
.

Bulhões incisiv,o:
... >

'.�.

:Ningliern deve pedir aumenf�
, RIO" 5 (OE) "Nln-,

-

.

.

. guém deve pedir
.

aumento
de salário' êste .ano'; Ft;>i

�=-:Z:'::=�=======�F======�===::::::============:::;:7=======:======::::::====�===��===o que aconselhou, o Minls- . li

-, ,',trq" da Fazendü" em ypales-
. tra que proferiu na sede

da Campanha dá Mulher .

em Defesa da' EcorioL \a,
na Ouanapara. O sr, Gou
véía de Bulhôês disse ainda

que aumentar salários, se

rá incidir no" êrro havido
-110 ano passado.. quando o r
Govêrrío não ponde con-':::::=========;===S:====== .:. ..... _.,c:= .-.-----.. ----- --.. --- .,-

..

trotar o aumento do: CU8-
DIRE·TOR GERENTE Domingos �énlail(ies �ÃiiÕiüo

to de vida. I!'LORIAN6PÔÜS - (QUINTA.FEIRA) '_", 6 DE InAlO DJ.'i 1965 ,_;. ANO �:- .N�o 15,159 =É='di:::-';""�""ã-""ô-""'{'l"'c"",""b-0-Je-;-8-p-á�g-ina-'-s-----C-r-$-5�O-'
___.-----------_._.�--- ===============�=============�,

Sindicato dos
. Jornelsías.
Aniveísário
-dia 8

"

191;j I? Maio - 1965

o

------------ ---'----- �.,. ..

Castelo apoia O�E.Ã, contra comunistas
Bailarina Internacional vaf se

' ,-,-'--- ':.:!-"' -:- :-._"-:--�-
-'�- __ 1__

--,--- =":

Carmem R���s�!arp�2 n!��tm AI,.," de
o :desembarque do

,rina de renome ínternacío- Carvalho, numa promoção

Ch fnal que se faz acompanhar do Departamento de Oultu-

',' 'e e' d'odo pianista Herbertus Hof- Ta da Secretaria de, Educa-
man estará se apresentan- <;80 e dos Normalistas de 65
do nos dias 8 e 9 nesta ca- do Instítuto Dias Velha.

BUEl'l'OS AIRES, 5 (OE] saras de rádio e TV, ltU.1-

_ COlltit'U8;::, PEs,a Capl- çal1l apélos à popnlu(;ão,
('01.1 as man�I<;:;lações con- visando a, conseguir plas-
�ra o envio' de fÓl'((as DC1'- U1:U sanguíneo a ser enviu-

Le"..,{nferlcana a São Do- elo a' República Domintca

ltÜngC!l, Estudantes ap.::dre- .na. Missão espeeiEÚ de IJO

jaram à sede' �10 Serviço corro, deverá deixar -' nu/,>

Informativo �10i·te-ameri- pr6ximas horas a Vene'�

culdade de FiJosoJia, Cién- semana. professores '

.

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

... ,- .. --
.. ,,_. ...------.-.--------;�-'-.------,.. cano em Rosário. Ao dis- zueJa, com'destino a São

das e Letras -da' Universi" Escola. ele Filosofia da Uni- .

persar os manifestantes,. a Domingos levando ,vanas
.

da,'Cle de. Santa catarina, A versidacle do Parariá.

fit]l' de ministrarem as di- As inscrições permmv- 'ELEITORES: AUSTAM'ENTO ,ATE' O DIA 14 .
:�:!�i�n�f��r��a:,á�:Ser:�= '!��le;��;:� de 'alimentos e

ferentes disciplinas C011S- cem abertas, no período da
I

ld d i ,A. l'e' as 18 horas -"Q dl'a-, �4'
. -.' - -- - -- - _ ...;.._. -- - .:,_ - - - --,. - ............ � ...... � ........... !.

ta,ntes do. eibado cursQ, ele- n18,nhã na Fac\1. a e f e 'lv '... _
...- - ...... - - -. -. - ...,. - -- - - ...

verão chegar a esta Capi- Filosofia com a srta. Alva- de junho poderão ser aliso ,
DO

.
CA'RI Br. .

em flagnmie SlllCJ'onia com o, conflito do Vietn3m do ,
tal, no fi,m da presente reli Braga ,Chefe da tados noyos eleitores, de' l Sul.

.•
'--_-'- -----------.-'----- Secção de Biblioteca. da acôrdo com o calendário ,

Visa-se a iJ31pJililtar ali o Império' da foice,e,üo-mar· ,.

" O' [ I �
, , Reitoria, e à ,tarde no De- dado ao público pela Justi-

J
.
:"em JJOl: nos abso1'\'crmós cm disputas pHUt'cas iu, tclo, de 1Tllldo a, cstabelecid.as bases de 'annas atômicas ,

.

.'.'.s a o '

partamento
-

de Educ'ação e ca especiali.�ad!:J; e,m nosso te ('n:;8, mi por nos enJpenharmos no' COlll,l'feyo traha- «ue, cm suu alcance, climinariam distâncias, 'collso1id!H' ".

Cultura ela USC, Estado, O il1tej:essado '(Jeve , lho de l'ceUllcr�!.',ão l'C encrgias ant�r.iores u)'�11b:u-ata, bases táticas e opcrantes, para ação bélica .de UIatOl' CH- ,.

') apresentar um dos, següi'n- d,,�s, d,ire.!Xl{·s tomar,nos insensíveis aos acoLltei�in';m, n�l�;;'!ldura ci)l1Ü'a os povos americanós fieis_ à voeaçào �!
T�rna-se im,prescindivel tes documentos: p-:lt·tidão de • -tos exterii)ú�s, no profundos e penetrantes poderão de liherdade, aos direitos irreversíveis de aut9"cletermi- III

·C'I· 8.'q"Ueu't.en'.a' r'l' O"
.'
na.

a apresentação, por parte nascimento (com firma re- , alnesclliaNlC cm suas cons-eqüências. e imp�lcações,.na JlUl�ão, à defesa e conservação dos ideais humanos ,c'"

.

'd<> interessado, de docu� conhecida), �erÜdão de ca· III
ealmaria contincntal. IlOÍíticHS que lhe fitim o secular' patrimônio hist6rico' ,

n�ento que prove a conclu- sarnento (também com fir- .. O pa110fnma da atuulida( e internacional e dos mais c cristão, ,
são do ciclo colegial. ma reconhecida), certific:l�, inquietantes, Com a fermentação de 'lllna no,"a hecatom- i\ posição assumida pelos Estados lJniclos, a,tingiuo

O curso será realizado do de reservista ou cartei- .. he mundiaL cujos efeitos devastadores fogem ao alcan· em assaltos aos seus cidadãos e à soberania da sua'

'o'·
.

.
.

no período da tarde, na ra de identidadé. Deve en- " ce mesmo da 'imaginação mcnos )Jessin1ista. representação dlplomátib, não presc'rvados peja fÚl'hi c ."

Pr 'Ima' seDiIana Faculdade de FilosofiJ.., caminhar ainda três foto- , O impcrialhmo soviético, embora à luta pela heg-c, I) inescrúl1ulo comunistas, .tem;· como se, conclue, bel)} -
.

A ,','.
-

"II .

c-qm horé.rio previsto pa- gráfias 3x4 iguais e rec.en- • munia que tn�:,-: tntvada com o m:n-xismo 'chinês, nã.o mab alto �cntido, diante da ameaça qne rOlHIa as lla· _
ra as, 13,30 horas. teso (lc�;('ur<!. Ílctn .se M:U·:.mda, em qualquer emergência, freu- 'iões contincntais,

,

"O ESTADO" na próxima semana estará CO:qlC11l0- '--------------------------- • te' i1 at�rjdade 'ÍJlfhtradorlt, aliciante e subversiva, com A llistéi'ria ('usina, em fartos exemplos, que os. regi. ,
rando o seu cinquentenário, ,. que proCUT;t f:i:\"ar pontos de apoio. nas potências de- mcs de timnia ]JodeJÍl llroloilgar·sc em duração, mas •

Para assinalar a efemérIde, O·m,lis Antigo Diário ,JQ -II'ncorfe.U em' crl"m'e ·de , mocráticas, numa permanente ,!ção conosivc) . s1l111c1'· l.Ulnca sÚ)Jsllite1ll, em razão da sua própl'ia condi\�ão de

•
.

S C t
.

t· râneu" yj"illHlo' a -a.lm.lebrar l'c.sisi{mcias, Ilara a .üescn· fu"r".a o!.)rC"'''l·'''U, A cOlltm'ul-dadc '{lo e_"trellu·s').no cuba·
ue 'anta a :;J.rlpa ela-borou programa comemora lVG, ..

" • �. �
��. � -

que será cumprido dia 13 do corrente, daLa em que no
... " \'ôlta conqu;sta llc donúnio, no tem, ]lUl' is;.;o, _sua área liniitacla no �empo, Os 'h:. j

ano de 1915 circulava o primeiro número deste Periódi- R:o:spo'nsa"bl'II'd'adoe ,\ ))outa,dc-bnça obtida em Cuba, que foi converti, YtUltes inkrllos; o gClloeíllio, a derrocada eronômica, a

v, ,
da ('nl mera !Jos:s{'ssi'io, sob as garras do castrismo sub, miséria e a fome alasimdas. c cl"t>!i{:entes Jlã'l de, cedu •

co, '

, :sen1cnk, sem 31'l:litúo próprio, !'>ubmcíido. ao eomUll' ou tarde, sacudir O jugo escruvMizador. O f'Sllíl'ito la· •
_ do luisto de iUoscou.Pequinl, ficou �si.)lado, airayés do l,jno:�uncricano 11ão se confonna com g'O\'CTl1IlS

' de f')("

., ,f"racaslSo l>]"ovidcucial vertlicado em nosso país, coria.n· ccpeão; com dHaulII'as" amargamudas ciu e;angllf',. (:0111 •
do-]bc campo à expansão subjugadora d", (�{I1'1Üncllte, cellção, com tlitaduras amalgamadas em Sll11gilC, com •

• Mas, enlbora o movimento. de Dlar(;O 'repusesse a confO'!'mmn a fisiunomia nacional c dão aos povos. _.
.: Náção na {TUha dn seu destino democrático, n�o deve, com' o' �1:Jltimcnto de fraternidade, c de apêgo' à indc-I

..
mos cometer C' alimentar a ingcnuIlliulc otimista (1c Ipendêúch, a COlll'ri."neia cll; sua soberania. '"

• que 'nos cdloc",1l10S a sah'o de novas juv�stidas, Deve-se.' . Não hú. assim. nem ')Hlcle, haTer, 110 hcmisfél'io oei· _
• JC\'ar cm conta (Jue I� pcrigo vlermdClltí� 'dJlãlO foi. t�xtintto, ü�n.t:�L lugar li hl1Jllantação d.e ·doutrinas e práticas ex-

III
uma vt'Z que se con mou na c lAn es Ull ar c, ap;,nt'.Il nu, t-n�;m;'itas que o o:mms'iollisUlO imperialista smiétiüu, fi'

.• do l108ição jJlenllfl, 'mas em 1'eaUdade atuante. I:OIJI cnu- :ü):l_'1domm.(lu o {'{Jml11'om�ss'o' de cocxis�êncitt lJl�cifj.t'�"_
TRABALHA.DORE'S TE'RA-'Q 'DIREITO • ida defensiva, soh' mulW:ornics e a�fu1{)s 1':.pclUentcs, f��,ia tl'an::;.fi)l'mant!o cm 110VO atentado a .paz· e a CIVl' III

III E8sa orientação se estende à Argentina, Uruguai, Bolí· liz.ação, III

!!IIi via, VCAle:r.uel,\ e outros países, cm ligações ininterrup' Justifica-se, lJois, sllb todos o� aspectus, e ainda •
A TRINTA DIAS DE FERIAS • tas com Ha\'Ulla:- d�ntro dos tl:atados de cl:ua e' supeJior significação, SOb.

dos altel'atldo o 'aI.tl'go 13.'I
III

d perUt·ida. COlltudo, � ()portul1idad� de tomáda do )'0, a unidade de listas e dc propósitos das Nações ami."

•"" lIP er (.'»)1 erras do BrasIl. <lUt'l seriá glg'antesco ]Jasso 1):1·
' -

(I
" •

t \' t dO'

dà "C' l'd
�

d s ""!!II'
.

neanas, unJa, açao eClSlya III er cu. ora .a rgalllZa·
.

• .onso 1 açao .
a .úelS

.., l'a a comuni:l;a�:ão t"ontiuental, foi adotada a táti(la de çfio dos Estados Americanos, pam o restabelccimcn- ..
em breve direito a trinta do Trabalho, O projeto su- .11 inn!:->ãú e ]wsse integra] (lo CarHJe, como lJ!\se· maÃs amo 10 da Ol'dem cIlllturhalla c)'.imi.nosamentc na rcpúbli"u
dias de féria!;! conforme es- birá ,""gora ao Senado para" ola c, Si'I,ll dín;da. de ill�llortând mais efIciente 11ar' jnsulana."'l'(�pOlldo-l1, )'NJ' J)IJnl·0U ..à.,f91�ç,;, ..no �cu >t](:sH·,

. tabelece o projeto Ilpl'ovado aprovação e posteriór san-" Ôll ])ioviml�l.Iiu:-j agrcssiYos }lostcl;.loies,··· ))ai a 'luta S,JAl' nu livrc 11<\ sua yilJa autóHoll:ia�, e. Íla: Sltn. ti'. ú.qüilitlailc

pela Câmara ,do� Deputá- çãp __
pelo Pre$iáente qa Re-:' ,ii g'l'Imt< cilo . } ;,fuslillÍ,r'.,

, ..

, ',' "". .", lic.:Üia:· .;d âüea. ':
'

. .
" .' .

�,

(� :.. pública,
,','

..
' ,� . I , ,].' ;;j{,: 'e,j" .;. [, ,",,�!'1>� i.: "1,;It� i, ,)

_�_�e._'_

--x--

l\'lElO SÉCUI,O
J.,IDERANDO .\
'BôA IlUP,RENSA
CATARINENSE

,

Dia 18 do 'corrente os

'[ornalístas profissionais de

Santa Cataru1-a estarão reu

nidos para comemorar mais
um. aniversário da sua eu"

tidade .de classe.'.
'

As comemorações que as

sinalarão, a passagem da
efeméride tem como ponto
alto 'o juntar de conrrater- I

nízação que. será .'realizado
às 20 horas 110· Clube Tiro
Alemão,
Em nossa redação acha

se a disposição dos jorna-
• listas interessados uma lis
ta de adesões ao ágape,

JQ opera olhes para ffVER"�

melhor a sucessão

RIO, 5 (OE) _ Xá çlo

SAO PAULO,,;) (OE)
o st: Jànio Qua,dros em

barcou ontem para Lon

dres, afim de se submeter '�
n ma:s uma íntervencão :�

Depois c'e amanhã as 9 n08 ohos. o .ex-prestdcnte,
,l'mil.S cs soberanos Persas' J�cfel'indo-se �, sucessão

,·f.Bi?'l:r:i.�· D2rR Academa pa;"lid.a, afirmou haver o

M'j'.
. .1 l' N fa"";',,,:1'.8. 'd'a,,' inelegsbüí- •

p : J� O- "" ::r nJ?:�d�8S .... e�ra�. -

,r�g::rs�p,l'r'O :'5 13 homs' dades. "Depoía �le. conhe-

P?i�P. ,�y0,I:�j'Ó�(},J;�l;'}'"'),d� um �i�O. Ô",">f:, rfl;e;.ít.ul9� , é que

!í'w.��(). il.� N n&.:a..<i -:àe: \�if'fp'!. w. -c� "t:�-à::� :, ,Spl�;:;l,.l't,
lS�xt;i'ieir-a' t'o:rnpRr.ec€r;ão, do ine�!llrl_ió.'l. ,:'1L1tes do em-'

ao .1llOnlUmmto doS pracl- bal"quc, 0'03,'. Jáni'o Qüadros
l;lhas no At.érro da Glória, dirigi1l cart:1 ao Mini;stro

Eu!as majest.ades assi:;tirão Juarez Távoxa pedhldo :1

no domingo u um8/ parllrJa .

êle I revel' o cstatutÇJ CIO$

'de fuC€bol no Ma1'acunà � portuários, que cance)a d\
rei.tos adquiridos p01a clas-

Oi{"d 1- r:
.

".' i�a ,O ra na ouanabara
Irá 0(>noiS de enmorfr .

!)

programa oficial em Brasi
lia chega rá ao Rio, ama

n11i.Í, as '1'),30 horas desem

barcando no Aeroportq, Mi-
'1'Jtar .00 Galeão �iuincr(j. ,

pura seus aposenL0s espe
cialmente prepa,rado 'no
Copacabar'a Ps:lace. As 30
horas o Xá' e a Imperatriz .

comparecf';l,"ão a, um ban

quete
.

no palácio GUll.naba

ra seguidQ de recepção, . domi'lgo partirão
Buenos Aires

para
.'

se.
....__. --_ • ...-.-,- ._--- ••

o

_._"_

Segunda feira início qo
. curso de Biblioteconomia
Está assentado para a

próximú segurida feira, dia
'10 do corrente., , o início,
nesta Capital, do Curso de

Auxiliar de Bibliotecono

mia, promovido' pelo De

partamento
.

de', Educação e

Cultura da Reitoria e Fa-

Para o dia 13 de Maio a Direção de "O ESTADO"
elaborou o seguinte Programa: às 8 horas Missa em

Ação de Graças; às 9 horas V 1ta ao túmulo do saudo
so j\)rnailista It.ubens de Arruda Ramos; às 10,30 inau

guração do 'retrato dOi Dr: R1.1bcl1S de Arruda
.

Rumes

'ria sala da Direção de "O ESTAbó", às l1 horas co

G.u1tc.! na Redacão, ',às 12 ia�mogo aos funcionários ne

"O ESTADO",
,"' .-

BRASill!t\,)5 �OiE) -: O

,Co�lsu1tor Ger,'j.l, Àa Repú
,blica, ,em P31eeer'. aprova·
do pelO Mi:r.eGbal 'Castelo
Branco, .

esolareceu ,.que o
"

ex-presidente,' JâEio.., Qua·
di'os, violou a lei no que

importa BIn Cl'imé ode ·res

ponsabilidade, ,ao. aut?riz::ir

,.

, .

Executivo-
".

, ,

du

.. '�':' ;·$.!#AJ;
No t1agra.nte, monu:nto 1<111, (I,U!:', Q GÓ",·l?1·1'I1Ülc,.I' dc. l�stado, junin,mcntc ("VIU tl lll'

.

.\(h�t:l)al R::::m()�, da :;\í(ni {'líri�!,'ia!J'l"f'1' ll<)',;l ,fi 1l!.l,!I;,hÕn'Yl[l.lc 05 comhuiria do a.el'lI'

pinto ao Pal:ldo da Agl'oll!lmk:t. u,!,Xi�.; ,0 ues>\w I:m rquc dó Chcfe' do Execóü\ I) .li ..
,

mrmlJã ;de Ol1telll,
.' ,

o paga.ulento no ano ele

1961, de 255 milhões, 179

mil, 914 cruzeiros. e 10 cen

tavos, � Prefeitura de Por

to Alegre, _córre.sl?ondente
esta quantia a impostos
territoriais e prediais, que
a Previd�nci<.t Social havia

deixado de pagar.

. ·'FAC�GRU�E-iR0-a0-Sut:T1It!ifYI18:
O TEMPO, (MeleoroIÓgico)

Síntese elo Buletirn GeoHuiteorológico de ,1, SEIXAS
NE"""'O -l-d'.I. � ",,'a 1 a ate às 23,1l! hs. do .dia 6 de :maio d,e 1965

I

FRENTE PRIA: NegatIvo; PHÊssAo ATMOS;FÉRXCA
)\J.I::E:DIA: 1021.1 milibares:' TE.\\fPERATUR.A MÉDIA:

�.3� CCi;:WgrQ,tl��; Ul'tlIDADÍJ1_ �ELA'TTVA lV�ÉDIA:' 7U,Ô%;
LlTVIO,,-,IDADE, 25 l1).U1S: Neg.at�v\) _ l�,;) 1111118: Neg,'1-

Çumulus.,:,_ Stratus _' Nevoeiro cumulai� ...:.. Tem·
:'

'\

t s" t\�- -l./O -,1: _- ..

.

. ",�e",.!.}ol.�,,: ,.\

BRASíLIA, 5 (OE) -'To

dos os trabalhadores terão

Conforme noticiamos I em' nossa Úlli..

ma. edição. regressou na manhã de 'onlem

da Capital, Federal o Governador Celso
Ramos, que viajou' para aquela cidade
com a finalid�de de assinar .e contraio de

'empré$limo. do 'DIU' às Centrais Eléiricas
.. ,

de Sanla Calarina S/A" no valor de

US$ 3,5 milhõe,s.
Ao deseJPbarcar no aeropôrlo Hercí

lia Luz, declarou o Chefe do Executivo
convidado' o Presidentecalarinense ler

\ Casielo Branco a visitar Santa Catarina
'-I '

: tij ,?or ocasião da inauguração da SOTEL·
CAI informando que o Presidente da Re

pública de, pronto aceitou" convite.

BRASíLIA" 6 (OE) - O tuação na Capíta! domini

cana é de calma, embora

tiros esporádicos sejam ou

vidos de quando em quan
do, em várias partes da Ca

pital.

Presidente da República
manteve esta tarde reunião

com os líderes do Bloco

Parlamentar Revolucioná,
rio. ·lnterpe)iJ.do pela írn-,

prensa à sua saída do Pa

lábio do Planalto, disse o

l\1:Jxe(:hal Castelo Branco'

que o Brasil da«:á todo o'

apóio à Organização dos

E�trtclos Americanos, no

combate ao comunismo na

América' Latina. Informou

ainda o chefe da Nação, que
em ampla 'colaboração com

o Congresso N.<:lcional, o

Brasil enviará, se solicitado

pela Organ,i:mçüo dos Esta

dos Americanos uma troo

pa para a República Dorni
ni'c?na, com a missão úni

ca ele 001abo1.'8.1' pura o Yes

í:abelecimonto' da ordem e

da "02\p; f) nunca combater

h,.c;�i",e5. A trOD:1 brasiletra

atuará de maneira idêntica

r o''''1'i1<:"i0l1nda na faixa de

(:�;,� > En.CIuanto isso, notí

ri��.� c:u\Q.Cl'3cl<'lnt!,,5; de Sal). Do

��){ng'os, jrn:t{Qt=Ílll Que li -si·-

,S2\.0 PAULO, 5 �OE)
Os vários deputados fede

raís que hoje embarcaram

para Brasília, abordaram

temas políticos de impor,
.

tãncía e destacaram em

caso especial, a crise na

República Dominicana., Fo

ram. unânimes em condenar

.

a intervenção norte-ameri

cana naquele país e rnani

fest:u'lm·se contra o envio

de tropas brasileiras para
San Domingos. No RIo após
dar por encerrada sua mis

são no Brasil, o embaixu

dor itinerante Avarel Har

'rímarm, anunciou q118 se

guírá. ainda hoje para B.

