Sf
POR ISTO ELAS PEVEM<S�RAP'�OVEITAOAS�

São 30 dias, durante os quais você adquire ..

conjuntos e.stofados, ou salas de' fórmica
sem nenhum tostão de entrada.
O primeiro pagamento '?
Bem, você compra hoje e começa a p�gar
depois de 30 dias.

Aí está I 30 dias de oferta
30 dias de prazo parÇl você· iniciar..
os pagamentos.

O orgulho' de uma caSÇl bem mobiliadà é o
ot'�ulho de quem tem' CIMO.

I,', [·X·' 3 t/13' I ,'i ,.,
.

JERONIMO COELHO

'PROGRAMA C�RNAVALESCO

DIA - 28 _. Domingo - Bfii:he Carnava-'
I�séo .

.DIA .;_ 10. - 2a. Feira � �a!llw·
'

Carnava.··
leSco •.

'

DIA- 2 3a. Feira - 'Domingueira In- ..

fantil
. '

NOTA -Após o término ' haverá ôni�us pa-
ra o centro.

A DIREORIA

Orde'm dos Advogados do Brasil'
Secção dó Estado de Santa Cafar!na

"

,Inscrição' no Jnstifufo de Aposentado·
ria e Pensõ'es dos Comerciários

, EDITAL

Em cumprimento '20 determinado pe�a
Presidência, dêste Conselho, pelo presente
chamo a' a.tenção dos scnhor,es advogado::.'
e solicitadores provisionados, para a Resolu�
ção NO 47/65 baixada pelo Departamentc
Nacional da Previdência Social, e que fixa o

prazoaté 31 de março vindouro, para qu�
êsses rrofissionais que são considerados con

tribuintes obrigatórios do IAPC, ali façam
suas inscrições.

,'� ,

Floria;nópolis,
f"

22 'de fevereiro de 1965

FlorIanópolis, 12 de fevereiro de 1.965

" DIRETORIA

J . /""'..

I ..
'

"

','<'é' óC' '5

. L od. , )S

j'
./

o

A V I S O
Universidade de Santa CalarIna

FACU; DAnE DE DIR�no
A Secretaria Ja Faculdade "e Direito da Univer;:i-

. dade de Santa Catarina -chama � atenção' dos. interes
CIO "'''CI .... "',.., "s 1i!rlHa;R ns. 29/64 e 30/64, J)ublicados no

Diário Oficial da União do dia 4 de 'Janeiro do' �orre!1-

�c ano, Seçao I - P�rte II, que abrem, pelo prazo de

doze meSE'S (121, irscr:ção aes C:or.i:Ui'SCS .:le T'L:.10'; CO

Provas par2 pro"in1ento efetivo da�, cáte 'ras de D'rp;

to Judiciário .Civil 2a cadeira, e Diretto Administrativo.
•

'.I,-.,-y;,
.. ,'t'

,,:,:�:- .:��:�\.iih:��··Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-�--.__ .

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

(: oluDa Agre:Pecuária
.-- Ac�be -- . menta dos respeetivos -in- valor doe ,cada forl'age�ra,

dices no Estado de Santa tais como o, feijão m�lldc,
Acabam'os de· ·le',.. n'a ""'_'0- CatarI·na.

., A Diretoria do Clube "Doze de A!!ôsto;' reunida, tomou
'" .

L � sorgo, sOJa aveIa" . aze'.'f'm, �

lha da Tar�c" de PÔl'to Ale- Segundo opinião de um ervilhaça, ,espergula, 'ca- a� seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos
a''i

•

d lf' f, . carnavalescos:
gre, que a Secretaria _ técnIco no assunto, "nãó pIm, lanu � a a_a, capim "

PROGRAMA O
'

.

.

h
-

d'lh t
. D S FESTEJOS

Agricultura do Estad·) do e passiveI produzir lp.�te, ,c ora0, ,Iceya I a, ,cen elO, BAILES A SERL"M REAL'IZADOS S SO°'CIAL
1 tá 1 t' ld

' . 1
.

h- L,.' JO, NA EUE
Outra nota amen' ve_ Rio Grande do Sul, a raves em mo es eCI)UOmlCOs, �e- co za, cormc ao, .revo S 'b 'd 27 B"l d

.

b
'

. .'.', a a o - - aI e e A ertura '

A Avenida Santa Catarina de Edital, esta,' chamando corre�do-se � e>:c]uslvamen- branco, trevo vermEHhJ, l,a-
- Dom' g' , 28 b il' S 'd" S

.

I.

d ·h d
,'. ", .'

m o - - 7a e na e e OCla
é uma das ,príncip<,Js de candidatos li o CURSO-" DE 'te, a rcçõee eoncentradas', plm e R o es e mUJI'1:Jr�s Segunda 1" '9'1 I f t'l S 'd SocI'aI" .

. .
. .'.

- .0 - .Dal e n an 1 na e e
Imbituba Artéria central, -'FORRAGICULTURA, que produzida� indústrLlll1f'n- outras naCIonaIS e ·es .lan- Segunda _ 1.0 Baile Adultos na 'Séde Social'
central, porém, é m�l ver- mantém," junto 'à Esta(�.ão te e 'ldquiridas no C(lm�r- geITaJs, facilmente c�ltiva-' Terça'- 2 :_ Baile na Sede Social.
da�eLro a m Qn t o a d ü ú.e Experimental de FOl'rag.ei- cio, : o,u nas cooperativas 'de veis em 'nossas te'rras

. àreia mov'êtliça. Nã0 �)�'Õl'mi l'8iS, situada n:O muni�ipiQ produtores, a preços que O' azevem, por exem.o.,o,

te trânsito nem dé pe'�f;'s,.. de São Gábrier �G.�).: não se coadunàl1l .com as segundo.dados colhidu.;; ho

ro�,'trl enro '·'p'o-rTA!·. LI'ST"A
.,. , ,ires. para :f-Í:l,o falat_mos. enl ' Há váuios '3.nos \i{em.u ,8e- norma�s possibilidade:! ,eo- "almanaque do Corre;:> do

'q j1.1,,', veículos. éreta�jà 'dá ,4grlédtti-lrai, do merC'i1ll'Js do' ,proc!lAo em ex- Povo, ano i965;, eslA se tor-
,. .' 1" . _� j �"' - ,i, ,,:..... I

..
. - ,'; . ���-

, '.
,

$
" referido 'Es';?üO mantendo ploração, ou seja ') lei';e nando o n1a18 útU past,o de ,MEsAS __ PR�ÇoS: _

NÔVD ordenado:' Cr "2Hl.OOO,O-o. A, NOTA' DE ULTIMA HORA cur�o p:r;áticcs em suas � Es- Este'tipo. dé forrageam�nto inverno nó Rio 'Gmnde .]0
,.'

Na Séde Social �.4 noites - Cr$ 12.000.'-,- .pam Dão'
POSTlLt; S de acôrrlo com o nôvQ programa ,Qua:ndo encerravan:Wf< 'a taçães Experimentai-$, ,tais para que' se produza' 'leite Sul. Reparté com' a ávêia proprietários

,

,
'

presente colUna, fumos in- como o de cvinóteênh �
na em bases econômicas, ])1)- a posição .de mail;! cultÍva- N� Séde Social - 4 noites - Cr$ 10.00Ó. - para pro-Liv, raria ,l?ecc·· ..d L'tda.. rua Fell'p' d' d' d"

.

d t "'L"" d"
.

" _... • formados de Que, hoi8 à ,�UruguaIa!>a, o e ,.sumo- era entrar como ccmple-
.

o pas o nos :r::»0�relros'" e' .9rietáriv�
Schmidt. 14 '-'":' FpoIís. noite vai haver uma r�u- cultura na Ce Tuponciretã, mentação ,:Jamais como inverno.. Na Séde Social - 1 noite - Cr$ 4;000.

, nião entre vnl'eadores, 110- além de outros. fonte exclusiva de aÍimen- As recOmenda:ções, l)�bli- OBS. _- Cad� sócio só poderá adqu�rir uma mesa.Exames ..,- junho de 1965
,mens de negócio e- poll- ,Lendo pequeno cornentá- tação do �ado leiteiro" cadas pela Chem}rals Di.. ROLHA L 01'$ 1.000. por noite.

A l-ende 'pelo s,erviço, de Reemholso Po� 'ticos da eidacl.e, no senticIa rio a respeito de fOJiragi- Atrav�s de programas vision" de Róuston, UJ3,A. CONvITES: I

i aI __ ' p�'P('(\ f'r$ q 0,00 00 de articularem' o ÍI I11lPdl- cultura, ach9.mos que êsse
.'

dirigicl,os, espeCialmente na- são os passos que o cria- Ca&.lÍ ....;_, Cr$ 20.000. para todas as noites

menta' do Sr. Moaci:!' Or'!,:e �orobJen19, deve ser encara- ra os nossos pecuan,tas dor· deve' seguir ::>ara me- Casal _ C$ 8.000. pára uma liloite

Prefeito Municipal. Adian- do de frente p31.0S w'ssos precisamos inc�ntjvfu' a lhor resultado" �om
.

o ftze- Individual _'Cr$ 15.000. para todas as noites

tam as mesmas fontes qu� t�cnicos encarregados do produção das, pasLagem vém. O leitor ''Verá. o gl.'Í:tü- 1ndiVidual _ Cr$ 6.000. para 'uma noite

a assinatura do Requeri- fomento da produç?,o e ,a(1- cultivadas, apontando o de uso de adubo e:a possi-' Estudantes deVidamente credenciados

CO\jtabilidade 'ECOnOlnia --, Advo menta a ser enviado a Me- ,------ .. ,�.�-, vel 'colheita de seril�ntes ua Cr$ 10.000. par,!} tôdas as noims
'.

