
Blo,19 {oE} .; .rllnÍ�itiliêl� llitôtlnllralb esta larae 'Iii! o 11'. joio COIIJa1'l poaerU;lxi� seu!!dto Bti1t�' ;� laeé a grave slluação poUt
sinalaram po�;.�u�ro lado� ,que ��a Ml1da,n@ no1iovêr o d. U "á o ex-pte deu ã rasi eiro.'
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Envio' de
'

Tropas
._

EfetivosLA PA�, 19 (OE-)
ram eníem à noile a emissora perlencen!e a,DS operários e

porta-voz de grevistas mineiros.' Indicou-se que os proj'Ji�
aos das minas bolivianas em consequência da greve. atin
gem a 300 mil dólares. Diversos dirigentes sindicais de
tendência comunislad foram presos, espedalmeníe g� liga�,
dos ao sr. Juan I�echim, que se asilou 110 Paraguai.

LA PAZ" 19 (OE) - Ao fim do segundo dia de gr{)�

, ve geral det:reia,da pela Central Operária Boliviana as aíi-

1 /-vitlades nesta capilal são baslanle irregulares. Em lodos
J 'GS hances. e�critórios e comércio trabalham normalmente:
,

( enquanto a maioria das fábricas respeitam o movhne�lh) iW

�ual aderiram os gráficos que impediram c ilp�,rechm.9iTh!D
da imprensa nacional. ,0 estado de síiin instaurad» pelo
Qovêrno preihe qualquer manifestação, mas apesar �lSS0

os rlirSg�nle� universi1áriQs declararam que raalízarão
�f.ma qrandc passeata. A noite a crise, recrudesceu c�m ua

vos dlshuhks de rua,

Mensagem
etos" observa

f\'�

no Senado· - Meira
1

ambiente Dominicano
·

hoje
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. SECRETARIA DA 'AGRICULTURA HOMENAGEIA
GOVERNADOR DO ESTADO

'I o' ":
,',

.

o Secretário, da' Agr,i<ml __ .de, gl<atidão pelo h'abaUlo
ta, deputado ,Antônio

,.

pf-' que "vertl desen.volvendo
chetti fal::l.l1de> por ocasiào �tual go'vérno no setor' da
da i!1aUgUração po rétràt"Q

-

nequitrht
'

e da agricultura
do Gov�l'nador Celso Ra�, em SanLa Catarina.
llloS',. no gabii:wte daquela b referido 1ÜO verifico ll- '

Pasta, frisou que. aquê�e\ se úa ta,rde de ontem, 110

a t o não represent.ava gabinete do Secretário An-
o ln e n t e ,a hOn1ena� tônio Pichetti, estando pJ,'e-

gem
.

do, Ütül3:r' e fun'�" senles, aléil1 dá 'Chef� do

cionãlrios. da Secretaria O':l. Poder Executivo. o Pr!?si

AgricultUra, mas .' t!1lmbém '�ienLe do TdbtÍ.n'al ele ,TllS
ele todos os agri.curture'g tiça, os Secretários da

catarinel1ses, nwna :prova
-

Sa,útie, F.azenda, Sem Pas-
=:-�-----. ,ta e Vjaç[o� o Chefe da

,Amaz,onas' '. Casa Civil o Presidente do

DDE, o chefe do' GR? '

e

Jxploração " ����� autoridades esta-
.

. :aro, i9 <OE). Depois' Disse ainda o Seéreíátlo

�e amanhã, na, Escola ele
.

da' Agricult.ura que maIs

v
l'lgenhariá Militar,' ,o Go� do. que qualq�ol" outro go

�naqOJ; �o ArnaZ011aS �r.. vernante, Celso Ramos tem

1>1'
hllr Rms, dellun�iatá o p direito de fi�urar na g;l.

a:_0 d.e �xploração
- � da leria daquele. gabipete, pois

:tã tônJao Segundo êle, es- ma:ls do Que ninguém, o·
o t�1p--',110 ,..enl andai;n en lo. ii t.ua 1 govl:;r'·;'3.dor . cornpre�!'

t;n ·Ugtbn., aeólJerta- eEdeu e soube, iD.lpul.siona,r>. Pel
.