Aires. Sôbre a situação do

minicana, dísse: ,,_ A his

torta, mostrará o acérto,

,d;af> medidas adotadas pelos
. EE�GU. em San Domingos.

Intervencão Americana e'm São Do.
.'

minGOs. . Reoudiada na· .Araentina
4"�.. W

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RIO, 5 (OEl "�;ão ha
. nenhuma índlcaçâo de w\�

a Conferência Interameri

cana, marcada para o Rio

o S V A L DIO M .E I� O

NOVO HORA'-RIO DA PREFEITURA E' bom' que .os

interessados em trato com negócios pertinentes à admi

nistração municipal tomem no\8. de seu novo horarío.

Tem novo, desde 3. do corrente mês.
_

Expediente interno, das 11,30 ás 18 horas e O' externo,
das 12 ás 17,30 horas.

Aos sábados 'não haverá mais expediente .na Prefeítu-

ra.

Tome nota, para não acontecer que-, chegue fora dês
se horário estabelecido e tenha que bater córn o nariz na �.

porta ...

lVUNHA COLUNA (NOSSA .CAPITAL) Por acumulo de
matéria paga, já se vê, minha coluna 'ontem, passou. 'pa-

inscrições.
COl1�0 SE' pode ver, agora vai mesmo.

BRAZAS POLíTICAS. Jaime de Arruda Ramos e Se

bastião Neves, aquele pela "A Gazeta" e êste último por
ésta folha, continuam mandando brazas acesas, produzin
do queim3dul"as do "terceiro grau na UDN.

--�------'------------�

-.

de -Janeiro. lpovo domínicano escôlha
livremente os seus gover
'nantss Disse que. os Es
tados Unidos não reconhe
cem o govêrno dorniníca
no do CeI Francisco Cara
manã, 'empossado ontem.
porque êle representa ape···
-nas uma faccão: A elos
rebeldes. O sr. Harírnan,
rca ürmou que os Estados
Unidos têm provas de que ,

3 paredões para Iuzi'u

mentos, foram ínstaladcs
pelos rebeldes em São DI)-

mingas. sob a ínspíraçáo
e'e agentes comunistas.
Disse ainda que a infiltra
ção comunista no movi
mento rebelde. é tão ma-

,

•

Com .Jmensa satisfação
. registramos na efeméride
que hoje transcorre a pas
sagem de mais um aniver

sário natalicío da exma.

sra. Dep. Walclel11!ar- Salles,
pessoa.' rle destaque- em- ·O�
"nossos meios sociais e' C1Jt

turaís,
A 'nataliciante, por .sua

bondade de" coracão.. será
-estarnos certos, D.O '(lia de

.h'ojc. alvo de grandes 1\1a
nírestações :ce apreço e �s

tima 'por parte de seu vas

to círculo de' amizades, as

quais prazerosamente 'O
ESTADO. se associa C0:11

votos de perenes felicicl"-
des extensivas a sua dig'-

seria 'adiada nifesta; que muitos ele

mentos democratas que no

puínc�i?io participaram da

revolução, já estão procu

rando asilo em embaixadas

em consequência da crise
na Repúhlica Dominica
na."

A informação foi presta
ela a imprensa por fonte
autorizada do ttarnaratv.
Acrescentou que o Govcr-
11'0 brasileiro, desconhece

'-Acontecimentos Socio/s

�IU{----�
, posição de Flôres em nossa

Festeja bodas de prata no cidade que será em setem

próximo dia 25, o casal, sr. bro próximo.
e sra, Manoel Alfredo Bar

bosa (Mll'l'ia das Dores). Na

Igreja de Nossa Senhora de

Fátima será celebrada mis

sa em ação de graças. . ...

estrangeiras. Enquánto-
so, as últtmas . informações
iprocedentes de São Do

mingas, índíe-un que reina

aparente calma na cídaríe.

._

oficialmente os rume rcs

ra a sexta .págína.:

::�:I:�::::�:i,q:,:n:,::"_P::,_�oa '::::"�:: :a::::� ReDU lador-··Gesteira.·
TELEV'ISÃO CONTINUA SENDO NOTICÍA E caãa

vez provoc'wdo' maiores Êl' mais desencontrados 'comentã-
'. .

rios.
.

Os concorrerites para apresentação de .propostas, são

diversos. Contam-se cinco até aqui, que estão-voando pa-
ra o Rio ou mandando procuradores para o registro das

sôbre uni possível

, .

menta da.' conf'erênc.a. Por

outro lado. ao embarcar
para B. Aires, o enviado
e�'pecial do Presidente

Johnson sr. Avarel I-ú�;,i
man, afirmou que o ',b.'c
tivo dos Estados Unídos no

Caribe, é ·pro�p.{Gr- vlcras e

criar condícôes pah, que r'

Sra. Dep. W:aldemar
Sanes

FAZEM ANOS HOJE:

.,.
.

,

USANDO

a Senhora também poderá

níssíma farn i'Ia.

sorrir todos. os dias do mês f··.. Joel Pires

<:0:11 invnlnnLário atrc so.
ft:lf)jc:tr:?l'Y\(''.::. l"() ('li:?, r1e on-

tl'.m o r'0"llrso riP, mais mu

an;vers(;r;o natalício do

assionaJ

-
.......

,

M

MÓVEIS CIMO
}
,

-,

nosso ilustre amigo sr. Joei

Fiires, Fr��maceutico, radí
cada na Praia de Cambo

riú, e proprietário da Far

mácia Vitória naqúela cí

dade e pessoa bastante' co
nhecida' e estimada naquela
comuna, onde' goza -de sc

lidas e merecidas .amiza-
des

,

Embora. tard�àmente,· O
ESTADO se associa às' mui

tas ' manífestações: que
lhe foram endereçadas _

nó

diá '-de ontem Pela �JaS2a-

. gem; ele seu natalíéio e au

. gura-Ihe votos de muitas
relícidades- extensivas 'e <;':18.

�ligna fa]1ülia.·

NASCIMENTO

Acha-se em festa o 18:

do nosso ilustre amigo sr.

Oldir Dias, a-gente .local
c'os Expressos Rio Grande

elo RuI - São Paulo S .. "
s ,

e nlllmenauense e de SU1.

exma. espôsa d. Dorotéla

Goncalves Dias. com o

advento de sua primogêni
ta MARYLSE, ocorrtdo d!;1

2 do corrente, na Mater

nidade Dr. Carlos Corrêa
A recém-nascida e seus

venturosos papais O ES

TADO. augu'ra-lhes votos

de perenes felicidades

Pragas exigem
• Combate

Inmltero6 são ainda . ,JS

lavradores brasileiros que,

por falia de conhecimentos

a respeito, se descuidal:l

-de prot,eg�r sUas plant'açó('s
contra os insetos que a3

atacam, considerando o a

parecimento elos mesmos

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

Está de volta de sua via

gem ,<t Fortaleza, o dr. Mil

ton Leite da, Costa.

-:-:- -:-:-

Sônia Maria de Oliveira,
um brotinho do jovem "So

ciety:', que no próximo dia

13 vai festejar ofi seus 15

anos.

.' .. '.'
o_:_:_

O baile Oficiãl das "Debu

tantes . de 1965" a se reali

zar em agôsto, nos salões :

do Clube. Doze, será abri

lhantado por uma famosa
orquestra da capital paulis
ta. Esta em atividades .<t Di

retoria do Clube Doze, com

a. programação intensa para
o baile do ano.

-:-:-
.; ::.' -:-:-

Numa reunião, era comen

tada a elegância e distinção
da eXID:l, sra. d. Ruth Hoep
clce da Silva, que em recen

te recepção com um belíssí-
.

mo modêlo em renda palha,
lançou a moda das saias

amplas.

-:-:-

Deu rápida circulada na

Capital Gaucha, o gerente
do Querência Palace Hotel

senhor Walter José da Luz.

-

..-,-

No próximo sábado' o

Clube da Colina, (Lira Te

llis), acontecl"rá movimen
tada Soirée homenagem ao

dia das "maes".

Recebe hoje em sua boni

ta residência , senhorasfl de
nossa sociedade, para Um

eleg<tnte e movimentado

"Chá", a simpática senhora

'Virginia Borba.
r01110 meros acidentes ocn.-

c!or ais. !sto é errado. por
c ue ficam sujeitos a mui
tos riscos. Um ataque in
tensivo düma pf1aga pode,
em poucos dias, transfo"

,mar o lucro esperado como

infalível numa dada plan
tarão, em prejuízo.
As pragas da lavou!'::t

s?_o muitas. Umas aVacam
as plantas apenas quan,lJ
no estado larval; outras,
tanto comÇl larva como �no
estado adulto; outras, no
E':S,:·.ldo de ninfa, ou ainda,
de ninfa e adulto.
Pertencem a diversas fn.

mílias, sem embargo de ser

ifelativamel1te fácil reco

nhecer as principais. Cor
tes insetos, como os pel'í'e
vejos. são sugadores, e

quando. perseguidos, expe
lem, €'111 defesa, um líquir1:::t
de cheiro mais ou menus

desagTadável, que os ide'i
tifica.
Outros. C8'11O os besouro;:;

car·2.cteri:;:r.dos pelo corpo
robusto, resistente, com.

ou sem chifres, a�acam
quase tôdas as partes da
planta.
E ' preciso dispensar o

maior cuidado à proteção
das culturas contra as pra
g1as, combatendo-as assim
que apareCeJll. e mesmo,
segundo os, casos, com tra
tamento preventivos. Feliz

mente, êste é um dos as··

suntos que os especialistas
mais têm estudado, e em

que os técnicos brasileiros
se acham bem capacitados.
Falta é que os lavradores
de tôdas as categorias s·e

info�em convenientemen
te do>mesmo, e sigam o

exemplo os fazendeiros
mais adiantados. E' perigo
so facilitar. Nas épocas
certas e segundo as pecu�
liaridades de cada umo"

das culturas devem ser pro
tegidas contra o ataq�le
dos insetos que lhes são

peculiares, do mesmo m.o-:

do, é claro, que contra "8

doenças,
��__�_oot.-� .. � ... ;..

"La Perla. di Napolí", o

, moderno restaurante na

Praia da Sau�ade, de pro
priedade do' sr. Luiz Cerno

ni, inaugurada na noite de

ontem.

t, AÚim�s' -infótmados que o
"J,-:;;:'

"Departamento de Cultura",
movimenta-sepa'ra a La Ex-

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

E . O FUNCIONAL EQUI.LlBRADOS PELA BELEZA

Ao fazer o lançamento sem precedente no. mer·.
I .

.

cado mobiliário nacional, de sua maravilhosa e

inédita linha ·,�r9J8:ssional de móveis reside"n'-
. �",

ClalS, M O V E I S C I M O se congratula com seus

freguêses e amigos, e todos aqueles que éo,otri:
buiram de alguma forma para que fosse possí.
vel a conquista, dessa realidade,' que vem ,c,riar�:
uma nova concepcão de rara beleza - a.

linha (ffJJassionai MÓVEIS �IMO.

Com o Presidente Ivo Sil

veira, palestravam no Ameri

can Bar" do Querência Pala

ce, o Deputado Armando
C�ni1 e o Deputado Nelson

Pedrini.

-:-:-

"BALET"; Está marcado

para o próxima sábado e

domingo, no "I:eatro Alvaro

de Carvalho, a apresentação
de um "Casal" da capital

.

gaucha, consagrado no elas-

sico- "Balet".

",.: c -:-:-

Foi visto jantando no res

taurante do Querência Pa

lace, o Desembargador HeI'

cílio Medeiros Filho.

:--;-;-:-:-

No próximo domingo, o

Clube Doze de Agõsto, re

cepcionará associados e con

vidados, para movimentada

Soirée com uma fabulosa

'orquestra de Marimbas.

:-:-:-

Será no próximo dia 16, a

comentada Regata do Perfu

me, que terá o alto patro
cínio do Clube de Regatas
Veleiros da Ilha, Drogaria
e Farmácia Catarinense e

Helena Rubinstein.

::::::::: -:-:- ,

A c.<:1ntora Neide Maria,

que na última terça-feira a

conteceu no "American Bar"

do Queréncia Palace, acom

panhada por'Antõnio Dutra

e Carlinhos, foi ovacion<tda,

quando cantou "Primave

rá", e "Canção da Volta".

-:-:-: :-:-:-

.. '#:
E falando no "American

Bar", 'também foram �istos
no mesmo ambiente, em ro

dadas. de uisque; o dr. Zen

non Garcia e o dr. Cyro
Vasconcelos.

".�-:-:-
Prepara-se para uma via-,

gem a Porto Alegre onde

particij')ará de grande acon

tecimento social, o Deputa
do e' senhora Genir Distri

(Jussa).

�:-:-

-�-:-: :1: ,': .� -:-:-

No próximo dia 5, o boni
to brotinho Ana Dimattos,
recepcionará o society pàra
a sua festa de 15 anos.

Vende-se uma casa próxima à vila operária em Sa�

co. dos Limões.
Tratar na rua Joüo Pint.o, 9 - sobrado, com o sr.

Ivo.

CASA - VENDE-SE
Localizada à Ru'J, Clemente �vere n. 74 - Prêç'

Cr$ 3.500.000 - Somente à vista. Tratar com Ferráz �

Palácio do Govêmo - fone 3845.
-------------------------------------------�

\ �

'PROGRAMA DO MESi

a;:- :_:a8

MES DE MAIO
\l .: Orquestra "MARIMBAS ALMA LATINA"

lG/5 - ENCONTRO DOS BROTINHOS: (dedicados
a todos os estudantes Universitários) - Apresentação
da Nova Orquestra do Clube - Início às 21 horas.

30/5 - ENCONTRO DOS BROTINHOS - Inícir.> às
21- horas,

'

MES DE JUNHO.

'9/6 Orquestra "ESPETACULO VIENENSE" às

horas
MES DE JULHO

3/7 - Festa Junina - Início às 22 horas

9/7 - Orquestra "FANTASIAS DE ESPANHA"

Início às 22 horas.
-OBSERVAÇÃO: Para as festas dos dias 9/5-9/6-3/7

e 9/7 _J RESERVAS DE MESAS NA' SECR.ETARIA DO"
Ç1"i�·�»Je '

.

".

�� �i�-;� ����:��;��7"�
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ORBE-PRESS (E'STOCOL
MO) - Os crítícos alemães
fizeram grandes elogios a

uma escultura gigante dr-

nominada "Agulhar' de Ica Dínâmíca, de stuttgart. O
roo Foi esposta recentemsn extraocdinário monumen
te em frente ao Instituto to, de 9 metros de altura,
Técnico de Estatística de e de não menos de, 24 te-

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

MrravHhas da Técnica e da Cultura
VII

(Continuação)

A princípio a Music Hall

Symphony Orquestra, com
área da ópera Bohemía. E'

surpreendente ver a orques
tra surgir do assoalho, 10-

______ comover-se para todos os-�---.

l�dos, e o jÔ9,'O de luzes, que'
dá, ao espetáculo uma vida
fantástica.' O Rádio City
possuí acomodação para
6.200 'pessoas, e tôdas as

sessões,
-

dia e noite, ficam
sunerlotadas. -Houve, a se

guir, balet, 'revista, dança
ritmada de 36 gírls, certo,
com cenários os mais varia
-dos, pois tudo muda de re

pente. Poí um esoetacuto
oue muito DOS- impressio-\'

nau.

Domingo, nosso progra-
ma começou ao meio dia.

,Fizémos um tour à China
town, uma cidade chinesa,
onde vivem os chineses imi
grados e estabelecidos/ nos
EE. UU, E' impressionante!
Parece estar-se na China,
com tudo aquilo que se ima
gina ter na China, O povo
se movimenta na rua, as

"casas de secos e molhados

apinhadas e o comércio, a

pesar de ser domingo, todo
funcionando, com as mais
variadas coisa.s,' numa infi
nidade de souvenirs, traba
lhos típicos da China. Pas
seamos por todo o bairro,
entramos nas lojas de co

mestíveis, vimos o tipo de

alimentação .chinesa (cogu-,
melas secos, cebolas em a

bundância, râs salgadas,
pôlvo, etc.); visitamos um

templo chinês e até almo
çamos, num rest'turante tí

pico, uma comida ,que não'

impressiona bem. Por 'incri
vel gue pareça, tivémos que
,comer de pausinhos em pu
nho!
'A noite, 20,30 ,h" fomos

assistfr no Carnegie Hall,
um pianista russo, Yakou
zak, que deu um recital de
Beethoven, agradando a to
dos. Que maravilha de pia
nista! Tocou primeiro Thir
ty-Three Varíatíon ou a

Maltz by Díabellí e em se

guida a Sonata in Biflat
maior opus 106, com alguns
extra a pedido da platéia.
Ontem, cliã 1 de fevereiro,

tivemos nosso - primeiro dia

, de visitas .oficiais, organiza
das pela Midltown Interna
tional Center INC. 'As 11,00
AM., tivemos agradável en

contro com o secretário da

SEPRO, Alvaro Vale, que di
rige êste órgão atualmente.
Falamos muito sôbre a si

tuação política do Brasil e

nos admiramos da capaci
dade do Alvaro Vale, bas
tante inteligente.' eida clare
za das suas ponderacões. A

sezuír visitamos' tôdas 'as

instalacões da SEPRO da-
aui, e pudemos apreciar
trabalho esnendído de pro-'
pazanda cue êtes desenvol
vem, inclusive da língua por
tuauesa, pois mantêm um

curso de 6 horas de portu
f-,'uês, com 700 alunos, cons

tantemente.

Outro trabalho relevante
do SEPRO, é êle se fazer o

intermediário para impor
tadores e exportadores do

Brasil, e dos EE. UU." au

xiliando-os em trabalhos de

pesquisa de mercado, de pú
blico para determinado pro
duto, etc. E' um trabalho

importantíssimo êste, e o

A'lvaro Vale espera que tu
do isto traga proveito ao

nosso país, muito partiêu
larmente no setor do turis

mÇl, E' um trabalho de uma

técnica formidável e que
necessita 'de trabalho de e

quipe. Existem várias seções
técnica, cultural, de pesqui
sa, etc. 'A tarde, 1,30 PM, ti-

o

vémos outra mesa 'redonda
na "The American Society
of Mechanical Engineors".
onde fomos recebidos pelo
seu presidente 'e mais 3 en

genheiros, um mecânico"
um eletrecísta e outro civil,
presidentes de outras 3 as

sociações , de engenheiros
dos EEUU. Fizeram-nos bas
tantes perguntas, nos espla
naram as atividades de cada

órgão que êles presidem e

nos proporcionaram uma vi
sita a todo o prédio, que é
formidável. 'A tardinha re-

'solvemos f::!er a visita ao
"

Empire State Buílding, o

que nos impressionou mui
to. Fomos primeiro ao an

dar 86, depois subimos, nou
tro. elevador ao 102. Que es

petáculo deslumbrante! Tem
se uma visão completa da
ilha de Manhattan e por
sorte nossa o dia se apre
sentava límpido. Pudémos
filmar e bater fotos lá de
cima. O que nos causou sur

presa foi o fato de ser tudo

pago, E' falta de costume,
pois a medida, bem pensa
sada, é boa. A seguir, ainda
visitamos a catedral, achan
do impressionante a figura
de cêra do papa Pio XII,
sentado em seu trono.

\

'A noite, fomos ,ao Town

Hall, assistir ao Choral Ac

tívítíes of Temple Uníversí

.ty, com a orquestra sinfôni
ca de Philadelphia. Foi um

programa bastante' intere
sante e de' que gostamos
muito. Hoje, dia 2, nosso

programa foi mais livre, em
bora tenhamos tido uma vi

sita, pela manhã, à New

York Stock Exchange, que
é a bôlsa de valôres daqui.
E' impressionante o movi

mento, parecendo um for

migueiro, e tudo é ,feito por
meio de computadores ele

trônicos.
(Continua)

�
,

-------_._---_._-�---

!

Esq(leça
O resto!

tas no Prêmio Camões. Em
bora o prêmio exista há
cerca de dez anos, este é
o primeiro ano' em que fi-,
co. restrito a peSS'l8.S üe
fala inglesa. Explicou um

porta-voz do Conselho' -,

O objetivo é encnrajar pes
soas de fala in<slesJ. a a

prender o portpcucs leva
ria vantagem injus�,a em

tal competição.
As ,inscrições ,deverã-ô �;er

feitas antes de 31 df;) julho,
As trad'1çõ>es ten� :-le ,oer

originais e inéditas, datilo
grafadas, e:espera·,sé 'que
os trabalhos vencedü::es se ,ORBE-PRESS (ESTO- menta no mercado de a-

jam publi-eados. cou\!!Ç)f --;- Os .suecos au- côrdo com os dadcs PLlbli
Três d0S v�ncedores do ment?-ram substancialmen': c.ados pela Mya Syst'e __ 'o! ,oh

ano .pa,ssado foram rí.i}jhe- te o con-sumo de vinho e get 'AB, companhir sueca.
-. re8: '0--1'n'±meiro pr{{ll1�O Co"

�- d��N�eja 'durante o ano <fístriJ:;úÍClora Ue vinl1a e
be à Sra, Elizabet.h CC)\' pe pa,osado, enquanto que o de bebidas alcooEca2_
la tradução cie duaq '-:remi 'consumo de be)Ji-'Jas for- O total- do consumo de

_

cas de -Rubem Braga. tes mostr-ou um menór nu vinho de 1964 sÇl1110U :n.77

é Ul1l.3. to; o tL:abalho foi realiza,
críacão do famoso projetís do dentro de uma tenda
ta sueco, Vicke Llndstrand de plástico, a fim de asse.
das fábricas de crístat E:os gurar uma temperatura
na, uniforme Um jornal a12-
A estrutura se compõe mão compara _Q monumen

de 1.200 partes, cada uma 'to com a agulha dc Cieo
de 9m de espessura e, C01;1 patra, o antigo obelisco e
um pâso de 50 kg ou mais gípcio, e outro comenta a
ligadas por um novo, tiP'i sua forma C01110 pertcncan
de cola. Não se emprega tes a era moderna do; f{
nenhuma armação ou, ou- viôes e motores a reaçâo e
tro .màteríal no projeto, I"!) de seus brilhos de esmerr.l
.ram necessários seis mêso, da, como se fosse cortado'
na - edificação do monurnsn de um iceberg."

