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(li,! 1 1 de a hl'U (te 106,)
Frente Frta: Negatívo: Pressão Atmusférica lUédia:

1

1013.4 milibares; Temperatura. Média: 26.3° Centigm-!
dos; Umidade Relatlva l.\1fdia: 77.6:.010; Phrclosidade ; I
25 111111S: Negativo - 12,5 mms: Ne:;;'â.tivo -

. CUlTIU Jus ;
- Stratus - Nevoeiro cumular com precipitacões es-'
pursas - TemP9 Médio: Estável.

FLoRIANÓPOLIS, (QUARTA.FEIRA), 14 DE ABRI{.. DB UII - EDICAO DI!: IIODI

sozinhos no Universoll:

� .-J,.. ......",_....., _,_ ._----__---..,...�----
"
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Sucessão na :Guanabara:
inflação

RIO, ,1.;.l (OE) Pros-
segue· ii ci.mfld-'1 -de- candida
tos a candidato "aó Govêrno

da Guanabara. Cada dia au
menta a' lista- que tem ago-.
'r.a 18 nomes. Às últimas 110-
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"Na"'o' estemos
-------------.----------

Mistério·no Espaço Sid ral:
,',

-"

americanos não ta··
./

, .

zem comentários sôbre deseoberts soviética
MOSCOU, 13 (OE)

"Não estamos sózinhos no

Universo. Estamos diante
de uma das mais notáveis
'descobertas da radio-astro
nomia". Ésta dramática de

.

claração foi feita por cien

tistas soviéJ;icos e divulga-
.

das pela agência TASS ao WASHINGTON, 13 (OE)
revelar que foram recebi- � Os cientistas norte-ame-
elos do espaço sinais ci� rícanos não quiseram dar
rádio de um objeto espa- opinião concratn " resneito
cíal emitidos provavelmente das' espcculaoões dos .astró-
por sêres íntelígentes ele' n011108 soviéticos, que atír
uma cívínzação altamente .1l1,am haver interceptado si
dosenvolvída, Os cientistas' naís ele rádio. enviados por
elo Instituto Astronômico seres l.nteligent,ss do 'espa-'
<:;r."b0.)'g revelaram que 'a . co :,idemL Muitos astrôno
Ionte das transmíssões é 111,U8 tanto dos iEE.UU, co

desconcertante e toi pretí- -mo da Rússia, acredítarn
xada como CPA-I02, O pro- teórícarnente falando, que o
fessór Schilovski disse. "Um Universo está povoado 1)01'
-ibsolut-unente nõvo e des- centenas de rnilhôes, de pla-
cQnhec::do· típo de.. objeto, . D0;';�.R, -s fç,j�,. êomo à terra,
r-osmíco foi: decretado n-a 'sfío 'Ct,pg7�" do sustentar a.

r-/lláxia 0 c(m::r,i�Oi um. rnís- ,vida 'eh:' '-S�T� inte1ig�,l:lte$,·
té�rj0 .. EHnl)Ól"H pó�sa ser' Q \., 1,

.. Y

:
remanescente de. unia' st�:\'
lJcr,es,tré-la", O ciér;ttista ;Nl;;

(ti
' '(,,1M � �arda(�h{flt '" çt i: s��.,.;: -

�{"- ���·��P�pfJ;�,t..f�ca� �,'l��"'?
cl{lscoOO:roo ". O ráàio-Elstró-

".i) íll.W wjo é ma ú�sertu",·iol'um 11�'l)da\'fa;;; C.{/J)l que Ha.mld \t"ilson, »)'j}li.CÜ'o logo .Schéw.nisiski ,ro\'elou
n 'n!stCl"o da úÚt..,Greiunha .{ua rolo cem o braçu cs'tendido) tradllziR às suas .im· Cjl\e as emissões se 'r.é'peté111
}}f�'�;&fl(�S ao olJmr 110 "Potsdamc.r l'la:�z" o' outro.lai:lo do Muro erguido IWlos co.um· 'oada 100.dias com 'impTf;lS.-

. nl:;'Wí:H,m ]3.eL'lull; aconipanbaya-o ° prefeito.go-\'ernador de Bcrlüll, "'iHy Brandt síonante regular��ade. 'O
, (i.t dircH;t). Durante sua e,;tiu1.ia de 'I diaS· na ,República Federa] d'a Alemanha, '\\'li- Observatório. df!" J o ete 11
i"1l11 renovou as garantia,s'bdtftiücas a favor de nellhil oeste e sua lilJer(ilide, pediu'. Bank dá Grã-B):etanha ,

in-

f'lei�\õcs livres na' Zona Soviéí.icu da A1emaulm" é� 'ein colóquios eom'o chal1eclcr .•.. formou' que a emissão éra
. 'EdlahI abordou }J.S possibi1iiladcs de uJha '.nó�'a iniciativa' d:. Alcmanl1a no extremamente' pec'uena e se

prOblema alemão. pl'ojetavá como ,',9, l�z de
um faró! J�ngillqUo. "Em
São Paulo falando -à im
p1'en,,>a, o professôr FlávIo
P e r d í'; a" especiaÚsta em

aCl'o-biologia disse: :Esta
mos no limiar de 'revela-

... _ ....._--'--<-----,-O.- _ -_ • .,;.. __ "
,

C�lineses "Indesejáveis" Deixam o
•

Brasil Depoi5' de Alnanhã
..

_ e. _.

'RIO, 13 (OE) - Já com'. cujo paíís farão escala de
,o,s "pass.-'1:�ortes ,cOl�� vistq!3" re�resso à China, deixarão
da Emba:L"{ada Suíça., em o Brasil sexta-feira, os 9
-------. chillêses expulsos como in-
ri 'f A'

I ,
l;nHe 1I10a dejáveis. Foi marcado, por·

outro l-'1do, para a próxinla

T semana, o julgamento pelo
reme Superior Tribunal Militar,

SANT�AGO DO' CHILE,
da apelação da' sentença

_ 13�- Tremor de teàa de

grande intensidade, foi re

gis�rada esta madrugada
na cidade • de Copiassú no

Chile. AS primeiras informa
ções indícam que não há

, vítimas e que os danos ma

ter�ais, ,apesar 'da i11tensida
de dI) fp'"f"lY"'ono, -são de 'pe
quena monta.

que condenóu os. chinêses a

10 Emos de prisão, sob acu

sação de ati.vidades subver
sivas. Na mesma õportuni-

.

dade, será exammada à lf
beração de 50 mil dólares,

. pertencentes aos chinêses,
apreendidos na oçasião em

que êles foram presos.

Aviso ao P(,bl;co'
Os carnets que' estáp .sendo vendidos

nesta praça nada tem � ver com o Blaneário
MO�TO dos Conventos, cujo, loteamento que'
est� �t�ndo vcnd!-do por intel'médio de carnet
não fica localizado no Morro dos CÓllventos
e sim muito distante daquele Balneário.

'.

�ahWái:�o. "1.\�Ql�l;():' ii9� C'oilventos',·.

"', '. ;J�,:'.;',
'.�; j�1* ,�. "::Ó6i .

ras, foi lan\iado o do Mare
chal Teixeira Lott, por ini·

ciativa do sr. Lutero Var

gas, que foi a TeresópoÜs•
especialmente 13a1'.'3. interes-'
,.sar o ex-ministro ela Guer
ra. Dentre os candidatos

arrolados pela oposlçao,
destacam-se os srs. Rubens

Belardo, Hélio· de Almeida,
Varlins Brêno da Silveira,
Negrão de Lima,' Ghama
Filho, Aurélio Viana, Levy
Neves, Aranha Filho, Dou
tel de Andrade e Gilberto

Marinho; dentre os qüais

sairá' o candidato único da

.coligação PSD:PTB-PSB.
PST. Na lista dOI> possíveis
candidatos situacionistas, fi
gura.m· os nomes de Sandra
Cavalcanti, Raymundo' de
Brito "e Rafael .. de Almeida

l\l�8ihães,
..

· p�nilo Nunes,
enquanto 8l}1 faixa

•. própria
deverão concorrer os srs.

AJtll8-ral,Ne,to, e '-Momão Fi
lh,o. ,

.

ções cientüicas previstas a

muitos anos e aue modifi
carão completamente as

. perspectivas' históricas con
temporâneas em tôdos- os

setôres da cíencia, da polí
tica e da sociólõgía" .

\p..IO. 13 (ÓE) -, Cent!'l'
nf,!> de firmqs cO�l1oréiais é

ú1dust)'[a.ts, dmtin'mtm ade

rindo'�' ca1.nlJanha 'de
., ba

rateamonto do custo de vi-

cl.'l, c1esl'odl.".c1'.l ])ola CANDE_
Tan,br>>n ,<:'ão T':;,11]O, Nite
]',:L J'I")o HGJ:jz�:mte e OU.-
tr:.1... C:::p�tni.s. in1...1!ner('s co

mp.r::i::ll1tE'.� �e COln].')r0�uetG-
rflm u diminuh' 8t1f. 1'W1'

ge'11 08 ],),('1'OS, ('!).bb0r:lllc1o
)!flra conter a. inElrlção.

---'"-__ , oi-__--, .__ • __ ' .. . __

D'issolução do Cn(O

Tumuito na fND
RIO, 13 (OE) - Um cho

que da Policia Militar e

agentes do DOPS' forum
chamados 'à noí.te .passada
na sécle da Faculdade N,'l-

• cional de Direito 'da Prl',ça
da Puepública para assegu-,
rar 'a determinação do Con· .

selho Uni'iersitario que 01'

dBncu a çUssolução d"! dire
toria do Centro AcaÇ!êmico
Cândido ele Oliveira. Um

porta voz, da polícia infor
mou que uma pessoa 'havia
ficado ferida em incidentes I

no patio da Faculdade,

- - --.�-----.-_ .. - -- '-_---

VA'RIG vai explorar linhas inter �

na,donais da PANAIR.

.Transporte Coletivo:'

Novas Tarifas a Partir de t\rnanhã
O prefeito Vieira da Ro

sa assÍllou clecreto conce

dendo aumento nas tarif>1s
de transportes coletivos

--------�---�-- ---�--- ,_......_--

BRASíLIA, 13 (OE) - A . provação que outras aero

decisão de entregar .. à vias mwbnais,' não têm

VARIG as linhas Ílltemacio- condições·' para sustentar

nais, até ent�o exploradas êsses vôos, segundo revela-

pela Panair, foi adotada çãb que foi feita à impren
após apurados estudos. Ba- sa, por fonte do MÍnistério

seou-se 'Ínclúsive na con,- da Aeronáutica.

·Delegacif-ápreeie :ou-Iro
-

E-am-�ro·ubad-o
A Delegacia de Purtos am 'd .

'
.'

" ....wen eu maIS um auto- 'Últimamente desbaratada noRoubos e Defraudações, moveI furtado pela "gang': Estado e c�j� maioria' dos
componentes i;lcha-se prêsa
'em Pôrto Alegre. Rio Gran
de do Sul. Trata--Ile do au·

t0l110vel marca Volkswa
gem, ano 1961, côr perola,
furtado pelo laqrão LEO
POLDO FARIAS, vulgo "Ale

mão",':ria 'cidade de Pôrto

Alegre e vendido a Arno
Carvalho clf.l cidade de Ti-

.

jueas, que por sua vêz o

vendeu a Oriovaldo Alves

Reforma Eleitoral . e Estatuto· dos
Partidos: dia 21 no. Congresso
B�ASll..Á\.!. ,'-',,) -o na 5'-13, 3op': "0, Esta ma- proxrn _,l,i'o, c fixar.ao

Presrdente ;.o�lf te.o Branco nhú, ,'; 1\,1[.' '. Campos [t- elo ')1'rr:'i: L!' anos' para
ínformou :"".'0 partictprta- prescnto.; cld·;!.., sugestões impe:Jin:':l, P0ÜUC,O de

· tes ela reuníào realiznda' no ao >Aarcl;!"",] (:c,[;telo Brari- todos 0'0 ,).�.'E6iLl0S pela R.e
Palácio ,1:; Plu'lalto que no '::0: 1\'80 '. ','1' i':'r aos go- volucão, em caruter il':rc-'
dia 21 d0 crrrrcnte estará veruado.as (;;\;,:,ados pela 1'06'1,7F'1' l' �::J:' apreciacào,
no C)ngr::::.':, . -anteprojc- RCIOli!Ç10 e. r' seus auxí- rôsss VGt[�.:'.U �__r·jush'e ao

to. sobre a P·.' 'ma Eleito- 11(1.1'25 díreros, d.sputarem o COllJ -essc
1'<11 • Ü l'i}:c' "":':.to dos Partí- Mi � ..

,. �_." � -.� .. � 'a_ .....!'� ,:-.,_ ,_ .. �
dos Pclitíc.. desembnr- III l e

-� �.4 A i .
-

>
J!

· gador Colombo 0e S()Jza , lu -'ran�a, e IY!aJS .gunid \,Ll1�·a .. , ,
que represenv a. Justiça • .

:\.inda sob (1 impnctu da �,gita!,:ão das _l�estcs udl."1I1II
Eleitbr.al 11.1 1" 't níao' decla- nistas, com os conchavos churaDl!o a t.,nlltl(·ugcm raso �

rou 'que será r) oposta PC;- _ tcira --:- como se depreende do comcntáríu ·puf.llkado em'
10 j)'J'.Gsic]c·:,t(' aa Hepúblí:' ��A: G!l.�ETA". d� .ontem -, a ,�sscn.;b�éia JJegjf;lni;iVl�-,?HlI,ca l:n"{.· :�,,�, ;;.:':1 constitú- if 1H'l1 ext1'aortlJll<Ll'IO exemplo de ul11dade democmtl.C!l,
clona] '11") "',0",.10' das Ül'3;" J! iw tL'(.li!11l11.lzil'. à sua Presjd6_nd:l'o (l�JH�ÜI(l.'ll·I'VO Si!yei._
l!��I;i ,:rl7C": . .' ''''''.

'.• , �fi. :P(W �(\"lJ�'e��l�a v?ta!):ã,o",s�Jwri!)r à, (h,is tí',!'(;ü:- '. •

,,..:,.;.J,;:·�x � "<'1"" ,Ir f··· ,�,t":· ;'�:Y'�fu\� C do"� UlR1S HIl"P1!-'LOS�� e.}��I"N;f· ::-l'r 'nlS:).;lI,._frS;f, ,��,� {�"f�'};t:'H.';l\� 'tai, ". �;,'r '':. �> ,..,.

REF.OP..M1\ t:L._)TOHA1.' f .

QUl:wdo nicllfls, pelus mO!ll('n!p,-,; !It,. h.'..!]ico;,iidalle'
,

., que estão a sugeri!.' os .moyimcntus de H.E�OYAÇ.iO na ..
'

'BH.I1,ST.L.L�
.

'?' 'OEl LUN eatal'inCllSe_' .
JIII

o _"l,'1::'sL,�",:c '?'astelo Bral� • I;O,l'qlw rciraia.m. antes c aOÍllla de iudo, um. (lua-'
co prosse�.!I;:J'Ú r oje as 0011 • 111'0 (te cik'cs nliljs lilllllitlas, menos

_

ti.u'Vas e mais oU-,
sulta:3 P"''' i::é_,: aros, para,. mistas ]Jara as demais torrentes ]Joli:Hcas.
cODehls9.') LI.' r.ntc-proJc- I' . <is fileiras situac·ioni.stas,

'

qu.e apo'iam (I. GovêJ'l7u'
tos tia rejo ..

' n eleiGoral e' 1.10 Esta.do, no momento exato. n�� hora precisa, no in,,-,
'e.sI,8.tuto d" �.8rtkios poil- ,tante do cnallli.Lmento à unidade, deram lima subl'rba

..
tico;' 1",;;:' 1 i"· ,. hu, o P.1'e- demmlsLracão de cjy.ismo e de e.levacão th'mo('r5.ti.c;.t.•

sid,; \te c�s. ::',' "·,blic.a �on-' Ig1l0ra�am i}).tcl·üsses prõpJ;ios o� regionais. PW·)f',.
f(:'r�'i',eja (,'I'. o fiJinistro '"" \"1.In (),C Jgdl) arnbjçucs pel'sonaIísticas. E bmi!'aJ"álll <'L

]'...1ilt.:)11 ',' :,1:�'C;;: . Q\lando, ,�lm:ão ql�C mais :�l'\da aos inter&sses ile.HaI�'Ia Cata"'
SCl'::1. fr.it;, l',,'�. tC�R'''':cm' 'das ..

"lua c, mals..esllcciflcam:ellte, do Poder Leg:tslat.1Yo., !ISI)':(:3tóc:: ..1.' 1-'. <E-Qt�,-das ao JlIII' P.e<:onduzil'llm. pela terceira: ,ez consecntinl, H

· ch;.J'e ()' ,:" c. el'rO, L02:o _ ll'putatlo ho SHveira à. PresidênC4'l. •
malS a t;" .,� o 'sr. Milton �

. E o fr/.cram (te maneira bastante sigllificativ.a, com,Cail1',oS ·.;(J1.[\)..'. ao Palácio JIII ;lua .\·olaç:'i,u Mu'vreendente que ultrapassou ft barreira

elo ,?lanfli'.... r cOl1l,panhado • ii08 dois tê1"�us.
.

.

.' _
do D('SC"1l�:,,; '..:fldor Colol1)-"

_ ro� llll1�1 tlemonstr��ão int.'qIÚVOC.t (�e aplnuso c (k'
bo.· _Ir SOi.::' a c deputado JlIII' ��h�al'�eda<l� a ,�,Ull .�}.�'lítJ�O (lue tel�.l, sabllto se fazei' me:.
Clol�on1i�'(\ r

__ ··, Y ier, ],Jara a • iCccdol da confu)1�<1 il� seus �ares. . ,"
redaç5,o' o,-' .' ':l.t:eria. ,_um'. ,.POl'�jt.lC, l�.v:,S:11' (;0 f,orte �cu�o l?cssedJ,sLa --=- ��:'.t:�.,
cl�s p01HO" c!", COl1col'pan- ;:l,e'�:�,COmI)lO'.1tIO �.esne ,os �rJ:m.0rdi�s d� s�a ...a:l�Hv.,ClU entre ".; .l" 0 - ccb::tl 03S- • "UhÜC.l -. o dCj)llt,Hlu 1, o Slh eua tem s,lb�do Se cou-

telo: Brapí;ü t' o' Ministro. 'hlZir V�i!u:Jeute (".(!ITlO um. Presidente.
_ ... _

_
!.,1iltü? .

G' r1:F:.: e c,uja íIl
'.' ,!)��h'I��!e:l�IO a:.tl�:OS,aDlente ,s�!a_ grel ]��rtl�al'.l� . l�OS"

lS8nCD.O r [o. : "0rma elClto- III' ..O.,"ll ,d'" U.1 {!I ..C· SI. faz lleceSsano OUVlI SI1a 'P.llalira,
ral �stii." g-nr:;,r.t;da, Iii o 1,'0- _ '·ntre�;1.n(n tem dcn:úl1st�a�o, ,de outro la(�o: que sab_e, .

to por dist"�; I, •. Poi' outl�O ,,'�:(��lh\I�� :econhecer,.r�s>UJ�'e���s dos ad:�r�41nOf;, na lll·a-.
lado, o P�!D J','C'0111endou as'·'" hc.. n.�Hs pura da slstcmahca <lemocrabc<t,
suas 8es.�,Õi:;: estaduais, CJue _ 'Dní, o respeito que te1l:1 mert:.'CÍ.do de ti)t1a a Cas;,l.,'
�lão apr:'�U1!-('(D candidatos, ncs;?,u, «(.e �I�U�, o�.o��tores llOlit�C?s., ... .' .

,
a sucesi''1() OI s 11 Estados, ')_t,. ;j çoo .. ag},'lç.tO de tI.ue fOI a,�{).. C0111 a cS!lda-�
cujos P.'0ve"'nr dores t€!l"mÍ- • euli! l' ,'Ot:lí:fio alcanç.:ula 11ã eleição para a P]'.�siclên,--ialll
nam s�m: n-:andatos êste _ da ASS�I�hléia Lcgislatim..

.
..

ano, q'Je '11 J estejam .afi- '. n,:l, 19'1tallll.Cllte, a .cCl.'teza de que uma húc..',mc;a cre-,nados CO!!.1 ,� ,revolução, JIf. lixa SI) potle ser exerCIda por aquêles qne joga.m limpo.
'afim de 8v;'te!: um clima. smll (,::I.1'(as �llal'cada.s.

