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Centígrados, Pressão Atmosfl�rica Média: 1016,7 mi
libares; Umidade Relativa. Médhi: 75 f.)�o; Pluvioslda-
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missão DO Espa�o Sideral
vencida mais uma etapa na 'conquista" da lua

PASSADENA, Califórnia, do Laboratorío de Propul- O "Ranger 9", que obede- refúgio contra a chuva de
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d
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d"
��---:' .-- 24 (OE) - Fato de trans- \ São. Ignorava-se até o 'mó}

,

ceu a ordem de mudar seu, 'meteoritos que caem inter-

. m.'·' e . rranca ,,' a �alannense: . �;::';�::::;=i.; E:::�::��=t:��:l� �o�����::���: ::;::��:=:�i:7��
r " .' '

,

'
,

pelos, E.U.A. inerentes a ao· povo norte-americano ra "Alphonsus" ·com a qual giões planas nas bases da

B rusque r,ea.liz ;:t com êx ito '����:;n:;�i�m;�= ;��::�n,,;:. :f�=uf�:�: 1(�leeOj��eln�]O:u��l"lto�I�11:e' tmrot:s�hqe�êdrl::l.' �:�:��;:e:�r�i�:�:��;:�I�:...

...J rumo a superfície do saté- .....u. c ..,. _ sa, uma vez que astrôno-
lite atingiu todos os obje- metro e, segundo os cíen- mos norte-amerícanos ja

.'
"

'
,

.

,tivos previstos .pelos : cíen- tistas do Laboratórío de observaram na área, man-

'Imp'iortan t-e ccmpetics
ão �,. �::a�:�����;�:��a���Uí��: Marcha :��U��ã��'ê�t\:ij:�:t����: �::�� ��:����:�, aq��e�:�;�:

A cidade de BrU3qi10 � 1-' a realização, no Berçu da TAIUNENSE,,' cor'rida de orientaçãO técnica dll i\s-' ��s Gl:O�i�;i���ça��nq�:lat�: Continua sa:l::J:e::i:r_t: ..=e:: :e:s� ...... l
veu, dia ,�1, domingo, sua' Fiação' Catarinense, do I automóvel proinovída .pelo socíação Atlética Bau. o do ge as ínvestígaçõeselucidati- SELMA, A 1 a b a 111 a, 27· 'rt S'J' I

. ,
maior data desportiva, CO,IU 'KM. bE"ARRANCADA CA- jornal O· �tIpNICIPIO, sob Brasil daquela cidade: vas dos místértós e dos (OE) - Vários integrada·" I êncio ,pJUsto ",

'" .' .'"

A multídâo que "s�lh t i.t enigmas indefiníveis, das nístas reiniciaram sua mal' 1111 jlJ
• • o- ".

-

III' ' Não há, no panorama político brasileiro, povo que_a grande C' emocionante ,armadilhas insidiosas que cha ,de Selma à, Montzome- lIIII
'

- "

.

<..., ,. - .-' ,.-
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!III
maIS exata e sinceramente se tenha identificado eom a

prova autol11obQ{stica, vi- povoam o cosmos, e a lua. ry, após passar a, noite

•
nova ordem ill�tituida, sem distinção parüídária, que o,breu de entusiasmo '1;1-1 PASSADE,NA, Califórnia, num campo a's maraens da d c« tc·' ,J. , J.',

�

, � e �an a Catarina, Essa posição volitiva não decorre !k'arredando pp ('O loei!.,.t até 24 (OE) - O "R,an!ler, 9", estrada de S·elma a capital iii .

c.. - -' 1 --, ' � .' c c

,II hnprovisada ou emergente Inclinação, ele oportunismo
'

o f'im da . competíçào, cuja trajetória foi ligeira-' do Alabam,a. Os dntegracío-
.. illtere.ss,ei1'(�, o, 1.1 de ,c.'o,l1v,eniêl1cias illfel'iore.>s. Em ll.cnh�i'.Partícíparam .da co,:rda' mente, corrigida ontem de, nistas que sairam domingo ,.

,B' l�a hipótese n.I,}s SO,l,I.da,riz,anw,s.ou aplaudimos oI'Je.üt.!l''?,,6, carros "'e fabrrcacâo manhã,' retransmítiu díre- ,ele Selma encontra.. se' no 1If -

-

'

u c '�''':< '

111'. çao -com sentido unh.llemocratIeo., nem nos, aC.'Ulll11he.'la._nacíonal reprcscntan 'o tarnente às em. íssoras de te- meio do' elaminha, restando Ih
'

,
' _"Ll'Q.. .....

.. ]UOS COIlI os que lua arataymn rIquezas ])ubhcas c ilu.
Flor'ano'uo'J's Clll·;'l·l.,!l levisao norte-ameri,canas as airida, 40 kms, IJar,a p'ercor- JII \,l(. .

,� 'J', . '* J",

"
rliftm a boa·fé popular, lJara a i,ll111lantação de l't'ginw,J. '11 'Bl p'" l,'magens captad,'ls durante reI' até a checrada do ed'f'0111V1 e" umeaau e .'...<' 'b' ,I 1- totalitário trucidador da liberdade, contrário lL ínclolc{É

q e os 10 minutos que precede·' ,cio onde reside O govern:iI.-
' \ III'u .

..

I'nm ao seu impacto com a dor Wallace e a se'ele , cristã.e i.J,l�lependellte, aos sentimentos autênUcamt']J·
"
O vencedor absoLttq ,;.)1 ela

•
te naCH}l1lthstas da Iwssa gente. ' ,

. .' Lua:, anunciaram ontem,' Legislatura ,Se2'Tacionistaso Intcl'Jàgo;; pllotaa.o r-�,o � Guardamos, assim, o apêgo à conUllui(lafle bistÓl'i-._'1 'I '1' R b
.. Ir. nesta c,idade, ao cientista do Alabama. IIIÍ! •

I t'
,

:,1 Ji vOJa,ate ,1. en �;'J.Uír, III' ca (C 110SS0 SUllel'10T (es lno de povo lhTc llUllla pátria
de Bl1.Ui.le1laU, eflk tez' ;

__ .. .. _" _ ':li , ,.>.._,__ .:...,.___ II1II liv�:e, êlhsonidos 110 tralJa!hO �le sua 111'Osllel'ü{ade �na._percurso· em 36" ',6/1�. ",." III' terIal, moral, e cuHul'aI. Aí esta porque Sm).Í'<l Catarmu,d
A ,cla;>sjDca�lia, g3',' ,: Y';J!. ., enibora mai� O\{ mcnos desa'llll��,rada em scus csrorços,�1 seguinte: CO'mOhista5 F,r,anorosamenfr; , t.t'111, e01]s�g'Uldo mm�ter.pe �Ul .l.mha _d� vallf�nal'da do
.t.) Ruben Murr "'- 1,1' "',. �

,', ,,_. d,�SCUVÓh?n.1.C01.O naC,'lolUll.. ahugl,'"(la, ' nao l'êLrO, pelos' ;Aba-'
::)'

"

•
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) .,i.,",I, . •
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.. , ." �t.gQS --:c-�,,6. Ih 10, -,.'" . -
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lo!'> eCOtl.p!l�l{'�!.�' ::�jJ!lçe�rll� lIl,1!', (1�1l1"�.llm·í;'lh"', '-irl'$.
�: ;�:,:i.�-;��t�.,�lit1.1:,�a. .-�'" f"" ;i",i.i���"��t�·�'f��t;(\�kla( 1 ',;J�gan). �{{) eC_lltro llal':l U· periferflt �"sim" durante.
,-: ;;"1l,*Q� 3.T 'mblno K[SC;�I! v��lv,aUU.l 'tru·�t'itnHVjj ... l(lngos anos, dClllOS scm receber, (:' o t.!,HC !lOS �OCa\'êl,1II'
:
'. mu�hb'r·.......:. 'Wi11ys;-

,

L )
,

, '.
'

,fII escassamente, era sempre por contingência Ímpérativa,_
1/10: 4.)' Levy Meil'elles -' BOqOTA' 23 (OE) ._ 'loS batà:l1õcs o.e inl:antac" .1, f, - _ mas de tal despro))Oreionalidacle,' que se fazia insig'uifi· ...
'W1l1ys - 40'" 8/10: 5.) Cal'- F6rças Arniadas colomj:j:�J,- lementos ela Polícia 3_- d' cante e, mesmo.rem,u·cada in;iustiça. Não quer�11los afil·,.
los' pruner � Silllca l�as ocuparam'a regiã.o (;,).. clonaI, aviões e h.e,lc:'}L"'-:� III' mar que nos fiXamos \Una ,situação de auto.suficiêilcia.•
,','10" 0/10; 6,) IVÍal'iá,: '"",L;,l lil1ecicl.a eomo República,. 1'08, SOb o comand.o cio ',\j- • mas, cm l'ealiúade, buscamos, dent;t'o' da própria detm'"

"', Pereira - Simca - "U" TúlIçpe.Qdcntç, contr:JLl.da 1'on81 Hermanr10 ::;orl�'·f.\. minação 'lJ'erseverante, ':l'eCIUSOs capazes de evitar o es' ...,
7.1 . Roberto _ Wec,�?l cle'scle 1�;j� pelos glP)"'j_' Cubldes,., comandante ;�a .:," farcIamento de. ))OSS� eeonoÍllia.

.
'

..

III
1.093' -:- 41"1/10; 3.'1' i\dolal< lhciros comupistas. p'ai'ti- 'VI BrigÇ\ lu, I� _C,om '0 atual govcrno, a despeIto da COllül1uu[adetlJ
Boel1m ,-- 1.093 41" ciparam' ela ação· "f, ';06 Il de COlJ(UÇÕ�S qne, �aI�ez, pouco, a pou�o se, n),odif'iqUe�l,.4. '10: 9.1, Bruno M'Jri�& -

... (ladas as Cll'ClUlstallCl3s de l:ecuperaçao 'c res�,auraçao_"Bimea � 42": 10.) G<:;l1"1''' �..')r-" "." :. >' J' :�, : \ ._
da normali(lacle administrativa e fil1anceh:á. vamos e,-j.:...dt 'Bozler � 1.093 -

.. :!' .:\S l\lA.rS ln.LAS OUi,-l�NJGO�S DE li' den�iím<lo Ull) })r(Jgr�sso �ós mais acentuados, gTaças à�
;,:,10; 11), A'rminío Klc�1,

CAl\IA E l'!IESA. LINDOS fAQUEI' )5 _ Plani!icaç�o �l,� Ó9rhs e; ln�lboral1l.e;ntos' que nos C�l().,
D�W -- 42" 4/]0; Xl<J,L;,5 .J cam em sltuaçao' tan�OqnalS aprecmvel" quanto se temGFeanz - Sill1ca '.U" " operado à custa do nosso próprio trabalho, do nosso 1lI

l(tO:. 'l3) huiz BllCh BELíSSn�lo's JOGOS DE POItCEl..AN!\S. obsti?ado amOl' ao desenvolyimeuto constante e pro.'íTolk.'3, - 4�"; 1<1) f�t,,) 15 pj-\G.L�)JvÜ�NTOS· NA' A l\IODELAR. .. g!·eSSI'\'O. ,-'
'

.•
stolfi' - Simca - {;3"1 /; 1: ,_ É dcss,aJ:te qlle Santa Catal'ina se singulariza m,1J
5) Ces::}r Buch -- '1:\ :-: • conjunto dos 'Estados, situando·se entre os que .oeu-.
- '43" 7/10: 16) Müxgit Fq

--- �- �- _._-- -" - ---�----

• uam :Iulha. de fl'cilte na escala elos valOl'es econômicos .

• bel' >:;- Voll�;s - 43" l.i'
..
através das realizações. de vulto, de tôdas a� atividades,17) Cesar Seara Jr. [. I ( t", ,. produtol'as e cOl1struti"as. ' ,

DKW __; 44"; IS) [Olpregaaos OOITanos ao • Mas, alltc o seu merecido destaque, exisi�, -propnsi.'
Hauer ........ DKW -:- '11"'?o1 l} j�, tal ,ou ocasIonalmente, uma como conspiração do silên._
19) EgOl1 Moener ,- P�.., Pa rceJ;.'ldo � '!io, 110S cenh'os meil")]Jolitanos, Não se pode lleg'ara!ll
- �l4", 3/10: 20) Ete ,\'}- 'lJ • 11le.; em �'crtlade, não dispomos de ól:gão de pl'o1Jag'anda�
cbel-s -- .GÓ�·djl1i �.().. .. �<"lcr,b,jza(la, com seu" éustoso aparelhamento, nem se'
'21) Otide8 de SOl!-r.l ,- ,NATAL, 24 (OE) - Sino g�,dos \na Indústri,'l., euic:s �em, [e-t,f) a puhlicidade lá f.ora.no fei:io e�stumeh:o, is-.-
Go,rdini --'- '45" 8/10'; tll di� de emprégados e de 'dirigentes já se pronune:a... LI) (". �l-'lb llag'umellto de espaço em JornaIS e rCVIsLlIs,1IIJ
Luiz A. Ros� ,-- GOt',';,!;l...,- cmpre�tlres desta' capital mm contrarios .à medida, ., )inda nisso sobl'essái o c�tério parciillonio,;o

\
de elcs.•

46"; 23) Car1G� A. 'Saia'rii têm � se manifestado COD- se re,mirá ainda êste mês IIIÍ
"'e�';lS. que llotahiliza a administração atual, mais ,'oHa.,

- Volks - 48" 4/10; ;J.'i;j trúrioo.; no: propósito gover- para, emitir pronunciamen- � 'la }]�'l'a a t"Ull)rêsa árdua. de solução dos .nossos prohle.�
Ricardo Ciaúdio - Vo',ks nament,<:<L de parcelar o pa- to a respeito. • �1[I<: . .l.) 1111(' l)a1'a o estailejo ele um progl'esso �lIC

'

oP
-:- 48" 9/10; :,25) Miro Kis- gamento do 130 sa�ário. O __.<__•__ • ._.. ;:;> ... j�l'nalisll1t.. �ão cleveria �er o ,]ll'ul1eiro l} pCí-l'luiS:1r e'
tCllmacher - Volts - Sli." Sr. Dantas Guedes, presi- ,. UOClamill". �e vaida.d.e l'eveste tal atitude. eSl'i3 é a do,21)) Ra:ymUlldo .Vrelra dente da.' Associação Co- I' 'D' t _ 1.ever cUl1�]J.rldo, da 9bra itttensa' .realizada, !lesa tenta uiIII
DKW (nãQ' cOOlJ.}lctou � ntercial, arinnou que o pro. .. uarez esmen. e

• "�lYores e.à düusão duma fama calcadlt -,cm fácil ClIS·\tII
, prova). jew, ao im'és de bene.fici:;tr· ,RIO, 24 (OE) O mi, telO. ,'. " •

f· .,; . - .

di'< nl',�tro Jua'l'ez Távol'a dé&�, L�Hl1e,'nt:i._velm.eJlte, nos C,eJltl-os arttlrô,üs do lJaí.s, aas 'tt'ma", VIra ,pre�u c",- '" II. .. iii
las em lJaNe na movimen- .. mentiu que, tivesse escrito, 'uaioria da. iI11Jll·ensa.· não sc, }i,bel,ta à illdiferença dilSpji:·,.
�<:),çrio de <ellpltàl, põrque de�' qualque1', ·carta ao l)reSiden- � <::enie com que trata ltárias unidades di federaçã<!. Os,
RmübDlsos no deconer do te à,q" Repúblic�., sôbre . a III luólnios jOl'llais aqui chegados e desde logo· adquiri,..
ano farão falta à norrnali- atuação do minis�o Rober- • dos por nnmerosos leitores, s.ó registram informes ikP
dade das transacóes até' de· 1!b Campos ali ele qualquer I11III Santa Catarina. (!ullndo em' referência' a evcnto,' il'i�gj._.,' .

outro, ministro. Em nota ,. cos, acidentes, enchentes, etc. Pouco !'c Jhes clá que i''''

z..olupro'- Outros dirigentes, ofiCial disse o Útular
'

da '_ Estado se estafe cm tarefa$ {te l1l'ouw;ão c fie d!'!;d:l!:.
dO comérCio teh1 o ,mesmo Viação, que juiga ser seu. vOh'imellto, matel'jaJ e edtmaclonaJ, PlIll)al·clhaúdtHic.
ponto 'de v,\sta, afil'mancib elever colaborar lealmente com, os em maio}' eyidência, contlibtUndfl, T)[I1' t(lflos mi..
'�ntre éles. o Sr. LeopOldp na política anti.inflacioná-' melo!'>, para o fottvJecunellto da ecollomia i1a{�innal, I"I�,,,
Silveira'" dQ Clube dos Dir&' ri,'!. do gogvérno, diligen-, chum·sc num hermeti$mo ÜljustifiClÍ\'el.' qlUllll]u a mis._
tores :J;.ojjstas. que à p,llrce· ciando na medic\a do pos- III são jÚI·na·Hstica COlllllol'la, Sobretll<lo,' ,11 crônica dns ati'lIII
lamento do 13° gal�rio sb· sivel para aliviar cada vez JIII vidaõl's 'Cl'ia,dora,s estalltiais, :relaciOllan,c:lo·as com o prõ."
mente não ,prejuClicará· as mai� a pressão exercida sôo • llrlO ]Jh�l,o federal, de sorte

.. a oferecerem idéia viva c_
grandes :firmRs, mas será 'bre o Tesouro pelos testes l1li tanto qU'mto ]Jcl'feita do dia-a·dia brasileh'o, em scu.
fatal às pequenas empl'êsas. das autarquias subordina- JIIII conjunto e, em suas mais apreciáveis particulal'idàde1!i,:",
A Fede.ração dos Empre- das ao, seu Ministério. •. De certo. modo, tal orientação gera desconheti.)J

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

• l1l"ntos c juizos deformados, 'Por insciênda {lU ])IH' <lU',
:<ênci.a de i1lformes esclarecedores, em de.tl'imcnto dos
, que traballla.l�l, longe do asfalto� pela pruSl)erillade co.,

I .• letiva, E é dessa fonna que se }'estrulgc, .que se l'edld'
'11 zem estímulos e medidas incenttvadoras,' mellosprezall.'
• do·se a importâlicia assumida esforcadamente uor l'e

.•'.:..._ • giões que cOll1preendem e tornam valor,concreto posi.
III tivo ii ,constl'u(lão do prõul'!o destlllo. .

I •
� Não vai nestes comentários 'veleidades de libeIfl.4
_ Cada um aie sob a iils]JÍl'ação de seu arbítrlú.-M:m, de'"
<fi seja.mos a�nas fixaI' (I fato, com a tristeza e ti PCZll.t·'
Ji!l vuc ih'em sensibilidades, frente' ao ,atitude. ,,; -H ll11J.!fo
., iiJ.bCJ:inlinu'Lona!> e .lUJu:s�a".

'

__•__��__�a��__•

BANCO,DE'�DESENVOlVIMENTO DO ESTADO'DE SANTA CAfAR�NA.' .S. A.
Flmtto de Ftnândamento par,a AQuili�ã
dê Máquinas e Equipamentos Industriai
'.

" F I N' A M' E "

I'

...

, Uube.,! 1.\'lUl'f,. p,iloto do lllterlagos que Vén�e� ,a prO\�iJi CGlí): 0, �elUPI:! '(\e f6:' 61iO'"
recebeu lIas mãos_da Sra� Prefeito .Cyro, 'Cevae:ro a GOpR Go,'ernador Celso Ramôs.

,
.

., ,,' • . "
- ''tr ...'

.

.
.'

�

, 'conferida a(,l ,1° c1à.SlJificado '.

26 �:t.t�S qe,�abl:ic�çãp �'fciO� tlesfilàm l?ara· o-gránde público antes do núcio da' 1

'" . ',' prova, . ,

" , (. 1': "

,

':'

� ,t.. ." t'

FINANCEIRA" ,

I

Santa C,lltari.rut S.A., tem a. satisfação de comunicar, aos
I

foi credenciado pelo Banco Nacional de Desenvolviniento' Econômico (BNl;>E) c:êmo Agente Fhlanceiro para
cessar operações de finandament.o a' iongo prazo,' par,'1 coi1ipra de máqlii.nas e equipamentos industriais, veículos
pesados para transporte de. cargas, bem co�no p,ara instalação e expansão de 'indústrias de pequeno e médio porte.

Informações e orientaGão sóbl'e o preparo de projetos e condições poderão ser' obtidas na sede dêste Banci),
e111 Florianói)olis, Prh<;;'l 'XV ele Nqvenibro.

' ,
'

A DIRET01:nA

O Banco de DéSel1volvimeilto
res Industriais do Estado que, nos têr.m

{'REDEN'CIAl
.

N; 2
REI!'ORÇO DOS ENXOVAIS"
SIlVIPÁ'l'ICA PROMOÇÃO DE

.. A MODELAR!
LENÇÓIS Sl\NTISTA -:.' COLCH��S

'TOALHAS

AR JI-ÇÕES DE CAMA E l\1ESA._
SUAVES N1ENSALIDi�DES

. .

'\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UI ec:ü
RussaSÔbremarcasepatentes. OSVALDO MELO'

DE NOVO' O ASSUNTO: TEVÊ (TELEVISAO) Quan·
do eu olho para o meu aparelho de televisão, ali no canto

da varanda, coberto com uma capa plástica" como um GENEBRA, OE
traste inútil, depois de tantas promessas, e garantias e tados Unidos receberam

quando chega I} fim de cada mês, de acordo com o con- com satisfação a notícia de

trato estipulado, escarrapicho com os meus chorados que a União Soviética fará

,

cincoenta mil da prestação, da-me gana de dizei' uma parte, brevemente, do sis-

porção de coisas inconvenientes. tema internacional de pro-
E se saio ás ruas" a, começar pela onde resido, olha teção às marcas e patentes.

para o alto e vejQ. íruanenas antenas na base do "péga tu- Harvey J. Winter, da JLUl

do", então p,cJ:gunta a mím, mesmo; afinal, essa coisa vem ta' de Assuntos Econômicos'
ou não vem? do Departamento de ,Estado

Dizem que vem, mas, o certo é que não se ouviu nem Norte-Americano,
. declarou

se leu até 'hoje, uma palavra dirigida aos telespetadores que foi motivo de: satisfa-
nêste sentido. ção para os 'Estados Uni-

Nenhuma promessa formal. dos tomar conbecirl1ento
E a nossa TEVÊ e a BR 59, I' dessa decisão" da União 'Elo-
Não atam, Q"eUl, desatam., !-.;. viétíca, '''Jfl;speramos qt�e <1

• Prometi não; c;lizer nada a respeito dêste 'assunto" roas,' � aceítacão' sovrétíca, .da Con
as cartas_ que tenh.o r

..
ecebido solicitando meu l?rOnUnCia� i vencão de Paris para a rro

mento nao- me permitem calar. 'LI teçãQ da Propriedade }ndús'
Vo�tarei· ao- velho tema.

Elizete Cardoso, a "Díví

na", pediu apenas (oítocen
tos mil cruze-iros), para dar

um "show", nos .s,''1,lões do

Lira Tenis Clube.

dete da Câmara Júnior

Florianópolis Gearge Ri

chard Boabaid Daux; pre

sidiu a 1.0 Sessão Plenária
na noite de ontem.

soviética dustriais do Ocidente e as

condições do intercâmbio
comercial entre o Oriente e

o Ocidente.

rou-se a decisãotrial seja o cornêço de uma

nova era de cooperação no

campo indt-lstrial", - acres

centou.

Os Es-

um indício do interêsse de

M.oscou em. melhorar suas

relações ·com as nações in-
Marcaram encontro no al

tar mor da Capela do Divi

no Espírito Santo, 119 pró
ximo sábado, as .18' horas,
para sua benção nupcial,
Marísa Lopes da Silva e dr.

