
,
-

Lord" sã;, ve�!1leftra e a:.n�'
relo' ';"lrp,

1\ animação foi a constan
.

2. EscOla "EmbalX!lda
te do primeiro' dia do reí«: ,CflP!l' Lord" - - .:lniclo cio"
nado de Momo, que teve déstíle: 21,30 horas - Tér
avant premíere na sexta- mino do desfile: 22,30". ESCora �DS� .

�.

feira com o Baile Munici- 3. Escola .;;_ «Filhos do UNIDOS PÁ CO�l
pal, realizado '110 Clube 12 'Continente" - lníc'io' dú " ,

de agosto. desíhe: 22,30 'horas ...:.- Tér- A EsCola d� S�il'llba '"l;Tn.,l
O Carnaval de !'la .ape- ";millo 40 desfile:' 23,30 ho- flaS dá· Colaninha..'" trãz em

sal' do mau tempo, c}e" on- raso ., .' seu �nrêdo,. a: .. ,fl�ra elo
tem começou jâ nas prij 4. Escola - '''Prote,\tidoS '. . '. ,

meíras horas da tarde de da Prin�" - Ipíeio do'
ontem, quando foliões 00- desfile: 2'3,30 paras - Tér
meçaram a percorrer as mino do 'tlesfile: 00;20 mi
ruas da Capital do Estado. nutos,
Às 21 horas foi feita a

apresentação do BOI DE
MAMÃO da localidade de
Bom Abrigo. Os locais da
anresentação: Pl'e�eitura,
frente da Catedral e Felil?�
schnrídt.

'

Alguns dados I)ôbre as Es
,

eelas
' d� -sámba '

"FILHOS Dà:
CON'TINENTE'\

Desfile das Escolas de
Samha quI' terá' por loeal
a PraGa 15 ..de Novembro."

.

� ,�. t 1· f I :} •
I

! J. Escola L.. "Ull1dós' da
. ,.. �...�.}: .. �

Coloninha" - Ini-::ib '- Cto
desfile: 20.30 horas - Tér
mibo do desfile: �1,30.

rique Blumenberg e foi ins

piradp i1asibelas ·praias de
Floflg'hónolis e na niaj�sto
sa Ponte Hercílio Luz
As côrp-s fundame-r:tajs

da bandeira do
'

"Copa
contratada,

,
.

�---------------'----'--

Escc.lit par� a Coloninha
Vai ser re'alidade

o Que Existe de Mais Belo em Veslidosi
Sho:dsl . Blusas, Slaks e Maiôsj

São Encontrados na A MODELAR

-�----- --,-------

Reunião 'da Congregação;
de Prófessôres"" n

O
' Presidente <�a COllgre

gaçãp de Professõres e di:
retor do Institüto de. Edu-·

c'1ção "Dias Velho" Piofes
SOl' Pedro José Bosco con

vida tàdos' ,,os professôr_tlS .' ')

Catedráticos para uma .teu

niiío a ser reaÍizada dia 4

de março, às' 20 h9ras, no

In�tituto de Educação "Dias

Velho",., ,

-o 8J}genhqiro H8,rQldo p&
derneü'as. Secrct�,rio 'd,'i Via

ção e Obras P"_'Ü)licas, du

rante o decorreT do expe·
diente do dia de' ontem, re·

cepeu crn audiência os se-

1).hOr08 .deputados· Paulo Fa··

ria" Walter Gon18s, úefeito
de l'vÚLjor Gercirio·. sr. Eu,
bens João Silveira, enge..

rÍhelros' Arbus dos Santos'
,

do Dep,'lrtamento de Estra

das de Rodagem e Otaviano
Silveira da DOP e .padre
FranciSCO d� Salles Bianchi

ni, além de' outras pessoas
que tratamm cóm o titular
da VOP assuntos correlatos
'as atividades daquela Se·
,c'i:etarià�,

Ginásio: Boa
ACQlhida ,�

A c�iação do Ginásio. San·

gão, de Jaguanína; teve a

melhor acolhida por parte
de quap.tos preconizavam
maior estimulo à D;locidacj.e
estudiosa local. ,

. Traduzindo w.l sentimen·
to, dirigiram-se ao Governa-'

, dor Celso Ramos, agrade
cendo pelo ato administra
tivo assÜlado na pasta de

Educação e Cultura, os srs.

Honor,'1to Serafim" Dorvali
no

.

Demo, Demerval . Wan
thausen, Pedro Felisbino,
José Bittencourt, e- Círio
Fontana.

I··· ���P��l�u��a�!�� memento I
pólitico, comportava o mesmo com.elltário sôbre a sua'

.

evolnção, seu curso e ainda ,seu desrêeho quarta-feita
verífícado. E nós os temos enunciado' à margem de

qualquer parcialidade partidária,. com a is�ção e a In
,depcritlênda que nos orientam .em

, q,u(:,stões ,�e.'·�'11
.

po.rt.ç'·,
"

{�. natureza, ,,'.' _. . .

. �', ,.' I

i . ltele,va 'ílotar que não' qud igso .diZer. "qLÍ�� �tfdifi- !
I quemos jni,w expendído em 'iela,ção. à .:!l�;\jor ag:reJllta, I
J ção ,polítiúl. nacional, nem nos �qm\'eÍJms ao dever :Suo i
I périer

de focalizar' assuntos .Inerentes ii. prÓ:l)rl�.",itali. !
, (húle da de�lOcracia, exereída em termos. de franqueza, I

f tle,' estabili,><l,ade
e 'plena.'!" ga:ràl�tias '"funcionais, E é

dejlsua essência, de resto, rumo sinal de sua autcllticida'de,
li I\vre disputá de. cargo . e a Iíxaeão clara de posiçõc� ..

'

W"!\"';n�'n'AO" Co'ntra' A'fto>sa :
'

A marcha dos aco�te(\i.me�l*o� conduziu o 'pessedis- '

Ht ". ),1, �,1 ,A' .' .!lÚO ortodoxo à ,decisão irrevc:csívcl de l11armtenção lla IA e5J;uipe de .• il�' '0.».\ ,"'sa-' f�lllação.; peça ao. Proj,�to
'

candidatura üe'� um d,os milis ilustres', 'P�daJ:ne:llt3.res,'
, nit�ria �t.iÍl1.at -

'"
i$lo'" Gado 'Leiteiro, rua Ahwj o.' é�n� Jhrgm; e valioso.s serrlços -prestadOS i� catls� pú-bU:

n/ada. peio ,:lnéd��o;,;:·llii1��f·�t. 'J11ig�e.í-trdo, h� 22 Floria- ,ta, aOjJ interêsses dti páís,' =:t-inda nleSlllO '\las nl'flif diJ'í-
,rlO Nery d� Souza, -e.:�'1 e:ll ;1lópbli*-, .

.Ou.· nos' telefone�: cds 'emergências. t)' sob' 08 'ln�is gfalres ris�6S. dérto, po,
penhac\a n:.1; Vacill�&1.t) �n- 35$5 e 3102.

I
deJ;'-se-ia alcltllçar solução outra. tias bostes parti(lár�as

ti-aftosa, .qu�mí <i1.1��(''t �l� ." ,."
" '

. e: em-�côrdo com as demais direçõe� não fôsse a sit�a-
- ....,.... Z', -"""'-'''"���. . Ção: ine\itál'el criada por'um _<lonjunto - de circu,nstãn-
_'

. , j'cias e fatos, Q1U� não vet1J. ao �so rememorut e, mjnú-

S t-· d' r' ':\A ·1.1 f Of'
. 1 "'L·eiar.

'A bora decisiva se aproximara sem que se. alar�as· t'ecre ana _
a Jeguronça.: nO -a letã. sem. horiz9ntes, de qrie sm;gisse fórmula :capuz de evi; ,

Nota oficial'; (lo'
o :ba.'t.!i,nete'·

.

Quançio ,a déicgaç�::t do; fui :l cOlnpetjção' renhi4p, que, lônge de' ter' finalidad� I,
.

•
4� 'SSP.··' Ret�ílio Luz se, dirigÍo. .t0 I p�,:üHca. poss��',el ?: su_sp�it� ·incrittl�nütória.. constituia

:!�/65, '. r'Gs�alltui:te,' :e,x:isteilte. no i llfll� af���o c�nca. l1.11P���iva.. �
•

','
f :.

, __
i , , al\tl�o Tlro ,Alemão, Sl�O., �� '���s, '\ale sa11cntar,. t! l�S� r.fWOl1.'\�l-eU o, ,1.OVO ,!i!:"�es),o

1� agr��o fí�i�U: �,,{E'€; -

. �v,'�·ÍI{�á,ul."O Ra:b,los.,
-

côrca. déll�é. (Ia. Cíi.m�ra: não. d�ixw� d,e ,e.\?l.dC.I'l,d;I17"'lv, atra.:'-ê�
n\l, o at0,�ado ao YlUcjOl', das zeró e trilita de :10)0 �a '\":ll�o.s.a YO,t��ll.LO J:t,�('�t���,;, ti ltrl'lstipo, .ltlJ sr

..H:};;n.l�:.tJ
o �l,o:i;r��'f' ", ::I�!!f�';'(�ü('.,; algm,)'" dê seus elé:n�!ti0<! .)JizZi,Ql: ,��tl'!lrId{l e, I<l.r1,;{hll�,�do. . �:�.l: ',il<; '�,'a, d"uelf <

-f:',�iV�� ,<�)i tY')lf"W;'.���\ h.! 'lf1���' � g;' :.J.:t4 ��� f
- f,..,.w. Í'�"lt

. '�I.;t a. !f � � �)o!W'_-,ilo_'�,e"'l'Ú' �1il� 1te�d-{,I.·i'te de oJ:J.tem e m,açlnr:?:9.d::. ,ta:tnente popUlarus .

Que!
• de, amJ (fo .s� ?!océ.diimmto Sfltt!n(} e deV(lt�tlü, COll�P�:

'de hojOJ P?r, parte do':) ('om tra,nsit!:W�llil do. call1:Jo ela I �.:tdO.
11'1 eX:'r�,..�l() Dlcsmo, eyentualment�, da

prcslden.!,ponentes d,a ·delegÍ',ç1'ín ,do teedl'ação. para as .suas :.
_la �la R�puhlic.,. _ . . '_

Hercilio Luz FC de J"l1')a- residências: Di:lntre os a- SugerlllDlos, ]l�l- poucu, aqlll, em al)XeClaçao dos

rãQ.
,"',

'

'." greclidos citam�s os ",'5 Jor ácolltedmcntos, a jüsieza �le se extinguÜ' o critério ,das �

'D;Llbnte, e logo apc;-3, ': o' ge Sirva e Ilson Carlos Cal J'eeleiçõe�,. dando ol)Ortulli�lade a que, o ,.c.argo, se tornas· �
decorrer do .prélio el.i.t!rG vet e dentre as tesr,emll- se aeesslVel a outros e brilhantes valores da repres.enta-

,

at{llela equipe e a do' ,I �'i- nhas do fato os s:rs. :2d.son ! ��ã� pa�lal11{'ntar. Não .11averi� novIdade. no �lvitre: de

gueirense, dei3ta 8il'íltal Santos, Antônio Me�{), 3u- 1 V{)Z que o gra�de par�l�o l1a�l�nal que� e a ��� fiXOU

causaram os vi/;'itante::> rUs- clides João dos Sal.l�;.;,s 'e ,cm, sens estat� os ou el ol'gamca . a nao ree elçao dos

t b"
. Hélio Alex.an\.... ,.e I seus, dirigentes. Dessarte, até lllesmo como medida pre-'ur lOs." .'{1:�n ca�lpo,� Ea' \ll�l, •

yenÍiva, cort3r-se-i:�, margem a. crises 'politicas de inquie-pÚblictt,{ fatps ':(\ste� ,te.:;L� - A autoridade poli:;!:,d agiU
nlullhados' p',or.- -,b'o f::\!,,: " " :,"rt.e. . t t d t 1 t timte repel'cussão e que, de certo modo, possam preju- ,

• � .__ , P!�·Qn: .
.amel1 e. e ene () pG,- " '. .'. ' '. . ,I ,', '

'd ul· d� ;.,..... '

1 r'a< -i,::t,'erl·guac.a-o, to'cIp '" De- ! Hú\li1i' i(l:ljluêllcia normal elo Iuocessó' ):le::re��peração c
a pop agLto a -,'0,I:lU,:t::_.. ltl{ .: - _, -

i de' ilorÍiialidaue democrática.
'

.

�ãO sa:j�fe�to com u· trallS legaçãp elo' Hércilio L\.1:><.; Ju!-'to será teconhecer-se que o PSD, tendo cOlilO
ormaçao, c1� can,ch,�, e'TI Apurados os Fatos, ,fW'uJ'('l I ohstáculo a divergência ,episódica, Illas não doutrinária,
call1po 'de·, batalha, UIT:. dOi; presos. em flagrante -Íclit,J, I

1 dê contillg'en{c constituindo em ala, sofreu uma derrota
,elemell.tos do Hercilie Luz por agrC'ss:io, os jOi.!,l core:, I fjUC, por honrosa, nã;() lhe diminue a esbttura c�vica, an-José Jacques de Abreu, r�-

I tes, empl:esla-Ille nítido relêvo, pela dignidade. mantida
dro Antunes, Waldir Pc·-

nesse tevés. .'.,.,....

reira e Luiz Carlos Iv'iu.-

Esteve na manhã de ·ÜE-

.

; .tem em vi;>ita a nossa re-
,

d�.ção
.

o jomaíísta � M�e-
, Uno 'Ferreira, 4a.�sa �.1'...

Em. virtude; dl? ttb$s ina- '.PUl?licidades de F
e

c

.

e
.. _le-

di��eis e�l -nossá tOd�,çã o e.. gre, .

iIp
I .'

oücínas, 'a sere111. ��a-li!<l(l,da,'1 Na oc�sião' o.
\f.(;Vl':,l'rade

durante .os uiás,': f5 :
C;1r':' ,inOin:te've ,�ordial l)a\cs'tt·8,'

naval, delxaI�mos .31�· I <,it',- , co�, o .jornalísta Dór.Ün�os
cuíar a partir de h,O)IEI . .:�t�· Fel'Í1ancl,es de Aq�lim:·, oc
iSexba.,.fei,ra-, ''\luanti�' v.elH·, rente de "O ESTADO".

.

remos a' 'fazê-l.o' '��;m:1l" Agl'edetlemos a nenrosc
mente. ' �.';lit'a.

a�Tediu, com pa!a�das e

gestos o _Oficial Comandan
te do Policiamento 'do E�

tadio\ inclusi-ve desafiil.ll
do-o para luta corporal "',

consequentemente, foi. pre
so em flagrante dellLC, pGr
desacato à autorid,acle. A

respeito, depuseram váriaF>
testemunhas. ," preS8'neiais',
'inclusive OfiCiais do Exér
cito e da FAB, outros mi·
litares e civis.

'chado, sendo os demms li
berados.
As prisões em fln:;l·a.nte

foram, na madrugada r;ê

hoje, comunicacias ,ia Me
retisslmo Jui'z, competei1te
para o caso.

Saulot Nl;'l1es de 801::'<',),

Capitão Chefe de
Gabinete

o Mais Belo Vesluário de V'erão
Melhores r.ondições de Pagamentos,

- Se.UI Enlradà -
Na A MODELAR De Modas.

.
.

'_'

--'Se-cr�tãri,ã-Auxm� Hõs'óit-a is-.

.
. .

'as

Para ,cobrir defiCIências
do siSte,ma hospitalar e de
assistência médica rto� ter
ritório poi.' ela jurisdicLOlla
do, a Sécretaria do Oeste
viu-se' l�.a cOl1tingênci&. é.e·
conceder auxílios financei
ros a hospitais pal·ttcuIU
res, mediante convênios

, I • �

__ • -.....__...4._-... N· _..-. �_ '

Nomeados Novos DeJ.egados
de Polícia

-

Artir61�s;'de 'Pr;j;--; Es:ocrt(� das Mais
Afamàdas Marcas; em 15 M�n,:alij�d_u�

Sem Entrada -� na A: MODELAI�
, , �

social, além de auxílio;; p'1-.
ta dÇlel1tes pobres e indi

gente!>, 'aquela Pasta fir
mou convênio com Prefei
turas Municipais, para a

instalàção ele parques in
fantís. Para auxEiot3 8 eí.l

tidades hospitalares, a. Se

cretaria· do Oeste assinou
convênio nos seguintes l1m

nicípios da )regiã9: Qui- Para a' construção e ins- Comissão de Papanduva'
lombo, Campo Erê. Guar2-..:' tl:1r1ação de' parq'ues infan- esteve em ,visita, ao presí
ciaba, Saudades, Maravi-. tis, foram feitos cOlwênios dente Ivo Silveira, acompa
lha, Pihhalzinho, Guarujá com as seguirites Prefel'tu-, rthadQ ç'ld deputado Haról·,
do. Sul, Palma Sola, São ,ras Municipais: de '3au(l_a� do, Ferreira, te,do neSEa

I"Qurenco d'Çleste, Rome-' des, Guaruj{l, do Sul" Ita- ocasião) ent�'egue .800 '011c
lándia, )\[Çldêlo, Chapecó; piranga, Sãq Migllel i.1'Oe8- fé do POdêr LegislatIVO Cé:

Mondai, Itapiranga (} Pal- te, Gual'aciaba e DlúEi::iÍO tarinense expediente
ulitJ';, 1jV0

jpJara
.

construção, aqmslçao
de material cirúrgico, am

pliação, refornla' ou repa
ros dos prédios em que ,i'un

cionana, visando melhol;a1' o

serviço ele atendiment.) à

população.
'

No setor de assistênçia

\ .

"

Professor. fo.�lval oorrôa
de Souza e .a müsíca . JIj
Professor Aberal'd�' SâtÍ7,�.

-1-\$ cÔre$' �unclq...>nl:n)tafs
.

da, bandeira- da Escola
"UnIdos 'ctl-a. QolóniÍ'11:t�" ,: .são,

• 'verde, \branca I' e o..!!�a.fulo
Samba--enrêd'o:· �tAnita ouro.

> ...... '

Os bailes verificados em 9ari�ldi _ A lierofua. de'
todos os clubes, foram as- 'dois mundos".

.

ITI1*-ER.ARIO DAS, ];SCO-
sínados pela alegria e aní- Autor: Abelardo S:e\lÍ:'i- LAS DE ·SAMá<i
mação. O policiamento, em- que Blmnemperg H(AYe

..
-

bera severo, foi eficiente. vous 1) UNIDOS DA COLO-
Para hoje está pi'ogra- NINHA: Felipe S�hmi..dt '-'-. Catarína,

.

J

mado o tradícíonal t1;esfi�e o enrede traz -uma figu-. Palácio do Govêrlio ...,.. {ja� I 1Ii n, t RI
elas grandes socícda'Í:ie;;. -Os 1'0,. viva, 'repi:��ntand0 ,�!li tedral _: 'Pre1eitqra

-

(.onCu.rso" d·e:

� Granadeiros «;la Ilha aprc- t.á Gari.baldi,'COlJl..'.. ves{;idQ Conselheiro'Ma:f�'a" '� l'ra-
sentação @l 'pré&ti�o' asstm .

tip1e? Dbis globos' J31g�i:fi-: jaIl,O'.
'

'Jn.nre,s<o',·r- ,
composLo: 'L Porta :U;SttÚl- cam os dois mundos�" C\il';!\ _� I' �

_ ,

darte (A Dama das Bplle- - düas bandeiras, Brasil'lm':' 2J COPA 'LORD,: _\::-Cl'- PÚr detern�a9ao gover-
cas); 2. CaTro da Rainha 'pétio e o pavi'lhão itaií'àno. . preste Paiva _::: catedral � nament�l, em ato assin::,dQ'
(('alá'cio da Fortul1.'1); 3. 'Na parte posterior '3.pre'" Prefe1t'nra -'- Conse�I1I::i!o na. SEÇ, foram alterados os

Alegria da Criança e 4. As senta um gra-llde 'cor,oa;;p,o, 'Ma.tra .:._ iJ.>raiàno - �'eH":' fueínbtos � sub-cmni$s5c.3
_Sete Mn:ra,vilhas: Os 'fenen símbolo do nmor e denôdQ· pé Schmidt palác1.o dei designadas�,.pa.ra. comlllzil'
tes .do Diabo, apresentarão: 'guerreiro da ,braya-'heT)ína.. Govêl.'l1o. ' os conCUis?s"rcgion�i't:; de

. ,

'1-' 1. Escola de Samba _

.

Oopa Fre)1te à Anit'a, o .enrMo., ingressa e t�ingres3o de
,;, Lorde; 2. Cabeças e Marí.;' éxibe U:01.' canhão; $Ímilblo. ,,;,>,) 'F:JI,:HOS. DQ ,t:ON� professôres prilnãrioo, das
cotas: 3. Banda de Música; ,'das varias batalhas em qll$ ,TI�ENTE: cí}t�çli:al,,"'_ P:��e 3a. e 5a.. Regiões Es,cobres,
'll. Porta-Estandarte,. hOlne- a ll+a.tronçi. caçarinense _ se,

. feitmá _ c:opS'elheito, Ma- c'om sedes nus cidt.,âe�' �0
nagelll ao Com'erciq e' à In

'

cmpc;:nhou. .' frá
.

.......:, '�-rajallb ,�
.. 'E'ellpe· JainyiUe e .Lt'tges, rcsp,�ctl

dústria-: 5. Oarto, Chefe, ho As côres da'bandei.1'a cios sclllnid",,...,...., �a.iwtjo do 00-' varnente. .,,' "

menag(:m ao' Prefeit� Viei "Filhos dó Contl:nente �;fto: ,',êrno CateQ�l. li'lcarãq' a-sSl.m tcOLlá�.i.i'
Ta da Rosa;·6o.

Ii'"
nlide.' 'e":t'!'(h '.; c)a:)" 'l 'J'

'

·fIDmih�l.'l fJ.o$ .i\:' 16tà6, • I
.