,

'

.. _ _, .•
de pl.'ovoca<::ilo, (' um retro- ... �" (�Hl:l�� :11:'0_��e. d:ss� fo�n�., fIca SUJeIto ,�s ,l'ebelthas •
cesso no r ' ((,",�'(. de de- "as ll1anuestl1ço'.'.::s pro renmatao, aos processos de subo-
senvolviI!l;" c:emocrático _ tag'cm nas b�tses ele;itomis. Exata,ll�llte o {{ue c�i(.
do' pais, _ qcorr�ndb nas hostes da UDN catarinCllse, corp uma'

. lU�:1 �'101f�11Ül em busca do manllc, e das réd�a,; da. agre'lI1II
CASSAnO� s.;; O r.rERAO' !111UçaO, , JI!

bn.'tF1Tüf' J'OUTICOS .........�. ""'- 9, -, "@, ...��� ":'"!!'. �� ��.
'>(}f� l.n .1NOI"

._---_. _._---�- --- -,._

ês-

o chefe' Uu Gc,yérno pro.'
sC'ttuiu r a L o.nlj:l de hoje,
f'stvc.anc.l: coo.-,) o MinisLro
1\1iltwn C.� ..n ,:( fi o ]Jl'oj eto
de refCl"'1'<.\ e,liicol'al. As
1l10dific'V;ões i:ntrodill:d��]as
pelo Mint"tr;) ('g,ndido Mo
ta }i'ilho, P'residn�t� do Tri
bunaL l'I:1'lP(-l'i0l" "Eleitoral.
foranJ I!lr )�:,r!'..:; ;')r1ü Presi
deme e !."'.:"� partldos po
líticüs. A!;õ'�a, f preocupa
ção do ��I?�;! nte ·i111.P08-
sibilit·ur <:. fl�r !'de eleitoral,
e fe�har o ('l�>Cl:JO em tÔl'-
no d0 vel·u (':c·;'J'itnl, maio
ria ahsolut{' ,lf(1ução dos
pa.ITc10<' p :lwmnpatibilicla
des. 0

Aviso ao Público
{\vbull-'0" os possuidol'8S 'do GAItNET D.'\NCAHIO

l\:IOrmO DOS CON \'ENTOS - ZONA NOVA qUe o mes

mo fiGa JOCfllb�:J.do na plunioie ao sul do Morto dos Con
ventos (Denominação Geografica da Zona) vai até 8. lo
t'nliclr,cle chamada ARROIO SILVA fnzendo 'frentc ao mal'

e .:�1l1dos na Lagõa: clq Sena sendo que a divisa ao nol't.�)

cbe:;;u até a 500 meti'os ela propriedade' ela Imobiliaria
Morto dos' Conventos Ltc1a. A documentação referente a

legalização do nosso Carnet está ,a. disposição dos nossos

distintos clientes no escritório de nossO repre:3entante
na Galeria .Tacqueline loja 5 - Florianópolis. �

FizemoS questão de salieritar que nosso emprcendi
mentO_ nada tem: que haver �om a Imobiliá.rlli l'4or1'O dos
Conventos Uc1!:1..,· p�iS os nóssos lotes são vendi.dos em

forma de Carnet a Cr$ 120.000. em 40 pl'estaç0es de
.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



cnDE PRF'E'S
DAl --- \) l"'ncipe Berna

harc' ma uvm on oficialmen
te .a 10 ele março, em Haia,
o "An·.) ,h cooneração 10-

terna cíonal" que, por ini

cíatí V�). rias J'1ac:õe.'l Unidas,
será eJl1pl':�ado na organí
zacà ') de· cr mpanhas na

cíonscs C111 todos os países
men .or 'S, hsanc10 difundir
os !)l'![lCIllÍC3' 'la cooperação
Int- rnación-r'.

OF..B'� �-'RF.SS mOLAN-
atrazo

nas obras c;'1) Pla,no Delta
o es 'U���:3 ParingVJiet, que
devia I�. ,�'·tar pronto em

1988, .,.) o e: ,.r. em 1989, 1>€

gundo íuío: l'�!OU o DELTA
WERr,ER ;_::,nblicação do

DeparL:l111Ci11 o Qe Obras 10

Deltd.
O f,_ 'iH monto total será

eomplct.ad., em 1970. Po
rém J ft';:Ylmento elo Es-
cala ')'lel� a, o estuário
maio. 121';,((.' programado
para' ;'·70. '120 será arefu-

OSVALDO MELO

.....

SANTA CATARINA RE�ONQUISTA PROEMINENTE
POSTO: ESCOLARIZAGÃO Há índividuos que tém a

doença de São Tomé nos olhos e .ité, suc=rando à. des

crença do discípulo, a tem igual'i�lente li::t alma.

Descrentes, pessimistas, são os rln perígosa ala elos

"quero .ver primeiro".
Aqui, o caso em róco, retere-se à ',seo19rização,' no

Brasil,
O leitor que duvidar que o ESt2.[�0 �lp Santa Cata

rina, êsse nosso mui amado "rtscàn cutur+nêta", possue

d e fato e de verdade o "O MAIS' ALTO COEFICIENTE

DE ESCOLARIZAÇAO NO BRASIL". que pr acure ler o

Anuário Est.atístico elo �rasiI, corr2;;p:m:.lf';1tc ao ano de

1964 e que está send., dístríbuíd.i pelo Cnmelho Nacio

nal de Estatística e lá. exatamente as pág1113.S 338, ve

rá os principais resultados do ensino prímár!o comum

em 1962, discriminadamente por unidades roceradas.

O coeficiente revelado por Sarta ::a,tnrina é expres
sivo. Assim, os Estados que aCUS.,,:I� �('djciEnte_s de es

colarízação superiores a' 100 alunos por mil habitantes:
SANTA CATARINA - 1?·D. Vem depo!.3 Rio Grande do

Sul - 134. Segue-se Espirita s�,n�o - 121: Depois: Mina.s

Gerais - 113. Vindo após' R. G. d0� NOl'cC - -:;'12. Rio de

janeiro - 109. Sã�' Paulo - 107. P::trá ,. 1('2. Finalmente,
Mato Grosso - IOf.

or'BC<: Pi:-IESS (HOLAN
DA - r' ·população, da

Hoj::ald:l, . ,'rr>;;eeu em m.ais
de' t 7�.6u() l..'''ssõas, no à.:no
de ';J(i�. {"lI!, ]_963 162.0(0)
atit17111{10 '.·m total" ele

12.2' (. Ji't.;) p�i_meiro; qe
jan'.';r·) ('!�. iÍl6�, de acôrdG
eO!1l eS�:1Usl,cas oficiais.
O .11ín:u--'l'::J ele rascimen�

tos, 110 e,:') l'»ssado. fo'
n1a,0' { ',P. em f963;
157.ÜO'1 cC'u"l'a ! "4.000.

Por Pdcint'va

(O:'.� '.1_ 111:' ,lG�i()
da NOBIB

Holandesa

par« A.�,,'st;;'lcia Interna

cíor-» I c ie 14 outras so-

cie(li;l('�.· :0: or-ganizado elo ,;c,c 'i lX8Z0 nas obras.
na j.:r._':1 .da um r ornítê com Entretunto a execução do
o fi-!� ip promoveu conte- dique de reehamento do
rêncin o c �"4blil':.1ções den- Volr ·",ll;. � u las obras te
tro (lo '\,C, ••a da cooperacso rão a (!')l'fH;F_<' <;e um ano,
int,.- l']l3,C'í"llnL

.

sera 1>'�te]'!;m.10 até 1963 e

obr» rlcw'r:l(' t ermínar em

1960'_E!�: seu !l', curso inaugu
ral .). J'rind-r'p BernI1arct

ob<'�""'01i' q�,\e a jdéi� de

e5co:l,01' I' 'wo GP 196!' co

mo·' .,). (;'8: i�00pEià.ção' pode
sé.i' cl,a�:sl-ficada de _.'·provi
deu �i? 1" l)_<)js nunca antes,
em sq.lS 'mtt·, a�10S :-de exis
tenci", a 0i'\úmizacáo (las

Naoje." l;ni-c!;s est�ve tão
preul::JpaJa, r,omo', agorz:.
com' )L'it ·Si,JLrev'v.ência.

, . .r;"�,,('- é" '->"atal1.1ente o

1ll0'11,-;-t c de consieléra1'mos
CONVERSA P'RA BOI DORMIR Er'3, a ""'C3. malhada, o' ver li' �k,' o significado
a mais assanhada de todas. da,:; Nações U'1i-das e fazer-

"Eu não dizia que venceriallll':; 'l.1;�i's e,�ta parada? mos u'n d: !iente apêlo ao
Tal qual como eu dizia .. ·. espI' i t (, 1'2 rohr;orac;ão de

Anda p'ra cá, anda p'ra lá .e prrmVl �odas ?os :·i."('í)es:" disse êk.

Preço aumentado e leite á vr,nr:ld", .

•. "�·<)S ll�.j ferr.08 sificien-
-

.

tem')nte �'-·m.::iêr ('ia do nú-
Nao adianta escrever, falar, l1rigal' !�el()s jornais e

rádios. . .

ine:-, rIr vezes em que as

A 1 d b
N., l'6f'< T.lI1l'�;. � conseguiram

o a o, um oi velho ouvia :1. conn'rófl TI eio sono-
..

lento e meteu a sua colher.
' pr;>"e V;JT ;;, pa� nos últi-

\ . mo;' :1.1108 '. ,rrp."rentou
Olha, bobonas, vocês est�,!l muiv) pl1ganadas.

O Pl'!!'H'i;JI; E"'rnhard a
.Felizes 'são aquelas outras vacas, qUi� �1;i,O dão leite pa-
ra ,ser pasteurisad.o... Só fornecenl para os rafés, ba-

prOV(I'l') ,r::r,,'l ·do Ano In

terna(';rlllal, Pa,z 0 Progres
res, restaurant�s, hotéis ... Não é�fio c0nfianq'1. p-.") va-

. cas granfinas, da alta. Os estáb�j;os e'11 ('!:;� ";,\"e"1 são
so:) ;.n'.Vr� c:a Cooperação,
:'poro�le a '�az' f � progrespalaretes. Tudo de primeira. E <":,.,]'" ('1" <" ,11 raro, pU-
So ter. ;ll·,e;Jar3.vris - quan

xa-
CO :: );1''1<::'l'0''''0 estaciot;J.J..Bem bobonas. Est:S. na hora la ordc:n)�a Recolhal1l-

_ inql',·",:v:á.o e desordwl"l
se ao estabulo, vamos. _ .

el1�,): t�'8:J1i li' ,1 terreno pro
pí'!io 'mele' me<": J r", fina-

}'\lPUL"CIONAIS

escolarEstamos, pois. na lideran�a 110 cQ'ofjciel'�e

no BrasiL

Isto, graças, por certo ao carinho e cuidados espe

ciais com que o d-ovêrno do Estado aM'av�s· ce seú Pla

no de metas, vai plantando esCola" ei: I lJ)d.o (,) terr-itório

barrig;a-\'erde.

O lJúnl':�() d:' nascituros

vivo� "lll' 19;·1. foi -de

251.000 C]ll:1:(' t,;rto quan-
.

to- llP a n r. ;1 !1 t e r i o r

(25-UJ()(J '. fC::Sl'jj ando na

que'�a. (!o íe<lice de nasci

me:�� ,; de 20,�1 para 20,7
por ·c::tela .11H h,l� itantes .

A mê�1ia de fa'ecimentos
caJu de 96 ('no em 1963 pa

rR 9:, OUQ �:ll lf16?

l'Ul'llLAÇÃO
F..,TlíDANTIL

Oi';,m: PRESe.; (Holanda)
__; F�) :uq.io de 19'60 havia
trêi; VeZES :1'ais indivíduos
fOrL'a,clos {lr,. 1. niversidade,
que e'·n 1 �,33 na mesma c1a

ta.

. E elas foram sem mugiJ:em r;PlIl

tetneiro::; de reboque.
com os

___ o - • _

. . DUR EX
.. � ....•........•...... � ...� •..........
•

: • pouquíssima mão-de-o�ra (um só carpinteIro) :
: • material mais barato que e�iste

: • decorativo' (plaquetas de diversos desenhos)
: • reoebe qualquer pintura
·

.

·
· .••••.•••.....••...•••...•............

·

·

D
.

Se o problema é forrar sua construção com um maximo '

de economia apl'que as Plaquetas Populares (PF').
Em tres tempos se. forra a obra InteIra, com uma apa':
réncia bOlltta. a um custo realmente tnslgnlflcante (bem'
maiS barato que o fÕ<'ra de plf'ho). As Plaquetas' Po_
pulares de Chapas Ovras Duo 'lta� não empenam e as_

seguram vedação cornpleta da pOBlra e calor IrradJadC)
do telhado.

PLAQUETAS POPULARES (PP) - fEITAS DE C;-iAPA
. DISPONHA
[lE NOSSA

ORIENTAÇAo
.TÉCNICA

DURA OURATEX NORMAL vi" I

,

'DURATEX

A 'Ç.·jl;l,,'.bo de gradua ..

dos -j" i� I �',3 il nonulação a

cím; d'" > aros, tinha
cresc.do ,-" [JS por 10 mil

habitantes -rn 1930 para
70 em :�-17 e pi-ra 112 em'
19ê"!

I'IU::\TW EHASMUS

OPl,E FR'H,SP ,Holanda)
- .'\ .i" l'l"�('ão Prerníum
Eras» .ianum anunciou que

• o n"'S1l10 .será concedido
em 1965 a Ohar11'i' Chaplin
e- ao cml��;',tf, sueco Ingmar
Berpu rn an.

O l�r�: � i'). 11::) valor de
100.0�'O flor' l1S, será entre

gue jn" ,�l)mLemI'lados por
S.A.Hi o ?:'!::1ci!'c Bernhard,
a 24 de ,L1;'!1O �,óximo. em

Amsterdam.
EdS�< :ai.i "�a vem sendo

eoncedidn s.uualrnente des
ele lf15R 8 pessoas ou ínstí
tuiç.}.;;5 -1"(> l?r:;resentelll
mév.tc t.3r,emal nos campos
'soctat, (;'.1 1 ![l"al ou cientí
fico eu roueus,
Churles Cí1aplin fêz a-o

prêmio �:; >::;:1110 pela forma
ímpar com uue enriqueceu
por -:1r2 �el(lf o cená-rio cí

ne�n::ttogr';f'(_o �. pela íne
gáve- ;nf>l0IJcia exercida
aínda :l,gor'l na arte 'dos
jOVE.l1S C!i128 "tas.
A prein J,�ão 'de Ingmar

Ber.na n p um tributo à. for
ma pessoa 1 :Je!:" qual con

tríbun; :Ja�a o dese'nvolvi
menu c ,�'JO'l!':�r:8.{) do ci
nema

FOI ELEITO I ,

-RIO, �3 (OE)
.

O .senhor Dênío 'No
gueira que vem exer�endo a direção �-xecu
tiva 'da SUMOC foi) eleito para a Presid�'1'!.cia
do nôvo Banco Cenü'al. A nova. diretoria.' to
mara posSe hOje; O senhor D€ni� Nogu,eira
'Jd êt � unciou til instalação de agencias do Bati
co Céntral em São Paulo,Pôrto Alegr€',Sal�
vador e Belém,para exer.-c,er sua função prin
cipal de- contrôle da moeda de crédito. Diss'2
o presidente do Banco Céntral que o nóvo
e..;;tabelecimcnto krá competencia de regular
as emissões de papel-mo,sda.

Foi detido pela 'PoHcia
-

NOVA ORLEANS 13 (OE) - A Polí
cia deteve Robert Cordier, diretor da pel:cu
la "Hiroshima meu Amor" falta de meios dê
vida. O produtor, p�rmanecerá detido, até

que tóme ocupação honesta, ou rendimenbs
-

ql!e lhe possibilitem a oeiosidade.

As aJtas :temperaturas em

'que tôde,s as. substâncias se

.colabtzam e se transforman1
em plasma podem ser obti·

das, por exemplo, por meio

'}e Um arco eiétI·jcO. Os in·

vestigad(jres soviétic..'JS obti-

vemm grande êxitos nn cria

ção de instalações plásmi
cas ele alta temperaturas.

do
relativamel?te pequena, já
que éluando o regime se di
fere bastante do calculado,
se. alter'am as' condições do

processo da combustão e o

motor p'ira. O impulso da

motor plásmica é de fácil

regulagem entre amplos li-·

mites, modificando os parâ
metros da alimentação elé

trica.
A segurança dos motores

plásmicos é extraordinária,

já que o plasma é retido

l::)Or um campo l'p.agnético, o
que exclue 11 possibilidade
d.o contat.o dos gases a altas

temperaturas com as peças

do motor. Portanto o motor

tem. menos desgaste de fu"}·

c;nnamí'nt0 e o prazo de

oC:; �0r->,ico aJl·nent()..

A' f''l.ergia - elétric'1 para a

aHmenü'f'áo dos motores

plásmicos no Cosmo pode
ser ger'l!da por baterias so

lares, uma font,e pràtic-a-
•

mente . gratuita e inesgotá
veL

O rrntnr i",,,,,,.,,1P'O có<:tl1i·

('o é h("e e o será 00 futu

ro ilreninto. um 'motor de

pequeno impulso, expr.essa.
do como máximo por kilo

gram?s. A densidade 'do pIas
ma é muito pequena, por
isso pode funcionar apenas
em um .vácuo profundo. nos
espaços cósmicos, por exem
pIo. Dai, o eletro-reator Ser

empregado nos sistetnQ$ de

orientação.

�contecimentos Sociais

�I ue,,--L-.t-

Prepara-se para um Con

gresso no Rio de Janeiro, o

dr. Samuel Fonseca. Diretor
da Faculdade de Odontolo-

gia, da Universidade

Santa Catarina.

O Shaw "Noite da Cinde

rela" que será realizado no

próximo sábado nos salões
do Lira Tenis Clube, terá
como principais figuras as

srtas, Vera Lúcia da Silva

Faria e Dumara Pinto. Otá
vio Santos Paulo Roberto
da Silva Gil e Cantores da

Ilha, também, participarão
do movimentado Shaw.

[-]

Um delí�ioso jantar ame·

ricano na noite de domino

go, relmiu convidados na

residência do Deputado Fel'

nando Viégas (Bernadete)
para uma homenal/,'em ao

Senador Irineu Boornbau·
seno

[- ]

Festejando idade nova ho

je, Mauro Amori.m. o res

ponsáver pelo programa "A

Music,'), dos Grandes Mes

tres", o programa da elite

de Florianópolis.
\

[- ]

Está bastante preocuplldo
com a visita da cegonha, o

casal Amilcar' Cruz Lima

(Heloisa Helena).

[- ]

Como não p.odi� deixar

de ser, aconteceu bastante

movimentada e elegante, a

reunião no
'"American Bar

do Querência Palace, na' noi
te de domingo, quando. com
pareceti a melhor sot\;edade
'I 1

para homenagear 3, cantora

Neiõe MarÍa.. Acompanhada
do- pia,nista Aldo Qonzltga,
Neide Maria cantou e· foi _.,

:foi-",ova�i:onada.. A reunião_

. que foi regad$ -'l uisque ho

menagem do Querência. 'Pa
lace a cantor� "siciety", na

da deixou a desejqr e se

prolongou até alta madrug'i
da.

. I

(-] =

:': .::

�Servlco!;.

,
MOSCOU. - "APN - ORo

BE-PRESS" - Nas condi·

ções do cosmo, for testado
o sistema de orientação da

estaçã� espacial -autofilátita
"ZOND-2" por meio de ele·

tro-reatores plásticos.
Os cientistas soviéticos

réalizaram experiências com

motores plásmicos já nos

albores da construção de fo

guetes. Em 1929 demonstra
ram teoricamente a possibi
lidade do emprêgo da ener

gia. elétrica nos motores-

foguete. ,
Há alguns anos, se ('lnunciou

Por que os. motores plás- que a temperatura de sRtda

micos atraem os proj!?tistas do plasma em um elos a;)q

de cosmonaves? rêlhos chegavam aos 55.000

O problema da redução graus.
do peso dos aparelhOS cós·

micos, e em particular o do Pode·se obter plasma tam

combusti'vel é muito- grave.' oém sem necessidade do ar

Ao colocar � engenho cós-
•

co eiétr..co. São· ,conhecidos

mico em órbita circunterres os ahorrecil11êntos e as dô

tre, e mais ainqa ao lançá· res de caber;a. que propor

Ia por uma trajetória que cionaram aos eletricistas ae

o leve a Lua ou a algum pIa· correntes de F''''1cault. Sur·

neta,. em seus propulsores _ ,ipdo nos' condutores situR

se queima uma quantidade dos em um campo magnêti
de combustível que pesa C0 alterno, absorvem ener·

centenas de vêzes .mais que gia elétrica je aquecem os

o própriO aparêlho. Igual núcleos metálicos dos tran<;·

importância tem a econo- , form3dores, dos mot.ores e·

mia dos motores do siso létricos e elos dín�l1l1(ls.

tema de orientação, já que Mas as eO!Tcntes de

tais sistemas devem fundo- Foucault pocle'�1 �'8r úteis.
nar periodicamente, e mes· Por exemp18, GC11\eCem ,<:IS

m.o continuamente, no decaI' peças de áço �,}2 '-" a têmpe·
rer de tôdo o vôo E os \'ôos nl"

.

secall1 a madeira, etc.

interplanetários durarão me Podem . ser aproveitadas
ses e anos. Quantó combus- também para o motor plás·
tivel deverá gastar os moto-: mico. Um cllmpo eletromag
res do sistema de orienta· nético de alta frequência io· Para manobrar o engephG
ção nêsse vôo? A matéria niza o gás, ou 'tr.:msforma cósmico na direção d.eseja.
no estado· plásmico é .um em plasma e o aquece até e- da o�, pelo contrário, evitaI' ,
gas muito ionizado, no qual, levar sua temperatura a mi sua desorientação, é necessá

ao lado de moléculas e áto- !hares de graus. rio assegurar a volta eon-

mos neutros, existem parti- Nos motores-foguete co- trolada. ao redor de cada

cuIas -C(.I,l'regadas: ions e ele- muns, o impulso se fonna um de seus três eixos per·

trons, que permite empre- como resultado da soma pendiculares entre si. O eri'
.

gar um método de criação dos chogues caóticos- das genho c6smimo deve girar
da ·partida, completamente molésculas do gás contra as em volta de cada eixo, nas
novo nos motores plásticos: paredes da câmara de com- duas dire�, por que O nú

a àceleração do plasma por bustão. O impulso dos mo- mero mínimo de motores

meio de fôrças eletromag- tores plásmicos é o resulta- no sistema de orientação é

nétícas. Nêste principio se do da Ilção eletromagnética de três. Este núi:nero de mo·

baseia p'recisamente dos ele do plasma lançado sôbre. o tores plásticos foi montada

tro.rc,<:Itores pfásmicos. sistema do motor que o im precisamente 'na estação es-

A colossal vantagem dos pulsiona. pacial automática .

motores plásmicos é sua ex- Além de sua extraordinâ· "ZOND·2".
traordi:nária economia, de- ria 'economia, os eletro·rea- A criação de um eletro·

terminada pela elevadissima tores plásticos têm outras reatar plásmico e sua vito·

."temperatura do plasma e[11 vantagens. -Nos :motores'à rios<1 prova nas condições
l·iIã·omparação C0111 '1 máxima reação comum, o impulso do vôo cósmico são impor·
..