. !". ,

� . � t:�r\} . ç�y�rme�1
, ti!4o'u ,' ., ..

' _ ..

blriel e enuiter�endo,�D.s ati.,

vidades que vem'" uesenvol- '

vendo o deputJàdO. Antônio
Pichetti, rJ, frente da pasta
da Agricultura e1n seu' go-
vêrno. :

URASILIA, 19 roi»
Seguiu para :San Domingos

,..-:

::JAN bmUN :,0S, 1 U

o sub-chefe ela Oasrt Míll- (OE) - Não es�à prevlstz
i.,H du Palácio elo Planal- a cessação das hostílfda-

1.0, CeI. Carlos Meim Md- des eni San Domtngcs' pa
i os, na qualidade de ob- ra DE próximas horas O

s-rvador pessoal (.'0 Presi- chere ela Junta Civlco

dente Castelo Braneo O '?-.iiiltar, GaL Irnbert Hnrre

Ccl, M.!}Íra Matos está SC!' .: Tas, nega-sr> u accltu r ;J

do apontado como provú- Ilm dos couibates, talvez

v el comandante (to contí- por acredita r .que o de,9�
gente militar brasíleíro que fecho ela sltuacão militar

será enviado a -San Domin- lhe será f'avorável. j\ luL'l

tWfl. Pçl" outro lado, o co- conünua no, Cal):iUtl domí-

, -uando geral dírs fô.t'(;tls··c1e nicana. npc,sa r (1r' 1 ('f!':"1

}P.:/, el,L 01(.'\ 1\" RrpúlJllca sido fçiLql'i doi;; arôl"c!ol:\ clf"

Dorulnicanu, será exercido. tl'f-S'1.1lL, Um icl';.'c;,'p rl!�r:il.
PQI:_ um 0aL. q,rasjJeir'. 5l!) sUi, proposto lXOltis !:'fil
ti jn�;:J. q�G, désigtÇl.o;!lJ p{jr-� � (:;',1;' lJlJniJl.�. O ,CeI. 1í'rlll\:'
C<t-;'0Z mtritITr, ',f.'(m�·l"'l*O:;J)'� ,''1l�nh)� c1"rcl<' dai>

b, t"liJS. ?O� t'>üll1u'listas, ..,�

lX>J'\[l,�' CIH I1"Pl'ib'irt] Dc- I·-=::..':_:::·�--,·_·::,;;::; '=-=-- -=========::================

-IminiCfl1l8 (> rln f\ 'l'I,fror:) ,I OI!,' 1;"\I'1l1(1', ('t'!" f{ll!' ri g!H'lt)'�I,O !'·':"lJlllf,'tl \
LaUrn,: ;)' l''''ll,;!tlf) de �U�)� 'n:',,'iu ild','onb. t�r:nam19 n,lals {l"fÃUL' sr;' 'I'!,bIlHas da 01\;1\ em i,Yashhl;f O, Pleito Sucessóri'o li"n;'!'n. Ili'n 'foi ul'lginudo CI)l 'nt"rêSSC5 11
ton, !;arn ';')';amlnHr u �l.. fh' t",';'thl" partidário, l1uiS na 'Jb§l�rHlçllu IIItuuç50 dom lnJeUl'..ll, roi a· dHi'.I;! rJo� Uf�UIlt.,'d111euto:;, Jvvantlo "U!