.;:{ 1:· . ;}:\> 4�4 . ',::ltl.l:;t� t .:#
7. Somblleiro;' Hom. agem "EM)3AIXADA COPA DECQRAÇ�O DO é.E�frHO Membros: Inspetores Es-
ao Govel'riador Cels.. Ra- LOEP" DA CIDADE' colares l'Ticolt\ 'N:átts;:�' e

inos. Hórácio Hipólitó da -Sfl'lil.
Os ,carros alegóricos \

a-
'

A. Escoia de Sa1l1ba" r:m- Muito embora o IJref�ito 5. R.E. ,

bril'ão defronte ao Pa!ác10 baixada Copa Lord",-rio seu 'Vieira da Rosa houvesse' Mem,b�os: In�i>etores Ja
do Govêrno e aa Ptefei- 10. aniversário, apresentar.-· aberto concorrência públi,- "-sé Sineval Couto e IIéE::l
tnra MunicIpaL" . ,se-à, neste C8Tn8,val �ob o ca, para a ornamentafio Rodolfo.
Para Amanhã foi ·estabe- 'enrôdo "Í"lor'anópolis do centro da cidade, ::,G1'�t·- • "---'_-. ---�----

�ecido o seguinte prbgl'a- Po,rais0 Terreal": vés Edital li. (i;', de.:;D.do de
'

�oHci��" Off V'OPma: O samba p de aut,)rlú ,:0 27 de janeiro de 1965, 11e- r 'U

acadêmico Abelal'do, H.en- nhuma proposta apa1)eceu
na Prefeitura até o di� 7

de fevereiro, razão pe'l<l
qual a decoração do c8Etr0

da cidade n:ão pod� ser

Os moradores da Coloni
nha no Est:reito" septem, de
há muito, a necessidade de
um estabelecimento de en,

sino prinlário, que venha de
atender aos recl,'lmos da po

pulação, infantil em idade
.

escolar, ali residente. Seus

anseios foram transmitidos
à SODE, - Sociedade Pr6-
Desenvolvimento do Estrei
to, que por sua. vez o trans
mitiu ao Govêrno do Esta
do. ' Êste utilizando�se do
G a b i n e t e Executivo do
,PLAMEG, determinou de
imedhto . providenGias no
sentido do atendimento rá

pido dos desejos dos pais
.que residem na poloninha.
Assim é, que, já se pode
anunciar, foi aberta ,eon-

. ----'-,("T:'-;;...l.. .

\ corr�ncia pública pa-ra a

,Pompilio' ,Ben10 em,,. f,Jona,nóPolis. construção de _um gr�po es-

colar com dez sàlas de' au-,
() Sr. Pompíli,o Bento, que a C.E.Ip. c,onstroi por J

.

I t d,'1, naque a par e o Estrei-tPrefeito de Lagugn3", esteve suas equipes' especializa-
. to.

em Florianópolis, realizan- daS. Novos. titulares são esco- Nunes da Silva }Ja,ra Lauro
do gestões de illterésse pú- --�-

. - --------- lhidos para delegaciàs de MtlIler, o 3° Sargento Alva-

blico de sua terra. Aqui Dinâmica na Secretaria da.' Viac.,ão policias catarinenses. Para 1'0 José Cocheto, também

ch�gou a�ompanhado: do 'o municÍ))io de Coronel da P.M. pa.ra o ,município
151', NazH Bento. N,13. manhã

. O Eng. Haroldo Peder- vimento da Rádio 'Guarujá Freitas, foi designado o sr. de S,'1nto Amaro da Impera-
de' ontem, �l'n companhia neiras, titular da Secreta- nos próximos dias. !-Ta oca- .Eleotério M<:lzzoto;'. para triz, outro 2° sargento de
do deoutado Armando Ca1il ria da Vhcão e Obras Pú- sião serão abordadas ma- Guabiruba, 1° sargento (RR nossa fôrça Pública, José
e daquele vert;lador, foi tece- blicas, cuj� gestão ii ften- térias referentes s. 'C0ns- da Policia :Militar), Hélio- Manoel da Costa.

bido' na Comissão de Ener- te dgquela pasta, apesar truçào do Hospital dos Ser

gia Elétrica pelo seu presi- do curto prazo já se faz vidOl'es Públicos do Ê.st:1clO
dente, engenheiro Paulo de sentir através -de uma cli- de Sta. Catarin·a e a Inelho
Freitas Melro� O encontro nâmica constante deverâ ria dos' caminhos que de

girou em tôl'no �b rêde de conceder entrevista io Pro mandam ao interior da il�l::t

,be,:lxa céú:,;ÉiO l:\) lLasu:"f" gn1H1J Politwo e Desenvol=

Passa à· 'pl'�sidêl1cia da Câmara a, uni hOl1len� públi-
co dos mais capazes. e ele merecida evidência_ O sr_ Bilac

Illillto
se' f,êz 1Jersollldidade da,s mais destacadas,ajl1d�

nos meios advers[u·ios. Valor intelectual e político dos
mail; eminentes, ülia a um procedimento superior, de

fhlalf';pia tle atituues, a firmeza de convicções, posta C9'
l'ujosamente à Inova frente ao govêrno deposto c até
,mesmo às pro.voeações levianas ele correligiónário seu,

II tnais.
'Ou 111�110S Í.llsubo.�dÍ.l'lado à �ua eSclal'ec!d� chefia,

relmmdo amda as quahdades e VIrtudes, de Junst!i, ad'

j'lUi:d.tlas 'no, ��tudo �ontú�uo a aprofwldad�. e que são
como bases da sua 'vida púhlica. ,,'

'

I. ?c �{)a. ética é, segUl:a:�l1ente: o rec.on�lecÍ.lll�to des·

I
sas g_�alidaues (�o.advcrsar��, cUJo 'JJatrlOh,�mo 11ao pode
ser posto em duvIda pelo soo fato 'I de capItanear hostes

,

I contrárias. A própria vida d,emocrática não exclue aCOll-

tecin1elítos COnlO os iJltÍ.l�l�m(mte i'egislrados, porque,
a sua coutinuitlade e o seu fortalecÍ.luenlo l'esidelll nos

e�l�re�hoflu.es, disputas c debates. em que se entcstam
pontos de vista e atitudes inspirados no objetivo eOlllum
de gr�il(leza da Nação.

A eleição do s,r. Bilac Pinto t, assim, éOlhO a dos flue
{) antecederam no alto pôsto, um eí,'ellto histórico parJa
�lentar de l't�lê"o, cometendo-file u' l'espoIlsabiHdade' <II"
orientação do funcionamento uormal e .firme daquela
Çasa do Congresso, perdendo no !lôsio as ligações par
tWárias, 1)3ra converter-se em magistrado, sob austcra
impa:t;cialldade, COl1l' fi�meza' de ação, sem li.lHues de cu·

ractei-Ísticas �Ubaltérllas, situando·se em llh{no superior,
como o fêz a figlll'a ímpar, e sempre lembr.tda com res..

peito e· u(ltniração, do grande Nel'êu Ramos.

,
Samhuulo o nôvo IJresidente da Câma_ra, os adver

mírios e�'idel1cia111, com o sedo desprendimento, a sua
nobreza e a sua sÍ.lnpatia, postos

..
acima das competições

I personalistas, das desavenças partidárias, libertos a

I fJti�lquer e injustificado
_

ressel1tim�nto fa;:cioso: _a ma·

tundu(le; ° elevado padr'ao da. sua educaçao !lolihca.

,Atividades' PoHticas Administrativas

de Bta. Catarina.
"�-'-'-'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Participará de- um a.to

lempreendimento em nossa
menagem ,8.,OS exmos. srs"d d 4-' CI ade, o a vogada Mau. '

(homenagem ,8.0 sr. Oscar Diretores da Penitenciária
cio dos Reis. O, senhor �m'

car Cardoso (Zico) e fami- -'o Esta'do)U ' questão" para melhores es-
lia) Ala dás Frigideiras (home'

S
.

d d R t' ,clarecimentos, já se encan-
A OC1e a e ecrea lva 3.0 Balharinas Mirim - nagem ao Comércio do, Es-

Cultural e Samba, "Os Filhos (homenagem ao sr. Fdu8.rdo
'

treito)
tra na capital catarinense.,

do Continente", sediad'1 no Rosa, Dd. proprietário do Ala dos Tarais '(homena-
Estreito, ,desfilará. no Car- l\ff.ario Hotel) g'em ao Comércio de FIoria

naval de 1965 em homena- 4,0 A la nobreza imperial nó;.o!is)

,gem ao Exmo. Sr.' Celso Ra- - (homenag8rrl HOS srs. Di-
'

Ala -cl2S' Gagos (homen9,.-

mos, Dd. Governador do Es- retores da 'CELESC) . gem aos componentes' da

taoo, Exmo. Sr. General Pau '5.0 Ala R"\1xinol do Cón- Escola)
,

lo Vieira da Rosa, Dd. Pte- tinente � (hnmem\gem ao' Ala' dos Chocalhos
' (ho- '

feito Municipal, Exmas. au- Exmo. Senador Renato Ra- menagem a Diretoria" da

torid.ades civis, e militares, mos da Silva) Escola)

Esclarecimentos sobre a le- ao Comércio e à' Industria, 6.0 Dupla Infernal (home- Ala dos Surdos' (homena-
e ao Povo em geral. Apr,e- ,nagem) .

gem ao Banco de IndustTÍ':l

senta, outrossim,' como te- 7.0 Ala dos Compositores e Comérciú "INCO")
.

Serviu·se" o compositor ma histórico, definindo o (Homenagem ao Acadêmico Ala de Pandeiros (homena

''de diversos reôursos 'para' seu enredo, ANlTA GARI- Abelardo .Henrique Blumen- 'geril as Fôrças Armadas)'

obter ã rima, Assim é que, BALDI, A HEROINA DE berg e Família)
,

. Ala dos Reoo-Recos (ho

quandÓ' cita, Q Vale dó' pó, DOIS MUNDOS. Eis quê ou 8.0 Rainha - (Homena- menagem aos simpatizantes
Com involuntário atraso, registramos, no dia de 'serv('!-se de uma' figura, pa- torga, destarte, à Mulher Ca, gem a Galeria das Sedas) ela Escol'l)

anteontem, a passagem de mais um aniversário natalí. ra s�mbolizar o solo' Italia- 'tarinense, através das faça- 9.0 Bailarinas de Destaaue,

cio da e4ma. sra. viúva Maria Camilli Lemos, Funcio- no, eis que faz referência 'iO
"

nhas da inolvídável matro- _- (homenagem ao Ex�o.
nária aposentada do Grupo Escolar Arquidiocesano "São maior Rio da Itália_

.

Tam-; na,. o respeito el! admlra-, st s����r.'I·dI Tr�b.ql,ho),
José'l', e, pessoa muito genquista em O�· noslsos rnelos 80-

bém, ao fazerUihe�ào -à Ira" \ ção �\ Pooo �tarinense. ,if lQiliilllt� s 6&!J�iêh�'
ciais e culturais.

'

se, que repartiu sua 'vida en Esclarece, ainda, que o car-.1& "0rguUió oS � '(horrienà-
A ilustre aniversariante, que no dia de anteon'tem

tre' o amor e ,o canhão, apli- ro-enrêdo foi ide.alizado ,por 'gem as firmi'ts,'Koerich.)'
.. ca uma outra ',fig'ura' expres- Francisco José de Oliveira . 11.� Carro-Enretlo __:: ho-
'loi alvo das mais significativas demonstrações: de apré-

-

sando o granoe; amOr 'de A- (relações Públicas dos filhcs menagem aos exmos. srs.
ço e estinla, por parte de seu vasto cí,rculo de amizades'
e por 'todos aqueles que a cercam e admiram:

nita a ÇIiuseppe Garibal�i,'e elo Continente), Hélio Nor- diretores da Fundição Tupy:

Dentre às quais embora tardiamente "O ESTADO"
o seu indomável espírito· berto da Silva (Vice-Presi- Nilson Bender e Dieter Sch-

.

guerreiro, nas causas
'.

que dente) e Acadêmico Abelar- midt)
se associa augurando-lhe e a sua 'digníssima famllla
votos de perenes felicidades.

Cóndominio Luiz,
Pa'rtitipação . I 'i,

: -':' �.

Senh�a���:lta::�:�::ã;'e��t;ar���::i à:Apart ..mento"·S···· "28�;:;';3 e'S'.' "d'o' rm'," I-t'ori·O·,"�oS'�essoas 'de suas rela�ões o. nascimento d,e seu
. a"

fIlho Marcelo, oCOl'rIdo a ·22 do corrente. \

I

Fpolis, Fevereiro de 65

.

_.,,'"' .�: ,.

',� c-

';,-�

Nos princípios do mês de vilhas da ilha' .flori".inopolita
,janeiro, quando maiores na, esclareci-lhes que, tal se

eram as' preocupações . dos ria possível, uma vez que a

dirigentes da Escola de Sam Escola de Samba "Copa
ba acima referida, pediram- Lord" já me fizera pedido
me seus organízadores, a- e que inclusive, o samba. já
través de dois elementos de estava pronto.
destaque, quaíaseíam, He- Não poderia, entretanto,
LIO NORBERTO DA SILVA deixar de colaborar com

e' FRANCISCO JOSE DE 0- um esforpado . sambista e

LIVEI;RA, o popular "CHI- sobretudo companheiro de

CO", para que criasse um lutas carnevaiescas, razão

samba que falasse na Por- porque perguntei se um ou

'te Hercílío Luz, e nas rnara- tro motivo .catarínense não

MAGNIFICA RESIDENCIA COM
TELEFONE

MAGNIFICA RESlpENqA Com Telefone. Aluga-se a

quem adquirir parte dos móveis. Ver e tratar à Avenida

Rio Branco n. 158.

• Oliveira" filho S. A. (omerciB�
O F I S'.A

Ass'embléia Geral ,Extraordin'ári�
Ficam convidados os s�- nal dos bens do, ativo I

nhores acionistas da firma MOBÍLIZADO, de (�0N·

OLIVEIRA, FILHO SIA IFORMI:O�DE corn.. a. .nova

COMERCIAL - OFISA - Lei do' Impôsto de. Renda

para se reunirem em As- no. 4.357, c!'. 16-7-1964.

sembléía Geral Extraordí- . B ___: -Assuntos' �L� ínte

nária, em sua sede social resses sociais e alteracào
à Rua Deodorp n.'). J ::i, :10 dos Estatutos ,13 $ucie-Ja
próximo dia 27 de fç le::ei- de.

1'0, às catorz.e horas a fim

ele deliberarem �õt:re a se

guinte.
Ftorianópolis, �4 1e Fe

'verein de 1965.
.

ORDEM DO DIA OLIVEIRA, FIU�O S/A
COMERCIAL � OFIEA -

A __;_ Aument.o cl0 rnpih!.
mediante nova c')rre(�ão
monetária no valor origi-

Arn'aldo Pinto de, Oliveira
Diretor Presidente

Confissão do �'Homo Sapiens" ...
Arnaldo Claro de. S. Thiago (Da Sociedade Brasilei ..

ra de Filosofia).
.'

Venho dêsses meandros polimorfos
Em que õ Ser se confunde com a �atéria�
Na lenta evolução da 'vida etérea,
Desde os "lJáthybius Hoeckelli's" amorfos. (1)

Nesses longos 'processos metamarfas

. Da m,esma carne sempre deletérica,
Pude chegar à região hespérica
Dos tipos raciais antropoll10rfos,

Que embora impando em seu orgulho inato,
Inda vivem '"com: as feras em contato,
Na triste servidª,o dos maus instintos!

Vejo agora, se não nos comovermos

E de novo ull].a guerra promovermos,
Que seremos da Terra, énfim, extintos ....

, O) - Qualquer que seja o critério científico apli
cado às pesquisas de' Huxley, com relàção aos ob'jetos a

que êste sábio deu o nome de "bathybius Hoeckelli",
pensando a princípio que eram sêres vivos, senTe ao

objetivo deste' soneto, pois adotamos a expressão para

designar o ser vivo mais rudimentar, amorfo, em que

se pode ima"ginar a primeira'r.�_a,����!tção da ,vi�a ..
."

� ,f,' .
�� ",.;' .1 1.�t;,i4.�i�r

------------------,--�--------------------------

",r ,.' ;

. f.Jcontecimentos
C7\� 'U('''--�

. Bai.e Municipal: Bas-

tante movimento
_ #cont�.-.

ceu o IVo. Baile Muníctpal
na noite de sexta-feira

nos salões do < cl\lQe Doze

de Agosto. Veta Cardoso,
Rainha do Carriaval de ._

111M,. com uma luxuosa

fa.ntasia, fêz entrega da

faixa, a nova. magestade e

leita por uma competente
comissão [ulgadora, que foi.
a.clamada, a .boníta Elisia-.
na Haverroth Charme, beíe
za e elegância numa "baiana

Branca", ioi a, vltórto de

E_iana Haverroth.
O desfile das Iíndas e

luxuosas fantasias, sur

'preendeu au seleto publi- .

co
.

que la compareceu,

"1, ....

• .� e •

se aplícaría pára dirimir ao seu mando abraçava. do Henrique Blumonberg o

impasse. Emfím, o �mba, que le.va popular AVEz,.VOUS.
Citei vários motivos, ia-:' á 'letra' e música de Abelár-

tos' históricos e pitorescos do Henrique, Blumenberg
.. :Pis.pósi9.âo e construção pa-

que se prendiam à "E�tória (Avez-Vous) ra o Desfile e demais home-

e História" da terra barriga- nagens
verde. . Anita Garibaldo, a amazona

Foi quando, na palavra do valente guerreira de irreal

Chico apresentou-se o nome [valor, óó]
de Anita Garibaldi, para que Nasceu na legendária laguna
numa comunhão de pensa- Em dois mundos ..seu· nome

que despe então, ficou sen- [ponteficou]
.

mentos eu termino desde o Farrapos
titulo· do. samba-enredo Ern ' batalhas várias

,

..J

do "ANITA GARIBALD�, A 0)-1 entao

HEROINA DE DOIS MUN- No vale do pó
DOS. Entre muitos destemidos e

A HISTORIA [audazes]
Resumidamente, o samba, Foi Anita Garibaldi, escol

enredo, traça dados' biogra- [bis]
ficas da vida de Anita.

, '

Elogia seus feitos heróicos
e suas qualidades pessoais,
quer como guerreira ou, ena'

morada, fala de seu berço,
a pequenina. e legendária L�
guna.
E' em suma 'ar(üilo que

está registrado. no Dicioná
rio. Enciclopédico Brasíleí

. r«"',- Alvaro ·'éle Magalh.ã��:� . {[aria de Jesus Rlbel-

r�ovJf1:l\: 'OÁRIBALDI)!
nas ,�)oc8.lidàde de Mor

. � \ -

rinho '(Laguna,) em
-

Santa

Catarina, conheceu: Quando
da invasão das tropas faro

roupilhas, 'em H139, a Giu

seppe Gqribaldi, a quem a-,

companhou em suas campa

nhas ulteriores.

12.0 Ala "QUixotes & Bee
míos" -;- .. (l:lomenagem a

construtora' 'Cortletci,'ll" ...

COMSA")
13.0 Ala "Namoradas do

Luar" (Elson J. Rios & Ir

mão Ltda.)

A Sociedade Recre,ativa 14.0 Porta Bandeira

Cultural-e Samba" Os Filhos (Homenagem ao Dr. Hum

do continente", em suá a- berto GrilIo e fawília)
presentação para o tríduo- 15.0 Mestre-Sala - (home

momíseíco, et mui especial- .nagem a tmprensa Eserita

mente, para o desfíle de sé- . e Falaqa)
. gunda ftllra gorda, apresen- 16.0 Ala dos Farropilhas
tará a 'Constituição de linhas (homenagem a Cia Antartí

abaixo, homenage-ando suas ca Paulista)

alas à�l.as pessoas que, di- 170. Passistas Mirim =: (Ho

reta ou indiretamente, con- menagem a exma.. família

correram 'para que seus . do Dd.· Pre�etto MUQicipal
sambistas pudessem ,'lpre-. Gal. víeíra c1!\t }tosa':.. .

,

sentar o' ritmo e a melodia is Baiana - (homenàgem
estonteantes "do samba bra- ao exmo. sr. Dr. Aderbal Ra
sileiro, razendo, também, mos da Silva e família)
com que a, história o folclo-

. 19.0 Ara "Estamos,Mandan
re pátrios tivessem como do Brasà'" - (Passistas)
veículo de devulgação, as vo- (Homenagem a Tyresoles)
zes dolentes, daqueles, que. 20o, 'Bateria (Homenageh
constituem a escola. p,e s,atn-' q,' Escola de Aprendizes <

Ma-

ba "Os, Filhos do Continen- rínheíros)
,

.,' .

te"... Ala: dos 'Prato - (homena
Em busca da liberdade. Balharinàs -' (hornena gem ao sr. Aldo Rocha, Dd.
Gloriosa, ':enfim, expirou gemo a Ga�a: YOlanda) : proprietário'

-

da, .EI11.presa
. E em Ravena viu a ímorta- Porta-Estandarte - .Chome Florianópólis)

< ; ,<

[Iidade (SAUDAMO ANITA] nagern .ao -sr. Gilberto May). Diretores de Bateria (ho-
"
,/ '. "'1, Bt aià dos. decididos ou menagem ao Expressb Cri-

Sociedade -Becreatíva é Satri- comissão 'de frente
-

(horne- cíumense)
bit "Os Filhos dn Contínen- nagem a Eugênio Portela) Ala dos Tamborins ( ho·

te" 2.a Ala das damas reais :_

Brava
,E heróica matrona

Que, repartiu sua vida .en

[tre o amore o

CanhãO
Dedicada ás lutas liberais
"Do senhor do seu coração
Dá

.
améríca partiu

Na Itália lutou

Intrpito

Distinguiu·se como
.

gran
de e' intrépida guerreira,
tanto na guerra dos farra

pos, como mais tarde, na

Itália, onde morreu vitima

dumq, lesão pulmonar du

rante a retirada de Roma,
na provincia de Ravena, ,on

de os Italianos levantaram-

lhe um monumento.'

tra do Samba

Esc1al'ecimento Oportuno

A\k,4.�dft'\ Re�
Cultural' e' Samba os "Pilhes
do Continente''-,

,

D�Sfn�rá
com cerca de 2.16' (Duz�ntos
e dezess'eis) figurantes, sen

do setenta elementos de ba

teria, e cento e quarenta e

seis componentes Q.as alas .