); alcançada. velocidade de sua pode ser varüldo enquanto tantes realizações dos cien-

1;>aida pel� tubo, E, propol'- funciona em uma diapasão tistas soviéticos.
•

•• o
'

• ._" <��jlil'i.�'!S:,::,k,����.,_�.if.;i;:••�;,', "���L��"'.�:_.,-,;;,.,4idí"é:..�1x:, '.,,; � ,.",,��;;-/:fu1"\;l'ij .. ,
,.

Procedente do Rio de ;la·

adquiridas no Teatro Alva

ro de Carvalho.

::: :': [- ]
:� 'e

de
Infurmou-nes a Direção

da "Drogaria e Fapuáci.a
Catarinense", flue '"Helena

RubhIstein", conhecido pro

duto de beleza, patrocinará
grande promoção em' nossa

cidade no próximo mês.
.

[- ]

Fomos íníormados que

senhoras de nossa soeíeda
de estão bastante inte;ressa

da.'s na C,ampanha' Pró

"Obras Sociais de Barrei

ros", na promoção que con

ta com o patrocínio do Go

verno do Estado, quando
estarão se exibindo eru nos

sa sida4e os grandes Pati

nadores.

[- ]

No domingo have.rá A·esta

Infantil, na sede do clube
Doze d"e Agôsto. "CoeIhiIilio"
estará em pauta, na prO'tllo·

ção do Departamento So°
cial.

* :':

:I: ;= [- ] ;;;: .,'

* :::

Como em Sociedade ttl.·

do se sabe, podemos divul

gar que o dr. João' Maria

Siqueira, um dos melhor85

·partidos do Estado, está

circulando em compaDhi<I.
da exótica Virginia GiL

[- ]

o jovem bonita e atraente

D. Lourdes HüIse, em re·

cente reunião
•

no Quel'ên·
cia

.

Palace, deu nota alta.

.:� ": [- ]

Como anUj.1ciamos, um

grupo da alta rod'â florianó

palitana. esta .....organizando
\l�j�r.. para ho

'menàger &. casais dr. Eras

MerliÍn e Dr.�éli.o Freitas.

['-;- ]
I

".; Do Rio: 'Pela imprensa ca-
. rló.ca, .fomo� informados
que 0- casal Charles Edgard

.

'Moritz (Nelita), a convite
ele amigos vai passaI' a se

,

mana Santa tia Capital Mi
neira .

[-] .$=

Palestrava discretamente

neiro, chegará . amanhã a Drincando no Baiúca, o dr.
nossa cidáde a suave Paula' Fulvi.o Luiz Vieira e Marci-
Bandeira Maia. lia Medeiros Filho.

.::: ::: [-] =[- J

Mais de cen1 -:-)atinadores

estarão no "I"!i"'í<;io Chales
"\

Moritz", dia ?,; nróximo, pa-
I ra a a,�T'.p,"�::-J,1ação do
"shaw" consic18racl.o um dos:
melhores e mais luxuosa do,
munc1o. As entradas para
o espetáculo poderão ser

=

. BaStante atarefado está o

proprietário da Nova Re

cord,. sr. Ingo Erig, com o

valioso 'estoqUé de ·televisão
b rádio _. eletrola que aca·

m .de receber das melhores

proéedên�ia do país.

:::: '[-] ::;

I -PROTEJ4. SelLS

'OLHOS(
o tI

use Óculos '1
bem adoptados

..

latende,nos com E'lxalidôo

,
suo receita de écuios

ÔTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRiO

'lIRAITENIS CLUBE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CASA VENDE-SE
'Em bairo residencial, desocupada; com 3 quartos, 2

salas" garagem e dem�is dependênci'as, construção recente,

Amplo terreno.. _

'l\,;'1tar ii Eua Fernando Machado,.6 - 1° andar com

sr. Sidney. lidade e ° seu -coriteudo?

O MinistE'rio de Cooper-a-
ção E((ll,ónp., a 'de' Bonn

Pr(}f�ssllr Dr. Herrnann comun'ç:,u (i"e o gOVê-r'110
M. Go�:gel1 alemão. J,;;e c �ora, já as

sinou ,'nt:Ldus ce garantia
. . .

. ,,� Caracas, Lima e San- para 03 lr.vn�jmentos cora

tiaQ_,) do Ch::�� leitm'cs ,111" 25 países.
, pe . �U

..

a '1�,', ue ha t',' ;, á �"tó ararr em vigor 0S

tô: 1,1 -dcs trs,t:>cloB pro' �" trate.dos ih'i1<i>dos com a

tos pelo govêrno da, Re- Grécia. \an:,HJO, Malásia

,pú"..,llca' Federal da Alema- e 'o ".",1!;���'v. Existe um

nna em ,�'a:'h,:Ltj_a de' ínves- convênío ("Jl11 a rnota sôbre

tíment.or ,';;artjculares' a se- a prorecào (,e ínvestímen

re-n cananzadcs para DHl. tos ,d:' cª,p�ja.is prove�lei1-
ses em' df<;C:--'" .lvi-nento. [I, tes da laf'mall!ja. Em pro

outro L1CO' ::,:11 grande jor cesso uc, raL\fic3.cão encon

nal alemão, especializado tram-se 08 + ratados fírma

em assuntos econômicos in dos. conr Bll �'Çia. Ceilão,
ternacwnais, recentemente GUin.é,,' Ir'i. Kenya, Congo
interpretou ('�m cores bas ILeóPoldvÚ10. Repúbldca da

taute pe�si1Yt:',tas as relc;,- Coréa 11Jór'a" Í.'Vladagascar,
co-Q 1(ln1' ('''s entre o'

' Man oeá'>',' . l\ÚgE'-ria, ,Filipi-,
cS, 8'; II .; "",

Bra,>il. e a ",A,lem:'1.nba, dev�- nas,' St:nég;:,\] . Sudão, �as
do à f8;lta' de um tratado mânis. T::l[lftndia, Togo, Tu

, de garaY;lf,ia de ínvestimell- ,- }nísia t::', T,;l�q�i� ..
Na :lista

tos. Po;�, e"(I' 24 de julho apareGc "1m' UlllCO paIS da

de' 196�, as, respectivas ne- Ameri '," �?"ina (J,ue é,.,

gociações, f.mU:l interrOln- ChilP elevem"lo termina�

pi;h", p:li'i!, serem ainda re em' b'. eve Z.. rat:ficaçao.
solvidas alpanas "questões' podl'.)' f,ftr cJ,::t�na'do de

.
"a

-,técnic!l.s",- cómQ deixou en- case'" �i-:;c'. \ a Amérié,a: La
tendet· o cpn:unicado. tina, G[? 2'1;;ora um' ,Ú11ic�
·Sabe-se. porém, que essas paiS q",,,i�,��,i tratado,,' de
"çliflcuJ:r1'lcle::i técnicas:' na n!'ót��r,:J �v:, investi'mentos

, da maÍ" �,;-,')' '1m que dificul aleinães:'
cJades :t:" � ""j,-cípios, que O c -i-l:,e'li�ó dp.sses trata-

·não pe";l,ji,jj':nD ao govêr- dos ',::-;11'118·se em quatro
no brD,F:il.�· "ü �. ('eitar as fo,,: ítens.

mú'r,s' ai' L é-ntadas pelo

Segu ..anca para os

in"estim1mtos

Atencão
,

Venda de Carnet Bancário,
Morro dos Convemos

Edi'f�cio Jacqueline - _lojã,. 5
-----

ESCJ,t'ório ,de Advocacia
. DR. PEDRO P4ULO PAVESI - ADVOGADO

ABELARDO lI. BLUMENBERG, PERSI A. HAHN, MARIO
'DE OLIVEmA e PEDRO PALOSCH1;

,

Solleitadores
Rua Conselheiro Mafra - 48 - Sala 2'

Acões-:' Civeis Trabalhistas, Comerciais, PiJ.:'evidê'ncia
Social LEli n. ,4494 "Inquilinato" _: Consultas"" DiàrI�

mente"dts ,8:00 às 12 e ,das 14,00 'às 17 hs. '

..CASA � VENDE-SE
Localizada à Eu"], Clemente Rovére n. 74 Prêço:

Cr$ 3.500.000 -=..: Sóment'e à vista. Tratar cóm ,Ferráz
Palacio do Govê,rnô - fàne 3845.

Associação .Com'ercial de"
Florianópolis

Assembléia Geral Ordin'ária
Edital de Convo�açãO' govên:) 'Ge 1:, r n. 10 . .rl':lh�r'.'::1to justo, não

discril;r,'!u',.l'io dos in-ves-,

timer:.rê,3 a"luães.

,20.) Ganmt'ja de transfe
rência ( ...::; '[leraS e dos -l'e-

Pelo presente Edital de Convocaçã,o, de' ae-ôrdo com

-

disposições estatutárias, ficam convocados' os '-aj>sociados
desta AssociaQão éomercial de Florianópolis, :p.ara_ a. .�s

sembléia Geral Ordinária de Eleição a' realizar":se na se

de' da Entidade à Hua Trajano, n. ·14 - 2. andar, - 'Sa

la n. 1, dia 14,de abril, qúarta-feir�, �s 8'l:lorl;ls, da ma-'"
n11ã, sendo 'que o recebimento- de votos será procedido
desde à instalação até às 17' horas.

ORDEM DO DIA:

1 .. Eleições para nova Ditetoria, Comissão

e Conselho Fiscal,' biênio 65-67:
'

Florianópolis, '6 de abril de 1965.

D�etriçh von Wangenheim
PRESIDENTE

As '��·Jt.'ei"" Teuto-Brd.-si

leiras", i"P'1 [TI'). edição, de
fevel'eil:u, cie �: 0;,5, opinara,
de q'ue o Lrat,>ldo de inves-'

timelltG' 'm:uw.dc· entre 0'3

EUA 'e :>' B� ::\,�il conteria ;

lerren�(''l (·3.)<\7es de per-ni
til' o renaml�nto das n 0-

; ,

SUl, "c:cs da �:;;eÍ1tual
da.

'

3'0' Pl':)tfç,�o ront,ra de

_sapro.o'l?P;o jn�ll"ta e sem

indeniz�l";::"""�
de umConsultiva: ,go�;_açõ.:� em tê" no de c.�n

tratado (' E' ;"vestiment)s

entte "l. A1("11,,' ha e oBra.

sil, Q�l3,,'. ._; a. [.;�uação d,�s

tratado�'3 rle lIlvestimenL <;

em, g�ntl. Ql1al a sua fina:

40.)

tribm,o! .' 'i' t"J,1 em case

de liLgig.
NÍlW::(:!!i ne'l1. os

_ govê
nos l",ti'no'unericanós e 111Ul

to lTIO::1'V -; ,gov�rno bm<;i-

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

propague O/5cp/026S

Normalmente não- Vende ó-

';.>;I"",,,.;�\�,,��,,,"o!'�?t:·�'T!!.�.\'��tr,l'",·��.....
<J

. proCure uma ótica especializada
- em Florianópolis a Ótica Seus. '

��'
I' r, '. ",��'

culas e sOmente óculos..

É a velha �estao da espe

cializaeão.
A Ótica Scussel só vende

óculos - partanto é especializadc;x
(em óculos). Entep.deu ?

Pois é

Quàndo precisar de óculos

.

,

seI.

Agora responda : Você pro

curaria bananas em uma ótica?

Em càso positivo, aproveita-
.

"

mos o ensêjo para lembrar ,que

a Ótica Sc::ussel nã,o 'vende ba

nanas. Vende óculos. Só.

ÓTICA

a única espec�ániZáci:"a

leiro con',c;'tam a justiça
-destaa '2xig{'ncias. Por isto
não d';Vld:1.I�'oS de que ha
verá '�n,u·�<io para o caso

tellto-·br8sEs;ro. A "dificul
dade {t'�: '('[l" reside no ta
to, de >ll�tqr da Constitui
ção !J"flSi'rj"a a proteção
ao capital estrangeiro em

termos 'I",:i�ualdade para
com o -::a!-:Hal nacional. As

exigênCIa;; ". fórmulas téc
nicas (' fo trn \ado proposto
não ccrrespondem aos pre-
ceitos ,I' nstítucíonats do
Brasi: O, r"oblema é, por
tanto, ês+e.. devem-se en

contrar fórmulas conttira
tuais, que ncrmítam de um

l�do ))rrt'"Gf.o' ao investidor
e ao cPDii;-11 Í1westido e, de
outro' ld.c�J, observância às
cons�,lllj.-, eG de cada paIS
à sobenul�a das institui

ções ';"y:slativas' e executi
vas '1'r:,)(le fiOS iinvestimen
tos' (_�trfl.ngc!r('s.
Diz ,'j, im (.'stid� r: hão te

nh� �:i;ll'i(_�1. quanto à seri
edadE, .'1 '-'Cf.' vontade dos
que qllen�;n rs' meus inves
timcíltus.,,"r,o 'eJ;1ta';1to de

ve-se, ' a ;'f1iiar ta�.bém o

grau,d� ,e,;;tflbílidade politi
co-eq'_':13m.- l:� de cada pal�,
para, que ii" (�mpreenda o

.
grau"dr i;:�' ...antia, que o

'inves',i' li]' pstá pedindo.
Nêste r,f,": o a política bra

síleíra, a j.s.rtír de 1962, -

não qtr-ro nem discutir, se

é com 0,1 SL':m razão - pa

-recia, nos oihos dos �es
tídores ;}),'2:udicar os mves

timf.Llê,.c' I'stranr;eiros no

Brnsií, ele maneira que, a

pesar .la .oonstttuícão com

os sem prvceitcs protetores
do capital Hl1 pleno vigor
surgiu um ambiente hóstil
ao in, L: ';,('cr estrangeiro,
o qu- p:'OV(ltQU, logicamen
te. queria í erígosa também
dos u.vesttmentos alemães
ao Bra=!.,

Qu't'�' u;;'?, quarta parte
de to 'os os investimentos,
alemães :,q'lica�los desde .,

1952, no t =t rarrgeit o, para.-.
rum 1':0 E'ra�;l. sem ne

nhum Ü'l1'<lCq de garal'ltiê
R/)O, ir::.vs&tJmuHos ,mas sim

jJI"'S11'''nie cLnfiantes na f'S

t::tl,iE�aC>? eC0!'ômica do
Bl'asil p clf\S ftl"Lntias 'JUl'í
\.h�a� ele SLtil Constituição.
(i':',fia"""'a 1:(' s8,pode
reciuish:, r 111."" conquist:tr
pGlá -f':lr('�, 11eJ).l· por' tl'11-
Cj,;r". "Ln' :- :;1' hrotil:c10rle
é b2'i I, f" '''r-í] 'gerc1�... -sf'

a conf�i1�I\! �"lt1i1G I.�lr·
cH a re' 'llr'\l' ,; rlCi; a lH":'",

ma ClJll fia' ,'[1
•

negou " J'",)

govi" � 1 ,r (!r'\'(l"!J rescJV(" '(',

impq f I P:1 r�! oue ·;ur.ip�n
preSS\.1'))'i" ',' jo P Vt 1 '-

CINE
ven-

Emanuel l\Íedeiros Viei
ra - Enviado de C. R.; em

'Pôrto Alegre

James Bond: 'Retrato de um

, sistema agonizante

O insuportável e imbeeia
lizado James Bond, trágica'
criação de Iar;} Plemming,
retoma às nossas telas. De

pois do famigerad� "O Satâ"
nico Dé. NO" chp.gou,nos
"Moscou contra 007", e. é

prová.vel que' nos chegue "A

Serviço de Sua Majestade"
e "Espiào e Amante".
Não precisaremos dizer

que '0.' sucesso de' público
foi e�orme, l'endEmdo "Mos
cou oontra 007", em apenas
mpa sem'ana, 30 milhões "P.

.-::ruzeiros. Sera interessante
fazer uma breve análise dês
te carié-.atural personagem,
sempre à serviço d'1 Reale
za britãníca.
Sob càpà de originalidade,

James Bond, nada mai� é,
do que o retôrno daquêles
caducos heróis super-ho
mens, adorado pela mulhe·
res e invejado pelos homens
Indivíduos deslocado no

espaGo, p.!uecendo uma irra·
cional criação de urna divin·
dade, sem nenhuma concep
ção de vida, sem nenhuma
estrutura humana, que lu
ta, mas não sabe porque es

tá lutanao, nada mais é do
que um p,l1ssivo instrumen
to do destino. Uma pseudo·
máquina, castrada intelec
tualmente, grosseira e bru·
tal, sem aauêle pune-ente e

solitário misticismo dOe! he·

RONDA
róis do oeste, cria:dos

Ford, Hawks, Pechinpae e

antros, autênticos eineas
tras. Aquela' tragédia con..

cepção 'burguês,,", de vida,
que leva o homem aos últi·

mos degraus da despersona·
lização, permite a criacão
dêstes tipos,., aliás, são
meras consequências da ma·

,

neira de vegetar, próprias
do capitalismo burguês.
J,'1mes Bond nada mais é

, do que um animal bem vês·
tido, endinheirado, pelo
q'ual certas mulheres gos·
tam de ser violentadas e os

homens gostam de apanhar.

EI _Fado aauêle ex,pectador,
cf'.nsg,do dá vida vazia que

lev\l. sendo êle burguês ou

ex�urid-o pelos sofrimentos
diários, impostos às clas

ses íntLrnas, tranfere·se teQ'
ricamente. oal:a a persnnali- ,

dade "heróica" 'de JAmes
Bond. O que revela isto? ;;E' ,

anenas a consciência de se

sabP.t'em imnntp.ntes para·

, criarem na vida real. valo
res pelos quais possam lu·
tal' e dentro deles se reali·
zarem. ,

'

Subvertendo, antes .de
mais nada,. todos os valo·
res morais ainda existentes
e os conceitos universais de

amor, usurpando pela b'ru
talidade dOS sôcos e dos a

tos sexuais animalescos, a

dignidade intrínseca do ser

humàno ,estas al'lomalias
enlatadas e importadas, n'1r
cotizam os' expectadores in·

cautos, prejudicando o en·

gajamento do homem no ce·

nário em que vive.