Jonas Nunes de Faria.

Foi vista no chá das Cin-
. ,

co no Baiuca, a bonita Lêda

Regina de Souza da Socie

da de Tijucas, em compa
nhia de; senhor Aldo Rebêlo ..

Outros governos ocíder

tais fizeram declarações
similares, salienf.ando a írn

portància da futura coope

ração soviética no campo

das marcas e patentes.
A União Soviética é o úni

co grande país industrial

que não aderiu' à Convenção
.

de Paris de 1883, que reco

nhece e respeita os ínven-

,
tos feitos nas. nações mem-.
bras,
De . modo geral, conside-

Notícias da Prefeitura:
, o Prefeito Vieira, .da Rosa recebeu do M.illi."tl'O

Ed 1ar(10 Gomes, telegrama de agradecimento pelas
felicitações enviadas quando da posse do atual Mi
nistro da' Aeronáutica, E' o seguinte o texto do tele

grama.:
Apraz-me

enviado,
Eduardo

Kenel Clube de Ftoríané

polis, promoveu duas gran
des exposições em nossa cio

dade .

Verínha Cardoso, no pró
ximo mês recepcionará con

vidados, para festejar idade
nova.

gentilezaagradecer Vossencia abraço

, O Departamento de Cultu

ra da. Secretaria de Educa·

ção e Cultura do Estado,
está ,patrocinando, em nos

sa cidade, o "Curso de Bal·'

let", tendo como professo
ra Dna, Ligia Callage:

Ministro Aeronáutica.Gomes
Eduardo Rosa, é respon

sável pela recepção' do ca

sarnento de "Miss Santa Ca

tarina", Salete Maria Chia

radia; na cidade' de Lages
no próximo mês de maio.
Para o acontecimento; serão
espedidos mil convites.

PASSEIOS

A Prefeitura Municipal esclarece que a . multai,

latíva aos, reparos dos passeíos.. é exigência da lei no,

605' (lei trngarettn , de 13 de dezembro' de 196�. Em

bora não lhe, cabendo senão cumprr-Ia, a Prefeitura

encomendou material, e mão de obra para fazer êsses

reparos, visto, reconhecer' a' dificuldade em que se er.

centram ··os srs, proprietários por cumprir 'essa ler

AÇÚCAR: . ASS'8NTO QUE JA SE TORNA AMARGO '.'
"

'. ..' . \

AsMag:n�tkás 'Sedasdo Uzbekistão.·A' SUNAB tornou uma providência certa, certIssima mes

mo.

Está, colocando' na praça açúcar a razão de CrS
1.300' ó saco .de 5 -quilos.

.
. •

Em alguns arrnazês o açúcar União está· sendo ven

dido á 1.800--0: saco de 5 quilos, .enquanto, o Pérola é v,en··
dido a CrS l,SOO' o saco de 5 quilos.". ..... rÓ, •• , •• "., ••

o açucar a' granel está sendo vendido- li< :Cr$ 34;0,.', '"

Diante de tanta disparidade, OJl a gente .fica;·'mei,o bi-
ruta ou então, não sabe mais que pensar.

.

.

Há muita. gente que se decidiu. a usar o mel,' substiju
indo. o açucaro Adoça mais, é mais barato e melhor para
a saúde., '

.
_____ •• __ , .. _,4__ "'__.�_'_" .-:",_

Alta.mente comemorado,
foi o aniversário do dr.

Fra.ncisco Wosgraus, no úl

timo domingo. Na confortá
vel residência de praia em

Coqueiros, aconteceu roda

das de uísque.

Festejou idade nova na
.

última terça-feira, o elegan
te brotinho Regina, filha
do casal senhor e senhora
dr, Newton D'Avila (Ivone).

Por LOlsíf.·· Sit�J'O"
.

tico. N,Q passado, eles ,e2_�'!1

-o, artesãos- pobres, que '_;!'�i.I'la--

ORBE':'PÊÉSS .M, lh-avam por sue. c-onta e�,l;e
mulheres', . 'do 0it.be�i_"tàl): cíam os desenhos E 51\.

Repúbiica 'S"lviétli?a. eh.. A��" maneira, Quando és.tr" 11';(;S

sía Central, §·u.,tn,in .le '
se tres puham a secar U�, r-!m:;

vestir com' sed,'1<i, scnoo para o tecido, a (""ade. pa
seus estampa �'.)S pre�'endús _

recta envolta l11.F')J. ill!f.'rt-

as assim cham�uh:;' "ka- sa teia de aranha (:e tios

natlas" e ."bekasab", cl'3 CÔ'. de seda. Depois 'da :ev,)lE

res tão vivas como 8. nró- ção, êstes ar,tífic?,' S'.� l�l:i

pria naturczft do '!;zbr.:�;,í- rani. numa coope l':,! ;vrl e

tão: se-." trabalhos �·c'':;ll;;·�' i'�ln� .

Pelo visto. êst'_:s s�o 0S' mais cômodos e rC:1Ô('YI3,'
tecidos uzbekos são' t.i'o �,S Há uns anos, )l')V; g'l.'1,lJ

creveu 'o al1fJigo hist6rin.do;,· dcs cooperatil'as Ir�,ailiz:l
da Asia, CenL'8J, A1m-B'akr ral11 a .firma "Atb.3" o"ds

· bin' Dzhafar Mohámp,l Nnr' trabàlham cêrca Cl" ';) ,000
shaji. . operários. Todos 08 ,jifí.�f'is

x x x

..

i-Ioje as 22:15 horas, .através da Rádio Guaruiá,"
estará falando O 'dr, Ivan Mattos, secretário da Fa

'�enda da prefeitura Municipal. Na oportunidade ,: bor

dàrá assuntos relacionados com a sua pasta, eSllé',?';al

me'líJte aqueles que dizem respeíto- ao imposto predial.

Na sede social da Facul
dade de Medicina, o Depar
tamento Social, sábado re

cepcíonou convidados para
movimentada reunião dan

ç','mte.

Estréia na orquestra do
Lira Tenis Clube, sob a di

reção do aplaudido pianista
Aldo Gonzaga, a cantora
Neide Maria. A cantora -so

ciety" ,ago�a será "crôner"
do clube da Colina.

NOVOS BENEFICIADOS PELO PLADE:VI

--_ -- ---�-, - '_�.
Procedente do Rio de Ja·

neiro, o dr. Paulo Pereira 0-

liv.eira, que na cidade ma

ra.vilhosa marcou casamen

to com a suave Paul,"1, Ban·
deira Maia.
Em sua residên'cia, rece

be hoje as "Domadoras" do
Lions Clube de Florianópo

lis, para um chá, a elegante
senhora Làyre Gomes (Té
reza).

reza).

F::we ao que dis.põe o artigo 36 da lei 654 de :;:j ,ele

�E'zembro de 1964, ficaram isentas ele .pagamento eb

imuGsto predial, mais as seguintes pe.ssoas:

Elcio A_nibaI Pires.
- otavio Silva.

PauliHo Machado de Souza.

Maria Marques Valente

Nilton Silveira
OEwa.ldo Manoel VaIgas
Apolonio Pamplona
IngráeiO' João Peres

Maria Sartorato de Souza.

Ary Pires da Conceição.
Boaventura .çigostinho Vieira

AL'tur .Teodoro da Luz

Protasio Horácio Borges
João Geremias

Olímpia S. elo Nascimento
Milton Espezim Vieira

�-J;Nabór, Vitor Mattip.s
.

Osmar Valentim Pereira

Boutique: A luxuosa bou·

tiQ:l\e da Firma Carlos Hoep
cke S. A., que será inaugu-·
rada no próxiÍno mês, terá.
n� dfreção o fino e esmera·
g'osto de Concita Leite.'FAZEM ANOS HOJE "

processos de prodCiC-;,') .e�
tão mecanizados, o que ':J"Segu.ndo ?le ,an::l:i::t, cs

tecidos, uzb::%'}') 'ião V�b as

S0111brasas ()11�, '''Pac'', UlT,a'

cortina po(�e-:,;e
.

r�ar 't,;')jn_'
a contribui,;:;'')' que n;V:;êll'll
pela' terra ,1e Buk:1l'�;'.

Os desenhos d,::,,:;es reci
clas recordam <'.s J111VenS

que flutuam. no céu ; 01'

.".

Fomos informados que o

dr. Paulo Bauer Filho, re

nunciou o cargo de Diretor
da Caixa Econômica Fede·

raI, em nosso' Estado.

vou, cosideraveh'rni P ;),

produtivicla(le do ·rab'l.�lJO,

A prinCIpal ope-rac:5.'), ')

tecer, realiza-'sé corn,{ �:PJY\-
.

pre, a mão, Uniêanwnte
os olhos experiment:l \los
elos especialistas ,loif'm

Com imenso prazer' registramos. na efél11érlrk q.UQ.
hoje trancorre a passagem de 'mais unia data nat8lÍ
cia da' gentil e prendada srta, Ducicléia Djas Stél'rlfJ,rôt,
fill;J.a dileta do SI:. Alfredo StbenJ,ardt e de' Slla 'exma,
eSJ;losa d. Tereza Dias Sternardt, pessoas bastante r2lJ,
cionadr,s em os nossos. meios sociais. .

.

A nataliciante, aplieada ahl,J,1a do Colégio, Cotacio
de Jesus, cursáli',do a '4a, série gini,lsial, será , est.an�(�s
certos, no dia de hoje, alvo de 'grades manifest,acõés
de aplêço e regozijo 'por: parte' de seu va'sto deu;';. ele
amizades.. Dentre às, quais "O, ESTAOo.", se '3.SS0(;la,

augurando-ale a sua digna' família votos 'de perC1�rs
felicidades.

A senhora dr. José :Miatu- Circulando num Simca. úl-

salem Comelli (Silvia), em· timo tipo, .. o sr. e senhora

sua confortável residêJ:lci,9., Tarcibolo Serratihe.

recebeu. a senhora Ministro
Mário Viana de Mello (Eli-

,. , -zabefu), Para. um ,chá.

as' montanhas, a3 f,':o.s, ·in'ao;til'ar as côres .j\18 :r:�

o vôo dos Vá:-;311r')S 8 a lharáo nos tecidos., emal

nat*eza "em np�', S'-'l,eon, sérá se:1 desenqo, E cul(lça
tôrno.e for,::m süo inceí'i-' tocla Sl1�\ �1a�shik_ I

lle;:;te

Aniversariou ontem a se

nhora Benta Leal BaÍler.
Em sua confor.táve1 residên·
cia; 'reuniu senhor:as ele

gantes, da sociedade
'

de

Itajaí, para um chá.

)
I

complicado processo

lógicp,
têerl0-nidos e, ao meS::1()" j enipo,

seu contr-a.ste é mUlto ",rig'
nal .

e. distingue-,:e p Ir :�lla
assombrosa llal'n�O;lla de;
côr·es: Tan;f:1 'ià :; Oi) sca r

dU8;s p�ças' Ci'2 fazenda . i-

·
g'uais, pOIs ,nào existem
Cada carretel de fi) (le S(�

da para o fLlt· L'.r o tecido É'
marcado e sepal'a'�::; )).,10
especialista e, ante3 cle .i�'

para a máquina de tecer

TABELA DE PAGAMENTO Câmara Júnior: Na ca.sa

Santa Cat,arina, o Xlm.•;idep.·Cada desenho tel11 4,5 e
mel;l!inll, MARIA LUCI\

Com involunt�rio atraso, noticiamos o decur"o rle
mais .um aninho de viela trascorrido no dia 14 p:p:a.':;S:1-
do, da inteligente menina Maria Lúcia Piazza,

.

I!,il:.i-·
nha dileta do nosso prezado amigo Ú, José Pia.zza e ele
Slla exma, sra., residentes em Bi'usqHe" pessoas que go
zam de grandes amizades nos meios .sociais daqu(;J<1

A' Tesouraria Municip:;tl efetllará o 'pagamento ciG::;

iguaL Isto yuer dizer. qü-e
servidores municipàis referente ao mês de março 11C.'S

o' especialistas tecelão de.- seguintes dias:

t
.

t D,ia 30· de" marc.o - servidores' lotados na sei'le dJ'
ve er um gos o refimdo e. -

utliizar dezenas d8 'cc:llbi- �,
municípi'o.
dia 31 de março·
dia 10. de abril

mais côres e matizes sem
.------------,-------�_.--.-------------

Cllnka Odontooediafrica
DRA. IARA OD'ILA NOCETI AMMON

Met.odo psicológico moderno especializado para crian·

ças,
. Ãlt.a rot<tção
Aplicação tópica de flúor (pàra prevenção

dentária),

inativos e pensionistas
servidores lotados no interi01�

naçi)és e centemi.� ele ))1'0-
cedimentos e m2�s.lo.:; de

do

municípiO.
dia 3 de abril - servidores lotados na Secção' de Edu

cação ..

comuna,
tecer. No pas_sac1o ..

os segre
dos da arte de �e"8r f'ram

trans)1litidos
.

por )2er31:<:'a

Ã Maria Lúcia e seus' genitores embo�'a
so, O ESTADO envia-1Jv,es seus respeitosos
cumprimentos,

1

com aL·.'a
e efusivos da cáriepassa por uma série de o

perações p�'epara tÓl'ÓS,
- x x x �'.de geraç.ão a. g-er.::tc;úi), Se

ele ,o "al:;rba11d" n:,,) tinha
Atende

-

támbém sras.

Sàmente com hora. rnalica,da � 4as 8,30 às 12 e das 14

às 18,- hora.s

Rnfa, Silo .TOTf!,e, :m - Fone; 2536.

FALECIM E tiTO Por isto, cad:t peça
Observações:' o p�gamento dIaS, senicl,ores ,.lo'cad,os

na Secção de Eclucação _será fei1\o ao térmÍl�o ela i,_en
nião mensal. A s diferenças dos. ve'ucimento� dos 1�1a,�

tivos, corres:�m1.dentes aos mêses d€ j.8IT;leiro e �mU'C0

serão pagas 110 dia 31 do conent;e. A_ diferença cQn!e.�

pondente ao mês de fevereiro, será paga até meados
de abril.

herdeiros, lev8,va consigo
para a terniw)(le sc;u rneto
do de tecer, Elll troca, os

especialistas. sov'iét,ko;, 11:3.0
têm segredos, A cxpec'_i_ên
cia e conhecin1ilHm� de

um são pakimôr;i% j,� to
dos. Todos os' mestres. c::t

tecido pode ser .seme:fla;l�·.e
a sua congênere, pelo l'Q!()

ricio, mas nunca Sf;::á. i;md.
Quando e ond" nasce')

· esta técnica d,e j,��:er, llr..m

os 'velhos �'aJ:;!rbanj" 18�

pecialistas) o sabc'!!:, .1\1as,
os conb-ecedores d;;>_ hi'itól'ia

Na cidade de Passo�Fundo, onde resielia, faleceu DO

dia 21 de março p.p. o �r, .Emílio Tagliàri. Pessôa muilh
relacicinada e estimada em seu meio social, seu desapa
recimento ca.usou a toelos os que o conhecüim prciun
do pezar, SALA

Pr.eciso alugar sala p,ara escritório. In
formações para o t�lefone 3081.

·Esp,erança Esporte Clube - x x x-
/

firma dominam' eda (Asia concordam que
seu berço é o vale (.io Fer-

,ganá, no Uzbekistão. No

centro dêste vale.. na :mE

ga cida'de da seda, ::VI.UgUi'
lán, ergue-se hoje ;l, fáhl'i
ca ele tecidos de se::la Hui:;:

importante da Unia') Sovi

ética, eq,tlÍpada. COD a últ.i
ma palavra da 7,é<;nica,
Não muito longe dest'l. <;'1-

contra-se outra fábiica de

tecidos de seda_;___ ?, firma

"Atlas", ,especiall7.:lcla, e-,11

tecidos em' novelG�';.
O diretor da' fi,' .112. "H 113-

tam Bebabekov'! 1'1)'> dj,�e:
Milha:res de "''\brban::''

'vivem no Marg,uebE �':";ié

REDUÇÃO D-E IMPOSTO PREDIAL
O prefeito Vieira da Rosa enviou à Câmar::t 'M��

nicipal novo projeto de lei que concede favor f:�il'aJ
às viuvas pesionistas, O p.rojeto é cl.o,·seguinte t0ór:.

A�·tic,.o 10. - E' cpl1cedida l'ecll.lção el,e l'{30/0 (s:;tel';_
ta e cinco porcento) do impôsto predi(11 devido por viu

va pe�1.�onista de ipstituicão previdenciária ou de, po..

der púbEco. desde que possua um ÚRico imóvel i qlle,
nf,o aufira outros rendimentos a1ém da pensão.

.

Artigo 20. - A presente lei será regula:m.ent!',d'3. no
prazo de 30 dias.

Artigo 30. - Revogadas as disposições em ·cont:t:í.

Tio, esta lei entra em vigor na data da sua public8.qao
válidos seus efeitos, no entanto para o impôsto Crj"

respondente ao pril11ei'ro trimestre do exercício cor

rente."

Numa feliz e acertada, iniciativa de um grupo 4e
afLccionados do esporte menor de nossa terra, {oi VJt11

muitaprop,riedade fundada mais uma agremiaç'1o (".

pOl'tiva. T,rata-se do ESPERANÇA ESPORTE CLUB.E,

ganl os l11elhore� j"l'o,:e,:E
mentos para tee8:'.

Os teci.dos de S"Chl nacio

nais, inaC'essiveis !lo_). pas,sa
dn para. as r:J�SS08.:' i'(,np,les
hoje ·têm uma gl'Dr-;t:l2 pcG
cura da pop'.!lacão das re-

públicas soviéticas Ó, Asia

Central e da· F(�dfni(�ão

Vende-se' Vól'kswagem
Vende-se 2 Volkswagens ano '19-64

equipados. Tratar ii rua Dr. Fúlvio Aducci,
72'1, no, Estreito. Horário comercial.

que surgiu eTn 21.3.65, e , ·que após
quando foi, eleita sua diretoria que
tuída.:
Presiclente - Lauro S. Margarida
Vice-Presidente - Manoel Teixeira

10, Secretário - Salvelino Dua'l'1;e da Cunha.
20. SeGretárió - Vilmal' Dum'te da Cunha

10. Tesoureiro - Otaviano Q. da Silva
Técnico Esportivo - Sebastião R, Pereira.
Guarda Esporte - Osvaldo X. Rosa,.,
Massagista -'Darci Silva,no.

Conselho Fisca.1 - Nadiel; A. Oliveira

a primeira ....eunião
ficou assim consti-

.......--------�--..;."._.:...._------;Russa. O tecido •

A·V I S O
.A Impressôra Modêlo comunica que já

tem à venda os novos ,modelos para recolhi
m1ento de .lmpôsío de Renda. Rua Deodoro,
')f)
00.

natlas" adquiriu a111\)1.8 di·

liusào como materia� p"ra
trajes nacionais e oo!ec')s
de 1.1S0 doméstico, Este a-

no, a frima "Atlas" ffl!)ri
cará cinco milhões ele D:P

tros 'de tecidos de s:Jda.

e OS\1\1e10

crispim ela Silva,
.

Fpólis. 24 de março ,de 1965
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vor e' quase adoraçãcj Apos quem sofrer, seu algoz per-. mo trampolim pata �;lJwf com o enlêvo do artista d .•

sa-se de mím, quando te dendo,/ Poderá ver o Pai barreiras sociais, fa7,c�.' P1'O letras, que as utilizam pi
"O CANTO DO "CISNE bre y el cÍudadano:". "Los vejo, Oh! cristo,! 'p�eWldO de tôda .a Criaçâo l ! paganda ideológica .;11 pro ra ·traduzir com tôda a 11'

NEGRO E OUTROS ,EN- hombres .nacen y permane nessa cruz! E mesmo não Vê o meu caro confrade selítismo religiqso'\.. turalidade o que lhe
SAIOS", de Nereu C01Tê;l" cen libres ° iguales eu cla- resisto/ Ao ímpeto de abrir da Academia Catarlnense Essa arte, que somente ocorrendo sôbre os lív:

� um livro fácil de se glu- rechos.' Las. dísttneionss do te vejo, Oh!' CristQ,í ce Letras, que o nomer.i .serve para atingir (;bjcLi-. que tem de ler por díleta
, tír, pode-se dizer' mesmo sociales no pueden- funda!' Pregado nessa cruz! E que anda em busca de 8,;:- vos estéticos, é bem a ar- tísmo .ou necessidade, ê,'

que é uma suavíssima' SJ- se más que sôbre la l\t·El- mesmo nãc resísto/ ÁU im- mentes espirituais tão di- te que nos pode servrr eie mo os de Cruz e :Som
bremesa, para' quem. pre- dad común' Aplicando es- peta de abrir-te, oh'! Mes- fíceis�de assimilar, lião pc sobremesa: bemavcntu-a- Luiz Delfina P. Vil"gilio. 'h]
Icisa [cotídíanamente alí- te concepto repetirá �Q y_à, tre, o coraçãoty ,Prcnel'- de 'concordar' com a sua dos também eis que :t P"fl� zca, sôbre os quais fel· cl .

mentar.a alma com os ma tatas veces dicho: que el no-me aos teus pés em ín- tese, nós seguintes têrmos tícam, 'por .ísso flue
'

tõdas 'mado a se manifestar e
.

tos suculentos que ,1. pres- artista es el ser líbre por tíma oracão.z Como. servo exposta à página "li c.1J seu as diferentes iguarias têm vlrtude de sua co�dição l

tígíosa "Édição Melhora- autonomasia. Quien .asptre propondo-rue a servir .. te interessante livro: "l'l:'.(J' a'- seu lugar nó. banqueta ea conferencista ou de rec

mentos" vem nos ofereceu- a ser
,

un Artista,' que 1J') insisto:/ E não me 'VS,lS creditamos que um artista, Inteligência; mas {in? '�e píendárío ,na Academia ,

do, entre os quais s(' R�".- retacee ni transfíera por buscar ao teu labor] Eu; quando o é na verdadeira venha' aéusar do uso de tarínense de Letras, de (

.
contram

. alimentos esnirí- nada ni por nadie esta nisto,! O 111)eu atraso vejo acepção do têrmo, s.va-se trampolim, para obter isto é, sem favor, associado c.

tuaís e intelectuais de "11- cualidad sin la cual 1\0 e 'triste condição ... // Caiu deliberadamente' dos seus:' ou aquilo, aos, que ':e 'utí-. mais prestantes.
to valor nutritivo, como "O. hay creación artística tras +preendo, contudo, o sublt- dons .naturaís para :,.�ing:jr Iízam naturalrnenre, .

ex- Até neologismos s11)
ROMANCE DA' TERRA' cendente, cualídad ya de me mistério/ Que une o ob-etívos que se sit,mm' fo pontâneamente da S1.n 81'- '. construír- com elq�ànGi' .

de Rudolf Thiel e

.

"l\IIO� relativa y limitada por Is. Filho ao Pai, lá nêsse T�'1,r ra Cios Quadros estéticos. A te para objetivos mats ]L0 corno a que se eneontra .

ME:t-ITOS DECISIVOS DO "deleznable ,condición -hu- etéreo/ À 'que o Pai te Ie- arte é UJll ineio de c1,as"Üi· tur-rlos, não é [ust». página 33" logo no iníc;d
PENSAMENTO FILOSo- mapa. Porque considerado vou pela ressurreíção.z/ E cacão socíal., não, resta (�!'l- Tenho uma gTfnid'� r,clr'1i- que, não encontro em (1

.... ."".... �_.

FICO",- de' Luiz Washingt(oD' desde' el
'

criterio material- murmuro baixinho, oblatas vi"a� mas -sc:nente ')n�"('a-' ração' por Nerer C':r:rê'a. ('.;0nário algum: <-<desmu:
.