-,--,------ --�----

WiUian 'Roger? Aplaude a

cão lritérnàcional na {ampan�1�
de ,Erradicação da fvlálária

(o fÚ"tnrU�J-,-,,';
,

WASHINGTON, ' ORBE- gers que os E"carlos 11n1-
dos contlnuarao npriando
o programa ela Atianca ra

PRESS ,- O; sr, Wi.lli,H11 D,
Rogers , coordenador :'\_0-

junto dos -Estados Unidos

para os Assuntos da' Alían

ça 'para o Pr,i)gTeS3(1, ele

giou os. esforços :Je cocpe
ração Internacícnal desen
'Volvidos pela J�mél'J('a Cen
tral para 'elTap;ca�' a '11a

lárta.
Falando numa c'I';'11erêl1-

ela de' três dias em ,q ue se

dis�utem os planos pum à
erradicação da n-,'t;:tría no

Contínente. disse o sr: Ro-

ra o Pro;\'r(,S:l, em

os seus ;, n'; ,\ -

'"

S�gund 1 f} sr H"Jgcl's f)
I

programa c.e COI':'_1:'I8 te
mal.u-ia I�Xigf; :-t coope: H
cão íternacii.ia I,

.

por i�u-,
que o 111;):;[Jt�j�(J irr namtssor
da molésua não l'f�SI)i?ita
as front.eiras nacionaís e

"a errac1��u(!:w dj .na'ária
só_ terá cxí+o co n U:11 pro

- grama de C; ,ll-�- ,P,1l'tic':per.l
tocos os ;J·1!SCS aI,�caà()5.

Prrmios para Traduções de Obres U ..

teráries Brasileirás e PortuGuesas'
em Londres

ORBE-PRESS - Londres
A' fim de estimular na

Grâ-Bretariha o' conheci
mento dos países de tala

portuguesa, o luso-Bra.slii-,
an Council de Londres p.s

tá encorajando intelectu
'ais britânicos a traduz;r
passagens selecionadas de
obras l�terárias portuguE:'
sas e brasileiral' ;'leste �Ó'cu
lo.

o Conselho oferece pi ê
mias em àinoeiro para qs
melhores traduç('.es ,insr:ri-

1,oç1,)$

.t

Preto
7G9• .7 ,

Preferem
C

Suecos
Vinho e

Cartas
Arnaldo S. Thiago

Passado o longo perJodo
de férias, movÍmentam-se
novamente as associações
cultunllis que se mantém,

"nesta Cidade-Estado do Rio
.., " ,

de Janeiro, através de tan
tas dificuldades. Algumas,
como o Centro Catarinense
e a Sociedade Brasileira de'
Filosofia!; tive'ram êste ano

renovadas as suas direto
rias e aprestam-s'e para dar

� cumprimento aos seus pro
gramas culturais, com o

que prestam relevante ser

viço ao país.

Na Federação das Acade
mias de Letras do Brasil;
no último sábado, 24 'de
abril, foi aQ escritor e jor"
nalista, snr. Luiz- Pinto, da
da posse em seu cargo de

Delegado d<:t Academia Pa
raibana de

-

Letras junto à
mesma Federação: Rece
beu-o o snr. Mannel' Duarte,
antigo, governador de seu

Estado Natal - a Paraíba
- que durante muitos anos

representou na Câmara dos

Deputados, de que foi Pre-
- -

sidente. Em sU"a magistral
oração o snr., Luiz 'Pinto a

bordou, com tôd.'t proprieda
de, os nevrálgicos proble
mas desta época de, tão

grandes conturbações so

ciais; escalpelando fundo na

situação de todos os povos,
e especialmente na do Bra

sil, par_a tirar conclusões
um t'lnto alarma�tes.
, Nessa mesma sessão, na

hora do expediente, o dele

gado de Santa Catarina fez
sucinta apreciação de um

pequeno livro ----; Florilégio
de, Cantigas - em qlle se

encontram reunidas trovas
de Astério de Camnos;
Othon Costa, D;omAd"'" San

s. A. TU'SOS BRASILIT

SEDE: Rua Marconi, 131 - 7.° - Tel.:34-4127 - São Paulo ICapital)
FÁBRICAS: S. Paulo - R. de Janeiro - P. AleÇJre - Reciíe - B. Horizonte

AG�NCIA EM BLUMENAU: Rua 7 de Sete!"bro, 1051
�'

..

Ibn:ões -,de litros, un:

menta ele 11.4'7n sôi)re

1982, o qual roi esed

pa 1'a campa l'a 1�� ) 130,

1963, devido ,t lm,p d

g'a de greve d;� 8,,!'f'
da companh:a, c rro2DO'

presenta ti \'0,

da GUAN
da infl'-lção, trabalho de e

quipe, até aqui adot�da lar-

gamente nos círculos cien-,
tíficos e agora em yoga nos

meios literários, com o que
se presta culto ao espírito
de fraternidade que deve
reinar principalmente entre
os homens cultos e moral

mente_ disciplinados.

se tia; nova d!reto�ia eleita

para_ o período de 1965 a

1967, realizada pemnte pe

quena assistência de sócios
titulares, foi cC)memorad� a

data da fundação da Socie

d'tde, que se verificou a 24

de abril de 1927; por inicia ..

tiva do general Dr, José
Maria Moreira Guimarães,
com a colaboração dos en

genheiros civis Vicente ,Li

cínio Cardoso e Ma_nuel Mi-
randa Ribeiro, engenheiro
milit8.r general Manuel Li-'

berato Bittencourt, catari
nense de prol, Dr. em Me

clicina Murilo Campos e dou

tores em direito João Alci

des, Bezerra Cavalcanti e Ni

colau A.. Rodrigues, do ca

pitão de fragata Raul T'1Va

res e professores Inácio Ra

")OSO, Lupércío Hoppe e ,Jo·
-;é Magarinos de Souza

/

(durc'nte muitos anos você só precisará apertar o botão)
E'

.

'R 'I't e' f'''ila dentro da mais rigorosa técnica,
ave esta Caixa de Descarga e .JI"OSioi - ç

Se�s acessórios
-

são perfeitos e inalte,ó',/,�:::; sob
I

a ação do tGm�o e. da agua" Seu

obTurador _ cujo guia juntamenTe com o anel oe borracha maciço Impedem qual

quer vazamento _ é um dos pontos altos de qualidade. A C?ixa de Descarga
Bra;iiit sai da fábrica prontinha para 'colocação (sem

qualquer regulageml- É de I�gítim�. cimento-amianto. e
traz a marca Bras ilit, além de Certificado de' Garantia,

Também à 'venda o modêlo BF (Exrernt'l - com ,as mesmas ca

racterísticas da 'qualidade.

Vamos dar, de cada um

dêsses autores, uma trova,
para que os nossos leitores

poss'l,m conhecer-lhes o esti

lo e o mérito. De Astério de

Campos: "A poesia .se reno

va,/ 'Quando inspirada no

,!jmor;/ Renasce em forma
de trova! Na lira do trova
dor. De Othon Costa: "Sem

amor, tudo é deserto,/ Não
há quem de amor se prive;!
O amor faz sofrer, é certo.!
Mas sem amor não se 'vive"
De Anazildo- Ribeiro: "Est'

trovas são pedaços/ de Ir

nh'alma que rimei! e c

prendi todos nos l!jços/ dr
amôres que encontrei". r
Ricardina Yone, que ' fr

quem nos ófereceu oval'
mezL'1ho e que é ul1la poe�
sa dotada de tal pendor f

harmonia e ao ritmo do ve�

so, que até as atas da UNT t'J
TER, de que é secretária �l'tvrá-as em verso, esta é a(
primeira trova dessa com-[
pihição: "Mãe!' Divina cria-r
tura,! Razã,o do nosso vi- �ver./ Mãe! Poema de Terml-;'
ra,/ Que só, Deus pode es-f
crever!/ De Silva Chaves: I,!
"O amor nasce cantando/ '

Na m'tis sublime ilusão ... 1
Depois - tudo 'vai mudan

do'; E surge a desilusão ... "
,

De Sabino de Campo_s:
"Quem faz versos eruditos/
Pode' ter muito valor'; Po

rém os versos bnnitosl São
do simples trovador,

D<� onde se vê oue a su

h}ime 8rtB no VG1'SO ainda
'est§ bem vi"_!! no T-I-rq"m

Leão. Tem atualmente' a Sp
ciedade Brasileira de 'Filóscí�

--

(ia 56 sócios, dentre os

qU<1.is 40 são titulares, for

i�ando o corpo- social diri

gente; .

cada um dos, seus

membros tendo por patro
no algum personagem céle
bre no mundo da cultura e,

do pensamento filosófico,
Foram oradores da solenida

de os dois secretários ge

rais, o que deix'lva o cargo
e o que o assumia, O minis

tro -Fonseca Hermes renun

ciou à presidência, assumin
do-a, na' qualidade de vice,
o, dr. Herbert Canabarro

Re,ichardt, devendo fazer-se

eleicão p<:tra o cargo de. pre
sidente e de membros el_o

-

Conselho Diretor, -no roê" de

maio corrente, no qual ha-

Na

cantor ,- da Divina G

um dos mais altos j"

no conhecimonto d'

blem'ts da ériação
processos evolutivos
ma humana, destil

fazê-la atingir .às cu

das do Paraíso, pele
nhos do amor: "L'_qIT

l11uove il sole e l'alt

1e", C01110 o divino Pv

clama no final do se

ca suficientemente
do e conhecido Poer;,

bém n't Federação das

demias de Letras do En

_110 día 8 de maio, haverá
são em. homenagem à J

mona de Dante, esta'

inscristos para falar os

legados do Maranhão e

S<:tnta Cantarina.

Na Academia Brasileir

Letras está ip.cumbido
falar sôbre o poeta fIort

,no, o insigne homem dr

tras Dr., Ivan Lins, um
m-ais eruditos sabedores
coisas que dizem 'res1-
à evolução das idéia.

mundo ocident'tl.
No Instituto Históri'

Geográfico Brasileiro (

çará a 5 do corrente o

so EPITACIO PESSôA
as seguintes confer,

programadas: Maio, 5

Dr. José Pessoa' Raja
glia: EjlÍtácio Pessôr:

-Figura Hum,'tl1a; Du.

Carneiro, Epitácio Pf

sua _bravura pel>soal,
12 de maio; Dr. Sobr

to: Epitácio Pessôa, r
, gistrado, dia 19 de -

Dr. Haroldo Valhdão,
tácio Pessôa, o Jurista

Austregélio de Athay(
pitácio Pessôa, o Es'

dia 2' de jUl1ho; ])

Cândido Motta FilhO'

tácio, o Homem !

Dr. Pedro Calmon: I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cai o prêço do óleo de amen-

'doim, enflondres

Síntese1 Político ..Administrativfl
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"
'.

0f "'/-i:, 'o' , ',(

••:, ,',� � .:.,,: 'f ,�: -,'(:' -:
.::--

_ .

'" ""�--'�--'
'

"
"

_ A 53.. Mensagem Anu- Policia du 'muníclpto de ciplo pelo
-

ato do' GI)'Ve:f-

CANTA'RES' DA SENECTUDE al do Governador Celso iaguarúna,
'

nador Celso Ramos que es-
"

" ...', Ramos, ,�presentada, à :As- - Com :1 tínalídada �e tadualizou o r�f(Jrido esta-
",:ç ',�:'� \\ ,��g�,,:l��,,��g0' sembléía Legislativa no úl- tratar'de diversos assuntá" belecímento CP. ensmo'

timo': dia quínzé, tot ana- do in:ter0ss� 'ao' �e� muni- - - �

Iísada, 'ohtem, na trtouna cipio, salientando-se o ela. O' "Diário Oficiar, do

daquela oaea, pelo' líder eíetrtrícacão rural, eircon- E�tado ele' SantJa Catarl,o:a

pessedísta, deputado Nelson 'tra�se em. Florianópólis� 'o, publicou, há! días a," resolu
Pedríní, O ,d1scurso eonstí- '?,refeito de São J'Oã1 'Bn.- çG..o n. '9 do 'corrente, ano,
t�titse de exame porrneno- tísta, Sr. Learcíno .}O,�ql1h�1 do Scná.do Federal qQ.e
rízado .dos elementos' contí MaCiel.' suspende; por' incohs�l�u. .'d(js

.

riaquelà Mensageál. cíonalídade, nos termos: da
.

-.0 Partido Soei!:.l De- decisão dennítíva prof�r\da • ' ... -.

Está com viagem mocrãtíco esta examinan- pelo SURremo T:ili,unal" .A', -.(",.:r',,'ao 'Maria' de.lourd,'e,s Ca'l,d'eire.Bas,t'o' c, a M,.a-,.p: domarcada para ,3, próxima do, com vários dos seus ê,nl �sessão, de' r3' de s�t?m- .l J . u.)
,

....

I quinta feira, para a regrão deputados estaduais, o pro 1:)1"0 'de 1.954',' na, represen- " �:
-,

'< .. '
..

-
", :-'" '.

.',

'
"

"

,
'

..

;

extremo sul de' Santa Ca- blema da eleição de prctei- :tação, n. 1,96, do E;st'àdo ãe
_.

tarína, o deputado Lecían tos ca.ta.rinenses,' aínda no Santa. ,Ca'tiarina, a execu
.siov.�fnsh"Y. Visftará Turvo, 'correIlte ano. A .�nforn:9.- cão da lei .n, 78,' de. 25 de "
Sombrio, São João do Sul, ção ,partiu do ·lider gJn�r- maío de i,�53, .:40 róeS1l10'
Jacinto Machado e outros nísta Dib onerem. Como, Estao.o.. Já entrou em vi-

•
,

A
'

execução . dos :;eF',ços','�l,C n".'cs�:m"mto e refÇl!'ço
�:.o Canal da, Avenida ,En- •
cillo Luz n�gt[l çapjta1, no ,
trecho d� Pr�'l., 11�la, é ,o üb
i<:>t.o da, cOnCl)nêl.)c:�a, pú-'
bEca que o :!�, pis.:rito Fe-'
dcral de, Ol�r"s (�:; Sanes -

,.
menta reíJ:i:7,3, ,:U,l, 17 de"
[118.,)0, às 15 hor:::,p, ..

,,Mai� dug.'l Qb!'3.s v:em
..

d.c. si'r autoM,z'l:vias, pelo ..
",:,ef"!to Vi\,!ira da Rosa.'
'\':>s'Tll. a ,Mlil1idPalidade"
r1''';�rf., �!O.lf'ar' o t,reeho da

R,oct0v,\à :'Leohcrtn. Leal,'.•.
,do Pa;ác5fT da ,AgrônOn�ca •e Tl'incl9,de c, 1'0 S::,co a.ns '

Lil,:ões, da Vila 0perária.
i'! ,li VAni�la' !'Jorge, Lace·r-

Poesia Filosófica
IV

I'

LONDRES
PREsS _:: D�do

contribuiram J;Jar'a. tal re

sultado. 'Embora r.' exporta
ç,ão de' óleo crú p�la lndia
não seja' perm·it.ida pelo
(}Qvêrno devicl) a escassez

�eral' de alime;'1tos, ir.l'or
ma-se que foram concedi-

::. ll;::�,,; d;ef�:��ta, R"ª; t \:����3
..
�,

Acrectitase que ::;. Arge:n- .

'. UIJ· � """-:y .'
tina dispomo' ele soo:9.S �u- .

I' \' (f!Iàft�·1 OU�t_ iiiIicientes' pam 'er;t.ra, nO '" G!CIlAYl'
.

'mercado inte!'l1 acll!llal oe
.

.

�.r. 'i. 'u�ft..(I.·,;J
-

'

óleo de' amendo_ün em :!'ji
.

turo próximo

munlcípíos do seu colégto
eleitoral;

.

num cóntacto
com as bases partidárias,
visando' ,a próxima con

venção pessedista.. Por sua

vez.. o Sr. Alti-r Weber' ê:"
:M:ello deVerá seguir' na
quarta - feira par(). o;; mu

mçlplOs de, Cur�tibal1os,
Ponte 'Alta, Santa Cecí1ià,
Lebon' Régis e 'Fraiburgo,
eo;m a mesma fináUdade.
- O Terceirol Sargento

"Mário· Rosa, da reserva da
PoHGia �.'fi1ital\ foi f1esi,g:na
do peJo. Chefe (II) Poder

E}':ecu�ivo, para ey.rl'''.'õ�· as,

f1mc:ões de Del e:;o:ado dto

•
. CO'MEMDRQU' 0n�e.11" o

""e�.l 1':\'10 ':An;"ers.\,:,io, '�, Per

1��,:':1 'ilr.::,,,,.,. de Sr,nra C,:t.a·
'

'-.r-111P 'l?e�'t;:� .... �,d.c., f:'._ r)�'.ta.. o"

Iundaçâo, no próximo,

Tnnt.o sonho desfeito! Vãs promessas
,Que tôdas se fizeram desenganos,
Quais cicatrlzes, no passar dos anos,
Em. nossos corações ficam impressas...

.

.

�
,

.'
�
,
•
�
•

"

•
-,
•
,
,
•
_,
•
•••
,
'.
•
•
,
', .

•.iiBt'lS PresÍ':lido pelo Sr. :?cl>sõas amigas.
p.ober,t0 Bossa. participará III

, ao llc:::ntecimento. .,

Está a, admii:üstrarão... •
municipal �eom bOlU, volu- l1li A PROMOÇÃO. das Gan!- •me ôc_ ser:'\(;Ç08;' n'o,q1J(;� t:1l1 '. tas Radar ele Santa Cata-

..
, g�, ao .calç.a!1.1Cl1,to, ç1e Fló- ,

. ,HOJE no .Lira T. C. às 20 rina,. foi programada pam p
rial1Qpolis. h,s. será re�lizado um Bingo o dia dezoito, de setemb:') •'

_ 'prorú0vitlo pela' Colônia 'eom o Baile da prll11aVer;l. .'... Grega dést�� 'CapItal �cujá
..�'""

l1li renda.. será pró . oj:)ras s,": •• : ciais 'da Igr.eja O:rtOdóxa. :.

... AINDA' fa.l:mdo no Jornal ,
'"' ,'.

'

'I.. H�d.�,r na Snci.edHd';. ·auero •• lembrar aue estA, sendo pro, ...
... .. UlVL.<\ elegante .re,cepção a· videnc�:",cto ti. distributr.ão pe "
" con'Cocerá hoje à tar�e. n� C

' Q let>:1 não rece-- ..
... ' 10 orrelO, ,,1

"

..'

:" confortável residêri.cia da b�r e 'deseiar oste·lo. te'e--
III, :;�l�H)ra:' Virginia.'BGrb", p�: .fone '03r3. 2'149, Não, será

"',', '1).. uma, hOl118uagem ii _Se: vEmdi,do n?s h:mr,<'s ele ,ior· jIIII,_ nl.!oI·'�, ,Ida .Ferreira: que vai '., n?;!'; 'e revist.<>tl" F1,li !nf�rJJ).a", :si •

.' "�.;. ,';' <,Q€li.';;:lr<3 "'lL.'l,H;Gap, - para i',esic do de Que muita �?;ente pro· :',!�' r.:' ,'o' � "dkc rio Rio de Janeiro. curou,. e não encontrou. co- JIII
+'

M,'
�. ;', 'S,:'! �. 'mo- tMfIDé<n:�fnií,0 e�t+a-"",,_ .......
,� l·á. Não, s\')rá ve11d;do. SU2L

III
III dist.i-ibui�ã0 est4 sendo di·· ....
... "

'-', p, ()l,c:',;,�_rIBr.:FTB de Porto r1.g1da gratuitamente. &fi

"•.
..

-'

n"e-,"·t.8, . :,�. _

_�'.�e�,:r'e:· e�.��,nl'.r�:sA - �

I

..
• Capit:d o Sr., ()i;!valdo Alves

iii( '.,
,.

� Ferreira; S'.;,Tl('\�!isof Regi�, p
.

dS' Jóhnson�Jo)msC;m; MAP..J1\ffiA� alml'l Lllt;na� III

,.
na1,

,0 atra"Ã.o aue, o Clnbê D"''''ze "
. .H6sped<\ . do Qw�rência .pa· ''> -

" '

d'e 'Agnsto c,;ntr.. t,,,u . 'p"l'a ...
·

.. '.(we H.j)f.el e neTt.ence ao ,
"

, I "
,

,l1li'JII ,Lions Clube de P; A. OS seus assn('i"d�s 'O"r8

,;� _
' uma e'eP'1l."te S";,,p.P. no -pr6

I'JII
• x-imó-'d0""';n�o a'uan<io será

• .'
.

cnmelnftrfldn o' Di!'!. das •
, O éLUBE dos Lojistas cj.e Mães. A ve"ri.<l de ""'esas es·

. •Florianópolis, esteve re:urj· tá' sp.nrto fei.tá D.!l. �é",.p.t."ria
• ...

-

Ch d.o 'C111';'e. n<i "n"l'I sp.oe ali II1II,'do com um ,.iant�r na .

ur-· ...

.. ra�Gatía; "Li'n.dacap''', na noi· ná Avenida 'Hi�rcílio LUz.
,

_ te de terça·feiTa.
,•

I

.,
SABADO no Lira T. C .. es.. •

•
O DESEMBARGADOR tá programar,âo uma Sai· .' ,lIIf

ontem rée' érn. homenagem ao Dia '

..." . Marcílio �edeiros ...
.. recebeu :inúmeras.: felic,ita. das 'Mães. com aoresenta-
JII dj,o do I'Show" "D.l'Inra d,as ...
,. ções pelo seu anNersário. '

.

.
ti

" Czard<>s". com a Ul\rticlpa· , , .

.. ,ç2.0 de t.rinta iovens da so-
" , dedade de Laguna. ,
• ONTE::\f' foi' re'11izada uma

-

'

•
•

'

reunião na

.

Caixa, EconÕmi. .'1;

•
íiII ,cs. Federal -- Presidida �e-- FALANDC �l11 desfile de ..

,.

" lo Sr. Heriberto Hulse, tra- ...,

If fatitasias a data indicada
" tBndo de assuntos' ligados· ..

, seria .a elo próximo dia, quin "
tIÍ. aos, empréstimos para íinan
II ze. Em virtud� do Baile da ..

,
ciatnento de construção e

, Caveira; da F.'1culdade·. de ....com:,o"ra de residências. .