Prinieira Exposição Filal'elica
Bulgara

ORBE-'P'R.ESS .
- Teve são lle sô'::-os nos últimos

lugá'r e�11 8fJf!.a a Primeira 'Vinte ar.os. Muitas série

:"',xppJiçãc. N::tcional Filaté- de sêl;.'5 tê!'!' conio tema a

líc� rulgara. Foi um gran- edifl�ac:i:it! �,r,cialista e as ,lu
de acoL\t.'é'iT'1.ento na vida tas he :6icas de nosso povo
'cultural do país, sobretu- contra o) f�:Fcismo. Foram
do pt"bl q TJnião de Filate- Itambp.m t:-atados temas .

listas '?ulgares. 7m 330 qua .tprocuraf�0s 8Insiosamente
UL�" fonllll expostas as co pelos fllaf,el'rtas em pri
leç:õés Qe 1 � O filatelistas. meiro lUgar os sêlos dedica

,Algu?'\)(ls ,'r�tàs coleções fo dos 11 I'(mql ista do espaço
ram premiadas com meda- pelos 20',i·tt'cos e sua ciên
lhas em Exposicões interna cia.
cional:'; Dunmte dezesseis dia.s pe

<\ TI:�posi::ão foi um exa los sc,lÓES da . Exposição
me do desprvolvimento e desfilar[�m mais de 32000'
das rea�.iz3ci'íes do

•

movi
,menG:: f:lat0lico na Bulgá
ria. Em clif8rcntes coleções
forar;_� expnstas o primeiro
sêlo '"''..ügu,''o, emitido em

São Peterslo'urgo a 10. de
malO de 187!J. exemplares
raros' e vqliosos, coleções
de sd,)$ E"trangeiros de vá
rios lJ,tÍses O Ministério do

Trans]JCil'tc e' Comunica
(ões p�.l·ti:-:pou com uma

coleç.-li. & {,'ll de sêlos bul-
'garos. I'('p.la (4stava também

m.itidé, por motiyo da Ex

posiçio
Ch<;l;l1h.C( a, atenção

dal1çH' o çasrô:n ada na

pessoas, en"rc as auais 'tc
've não r.ó fiJate'istas, m<ts

tamb0m pE'[,Ooas que pel:;j.
12rim",ira I'Pi': se inteiravam
do que era colecionar sê
los postais A EXPOS1C:iO
I!ozo� c'e grande pOPUIari
nade entre a juventude es-

tudant:l da, ,::ar-ital.
No ,lt·) 1e rncerramento

n_

da Exposição, Q júri leu
os n(1:Y!(,�' elcs colecionado
res p: f'l 'li:v]oJs. ronim dis
trib':iros c';nrl' medalhas
Jc (]',:,"O 10 de prata, 5 de

11 de

josos, l111 _ fjPl'1l1:�ar!1 :� c 1

nalíza �r) d" l)fJVO flux i ele

ínves. euros ;, é'ndf''' t:. '

gam o exemplo de
novos J:' '," � ',n1e�..,tos

L ;1':1.. '

mães ;1c; I

tina.
1"0",: t o tont+nento C;'

a América

Ha,t:ll>' ..« 1

C0111 G C112 ..
trar.d.

dadas loS

dicton=..'tra tE, 1 ) ci 2 :!: d ","Li", a » ln

vesttmern .is " m: o Bvasil.
esto.rã !)!H'�'lJ') o� c.<j_-'-nl-

r. f:_.,; 11;1 ra !l" outros go-
vêrnc,; ,atl:'t �l1ofrcianl � '"'i-

os EU:\ > I';, em condícr
de apr 1\ �j H d , meu
manelr.: 'f;",'amer-te os .\

vestír=e , ,t, � j.artrculares

VENDEkSE OU TROCA-SE'
,

,

,

Uma casa ele madeira com o respectivo terreno
10 x 32 mts. sita à rua Dr. Fúlvio Aduccino. 1227 I SE.
vidão ao lnrlo da Farmácia Doris) 110 Esl reito por Ul'
na. ilha e que fique perto do centro da cidnrlp,

Tratar na mesma.

Programação do l.i.r.a Tenis Clube
MES DE ABRTT._,

17 - às 23.GO horas
"NOITE DA CINlJERELA"

DIA - 20 - às 23.0G horas

BAILE DA CORUJA

DIA

por DIA - 25 - 15,00 heras ....

FESTA INFANTIL DA PASU'ú

I\lIES DE 11.-\IO
DIA - 10, às 2:',,00 horas

'

BAILE DA ENGREl�'AGEIvl

DIA - 8 às 23 00 horas

DANÇA DA CZAEDfi.S

DIA - 15' às 23.00 horas
BAILE DA CAVEm fi.

ECOPLAN
,

'

Economia e PI�nej�Q1enlo Uda
- c. r, e p. H -

Processos de fmanciamento. Projetos E:-onÔ,l,iC' '8.

Planejamento Econômico, Perici;J,s EcnnôrJ.'llCG·!- ma;',ceim'
'P'l'Qcuradoria, Legislação Fiscal

,

Horário: elas 14.,00 às 18,00 horas
�ua .Jernnimo Coelho 325 _' Conj. lOS -- Cal'lm Pm\t,al r..-",
FWRIANOPOLtS SANTA CATAR!'

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

ISTO E" VERDADE
Cabelo
Barba

Cr$ 800,0:,
Cr$ O.'

I· •••••••••••••••••

Oitenta centavos, é quanto você .paga por uma b

ba usando o AFIADOR DE LÂNlINAS DE BARBE,

TABU. Com uma só lâmina, faz-se- de 60 a 80 barbai:'

pode-se aproveitar as lâniinas encostadas por falta (

corte.
Um Cr$ 2.600
2 4,800
4 9.000

Despesas correm por conta da Firma.
Atende-se qualquer quantidade. Mantêm-se

especiaiS para revendedores.

Preços:

Peça-o pelo Reembolso Postal usanc;to o cupão abai-
xo.

cupão para pedido
A

�I. HAMOB LTDA.
C. Postal, 467

Florianópolis SC
Peço enviar-me pelo Reemqolso Postal, ( )

AFIADOR (ES) TABú o (S) quál (ais) pagarei quando
retirar do Correio.

Nome
Rua
Cidade
Estado

Assinatura

ao

ela

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Do Correspondente:
JABESG:UtCJ .\

Diocese de Tubàrão; major
Walmore Pereira de Siqueí
ra, comandante da i.a Cia

do 23.0 R. I.;' gal. Francisco
das Chagas Mello Soares,
superintendente da. E.F.D.

T.C.; representantes de em

prêsas empreiteiras da obra
diretores, engenheiros e

funcionários da SOTELCA,
bem como os representan
tes da imprensa' falada e

escrita:
Aberta a sessãorusou da

palavra o eng.•Ioúo Moritz,
que disse inicialmente estar
tranquilo por poder entre

gar a direção da Emprêsa a

um homem altamente cre

denciado para êsse mister,
corno o é o E'�. Henrtnuc

.; .. Brandão Cavalcanti. Prosso-

foi o c1ÍI11ali de um for'midá'
vel esfórço conjunto de vá
rias nações, foi, eníím, o re

sultado dos trabalhos ínícía
dos, antes de 1957, pelos
idealistas Jorge Lagerda,
Neren Ramos, r.:;eobérto Leal
e Gabriel Passos, todos, de ,;

saudosa memória. Ao fina-
l izar, agradeceu a valiosa

colaboração que sempre re

cebeu de seus auxíhares e

de todos os servidores
.

d!),

ernprêsa, e formulou votos
ao seu sucessor de pleno
êxito- nas elevadas' funções
que acabava de ser investi
do.

Em seguida, di.scllrsou o

eng, Henrique Brandão' Ca
valcantí. que agradeceu as

pntavras de seu antecessor,
11 quem elogicn o brilhante
trabalho que desenvolveu :\
fnmte daquela Importante
nhJ'8, 'di'wndo que procura
ria conduzir o empreendi

ASMU::\lE �O"O. PRESI
DENTE DA SOTELC,\

. do d� 2 anos, Para substitui
lo foi nomeada pelo presí
dente Castelo Brancoo eng.
Henríoue Brandão, Cavalcan
ti. técnico de alto bagaríto,
com cursos espeeialízados
em eletricídade feitos na

Eurbpn.
Ao ato estiveram presen

tes os srs, Dilney Chaves Ca

bral, prefeito municipal de

Tubarão, representando tam
bérn o sr. governador do Es

tado: Orlando Francalacci,
representante' d.o sr. Juiz de

direito ·d'1 Comarca; elo An ..

selma·Píetrulla, bispo da

Reali..z.ou-se, sábado últi

mo, às 9 horas, no gabínete
d�l. Presidência, a cerimônia'
de' transmissão do cargo 'de

Presi.dente da· Sociedade
'ermoelétrica de Capivarí

,

.
- SOTELCA, ocupado até
então pelo eng, João Eduar
nn ·]\iJ.oritz. que com larga
visão at1mi.nistraUva dirigiu.
os seus destinos pelo perto-

.-_._---.-----__------

Participôcào
- .' guindo na sua oração, declu

rou que a liaação da chavo
da La unidade dá Usina foi
a culminação dos trabalhos
de uma equipe incontável,

.

Léon. Grams e Vanda Grams, partici:;an: aos seus

parentes e P-'SS0l),S de suas relacóes o nascimento de seu

filho JOSE MURIJ.,O, ocorrido di\:1 10 p.passado na Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.

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

sem entrada
sem juros'
pelo preço de tabela '.

e
PORMES

PELO SINIEYERFUNDO COOPERATIVO

10% EN IDOS

NO ·LANCAMENTO!
o

DEPRESSA CONH,ECER

DO

,

, '

VENHA

MELHOR NEGÓCIO
O SEU

MOMBNTO·
AUTOMÓVELADQUIRI�

INSCRIÇÕES E INFORMACÕES SEl\1 COMPROMISSO

J I 33Rua felípe Schmidt.
Fones:, 31709' e 25-76

MEVER'
I \

meato com o me�1)10 b(rilhõ
cue todos já conhecem. Oi
riginào-se aos runctonaríos,
fez sentir que faria cumprir
da lllaní;lÍr� mais estrita os

r- regulamentos c, ao mesmo

tempo, declarou estar '0 seu

gabinete' à disposição de

qualquer fünci.onário para
.

ouvir os seus rcctarnos . ou

. rei.vindicações, Disse, tam

bém; que esperava
: contar

corn a colaboracão da Dire

torta e de todos os auxílíá
ros para cumprir fielmente

<L missão que lhe foi confia
da, nm<Jí;.lan�lb sua. brilhan

te oracão com palavras de
. agradec\J.1l.ento pela cDmpa
rêncía das pessoas presen-
tes.

.-\'00" ::.1,·'l\-Lt.ul'a da ata, que
.

fpt n��·'i.rlnch�. l�elos presentes.
() dr. J:-Ienriqi.\D Brandâo Ca

v.81"HnJi.
.

·er)[\c.édrm u'1�a en

marcando encontro

com a Irnurensa escrita na

próxima semana.

. Teefro Iscilde• \d.H .41>",. l ..

J.ÜG4 r2.. ��1'tI8l;erl"!l �'que
ern ��J�,-c:� ai.·�ngiu a qUÍllhen

,

tas f(::)t��:��\'0t f ções,
T'''(1.-:··''.10.� p�tft, ·.ronl.éd�a a

J h",: C:.-:-:_'''· ('. YP 1'01'1S uma

do te'l-

CINf\A� \.
.. .�! I .,)

't, .jo::;�
J

às ii e 8 lls.

f·(jlH:l.
�t,..�wart .

i:t'jbert Ryall
- FM-

O .l:-'REÇO Dl;; UM HOMEM'T�Cl�;co!or �
Cens<lra o.ié 10 anos '"

,
Fone 3435 •

às 5 e 811s. �
Frank' Slnatra JIIII

Barbara Rush' �
Jill st. John em.O BEM AMADO

P::t1�aVision - Te.cnicolor
.

�
Censura: até 14 anos •

!iOxy
4' e.8 118 ,.f�f: Jr

Jerry Lewis
Di.Da Morril em •.A Ci\NOA FUROU
Censura: até 5 anos ,

�, ,
,
•

Cedi parker •
- E;.vr - •

< QUAhDO Atl/JAR' NAO E' �
PECADO J!I

..
•

Fone 62.9� •às 8 hs.
�

·as 8 118_ JII
S,)ike :Mmig�Ul .

"

"',nhara 'Shpllev em ...
i1 ILUSÃO DUR.OU POUCO II'

í'O"'�lll'a: até 5 anos •
•
•
•
1/t.
•

;{ltZ'

CTNE GLORIA
i"t .� 5 e 8 11s.

Censun� até f. anos

CJNE IMPERTO

tINE RA,J,L\

T�rence )\iforgun
YOk'i Tani
--- "',vi _-

CANnNHn PARA A

VIGIENCIA

LOGO, :'l.s '[11,1-:17,(' b'''t","

na Gn�T'f.,}.)?�rs. l"r.:�T?r"·" l:�,\�q

cerimônia, rv,. "'P,;!{r:;,-" r"

cutete._ com n. é�tlr(�R"? (',.-,

Rsnada de ()I.H'n. '0UIC ':! �"'n

reehal Masearen!lg'l c;> ·"'Tr'··

rais, vai' oferecer ao ;.\'lÜ80:,1.1
Histórico do Brf.lf;il. A J!}'

pada de Ouro d0 �,,'I'::'l1. NI""
carenhas, .

lhe .foi \ofere�idf'
pela vitória na.' �p""mdf)

Grande Guerrá l'"tllTidial

çotp.auc1ante· da PEB.
3;

cientista� que êles estão

'bem aparelhados para acu

sar a l:ealidade do espaço.

\�<:-l ('omó existe a terra

também podem existir ou

tros plnnet:J�s habi.tados .

•

NA votação do diretório

d,') r.rD1\I_ o DeputadO 'Alnt

ro Catào foi o mais votado

com 159 votos para vice,

enonanto que o Presidente
e;ei'tr, dr. Bil'f11\,O Viana, re

;:-eho'..l ) 53 votos .

o MAIOR ator do 'T'e3,t�'o

Brnstlei.ro, . Precóplo
.

Ferrei;

ra, está sendo apontado pa
ra recebê,' ri Medalha

.

Qrdem do MétitQ Nacional.
ESTA' fazendo grande su

�esso no Teatro Leotloldina
rle Pôrto Alegre, ,'1 peça

"Rc.co-Reco". Nesta Capital
tem 'e;'{tréia murcàda para o

�róximo dia 22 no Teatro

Alvaro de Carvalho num pa

tiocinid do Depto. de Cul

tura da SEC .

.
.

Fbi marcado l:ia.ra· 9' pró-
- xi��o dia '\;Ln,te no Ministe..

.

rio da Faz�nda. uma .impor.

tante reunião.90m todGS os

.<Se'cretários ; da F2fzendl;l-, 'lios
Estàdo1l da . Fe4yra.ç�o .. A
convenção está sendo, fe;ta
pelo Conselho' de. Econorni:'l.
� Finanças cio M. 'R" �o nos;

so Estado deverá ll�rHcipar
o' sr. Cupertino 11:edeiros.

ACABO de rep,eb�l'. cart<\
do sr. Antônio Campos. re·

nr�sentflnte do TeRtJ:ó CacU

da Becl;:er. il1forn1ando que

na Dróxima segunda ou ter

ca-felra, chegará a esta Ca

pital com os atores e Iltri

"as que. virão ,pa1:a anresen

tal' a neça "O 'R.W.CO-Rl<:CO.
Comédia que vai fazer mul

to sucesso. na 4'IhacaD'\
Clevae' Yaconis. J,ineu Dias

e Vinicius Salvadore, nos

princip'1is papeis.

EM ;r'ort? Alegre. ,o _dr.
Paulo Konder Bornhausen,
no iz:o andar -do Ban0o,.q.o
Brasil,

.

deu írudi€!llcia a inú

meras pessôJ1s daqtj.ela ci

dade. Ontem retornaI.?- para
o Rio de Janeiro.

B POR falar em ,Pôrto_ A

legre, o Tribunal Pleno,. ns
ouela.-c!d.c.c!.e ,votou contra o

r'erlP:so impptraçlo �eló sr.

Céli.o Marques. com isto o

�r. Re!lato Souza é o Pre

feito da Capit.'ll gauchl;l:

FALANDO em Te.atro. pró
ximo sábado Geni Borges
vai 'extrear nova peça infari
til - O Ga\o de Botas. Le

vará no Teatro "Alvaro de

Carvalho" até ,nos primeiros
dias de maio.

ES'fF;:VE na. �'I,lhaCap\' o
Sr. Vicente Rirscj:lei1>�' ,Çbe
fe da-C61)t!l-bilidadé. g�mir do
:aiméo � Agrícola .

Mercantil
S.A., cõril séde eill f!,rt;a,À-
1egre. 6 Sr. Vicente pércôr
Teu tôdas as Agêncii).s dá re

feridá çá'gatliMçáo' bá.tlcátia
em S.C. - No -Quei'ência
jant�u com q sr. Paulo Ce
sar Alves, o casal Luiz Fer

nando Jorge e Sr. Ubaldo.
Klun.

o JORNAL R.lidar na So

ciedade. vai rEmnír seus co

iaboradores na próxima se-.

mima no Querência Palace.
Os anunciantes serão convi
dados especi8,is.

.EM pren.'lr"tivos pa.ra, a

sua bonita festa de Quinze
anos Rosa Maria St.einer,
que no Dróximo dia 24 vai

recebcion"r a jovem !!1J!lrria
floria.noPolital1.ll na residên
cia de seus ml.is. sr. e sra.

dr. Heitor Steiner.

VERA Lúcia da Silva Fa·

rIa,. Duniara Pinto, Otá....ip
Sslntos. Paulo Roberto da

Silva GU. cantores da Ilha e

quarenta 'brotos e jovens,
fazem parte do "Show", da
Noite da Cinderela, que se;

rá anresentado por Celso
Pamplona. próximo sábado
no Lira T. C.

\
,
,; E POR falar em festa 'd�

quinze anos -_Janete Maria

Bartolomeu, marcou pam o

dia. 'dezesseis Ç!e junho pró
ximo, no Q).lerência Palace

Hotei, recepção para ·come

mora!; quinze primavéras.
Já iniciou sua li.sta de con

vidadoS.

FALA-SE em 'Brasili.'\. na

C§.mara .. dos Deuutados. à
criflrão do Banco dos. Mu- .

nicipios. ,

A S. D. Carlos Gomes . de

mumenab., programou o

Baile da Páscoa, no. domin
go de.Pascoa, que se apro- .

xillla ..

,

O PRESIDENTE dli Fede

'racão do Comércio de s.e:,
S�� Harolldo Glavan, janta
va com o Ministro Charles

Ec;igard Moritz, na Riosu,len
se.REPERCUTIU em todo

Mundo a notícia. que �iu de

MOSCO� dizendo que cientis
tas SOYiéticos descobriram
extranhos sinais de rádio
dó' espaço ef>telar. E', vamos I

ver se de fato á outra civi�
lização é mais adiantada do

que a nos�. Vamos com os

ER'T"I'!: m:üutino circm1ara
am!,nhiL depois só domingo
de Pllscoa.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lPt"lr' l,rg.; � 20r Ito Ulr::�ú
_' li.;,�pr _�::,:tj(;�� da Alel.r�á.- .

peru, .sar e às vêzes fatal Se
t)e;.' [j'le o ',',�mprimido, t'o
mado no memento couve

níent t' p'J�sa ser um cal-

bursl\ :-1"l sul dá' Alemanaa,
, Pr;_;t?�:'.�; 11' j.1:" sarre,

T arí
verttu

.

,ir, L.rande perigo
Q1.;e os ::ua'�eslCos e somrn

feros representam hoje 'em

dh. CU:11 um i?'1'U1)0 de c»

la1.:u'adv cs ,o Profe!lSl)!:
Dr. ;:,arr� estucou as erô-

nha \ - (Ju"":\1 rlur,,;ny,e a

nos SG-g:ui�()s ./�Olna n1aüjrn,s
CJ_tlül'Uc!flC:'� de determina
dos s,\r'."jjf(':rJ� COrre o psrí
go de C'1r; traír uma infla n1a

çã» ::QS rins r:rtremamente

abuso tor
na -o �!!)C�vc,

Dírcctor ria Clínica Mé
Univers. táua de Frl·(11Ca

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

Elét'rfcas de Santa, Catqr�na S. A.
AVISO

Em cumprimento ao disposto no artigo n.o 76 e alíneas, do Decreto Lei
2G27, l<2 2::; de setembro de �94U, a Diretoria desta Emprêsa, faz ciente a todos os

Im,eX0s.sados que fará vender em público pregão, por intermédio do Corretor O
ÍlClC.J ao Valores, na Bolsa Oficial de Valores d� Santa Catarina, sita nesta Capí
Yal� à rua Saidanb,"l, YJ.arinho n.o 2 - Lc;> .andar, no dia 12/5/65, às 10 horas, as

aC;.:les c�e8ta E:mprêsa, cujos subscritores se acham em mora, nos têrm03 da Legis
hçã.o vigente, esclarecendo que às ações têm seu valor nominal fix,'ido em Cr$ ..
1.UOO (mil cfilzehos), cad:a, uma, e foram subscritas pelos 'seguintes tomadores: ..

VALOR A

PAGAR
N° DE

AÇÕES
VALOR
PAGO

Angelo Rotta
Arlindo Ti,�iani

ArmÍl�do Seffl'in
Adão Alves Batista
Alcides Alves Ferreira
Armin S:::hneider
Aldair B. Ganz
jí,lvaro Toso Filho'
Anselmo Terhorst
l"lécio Heck
Ante!lOr Tagliari

·

Ary 'Form'gh'eri
Aléssio. Ogliari
Antônio G' anem; nn de

· Ary Pires de Cama:-go
Cola & Cia.· Ltda.
Cipriano Ee n'1rdi
Candido B. dos Sant:-J8

·

Dinarte Brasil
Doi-'valjno qeratti··
Donato Espíndola
David Pag1ios<i
Darci More:l;a Leite
Dicloné & Polese Ltda.

2.000

5.009

2.50ú
9.0UO

181).\)00
4.250

4&.\)00
9.000
40.000
42.500
90.000
5.000
16.250

4.550

80.000
180.000

180.000
45.000·
22.500
36.000

. 5.500

18.000
18.000
2.500

7.000
90.000
15.GOO

1 SjO.OOO
·8.000

, '21.250

85.000
32.000

65.000
.32.500
24.000

22.500
'i3.000
19.500

50.000
32.500
45.000
25.500
45.000

180.000
9.000
65.000
9.000
3.250
27.000
90.0ÓO
4.000
6.500

6.500.
45.000
90.000
65.000
90.000·
22.500

9.000
18.000
45.000
18".000 .

45.000
8.000.

,

4.000

10
10

200

7.500
l.UJO

20.U00
750

5.000
1.000

10.000
7.500
10.UOO
15.000
8.7::i0
500

20.00
20.000
20.000
5.000
2.500
'4.UOO
4.500
2.000

2.000

7.500
3.000
10.000
5.000

20.tJ90'
12.000

3.750
15.000

.