Fernando

rr
• I Entrega 'em outubro de '6S!

Praca 15 de' n'ovembro 22
� ,

INSTITurro DE CUL'l'VUA GERMANICA}1
. ./ I
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.

��"'; n ormacoes
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_- -
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_"Bianchini

Sociais

isa foi reoebído
"

em reu

nião conjunta dó Rotary
Clube de Florianópolis· e

R�taIiY Clube do Estreito.

�a ocasião 'O Governador
da cidade, reeebeu um me

morial' contendo sugestões
sob diversos aspectos da'

Capital.

x x x·_

Com . "Sarong' branco,
. oontecoíonado em brocado

italiano, estão dando nota

alta neste carnaval as ele

gantes .senhoras: Ruy Hul-.
se (Lourdes ( e Niltol1 Che

rem '(Eliana).
x' x x -

x x X.--

Preocupados com. '1, vísí
ta da cegonha o casal SE'

nhor e senhora Tarcíbolo

Serratine (Judite),

Um luxuoso \'Pierrot'

branco, é a fantasia da

elegante 'Rita de cassí«

Viegas. .,._.' .'

x ·x· X -

x x x

Pela Cruzeiro do Sul;
chegou ontem a nossa cí

dade··procedente <:lo' Ri;> de

Janeito, o
. senhor Osvaido

Moritz.

x -x x

x x

A suave I'aula Bandeira

Maia, deixou o carnaval

Carioca e está acontecendo
no carnaval em' nossa (;i

dade. Paraj;)ens, ao ',r. Pau

lo Roberto Pereira Olivei·

ra.

x _

Está Ínarcado para o pró
ximo dia 20, as 18 - horas
na Ig;reja Divino. Espídto
Santo a cerimônia do ea-·

sarnento da bonita Jusss.

Cabral, ,com O De�mts/'.o
Genir Oestri.

x x x -

Foi vista no "Balnea" a

cOlilpànhado do senhot Ro

, � 'tIetto �uz,· a não. menos
A senhora Dr.' ·'Lore�· ·iJonitb_ Carmen Rod11gu:es,

Carcirie (Tereza) e�n sua' carioca que também e�tá
bonifa residência re�ebeu ,acontecendo em nossa cal'

um grupo de senhoras pa- naval.
ra um/ chá.

x x x '_

" '

x :x x

Ribeiro

Vende-se
Uma ótima _residência à rua Aracy

Ca,lIado. 624 -_ Estreito. Bairro Nossa
nhora de Fátim�. Tratar na mesma.

Va2
Se-

Lote -12 x 26 - Praia Clube
VENDE-SE - Tratar: ConSelheiro Ma.:.

fra, 48 - sala 2.

VIBLOK
Você me conhece?
Sou tlD12 máquina que ajuda a cons

truir, sua casa, com barr-o e uma pitada de
cimento'ou seja: 10 Iàtas' de barro e uma de

;-
cimento.

. _ �
N�o precisa queimar e tão pouco rebo�

.

car, melhores /
esclarecimentos procure o a

gente au�rizado e exclusivo nesta praça
sito a Rua Bento Gonçalves., 14.
----------- .. -l....-� '<t

'Clínica Odontológica
.

Dra•. lç$ra Mária Noceti
CIfnica e Pr6tese
Atende stM. e érianças, s6mente com hora marcad.a.
tias '7;':;3 às 9.30 hs. e das 13.ao às 15,30 ,hs .

::'''i:u� �.l(). Jorge, 30 _;.. Fone 2::i36

GARAGEM PARA ALUGAR

TELHAS USADAS PARA VENDA

Tratar: Ferhando Machado 64 -

Sr Gràngeiro.

tel:
,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,SqAS OPORTUNIDAO�S- SÃQc RARAS,
_,.POR ISTO ELAS DEVEMSE'R:APROVI;ITAOAS.

�'-
-.

São,. '30' dias, durante cos� quais você adquire') ..

'

conJ�,mtos' estoféildos, ou salas de fórmica"
sem nenhum tostão de entrada.
O primeiro pagamento?
Bem. voo� compra hoje e começa a pagar
depois de ao cíle.s: .

.

Aí está: 30 dias de oferta
30 dias de prazo para você iniciar
os pagamentos.

i .�
,

\

O or:gulho de uma casa bem mobiliada é o,
or'gulho de quem tem CIMO.' ,..

'.',[·$11 P13! ·jt-,
..JERÓNIMO COELHO

São 15,00 horas- na' Capi- pão respirei o odor da At-

tal do Turismo! t mosfera cultural' Artístié�

Mas uma vez eu visitei o
. que aquele arpbiente pro

galpão dos Te�entes do porcioha aos que o vesüa:n.
Diabo, lá no atêl,To da Frai- 'Dois soberlios Carr'os de

nhà. , Mutação, orgulho artisti.cc e

Gostei muito ,ido local, e, técnico do 'Povo Catari�len-'
também, do barraco� \ se e Brfl,sileiro ali se acham

Na porta fui recebido em' fase de acabámen.to,
carnavalescamente pelos Te além 'do tradiCional carTa da

nentistas Schmidt e Ja- rainha e um carro porta-
ques. estandarte.
Ao pisar o interior elã Gal-"

.

Todo grupo Ténentl:,ta :=.c

manifestou satisfeito C,Jm l3, do Diabo elevam bem alto 'a

louvável e digna atitude ·do, fal:na Cultural e Artísti.ca de

E�mo. Sr. Secretário de Via- nosso Estado.
ção e Obras Públiéas do Es- Nossôs carros d� Ml'lta<;ão
taelo de Santa Catarina. são verdadeiras obras'- pri-
Fizeram questãq de p1'O-

/,

Irias, da Engenharia Ca.boda

clamar, al;Jertamente, que Catarinense.
devem a saida do Préstito Se V .. Excia. tivesse ,rece

Carnavalesco :dos Tenentes, bido'a oportunidade de fi.f. re

êste ano, ao ,referldo Sr. ciar os movimentos girató-
Secretário. rios que três ou mais ho-,

Aqui neste despretencio- mens desenvolvem de)tados
so escrito eu junto o meu embaixo dós carros :3ôbre
orgulho artístico ao �'dós paralelepípedos da nf.lSSa

Artistas Plásticos Cam�- praça XV, com maniveias e

valescos Tenentistas e sen- cabos de aço afim de pra
do meu pr'eito de gratidã.o vocarem o deslizamento dos

Cultural ,ao.Engeiheiro Sc.- corpos geolllétricos em.buti
cretário de, Viação e Obras elos que se' elevam até 17

Públicas, Dr. Aroldo Pe::!er- metros_ de" altura com vá

',Aviso a Praca
,

'EDITORA LEMAN LTDA., çom sede
em São Paulo, responsavél pela' publicaç.ão neira pelo seu elevado graú
"'A ..HISTORIA EM' NorrICIAS", aV.I·sa ac'

.

, de Cultura Social' e Artis''!-

public-o em geral que o' sr. Ruben sAd�lbertb ea, fazendo mudar o gal!J;iC)
da rua' Fel,ipe Schmidt. par8-

Rosa, inicialmente encarregado de nos re- o atêrro da Prainha.

presentar junto a PRAÇA DE SANTA CA- Excia, creia-me que :.>s

Artes que estão sendo t·t:'a-

TARINA, esta descmClllado da EDITORA. balhadas dentro do "},'d,'.p9.0

Não nos responsabilizamos. por qualquer' de nossa veterana, f:::oc;ieaa

compromisso assumido em nosso nome pele �d_e_c_a_rn....a_v_a_�e_s_ca _ __::::;��es
réferido sr. Rubens Adalberto Rosa.

irias estágios, então sim!

Excia, as 'Belas Artes
são .a visão do Paraiso que

por falta de obediência pe

rante o Creador o homem'

o perdeu. '

Em nome das Belas Ar

tes eu faço um pedido as

IIl.D.. Autoridades Federais"
Estaduais, e, Municipais pa

ra que se associem ao Ex

mo. Sr. Secretário àe Via

ção e Obras Públicas t� V!

sitem Ias galpões das nos-.

sas .grandes Sociedades Car,

navalescas.
Elas vos receberão, de

braS'0s abertos e as' VQssas

<presenças ali muito contri
. bqirá para maior grandeza.
,e brilhan.tismo desta nos

sa tão elevada Festa Ar�is

tica Catarinense
Meu apêlo mais veemen;"

te é dirigido ao Exmo. Sr.

,secretá.rio da Educs,ção e

Diretor da Cultura.
V. Excias são responsá

veis direto pela elevação
do grau �ultural, em geral
do nosso Povo.
Vamos Excia 'unirmo-nos

ao Dr. Ped€rneitas !)!:',rlJ,

iSa1valrmos as 'grandes 'So

,ciedades Carnav.alescas Ca
tarinense désta .

angústIa
que vem arra,sta-ndo ano a

pós 'anos, ,quasi sem i301u

ção,

Div_ulgue \
Leia, Assine e

"O ESTADO"
ESCRITORIO ,DE ADVOCACIA

e PERSABELARDO H. BLUMENBERG

A. HAHN.
Solicitadores

Rua Conselheiro Mafrá 48 - Sala 2

AÇÕES: CIVEIS TRABALHISTÁS, COi

MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL

I...ei no. 4494 "INQUILINATO" CON·
SULTAS DIARIAMENTE DAS· 1.4,30 A�

17 hs.

CONTRA ÊLE .•.

EXCEPCIONAL
- OPORTUNIDADE

VENDE-SE UMA PROPRIEDADE Nft.

RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, NC

ESTREITO, COM O TERRENO MEDINDC

61 METROS DE FREN'rE POR 90 DI

FUNDOS· E CASA RECEM CONSTRUIDfl.
.

COM 11 PEÇAS, GAI"AGEM E PORÃ(
HABITAVEL. TRATAR NO IIOCAT... OU

PEI...O FONE 6231.

mata-ratos

Zelia Florianópolis, 24-2-65

.. . Famklin JO.8.qtli ·Cascaes
;a&
--

�

- '.' ,.,�
.
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,,,,' .

���r;�,�:J�:;F'p:1�; ,;'"
.

••it ...'a,a'�..r.l.lil"
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.

,

ró a a de nmena
�

ees
de Samha

.

Protegidos da Princesa
Para. G Carnaval de 1965

-

�,

NOME DA ALA - CHEFE Mundo Estudantil de Ppo- - José L dos Anjos - Sr.
,

seu' conjunto - Ao Fxmo.

DE ALA - HOM�NAGEM liso Cmte. do 140. Batalnán de ,Sr. Prefeito Munlctpa.l de

AO (A) 14) Enrêdo '-- Brigue, Ne- Caçadores. Florianópolis.
,I) porta-Estandarte ".", greír., - Marinha - Bras:

_ Sr. Osvaldo Silveira. e CE: leira.
. 27) IBateria - J.osé I, dos

,pôsa. 15) \Vedetes estíllza clai' _. Anjos � Polícia MjW,,�' dE'

2) Noite de Gala (masculi Anésia M. Varéla' � Dr. S; Catarina

no) - .Enío N. da Silva - Paulo S. Cardoso ,e �e3pôsa
E S C I p. 16) C· lt .,,- '1 28) Ensaiador Geral - -- .to-
xmo. r. ·e so rcamos '0!llPOSl ores --, vai-.

�) Noite de Gala (feminl- mor. Silva- - comcosíto

na) - E;lí Silva - socieda res de Fpolis.·
de Floríanopolítana. 17) príncípes -

. ,Afiemir.
4) .,." . ., 'Altair Macha- Pereira - Irnpren-a- E.;;rrj�

1 do - Comércio Hoteleiro ta e :Falada desta CajJitp,'[
.

�"------:::------_.-'.---'" ,_:
-�

.. ,-- .. -------

-; de Fpolis.. ' 18) Damas Antigas --- V8- -'
'

,

,

� �) -Borboletas In�p�ria13 - ra .L, .Souza :_'/ EX,:-Co. ,-Sr,
" Departamento Estaduêd de Caca e

. Erotídes ; H. 'S.Hva -"- Dr, Dr. {mz de Menores rh 'Ca �,
'

,
'

Wilson ,Nilson: Bender. :e es pital e espôsa.
' ",

-

- h
e (' "'"

I

pôsa. E)) pcrta-Bandeírn Mirim- "

- ",
'. t" -' C ti

(i) Frgura de Destaque - Maria A. costa. ".=..':Si','""'
Vera Lucia Rosa _ Exma. l\'f,'lj.", Médico D�.' ,JeffEn'- :" '�' Diretor r Baldicero FBomcno

Sra. EdiÚl G�ma Jhm'(Js son Santiago eiespôsa. :','
71'" Cidadãos do Samod _ 20) 'lMcstre--l�ala: . Miriln»

..

� , .

-

,

'

Oilson Cbsta '_ Walter xo Clau'di'oriàr Rosa' .�. ,"si '�'," ., -:
.'

'érich, e .éspôs�: Edul;l:i'elO' Rosa e 'espô,sa', :'. Regulamento ,do' Departamento Estadual de 'Caeá <'

,fi) Arco ,:Úis �do Samba ,_ 21) B.ai�na-lI4).l'im .' : "íVi,":rü�)� ','.', -._, " _

_

. Pesca,
-Ó:

Elí M.' de Souza � 'Sr. Jo Wanderley Farias' .L
"

81:. .; ,

'

sé Elias Giulíarí 'e esposa - Osni Mello .e �sPôRa';':' :,,;' ,'.;'
�) Mestre Sala '---:- Wf1J:li;' 22) Roda' de Sa��ba",-:- �:a:> '. 'i;
Ramos - Dest, de Base muel Costa' - Dr., ,Ful"iid,··

'

Aérea de Fpolls
_

. Vieira. e espôsa.
10) porta-Bandeira � Ade 23) Baianas, Alcíone

[anlra Silva - Comércio Fraga ----' Dr. Francisco

em Geral. Gríllo. e . espôsa
m Condes .: 7.llton SJl� 2'1) ;Passista-Mirim (remí
veíra Vieira - Dr. Ader- nina) - Yara Silva· - Sr,

bal Ramos da i:ii:"à e es- 'Gertrier Schmít e espôsa '

pôsa. ' 25) Passista-Mirim (maseu

12) princesa � Wilmar Zll Iíno) -- Djalma Pereira Fi

li - Sr. Walter Muss; e es lho � Sr. Dr. Renato .Ra-

põsa mos da Silva e espôs><"
13) Éscravos - Vários - 26) Diretor de Harmonia

Florianópolis, ,

25 de
vereíro

.

ele 1965,

fe-

se Gotiza - Dr, Celso Ra-

mos Filho e, espôút ,

29} Esco.la de Snínba , rrn

Mario; 'Norberto da S;)va
Presidente

", '.t

.r.

Canítuío 'I'ereelrc:' "

Das atribuições ou finalidades da CO"lsnltoria e de

cada Setor, através das respectivas secções.

Art. 30, - GOl11Dete à Consultoria Jurí-'j"'-a:

a) Assistir O Diretor em todos os negócios nue pn-

volvem questões' de natureza jurídica;
bl Assessorar, no tocante à aplicacão de disposlti

vos l�,gais do Código ,de Caça 9U de Pesca, nas decísões

do Diretor; I

c) Por' determinação .superior, assistir e assessorar

os atos ,.dos Inspetores e Fisc3.is, no tocante à il,pli�,,

<:ão dos dispositivos do Códi? o rl e Caca e de Pesca:

. . .,d) Por determínaç5.o superior., ainela, rep1'8Se'1t"r

':,os" Úl.te,l'es::;��s do 'Departamento EstadUal de Caça e De::;_

c-a,' �m juízo e:�bríl Clêle,

Art. 4Q, '- Compete ao Setor de Adni-inistl'aé;ia, á:'
.

través da:

a) Seçção de Expedjente:
I _ Receber, encaminhar, responder ofícios e antro ..

papéiS �uja competência lhe caiba ou seja da alGada (r

Gabinete d'a Direcão:'
,

II _- Cuidar 'da "ponto" elos funcionários, dos rp,,-

f [) I. T'A'.. l
perctivos

. as.sentamenlos,' e' dos 0emflis atos que lhe Ci

. ," -'I t gam 'reSpeito;

J:UIZO DE DIREITO DA 2.a nas quais o Suplicado confes III - ClIidar da tramitação ele 'todos. os documenti",

VARA CIVEL DE FLORIA- sa sar devedor' do Suplican- que derem entraela na Repartição, encaminhado-os ac,,'

NO'POLIS te, reqUer a V. Excia.· se demais Setores;
..-

EDITAL DE CITAÇÃO COM di�ne mandar' expedir cnn- IV - Manter em dia uma coletânea de toclas as P1'

O PR,AZO -DE TRINTA (30) t.. R d d t' biicações - qúe dio'am respeito à vida da Rep2.,·tir;3.2
."l. o . man a o execu IVO .

.

t> .' f'
.- ,',-

DIAS
.' \' para que rio prazo de 24 ho-

- principalmente ·no aue se refere aos a!o,'S O".lClalS,

. O DOUTOR CLOVIS AY· ras; pague ti importânda de V - Cuidar e zelaI· 'pela manuten_Gao ela llml)eza, i

RES GAMA, .Juiz, de Díreito vida acresçIda de todas as cando-Ihe afetos os servidores para esse !lm nO:llcadc,

da 2,a Vara Cível cia Comar· despesas 'originárias do pro. ou contratados, no que diz respeito à Repartição, em to

ca de Florianópolis, Estado cesso inclusive as do A. as elos os Setores,

de' Santa Catarina, m, forma prelirillnares' e honorál'iqs b) Sccção de Con tn.bilic1acle:
da lei, ele advog:/'tdo este na base de I _ Cont.a.bilizar toda a recita e despesa do De-

-FAZ SABER a todos quan· 20% e não o fa-zendo se uro

tos o presente edital de cita ceda a penhora de tanto�
ção com o prazo- de trinta de seus bens quantos bas'
(30). dias virem, ou. dele co· tem para a solução do débi

nhecimento tive�em, . que to e custas, ficando citada

por ês�e' meiq 'cita' o' Sr. E· bem como sua esposa caso

VANDRO MÔURA, por se !1 penhora venha .

a recair

encontrar E',ll1' lllgar incerto sôbre bem imóvel, para no

e não �bido, para respon- pràzo' legal contestarem a

Çier,'�os têrmos da petiçíj,o Acão e para todos os seus

inicial e despachos.. seguin- �êrmos até final pena de re

tes. nos. aut,os 'de' AÇÃO E· ,velia. Tex:mos em que dan

XECUTIVA em 'que é. exe- do a Ação pata efeitos fis-

quente HILTON LOBO e e- cais o valor de Cr$. ,

' e

xecutado EVANDRO MOU- 42.000,00 (qu"l.renta e dois

RA.
.. .'

mil cruzeiros), protestando,
.PETIC,ÁO INIGI,ÀL caso�' se torne necessário,

"Exmo. Sef: Dr. Juiz de Direi ,subsidiariamente. provar ' o

to da Va:ra Cí�el da Co�ar- alegado, por todos os meios
ca da Capital. HILTO LOBO, de prova qUE) em direillo se

brasileiro, casado, I'!omerci- admite N. Termos E. Defe

ante, residente e domicilia· rimento. Florianqpoll:s 20 de'
do nesta' Capital" pelO seu maio de 1963. (Ass.) Mário

procurador que '€sta subs- Laurido, advogacio. DESPA-'

creve, vem mui respeitosa· CHO DE FOLHAS 2. A Ex

mente expor' e afinal reque- peca·se. o competente man·.
rer a V. Excia. o seguinte: dado. Fplis, 22-5-63. (Ass.)

Que é credor de Evandro Waldemiro G"l.scaes Juíz de

Moura, comerciante estabe- Direito. Cota de fls. 15v.

lecido nesta cidade. no lu· MM.. Julgador. Estando o. e-I

gar Éstreito, à ru3. Pedro xecutado em lugar incerto e
.

Demoro, de quantia líquida e não sàbido requeiro seja o

cert'1 consignada em duas mesmo citado 'por edital.'

Notas Promissórias aceÜits Fpolis, 10-265. (Ass.) Ml!Pio
e vencidas. Que apesar' :qe Laurindo, Advogado. DES:
todos os esfôrços do 'supU. PACHO DE FLS l�v. "Cite
cante em procurar receber, se por edital com prazo de

amigavelmente, a. quantia . trinta dias. FpóÜs,
.

12-2-66.

expressa no seu valor no- (Ass.) Clovis Ayres Gama,
minaI de Cr$ 21.000,00 (vin· Juiz de Direito". E. p,'1ra Que

te e hum mil cruzeiros) ca· chegue ao conhecimento de

da um/'t no viJ,lor total de todos mandou expedir' o pre

42.000,00' (quarenta e dois sp-nte edital que será afixado

mil cruzeiros) nada poude no lugar de costume e pUl)li
conseguir. Que apesar· de cada na forma da lei. Dado

vencida hã muitos meses a e passado nesta cidade de

Obrigacão e das imUnp.ras F10rianópoljs, Capital do
.

tentativas do Suplicante pa- Est"l.do <;la Santa Catarina,
ra que· efet\lasse O devido aos quinze dias, do mês de

pag.umento, não satisfez o fevereiro do ano de mil no·
devedor, amigavelmente, o vecentos e sessenta e cinco.
seu .débito. Assim tendo fa· Eu. (a) Jair Jose Borba,
IhadQ ao compromisso �ssu· E�crivão o subscrevo. (a)
mido, .abusivamente, expIa-

\

C�ovis Ayres Gamá, JuiZ de
rando a tolerância do A. na- Direito. Confere com o ori
da mais resta a este do que gi'1al.
a proposit�ra Q,!:l atual A�ão JAIR.,JOSE' BORBA;_ Es

Executiva. Pelo que iuntado crivão
.

Promis�prras

ORA ..
.

.

EVA
"\

Clínica Infantil
Consultório: rua Jeronimo loelho no. 325

mconju. 207 _'.·Ed. Julieta Fone: 2495 _.. ·ho
rárfo das 14.30 'às 18 'hs.

partamen to;. ,

II _ lUet.uar pagamentos, dar quitação e !)roced�r

'às prestações de conta;
,

III ;__ Ma.nter em 'elia o cadastro de �odos os bens

móveis e imóveis da Repartição;
.