ELISA FAUSTINO DA SIVA Presidente Vita, que temos de ir usan mente biológico o 80máti- te el,evancl;o: Só! :ne8tnJ' da, como fim em si, n.1l) (''1' Ele' sabe dizer fI,S ·CCl1J.:::=tS clividência".
----'"' do com parcimônia,. sob. co, el hombre nace no li- -

-'--,---�-_._- r--'-_·
'
.-... -:.____ J')fll'il fi, História da 1

. pena de Sermos acometi-. bre". (E o
.

autór . ,,' justif\a L
•

f
' '. r

'

,

"I" h'
'

,·"tu," C'ataiinon" ,

ACESE '�:�����:��:U;i:�:�:��:= �!::o:��;:��� !��:"� ,.1uanDS livres' ce e,.. ram ��:�:b:!�:���::::��::,'
SEMENTES FORRAGEIRAS fermidades. morais' que há' pondo o séguintc): "Pero .. ,.� Virgílio V�rzea, prlnci'

que ��:;: �::r���a�� �����n�;a:�:�:ae �!i�:v:r�� �ê���:::�d� t�aen��:�����, ��;i�i��1:�.�en�:Sd�i01ÓC::��:'i� dat'� MaCI·O..Ral r'.o_-pud,'�·'a' n·d:,'Oi!.', pak��:��sd����a fase da
outras regiões do Estado, e�pecialmente em tprras de 1?ossuirmos muito ,ca-' psíquico, e1' hombre dCi:ide, IJ r; � vielà brasileira ern que pr€frescas e 'humosas ou bém estrumadas. Em zonas ,de nhecimentos,.. Além d.vs que nace tiende a ser ll- cisamos esti1f1Ulal' os ql1Eboa precipftàção (onde substitue a aveia) '. está se tor- livros' dessa prestigio:;;a j di bre. Es la cualidad süpe--

f
.' .

,
.

'Sr,� )'evehm' (;:> l.mzc·.<: !la Ar-

nandcOoPerenéEe prlesta-se a nume:osas consorciaçõe". tora, ai.nda outros Cjuase rior deI alma que 3e ,·'cnn- ."
.

-

•. �" 'o'm'. '"I'n'"·1·0·.·.··, C'·"·'o..·m·'),.'U' ifr I· l,··.': t'a.
' '.'

.

te;, na Ciênej", na Fi 1Oi.::0-
; .LZA: xce ente para corte e pastoreio, muiL.. qúe. diàriamente 'vêm.' à trapone a l.a inferior cn:l- • ,� fj·a. Isso'. e'! d!<;l:a., elcg:an-

indicada para a alimentação de terneiros e vaeas lt'i- noSsa mesa. de trabalho" servadora e inst,intiva, de ::' . ..,.. II} i; -:
,

. :,] � ., ,I; il' elo um casal de c mtcres
teir� e suinos; altamente resistente ao frio e às gea- num apartamento ,térreo ladaptabilidad, de la ma� que ouvi �)on:.:cs dia bã
das.'

'

'dos fundos de edifi.ci�) on- teria a su:'ambiente.,
.

Por Reaiiz()'U-se e111 São Pau- -.-,-,--------- numa fesh ele
'CAPIM CHORA0 PERENE: Gramínea de verãq e de, �omo já temos dito, há eso el juicio de la. media"': lo:com a presença cl� :'l1ais

.

Missa de 30, Dl'acujo. plantio pode ser feito no outono. Caracteri7.a-�e· pequeno qUintal ornamen- eridad afirma que et Ar- de 400 delegados, o· III
. por seu grande vigor e enorme produção de massa. Ver tado de flôres e'árvores... tista, ser altament-p. dif8- Congresso Lituano ria A.m.r:> A família de Rogér'io Iguatemy B;ttencourt, ainda pró.
de Vegeta em touceiras em váÍ-ios tipos de :;010', scn.l1,J .nas· quais. constantemente ,. 'renciâdo, es um inadapts.- rica aLtina. O certame foi fundamente cons-ternad,8. com o falecimento do seu saudo·
das menos exigentes- a esse .respeito. E' 1.Ün recurso f0r 'borboletas e pequenos P8,S- ifli ble ... " presidido por Monsenhor so filho, irmão, sobrinho, primo e neto, convida parentes
rageiro excelente para terras pobres. Devido. a seu sar.os nos trazem, n:>' , de- Piw; Ragarinskas, orlent.a- e pessoas amigas pára a Missa de 30° dia,que será c�'lebra-
grande vigor não admite consorciações. serto do Riu de. JaneIn\ Giordano Bruno, por ser dor espiritual da colônia da amanhã, di� 26,. às 7 hor,':!s na IgreJa de São. Francisco.

CORNICHA<J SAO GABRIEL: Perene e' indÍl��l,do um. pouco do bucolismo' da um inadaptáVel aos ,))1'e- lutuana na capital paulis.. de ASsis. AntecÍpadamente agradece. a todos que compare·
,con�o' ótimo substituto da ,alfafa, presta-se para

.

llS terra natal" de que tt-rr.os conceitos' da époc3., foi ta', e contou com a parti- cerem a mais est'e �to de fé cristã.
mais varhidas consorciações. tanta saudade, sE_;)m pod'�r- queimado vivo. O Cristo, cipação de ,figuras. '-repre ..

RED-TOP - Gramínea perene dé inverno, prodl1- mos mais, .provàvelmente, aloguns séculos antes clê10, sentativas da LituânIa Li-

zindo forragem fina e abundante, tenra a.prolilriad� lá ir ... Que o ilustre �C"1- por ser um inadaptável aes vre, entre ,as quais c !.6.i-

para o gado. Prefere terras frescas �'úmidas, desdo- frade' n'o:s desculpe ',e 'lé li' cânones religiosos. do 'seu nistro Va-sclovas Sidzi·
.brando-se . bem em várzeas, u1argenS de rios e lierras. lhe saem mal.. . tempo, foi ignol11ini0Sa� ka.uskas, p.re:Sidente ds. Co-
de aluviã:o .. Admite várias', consorcia\:ões, cotn trevos e' mente condenado 'à 'n-:or�e missão Suprema d\Õ Liber-

. ,cornichão, ·especialmente.· Realmente, estamos ?bar na cruz ...
'

QUal1do medito tação da: J;,.ituânia.
FALARIS TUBEROSA: Ou Capim Doce, é limá, rotados de leituras de .:1i- ná Lei Divina elo pl'ogres- Estiveram presen:,·s ao

-das mais apreciadas forrageiras de inverno. e prim:J.vP- fici! assirrinação. Nêscp so espiritual' e sinto erl'1 iCong\rt'jsso Irepresent?,ntes
ra o ,que se presta' para, inúmeras consorciações. P!'C-' 11),eS1110 - instante, o correio minha consciência .q;ue o do comunida,çles, .

Etuan,lS
dJ.IZ paStagen1 altamente palatável, tenra e nutritiva. nos traz ':ALMA SIN ECU", Cristo nos foi c.oncedido na Árgentina,' Brasil, Chi-

FEsTUdA. ARUNLDINACEA: - Variedade R-31' é dé Aristobulo Bambíl, livro I pO'r modêlo da evoluç;:;,o le, Colôl!lbia, Paraguai, Ve':'
gramine�' perene, 'reputatla' em todo o múnc1o, por' sua, em que, à mal1e-ira de :r:-ró-. humana incoerchrel-, tendo nezuela, 'e; Uruguai. a]ém
resistência ao frio e à seca. Permite as mais variadas . log:o; logo nos vem é) aLl-

....expalJ.!!qe§, eO)�lp ... a • (:;);"Iefi- de deleg:ações do :CanatÚ,
cosorciàçã:es:, com alfafa, c.bnüchão, trevos, etc. - -proélu-' 'tO'r dizendo,. cómo s"1'iO' sa nêste soneto, escr�t·) an dos- Estados, Unidos, e da
zindo' bem 'em' quase t.odo O' Estado convite à meditac;ãl): "Di.-. _teontem: Um ,mixto <:is pa Itália.

.

II

ero c
..

. Arnaldo S. Thiago ce el artículo prhnaíro de
"Los derechos' deI horn-: ,

\.I.f'

Ass.Óciacâo Pf.ofis'sional dos
.,

'

. Assislenfes Sociais' de
Santa Catarlna

CONVOCAÇÃO

A A.P.À.S.S.C. 'convoca seus associados para Assem
bléia Geral Eleitoral no dia 26 dêste às 19,30' hs. em sua

séde na Faculdade dê Serviço Social sita.à ruaVitor Kon
der 53 cujo .objetívo será a eleição da' nova Diretoria que
regerá os destinos d,8., entidade nó período de 1965-67.

Caso não haja maioria absoluta de votantes far-se-ã
nova convocação dentro do .praso de oito dias conforme
rege seus. estatutos ..

Floríanópolis, 22' de março de 1965.
---...........

COLUNA AGRO-PECUÁRIA
.

'

• ,....___'---
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Em cerimônia ontem
(dia 12�3-65) realizada l".a

seed da missão diplonú·\üca
'norte-americana na Gua

nabara, ° Embaixado:'." Li:1·
coln Gordon fêz' entrega
do cheque de Cr$ .

.5.758',000.000' ao Dr. S" ,<)

Raiz, Diretor do DeparG'l
menta de Estradas de Ro

dagem do Estado do, Para-
"ná, correspondente 'u, pi'l

------....

meira, parcela do com'ênÍi)
de empréstimo de Gr$ 100
bilhões firmado sob a é;<;i
de da Aliança para' o Pro

gresso, entre' a USAID

(Agência para o Desenvol
vimento InterÍ1aciona�, elo·

Govêrno dos E.U.A.) e G

Govêrno do Paraná. O 12.1l1-

p:résti:mo ajudará à CO\1S

truçãó da :81'-)04', a c::a:ra
da Estrada do Ca,fé, no

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

.

"
, "

; ,

':�;. �,��t�� �:..
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--IROSCOPO �
II

.

.

',-'

'.

/ "Nã9· c;::ompre Fórmica sem antes

fazer um levantamento de preços.

---.:.._-...'.-------
'.

Seja qual for o seu sig,no, o momento
é propício para comprar Salas de

Fórmica. :Mas, cuidado.
,

Não se·deixe levar por ofertas

§§P-etaculosas. Só compre de qU,em
oferece qualidade·comprovada.
E, prazo nào é documento. Quanto'
I' ,

'. ','

maior o prazo, maior' o juro, não é'?

Preço justo e qualidade comprovada
SÓ CIMO OFERECE.

" MÓVEIS CIMO '"
,

.

RUA JERÇ,NIMO COELHO N. 5;

A data. nacional da I,:

tuânia,: a 20 4e fel'€l:e'im,
.
foi celebraEl.!l.. em . 'um,i SCi;

são solene' do ConglE;sso,
na qual. o Professor· PlínIo
Corrêa .de Oliveira" pronnn
ciou palestra .sob 6 tema.

"Impos,sível a Liberdade
da Igreja 'no Estado Co-

.' munista;'.
No eri.cerrâinento, ('to

Congresso, um grupo' de

parti'cipantes' cOm'pare,,�u
ao Monumento' do Iplran
ga, ·deposit.ando uma ofe- '.

renda de. flôres eh liome
nagem ao povo brasileiro .

_'t'lI'C. .. .,. ..

"ALIANÇA" .AJUDA A
.

CONSTRUIR. A EST,IM.JlA
DÔ CAFE

Paraná.

."

_ Essa rodovia, 'C0111 316
km. de extensão, ,). p::t�ot.é
de Curitiba' na direçào
noroeste e atrav'essa alp:u-'
ma:;;" das terras agr!colas
mais ricas do Brasil.
O Paraná produz meta-

'de do .café ibrasileiro, e

essa estradá, facilitará :J

escoamento do ,,�)r'liutQ
através do. Pôrto {le Pal'a-
naguá

.

por preçó bem infe-'
rior. A. rodovia contribuil'á
também para a come::-cia
li.zacão . de· outl:os )Jrortut.oB

importantes do estanoo t8.is

, CDÇ'lO' ,madeiras, _,Je; ião. e

�late.· .

.

i'i:"'·
'

�-�.".,..........
'

;�;...,;�--"-""--""'����===="-��"".""".�>-. -"'}� �ifl':
:�t .. ",

Li
, .

r a r I

(:ia. If;� eu rI!,"J .8.O'� pa
re!" tes' e ::1l11; 'rc',. lim àos
q1181s é Npr��l Cor��éi, a

011('])1 felicIto. e (1 �i.'8.1:0 1',01'
.

rr'8 �s est.a. cxc,�l('n!)� (�ontri-
b1d f?}3 (l (í!_J0. t;r2 ��. n:1 rca i r�).

Justo elos. Q'18 1':>111 mcr]tc,
em Santa, C;l.';uir,�.

festividades do.SENHOR JESUS DOS PASSOS
Festividades do Orago no bicentenário da Irmandade

PROGRAMA -

MARÇO. - 31 '..,-- Abril 1° e 2 - Tríduo' cOlTI pregação. - LOCAL .:_ ca·
,

pela do Menino Deus. aORÁRIO 19,30. - Ocasião para
confissões.

- SÁBADO DE PASSOS - ABRIL - 3
" "" tc, •. ". � "t:; . \ �

":t

1) .às 7 hs. santa missa em 'seguida. mudança das alfoaias
e utensílios para' a Catedral Metropolitana;

2) às 20 hs. trasladação da imagem do Senhor dos Passos,
ved3da em biombo para a Catedral Metropolitana;.

,

3) às 22 hs. trasladação da imagem/de Nossa Senhora das

Dôres; do Menino Deus .para a C�tedral.

ABRIL "'7':' 4 - DOMINGO DE PASSOS

1) às 8 hs. em altar perante a imagem do Senhor dos

Pass6s, missa de éO�Ulihão geral p,8.ra· os Irmãos e

Irmãs, revestidos de suas insígnias. - Ao Evangelho
pregará o R. -Conego Valentim Loch.

2) GUARDA�DE-HONRA às imagens - conforme relação
na Sacristia da Catedral e· publicada pe�q, imprensa;

, .

3) SOLENE PROCISSÃO - às' í6,30 hs. com a campa·
rência das Exmas e Rvmas.·'Autoridades Eclesiástic<'ls;
Civis e'Militares, Irmandades e os Fiéis· - ITINE
RÁRIO: ruas Ten, Silveira, Álval'o' de Carvalho,
Felipe Scbmidt e Praça XV. ---' SERMÃO DO ENCON
TRO defronte a Catedral. '_..

' Prosseguirá em segui·
da pela Praça 'xv, 'ruàs Tiradentes, 'Bulcão Viana e

Menino Deus;

4) MISSA VESPERTINA no Menino Deus no altar' do

Calvário, logo em seguida a entrada da proéissâo.
Será celebrada pelo Rvmo..Mans. Frederico ltobold;

"
.

- SEGUNDA·FEIRA 5 DE ABRIL:

ÀS' 8 horas, missa em ação de graças, no Menino Deus.

OUTROS PORMENORES:

SERMÃO DO ENCONTRO R. Cônego Valentim Loch, DD. Diretor
do Seminário de Azambuja.

TRíDUO \ - R. Pe. Frei Martinho Màier, .OFM,
Superior do Convento dos Franciscanos.\

FIGURAS: Verônica - Ely Faustino da Silva
São João - Ieda Dalrí

,

M!Jr,ia Madalena - Maria 'Gori'etti "dQs' Santos. .

'BE_ÚS Iolandâ Maria Robha, .Ivone,;Gemça.Ives e

Maria de Loudes Melei-ros.
"

'

MESA ADMINISTRAT.VA:
Provedor - des, João dkt Silva Medeiros- Filho
Vice-Provedor - des. José Rocha Ferreira Bastos
Secretário - Jüsé 'l;'alentino de Souza
Adiunto ....:.... Prof. Amér�co Vespúcio Prates
Tesoureiro· - Ary N.ic·omedes -Lentz
Procurador Geral -:- Carlos Schmidt
Mordomo do Culto Divino - CeI. Orián A. Platt
Mordomo das órfãs - Alvaro Soares de Oliveira
Mnrdomo dos' Expostos :.::_ Manrrédó Silveira. Leite.·
CONSULT@RES:
Des. EugêniOi Tromposwski Taulois· Filbo, drs. Telmo Vieira Ri
beirn é, :q"hil M'o:í";n J.�g(), Moacir '.Iguatemi da Silveira, HarOldo
·Barha.tb e José Meirelles.

,

CAP'I<':T,ÀO - R:' Cônego .Bernardo Blesfng.'
, NNUIDADES - Na forma do costume, e conforme edital, os Ir·'

mãos Secr\'ltária.e Tesoureiro, e auxilití.tés, �nõoh
tr.!H!e-ão na Sacristià �. Catedral no domingo dl=.l
festa, a fim de receberem. as anuichldes.·

.. ..

y

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ccrnprcmisses nte·rnac:iQnai$. t�1 \IJ!L�'������ �

WASHINGTON, (08) '
..',- clonais desconhecem os "Se fugíssemos às' nOS8�8 dade económica, a$ Ú�1".� ".Esta .é, indubita.,:sll11e1- -,\.. -�-='������ª�ª-

George IV. nuu, il!C:3 :$"2- problemas .do 'mund'o.. . résponsabtlídades, que.n as des' responsabilídades in-
. te, urna falsa doutrina .. U1> •

:�IIIIIIIIIIIIIIIII;lmll�I'1cretárío de Estado {�.)Ó:'!- -Os Estados Unidos Ct"- assumiria?". :ternacionais... Os euro- llor�e-ameri.�an?� .. \ eo.�'c' 'l-' \Amerícano, declarou qi�� cs meteriam um erro perigo- I Em: discurso pronuncía- peus que def�Rrem,. ead;..,' P?rtuteoB. nao .•s�.Q: p::utld.l,- " I
.

. defendem o arastarnerrso só; se dessem tal pUS30 -
. do na oonrerêncía Nacio- dia' com maior Uls�B<.inc.a, nos' do -nnpennnssno. '" 1 .

, .. :; '; .A;"�
. dos Estados Unidos de. seus acrescentou o sr. Da.I, nal de 'Política Internacto- .

o ressurgtmento do. nacío- se n()s garantissem qU0 13- •responsabilidades :nte,'l:".- perguntando em seguvla: nal das Organizações N'ih- 'mitismo acharam' c":))')(;,:-I1- to 'não prejudicaria ,08 n :8-' II1II
Governamentais, disse o' mente- atratíve o argun- sos ínterüsses vitais e 0'3 'd�'JPI
více-aeoretarto de E,�t,:l- Polenta da' retirada norte- nossos. amigos, POlfcOS no:.•'
do: americana:

.

A \'. fim de que tê-americanos seriam con- IIIIIJ
. "Os críticos nào ::l.iZC:ll suas nações' possam ,OU·H'i

, trà�,i�S � reduçâ od.e 11:O3,,;':l,1:) :
claramente onde e C'Jq�, a ter. o poderío e po 3l ,).0 obrigações.

' . , ,"
sem causar grande [1;1..;)::> . que tinham no mu 1(1.). �11- "CerJa�ellte, n

.
enuu 11 ,à Iíberdade, acabaria O'iDE- tes da guerra, sua pr:n.t�·- norte..;am:r�pano que ocupe .II1II

so alheamento. Nunca r::;-' '1'<1. medida tática dev� seh uma pOS1Ç::l.O de res;::Ol1�,'" "
re-'u!.i�· o' poderio

.

e i�.;u- bílídade tJ�s €lias de boje ..

ência norte-amerícanos. pode" (ic�,r;à·:- que' se
.

(�!,�\(: 11- ,
Isto signífjcaría, entre 'üu- da "!'iS (1)l"igugões do, 'l:.\S':':l- _tras, o debilltamento 0U {los·Unidos 21JAúi 'do' oic é
término dos. organísm 3'3 I� ('s<j01'"e'al pi.r� s; ssgur.u.oa ,
acordos por meio Q')8 q:tuis elo m\lndd JivtP.. •.cooperaltu os Es.tac).os G,"·. "POl"Pllt.. 3" possiVd i·e:iu-· ..
dos 'e a Eurdpç'L.�'." zi. r subshl1'lei.alme 11' '3 rtS II'

[0:111' outro ponto -:e \,: O';, reSl'Rmsabilkl.ades· SM1 d('�-.,
ora-<{ilo. afir'rnou o Vlc�-:,(!- tl'uir a estrutura da '<"::-::'-'l1li
cretário de Esta4o: ranea 'mundial qu:� t,1!'tO' II'

.

a const.':·l'l·l'·' •. c;�: � --. r"l!'3p.r deseml){) \ "

-,' r DOS custou � � ..

u:n pa,)ei'efttivo e·[cW. I'U
.

l)'eclarou o sr. Dan· '.)'�e.vida internacional, "� "J':'''_ o·, 'Êst.�,l1'üs Unidos "'!$I!:-'Ü
'ciso: mais do que . Sim;"lJ8S rtl.M +,,,,33. g:rat1des 1';"3);01-"
conselhos' sôbre todos ,lS "qrilje'v,r'p.'3 no

_

rrerio :t) :le •.as::>ectos d�s ·(Iu.estõ�s P.ltlP.. a:pól'l.-'guerra. ·�ao pla'.;:· .

diáis. A r;agád 'qüe desej<!� 1:'-'- "'Ma.ior part;L'1)aç�v) •
êsse pupel' terá de ::l). ,in "ri 'c\C'fé'Sa: .

elos int,p.�ês;:;('::;_
os seus cons-elhos 'Yl,.n "1';:;.. 00 IT;U"r>o :Evre 2Q,::,tr::1. a�•cursos: Nilo estau,:lo il1�- agre,'Ssão c;omunista ".
posta a isso, a 'sua tenta- 2 ::__ '.«Emprego da f;�'::' .. ""-:'
tiva de' imposição" Ce �r'll;:; logia e rec,ursos H.O .

.J�3t'r.- •pontos de vista, aos· país", V01vimelit.o ecqDom'�.o e

que suportam. p pê"o i·c'�:";1 ;_:loEFco (h
'

nações :iv;-es'
resDonsabmdarle n�,!.l )':,- (lH'>. 1'2ssurgi:ram cJa�s (;in·- •. ,

derá aiué1ar os 'iilter�3';eà ms dos':yelhos sisten:l�s co-
,.

{!,., ,�"p� .. "'0 ':>:-'Ç2. lti.g'Pl� l011iais". �
dOiS par�,:,�'.:1!'�'"�

.

r�w, "'''.� 3 _:_ "Uso de PO�SI I)�'(;:::;- ••
e'a ''''R·'''J�inc.':'a �nl·tr;-�<t·�:t�.'�.�_ .. " j-:�r�f{ 0' lirt'"'�a.n/�Q. iTi'07:'t1'. '�)'1'_
r'!) .. R (l·�·,�r� ·r�,:;"l,YlSf!.'Jt�td���·� "'�l r.-.�:�J?.r �js'p1Jk,S ::.,� .. �, :��;." .

�:'B. rf'C�":11 r.. spir:.."u::, :1Qstá'!.g�- . :"'Cnfl '') ��.,.� �� out,_·OS fr,,:�,;\-,'l,"S
.'

('al"r�Cl.�tc � nrur', r(stêlL.h'·�. '; ,-'q 'n'''' .. ·.-�f"'\ �-j,'r0 OU S )h�!.�i�f-
-

. � - ,r,.�fiO (11) -SI')�l?:"i::1a· ·lr..1.:).:;r3..�ll.e- n"�� Jr.'3": C'!l1a""lr10 elf.ts: Y!�,.:J �

.:'":1. 'rrvro�;a" de �ré-glle::�a !)nc1.8relll ser' evitad'l ,

.

11
" f:r��"n:ó'�l' aÍie QS Es�:'1- _, .. _ ....,_"_> ••__ • __ ..