Medicina, que será ,realiza·

I do no mesmo dia, não pro· •
mod o referIdo de�fHe na

,•
EM Tub.!1rão no Clube "7 r.1esma' data colaborando '

,. , com a' festa: prograqHl.cl� no ," de Julho", o casal Antônio.
• .

B
. Lira T. C. Há um grupo de

,. (Ayrtes) Luna :arroso. re-- �
ce'pcionou con�dad05 co.

mo�as que, fazem parte do'
lIJí

'

'. ,meIIlO'!'ando quin,ze p,rimil/ desfile e foram convidar1.as
.,,

• véras de sua filha MARLY. p"a,ra madrinhas do Baile

J
'

_ ."'" ", da C<weira. Ql')lTI isto em
Sabado.

d
• ' Joinville o Desfile <JS F.<1,n- •.

_ J.asias será possive1n);eIlte '

no fim do corrente mês. ...

• ESTOU' regressando de Jo-
...

• :1Jwllle, oncÍe fui à convite, �'
4 da Câsa da Amizade dás Fa-

>,

P
JJ :,' milias dos Rotarianos d NA 'R:r.CEPÇAO que hoje •...

a-
será realizada ha residência

......
'

quew Cidade. Assunto:, ,Des· da Senhora Dr. Percy (Vir- l1li'
• file de Fantasias' dQ Baile

vinia) Borba. a Senhora dr.
"

..
, Müniéipal de '1965 que deve- '"

" ...

"
"> rá �er r�a)!:"ácia ailldai' Í1Les- • ��;���o sC:::::t� ���la��: ,"te mês' na . .c. Hormon a y. '

, '"':

nh- do Jor'Ra! l%dar na Soc'i�·

• ta. Provavelmente ama a
'. ' dade, para sessenta Senha- ..'

darei detalhes finais à res-
ras que partici'{)ar30 do ele. �• peito. IIIg:n.nte evento. D"na' Ne'1dc "

, diri.<te ti Se0"1\,0 de �rte do ...
,

... ,'. ,', refert'do JORNAT... aue foi P
p(

, -

constatado o úni.00 no gene:. ..
fIj' -' '/1 RADIO ,Guarujá em l1li

, l1li:, �<, prepára:tivt1s para cúmemc- ro em todo o Pais. ,
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-
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A",- l'\U:JYGS blandícias, puras; essas,
NÜ::'l permanecem rnuíto entre os humanos

(..;]11e prefer.m1 tesouros, bons rnundanos.
'

'A divinas VÜ3Ô6�', em sonho expressas. ,," , 'Ano,65 :�efa ,Homenageada'
.. ;'

neS:,'urlc, quem se torna solídárío
Com o Me,,>t:re 'Jesus, tão solitário
Comei êle ficará na

'

Terra escura.

"

se sabe, emenda do ('on-
, gresso Nacional atribuiu,
às Assembléias Legis1a!,ivus
a marcação de da tas e : &.

fixação de normas par.i
as eleições. munícípats

.

":- Transitou 'por F'lo:rla
nópCllis o deput!a.do fedcrJ.i
Antõnio Gomes' ele Almei

da, 'da 'repres�nLação d�J
Partido Social Democr:itL:;c
na Câmara Fe,deraL
__;, Encontra-se cnt�'e

nos, v�sitando a,- Capital d;)
. Estado, o jO!;Ul?Jista Oscar

SHva,. diretor do jQrm.. l :;0
'VA.�E", da cidade ,d,é: Vid,::;·
ru. Deverá retornar 'ai:1da

hqje aquele' mllnicip,lo (;0
Vfl.le do Rio:, co Peixe:, .,

- O Pre�jdeI:.te'.da Se,
ejedade Ginásio Senaclqr
Vidal Ramos,

.

d�, Xa;.;;'l'..

�r. lldefoDsQ' Lopes ,c�a E\.;l,

va,' endeI:eçop 't",leg''..'anw.
ao Secrct{lr10

.

Dauro.
'

LG-
• ,

' -j

��..s. ela Edu.c?,ç'fro e CU!
tura' lJJa'lifed.ü"án b. a'J�';'-

"',"
"

.

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

<;0 fi'. 'I'eco,'hedrnenio '. :ia

pc,ulaç:1Q', (lJ..que1,'.' . nl�uj:·

gor.
,,;

rar

deMas se o bem nraticar e, reverente,
I'erm:2,lleccT .a

'

Êl0
' ôbedíente, _

Vi\'Grá junto ao 'Mestre 'lá.} na altura!
r'!og:OJ-�\? p1r.bc!'sdo pe�Q'

, r;oa"and�) G,";,,3.l. inbioll com,
'�l,,::orpdp, p -en�er;'0P con1

Lima· ,reJ:r,<ít�' no Jardim "().

dia quatorze será ínaugn
mela' novas e nlo-'ernus
)nst.a.19cóes, Vera Maria

Paladine, a Rita Pavone
: brasileira, vai, dar, um

[!í'J.nde "SllOW", no, progr;t-

- - _--I"
" ,

. OR'BE
(

"

recente'

'DOMI:'IGO -- DIA DAS
,

MAES, () Prograr:13. R<.!.dar
,

"

ná Sociedade. na TIá.cEo Gua

,àum'ento nà oferta. em '

�e

manas re.C�rÍtes� '9 preco' de
óleo de a'm�ndolm caiu ;p.o

tperoado londrino para 125

lÍt>ias a tonelaq:;..
-

Trata
se 'de uma ,qu�,'l.� de malS

de.1� Jlbr:l� �õbl'e r�corae
registrado ',;m fe':éreiro do
corrente

.

ano.
• _t _(

rujá, 'prest"mí, lI!Ü� ,hom&
nc.gem a MAE Da A�10, S�'a
']l.ilaria de Lourdes Caldeira

, ('OMENT.�,,,S'3:: que o p�.,'

sidente Castelo BL'anco

�jrá a Santa' Catarina, i;,

.convite do Governador CeJ

,�o R.amos. que ontem retor

nou da Guanabara.e foi'
. ,reClebido no �eroport'o 'Hei'
cílio Luz por inúmer8,s

Bas't(is .. 'es'ÜôsÇ1, do Desem
'iJ�';'ga�lor José R�clia Ferrei
ra Bastos. O Clube dos' Lo-

"As substâuci�� recupera
ÇÓf)S ocotrÚ�:"s, 1,r.S coÍhei
tas da Argentltl� e 'Illdla

".',

, .

, "

"

:., ANTENA ,DE Q'U,ADRO
'. TOC-MATIC
Além do 8011"', magnífico e do enorme alcance, somente os rádios ,IAli Transistor" PHILlPS têm antena de
qLIa,dro,� que garantemelhor recepça'o em ondas c.urtas, e "Tóc-mátic.': comando por teclas;"que perm'ite I'igar
.e des!igar·o aparelh'o. selecionar as' faixas de ondas e,controlar a tonalidade com uma leve pressão do de8d�
Os -rádios transistorizados PHILlPS por sua alta qualidade são, também,. os' mais ecoITÔmicosr o rendimento

r

das pilHas. comuns é maior. Somando tôdas ,ess�s vantag�ns, PHILlPS é" realmente, sUq,;\1'meJ,hor escolha!
•

.

•

� -* ,". i .. � ..

"

• 1

\,

L 4 R05·T � Luxuoso receptor por
tátil. c.om "4 f�i;(as de ondas quo
cobrem o I11U:1do"; 7 transistores. 2
diodos' germill;io, Duas antenas: de
quadro e 'ferroceptor. Magnífica
sonoridade. Caixa revestida de plás·
tico·couro especial e frente de po
listirono de cór marfim.

<,
, "

L 3 R 79-t " Portàtil. transistoriza
go. � faixas de ondas. Possui 7: tran
sistores e um diodo de ,germânio.
Equipaoo eOIl] duas ante�as: de q\la
dro.e teir'ocep'tor para,ondas médiáS..
Caixa de màáeira re>Íestida de plás-

,
',tico·couro, especial.

"

0.° <". ��JTENA DE Q,UADfW:'
de efeito. diredoilal, que'
elimina inlerferilnciiul e

assegura selnpre' nielhoi',
,

recepçoo:em onda'S curtas.

,�

O· 'alegante tetlad,o' {'TOC:MATIC" simplifica,
vúrias funções de manêjo dos I'ádios PHILIPS.

-
.

" . . ..�.

, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A '.fiergliltômlca 'na 'lgricuUura .Bnfiiza' :'-a��o?---"'I������l��"o-l��!'----"";',:��,4�2
'

. OR.F;E-PRES� - (T{O- tur'altnente D' lh '.,'
.

, '. ." ..-_.__ . ...:.....__.�_._-_ -_ �.�_,.
I li.ND!\.)

-, , .. lIgO- es ; ..,80 rado orícíalmerrte o' ImL.;: TéIÍtamds" rivlt.ar tanto C' l. 12 d S L ("" )
.

J4: • - �e as mulheres conto tranquilizante' pois ao tuto para' a Aplicação dati' �iv� 'essa. d�teTiora:ção' ':, . rUDe' .

�

e eíembre Iapoeires .'::1 p���u��en:o �IUi�O dísban ouvir ':energí� atômica es Energia Atômica' na Arr,.:",,' l'l1éd�ai�te prOcés;;s ·,dkíer .. -.

sr a e _um ramo. tamos tão acostumados a: cultura. 'PÍ-esidiu'B: 'c�rünõ�:: sos., $aIganih,' deS!n1"il!-i",� <, Dia 8 de maio -'Bade com Trajes 'l'ípi-de �rosas azuis, nao 'SP as- pensar na destruícão total nía nada menes ique o "Br� do ,defum·.":n''li';", ::.c'".. ,.,;:." ...·'..:do' 'CGS O 'P d' L
'

sustem, Essas rosas' serão da l.umaniclad """ .
, .

'" 'J ....."_�I rqueSl'ra rcavena e aguna _._. lIa:::",.
tê t' -

+, ie que e no- Chatenet,· pi-' "_.�, \ .. : enlatanào c' :lgol:a: c9:;�!' 'a,', "

'h
' ' ,

,. ,"
.

:� �����: de n�o t? artl-' cessário 'em,pregar ; 0'Üt'O Comíssâo 'da êomunidà:de .energH1. .' aíWm16a:, ..:..i;:' 'por vsra on� U� para o centro após '·0 baile.
,

a o �las oJas r:ue tom "ao falar de progre,>so Econômica .Européia par� meiO, I;Íc' .radiàções, qt,Íer :d' ,_�_-,- •

vel�dem narIzes. postiç.os e bem-estar geràI. Esse a Energia Atômica; EURA.;' ie��,cori�ervand�as 'depoiSpolvos de b.or�acha" 'lr<!.- tom 'jubiloSo podia ser �Q" TOM. Como :é costume', ó d�' submeti�' . ã.{f'?,rliaç.onhas de plastlCo ou- pi)!> cebi-'o a 8 de outubro • d@ novo c�ntro de pesquisa dé ioi:úiad�".:tI,·:ion; 'cOnld :ta:l:';par� espirrar. E se na 'inf'� 1964, em Wageningen, f_'a-' W"'ge'nl'ng'en e".,· desI'gn"'dn. '. ' ... '
""

"

dt' Qj a..,. vez já, ,sàibiJ;tn:, é ·\lln" áto';;·ma a a o seu verdurplra mOBO centro conhecid0 nu pela sigla. de 'suas iniciàis mo ou molée\:Ila ;·que. í$hsorlhe� oferecer tomates ama todó o mundo e o'nd� se ITAL·.
'.

.
'

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

1
' , véu ou, se,:(I{�spr:eI:\deu :. de Missão Diplomátic.'a do "vIé-1'e os ou maçãs côr de '-io- realiza pesquisas'. cl'entífl' _

"', ", " . .

I t
-

á
'

. um :Ou mãis": e'lé-'on"'",' '-'0'- 'ORBE-PRESlS - Homa. 'xl'cb em Româ.
'

e a nao ser motivo P�ra cas· rl:!lacionadas COm a:'a-
o ambiente fes!ivo q'lé .

t.
'

.. , .' .'"" �:... ..
,

,
...

.

mndar de fornecedor, t>ci:: g.ricultura.
.

çaracter1zol,l; a. QCasião' e� 'IVO .:�lp . �'ql!QI . adqUir'ttt _. Opm I) primei�o envin à .

Disse o En'lba�dQr f'UH)
t á cJ t' tava p'lc'llam<>n+e" J·ustific"'-.

Uma,' ca::r;ga' JIl�tfJcà "pQl:lui- Itália� de 25.000 :!abeças' áe tes que b México' será. ':.,:;,a r ,5 . e udo isso estatá Naquele dia de outtlbr\) " v .. r. ," " '.'
'

.. ,
", ' , ,

•.,.
, .

....i' ,

.do, J'á que o 'IT"AL,' é 'l' ,�,"",'�, va. ou' riega:ti'ya� É�e ntéfo- gado. o�M�x:o abre 110VOS gora: em 'diànte 'tm{,', 'dosa energ'la a'com ca. A ere:- co,lo a presen'ç(,t. de .. n'um'e'ro .'- -;
", " .' '. , ,.... . .. " .. ,

, ...
,

, ,da ,de éonse'rvaçoo 2se: rêve me'rcados n·). f:ui·opu. para princiPa;1s ab.as.tee,édot'es :d�gia atômica anliC'flliliL à !'l- sas'autoridades nacoi''':n'ais tro'de ,pesquisas ,meU1-�r l'
.,

,. '''''''''.. :.(;",' "e" " • •

r d
" v

inst'alrido 'do" < ......-u'n'do" e' ,'.um ..
qu 't4ea,1",' ?r_rl<1'_.' �'z�}..�qlle "seus -Pl'OdUT,QS de cXpl)r�fl- carne da ItálHi, ,'já"que>Q-pIca a

I
a agri('ultur:1. n�- e est1'angeirás,. foi in,aug'u-

""... ,
"

"'1 '. "" < .' ',' �

dos poucos que :
-

PcsSUE-n1 cont � e, 'pode,n'f I1l/,int�i';"s� • çao.' Na ,')r:me!.c�". S['mal1a tereee melfic)l1es j)ror;il.ltO$
seu próprio reator hl.,l��e:'" ln,áJ�ra�ás ."is ,e���térUt1- do 111ês em' CUI"Sc," partiram e preços 'mai� b?-ixPI> Q.Jê
ar exclusivamen� destina": c�s: �rig��iÚ� ;, 9Q ':':-:;����p',!Q. '�o. wrto .te 'Iall1� "), Efota outros países,: entre' eiéS'
d() à radiação, de materia'l' el? 'seu ,�tádo' .:' t�esed'. !!U" �o de Tamaulip!ls, VR:'!,os Argentina,

.

que ',àté" e$tá
biológiéo, O íJ�títuto' ; 'foi :Ila.t��1... Co�>·efé!.tó',:,· Por bl:\rcos ,mercantes itnlianQs nat.a enyjava �forte_$' q1.lan-'
fundado em 19j7 'e, Come"

,meio da' !à'1ia:ç'á\)�e,f''e,:' 'tüi-'· {;,d:msportando a primeira ticadés de' gatlo.'.:Isto -·t;e-.
çou· à ,�rabalha,( em ..1960 fan:"os",nifci-()"o�·ga')tsHôs .. d1l 'uma sé,;e de envios prf"sentarã n::úra'o ',MéX1�o

:

VENDE sr OU TROCA SE
eln seu .terr'eno 'de ,100.,',"� ,hbc.'i��:}.�.·.e!ll,:>9\1(9':P,'9tiq,: , de. "gàdo, a màior parte de djsse' o Embaixaddr 'FÚ('·�í,., ,� ", "... � .'

-

.... to t .... :1..' 'G' ih h
'

.
. .

, t1�na, çaSa :.te madei"a COl1" o respectiT- te�·ren�. elec�es d� �:lÇtén�iio" c!)iYe�k;
"

.: e"4.a qu,� .. :wr: .�tibmeti:' '
.

u ua uâ, coin destino a tes;_ um. COJ"lsitlerMeL ing4:,�� ,..." ,..

. ,..' dó "a, ·'�,�l>é��tu:r,a.s: :éiéva� 'ltália;' AsSim o informou o so rle divisas: 'Ademais,.' '.'tV.,'. 10.x' 32 ·mts. sita à rua Dr. Fúlvio Aduccino. 1227 lSel'�'d�' faias e" carvalhós. A·a ;H" . , ••
' "-' " , , "

" '"',.... �"".í!_ "" '1 d d F
..

Do') "'nt ·f., d�'abril de '1�63,�às 22"h:o� ��;'�!l<!ll,l�,:��ç::rrr:;,.�m:,·:.P:s.· Embl1oixa,dor, do Mé .icD, deria ��r. o principio.;fé p�."'" a o' a al'maCla 1'1s no => reIro. por �a

. ras e' 4� ,mint:tos 'I)ur,á ,ser ftlimentos ril1ata'dQS.,: .�; r.o;;. D01,Jtor. Rã,fael F1uentes, em uma sPr1e de envios 'd� -g� "l.fio. ilha e que fique perto 4Q ce:n:tro da cidaqe. .

rém :à-.,rà�i:a�·�;';:p;;'d.ê�,:t��::'· v..ihª,·,entreVista na sede' da do, a vârios p�a,t"'A<i :ell,"'"'.','':','
.

'tiatar � �esma.
.'

mos· exatos,· o ,reat'i.· av.rá.. h.6.'
,'. ".' .

,
,,- " ••., . 4"".,. l"!""\ _-.....- ......----'------ .....__

rio, i�eado e' d!l'stl1ui�, p� """m "â.tr.aza.r o 'pi'ij(�S�ó' ·oe'· '..
peus.'

"

.,' , :

la· indúst !,l.<l. ho."lan,de�, np. w�iUii9ijO �'oe��:UrDi : 'úuti "
' ,', V E N O E S E

ra al� seL" i'n�r��à.d�l) i::h'�g�� d'��et.' '{�' ;���'in��ãq' ààll" ,b� -

. :-- :. '

-

a" seu ponta" c'r·I·ti�"o e' "

. .-."1". ���, ��i��$ :ólt:-··�'ubéréülbs, EDITAL." , li
P.oi m.o.t�vo de Viagem, um gabinete dentário completo

1:'1O.!.� eJ·'ó'u·tras"· YIJo'.)'" t�:,"··'··""'\�""1! ": '"
-

,:.' :(í�·�lu8i,ve'· Raio X), por pre"o de ocasi·a-o.' cI·lita..,se.primei.ra vez .. nàqtlE!le j:ús�: '.
,

.. '
.

,,'o ..eKe ;�..l� �d\gen;;,., .' 1�.",,, ..

. '. .' tá::r'� "o', :�1n���lg>:prenl�ldja:is·. \ .

.

." ;'; � � ,",_., �ta_r "�elIta, _ Rua TraJano, 7 .. r _. '. : ,1
•

"

to m,()menJ'l, cli'm' . iu#cio, ,8, , ' ,
.. ...,. O', E rlIR"E' I'T'O DA ques e Aparício Sique4'a, :a"-- .;" ":. .','

.

. ;:ao '. �r'I:luiZeÓá�.éntc.r:·,:. d� J(]IZ'O JJ
" .'. ',' -', ,.\ '�. '. '

un-.a rtúiç:h �r.l\ ca�!l'la:·t1é
. -j :";',,;';;', ,�<"�;.: < �"r', VARA.:bbS'FEITOS DA FA- vt.tSl.e,'por lI,lha� LJ�r.��I;r: " . ....:__�•• .;......__..__ .... "'�'_'" _�' .. __._... .. •... ',

desIntegração nucle��.' A-:-' graos'•. etç,./�egJ,l.rt'::,l'. ,'IS' :t� z4NDA: �pjj:aLrCA E ,AGI , !I:I.L,�Y,U<' �0�ut!�a �W���'il; ,;' :" ; .: , .

lém,dê"Sf� l!,!at;);:. ,{,!'FÃ'L:, nicos:cdâ.]TAi;,;�iÍ'à.,lÚls..<liã. DENTÉS ':'DO :na(Bl�:u.IO il;.l."�"'Iüe,,·f!. .�e.,;�<<?9u���.: ·'·�·':�ill;üeida.tl� .od, o ano, Pagan.do uma na:Jtàteta,
, tem à sua d:lSposiçfin, um. e, "n� �a:�âd4::l.()�,�tclt� �::O:MARék :n,É FLORIANÓ-' I::!oel'v';.çli:l.u' i'luo."Uú,,, ·l,l�.epn- ,'ocê oof.segue COlll l,a C.lHL,rios e fOlb..h"bas Scl!eHga.

Concurso para provimen- pis ti1"t.a, caneta. esfeJ,'o- ap'lrelho RQn.tA,��· pará' l' g.ra,ntles progressos ":c.a'.' a.pll '. ro.LIS:: .

'

: Ou, ....j,ivS .5':' " •.' �r ....s -i.�iÚ.� �' .. .'
,. ,.Li�1L'lo.s {;ro: .. os _ lLlLa :lLosas �'''la'llpa�� m�nifi-

to em oargos da classe "A" grá,fica (tinta lLzul) .ou C''1.- .o."a�:;:·v�õ,Q :lS'1l \.:1.. dE. sÉ>n'f-�� ��çã:O ;'ê�ntitc!�';�'� :�.d{�:" :"EDIT� DE,"� ..C:J;'J'!...çAo oinco- m�t;t:o!>} _para: ��, eO��eStpt..'rio.", '. ."., -_�:;';_":;á-rkda série de classes de neta tinteiro .. 'tinta azúl. . tes, ,pelem" pe,._ue:·at plan. çao foi profót;l_g� �o:t.e?1, caM 6�
"

O "Éc''IlrUNíI'A. '.l4do. ,��",...o.ti�-A. ue 'P'�v� n..�'
.. :":�',�.J.� c���{J[Y,P?A._ 77,;.l?.l(;"p0-5�áI;r�.4�"'- . .FI'�H"'..PoSTALISTA do Departa-- "5. Não será. �s., tas 'e"anL'T\a;s� 1m" c:.��a(j<"t po"d.e";'_Q���:�,,· ....-, )�i.�'(" ,"",'(

'.,�:�·.l>...''''trtt:.<;...;êÍt'1l1l'arltãlru3.-L::lil�' �,i\tendemus todo o Es:ado de Sta. Catarina
..

mento cos Corl"e1ds 'e"-T.e-......"·sdb qtta:l@ei' �ei;é�t-Q,·;. a de el�tron i para a �"iI;�-\,-" tas, pr�"iall\e.ªtfó!'�.,l1�i!�-'. � � ,DOutOr: J)ALMO ' 'DA$- 'cóm JOsé :(i)legári(), 'l\1.i��-, .