IV _ Pr,eparar, anualmente, no mês de junho, o

Projeto de ?rcament.o 'Para o a�o subse��el:te; <' l'

V _ Propôr medida� de ca,rater eCOn0l111CO e lil.an-

ceiro' visando à- melhoria elos trabalhos e da alT�cada-

cão e despesa. .
.

.

c) -.Secçã,o de Protocolo e 'Arquivo:

1 _ Protocolar, na entrada e saída, todos os papéiS

doc�mentos que tramitarem pela 'Repartição;

II _ :Proceder ao arquivamento de todos os papé�s

e documentos a êsse fim destinado;
.

III _ Manter um arquivo de todos os documentos

e correspondências
I recebidas e j:)xpe�idas (cóp�a,s), em

ordem cronol9gica e por -espécie, � fim de facl11tar a

bus.ca e consulta

Continua

. /.

Das águas,. do mar podemos retirar uma �randc

quantidade' de - alimentos constituidos pelos peixes,

crustáceos e' moluscos. Melhorando a pesca estaremos

consequentemente, poupando os nossos rebanhos

TABUA DAS MAlJ,ÉS

Preamar,es .Baixamares

Dias
Fev. 28.

Horas

2,�5
14,25
2,55
15,10
3,35
15,45
4,10
16,20

'

4,45
16,55
5,20
17,30
5,50
Ul,10

Alt. Horas'

10;10
21,25
10,45
22,15
11,25

Alt.

0,7 0,4
0,2
0,4
0,2
0,3
0,1
0,3

Mar. 1

0,7
0,8
0,8

0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
'0,9
0,9

0,10
13,20
0,55

. 9,20
0,1
0,3

2
22,55
12,05
23,25

.

'12,30
0,1
0,3

3

4

0,1
0,4

5

6 0,8\
0,9

FASES DA LUA: - óo dia 23, às 3 h. 40 m, ocorrel'

a fase do Quarto Minguante. No dia 3 de março, às 7h

56m, ocorrerá a fase da LJa Nova. Para a pesca cle .li-_

l1ha ou com caniço o tempo decorrre de bom para mau

Já para a p3sca de cêrco, à noite, pela melhor visi'

lidade da fosforescência produzida pelo plancton (Juan

do agit.ado pelos cardumes que dêle se alimentam, a '

poca é das melhores. Com noites mais escuras o pIa"

ton se encontra mais p:;tra. a superfíCie das águas.
23 de fevel'ciro de 1965,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pulverizador "

'cada

Cr$ ,1.300,00

. .,

Previdência· .'. 'Social·,
. � .."", 1(..., �, .'-.l,�.", ••.• � •

• ::I!._.- ,-'. "
.. """J1J:�' .:

,Manuel Martins
: .'19�" péiq "$1!l-14ti.o' �'n�l1ip10 em"

. qgais: já 'n5p ,�obrem �,des
.<
.', ': Vigô�:,., pbs��a�$e "el1ti;iQ '\fm • p!,sas� mensais ,de� l11am,!J�I1-

Os cORtribu,inte� de' todo ad'fésc�p1b. :d� 'quas� . CJ:llatro:
.

çub da .f�milia, ,dado P,,;9 E)
o País, vên:'l de recebei: a centos '.' 'CnIZE)i,rOS" . mens!,\l- vádo custo:. de, vida. O

noticia cert'1, irisatisfaçao:' m�nte,� o 'qtie, m:uítQ' sigrli- LA.P.E.T.C., �/bem cqmo: .. ,e

a contribuição )n.ensftl .p!,\ra I fie#; �pa:m . aq1f.ele� :que, \"i-. :tA.P.M., mão, en� ,e�tr0z)
os institutos previdênciá-" vem, .do. minguq.do 'salário com, ,os .�-B9s�ntadç;.s, .. pe;,
rios, passará' .de '8 "para: míru.:mo;

,

"., " sionistas' e assalariados.• SD.-

9,2°,0. O contribuiÍlte '-clª 1'&0' 'poi' :sui:!- vez,' os, ,aposen- hemos'. 1'101: exemplo;, 'a: cri·
gmo sul càtaPnenS"é�;l" ,de- . tacíô-s; a.s pensionJJ,tas, os tica situação e11.1 OUG, vi

sembolsará. assim, aproxi- ',assalariados, Ivlven1, o' seU vein os aposentados do

)madam�nte I ttês mil cruzei- dr�ma de falta �e. ;paga�nen- I.A,?l\iI_.,. "no Muni�ípio.. çJ.e
ros,

' b!lse�ndo·se
,'-
os, cálcu< to de seus ven�im�i1:tbs;' os Imbituba. 'Estão pri'f?s'mdo

privações, com áé:.Jitos
.8.baladàs, pois o comél:ci'J
não se dispõe mais a for·

necer aos aposentados e às

r.8')�ionistas, elp vil'tud3 elo

8,tl'am elos )18gamentos. O

�omerciçmte ,t8mhem pre·
cisa de nU1l1e"t1l'io pU"a;'
nlu�ter <:811 estoque em dia..

U'li a 'razilo de cortar o

c\'édito aos aposent�ldos.
Mas acontece que o estõm"

go não espera. A's criqnç s

j';'oC1""ni11, ele alimentaçã 'l. E

surge então a grave s'tua
(.0 'J' no seio dessas famf
lias.

., " l�

C. C. Recreativo Umgense ','
"

I' ":" '
" ,

,

,OBS. os BAIL.ES SERÀO UK\LIZApü'S' N!\
NOVA SED.E S(}(.1.��l, '

11Ü:S

IJiu,_ :n --- Baile ele Abertu'ra do ttid,o, l1l01í12scO.'
'Dia '28, - Baile Iul'anm, " '.

'1'

Dia � '-\ - Grande Bai.le
Dia, 1· -- Tradici.onal Dal,lC

Se;wnia p. passada. os

a'posentaelos de Imbituba
fizeram um abaixo' assina·

po e remeteram à' elireç�,o
, elo LA.P.M. no Ri8 de .Ja·

neiro, stl,lic:itf.\l1do pl'�vjC1ên.
ch's p,'}_1'[1 o grave problema,
expondo' a ,\;Pl'dHel 'ira situa

Gão. Dias de13�;Q, vei.o 01'

,cl'3,:n de. pagamento de. dois
Eléses atraz?,f1os. 'l<::.ntretan
t0, a Cllumti.a l'ccehi.cJ::>, pelo
[\:)f),C!f:ml','l,çlo. nem Bjn,'é,r foi

"unci.el1�e para pagar o ar

,lJa7en,. :P. lJ�ól.'a, quando vi-

58.0. os rcstan:;es?

Dia CIe Encermmel1to2 - Baile

I -
�

. :,'

Os iJuilcs paru '"üulccs Lerão inic�o' às :13 1101':1:,.'
C b"1ile jn�'anLil terá il1íci,o 'ii::; .Ib honcs com .térm�nci

18 ilorn ..<F

HEGU.LAJ\ tEi\TO -,

cl�lS u p,: i'jJr do ,cHa ·�ü-�-G�j. uas 10 US :}�3 h ..ra5 na Sscl'cta-
ria elu Clube:

'

O l?agéHn�;n,o ch's ,�r€"as scr<Íç i'" t S [J'] :J,t.o d':1, reserva.

Cl, pa,rtit: do dia
(; s':;J�{L �'ubl'achl a

Ci ui:l1Gia,'
,

,
"

A verdade é que. se' a s'

tl.'Pç'ão ,é decorrente dos

�rros, do govêrno, depôsto
em 31 de Março. urge, Ines·

mo,
.

assim, mep.-idas< qUe, ve
hlv:rm . soluc;io,nar o caso,

,porque nq.o vamos 'perm�
'necer na mesma situacão.
}")ois para tanto, houve uma

?0volncão, <;om propósitos
s?neadores. NãO duvidamos
(la bôª, ré do govêrno do

Mfirech? 1 CMtt;lO ' B1'<:l.l1c'l.

Ao ('ünt'·>:Írio. ESt81'Y\/CS con

fj"'1tes em sua açã,') rest"u

pelara. l�ois a Revolução
�0i parH 'nelhorar ,u situ",

r:iio do Pa 's. p:,11'R Urá-l� do
C·50S (;"1, O\1e, �,e enc"Ín';rsva.
An"ec1it''''�nc; mes!l?o que, a

men�8Hc1,rde de'-nocrática ,e
humo.pr1 elos homens que

dirigem nossos destin0s, ve

nharn.
_

a encontrar, breve·,
lUen,te, � devida solução par
m

,
c,!ldâ ,Droblema que afli

ge 'a cornunicJ.rde brasi1eiril..
Não va'lnos donúir no<; 19U
ros da vitória revolucinná
�·ia. )Vámos continHar a luta"
pára que o Brnsil venha .'1

ter o �seu f�l :tueiro encrmtl'o
,('0:'1 eH,"'s, melhores, para, a

segurança dem091'ática e

eco+1ü�llica pá·

"

.

T.\X:\� \

1,

nüi�e�) Cr$ 8000.
, ....... , ... , ... , � I

Cr$ ,2.:�ÓO.
.ci'-J h'(,({llên:::ia :(.t n,)ltes.)-", Ç1'$ l-O'oÜO

1.T:na noite

lhdte 3.0�0.

HOLH:'.;;

n }J:'Cc'C; ela rôlha será ele' C1''& 1.500. e Cle era ·sei: paga
nu pOI'Lul'in.

OB�� _ .. J\ l.i�j:,:,s� da nl8S2 lltto dru:,i. "dir ...�to 8..' !2Iltri d].
� ei1l�o necessário !l aquisi�i!.o du cOlriL:;;;

.

Só serú' pCl'lPitido o ingresso nD b . .ile m:anU ele fi
lhos ele 'assodados (,'1 dependentes� ,

\,

A cnU'uda nos bail€s notul'l1-Qs é vedada a mei1'Jl'êS de.-,
14 a 13 anos. \só,mente é pemliticlo' quando uco�npanlu:.dos
pe:lo pai ou rosponsáveis.

"

A entrqd," no baile infantil/'só SG�'á pe:'m�t�dá ,a crian-
,

"as de G, a 11 anos. " '

De acórdo com (> decreto, federal recentelilente publi
c!1clo, estão proibidos termmantem,6-I).te., usos e porte de

lanca-perfli"rne ou sL.'nlla1'8s, nas df:lp:;:dencias na Séc!e 80-
cial� SerRo recolllidt\s na portari<:l do 'clube: �s pisn�gà.s ou

siinilares.
'

,

A dirc-coria agu'u con'1 o maxinio ri90r +)ara, o cum

j)rimeutu do pl'e.3onte' regulap.le;ltc.

n<.Jn�ulój_)ülis, 15 de fevereiro de 1965.

l.\'Iau,uel . l\ladins
- 'Illlil)itu�tJ. -

(
I

menos valôr doque alguns
míseraveís '

cruzeiros, 'a or·

dem' que o motorista rece-

Num dos últímos doias, do beu, foi .prosseguír .víagem
mês de' Janeiro p. f�ndo, a assim mesmo.
imprensa: fafo.dã ,6 escrita A, viagem decorria sabe

-, elo sul dOI Estado, foi '.\balada Deus .coulo, quando próxí
da com' a chocante noticia. mó .ao '1ocal fatídico 'f�Úta
Manchetes garÍ!1fals di- ram os freios 61 o 'pesado veí
z.arn: "Oníbua com capacl-: cuIo capotou quatro .vezes

dade , para 30· passagelto�,.,' pelo despenhadeiro aoaíxo,
'capot<;lU quando transpor-,' levando consigo a preclcsa
tava 62. passageiros, cl�·.� iarga humana. O resultado
.xando um saldo de DUA.3� .i está: inúmeros feridos '. e

MORTES e vários fericlo� :,-{ .íoís mortos. Um dêles, o

O lamentável aconteci- jornalista, radialista e alto
mento teve corno local, um" funcionário do IAPET(' de
'desfiladeiro de aproxima- Criciúma, Sebastiào,. f�um
daríiente 30 metros' de :P'o- berto Piéri, que' deixa es

rúndídade, próxímo "t clda- pôsa e três filhos na orran
de de, Urussanga. O oníbus dade, dois deles estudando
da emprãsa '�Rápido Suli-' no Seminário de TUi·V;). ';.1

no", procedia el� Guatá e segunda vitima. Ó' o ;:ld!l,�
destinava-se ª' cnctúma, tríal de sôbnenome Sr.ham
't>t.'ansportal1do 62 passageí- back, de Orleães que deixou
1'08, quando' sua capacidade também três filhos órrâos.
é de apenas 30 passagelnos. O íutcrôssante e que, eer

SJgundo declarações do tas crnprêsas do sul' :�3 Es
motorista, a díreção da C)!l- tudo, como por exemplo,
prõsa foi informada em 01''' em Orlclúma, estão tomo'n
leães, de ql)e o cGle;;\vo es-· do pl.'Oviclênc'as no s:""t\clo
ta"a com freios e caixá' d8 ele 'Jl'clbirem excesso rlé' 10-
tróca em situação i::rG'!i;l- taç5.o, É' o que ven{ ff:lZF-l
lar, não ofer-ccendo S'�'}''.l� do a Polida Militar C'� 8;:<.0

•

rança. Todavia, ,co;rU) Sé>' Pf),�I'O, glwr�'ee�ncto Í)ne�
uma vida llU�ana h'esse Ineute cs· carros q:lI:) t�':J.:::'t:-

..�-.-- ....

Por Walter Lapge

N.o 384
Um c-'J.so dc\"cras interesse,n

� deu-se na cidade de Cau
sas-City: O proprietário' ele
UIna garage, de nome Hen-

'l.'y, Sterne .. del)Qis d.,3 uni fe,
Hz consórcio do ' qU'ltro a'

nos, passuu �por uma tragé-'
di? e consequências inCCl-

,n;mns. A sua espôs'a, de no
,me Lucy. havia saldo de ca

-tS3f, ele' manhã, para fazer com
pras, núo voltando ffi'1is.. A
beira de um rio encontra
':ram' sua capa e chapéu.' Cin
co_ anos foi .declarada OQ';!ia!
mente cornO moita. Sterne
casou ncivam'ente. A' SlW':' se·'
gunclfl. cspôsa ,se cham�va
I-Ielen. Com ela fêz uma via

gem de núpcias até Chica-ro.
Houve um desastre cÍe t�em.

Quand'l Henry Sterne acm'

dou ele um desmaio, imedh
tamente reclamou a pl'esen
('a de sua mulher. Um em

pregado ela Estrada de Fer�,
1'0 apresentou-a. ,Era Lucy,
a sua primeira espÓsa! He·
len, "t segunda! tinha nloÍ'ri
do no desastre ..E como rea

'pareceu, Lucy,? Veja agora
o leitor que histól�ia quase,
,inacrecUtá,'el se paSsou coni
ela: Naquela manhã, há cin�
co anos, ,qll.{lndo Lucy sáiu
de crlsa para fazer �ompr.as
ela foi test<;lmunha ocular
de um desastre de automó·
vel e, eOHl o· choque que le
vou ao apreciar êsse desas
j.re,. pGrdeu a razi),o. elesap"a
recendo. Agora também erJ1

passageira do mesmo trem'
e, coi'n o novo choque cau

sado pelo sinistro... recu

perou as faculdades mentais
e encontrou Henry, 'U1,ln1a

, Um hóspede de um hQtel
Um' p'<ldre estava santn,do

.

chama o dono e lhe diz:
no oanoo de ;,Ul1' jard!m, len "Com quem é, que o. meu vi
da um livro de, orações. A- zinho de quarto tanto C011-

pareceu-lhe nela frente um. versa e grita?" O hoteleiro:
camarada q�e lhe, dis�e: "'Ele fala sozinho e como é

) "Olha, padre, � céu não exis;l' surdo .. , dá em"gritar! ..
te. Não acredito no Céu. Co- I"

da·(i
f' '

portam dinheiro da�, ui,én dír à colctívídade �12 ((ue,·
elas ,ba,l1cári�s. Isso, após' COlll tal medí; a de proíbír
o 'roube dos' '500

'

mllhôes, ,excesso de íótaçâo, r í'ícam

:va:�os então, 19-uv4i-, de jusürlcadas as' duas mortes
qualquer modo, as íriíctatt- do sinistro aeontecíruento.
vas e aplicar o velho lC- A ver�'a:.ie é, Que.: a ;�;1.
rrâo: "Depoís do, 'Cft3�\ a.r- náncra, a irrüspOnsD.�llli,(\(t
romoada, tranca ti" f€,['('c'.' de de alguns diri:ge�:t6s '::''''
Querem os senhores pro- \.)l1ep-Ü.33S 011 da �r;:p�'êsa
prietaFlos de empresas éie "F-Upido SU1ÜlO'_'� trocaram
ônibus tapar o sol :;C.Y. urna ou comorararn 0.11aS l)ré'c;(,:
peneira, tentando persua- ,�3,S vidas,' por alguns mise-

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

rávels eL'uzeÜ,'Qs:
Vamos, de qualquer 1:110'

do: aplau..ir os que lutam
contra o: excesso, de ')4-s.:'}
;eiros �jC3 coletivos -Mas

.
,liJC' �e:ii medida 'pa�,l sw,:l
pre e não somente �8,1:D.
;;,:�o'':í1 quando. ainda: '(',o,t�w
f], lliHn,,:,ria do povo' ii re

;lli1o sulina o desastre com
;

..

i' ela Empl.'êsa nA-
PlDO SULINO.

"

.. �
\ i

ses".

Eis! diante de nós, (lLK\

tro pequenos pacotinhos.
Scb 'J envoltório tI'8,nSplõ'rnn
te 'vêem-se .

pedaços de' p.,�.
pel de djferentes côres. o

menu de V. Komarov', K.
Peoktistoy e B. Egorov, q1.:e
acabam, de reali.zar um vôo

/' sem precedentes.
Os cozinheiros' previram

-

"

todos os produtos, resultado
do trabalho de muitos espe·
cialistas: médi.cos. quírÍ!i ,os.

trudo, que êle achava. muito técl,Úcos, microbiologistas e
violento. Por isso icleali.wu, padeiros.
o t:'eu entni,do pal'tlclÍlar, , .. Abrimos o envelope.'
im'ent:"lldo um desfile- 'para �'r"'e da'Dl d., ,:_I '" um pe OI, 10 r e pa·
,"t família, com a qual s2ia pol com arinhos,"ts palavras:
às ruas. tocando ,'caixas,'e "Bom dia! Bom apetite!" .

dançando" toclo� ,.c�rcados Que_comeram os irmãos_'c:,s
por uma corda: O }lavo ca- '--1-,-,-��-:--:---------' o

----_-:-, _

rioca gostou da inovEiç§,o' el ',DEPUTADO QUER ACABAR ,COl\'1quando êle se aproximavai OS CARNETStodos grit!1vain, à sua pas·
sagem, "La vem o Ze Perei-, BRASILIA, 18 (S'U(!u:rsal) fraçij,o da presente lei SE

1'8.!", o que deu nome' ao das -- O deputado .Ml1üz Fal- rã, considerada ,crime con

file, niais tarde amplamen- cão,
<

(PSP..;,AL)' aIYl"eseuí,ou tra a economia popular,
te convertido em bloc6s e' o�'ltém," à Câmara. Pede:'a,L puniüo' COlIÍ. a ��na cap;"!;tl
tanchos, Désaparece:rmn os 'projetô' de lei que 'extmgu� ,laela no Art. 3 da Léi no.

"Zé' Eereiras" mas 'lembro- ,:em, todo o territórJo nucio-' 1.521, de 26 de se"tembro de
\ne dlÍres cOl:r/�$.\ ,.��i;tf'n.()·�U$or d� cawets 'n� 195f:"'")."";;' '''' ,\� ," , , !

promoção de, vendas, atra- Art., �,':_ Compete ao Mi. ,

'O açÔUgU�it6/Lê�áitre de �es, do ,pagamento. �nt�ci�' niS�I;ério" da. Fan:end:� f�
Orleães, França:; encontrou pad� de, quotas, �

e reaH�ij,- eallzax; a cxçcuçao da pr€
no estomago de uma vaca Çã9 de sorteios com d:st,ri-: sente Ii;;i, na esfei'a atim2
úm relógio de valor. Quan- buição de .. prêmIos.

.

ilistl'ativa, devendõ) par
do o veI�dedcir do gad') �sou- ,E' o_seguinte o texto (jo ;s:':O serem, baixa,d�1s instrl
11e çlist�, veio' reclamar o re- projet'o Art. 10.,� Fi�aJ1l ções pelo Fespecti70 tit-llla
!cígio ,achado,' 'aleganelQ que ,vedadas, em todo o �ehi- no prazo de 30 diaõ' de SUL

,lhe pertence <:lê direit'), por- tório naCional, as ativit).a- publicação.
que"vendeú a vaca e não o ,ces que visem a promoção O deputado Muniz PaI
relógio. O colono qu� Véi1-, de vendas ó� ,reduç5.o 'de cão anui1ç1oU que pedirá f,
deu a, vaca, tatnbénl veio re� preços de ai:tig'os de cDmé�' constituição de Cómiss:";o::
clamar para �si Q, achado! A ciQ,' mediante ,pag<1.mcn�o parlainentar 'de I'"

"

coisa encrencou e:f�i p"l'ar \ de" cotas antecipadas e para apU1'ar pos;t
r,1. jüstiça: O juiz que teve com sorteio, de prêmios. des no 11$0 de ::arne-t'S'
dJ julgar o casó, o fêz' de Paragrafo único - A i 1 mo promoção de vendas.
uma maneira vetdadeiramen .'