"rlo�. Unidos .de·,:�·\n n;�ét�,d(t- (' a.'rt.. '

,
-
•

fI li", '�,,'H

•f1S-··31"c"'1l1:i2 ,-hs:-;.: ' ,,. I ." ,;,

G�Ree�"':-""�..t· ." '�I o.i
Av"G;ardner '., .•.
Susan Havward "

,

•
. '

,
•

FOOf! :�4:35 •
••••
,

'- ,..,:_ 'el11:- •A: i'ISToi,)"-:TRA . SANGRIr '1Ii'. NAIÚA' '"

•
•
�.
•
•
""

•
_.

:. hAIRROS ,-
'CfNE GLORIA ._

6252 •
•
,
•
•
••
.,

.

t<'01 H ti':?!l' •.
as (11/2 J1S,

Harold Lloyd' .•
-em- •

O Ll\n(:) ALEGRE DA VlDA ..
CeÍlsum até 5 anos· li

•

Estados
------�.�.�=-==--���.,.�--.--��--'----��-

.� .:

nodos

rSTOE' VfDDADf
... , .. , ., Cr$ 80(),Ol

Cr$ u80
_
oitmita centavos, ;� quanto você paga' por uma barba

usando o !\,FL\DOH. J:liE-;" Ui,MINAS DE: BARBEAI� TABU.
Com urhu, �Ó lámina, Ç�M ;,.c 4i:1 UI) f1 �:I) barbas e pode se, l).-

.

/ proveítar as )ànU,Das rnCQstaqas por. falta de corte.

'Pl'CI;ü: Ot'� . 2.40Ó., CfM('l, '

Cabelo
.

�, ,

.Barba
'conheceram, que, no HJ..m40
Inter-dependente de b)Je;
"nenhuma potência,' n.u.i

díal pode agír isolada �llm- .

te. Parece que não �.\:.:<p�
pl'eend�hl que à c;'.l.é f;.,�,,
mos 1'):0 Vlet-Num clJ 'S';Jl
L8rá profunda. �jgni.Lblçi�ü
par:). os povos de' o \',:':;

avançados da liberd,a 1,�.
"Em face da COli.3 �J .1; C

·ameaçà de agressão peio'\
cOl1umistas, úinguém ·.'::de

'sugerir,
. r.esponsiv�[nlCH,"e·,

que se retire o s.pôio '1J�:'
t2 t \;cs ��taclcs Uni(.�JB, 3,.

menos que se tenha' a C'ClD

vlcçáo de qre
.

outras n:,

'çõe's do mllndo livre l:.1:;,� ',-

T'U\·pnüccj'Jreiii· mantem preços. �'!pGcíaís.,.i

i

"

dcrão. às necessidades
litares econômicas' 2

. 'tl'i-

901i-
ticas dos povos dessa i'')gii!,.
Em termos práticos, lS30 só
se. conseguiria se nossos

alia40s ocidentais "ol i;,,'.;-

.'
sem a al':3umir as S1�Q.S

',espOnsabilidades 111unc1i-
l:\.:çu-u pelu lteenÍÍloJiSo }'ostal usando u cupao abaL-,:o

I
.

cupão para' pedido . �iS" .

L"nibrou o sr. Biul ql,'e,'A

J. RAMOS Ll'DA., 1180 m.aito· tem;Jo. vem '.)8

c. 'Postal, 4.{i7 ·i· Estadós U"' jdos p2diT1dJ 8.S

Florianópolis se .;.... . }!_�\çõe� ,l!:º' Europa 0,.:!d",l-
.Peço enviar-me pelo'Heemholso Postal, t,:, .,) AFl/I· ta! que des2m,penl1em lm::'"r

0011, â:;S) TABú. o Ü3) qual'Cais) pagarei quando re�il;W' ]'1:1.11('1 "'(JS [1<'�!,�lnt_0S n·

ao Correio. :.
.. (1iais. "Não" obst.ant�. J 'PI.)

Non16 •. "............................. ........ se constat.ou r,os Ú:L;'l'C.!J
Rua: , , ' ",. , ." '.' . ancs,' �l'pn8S al:plllS 'Jú.Í:,t'.",
Cidade . 0·.' •••• .'•••••••••••••.•.•. ,.............. n10stral'flm-Sf) cljS')r��;':3 S

Estado '
,., �. compartilhar de' m"i;in "r' ..

-,--'-- eaz, com todo O· r.C'·1(·':10·
l\sRinutüra der�vad(l cc sua. :Ji'O ';;'Hi-

l')ar sua inte'�s"" _partii:l },�

ção l�OS assuntos m; �- 'j

õiáis e. 'C'ODcentrar-s.2 .

r.QS.

"

questõ€s interliq,s:

rF'iT"

. �I-:-f7� .�
"

.: .... ,

,.c." .� em-

AS NEVES no KILIl\'lAN·

":l < .JARO
Tecnicolor

Censur,q; até 14 anos

as:5 e 8 1/2 hs.

Tdstam Cofhri
Lu're�e Tittke

\ '

Censura. até 18 anos

. "

, .;
, ., ,,:

, ãs I! eH li2 hs:
J'larlon-:a:r�ldo,
'l'arita .

,_o en1 - ,

O GRA!li'DE. l\lOTIl\,l.
CinemaSscope - 'fecnicolor
Censura até 10 anos

\ .

:',

. , Fone:

us: 5; e 81/2 11s.

Anthony QUllll1
Julie Hárris

-em

RÉQUIEM POR UM

LUTADOR
Censura a,té. 14 ;lnos

.

.CiNE IMPERIO

'CINE ltAJA
"..

•
,
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISAO' JOSÊl
:Is SI f2 11s,

Clark Gable
Maria; Helena Marques

- em-'
ASSIl\J SAO OS FOll.TES

Tecnicolor

Censura até 10 anos
L..:

rELI:;: o REI DA EOLe\.

-

-
..

,...' ._

-

--
:-,c'

( O ,D E P L A (. da realmente nova beleza aoS

i1lilbientos . de fino gôsto: �abric·ado. 'com ma

deiras selecionadas, não. reqJ,Jer métodos ou

cuidados especia\s .para :;;.ua. cof9cação; podendo
ser rapida e facilmente aplicado em paredes de

. alvenaria, revestidas 011" não,. . proporcionando
considerável economia de' tempo. :mão de obra

e materiáis.

,.

{'BIU'l'O" '0 ALFAIATÉ

lt.IH D.\· J\f0D-\ I

DISTRIBUI-DORES
(ompensapos Paraná ltda.

R: Dr. 'Fúlvio Aducci, 74;8 fone 5271
r�mnons�doc ,rI,� t.o�o�· os f.!np- ri,<'.......·I,.j",[,.,""n �

. ...,.;) ,"'...... u _ "_
J . - .

. ._,'�(.

:jpar9·'todq$Jls .. .nns.,�·

.'

r�lla: NUllP" Macha,]()

Parquets" Bl'asilhi Unja loja à l'üa cyictor
'Meireles, n.o 30 .. Os' interes
sacias pOdáão tratar 110

mesmo local, das a- às 12 (7

d:1s J.��àS '18�

\

Esqw.Hll'Ías de l<'::úo c ile llüldú'.r:..l

·26·3·.

'1'

.,1

ES'l'A previsto
REUNIDOS no Queréneta

o dr, Ronoal Sotto, Diretor
da Mantiqueira. e' o E;ngr-

· nheíro dr. Luiz Carlos 'de

-Olíveíra Borges, .. que ama
.

n'há, seguirão p;'l,ra Joinvil

lt�, a fim de aguardar a che-
· gada do do Ministro Juarez .

TávÇlra.

�a�·i). o ,

ar cl��
.tuaroz

orox.rno uomingo
;l.: '_'

Jad:.L . (lo
.

Ministro

t',u\iCr�\� :lu� úe:��a ü��:.?�:·.-�
manterá. altcs'. '2ont;,�'\: .is
,�ul:m, a lúo ra�a:da"!' t'ltJ
diseutiC.� ER-59.· per.;l )\'1':1- •

I

f'\ Saba,do. em C1.j.i-ita),�;· �L'-
.

do ',+' Joinville por \!i�:J.':oi'·
'. 1.1 l'�� t!'\:' o as 07:, J:.l .I.;S.

Depois partir':t p·o1-'o,. G5·;l.
0�:Jil a' llor y;U rodovi t :a

_ Johvil:(' -, FpOl.is: �:l:

.

sua cop,;, iva. destaca;Íi'�S- r,;
6r('.se�'(·p <; do Direto�' per::J.1
,:10 DNER -- Dr L?;f�:-.r 1Ge
-:-,,·�('à· o T'\iretor' (te Pri,j�

·'-'::�""'·Ú) :_. D_r. IV?<�l'�r�,��
ha. 'e o Assessor .. .'T�t:mc�
T;'.. 'T'1��"1'.as L(;l.!1dau.·.Ü �n
gel,heiro � Dr. Hidefb;,'é11-
r'f1 .Marques, :.ch�fe: :1O� ,.': .

Distrito 'Rodovi�r�ó
.

Féde,- .

ra1, eUl atividades' 'PÚ,t, ; :,U

t80 eSrJerada visita. ':cl:ti t..ri:':.

,'�h'o .iuárez Tav;i'!')f<

..'F'ST,\ pre"isto para o

·nróximo dia treze de abril.

o ·la,nçamento de um .jnrnal
Social que será dennm'n,'\db.

RADAR NA SOCIEDADE �

Àcontecimento aue -foi pro·
gramadO no Querência Ptt
'juce Hotel. cuios exemola-

· res sérão distribuidos C011\

um ,coqüUel - As. edi�ões
.

serão editadas de u�a a

· düas vezes por l'Yli\s P.l'Yl �oin

oiJ;i.I'I�íj.Q com e�t.a r,n1una,
RADAR

.

NA S()r,T�T)ADE,
�erá um. çlop.ument.<Írio dos

acont.ed:rnentos, s()()iai.s dq

sopiedade ,catarinense ..

. '. >"� .

VISITANDQ1s.eUs f.àrruli!'-: -.
rfS .n.a "';;ahacl'J,p" e' B'r. ��

8:'3.. Comandante' COl'l;;��1.·Ct.,.,
tipo' Nkoluu Spérid'n, 1'<-;-' .

co�npa,"hado de suc', �.;;, ,::�:1 ..

"'ona Kyrâna e· su�s filhils
Kyria Maria Helena ... São
l'f'snedes do ca,.sal D!". jt>·;'e
(Des!)i"-u) . Boabaid. ,O

Comt.e Constantino' é o. Co-;
mandante .do Loyde EI!:t"9.,
dor.

VIATOU onteni., para o

Rio de .T1'I11eiro o Sr. Heri

berto Hu1se - pl'e"i"l<'1nte

da Caixa E. F. de S. Catari-
na.

I .

,'. REl1NTRAM-8E no Que
reneia 'Palace, os 81'S: De-

,

, < put;'1QO Ivo SilveÍ1·a. DIl.

Adetl;J!l.l Ramos da S'l"a,
Deputados: ,Armando C�lU,
Iv'" 'M'"tpl'1egro 'e Aureo Vi

daI Ramo� .

�
.

,";-

ADRIANA. à menm�,.. ��.e" f�' .. 'f
a "cegoT'ha" deu ae.·· t>Sql
1\Ji'vio fHvlc1a) Scu'3i1�l,·· cita
rlezeno�'e .

PP'. na M�b' 'tl- ,; .

çlade, Carlos Cortêà.·, � ",.
.....

. ;

\.

PROCEDE!;TE de. C',,'_
tiba chegou ; sr.' R01�:I�
Bessa - Presid�nte' do Glb-···

. REGINA de .i\quin:)' l)'
Avila, brôto elega::lte �la
nossa sociedade se;uala.·.
feira co"';'Illetou 'lese';,; 'lS

h" (ks Lojistas � G(m�1jt.e
ele Moveis CUiO .. "lue' i 1-
1<itou ctll Rio Ncgí"l;b, .�:"

-

Qucla conceituadà
-

�ndilis�
tria de moveiS.

primaveras.

'o N-OVb Escritório de

Câtlos Hoencke na Rua Ge-
�', '

iõÚi1'l.10 Coelho, ficou 6�il'1lo
cmll bôa decnra()ão e apre-

NA "TIhacap", foi 'la.iç::-.
'40 o xeque' Ouro, da .t>�, a
ela Figueil'inha, de ijr"ljrle
dade da f?u!-Obras. 1u8
tem como Diretor-Presl"
'dente '0 Dr. José Zadia. _.:;..

Diretor ilo Banco do'Esta-

sentac':ão. De l'\<lrabens () dr.
Francisco Gri1lo, D;'I'p.t"lr
danuela import,<>nt.e Firma

cação e competência.

do do Rio Grande rJ.íJ' �u!.
ém ,Porto Alegre. E' tÚn tni�
'preendimento que tne.l'écc
a nossa atenção qué c:;+,i
'senclo dirigido nest.i C8-

pital pelo Sr. Luiz . S'l..l��
denberg - Ditetor da pA�
- Promoci'es e Adm,üüs":a
r:ã.o de Negócios Ltdv,. �f)
dia três 'de abril pr')'';-'1::>
sortearão pela Loteria r'e
deral - uma casà ;);.i t.rah:.
.da Pinheirinhá. O U1t,e :e�
-sante é que' os carnet "' ....1'-.

t"'lnos, t,em rlirioi('''' in.',
colher' o local de CO.(lS�f!1��ry
em terrf>nos .de quahl\!':
praia pertpncente ao, s,�r
tead'o. No Querência, ) i "r.
LUiZ Sainne11berg, d�.,j
Maria de Lonrnes B'Il f" '1

(lo Amaral, Sr. Ret.rh1o
A la1·con. e o Cq,nitao: .t4 .....�.

j'C"� ')\iI'l'Ih",s .• X"flue· Oüto
Pl'<t o assunto d:a re.uni30.

COMKNTA-R� que o dr ..
Paulo Bauer Filho. será no-

meado ,para- impf1rtant.p.. C,'U'
go do Govêrno do Est'ldQ.
'Ü dr. P8U�O, terminou" seu

compromisso c"m a Caiva
Econômica' Federàl ·(le �C.,

.

onde exerceu suas fUl'1nõos
de Diretor com 'muita dedi-·

cação e copetência .

Anós u:rna Vi."p,'P'l"1 pelo ex

terior nest.a C<>pital. o cro

ni.sta Esportivo Gilberto
Nahas.

....

o CLUBE das Sorl)b�.i
mistas programou 9:Íl·à o

'próximo dia três '.10 Um
T.e. ell1 elegante çha, �s
16 horas, com o desfÜ:? G.tS
:Fantasias classificaâàs.· e
vence40ras do Baile' 'j,\I'..l n�:"
cipal de Fpdlis 65..··

.

SUELI· Ezabei FrflÍ.1co,
noivou com o sr. Walter 'Vi

. cel1te Vieira.

VEHA Bonassis. está em

preoarativos paTa Q .c,"sa

mento com o sr. Nir.o1a1i A,'
p6stolo. Que vai aconteeer

PARTICIPANDO erltte !)::J_

Redatores deste ma,;uti 1.) 0

jovem est'.ldo.ntc Sé;'Z!f) ::l'�
Costa Ramos.

.

em maio. cuia re()ent>i:it1 ,I'IOS
con,dõ<>dos foi matcad<l na

rf;lsidência dos nl'li� õ,'" "(,i
va sr. e sra: dr. João Batis
tá (Elza) Bonassis .

.

......

..

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rcslúw �ro�õe formJ�ãlj ue IIIJO�oS Ije�ionB:·�
�BUijGO, Alemanha, � volvímento devem vaba-: em suas regiões, aéreas d(;},' tow, ,

, .. ._

(li' (� "4� naçõe� em desen lhar .juatas - para tormar paz e ordem.. saúde ,�. pro- "Os, comunistas; .coriscíen- !
.'

".,_..:,
.,

.

gresso regular"· -:- decla ou tes d,'l.s· cOl'npÚ�Xidiàe$ ; �
waie W. 'Rostow, Presidente' contra-correntes . 'me�e�1;e�
\ do Conselho de Pl<lnejam�rt ao processo ; '� ,����q
to de NOrmas Politic8rs do' pará � mode�IW�,: têm

. Departamento de, Estado por norma-de I?o!ftiCil- a�
Norte-Ameríeano,'; em qts- �:t essa s1�çãp..,��;,
curso pronunciado na U·ni- prc:>,qUfam

.

�r. �"ú). ,. tn-: .

versídade de Friburgo. 11u�nof#l: e �bn�tar o ', (3cl-
Falando "do papel das no- dente. explotSndo ,essils sí

vas nações, na. politica .mun- tuacõss, e; : se ·ui�s .
é, ,p0�S�

díal", referiu-se o sr, Ros- vel; procuràJn ,:u,.tIl f�S<>:
tow ao processo ora em ali- no processo polí:t;icp,' p,llJ:'�s .

damento nos países em de-: aproveitand�e' �.da., ,'coiifu�;
senvolvimento. são fe�ant�, tomar .o J>�
Observou que na Àm�rica der".

'

Latina, ;Asia e Africa '1lIt' �l'a:ro� qu� os ·co�w:lt�
,

mais de 1 bilhão (la sêres tas, foment;am UJn nAA!bn�
'. =���: env�!C:Ci��, �e��r�'��
destinados a. modernízar as tas-regio��; :teP�:�bít

.

suss sociedades". lar'-� r.el�çpe,s �t� M,;:':n�
"O que é comum a,essas cões em �es�Ílv91'wne�t'?' e,

regiões" - afirmou - "é . os' paí�. o· �QCr!ltic.os .

que há homens e mulhe�' . mais avançáqQ!Í, e' Se, esfQt"
empenhados em tirar parti-' çam PQX:. q�Viar as .eqet�s .

do da cíêncía e tecn"llflgia do povo-das. tlJ.c�fas·de,.�
modernas, a fim de eíevar . semrOiviment;o; 'e, 'ecotl'õl'rii60
o' nível de vida de seus u?- para as ati:vidad�s, . rérol'!1-
vos e conseguir uma sólida cíonãrías nooívas,: i . ,�" ,: .

base em. nue pos!';<>m ,':molar . !'Portanto:," são os' cbmu
a d.ifini.dade. e' índependên- rrlstas �S' due' ��ení: os ,

cia n=otonaís no cenário despojos cÍo�: PrP�s�, : ,(la·
,

mundial".' ,'moqernizaClã.o"::..... ,·�&ê :'':'';',
"Eles se,aproveil,!\m " de .. f;(} ..

da divis�o;:�elaiU��'<e: itr .

certeza nue- pQssa' sJ.!':rlPr, I)ti .

ma' s"";erfape' etn ,�8S!3 '. '4e, ,.

•

tr;�e:�:�;��;:�::f;�1(��"�':4� .:-:
Estaci�s: lJnid[,>S{8pl '�S'P!'S-n ,

ta às neces�id2.5iI%','d.�< p�i-:- ::.;
ses e","! . de<:env')lviYdp.:ritb'·. é' , ";.

-

,. '." -.�;"','
_.

!

�os esforços comunistas :n,Il- ..

'

,

Ta e�i(\raÍ" 'tais, '��ecês�j$, c' , '

, des.,: qi7�riqo: ;'
_ ,: /;,:'i.,:' :.' :"

" ',.1

"F,,,, t<>;.; "il'''" ...c:ta,.,ni''o;" '. - ·"Aludlu;' às': rulC6eS.:.d,j.',.
,- aC)'resr.entou o sr, R""st"w reta ou i�di�tlime��;I!-í:n�.:' o'� .
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. � u A. "arça para (j Pro !re'Ssó,

'nidade m\Ín��or4en��.; • a.9 coi:g:�s� uo�:o�Oi���'0U
' mentQ econômico: da ·Amé- verbas feito pelo P;es'den- co�ocando i" dispcsháf) dos
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Rostow que' é ,de'ver' 'd'o's ,·Es·
u

_ .

mI oes de aóla ... "'., Pl'óot;mos para p'T"'; .. ',s -

� -i> -- ,Y� -'":). ii;)-' ":';s�e au,' "l�to c.. ';, �.;', a ,;en;" ." '3 c.o'J.d�c_
�odns' U.n:idos � ,de seu's, co'm' ,

pa!-,a.a primeira quota .ôa p!::ci-fiéCS... 1 at 'b
..

-

""',. - , , ' . a' ::;a�:ç , 9s" o J 8tLVS (la. reembôlso,,;'."
panheiros da- 'Aliànç�' :d.ó pa,rqJ,pação aumentada'. ,De acôrdo com, um-a I'}i

Atlântico trábàlhar f unid�s, aos. Esta�os, Unidos no l<'U�l . aprovaé'a êste mês P�lO
em apôio

.

das iDstittti9õe� ,do de OPerações Especiais COIl'gresso, os Estados Uni

de desenvol$êhió dá Amé � B�nco ;Inter-Americal1o dos contribuirão' cOm' :;'58
rica Lâtina,' Aftica e Ásia, (1� D�en,volvimento (B:Dl milhões de' dó'ares, Jü't':ni-

tomandO:se pbr bli:�e 'nu�, o O B
'.' .' 'te um período ',4e trê8 �HOS, '

.� ':. '"

" ancó, ,cujos mem-

princip,lll ob.jetivó dós ·m,e.n .
bras' incluem os �3 A,bs para o Fundo Am,::)iado de

bras d;:l. citSda- aliança para 'Unidos e tôdas as na ')Õ�s.
OperaGões Es!)eCiais. .'

com as reg!õ'es em· deo;en- latino-americana.s, �xce�,)
A contribuição dos" i-;aí-

volvimento é o inté,rê's,se.. CUb' C sps Jati:ro-americanC's ._na-a
.
a . omunista, ilr,l,�u-

comum, ra .§sse m�smo F,un:'10 ,A�:n-,

1"1'3"(1 s-r1.: de 150 nilh"('�
de a:Slares.

�V E N' D E.� S �
Vende-;,e à Rua. Dr, Alvaro Ramos' no, 38 ,Bain'o

da. Pelütenciál'ia) .bi) seguintes Jtnlilv..eis:, \.
,

c. j .Uma ca�a de' 'madeira, 'rec$111-construida; . medtndo
.

Gmxêm, 'com 6 peças, toda pintada à' óleo, contendo:
.

Luz, água encana ,'·ti e instalação, sanítária completa,
construída em terreno medindo 13.70 m x 36 1l1.,

b i UIT. 'terreno medindo 13,70· de. frente por· ?6,QU m de

fundos, pronto pará construir <inclusive' cercado)
e,l '.Um terreno medindo 13,70 m de rrente x 34,00 m. de

fundos,. pronto para construir (com muro à. frente '"

cêroa nos. fundos e laterais)
Ver e tratar no mesmo local; díàríamente.

. Participação
Nilvio Seussel e lIylda Boos�cussel, participam' a�s.

parentes e amígos o nascimento de ADRIANA, ocorri
do ',t:ia 19 do corrente, na Materniill1de Carlos Corrêa.

Fpolis, março de 1965
26-3,.65.

CHnica .üdonmlóoica
Dra. Içara Maria N�

Clmíca e Prótese

Atende sras. e crtancas, somente .com- hora
. n:u: 7:{r'A� ·!l.�ri h!': p rlll� l��n �u: tS,30 hs.

ftU&
J
São Jorge, 30 _:. Fone 2'J36

marcada

ECOPL·At�
- Economia � Planejamento Uda

Prot.essos de

M!l-neiamento
'Procu,�doria.

-·c. r. I' p. Iof ....
.

,

' .',j .

fim:'n-::iamento, Pro.letos E�rno·'11C�S.

Econqmico. Perícias Ec nÓ ::'c"-Fimnce ra'·

Legislação. Fiscal

'Consultas' e Pareceães' sôbre a

lei do Inquilin'ato

Dj<:<:e Que essas nlI,CÕ"S
tlJmhli.m npseiam ver' uma

rlinicia :me1h(\lra na receita

ÍJ.Q�i"nQl e no hem ec;!;ar

humano. mas Que FI,<:<:ec;. da.