I " J R dE" fim do ano. Eis às .l'eco- Estudante devidamente cre.denciados
CaC18' mno�to Oe:: en a - :..tnlprestimp - ·uadap, 'B�sa 'f.J'BlU�Q 'Bp ,'BS

,
' •

p o,r é m, é um ver -

I "f d R' ...I mendações: Cr$ 4.000. PQf_ uma noite.

CQmru!sóril '.- Reavaliação do Ativo das dendo' apenas da aSSinlú,11- mpos O ; e' enua 1 -,Preparare �em a A p_ósse da mesa ,não dará 4ireito à entrada, sendo

�'::;mnrêsa� (Lé l:157) _ Imbôstr,' '\:diciona ra dois Vereadores Osni terra, deixando mim, call1a- necessário a carteira é o talão do mês ou (anuidade de

João de Souza eIOtav!nn. 'TabeJf1 de"�Ret. iradas Mensais" da bem discada e p4:l\'cr.... 1965) Ou o convite acompanhado de documento compro-
t·

. ,

t _, z::lda de 5 a 10 .::m de, pro- v.ador da ideI),tidade.Possen 1, .]a con ,anu-, com Em nata distribuida, a Delegacia Regional do Imposto "INTERC'AMBIO C $ 800 t d
.

.

t d s� Ve fundidade. 'Adube eàm" 250 ,. : r : O. por o as as nOltas
as aSSIna uras, os .s.

.

-

de Renda esclarece q.ue" de conformidade com a Lei Por um ·t C <t 3000'

d J.... d 1\1r quilos de uma fó.rr;.nula tel1- . a nOl e r., ., .

rea ores aIr cal' oso, mau 4,'jOR de 30·H·r.4, passou a vigorar nova tabela de' "retira· RESERVA
ro de Souza Vieira e Ro- ao 16-20':0, por � ha,' , ,

.:

meu Pires.
das" pró labore, já aplicavel nO "ano�base" de 1964, pelo . 2 _ Semeie 12 a, 17 qui- 1 ,"- As senhas serão distribuidas/às 7,0(1 hpras do
que o;;. "excecentes" pagos ou creditados, nêsse ano, deve· 1

'.
't "

15 dia 13 de fevereiro (Sábado), e a venda será iniciada às
'rão ser incIu.'dos no, "lucr.o.tributável" das ';declaraço-e-s" os de boa 'seme!l,e em' .

8 h- de setembro que, eorreilp'oJi- ,00 oras do mesmo dia.
de "Pessôa.s .Turídicas" que deverão s'er "'present'adas no 2' O"p t'

,

-

f 't
.

t d
.. -

""

de a MARÇO eritr� 'rós,
_ agamen o sera eI a no a'o a qUlsIçao.

corrente exercício fiscal de 1965. 3 O ·t b d
- - . A. t' t tá

.

3 _ Coloque os animais
..
_ s conVI es o e ,ecerao as eXlgenClas es a u rIaS

A 'tabela' é a seguinte: .

e p d
- '.

't d t· '" 'd' 222-65somente. depois que o aze-'
o erao ser reqUlsl a os a par Ir uO 'ui '

, e se-

vém tiver 20 a 25 cm.
rãO entregues ap6s 48 horas.

4, _ NQS DIAS DE BAILE A SECRETARIA FUNCIO-'.

- Tire o gado pan que. NARA' I NO -HORA'RIO DE 14.00 'AS 18,00 HORAS, EX
o azevém levante n,wamen-

CLUSIVAMENTE PARl\ VENDA DE CONVITES.

de I�n
Manuel Martins firme propósito de' eons- do Executivo" que estatue

ESCOLA INDUSTR�AL truír ao lado do Hospital o Código Tributário para
Conforme fomos .míorrna são Camilo, um Asilo' para 1965. Entretanto, tendo .3111,

dos, o Dr. Francisco Catão mais de 100 velhinhas de- vista o aumento 1e ímpos
e seu irmão, Deputado AI- samparadas deste Municí-, tos e criação de novas 1;a

varo Catão, deverão íntcí- pio, as quais já percebem xas que .contem u referido
ar em breve a construção semanalmente substancial' Código Tributário, a' ban
de uma Escola Industrial àuxílio do dinâmico Presi- cada dá UDN, juntamente
nesta cídade.. Será sem du dente da Cerâmica de lm- com um membro da banca

vida, um notável empreen- bituba. da do PSD, acharam por'
dimento, que, virá inclusive C�MARA DE

,
bem regeítar o Projeto. Na

benefícíar
.

o sul do Estado. VEREADORES " votação, o Projeto foi der-
ASILO PARA A Câmara Municipal ,�es rubado pelos votos dos S1'S
VELHINHAS,

,
ta cidade 'regeitou dia 12 'V'ereadpres Romeu Pires,

Por sua vez, o industrl- do corrente, o Projeto de Mauro de Souza Vieiru e,
al rir. Joãq Rímsa.: está no Lei no.' 102/64. de autoria Jair Cardoso, pois apenas

,. - ... --, • ' êstes e o Presidente Sr. 0-

IV B�':llPO, r,.t�nnidn..j,�I' d'A' r?r,'n. f,3V,�,,' távío Posserrtí -do PSD" se
uJ� - Ul - q, achavam no plerràrto,'

'

�A' F'lo.,.·r'�,�·nnnn."or�,::'�
.

PRÉFErTURA MU:r.\TrCIPAL
U P Vendo regeítado o Pro-

I - O IV Bail'e Múnic;1Jal de,'Floria;nópolis; será teto de Lei no. 102/64, de

realizado no ;"ia 26 de Tevereíro -,-�',s'e:�ta feira.- no suauutoría, que aumentava
Clube DO'7.e de Ag-ôsto, na Rua .Ioâo, Pi--tó. às 2f'horas, os Impostos para %, o 8r.

H - 'Traje à rigor - smokíng ou sammer -':fa"ita- . Prefeito Munícípal decre-
sía de luxo. original ou de' contunto.. Para ;:as' Senhoras teu. a adoção da' cÓdigo'
e Spnhoritas será permitido .o vestído . de meia:' gala, . Trib,lltário de Lagl1ua: mais
(curto).

,.

.

ele\rado ainda do que
'

o

H! ,'-Os convite serão' vendido's' à: nartir de' -segun- 'que .roí. regeítado. A popu- ,

da-feira, às 14 horas.- Casal ouatro müicriiseíros . 111l1à' !a:ção" entretanto.; nãe.,. se

pessôa dois e' dUi]'1hp�tos' cni�eiros.�'�'Locàl':'- secretar-a conforma, com a . medida
do Clube 'Doze 'de Agôsto, � Rua J08;o' 'PÍ'Ít6 n. 10,:,:� onde .' 1ó "sr.' Moacir Orige. Pede

estão' sendo vendí+as as mesas. Uma "mêsa tem -díreíto '.,mos adiantar com seguran
à quatro convites.

'

" ,'"
, ,'ça de .íntormacão- nue '11a

IV - Os associados do Clube :b9Z� <te "A,gôst6, terão
'

um déterminado movímen
direito ao ingresso no Baile, com a apresentação da to. nos meios políticos' 'da

carteira em dias com o Clube.
'

cidade, tentando ::1; decreta
V -l'ião

.

será permitido ingresso de menores .de ção, pela Câmara, d) ím

dezoito anos. .As moças de quinze à dezoito anos, �.com- peachment do Prefeito.

panhadas.,de seus pais. LI40 AO ,LADD DA

VI - O desfil� de fanta,sias será feito, numa pas':" M-i\TRIZ
sarela qüe terá dois met.ros de altura, cuja a apresen- E' lamentável. ,uma notí-

tação será feita no decorrer ao bane. Sg, háverà um: cia desta natureza. Pcrém
interruDcão 'para a coroação da Rainha do Carnava: torna-se necessário. A') la
de Fpolis. 65, e apresentação das fantasias ç!assiftc'I "r do da iúeJa Matriz ja (Ü-

VII - O desfile de fantasias será em originalida- dade de' Imbituba, e:,) ple-
de, de conjunto e luxo.

VIII - Os prên.1,ios dail; f.antasias premiadas serâb
entregues uma. semana após o carnavai, éom 1,lm co

quiteI no Qt�erência, Palace.
IX - A Comissão Julgadora s�rá conhecIda r"

ocasião do' Baile.
LAZARO BARTOLOMEU

na Praça Henr:que Lage
(no centro da Praça) ,I há

um verdadeiro 8,mon',él.'3.do

de lixo de tôda espef:l;;. Ca

so raro, no Brf\sil e talvez

"nl) ITmndo ...
AVENIDA BTA.

•

PrQmotor
CATARINA

ORA. EVA
CHnica Infantil

Consultório: rqa Jerónimo Coelho no. 325
mçonju. 207 _.- ,Ed, Julieta Fone: 24;95 -:- ho
tário da" 14.:10 às 18 hs'

Re.1d;::; (Lu('ro� Extraordinários) ,

EscritórÍC' Rua Cons' Mafn-i 57
rBlx8: Postal 61 � fi'nl1' :���,.