� ,

légrafos. éntr.aqa de cailílid.itt;os' -de- çáo .Q.e -ali'ripn',-?s e du'�s' 4ias' ��!;a>!�j}� ,�s :�onb�r7 � �.. $n:.v�; JuJz, de Direi- do;' Cle.sse· p ....llw, ';tonn�� �.•�_ ..__

pois de iníçiada a prová. ctianra;dsd' f,;!il,êS, .' "Ju",.'::o. . d.as' --ba��ªs :J�t�s....CO,��u;l�" tO.:,em exercício,_ na Vara ,a:n�lo ue -à.pl'lJxtm,l1o�1i V E r D E S E.

6.' So:r:nent� P9q&t'ãq preil- , ,para
.'
a ,j-q"ve.s'::i?'<!;(·ol3· 1e 'aliu lQSI e·. m�rán�o� }.fI;�J;Il, ,�# .. "os Ff.lito�-:da Fazenda �_,.' n:';.-enta g�à"s, eoIl( :ii.":.l�l&' 'i'

t�r'a l!Irov.a o�· can4idatos iI1üntos ;?7i: co��rr:Va' ,., co�r;��' :.f5e�'��. <Poli', 1>li�d. �,;Aei��htes dI,) T;;iiba'·. l're::";cieÍne, cpnt,u41l.'"rúni-l)
...

Vende-se uma casa com terreno 'lL3. ',deque se apresenf4.:r;em muni:" .. Tôdá. a' �nstalaC{ão ,é im-, �ai&".t�m.po,.�,iIlc��ive\"'�·Je lho da'Comarçade ,F!Qr13nó sUl,·.na dlSu"r.0la .�E) 9�t.�0� ,

dos çlo cartão df) identif�7 pressiona:�à, mas; d�r.fio, OW os' ��ilqleJÓs:a.d�):lire�, �f' . po�; c�piiàí do '.Estado de. ze metros, dirigírido-:se, .Cl.à-', F.eri�� pot 4� d� iun:dOS '8::10 ,à rua Araci,Vaz
cação; ná?' , sendo : _�éeito leitor�s, quE! tem' a vQr', a lhpr; saM�,. de�14�::d.� ;��!$:-, ,SaÓta·:·�4ripa, na fo� ,t>0is; para. �weste�' por ün� Calado 981 Estreito. A tra�ar com o Sr_ VaI-qualquer outro,' d��l'lto.· radiação de .se-ner'· �s �'ap., r��t,l���. ���j!",!t.l\�. '�lJ.!-, ; P ;l��etb..; linh.a qne mede q�"�. � '.' '.

' .

··7' As provas 'serãQ:i�li- e�Jhser:vação de' alimentos T",rn:O� 'PrGdu���c.t�ry�, ", ,'FAZ 'SABER a; todos Cfue tros, para, eaÍ;ão,"vbi1:.ár.� InQ,r b�ra1l.çozi 1r.':lpre'lSa OLeial do Estado
za:'�s' n'qs s,éguí�t�� ,�s.tâba- coJq a· famosa rosa: ,az!ll' me, ;.9:':,;9��tib';�,. �,;'��-' .

tr:pr��éti�. ;�d{t:ãl de' Cit<l�O rumo SUl, n8: extensãO' '�� i'io·p.erlo<;io 'dá Lar.de.
lec}mentc;>s, ficàndo ps ,cano eo+i .que ,. p,.os acemJú ,:;n(," . vam'.}1l�Uí0r;:;'��'qQ-, .. ,

::j,
..•, W.r@1, .qh, d,êl$', conhwiJ:ne�. treze: 'h1étros, MtTé�an{í1'Ç . <

,
.' • •

dfdatoS tlistriOJlidô's' c-on 'pri�cip1-o? Comeee;nos pe- setorOd��<��,:;t��Qd'é1..\�·;.'tô: tiv.ei�m·�(iue ·por.' parEà' cQm terras d� hei<i�U:9sA� "---.--"---.-�.-----,---.---'---

forme nÚfuero rl,e .inscriqã�. !o� alimt'nt<;�.. '1'CJdOS f:1l: a�o's �pnW<'iÍigGra',�ot{l\') de. OSVALDO LO�3 DOS Alfredo Caetano:,dá; .r.;UZ�. U,· d' li. ''''''

S AmSTÍTuTO DíL EDU,.. be�, que,." InfeIizmen�;' se' ob�rh.�'i!),�§te� v�e;fl
'

Wcl�à." '-bt:�Sí.leixo,. casado,
-

Peita 'a j';iStificaçã�:�. �' '. SUla e jl\çucar' (IJU'cas. .

CAÇA0 .-0 Av. �úro 'Rá- uma parte importante: dÊJ. d�s; v�g�i�« :.�' �ê �p'rií�10 t��ri?. públiCO estar sé f{)i a Ille�ma.j$g�êUl; pro-
irias: Insêrição, de' 1 a 9.óo vopulaçáo 'n1.1:Il{JiaÍ" PÍl�s'a ramos Jã eXi6��tes: ,E:àn'e-, qual, .dq:tnlCill�d9 e residen- 'ceder..te por sentehÇà: E. PIl-
(UNÃSlO CATARINEN fome. Tal f'ato' se "'ev'e nao S\Ifuô;·� àPl1Oá�ã<i) da,: eh�r. � pes� Capital, ",foi reque- ra que clUigtiê � ��l:-

SE _,. Esteves Junior: InSo somente a que alguns ,ln- . giá pa à�t1c�tq:ra . �t,L'� rido. úm, terreno..
em uma

.

mento de todos, mandou eoI:

criçáo de 901 a 1600 garps do mhn�lo. têm pro- possibilidade' deSconhe.Cifll's ação (,ie :!ucBPião, situado à pedir o prElsente edital . de

ESCOLA INDUSTRIAL dação de a!\nlento::: eSC:QS- Par,:ra um �u.né:iQ:.qUe,. ,1.Í� o· .Servic;Ião' Furtado." nesta Ca� cit�ção, que será .publicado
DE FLoiÚÁNóPOLIa: Ins- sa 'mas ta.nl',l'im at.:'s prÔo- ano! 2,000; prec.iSara prndu

.

pital, 90m as seguintes c�" na forma da lei e fixacJA no

crlção de 1601 a: 2150
.

blemas,· ainda .sem solução Zll' ��s vezes 'DUi.is .. á.limel\' 'racterf$ticas e confronta- lugar de costume. Dado e

ACADEMIA DO:· CO- adequa.da, dê' arrtlazena- tos �e' agora..·
",

.·ação, de usucHPião. situado à· passadO ·hesta cidade de

MERCIQ: Av. HerciliÓ �uz mento e d.'.striôulçiio.
' ,

tos e ses'senta 'e 'oito metros Florianópolis, MS VintE; e

InscT\ção 2151 em diante. Annazenamcn'to .. e dis- A: ITAL ele' w�geni!1o:en qua.dr�dos, confro'ntando ao nove dias do mês de marçb
Os candidaw que' "lão ti!buição trar�'l;m . menos .;entrlbui,.· .na ··)'ne�ida. de' norte.' na' extensão· de tiez do ano de mil novecentos ii

renoVuram suas insCriçÕes problemas e lt'.e1h('res 1'e..
'

suas 'po�i�llid�des pará ,t'.l.'l 'n{eh:o�, Com a Servidão . sesi;�nt'l, e cil1co .. Eu; Ed�'li1

ficarão, distribuidos na Fa,- sultat'los se f.)!!se p,)ssh'el' propósIto. Por IsSO; 'frôrfls, . Furtado, ,com a qual faz de l\ioura }"erro, Escrivão

culd�de de Educal(ão (an- prolongar a 'elura'Çà'o' dos. para.' os �om'el;rS de ciência frente;' cóni. �. Servidão' Si- vitaIÚ:�o. Q''su'Qsc��t
tigo Inst1'tuto' de

. Educ�- ali�entos. Acon,�e(!a lJú!'émi' que ·ali. trabã,lhani.· Da, es- g,ueir.a: aO. Sul; também na

ção). '
.

.

que os ·a'jmenhs se estra..: pécie e da côr alie êles 'Ti"" extensão de dez metros; a

8. A it'e-ntificação e ns- gam em int�t'\iaio3 de. tem mOs determina.�e�: Rosas" leste, onde mede setenta me

ta das pfdvas de Legisla- po mais ,ou mel1O�. azul.:>, por ex'�IÍi�lo. tros, com lzabelMartinsMar

ção Post'al, Matemática' a .. "': '

Geografja serão' efetuadas ------ _

na Escola Náciona1. de Be�

la:s 4rtes,' na Rua Aranjo
Porto :Alegre, �iQ de Janei

ro "- GB, dia 23/6/65 às l'l'

an u ica
S/i.O DOr:vü'>�'....��.·s) \',A

SHJNGTON S Irt�.ASjLi.,�, ;)
(OE) __._J O Congr2'::·.�c. '.Jl
Rep-, olica Dornínióana ma
nifestoa-S0 U�:�D_ ':'�g�: j;:1

•
\TCZ sõbre 2., 'eÚ:icrt3 do roei
O"flrmano para �P�?S(.�:,,'::�·
provísérío d�) roo' (�
rum legal, foi obj;ido na

"/;:1, )'; _,

,

...
'

I,
,I
.'.. ,\,

üu: j..�,Ji. :�(..i.\f!DtÜ:��i· .9.ar�,� .' :.1, contiínia a e�?:pc�ct�1_��va
.l're;;'�iêj�c'jW, .àa fi.el}Ú,piG<l,.· sôbre se o Brusll ".I."J�a.:-á
sofrerá forre· ó:põsiçãq .

pot .'ou :não t�opas a Repubiica
pane. :Q�, giUPf?� ��t4:.:li�' DClllúnicana" o que depen-

. derado: pelo ..���.: )�'€i��.; ,d;, em principio da resolu-.
razãe pela. '�qual, ainda .. n�Q çao .que 'OEA adotar sôbre
se POd�.,Mpefct(,pÍlril :muo\; _o �assl1nto. Ainda em Vigor
to br�ie '.ti 'tôtaL ]Ja;c.�ti:C�� ..

o aviso dado o=tem lwlú

�ão �êSse pak EIfl' Br?�r�. P,res1éIente Castelo B;'31;-

,:om \üda' a ut�':blcla: 'u,
.� • ,'''. 1

Gov�rÍlo, ·.ncne�aii.'l-{;rica�!O:
. já vem rf.'a1il.�l::1dl>. t:,;t·�' s,er'
..

'

".'
'

-). ,

� lÇO,., espera-se: Cjl,!C o çon-'
selho da OEA '. encontre

. ilu
Je uma s<ilu!;ãq:'; para" . o

problema, de 81.4'. par]. ,:-�pa-,
G'fi.o na crise uO!111nic:1.�la.

II?-�ormou-se
.

que' a e1e1\,&9'

, ., I' r.'.
co ao Bloco Parlamentar :

Renov�jor, de que'. �el"�� t
eoncocá-los a q'qt!lquer; n"� :
meato para artie� ;:r•.� 1.,

tagão urgente ,tÚi',<núúérÜl.-;
no Congresso. Ap0$ 'n�r�n� ,

ter etendímentos.: com -'�O
Govêrnç.

' '. :. '

Exportacão de Gado M'8xicano
. , .

.

para a Ua'lia

VENDE SE
..1

Óti.mo lote situado na Estrada'Geral de' Ba.1'rei!"(,s
(Asfalto) com' fundos 11>0 mar. Negócio urgelite 'e dirc
to� Telefone 2643 ou Rua Vitor Konder 64.

4.5

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

--�- ._'- --_._,_.�--

Departamento Administrafivo do
Se-rvico

.

Público
.

' I .

Div�são de· Se�eção e

Aperfeiçoamento
EDITAL - DSA/244

"

c - 632

Faço púbÜco; para eo-

nhecimento dos intereslJ:!i.-
dos;. que as Provas do con-,

curso a.cima referido sez,:�o
realizadas nesta Capit�l,
obedecendo a segui�te. e8�

. ; .....

ca�a.:
Dia 23/5/65 - às 8 no

ras':_ 'Legislação 'J>ostâl,
Matemática, ,e Qoografia;
Dia 29/8/65 - às 8 :to

ras -, Portugues, Yrancês e

Estatística.

;2. Os candidatos inscritós
rio concursQ pelo DCT, que
não tenhám revalidade .1lS,1'l
inscrições no DASP, pqde
rão' prestar a la. prova a

cima referida, devendo,
I

comparecer ao local de 'pro
vas munidos do Car,tão de

Identificação, forneci"o �
lo DCT, duas fotografias
3x4 <,de f�ente sem' chapeu
e

. título eleitoral. ,.

'3. Sàmente poderão pres
tar as provas de Portugues,
Francês e Estatistica, os

candidatos habilitados nas

provas de Legislação Pos

eal, Matemática e Geogra
fia.: Os resultadas des�s

Dalmo &stos Silva, Juiz

de Direito, em �rotcio.,
�.

Provas serão fOl'nec!dos De-
,

-

los Postos do DA�P.,' nos
esta�os, a' pártir de

29/7/65.
4. Os candidatos deverão·

comparecer ao local ele
prova coro antecedência de
30 minutos, munidos de la-

horas.

EWALno �OS:(l\fA�
DEGADO DO íAPI
7-5

DEDETIZACÃO
, '

';',
-

t· I

_.,. _' •
�.
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FONE 2"81

ECOPLAN
, , .

Economia e PlaneJa'mento ltda
- c, t. e. p. 18 -

Processos de financiamento. Projetos Econômicos.

Planejamento Econômico. Perícias Econômicas-Finan-' ,

ceiras. Procurad0ria. L�giSlação Fiscal. '. ' I. Horário: das 14,00' às 18,00 horas
r
]Rua Jerônimo Coelho 326 - Conj. 108 - Cx. Postal 659

FLORIANÓPOLIS SANTA .cATARINA ,
,. ,

.

��I;,

�

,omlnlcana
. .....

. .)
.

ese ÓCulos 'I

bem adoptados

ctende.nos com exotidoo
j $UO receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA'
MOD�RNO lABORATÓRiO

ParficipaçãQ
VITOR e MARI1-IA
em pome de seus ;pais

CIPRIftNO LOPES' ALMElpA MANOEL B; l<'EIJó
. MÀJtlA ANGÉLICA ft..L.l\'1EIDA ODETE .DE A. FEIJO'

têm,o prazer de participar o seu noiv-adc
.

Florianópolis, 25 de abril de 1965'-
�1J� - se. Fpolis - IÚu� Silveira de Souza, 11

.E.DI'I AL
AssemblE\ia Gecal Extraordináda, "

Jmó Cortviçiados ú,; senhores aci�nisÍJl.S désta Sociedade
para a. assembléia Ge,�al Extraord:ná..a [', reaéizar-se em

�Ua s...."de, social, em S:i.b João Batista. nêste Esí:.ado, no dia
28 de' junho de 1965, ;'tS, 9 hor..s para deliberarem sôbre a

SeguL"l-te ordem do dia:
1 - Aumento de Lopital so,�ial
2 - Assl!lnto .:nter\!sse scciaJ.

.

Florianópolis, 27 dl� abril de 1965
ass.·
Eduardo 'Brenand
Valério Gomes

C�::'J,r Bq;stos Gomes.

EDITAL
2a. Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhorEls acionistas desta Sacie

d�-:'e Para â Assembléia Gerai' Extraor!iipátia a. reall
zar-se ell] sua sede social, em Pedra de Amola.r, no

Muntcipio de Ilhota, nêste Estado, no dia onze .(11) de
maiô de 1965, às 16 (dezel'lse!s) horas a fim de deU-
6erarem sôbre a seguinte qrdem do dia:

10. - Alteração dos Estatutos Sociais;
. 2(). - Assuntos de interesse SoCial.

.

Pedra .de,Amolar (ilhotá), 4 de maio de 1965
, 8:$8. Eduardo Brennànd

V,álério Gom�s
Cesar Bastos Gomes
Paulo Bastos Gomes ,

'

,

..... �._<_'-. o •

._�.--._.-.--.�

7-5-65

,

Usina de AtUfrr TijüCBS>S. A.
EDITAL

, 2a. Convocação
Assemb'éia Geral Extraõrdinária

,
São cbnVidaclos os senhores acionistas dest.a Boole';

daAe ;para. a Ass�mbléia Geral Extraordiná.ria a reali
záf.-se em sua sede social" em São João Batjsta., nest�
Estado, no dia onze (11) ·de l;Ilaio de 1965, às nove ,(9)
lioras; a� fim de deliberarem sôbr� a seguinte Ordem do
t»a:

.

10 - Altel'acão dos Estatutos Sociais;
20: - Ass'mros ele' interesse, 8ocial/
São João 'Pat'sta. 4 de ma:d de 1.965.
asso Eriuarf!o Bre'nm{ad

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LONDRES ORBE-- e' artigos similares, é sin

tomático do crescente pro
blema

.

da abundância. com
que se o efrontam as na

ções produtoras. Os prog
nósticos sôbre os produtos
básicos r o corrente ano,

.sugerindo. uma super-pro-

PRESS - O plano dos Pro

dutores de Cacau, revelado
e� princípios co corrente

ano, de destinar cêrca de

250.000 toneladas dos exce

dentes do produto à elabo

ração de margarina. sabao

Munue' . Mr-,rt:ps

As 5 w:li">'es montanhas do mundo

Everest - (Tibet) 9.839,9 mertos
Gcdwin !'ls�en - (I1.dia) 8.610,6 mentros

Kanchenjunga .,- (Indía ) 8.578,9 metros

Acene.' ;ua (Chile) 7.G34,B metros
HuaG:::aran - (Perú) 6.7GO,5 metros

Superfícies continentais
!

.

Asia -' M O()4 000 Kms2

Africá - 2971.15.000 KnÍ.s2
AlrÉ-:-lc<1 do :p.-·)rte - '22018.500 Kms2
América (:8 f·l1 - 17 ..641.000 Kms2'
El'r"pa - lU.028.500 Kmsã
Austrália - 7.704.200 Kmll2

Mm:icí:,1b de Armazém
.

. O municípío de Armazém foi críadc pela' �Iei n.o �80,
de 19 de D2��)'lbro, de 1058, tendo sido 'Solene:T1.ente ·.nsta

!.'ido, co:-n a presença. de autoridades de Tu.br.rão e B�"aço
do Norte, mn .30 de Outvbro de 1959. O primeiro Prefeito
Pro\'isório foi o Sr. José Diomário da Rosa.

Ca"le"? de 3'fipete é livro de oração
O �id8.C:ão Chnles Howard Ba!�er, de Wash1ngt.on,

con�.egu;u e�CrG7€r (gravar) n� cabeça de um alfine'.e co

!pum todo o "P.�dre Nosso". Esse trabalho teve a dura
ção de três anos e meio.

Di.âmetro lunar

O diâmetro da lua é de 3,177 K.'ns, o qual, visto da ter

ra, nos apa�'ece cêrca de 10 milhões de vêzes menor, ou

seja, 0,34 cm.

Elefante Ajax'
i(

_Quando Alexandre Magno venceu Palo, rei indiano,
c'ousagrou ao s')1 um elefante que,. durqnte a batalha, ti
nha combrtido clenodada!pente ao lado do rei, deu-lhe' o
nome de Ajax, famoso guerreiro grego �. coloco11-o em li-
berdade, depois de lhe ter feito levantar um monumento
Esse animal, ainda foi encontrado vivo, 350 anos depOis.

Música e perg'aminho

A p:rj\.1-e�ra nação que' teve uma escola 'Qe músic!1 foi
a Esprnha ...

li. v1a:ir2 .er::-aminllO vem da cidade de Pergam-1. n'1

·Asia· Mener, onde se iI).ventou o processo, no 2.0 século
A. C, ...

Café

A l-istó"ia do -café começa, segundo ')s seus biografas
. n8 c' dr c'e cb :;::�.:i'''a, n"'- Aqiss'nia, onde '�úr-' Y.l"s<;or o-)ser
Tcl :;,,:e S' as c"e1has, qi.lando de-rrarr':'!1 "8! :-i.ns peque
, - '''u' S j9 �rrE-a oval e de tona]idaà� a-:erme1hf'.c1'1 fi
';;,V8:" e·:�i·'�d"sroi::-_1.0S, o que ve-n pro-jar que, rca�me::lte,
.J café é estimu'.a:1te do sistema nervoso. '1
--- -- - .�,,- --_._._--_.

MES DE MA:::O
DIA - 8 às 23,00 horas

DANÇA DA. CZAHDAS
DIA. - 15 às 23,00 horas

" BAILE DA CAVEIRA

. J

As.sod�ção "Cai'fUinense' (�e Medicina
Por determinação do Conselho Deliberativo da A;>

EDITAL

sociação C�t�rinense de Medicina, comunico a' tod(_,s
os associados que está aberto o p-razo para a apresen
tação de chapas que concorrerão as eleições, da Dire
toria que serao realizadas em 30 de junho próximo.

.

O referido praza está compreendido entre 10. a 31
de maio do corrente ano.

Florianópolis; 30 de abril de" 1965.
Ass. DR. Murilo.Pacheco da Motta

_
SECRETARIO...GERAL

7-5-65

REX�MAR(AS E PATENTES
Ofda I da Propriedade

InJusfrial
Registro de marcas patentes de inven

ção· nomes' comerciais; ftulo� de estabeleci
mento in�ígnias frases de propaganda e mar

cas ue exportações.
Rua T€nente Silveira, 29 - 1. andar
_a �'.' A tos da Casa·Nair .;,_". Floria..

nópol]s.� Caixa ��t.al� �1·.·�·. F,one .3.012�
z':':' ':

.. _ ... �, ,-

sequer próximo de uma so neladas de borracha, ,na-
lução. .

tural e sínt/ tica.
A F.O. Licht, por exem- Do ponto de vista dos

pIo, revisou seus calculas países em rIesenvolvrmen-
sôbre á produção mundial to; muitos d 15 quais depen
de açucar no ano 1964-65, dem pesada.nnte de um

indicando um aumento de ou dois prorutos princípais
aproximadamente 1.800.000 "e exportação, o problema
toneladas métricas, o que elos exceden: es dos produ-
significa uma diferença tos básicos c;,ssume partícu

entre a produção. e o con- lar gravidade. O grau em

sumo sgmente nessa tem- que alguns desses países
poraca de mais ou menos são vulneráveis às, quedas
6.000.obo, de toneladas. E;;- de publicação da Organiza
se excesso elevará os este- ção dia Alim vntacâo e Agt!
ques mundiais de açúcar, cultura das Nações Unidas
'a mais de 15.000.000 de to- (F.A.O).