�:rS�b��IÓ�i� �1:��;ac��t�: Auxiliar de Es��itÓriõ' (Datil,óg.ra,fo;Achàdds e Perdidos, e, se

V�:�tr�p��s::t:�o'�e v��:;'�� ,e iajantes e Vendedores Pracista
to dono, o relógio será "de ,Procuram9s' elementos que queira�
quem o achou; isto' é do a- trabalhàr pi;u'a fazer todo o' Estado de SanJçOügueiro Lemaitre.' " "

Catarina e para a Praça ,de Fpolis. e adj�1

dJlS vitimas! E, assinÍ, fica
mm, de novo unidos Henry
e Lucy.

mo "JOde provar a existêneia
ele tal, lugar?" O sacerdote
não, lhe deü ,'1tenção, conti
nuando a' leitura do seu !l
V1'O. O hoinem bateu-lhe no
omhro e repetiu: "Rsver,en
do, o Céu, não existe, repi-,
to, . ," O padre continuou a

leitura e o hOlUyn1 mais
urna V(-,'iS lhe disse: "O g_e·
nl101' n:1o ouviu? 'Eu disse e

,reafirmo que o Céu não e

xiste, . ," Ent;:í.o o padre per-
'

deu a calma e lhe respon'
deu: "Está bem, vá para o

inferno. ,. então."

Alguns cios leitores devem
se lembrar dos Zé Pereiras",
que n§,o faltavam nos tem

pos de carnaval. E' uma pe
na. ('ue hoje estão desapare
cidos! Dizem que quem
criou o' Zé Pereira foi um
comerciante, por1?�guês do
F.io de Janeiro. O ileu nome;
José Pereira. Tinha uma Í'l-'

1\ •

CenCIas.
,

"Juquinha tu nunca' espias 'I
pela fechad�ra da'·sala,-.qu�n Cartas com detalhes e pr.etenções, pO'r'
do eu converso com a tua tas de -referências, dc. para a Caixa 'Posta"irmã?". perguntou ,o futuro
cunhadO. O pequeno: Não,· 382 _._ Nesta. E' necessário carta de fiançc..
só as� vezes quando, a ---.--'----�----.-..----

mam8.e não ,está espiando." , VENDE-SE CASA

A Mateh1idadé do Trinit·,

J:1ospital de Filadelfia cons

truiu uma pista de bolUo

para os futuros pais! A'í,
enquant o 'agu,'1t'dam nSTVO'

sos a chegada do bebê se

divertem jogando bolão, dei
x3lndo' de amolar ,as partei-,
ras com pergl,lntas e consta.n
tes pedidos de informações
pelo telefone.

Rama V., o chamado -Rei
Chulalongk'Qrn, do Sião,
quando morreu no ano de
1910, deixou três mil m"lhs-'
res e 370 filhos, '13,4 raiJa'zes
e 236 raparigas!

Um pensamento:.. 'qem'
pensado: A receita é umq, 'le
tra de câmbio que o médico
saca contra o enfermo .. '. a

favor elo
\
fannacêutico.

Disse Schopenhauer: ,A Ri
queza é igual à água do ln'lr

quanto mais toma, mais' S8'
�.te: t'!?�n. '

rnonáutas na primeira ma- _Jl90S hnv.a.n prepara.lo c.

n115,' (13 viagem. ao Cosmos?' comida do" deuses".
Os pacotinhrs continham ""�" uma jovem mu;}121'.
bocados ele caviar vermelho, Eh; l:\.avia preparado as e,n
cuet io. ))8:� branco, café, leí padas. Cada uma pesava ..

re e limão. J 1;:mrllus. Outra cozlnheí-
Na segunda rer elO n,.'�.o·,. os ,

• - ,,- v., v ,;'':'. f!l'e:,'(-:\,rOU o rosblt c a,

mvestigadores dei Unlvcr s, carne de cerdeíro rríta. �

cCnleranl a.lmondeg[�'l u coz�nbe'iro sembre "Gs-,
(:arne, cu'rileira frito,., L;.�, . '.�".': ", {

,:,wr acom lmpacwnCIH, <�
li" ç;'alh",lia,. 'rosbif.. empr: \",A:+,H 0f:':' cosilloÍ1auü':i':' li;'I'e
-d�,s coni vários

'

,rE'e:18;',' quer saber sempre r;?' 'S:':3
fnJ..D.s e 'sucos de f'rutt 'dcoml a agradou; l)r.i':'J;;),l-
<_.iS, "cozinh�11'0s" "atendi mente se éla -foi
l'anl�' bem aos COSmOI)'l� �. 1..(

Levaram em conta afl p�
euliaridades das COEcJJ 7-_ �

poudo comuns do vôo. C'
da prato, foi calculado) pa
I.'a ser

�comidq' "de um tra-

,

"

J "

.

"

./ .. ,r
,

1'01: N., Hortil'HW
, lIojel bC'S sentimos "cosmo-.
nautas", Por certo, não tive
mos que 110S P'])' em órbí..
ta. Um veloz carro "Volva"
levou-nos a uma' emprês "

cujo diretor nos fi,,� sentar
à mesa, Qonvid,qadQ-nos a, sa

boriar a comida dos "D::u·
'\-

'-'LosnlOs.

go', feito;; em forma de f

t�as, cachos. pedacinhGS .-'

'dimel?sõ'es pouco "!!l�Liorr
que' as de' unla 'moeda dr'
50 copekes. As porções, :ii
pfS3.r do, serem "nünúseu.la
silo' muito nutritivas.
O diretor' nos apres?r.t.c

às ,ssoas 'cujas aolir:ib

ERO

P O, NT e

o E

ENCONTRO

CpM
'ANTUNES

.... '-,

s

P o N T o

o E

ENCONTRO;
ÀS 11�30

,:;:,�HORÁRI0
�j��r -BITUAL)

000'
000
000
000

Vende-se ótima casa de madeir.a.,
garag,em:, 'sita no BECO CAIRU, 55 BO Es�
treito, aceito negócio pelo MpNTEPIO ou iaw',
cilito,nagamento.

.

' Tra.tar na mesma

com

.

...___...

." .,'
..

'

'-.' .I',ft!"·'I�·e·.,,.. >'�� ",}.

PAVIMENTAÇÃO_' MAIS
,

RÁPIDA' CO.,.
I :l� i; tI§ f§1 #+t1 :.ti SA-35

Unida"de completa para pavimentação asfáltico. A mais moderno
vibro-acabadora; ogom' fabricadó no Brasil.

.

ENTREGA IMEDIArA - ASSISTE�(nA T�CNICA LOCAL COM EQUIPE TREINADA PE·
LA PRÓPRIA FÁBRICA -' ESTOQUE DE PL,.AS PAlA REPOSiÇÃO' - PLANOS DE
fiNANCIAMENTO.'

,,'
.

IMAR S.A.
lua Voluntários d�Pátrla, "S1 • Fone 2:'001 - C. Postal :lenO - PÓRTO ALEGRE - RS

'lind. Tel9gt,: ,..,AT.ROl - Filiai: !lua 7 de Setembro, 10St - Fone "78 '.

Caix!i1" Postál 324 - BluménC!u • se • End. Tele9": AC>.Rops;:mf.JI,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cartas da
díosas do �10 ��. e 'béiiss1ma, ,éstroft s6bre' I)

prlncipa��te coin � [� t$))QU!a: ·�O tra:ba.ho é lei
ootneço esta carta sob ricá ül1m1hação que �splpn. eterna; 'e divina, / O munjo

horrlvel 'depressão 'psÍcoló� de' desde' ar praça; ,Ma.-Uá .'. ':t1;é "ehoroU, no '16erço os cantos

gíca .motívada pelas
.

írre- BotafdgO�.· distei1den�o-se' @ ,uma oficina".

, , i g1Jlar1d� no rec.eblmfn� 'pela Glórla,' tOdo o'�
,

.

" I
<

da. correspondência. o�� ranhado de ruas que
.

be'� . •

tem; domingo, não me víe- tendem por uma zo��·· to�-
\ R.',IP.RESENTA.:çÃ.O EM S.AO PÁ lllO '

ram os. jornais e muíto .me bada
'

recentemente ao n �t .

. nos as
.

carias que: eo.t1dla': é onde há 'man\1tntmtos, 1'8,':' ,: :F4'má 'com capital de 150 mílhões deseja dedicar-se
.mente recebe ....:. e isso, pa,," puxo&, ,"�, e -Í16rés em

.

E)'O, :raiP,o qe ..representaeão por' conta prépría e� são
, '.. f' lt

.. ,,,:,, . l' '."' Páu
..
10 de produtoa- de boa quaildtüle e colocação.ra, quem se preza' 1e an- pro us�o. .

, .

dar em dia com a sua cor- f..o
! champagne fatf!!, :� . ,Possuímos armazeni .com ano mts.2 bem localiza-

r
. respondência, Pti�(:Í'pal.. pe 'ido (los cônjuges, Um do, com 2 telefones e caminhão para entregas.', Gal�a� •

. , mente para' quem' é "JOn,1a-
.'

avô sempre tem o, que di: a A cídés Benedíní, Rua Conselheíro Cotegípe 227,' Sâo
T '

" Paulo.
'. "G!isf4" constitui' aborreci- zer aos seus netos. Lem-

; .'

mento dos mais, acabrunha- brei ao 'Nilton ,e' à Helena
. . .

>,
"

dores! que o magntüco 0010 a der
.---- -- ..."'_ "--

�as,' ii faut vivre e por êles+partído e dístrí-"

'

PROCURA·-·SE CASA
venho, logo ao amanhecer, buido aos .convívas, tínha I· ' '

.

Procura-se casll rnobílía=a, com' utensílios, para .abater com dois dedos ane- uma alta significação na
. lugar durante o mês,.,de márço.· Praia da Lagoa ou ca-

'

nas na .mínha J'á Je.scon- vida laboríosa da família, . .

nasvíeíra. Tratar CQm M,iiton - �ua Fernando Machaduntada "underwood", pa- que êes naquele instante,
. do, 22 apto. 4 _;_ Nes.tá.,ra relatar uma conversa encetavam, significação

informal (é, ao lado de m- análog�' à da santa
f

ceia , ..

__......, _

clusíve, um dos vocábulos pascoal, em· 'que . Je�l�s par- C· A' •

P
,

b I'· t.' 65 1 05mais -empregados hoje em ttuo pão .. e o-dístríburu Ipe-' oncorrencla· U '(;(1 "l'fO'.
'.
'- ., .,

di!Ü que entaboleí
"

com 'o los seus:< discípulos,' ;>or-
'

. . ,.' ./
"

.

c O'M U NI�.,C.�.ç ,A,' oMinistro Áfrânio costa, por quanto simboliza o espírito "''( .. .

' .

ocasião 'de um casamento a de sacríríeío a; que se vo- '. i'

O Departamento. Central' de Compras faz ciente aos
uue ambos comparecemos. tam todos os que se pro- .. interessadós. que se acha aberta :::oncorrência ?úbÚca,o "conjugo vobis" era do põem fazer alguma cousa aprazada para o dia 26 de março de 1965, conrorme Edi
meu neto Ni!ton, o décimo de útil pára a humanidade, tal publicado as fôl;has n.o 2 do'Diário Oficial do Es
segundo dos meus netos cousa alguma podendo ha� tado no. 7.76() de 23-02-:65, destínado a compra de uní
que contrai matrimônto. ver de maís útil do que a forme para

'.

a' Polícia Militar do Estado:
�ealizou�se o ato civil .no educação, que ios país trans Maiores ínrormações serão prestacias, díarlamente,
17. andar do edifício S. mítem iaos ,iilhos, ' pois que na; sede do· Departamento Central de' Comp�ás, .localí-
B,çrJa, sito à avenida llio c'essa educáção 'deP,êIi.<re· à· zado a pra:'ça Làuro Muller ne. 2 '

'.

Branco, -éefronte do Mon- estabilidade sociál,' a feU- "

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1965:
.

rpe, d� onde se pode ter cidad� humana."
.

uma' das vistas mais gra!l- Quis o 'Mestre signifioa'r
. ;. .

aos s· � disc�pulos, , co�
aquela istri�uição que lhes
fazia, do, pão, na ceia ,;as
cal, o quanto' encarecia o

.esfôrço educativo que êles. DRA. IARA ODI'4 NOOETI AMMON
fazia, do pão, .na c�ia pas- Metodo pSiCOlógico mod�rno, especializado para crian.
cal, o quanto encarecia' o· ças.
esforço e�ucat1vo, que lhes .A:!,fla rotll�ão
iriam, depois do �eu l�ar:- .'. ,�licação tóp�.ca ,de nU,or �-para prevenção,' ,da cárie
tírio, empregar ps:i:"a" cón� \: �;:���ria),. Jit,.

.

duzir QS, homens ,� red��-} t'!':.i! " �I'lmde tamb� �r",s. .'

ção: esf;:ço idêntlc'o pedé
',. 'Somente com -horamarcada - das 8,30 às 12 e 'das 14

a sociedade aos'''pais ,na' ,às lS',horas'
educação 'dos seus' filhos .. :" Rua São .Jorge: :10::-· Fone 2536

Não quero, porém, afas- .. _ ._-

tàr-me do propósito 'que . ;"

:���7:=;����r�.' ,[EA....,�..."J,_,....;.·.E_,N,,-n"-s-i----�:::L=:;-:::;�::;::·.�=.:::E.�Afrânio' Costa, a qu�m f-ein: I. .... .,

�":l

pre admirei e todos admi- ."
.

"

,{'�=+-:f-::S:;;:;;:'+�=;i=:;::=t
ram pelas suas virtudes Cl-' -�·:·f'�==Sf::il::�::s���
vicas e morais, pelas el�
vadas' expressões 'do

.

seu
,- -

saber e pela modéstia com
que realça o seu '!lere'!i-
mento.
- Lmbro-:me, Dr, Afrâ.-

,

nio, da oraçãp que o Snr. .

pronunciou na • Academia'
Brasi"elra de Letras, .:1.0: Str, PH.\IGftAMA PARA O CAR,NAVAL UE 1965
por ocasião de &ua .lposen- DIAS:tadoria,' ali solenemente Dl", .La 27 sábado - Baile de abertura do .Carnava)

. r�cebido e llome.nageado; .%5.
oração magnífica, tãó cheia :Qil1 . 28 dürningo - Baile Infa,ntil
de eleva "os conceitos: por- Dia 28 domingo - Grande Baile
que, agora q�& tem ! todo, Dia l.e Seg, feb:� -:- T..adicü.)[j�l Boiila
,tempo éUsponíyel, não

.

se
, ClUbe'

dedica' a escrever pata. o Dia 2 Terça Feira - Baile de Encerramento '

grande público, publicando HORARIO: - o.s bailes pl1ra adultos terãe início as' lEi
.

!iv,ros que seriam contri- ''.t h', ... or.l1s.

buição 'p'reciosa à literatu- 'O'" .

.

.,
' . B,'lile infantil terá início � 14 hpras, com o término

ra riacitinal?
.

previsto para �s 1� ho�as.
Isso lhe perguntei (. o REGU,LAIVI:jI:NTO:

Ministro AfrâriI0 Costã, es':"
boçartdi:>, .amável sorriso,
me respondeu: .:_ E' que
eu pertenço ao número .los'
que preferem muito .1,p::-en
der antes de pr�tenderem
ensinar. Além disso, �orIlO

sabe, trabalh,o mais como

aposel,1tàdo do que· mesmo

,6-3--65 quando �stava em ativida
de. Não ,queria saber a lu�s.
que nos impõe. o cargo de.
Provedor do Hospital c:ie

Misericórdia! ExerçÇ> com

plenit�de de satisfação o

cargo que me compensa.
do' desgõsto . experimentado
com a aposentadoria. com

pusória, a qu� a lei obri

ga, iniquamente, quem qner

que tenha completado 70
.

anos. E' um absurdo apo-'
sentar-se, . por motivo de

idade, ,quem ainda se sente'

válido para o serviço 1." . .'.

Depois, respondendo mais

.-'iretamente àminha pEr
gUT"ta: - "Realmente� tS

tudo muito, estudo co"'s

tantemente. TenHo orsanl
zadas umas trinta ,pastas.

I , com o que de mf)lhor venho
"

. � . . encontral'do nos �ivrQ.s" s.'i-
Peça-o pelo' Reembolso Postal us"'ndo o cupão abaixo bre os mais' variados as-

.

'cupão para pedido suntos. Dispopho-me, por
.... , , . . . isso, ,a encetar oportuYJa-

'A
. I.. "

\ , mente à publicação, eln u-
I. RAMOS LTDA. vro, do que tenho podido
C. Po�tal. ;467 selec1or.ar de . melhqr. em.

FlorianóptJÍis Sé virtude de estudos � que
Peço enviar�me pelo Reemb�lso Psi-I, ( ) A'l<'IA-- mf! cOMagro desde os mais

DOR (ES) T�Ú, Ó, (S)' qual (alS) pa61!rei quan;!o re 'irár' 'afl/lstaclos al"'os! ::. ,

.

do Correio'�' " .

'

" '",' COJlilO Ja�' .be� à alma,
Nome ,',:! : '.;.' .. : : .. ,..... nul,'n .S�Clllp :em,.,que só,se
iRqa � � '... P�S!" pm ��ar,' com o

..

Cidadé: ..
: r

•• \ : - ! . . . .. .. .. .. .. .. .. )mf::�m� der trabalho ��J0ssí-
Estl'do .; � .".. 1' •••

•

••••• ',' : •• c .. : .. ' ,... . -v.eli, � �,�ir-:;-me
. n'!"em·1�nda". "'ntr (ln 1"re-,:ente re?ll'�;"'Cr;I-('

111 "",tos COn:"O f-st:e c'!Cl Dr.

Afrânio Costal ;Á werlte
•

t
.

'Arnaldo $. T!-tlago" '.

r
,

"

,

J

.;' ,

I

a

s
:

',�I.
�:1

'�I'��' ';�<'--:"-011.;;
-

.

o �

.ELO .
, ". ._

- :- .. (

, .

,.
;f._'ba!.,
.\' , c:,i�i., , ,

fol"-tOti ... cot6toOÍ's:. ,

'

oo,toze. eC�ri,ri:ibot, :.

Hílp,.ssOs·.'" V"tcil.�
•. .

.

, '. '.' Clài>tIG�iO'·
,l "-. •

•
-

f '

Nada de
REBiTES

• <

to;.

.. .'�

J

.

' \ .

I; •

•

I,
".

.

.. liJ'. " "

I '"PR,ES�OftA : ..�(;� .:
.

�t
,.

ORlyALJO STUAt.T. :aÁ.
. R�A DEOPORO .........�.
FONE '2S17� "u,ÁiANÓIÓúS
'." .. '� "

..
,,'

'

. ;

, , E,xta enl sal. carro
Lona dt! �rel(.b CULAU�.,
- 60% mais no apIJveita

, �to C1&F .LNa88.. "'.

. (

"CASA DOl fRE:O�
,

"" .....

,- .'� i'

"{�'r
nua . Santos '. Saraiva 453

E:S'f�J!.:l'ro
. ../

. ,; ': j

: r"� ;'.i· .

"

-

,

,

. 'f.�l� '���íii�, 'te\i��s ·.'ao Joiilieci!D�Pto:.' ,'de. 41�é�
�ht�t�â;r p!oSS8;,;,qU�,"se;.encôP:ttâ.m à. v�hda, pelo me�
mor . pt�ço; ds" á,ltethâdot,e_s "wbaixo.. cgpécifiéados, . de
., I ',. "! '."', .

.' t .'
,. ;,

..
,. ','

.
.

�t'i?'Prt�àde desta CELESq:
.

L � 11$ Ai�rDádOT: '. .',',
' " , ..

...i tnarea -, SIEMENS ScHtJKFntT.

""'. Potê�cia. - 480 KVÁ .'
"

.'::_'" rotação 250 r.p.m.
......: voltag�m 400 trb1ts
T ire-qUêJlCia 50 ciélos!segundo
� rotação d� dispa.ro -- 1.430' r.p.m..'

FlorianópoliS, 25 de fev;;r;_iro 'de, 1:�65
Ikmen-aI Vieira �.�Dlre;c.r Presiaente

>

,

: ';'_. '. ,

J!. .;". UD) .Alterpador:', . "

, ,

- c()m as mesmas caractet.íSticas dÓ espooificado
, tiq item1.'

.

___À".· � �·_��· _

,

3. � rim Alternador:
ASEA .'.

179 �v4
- marca

_;" Potência
_:_, totJâçáQ: /�
.:....: voltagem '

�' fref.t\lêncla.

Cabelo : ' '. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. C:$ 800,00
Barba"

, , . . . . . . Cr$ 0,80
Oitenta centavos,. é quarito paga-se por uma bd.r Ja,

usando o AFIADOR, DE LAMINAS, DE ,LA;,triEÀR ;
...ABU.

CoII\ \una só lânilila, fUrse de 60. a 80 barbas e pode se a-

proveitaf ás lâminas, encóstadas por falta da c rte. '

.. ' Mantemos preços especiais 'para re en'::'ed r�s

CONSULTE·NOS ! ; ,

" ..

Pte.ço: ·Cr$' 2.400, cada
.

250 r.p.:m.
400 Volts

.

5Ó Clcl08/segurid()'

CELESC/FÍorianópolis, aos 22 de fevereiro .de 1965.

, Centrais Elétricas de sànta Catariná S......

HernteJino, Largara "

Diretor 'Comercial
26-2 .Assi:latura

con-
.

"

'"

.G b r
IioIllens CQm0 Q Dr:, A.fr�.

n10 'compreendem porqué,
aos 8Ó, : tniHtou aínda l{�
umprensa .', ;

"',

I"

DECIO :CDUTO - 'Presidente em Exércício
I..

,.

CH,rca ·Odúntooediatrica

I

de

.

.

1 - Reserva de mesas:'
As ser.l1as serão distribuídas dia 20 de fevereird (sa·

bado) �s 08,0� h�ras .e, a venda terá ínicio às 2D h;Jras.
IndlspensaveI se iaz 11 apresen.a�âo da carte:ra social

com ó talão do mês ou 1.nuidade de '1.985.
Cada asseciado, sàmen'.e; poderá :..d.:j,uirir uma mesa

com direito a quatro cadeiras.
O f)agamento 'será efetuado no ato.
2 - CODivites:
Os convites deverão ser solicit�dos a secretaria do

'ClUbe 'por um associado (com a· presença do cenv'idado)
a, obedeCérão as prescrições estatutárias.:

.

Os mesmos serão adquiridos mcdi:cnte o pagamento
de uma "Taxa de Frequência". Para aquisi ',ão de G nVites
Q secretaria do Clube funcionará no horário das 14 às 18
horas, a partir de .27 de fevereiro até o dia 2' de março �o
I:orrente .