'14'11 ,

Quem conslroÍ", já sabe
"

Taef'S e Paquels
I.od�llés r�rras'

.

.
,

Parlas �e Ferro e Màiieira
. Janelits de Ferrol de Ccrrer c Basculantes
Pod5es de Ferro

.'

Para pr@ola entrega e por prf'ço ruais etono�icos

•

, .

Co pensadus
iUJJ\ DR. rULV�O AD'UCCE, tto 748

, A
.

T91elo2e 6277
ESTIlEITO

Ltada

';om1Jeiitssados d�� finho
Amendoim

, [�orc
C;'Ülreh v it.

Cedro
Fanlasia

tmbiia
Pa.u·,Marfim

,

,

Gànçalo�Alves
Mt)�;l1lo .

Carvalho·
"'aa"Oleo

.e os famosos

iJJMBltlS.
HOBBES

, CC��PlAC'
Il,ABA' .11:,;

).

\
_- �._.-� ,--,_.",..:;�-- .......-_......

-:-- -- '''�.'�""''''�-

DEPARTAMENTO DO IMPóSTO' DE RENDA

Limites de remuneração de titulares de firma indivi
dual, sócios·Cerentés e Diretores de Sociedades ou admiIÍi
,iradores (vig�ncia: à partir de Janeiro, de 1964 conforme
Lei 4506(64

te. Ou então ml:\.ntenh'l llhla 5, _ No ato da aquisição do convite o sócio solicitan·
lotação t�l qu� o aze.vem

te' deverá:
.se conserve sempre cCim

8 a 10 cm.' dealtura.
A ...,_ Apresentar a carteira social e o tal,ão do mês.
6 _ Os' convites só poderão ser fornecidos pela Secre-

5 - Em dezembro ,ou ja- tari.a.
. .

" neiro, s'e ° invern,> fOr
7 _ O éonvite nã(1' dará direito a mesa que será paga

('lente (corresponde u jlJ- n t
'

a �ar e. ,

nho ou jUlho-no Rio Ú�<l11- .

8 � A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FEITA
de do Sul) 'espalhe 80 qui": PELO', ASSOCIADO.

'

los de uréia. Em .::'iet,�mb:o 1 _ E' rigorosamente vedada a entrad'3. de menores
espalha mais 100 qúHc.:: póir nos bailes notúrnos (de 14 a 18 anos,) - só acomp,anhados
hectare, de uréia. de seus pais.
ti - Se· não p,,�char 2 - No baile infantil só será permitido a' dança" até

manter o gado n:; poi;::p,',ro,' a idade de 14 anos.
.

tire-o em març.:> (que �or- 3 - No baile infNltil não será permitido o uso do
responde a se ,; �inb::IÜ e lança perfume.
deixe o azevém sémentar, o 4 _ A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO 'DO MES OU
que lhe dará de 500 a 60U (ANUIDADE DE 1965) OU O CONVITE SERÃO RIGORO
quilos de azevém la C'j- SAMENTE EXIGIDOS A ENTRApA. '

lheita. 5 "- Os portadores. de convite terão que apresentar
documentos de identidade, '

6 _ Os cartões de frequência: não terão valor para o'
carnavaL

SERA' RIGORO$AMENTE PROIBIDO O USO' 00
LANÇA PERFUME COMO ENTOR?ECENTE (CHERETA).

Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece os. se-

guintes pohtos relativos g(j Carnaval: '.' ,

1 --'Não serão atepdidos, no decurso dos Bailes, ca

�os de esquecimentos' de carteiras sociais ou de anuidade).
2 -- Não serão atendidps, no decul't;o dos báiles, pedi-,

dos ou aquisição de convites�ingressos .

3 � Não serão atendidos pedidos de ingressos
t6gr;:tf0s.

"

.

'

.

Florian6polis, 29 de Janeiro de 1965.

Capital Realizádo até Cr$ 25.000.000
Cada beneficiário até o máximo de tres (3) mens,'üs
Cr$ 200.000

Capital reali�àdo 'superior. a Cr$' 25.000.000 e inferior
a Cr$ 50.130'0.000

.

Cada be,!,eficiário até o máximo de tres (3) mensais
Individual
Cr$ 300.000

Capital rf'alizado superior a Cr$ 50.000.000 e inferior a

Cr.$ 100.01l0.000
Individual
Cada beneficiário até ,o máximo de cinco (5) mensais
Cr$ 400.000

Capital rc<tlizado superior a Cr$ 100.000.000 e inferior a

Cr$ 5.000.roo.000
Individual

Caqa ,beneficiário até o máximo de sete (7) mensais
Cr$ 400.000

,

C;:!,l1ital re11izado superior a Cr$ 500j00..000 e inferior a
Cr$ 1;000.(00.000 '

,

,

Individual

------�---------�

Nada rle
REB;TES

Cada beneficiário até 0 máximo

Cr$ 600.000

Capital realizado superior a Cr$ ,1.000.000.000
Individual

(

Cada beneficiário até o máximo ,de ,sete (7) mensais
Cr$ 1.000.000'
NOTA: A1 remunerflção de cada conselheiro ,fiscal' ou

consultivo nãb poderá 'exceder a Cr$ ,500.,000 anuaia.
OBS: A p,'esente tabela ,se, aplica fJ. remuneração paga

no ano·base de 1964, face áo que os excedentes deverão ser

,'.aqici0l1,ados ,30 "Lucro Trib1:l,tável" nas declarações da,s
.', ,. '.",

Y:r�(;\i�a�;�,n� ,Ex�:rcí9�Ó,.Â� .1.96�� " -' -,-' - -' ",;�, o,: :"
," ,

de sete (7) mensais

Ext:a em sel! carro

LonA de �reios COLADÁS
- 60% mais no apr.)veit� .

mp.nto da.<' L.:Jao.s.

CASA DOS FRE:O�

Emprêsa EdifOi'ii "0, ESTADO'� ltcla.
ama Conselliei'ro Ma.i'r. 1(j!@) -- 'J'P.' 1I02? .. - �sf." ... I"oltftl 11

- Endereço Telegráí'lco "ESTAno"
.

, GERENTE
Domingos Fe.mandes de Aqu1no

João

REDATnR,,-,"IfflFE
AtltônIo Fernando do Amaral e Silv!:

:, DEPÁRTAMENTO' DE EDITORIAL
FC_.cisco Vaz Sepetib� - Pedró P':'�llo
- Osv=ldo 'Melo _ Divino Mariot

'. PlT.BLICInADE
. ,

Osmar Antônio :::'llhlindwem

DEPARTUfENTO r,OMERCIAL
.:Di;Virio Mariot

- ,

, " _ OOLABORAooRÉS
'Prof. �rrelro8 ''lI'i,lho, Pro(. Osvaldo' ROdrigues cilbrai.
Tito Cá:rv�o, arof. Alcides Abreu, Prof. OthOD Gâm.

. Lobo E'Eça, Ministro Mirltoo Leite da Costa, Dr. Ruben!
Costa, Coronel ('!id,Qonzáge.. Major' Ildefonso .Juveha.}.
Walter J,ange. ;Dr. ,Arnaldo Santiago, Doraléeío SORres,
Osmar Piz�n1, Dr, Fran�isco Escobar Filho. Zury Ma..
chadc, Lázaro Bsrtolbine�, Raul Caldas Filhó, Marcilio
�edeiros Filho, LuiZ ,H�nriq�e da Silveira;, A. Carlos -Bri
to,' Oswaldo Mo�it:;'l,

'

Jacob' Augusto NácuL, Major F.d
mundo Bastos,júniDr, C. Ja-mundá, Jabes Gareía, Nélson
ltasl.llt'r. José Ferreira da Silva, Clemenceau do Ama
'Í!r é $ih,à. Jaime Mendes:,

.

ovsama••Tose Roberto Bue
'chp.IPT .ToPI'l .TI1S� ,Ol}ldeira' Bastos, ,Joí'io Nilo Llnha:.-és

"

.Álfredo Silva,'Beatr,iZ'Montenegro D'Acampora
"

. .'

,

'itEPRESENTA'�"'rFS
Re'Pr.esentaçõe:;; A::::;, Lara .Ltda. Rio (GB) -- Rua SEma
do" Datltas. 40 � 5°',andar _ São P:"ulo -- Rua, Vit6ria,
6R7 :- conjunto. 3�' - Belo Horizonte - SIP ......... Rua dOS
rliTHós .. 5li8 ..:.... 2" andar - Porto Alegre - PROPAL _.

, Rua CeI. Vicente,. 456 ':- 2° andar.
Anuncios medíance �ontrato de acõrdo .

com. li taneI8
'

��� ,"
ASSrNATURA ANUAL Cr$ 10:000.00 - VENDA AVULSA '

o-s 5Ó,OO. '

"

'.
"

.

,

(A D<TR.ECAO "NAO �SE RESPONSABIUZA PELOS oos
CE:r:t'OS EMITIDOS NOS ARTrGOS ASRINADOS)

•

�I
.

' .. '

,..

PROGRAMA DO MES'
COMUNICAÇÃO

OS BAILES COMEÇARÃO:
. ,Pata ,Multas as 23,00 horas
Par�' infantil as 15,00 as 19,00 horas.