.

neladas métricas. Sunonrt.l
se que 11 ão haverá gran ri e

aumento do consumo êsses
números serão os mais
altos dos 'últimos três anos.

dução em quase tôdas 'as

safras, indicam todavia,
que o problema não está

GRANDE AUMENTO

Outros produtos' bâsíeos
nue apresentam grandes
excedentes são o cacau e I)

café. Os excedentes de ca

eatl talvez alcancem ... .

300000 toneladas longvs
nesta: temperada, O�l seja
quase quatorze vêzes mais

'�o
.
que err 1963 -64. A situa

cão do café é nareci"'a. A

indá que nesta- tempor'ac:a
a pronuGão seja anormal
mente baixa devido aos d::.
nos caUf'a�os no ano. pas
sado às colheitas brasileí:-'
l'as . pelas gea'1,as e sêcas
a diferença entre a pro

dução mundial total e as

quotas distribuidas pelo
Acôrdo .Cafeeiro Internado

nal, que dão a'melhor me

dida do consumo mundial'
e que se acham em vigor
há ç.ois anos, poderá e1e

v'ar-se a 6.700.000 de sacas.

·ALGODÃO.E BORRACHA

No futuro, a diminuição
do ritmo de aumento do
consumo' criará igualmente
problerp.as· para os prodt:
tores de álgq"'ão, especial.-
mente os' que investirar.1 .

gra:ndes somas na· varieria
de de fibra longa. Oalcu-

f;-()n� <I';

às .3 e.8hs.

Um espetáculo fabulo
so!
- Uma maravilha para os

olhos! .'

- Uma delícia para 'os

os ouvidos!.
.

AM:f:RICA DE NOITE
EastmanColor

Censura até 18 anos

Fonp '-l43!i

às 5 e 8 hs.

Lex Barker

�ra Corday
Stephen McNal1y

-em .,.....

'CARAVANA DA MORTE

Tecnicolor.
Censura' até 10 ano's

Roxy
às 4 e 8hs.

Richard Chamberlain
Claudo Rains.

JeanBlackman
- EM-

O CRIIi.if.E E' HOMICIDW
PanaVision

Censura até 14 anos.
.

p.AT'Rnos
CINE GLORIA

às 4 1/2-8 hs.
Albert Finney
Shirley Anne Field

-em-

TUDO COME'COU NO
SABADO

Censura: .'1té 18 anos

CINE Il\'1PERJO
Fone' 6295

às 8 hs.

P�te'r Sellers
Mai Zetterling

- EM-

O PREÇO DO PECADO
Censura até 14 anos.

<CiNE RAJA
<SAü JOSÉ)

às 8 hs.

Geoffrey Horne

Valérto Lagrange
-:- em -

OS IRMAOS CORSOS
CinemaScope-Tecnicolor
.CenSUfl;!. até:5 aliOs'

.

la-se, também: que' em

1970 haverá uni excedente

aproximado de 250.000 to-

Salientou' o documento

que os proc utos agrícolas
representam 9() 'por cento
das exportacões totais. 't'-TO

Sudão, o .al rodão e a go
ma arábica representam 70

por cento d as exportações,
Na Mal+sía e ·em Gam,",
nara c'tar <oís naises 'mlJi.
to . r'!istant"s entre si.' a si
tuarão

.

é rn-ríta parecida
no oue conr=rne aos seus

prortutos prucípaís: a bor

1."8 cha e o oacau, respecti
vamente. En resumo ,os
na ís=s em +eser-votvtmen
to' têm nou-a. ve ríedade :je

rE'CllrSOS de que se possam
valer.

Paradox'al:·nente,. as difi
culdades dos países pobres
são ,gravacla3 pela neCeS'll-'
dade de deu�"nvolver a eco

nomia com tanta rapidez
quando posEÍvel. Isto aCtar

reta crescente dependê:nci�
sôbre alguE as safras de
venda asseg.lrada na ob

tenção de rl.ivisas, e, con

quanto a produÇão tenha
realmente aumentado
pril: cipalme!' te em'. virtude
de maior rEndimento - is
to foi conseguido em uma
época em q�le o ritmo ele
consumo dos produtos

.

ag-j-'í
c'olas, em r1.uitos dos' paí
ses ricos e industrializadas,
está começandà a decres
cer.

UT!I"IZAÇÃO DO AÇUCAR

o consumo do açúcar
constít,ui urr'. exemnlo dis
to. SeO'�'1cto a Comissão
Britânj('a de Aç{lJ!ar, um

aumento. de 10 por cen�.o
na renda TIn.cional é se!!'ui
elo "'ar um .111.cremento

.

de,
6 por' cento no cnni'"l'Y)"

tio !>('lícar. !"tA.· alca-nc.ar-sf'
a �(>vna 01' 5JJ f'llji'os Der

CJanit,3 a",l1,lmpnte Ati'1�
gintn ô��a t ,to, nesanarece
a cnrrp'8cã.o e o. CO"SllTI10

permanece 'Mais ou· menos
estático. no limite que pa
rece ser o ponto ,de sat'�
racão.
Há inum"ráveis razõqs

para a esta."''' ac1i o 11 o co"

sumo de pl"')dutos aQ'ríco
lias. excluinoo os aJimen-

,tos de "lux�'. Alpm do T?

to, geralmente reconheci
do, de aue à m,,"i'da 01'

as pessoas f>nriõ'lecem t-r
dem a e-astar proporcioT1I!J
mente menos em aIlmen-

( tos,
.

o nroe-r"sso tecnoJogi.
co acarreta' um uso ma is
eficiente d'a� matérias- P""
mas. Atualm.ente, por .�.

xemplo,
.

ex�rai-se muito
mais' essênci'1. do gr8.o de
café do que antes da g'uer
ra. Além disso, há. a con

corrência incessante "dos
produtos sintéticos,

.

que se

revéla em 'tor..fa sua drama
ticidade nó rápiclo1.911,.,.,On_
to das fibras tsint'éticas p.:1;\

con'fronto cóm as de lã,
algorlão. e outras fibras

naturais.

SUCEDANEO DO AÇO

Sem embargo, a enun

ciação do problema é nmi
to mais fácil �do que a SU&

sollJl:�ão. Ind'lbitàvelmente,.
é possível denositar alg'u
mas esneranças nos I'l,eêr
dos" internaci.onais de con
trôle da produçã.o e dos
meios de comercializ�éão.

. JI.ifas, muito noueo se 8�be
dos e1"forcos dest.inados a "

descobr'r rilvos usos· pJ.ra
os exce"enteil agrícolas.
Na Itália. ·por exempio,

descobriu-se recentemênte
um produto que torna o

borracha - apenas do ti
po natural. - tão dura que
pode ser usa ':la como suce

dâneo do aço na manufa
tura de maquinaria. pesa-

<. da. Na' Nigéria' Oei 1enlial,
e�tão, . s,e.)ícl� .ipi;}rI�iÇQadoi

tes e plásticos encontra-sa·

icrescente mercados para
graxas animais e azeites
vegetais. �o mesmo tempo
aperfeiçoam-se melhores

métodos de armazenamen
to de 'excedentes, por perío
dos longos .

Conquanto haja certo ce

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

Comercio Exterior. Tcheco está em

Prímei'ro Lugar " PER CAPITA "

mestre atingiu a cífra de to. Esse incremento refletir mia exterior, em seu ul-

16.810 milhões de cereais, se-á, imediatamente, em terior aumento qmrfltit�t�-_�
tôda a atividade da econo-: vo e' qualítatívo.

.

três métodos para novo

.uso do cacau, com 'a ajuda

. da' Agência. de Desenvolvi
menta rnternàcíonal dos
Esta:�os Unidos. O (motor
a jato . trouxe consigo o nô

'lo' emprego, em expansão
.

constante, do óleo de rící-
no como lubrificante. A

palha: da cana de açúcar
pode ser utilizada agora
na fabricação de tijolos e

cartonados.
Nos Estados Unidos, o

Depa,rtamento de .Agricul
tura leva a cabo . Intensa

. pesquisa nesses campos.
Nos campos dos detergen-

, ORBE-PRESS - (Praga r'
- Durante a .últlma déca

cêrca de 10 por cento ""aIS

que o volume de ígua. pc
'ríocTo' do ano 'anterior. Este

aumento se registrou. tan
to na importação como na

exportação.

da o comércio' extorror t

checolosvaco regístrqu um
. crescimento incessante,

não só com os países fO

cialistas como também
com as nações capttalí vas
industrialmente fort.ef;.e
as em vias 'de desenvolvi
mento.

O volume .do comé rcio
eyt."rior tchecoslovaco "per
capita é' o triplo de mé,�li l
mU.L1ai�i e cerca .de '10 p.ir
cento superior à média. dos

países capitalistas h:dustrí
alrnente des�vo'lvillo8 da'
.l!:uropa 'Ocidental da Amé
rica do' Norte e Japàc, to-
mados ·:em conjunto.

.

Alcança ' em' valor ap.c(,
xímatívo 25 pai' cento ela

renda: nacional.
As tarefas da econonüa

nacional tchecoslovaca pa
ra 1965 estão orientaelos no

sentido de uma ulterior es

tabilizado e paulatina in

tensificação do desenvol
vimento econômico.
No plano de desenvol'1�

menta da economi'a nacio

nal, conta:-se com o incr�
menta da produçãó indus"
trial. em cêrca, de . 6 Vir
cento; Illa. fabrica.ção ele

má.quinas e equipamentos
industriais em mais de 7,5
por cento; e nas inversões
principais de 6 a 7 por Cé'n

Em dez anos, até fins de

1962,; as transações i!',)"ClCL-

cíaís . da 'I'checoslováquía
com os' países soe-alistas
aumentaram em 13'1 por
.cento ;' com os não soda�;f;
tas de alto nível ínuústrml
em 170 por cento; e com

os países em vias de '1 -sen
volvimento em 240 �or '2en

to. O _comércio extc'.".or t
checoslovaco

_ alcanGfl II em

1963 um' volume g10'Jal (',e
33.277 milhões de e0l'('dS,
com a se�'uipte dist,i."'.lição
países socialistas _. 2 1 820 .

milhões (75 por cente);
pajses não socialistas in-
dustrializados 5.400'. mi-
lhões (16 por cento); d,,-·
mais pa,íses 3.019 milhões
(9 por cento).
O ·crescimento ia comér

cio exte,r·ior tchecoslovaco
teve proseguimento em

1964.

Durante O· primei.ro se-

Água Escocesa já é Produto
;

de�Exporfacão
. ,

ORBE-PRESS Lon- �transportada em compart!
mentos de aço inoxidável
·para a fábrica da engarra
famento da companhia. A
�í, ela é engarrafada à
uma razão de meio milhão
de' garrafas pnr mês. A

companhia escocesa áfir
ma

.

ser· a primeira a engar
ra:f.iar água 'de fonte . nas

'Terras' Altas. muito embora
.

outras' companhias já o fa
cam, mas' com. águ\'l.s de
la!<os . situados' nas Terras
Baixas·

.

dres -: As cristali'l}as á_o
guas de uma fonte situa
da na região das Terras AI

tas, na Escócia. está sendo

engarrafarias po!.'· uma com

pa ....hia britânica e expor":
tada para ser especialmen
te cor sumidas com o uís
que escocês.
A fonte está loca'izada

a c';rca ele' 100 metros de
t'J:YlP. nostiJaria de U1SqU'�
Em E1!i:in: Mora"shire, "a

água é retirada' da fonte e

DF

ticismo a cêrca do Impacto
a longo prazo dessa dívcrsí

ficação, dado o estado a

tual dos· excedentes mundí

.aís de produtos básicos a··

té mesmo um aumento mo

desta do consumo pode ín

fluir consideràvelmente :::é·

bre os preços.

Partido de Represenfacão Popular
.

'
.

Edital de Convocação
A Comissão de reestruturação, devidamente creden

cíada, convoca, na' forma do Estatuto Partidário to

dos os assoéiados do Pa.rtído de Representação Popular
em Florianól?olis, para a Convocação Municipal a .reall
zar-se no dia 13 de maio proximo às 20 hs. na sede

partidária sita à rua Conselheiro Mafra 35, com a se

guinte:
ORDEM DO DIA

.
L _ llileição 'do Diretório Municipal
'Q. _,__: Assuntos diversos de ínterêsse

J,i'lorianópolis, 27 de abril de
_

1.965

A COMISSÃO
Dr. Jucélio Costa

Oswaldo Carioni
Moacir Bernardino

parbidár.ío

7-5

Emprêsa Editora
"

O ESTADO" ltda ..�
Rua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal1.39

Elldel'eço Telegráfico "ESTADO"
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Domingos Fernandes de Aquino
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Antônio Fernando do 'Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL",

loão Francisco Vaz Sdpetiba - Pedro Paulo Machado
Osvaldo Melo - Divino Mariot

. PUBLICIDADE
Osm'1r Antônio 'Schlindwein

DEPA'RTAMEN'fO COMERCIAL
Divino Mariot

COLABORADORES .

Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabra., Tito
Carvalho, Prof.- Alcides Abreu, Ministro ]Vmton Leite da

Costa, Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Walter Lan

ge, Dr. Arnaldo Santiago, Dor.':tlécio Soares, ,Osmar Pizani,
Dr. Francisco 'Escobar Filho, Zury Machado, Lázaro Barto
lomeu, Raul Caldas Filho, Marcílio Medeiros Filho, A. Car
los Brito, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto N:'icul, Ma;or Ed·
mundo 'Bastos Júnior, C. Jamundá, Jabes Garcia, Nélson
Brdscher,' José Ferreir.a da Silva, Clemenceau do..Amarai e

Silva, Jaime. Mendes, Cyzama, José Roberto Buecheler,
Beatriz Montenegro D'Acampora, Manuel Martins.

.

. j

REPRESENTANTES
.

. '. _.�
Representaççes A.S. L:1:t:a Ltda. Rio (GB) - Rua Senador
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.

\ !1unciOt3 medjante contrato de acãrdo com a ta'bela em.

��� ..

t\SSTNA'l'URA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50
(A DIREÇÃO NÃO '::;E RESPONSABILIZA PELOS CON·
CEITOS EMTTIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).

..

a p. A R I a ·M· E N TOS
Amda restan1 Os 3 últimos apa:ctamenntos no Solar Dona Eugênia - Almirante

Lamego, 45.

P>partamentos todos de frente, COllstand;:;: 3 quiu-tos - amplo living - banheiro

em côr - cozinha a_?ulejada Çtté o teto - quarto . emprega,da com banheiro -

urea de serviço com tanqve - parque' de recreação para criança.s -- TUDO MUI·

'10 FACILITADO EM 40 MESES.

a�g,p.n�__ªg
T'rafano 12

_
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lô�
E' grande ao movimenta

-ção dos remadores ccs nos

sos três C1Uhp.; visando RS

duas regatas para êste
mês, a primeira no 'lia 16

ção ao seu cinquentenário
de fundação.'
Dúvidas suscitadas no úl

timo oampeonato Ca:ari

'nense de Remo serão des

feitas, como é o. caso do

páreo de 4' com, entn IVa

chuelo e rv:Ia·'.:'tt�elli, V?l�C'i

. patrocinada pela }<'ASC e

a segunda no' dia 30, )'1 ga
nízada pelo Clube Náuti

co lRiachu210, de âmoíto in

ternacicnal, em comemora

UneI1i.
Com ainda se recorda

campeonato Ici . P..úlbímo
a,,_.c;}"o
t:s' 7si

, ,1.-r1'�S "YI�f""O ?..�3

r:r 'r0.�·r
-

...-:te

:'1"i-'" c_o::::
-

-:_-- :;�r tr a.is

/
_

G;,....\7i�1",...·:2·'S, r alizou J

c�n�n�a'''ato c:-" cor,r�rj1'�n
eía h'-"'� m ,·t�s )?"ntes
rr rr" "'1,·t:; "os reri'Je
rns ,

...l8.i o t:;�f"'-tc.:--·1r� ""'JS

ticamente inatrvo, a áíre

tor:a do Eiac�ur,lo tam

bém endereçou co-ivíte 8.0

c'ube da Manr-hesrer para
se fazer representar na

lUa. Regata Internaaíonal

de Santa Cat::.rill1. marca

da para o p;:,óximo dta 30
em -Florianópojis.

do pelo 10.

d:_ferença, e P�:DC1.p·::t�lT:!·-:'!
te 110 nárr o anulado de ",

sem timoneiro, entre os �"

mãos Vahl. r'o Riachue'o r

Passig e. Valrredo, do [vI�'lr

El\IE-BE

II
.

Após alguns dias de chu
vha e vento sul que im

possibilitaram os remadn-:
res 'dos clubes :la ilha 88

movimentarem norrnalmen

te, as inúmeras guarnícôes
de Riachuelo, Aldo Lu; e

Mártinelli, 'estiveram e=saí
-

ando na manhã de dorr in
gO', desintoxicando os rnús
culos.

.....:..
...... ---

- - .,._ I"--

REDATOR: PED,no' . PAULO MACH"ADO COLABOR.'II.
.'
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C1 DORES: MAURY BORGES - ,GILBER',I'O
GILBERTO PAIVA·- DECIO BORTOLLUZZI ABEL ARDO ABRAHAlvr � MARCELUS

x x x-
NAHAS

Os argentíuos confirma
ram a sua parnicípação
nas disputas, da' lUa. He
gata Internacional, patro
cinada e orzu 11 izatla 'ljI'la
diretC'ria dó

-

Ri schuelo,
.

�m
hener-ageli1. aos seu c)n
!.J.(lentenirio (1e rundseão.

--�--------�----------�------
"

'-'. -x .x x

rProbl�mas de cobertura jorn�listica
para 66 's,ãô examinados 'em Londres'

,�---,.--__�,,_,;..
..

_,_.___;_-, __i___ .

'

_

.

A diretor ín ' do Clube

Náutico RiachT.l2'·ó:, já Tece

ben comu-ücacãa .do Amé
rica de Blumenau qn€ ,,,' se
prontíficou a' cw:".t,r.· os b:1r
CDS sohcítado por enmrés
timo !p�là 'ag?emi��cáo

-

,·ela
Rita -María

- ,

,

tunda-,

Mauq ROl'ges
ção elo c11-b8 rtachuelín o,

com gU9X' içc8s mistas. Por

+anto, os o �'ie'� tais virão

CQ1"'l urna �e' e";::) co remo

de S8U P::.'�, para. disputar

'Vamos transcrever, a no

ta .trserída no JOl'I:9,l do

'SJoi:ts, de sába 'o últrmo:

",Togador 'de fúterol õifi
c'Imente demonstra bom

.gôsto 'quando coloca ape.í
'do em alguém;', é uma ver

(lade uue est'3;' ganha rIo
I

-

-

fôrça de axioma. Entr�tan

to, no recente caso de G�i

nete, que é elos mais cala

elos jogadores do 'lasco r'a

Gam�, os comandados de
ZSZ3 acertaram, O gol8iro
está, sendo chamfJ do por
seus compapheiros de "Ja
mes Bond',. por '<;cr muito

parecido com o ac;;l'
'

'U.?

interpretou o pau,.,l do de
tet.ive inglês no ':'ir,er'1�'.. , O

apelido pegou de t8.1 m�

neira que hoje em X,a

quase ningupm o cha>n2.
Gainete. Há até 'Diretores

que já o chamam de ",To, ..

x -x x-

o "r Rob",rto Muller, úe
Sip-DB;,no 1':01"1) Coordenador
r'os f,:,i-�p';os nJ Cinql1��nte
nário, do Rjaehu�h, encon

tl'a-se 'em ?:rcÚ'l1}s' 8 tividade
procura-ido ultrapasr,r dia
a diá, os prohlemas r;ue
surgem tom icspeito a lea

liZà�ão da, UL:::. pl'ClVa re-

enviar à Orã-B'retanha ,�a
Ta. cobrir' o certame e em ,

segundo lugar. verificar us .

modalidades dos' )�eioS de

comunicação que aqueles
correspondentes mais neces

sitar.3.o.

LONDRES (BN::) - Os

organizadores da próxima
"

1964, um questionário' orí
cial à}3 assoclacôes nacío-

•

riais de futebcl' de tonos os

países membros
-

da FIFA.
A fim de certificar-se Çle

que o questionário -seria d�t
do ·por. toclas aquelas asso

ciações, o impresso foi tam
bém enyiaélo a toclcs os A-'
didos de Imprensa das Em
bajxa�'as e C')nsu]ados "'

creditados em Londres.
O objetivo' do questio�á.-

'rio era o de estabelecei','
em primeiro lugar, o pos
sível número de jornalis
tas que cada pais deverá

Copa Mundial de Futebol

,A nova, diretoria dó Henrique
lage Futebol Ilub

na baa sul "e ?lor'a,�ópo-
1'8. A çl'rc''[.!r�a ('lo R.'.achn

elo rscD�:�\l consulta ncs

te se·,oüro e j'o,cp0l:1deu ta

vori"C1'C:12i"'te po'.s seu df.-

x x

Está sendo aguardadr.
com ansleda Ne pelos rema

dores do Aldo L'E, !:1. "he
gada dos remo;; de lJ:) lar
ga, encomendados no es

taléi,ro de Pô,no AlégTe.
,f;egund,) (' Diretnr '1 ccni
co riaehuelir0,

.

Ham:Jto:::1
Cordeiro, com a inclusi10
dos remes ele �á ialg-a au

mS!1tará em 20% o l'I"ndi
mento das gnnrmci';cs do
clube. '

-

x y x

Recebeinos e agradece-' Vice Presidente _ Manoel

mos o ofício que �egue: Antunes.

Circular no. 01/65 lo. Secretário - Neri An-

Lauro Muller, 20 de Abril tônio Catâneo

de 1965. 20, So'creta.rio
Umo Sr, Gabriel

sjo é qUê os Ul'u'5uaios
pareçam pa�a maior

lho da co:n:petiçio .

bri-

mística i�tern�t�}r:na.i
Quando êstes questiona

rieis tiverem sido recebidos,
em, Londres, serão analisa
elos pe2a Assessoria' ('e Im

prensa do Sub-Comitê, for

mada por nomes dos' mais

re,P'rescntativos do jornalis
111.0 britânico, sendo os re

sultados
.

dêste cuidadoso

exanfe post'eriormente ,en

Vlanos às assóciações . ele

futebol de t6dos os país �s

interessados. _

oj,
x x x --'

-
- Ne1son

'1'ClI'!'lJ
, 1 ,J 'fi

_' Ary Dias

x x' x --

Diretor Esportivo do Jor

nal "O ESTAPO" - ,Flo
rianópolis.
Cumpre-nos, o ,grato pra

zer de levar aO conheci

mento de V. Sa. que, em

Assembléia realizada . dia

19 de Abril do corrente

ano, foi eleita e empossa
da a nova Diretoria, que

deve;rá reger os destinos'
do Henrique La,ge Futebol

Clube:

AEceim; na oportunidade,
damos a seguir a, atual

comnosicão da nova DIRE

TORIA:
- ,

Presidente de Honra: - D�';

Dieter Dihlmann

Presic.Íent� - Zacarias B<t

tista da Silva.