ROLHA: ri preço da rôiha será ele Cr$ 1.500'e dóVerá
. ser paga na ,porta,ria.

Obs. A po�se ..da mesa não dará direito á entrada, sen
:'0 necessários '.1 carteirn social e o taH'to do mês JU anu.i·
inde de 1.935 cu êtmite ac m;-anhado de d cu:re:1tc c:m
provador da identidade,

Sàmente serão'. admitidos os pedid s de mesa para
uma noite após atendidos os formularios para tOMS as

compr� da mesa del.'ei'á se!'. "e'ta pelo p,óprio so

.

i} ou seu de;')endente ou pess a ·de·,,·d:'.men' e cr;:-dencia
, lI'a tRl

.

- 'J'AX.\S: I
-,

:<;,;0 jas IMesas Cr$ 1- .DOn (ljuatro noi�er'
nma �oite '.Gr$ 8.000
Taxa de F'rerruênci."l na.ra pasa)
0'ta�ro Noites Cr$ 30000
'11Jil3 Noite Crr,·'150.0D
!nc:viduaj quatro no'tes . Cr$ 20000
Uma noite .. , Cr$ 1O�000
DETERMINAÇõES:
A entrada 1'08 Bfliles noturnos é vedada a menores

rle 16 (desesseis) ti 18 (dezcito) pnos, snm!'lnte é p�rmiti�
.

""larrdo !'lI"Gmp81 J�,�d"'s' 'l'e'os p�is ou �es'!lnr-Jsá"'eis,
Nãr. set3 l'ermitido '() uso d.e "1Sn::gas em quaI1uer

'Baile. In�ant.il, nu Noturno., \.
.

.'

'')e 3côrdo com Derreto Fe�er�l. recp.n'e"'ent-' eXl?ta
"10. (:stav rr'}ir"id",i'; t.er""immter:-ente.. us�s e -orte de lan.
'f! ..ne,.fl:n:>e c:ú �\mi'.f'T·es n:1.s denendênr.1as da s"d(' �o�;.<1.1.

.

A, TIin( j'('rin "..,,4r-5 n"m " p":!i';i,'nn rigor p'1r8 " rumpri .

àp fevereiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tgJ na Agro Pecuária

nas deleg�cias regLmais dei
todo o país. Agon, serão
remetidos a juizo no Fo
rum de cada Capital do Es
tado. Somente em �ão Pau

lo, 14 mil· prC!lcet;SOS serão

ajuÍzados.':Na '�Gu8lnaba.l'a,
a SUNAB declSireu que já
recolheu a seu <,,,fres a

quantia de dois bi'lhões e

500 milhões de' cruzeiros,
equivalentes a multas apli-
cadas últimos 3

SANTA CATARINA PRECISA 1M ISR 59
1

Oportunidades em Imóveis'
CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem, tuncío

ual - dom 3 quartos e demais dependências.
Pode ser vísítada de :a.a a sábado no horário comercial.

"
Com entrada de Cr$ 2,000,000 e saldo em 20 meses.

,Rua Santos Saraiva esquina da Odilon OallC!ltt.i no Morro do Geràldo - Es·
rreíto

- Na Rua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende
das - Tôda de tijolos. \

- Na Agronômica casa de alvenaria com 2 residências: Na parte 'de cima
2 quartos - '2 ealas _ cozinha e banheiro; Na parte 'de' baixo �,2 quartos - 'sala
-cozinha e sanitário

"

_ Estreil RUd Balne, ru -::as;) de .ni.ceriar um ,.:al'l>.gem, Terreno fren
,e para o mar e Iundos para a Rua Balueãrto medindo 1 (' iO de frente por 54,80
de fundos Proco facilitado Entr:'lda miníma

- Fina residência a Rua Vís�(}Iide de OlÚO Preto - � pavimentos em cima, 4
qua-rtos - 4 li'::;,las - banheiro _' co:zhlha e varandão:: em baixo. � saías .,.. 4,quar.
tos e depcndênetas �anitárias,

'

',',

.

..

- Casa no centro -� Otimo ponto comercial
.

Rua .roãe Pinto com fundos
para o Çaes r iberdade

- Praia PPl'cqUf' - Casa nnv- sem se hauítada _ 2 pavimentos preço fa
iHtadn

Lat. Jh .ta \ ;(Ir)c(:!ü;àv Cal>: CU!!\ um �rant:l( terreno. Boe.. opor
umdadE' para lote>�mento

...,.. No Jardim Atlii�ic(}' - 'ferrenu bem localizado - metade dos \)reços cor·

umtes,

- Praia CQqmircs - casa de madeira de lei "la J')raia da Saudade, Aceita o
Certas Bom prE'ço

- Casa no centr(; - Rua Conselheiro Mafra - OtiI:no ponto para comercio
,
- Casa com :! q1.'artos - 3 salas -. cozinha -. !lanheiro f' dispensa,

,
- Sourado Comercial e ResidencIal bem no uentro '_ Rua Arcipreste p,aiva:

Na frente do eine Ritz No terreo LojE' comercial'" p.scri',tno, no alto ampla re-

sIdência, POSSUE: ainda amplo porão pata .it:pó.:;itc>
' '. ", "

.lh'
- ApartaIDAnto no centro - Edifício, Eduardo - 3 quartoS' '- sala -- COZ1'

nha - banheiro completo ...,.... terreo - :Para a, v,enda ou troca por mirro. ,_- ,

- Rua São Jorge n.o 51 � Centro - Casa de alvenaria com 2 salas - 2 ql1f<\]-
tas _ 'Bar�heiro completo e cozinha

'. ,

� ,

- Terrenc em Capoeira!' .- Otima 10cB!i,zacão- de esquina' .. Preço facUaia'
do Oporttmidfldf'

.

Unica _ 16 m x �o m

�U�\ Bt:ntü Gon<;alves _ trave.s5" da, CUIt:;l;iU.etro Màtni' -' ,;entro - Casa
':om 2 quarto:;. ,-' 2 salas _ cozinha e banheiro 'Jompltlto

Terreno em ,Joinville - No ,�ardim Colem Saint: Boa Viste ,Otimo Ter
rena

R �� : :" r ':1 r' ,

P 1rLs �e F':rrn e Mld�ira'
JaneJ'flS' de Ferr�! de C�rrer r Bascu!ar,!es
pp)�lães de Ferro
Pata prfllnla enl,rega' e por prf'ço tllais p.coiiomiços

q "

• aliaDa,Compensados
RUA DR� FÚLVIO ADUC�E, Ito 748

T�le,fone. 6277
EST�EITO

Ltada

�ompel' ssados de: Pinho
Amendoi.
LorD
Cabrenva
Cedro'

Imbuia
Pau ..Marfim
'Gonçalo-Alves
MO�DO
Carvalho
Pau-Ole.,F(lnlasia

SUN)\B Multa Comerciante' Inescrupulosos
RIO, 25 (OE) - l'orta- que Ja estão conclUidos to

voz da SUNAB informou' dos- os procássos ini'!!ados

rOfCURSO POSTAUSTA
Nôvo ordenado: Cr$ 21�.OOO,OO ,- A·

POSTILAS de acôrdo com o nôvo programa
'

Livraria Record Ltda. rua Felipt
Schmidt, l4 --.'

-

Fpolis.
Exames _' junho de 1965
Atende pelo serviç,o de Reembolso Pos,,'

"t4l1 � Preço Cr$ 9.0'00
.

t
,

Acebe novilhos abatidos nos mata- lento, sendo os seus sinto-

SA(iUAIPlt,', NO GADO

,
Mais de 20% da população

ovina da Austrália vive em

campos infestados, de . "'sa
guaipé" "(Fasciola hepática),
que também' abribam gran
de número de bovinos, Não
obstante, é raramente' ado
tado o treinamento regular
e rotineiro dês tes, podendo
constituir, sem duvida, uma
forte introdução da moléstia
entre os lanígeros. O "sagui
pé" é uma causa frequente

, de más condições físicas do
gado em' áreas infestadas,
chegando a atingir 50% dos

douras. A incidência do "sa mas menos severos que nos

guaipé" é" sem, grande par- ovinos e o diagnóstico mais

te, de 'caráter telúrico, sen- difícil.' Com a aproximação
do mais seria em estações do inverno, .modífícam-se os

úmidas. As chuvas de verão aspecto, mucosas da bôca e,
evitam que as áreas alagadi-' além de olhos empalecidos,
ças sequem; 'mantendo a po- é frequente uma tumefação
pulação de caramujos é es- mole embaixo da queixada.
tímulando o rãpído desen- Exames de fezes podem ser

volvimento de várias f<:lses feitos para estabelecer. o

do parasito. Invernos mode- diagnóstico. Como refôrço,
. rados e úmidos favorecem- existe a presença presuntiva
no também, eis que, com as do "saguaípé" na popula
ausêricias de geadas, os em- ção oyina da propriedade.
briões sobrevivem no ínver- Quando do· exame "post
no' e concorrem para os SUl' mortem", o fígado é encan

tos de prímavéra. , trado . duro e fibroso e os

E' típico da moléstia, nos condutos biliares grande-
bovinos, o desenvolvimento mente engrossados. Isto le

va à condenação do orgao
para o consumo. As células,

hepáticas, danificadas pela
entrada de "saguaípé" ima

turos, liberam esporos da
gangrena gasosa (Clostrídí
um .cedamatíens) latentes

'REENCONTRO COM O rEGO
HAMILTON ALVES

Era uma tr-rde "de mormaço, Aos poucos, a rua' se api
nhava de gente. Havia feito algumas comnras miúdas. Es
tive numa livraria para ver as novidades e', depois, resolvi

_�vir lembora. E �oi p�r� minha surpresa que, na volta, na

calçada áo Iade, reencontrei
'

o cego sôbre fluem, tempos
atrás, escrevi lY"11a das minhas melhores crônicas. E, ao re

vê-lo, senti gr<'''1\de ale�ria, porque êsse ceeo, que, para
mim, constitui uma das muitas nrovas do Que a fôrp,a de
vontade pode contra a adversidade, sempre me, tonifica o

ânimo, ao mesr-io tempo oue me mspíra um sent'mento de

mortificação profunda pela ousadia qne tenho de me Ia
mudar, dos me-is ridículos e in<;ignifi<'a",tes reve=es. Não
resisti .à vontade de trocar algumas palavras com.êle, e às-'
sim é mie atra vesseí a rua, fui ao, seu encontro, e o cum

primentei, perguntei-Ihe, .em seguida, como ia passando. Hexacloretana'
,Êle, por sua vez, quís saber com Quem conversava, Disse
lhe meu nome, mas êle não me conhecia. Então contei que
certa vez viaja-nos no mesmo avião nara o Rio e, no aero-

'

porto de Curit'l.Ja, fiquei a observá-lo em ,seu trabalho, que
era o de fazer, ")om ned.ac'nhos de llstpéis. ma<m;:ficos n-a
balhos' manuaif1. Quís saber se,isso fazr muito tempo. Res·
pondi que sim que devia fazer "p"oxlmao:Jamonte um; seis

anos. Êle fêz um silêncio, calculando o que lhe o'\"rrera

aproxinÍ�damerite há seis anos. Quís saber, também, em

que companhi2 via,járamos. Disse Que foi na f!ruzei"'o' do

Sul. Foi quando êle explicou qúe devia haver um, engano de

minha parte, pJis que êle só via:ia na Varig,
'

e há mu!tos
anos' Que não voa em outra companhia, pois tem franquia.
Fiquei muito e:lcabulado e cismei que talvez o cego julgas"
se <I_ue eu ape!1as deseJasse fazer hora com' êle. Esclareci
então que o fa. to de termos nos encontrado no aeroporto
de Curitiha ha'ia se associado na minha lembrança ao, de

que o avião em que viajávamos era o mesmo. Mas confiro
mei que havia um engano de minha parte e Que, realmen·

te me estava bem nítido na inemória o pormenor de que;
.

q�ando o áut'l-ialante, chamou os passageiros do· meu

a\'ião, êle ainda ficara, debruçado sôbre o balcão da Cru·

zeiro, a terminar um dos seus trabalhinhos.' :Êle, com �in tiC(.l,'! justüicam um maior

sorriso, confirmou tôda essa _história e que é ainda ,hoje interêsse ,no t�atamento de

hábito seu fica?, nos aeroportos, brincando 'e se distraindo sua infestaçãó nos bovinos,
"'�m pedacinh"os � papeL

' i�clusive para remover um
... oonMnuado resemt6rio; deTrazia-o, 'pe'o' bra.ço, guiando·o até uma barbearia, on· ,

de me disse qre faria uma barba. Em certa hora, tropeçou infestações em propriedade.
no meio-fio. Qra,ge'fômos os dois ao chão. Mas êle logo se Bretes adequados são essen

siais e os tratamentos são''firmou e endireitou·se e continuou a mencionar ocorrên· .

melhor' 'processados de abrilcias, re1acionadgs à sua vida. Relatou·me que fôra aluno 'do '

'a 'julho, (Condens,i:tdo deGinásio e foi citando contemporâneos seus. Record"!·me
. "The Pàstoral Re�iew" Aus-que, entre mui! as pe�soas, o cego refetiu·se a<r Fe"nam:t�

. . ,

t- trália", transcri,to no Bole-Viégas, e o nom� do Fernando, por ser·me' o mais ln Imo,
tiJD 14 de Brazlsul de Pôrtofoi o. que consegui guardar melhor. Depois., plISSOU a falar
AI,egre):.'

'sôbre as cidades de sua }1l'eferência. Porto Alegre e Rio são
__ ...... _

as cidades que prefere para morar. Entre as duas, Porto

Alegre continúr, sendo a que mais lhe
_ agrada ' e, de certo

modo, lhe co-.i_"ém. Fêz uma pausa lQnga, dep�is da qual
declarou que d� vez quandO tem que dar um pulinho na ÇF.�TRO
Hha sua terra natal, pois não pode ficar muito tempo sem São Jose
vir �quí. Insis< t;nt,emente,

'

procurava a "manic,!!re", que,

naquMa hora preeisamente, havia saldo para f"'z�r um ás 10' hs. '

"lanche". Disse:llie que a "manicure" voltaria dentro em IViàtinada
Pnuco. &. conve'"sa alongou-se. A certa altura, identü,icou·se, R"

.

L' .'
v '1' er-ry ewIS - em -:

referiu-se à sua família, e uada da' "manicure" chegar. MOCINHp ENGRENQUEI-
'Foi então que protestou e gritou, com certa polidez: "

RO"
'

"Como é, onde está a "manicure"? Um barbeiro lhe inf·u·

mou que ela uão demoraria, que esperasse um pouco mais.

:€le, quase imp�ciente, endireitou-se na cadeira. Puxou a

bengala. para p�rto de si, e contraiu rnais uma pasta prêta
cont.ra o peito. Dando 'continuidade aos seus pensamentos,
narrou-me que. desde pequeno, havia se acidentado nada

menos que vinte e duas vêzes, e ia levantando a calca para
mostrar;me uma cicatriz na perna de·um dos acidentes,

Ritz ,

mas eu delicad'1mellte ,lh� evitei êsse incômodo. Mas fêz

questão de exibir-me uma cicatriz na cabeça. Não fêz men· Fone 3435

ção à cegueira, e eu já ardia por saber se era a cegueira ás 2 - 4 - 7' - 9' hs.
de nascimento ou se a havia adquirido, de alguma doença. Clayton Moore - Jay Sil

O fato de ter fi'equenta� o ginásio me intri"'ara: como ha· verheels - Lisa Montell

via conseguidO estudar
.

se era cego, ou então a cegueira I ZORRO E O OURO DO

lhe acometeu muito tempo, depois de, nasrer. Fa<',o uma CACIQUE
confissão vergonhosa: a relação de seus padecimentos me EastmanColor

lavaram., Antes de me despedir dêle, tentei providenciar-lhe Censura até 10 anos

a "manicure", mas nada consegui; Desejei-lhe urna boa via-

gem no dia seguinte. Viajaria pll:ra Itajaí. Lá (óra, () mor-, Roxy
maç� era bastante sensível. A rua se movimentava Um pou- ,as 2 - 4 - 7 il2 hs.
co mais. No íntimo, sentia um alvorôço inexplicável, como Marisol - em _

se a separação momentânea do cego me pesasse e me does- Marisol no, Rio
se como a separação de uma pessoa da minha ,maior afei- EastemanColor
ção. Censura até 5 anOs

,nó organismo. E', então de
senvolvido

.

um poderoso tó

xico, resultando em mortes

súbitas, com maiores proba
bilidades de ocorrer no ve-

rão em bovinos de bôas con

dições e aparência época
propícia para os animais ab
sorverem "saguaipés"" no

vos das .pastagens.

Conquanto o tetracloreto
de carbono seja tão eficien
te no gado como nos ovinos

, para o contróle do, "saguai
pé", êle sempre provou ser

muito perigoso par.'1 os bo
vino!,!, aos quais a hexacIore
tana tem sÜlo o remédio u-

suaI. 'Está, agora, sendo ex

'perimentado o tetracloreto
de . carbono pUTO, em InJe
ções muscular e uma nova

droga, o "Freon 112", foi re
comendad,a para o bovino
pelo S. C.LR.O. Tem esta,
também, a possibilidade de
ser um medicameIlto útil pa
ra o' gado, se a "toma" fôr
préferida à injeção. Progres
sos' recentos nas técnicas de
combate à "Fascioia hepa-

CINEMAS

Fone. 3�36

'. Censura até 5 anos

'ás 1 112 - 3 314 - 7 - 9 h.
Zé Trindade _; Zézé' Mac,e-
do' � em 7"

\

RICO RI A TOA
Censura até 5 anos

t<Ef�-MA�C" � E PA�ENTES BAIRROS

Allent' J Oficldl na Propriedade
InriustriaJ '

Glória
ás 2 - 4 - 7 - 9 hs.

Rossano Brazzi - Odente
Lata Rhonda Fleming

PAO DE AÇUCAR
EastmanColor

Censura ,até 5 anos,

. '

Registl ',) <1-...: "marcas naten� de invençat '

.nomes comerciais; tít\..olo::s de estabelecimentC'
insígni��, fr'.:res de prl>?agand? e �rcas df

exportpções
Rua 1'en, n Lt Silveira 29 - l° andar -

3ala 3 ·-,\lt, s d!:l :asá Nair - Florianópol�o
- Cai'X� P"s1�1. ç.'7 _' rOrH: :l11?

Império·
Fonp 6295

ás 2112 - 5112 - .8 hs.

Channing Pollok
Luciana Gilli
O

.

SHEIK VERME;LHO
Euro�cope EastmanColor
'Censura até 10 anos

R.aiá
ás 2 - 5 - 8 hs.

Tom Thyon - Beverly Oar
land � em -

AUDAÔI�,:�:g; UM VELENTE
,"" ..

lcocolor
té_lO.artos
....

','\t':'-

Trans'lortadora,Ribeiro LIda.
Com 25, anos' de l,ons se�ç6S �m

transportes de cargas entre Pôrto
. Alegre e

Florianópolis. Comunica que mudou-se pa
.. ,rua,�e&b Iv;o D. l:eGm ,telefone. ,

, :1) _�,;F/'?
" -

�,��
,-

j7� t:��i'" ;',i,'. i:J::i.i,";
"x'

, " c�
., .,,,
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(A D'LR.EÇÃO NÃO SE RESPONS4BILlt:A PELOS CON
c:reIrro� EMITIDOS NOS ARTIGOR AS�'['N'ADOS)

COMUNICAÇAO
A Diretoria do Clube "Doze de Agôsto" reunida, tomou

as seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos
carnavalescos:

PROGRAMA DOS'FESTEJOS -

BAILES A SEREM REALIZADOS NA SEDE SOCIAL
Sábado. - 27 ;_ Baile de Abertura
Domingo - 28 - oaÜe na Séde Social
Segunda - 1.0 - Baile Infantil na Séde Social
Segunda - 1.0 BaÚe Adultos na Séde Social
Terça - 2 - Baile na Sede Social.

OS BAILES COMEÇARÃO:
Para adultos as 23,00 honl
,Para infantil as l5.0� as �OO, horas.

íMESAS - PREÇOS:
Na Séde Social - 4 noites - Cr$ 12:000, - pàra não

prQprietádos /

Na Séde Social - 4 noites _- .cr$ 10.000. - para pro- �
prietários ,

Na Séde Social - 1 ,noite - Cr$ 4.000.
OBS� - ,Cadg sócio s6 poderá adquirir uma mesa..

ROLl_IA - Cr$ 1.000. por noite.
CONVITES:

.

Cas.al - Cr$ 20.000. para todas as noites
Casal -, CS 8.000., para uma noite
Individual - Cr$ 15;000. para todas as noites
Individual - Cr$ 6.000. para uina noite
Estudantes devidamente credenciados
Cr$ 10.000. par,a tôdas as noites
Estudante devidamente credenciados
Cr$ 4.000. por uma noite.
A posse· da 'mesa não dará direito à entrada" sendo

necessário a carteira e o talão do mês ou (anuidíide de
1965) ou o convite acom.panhado de documento compx_:b
v.ador da identidade.

INTERCAMBIO: Cr$ 8.000. por todas as noites
Por uma noite Cr$ 3.000.
RESERVA:
1 - As senhas serão dístribuidas às 7,00 horas do, -1dia 13; de fevereiro (Sábado), e a venda será iniciada às·

8,00 horas do·mesmo dia.
2 - O pagamento será feito no ato da quisição.
3 - Os convites obedecerão às eX,igêricias. estg,tutárias' ,

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

,

4 - NOS DIAS DE BAILE A SE'CRETARÍA FUNCIÜ'
�ARA' �.;r0 HORA'RIO DE 14,00 'AS 18,00 HORAS, EX
CLUSIVAMENTE PARA VENDA DE CONVITES.

5 - No ato da aquisição .do convite o s6cio solici.tan- �
te devera:!:

A - Apresentar a carteira social e o talão do mês.
6 - Os convites s6 poderão ser fornecidos pela Secra-

tarta.
'

.

7 - O convite nãa dará direito a Inesa que s.erá paga
a parte.