"&eins en",:ont"ll,-,1 nplq fr"'n

,te' "as' di.firm1dacies ·humanas·
e insHtnf'i"nl'is- ;np'rpnt�<; 'oll

,

.

prn('é"';'''' de· ,.,..,\""rjo",..,''''''':;'''''.
Ql1P li..... it,$l o 1'it",o em que

pode l)l'ro('pssar-se O· desen-
vo1u;'yoent.o";

sas fi'1l"tar.('íp!,; .,;;" r."lrt<>M(l-
Horário comerciaJ .' samf!nte esbtrl"das nel..s

Rua' .,eronimo Coelho, 325 7'" Conj·... lO,R - Caixll; Pm:t.Sll fifi!' .comUnistas, dis� o sr. Ros-
FLQRIÀNOEOLIS, ".... <! r�' �c::':"""dSANTA CATARINA"''''�� ,. ,'. "'�,' 1":" ,,' .'
-------- --_-----

,
.

�.tOO�, fi";;:fla'-t',.
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'opórt:ürticia.des em tfu6\'eis .

RUA MüNSEl.'-iJ:1UH. 'l'\.J.I:'P· lUt;H�ro)
- Próximo a rOdoviária, casa'com amplo Living (52m2) - 3 quartos - éo

zinl;la - banheiro completo e area de serviços. AÍ'ea tvtal construida 154m2 - Oti

ma'construção - rua tranquila e próximo de todo o come,;.c:o" Terreno ccrn 3:'0

m2."
.

/

'TERRENO NO BOM' ABRiGO
'Atea de 300m2 com, 10m. de frentB. PróxiÍno ao bar da Praia de Bom Abr:i

gogp a �a Itapema' - Quadra D _:_ Lote n.o 12.

TERRENO NO CENTDO

I
AL��rm:e c���;�o

- terrbno com 12m de frente POl" 42,60 de fund:)s na Rua

;APARTAMENTOS
.,Otimos apartamentos em: edifício recem construido' - Alameda Adolfo KoÍl

deI'-'27 - Proximó a Ponte Hercílio' LU2l - Magnificá. visão pahé)rami�a da ba'a

Sul. - Apartamentos em diversos tamanhos - de'Sde 1 quarto e sa'a a·é a'�úta,
mento ocupando todo o. pavi.mento com 3 quartos - 2 sa!as.:- aquecimentJ. é:é
trico e sacada em todo o lado da cidade Entr�da a partir de' 4.000.000.

'

.
,

�:S(�jÚt.(lJU() .

I'H�:' \ p� oe elA
. .

DR. PEDRO Pi,\U�OJ�A\'ESI AD /OGADO
A.B�LARD(j .I,i.' QLUlÜF;NUERG e I....�RS,

A. HÁIfN;'
'

.'
,

SOl;tit�dore� ,

- CASA NOVINHA DE ALVENARIA P.RONTA PARA MORAR Bem fWlcio

'lal - t.om 3 quartos e demais dependênCias.
.

Pod'" ser vIsitada de ]A a s:fuadb no' horário comerciál
Com entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses.
Rua Santos Saraiva e&-,juina da Odilon Gallq_t!;i no Morro do Geraldo - Es

rreito

i\Ui; rU�l�'ClhÍ!irl;', ,1\iafra ,·18 Sala .�
..\('()ES'_' CJVE!S' "1ttÁ.Si\l..HtSTl\S CO
MERCJAtS, .PREVI.DENCrA . SOCIAL
Lei no., �4,94 '�lN'Qt$JN�,TO" CONe
SULTAS -DIARfA1\iZNl"E nt'il� 14,:Hl

-)0' "",',"' •

- Na Hua Vereador Batista Pereira casà com 3 quartos e delna.is depen�'I'
das - Tôda (1(' tijolos..

- Na Agronômica casa de alvenaria com �. residências: NSl parte de cima

a quartos - '2 "alas - cozinha 6 b�nheiro; Na partI;:! de ,b;:1ixo - 2 quartot' - sala

-Cozinha e sanitário.' -',

. I

17 h�,

I

U
is:

.

1� .... ,.

,_", '",,'"

�
.

�.

,
.

,

O rendimento dos estudos de seu filho depende da 'boa' visd,o;
."

.

Se seu filho t�� algum' prQblema . visual, con;ulte' imediataménte
um especialista.

Depois mande aViar a reo�ita na ÓTICA SCUSSEL.

Na ÓTICA SCUSSEL álém da facilidade na escolha e ci alta pre
cisão t�ni(:a,' v()Cê conta com o Crédi-Óculos SCUSSEL (óculos a

crédito).
.

PO! que parc1.eI nc::r tOf!1��o?

P O 'r,olA h V1;:;i1.0 :UE SEU F"JJiO •

CR,EDI

ÓCULOS

_. --- ,-----
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•

I
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AGRAD�CIMENTO
I DR JULIO DO IN VIEIRA, compl tam:nlE! rcst teled.

.(lo em sua saúde, vem agTudecer a tod.S 08 am·g.s e peso
soas qLle se interess;::i),m por sua iJeSS a. pedin'io a D us
lle cs proteja. e· �bençoe .

.
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VENDE�SE
Bar Restaurante Margà

rete. Tratar no mesmo: à
/

Rua CeI. Pedro Dêm")ro.·
,1481 - Estreito - Fpolis.

)
.

'24-3

,OLHQS
j.

'us� ócu'�s
bem odoptCJdós

..
",

•
,I

.

: ..

,

'"
01: "Je,:IOS com pxotlClõo
&Uo receito de éc.ulos

"

.1: ... _,

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD[:Rl�O 'lABORATÓR� � .'

,

..

' E-vrenfinnriJ. n:n"rtl�";rl'���
· �NDE-�Uf 'VMÁ' PROP.itOADE. NA RUA. SA1\"TOS
SARAIVA. :��;., 1269, !ii.O' ÊSTRE....('). COM O TERRFNO .

MID'>INl)O '.6i MET'ROS'DE FRE�ft! PO� '90 DE Ft�N-
· DOS É CASi\, REÇ'!M "COHSTltUTDA COM

' iI PÉç,\S
GARAGEl\<T E ,ppRAo' 'HABITAVEL;

,

TRATAR N.O LOCAL OU PELO FONE 6231.

casa de madej"s de lt1i !1à praia da Saudade !ceita v-- Praia C')qu�iros
Certas Bom pT'ElÇO

,

- Casa. no centro Rua co�s�nlt;ir(l·.Marra ""' OtiIno ponto pàra come!'Cltl

- Casa com :I qt'.artos - :I salas - cozinha .... 'bànl;eiro� disped..a.
.,

--:- 'Sonrado Comercial e ResidenCIal bem nó ceniro - Rua A.rcipreste Paiva,

Nafrente do chie Rit2. No terreo l.o,lP I:omercial .. ",Bcri' trio no altn ampla 're

..i.dência Possue ainda amplo porão pa ra iCpó.:;itL
"

�1adr 1e
. t.'FR:IFS

"

,

r
" .E.Xi, 6.') en. ,;�el ,,:�lr ro

.... l,cn? '. 4'::,' 'r0lr � . t:('!T' t, "1\ 'i
",

. 4.(t0
f

'f"')-' c.;:
;.
oe

�

1)
, ::1'"

_ ''''\ r 'l. P" ,.�. � 1
-

f �'l l)
'l �t f =te",,' ,.....

.'

"""� .... � �,

- R.ua São J?rge n.o 51 - Centro '- Casa de q,lvenaria com :2 salas

tos -, Bj1nheí ro completo e coziriha ,
.

- RUt, Bt:ntu Guru;alves - tràves� dá Cou:;;IlU.eirtJ M�JIt
r:,orn 2 qUd,rto,. -: 2 saias Cozí:rüla e banheiro complt:to

,

.

'I<'!rreno em (�Iqímlillp No· ,}ardíro' C010� Bairre Bu&

,'"'

'Ve.pde-se um 'moderno" conj1mto' estofa-
do (1 �ofá��lml e' 2, PQ1trona1)' f�r;ado 'd� ,

napa gêJo.ern, estado dé novo ..

I'

�,
'Tratar à Av. 'Mauro Rámos' 66:.'

.

.

. , .

,

:entrli CtlSl

. ,. ur�tiel"hn � ''1 r'f"O� 'Lf)�'l'� i�' ;:j
CLiNICÀ GERAL - CTR'FRGIA

Intervencôes com .<lnestesia '�!('r""J no c-nsu;' ár'a
Rua Felípe Scbmíodt. 25 - Ed. Z8hiQ 2,(" andar-

"

Florianópolis, - Santa CáLrina
. ,

,;'_ ,

'ffihlno. �" ..",jv'l 453,
• ':.' '�i.

. . ESTREITO - ,,'�
.',
.'

.

. t,

i�i::·;·;;";���G::�"/)'k'i�������:�',)i' '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WASHINGTON, - OE -;

As Fôrça Aérea ,dos Estados
Unidos eS1J8ra possuir, até

1970, gig<cntc3cCS aviões a

jato cal'''�p.s de transportar

700 soldados equipados a

distâncias de mais de- 5.0QO
,km.
O' Secretário 'da Defesa,

McNamara, autorizou. a .
Fôr

·ça 'Aérea, a, comprar 5B; dês
ses aviões de tr,<msport�, co
nhecido:,? por C-5A. Os mo

delos ,de prova deverão ser

, entreg.ue- dentro de 3 anos.
,

Disse a Fôrça" Aérea. que
tais aviões poderão ,trans
portar 45 toneladas de car

gas e' dis�âncias de àté ....

10.000km, desenvolvendo ve
locidade de cêrc,'3. de BOO km

por'hora.
, O' C:-5A, com 250 metros

quadrados "de espaço para

cal:ga;' po.de acomod�r 90 to
neladas ," 'de, caminhões, je
eps,' ·armas, pesao,'is, munj
ções' e. 'outros' materiais de
guerra."

,

A operacão de: carrega- .

mento realiza-se fàcilmente,
mediante' aparêlhos. espe-

�
'FiCO do Br�s.il ,S. A:

tlVISO

o ' B,:,:v'o o �rasil S.A. esc�arece que está nabili
tarjo a: ano'her em QualqUer de suas agêr-cia.s os' de

p6sHrs r:",s imuortâ-"ciás 0,ué as socienades poP ,n:-ões
rac"h�rOY0 r�ra co�stih"ção 'cu ';aume"to 'de seu ('a

pita' s,,0'a1 Ta',s reni'sitos oue ra forma !io art. lo,

do ppcT""'o-1p.i no. 5,956 de 1-11-43, devem ser nromo

,,-i"'os po !)':azo de cipco dias' de seu, recebimento só

porler.ão, a t'arti.r de 1-4-65, ser �fetuados t:'o Banl�o' co
Bras;] S A, como determina o art. 19, item V, dá Lei

,

4.595, d.e 31-12-64.

ORBE-PRESS _ Que se· hidráulico. No. vale .de Fer-, Volga. O volume total das
faz na UR�S para .resolver ganá está em exploração. ,o reprêsas nêstes rios é de
esta tarefa? Sqbre isto f.� grande canal de Ferganá. 150 bilhões de metros cú
lou em uma .entrevista com N,'3. Turkmênia, o ,canal de bicos: No curso médio e in
um corresporidante -da APN Kárakum penetra- BOO km feriór 'do Volga se prevê ir
o acadêmico Alexander AsItO na estepe árida, 'ri,ca em ca- rigar uns dois milhões" de

chensk, secretário d� Se- lor, em terras férteis. Para hectares e no Cáucaso do

ção de Hídrotécníca :

e Sa� � irrigar a Estepe,,' da Fome Norte, nas bacias dos rios
neainento do Terreno.' da A- foI, feita u�a reprêsa no Kuban :

e Terek, há a possi
cademía de Ciências Agríco- 'Sir-Dariá de três' bilhões de .bilídade de Irrigar 500,000-

las da, URSS.
'

metros cúbicos de água e se 700.000 hectares de terras
- Que Importância- é da- constroe outra, a de Char- férteis. Na Região' de Ros

daà irrifação nos planos de dariá, de 5 bilhões. Estão tov serão írrtgadas uns

desenvolvímnteo da agrícul- em seu apogeu os trabalhos 300.000 hectares. aprovei
tura na 'URSS? no rio Uarín, onde se cons- tando os recursos hídráu-
- Na, URSS, são muito troe a' reprêsa de Toktogul; Iícos do Dníeper é' de outros

frequentes -as sêcas no Su- com uma central .

hídrelé- rios do Sul da',Uérâhia, po
deste da Federação. Russa, trica de 1:200.000 Jkw' 'e um der-se-ão irrigar até 4 mi

Sibéria, Ocidental, K,'3.zahs- smbalsé ;de 17' bílhões de lhões de hectares. Entrou
tão do Norte ,e no Sul da' U- metros cübícós, ,que' nos em exploração 'o canal que

crama, .regíões eminente-' anos, de 'sêea permitirá re- leva água dó Dnieper .para,
mente cerealísticas. Espe- gàr n:1.�1h,'3.rés. de .heetares de'

'

grandes extensões de ter

cíalmente rígorosa fói a sê- terras. Realizarri:se grandes, ras na,Crírriéia,
'

ca de' 1963. obras 'no rio A!Í1u=Dariá e O 'Estado sovíétíoo ínver-

O desenvolvimentos dos seus 'afluentes. Ali' foram te em obras de -írrígação co
sistemas de' irrigação não' construídas ,3, reprêsas de' lassais recursos, �'que são

só permítírá afastar' os' a- 300,' 50'0 e BOO milrtões : de : compensados rápídamente.:
çoites da sêca:. como tàm- metros, 'cúbfcós'

,

respeottva- O fim principal- é proteger .a
bém elevar vErrticalmentEi\o-a mente. j,�,ó /Nó río' Vahsh se agricultura 'contra a fre

colheíta. A pr-ttíca demons-
,

constroe para" a central hi� que:P.te·sêca e, criar condi
trou oue as te-ras de irrfga- ,

drelétríea -de,Nurek um di- 'ções ad�qua:,das para garan

cão produzem duas ou três que' dé' '300" rrietros de altu- tír' troas colheitas indepen
vêzes mais. rà, que, fotmarà, .uma reore- denteménte

'

das inclemên-

Soe '1té 'I1á n=uco. nas t!)r-, sa de"l1,7 bífhões-de metros 'dias do tempo.
r"s pp +rrtzaoão da 'TJR.s�, se ,eúbieos:,'" "

,

- Quais problemas f0ram
cultivavam. no fundamen- Continuàm os' 'tra,balhos apreseri.t�d(js aos eíentístas
tal. o alvodão e outras, eul- "dê profecão e de .prepara- 'sovíétícos. por" motivo do

turas 'i.ndustri"i,s, ,<.lgora nas ção 'para construir novas' grande' 'e impetuoso ,desen-
,., � -' .'.� ...

'

renresâs e'; diques nos rios 'volvimento dos sistemas deg'Tan"es eXI,en"Çles lrng"",aS

se r,111fivl'l1'11 tr;go, milho, er- "Sir-Dariá 'e Vashsh e se ir:rrigação?
vilha e a;rroz. cónstro'e, iifi potente siste- - Na URSS hé 17 INSti

ma de fornecfmento de tutos de investigação cien
águ,'3. do, rio Il;Úsh a Kara- tífica de hidrotecnica e sa

gandá. neamento do terreno., Para-
- E na Transcaueásia, U- . lelamente a êstes, solucio

crânia e a Fed@ração Russa nam o problema os proble
como se desénv'olvem os ID,'3.S 'do rápido desemmlvi

sistem�s de irrigação? menta da agricutura de ir-
.......:. Entre 'as obras � mais rigação outras instituições

importantes de. irtiga:cã� na de investigação cientifica
Tr�nscaucásía podemos, de caráter agronômico. E é
mehciohar 'as dos rios Kurá compreensível, pois 'na con-'
e Araks ,no ·Azerba:idzhão. dições de vasta aplicação
Ali, já se -irrigam. 300.000 dos sistemas de irrigação e

heétáre's e ' sucessivamente necessário empreg;'3.r semen
.
esta" cifra aume'ntará para tes e agrotécnica especiais.
500.000 hectares. Serão fei- Os cientistas prestam

, tas' obras, 'de irrigacão nos grande atenção na introdu-
,

,
'

'vales dos ,rios ."llpinos da Ar ção de novàs realizações da
mênia e Georgia. 'ciência e da, técnica e no em'
As :reidões metidionl'tis da prêgo de novos' materiais

Ucrilniit e da Fadera6ão R,us 'n:'! construção dos sistemas
'sa têm �ra�des 'persnecti- de irrigação. Por exemplo,
vaso Durante os últimos são múito aplic!J,dos os poli
anos fóf'am construid::ts, im- meros, os tubos 'de plástico

PQrtantíssunás obr,"ls hidro- rígido e flexível, diferentes
técnicas no' Dnieper, Don e especies de películas para

prODomo-nos a tarefa
colher nos próxi,.,.,os a110s

uns �'l milhõe,. de toneladas
de grí'ío.s nas terrl'l� irriga"
O,'1s. Tarefa o',e SArá resol
vid<l sem o ?b<llldóno da
CUltl1r<l, do 'l'1,lO''1dão e outras
plan1:Qs indust�iais:
- 01'I,l'I,l a extp.11c:ão das

terr!1s de irri!"::tcão na

Uh'��, e os nl?nos de desan
vobri,,..,.,e,,,,t,., ,ri,'! irrigação pa
ra· o futuro?

.:._ 1\Ta',R.Tíss;a cmrista.,'OS
sis1:p.mas de IITIg!1,cãe co

hri"n1 4 :1'11ilhf)QS hedares de
f:f�rr<l. nrinr.in<llmente na ,A-
,si!,! r,pUtmI. p nos' anos' de

F:orian6polis (SC), 22 de março de .1965.
ciais. lho a nri""'eir" f!1se d\'!, .irri-
O avião poderá pousar - P.:llr.ão nar,<:l. 2"11 000 'I1e,-..t!'lr!)s ,,\

em. nist,'l de 1.200 metros _. de fena. se f'onstroe 'a se-
José de Britto Nogueir;:t Gerente considerada muito pequena

para' qualauer aparê1.ho a

jato pelos padrões da Fôr-

ça Aérea, ,

,

Um. porta-vo'Z da·· Fôrça,

,Aére,'3. disse que, ao que se

,espera, os primeiros ):!iode
los de prova estarão voando
"dentro, de uns :3 anos" e

que 'as 'primeiras unidades
serao, definitivamente entre

',gues "em pouco mais de 5
aNOS".

I

, AcreSCentou o 'porta-voz
que a

, aquisição dêsses
aviões "complementará" os

transportes C-13C e C-141
atualmente em uso:

Theodoro Miroski _ Subgerent,e
24-26-28-3-65

Vende-se ou T roca�se
lJm:?_ c�sa dI?, mad�ira com, o reSl;Jee-tivo" terl'eno 10

x 32 m,etros loc'llh:ada ,..�' Servida"
.

Que '.parte da', R�a
dr. Fu'1r'o Aducci no. 1227 no Esbei1;o, por outrz. que

se ]oc;JIH",e na Ilha nã,o muito' distante do centro da
_. ".

cidade. Trat:;tr na mesma.

g-iml•.

"0 ESTADO" ltda. -.

CINE 'RONDA
Rua Conselheil"o Mafra ] 60 _ Tel. 3022 _:_ Cllixa Postal 139

Endereco Tele�ráfico "ESTADO",
,

GERENTE
Dominl2'os li'ernande<: dp. 'Aqu!no

'RF.DATOR-CHEFE
A,.,'A11;O, 'Pern�ndo no "m�r"l fl �ihra
P""'PAR'fi\MEN'lf'O DE EDl'TORTI',L

João Fnmcisco iT!17, Senetiba - Perir') P<1Uk, Machado
Osvaldo Mpl,;, :_, n; .. ;"o Mariot .

PUBI.ICJDADE ,

OS1!J.'1r Antônio ,Sr-hUndwéin
DEPARTfl,MliTNTO r.OMERCIAL

. Divino ]\tTari'lt
COI,ABonADORES, ,

, Pref. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues C�bra" Tito
Carvalho, Prof. Alcides Ahreu. Ministro Milton Leite da
Costa. D'r. Hl'hens Costa, Coronel Cid Gonz�'ga, W"lter La.n
ge, Dr. Arnaldo Santiago,

I Dor,8lécio Soares. Osmar Pizani,
Dr. Francisco �sco"ar Filho, Zurv Machado, Lázaro Barto
lomeu. Ra'11 Caldl3s 'Pilho, Marr.ílio Medeiros Pilho. A. Car
los Brito, Oswfllào Moritz, ,Tacnb Augusto Nácul, Ma;or"Ec1·
mundr> B,""'tos ,T'ínior. C. JaJ'Ylundá� Jabes Gard!1, Nelson
Brascher cTosé Ferreira da Silva, Clemencpau do Amara! e

Silva, Jaime ]\.I[endes. Oyzama, José,Roberto Buecheler,
Beatri3 Montenegro D'Acampora, Mànuel Mârtins.

Iniciando êste artigo que,.
ro em primeiro lugar, sen

sibilidade, agradecer ,1. 11nta
que êste conceituado jor
nal publicou a meu l'espei
to em sua edição do dia'
19/3. Senti-me bastante
'C,bnt€lnte por esta' prova,
de amizade por parte dã '

, redação ce pelas qualifica
ções honrosas das quais
nã9' �ou merecedor. Espe
ro no entanto, continuar
merecedo a cofiançÇL da
mesma.

Recebi dia 1B-3 urri tele
'grama do colega Emanuel
em que frisa' que continua
rá com seus artigos t.ara:'
'esta coluna, que como êie
diz "não pede' parar". Is
to ,já é uma ,certeza de, que

.

cemtinuaTemes firme, ,pois
'o c()lí�gá Emanuel, que, cú-

'

migo' fundou esta coluna
e 'comigo vem mantenc!l)
a em pé, tem' granrie' com
petêncii em cinema e· 01J
tras artes.

,,·,QU!tt��';Ponto· 'que querij/

REPRESENTANTES
B,euresentacões â.S. L,'ira Uda. Rio (GB> _ Rua .Senador
D:=mt'as. 40 - 5° andar - São P.aulo ...,.... Rua Vit�ria, 657 -

conjunto. 32 - Belo Horizonte _ SIP _ Rua do.s ,Ca,rJ.i6s,
5fi8 - 2° findor - Pr>rto Alegre....;.. PROPAL __, Rua CeI. Vi.
cent.e 4RR - '),0 :md3r,
JI.,.n1nrins 11"ec",mte contrato ,ãe acôrdo com fi ·ta'tlela em
vigor.

"

'
"

ASSTI'T,A'T'TTP A, ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50'
(A DH'-pni:() 1\T'i0 SE RESP0NSAB!LIZA PEI,.OS' roN.'
'CEITOS El\!lTl'IDOS NOS ARTIGOS li\SSXNAD�Si). ;

,'_- lo i"
,

"',"'''' P1'11, R :mHhões n"l hfl"f,�r
rAS, nn.rfi>11tn, a �'m���fnie
t;ot!,l ('o",,·�i�t.(wn� riI� J_rrig<lr
r.í'í,n é de- 12 yY1''1hfíes de irp'é
tll'l'es. 'das f111q,iS, � ",jlh�e�
sí'í,o sist,emática-
:mp11t,e e 11el�c: <;e' llt1]ir.a a rCi!
t�f'í'í.o de P,l1lth,'lS. r.!1I,..11l,"_c:e
('jl1� n<>r�, lQ1Ú' 1l. sllDPrf-fÓ;e
nos tprr<>c: irr;"'<>I'I!1<: spr!i' de
28 yY1;lhf)p.s de hecbu:es. �
- no",o se rp"lhQ."nr<lti.