. t

453 Riram do' Livramento -

Jo�é ,J.i:lil.'l!I , Presil;\ente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



so ANOS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROI.�

'DE SANTA CATARINA I
NO. SETOR Do.S ESPo.RTES

.Ó:
\

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

,

.�,Ob;etivo do Figueire�s�
D,errubar O li

1· I

, ,

erMo En1b D t N'·t',' , ,"� ,

,

es j) . vi .

Vai ter ,prosseguimento, na noite deho-------------_;_-------'-- -
je o Campeonato da Zona Litorânea, efetuanA", '","r I� ,p t!,'��

te I" 'r,a ,0,,>14,II- v':e 'I- r'=', '.;. l ��\I U ro
" �; � o � '\ c',; "n'la e ,"do-se quatro en�ontros,Já,que o match Amé- � y � r

__ """''1 iii r, Jrica x Tupy está marcado para amanhã.
' ,',- "

"

,.;
,

"

'

Nesta Capital, o,Figueirense tentará der P'"
'

'�'d '", f'" V' ii
.

P" 'd'
-

--

·t' drulbarfoHerc�lioLuz da ponta da tabela de r,eS,l .en.e e,
.

I'C'e.' ,"'res:, en .�.' ac assi icação, favorecendo o Olímpico que es-
,

r. '

"

ta' a u t d Iíd .

M I c' t t D h � '.

t b 1 te' imnul vem fazendo 'na atuaudade .não havia sido ínlcíada. tão a contanto de todos'' ,m pon O O
--

I .er ',maIS etropo e Ca-
,

onsoan e :es ava
__

anun-
,

uas c .apas roram ap�e-',' qua ro. aaiuar s 'a, =: c -r
, ,', , •

,

'

xias u� a ind ltão r
'

.

'

, cíado, efetuou-se, sabadoi. a ,sentadas: Dr. An PtHTlJ.a síonar para a fr2tlte· e' Pft'- o major Mesquita, nome Daqui destas colunas le- com amplos benefícios pa-
� q � I a es a9 n� parr�O para alcançar reunião na Federa cáo A,-'- Oliveira, 'Jornahsi;a Lauro ra o alto o concerto de ainda' nôvo nas hostes re"? vamos aos novos dirigentes ra o 'onsso esporte naútíeo
a classificação.

"

,

quática de' Sa;_1Li Gahuina; S�n�ítli e, M:aj6r' Ary Mes-
. Santa Catarrna ;�;).' esprr- místicas, mas que A �'se da FASe os nossos' curn- que' precisa recuperar já eI.

A' F'�' destínada " eleaer o pre ouíta Dr 'Ho.L'..", TI'Pl'rarI' te
' '

"

tornou" pela sua atuação primentos, esperando ve- já- o seu lugar, destacadoO, igueirenss não mais interessa a,
c. q.;', ,.,

-

Q-ua 1--r'o-:-
,,v, L:J. "', -

no'
,

siclente e a vtce-presrden- " u nomes ligados '-" O .dr. Ary Pereira Olíveí-. à frente cio Clube de Rega-: nham a efetuar uma, ges- no panorama nacional.
classificação, pois não mais, poderá obtê-la. te, esporte de nossa terra, ra já presidiu os destinas tas Aldo Luz, um elemento

Interessa-lhe sim; o terceiro ou quarto posto
da FASC, assim como o dr, admirado e querido pelos

--,-,-

Heitor Ferrari, sendo sua aficionados do esporte re-

que poderá alcançá-lo. tendo 'para tanto o gestões constderadaa como' místicos.

necessário ânimo. pois domingo últi�o co- 0-'
r J\ � b I 'd'

- muito boas, Alérn disso, os Foi procedida o pleito

Ih S Jt��.leSr eSiSS ons ar roes dois ínfatlgávels esportis- debaixo de grande expecta-eu seu melhor resultado ao derrotar nova- tas são membros há lon- tíva e a maior camarada-

mente o América, desta feita em Joinvile. pe- verarn so:m��vlvEJ{, os, gos anos, elo .Ccnselho Re�· gem, verificando-se a dto-

lo escere de 3x1.
- por IVMRCEl.US -

.

,ju,izes se renderam. gíonal de Desportos. ria da dupla Oliveira-

O resto da história, os Lauro Soncmí, jornalista Soncini que, assim, são os

O c-ertame poderá s,er 'decidido .esta nOl- o futebol eatarrnense senhores já conhecem. A- e radialista, teve há, pou- novos maiores da Fil.SC,

t f d H '1' L 'I tecnicamente está eman- t Imente time da casa cos anos, oporbunldade 'de sendo que os demais' díre-e. em avor o
_

ercllO uz e O ímnico. uarme ,"
.

,.

� eípado. Mas esta emanei- não perde, O onze visitan- revelar a sua capacidade tores "a entidade devem ter
bastando que o time de Tubarão suplante C pação está sofrendo os I;�r-

.

tc é esbulhado, eomo foi o administrativa corno presí- sid'o escolhidos ontem, Até'

Figueirense. o quadro blumenauense ,f?çf\' calços de seu trágico ;"tra- Fig'ueitt'JTse em Cridúma, dente do C, N, ::t'ranl:Ísco o momento em que l'edigi-
'so adminisü'ativo, D.lu:neD.r. t: 'e JolnviHl), quan Ma-rtinelli, assim c o ln o mos' esta nota, a '.:'eunião

O mesmo com o Metropol e o Caxias sAja,. Os Mecenas do futehol do j�Il:t':;s llara 'salvd.,rmn �- .;_ :_ _._ __

vencido pelo� Barroso . �:�a��:i�:e; �:��;:::ltad;: �J:�':i::'�r;s�;;,t;��I;��':.! ,��' ;�� NO Campo dO F i9uej renseComo se verifica são t,rês encontro13 im,· indústria de Joinville, Hlu- raçflo Negl'o, ij_uan\() :L "on
' ", -'

,

portantes marcados para esta noite n,est,q Ca- menatl, Criciúma, e Tuba- quisIa do título ,�e

("U-\!](',iO'l t
·

,II t' bPítal.:!�:r:�o�Uj�g:��:�: Tubarão. o Fi- ::��:!;:�:;i�:;��:�';: '",::::'apavo,."o<· ,,�am
. U nu mm 11 D NV8D e mas �ac� �u

�:!:�E!:d�§�!:r=:Eal):E.:���� fg:�:IETI����� I�t�j�;�;����rsenda b lfi 'j) uel] Osval d � Crt�l : 5x3certo. terá gran oe repercussão , e proporcio- de futebol - do pars o ca,mpo cm mu, ,:o-e.UrtU, no
- ,

,,(ii
de lt' 1-

"I '
"

-

Grande massa de torce- lançamento Valti.nho, vés de um gol cotr:). (10 h- mo Cesar I e Va In 10 pe-nará à torcida ayinegra Um verdadeiro mun <!ôg'9 tl'UY'l.h r.onira f) Gva-
.

Marinho invadiu a' área 'do teral do Avante, o Osvaldo los passes magistrais,'

Em o'utros centros tais ','ani.
' dores compareceu ao ;,sta-

,do de emoções. E' só aguardar o momento ele; como Flo:danóIlõUs, It1JJJ:u, A atitude d,o Meti'opól, dia do Figueirense para Avante e atirou violenta- Cruz aumentava para 4 e Outros detalhes, Local Fi
.. '

b
'

presenciar ao Match en mente abrindo ci (:séore, aos 10 Valtinho :ln:Jtava o gueirense, Osvaldo Crilz 5inICIar o cotejo para vi rar coril as peripécIas. Canoinhas e Lajes, advo- qne estava sendo esmagado
'"

-

50: gol, desinteres<:olH�e o x Avante 3, Marcaram aos
gados, l'n,�dl'cOS,_ I j" b't' J tre' Osvaldo Cruz do Estrei Pensava...,se que aqueLe

dos 22, jogadores. - ,I en,�soas, por uma a1' 1 ragein ea.'l-
to e Avante F, C, 'de Sacos gol iria dar nova perspec- Alvi Rubro pelo mar,�,idor 8 Marinho aos 16 matinho� engenheiros, comerciantes mitosa, (levera s�:' ;t senha
d L'

-

1
' tiva ao encontro pOiS os ensaiando O· Clássic:1 Olé, aos 3,8 Lalão, na sr:gunda

e fúncionárlos públicli;.; se'
.

"d
' os I1110('S pe eJa que era '

'

,

. ,para o [melO e ,uma I'CVO-

g 'd com geral ex visitantes certamente i1';,- mais foi aí que 'í'e)�jdo em _fase aos 5 gol c.ontra de Lu
cotizam para: darem eons- lução administr<J.tiva 110 lu

a uaraa a '
-

"t' seus' brI;os o Ava-te' "'."ncpt'-ou ,CI'O, a"� 10 ValtI'nho ano-Pectativa por parte dos a am reag!r, maIS con muou n _ _ V"" •

tituhões ap.reciaveh às e- tehol ca!,1u'inense,' J-: i3sta ' '

-

-

tremenda reaça-o, fa'Zp,.nrlo o "ou o 50, gol encerrando odeptos 'do m"is auerido"o na mesma", com o Osvald,) � - '"

quipes de suas pl'�,;::,i:,'e- I'" t' C
<t.