"

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

1 - E' rigorosamente vedada a entrad!l de menores
nos �:l8iles noturnos (de 14 a 18 anos) - só ac.ompllnhades
de' seus pais. ..

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

'

3 - No baile infNltil não será permitido o uso dÓ'
lança perfume.

4 - A CARTEJRA SOCIAL E O TALÃQ DO ME.S OU
(ANUIDADE DE 1965) OU O CONVITE SERÃO RIGORO
SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA

S � Os portg,dores de convite te::ão que apresentar
documentos de identidade.

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

SERA' RIGOROSAMEl\TTE PROIBIDO O USO 00
LANÇA 'PERFUME' COMO ÉN'I'ORPECENTE (CHERE'i'A).

.

Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclar�ce os' se

gpintes pontos relativos 110 Carnaval:
1 - Não serão atendidos, no decurso dos ,Bailes, ca

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

dos ou aquisição de c:onvites�ingressos. ...'
3 - Não serão atendidos pedidos de ingressos a to

\

t6grafns.
Florianópolis, 29 de Janeir.o de. 1965.

Rlraro do LiVramento - Secretario Geral
Jom61í:ifàÍ!! - ,presi(!ent. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NO SETOR DOS ESPORTES

50 ANOS DE LABUTcl

\
CONST.i\NTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

'Caxias "versus" Olimpíco é a 'peleja
de maior importância da rodada número

.

sete, marcada para o próximo domingo. O
encontro terá por local o reduto do alvine
gro, em Joinvills e deverá ,proporcionar uma
renda recorde na "Man�hester", isto porque
tal mateh poderá decidir a classificação do
clube blumenanse, mais o Marcílio Luz que
que é o líder. V,encendo, o Olímpico estará
classificado para os finais, pois nada menos

sic seis pontoso epararão do cube [oinvilen
-se q�e não terá mais chance; já que a rodada
é a antepenúltima do certame. Vencendo, ó
Caxias reduzirá em dois pontos a diferençr
e, caso o Barroso derrote o Hercílio Luz, em
Tubarão vamos ter um final d,e certame ver- .

dadeirumente sensacional, com Hercílio Luz
Olímpico e Caxias em. verdadeiros comba-'
tes de vida e morte para alcançar'a .

duas va

gás ela zona litorânea..
O Figueirense será' adversário· do Gua

rani, em' Blumenau, o Marcílio Dias jogará
novamente em casa, dando combate ao Tit·
'py e completandoa rodada o, Mefropol rece
berá a visita do América ..

1::>' .

FABRICA DE RJNDAS, E BORDADOS
HOEPCKE- S.' A.

Assembléia Geral Ordinária
. CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital' são- convidados os r;;enhores acio
nistas da Fábrica de Rendas' e Bordados H�eu.cke S,A. pa
ra a a.ssembléia geral ordinária que: se realizará no dia 30
de março de 1965, às 16 horas, na séde social, à rtl'l. Fe'i::e

.

,

Schmidt n° 139, nesta capital; com a seguinte

Bolsa Oficial de Valores de Santa
Catarina
EDITAL N° 1/65

o Senhor João Gom:;glves Júnior, President-e da Câmara
Sindical da Bôlsa Oficial de Valores de Santa Cat3rina, no
uso de suas atribuições legais e tomando por base o que'
dispõe o art. 1" � par.!igrafo, da Lei Federal n" 2.146, de 29 .

de dezembro de 1953; que diz respeito a fiso,aUzação e sa

neamento do Mercado Mobiliárid.

RESOLVE:

1·) Comurticar qUe sbl'1'lente poderão vender ações e tí·
tulos de Sooiedade Anôliimas, com séde nêste Estado, ou

de outros da Federação, 011 portadores de credenciais for
necidas e 'visadas pelá Cãtna� Si:àdical da Bôlsa Oficial
de \7alores de Santa Oatarlna; ".

2°) Comunica; também, que 08 senhores Aldo Linha-
res Sobrinho e Antônio JúliO dà Silva, não estão creden
ciados pelll Câmara Sindical da :SôlSa Ofieial de Valores
de Santa Catarina, a vender ações ou títulos da Oia. An-

"

tai'tica Paulista, comY sédEi em Sã.o Paulo e filial em Join
ville, nêste Estado, sendo as oper,QQões realizadas, nulas de

pleno direito a(rt. 10 e parágrafos, da Lei FéderaI'n° 2.146,
de 29/12/1953).

PUBLIQUE-SE
Florianópolis, 19.de fevereiro de 1965,

-"

.. João Go�çalyes Júnior,
Presidente dâ Câmar S' ,'tlicaI

, \.
'

�.

\

----�-- j
--------------------_._,----.--...._,_-

dia -7

)( -Caxias. a atr
-

cão da 7. ro

I

Campe-ãu da Cid ld�-d��64
A ilustração que' vemos com tramador Hélio Rosa,

acima, mostra -, a. valorosa ora 'no Barroso, de Itajai e
,

.equípe de futebol do PAU-. os .'. seguíntes atletas;' _ nu-
..'\LÁ R Atv.r O'S '. ESFdRt}� ". t(m� Rogério :_ Pa'rllplo,,:,,

"CLUB�; que brtlhantemente na ._: Beto
'

MaicJi; �
1onquistou:o título

_

i.-p,,�j- ' ,Fla'tlVi '.,-, Aniba(,.., Zicl) -:
mó "da cidade, 'correflpon.. Pítola - Vilsori MitrloH -.::

I 'dente "ao ano de lp64.'
.'

.

Wilson Sart'ós '_:_ Pompéla'
,

- Ropeiro: Osmarino-
Da, direita para a esquer- Massagista: José Melo e o

da em pé: Presidente Nil': '!\/[édico dr. Ivan Basto, de
ton Rosa - Massagis+,9". Jo .

An "rade,
s( Melo - Cola - Eli -- Ao Paula Ramos Espor
'3:uará '- Walter e "Ier .ie s, te Clube, Diretores, treina
'Fl'achados na mesma or-

'

dores, associados 8 [ogado
'�rm ,Am1r - PiZZDlatÚ -- 'res, os nosscs efusivos cnn.

Cabeça:' - Anízío - Walti- prímentcs pelo magnífico'
nho e Mário. Contou :tir,c!(l, H!iuO.· Avante Paula Ra;t\cs .

.

o' clube' cgmpeão da ciqade
'

'-

'Taca libertadores' da Á.mérica:. ,

.; Marcha firme o Santos.

I

Com
.

J,Hn gol de Pelé, que uma vez mais deu o ar de
sua graça, a equipe do Santos derrot u a do Unívers trios
Católicosdo ,Chile, pelo escore mínimo," senão o jogo e -e
tuado no Pacaembú e válido pela Taça Libe rtadores da
América .que equivale ao títul? sul�'.nericano quewdã pas- J 4. lugar - Metropol, com 14 jôgos, 5saporte para .o certamemundial. DIa 6, o campeão brasí- .,.

leiro etrentarã o Universitário de Lima� vitórias, 5 derrotas, 4 empates, 14 pontos ga-. '. ,.

nhos, 14 pontos perdidos, 23 tentos a favor
e 17 contra, com um saldo de 6 tentos.

�

NOTA OFICIAL N. 01/65

Fede. deão At!éHca 'Cafarinense
:- "

\

tarínense 4 x

Atlética Tupy 5

RESOLUÇÓES, tomadas em - Clube Universitário Ca
reunião realizada nó dia 2;\ tarinense 5, x Associação
de Fevereiro de 1965, "Atlctica TUPY;.,,4

2) Proclamar campeão na

categoria ,INDIVIDUAL f'

atle!a Antonio H: S:�va ,<lo
Assocíação Atletica Tupy
idem na categoria -de DU
PLAS os atletas Eduardo
Cordeiro e Antonio C. SclJP-

- Antonio C. Scherer e

Eduardo Cordeiro ;3 x Anto
nio Ri. Silva e ,Toão D. Bor
ges 2
- Antonio C. Scherer e

Eduardo Cordeit·o 3 x Antô

n�o H. Silva e JOa.êI D. Bor-
I

ges O

EQUIPES .:..
- Clube Universitat'io'Ca

tarinense 5 x ,AsSt)ciação
At�ética Tupy 3

.

- Clube Uni.versitário Ca

_�\o.. �_ .. �__......

I CAffiZIN.HO, NÃO!
UAfE 7.1':'01.

'--

Marcado para o

Jogo O!imp;co
Paula Rarnes

EXPEDIENTE, fora in �'e

No

turno'ivenceram. Figue.lr·ens:, pOI ce�i�os os se�uíntes ;i_��j('�'J;3 x 2; Tupy 3 , Barroso 2...x ,l".t@mmandc . 0llclg =�\ .. "��_��r��
a c"�o

. , .

, •
de Tenls de .\leSa do Paraná,Olímpico X Cax ,as com d .x 4 e AmeTlca x nota oficial n 3/65 da C.R

Metropol sem abertura do escore. v., circular n. a/tjj da C.B.
.

D. oficio n. 3/65 do G1'2111io
Nossobanco. Nota 0ficl'l.i �! ..

3/65 c'a C,B,B., ofirio n 4/6f.
da' C.B,V. nota oW;\al n.

6/65 da é.B.B. e notu ofi
cial n. 7/65 da C.E.E.,' ofi
cio n. 23/65 da C.B.V. nota
oficial 11. 7/95 da C.B.V. ofi

cio n. 195/64 da PrefeiGiifa
.

Municipal de Apucarana, no
.
ta oficial n. 8/65 da C B.B .

oficio n. 39/6() da'F3cleraç':lo'
Paulista de Ciclismo oficio sa.

n. 1/65 da Fedémdio Me- Florianópolis, 23 d0 Fe-
verefro de 1965.tropolitana de Th�kball, cir

cuJar n. 10/65, i1/6!1, !)lli5 e

14/65, circular n. 1/65, e'a

.
_

Federação Paraibana de Fu-

; �;RR:.pE�p?O I?�� i!; ,,', c�

I ���NSELHO TECNICO ::E
1) - Exame, discussão e aprovação do relatório. da dire- TENIS DE MEeA: 1) ap::o-

toria, balanço geral, conta de lucros e perdas e pare- i var o resulta.do. dos segui'1tcs
'cer do ·conselho fisc,ql, relativos ao exerçicio de lS6'!; ! jbgos realizados em disr,uta

2) - Eleição do conselho ,fiscal e respectivos suplentes; do Gampeonato estadual nos
3) - Outros assuntos de interesse da srciedade. dias 20 e 21 do corrente n:(�S .

AVISO: Acham·se á disposIção dos senhores acionistas, na da cidade de joinvillt),'

séde social, os documentos a que se refere o ar-
.,

tigo '99, do decreto-lei rio 2627, de 26 'de setembro INDIVIDUAL-
de 1940. - Antônio C Scherc: 3
Florianópolis, 25 .de fevereiro de lS6';. Antonio H, Silva 2
Rudolfo Scheidemantel - Diretor Presidente Antônio C. Scherer ]. ,-

6-3-65 Antonio H. Silva 3
....;,....;.----------..;...--------

Antônio C. Scherer 1 x

Antonio H. Silva 3
DUPLAS -

Brito

o

seu Alfaiate

Rua;,�, qnes
'�'-". ;':"'.-

5. lugar - Marcmo Dias, com 14 jôgosFederação Cafa ftnenS'8 de Tênis 5 vitórias, 6 derrotas, 3 ,empates, 13 pon�os
De acôrdo com os art. J.4 tas e �leição d? Pi.'esiden-, 'ganhos, '15 pontos perdidos, 20 tentos a fa�

e 15 � dos' Estatutos. eon- te e VICe-Presiaente. '
.

voco os Clubes filiados a. Fiorianópolis, 25 �Ie Fe- .'
vor e 19 colttra., com um saldo de I, tento.

está Federação para a As- verei'ro de 1965.
sembléia Geral 'lia 5 de

.

ANTONIO PEREIRA
Março, :às 20 horv.s, local OLIVEIRA NETO
rua Tra'jano, 23. A.,:suntos: '

Presidente
llprOv.açao 'do' re18,tóri.)," con ;

.

.

'VenCeU' o Tupy o encontro que
completou a

_

rodada número seis: 3x2
rer do Clube Uníversitario A sexta rodada do retur- vando a melhor o time da
Catarinense,' e, programar no foi 'completada na noite Usina, Metalúrgica pe.a
campeão pOr equipe o Clube de quinta-'feira,' em, Join- contagem de 3 x 2, ronser-
q:nfversitário Catarinense. vill.e, quan�o se defronta- vando, assim;, 7. posto
3) Agradecer a Liga �tle - ram Tupy. e América, ie- ,

tica'Norte Catarinensc e, em
- ------'-----------------

especial o seu presidente- o

snr.' Waldir Ribeiro pe'a "fi
'ciente colaboração dvro"ntlO
e realização do Cam�:;o1)a
to Estadual de Ténis de Me-

Ody Val:eJIa
Pl'esidente

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

):';,

.;' ��

DISQUE PARA

8'1

\

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
. MATJRY B()RGES - GILBERTO NAHAS

1 GILBERTO PAIVA

"

-� COLABORADORES
, '

�,
. MÀ.R.l<i INAClO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ,I .• 1

:tn,ú' tOEO;- MILTON F. A''\'ILA _ uRILDO LISBOJ;
ABELARDO A 3RABAM

da
A, classiticacão da Zona

- .'

Litorânea eoés a 6a. rodada.
-

Efetuados os encontros da sexta rodada
a classificação dos

< concorrentes ao certame
da zona litorânea passou a ser esta:

. -
� { .

1. lugar - Hercilio Luz, com ,15 jôgos, 11
vitórias, 2 derrotas, .. 2 empates, 24 pontos
ganhos, 6 pontos perdidos, 33 tentos a favor
e 21 contra, com saldo de 12 tentos.

2. lugar - Grêmio Esportivo Oltmpico, corr
15 [õgos, ,9 vitórias, 1 derrota, 5 empates
23 pontos 'ganhos, 7 pontos perdidos, 37
t,�ntos a favor e 20 contra, com um saldo de
17 tentos.·

,

3. lugar - Caxias, 'com 15 jôgos, 9 vi
tórias, 5 derrotas, 1 empate 19' pontos ga-.
nhes, 34 tentos a favor e 26 contra; com um

saldo de 8 tentos. I

5, lugar -. Almirante Barroso, com 15
jôgos, 6 vitórias, 3 empates, 15' pontos ga
nhos, 15 pontos perdidos, 22 tentos a favoI
e 24 contra,fcom um déficit de 2. tentos.

(
I

6. lugar - Figueirens,e, �om 15 jôgos
5 vitórias, 7 derrotas, 3 empates, 13 pOnto�
ganhos, 17 pontos perdidos, 21 tentos a fa·
vor 'e 28 contra, com um déficit d;e 7 tentos

.

"f. lügar - Tupy, com 15 jôgos, 4 vitó
r�as, 8 derrotas, 3 empates, .' 11 pontos ga
nhos, 19 pontos perdidos, 22 tentos a' favol

,

e 29 contra, com, um déficit de 8 t�ntos.

8. lugar - América, com 15 jôgos, 2
vitórias, 9 derrotas, S pontos ganhos, 22

pontos perdidos, 14 tentos a favore 24 con

tra déficit de 11' tentos.

8. lugar - Guaraní 'com 15 jôgos, 3
vitórias, 10 d,errotas, 2 empates, 8 pontm
ganh�s, 22 pontos perdidos 20 tentos a favor
e 38 cQntra; com um déficit de i8 tentos.

,--.,

ESTAJ EIPO�, Ar/ATArA S.A.
ASSEnlBLÉIA GERAL 9RDINARIA

CONVOCAÇÃO
Pi'l10 'i'>resente edital são ccnvidados os senhores Mio

nistas de \Estaleiros' Arataca S. A. para a assembléiA geral
OTdihária que Sé realizará n� dia 29 de março de 1965, àS
16 horás. na séde social. á rua AInlirante Lamego n.o 310.
nesta capital, com a seguinte'

ORDEM 00 DIA

a) Exame, discussão e aprovação do fpIa.tório, da dio
toria, b81anco geral, conta de lucr('s e perdas e p:>recer
do àonse1ho fiscal, relativ0s ao exercício de 1964., ., '.;�

b) EJ.eição da diretoria;' ,

c) Eleição do conselho consultivo;
d) Eleição do conselho fiscal e respectivo� suplentes�
e) Outros assuntos de interêsse da sociedade.
AVISO: Acharri·se á disposição das senhores acionis-

tas, na séde social, os documentos a que se refere, o artJ..
go 99, do decreto-lei n.o 262�, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1965
.Ioel ','I - Diretor Gerente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Grupo Esc lar"
Câmarade

Conjunlos Shorls - Maiôs - Sbks,
Exciusivos em San_8 Caiariin,

São Enconirados na A·M��E.LAB
)Em 15 Pagamentos� Sem E��rada -

Secretaria 'do Oeste Trabalha
Pela' Região

Durante o ano de 1.964, CeH�O do total dos - r..1Stos
a sccretaría do .Oeste,· de efetuados.

Santa catarma, aplicou na ""m numeras exatos, to

ua mer.os do que 94,:1 por ram estas as cifras da ano

cento de sua receita em de 1.964:
escolas, energia elétrica, 1'0 Despesas de custeio: qua

dovías e' auxílio' a entíoa- renta milhões,' 43 mil, 737

des hospitalares, além de c�uzeiros' e 50 centavos:

outros empreencEmentos. O. despesas de capital: 740

,
elevado índice revela. a dís riúlhões, 344 nlil, 325 cru

posição do engenheirn Se- zeiros e 90 ·centavos·:

raf.m Bertaso, titUlar da- Deve-se ress!J,ltar que fo

quela Pasta, de '!ontribuir ram reaEzadas deil[leSaS de

(eClS3a e poderosalwmte 01' 'em' de 293 milhóe, "7

para o progresso da ãrea mil, 412 cnlZeitus e 50 ren-

servida pelo "SEI)". tavos; 'no setor d'! equipa-
mentos e iJJstalações cçm a

As despesas d:: cu,>teio, aquisição de motO':1ivelado

isto é, pessoal, ma.tedal de. tas, . trat,ores, caminhí"es e

consumo, serviços:tê ter- veículos. 'para atender aos

ceiros e enC8.!'gos .livct·sos serviços de rodovia e cbras

soma�':lln apenas. 5,1 por de arte.

re.l50 fria M�1s Nove G� l1�sio5
o Govetnador Celso Ra· linha: "t,31Jdpl;nf) Freire",

mos num só def!reto,' as- em Capinzal; "Almeida Ju

sinad:>. dia 22 últip"o. crinu l1inr". em
.

P"P.�val ••p"�f);

l1'lais 9 Ginásios. Normais "Professor João Estlvalell

no Ps·,<.<d'l dê San·a C"ta· Pires". n:� vila de Lindóia,
rin!l,. '1'f\..,., a seguinte den,>, Município de Concórdi;

minacã0: Ptofessnr Otho'1 '''Profess,ôra M�ria L"iz" Z··

Gl'lma D'F."'a. n'l. vila
.

de
.

mer". nâ vila de Saguã'1 em

Abdon Batista, Ínnnicin;o .Jaguuruna; "Júlio de Ca"'ti·

de Carnnos Nov-s; "PEDRO l.hos"" em Santa Cec'Fa;
. AMÉRICO". em AgUá I?·".ce; ','Mauro Ramos", n'l cid.·de

"Tomé de S6uza"� em Cane-
. d�ilT.reze Tilias;

,

___ ','_"_' __ o __ • ., -. --";"·_1.':r�:--------

Flo(anópoiis vai assisr�r L:stival
.

de Teatro
.

Em ação conjunta. O De- interêsse entre ;'s Afici;:>

partamento de Cu1tm'a, oa nados' a arte de sótl':.les.

Socíedade da Ser.rptiri:l ele -- ---'--

Educação e Cultura, capi- Ve,..tibular de'
taniadó pela Professôra ,). ,

.

,Olga Brasil da Luz,_ e aDi.- �.r.1rr.'nrm;élvisão de Cultura ela Reito- P l.�

ria da Universidade de
. Estudantes, que passaram

Santa' Catarina, 9runtóve- no exame 10 'vestibular da

'1:ão um festival de Teatro Escola de Ágrô'1omia "Eli

Amador, O encontro enlTe o. zeu Maciel", foram: (�;'\sel

artista, da ribalta catari- mo Antônio Hess, Valdemar

Spr;c;�o e Jaime Boing.
Comunica o diret.or. üa

Escola de. Agn-ônomia de

PelC't,as. 0ue_ haverá S�glln
da chamada para o mesmo

vestibu'ar . no dia trés de

març(? dêste ano.

'nense visa ao incremento

àararte cênica enr,rc nós
iniciativa louvá:vel sob 1,:)

dGS os. a�pectos. Saa ef0ti;'"
va�ão s"'r,; ....a sP'!u"'cl� ((llin
zel'la de julho, já se seu

tin:'o a esta altura grandé

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

#?"7;":1.J,!.<.. ,••liiiEiiii.i�ji�_�f:ij���

A�'r�d,�tRamos:·
erea ores (ongrafu e-se com elso

,
.

,

do conclave.
"As teses aprovadas são

de real importância para o

aperfeiçoamento do apsre
lho legislativo WlS diversas
unidades da Federação
afirmou o representante do
sul - e os trabalhos se pro
cessaram num excelente

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

Para o alargamento da
Avenida 'O�ar Cunha, o

Prefeito Municipal de Flo
ríanópolís declarou de utr-
lídat'e pública imóvel

.

sito
à Avenida Rio Branco e

'L

pertencente ao sr. Ivan'
Vignes.
De outra parte, o decreto

também declara a urgên
cia para a desapropriação
do mencíonado terreno.

O Governador Celso Ra-' Decreto n. SE

�ea�::a.J:o���tun�·==..� -s.,,:'WaJdemar SI·
..

f f'
'

1
A b·'

.

j

0- J4!1ÍS'
.:

OO'
\.

;:����:::=�f::;. :::-=:=�
. a es a.a 50· re F

It:.. ,.. ..

, '. ','

r I
'

d' B]
'" 8 �.IS ?AJllICO,' D1Alllf> DE U.liTA CA,iARll'iA" •

.