(linda: de'(fmlo ser reulí, ,'I Est;j a (Jt�S('I1\'olvt'r'8e, nu f'àJ'lartlCl1tn ('fInta n ::;olwf'\'i\'l�llda de; CYill{'.lltr:� rLU!i("ll'jl7Q�IH 110''<' pOJ' 1':;,0 ler, d ,I Xadvllul, ti 111o"i1!�l'IlLo a 1';11'01' tia t1'al\8' Ibnv,::;,

('Ol} .isSÜll t'SpE'("al dr> jlUl, II l\'.'!'nPia Ó,-tS ��If'i{:\'i ',", gUH'l'uanwlltais nos lhsl'j!l. 11(11' e�,l'!llpJo, flue se "U1IJ1H'i;I.·

ap:r('�('l1tn(jo Uill rdaLório '] I�:'ta(jo:;; puni dnta futura, Vil seja -- no SI" fi ,,,\!pnf";ri,, do Ill<'ito próxi;ut, ])'11"1'1
, sob:r\' ;,lJas ge,��ó('s, En(,r0- I allU prúqrtlfl, ;!lw. dr: iI111;�:I'iat(), sl .. ';�ls,�{·m ;Úss�:uÇÕt:; :'1;' r
me.l'tps. maniff:'sl;�l,ç�õf'S ia- !;"\ Hllita" 15i1U as !'á:,'üe,:, a1i.nha·Jas unl de, 11l1,1'ti(lH"''' ('UIl] '.ISpectos, dr Olfíçíl sOlllj,'i'ru, I
vorú7els c contrárias su- fC3í! tJff's!: l)Ul\t'J,Ó!·,yl:-::.la, ::iioLllcntamlo'",l', ,1,parl'{'f'llflu rnmtírlat[·s limo §c 4.lw.:!um

sucec]Pl1l-S(' . om t.odos 08 ,I l'lÍ\JW PfI:Ptllldel';utle, 11 ÜI' que a Revolu· pl'la p"'Y'" di! )TWSll',a Jegf'!uh:o :v.rn.b gr;)1'C,

pontos (lQ globo à interve-

III �Ü{l, CIH ':ieu 'tr,JJlI'!lJiJ Ih' sHm',lnwuLu _p ""'" ,lúyir:hv �f' afigurll o fui'). ele 1'[ la"

'ção elos Estados, Unidos l'eslaIH'lH'ii!1 do dUI; ". n3Hl',1I1()'!H,'egllismo nH'l1túH'L Ijualwo
. �(:' sabe qne llHl"1!)JJ, '

Em Paris, um comitê' de 1,11' (11':,,11'[11. ;>�,('ii .�ir;·!'ht ('111 {';ll1ihllo, sem IUI' pãU,I-'f'ni t'stl"ilnha fôrc;a de imugilJiH;i1I1, li I
es.tudantes ÜB nítida. tCD- ''C'" a.tingi<!o li ob'jeti \"() rimd "(:l)lllpli:l,i.1, tli'·'dto i"'iol'it:ü'io u(' "donos tia l'l'\'ul1'! !
,ciêncIa cODlunistn, úxpedill t intqp'utlo lle:\as rd"oJ'1}li1l' itlllw.rulhas f' �'fl;)'oo C:01110 seL os adYI:l''iill'i,�,�, ({111' ,:o:,I-I:j:

!IIcomuniéado classif\l:andu a 1 i,nadiávds,' hUÜ\I11, ('UII1I.1 hOJIS ln'asllti'lro,,,. par;1 li ,'i,

açào nürtc-an�crican::1.. co·· I ,\leg-u·,s,', pois, qUI' .:l tliSJH1til j)olüko' lú;'ia ti!' :U (lI' llNl'Ç'tl. hOll\'''S�l:m Ill'l'tndl'

mo uma violação flagr,a,ni.'-e .il
jJlu,tidúdll tl'rJa, pdft nutLu-;,tl f'bUliçãü Qi.w sua eidalla_i,ia. tOl"llandu'�I' HIJ,í.Ll'lihl;;,