10. .Tesoureiro
Teixeira
20. Tesoureiro _ Adalber

to Joaquim. Campos
Conselho Fiscal - Dioní

sio, Catâneo _ Pedr;.Ma
deira Sobrinho - "Waldir

Amante.
,

Técnico -::- Ruberval Alvr.s

Orador - Gil Ivo Lasso

Esperando merecer a a

tenção de V. Sa, aproveita
mos a oportunidade para

reiterarmos os nossos pro

testos de estin1R e consi.-

Faltam :qFnas 25 dias
para a g!fm ie p�'ova inttr
nacional, quand:J n públi
co florjangpoli�',tI"!Ô terá a

oportuDidacl� ({e rever 8r

gentinos, uruguv.ios e b��a
sUeiros hJ-tan10 pd(_. títu
lo.

Fugür'o um pouco
liorm:?,s dp,:ta cOlur,a,
11.1('0 tr3 T' screver para

as

va

os

as inscriçõrs
ras paredes
Rral do P:;..-

er,co 1t"'l.das

da Eit�_iotÊ';r9.

Muito emi},)L'a !l Atlânti
co de Joinvil1.s esteja prà-,

.�ár;ib de Bl:ckiY}ghaI).: "En

s'Ila-me a ser obedIente -

às re�r"'s elo jê'!;o. En.sina

tpe a r.i'io proferir nem -;

receber elogio barato, En

s.'l:,a-me a ga�h"r ;;C, lne

fê,. - possível; mas �,� eu

não o - pucJer, ENSI'TA

]vm ACT)\�A DE TUDO A

P:TPlJ'·'''�''. Ji1a.lbl� z:.penas

:::"'. (:2<; p3':-a. a Regilb 1n

tSl·J1:;1.c·(1·oal pr".lp,o.-ida pe
lo C. N. RJac,'n.!eio.

enviaram, em outubro de

Pf[m'aira Re(�ata do 'Ano
....

Dia 16 mes Bond".

Escritório de Advocacia
nu. PEDRO PAULO PAH'SI -- ADVOGADO

AIiELA.R�O H. BLUMI�NBERG, PERSI A. HAHN, MAltI'O
,

DE OUVEIRA e PEDRO PALOSCHI

Solicitadores

Rua. Conselheiro l'Il::t�'ra - 48 - Sala 2

Aeões: Cíveis Trabalhista.5, Comerciais. Previdância
Social Lei n, 4'194 "Inquilina to" _ Consultas Di'l,r!a

mente das s,no à� 12 e das 14,CO às 17 hs ..

Escreveu: 'AbeJ;ardo
Abraham

Se,.rá realizada no próxi
mo dia 16 a primeira rega
ta do ano, qUf" terá ), üeno

-mináção de "'Regata-Ani
mação'. ConvefSH,nO.O com

o presidente dp, F,A:S C.

Dr. Ary E'.eiêi·C'l Oliveira o

mesmo informnu a este re

pórter que em vista do

curto e,spaço de t0tnpO pu
ra org:,_ii:zar Cl 'J1 ,'alendá
rio para este anc. ::-es( ! ..

veu fa,:,!r um l1rogran:'a 'na
base de '.� !i.:l)

.

r�7-:l tJ.S �]e

anj_nla�',;.� .. 111 Ir'l. pré ,·ir{J.jJ�()
Eato ,e ) �JampeonaLO Ca

tarinen;,;r. �1,;;, Ren:1.c rue "e

rá disputada no mês de'

novemb 'J e !1i'w erro r.1n;em
pro cO'!)1j fOI realizado o

último
Será l' ,�n !J011l 1,pstt' pa l'a

,

os 'clu1:Jrs l:a. I'apit�l qús'
teri'ío op::\ttlmi,c1a.;.), je a

quilatar ,1.:::: �1d:-:�b;H(i�.c1E.S
eles �f.l- � c':; r; _i li l") 1-,ns nara a

.�ersar.:o·"::, .. ;. Illi..::'f!l8.cic\fra!
do R�9.:�jlllf';) 'ql.lê sc:.á eIe
tuada di t .10 dêstr m�;s.

Ary Pe�E:j!;>t Oliveira dio:::f'c

'também :la seu interesse

em fazer a fôrça maXlma

no oito q"f; nos r€:]:reSfm
tará .la Regata Intf'rnal'io
nal da Gaan�,bar:t, que s�

rá dis')utads no mês 1e'
Outubro, cr"llforme carta

que rece'·'.��1 de um dos I'I

ganizaJ,J:':5 ':la 111,)n urrH:n�

'tlal gerata.
Correremos lado a lado'

x x ._

A delegação urugw'ia
que participará da .l: L

R€gata' Interpacicnal' d�

,santa - Catarin�, estará

presente aos festejes ,c1.

deração.
Atenciosamente:

'NeM Antônio Catâneo ��'

10, Secretário _

Zacarias Batista ,ca Silvà

Pres;idente -

argentinos, ame -,com

ric[l.uos, ing;eses, lc '.Ilanos
canadenses." C01r. :espeito
.a esta regata �,,[:;j poste
rior uma entrevis·':,D. C<JID o

prêsidente da !i'.A.S C., fl,-
--------------

fim de colocar os a�nantes

do esporte dos fortes ao

par do que pret(�nde fazer

o ilustre marlflarúri·.) f;:l.s-'

quean04' Comn a::Jedtiví) r

,reg'ata-a�rmaç5.o será mt·'

to intere,ànte, pois (l pú
tIlico ilh�u est.á a11siosr '

por uma regata. E será in

clusive uma ve�·dadei.ra pr!"
va de fogo rios conjuntos
dos clubes de. capital com

prete.,.,sóes [<o um lugar ao

sol r:a gigant:es(�a Inten'la

cional que l"!l:1rca,:rá época
nos anais do :',"lnll em S::Cn

ia Catarina. O RiachueJo

não pára., Fnu at:vi-'1[l;-ie

constante nJt�l,-S" "'S h0S

tes riachueUllas para. rJ�b

dar o público espOl'i\vo fie

Santa CatB.r.IDâ. cl;m ,11118,

festa digna do seu Jubileu
de Ouro. Dh 15 já tere

mos uma idéia do qUE' será
esta magnífics. regara Que

promete ser das mai:� es

petaculares dos últimos

tempos.

......--r'---- .. --- ...--- ".

rão a zona um, que mes

nos m,oldes em que o cer

:a:ne s"rá d:sputado os
Sera mesmo iniciado no

d�a dezesseis do corrente o

Ül,mpeonato CEI,tariDPl'se rrejllízo.� serão incalculá

de F'..ltebol, edicão 1963, '.reis não' só para Avaí e Fi

em sua fase eliminatória ,,6ueirense, mas para a Pl'Ó
"i E'ê1.n do, naturalmente, se- I' pria enticade orga·1.izado
lr::;orar c1o's clubes em ca ra, Além disso. o certa':ne

I
",i

será m'.lito cansativo, e te-,

mos qUase a ple11a convic

ção de 'que o público não

prestigiará o acontecimen
to e, diga-se de passagem
com justa razão. Somente
alviazuis e alvinegros pre

d��irf\m não só no' que
concerne ao fator renda
como' no rutebol. por êles

apresentaàos que é bem

r'a ?:ora p::c::a :epresentar
" 1)'o?'''11'oc'ia e prestígi:J
fdebolisticos de s;uas. cirta

dês na divisão maior co

assocIativo "Barriga-ver-
de.'" Nio -:remos daqui in

cetar r,a 'n 'JD.nha's de· des

crédi!'os co"tr9. (1']rm OUPl'

que 3e;3., 011 1111'3l'l''l.O cor.tra

os moldes f'l t.ebolísticos cio

Estado ou da ilha. O que

" "

IMPRESSORA 'queremos é 8Jprtrr .0S' "e- mais técnico e objetivo. E'

nhores do esnol'�o '8 'm';r_- ,bem verclJ"de que' tôdas' ::ts

ci:palmente, os r' ':o'�ntrs d3;r3.�3 8g-remj.açées parti
do futebol na Cfl""�' rl,) r'T'flntes poderão alcançar
Estado para, OS,(h�,,,-�·l"·s a tih a'meja-'a classifica-

que poderão oconer pri>'>- egO para as disputas finais

cipalmente no
_

setor Lr,,,,, '1 mna vez que o f�tebàl 'é
ceiro no que concerne a �'O li" 'o, c2,ixinha de surprêsas
na' 'de número um, onde :C,- 0\'C]�, ' s8rá que conse-'

sómente AvaÍ e Figueirens'l' guirf,Q r�sult"dos pelo me

po"'erão reunir no "Adolfn nos sa�':: catérios ,r..o certa

Konder", um pública· de me da é.iv�;;;;o mai�r do fu

regular pa'<:'a bom. Os pr"!- tebol da terra? Ao nosso

juízos serão incalCuláveis, e ver, a idéia das eli'rninaf;ó

mesmo insuperável,! E o 'rias no que concerne a zo

Fi-guei�ense sabendo disso na- de número um, deveria
discordou da medida mas ter sido banida e o direia

acabou por aClj.tá-la afim to de representar a ilha 1&

de não criar impasse e do a Avaí e Figueirense,
não de.srespeitar a ordens que foram os que mafof

superioras, Retrucou, é número! de vêzes conseg,.ua
l:Iem ,rern:vie... mas Já ram levantar o cétro esta=

''''ue rão foi atp",dirlo em dual -'e futebol desde �

seus reclamos está disuo::l- sua criação em 1927. Mas,
to a submeter seu precio- de ql}�.lquer forma, vamOE

so plantel a testes desairo acatar a decisão, dos sea

sos e pouco recoméndáveis nhores .dirigentes e alertá=

para satisfazer a âmia dos los que não toleraremos

senhores que "omi"'am:> quaisquer espécies de êre>

'ros p r mac,s an8_.Is que, ft.�"
'

''jart1;
,

Se" isso a.c6Bt�c�r/;:c��
: '10��i�ri.1.Ó.s��c�:btC:a\

"

',' ,;,{. ii

A.C.E.S.n., r-esJ;lo.ndera por

,êstes dias,
Cruz JÚni..)�, Vasco Soa�,

res de Almflidn. 'e D0riva]
Souza, todos pertencentes
ao Departamfll'ltt' de �spor
tes da Rárlio Difu�on de

!ta iaí, fizeram consulta à

A.C.E.S.C., interes'5aclos que
estão em ingressar nos

quadros da entidade.

",.,.

ELO
x 'l{ x

Conversamos ontem com

o dr, Jorge Cherem presi
dente da ent.ídadt! r;ue nos

revelou que vai' expedir o

fício aos prir.l';�alS clubes

do Rio e ,de São Paulo, pe
dinrlo que os mesmos re-

metam gratuitamente os

Mas não é só de !tajaí retratos dos dnb�s em ta

que cheg�m à A.C.E.R C. manha 12�24, pa;,'3 que �e

pedidos de ingrf:ssus no jam colocado'! nos resc�

seu quadro de a:-sociados. 'vados da erit�dade !lG cam

TambÉ'm Laje;;. Lamo MuI 'po dá· F,C.F .. B,Ja- .déia do

ler,
.

Urussangs, f! trwiuma Jorge que s6 merece elo

solicitaram informe�' ao gios, aliss, cá pan nós, O

presidente da' �ocieàade, in Jorge deve e. pre'!lf:"t melho

teressa::'os que est,ão em in rar aquele l'.:scn·ado la na

gressar na me�ma. C,)m se' Bocaiuva. Qualquer melho

vê, toma corpo a As,sn<;ia- ramento só trará benefí

ção dos Ccrmisras Eworti- cios para a ent.idade e

vos de Santa C,;_tal'ina. A dará maior c'..''' li!!'> a ,f;l'lâ

,

todos que reme:,el,'am '�or- gest&o; ,qú� a men

I,respondê�� ,sogcftm1qo;.' Sidp.,j)'oà
, ',' consulta; oí�rfi 1.,.,.ft)& ;""� .': .� <�ã;'j.\f:;:l\
·,:�Ji_}ffi�\.f\'�iJ1:t.·�·- �'f;" li'\

. ,_ '. ,,... �. � �'.. .P4.1i.'

desenhos

"
clichês

folh�tos - católoQos
cartazes e carimbos
Impressos em Qer�1

oapelaria

x x x

A IMeRESSORA rt40DÊLO possui todo"! 0$ recur50�
e a necessório experiência para garanti, sempre o

móximo em qualquer serviço. do ramo,
,

Trabolhl" idôneo e perfeito,.", que V. P�de confiar.

IMPRESSORA MOOÊI,;O
I)E

ORI vAL�1) STUART. elA.

RUA DEODORO N133-A .,

.fONF. 2517"'; F.LORI4ttÓPOLI$·
. ;-.. ,/'

"
..

\.
' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�'ES>,t·IJ,D····� ?r:��.t;U < M.
A

.. . �genhelro l4àt:Iro-')"léias
0. ".AJS. AiluliO . qtAIIl� ,,�;,S�Ü "'��� ,;'., �. :�

,.

a .. op9r.tuhiMd8 "di

tratuiM'lu lliitid��"
aUOU:87''itvlãe' SURDir

'

A gratuidade -do :��sti.).o'l �J?�él � e;�iná.S�o· M:urii.cipal, . candãrío vde "outra "r�d:'
também atinge em ,;ll}�s�':; �m1:?p,s;d�.. Grleaes�.

.

com o colégio Sa�ta: Cl�ra,
a l'eglao sulína. �epresen-:;, "SimUltaneamente, "foi fir- . de Urubici.

.

..
'

. ". , 'j
. "--' .•

tando estabeleéímentes pa�;') mado '
o ,conv.êniô 'com. edu-

ticulares de cidades .:daquEl-' l . �-,:' _-: ._.:._..._:' ,- -._:_.__
o -. • ..:...'

"
•

• .:. ". I. �' .: , ,
i

•

la area, o sr. Nereu GhlZOl1l � ,.' I., ';.'. '�'. .'
. . "., '. .

assinou conv��ios cóm �o .' ;Processêménfo de Vahfaaens na PM·
Grupo Executlvo, 'do g()yer� ,":' ,'. .,' '... .

;;J.. .

.

.

no estadual. As' matrícu1.as
.

Dectet.o b'Sixado pelo GQ- processos de dIreitos' e :v9,n:.
sem ônus beneficiam aÍu... -

. .yerUàdQr, ceí.,so· Ramos . � tagens do pessoal _� :t>l)li
nos dà Ginási� :Úlui.omilén� . �te{e�w.do, pelo . t:oronel cia MUítar do �Estàdo, .o6e-.
se ·�20 de Janeiró"'; 'de:L�u::;::, Eltttij.Q\ P�rsj?di$pge que decerão' & fomna p��à
ro Muller, Instltuto- ·sito as norInB.$· de' tramitação' da,·nos ',.re�n.:to�, i,dá .

t>tO(}êS$t1.àt" bem, �n:� OS' corPoração·
. '. .' ,;:.

___ -'-__...;j,______ �0rriíu1áriOs relativos r aos' '.' ;;,;
,

" 1ÔBER6�dMANDAii3. 'spM
--

;..

, .
.

. N� pqücià Milit?z., do E� ções de Comandante ··do
.

3�
'.

'

", tadp, , ci àoVe�r celso ·Batalhão, .com ·se4e etn·,Ca-.
Antes .

de "iajar.em" para Ramo:; ass41olf, há dia�, o noinhas, o teilent.e�órone�
. Videira, estiveram com o ,ti:"

..àto .

q�e
. cÚtssific.'l., nas fUri7 Murilo, Roherge.

der' gf:1vemista' Dib Cherent, .....��,:,_..._.;.,..�.:_,_._.,. ..:.......:,_.-.-�� -�----

o jornalist"J. Oscar 'E?ilva, di,. .,

.
"

AVENIDA 'BEIRA, MAR
l'etOl::pl'oprieti\l'io do Jm'nal M:' '!

D I ";d I p1'····,,·
.

"

"

.. NORTE
"O '\rALEI':

.

e o dr.. Walde:
'

hOVOS' e egá os oe O�I'Cia
. .'

'Declarando que o "paisil.-lnar'MOsaq'uat:ro, mécl,i.co.. e. ' ,.' . , " l' 'm"o
.

'd'a' "'v'um'd'a Bel'ra, ' "'ô""'" "1' "A' d .,...,..... Martins. respectivamente", gs.· ,., � '"
.

membro do ;diretÓtió, . pes7 " N' V0S de ega""os e ... :, " .

Mar" ' •..Norte :compreende
S�'''s''.a d'�quela ,�cl·)lade. ,'0 ·lieüi·'estãQ .. eséólhiq,os . par� pata os 'J;Uunicipio�' d� , � .. .

'OU.1 " - '+ ..,. " '.

"J'
-

"

áreati"i!e J'à�dim" ár�s' de
, .' ..' '�xe'r"'er tis :fúnções.:e� ��- nha.e Indaial e ;Q"��•. u�, '.

sr. Dj.b CÃerem, ,e?,,� : .o�r .Y. "

S MI Maliano! de $()U�j1,; 'p� Tépous� e' úma área para
trps,

.

representa taillbénl,::9 :J'iiêfpiós, catanneI15�s. '. ã,o. .... '...
.

�"'. fuvéftbn.entó .ini,'antil", �cen-

mum'cl'Pl'O a'e' Vl'del'ra"l )·"."t.()' . eles eis s�gUintes, sargentos; rn o ;nunicípio.· ,d.·:,e. , MajQ� .

�.. . , . tuod.· ". o '{jngenheir,o . Mauro
à A """"Ubléia LI�gisli;tiva:' �d6 ":�a ;polícia Militar. �delber- Vieirâ.: .... .

.
.

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

.

.

: ·t,o :Pereira' e' Ú;iiz T�OdorQ ,
.

.". '.�ie�a,s que- essa áreà para

PreleU6'mí�3"·.'calçar···Ro·lIO,i l'tjo·�ert8:.·.Leai
ri d' . re"'.'lo.mqs·

.

Rorl{)Via .' r,eoberto' Leal,Atenv.cn .0· aos �;; C� t.;

da' populacã,o que reside. .co;à"Jr:::metendQ-se" jnclu�i
nr.s }.0c:üidQdes dB !tl'i�Ql'Oo- ve' a': 'colabó:car com {1 Pra.:

bí. Bairr.o da Penttendári�· feitura no' trabaIho de es

e • distrito de Trindade,' ti Clàre6i�:efito G_u2nto 110 pa

prei'eitQ Vietra da J,'tosÇl clQ- . ga�entó
.

desta obra, alt,<v

'te!'Ininou o· calçamentó' da mente vantajosa para todos
,

L 1 aq'uêle� .'

q'ue moratn ouRodovi.ll- Le'oberto,
.

e'a, par-
t· 1 d

.

A � "(\""'l""a "

.
pr.o";is,fl.:n .' 1',:e.. des,locàr. fl.té.,mo:: o ,3" �Tr0L <.,,, "... ,>"

Y í, .

, C��o sé "S'2\;;�; há 'diâs� .. a,dw})a,I":l·ç,'":Jidf'I1�,
�()�·�r)")'es' 'tia,qa€,1é :" impót- :P.O,démos· infor�,r' 'quel
tante llalÍTo" de. cap;,i8,�; em os· serv-icds de calçamento

dev'erão:: s�r iniciados den
.

ÚQ de. breve� dias, tã'o 10-

�o tl1r�ás �de &erviço pos
sam' ser desloêàd�s pára a

AgronômiCa.
.

'

,
".:

.

", o CRUZKHtO S IA

Rio. de Janeiro, 9 de abril

. d� 1965
-' Ílmo �enhor Ewaldo Ri&-

cia., ' '.
.

.

. ,t9W'"
Fftra àssinalú·,". o; gr�p(ie \ .Erusaue.

��nteétihento,'..:·a .S1,là dirà-
.

Pr'ezadó.· senhor:
toria est'á empenhada" ;i�s'- At��dencio iI.' �olicitaClão
cle já,

. �rri o'rgániz.IP,·, .. úin de V.S., procuramos obret

vasto .pr0gramá
.

dé fes�as
.

fuf�1mações SOfJ1'e o Clube

típicas,
.

de sabor' folk-lon- de Tiro ao Alvo mais
.

an

Acertou duas veies d mini�tro Juarez Tavora, o:lm co, que ha de repercutir tigo do Brasil e, de acôrdo

"d bl d- d '" P is com o escl'uecimento do
sua viagem. a Santa 'Catarina, par�

. cuil/.l.ar e pro e- na vasti ao o nossv
.
a .'

mas relacionados,' ,�onfor!ne afirmou,. com "o barro Isto porque, conforme s'e sr. Capitão Lamartine Pe;-
,

d t' erva de Un1:l. ficou sabendo agora, O Ça-
.

r-éira da Costa DD. Chefe
. * ,. " das estradas"; Acettou ao' e ermm.ar ares •

da Comi�são de Esportes
A banêada do' Partido So- dotação ,de',quase; 13' bilhões de cruze�rbs 'dPara a�elter�,r ça e Tiro Araujo Brusqü�,

das 'Fôrl'as Armadas, ° Clu-. .

.

as obras' da antig's. BR,-59, que é. trecho .a pro�e ac.a, a ,�nti,gi1- schuetzverein tUn- "

'" ,.,. . eisl Democrático . reuniu-se; .

d'
.. -

'dada nelas primeiros colo- be de Caça e Tiro "Araujo
Aspe::tos da nova L'el' mais uma vez. na tarde- de rodovia lito.r�nea Natal-Péilrto Alegre, cortan °d

a regll�o.. 'Brusque" é na reaiidade o . A UDN está comandando um absUrdo il"'pedimento'.; ....

costeira de' Santa Catarina,' E: acertoQ' qual1' o repe lU 'nos alemães que· ·Se. ·esta-,
, ••

,

Eleitor,'!.1. ora em'. discuss�o. imtéontem. Esteve em eXl)-
.