Excla. que, por proposta do
'

de Arruda Ramos". Requer .

i:"6�:a!'0�:!�,::ãO.;� :;:das,�e�:e::::, �o �: /

O . \.0nc: .�ve e· fa 5 í i.3 "Oria�:�Jt;::;�: :_";;;so
de 1965.

unar ímldade, o seguinte re tado oficio de comunicação. " .

querímento: Requ'erimento Sala das sesaões, em 4 de Tendo regressado de Bra- 'Blusas - Saras - Vestidos _
n. 02165 - ScrÍ.hor P::'es!-' Fevereiro de 1965.. Assína-' sília a delegação'- c.atarillen-
dente: O Vereador ábaixo do. Engenhel'ros se ao Congresso' Nacional Em 15 Suaves Pagamentos
a-sínado, requer, ouvido o. Afonso Simão. Reitero na

"

das Assembléias· 'Leglslati-
plenário desta casa, seja oportunidade, meus, pn,- D' vas, a nossa reportagem Utl"ll"dade P 'bl· .

- Sem Enfrada -
inserido na ata dos tra- testas de alta estima e cli� ,esl'gnados abordou Q deputado Walde-

. I .. ti Ica
N MODELA'Rbalhos da presente sessão tinta consideração. Cordial l!;....g., ...ineíros estão desí" mar S"llles, que se disse sa- a A •

efusivas 'congratnlaeõe.s, e mente, Mafloel Antu-ies Ra nauos pelo Becretárío-Exe- tísreíto
"

com os resultados
os aplausos ao Exmo. S. mos. PT'!'�i� ..... te r'!� f'!âma- cutívo do Piameg, sr. Aunes
Governa "or do Estado pelo ra MunIcipal de Laí.1es.

.

Gualbérto, 'Para o desem-
penho das seguintes tare

. fas:
Luiz Procópio Gomes,

.

Presidente do DER em Blu
mei.au, Zenon Garcia e Jo
sé Bortoldo, do Oaaínete
de . Planejamento da autar-

, elíma democrático."
quía, para a 2a. medição O, deputado Waldemar
parcial dos servíços de pa-

.

SI' d 1 ter'.'

t
-

t h 1
a es ec arou, ainda,

vimen açao no rec o B u-'d ti Oi de gr d.

, : SI o mo
.
v . an e, or-

menau-Rio ao Sul, :'l. car-
gulho pa:&�o" grÚpo f'at"Ti-

go da firma "Triângulo"; nense a .;liua�"; do Presi-

T�ugiO Ehara, para f15:" dente Ivo" Sil�il'à;"; o qual,
cahzar os trabalhos de ef- várias vezes cnaíngdo a pre
tudos geotécnícos mo tre- sidir o Oongresso, fê-lo com
cho BR-2 - Subida t4J. Es- brilho 'e autoridade que,
trada SC-23 Blumenau por ocasião do. encerramen
BR-2, sob a responsaoíllda- to do conclave. levaram os

de da firma '·Fundamer.- representantes' dos outros

to"; , F.sb>dns à tribuna para te-
Bráulio Jacques Dias e cer-lbe os mais consagrado-

Tsugio Ehara, . ambos do res élogíos,
Plameg, em Rio do Sul, pa
ra comporem a comissão
destinada aos serviços de .__oô •••'... .....

imp'antação co trecho Su- 63 S T � "F C U' É t :
bida-Rio Hercílio, execut,it- ,

dos até 31 de janeiro d� "'�1'Ãíi pr�l\ \, .\fÉ Zi'"
.

1.965, pela firl1iá "Trlân-
gulo".

�_._�_. T ,_" .""" ...

;.
.
"

Á

Reconheclmente Diplomáti·co
Em atendimento à solici

tação do Ministério das Re'
Iações Extetiores� o Oovêr
no catarinense vem' de re

conhecer Ahmed r;l-S:lid
Gad;"EI Hak, CônsuL Geral

da República' Arabe 0'nida
em Sao Paulo, com [urísdt-
çã&- sôbre o Estado de I;;an
tá Catarina. -, Havta SlUO

concedido o necessário "exe
quatur" à sua nomeação.

Inicio das Aulas
./
O Diretor do Instituto de'

Educação e Colégio Esta

dual "Dias IVelho", comuni
ca aos alUnos e senh'�res
pais de alUnos matricula

dos naquêle estabelecimen-
J

to de ensino que devido o

grande número de, alunos'

matricul;u:los dificultando
assim .

a distribuição, das

clas.ses, as aulas somente te
rão �cio no dia 8 de mar

ço.

Baile M'uniclpal:- .

Absoluto
.

Autentico sucesso -nar- - luxa, As Balizas; em Minha Doce Gueixa; em tacada po.r tôda a impren.;.
cou o IV BaLe Municipal originalidade: "Os Palha- 3. Maria Auxiliaclora HL'- 5a. Rei Momo, esteve pre
de Fpo:ls., realizado. no ços", em; primeiro; AnJOS, mem, Japonesa;' 4. lugar -- sente, apresentando. naque

Clube Doze dé Agô&to, SeX- em segun�o;. Pierrot, em Beatriz Corrêa, de Dança- 1e grande baile" que já é
A PARTIR DF": CRS 7.500 MENSAIS-.

ta feira, numa - promoção' terceiro; Radamés, em �tiar rina H1mgara; em 5.. Mari- famoso no Qarnaval de
::;Ofás-Camas em Teciclo. e Plástico.

do nosso ReporteI' Sodal - to; Rio Antigo em quinto sa Benvenu�ti, de Es�ra.\'a Fpolis. - que vem mar-
�sta oferta especial é válida somente por

Lázaro BartolomeuJ lugar. e em 6. Tània Slovin.sky:le cando cada vez mais uma E lembre-se, são t;rinta dias de prazo 'para
Foi eleita Rainha do Cal' Ot.iW.Ilalidade: 1. lu,gu - Cleop(},t:t;a ,.Es�eli""fI:�a. ",",:, A "das J;>el�!i .. a�ra�?�,;_çlf?" Çi�r- pr'imtHdí;, pa����Ilt$.r' ;i,!!

'

";', ! \; ';'i��tl
naval de' 1Fj,8lis 65, !.a;.\.�srta. He16fi'/.'tâ' I�iranda Ramos, decol;�çªp ;;dô !�àile'\ Mll'lii- :. nilVa� .;®':'FpoUS. ti)lj :'pdi'_?- MóVEIS CIMO DE; FLOiuANóPOLI,g" 'lI ,I �

Elizian.a ,He;v.e,�:;.outq", ,'com. ·com.:. Pfeij'ot; em .2, lu�ar Cip�1"4ê,, Fpolfs;' ":Rio. An-, bens o· promotor-.Torna- �ua Jerônimo Coelho na 5.
a originarl -fan't-ásia,(Íe..·-Ba,!,lt' .� ,Ma.l'ita 'Balbi :_ .iDeüs� 'Ugo';, em. hqinenagem ao lista Lázaro Battohlmc1,l
na, que recebeu .�.: i'aixlC d�('"'sblW;'''''·eni·;'3'.-:-lílgat· "Ele;' , '"IV" êimfenárlo da Guana':;'�t-l.tofi()S'o;"':'�'la- 'espinhusa ,r..ils_., .... ' .,•. -. ''1'''."
sin:bólica de Vera Cilrdó,!;(l ziana Haver:routh, dz Baia. bata, de. �anoet Garbellot-; $ão de alto:' gal?arito 'so
Raln)ia 64. iA Comissão iull na; 4. Dóra"·R!lSa. t::Hl�bé'.11, ti, foi Ulna ,mal;a,.vi:lh'1 (les·:> cial' de sànta Catarina.

"
. .' '. ! I

gadora' compostà dos St- de ,J3aiana; 5. lugar - Ce-
I

guintes l1'lembro�: Sra. AI- cHia Maria Macha::io, de _

mirante Aureo (Nice) Tor- Cigana; 7. lugar Mar!a Apa
res; .Sra. Ministro Char- reci ·':a Simão de Batana e

les (Nelita)· MoI'itz; Sra. 8. lugar Sônia Regina Cos-

Dr. Nilton (Eliana) Che- ta de Pierrot. Conj 'l1tO
rem; Gamte

..
Luiz Corrêa' masculino - 1. lugar

lt.,�·eysleben, Professor Nelson luxo Rei da Noite com Jean

T. Nunes, President,e Jo- Vardeo) originalidade: Pin

sé IE�ias e· Costureiro LE'u- tor R�al Ismar da Silva, 2.

zi, escolheu, no C;:>ncurso IUgaT" Vencedor' de Flôre!:1,
de Fantasias: Manoel G�rbe1l6tti, em" 3.
Luxo 1. lugar - Arena Marco Aurelio Carvalho, je

em Grande Gala, com Ojo- Sacerdote de Tróia e 4. lu-

'.

ucesso

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

,

C d d
dia 1° janeiro de 1502, su� Duran(I: de Villegagnon que

A ,"Muf.to l.eal' e Heroica i j
.

ij e pondo os uortU!!Uêses t"a- conq'uistou para a sua Pá

tar·se da fóz de um grande
\
tria a nossa.GUl\nabara, es.

'do R·,oo de_Jane!ró'" 'rio, batiza.'r'tm.no com o no. tabelecendo aqui como que
me .de RIO DE JANEIRO um retúgio para os Protes·

,llor ter sido descnberto no tantes. .. Mas Porluftal não
.,;".. .

"lt",mam"s h".ie "�áu mês de .1Hrieiro... prosseg'li·, cuidou, de iíned�ato, de
ANDRÉ NILO TADASCO Brasil" ou melhor "Caesal- ram viap'.em até !\s vis:nhan· seus direitós' sobre a NO':a

'1 ...;" pnhhl!\t. ..,". ças dI) Rio da Prata. Terra. até oue, em 1 ;ao,
Reinwa entã:) na Pát-:-ia AC(lnte�e que, em"ór� n.. Mas ,0 M!Juoel C'1nt�nu'\\· Mem' de Sã, Terceiro Go-

lusa D. Manoel 1°; que, alu- """·n"p,l ''lã" cl1.idl\sse" da no- va indife"'eute. proporci". vernador Ge'!"al do B�asil,
cinado

.

pelas riqpezas fabu· va terra; fêz u'>rtir do "'e'o, nOJ,ndo' facilidades à cors,," deixa a cidade de Salvador,
losas e pelas' vantagens .que "Ima E"pediçã'l em mai" riOI'! francezes QÍ1e 'SP' e..ta- na BttbÍa, �Dde estava a

'as Indias' podiam 'propor' ,rle 1501; comaudl'.da . por bele�eram no 1i.tt:ll'Il.l de Per. 'séde de seus governo e à
,cionar ao seu Rem'), P":u,,:o, "il�m levou' a nntinia a1yiça· nll1nhllCo e da Bahia e em f-rente' de nUlÍlerllsa forea
"nrêço dav;a à Terra de l'eir.Jl,do· desc"bri"1ellto ;, 1506 nov"s cYllerliciles (lhe- atacou a, Guanabara a 21 de
Sg,ntf\ Cr"z fme à; 'Exyem'ãq .pnriul{al, ou seia (;,asn';r :'e I!II,r!.l.m do R.einll. com maior "evereiro, sõmente c"nÍle
do Capitã'l·mó" Pe<ll''l A'va· T:em!'ls, c"m o fim 'd�' e't· nÚl'lero de homens one guindO o com1:late defi"liti·

l"es ,de Gnuveia havia· toma- pIorar a nova ll'lsses..ã.. .
e conse'!l,iram' b<>ter os fran- vo a 15 de março e a 17 Os

,lo p"sse em' n"me da C')· 1.�la tomar melh'lres c(lnh�· cezes êstes rum",�dm ml'.is francezc8 abandonaram a

rô� .
oe P,ort'lf{",l �a""eJe ';imen�t)s. E a n..-ollo"'p,i'l ua....a o �nl. ·o,.." ....·mlo .1) lito- noss.s, terra.,

","'.-",vllhoso 22 de abril ele 'me est", p.Ulerl1cã"Í tl�·d'l- a raI desil� Cf\.... f\·'Ji'..i'l IIV; a Estava f{8nha a' blltl'lha.
1 '100. coSt,ll.. "t"n.nn�o nnn�"s ,i"l- 1",;,. ile G.,:>,,,,,,oll.ra, esfabe- ��.s os' "itori(l�flS n;i� mano

1\ T1.,.,,, de Veta (;-"IlZ, '. ap . .,."I1,,,s lmllort::o.n+p.s..os naVp.. ,1p'",,,,,.,orJQ c"'n�"do com os tivel'A.m a nrmn::o,'liõ.o e os
/

c1.ennis 'l'e-.:l'A. ele Santa Cr112; 'r'ldnr,es dllw!.m·'nes" T'o .....es IÚl'i�"S h ....... it"',,,�"'<;' OI'; Ta- fr"nl!e'l.es voltaram a se es·

n�ssou em '504 a te\" (10 JI''''n. d.e acordo com o calendá· mM,,� e M%\"<1ca�ás. ,
taheJef'"er no R'io de Jlmeiro

'"'�I''' l1"1mC' rle. B'q.Ar.;n" rio.
"

P"l' inllj....p.ão 110 :'lmiran- cons,trnimio fortifir."cões em
"'.,-,.. ... ·1'-.. li'.!,,(:,. eXlle�"'1·f) aJc"n.c"u te 11""..... .,. ele f:h<l.t.ilo'1. rl"n. Biraucú-mir!m (n,ittei..o da

rle tl� ';.'i • ...
·

....it" .... n·<I: (ma:;e"- a h:;1.\"r" dll hll.í�, 1'1<\ ntl�T\'1...,ilp <1 .. r'nH","�T. lU) 'R..i H�l1· AlÓrf<!..\ e P"1'l\nanw'Ú ("llta
J'�� ';:;�.�'t·'.,' ......Hi<':.·· .. �_ ··Y-.�.t�� ....... ll_-:'·.'-. """'�,,�! {;l�:?l.�� hl,r�iJ{(1-p:.;l "

0\l�::�� ),'i,...n,e II de F�fI,Yj.{Õ,a, �re'�". �'"Yt1 (l,l)fi 1\'r�1·rU��1,lá� e dCliois do

'l'llo sigui.1i� .pl'aço
'

"), .
o' A,:w,lf��;�pt ' Ni.cq['ll: ' GoVel:nWI;�!fh

==�===r�""'=9·i"";'(",,,·�"""'.......
.i.· "".�,,\..'>,... ' ,,_. i· " ' ,.

��F�'_�="""';"""_'""""'="""""_""

ne Bilbau Silva; 2. lugar �
Ma!"Ía do Oriente - Vera
Cardoso; '3. lugar - Yara
Gualbel'to,

.

c'om
'

Primavera
na Holanda. Em conjunto

gar Pierrot de Robi
los. Em' autenticidade:

Car
l.

'lugar - Regina D'Avila tie

dimçariva húngara; em

2. lugar Carmem G:uasco de

J

Água Doce Agradece ,ao Gov'ernador
O Município de Água Do

çe, por seu Prefeito, sr.

.NelSon Forreti, agradece &0

Governador Celso Ramos o

e seu povo serão devedores
a vossência de maIS êste

grand� benefício'I.· E con

tinua o sr. Forreti: "Augu
ro continue lutando pelo
supremo interêsse de. 8a11-
ta Catarina, que, verdadei

ramente, despertou para' o

prog'resso e desenvolvimen
to". S�o últimas palA.vras;
"Que Deus guarda VOS:Jen-

ato que determinou o [nu,.

donam.ento· naquela cida

de, do Ginásio NormaL Di..,
aquele homem público. . à
certa altura, de- sua caloro-
sa mensagem: "Receba., sr.

Govern�dor, o penhor . de
nossa melhor gratidão e a

certeza de que Agua .Doce'
cia".

./

Você que é culto; Você que ama as coisas belas;
Nocê que gosta de música coopere na .expansão desta .

arte prestígíando 0- "II CONCURSO ESTADUAL DE PIA
NO" a realízar-se nos' dias 6, 7 e 8 de julho próximo viu-

I douro patrocinado pelo. DEPARTAMENTO DE CULTU
RA a rua. Saldanha Marmho na 47 no horário da manhã.
Serão atendidos todos os interessados com as demais
informações .

...,----

Comunicacão da Iaculdedede Fitoso-
, ..

fia,
.

Ciências e Letras
.

,

A Secretaria da Faculdade de Filasc fia, Cíências e Le
tras comunica ,'lOS interessados que os exames de Concurso
de Habilitação, em 2' ,Chamada,

.

rea'ízar-se-ão .nos dias
. 4, 5, 6 e 8 de março às 8 horas, achando-se o respectivo edi
tal afíxado na Faculdade.

A matrícula dos candidatos. aprovados s�rá feita nos \
dias 9 e 10.

'

As aulas na Faculdade. terão início no.dia 12.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 1.965
Aurora G�ulart,

Secretária

?
d�s.
.......

dias
..

poucos dias.
você d,Qr o

c,Praia' Ltm-hra' Ma!ôs. ' '

Os Mais Belos, Maiôs Sio Encon 'rados
Ra A MODELAR ..:_ Em 15 Pagamentás

� Sem Enlrada -
,

Nota do Ga'binet'e de Relaç'ões
Públicas

De ordem do Excelentíssimo S-nhor G�v.e�n�dor do

Estado, .0 Gabinete de Relações Púb-icas do Govêrno d.o
Estaq,o de Santa Catarina torna público aue não raverá

expediente n'lS repartições púb:icas estaduais nos dias de

Carnaval. 1 J 111 "I'
Entretanto, o exnedié"te de quarta·feira de cinzas (dia

3), será das 14 as 18 horas.

Paláçio do GO'llêrno, em Florianópolis, 26 de fevereiro,
de 1.965.•

Em lSÚ pa.;tt;'do Tej'ô�-- homenagem ao Rei.
Capitão·mór Estácio de Sá. A cidade foi prosperan
no comando de uma Esqua- " do. .. dia a' dia crescia e se

drilha armada por D. Cata- estendia; mas os francezes
rina, com eles,tino, ã BIl1\ia,· e os indios não deixavaDl
onde ,receberia ordens cÍe em uaz os uurtlll!1lp.ses, ch4
Mem de Sá: sôbre a funda- gando mesmo os seus ata0·
f'"ão ,da cidade à mar�em da que$, visan!l" e1C'!lU1SlJr do'

Guanabara. Ali chegando' e91 Morro Cara-de-Cão e adja
fins do mesmo ano e com a �ncia� a F.d","io de Sá e'

ajuda dos padres Nó....rega seus· companheiros.
e An�hieta e do Ouvidor· . Fmalmente as forc?s lu·

geral Braz, Fragoso ,conse· sas consetruiram ded";"a
2'uiu -auxilio" apórtando à ' vitótilt eYl)1Jlsando os ini'"i
Guanahara a 28 dé feve!'ei· �os de tôda a oda m;aritima

.

ro, onde, no mesmo dia, da fi1ll\nabara e das ilhas'
dormi'!'am

.

tranQuU'ls em que lhe fi'lIlVllm :>·0 rellt..o,
terra firme, em barracas. não sem que Estácio Íle Sá.
Assim, . havendo' desemba.1"· o 'herói da neleja, o Gove-r·

cado e preoaràdo o, hcal nll-dor da c;c'I.","� d.o 1Iio fie
com cercas de madeira em .Janeiro, fosse .alcançado por
torno do arraial, cavando uma fle'l(a enveneqada des·

profunrlos f6!-1s0S como �"i-' ferida vor um tamóilJ nq

rantia ,ã llossíveis ataques llrc'l.or da batl'lha, foi encon·
dos indios, limparaiD tam· trad.o gravemellte enfermo,
'bem a terra para limpeza é pois a set� ferira seu rosto

plantacões. e, der.or�iÍios a'f!"'n" t1i<l�,
Fostava assim fun,Jada a declara:tldo.se

cidarle fie 5õ\ã'J Se1"."t,i"·'l rlo

fundador da cidade: de Sebastião José de earvi-
$ubstituiu.o outro sobri· lho' e Mello, Marquês de

nho de 'Mem de Sá, nomea- Pombal, .eleva, o Rio de Ja·
do em 1568, Salvàdor Cor· neiro ã categoria de Caui·
rêa de Sá, primo do herói. tal do'" Brasil, sendo então
Foi quando mudaram a cio nomeado Vice·rei do Brasil
'dade para as. proximidades D. Antonio Alvar'es da
do . Morro·' do €astelo, o en· Cunha, Conde da Cunha, o

tão Morro' 'do DescaIiso'� pa- primeiro �om séde no Rio
ra' onde for,am, a 1° de mar· de Janeiro.

ço de 1567 transferida �'ba- E. assim, 'desde 17f:3, o

se da' cidade e pro'ridencia- Rio de Janeiro, ou melhor,
I

•

da a construção de u"'a a �muito leal e heróica ,CI·

igre1a . dedicada à. São Se· dMe de São Sebastião do'
bastpio '(foi terminada. a Ri", . de ',Jill1eiro",' �1i)lIlada,1
sua construção,. em 158�, por Estácio 'de Sá. a 1° 'ile t
quando transladaram" da tma,rço de 15�5, é a Cal1ital
Vila Velha os restos· 'mor. do' Brasil. aié qu� foi mu·

tais de Estácio de Sá.... dada uara RrolSilia, .a 21 de
Mem de Sá pro'Videnci�u a�ril de J960.

a edificação .de 11m palácio
vara os -governadores,' ,pré.. .,Aqui . está, pois, ' a ll<lSSa

dio� para o funcinn"m"uto. homenag:em ao nobre povo
'dl!s . repartições administra· do- Rio . de ,Jàneil'o, llor oca

tivas e' para residênda ,d� ".ao do 4° centenário : de
funcion4riQs, fortifi.p."cões fundacão de sua maravillto·

uara' a defesa da cidade e sa te;ra, a �çidade mltravi- ttudo quanto mais . se· inlpU· Ibosa" de JJOSSOS cantores,
nha.· a "muito leal e h"l"ói�1t ci.«

j'!l1e;ro rI!� l'õ n. l�l�?-ê;.· ue 8íio' Slibastião do u
I, lsien ia; RÍÓ" ue

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