8.000
35.000

17.500
6.0UO
2.500
7.000'
10.500

50.000.
17.500

5:000

4.500
5.000

.

20,000
1.000

35.000
1.000
1.750
3.000
10.000
6.000
3.500
3.500
5.000

lU.OOO
35.000
10.000
2.500
1.000
2.000
5.000

,
. 5

50
10
50

50
100
20
25

/5
100
200
200
50
25

40

10
20
20
10
10

100

20
200
20
25

100
40

109
5Ú
30

S�UZ!l

.)

Dante. Becary
DéliQ Mo!'od'n S/A'
Evaldo Rochi.

Euclair Bernardoní
Ernesto Bern"rdom
Emílio Driss'3n

Evaldo Amaral

FtlT1<;iição Guarani Ltda.
}_t-PllX· Louv>:Itel

Giiberto Montibeller
GU�l'-ino AP.'ost'ni

Graciosa F. Agostini·
·

Gentil R. de Quodros
Gentil Drmie1 de Liz

}ip.'rl's Curt Branaes

H'�.'1lani Farias

rrêilO' Anios Ortiz.
nercilio de Lima

25
20

30
IO°
·5v.
50
30
50
200
10

.100
10
5
30
100
10
io
10
50
100
100
100
25
10
20
50
20
50
10
j

2.000
1.000
1.000
7.500
8.000

9.000
42.500

12.000
4.500

32.500
32.500
18.000
90.000
.!l.000
18.000
2.500
17.000
9.000
44.207

45.000
9.000
5,000
2' '1"')
1:':1 ""'0

".0'7<\ <'7'),

9,000
H) <;'10

19.'1!)()
IR "'lO
H!I)'l()
6finno
271lflO

12 0f1{)

1� fl(\!),
(l/VII)

50.()(l0

Ivo de Biazi

,Itacir Guidi

JO&� Marla Pereira

Jm:p. RogériO Macedo

Ju·_t ,t'b. Cármine
.

João Ludwg
Jayme M2rtins Borges
João .MarL·" A. de 'Andrade

·

João Maria Leite

João. Galdino Vieira

Jovino & A1zerin9 R')sa
·

Juvêncio J. da Costa

Kunze Kochhann Ltda,

Lauro Pinotti

Luiz J. Salvrdori
Luiz Alves' Ribeiro

Lucas Volpi
Luiz, Menep,'uzzi
Luiz Segundo Prandi
Lauro Moraes

Luiz Man-el Borges
Leopoldo Vlrsen

Maria A. Almeida

Marcos Gon�a'ves F""'rias
Murll"Q Sal1"paio da. C'ln1;a

lVladéreira Taha�ara Ltda.

l\iIenàes & Ci,'i., r:tda.
Mauro Marinho

Maul:O G. de Souza
Nolson . Gaio

Nelson E. l\Ift.ilogatti
Orlpudo 0'"T1iilri,

.

Otto .Bop�en
Osnv Schw"rtz

Ot.acílio Soares

Pl"cido Simit'ni
Plínio Manfrodini
Pedro A. p, prbneiro
Paulo' Bernardond
P0:"sid�nj_o F riq C" mar�o

Prflf, M'm, de' C'1r't.f',p-nas

pn(l� .T T{"""""rnotlvwe

Fe;n<>ldo niélo�é ..
Bi'h"prin PP1,P!r>n"ml

Rp'7.;n,"n<1n T ,nronço
SP'h�Rt.;ã() Rnr'h"L'

Si""'p,;..,i"no 'Pi"heiro

'j'r"nf1l)iln D;nnTlé

Vit�l ,Al'1'e" rla RihTa

V,,1'�ni:;nn l\n:o"oo'<>tti
��r"lt'l,o""''''' �"'hl,1tf;Z
Xistç) S.card�elli

10
50
20
5

50 '

50

500
17.500
17.500
2.000
10.000
2.000

2.QOO
7.fiOO

21,OflO
1.000

.55793
5,000
1.0no
5.0')0
:� 7'iü

7fJ ()'19
92' R?,q

J "'11)

JO "00

10 !'í'l()
?MI)
? <'VI{)

3'i n'10
�'V\f)

Il_fl'lf)
/'7 n0l)

1 nrlf)

!in (\(10

20

100
10
20
10
40
10
100
50
10

10
23

200

MOO
II

30
:�O

20

20

100
:{O
20
20

10

100

TOTAL: 9.455 1.368,871 7.596,129

d os dispo,sitivos le�ais atinen-
A ,,,,,--.rl'1 será procedida de conformida e com

tes ,à espéc18.

HermeHno Larg'ura - Diretor Comertrjal

nica.. " elas ::l�enç:.s de raaís
de :OrOO'rl';f'ientes nas 63

c: ruícas � Iern ii s, colígíndo
ainda outro material sôbre
fO c..nsumo .:k eomprlmidos
,na Arema.iba Ocidental.

.

Parece ír-eríve. .mae é
verdade ,: o Pro!'esor S-arrc.

descobriu pncíentes que nJS

últimos sete à ote anos ín
gerram Q(eZ quílos de anal

gcsícos ou sejam doze mil
,

cumprim nc-.l. Cada tercei-

1'0 destes j'!1rientes teve de
.se submeter ao' tratamento
de U:!: I IS' ..rve nerríté nu

'na -ilín '('a, Trata-se de u

ma tr üamacão específica
dOS r.ns, rbservada pela
prímeira- vez há cerca de
dez a1.0:;;.

o rec.irso :'I.. úm comprímí
do o.; 1::li.; euando se se-:

ja at;icaCiQ Ut' dôres de ca

beça. Ms.� há pacientes q\lti
nos rias «huvosos do ou
tono ou LO mês de Abrâl,
com ,1:; suas \lruscas mu
da t , ças arrnosrérrcas, to
mam nurn dia vinte com

primi;jo<: E muitos viciados
de c Jil'j)' im.;'d�s nem se,..

quer reconhecem o erro

que °%2>0 vcme-endo. ore
em que LU: .rnedícamento
deve ser aho!utamente fno
Ierisí :rt: j;;sJ e que se pos
sa ccmprar em qualquer
farm2,Ci(!" sem receita me

dica.

No.;; dltll111.,s anos

extrac:çdilú: ;;;�el1te
lemanha Oc;détal o

subiu
na Â
c@nsu-Afim�a ��e f"!tle o cot'su

mo dp c"'mp�';;'1idos é uma

das cp�art,"r!:oj.icas da nos:"
sa ép,)�a '!Iífão 'resta a mi:..
nima ;'lúvida cue as maio
rps' sGli('i�?c,�e& for('a,"'ll mui
tas j,)e��r'as a lancqr plão
dos C''',�l-;l'';lT.it�()S. NeT'h,'m
mérlico r)�( testará contra

rpo Je G\ll3.!géstlcos cotran,
as do�e's dt>· ('ábeça. Os mé
dlcos j!.' Friburgo resolve-.
ram V� b,o lançar uma

camp,l.'.lla tantra o abuso
de CU!l,pr:l1:Jqos . No caso

de eSSh .:''' lY>l)anha não SUl'

tir eI ,iI 1 'os médicos
. .estã�

I

.
'

____�__--__-------- ---------- �------l

Aumentar ás Importações dos'
, ....

Paises Subdesenvolvfdos
pa�su; uLte cMta� recomen

daçé.es niiü (, igual, de mo _

do alg�m E' bem verdade
que, �e '�rri- 'jarticular . ()s

ou serr'ip,;íSé!S' esrandinavo3
tOlm:,�'&mc ·�úgu.mas medidas
pa, ci�üs> . pp'�t.cialmente. no
que Si;'.' réIe--r:'à à reducão de
tarÚ,,:; Olt: ((li: impos�g em

vigor, síJhr._e. Jiversos gêne
ros tl� ;:l:'0�}\�ÓS .

tropicais
contmJr; ,i ':,i.a1oria dêles de
clarl:l.: .q'1,"( <.(mente re 'uzi
ria .o,,·:.m\pp-;t?S !lduaneiros'
nos mntc:oz';. de �el1riedy
Roun;! �

, .'� , .

" .,� �1',_

- PRA�,
GA n�:-)e�ia') ....:.. Á Confe

rên:cir' ci:;' ONU' sôbre Co

merc!ç· 'e }.),t serivalvimento,
rea)izada em Genebra de,
març( 3. .i11;·110 dp 1964, for
taleC��l '('om�deravelmente
a pos.Çãh intt"'rnacional dos'

países ::.m c1t�envolvimento
Isto �E' manifestou também
muit0 d;':l,�-anamente

-

no

A.G.T.A.r . (Acôrdo Geral

sõb�'() Tar'fas Aduaneiras e

Come' �iO\. ('ujas partes,
contratp_nief, Já mesmo sob
a lnJ.'jupuria �p� trabalhos Os �'Íl:téé-s I'o<'�'�listas ado

preparaf.'.)!'l(1S para a Con- taral�
.. ,,áK1J1.; :'tiÓ!de muito

ferênvia da ONU. se mos- mais''''
.

d�dora com

trarara di"póstat' a realizal' ;espe. eCOlnend'a-

• maio"es er;UI Essoes que an- ções. :<::.A'·. 1'11 oeslováquia
; tes t'.01' P'il.1Sf'5 menQs adian adotu,?: .';Uá}l'�li-i didas corres

'

.. tado�. Na :nmião' dos mi- pOnd(1nt;,"s_",.J_áf no mes de

;. nistl'o� ii:ós _f)9,,i'ses da A.a, deze.nlJ�o.. \f�;_ 1963 quando,

f T.A.C" roa' Jzada 'em malo como "uma! ü;ntribuição con

··1 rIe i96� Ad;tou-se um cha' vocat.-',�·i�;�' J�a' Conferência

;� .nadü prr:5 :é.�a 'de ação da. c:t�h 's{l�l'e 'p Comércio

que' r.:n!inilu medidas em, e o Ú��é'n,,'" lVi-mento, nos
�l ' '.

.ii fa"�l:' da alrplia;:ào 'do co-.. ,marcos '�D ",ctlmprimento
mérCl'J ri(:� J;�)ses atrazados do .p!':)t"r�,:�l'a· cfu A.G.T.A.C.
como l'm mtio de ap-Uio ao delibe'rt>u, g';.(� alo..de ja
seu des"::,vr.1vimF.nto econô neiro i1e l"f,tl el'tavam anu

mlco. Estp. pograma de a- lada .. $.s tar-lf;;ts aduaneiras

ção continha oito. pontos, sôbr� o� pt\"ciutos tropicais
cUJOS 1)r'Í1rippis eXigiam a e algti'inas-" rr at:é1'iá,s:"primas
eliminaçãn, com rapidez acabl;lohs e�; serri-acaba::'ôs, . \

das amit,..:.çÕ('s� quantitati':' que Sã0 pr' duzic10s nos pai
vas à, i�p()l'tação _

dêsses ses em- rle5:I'YOivimento A

países súbdfol �nvclvidos; im inseç'l(!, '0" 'mpostos adua-:.
portac.?io 8t m tarifas de nei'r _�' recl1� ;'ôr-i'f' o cacau,
me� :ado�iR'l ':rip:cais pelos caf�, .chá, tal-'aco, arroz,

�a.ises adian1ados; ·anula- serr:en�es r.lf"ginosas e 0-

ção nos nlr! 'tos aduaneiros �s I/f'trfta,',;; Cc. r'1e, pesca- ,

sôbre
.

a& r. at"érias-primas :lo, c(1,:pry�'s de fr�tas e de

export-ctd9,s oc,s países e.m pescado. ·f:xT.:atoR para cur

proc�'l�o de .:i.esenvolvimen tir, fios de ..alg·odão e d,e
to; red)lci'íf) (as tarifas que juta, ;,-e'--'11àtie;os, peles mi

recael1 SÕLIP os produtos ca, chGmbo tortas o'eogi-:-
acabado.;; � semi-acabados "'OSf.\ <1

. etc.. &' Tchecos}ová,.

prod'lziào<' heSbes mesmos qui-l. dec1ar('·u. igualmente
paíse::: ,

� te. que al"'<ll dis-sc. adota-:á

ES�f, prcgráma de ação outra<:�,'=n..eçlidas c.onvenien
adotade pr,!a,;; partes con- tes qut· (�:rre&ronclam a

tratantçs r.,: A.G T.A.C. foi, seu !"',srema '-ecor,ómico, 0-

taml;f:n "m alguns aspec- riEmta"f)s taP.l,J:) 'm no 'sen

.tos, unta baf'e para o estu- tido dI< i''tC''f_me:',tó das im

do, r.!!
.

Conferência da .. porta�0'?s pr0cerlentes' dos

ONU, <;ôore c Comércio e países' �ubd","er.\'dvidos üa

o D'�scltvoi'"i."1ento, 'seus di \R'a, _/\;:f:r!'�:a e l'mérica La-

versus pOY'lõ'\Js ampliadOS tina

ou mr.:iificado!'; -foram , a.,. Os rp�111tà(0S, restas me

lrm di�s;� :" cIui
.

os entre dlras .l�.á '�!"�':'fjram com tê

os rec;i1�·tadçs' da Conferên- da t! .r:arp'?;l); em relação a

'cia, particu�amente nas re-
'

algur.s. -P';l.fses em processo

comE.Ildacões relativas aG de df'�e�v"jvi�er.to, P0r

maté:-'as-r'r'}" as e artigos' 'exempl� em f'o"1fronto com

acabados e senÍi-acabados. o ar",' dr ,'l-él!i3 -aumentou

Nestas r"cc"Lendações são -có:",sl'18"a"'1el'y)_&ite em .. '

levacar e:1.1 ('anta as dife- 19t14 a ilTn(ll'ta 05(\ tchécrs
r§nra __ �y;tl'''' ambos ')s sis- lova,."'? . nn+:"ulame..,.te, tia

V_'lT'� � 2,·r· 1ômicos: o das 'Pirmr 11:;' "r :ÜíQ I'1dia, Lí

empr�':�3. p�jvada;s e socia- ba"1') '"",.uru:, Irã. A-r�",'ia,
lista Et!6riit "�J,ãnli, Mali, Mar-
A OOr):f('l'ér.cia recomen- roco,' Ni,!!"ór;a �_e. outros paí-

dou, .:'ntre l..utras co'sas, ses,
.

que, atI" n de . dezembro I!l.:ht!lita"plmmte, esta

de 11703<;, os !)aíses avanç�- tenA'Ap.,�la :�crementadora
dos e clo�ad,,:'" .re. uma eco- das 1'1!1���(·s ·ecol"l0micas en

110mi.l phniflcada centra- tre ri, T('h�c.r s)ováf'luia e. os

lizada e'�011' rem de impos- naí ... "; Q?, Africa, Asia' e A

tes a ·�'.lari ;1'rs as matórias ''']f'to> a ':.r�"i.t,iN� co"t�T'uará

pril"r.?,s i71�l ,ortadas pl'oce- a fo�t<",\:�('�,:;, � Pro 19f.l5. ('0-

del1tes dos países subde- tT'1") ,fi r.l, il(),.,ir;:'�,tra /=!tl1a1,-" • II

se"v�lddos e que reduzam mp .... te :fl.',?:·a..,fl_�, so;rti""'_e�,Jp'
q'l a"'ule1'1 !?l'1 ta,.rifas al- Cle m\''''f'\J,fG''!"?s i�GIlis;ve
fandc'gár1.a<; �ôbn� as m"l"- r'lf' nt'/',"'!,;lo):; 9('rha,�.OS. l"I]le

cadorhs. aea1--pr1as ou semi se cn :�:r':r:':<"l'Ttf trifrcaão n�
acabad:is í.mrortndas dos ter-no' tch('('b�lovt�c'd' pro�e-'
país�:; 'ttr3Ú("0�. ".

. ... , .qentéf;�ji��"BEJ�;)f,,���de��ft;,;f.
,.. àÔS,c:.�!erenteS"4, VOlvi'i\(G.�;Iii;��'r" ," ,:\'

L

E1"

dec.d • .-:CS a requererem
das autor rgcles competen
tes que 'Or!(>f os. analgésí-

.

cos p�,-;)C":l 11 ser só vendi

dos CJ1;tra receita,
OS médicos de FrIburgo

.não eSI,so !';,':: na sua cam

panha. ;:;J,-.tam com o a

pôio .

nos �.C1:e co'egas suí

ços, ,'iMllnu;qu8ees e ame

rícano s que há já algum
tempt são contra ·0 consu

mo h_ceSóilV'J de comprimi
dOlj d� t.vda a espécie. Nes

ses países f, situação' ainda
é .mutto m�.'s grave do que
na Alemar-f-a. Desde 19�·0

o '>,0'i�11'1' o de reracetí-ia,
substâncía qnimtea ccr:ti
da e.n quase, todos os a+al

gést!(',)s sur;L para o do

brQ: Na Alemanha Ociden
iàl' o consumo, desta só a

ti�ge Jiua-:l·e' do consumo

na SlItra. ro.�( e'" ta" to .os

ceJIl ca�os clt. nefritas gra-

. (
� .._---.,.. _ .... �,.'-:'-.

t.,

�'JP�ECIS4':�E,de 10.m.eni-'
n98 de' �_�' ·à ,·15 anQB, ser�"
Vir:ço fácil. Tratar com' sr.

GOnçalves; à Rua Esteves
, Júnior, 34.

.

9A4

-

ves cai r�cias por cornprl- 0::.ms C3,:U';; CF: esforços ;;:0
mídos C' "y;� 111 dar que pcn med.c.,s j(:_ i. alvar os pac�
sar, tarito !" ais que em a1- 'i:;nCes -i\,. -un ba.dados,

Vende-se apartamentos
PO prédio da rua Amta

Ga.ribaldi 83.
.

Tratar com sr.' Adhemàr
B. Toléntino à �ua J-erõ

n1);Ilo Cê'ho, 1.,'8-s/12. Ho

rário Comercial.
18.4.65

Dia Dezenove o. Júlgamento
.

BRASILIA 13 (OE) - Será no próxi
mo dia 19,' o julgamento do recurso inter

pôsto pelo PSD da Guanabara, contraa elei

ção do vice-Governador Rafael de Almeida

Magalhães, pelo Supremo Tribunal Federal;
Para' o mesmo dia, está marcado o jul

gamento do Habeas-Corpus impe: rado em

favor do ex-governador Miguel Arrais.
---- --_._---

Cooperat�va Hab�tacional de
,

Santa Cafar�na
D"1mos ('U:rl sát,isfa:;"io a "açã·) fu""c:' nar�, para so:-

ansniein,-;a ,,(,tirla da fun.. luç.lo:, do 5' aye problema
dac,lc Ja ('OOPERATIVA hab:ta�icr:,al Catarinense.

HAE.;�.lA;::-.r0N�..I DE SAN- Est',- .-cm fase adiàntada
. TA

'

'i" l;i. T '->' R �

NA. .

de pl[�:le:ianle:r)to os,-Prole,-'_
COOPHASC - 11Q dia �.9 dp . - tós htbi:tl'i;F''Cllar!S :,9ue' ifi�,

..

correjrt� '11"5, S-?r do ,Sf\Us,' cl:LJ.étR a' Gf.lnst.tu� �d de,. cà-, '

funcÍ>líldrcs :'t 8rs: ADMAR' sas t;; upa'i,tament'Os' ,d.e' di- ,

GON'� '\UA - - THEODORO ver,>, <; p:),dr;;� s r�c', centJ;:O
-

,'--'.
BRLGGEMANN - CARLOS da <'_!idade c pos principaiSc.

'

GEVAERD _ Eng. DOMIN- bairr 'S llrnnf.fls e suburba

GO"'; fRINDADE - MOA-. nos da l�a.:Jllal.
CYR, PA\;AN -:'" JORGE Pf�dp. I) �( >( dr Florianó
CARN}.':IR'.) _. Eng. DA- pai" (' (lOS :r'JUrj�'pa:s vi

,VI;" FO,,·7TES - E"'g, G.E- zint,!.�� e:;�a; t"(l"quilo, po-is
SAR Al\rr,{ - I".CY A"!"")A- a CJÚpentóva F'�bitacio!Ja,�,
MI _ MAUHTC::-C" PAV'\-N de iSa'!�,a C?t"lrina, foi fun
:_ AfU"\NrO GON7.AGA dada �I"L 1 r';rel'�o "e UIh�

,

-:- p,�{'n)N'O (!-"NZA,GA e ,eC]_ui,)3 :i,P' enge"'he!,:-o§,'
ROBERTO M0URA. co,·::;trutOl"es (' ipC'orporadd-, �.,

.'

I -

res, ('('1'-' ia '3''1 experiê'1�-ia
no ramo f. (\;.j'os nomes' já.
;tr��:"i')nl1'� rerresentam
a. 1ll1'1llOr rê rantia' de se'

ffierft'it o funr ioramento.

A reJin fllnchiCla Cooue

rat·'và haJ.!ta'ciopal será

regu_;tràda 1";:' P8"'CO Na
:Ci'o.-irl.l

.