"
eto principio de auto-de- U1l' � il1c'f.�nLt·.' ",'dtos pOl'lul'oatlol't:f'. rc· Sr. tut!ada. " ..h�l tWa':I'I'anl;' Pr<�>I·"
l;ernilllnção. Em Nova York I tan.h!lltlo li marcha desejava da o'n<l l'l" SI'�,UC' nu (OOlllj'I:U rt.;l ('l!ll1lJê:illha "anil':; 1.1
o' Nc-w Iol'k Jóurnal jI...llle� nOYlldôl'R 'rc'volwúonária e. porn:l}hlra. JlWSU'O {fllf' se <:011111.:1.;:'.111 os tl')'1ll0:; 1·1:1;n.
rical1, da integral apôio '. Cilwllrailuo uma SiilHH:íiu dl� trmlqiH1idaue I,!tlvr('s, f ta I"cl'onna deiloral I�m tl'ÜI1lUt'

Imedida do Presidente Lyn- il1llisrH:lJ'lúVt'! li l:lllWf'sil cle lal '\"ulto I' 1';.\<"11 I'� pl'o;;nostkar·sl' "dlml:l tI!.; a;.iib<

1l0lT Jo1mso11, em editorial, 1'1',-,h.nt1idatlc c necessária à aml),ULmlc lk {.'iÃo P,'(·.i'iJ(lh'ial C'IIJ �W(' .:1 nl!-'�iln:l (Iero!',

Em Havana, o barbudo o]:!"'i·. ,mcllidas a sercm cxecutadas, 1'1,,0[1, :"1l1)s1ihlilldtl fi "\.:ITnkl1l[lt' 1\1,1', 1\1:')

I
deI Oastro, voHol1 a' lançar Vtii essa. aliú(o\, a o}JÍJ.liao ([UC aqui de· ra: (jonlil1aJ1ic, ('0111 r'"nexo� f.lcíJl'l:'�;'ii�l':;
seus impropériOS s0bre os fI'1lI1l'lHuti. I,lllllutiU. IJ 111'ublcma suel'ssãu 1"11 tOda" as ativitlmh's e, t:'!\"e;�, J1mI01Tl>

'.•'OY(Tl1m1WnÜtJ {'In Ollze Estados "eio il f'IlClll'l.:"Ü., ("(!.I·l'f�""flu �IS eomp::('.em:ivd,', f'

Estados Unidos, Disse que D

os FU4i1eiJ:os desem1)111'ca- l'ulJU!::iuad.'. A eleição indireia ou at(� Iw,:,;,{h" l';'''l'Ull::a,)i.1i!:ltltl(�� fi{> ]1"!'1H!I,C1h

dos em San Domiúg()s são lnCSJllO i� vr!JlToglt�ã(l dos BUll1c1atos �ü· 'c:llv ()(I onlt'l1' f' lln lll'ocessmnentú 'l�a
fruto do temor de que a tatiu f'tllll1f1ica\�õl:'s e dificuldades, de moo uU:'lwt!idade tlel)IO'�I'ú1i.�n.

('j.) a "-IC 1}{><I"l' ulhw:ir Jlorma:lmenü' a fa"t' Ha l)·r!.nt'Í.,}i\J�' ini'l)l)'"'(',s,' !),.,I,f.' I',' ....."I'IIJ'.,
Repúbliea Dominicana se

' . ," '..,
,

. '. • 'U,.::.

ll.. !'mlnle�'�·l1u ii::; lUOlm!',
.

\'o;üo llan:rIa aí cn!!' nÍl'-' I'u�kl'ii').' !l" IW!.,h"H\n f(l1'l))U, .�I'l'
transforme 111111111 .nova

falha Ira N'l-,",úJÍ.n:(·iio insUtudonal, eHl :·.tin:�:it!(,:::: flll d"",'pr::I"'·�". 111"''1' 11111f.,III:l".·lll.'ol,
Cuba'. "Nós lhe inspiramos

.