•

' lU
, revo,uç::ro .Ja !'S a {;.cs en-

Cruz manobrando a parÚ- match cres-cer em sensação Placard Formou o Osvaldoções, ero, Se:l quarte:, ,;.:cner:ll es- Estreito, dadas as vírtt:des

E " ' da esquadra visitante, que da a sua feição, Aos 16 mi e marcando 3 gols em apro-'ln suma, r:�'ai:a 'Vatal'l- tá sediado na Rádi,� Gua- ,

'd t 30 t
'

·,'nh d olhe ndes '" nutos novamente o PCULi,- xIma, am.en e m nntos,na !l0ssue n;ais de uma l'ujá, Semanaime_nte' r�aur(l vI a ,e c r, gra r,
_

ISultados mesmo fora de 1'0 Mirinho marcava para mas a vàntagem do Osvaldodúzia de clubes que lll'a- Son.cini, em catilinal'ías ,

'1 1 Cruz 'J'a' era patente, e de..t;"seus ,domínios, suas cores o malS,.:lê () go_ - •ticam futebol moderno e flam.ejantes, aborda o as-
1 nI'tl'va termI'nando a P"�"tl'.:\ada part:da, um go de raça ... _

, toso. sunto, chamanda a atenção L
' --

t
--,

t' \. com o marcador' de ,'")_." ?",ogo no lI!Icio da Pô__;gna ecmca e. ca egorHl.: , pai'
, Mas 'admi.nistr'il.til[;un'�n- <los 1)róeere" 'lo futebol de

notou-se a superioridade ti�a continuou' no ,mesmote não houve evoluçãl) �m \ Santa Catarin:l, stibr� a ne
dos alvi-rubros da Roia Os pasão, com Osval:'o, C,"U3nosso fpt,p.hol. ccssidade de se �on';tHuir '�, valdo Cruz, que sob a cri- absoluto na cancha, ,-,

Os dirigel\tes do futebol um departamento· de :uhi-
entação firme e sábia '0(1
sr, Valdemil'o, cOl1s�i:;t;ill-SG
numa das maiores' sLgremia
ções da nossa Várzea,
Eram decorridos 3 :ninu

tos da' primeira faze quan
do recebendo um ótimo

, (,

QUADROS PROVAVEIS
'----!!t4ft.P,

,
- t.!)

, HERCILIO LUZ - Wanderley; E1emar
Bedrinho. Walmir e Pedroca; Luiz Ca.rlos E

Triunfo; Márcio. Ivàn. Rudimar :e Gonzaga.
FIGUEIRENSE -' ,Jocely;" Marreco

Edio. Sérgio e Manoel; Valério, e Helinho;
Wilson. Zezinho.' RQnaldo e Arcy (Carlos
Roberto) ,

Como pr,eliminar jogarão Avaí e Atléti
co pelo certame de' juvenis dá· cidade.

OS'QUADROS FORMARAM ASSIM

CRUZEIRO F. C .. COM:
LEOPO�DO

Luiz - Mario - Culica - Euclides
Nazareno e Osni

'Augustinho - Célso íooi:- Adilson -, Zizico

�RICA R.F.C. COM:
.

ALDO (depois Dauri)_
Adernar - Valmir ....._ Memeso - Alfredo

Cola � e - Amir ,

DenervaI _ Dalmir _' AIdoino -, ,:Zelio

REDATeR

PEDRO. PAULO MACHADO

Co.LABORADORES ESPECIAIS
MATJRY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADo.RES

" ,

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ
RUi LOBO - MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBOJ

ABELARDO ABRAHAM

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

Em Joinville

colhidvS
FASe

catarinense e os donos ler'os t1'<;Is, }:'ilra eujo ingresso a

clubes não tiveram ainda F,C,F" exija d'H .--,al'diola
capacidade de aplaimu'em,' tos a presta�ã,), inclusive
as arestas que sê v,-"(' acu- 'de UIn,i vestihular adC'llla-
mula,ndo ,jôgo a Jóg·o.

,

do a sfunções de juiz lIe

Súmula, do 1. Jogo do Torneio' Tôdas as responsabil� futebol. Além da formaç,ão
dade ssão atiradas no,> om- de um departamento de

, (Amizade e Disdolina) t'll'OS frá.geis dos ,juizes de, árbitros especiaHzlulo, Ul'-

futebol, Os juizes de inic10 ge formal' um comp�tcnte'

Jogo -, A�érica R.F.C., X-Cruzeiro F.C. foram honestos. Atuavam quadro de DELEüADOS,
.

C I A bem. Mas apanhavam por 'para narrarem conscienteLocal - Estádio
.

orone merico em Bar·· serem honestos, I;ns jui- e cÍaramente as ocorrªn-
relrOS zes quase foram 1l\assa- cias havidas e� campo. O

10. tempo - Cn.lzeiró -'_. 2' _ América _ O crados por terem atuado resto, o ejgrégio T('iôunal
bem. de Justiça Desportiva na

Fina� - Cruzei�o - 2 - América _'- 1. _'. Mas os árbitros com sel!s ,Federação C'atarincllse de

Marcadores - Culica aos 15 minutos. e A- semblante,s aviltrados pejos Futebol, -fará,
.

sô,cos CIOS! atlétas, dirigen- Mas os clubes Cf:lmO, Me-
,dilson aos 40 lninuíos para O' Cruzeiro- tes e torcedores ,'inc1wfol'- tropol, Figueil'en<;e,· Barl'{j-
e Amir a.os 38 minutos para o Am�ca.

.

mados, não encontrara,m so � os demais prejudicaM'
apoio nos mandatários <lO dos p,or arbitral!cns faccio
futebol catarinense. E ain- sas, deverão se �nganjar
da mais, os delegados desi- na revolução coma,nda ita
gnados pela F.C.F., cini- por Lauro Soneini, Carlos
camente descreviam em Alberto. Campos, Luiz Mar
seus pobres delatórios, que tinelli e Sinval Eari'cto.
não "houvera .nada", "tu- Sim, é necessário que" as
do' fôra OI{", tudo fôra vítimas, denunciem os 1'('8-

normal". Para comprovar ponsáveis, faç,alIl protestos,
tal afirmativa, recomemlo se retirem de campo e bra
aos despOirlisfas, a leitura dem juntamente com a

idos relatórios dos delega- equipe da Rádio Guarujá,
dos da F.C.F" dos s ..guin- para desta maneirá, sahra
tes jogos travados recente- rem o futebol catarinense.
mente: Marcillo 'li:: Bat'.ro- . ,Os juizes se são ladrões,
so, Caxias x Tupy e OHm- po!iem fiear' certos, -são
pico x Hercílio Luz, qaando bons ,ladrões. Sã!) chefes de
os juizes foram transfor- famílias, que nãO) querem
mados em c3�as 'de pan-

-

deixar seus pequenos ,fi
cadas. lhos, órfãos, e suas jovens
,Com seus rostos d�sfi- espÔsas, viúvas. Ladrõp.s' de

g'9;rados pe�os bofetões, e fato, autênticos crápulas, ... '

as cabeças inchadas ct�viifo são certos dirigentes, que
às paula,das, garra.fadas e tentam (\Ompnu', inthJ1i.�

,

llf!d'radas; _os ,juizes resoiq dar, e agreiilir -Os jlllzesl " vItimo ;fQ,t9 ';V:\P��I:.I!'�'�'2{'i
;l;"."i;',:e_�"'''·'t�'

Aos ;:',8 minutos Lalão riu

ma jogada individual, at.i

rou um pelotaço de fora
de área marcando o 30, gol'
Com 3 a zero no Placard

terminou o primeiro tempo,
'Para a segunda etapa, a

torcida esperava li reação
.

dos visitantes, ou uma sono

ra goleada do mais querido
do Continente, que voltou,
com a mesma disposição,
envolvendo seu antagonista
com facilidàde.
Logo aos 5 minutos a.tra�

Sociedade CaroonH'sra Próspera SIA
A V I S O

Acham-se à disposição dos Srs. acionis
Itas. na sede social. os documentos a que se

relere o artigo 99 . do decreto-lei n. 2.627. de
26 de' setembro de 1940,

Criciúma, 22 de Fevereiro de 1965

(Engo. Mário Balsini) ._ Diretor Tecnico
26�2-65

Cruz· com, a seguinte cons

tituição:
Daltom -'- CesarI; Cesar

II Daltom e Helinho, Za
miltom e Anísio. - lVrari
nho - Valtinho - Lalão e

Nos ve!'cerlorf's destaca

'ram-se, "Zam!lton e me

lhor dos 22, Marinho, Dil-

DUmo,
Com ótimo desempenho

dirigiu o encontro o sr.
Nilson,

A�T'7--
'

���. ,',

em .., ",. ü�
,

CONftCt:OMI·lf OIWOUf; llPG
Iii (I!.I.Vi

Os encontros de hoje e amanhã
llP.10 r(lmnpnn�fo

Pelo. Campeonato da
para .hoje e amanhã. estão
seguintes jogos.

Zona Litorânea.
prógramados . O�

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

HOJE

Núm'eros do Campeonato da
Zonij· '1 i,tor�nea

VITORIAS DERROTAS EMPATES

;;§1k':1?" .. ,.... , ...

I

Ne�ta Capital Figueirense.x Herc�lio
Luz (no turno houve empate de 1 x 1).