':a :r-7�: hiração, sob

cuja orícn�,aGho e coorde-'

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

CASAS NA TRINDADE ,

Tres (3) .ca�s novas de'madeira, bem conssrvadas - DESOCUPAÇÃO IME·

DIATA - por apenas S milhões tas tres) ...,.. Aceito oferta para cada casa em

particular - Ver na Rua Antônio Carlos Ferreira 40 Bairro da peniteI,lciária -
Trindade.

• �

RTJA WALDEMAR,OUJtIQUES - 479 _. Bairro São João....,. Capoeiras - Casa

de madeira de Lei, dupla, com frente de pedr_a, contendo: 3 quartos -:- 2 salas -

cozi.nh.!:t e instalações sanitárias, notaride>·se que a cozinha e instalação sanitárla

são de material e revestidas' cóm azulejos. - "er'reno ,medindo 10 x 60 metros ;:-,

todo murado, tendo ainda na parte de tras d�; ca�a um ranchq C/-e madeira,
.

.

Rua CUli:'Cih.�ll, Via.r ri> Otun., !,,,1I111 IJa. a ··mU"l CI'

3 'laia!' . ('ozinha -. Ilanheiro � /lispen::..a

CASA EM COQUEIROS
Casa �'l Ruà Enge�heiro 'Max de Souza n.o '740, de material com 2 �alas doiS,

quartos e cozInha - Preço de ocasião.

Rua São Cristovão - Coqueiros - Em CO.quei.ros um lote de terren� com

20 metr(ls de frente e l(J,50 de f,,�ndas na rua São Cr�stóvão - Bem perto d� Tôr·

re dá VCt.rig - Oportunidade ótima. 1
'" •

a,T] "- '\f�') ·\j'8'ENHOR, TOPP (centro') "

_ Próximo. a r�doviária, casa com amplo Livil".g (521:11.2) '_ 3 quartos ·_',co

t:1l1ha - banheiro completo e area de serviços. Area. t tal construlda 154m2 :_" Oti

'nla constmção _ rua tranquilfl e próximo de t6do' o con'e c:o, Terreno c�m 3:;0

m2,

,_ SOI'trado Comercial e ResldenCfal bem nu .;e�itr!) � RUI:! I\rClpreste PI:lIVa,·

'Ja r.rente. do ':i�t Rití 'No terre{) Loje 'omereial r '�srJ"',.�:ri(, no Illt(1 itmplll Ttl_

�'os

Ru" São Jorgf' n.o 51 C..ent.rt,

Bar':hf!iro ":omoJêt( !? co:i!inh!":- }
.

0Ull\,alve, tI av'e$toR .-11:. ('lu I",t::lt;�ll L, Mafl"

:; ;1l1a:� .'. �.ozín.nl1 • 'HlrÜlell '(lrT'ph�h,
r ... rJ'!fiH_ '\]. \nl-rhn .1_�lt f'\:)..1� rr h: �

\.;as)!tu. 1jt)1l1'

erta:.

,

TERoHENO NO BOM ABRIGO

Ares de :100m2 com 10m' ele frente Pr6ximo ao b'lr da Praia de Bom t\bllj,._,

�(lgo a rua Itapema - 'Quadra 1> - Lote n.o l2.

TERRENO NO CENTDO
Ot.ima cnlo�!''''ão - terrbno com 12m de frente por 42,60 de fundos na Rua

ALVES de BRITO,

.JtlmnR at;\ar1amentl1!,! em edifípio repem ,..hnc;trll'idl1 c Alflmpti" -'r'I"lfO �Gn
.

ier 27 -- Prnximo � Ponte Hercílin T,m� - Ma""ifica (.71s'10 pon�r"'�i�a r'I" ''''a'a
Sul - P<.-qartarnéptI1S em di}t;e:rs<;$ t,,rn,'1nh0S �, (lp'sd!:, 1. CJi'l��tf' e "::i;fl ,,�p !l,--a�ta

);nenl;0 ()Ct1n:>,tHlo tr:dl'!t o, "Qr,yi.m.ento crn> ::I rfl1?ft,4� T 2 .$�'?·S- -:- '."c:".ec� -!lt
_I ey

�:rkq e sacada eJ):'l t,odo o'la-do � ci?áde Entr!'l��';a'pal�p;�,de 4..%oyO?

Ca:.a nl .emU-u

Casa' (!om � qt'artos

, \

'.

APA�TAMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



P. -,

(� �"-� r

�",� lú<:VfSra (PiJinac&o).
Re: r,�\�-FI; (1' arta-reíra as d(s)Jê�ac:.

(lia :; no r 2r:'ar�ar�iento de A Cornis�,ã'J de Patrones-

CuikI"', d .. S�eretaria de ses, '!úmpO!'t� das Exmas.
E .,

LI cat:;'iJl t: Cultura, a Co- Benhoras: f::'·l'a· "jl:dite Ra

missao . (. -r.' -al de Promo- mo ..:. Sra. Ct 'li!) Vieira da

ção da vir, 'q do Shaw: ROS1, Sra r,"la Bérnardes.

r.�.FR'l,,'" �T.'lIo;; EM
RE-;jTS'7_�

Sru z"",tc G',ilbon Perei

ra ri" »r-n-. S.ra :c:relli Tei

xe! C't Lima ':ira. Ililda Lu-

chi (a SLvpi'a, f Sra. Ma

que =e exn.trá ro Ginásio ría 1l:iij se ,1, tír-ulará afim
Chsr I'�, t·.jf\I�"t7 rr.� dias, 22 de convidar E.,S e ltas ,auto-
·23, e ,�4 r.·r';'''' Capital. rid·".1e': civia c militares.
Cor-Inrrn» 'á foi divulga-" Por :mt.!r. l:;,tlo, até o mo-

do, o P';_:-0t{:CU1c contará. mer2J;ü, div?Tf'p,: 'famílias se,

com '1 :11j ') 2r"'ic rínanceí- prontíftcaram.. a 'hospedar
ro de, Cov;>no 'do Estado' mócas, (s!,,�,! do· assegurados
que custeara grande parte 33. lugares.

---,----_._--�---

D:C:-

r :C::ADURAS LA FONTE
Li:;' , :_ S':_11EENTOS P/

'

PAREDES' RE
VIFL::J:X
TIl�' h.S BASE PVA MULSOFIX

RE"i�STIMENTOS PI PISOS PAVI
FLEX
LINHA COMPLETA DE EUCATEX
PASLL:rlAS ARGILEX

EXIGE'� '-t:?í�1ITO DE VENDAS
DINAIVIlSMO
TEMPO INTEGRAL

OFERECE:- AJUDA DE CUSTO, COMIS-
SÃO E PRÊMIOS
OP.IENTLÇAO TÉCNICA

,'fURA TOTAL
CS Cf "T_ ...78S DEVERÃO APRESEN
TAI��S.c . '.;.' ":A ENTREVISTAS À RUA F.
SCH?/II�'"T G� "LERIA JACQUELINE SALA

DOCUMENTOS E UMA'4' l\J[TJ -1� ".';1
- 7:'1

lVl � , _1 \._•. ) b1!..

FOTO 3}:4.
18-4-65

PROJET�) UE LEI CON- -çani .dados, sabe-se que a. -mentos" cas Sociedades
parr. rna.s �dpor),a.nt(:: do

proj et l) t�r.... t.a cas penas a

ser-m; ai)ljC-(l( as contra os

son�:gaw .res.

,

. PR/\ZfJ n�8 St.CIEDADES
AN(\�"'Jl\'lM'

A' Delegac a Rl gional- do
Imuóstr- I�e Penda expediu
porr. ;'18. cstr.belecendo o

dia "; de 1.11r;.�r próximo pa
ra prazc . fi:-lrl de entrega
das "declarr c 5.es ue rendi';'

.
.

No' Plenário'
prensa Catarinense", pales
tra que pronur dou no Rota-

1')/ Clube, de Florianópolis,.
e que é útil r-oosítõrío de :

informações s/bre a impren
S3, em nosso ·<::stado. Muito,'

grato ào autoõ'.

DEI1ETI

'l'R" �ONliGAÇÃO

Brasili-i. . - O rrojeto que
det.ne o rrnne de sonega

ção fi::: ('r,.!' e que permite a

Impugnação d? declaração
de rendimentos, com base
em sinais Fi, te7 t -res de ri

quezc dr s c:mtribuintes,
deverá ser 'er('ami'�haào
pel. Presidente �]a Repúbli
ca �1,1 Cor gresso nos pró
xímos dias
Ernbora I não '!e conhe-'

I

Arnaldo S. Tbjago

dos impiedosos!!

Mais doIs livros encontrei

sobre a minha mesa de tra

balho, remetidos pela Me

lhoramentos: "Poesia de

Ouro" e "Poesia Simbolista",
belaS antólogi<J$ organizadas
por Péricles Eugênio, da Sil

. 'la RamoS. Magníficas obras
literári'1S sôbre as quais di
rei al!:�uma cousa. logo que.

me livre da pertur]:lar.ão ce

rehral que Ire causqm as

viGgens aéreas. NãO estou

acostumado às alturas: sou
�inda um vertehrado raste

,jante no solo",

De Adão Miranda trouxe,
pr>raue êle me ofe:r:ecell,
"Algumas Notícias dOi Im-

___________________� ---,.i.

eONrUA M09CII�,
8!1RIITA�" {)l!lGií� �

�(JPIM,e TRA�A�)

F ME
\

-2i8,1

-

An�:llJ1l1aS, com balanços
.encerraois. no mês de de-

· zembro Je 1964, r.a jurisdi
ção ri:;cal L a .A'fândega de

·

FIO\l'ianópc1,is, Coletorias'
FederaIS '.le Lajes; Tubarão
e CllCiuma.

COURE('A0 DO ATIVO

IMOBILIZADO

A . Delegacia Fegional do

Impôstc de E -r da expediu
not,i esclarecem o que as

Pessôas :url:iras. na con-

da

CLUBE 'DOZE DE AGOSTO
DOMINGO DE PASCÓA

FESTA INFANTIL (denornínada )
TARDE DO COELHINHO - INíCIO ÀS 15 HORAS.

,Oemocrecis

_seguir, Ernani n:e aparece,
já de- volta, pois saira, de·

pois de recuperar a baga
gem, à,'minha procura!

alguém pudesse _correr. Gri

tando' "Pára kombi", pára
kombi", foi senão acompa
nhado por uma muitruão

que a êle se unira na per

seguição ao vigarista, até

que ,o a!cançaram perto do

man:i.can,ãzipho! ! , , ,

Esta é a maior! Tomado •

de assombro, fiquei tranqui
lo e' feliz porque verifiquei
que. o meu filho dispensara
o cinezíforo de qualquer di

ligência na polícia, bastan

do-nos a lição da experiên
cia. Oh! a gatunagem no

RIo de Janeiro!! ...

formídade da Lei n. . .....

4,35'; lij4, Cf )'igaclas a pr.:>-·
ceder' anualmente ii., corre
ção do "ativo ímobíüzado",
com balances encerrados

no mês de c.1f7.<,mbro de

1964. deverao efetua-r essa

"COJ:l'CGÜéJ" durante o cov

rente mês de abrfl, sem

penarídade.

Dormitórios

..
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Estou apenas regressando
à "Oidade Maravilhosa" de

pois' de excursíonar, duran-

G��.L 1�E LOJA nESTA' CIDADE, PEF\,�., t(� d�as sem�n�s, por . �ão
,_ i. � ',. .,' . .

-..
; franclsco, Jomville, ItaJa! e

TLA �L.r.._ J �.G A Ur"IA ' CAPElA DE LO�' Florianópolis - e já tenho

J.t� r'J ESTADO,. AMPLIAl\TDO SEU' de escrever esta carta d,ata-

Q. T ADO' .
771 N

'. ., da da Guanabara, para a-

un _.t D� VE DEDORES, ESTA gradecer de público às dedi-

AD]!Lj��NDO VÁRIOS, PARA VENDA cadas. Irmãs de Carida�e,
'que dirigem o Asilo de Or

fãs Dr. Abdon Bat�sta,. de
Joinville, Ilelo acolhiment::>

que deram à menor Tere�a, .

única remanescente ··do ",si-

1.0 d� são francisco, desgra
çadamente fechado na mi

nha pobre terra natal, fazen
do-me' verter as. mais ar

dentes lágrimas de am'1rgu
ra. Deus tenha misericórdia

proterídos por muitas vo

zes!Pela' rua, vinha eu ru

minando como agir juntp à

polícia, poís nem tivéramos

tempo de tomar neta do nú

mero da tal kombi .. , Quan-
·

do cheguei à porta do apar

',' _ tamento de .nóssa residên-
Ao chegarm 1S no aéro- -

cia, .,qual não fOI o meu as

pôrto S'lntos Dumont, meli(
.

sombro aÍi encontrando as

primogênito Frnani e eu, to ';ossas três malas! Logo a

mamós uma' f ombi que nos

transportou à resilJência. na
.

antiga rua da Unlyersidade,
bem perto do ColégiO Mili
tar, Ermmi firJu pagando o·

cinezFero, ten ia eu saltado Correr assim não me pa-
para pos�ar-n)3 .junto ao dia 'passar pela mente que
porta-malas d) carro, afim
de recebermos a bagagem:
três malas ab'nrotadas de

roupas e encomendas, além'
de docúmentcis preciosos.
Mal o meu fil1lO saltou do

carro, eis quê o nosso ter-

rível condutcr, provàvel-
mente algum "ligarista, dês-
tes que andam às sôltas ne�-
ta cidade' COs'llopolita, pôs-
se em louca rlisp,arada, ru-

-

mo d'õ',' !wenid'1 Màracanã!
'Tomados de surprêsa, não

obstante, sair)os também
em louca disp 'tÍ-ada atrás
da kombL
Da minha pr rte. após uns

C8U1 metros df disFtncia, re- ' ..

tornei ahsohlh,mente certo
de hwerpos perdido CiS

três mal�<;, rr i_seràve1mente
roubados, aogG à cbegada no

Rio. Has·, co!'.t'nuei a oúvir,
m11ito ao lon�e, p'ritos de·

"pára a kombi", <ttlára a

kombi", "pára a kombi",·

.--
�
p
•
•
, ,

fEn rega Em' Outubro de 1965
· -.
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Domingo atalha· Que oderã Ser Dea
----------------------------------------�--------����------�------------��------------------------n1T\'",if.'T'.'" �'; �x,-

�.I� .. �« /. ' �,

Qrêmio ESj)o'.'tivo ;ü�:mp;�co le H:ercíJio Luz vão

jogar, do;mingo próximo, nó reduto do campeão do cer-:

tame da6zona Litorânea, podendo este encontro bater
todos os recordes ,ie' bilheteria em jogos do Estadual,
de vez que, da pugna. poderá satr eampeão o, quadro.
hlumenauense que no turno, em seus domínios, levou a

melhor por' goleada,

I
.... Verdadeira luta de titãs, no qual o Here ilío Luz

queimará todos os seus cartuchos, pois sabe que, um

simples empate será 'suficiente para que o título ve

nha a pertencer, por antectpaçâo, ao ;"im� orientado
por Aduci Vidal. Três pontos é a diferença entre Olím-

. pico e Hereílio . Luz,

I I

o outro encontro será travado em Canoirrhas, reu
nindo Santa Cruz e lnternacio;nal, êste veneedon no

turno.
RElDATOR: PEDRO PAULO' MACHADO - COLABORli DORES: Maul"y Borges

Paiva -=- Decio B'ortolhizzi Ahelardo Abraham

.'

Avaí, 1- (amp�ão�;�â� .

Desde�1927 q e é Disput
áximo Barriga-Ver e

F'l",cia"b, em !924 Liga ventos') valor :(. f:l�'?:l,='l;s Ramos) e v�,i lA.ü.v'asto a c- fôrça máxima e o "penta" teu-o � J\'l:<:-tlopol, de Cri-

Santa Cata:-;na de Despor- ta, it:•.: :l,'.ó' !'I! fetuar a ms íor façanha de em CO;S'1, certa. cíún.a, .em 60, 6l e 62. Em

tos Terre,;t.!"'),�, tratou a Em;:\2 {J f ,'l;'cl�,:ren.se '12- todos os tempos' do rute- De 1847 '1. (';8 o titulo fica 63 di" �f' Ue1'UOÚ a dispu-
mesma dp +ealizar o prl- se de nos se d« ; ítulo pela bol barrígn-verde . Recupe- fora d�t l\ír';'n'\pole, conquis ta, rst::;;yLI ':'i1'disputa 'en-

meiro C: mpconato Catari- primeira vez, fazendo o ce ra' o Galardão máximo a,... ta::1do-J o t.'l1éríca, de Jo- tre OJimpÍf'o, de Blumenau

nensc: �(, P',ttcpo), ,)'qnC' �{) trá retonrn3.r à capital. Es pós·12 anos de espera e o inville (-t7,4t, 51 e 52); 0- Herellio Ll.;Z de"Tubarão
veio à ar.,)fi+e:'c! três anti:: te pern18,�,pre até 1937, sen conserv.s.· DOI' .quatro anos, líml)icc. �'e [')u'menau (49); �8.nta Cruz de Canoinhas

depOIS, em 11927, tendo sirl" do que rt 1 ?3 n3.o hOU"8 suplantando. desta forma 'Carlos :r�; ).'l'll.'X, de Brus- e Intefn:?,("onal de Lajes �

o certame ;;·enci.do pelo ·:-;'u disputa c ",,1 34 o Oal8.r- a proesa 00· Figueirense. A que (5(\ IC 53) Caxias, de tí.tuco rorr"���l}ndente a .,

be que mais �E bateu peh ,dão �n,:,zij' c pertenceu 8.0 torcili,1 a"'3,\:1[,a vibrou in- Joinvü:e ff;s. e 55), Opera- 1954.

criacão é:l.t f.!1t.l'!ade: o A- Clube AtktlCll Cp..tarinensé tensamen,é f até. hoje (:; riu, ré .Tnl!1ville (1956) f:) ---------

vaI Futebol Clube desta e 110S trE�' r:..rins seguintes recc:·i.:Hd.� ".' Litf ela brava Hercíli.o L'.lz, de Tubarão

I
- Gilherto Nahas - Gilberto

Como s > observa , o A
vai 'obt.eve '- maior núme
ro l'.e C"\n�'�fonatos: 7, se

guí-i 'o -se I, Figueirense
C0111 6, o. A.mérica com . 4

Caxias e :',.1rtropol coin ,),

Cairlos RGI'8.UX com 2 e
.

com 1 títulr Laüro Muner

Cip, I-çin.r:ga, O'ímpico, O

perário ::: '8ula Ramos.

ra;Jazia �
a (C "L"ão da I·

lha". A f�.f'",:nha de 191·5

foi tamb0111 s úJt.ima do

clube, pois. :'8.mais veio ::t

obter 11m .hwJo de âmbi·

manteve a he ao .F��'i.le:;_rense que, ass.1�n

al('ar�0cl.1 o �.; H11eiro "tri)2
da his+',5!';a .10 Campeonato
O eip, de 11�ir:L (hcl'Je ex

tinto) f'Jj C earr peã.o de "li
Em 3<1 110V.l :". ,(';1:P o Figuei
rense, (jEE' ';;"'0 tm 40 'A,
cedê-lo ao Tpiranga, de
são Francis<.'o. para em 41

recuperA..,lG ..
O Aval nl"?aniza, então

uméL f.Sq'lf1d";i podel>osa ( ..
Da pl'esiát"c;R elo club? o.

atual govprnarlor Cf'lsr

o médio, Coronei, atual-
.
'mente TIC' é';1t:t3bcl' catarü;.e:01
se: prf::si.aJl.:lo declarações
a imprer:�'l teve a oportu
nid'ldí:: :1(' rev�lar que seu

melhor coYltratü em tôdft
sua clwr2i!"2 �sportiva foi
firmado cc'} a Associaçao
Atlétin '::,:;ly, ter.do recebi
do 3 í(!i'l-í,ec de cruzeiros
a título ele luvas e ordena
dos mensal·" de 150 mil
cruzeiJ'Qs Fm' contrapOSI

ção (';s:e r(L;e 'dcivaxa o

Tupy ::{l�:c('adD pois' ha11ia,
si.do ph'v'jr "isei',)limm1e 1-

te pek I,pr.:?rtamfl'ito de
FuteoD', i:.iust8 Y11Cn.t.e. Ao
final da htere:s::H1te e!n

tl."evis �a V 'I.tl r ÍWJ'.1 aue' o

Tupy tcm '., do p'l.ra' ser o

Santo.5- oe f'a:rt8. Catarina.

. Cap;têli �!'.,e
geIr.cn;a ;'1

- ve;1cepdo o

111e

Em [Ç) r, ret.ro ret.orna h

Ca·pIta q?0� mais de dez

anos eh' P'l'0'1ria. Autor ctn.

1)rOp7.H: PR u'c> Ramos Es-Em 192!l um 'ch;be do in
terior insrreve seu nome

n::t c;alp,ir[1. c!n.' ,'''xt1peões' o

Caxias, rie ,Toinville. Em ..

1930, volta o títl,lo às 1113('<:
dos av<'.ian·)s e, no ano -G

to estaCJ1.1'ü. assim corno porte Cluhr, c tmrem clube
da PrQ,i'1 i]_(-' Fora, -que riao
plT��jSCl'. ;':;-;:-,ortar jO\rado
res CO'"fJ ��forço. "Garra"
e �.ra('Y} �nl'-e,m as '3lmS ar

,mf-lS.