(';'-ment.fl.' o' nrnO'''!'l.ma da:
r.onc:t-r.. ,,;;n m'as _ sistemas de
irri.Q',"";;o?
- 1?,p'"lio;:,..,..,-,<;e' grandes

(i)bT�s na AS;!1 r.enf:raJ" Por'
exemnlo na l"�t,ene d<l Fo-'
Tl1!:l. onnfl ioí 'p"t.á em -traba-

Itrmda, aue uC"l11itirá aumen

,tar esta superfície até !'ÜO
-mil hectarés e sucessiva
mente serão irrigados até
úm milhão de hectares.

"Também se e'l<ecutam im

port:;tntes tr,<:tb,�lhos na zona

central' do vale de Ferganá. ,

Na zona inferior do rio

Surh811�Dariá, uma dás re

giões 'algodoeiras mais ri
cas da' A'sía Central, serão·
irrig,'3.dos 120 ·mil heqtares e

no Sul dá Tvr�mênia, - de
150 mil ,à 200 mil hectares.
Para 'irrí�ar semelhantes

extensões de terras foi cons
truido um 'sólido sistema

tocar é na, cárência de, til
mes que pelo �enos sejam
regulares. Como', frisei no

.outro artigo meu desejo é
fazer criticas cinemd.to·J; 8-
ficas' o mais possível ape
nas, não' encontro filme u,

de.quado. Quero assisti·r 'Re

quiem por um lutadol'" pa
ra ver se dá para' in.iciar
os périodos de críticas de�,
te ano.

Uma, reclamação a nos"'

sos exibidores é o péssimo
estado do, Cine São JosÉ;
e dQs, filmes exibidos
nossa capital. Somos dig
nos de 'uni.a maior cQnsid�

ração por parte dêst·2S se

,nhol'es. O povo l}1(�l'ece

bons cinemas e' ,bons fil
mes. Espero que' nO';sas

queixas mudein (i) pens:.t
menta e m0do de á;gir dês
tes sel1hQres. 'o, que reà�..
ménte não acredito.

JORGE, :e.OBERTO
,

BUCI{LEB, ....
",' '�"�' ...._�

em

gação e projetam sistemas
de mecanízação e automa

tização deis trabalhos de ir

rigação, aplicando todos os

,meios automáticos e teleco
mandados.
O desenvolvimento da ir

rigação é uma obra de gran

de, envergadura para cuja
realização servem muitos
ramos da ciência soviética.

proteger o leito dos canais
I
• e reprêsas contra a infiltra
ção da água.
'Baseando-se nos últimos

dados, os cíentístas
de maneira radicàl

revisam
os regí

mes 'dê irrigação em diferen
tes zonas de acordo com

suas condições, climatológi
cas e de solo, resolvem os

problemas téonícos da írrí-

"
'

Participarão
Miguel Hermínio Daux e Terezinha Gonzaga Daux

têm o -prazer de participar aos. parentes e' amigos J

nascimento de.

RITA DE CASSIA
ocorrido no dia dezenove do' -corrente.: na Máternid!t,
de CARLOS CORREA.,

\a5.3.65

de

·REX�MARCf.) E PA�ENTES
Aqent J Oficio' da Propriedane

Inrlustria}
Regísti / d-, 'marcas «atentê- de mvença,

uomes comerciais: tíL,Jo::, de estabelecimentr
,

.nsignias fruses de -pruf-agandé' ·e m.l'\rcas dE
exóortscoes

Rúa Tenente Silv�ira, 29
'3ala J - \1t. s d!;\ 2asá NHir

\ �

1° andar -

',.,--

I,MPRESSO,R.A

desenhos
.. clichês

folhetos - �otófo<Jos·
cartazes e' c'qrimbo$
impressos em geral

oapelaria

IMPi-ctSSOR.4 MOOÊLO
'1E

ORI "A L. ,') STUA�T e elA.
RUA DEODORO Nr 33-A "

�OWf. 2�17 - FLORiANÓPOLIS

,florianópoh�

Clube de Excursão Nossa
Senhora das,Ne'/es

Comunica que a' rifa de Quadro e uma Bola, C'.;jO
sorteio seria realizado pela loteria do próximo dia .:.. ..

ficou � mes�a transferida para ,o dia 28 de a:gosto 11\;
corrente ano.

Lauro Margarida � Presidente

,

O sr. Lauro Sevériano Margarida, comunica çme
no dia 20-3-65, pediu sua demissão do cargo de P1'esi
dente que! vinha ocupando até então, do BAIRRO LE
FATIMA RECREATIVO ESPORTE CLUBE.

Outrossim, agradece aos, déinais sócios, e, jogado1'es
que deixaram também, aquela agremiação para int,(�
grarem o ESPERANCÀ ESPORTE' CLUBE.

.
.
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5.-O ANOS DE LABUTA

CONSTANTE E. PROL

DE SANTrA ·CATARlNA

NO' SETOR' DOS ESPOR1'�S

o. JGmaliSt� Gü""ert�. N��as" Qxa era vbita.·!l, FIo"'
criaJi\ól)Glis em, '�n..at.0 1IIIa1)ii«0. ,CQ� ftozeudQ, Uma
,treinador da equi� �e fu.tebQI de, S�0 do, el;:t,lb� 12
de Agosto, colocou-se' a dispo�i:;ão:' do, clube 'Dol!I,isla
para na ,dúaua,baJ:a ser repreé�ntan't6 do� 'J;I;lCSlUO, .man

.' ter contatos junto a. autOl"id.a,des es,p.o.r-tivas, fazer co-
bertura nos iOl'haiS" entidades e CBÓ. ' \

'

-

Gilbel't.o que. segw�á �xta-('Qh:a;, leva. �, íneumbên
cia de batar a �Úiílr1!a do. mel!hQr fweinadQr carioca,

. .para, np �ríodQ de, 'Il�a �1tl),l;U1a, �ii1.ist�ar em rlo-,
:r;ianõ,poij,s aos atletas do J2, -eonheeimentos, i;:ndi_�P{'l;
sáveís a melboria técnica' tms �(lSJl\os:

Ba'squetebot:' na Parada \

PGr DECIO. BOXWLliZZI

! '

Após o "affaire", entre as duas federações de 1;a.5- •

quetebol Crl§tdas com o desmembranlento ,dá Fedf::�'C
ção Atlética Catarinense, a palavra final da' Ccrni'é'LI"'
,ração Brasileira de Basquetebol, deu ganho 'de causa a

entidade cujos' diretotes são' m{ütos dos que: pertenwl ,11
à FA8. O Clube Doze-dé Ágós-to, Céll�'O .é sabido, 'fei '

o

p-rincipal opositór aos desejos dos sitúàcionisÚis,' isto
é, dos membros, da FC5:B. Mas em atitu{le l�uva:vél,' 1:n0-
diatamente- após Q re�onheC'imeflto pela --enÜdad8 mi1,"·
xima de nossa' atual' feileracao, o que ocorreu a 'J.''7 d_e
janeiro 'dêste an�, pediU :fili�«ão à, FCÍ'(, '�ollrorrile: ali
cio datado de 2' de- fevereiro e' recebido a 3' do-' "l1e:mlO
mês. Como, é sabido, {o Clubé ,Doze.tev:e s,eus df�eítús
cassados,

.

além de' um� suspensão de' 109' (c�m)
-

li;a�,'
penas estas transfer.Úias da FAC para a FCR' O

-

pe ,1,

samento dos D�zistas' foi. O de '�ai� breve possí:v-el' fiE
ar-se à Federação', l?ara cumprir os' 100 'dias, e l:loder
apresentar-se oficialmente nas' quadi.·as o quanT,()' a:l-,
teso AgQra, a FCB respondeu ao ofício el.o ·Vet,(:)ral;i). _A
data ,do oDcio é' de 9 de marco' e foi recebido a l3 d8
-março. Somente '39, di,as aJ?ós. � recebiniEmt9 d� oficio e

que chegou a 'r-eSl?osta: Os' caÍlJj?iQri.atp,�, r-:egiõ�a(s ,e,;tàà '

todos ma_rcados :para o ]?dmei(Q ��D;les.t�e, e- � demor,l,r
um pduco mais a filiação do._bQz�, Q �úblico �,icará pri
vado mais um ano, dos bons' e'spetáculoi? que ;)S rapa
zes d� Clube da João Pint'o, costumam apreSellt�n·.
mas a,�é aí, nada demais., em compara<;ã.o, ao. contel�do
do ofício resWosta da Federação. Faço questão de trâ.Di3
crever na ínteg'ra o 'ítem primeiro do mesmo; que cll'

ga a atingir as raJas do_ abswrdo. Eis o que exigem l)3

mentores da FCF, para\ que o poze seja considerada

integran.te da. Inesr.a.a:'
10. - Ofício, diJ;gijd..o à FOS) solicitan,do filiqr,:i:l ,e

1"el'l.mhecendo todos üs atoS' praticados .por esta fedr:

ração desde a sua fundação (outubro 1963'). Eu a�()!g;
ac;escento o seguinte(-o regulamento da fedet"s-ção
exi'ge para--que qualquer oltibe se filie, a cóp.ia dos i:,C;S

estatutos com indicação de registro; relação dos dii:>

tores com seus respectivos mandatos; desenho da: bl1:Q,
deira e uniforme e a taxa de- in'scrição. Mas para o Clu
be Doze, parece haver outro regulamento a: pa-rte. Ql!,�
rem que sejarn reçonhecidos ·:a.tos" q,ue, a, p.rópria CBB
reconhece somente a_ partir de �7 de' janeiro de 1Y55.
E' de se espera� que 'ps, di,retore� do Veterano nao acei
tem .tal tmposição exdTuxular 'e 'de&,de já -està .criado
nôvo impasse ,entre' poze e Federação. E enq�an,to isto

acontece nos bastidores,;!l.S d�spu.tás '. na. o_ufidra dei
xam de exi.stir AtualJ:nerit_e, !l.p:e�as Um Clube em FId';

l'ianópolis faz ba,sq,ueteb.01, e 'é .exa..tamente o, I)oze" que
se encoptra COllil_ seus direitos ç�s§adQs. TreilJ-,am d�i1-
riamente ,na (laDC�,a da. li'acul_d.3cde de'

,

Direito,
17 juvenis e adultos. E' ele se lamentali que oci:r\'f�tm
êstes vexalil:\lJnosos_ eventos dentro do nqssQ bQ�� ao

cêsto. Com.o a coisa' está iu.do., por mals q\te se qU1311'a
não é possível siropatizaT-se,' com atos COUI_0, êste:; a\:}j

ra da Fed,eração. Ev. não sei o que dirão os menw:res

da .
FéB, quando o 01ube 1,2 recorrer a instância" su

p,erioJ1 ie gaJ:)l'lar" como ·ocor:�erá., o. cijretto ele til_i�,r.-se
afiJ:l1 de pod:er disputar os cert,a_J.'l1es, vários que st'il'gi
rem, dando forma do pensamento, de se1,ls, diretores,
que é o de pJ'omo,ve,r 0 esporte sadio e honesto, . no

seio de sua sociedade.

---

�,d4 v{{2S#Be
�,(. l

•

' �'
_�

Encontra-se nestá Capi
talo, sr, G:i1berto Na�as"
iSóci@ da Associação dos·

Cronistas Esporti:vQs' de,

Santa Catarina. ora Nsi
<lindo nli Ouanabar<lJ, A.,.

prov:��t�hdo, sua estad'l i'lnl
Flot:ialaÓP0lis, está pt"')vi

dencia....do a earteir/;J. �..l,dal
de ·1.965, atendendo, e-Xi_g6!1
'c'da no EstádOO d:o M'llil1a
hã.

elJ:_t�, eª't�i:ne:nse, pro
POrâ, 81 1iÜ'1ata..çãq, Q:o p-razo
Cio' co:ne1ib1!So, "A �VOf.,U
çã_O, PO lilS'.P0:RT�, S':RASI

. t.�lR{)"', PQr �is; 2' -.:a�es
..... S�undo f:rlfOltm_ação da

])lesidêncm, acesq-\:l;,eana,
'$el'$O �ga..das :t'l'O:vas ba
$e$.. arJ)tbs, � eS.tudos a que
se Pl1OoodEtM:ão.

- x' x x

I. I I
( "." ,.

"

COLABORADORES ESPECIAIS
M.\lJR-Y :BoBGE:S - Gll:.BERTO NAHAS

GI:f;:S.EaTO PAIVA

COLABORADORES

.\fARIO I.NACIO COELHO -- DÉCIO BORTOT,UZi:
R.UI LOBO, - MILTQ� Ir. A'VILA - uRILDO LISB,

"al!!l.�·o ABRAHAM

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

->,
,'.' J : -� r

" '

Bále-Pá:pn' COlil:',�O'
Gilb,�rt() '·Nahas· cada> vez mais; 'é'" calmo,

f�'íà' ',e01n . conheC�li1.f;�J.'é)' de
O re-po:r;'ter, teve agradá- c����, - ;'10, 'gü,8"rç\a ú:uco;r

veI "bate papo Cr)lll, JQn.i. de, s�elJs. �.t;llmj;g.os;, irÜ;nlg.;:rs,
Alves, técn tço d':J lhgu€ij:F:ll qllé�; �,o� C€J;t,ó ',adC),ut-;,n' face
se, iJíl:dis.cu:tiy�lmen�e, O,' :11e a, $.li,q_, - c,ori.4:t-J,tá' c.d;:r:e�rt "de

lhor, o ma,í,s pxelilat::,<J;do e trabalp._tt.r, ,eQ4!-c des�l:endhi.
o que mais conhee� de.' tátC . nz.eu.tó, sem ,v:acUfiçõe,s, j)PQ
cas e. técnicas, JQnt .a�ve& �i,ss,:oJ'1;Ú coá�t,:j.- "lU0, • não
é acima de tudo lim, tec\11 ê6mi.actlJ�, c;ó,m'á l\)":ll[,dp!i
co que , ama S:J,U_ p:;Qfiss:1o, na;: ie 'Ol,ue, exige "�e S?i_is. co
príma por aperteicoar-se mandados, CO_ndlttJ, :q:;.l,

Não foi CQm sl}.r�Jrêsa
que tive éonhecimenê'J da

nova reeic\,(_'_ct\) '1e Cí.c�y ,VaF@

la para o. cargo de._ Pr�si
dente ta FAC, põ-stu 'ab""

que -,ve�1 óeupando' há a-

nos, c'om 't �f1,-;;;1:1-L 'dispo
'siçao', des;j'reeH�Hrn'enc<) . e

trabalha,

Ody já é dssporLiBtn Dor

demais cO:lll(;�;"([J' ",11 'to
do -EstacJu

J

e- 'fõrâ' dEi�: Ad

quirin, nOi ('orn,i' ,d:�3 anos

amigos e inimigos PGr �ua

ação rÜ'1l1-;' e' ccrrel a- a

frente dos dSó;tit10 s:1a ·FAC
Não, tra 'baHw' yz:.ra 'si,

h.em para a F'AC. mas ],K--,
lo esporte r�a ta riue .1S'O, (;l:e
é �maiiS iln\poJ'·��.l,Ilt�, pL'lrque

na verdade a.iUll':t, Gs.tanltls

longe de ser a �àrÇ3, E'Spor
i.ivEJ, que dev,em!);, ser I'e�
los anos de disputa., 'num

àtra�o, espantoso €1)1 �w 'í��

minados esportes." ,ser:1

chances em di�""!a'.l D<wjo,
nais, mais po," (�ess[,so pos
pr9prios jO'leh" élU'_;; ftC's

/poucos abandona,rar.1 fl,S
canchas ;�ll':� proprlament.
por d�scaso das �lutcr;da

àes, se bem '{Ue SGnJ,BS bas
tante esquecido'! pGr parte
dos poderes públieos! e �s
portivos, nãQ nos àando .

os rec,u:rsos indi,s-:;:epi;;ivE;is,
à 12L'áttca dos cS].J ),C,),. 0-

d;y Vare1a, !u,a com o, que
tem, apl!esent!1' f), que pos
sue 'de melhor na E<;bado

conversa 11:ascen@:o das' •.as

c-_uss0€S,
.

a. luz. para: os pl0

lf'.le-mas que àfli:go�rri '. né830
espor-1le. '_.

ACoJ!HPf11:'l,Q-
.

Sem11':" as

notíclas sebJ:l€ Cà�W0':'''l:?ÕP,,,
Ji}Í!Bgítinl 'eornpai'eee '<:) 'at'é
€'111-1 eleIçÕeS o' ·desintcli "sse
é' e�ai'o e visi\iel'.. ,

'OH ela existe ou ,dej:�8.

de e:i.'st.ft da·
-

fonín em

aue 0stá
'.I��,. .c,""''''

.

Todos os 'PreSlflentes,
semiwe fi ('nríün' c;obr':!(!E:
reg::;dGS 'com t�abalh� fol'S:
de suas, obrigaçÕes ..

'

lata,
nl.-il1 qU2,se semp'r� ;;ós, se

incomodam, convoc2'.Jn .nin
'g'uém aparece' e no fmal o

0U€ S'õ,' vê,- são ÓS _.llesmcs
que não d!ã,o .-i.�tr.>:lç'ão à
sua a,,;soCiacão' de eJa;;se,
esta,-rem porta.nto,. ai?- cirt.ei
ra� d,a ACESC q,ue p.eJo me
n.os lhes 'd_ão' �ngl'�oc,)J 'em

C1j1jJ.l,:Y;J.OS e,sporti"vos.
F8!Z-s,e um, cOlicursD,

.

de'

rp·l_-10,r.tag-ens, ninguéJl1l: ou

qlu.e�- nin�,6'1.,(:i!n G�4r�Vett�
ninguém qu.i!s, dem0�};s,trar

• Sl,_jo,S qUialida.des, -

a �1)7.'�, o'

pp'ê'lí}1io estip.Hlado pe :1

CBD & Ull1a viagem
'

ao

Rio €> estadia de 6 dias em

Hotel de px:imeira �las;;a,
Ac'redito" que pa!u ! e

p0.rtar noUc1íj,s,.J.á 00'<;;
mos, muitos cronist,as s"'n.

l?l:e em 111!).ior número que
os .comentaristas, qUf. na

minba· opinião S';10. os qu�·
nas compet;çi'i01l naeionais. sempre apresentam mais'
A sua reeoncl'i,H;b ao ele- q.l!lestõe�� de rnteresse, mais

criti<mm, '3 mais se desen
volvem no jor�alismo.
,Sou de opiniã9 q1:le· o l're
sidentie da ag'1'emiação, Cile
va d,e vez marcar· o tér....

. 'miniD do conéurso 4e rey1oP",
- x x x --- tagens, premiar fi cOR,tem-,

B' ev1dente a falta de pIado com as, pass�ge;,\3 til,

cooperação, de entl'osamen mandá-lo p�ra p, Rió, dan....

to e' d� trabalho por parte (:ln o't')orru:ni6ade a que as..

de, alguns membros P f0- sisila jogos do, Rio-São,
cios da ACESO, associação Paulo:
de classe dos cronist�s que Sei de seus esforços;
diarri-amente labutam na es suas lutas,

(
- seu ,intêl'eSSe,

porte: catarinense. DevHia em querer melh:()l'al", mas

]:;I,,"""'!' mais uniãe" e 11'1:ais sOzinho, Dr, Cherem" :I'liIÍ
dedicação por parte' dI' guém, aguenta , €. traba-,
muitos • que eleitos' ·não lhar de mais !í)al:a que,
e�prem seus dev.eres, que uma grande maiorla goze
sócios, não dão atenção dOs mesmos djjre�tos de
aos problemas da assoeia- quem trabalha tal'1to.
ção., qUE'! se reune sem nú Vamos cooperar com a

mexo, q1:le _como sempre ACESC, indo reuniões, aten.
tem acontecido, de;�,·adendo conVOCí!tÇOOS 1$, clesen,
1trabalhàr um' présidente e vol'V'6ndo ,mais· e,�i10t'Ço8' em
outro, membro. pró! do esp()['!i� caliar1nÉn..
O que de melhôr exi'lte 's�, E' pena que tantos le ..

em matéria de jornaHp-rno, trados, e inteli'génte3 �or
esportivo em nosso estado naH8tas� ão deem uma

e$tã na FAC. Sei que t�dI)S' parcela de seus esforços
tem suas ocuI:lações" S�tis' no trabalho ,do so&rj''lÍnt<:,rr-
compromissos seus I-ares, tQ. da ACE..<:)C, .q.ue aj'r:wés
mas convenpamos, q"]'3 sem "tantos e" tan,:;os anos, liin
pre- há um p()Uq.uinho pá-,i d9i não, atingiu- malOp'irls,éle
1'a: a reunião, 'POis nn':f� ainda, não ehegoll a Eer o

eJh_Ql! que se- 'tod98_ vez' que �ev�, a.er, '!una, a�,Sqda-
reunissem, c-n ção dos cronistas esport-l-
e construtiva vos de SaU't:� Ca,va,rlila.

'vado posto, �1j:-;ne,:lsa C0-

l11entá,rios ':) Ó ma,r; uma

1'-lxova de S'ln l:Jn!'8ê�b;, HJa

lilqnesJridade e SlHt C2.;)::1-
cidade ele trabaiho.

�OTA OFICli\L No., 'UVt15
EXPEDIENTE: Furam l'e

cebidos os seguintes qficíos
Ofício O. 004/65 do Bo.;a.iu
':'a Esport� Clube; ,Ofício.
e nota oHeial no. 7/65 da

Federação Catarinei1s,= de

FutebOl' de Salão; Circular
no: 23/65 da Confedec'açào
'B,rasileira de Desportof.

CONSELHO ,TECNICO,

DE J'EN1S DÉ MESA: 1)

Aflrovar ó calendárlO, para
o,' corrente' ano·, anexo, 'a

- presente nota oficia).
, 2) Abrir inscriçã{), 'para
0\ torneio A:b�rto "Dr .. S.S,,\'Jf
'de OHveirre"-, mascu,uB(', e

ieminino (por equipes)
com prazó\ até 3-1 do· COJ.!

re'l1>te.
C@NSELHO, 'FE�IC:O

DE, ATLETISMO: 1<0); In

formar aos filliados que a

€.�'.D. Cilesi�ou as datas'
de 30/4, t e 2 de Mai'Ó, 'P�
ra r�aiização do Cainpootla
to Brasileiro,
20. Soli'Citar as ligas que,

indiq�em com urgêneia:, os

atletas, que, :preencham os'
indices minimos, abaixo

relacionados, afim c,t'.:! ql�e
esta Federação poS�ll. '\'I!ga
nizar a representaçiío C�-'
tarinense.

. .

INDlCES E:X:IGIDOS PAR'..I\\
,O CAMPEONATO, BRA�I
L!l:IRO· DE ATLETISMO

1965

400 metros ,cf . bar::�,iras
56,2s ,

S�lto em 3jltura - 1,85 m

Salto 'em distância - ""'.

6,"l:(;);rn., " .. " ...
'

.....

Sal(to, 'IJ.I\il'l,;o - 14,20 m
.

SB,UO <CaRil vara - 3-,70, til

'AI'_'l_'p"'e�so ,ele Pêsü � ....

13,60111 '!
do Dise'i �--

�.,
An:9m<:sso,
42',00m
Arremesso [10

5'1,00 m

:pc,rcl0 ,-

Arremes.so: do, Martelo
49,OOm
Decat}(}.,.... 5000 -�t,s-._

'MOÇAS, ,

100' metros m:sos' _::. ·l�;gs
200 metros rasos ,.- 26.35

.