Em Joinvile - Caxias x Barroso (3 x 1
no turno. favorável ao clube de Itajaí) •

. Em Itajaí - Marcílio Dias xGuarani
(venceu no turno por 2 x 1 o "Bugre".

Em Blumenau -, Olímpico x MetropoJ
(vitorioso no turno por 2'x 1 o campeão da
2a. Zona).

Al\[ANHA
América. x

�.- ,_ -e -,_o .

_

V'. -.D-, E.
'Hercílio . 10-2-2

,OYmpico .""", , .. 8-1-5
Caxias ••.. " , 8-5-·1
Metropol

'

.. , , .. , , , , , , . , " 5-4-4
Barroso "

••.'. , , ..

' , , ,

" 6-5-3
-Figueirense •••..•... "". 5-6-3
M "1· D' 4 6 <:)arCI 10 laS. • • • • • • . . . . , ,. --c:>

Tupy •

'

•••••• lo ••• '. •• 3--8-3
Guarani ••••• . .•

• • • • • • •. 3-9-2 •

América ........•..... 2-8-'-4

TENTOS A FAVOR E CONTRA

TF�TC
Hf'rcílio Luz ....•• o •• o • '. •• 30 � 19
OHmpico ...••••••••••• 35 - 19
Ca:x;ias .... '. . . . . . • • •• 28 -, 24
Metropol .;; ... '. . . • • • •. 22 - 15
Barroso . . . • ••

'

••••••• o 20 - 78
Figueirehse ..

--

.. � • q •••• .!_ •• 19':_ 25
Marcílio Dias ...••••••• o • •• 18 - 19
Tupy -: .', 19 - 27

20 - 36

);'�'�b JiJ4vi.'v. ��l'
'

*"ri,
.Jtiif�SílVio B. Alves� com ótima· atuaçãc

_
a ',pl'elim5na.r __. Amériça 6 x Cruzeiro 1.

. >�::"'�,,,:-;.JJj;;:':',i.;j.t,:z�,-- ,,-,.�'-
::..>���.,�4).j:;·�t__.:,'i-���{r/\,L'_·:-.,,,,,.;;,,:!;;;;-::·..;;,,;.<"-,�··��Á�r:d2.���_:,','-:J�t,,,,,�,,� ,,;<i���..��"'� -:-:--iltl;��.J·�;':;·/

./
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A Comisslio orPiuzad,o- de Mamlio:'da localidade de, --------- ------------- ..---------------

�{::§ Tna�d:,.'da8e�,:s!;d�a:,TI�.'�� PL'AMEO marca I data pa,ra,boração do programa a ser .u", ..,.....

=����?�� �i�7� novas COR,corr êncías .P',:úblicasClube 12 de Agõsto. Dia 2, 3' (eira - Desfile
Dia 27, sábado 'às 21 hl'l- das Grandes 1Sóciedades .e

Está marcada 'para", o dia· ço, às 16 horas, a concor- à popu�çãci em idade esco- 'c!pio de São .José e Bai-rro

ras, ,.I\presentação do Boi 'das Escobs de '�amba. 19 �o próximo mês de mar- rêncía pública para a cons- lar do Estreito, onde _o Go- Guanabara, em, Joínvíllej o

'� ..... _ ...... trução do Grupo' Escolar vêrno 'Celso Ramos
.
vem jrrímeíro com' seis -salas ,de

1 v, ��. 3 d1-II'u1ft,I �€,' o'"es des p"e rl,'d ,I·,eler e:,Sse' nD ,,8 r,aS I-I' ��:o�:r:difi�:��a n� c����� ���:;:U:�de�b�it:::os: au��O�S�g:gt:��aCO�:��fra I

� riinha, bairro do Estreito. Silva", com seus serviços o govêmo éelso R�os a

Terá o referido estabeleci- bastante adiantados. . construir .estabelecímentos
mento de ensino 10 salas No mesmo dia e igual ho- ele ensínô em todos os. can-

Foi extraordinário o inte- leiro. gom essa medida, a de'aula, num valor aproxí-
.

rário, serão realizadas tam- tos do território eatarínen- .

d�
"

,

d'
rêsse "que' a reeém-aperfeí- Inter-émerícaria demonstra, mado de 53 mílhões rde cru- "bém pelo PLAMEG, as con-, se, dando o mais admirá-.

a.
.

P" I,' Op. j4,:�'
"

g. �.'n' ,3.'· çoade "televisão' estereo- mais urna vez, o espírito zeiros. corrêncíss públicas' para
,

a
.

vel sôpro de escolarização
� � � .� 'plástica" provocou n��' nos- progressista e pioneiro que Com. tal casa de estudos, construção dos Grupos Es- de todos os tempos, em

sos meios artísticos e téc- a o�ienta, há, 36 anos. dar-se-á vigoroso: estímulo'. colares de Campinas, muni- "riosse �stado. 'cnícos de sv. Conforme as -------�--

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

PUb'l ;C ...

,t a'- r I-os �:;!C���to\n�::cia ��Cé��� I d
·

'I
,

.

.

..,"
'

.

.

nho dêste ano, em Praga. 'moposto p re" Ia, '" ..Todos os 'países poderão
,

. adquiri-lo e utilizá-lo:"

f��:���� Prorrogado' c' prazo Jôra'· �a�!menln
ção d,!} imagem em relêvo,' "Foi prorrogado' até 31
É processo mais, ,simples" de março, o prazo, para .0

. que a televisão a côres.' No recolÍ:liménto' do prímeíro
Brasil, a sua -aplícação será trimestre do ImpOilto Pre-

p
·

d' t d CNP
'.

. possível com apenas algu- Idial". A declaração foi pres-

"

res I' .

en e ' o·
, •

MiSSA DE 301 DIA mas adaptações no equipa- tada por um porta voz da ,,'. ... ..
'

. '.'
mento transmíssor : e nos Prefeitura Municipàl' ao "O

.
'

.

.

C.() N V I T E, ""'';!�';:''I=e ex:,u.;:��: ��;.�;' ;'''::;'''';;'.0 �: "N,.:ãO se i ,q&ando .. enIrar.ãu.' \e,Dl ,V,igorA Familia de FRANCISCO DA SI�- zação, aliás, é um dos fato- através de decreto saneio-
�

.

AA y"
. r,es 'cio grande ínterêsse nado no dia 1.9 do corren-

.

d b··
· ,

"

.f 'amilia de :rn.ANCISCO DA SIL- provocado - que ultrapas-
",

I
.

VA CARDOSO convida patentes e anii� sa os meios de TV, moví- ;� d�s���u�;����g�rpr::� ,·,S nt VOS preços _
..

'
. os 'C.,om, 'US 'Ivel'S

...

de nrizseiro
.. mentando o mundo dos: ne- , para recolhimento do pri- U -

para a missa e primeiro mês que será cele- gécios e da publicidade. meíro trimestre do' impôs-
------- -------------......-- RIO, .23 (OE) -:- O presí-

brada às. 7,30 hOT8:.s do dia 26 do corrente Uma. agêncía de propa- to predial. O general Viei- doPetróleê, marechal E�i-

(..
.

f' )
. I' . J S- L' .

P
ganda brasíleíra - a Inter- ra da Rosa sancionou a ma- Ex' M'in. is.iro A.•. cusado .de Ap. ro�

. lio' Maurel\ l;"illio afirmou
sexta,;. ena na ,greJa oe . ao. U1Z, na

.
e..,\' Americana de Publicidàde, téria -àntes de viajar para, '

'que ainda não recebeu co;

dra Grande, em intenção da alma .de seu sau-
....

do R.io, - j�.'S� �rigiu 'a a Guanabar,l1, onde se en- mUni'cação das' autoridàdes

1 ,QC, ,? r; 1 :1<'<:7' c: P' A ,,�'
I -,' m', tôdas as en:I�sO,rll-s de rrv contra, participando,da reu- prl"aCa"'O I'nde'b"lta do Ministério da Fazenda"

aOuL' � qu,:r�oo :>I"r-0"'O, aI, .L_VO, rmao e 1.10 do país, solICItando priori- ni�o de'Presidentes de As- '.�. .'
.

.

relativamente à alter'ições' .

Anleeipadamcnte agradece a, todos '. qÚ€ �de de� opção para 'O, pa- 'sociações Estaduais de Mu-
da Taxa cambial, para à' fi-

.
.

t' in' d
,. RIO 23 "OE'} I

' . xação dos. novos ;"_reços de\
.

'. .
. d f ;

. - 'roc' 10 . o prrmeIro pro- niciplos, convocada pero ,.:' � nquerl- --------.......�- - 1:'

comparec,.::rem a maIS (sse at0' e e Cl;'lsta.. grama em relevo 'Üi-ês .

dI,.: i3resideme da ABM. Hoje, tQ� ·.admini�trati:vos envol� N' M'
I venda a .vàrejo dqs cOmbús-

Ginásr-o ·.pa· ra .

S'an�a r-'·e-":-.;·I-·I·:;3-'--
mensões) no vídeo _b_ra�s_i-� prefeitós das capitais. �:r::� �;=�x:!n�:�:a,dO o 't:�:

.