Fr;), 'li' c iH.ulo volta ao

i.DtE'Tio,· "o 1;'stado e lá per
ma"lec� :;."3 hoje.' Conqüis-

.seu co-\r:',1&c' o Figueiren
se, limitaDdo-se ambos à

1 '

conqui.�h. dc< cetros da ci-

da.cle.
Em 4·1: nâf' ho"ve .diS�Hl

ta, o que frii bastlm1p la
me'1tado' pelos ·a.vaianos

que aindft Doss1liam a s'!.w,

guinte, Itaiaí, através
Lauro i'.1n::f' f e!�Ibe q' � 80

que 'pEU';�Cf' :. oje e,c:tá f..X

tinto, pI'., lama aos ClEit�o

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

x

I -".

Por Bc';ciracpo ro' '-be-
rartal:-'c:"tr F2:',Jortivo da
Rádio �"·:'�l'ii. a pr:esiden
cia do "�V', f Futebol Cluhe
cJeverá C1V'l.:.':;ar uma Nota
OficiaL t'sc';a>'E'cerdo a si
tuação '10Q Títulos Patrimo
niais. 2rl3. de bom. alvitre
que )SS0 venha acontecer
para que os compradores
daquelpl' '; ihJos fiquem ci
entes do qn'! aconteceu. O
públicrl 'l.�n8rda ii palavra
oficia! dos H"aianos.

.IMPRESSO.RA
XXXo:-

,
Nei',� G21'( eiro tóP!CO do

dia, Va�l'lO,,_esclarecer ao sr

Basquetebol
que tt IT'.O� !Jz..sk:1te perso
ra idac;:t �'l.la aRsinar aqm
lo que ::scl."evemos, jamais
nos ac..,ter:�'1do no anoni
mato. 8e·ll1.lemOS aue o sr.

João Pe::1rr; ::\funes-, ihsatis
feJto C011' ?:lotas ou comen

tár'os inspridos em nossa

pigina", tCPÜ3 atribuído a.

'lÓS, a at:"oria. Acontece

SP 'vem p�I"8a"".do, mas atir
1)'[\111eS ,.'�e r.�r temos a

:)2,t,,:'f'lu O que es-

crev2�r .� '(FI UI" :··mos assi-
La ':. Nc m8�s '1isponha!.

. ,
",

x x x -

o jornalista Gilberto'Na
has, repr,esem,Lnte do Clu
·be Doze dr t'\1?'ô,;:'o, na Gua
na'Jar&, ?'Ylnn":.eve conversa

çr\ei: c,)m 11 Li ;.; r'dades sal,,
nistas visando :mas aprd
serta<:õer. na capital cata
rir,ense Proxlman,ente da
remos deLalhes.

O . Movimento Familiar Cristão, da Arquidiocese ' de

Florianópo!is, convida os homens, casados e soltei,ros
(maiores de 18 anos) para o ReÜr'o Espiritual' que será.

reaiizado nos dias 15, 16 e 17 do corrente, (quinta, sexta
e sábado santps), nó Morro dai!' Pedras,

Ínscrições e informações:
. Catedral Metropolitana - Padre CARDOSO

Colégio Catarinense - Pad,re TOME'
TRIBUNAL DE CONTAS ZEPHERINO LAZZARIN

Florianópolis, 10 de abril de 1965.'

A IMPRESSORA MODÊLO possui todo'! 0$ .recursos

,e � .necessõriCl experiéncia para gorant.ir sempr,e �
mOltlmo em qualquer serviço do ramo.

Trobalhf_ idôneo e perfeito, e,.. qUE V. pod<1 c01lfíar,
J

desenhos
t clichês

folhetos - cotólogos
cartazes e carimbos
Impressos em 'gerc�

;, papelaria
REXaMARCAS E PATENTES

.
'

Agente Ofidal' da Propriedade
Innusfrial

."

IMPRESSORA MODÊlO \

IJE

ORI\'AL�,,) STUART e elA.

NUA DEODORO 'NI 33-A -;..

:-OH�t5i_7:.l:! f�ORi,�NÓPt.)!..ljS .'

Rrgistro de marcas patentes de inven

ção nomes COmE"rClaIS; ftulos de estabel�d
menVo insígnias fras�s de propaganda e mar·

cas de exportações,'
Rua T·en TI E'I ve a,

,., Sala 3 �. Altos da Casa
�6P�Üg��;.�âi�ã',��'o�\a'l':�

.

. ,.

P01': Ori�do . Lisboa

Há quinze anos atrás (

nosso futebol metade ama

cor, que 8e (dizia. protíssío
nal, enga tínhava 'por todo

o terrttóric catarinense,
prtr-cípalment e em nossa

ilha apresentando esnstá
culcs pobrer na verdadeira

aceoção da palavra e não
, atraia a ate.nçào do públí
co

. q',e, aos p o 11 C o s foi

deixando nossas praças es

portivas.
Foi nessa mesma énoca

clet"'1Gio B�':'2i1eim ele Des

po.rtos. foi hO eS:'l'!l"l2;e1r::>,
por vár'as \ilZe3 voltancl'J
coberto 0.f:.' f.'1órias.
Houve on<i3.o em oue a;,;

única.s v;t'>'as a'!."rebataclas
'por ncs«l." cores foram

con�eg:ujC'2�. de forma es

petacular Dflos 'nossos ra

pazes, orf"ll'�ando-nos 80-

bremaI1ei-rR, torna'l:'ldo gran
de ,es'.::ortiv�''11ente, no�so

'Df>o':e:'rno- ,'c;"'t'ão ,ratal
'

ll/ranoe1 S':i';';;ira Valmor
Vfl>:)ja, Ec"', l'] W�st')]"Iaí,
Frapcisrr S('Junirlt, Hamil
ton Corrlrjr", Sa "i Berber
e K'1rt .K1Tl<"a foram os

primeirof r'.e uma nova de
cada a �':: r:rojetarem inter
'l?rio.,.,almt>í te.

Depojs. ClIL o decol."1:'sr
do tempo, hio a desistên
�ia )or lJ'C�'P fi? a12;1]7IS, r

aue. CO"',<o-m"pnt"'�'e�te. fol."

(J?U a ·:enO'1'(J-;�o nos plaV1-
tpi� r0S r)llb'-s,' o"riq'a" rio
'logicame"t{', O surcrimprito
de noy').,. ,ralares como

J020 Art"J' cie VasconcnÍ�S
os ;�m'í,,<: T"rpbn;d, (')<lHo'"
Maia r,ffar·.i'�� Ali"'''ro Sa'�
t·os Fill'o () mu;to� outros·
pertence,..,j't'!'; a clubes rio

A diretoria eh P<i.ula Ra-' 'in1:( ,;01' r':) �<;t..,clo (Cacho
nws e'" :1. I ", "l:rando uma eint de Join"ille e Amér�c3.
ô,,:'a.· R_��',.J... tomenagear os re T"illl"1P"'1r�l).
seus' jr.·gàJOHH que com re
aI �.irilhan' isrl'lo sagraram
s eamlJeões da ci�ade:,
tc:mpol':J.da ele � ?64,

oue r, re+io com D "s'iorco
(1e denor'ar'r.s o"s"1crti,s":lS
CD''''O MO<1,rir 'l:guat"mi ria
8il'!f'ira Ofn� Melo Heitor

Ferrari.
.

�ll:::-i co Hosterno,
Luiz C?mn1ho, Alcirjes Ro

sa, :r':;c �!i"� Autônío Luz
f' outros (""�'ram iunto a'

C.B D, a F�";r.rac;;{) .I',,'1uáti
ca r'le 83. n+s Catarrna ( ..
F.ASe), dando onortuni-

. da "e para OI'!? o nosso es

ports dos '::"'tes se R 'ri:;!·a.n.
tas-e dentro do cenário es

portívo nacional, u'trapas
sas:::e as fl'c"teiras para
tornar-se c0nhecido em to-'
do o territ,ório Sul Ameri
cano.

Represent:lnno a Confe ..

ção te�('� G '''o�to p,·'Í...,S ...... ,l.2
do "lVTari.;-'" i" C'!'OS recen
tes feitos llC. GamDebnatos
Brasileiro. Sl1] ?ar.-Amer·ca
no ain�.a f'·�1 �tO, vivamente,
grav,l(lo� ("'1', '1osr,a rotina.
Grac8.s Ç\ �:;sa plêiade r'ie

abnegadc� o remo "E'::trri,
ga Verde" ir m "e fi.flY'.ado
no cená;-io dlcional ,bri
lhando C0:'110 .estrela ele I?..

grandeza,
No �ntanto, como eY:)f'\

ente rIllixi 'TIc, ressaltarllns
o nome Q(. campeonissimo
MANOEL r::-LVE:IRA, cuja

,bagagem d� glórias em cer

tames u8ciG,. aI e interna
cional se 'constitui como

um patrín-ouío, um símbo
J.O dp 'icrlicar ao. perceve
rança e "):"1»,, pelo p.s:::lOrte
da r.aUI)'l°;0['l'l.

Atleta com G maior nu

mero ,se rlt:,i':a.' !.\:n canta

C9_t8.r��'l.�. ....1 - -·:1 ",I ;.111: -mrío
vencsr : , :; ::1"":'1'1.:: 1"111PC'
com .; ,.61'11,:(1 ..:\ 't nla�í('�a

que ihe � p=culiar adquiri
:3, l!'e 'U_'�; :uln/l' F sofri

dos anr s de luta em defe

sa, prtncípuiruente do clu
be no'Fie, . F�''I'" ,', :\1:1r
tínelli' "l,)lQCi "ri i'�O num

neà."iit�' 1 digl':(' ele, suas tra-

bro n g:"\ ;I.CJX 11.1<',. Ma

noel SI ·:rl�'1 ,.-lf "iustir;a-
do ;:"a cUre.·1 c:1? cú pu la

8_,:paia .(!{.·:�t_;:1Ii:� :",'), copfr,r
r:;·s su« I:' .r rir« paavr IS

,N'io ;';" h"ml;: de suas in

tC:;';�l.=':'S ��. V()!tç!r" a r2111ar

em um o-r ,'1 ' !'lbe r',? r,CS

::8.. -?ap:t",·1· n.!i.'l,-';, o ore po
cl.:.:n.�, ') ad1�dl_�'3,� f' r:ple :' +a
corr-. ·lm· I' cvímento . em

pró! eh fU!lj",':<;'o oe mais'
UlT! r]" 1� de ....erno em �('s-

Sê, ;,)1-;1. ru;o '10m';

Ç',U"1E D'P, R'8Gt\TAS
N�l,'[ 8:-1 V'ZTR11..

�rá:
"MA

!_T ..

'0)' r'�:;An1 .1u�ta sin ...

CI:::9, ::'!/'li"l· !'f' ,é o 111ainr
remEdar Jf' '.l',IJS e· t2111-
PO'l

tar UiT, 'errpnn 118, prainha
será (O�tr:r; '!.,lH�;. a constru

ção de um nalpão provisó
rio sem].) fine fl madeira

para u
inir:ic' dR constru

ção la I"nj dE!'ts,c'a pelo s:t;
OJS3 ,1"1'1", tomem estrita

m�!l�'c_ 'i�?f:!.l r.a cS!1orte c�a
"'2'1�,�'"l�:::n+:-, ..... cr.;,l.p cap�taL

pri:
'l1<rcs �:>:r;::�·. f�cou dslibe

ra:Io c:l" c ue tuna con1�3sáo
]e tr�s (J�rnfntos autoriza
'::08 par[; �\Jnto ao CO'1se
.]:1.. Reg"-u:;! de Desportos

. �11"j'c&r I. S í1rimeil."os mate
rií3,:.; i:utu'.r,tes para o iní

lti\.i·dades remísti.-

':'::-t' �''1_ pass0
.."s4- ,:. 0Df'I\) .L\O'n'�a é llSO �ei
'-.,� .) 1Jj�t() morrer ra cas

r"e

.

,� E..;,·�m" )to,<; a-'enuados pa.
�!J a. n13h0''',,�ão ",j-,� Pc:tll.�.l
''''3 e "ost"�;ormf"nte a ror
,,,, ,·��C rla c'iretoria .

,1')", "('Is"a parte alml'ja
'''GS n�ra (!t'e f'E' concret:ze
� �jc16:a ,iUSt:::o, E' ni.er'tnria,
�r:r "1art·e de totim: os bons
,1 �s""o:rL;<:tas drFt8, eml1rei
"" -'a e "'11e o fl'turo �!ube
!'e rema <"3 D.os�a cal)ital
""nl'a 3. c's.r tantas ou

mais gl,��;?>: QU8.1"to aauelE'
'we lh� P!Yl11restará o no

me.

At.ravp" r\,�ta pagma .es-

1J(lrtiv8. 1")"O"'lPtemos dar tô
02. coberhJ1'f- s, se necessá
rio uma ra!t;panha' sadia
"'0 seflttrlo ce aDllariar f�l'1
dos pa·ra rn.. " suri'l. de fato
il1Y1tr; R. F"'l1ERJlCÁO A.
I'�H'T'rrA DF SAT\JTA CA
'T'}\RINA "'Dais um d�gno re

1")r"'�'mtar.te do remo de
A1'j"'TA GARIBAIDL

Com !l!hlores detalhes
voltare:llos r o assunto.

Hercílio Luz insiste: Quer S�rC1!O
, . J

o zagueiro Sérgio conti- viaje· para Tubarão esta
11!'ua pretendido pelo Her- semana afim de conversar
cílio Luz. ':"'Jho faz' crer com diretorps dt) vice-líder
que' o correto profissional do Estadual

Reforços para o Ferroviár�o
Quatro reforços já foram

conseguidos pelo Ferroviá":
rio visando o certame da
'Divisão Especial e que são

Da Silva, C':,rlos Ary e Mo

acYr. Os dOl� últimos esti,
veram em acão contra.
Metropol e corrt;!sponder::;,n

de três. !n("res,' hão
í:eveladas a� ,bases,

!<:-.k·· ;-r;(.-.�;;-: . ,�', ��.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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repe'tir sb,CêSl(J:
,

R�nomados téçnicos e cie,mistas de 1090 o pal� ,virá o a Florianópolis para o Cicl� promovido pela Reito t��
"

AJ /; ') :;p('r-,!!O do I Ci· Clc-. .) ."'e�ni...o Cultural da
I
de 1965. Além et> um can

ela ._;p' Pro: .... C'I.::n· Técnico US�' realín.....�c no ano pas- cur-e de, r rr'em literárIa,
CUl .. i':'3 is, o ri !tor João sad-i rcpp.rC.l1ttu em todo arti"llCa. '! I'it'nn'lca; ex.

Da v«: Ferr<:l�q L,ma, ídea- o ;laü; .. 'mer-eenco e elogios ,pos eões de pOCT! as murais
Iízo.: na ['6 o corrente a!1o; na Imprensa na. ional.· e p ..rturn . .Jl·ga nízou o ca

com.' :·8':'\' co programa O Departamento de Cul� lenol a ri r , do ! {'leio Técni
cur'urul .ln UBC, um OleIo tura da Reit�rln da Uni- CO-'·�t:ntifieo. e· mpreenden
T'ér-nic. Cient;:!"có, tom a vers dade de Car.ta Cata- do cursos e �('m,nários: a

partrc.pacào I':. renomados rina,:I1i' acôrdo com o pro- ser mírnstrados por profes
.tfC�i(,)5 e ,,:"nt:',:,tas, 'per- grauu. ('�H'hdE'cldô, 'pelo __

tencer tss as nu íores Uni- Rei' ,'1 F:err�ir':l rima, pla-
ver;;;'drr;les �l( p·íS. nej .u ,l:n� programação
e .n.c se s:, bf;, o' êxíto ,do exceiente pata 'o ano letivo

parte de I. Ciclo, Técnico
cíentínee.'

LOP'!!:Z. CoA .o TÁCITo e

JIMEQ? [Ji!l J\St)"A,'Pro
fessor 'dI" Dfr�!tó: pena.! da
Arg.mtina..

. . ,

sõres aníve» t-á' íos de to
co II Pais.
O Dept l, Jt' Fducação é,

CUltura:ia RI,toria da
US": (;st� �0ml') 1cando aos

Jlnt ltrssados que estão a

bertas 'as h.�:r.t'fcões pa.ra
o .: ••F�' "1:..\ 't'nOEtJ(ilAO A
PSTCOt>lNAMIC'A E SUA
AP.i.ICAÇ'AO A PSlCOTE-'
RAl'I.� E AS RELAÇõES
HUJ·;i.,\ ".\S·' a ser minis
traü« pele Prc trssor BA
CHIR ALA? J('RGE, da
Esc�,,;<t 'ir servtco Social de
São Paulo Ettr: curso faz

atu:t.1iurl.)1t �com,mistaa do
faís,

-------------�--- ---__

rmposfo' de
Renda•

r.randes !lic.mes

Grande!; nomes partici
parãa d? I. Ciclo Técnico
Oíer.tíflcó, a ser patrocína
do pela R..::ij "ria da Uni
versidade E�tatão em FIo
rianÓpol;.s,. er tre outros,
ALCFtJ DE F.II.IOROSO LI

MA, LUJ!?; .l\LVES DE MAT

TOS, BACH1R' AIriAR JOR
GE, ORL/�r.!. C VALVER

DE! Pf\'JLNQ OUIMA
RABS Y..ALBO BRANDAO

Bib': r" economia
Em nota hoje divulga

a Detegacía Regional d
Irnpósto de Renda esclar
ce que aS aplicações
"Sudene e:' "Spvea", cOnfo
me determinam as leis' ref
rentes, e�lgem," em qu

.

quer situacão, .
a atllicaçã

de "recursos prõpríos" e

montante igual ao que fó
deduzido nas "declarações
de rendimentos".

,

Dia 1 de, n.aio terá i�li-.
.
cio o çur "i ô!:Dre "BIBLIO- .

TE.CON01\1:Ili." 8f�' ser mí-:
nístrar'o por €':"c:ele,ntes' pro
fessores do Paraná- O Cur
so terá o pa 1 rocínío do
Depto, de Cultura da USC,
e colaboraç da F'aculda
de 6,P. 1"i\( sufa, CJêncil'/.s e

Letras..

B«(:\�mt>úte serâ �eaUza
do um excelente curso sõ ...
bre "L1;:GISLAÇ'$O omusu
TAF,iA ,i<'tSCAL' SQb' o pa
tro';"',lO, da Rt'itoria da
US:' I:inda pste mês se_'
guíra no RIO �e Janeiro o

Dírerer de • tllt! ra da. Uni
ver-Idade. Péric'ts Prade, a

firil de _ctl�lI'id'al os mais

,. t ,.. ·

tomerenca
A Escola de 'Pais do ço-,

légio Ooração -de Jesus,
convida as autoridades,
país e educadores" para a

conferência da Madre Cris-

-------------'_ "-- --- ------ - --

Fiscais de Fazenda � h�me"agearão
dep. H�nrique �e Arruda' 'Ra�os

FlorianóPolis atingida pela Batalha"
t'lcite,'I· dos �Preços Baixos

Cbmo não ppdia deixar com honesto realismo e já ------'-,..--------------....:....---

de acontecer ..;_ embora t.e- no próximo dia. 19 a noss� A Morte- Pilnda Sôbre o� T'rl"lh,05".
nha demor,ado um pouco - pópulação receberá os bene. J

a população de Florianópo. _fícios das grandes ba�âs
lis vai passar a ser benefi· de pr.eços.
da.da pela onda de baixa de Quinta feira próxima, ou

rJreços, desencadead'1 n?s seja' ,'1manhã, os 3 Estabe·

grandes cidades do país, lecimentos A Modelar mais

com um sucesso sem pre- 'a 'Magie Boutique. cerrarã.o
cedentes. as' portas, para remarcação
A asflxiánte e qontínuá dSs estoqi�es. 'existentes, ín-

alta de pre(!os vai sal' con- clustve . das maravi.1hosas
tida,' 'As medidas' adJtadás ndvidades para p inverno,

aeàbadàs de' cheg-ar: A rea

be�-túra será segunda feira

próxima, dia' 19.

Quanto a nopularíssima e

bar,'üeira Gwtillha, igual.
mente:auresentará agi·adá·
veis .surpresas, não obstan

t,es os seus nreços
.

se

l'en, . normalmente, reduzi·

.

disEimos A grande e quasi
sensacional surpresa estará'

repl'esentada nos pre�os do
valioso! sortimento de inver-

vende J\té Um Viürna tina Maria, renomada psi
cõloza e professam da trní

versídade de i'São Paulo, tt

ser rea�iza$ 'dia 19' do CO!'

rente às 2Ó"hori:j,s no '1'ea

tro Alvaro de Carvalho, sob
o te""" "Relações entre pais
� 'filhosH•

'
,

robe de' chambre, seis ca

misas novas e várias usa,."

das, um violino e um re....ol

ver S.W., niquelado, calj.bre
32, cabo de IP�eira"
nO 608.307..

Na noite de 11 do cor

rente, quinta-feil:a, a resi
dência do Sr. José Co5�a.

Moellmann, foi assaltad!!
por lar,'l.pios que levar9,m
vários ternos completos de_

casemira, inúmeras c;:alÇas;.
arrecadação para êste eXEír·

,

cicio.
À vista do orcall�ento de

setenta-e-um l;lilhões, - o

maior da administracão ca·

I .