80 metros c/ barrekas
•

�2,8s
Salto em 'Altura - 1,43m
Salto' em Distância

5;10m
Arremesso do Peso

n,30 m

Arremesso, do Disco -7 '",

36,00 l]:l
Arrezytesso do Dardo - ".

33,00m
CALENDARIÇ> _

PARA O
ANO DE 1965

'l'ENIS DE MESA'
ABRIL - Torneio- �berto
"Dr. SaJul de' Olliveira,"
Masculino e FenünilJ,:)"
(pOr equipe)
JUNHO' - Tt>rnero· Aberto
-nas' categorias Indii-vi,i-ual'
"e Du-Jili1S Únasculin6. e fe

m�ninQ)'
Campe�nato, Jil,e�iQal' Juve
n·H' ('m��culjno e f,eminino)
AOOSTO- - Ca1ctl:�eonato
�'egional, Masculino" Fe
miriino-- e ;ruve-pil. ('equipes
dunlas-

. ,e' Individuais).
SETEMBRO- - VI jligOS
abertos de sta. catarir.a"
(Brul'!que)

, OUTUBRO· _; CamrAonato
Estadual Masculino. l"enii
nino, ê Juvenil.
rJOl"ia ... ,-'molis, 16 de :Mar

ço de 196'5.

HOMENS'
.....

10a metros rasos - 1J Os
200 metro&' rasos - 2� 8s
400 metros rasos - 50,9s
80Q metlros rasüs - ....•

lm57,Os
1500 metros rasos

'4m06,Os
3,00e mellros
9m45.0s

übstác�1!\JS

5.000 �etros rasos :-:-
15m40,0s
10,000 'inetros rasos ..;...
,33m30',Os

,

110' metr0'licl barreiras -

15,5s .

Ody Varella
. Pre&idente

,"''li-'�S:;
r

.

os a moral, dentro � f(;ra
do campo. Deixou :l,n::.. 2,-'
,qu.ipe que era líder e:n Iu

tebol,_ i:!.gjJ;errida, v ltl1nr;;t- '

riosa,. li,l1..as que caJ'ecj':1 dr,

dis,ciplil(,la, e inelho,r d�rf"; lo
acl;mÍJ}Í'stilm,tiva, ó que l\�' �

. lam-elJ-tar, pois o Hf;l'c:li0

Luz, S�mpl'e foi 1.']11, !Sl".,.
de equipe_, CODJ baTI:' �i.-.'j_

gentey;" eSforça,dos i; dignos
l'fão. é'�ossivel um r.ccni:::l'
fiear 'd-etidQ p. preS:1 por.
culpa; d�' certos 1.tWt :t. >,
maiores de ü:lade, �1"� pra.
Ucam d;sl'Iitra. e fora .. co

,
.

�'lénDiêo· JJul
�,:' í>r.6j�t6�-s�', �o' f,�.t;,e;t'1t ('a� : ci:p:i:na, de vergoàba;' com n�lssao para que .contlnuem

-, tái'itÍ"é;ziSe> .(/ ê'i'.�' I);oj :s't!l�sti- �'agressGes, prisões, 'd�::.-{:u,s--.' a fazer "gato e sapato"
eo.atolll=,��" .:J;®rni� .. :Cil�r.eS, .<1tlll.i'ci_oí; 'J;liJ,as .5.1;ÍIflI.•. ()r,bJt3j,-;'.�1�f;ol, 'Sõ€S o' técnico, �q.�e Ql;lfCu;;' dentro- do campo

casos Oilt;e-J(e.ssaJ;l!.t.e�; "::li::> :I'01)oJ.' >d-e�,lJl,' UWx eq1q:�llI�� lilÕll'TllO ro:u' contornar sítüacão' il·�?- J-oni Alves voltou ao Fi

g-q, <ibe- s.tia. ca.r.i.r:eiJil.:-:�]_Q\l�ti,,- ·;'ni�;' eiq���a 'pbr" t;)c]:os" Jinclrosa, que Pod,ia. s�!' a"
,
gueírerrse, numa :rú'lnj� 1:1-

V-a:; nãi.Q eon.llo!'QL-riiJJe-- g:�C!lhas" "_:p�lLcr;��J_Q�c\fut'ebQJt'"m�: -e d-o. migo de' seus jé�3'a'tlorE's, conteste' de sua eopaclda de

:t;lt�0 cy}li,t40il-�e;" vi:�(i)t�á:i,.;'-Í'Àã.à. Ú,J).do,- seu: �íJ.b.S�i\&.ut:o,: mas pão 'Poc!ia' àp'l'ailC!ir <honestidade' e fir<lleza· nas

I)Ó(0 f8fLQ,ll!· de . si;; 'e,pr€l��i.lnéÍ9: ' ; qQ\a4qllliG'� dii_Xi0.uldatQe_ d� 1i.-} as' atítudes tornadas, f;j1·' decisôés. Seu trabalho toí

fal_a.t 'dO&. olili,tJ,:{jlS-, de ""'C!", ,r�Jil>-; mas vlu.:;s� i) ,é0�1.t,rá,. despedido ali, quâs;' q:. �
mens que com êle t,ab�- 'ri�, pois o Figuei�cni,?, ilâ'õ por imposição dos

.
atletas

'

�haranr, 'uns construrndb melhorou,' e seu '::llbiJti�,lÍ.to justamente os atletas :,�le
outros destruindo .seu tra- pouco tempo. ncou e para estavam presos, por n jres-
'alho. Tem .sído uma lctta tranquílídade da torcida são a um, menor, por dec-:

constan�e su,a carreAr?: q,e alvin�gra, Joni vol':"u, 1,)1,- respeito a autoridacle CC,1!

técn�co, contou-me ,;e.'!]-i ra sati.sfaçào de t,/bs ,01' petente, por atos ar8ntó�'i

gue· o desleixo de' uns in\!o 1}J atletas, e dos verdaLleJrO'3
pressão d� outros indisd'J'i·· r'\.�igentes do Figuei,rem,e.
na de atletas, pOlL:!O CiSO Foi para. o H�rcíl!o Luz, dei
de' dirigentes

_ foran� C;lSÜS xo_q a ef1uipe líder do cer�:l-,

rtegativos, que ,o 'tem' des- me, acumulou vltOnas e

gostllrl.dü, enquanto J., a:-ni �_;.t m,ais, vitór�as. e_ Ul:1' b210
de 'de atletas, -a c00l.�eração dia, segun,do disse-m3 Jo-·
-de diretores, a coml?ret�n- ny Alves, começ0u a De,tal'
são ,da torcida, fG�'n,rn ca- certas - indisciplinas· 18 9.tle

so,s �u,e muito, O a\e:;/:aBm. ta,s, que nào cumprkFa
A sua, saída do aivi-ne- seu d'e�er com o clube, in

gJZQ; d,a capttal p.ão l!oi ."'-1- ((f'�c(plinas estas acoitadas

tivàda, I>0r -inconl],Jret2och, até certo ponto pelá bon

neJ:l-l por má :cohr:luta, nem dade de alguns cliriq;Ptl1'es

'taL�lPOUCQ V,or qlJ.c$tões fí- da' simpit,iea _ agremiação
na._ncei,ras;,' deveu'-<:'� .8, fa:- sulina: Ca,so<; e mais c;:,<;os

tos extranhõs :to fttC.e;JQ�, surQ'iram,. e';Cpulsões 1'e· su- campo atos de ind;sclpllmt
as

-

tão comuns eriges 'lue cer1-iam, e' os· indisci.;Jli,'n- . e desrespeito, O epi':r)(1io
-lS1iP�m- deB'� da., "cH:el;o- - d'os,-'eIIf grabd'é 'mmefo eu' da pnsãõ-- -d'e ôuase' ':,Od.1
rias� quando,� d�cordia tão, inidaram até m(liT�- equipe do HercíI:o., LllZ. f:Ji

impera, não existe traoa- menta para pedir a degola. um episodio vergonllO,;ôO,
lh_O de equipe, e nem todos do' técnico. Não rl'}m,)rO'l com' cenas lamenti7eis de

trabalham dentro de suas muito, pois incidenti:;5 em certosl atletas, com ll'ole

·funções. Foi trama<l3. sua Tubwrão, em Blumenall e

derrubada,· seu, trabalho por fim em FlorianópoliS
nã.o ,foi' reconhecido por cam as degrad::l;nt.es 0,'""'8

todos, pois 'o.' ,Figu,ei,rl;nse de 'falta de d.eéôro; d;� di,-

reconhecido, esquecidos
casos passados, stndo SfU

único propósito traba 'har.
com de :iicação para sua

equipe, ser amigo' de seus

jogadores, e não pel".mtir
nem dar exemplos de in

disciplina, trabalhando com

cC1-sciência, aJustando a e

quipe, para bonseguir o lu
g3r de .destgque q:te mere

ce ter o a:vi-negr'), para
compe'Jsar o es Corço de
seus dirigentes E: alegrar
a grande Íegião de t"l'-.:edo
r'?s, Os insucessc'Y, são ca

VfWOS do ofício,· iu:g�r Jo
ni e. mesmo pen 30 PU' as

C'errotas são. imp1'evis�a., e

não' QJodem ser atribuidas
l'o'r má orientacão 1t'cI'ica.
T)ma única falha de um ar

t?,S e o individua12sm,) de
cprtos iÓ�3dor2s, põe lodo
1'111 sistema de iÔgo <t ,?er
der, Pelo seu passado de h.
tas, pela' sua experjpncif>,
eN gra'1des equipes r êl1 di,

f'!l,entes l'ug'ares, ,pe;o Eeu

conhecimento, seu trato.
sua co""stância no tra'halh�
.lutando com o que tem' de

com as ind€scências rn.·8,f,i- melhor para em cawpo, pe
cadas, excesso de alguns la cooperação que po� .?er

policiais, i.ntromissões ln- to, terá de rlenódados a1vi
dé-b;ta' de políticos r,o csso negros, que agora trabalha

gerGl.�rlo maior confusão rfio em equipes, com um

pois alg;uns procura;�m-' preparo psiCOtógico da f'cpi
sensaciovalismo no rr.c men pe, gradativo, mas 'ef;('ie"

to. O, mais vergm�:-;_o�') (OU te, o Figueirense, tenho cef

t:udo ,acho eu, fora.m as teza, voltará a ser aquela,
penas, ap!ica-'as aos fnltn- !Srande equipe que fpi P<O,
sos. t.an.to nesll�, CQ)ll;O no ta gáudio de todos

-

Rnue

,caso de Rlunle".au. ')1,l;::.ndo. lf's que são Sf'US torCn<101't'3
o T.JD deu de "mãn I)ei'i,,? e pqra satisfacão dos deITO
da aos indisciplinados, per dados dirige;�tes.

. ,/,

cagem também de certos
garotos que enfez3mm os

atletas; com a posterim: 8-
gressão a um dos ga�ot('s,

Pouco: se tem falad,) sô

b:t;e a -caça submar:J:a.. A

temporada está r..,) f:11'1, e

apenas uma ou O," r::, 11 ta

foi dada em jOl·'-":t�.
Continuam porém ,1'5 (a

çadores a enfre11tarem 8S

agruras dos clia" ele agl1<1'
suja ou a alegria ():n . <,(-

guas límpidas.
;

COIPO crentes, :->l ;-��•. ,'

para o culto do l1�ar, ''''.

d'qs os' fins de SeEi&na r'Õ

g1I;essando sempre C,1m nU1

:punhado de narraU,D,s (:(1-

l'Qrida de aventuras.
-

Do, aaampamento Wes-

phallia, ilaremos futu'l'ameu
te comentário mais Hscriti
V'O para que o leiiJ')�, não
e prenda ao. prodllto
de '!l'qla caça,da" '�omo tam

bém possa, fermaL' uma

idéia do que sai'am ouinze
dias de acam�ament-n a es

pera de g_randes oportuni-,
dades,
E' bom lembra!" dois re

cordei! que talve"'. �ejam
. brasil�i't'os. o- da mang<,
na, a:batida por Vitor' C'J,t
doso e o ela garoupa mnrta

pelo Marcelo Ruo!:).
,

lMla'l"celo, inwscutivelmen
te é revelacão e elemp.1.to
que, sem dúvida algt!'na,
dotado de todas as qua'li
d�dl:ls pal'a um campeona
to brasi)plro. D!I. tUl'ma,
majs nova. nnti'eremos 3 fjr--'
maT com certeza, ser o me

lhqrc riva.ll.zílndo-se em re-

si�tência, e t�çni\.:á, aos ve-

teranos.
Já possuimos, reco:dif;ta

cate.rinense;<;, gn,ç::ts a or

ganização (' trabalho des
r.ovos c111'igenl es �1rl. F{'d,e
ração Catarinense de C'<'-

ça Submarir:a, Sobre os

campeões "larem,os :ir,ta

completa aptJ.3 I) 'II CAM-'
nr,:ONATO CATARINEN-
SE.

.

tI CAMPEONATO -CATA-
DE CAÇA SDB-

lVEARINA.
Produto do esforço de

pr0sidente,jovp.m
Laudares Ca1)clla qut' bem
\

"IlC,ensol'a(lo, lev� aval�1-p o

vf'lho sonho ;i� ,112,;I1',rr
li'edera",qo de Cé'''1. �llhl,lr
rina como. uma das e{lii·
dades Brasileiras de desta
q.ue.
Para a realiz'ldio deste

seg;lll1do cnmpeol1atlJ,' cem
taremos com 11', prPflP,nea
de uma eauine de JninvU..

le que seglindo �oul'f'mos,
virá pára levar de vencida
os Hh&us.
A canit.al nor sua

conta com �ine') ,e,m:h'leg
das auais ,�al'emos notirjas
alnna est.a <;emana.

Dla 27 port:�nt:) terem:'s
o início da di:>iJuta df'ste
arroiado eSiJorte.
Dia �8 no Ve1e!ros dI}. I

l}-lq ch"!!arão as, emi,?r�a.
�i'\ps com cma� "Olli]1(''!' ,e
"uas . conquistas :para
'pesagem a c01�tagCll1
pontos,

a.

de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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() �M5 ,Urí,r,o' m r» ·,- DE SMl' � �,IlTJI.''H{!

F'lmiz!lóp"Jis, (Quinta"Feira), 25 de Ma.rço de 1965

Peoressa
Ao regressar da sua via- 1964 foi dístríbu'do 450 mil

.gern ao ínteríor, onde to. quilos de sementes de mi
lT'OU contacto da 11lalidade . lho híbrido. e 'no m""",p.l'\to

sõbre o cultivo de milho, ,atu�l pretende. distribuir
disse o' Secretário 'd;'1 Ae;ti-· um milhão de quilos de .se·

cultura, denutado Antônio mentes. porém o."dÍ'),ovo·
Pichetti. que é entusiasman- lume cJ,"'s solicita__ções terá.
te as 'plantações de milho de aumentar o volume da

híbrido" a ::::,"tfra, se fenôni-' quantidade a ser dístríbul
r-cs estr nhos não modifi-' ,ctn, nots a área.' do- velho
r ,,,,..� a ",1t":;,ção atual, se- Chanecó, au\)1', ter à dísno
,� r:, S n.air-res, por esta' .'

si"i'ío. 15 mil quilos' uníca
re"Udede, lnfor"'1ei comen·, lJ1ente, nfl1'a gt.eni'li1'Ylento
tou o titular da Pasta da: dos" p'!'ndtltores . rurais inte
Prod11."ão. que os ;pl-ant-ado- ,rest'lfldos em phntar miÍho
res, devem construir () P�iol hibri40."

,

de Tela.
jI;n';a r.omentande .1:lôh"e

distrihui"ã .... de serrrEmt�s ,d."!
.

. milhl') híhrido. disse . co �'I'.
Antônio Piohetti, -que :em

, E o' in:ter�sse . do g0verl1o
Celso ,RJltTIos. é n11p' ;, p�tí
rt>tílo seia efeti'r<l""'�l1�e

1 t:ransf0rntado em realidade.
'".---,. ------- ....-.....-...,..----_._---

A Delegacia Rer=!Íonal d�
Impôsto de Renda expediu
aviso espIarecendo qJ.le 8:S

sociedades ,'lnônimaS de 00:
pital aberto que' preteada\}.
se isentar do ,imT.\Ôsta· {te

'

7% sôbre lucros distrib\ti
dos deverão anresentar C')ffi
suas declàrac6es de' rendi·
rnentos 'uma certIdão ex!)e-
'f'h, ':..e'_' ?é"';'l O::F::ial d?

. -E' �i'es (',3 ,:,1.nta Càtarina
comprovando ane 'se enqua·
drava nas, condições est;ipu-

ladas nélo, artigo' 39 da
'

re-

-cént{l Lei n'l) 4505 de 30 dj:)
novembro de 1964,
,

}\" m�s�a' repa rtição fis-

001,
. outl',�S'sim esc�arer:e ('[ue

aiS sociedades ,"IT,lôl'limas pa�
Ta. fins de contrôle da co·

bran0a do ':referide impôs·
to de 7%' poderão apresen

tar ata :da asse·mbl.éia orni·.

Desde segunda·feh�,· fo

ra!11 abertas rio Dep?rta..:
. menta de Cultura dá S,E.C.;
as ins�ricões para o'. Curso

de ,"Ballet", recém·criado

p'310 citado órgão.

�,

terão leitura

t
·

o G®etnador Cêl$() Ramo6, quO .desde o ftm da dltio ,

ma semaM s. encoRtrava na, GuanabáJ..á,. retortlar� �oj. a
.'

Florütn6p(')lis�"em aviã0 da Ta�ruzeifo do Sul.
Além ae sé 'av:iStar CéM '�. Pres'dente da Repúbli�i

com quem ·trateu .de assuntf)s .rel..eioftado$ . ao ,problema
sucessório ROS aMe Esta�GS qué de"erid. r�'lzar ,e�eiçies
na eerrente ano; o mais-alto· !,\!anclatárlo, cata:riRense man- ,

teve eateRdimeRt0s com _outras autoridlldes federais, vi
sando a :cQardenação de mais 1l1gumas providências adfui

nistrativas, relaCionadas com o nosso E�tado.

Lucia Felido' COlégio
Coração de Jesus - das 1'1

"REFORÇQ DOS ENXOVMS".
PROMOÇAO ALTAMENTE. ··.SI�lPÁ'fIÇA·

D�,
.,

A MODELAR, TUDO EIH 15
MENSALIDADES.

TAMBÉl\!l 'FAQUEIROS E PORCELANAS.
\ . .

' '

, !,
BELO / HORIZONTE, 24

(OE) - O s{ibpl'Ocul'ador
José· Maria ·Lima

.

Tôrres
deu fin,'''lmente seu parecer

na auelar,ão int�rn ....sta pe
lo .médi!lrn José Pedro de

Freitlls. mais cnnhecido ue

la �l(}Unha de "Zé AriQ;6",
contra a sentença do Juiz
de Direito de Cone;orihqs,
que o condenou a um ano

e Quptro meses de dete"'�
_

cão, por crime de cm·andei·'
rismo.

Processado, em virtu�e, de
denúncia ,forml,llada pe·o

.

Conselho RegionalJde Med'i-·
.

cina ,e da Associação Médi

ca de Minas' Gerais, "Zé

Aríg6" foi jUlgado· e conde-

-_-�_.....-- ---------"----------- 7'
---""

Bande.rantes vão reelizar
" .

� -

Curso Int'ensivo'de Chefes
. I'

•
•

Sob o patrocínio do oon- A rírn de facilita-r às:. inte

selho do Distrito Bandeí- ressadas fqram' estltbeleci.
rante de Florian6polis será' dos vãníos postos dé ,ínscrf
realizado, de 5 a 21 de abril ção, a cargo das segÍti�tes
próximo, um Curso ínten-, pessoas .

sívo de formação de Ohe

res Bandeirantes.
O Curso .destína-se a, con

.seguír novas adesões ao

Movimento, que· atualmen
te se. ress�nte com a ca-

ROMA, . 24 (OE) -::- A sob a 'chefia do General rêncía de Chefes, para. as
. . Compa�ias em funciona-. revista direitista "Le S;>ec- H�umberto Delgado, que U,- .

chio"; revelou que.,.)s C0'- destrou centenas ou m.t-
mento,
Destina-se à moças de 18

m1J.nistas preparam uma lhares de rebeldes n::l. ;'1..1'-.
,

"Le anos em, diante, com curso
· invasão' �e guei'rilhei�os gélia, para ês'ie fim.
em Portugal, que frac'ls- SpecclÚo"· diz, ainda, q'lE:

secundário completo, téndo

:sóu; mas proporciono:ll (:e!'- as 'recentEllS greves e P
, / a duracão prevista de 15

tas vantagens publiI! \tá- tins estu-'ant!s . ocorridos ,!lulas, no período da noite.

.._�_·:_�_�_d_�__�_na_vr_:...sa_-�_o_i_�e_:_i�_ai_r_C_�_�_�_-,_�_,_�_s...:E_;_�I_�_:_h_�_o_�_O_�_�_�_t_�_�_.s_p_j.r_.
ft-:

Ze' A r -I g': O'--'-C-,-o--n-'-',-t-'-I·-n--u--a-'-''as . �l:elções .

.

pres�denctais
.

.

, �

., (
.

.'
.

DreSO

às lB r-hs.·

,

Irmã. Diva - Asilo de Ór
fãs � .da� 14 às 18 hs.
Diana Cordeíro - SESC

- das 17 às '19 hs .

Daglna1' Batista da Rosa
- Rua Santos Sa.raiva, 324

�

- pela manhã.
As inscrições . ach:u·se-ão

ábertas até o dia 31 de mar

,ço.

nado. Através de seu ';ildvó
gado, Próf. Leonardo LG-'
pes, apeiou da' sentença' pà,:
1'a o Tribtinal . de Jústiça,
pIeiteando 'anulação da m:es-.
m,'1. EntrE) outros motivos,
'0 advogado alegou que não
estavam provadas as acu

sações. O Subprocurador
José. Mal·ia. Lima; em lone;o

.

parecer, 'refutou ;:ts ale�a�
ções da defesa"

'

concluindo

que �ão pÚ.blicos' e notórios
os atos de curandeirismo

praticados pelo àcusado.

Afirmou, iguàlmente, que a

sentença apelada não. pr"J,o
ticou 'nenhumà in justiça,
concluindo no sentido de.
que se deva' ne�ar· provi
mento à apelação.

TOALHASLENÇÓIS SANTJS'J.lA·
COJ�ClIAS

FAQUEIROS E PORCELANAs
VOCÊ COMPRA ENI 15 .,�ENSALIDADES

NO "REFÔRCO DOS' ENXOVAIS"
:' ,�, "'LI;i:� �DE,.,ÁiMODELART

.

,,' "', 1 ": ,I ,

•

delegação é chefiada pelo
V�ce-Almirante Berlla;l'd
t, Austin: da Marinha d:..)s
Estados Unido!>, e com'

põe-se de, represen"I'l.!J..�ç3
de 'quásé t0dos"'�s iPailsÍ:ls
do, continente.

·

... \�....

E'·-::>
h .��;; 00�; �� t;, !� ��, ;��\ �.� ii; ���.��{ ·f�'{1:!;·

"���

8 .. vai promover
. [se

Ás 20,00 horas do, � '-D;, ''Ser '!'ealizado nos dIaS 2,. $ '8í

c,\e marçe do carreate, ,re. 4/4, em Rio ,do Sul. Panl ê&
eísamente, reuaíu-ss na 'Ca;' te. !mCOntro, .OS jtiniors nl)lo
i(;a , Santa Ca�rip8, s�h à ,ria.apotitaDos deverão' a·
presidência . do 'AeadêmlCQ presentar e defender vá
George Richard Boabaid- -rías moções, q�e por Certo,
Daux,. a Câmara Júnior' dé<' irae receber elogios Por, .