VOeVm()"�A' '1"'lImO ��:�ai d�s�:e�i�i��: ����
• i w l>. U

"Chahéu de Couro" Subvers�vo c;!::���al �� p������en�� BRASíLIA, 23" (OE) -��r,�san:vo�ntr;�:��sem d��
E,,-,·�!�. (,�.�.?"n RECIFE, 23 (OE) �. Oha- ,não tende ll'l.da de p01'tica. cial D.'ante Pelacani, os ex-

. combustiveis, e que não sa·

H ' ., � d' . . . Viajou' para a Guanl;lb<lra o
be se s·�'ra-o 'maJ'ora'dos', ,'POl'S' ,$ <i.; d"!":' .'. 'i. péu de Couro, prestou' hÔvo Chapeu de Couro' confir-. " 'I' Ministro Arnaldo Sussekind, nada ' re.ce,beu a 'resp'eit() ..,� �,� ,�� J'

'

aepoimento perante as 'au- ,mau ainda que o ex-deputa- diretores da Rádio Ma.uá, para
.

'f'
.

I t
.

#�,rr.n,:'n ;Idn"" tbrid!i\des 'p0liciais de ""P�r� ,do Francisco Julião, coman- Raimundo Nobre de AlI.nei-. no Rl����c:�v:osO ��c:Se�d� Ceincluhi,d.eclarando saber

Está sentio a,P.'ua'·rlado nambuco. Confirmbu ter si� ,.dava pessoalmente as ativl'- da, Nússio Nobre de A'inen- lá
'

f' d
oficialmente que', a taxa_do

.' s,a rlO 'm nuno. A 'tar �J. o',
tlóIa.r será aumentada'. "c

.

esta seml'lTI,'l em Floriam); .do ind).lZido à pratica,'·
.

de dades da Ligà Campo n�sa e' da e 'Reinaldo Fonseca, fo- Ministério do Trabalho' en-
poUs o líder 'da bancada do ,atividades subv&sivas" en- dós tral)alhadores .dos eng& .ram encaminhados à Justi-. caI1,1inhará os' estuqbs sQhre

-.--

--'-A--::-""'I
. �,,-

hPSD à Assembléia Legisla- tTe os .camponese!!, e que nhos. '-" ':,,' ça .da GuanaJ;W,ra. São acu- .

o novo mínuno/ às fed�ra- Du:as' '" eman as
tiva. de1')\it'ado ,Nelson' Pt;. �;,/ ',.;-, �,>i'7 ,;,�. .'

"'....:._._, - '

• �adO:s dEj QIrtis$�à,:e mà:�-ver- ;�qis d�)�!ni1i;egad9s e em7
, 't:AlIi'O, :�3.�(o�) :�. "t:iãodrilU:...... '; Ba'.i·...�.Sit.' rl.;á,.,� ost.' f.'estié,·.·.i0s.. : <.·\!'.·'I'; ::J'g'.,..'�e'ti�a:' fJ.:t\,··.'·":n'::f�!&Ag'o'r"a Com 'Cento e. \'�.'skç.;Il.:d 4é,l, :ii

.. :';,t1'h�i�,o �1ii,:i:ili- ·préga''-'ri;;.·e�I\, ''''e" todo ., .', ".J H· w' ,,, ",
.

,', , , I ,', o' .' ,-,. •. .' 'J 1; ! \Ju" a <"" ,.... tr
..

, ,�.Y';:jê :.�\ o paIS, peaimó�i :'ao 'tiossêf $O�!'hocarnavalescds'l'héstá Ça�i�al :jkt� \�.' :J:;,1,oIi.; '

..'t :��:l.ii;· !'. •

.' "qps, : alélli tiê,' .propriaçâo \�afa_ !q�e,' ��resente)n .. su- ':qué .. rómpll;,súás ',�.,.�lMões, (U-e aClui fic<!·ra' a.guar�,an',·dO",a,
' w'

lrA,s Cardea"ls 'iI1a:êbita. c_!:.}"".,;_; �io'.c ''_'st'''''''''''d-t'''' de 10 d s
'. "., . .$1"" ».• t:<

.

-

_ l'"! o�, �o ,c." ,. . ,l�. �plómátíc'ãs' é0m â,- Alema- ',,'
pl'ovavel convocaçao ex- ' • .. '. "

nha Federar",. declarou Wal-
.

traordinárii:t para a priméi- CIDADE I?O VATiCAI'�O, cado o papa Paulo Sexto : ter Ulbritch,. 'presidente do
ra quinzena dei mês. de 23 (OE) -'- No, primeiro' designou hoje 27- cardeais Conselho de G!)vêrno da
março vindouro. --- consistórió de. seu,: pontifi- de 20 p,aíses, ress",lt<>ndo BRASIL VAI EXP.ORTAR '. Alemanha: Oriental, em en.

'Depu.fado, Orl.'a'ndo BertO.fi'�[embrou !��e���ç:�� �:i��:r��lid�� :�v���Ci�o��e:��n�O�r!�::
de .� maior eficiência da MAIS :CA'Rttr:E ,"4. mente do navio: que o con·

·p .... n::l!m·Qn�o d':::!! CO·t� igreja. O numero de car- 1\ � duz à Alexandrm, .onde cha-
OVt>' .," � uS,

.

(,5 diais se eleva .agora a 103, gará amanhã'Cêdo:Discursando na C,âmar/1 muitó e>i1bnra os cofres qQ mas o pap,'i fez. s<llier que RIO,23 (OE') _:_ A-SUNAB merit.o do mercado interno: ,_.-.... - ._._. ----

10s Deput0,dos,
.

o represen- Banco do Brasil se encon-' espe:ra aumentar êste. nu- ,está ultimando os preparar Concluindo dis.se'. o sr. Guí: ,('O' reca""O'tante catarinense Orlàndo' trem repletos de dinheiro � mero em futuro não muito tivos visando a exp"rtáç!ío lherme BOI:ghoff;" pros_suir .... r·.<{)·,.· '"
'Bértoli lembrou o di.S11ôstO público, O sr. Orlando Bér- remoto.

. de carne bovina. Falando à . indicios' séguros e, qúe os"

M
' I

''10 artigo '15, ptirágràfo 4 e toli reclamou imedi"'tas pro-
--------- imprensa, 'o superintonden- prt;)ços da carne bovina cai-' 'Onefarla

t;
.

da Cor..:stituição, que man. vidências, que, se não to� �e Guilherme Borghoff dis- rarn sen'sivehnente nos ul- R�O, 23 (OE)
ma pagat as cotas dos mu- mada.s, acarret!lrão desa- No'vo "'re's"ld'enfe se que vender aos produto- timos dias, principRlmpnte
nicípiol>,

'

integralmente, no lento' às administrações mu- l' "r
'

res nacionai sque essa ex-' em São PàulÇ> e ',na 'Guana�
ultimoi triroestre dé

.
(',ada' nicipais, que.' assumiram d C NOS portação deverá ser' feit.a bara..

ano. N administração fede- compromissos antecipados, O· I I' • I sem prejuizo do abasteci-
.

" ral, disse aquele parlamen� esperando que as cOt"s fos-
A PART:ER DE CR$ ,7..500

.

MENSAIS tar, não 'está cumprindO as sem pagas nos prazo� esti-
. sofás,Camas em Tecido e Plástico. �

. ' 'disposições constit.uciónais, pulados por lei.
Esta ofertà'especial é válida: somente por, Pcuéos dias.
E lembre-se, 'são' trinta dias de prazo' para voqê �r. iii
primeiro pagamento., .'

MÓVEIS CIMO DE FLORIANóPOLiS
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Alil!GO ilIAIU:' Di: SAlilA CAIARllfA" •
'.

Florianópolis, (Quarta-Feira), 24 de Fevereiro' de 19';5

Arligos de,Praia e Esporle das Mais'
lU-;>.!rnFd�s Itl�z�tls. cm 15 M n"aUi�d -sr

, ,SE�� IT!lt�r:da - na A MIDE,LlR

Teve brilho excepcional,
a festa que, no dia 4 de de
zembro - Dia Pan-Amerí
cano da Propaganda .

..:.... rea
lizou nos salões do Clube
Monte Líbano, no ,B,ío' de

Janeiro, homenageando Ar'

mando de Moraes Sarmen

to, como o Publicitário do
Ano.

.Justíssimo êsse louvor ao

brasileiro que, a custa de
trabalho e extraordí-iáría

prófísaiono I,
pináculos, da
nos Estadus

competência
galgou os

prrmaganda.
Unidos. I

Justíssima também a hoc
menazem Que se prestou a

alguns companheiros - ,que
completaram 25 anos de

propaganda.
Entre os ll'ure?dos,. des

ta0àm-se .. tres nomes de

proa da Inter-Ameri09n'" rle

Pu9licid,ortp. �.A, - '1:""''' P,,\
dro de Martins (Vic3-Présl
dent,e), Daniel Cardos') (Di
retnr V.'3 Arte "Seniar") e

Clo�ilde Onenheimer (Con
tato)., A Inter-Americana -

empresa Que reúne nos

seus escritórios do Rio,
São Paulo, Belo. Hori?;onte,
Brasília, Blnmenau e Pôrto

A1e<;re a1c:uns dos melho

res pr'1fission<'is' dI) Brasil
- sente-se 'Orgulhosa do

preito rer,eb1do pelos seus

3 representantes: E, tam

bém, s�, sente estimulada,
sob",� orientação de .

r '1-

do ,d'Almeida, a prosseguir
na trilha que a .lému a

ocupar a sua atual posição
de liderança no progreSso
técnico da propaganda.