-

(''[I1'so de l'.,'()lu�'ãoo pl:l'�ilStÍ1"ia a cahul! co· lia !'n"·"·I.\"�Il{'ill, a mallU)Jral" ;1il,II'I'ÚPÜ'l!."
111êdo", fiI1a,Hzou O ditador

' "'

k1.i:ra .. ftlJ"'t1l1edll;1 1l1.Jl· 1m).;! stilida .co11.fhul· 1.1\' i}:ll·tj"IIIHd'itn'-'.
e0111unista, ,\,,<:1111. 11" ('lek:íks vnixiwas ll,.J,\ü, de

1'("\·f ..'St1J"�(' da SWI "lIüéntica fdSiío '.':(,/11',1.
níl,'1f':,I1�IIfI'''I' "" 1'luno (lO re,",,-\'ua:'üu f]J,;.j
"<)lIll',biB:,i ff'Has lw1a nc\'olu�iio, <kUWl':'<·
'I'flllll(" au '11l''iUlD tt'll!'lJtl, SillC<':!'ldf"l,: ':!e
'I',nntt1"'\ �w (l' (1',_'.[I1;)n1 l1a ct'HsolldLl.cu..o rlf.3
tu li l', ,1':'lHW1'f,tcIn 'file �,n Hbel'l,(l!,\ �;I:.fl.!)t>J.'
'�!CHle iI 1Jli\j� �nxl)l'aJ1J.mit€ da§ .�uhve!'.
sõcs, l1HHlUbl'atla e clStimu]ulla 1)el0 ilElJe"
l'lll.lislllo 1'IliSSlUo

--

que' a tropa brasílcíra.
l'Ú 1'I1CSlll0 constítuíua ((o;

l.200' a 1.300 homens c 'ih

jHl'{J equipada. para toda!'!
Mi, e!1l(!rgéllciQ:'3, jncJttslV(�,
o combu,le. A fórç-u, rl� ]')a'�

:,wg;uJr6 para .'3an Doml1),
:;;03 a)ncJa esta tlcmaua, lu,

c�o (ltíe seja .apra�ada ,J)

Congresso a llWtlStl.gCJ11 prc

sidencü1)_, S'.:rú [cirmad'1

por F'llzHrlros do But:llh;;;_�l

'Hiacllll€tlo c séll'dados do

Regimento I'�scolà de 111-

iantHri�, sedia4os' na Vt::�
MilitaI:, O bata!'l'Jiio refbr

çado viaja.rá 110;] np.vim

·'Cus-Lódi.o ele Melo" c' "j\ry
Parreiras" f'scolta'.'os
'vanos eontra-torpedeh'ofi'
de nossa Marinha. ele Guer

ra, As Ul1idad('s navai� 'ps

t.üo prontas para zarpa!>
há 24 horas e praparada;:;
para qualq\ieit, emergência,
Enquanto isso, o. plenárIo
dn Câwam dos DeputadO';,

1 está reunido ,desde a 1111[l�
-

nhã de hoje, delibcrando
Bôbre a mensugem do Exe

cutivo sôbre o envIo d�

tropa ii. República. Domini-
,

cana,

1\ niatétiá tem lJarecer
:favorável dé todas as co-,
missões, devendo ser apro�
vada ainda esta turde. A-

,FIDEL DIZ QUE E.U.A:
TEM MEDO DE QUE RD

SE TRANSFOR�m 11M

"NOVA CUBA"

fôn:as ·ff'bcL1!.ls. l11á�1;f2�t;".1
(!UC ·a{'.cif.;',�··fl o 11()VO [1.C'ó"

cio, Ln tcrrum})r;ndo 'as [l' l

Yi('aele� _ele SIUlS í.ropas.' O
Oa), ,Barrem", ,pu!' . OW.W

i:\C]o, negon-'<l'. n l:':nll'�.·
C'iutr para r{1;I(' s� pucle.':Jsc'
formar .1l1ll Gov0rno ele
,�'ouijsão, nnrrnD.lldo filie ')

fti7.�n paj"n qu" r�),�'s�"n '1 ....