Florianópolis, em sua 1" parte dos representaates de
Sessão Pletrária dêste ano, vários CS;\pitulos presentes
Foram debatidos vários na ocasiã.o,: já· que' aS' mes

assuntos de ímportãncía mas são \,de elevada precio-'
tanto para a C�màra J� sídade para OS meíos j�()o
mor, como à GOIi'l1inidad,e. ifísticos. - '. .

.

Destacamos, a fnlnor1;an- -:' Os; acolhedores riosulefl
te

.

e inédita campanha" que ses, prínoínalmente os' ,ám�
será lançada em ,principias tes da :

arte". através
..

de
de abrfl, ou \ seia, da distrt- mais . U"1a n'roinoção' da
buíção, de revistas e jornais C�.TT1FT--,O, ,estlf.· no.. set"'r
aos que se encontram em

.

cultural, poderão .aprecíar
'convalescença nos estabele- algumas telas do pintor
cimentos hospitalares da ilhéu Hass�. . ,

'
_

C:'''lital. -Possivelmente no tím des-
Foi acertada a ida dos jl1. ta semar,"', estarão em

niors George' R. B. Dal IX. Brl.lsc:meõ Bêrço da. Fiação
Deodoro Lopes Vietra, Nil- Catarine�e� os Acadêmicos
ton Vasconcelos. João Nilo GeOT!!e .R.. B. Da11X .e Car�""s
I ·inhares e Carlos Moritz Moritz ,Filho, onde travarão
Filhó. a fi"'1 de· toma:rem �ontar.tos com ins1P:tles
parte no 4° Enr.ontro Rêgío-

\

brusouerÍses. n�rn. a c:da�ão
paI de Câmaras Júnior';' ,a • .do Cllpítulo Brusque.·,

\"
.

,

-

-

"

. •

J'-,
'

-�-' -_ ...�- ------......-

Ó ato se verificará fis '1,5nárin., aue aprovou a ".lSt'i-
. buição dos lucr0s, .junto à l:01':'1s e,' após visit,"t dos

� SlJ,"L declaração" dê rendi.' assistentes à novas i:as-t:a-
Fneutos cões, a Administração Re-

.. _._.. ,_.. giQnal -do I

SESC :. 'ofel'�Í'á
LINGERIE D'E SI<A'lA E NYLON' ..,.... I --_ I

DE �f)STO E �%���S GUARNIÇÕE$,� )Qrnalista ,Gilberto
CARiA E l"d�SA, Elfs ��EN$'/i.LIDADE,S�'"

.; ,',' ; "N�ah'as\" ,,'u ::', ,

"

,

"D"""FO-,DC(" D'O'� E",-,:.vO,,'A"tS" DE .' .

. .. ,' "I
,_n,]<_J ,t\., � . ;:}, 1"l·.A '1 '.! J:!;steve ontem, em vbi- ção, 9nde outr'Ol'a '::.� ... ue:l::'

.�. '

li 1,'ld�)EtAR! '

'

. ta informal à n'cssá reJá.. iava co'm a.ssidut.iue,
.. .;,l"'; ".,o;,

'

o � .. _ .... •
• visto que' é Um dos ,,!J;.n

EÃO PAUto, 24 (VA)

H'1i"li '!� II ';:i:i't"'''' in' �':"c"
.

r'-'-I\:··C-:- 0-� S n.'.. �. P'I'lla s ��;:::��:=aH�::teJ�:[���
. �eg��!��:npo�rd:e��.:lr:a���; .

!
. � M -lt'

.

�

r: � .

'
Nahas. Entretanto 1;)0.' im- '

'

í '1) i I t
'

! � ,'J' �_!J >li �.". iPosi:çãÇ> de ,,suas obriga- Fôrças Armadas Ele, v�'lr!iJs
t, U � �. '� ,

. \i '

J �" ÇÕ!'lS militares, reside ;atu::n países, é espe-rada n\)j.yi r:l:l
•

.

, 't I, mente na Gvanab9.rá, de São Paulo. O principar dl:i-
P'aralélatri�ntê '-'la curso" ral, 'Técnica de Ret"xamep-' .

, J'etiv0 'da 'visita é Í"�a:J.�·tt'
.'

' oride envia sempre' (lne e

de danr.a clássica, c"niu-' to Muscular e GtnáStIca Es-
p(>��ível apt,eci�veis t-rat.a-

. contatos colfl in"ustrials
-mente chamadá '''b_aJlet'', S8- tética pal'a Senh01'aS; a car.- ' paulistas. pàra isso, á: C0-

,

, ltJ.os, 'Sua vinda pre!lcl�' ·:;e .

rão ministradas aulas e'_'p�+· ,go da Prpfessõra Ly�ia (w fato de rever hmi'h- niitiva participará 1e "(::!1-

ciais ·de Ex.pr,essãó 'C:::rpJ" Callage. .,
1\" t'

'1 nião :plenáiria das díreb-
.

'_ repse. 3.ln;go,s, ,.an ilVC'!11",S ,

Os irrteressad...,s· s e r a o . rias do Centro ,e FedJ'�,,-
, agradável palestra (' .hl'- .

. __ .. _. - .. - ... __... _- -- --" --.------.-�.- at0vdidos' n,1. sede do De- ção das IndústrIas J.) Es-' O Banco Regional de (,Fundece), ,em Santa C'l- Setembro.
',- .....

r,t?"(;], �:7:�U Ei'i;S::rVAL7' p:1l",nmento de Cult.ura,' à nJ:uJ.::J.1T!OS votos ao cc:ntr:t- tndo de São Paulo, aiúda Desen·volvimento do Extre- tarina, a ser realiz:1dr. as ',Na ocasião será ,servido;

r� FÁCç':L'E. CU.S,TA M-JI.TO."P,OUCO!.· rua/Saldanha Marinho. 47;. de Gilberto, 'que deverá ho,ie, e amanhãp�r,;!)'i'l(::,á mo Sul vai promove?'so\;;- 10:00 horas do dia:.lJ de um coquitel.
'."

. _entre J.5 e 17 horas, quando regl'e�sar 'hoje ,à G1Jan;\- diversas· insta'ações fab'ris. nidade de assinatura d0S março de 1965, .no salào Nesse sentido recebe-
. "ROFÔRÇO DOS 'EN1{OVAIS'" DE Íhes estarão �e'ndfJ presta- bara, voteis r'e· boa viage:n, Sua partic'la está, pre\-1sta prim,eitos contratos do 'nobre do Pulácio das In- mos coüvit� do Dr. Jade

A MODELAP. _. 15· PAGAl\'lEN'i'OS. -dl"S quaisquer 'inf6rimic;õ�s e, sempl:f' Que seja po:'sd- para ,.dep,ois de ama .1hã, Fundo de Democratiza<;íi.;) ctústtias, à rua Felip2 S,!h- Magalhães - Dir. ':3'lPU!;·l·-
.

.
.

sôbre o' menci6n?â'1 d.l�SO.- "",I nos visite.', .. 1'urn.o ao Rio de' .Ja�"l\r,), A do Capital 0ª,-S Emprl},,�s' midt, esquina 'da Sf�j'e d'2 tenderite. .'

-n�_�_����������__����l����--�-��-���-�-�'�����---���-���_--�_-��_����
.

• Ohy?S? 1\Tiio, isso nan ·se'!':a 1,7119. ,.Tnnt.o aos leit.ns ê1e, 1-.e re""l"'�iío vi.sto· ser, na pital de Caridade desde a Flonan6pobs! .. , Tudo pas· ção religiosa, e, conseguin-..
reli,i�iosidade mas senti· desvela'��-se_, em ate"'rihne�. ét)oca. f9:-O Ct)'2"',J� expôr-se grande reforma .por qu� sou por uma metamorfose ,temente" em fé, que a. ê�.,menta'i"'l-n.o reli�it)so, ma· tos ,orlentava' os I de11'l.'J.1<; um re"prrl-nas<:ado a urna passara .com as valIosas da· no sentido' de uma!' muito tes tambem tendes asslstl
nia re1'i.p;in!ôa. CArolismo' aue p»f"r""'''s.' n";nvi.ne'1()i."v;'�. Sfj, nnrt,a .iRTei� nn

'

casa 'pi.<t, divas ot'e�tadas por Sf?MM, lJ'elhor 'ordern, . de ll'U ate�- .elo na enfermidade
..

e enca-'
nã0 au,.";veita a nim�'tém. h,e t.1-vlo. E a S",j.,t,<l C1-1S<\ 'Jõ!rA"'" "'" p'n;eit."Õns nu ex- O Sr, Pedro.' II e D. Teresa dimentu mais expedito, ,de min�ar1o p,<1l'a Deus,. Pl:�'J
,Pqis bem. firn'lAda em p','p"r,i'l :r.nm (-, "1:'f',,"e'" ti,'!. 'hn.":!'os fm:' ...s de, ,..,,,iS in�liq;_ Cristina auando visitaram um!,! assistênci,"t no doe�t�. ·porclOnando·l1Qes O que Ja- �
Slla fé 8, .1rl"',"ndaiie dos 'Ji1a fie",,..,i,, "ir1<lde dI') De"'· nit, ...s. """,H"S ve�e" e"n"r!l')s a nossa Capital, em' 184'}. mais eficaz por W�is hu- mais pela \'ida em fora. pIe- J

P"�S(lS deu-se 2 prática. Çla' tl\1''''I'); '3"el<!-.<>nno em sua,; oU ,ha,<;i-1>,.n"s. pl'''(lnt!'1S de em e.1Ccursão pelo sul do mana e .cristã. E 'as Irmãs, ria de 'confêrto, de praze�
C:;1ridade, com.er.pndo p0r, �n:fermln·;.I'Is tndos OS; n.oe'1- aJY1r:)res ·i1ír.it.ns; fUhos de Império. 'Curt,<i foi a dura- çarinl;lOsas, c solícitas, foram·' res,

- de vícios" lograriam

IÍ 'Em artigos anteriores la· zermos aquilatar. o seu va- amuarar a inici.ativa do ,.Ir- tes sem re"llrs";. . Nas ]O'1� 'mães t'lnlteJ.ras. n flue. m!'j,is bilidade
.

das. filhas de . S. se impondo' à' simuatia,
.

a· obter. Muitos, escapas à

.dI lamas dessa Irmandade ,co- lor abramos .8 .Sagrada E�: mão Joaql,lim -, a "Cluida- g�S au�ên0ias 'di) InnãQI rl1le hnie, r.onstitllia motho Vicente ·mas cuja atuação, ;:tdmirar.ão não apenas dos morte, l'estaurad.<.iS as fôr
I' mo "CoMraria de Fé'!, mas' critura, no· Nov� Testamen- de.rdos Pobres"7E aue CQ- ,Jl'lflnuim;, (lHe nerr.nrri� o de snnre,."a dp.s"nrà p�.ra .rrmito beneficiou 0 Hospi- hospitalizados, mas do PQ- ças, volvendo à. família, aos'
'. ,fé verídica, fé 'do� l?ri!ndr� to ,e tI,<:t .Epist.ol� Prime'rã· ridade tão sat;'Hrit"na plh Br"sil fllnnando <,psas pias, "as �l�<;"F!S' méni" e alta da, tal. Volta·raro a direcão. o vo e das autoridades. A'-'s ·amigos,. à, sociedide, sen�.
!III dios de Israel que aOr"n-.;e aos Coríntios,. cap. 13, diz, 'risso aue os Il'mã!(s df:l5 a T1'....And�ile. uplos se"s so";en!>de. � S.ant.a·.(!J>sll·�O servico de.enfermagem e. primeiros, "ao tempo e'u tem-se enveredados' por V&.'

os Patriarcas, p,'lssa. à épo-' S. 'J1aulo: ."A,ca,ridade -é na- PflSSOS tomava-ru os nohrfls n;l';ap")tes m�ntin�a 'a S<m-. �enhnr ,Te"118 rl"'s, Passns outros às mãos de leigos e que minist"arn o remÁdi'), . redas por que nun'éa ha-.iJI

� ca Mosaioa, a Davi, . a:�s ciente• .é benigna;· a cario enferm0s a seus cu;d"d'ls, ta,G,,,,si:! r.m>,\ o ""'''i.nr de8vf\· C�si't de' l\iTise"ir,órri5.<t, não assim prosseguiram por pensam ás feridas, aplicam ,viall). triIh� do POl"?Ü!l:1to,
I'

Profetas, guardam-Há. os . dade· não é invejosa, 'não, é ']e"�l'ld""'0s nJ>ra. os n'!'6p�ios lo, ,suprindo todas,.as neces- nnni"l deixqr de ser'll ure- mais de trint<:t anos., M"s a tnass,"tgem: para cura ou· lhes faltaram almas orian·.
Macabeus, chega aQ tem};lo temerária; .não se en�obe,r- J,"res. trat.ando-"'s uaternal. e fe..;n;:t narí;l a. 'e-.m0si.,.ãr das· parec'e." aue' à Providência lenitivo, consolam à. esuiri- tadotas' que os instruissén,1JII

• cJ,"t Revelacão, é. estj;"--u'ada . bece, não é' ,ambiciosa, não c9.r;nh"'slP''''ente1 Essa fo.i á sidades, ,IT',<itériai."l e espi-i,' .cri!>p"As flh<>"rin".,n<lS, e--: Divina, estava reservando' o to. aC1almando os desespe- aconselhassein.. estimulas-_
:. por ..Jesus Cristol . cu'ti-:a-n- , . �usca, os seus' prqnrios in·� primitiva ur:ítica de cari·· ,tuais. nois"ao enfêrmor .ia· eis o 'nnrl1l1Â c:l.<t Roda d')s nOs'so Hosnital 'O"Ira a C(m- rancados ou revoltados, tor--' sem .na ttilha do helll d.':tilllll

.

,.,..-. a mtensamente os Appsto· .te':'ês:;;�s, nãocse irrtta. nã') dfl(j_e dos Irmãos dos .Pas- ·roai.s faltou algo pará ctj.rar Exnostns donde os in"cen-' gtegar.ão de religiosas cuia nando·os conformàdos com, verdade,Outreis,. não 'pou!
" ·;os -"-ue . ,a t';ansrnite'TI' a -:s . susoeit.:'l mal, não fol�a com

. sos que tii:1h:j,m como men· ou súavisar o sofl:imento tes, párias. ou ma�qinais já trab,<1lho profícuo', dedicado a vontade de Deus oti con- co��rnão' lhes sendo', post'
,m.ll,rtires a"s S?!ntds, pos .a, iniustiça, mas ·folga COp:l tal' a .T0aauim Francisco do físico ou o confôrto da re· ao ,i1ascer, era� rec"lhidos, ao extremo. vil'lha grangean-' fartando-os com os sacr,"L-' 'sível sobr�viver' aós sOfri-, '

iIII. '(i'oujm�s' da 19reia: d�-&a a, V_ElFd;'�e': tdudO' deS�ttll�a,
.

Livr�,."ento, Irmã? Jóa- '1i!!ião na1'a _a p,"r�(et'lPir;- e. soh a. prote"ão do ·Senh(lr. do
. admirar.ão e .simnat.ia me'ntós aue 'lhes '-f"',7.ern ad- mentos alcancam,' graças àlllllll

, =. fé· que herdam"s d�s fios- tudo cre, tu o espera, u",O Quim, o aua'l, gão t.emendo tüal. Mas não só essá esôé· dqs Pas"ns. criados. e erluca- em vários países da ,Euro- ministrar. O lldmiráveis· fi- assistência quà -lhes é faeul-ilII
I' 'sos ante:r>ass8d'1s _de há ,du- .. tSof're.!'

. . !
difkuld,"des financeiras, em cie de CI'l.ridArle C0l'\st,it.tti a dos cristâmente.· E li 'Santa pa. Foi, pois, em 1897 'que lhas da C<lt'idade, COll10 V0S' tada,' (ii m'Íxil'l1o henefício'

'. zen�os. anos ,que· .. ,<l·havi<lm lT'eio nf'l1nérrir,no que -era, a 'l'Ihra dns Irmã"s do Senhnr C9sa; plena de bÂl1r.ãos, .as Irmãs. dá Divina Provi- .. admirri! V6s sois autênti- que· o Cr�ador oferece à;�
\'

.•
trázido do cri�tianíss;mo Com' efeito,. não há reli· vila dfJ Destêrro, consegui'.l JeslIs d0S P"��os pois aue ,'l.vanr,I>Va peta seu primei- dênci,a iniciaram a sua atua- cos êrnu1ns dos vicentinos, sua 'criatura, :ra-cililnál, que"
PortugaL ilhéu. 'Hoje, '00- glao ·sem. .caridade pois fundar um .n8QUenO hospi· outros problemas sociats 1'0 século; Até 1856 as Mesas ção apostóli:ca de enfermei· dos' camilianos: dos gerv')s' e a Vida Etetna. l!:ssa é I'i�

.

'

'#,rém. prOPOlJ1_n·nos .. a .f';l�.r' Deus Charitas est. E p')de-' taÍ para iódigp,ntes em �í. se .lhes ll-oresentam, urgin- Administrlj.ti,vas . mantive- tas, de dirigentes de. ser- de João de DelIs!'... Deus,· SUlna caridade. que a ·Ir·,.
, ,., .desta nrimorrUat virtude soo ria à Irmandade des PIlS- 'tio' íunta à Canela do Mp-- nn solll"ii':J. cO""1') P dos 6"- ram cornos de Émfer1Upiros .

' Vicos v:�rios em nosso HI')S- ,que' ne1a dilil'!ên�i,a do ines-' nmdilde do Senhor jesus!
..' h"en"tural, infusa. na, arma sos,cuJtivar a fé sem fi nr:i- n\no Deus.. on1e .. em uma fR,I')S e dns enieit:;,r'I ....s. Des- e'servir.a:is remunerados pa-- pital.de Caridade, estabFl- aueclvel Fraildsco Topp' dos Passos ofereéeaos en-,
ri .do ·r. ...ent.e. ne1-o. fl,mor "'ue, .. U�!}, gfls boas obras?· Não, cane]inl}a. se a�hava a im"l,- têl'ro. pe0'ge11:'I. cidade '01'0- ra o funcinn"t:rn.ento do Hos·· lecímento, ·para a énoca, já vos trouxe a esta terra pa- fermos do s'eu: nosqcôm.iO'!f

/ Ji ,Âle .ü·;huta ;).0 seu C1'i<>d')r: absolutamente,' pois', a fé p:ern .d')'· Ol�qO'O ·da Irrnanêla· vinci?Ila, urihre, não diSpu· uItal; auando fOT.am contra- de hmas uroPOil:ções, com' ra bem dns pohres enfer- pois. imagem e seme�hança ...
'(1' � pé"" vi',·i'I'."e· fá o·?tra.. se"Y',:'>s ohra<; é ·sentin'1.ento 0.e.' Foi o início d" �An�a nha n.e c'·e�hp. e 'asÚo e a tad,'ls aS primeil'as religio- rermlar número de leitos, lnO�, pnbres materialmente de Peus� fomos criados pa-� .

'" .' '''''1 r·,.-�p'.l;.p c-h"�n";;"r::JJ .. a, morto quê l1,"çh pr"rlu3 é 0?sa. a .sede da' "C."ridade nossa Ir,mRl1tiade alle :me- sas -, I,..... ií,,,, Vi"fmt'nq,s; único no I!'ênero não s6 pa-,. e pobres' esnirituàlme,ntp., ra,.o Céú'::,.' porque, dôa �.�e"'''''l''''9 '1"1 rrrdem das Vil', vã. P0r vent"l'a'
. adiantar- ,dns P"hres" e'n1 QUe a cari lhO'r' se "nan--mria 1;rmal1da- vindas da França,' as quais, ra ,<1 Cauital como nara to- ·vos' mantenha, em nossa, auem: doer, érFliamos ou ...

': �. ,,,np,, "'e"'''f7His - a Ca:--i-" nos-ia fl'enueT)t.al',.,.,n!'( a Tj:)·rp.-, ·0:>(11) dI') ri'mã0 ,ThAClUi7l,. Q.e dl'!, l\_IT�"p.l'i"l)rr'lj!1.. se Vi'l infeJi31?ient.e, s6 uel'máne" das a-s cfl,,:,unl'lS circunvizi.- meio para se:n1nl'e, Mas não'· , não;, aúiltl'o' sâo'os· nnvís-I'
"'."1 Ç!"r1."l � ,....,�':' f'�'�-:'" n� s'.·. ,i'1. J'.q':>;�T.,..("lS. ass;stirn-i"s à ,e0,i1';":>'1l;e nela abnpgacão. no dever de cria,'!' (lll.Qs mor- ceram oito anos, visto, que nhas. nos r61fi�:",t,os. ·a0s .]J0-· simO's tlo"Jiri\n'F!''Yl: M(')RTE
Jj \ ;"','" r'l.-, h.-,me.".' entre t;"d:1S.: 'Sl;Inta. �issa,:· cQV"�nn'al'mI')S, r'I.f".1. fr'lfrfl8 .r.e"'1 por U''Yl. me· r'{')mias'. 'a' da ÓT·ffi.iS e. a d,.,s em lRR4 iá sê reü':'a';a11l. i§: éín dinheiro, em have- ,JJif?:0,- INFERNO E

.
,

!�� 'cs denl";;" 11;,h,.os ·�úim 1',íni�!l'· lY'.8S;Jl9, sem ü n7·<'it(i�a. '(1el0 dl'8J1dn. Sen1D1'8 'a nequena �xno�t()s. ',Era.· então, não. n�s.ís ,� San· RAIZO.
:; tos, a: Caridade! .. : sé qUi- , meno§"" 'de ·B.lgumas' '. b'O��i.· e humilde.· Sant8. Casgt de ses; •
_,�__ ,, \.B;__ '!l!!�SW!!h,__g;��:

. '(
,

, �'"
'" ••
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Novas Ins'falacães do 'Centro
'. -, ' -'"

f)ar . �. ! f'ES�i\.�,Jeacao ao J " l-
.",

da
.

v

Com a presença de r&-'. um coquetél. 'no salão de

presentantes d� entip,ades festas do Centro de Ativi
de classe, cotnerCiários, jor- dades.
nais e rádio, inaugura�se,
no próximo sábado, às 15

horas, na Pr,!{inha" �e!?ta,
6apitaf, O flÔVO edificiQ 'do
Centm �le Ree�e�:dío 'dó
SESC, éujas ,instiJ.IMÕéS
atendem à' finaliâade a que.
se destinatn.' j.

o riõvo ed).fício, que será

entregue a,os filhos dos cO

me,rciários filiadQs ã insti-,
, tuição, conta com salas pa·

r,<3.
.
re�reaçã6, salas qe edu·.

eadoras, . m o d e l' n o 'play·
g�nun, aléní' 'de 'viveiro pa
ra aves.

.' Oato sel;á 'presidido :I?elo
Presiçlente do Conselho Re

'giOnal, sr.. ,Hal'oldo Soares
·Glavan.

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

·ComunUtas estari-
....._

preparsnd .)am
• -

ir.vssao

Uruguai Reafirma:
ft,d10 P�r� "Irn�no � M"'l'f

MON'T''F,'\1TDÉU. 24 (O�) lação que' lhe f(li feIta,. as·
'O MiJí.istro· do Interior, sim como ao. Chanceler' Luis

Adolfo Tejera,' 3lfunc1ou n� Vicl.al :;7.::l.!!lI<lio. .pellt inte�

Câmara dos Deput,"dos que nação. do Ex-Deputado Leo·

o U�guaj �on:r."der'� asih
.

aos ,e'l{.-denutados brasUei· nel' Brizola.. Afirmou que

rf'S A r,..,.,inn Aí-nso e M"x se pedir(lm asilo ,<10 'final de

da Costa Santos, se êstes o três meses, de residência

snHci.tarern.
.
Fêz à revela-,

.

nesta capital, ser·lhe·á con-

·
ção ao inici,<:tr-se a interpe- cedido.

---'---------- ........._-----

·�Junta: Inte'fámericana de Defesa
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