"

\

Praia Lenilra M,a:ôs..
. .

Os M�is Belos Maiôs Sio'Encon"rados
RiA, MODELAR - Em 15 P.r:.gamsnlos

- Sem En:ra:la
brasil/eiras que se encon- deputados e personalidades, almoço" por uma revista ca

tram no Rio, bem como serão homenageaáos com ríoca;
--------------------------- - � -----------

Ginásio Normal para SIlO
ta' Ceçílil1 foi ,o, que plei
temi cOm ê�ito" o :sr. Altir
Webber

'

de Melo, 'que
.

re

'rn-esenta aquele' mum'!lplo
na Capit�l do Estaáo, O es-

tabelecimento de ensinQ re·

cém-criado pelo, Governador
Cebo Ramos tel'á i a deno'

minação de Ginásio Normal
"Júlio dê: t:astilho"..

�.'dlas
..... '):)

,

/'" 1', "",' 1 i
'

Rua Jerônimo Coelho n° 5.

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

. r\ota do Gabinete °do' Secretário, ,da
..... • Q ..... II

• .., I' iJ � e tt .... ,

Seouranca ·públkao
,

�

A �e�l!etarí-a da S�gufa'i1"" • Tes� • , � , • ' •

ça Pública teve conhenirnen- Assim 'sendo, alerta as

to que, per,as de {Íqiff)rmes Casas Comerciais qUe d'sci

das Forças
. Ar.maq-as, - de plinem a venda dessés ar

prefer�Tl�ia o cinto' tino. tigos às pessoas
.

extrpnhias

VO MI:rJJ,S"'lPa five'a,",estão aos quaurQs d.... s Forças Ar

sendo usádl'ls: pdr senh6ri- madas e Auxiliares.
"'... , f " '

tàs dést,<t Cãl'ital., .....- 1)-'. o JWplis, ,23.2.65
F.�b's net'\ffS, .uor -lei, são .' ,Saulo Nunes d_e S""usa

de uso exdus��o,'''dos ,mllftâ-· • 'Cap: Chefe 'de Gablnete
._---.-.�--,.......-:-- �_._--

� ':;' � .. �"",�\,\'ll� p?,p�7f':eMl!��'lo .t 4- ,..6, ., -"",AI .� " -<ri',. 1/4" "' ... "'l. ii ;ia

�
,"'" ...

"' ....
"

�-- .,:,-..,
" '. ,.. 7. 0.r'1 *__ �

J! '.7 - ......,;.;r.-.......,.

,'/-
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Até o

BRASíLIA,
.

23 . (OE)
Por a+:o do presidente da

República o engenheirç; Ari
Pedro foi designado para
presidente do Conselho Ná
cional de ObraI> e Sanea
mEmto em substituição ao

sr. Alberto Pires Amarante.
Em outro ato o presidente,
autorizou a adIrilssão • de

pessoal' temporário no 'De·

-partamento Nacional de
'dente do Conselho N,'lcional
Obras contra as Sêc�s.

fim dO corrente mês as pes;
soas

.

jurídicas que enCero
raram

.

o qalanço em 30 de
setembro ,de '1964, estão
�brÚ��das .

á fazer um reco.
.

lhimento da primeira pres
tação da correção' monetá
rià, de /.tCÔrdo' com' ·os índi�
ces de 65. Informacão da

,.;. diretoria 'do, Impôsto de- .

, Renda.
.

...

"',

"o
. �

MINA DESMORONOU'CAUSANDO"
,Estrada' São Bento � .corupá: Refl�xo

de ',I'm Governo, t\trni�do
"A estra,da São Beht.rl-CI)- 'do de Santa Catarina. A

.

rup,á" caracteriz.� o .arz;ôjo mesma "pessôa sublinhou
da atual administração ca-' as' excelentes' condições

.

do
tarinense,'. que declàr0u fO-,' asfalt,ament'0 dG' "trech0
ra da lei os méto!�os aca- Campo Alegre-Rio Negri
nhados até então �igeÍltés . nho

-

e
.

O fatO' de�erii.s, pro
etn nosso Estado". - A oh- missor 40 j.n�eio dps. tra
servacão, é de' pessp@- q1,1� ",9alhos de pavimentação . as

tr,ansitou há dias Por �Qe. •.1áltica da �odo.via Blume
la estrada que' veio ampliar menau-Rio do Sul.
o, mapa rpdoviário qo Es��:.

.
-

. ., .
.
,. �

, ..

18 VITJMAS
quatro.' 'dEi;aparecer9.m. A

explosão; cujas causas 'aO

ignorada:&, 4-agistrou-se em

uma galeria a uns' 120 me

tros da entrada da .min<t da.
região carbonitet:!· ia' 'i!ha
de' Húkkaido no Ndrt'e do
Japão.

Secretário'da Educaçãot e CuJ,turá Vi-,
"

.s;tóu 't1tl�ã,p'�'e' Rr�in' no .. Nnrt�'
\

.

'T'AnO DE SANTA CATARI
NA".�

.

"A C3il'll13anha NRci�n"l de

,Anerfeicoamento, de Pe"soal
de Niv.el, seulleri"r vai dis
tribuir ,llIté fins de abril ..

90

bôl��S 'd�:�tudo a c?n,hda
tos, aos cu.rsns·. de agfono:
mia ,e Vet.eri.nárià, disuondo
pf1ra isso 81 n;ill1i'íes d.e 'bIÜ"

.

nêsse

'Enfo'rcament() .

em DRmRSf:()" ,

DAMASCO, Síria), � (OE)
...:. uni cj��dão." hàttii:aliza.
do ,norte-americano,', foi -en

.

forcado e um ofidial do
-'" t �

Exército sírio" fuzilªdo, s.ob
;t ., a '. Musação de' exercorem
. a.tividades de esnionagem a,
'.

. � - � YfaV&r 'dos
-

:fustado�'Uxi(dos.
S ( P ,anún�io foi feito pela', rá·

' .. " �
ruo de Damásco.

.,

\
'. t.-" \;

, 't' �'�,.._

;Prenaram·:-s·e
'

'" ,,t. IV'·, "·1"" '"� � �...' .

secret�rio da A�rncultui'a, ". ;!Atra"és do sistema dE)
do ministro Irm:o de �Imei- eonvênib,;' dois orgãos do

da. Lême. Acrescenta a in-
� Góvêrn'o 'catal'inense prena

fQrÍnanão do ministro, que'-· Patn..se 'pará ..�qúirir
.

ter
a m�dida dá ,,?um,miI1len-�, r�e�.«? ,pesti,�d0 'à

.

Sub-Esta
t.o à, ,nolítica t,rà9"'Qa, '. pelo' ç�o' Exp.er1mel!.tAl?& ]Vr�n
ConsPlho Delihp.r!'tivo', da' 'cHoca, no'; múnic;ípio' de ,Ta·
CAP�S. de priór;n!' � qe guaruna. As

.
providên .

atendimento à "prépar,8.ção indisDensáveisi'�i ter'
do pessnal aualificat.iq na.' mento. atravé�:' do
llua eti;,'ldádes.

'

YuBARI,
.

(Japão), n
(OE) - As autoridades ja
ponesas informaram, .hoje
que dezoito trábalhar.::ij�fs
pel',ec�1'arn"" nb 'desm0rC'!%"i"
,mento de unia mina, cau,.

,sl!- _'j1> p\lr tÍn1a· exploí\ão de

'gaz e· que· outrQS trinla,· (,e

..

-Bai'le dó. �-------------------------.-------�

Çapes ,Distribuiu, 'Màls.
,

Bolsas de EstUdo
Mún'idpaJ
RIO, 23 (OE) .,- Esgota

ram-se em apenas três ho
r,as as mesas nara o Bail�
de Carnaval do Teatro Mu
nicipaL Anenas .a�guns con
vites individuais á 50' mil
cruzeiros cada um. Elstavam
a vendà, Os cahÍaróte<; des
Itin<td0s às'· autoridades s�

tão leiloados e�j a a;rrecada
cão revert,en'Í . à Fundação
Otávío Manga'i)eim.

i' Os 1Ílti�0S slia,c;, da ,sema
na n,!'I.ss",na m",r�Qr!'l"" a

19rpt;:p.n";� dn �eetetá.riõ '"' 'dâ�
Fn},roaro;'í.n 'e ,.r.'11,t1,lra n"s cio
dades de' or10'>ães e B.ra�o·
do 1\T.-.rt,e. O deu1_tt.ap'1

.

L<1U
TO T,nnk,,-, p''''' 'nnme do Go

ve�nf1c'1,m: C1fl!';n- ",?,"m'1� inau
gU)'':" dn;<; est<>he'ér,'mén
t>'1� 'r1� >�;.�If.���� n,l�i��il·i�. ·da

5',1\;��'T'T;}T.TT�'TA . 0�

E, por, fa.Jar em' esp.olari
z,�cão' foi muito gr"'�de a

ressonânchr,do �o�,;;�'1i�: fir-,
mado entre o 'PT,A-r.-1'F,ll e a

�P.f·rp.t;!l,ria dó' Oesf;e pára a

c':'ústr11;'í\n Cle np',(l<), menns
cio Ci\J.e qo

3,2
.'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