P(\11�, "

�li1(XM�
de l!:J!lJ

'-

1

o.

.
.

:

____�_
............_� . '_�__ .,=--_.�__._.,..�__ .�_ __......J._-.=.-..._,_,....,..-._._.

( O muni s tas não Estariam

·Interessados NegOciações
V i et n a n

I. manhã, a men_sagem será
.

,. .remetida ao Sénadoo s�-
ge;m, ufmnou o. GO,ve;'n,ador �. Igundo o líder Pediro Aleixo;
Célso, R�mos ,�ue atrave"s �o a Câmara alta áprovará a

,SemlIl�rio Socio-Eoonol1u- matéria até sex"ta feira,
co, r�1-1�le" '�pl'esenta�a permitil;ldo que a fôrça bra
uma ,l:adl��:·�fla. �rfelta sileirn., de �az, e111ba�q�edo nosso Ellvado_, indlCando para a RepublIca DOm1l11�
q�e 110. se:t.or )3,�riculf;'ura a

cana 110 próximo sábàdo
D,dmin1stracão ést!J,dual de-

ou donlil1go.
veria. 'volta�' as "lsvas prin :

cipalr�lellte' p�l"a· �
-,

réglllo
oeste, E f�ssiín foi {cito ,...

prosseguiu o' Chefe' �10 ,Exe
cutivo 'te,cendo cm seguhta

, élogiOS aos ex, 1/ Secl"etári.of
At1lio Fontana c, Luiz Ga-

o TEMPO (Meteorológico)
,

.

No .t!agrallte" momento. Sinh'llé' ,Jn Boletim üeml1deorológico' de A.
et11 que fa1avu o tl-óve-rlia- NETTO válida até às 23,18 bs. do dià ,20 de mato
dor Celso RamóS, ven.do-se
:io fundo a TJintura do i-e

nol'i'n/!o 'art!st1t ;" _Jf':..rtinho
dt:: Hum;, cum que a 86C1''3-

-tal'ia da Agricu'ltura hom€
"7' �

...

$_ou a. m�is alta .ail�o'"
.

a� 1�i,�;&��0.,'!.1k'�����=

em
.

"

p_'uns. .1 [, l V!\J ;.L\
F' '(l41$L ç�g1u .U yQIlq,i.<l'
1<>' ch-e�aral1l � mrsa ele

bloeo comuuísta não esiao

dispostos fi participar ne5-

te momento ele. negocía
çõc:s 'c](� pa;l sÓb.1'C o Viet

llame, c;;cg\mdo r rcvcInram.
hoJe tonL::s govct'I1UlllenÜUs'
rc."pontlúveis,
0'1 iniorllHl'1tt"fi il'1cJlra

mm que isto coÍ1firnw

rela torto do secrerario ,�ie
r: 'ta d'J':J .Q.Vft.�· �l,m('.tl!:;�no,
Dcan RuS.};, o.o Con80111::>
ele MinjsÚ�os da 'OTAN., reí-,

to na semana passada,
Por r-onseguínte, o' pre

sidepte Charles De, Gaulle
Lende n. COillCidit· eom Was

riu a·�,-111[tl�i'-rl1n tB15�'h�

te�, "

ton-

hington,.· ('111 que no Jl1v�

Aeresceuturarn qlll,; 1),'

GauUc t11�II)tl'l11 sua opíníco
de .{Jl1C D guerra víetnanil
tas chega rum á mesa (12

c.olyferê.:l)c�(�_�! apcs3-l" de q I.H'

lJ Frao(:a CÜCI'r'di!c que Lil,>

cSfOr(�DS tlçví:riRl1l 1("1' :-;i(lrJ
realizados .e'e lrê;:-; a sr;:s

111e8<" Dntes,

111(:nto ,nüo (; pos�jvc: um

aeordo negociado sóbl'e o

COI1mio' vielna i11itu.
'

segun-

'I(;'H na�; (li!:!.;l d-ws vulitie<l,s ,!llotadas c, so,

I l)l'e Lu !}0, 1.11a1l1er+'�;in i!wl1pfl!(1f) n dlJIVI

rl'Ínall'lt' nl.'cl'l'l"úl"iu ii l't�a1i:lal;ãu (h'� fins

. \ �:::;:l�loSp:��lj;�!('��:�:f:icn e clal'hideute �rleü.
!