.
.

f' ';.1 t h' rodo beleGe�ám em Brusque, .' 'é,� rw.is antigo.' do Prefeito Vieira d� Rosa. Q)lal a razão? Não explic
C d Nqdonal f(}- Í'pe, cofuo se �oticiá.ra, a 'a sugestáo de dar 'seu· nome ao Te et!. o . rec 0, "

-

na realidade, o clube màis Na· opQrtunidade, apre- muito bem. 'Co:óheço-a eu O mesmo de sempre. Algl,l:r.1n'1 OUP.'re"s . . _.

.
. _ á �Ti 2.rio,' idéia aliás sein condições: de viabilidade, p.OIS. .

, •

ram exs::1:iIiados, Da reu· próxima;, sli),cessao govern -.. t velho- do Brasil, fundado sentíamos os nossos cum- mteresse contràriado. Não póderá ela, a UDN, negar
nlão nue o lider, governista. mental.' Os' Pllrlamept.ares 'existe pro.ibição legal: que' itnpediria a sua. cOll�re lza-

que .foi'no ano de 1866. '.
. prinientos à Diretoria do ao Prefeito, uma serie de bofis serviços que vem presoDi.b· Cherem te"? com di- . Pes1>edis.tas ápreciB.m d�ta- cão.. A propósito, a sua dire:- referido Clube, na .pas- tando a nossa cidade e ao município. Se é verdade que

verS0S companheiros dé' lhes da, c8mpanha gue se
.

Qua'nto: à dotação pà,Í'a a,' 'BR-5!f, O ato' do ministro
toria vem de receber da: sageJ;l1 do seu centenário aumentou os impostos, não ,é menos veridico que .os

avizinhi; com visias e,os renresentará unl -i-plpulsa: .·Íl1!ultiplicador pq.r� Il eCono-
Revist� O 'CRUZEIRO; ào de flJIldação. que vem aplicando muito bem.. Ii. quantidade de ruasbaf��=� patlaméntãr .. vefll oo�t�tos, com suas .baSes mia catárinense. A BR-2' :'atravessa' o Estadf; mas pç-
Rio de Jsn.eiro, a seguinte l\rlete Motta - Secretã- quê vem send\) calçadas surPreende, face às anteriores.. .

1 t
' " 1'0 l:.,.,··tel·io�, cortandó' .'. muni.cipips.. dé dese,.nvolyiment.o .

,.
.estttdando a' .rllatéri, com" e _aioral�..� . carta: rla'

, admi.nistraçóes. Não só na ilha, mas no estreito a ação
a aten�ão .ôue merece de· .

• .. ,* incipiente ou, aL'1dll 'sem:. cbndiçõe& '?e lJr.()g��o� :nmis .' -

- _-- -----

de nosso general se faz sentir com grande intensidade.
tamariha. rele"ilT\�ia.. : E�tão em FIorianppolis rapido. E" apenas �m;a' eSttada de ,passagem,; entre, Cu- E'n-'g'-e'"n-:-.a...'e'l" ro -T-r·a ..t·a·.de ',1 nt.e',r·eses: d'o DER.· 'Pe�a que dure tão pouco tempo sua acministração.• • .. ..

os srS. josé joão do N8SC'i� titlba e pôrto !\legte, Q9Il},O a 'c�nsideram ()S c�tarillen-
_

H
. Também contra o CeI. Danilo Klaes, secretatio da

A �lekão do DiretóTIo." Tn�ilto, �restde-nte do ·dife-. �es. Já ,a BR�59: ligà!1d6 de norte a sul' a regiao' indus-
TratándQ de qti.estõés re-. . pilizil�ampos Novos e Segurança, já assentou suas baterias. Querem a sua sai,Ml1n;d�Al e 'llSSllntos diver: . tór-io. paSsedista; de Fr,aihu�., trialmente mais avança�ã do' Esta'do, atravessa.ndo �ra- lacionacla:s cóm a R�':lidêri- Tangará-Palmares. Também da de qualquer forma_ 1.

S0S .. d').lnt�rêsse. n�rtidáriO., go,' e ,Tomás· Mll.noel �ul1; to� de ten-a' de cultura 0Ilde, a 'infIuenciz. i'ila �çilo�z�- da do' Departamén�a cÍe passótt pOT �sta Capital o Ambos, o Prefeito e o, éel. foram alçados aos poso�eTr".", I"tS inte�a.ustas. �- 00. �st�; 'prep;u"l-se uara ção .estran,�eira se, �az sentir de' pert:o; co�, um� �g:l- Estradas de Roqagem, âe EllgeiheÜ'o-Residente: de TIl- tos 'com os votos um,,� com os aplausos, õutro !;la ude
ta C,<mital ',s se reuh'�m. " �ssumir. Íl del��".cia de po- cuitura' em trafico desenvolvimento.·, 'reÚlle condlço�s Joar.aba" esteVe aq1,li o' eí1- rlliriiO; Ç1r. Yacopó Ta�so, nismo

.

cataril).ense� Os dois são autenticos e�o�ntes da
dia 13. às 20 hOras. na, sede Heis, ·�ciuel� cipade, para u�a vez paNimenta:da; em toda a slla extensao

genheiro Herber H:ugo N:U- como seu. colega mantendo revolução. Não fIzeram até agora, ao que éOl1St.e� p�rada ru1\ Consell!.pi"1." Màtr.a.� .
" I) " ", ".

•
. naq�ele Estado, propo�doriar ,fac1li"ades de tran�por:e sono Cónio' .ass�to.·de diversos contatos relacio- desmereéer da confiança do alto comando revoluclo'Cl)missão const.ituida· d.o� : A 2" ,·ayal.ia�ão dos servi-

para os grandes mero,a,dós do RiO d� Ja.neir,o.e .d: San
mal'or' u·r"':l.ncia, " examirioU nados. com o be� and.�- ,

, An't I t dO'
�,"'8 .T'.lA..é'in ".,OS.t.<>,c. Os�,'·"'l"'� .. ,ços d.e naVIo',m,entacão

.

do'
Paulo, ql'.e ser-ao .�ator dee.!sivo 'para ..ml1lt.l,phcaçao. tia

'<"
- nano. es, pe o con rario, vêm sendo prestigia II'

,.... " \.,", ..... ",:;;U, ".

junto à dil'e-::ão do D.E.R. menta d'l;s tarefas rodovia-
pela alta dIreção do pais, como atestam despachos·C<>.ri('l1!li. e, lI{O:l�i:r' Ber.nF;cli-r" trecho Rio Negrin!'o-;M:afra, produção atp;'icola '. e� i?dust�ial �e ?ant.a Ca�rma. dos trabalhos, de escáSC3J rias de sua jurisdição. manifestações que recebem. Dónc:e se concllle 'que que\"no faz a 00nv"",<lr:áo.·, ro 'i' cçntT'lt,:>dos. com. i'm'l1a es-

Guardadas as pro.porç�es;; n�o' saoemQs,. na, a�u�lltla.àe, 'lhamente· dá� estraqas ·Ca-. não est,á. muito sa:tisfeita, com ,a revolução, -' é a* * *r·" .. '. pedal. �oi confi,qol\ l''''� en-·
r'e nenhum trech�.' de ,rQ�o�ia,,, de id�ntlCa .,qmlometm- .

.' , '-.----'--.----,_:_.-
Dentro de pouco tempo estará brigada com 'ela,,�ra· o reoepi'l'l'1el'ltq �as.' genhetl.'ós,.,�lmi!·'R. Fill.tes

,gem, que possa proporciqnal"lllf'��res' deVi.den�os ��. Seu 1,'a'la""'o'VaJ'e" U.m M·llh·a-:-o .. ln-ovr.!rõf.l� há, duvida nenhuma: E' do seu feitio� '.

c('lt1'� tl"il1'lelltr'1-is dn..FtWdo _
-e Nerv WaItrick.

.

A. desig-
Te:iouro Nacional. �or .i�o, o nunlSt.�O Ju�rez rr:avora." xxxx:xxRodfwi.fÍrio, Nàciot\�l,. .p.o, n'acão é do Seeretário Exe-
lla-o fez apenas. jús..... ti.ça ào ,EstadO.. ! �1.11mo. :.Fez, também 'O "Diário Oficial" de 29.

O I te d' d t d
.

Ott 'E t
' .

t IiI' .....1.

f ·h.
'.

t' i'
, .

'd" PI'a";e� enge-
.

,

'b iI "

de' abn·l. u'ltun' publ'l'COlI, sup en e epu a o o n res, on el , .nUl'-;cOT-l'el'lt.e Jmo. as, Pre eJ ....-. cu· vo ., o
.

,'.' �,
..

um bom. neg.·ocio pa.ta '3 ·econ.omla ras e11'"". r ->,IM

�.��ciP.�.���·�r.·o"",��·���_'__�:���==��=���__�����------�-��-��--� ������ � ��U��,����,��W���
,

- '" _;, de p'artidários da "uDN, esforçava.:.se, desesper�Jarttenllt, 'Poder Executivo, ti lei -

. .

, '.

d r M
' pela' unidade·partidarúi. Desancà;va o pau na' 011"

CO'm'"e:m"oraço-es d�·!' '.130 a·n�v·e·r·s'! '.IR -a:
..

�::�:,�:�l::�:!a�o':�!: ala ,vaienco. A principal vítima era o Jahne, do q

'O·r',·'h"nt·t·s·m'O 'na's ii: li U ma'de 'sorteio do concurso. diZia cobras' e lagartos. Os deputados LacÜr Cheru
,

, .' (t., .",
.'

, �'SF,U rALAO VALE UM e Arno Enke que procuravam defender os' :i'�l1ovadOr�,

,

.

30 iniIlutoS
.

MlL:aAO"., .Reféido di?lo- foram mimoseados com varios insultos. Até eu, de: Alvorada Festiva as 6' ho- '.l�hr"d� miss.a c8nlpal . no as 1.1 h0ras' e. •

1 b' sobras
r"" da tnrmha.- . de ontetÍl, ,

.. Estádio Renato Tavares. Ás q�ando foi' oferecida chUt- _.- ma legal autoriza. inclusive, sagem pe a m�sa, ·rece 1 umas ',' .

_o.
,

.. .: 'ra<!cada às autoridades, e , � o
. Govêmo do Estado cele- 'Ora o otto. Quem njo· se .lembta do meSmO

'luareou o iJlicio' das come- ' 10' horás foram en"Iegues -

'd d' t' d DOP Bt' t' f
.

t d',

1 C and0 As

FI A�MlJl A � 'brar convênios com os mu, ·quan o Ire o.r a . o ava por a 'ora o o, ()
'l� .<lrarõcs dt5· centésimo· ti'i' os espadins aos· alU).los do tropa pe o om .

.'
.

""

d 'd" 130' finoS .. ,,,,1-', "

"' "., nicínios' para,' meài.�nJ.e religionário que o procurava. Não atendia nina-}}rimeiro 'ano do Curso ô.e solenid,<l. es o..
.

' ,.

,
. ..,, , "

- . Nem deputado, nem. Prefeito,. liêm Vel'f.,gcl.Ol', nem :'." .,.de OficV-]ls.· }�:J.
.

da PM foram eT.:en:::'Clas as
Fhl.luclas. lnfm:mu<;ot's úésta ltc."a vnntagens nao snnen0resa. .

ri.rd b I' ·20' horas .com:.. retreta; J?�1a.' 40% do valor total dos prê- guém: Hoje é consi!:'erado lider da unidàde "pal'tj,�!l ifoi 1 o Q BC
.'

4-,.,;Q�.
'''. !

míos, incontivsl' O �onc;:ul'- Por i�'to é q Lle a, C?isa 'não pod?, dFu' t:el'to� O )lQ!11.eJll
SOo . _

. ..1.l.m .._
é ..de Jooi l;' �� •

.
' _: .

��liii�i���i:l��,;�':��U:À���i,��;;/;f �� � :'�:J(4-;;���.�r;;;'��:::f 1r���<�c..�'�·}���i'(;�:l"��: '��i!:I�;���:�;��t��i\

,"

estar Silva:
com OIB

Rente eda
.

/.

� k !Di � tt,....,. :8$ ........... '"' "i4'c:JOté4a.,:_ �•.. 4.'lSO� 6sse'lag& se-.�!-.
" ,;P .... ,., .'" ..,,�

I
,,�

���� e-'��, � m�, :� tá �� de a.�, C0m

q&s' '.m!lia.:,aus�iet?�s: : ��
. b'rleàdi!ls':.qui· Jx�· :,'epl. (JS ehafarlze� e', repuxos co-

Os., f19r1anQpQlfWioa. .: � Flo��":' ; ".: "�;, ';. loridds'que 'será9"_an insta-
"'COtnenWldo" ·'apaixcmâpa.· -'Adiantou que:,IIness.. '* '�40�, a exemplo Í19 qu� se

lDélDte; aaPectOl � • detalhe& •. c�, .(atá ;�, ,�. �� re�t,e�ente em Volta
das ' :&ervtços , . piQisapsticol biente . seguro, ' pois ,o lQaa1' Rédo�" .afirmou o ilus

das
-

'Obras. de . urbailizaçliO ficárá sttua40 . em � nfII*. tre , eng'enJlElil;'9·
do Ml?rro . da ..Ponte e' da mais: bálxo que.o, dos ,pp: .:l1m .outro- aspecto ínte

Avenida Beir�' Mar . N�rte, seios, lateraiS·.' e, da .p:'

�,
·essante, 'é que parte "do

em'Mssa' cidade, por' �ezes pría' l11R". \. .,'
..

'
,.

Il'Jor.:J'ci·não fo� nem' será de

Q engénhéir� Ma,uro 'Viegas As ,pistlt'S �. r6farida Av' '. "'01i.da: ,ri�orOS:lm?�1te .

den

den(,;w.vâ� entusia5,imo désu- nída, segundo as'. infor�m ,
tro do projeto. A fmalIdade

sadó,:. ao s'e referir nos. tra- ções que n�: prestou,' J� -.' explica o engenheíro
" I, balhôs,' que' sérão desenvol- nnarâo maioi .realee 'com 'a �o.cViegas - Ué a de

�idõs .naquetes _locais. a�ir- �rborização' fl,\rta; .9\1e, . : � ..
que<c,ssa parte se trans�o:'

· �and� mesmo que, apó�,a cíusíve, 'será<ousada ,no p�. me.rá., em belveder, possibí
éonciUsrlo das. obras, os fio- . seio,

. junto ao ': mar:' na:�'Q-'. l1�c:to
<

seja descortínada
.

a

rianopotltanos' "te'rão:;9, ralha.'" ,
:

, 'be.é� .da paisagem da

ópórt�idade de gailhar'
.

MORRO 'DA PONTE ,;' llb�' e do eontinente, Nêle
dóili :.no�os excelentes:n1!?- . Réferindo-se I aos< setvtçoS serãó instalados um pavi-

· tívos de atraoão". turistica, paísagístícos no .Mor;ó
.

QlIo .' lliãQ d� .turísrno, .

um local

ganhàndo igUalmente a
..
ci- Ponte, afinnou ci engenhe�<:

.

de .es�ar; bar é estaciona,

dade: novas motivaçÇ>es de ro Màuro Vlegas que ':a:' Jl1enío de �utom6veis, en

bêlfr<a,'e estetiça em ooras área do desmonte S6frer$'· qúanto
'

que o �lude será

lapidadas' :oeJ:it mão do ho- t.otal rémodela_ção,·. dando
,.

totalme�te. ajardinado e

mem;' 'jUritando-se � . inú- às peSso�s· qúe ·entr.am ...na
l

gr:arii?do, dando assim ,Ulf
roeràs, outl1\S 'belezas natu- capital,. um aspecto tocio; toque de beleza e harmo-

ia� ,da .éQpltal. diíerente"� Dia ·�Ii'O;\lOCQll'.
. O plano pre.vê· a (';lxecu-. " Ccnno' se ..pode verificar,
ção de �'. n.>tuJa, 'logo '�i es� aí uma excelente no

saida dll. ponte� que ·terá .ar t��. pa,ra' os. florianopoli
finàUdade. de comim4ar.: e' tanos .. que, . IPalS uma vez,

disciplUíar o tráfegp � e . não' rehebem uma demonstràção
M-verá sinats,'}>Qis .

ês�s ine_ciuivo.ca do zêlo e do ca

não serão' necessários., l'inho' do governador Celso

"Um grande. lª,go . art.t.n- ltamo� para cOIll. a n�ssa
cial será colocado junto' à 9àpital.

Secretátio:· Làuro LO'cks, hoie em

Brusq�e: . Cónvêni�s que '�'alem
mais de 100. mHhõeS\

Convênios

.

nu�' ;'.,val�r"'ter, '�tqsa impol;'tância,
que supera á casa dÇ)i ,l90 1al)J;nentàn"'o, admiravel-

milhões de cruzeiros :serão nlente os índices de gra- .. '_""'"«Ia .........�,. .. ..
assinados. 'hoJe, 1"9' . tuida�e escolar,'

que
II1II' D:e('" Joa�o da SI"lva Medel"ros' FI"lho' ,de 'BrusflUe ·uelo .. Secret4- "O sr ... La1.lro Locks, II �

rio 'da. 'EdllCa,çáo':e 'çultu�a deixatÍi, esÜt Capital por' Transcorreu ontem o'aniversário l1'ltalício do no�so�
.

sr. Lauro' Locks. .

.

vo1t� .' das 13 horas, est�. 9minente ,conterrãn�o D�sembargador .João da Silva'_Na, batlalha que
.

çlesen� sendo" aguardado no "B�r-
III! l\tIedeiros Filho, Provedor da Irmandade do Senhor J.&IIIIIvdlvê e�, tÔdas �s' frentp-s ç.o' da. Fia�ão�' às 15 horas III' sus dos Passos e um

.

dos expoentes do nosso m-qndo II
em ,pról 'da vitória' da cri- 'Mar;ifestacão d,e 'a'Orp.p.o es- ., 'Sociál e cultural.' .

.

_
ança 'cat�ari!íeT'se; po' sellor . p�rà" o titular da SEC na

tJII O ilustre Magistrado, destaca,se' pel.8. sua persona'lIIIIer>,.;h;o.' o Gov.êfnà. do' �. éidade do .Vale QO na-"aí- pt lidar1e ímpar, elevada cultura e �l'ande espírito huma,1III
Cels.o Ram�;,;' incluiu,' tam- Mirim _ nital'io. ' '. •

, •
b{m. ,is acõrdos com esta- . Além da' assinatura d"", Ao ensejo da efeméride o ilü.stre catarinense foi. aI,bel�c;:;neDt.cs pal'ticu�:ar c'onvênios.. visitará escolas 170 de· signific."1tl1Jas h0rr..enagens, as quais "O ESTADO"
:rã empregou', !;'lesse.: mi-s- locais. - se ll§19cia formulando-lhe votos de felicü1odes. •

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

'O . contrato. para 3 el).e

éÍIção' dos .. serviços pài�
g4lticils, 8; !!etj ·cargo,. já foi

assinac;to n� últ.�a semana.

As' Õbras. s'erãó iniciac;ias em
·

l0 de: 'junho pt'óximO de

.venâo· estar inteiramente
· concluídaS .em d�ze'mbro 'do
· correúte� ano. segunqo . in

�Qmou,: na,-oporturud'''lde.
'

.

n':lmero supeI'�0r a 500-;: en
dereQf'ram ..

'

im!morial .

aI?
pref.eito Vieira qa .ll.ósa· 80;
lieitando a'

.

éxt.erisão' Ms
ser�iços. de ��ir.entaçãq��à

,J ,I .,?
.

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

�MPt '1.:.$0',MULTIPLICADOR

Em':BRUSaUE: :.' '. .

(}'Clúbe' deCaca e� lira Mais
.

"Antloo do' pâ�s
.

..
,

'/ . �.

No" t:iróximo anó; no mês
de ii.Ílho, o Clube '(le' éa� e

'rirQ Araujo. Brusque :COmlt
mora 'lÓO, ano's ,d� e��ên-. ....... �. � .

o flagrante fD:a o instante em que o engenheiro Malito
,

Viegas fazia uma exposrçao do seu,. projeto de serviços
paisagísticos . do MO,rro dá P-onte e Avenida Beira l\'Jar
Noite, : ao governador Oelso Ramos, engenheiro

.

rumes
Gualberto, Secretário Executivo dó PLAl1'IEG e Engenhéi
ro Haroldo PcderncU:as, Secretálio da Viação e Obras

.

Públicas, momentos ante� da assinatura do contrato para
a execução dos l'eferidos serviços

Atenção Convocados de 46:
AO 14 BC DIA 7

"O, Com�ndallte da. e residentes nos munici-
Guarnição Militar de Flo-

. pios de Florial1ópoli�, Bi,.,·

rianópolis, está avisando' gú�çu, São JOf3e e Angelina,
aos convOICados da classe que geverão comparecer
de 1946., designados para 'ao Quartel do 14. BC às
incorporação no corrente 0730 horas do dia 7 . do
ano, destinados ao 14. BC corrente".

. .

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

Sebas'tião em Preto no Branro
Estará se apresentan<io,' sembléia Legislativa ào Es

na próxima sextà-feira.. no, tado, Dr. Sebastião NeveS,
programa· Prêto 110 BraÍl'�o atendenc10 convite forrou ...

da Rádio' Nereu 'Ramos, de lado pela direção daqúela
'B'lumenau, o ex-lideI' da: eonceituada emissora c'a-

bancada udenista . na As- tarinense.

Regressou ,o Secretá:rio' da
'. -

,Segurança
Da Guanabara 'onde .es- Armada, ;Estado Maior

teve d1Jrante 'várias' sen�a- Exer_cito 'e. E,stà::"o
nas, retomou na tarde de das Fôrç'3.s Armadas.
ho'e a esta Capital, o Co-

. Visitou; aim�a,)9 Coro ..
ronel 1'>A�I1.:o Iq,AES, Se-: ne! 'OANlLb KLAES' o' Mi
:(p,p�r(o élà. Sé!tÜr>ànça" Pú- histro d� Guerr�, General
bll�� do F.s'tacld é:1�

>

'Santa COSTA e ,SILVA.
. Qat5tril,là.· ,..!

Amanhã, o' SecretáriO. da
. O Coronel

.

'D A N I t O Segurança PúbIlca de San�
. KL,i\ES. na' Guanabara ta Catartna, fará. impor-
manteve demorados conta- t.alite pronunciamento' pe
tos com difigentes do h linprensa, dando eorita
Serviço Nacional de Infor- das atividades desenvolvl
mações,' Estado Maio!' da das 110 Rio de Janeiro.
- ._----------------_:�-

Um Pouco de História e de Política
Sebastião Neves

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