O-[STADO
... #'> O MAIS AJIlIGO 1l1A1U� DE SANa CAtABnct' •

Florlallupon�, ((.ll1arta.Feira): 14 de Abl'il de 1965'

tarinense, - não, teve dúvi·
.

das o digno deputado em

dar condições ao Executivo

para sua perfeita realiza·

ção, aSSistindo o Servico de

Fiscalização da Fãzenda

-_._._--...;....__._,--------------

tSecrefaria da .Agricultura: �\di§n - i-s
com recursos cauazes, a

fim, d'e -prenará-Io para cum·

urir suas, altas e imedtat'1s
finalidRdes. , transformándo
lhe a estrutura,

Segundó determinações
do dr. Antônio Pichétti; Se

cretário' da Agricultura, a

Diretoria de Fomento e De

fesa da Produção, já ini·
ciou a distribuição ' de se

mentes de trigo' p'ara 'a' re
gião triticola'do Estado.
Ês'te ano a distribuição

foi iniciaM máis cedo . Vi·
sando estar nl!- propriedade
rural do triticultor à época
exata da semeadl1rà.
Nos municípios de Cha-

pecó; Joaçaba e São
guel

.

d'Oeste, os :.c_aminhões
da Secret'lria da Ag-ricult�
ra, já estão. descarregando
a semente de tri�o segundq
o plano de fomento feito
pelos assessores do en�.,
agro. Carlos Robertó Meyer,
diretor de Fomento e D&
tesa da Produção, e o Se
cretário 'da A�ricultur�
acha que a distl'ibuiÇão de
ve ser concluída o quant<;l
JlQtes.

Cido de Desastres Prossegue
SAO pAULO' 13 (OE) _. 3 :t;'ilortos e

42 feridos, é resultado' do ac:dentf ferroviá

'rio .ccorrido ontem na estação de Arthur Al

\Tin. suburbio da Centr:;li do Brasil na Cap�ta]
. h '

pau]is�a. O maquinista e ,mais do\g passagd-,
1'08) um dêles não' idenrficado, foram as �'i
timas fatais.'

Aaup.le 'rlenuLado h"stan·

te· cc;mhecedor do o rP:'lnis·
mo fiscal, - a êle dedicou
muitos anos Qe honesto e

,profí<:iente �ra""aJho. - lo-

go se nre()cunou com sua'

ra,c�onalizarão. nRra �lUe o

,'mesTYJO corresuf)nde<;se à
confj'ml'!a do Governador

do ,Estado.

.

pelo Govêrno, si' bem que
diíríssim<!s.' estão come�an

do a surtir efeito, Efeito
salvar a vida dos acidenta·
dos, Â via férrea, onde

ocorreu
.

o· acidente, es"á
comDletamente obstru1da

_''''-,'''''_ -"--'_"'-<1-"'-_,-

lento, mas seguro.
SAO PAm:.,o, 1:l (OE) Por tudo isso, ,a inicia

tiva da Associacão Jdos' Fis
cais de Fazenda expressará
de' forma ine'1ulvoca a.

. Prefeito Envia Projeto Propondo'Turm'lS de Bowbeiros'. da

Central do 'Brasil e da Pc-.

lieia paulista, contim19ill
'operanCiio junto a esfaçiio
de Arthur Alvin, onde cl}o
çaram·se o noturno carioca

pref.ixo T·1:'e u'in trem . suo
burbano da Capit'll bandei-

É verdade que essas me

'didas criaram uma situa:

ção severa para inaustriais
e comercia.ntes. Não é pe

queno o núme,ro ,de faien-'

cias, j3 concm:d'1tas, provo-

pelos v�,gões to'mbados a11ós

o engavetamento. A quai.
Quer, momento, /l. Central

CUvulgará. nota oficial sôbre
(, ar.�dente: ,

.

BELO HORIZONTÉ, 13
(OE) - Duas locomotivas

\

Auxilie a· Caixa' de Indigentesgratidão dos' Fiscais a seu

lídímo representante' na

Assembléia, Que terá opor
tunidade de C'onst'ltar. mais

ínfimo, possibilita. aos in

.digentes
.

de Florianópólis,...
algo que o Poder Públiéo
não lhl:ls dá.

O prefeito Vieir{t da nó
sa ' enviou' projeto de, lei à

Câmara Municipal.' Conce
dendo o auxilio. de Cr$ ..•.

562.000 (quinhentos e ses

sent.'l e dois, mil cruzejros)
à Caixa de" Esmolas aos

Indigentes de. - �orian6po
lis dr. Heitor Blurn. A jus-

. tificativ,a dó referido. pro

jeto, está assim elaborada:

"TeIlho a honra de súbme

ter. a alta apreciação dessa

Casa, o projeto d.e 'l�i inelu-
'·.S0,- que' .,�iSà,.: cotieeéle-r ;ahXí.
!ih '� Gai:X&'ic1e Êsmoi�s 'ábs
Indigentes' "de 11óitãhi:Jpb
!is Doutor Heitor, Blum,
dest.a cidade de Flotianópó
lis,

cadaS, em. parte, pela dimi·

nuição do movimento de

vendas, pela restrição de

créditos bancários, e parte,
pela impOSição de novos

encargos fiscais, cujo efei·

to descapitalizador é uma

"8,.'1Udade.

Porém o ·objetivo coli

.nado, à longo prazo, é, são
e benéfico. Os resultados,
.salvo imprevidências e im·

prevIstos, far-se-ão sent�r
de form.a p0sitivR, É u",Ja
batalha dura. Haverá ba

<" ... ..:"'�_,; ,1.; Cl3.Hl,!)J' de luta,
mas, dias de tranquilidade
e segurança,' corri certeta,
hão de vir.

Como sempre - e é de
absoluta justiça ql1e tal se

ja proclamado perten
cem o.s Estabelecllnentbs UA
Modelar" os méritos da
iiliciativa pioneira. As re

duções serão p''l.'Ocessadils

,uma vez, 110 decorrer da
sincera homena.�em,. seu in·
discutível prestÍ!;io no seio
da laboriosa classe.

no, p<:lra senhor?s, homens rante, 3 pessoaS morreram:

e
.
cna.n�as, cu ia marcação ,Tos� Eamos . Ferreira. fer-

,

d'd d d' s 15 rcvih·i.o. Sirr5.o 'Theodoro
sera proce 1, a os la

da Silva, a.ue vlliiava no
a 19 do corrente.

suorpresa
trem procedénte 'do RiO' eOutra grande

será constituida por um ,o lT_aqui.nist.a Manoel de

estoque de vestidos. taU. Oliveira que causou o aci

'leurs, saias e bolsas para
'dente ac' avancnr o sinal.

'scrL'1or.<J,s, centenas de de !'lO feridos. a1ffVDs em eS'a�

bons ternos· de homens e
do e,-rave, acham-:se b,os"'i-,
taliz9dos. A Fôrr,(l, P,ír,lisa,
e8tá i'ecrLltando d'J�,dores
de s'lngue, na tenta,tiva de

choc:ll'am·se hoje em Ce!.

Fabriciano,' em Minas . Ge

rais, causando a derrub<l1a
de um nôsto de p':,qsolina,
que exulodiu imediatamen·
te. 'ferindo vli,rias p�soas.
Não há noti�!?-s de mortos.
As duas m:k11linas. pert�n
cem a :F:strad!\- dA li'eno Vi
tória-1\!Iinas. O tráfego, está

paralizado em todo o vale

'tilq. Rio Dôc;e.
,,'

'

Nestas condições, preten
d� conceder à' Caixa' de Es
molas aos Indigentes de

FlorianópoliS Doutor HeitQr
Bllun, auxilio
dente'

.

aos nt>ve meses res·

tantes do ano, num total já
apontado de Cr$ 562.500

(quinhentos e sessenta
dois niil e qUinhentos cru

zeiros), d� forma a que poso
sam as denmis contribui·

ções &I7ecadadas pela enti

dade, ser.aplicadas na ma

nutenção e conservação 'do

alberque noturno.

Em submetenqo a -propo·
sição ao estudo dos No-·

bres Senhores Vere.'ldores

quero manifestar a m:i.tiha
convicç1í.o de que será .- ela

bem aceita, pót' justa e

o p o r t u n.a- Valho·me da
oportunidade para reiterar
aos senhores Vereadores,

. os meus protestos'de eleva
da consideração."

Casal Boss, completa 65 .3:105

de feliz união
Completam hole sess,enta e cinco anos de feliz união

coniw:;fl1 (I Sr. Gottlieb Boas e exma. Sra. Nath'llia Boas,
const'.tuindo a efeméride motivo de justo orgulho e feli

cidade 11a��á .<:1\ Pumer.9sa descendêpcla' �ü v�ner�ri:dt), çasal.
O Sr. (T6ttiieh:�:B�os :e, funclonái"io aposentado ,d;a Fir·

ma HOEPÇKE, onde serviu durante longos anos, gran:,

geando ali, admiraçãó e respeito, mercê seus dotes de

funcioilário exemplar e Cidadão CÍi.gno.
A elana. Sra.' N.athal1a Boos, dama de' peregrinas vir·

tueles, e seu venera.nelo esposo Sr, Gottlieb Boas, serão

hoje homenagendos por seus numerosos' descendentes' e'

admiradores 'aOSi qU'lis "O ESTADO" se ass'ocia formulan

do Grescente felicidade ao ilustre, casal.

àrti"os nara cri<lnças, todos'
h�,ns:feridos nela .A Mnde
lar' de. confecções, PA�A

SALDAR. para serem LI·

QUIPADOS peta .Grutinhli',
pôr preços reduzidíssi.mos.
Assim, dia 19 ,;y>'1"c"J'?,

.

1L

época nos an<lis do comér-.
cio local. O povo floriano

politEmo sentirá: benefica·

mente, na sua econômia, os

efeitos da atual politica fi·
nanceira do Çiovêrno Fede-
ral.

,A,. L Vai Te.r Mercado Comum
bi, Sec"e�á''', L"Ecutivo da

Comiss!'i.-\) Ecunómica pára
. a Amél""," LI,�inn, CEP.AL,
Touafh Z�uel F fich, Secre

tário Geral da Conferên-
. ela da O.:ru stl.,re Comér
cio e �'eg-0,�V !Vlmento
Ca�"()s <':;:l;lt�'l1:1!'ia, Presi

denLC d,} (,'rnitê Interame

riea:10 Da AJ? riga para o J

P,r06reS�J, A Ploposta de'

rein eg'r-::r;.3., (:.t:'('nômica La
tino-!_ll'e:'i'�"ma, será exa

min<-:a ilrh .ti, "amente pe
los iresi'ien��" de todas as

Nações Cl � '[J, rrisfério, an

tes de SIJa di'vl'lgação ofi-

fl!:XICO

É de todos sabido Que

ao Munlcípió competii'á.
prover aos necessitados e

desll.mparat'loo:::. at.ravés de,
auxilio materi�l,

;

Floi:ian6-
polis, pela_p�ulmridade de
suas condicões,. pouco in

veste no setor assistencial,
. transferindo ,o problema,'
pràticarriente" à entidades

filantróuicas de direito pri
vado, den1l're as quais fi�
.ra, com destRoue. a Caixa

çie Esmolas Heitor Blutn.

Al)ldida, Càixa.. lutando
com .sérias dificuldades,
presta auxílio a 125 famí·

lias. além de ffiIl!ltei', para
• mdigentes, um albergue no

turno. CUstam aquelas fa
mí1i.as, mensalril�nte. Cr$' ..
'62.500 (sessenta e dois mil
e quinhentos' cruzeiros)

pois que, .. a cada uma, é
ofertada uma. dádiv,'l de
Crl ,500 (quinhentos cruzei-
ros):

'

E agora, aquelAS dificul·
dades estão a q,At,erminar a

cessação do auxílio, que, se

'13 (OE) -,- Eg,.·à fadado a

gra 'l'ie n' ,w<:u$E'ao; o do.
,

cum· nh entn rue ao Pl'e

'sid� ,s� j, I\!;'),JCO e aos
. ----,--��.__.�---_._----__.__.-

€m Hi.xa r';�5 ,',e todos os

Crrme de Ala'goas tem Desfecho:
P

.

"GANG" A"
,

i �esa a, :, Hssassma-

pafsr-g ti:,"1 !-Ie:').1': lerio, pro
ponüo f-· Ud"Z,( (lo Mor

cad) t:CTY'.1i:ll í.atino-{\me-:
ricalio e a 'icE!6ração do

pro ��r�.) d: "r' t g1.'a,.�o "cc

nômH'r. i;) {,()1:i;:nente. \...

dOC),.,l(,�i;..I, f(ll elaborado

pelj') s_s FeJi.�'{: REITera,.
Preek.h! rIO E r nco Inte:
:amerJ..'M c de DeSenvolvi
memo Ju:;"õ,Antbnio.May(';..---,,--_.!..._--- ----

Secretaria Inicia Dís'ritoirão de
,

Sementes. de Trigo
MACFI()'; 13 (OE) - Os

.

res.
- E"qu�i,nto isso perma

funr.ion "-::�,, h Assembléia nece l)l'._::') nurra uni :lade

Le'gif'lativ�i __ !': Alal1,'o'as c do Exérdto o. professor
um cC!":;(','fl1ie do Pôrto de José Ide Mc:tl'a, autor inte

Mac"'ió f0r.�m C� assassinos l�f!tu",l rio crimé
do' sernh'trie, da Segur�nçà RIO. 13 II)E, ...::. Nimhu-

aqu;)le E"I. '0. 0 bacharél ma comul"jral:ão receberam'
José �outa Rocha confes- até b mO;11l'nto as auto��
sou a autori, intelectual dadps' pc;, dais' l'ario�as,

,

a

do áime pro;10sitt') ,!ou J,o':tsença na

Gu-anabam 0.0 bandidb

Terro(sfa Preso
nheiro \ Preto. EngO. agr,O .

Celso Ivan da Costa, DeuJ,l
tado Estadual, por Caçl1·
elor, Sr. Abel Apat�, ver�·

dor em Salto Velozzo. Sr.
Sadi Carvalho, Vereq.dor
em Arroio· Trint�. Sr.. wai
demar Kleinubing, t:esiden
te em Videira. Sr, Júlio
Daltoé, .

veteador em An·

chieta. EngO. agro. Paulo

Fária, deputado estadual
.

por Canoinh'ls. Engo. agrO.
Paulo Eduardo' R. Faria, di·
retor dp lI:scola AgríCOla em

: Canoinhas.

• 'No exnedtente do dia 12

dQ corrente mês. '() �r. An

tt'\ni.o Pichetti. Secretário da

Agricultura,
.

atendeu em seu

g'�h;nete -as seguintes pes
sôas:,

LAGCS I'_�:giTia) , 13 -

(OE) - J& €litá pl�eso
sendo lr tE'rrogado, o autor
do atent;.dG (/ "tra a: vida
do Presic'enl e nigeriano
Bie_'ri Hamani, que saiu
ilêso da expJ f ão de uma

gra�la�a. O 'atentado., ocor..;

reu na manhã de hoie,
quando o Prrsic'ente Ha
ma!'l receoia i m glrupo de

pessoas er"'� SE'U Gabinete,
tcn1J 1110r 'ido U11a. crian
ça em C!Hl::;rqupncia da ex

plos!io, enqw'l to vanas

pessoas f; ,'ar<) '1'. feridas

cial.

Secretaria de Delgàdo CO,nHnua
I �-

.

'

DesaparecidaTheobaldino MAf1EIQ', 13' (OE)' � iI.' Irutii, t!'l,m,/,!l. apelidado
Polí,;'a R 'ag.:.a'"a prendeu "Garimne'.,.n'. O. marginal
os autore3 ár, morte do e aCUsar1{, vr �eu compar

Sp.cretir10 de Segurança sa L'''ranei3\!O fIt!\ide, o "Chi

Luiz' eadro e f-l,va. Os pis- cão" de ll!\·.' � assassinado
tole\l:'os são· Lu:z Vieira Li- meriiant.e. �·t'r( mpensa, o

.
.

má, f'meior.:.!'.o da Asse1}1- Secr�t<i,'!):ie S('!!ural'lça de

b'éià l.egi:-:!a;j, a Milton.' Ala�ôas, ::'", I r.iz 'Augusto'
FerL'pj)''l, e F�arci:>co Soa- Cast.ro. e Silva.

Economista

de
.

Andrade, funcionário da
Assembléia ,Legislat�va do

Estado, Sr. Rovilho Borto

luzzi, Prefeito MuniCipal de.1
Xanxerê. ,Sr. Avelino Bres

san,'Prefei�o Municip,al em
Pinheiro Preto .Sr. Cláudio

Francio, .vereador em Pi-

deiro' ao
'Fr,".T)ri .....o

advop.:adoRIO. 13 (OE)

Anagelir Campos, secret.á·
ria do ·Gal.· Hum'h7t,o Bel- t

gado, contihua fI; .....rta dt'!s",

uarecida. não tendo o rtll

maraty até agora seu para-
.

seP'l1ndn Po1e nróni'io infor·

11100. O pedido de �forma
ções, data de 24 de março
últiri1o.

Irm:ndade do Senhór )€�SI1S dos Pas-�
sos e Hosp�1al de Caridade

EDITAL
tomrrnoracões' da Semana Santa

"i

PSD. Elege' Prefeito de Nova Trenla
A Cllmara Municinal de novo novatrentino, haverá

'

Nova Trento, reunida,' na de, com ,a indispens<l.vel e -------------------.;...--------�---

última sep.,unda feira. em jã 'ass�rada· colaboração

face dq renllncia· do Prefei- do Governador Celso . Ra·

to Ah'es Manoel Rachadel, mos. muito trahalhar,. vi·

pr()�ed(m. conforme os pr&- sRudo coresuonder. a con·

ceit.ns legais. a escolha de fi!anp.a n�l.e den"lsit:tda ue;
um nf",o chefe do Pod"!r los. renresentllnt:es d'l popu·
Exer.ut,ivn dRnnele Muni,.,!- lacão danuela. CnmUlla.

ui.n, s.,l"rl,n vit.n)'inso o �r. 'O D�nut�do pni.táclo Bit-

T :"i", li'�l1A<;, memhro do Di· tenr.nu';t. !I .. "Ass .... '·ado Delo
rAt.0rin i\/f.tni ....inlll n.n Part.i- Dr. 'Raul �"'.haeffer. C0111an·

Eloy ser;'t' "(,,,to' em
l.il't'rdade

O adv.cga,10 0scar

'R.,l,� �:;;•.- , •.•.• ,",,>� "'0

no Planejamento
ste-

vensou.' r '·lSt. u· se nova

ment-e ho�e f· 'm r ex-depu
.

tado,) Elói Dl t: , Declal'ou

que o �'.-vjce, governador
carioca. ctevE'ra ser põsto
em libere:, de pEla autori

dades ruil "a es. dentro de

. mais algun,; C:�lo
"

pos 1"'st!l1af:' lma
. ria dI" R,eJa(·õe
110 M1nisrf', (1'-:':' Plane.ía

,:'I1"ni-,) Lê) H'g'ressar ao

Brasil. STF julga 'Rafael' e decide 'concessão
oe habeas corpus a Arraes

1. De comissão do Irmão Provedor. 'exmo. des. Jnão

{h �ih"A Mecie;ros Filho, convido os Irmãos e Dn, Tr111,ãs

destJ'\ Irmandade, ue·ta, em aten��o 'ao Edit�OJl da Cl1ria

Metronolitf'na,. publicadO nos jornaIs 'locais, toma1'em par

te. relrestidcs de balandraus e 'jnsignias, na P<Ísc�a dos
.

F;ei" ria ,:'I",,,t,,, F�f"'R" R�nt.'l, clia 15 do corrente, às 18 ho-

Expui�âo.
,

Bulhões ,'ai bem
BRASíLIA .. 13 (OE) - O

ministro T ,llis GaUót.i do

Sunremo Trihun'l1 Federal

Ma�alhães para vice-gover·
Mdor da Guanabara. No

," Tt,<, ,;;] ra�... f'''''t'''PO'()11 à
em hn iv:'3.r'!:,>, ,(10 P!l .... ,·'!'+:> n

OS "'"',?(:co:r:;"n1�tç·� .r"roc. o ,..\"'':-0_

,- ...

O G<>1/r'et" dl Ministro

na Fe.z"'llc!a c"; Lribuiu 1'0- mesmo dia será

FGder:?.}' l�'arc;ou púa o dia

19 o julgamento da reUt�e,
,o habeas-col'11US
,do, ex-goN'er,nadol'
Atrais.

dou li e1ei"i'in mie c'\lnl,inou

con! a es(;nll18, dn renl'esen

ti'nte n.G�s()r1:;;.:t'l YH1j'" aPre·

feitura, do 'Nú' (\, T e!�tG,
. '':''}�'

•

"'.J:

�h �r;,,;» 1 Democrático
N(\';:r� 'I1vpnt.f).

,O "ôvo p,,("t'e·;to. '1J10ÇO de

gràM.e :prestígio . j'l'uc.t.Ci' 80
,�: " , ,

paiti, depois de

Plori"nAl,r1;" 1(1 ih �h:il rl,.) F165,

�ef:)� ':r('lo!0nti�1O de' Sousa,
Set;r�tar�o
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