I· (.I h·stf:'/d.�HflJoal navlhtiuw'I,1W(:,,;tante 'J

�raI'lJl lntCl'pl'daçnu, �ervil1, porém, de aro

glJ:ílJt'.I'.!.o, C!IIJJU!'H ellnt as re�tl'içues Já
'colll!él�itlas, HII llõ,'tt apêlo às lunas. Iln·

lJodáYa, nu caSIJ, daI' pl'ogressh'a conti,

llllida(,k à, 1·�xpe)'iêlJda inlcialbt, como siav.1

ti!.:! Xp(IClIloeratizaçíI'), fh'l.!1do·se, assim, l!

]Jrojd��tl:1 coil1eidi;lIcÍ1� de malldat-08. 1\3

t!lkruativll1> aut!:l'wre;:j e, já citudas, �)àn
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OSVALDO Jan NLIlVIENT gráfica internacional a

tríbuída à melhor curta-
premiado pela melhor di

reção no .filme "Esperanç'a:
no Festival de Buenos Ai

res, enquanto que o filme

,"José Kilián", de Juráeek,
.vencéu em' Oberhausen, na

Alemanha octdental: em

Cannes, despertou atenção
o jovem realizador Juromil

'

Jares com sua primicía
"O Grito" e, em Locamo.

o prímeíro prêmio coube 3,

'I'checoslováquia com o f'll- paródia de um "western".

me' :' "Pedro o !:egro", ae

Forman, além de um se-

gundo prêmio pelo filme

"Alta. Muralhá", de Ka- "A semana do Cinema

chYl;,a,
-

Tchecoslovaco", acolhida
. com extraordinária ateu-

E' cert_o qU�, em venez�, cã� pela público de Muni-
por' motIVOS 111co111·preen81-" 'I '

B 'I' L C
, . _ '. ' ,c 1, el ln, ausanne, é)-

veis, o JUl'l nao se fixou na
1 H I

'

. o', h I' pen aague, e smque e 01:-
cínematografía tc ecos 0-

,t� t it t
.

. ,

d
I.OS cen tos, mui o con 1'1-

vaca, mas a margem ,p, ;,' :-
. I' t 't "P d

,bum para maror dífusáo
FestIva, an o e 1'0 ;).

.

, dos rílmes tchecoslovacos.
Negro" como o "O Acusa- " '

Também, a Feira Cinem-a
do",' de Kadar e Klos, C8 -

,

tivaram ó público e os e\-, tográfíóa. conhecida per
"Fornm. dei Filme", já .pepecialÍstas, sendo que ':0

, Ia, segunda 'vez realizada
Acusado", de conteúdo cri-

, em .Brno, segunda' cidade
t_ico-,social" triunfara 00" ,

, em i,mpoll:tância, da Tchp-
Festi:yal ,de Ka�lovy Vary',

• coslováqnia. conseguiu criar
Triunfou em São rmncis}�o odro ponto de contacto
"A Crônica do Bufão" til,"

"lnente, atrás ,da obra in- pa�'a o comércio desse ra-
Karel Zeman, realizador,

victa do gloriqso Fellini,
que, trouxe, também, outro

mo entre os paÍse� do Leste
,"As OI·t,O e MeI'a",' o' fl'lnle e do Oeste

'

,

prêinio pela' rr.e1ho1' dirc'- -

-
, ,

.'''Transporte do Paraíso", '
'

. ção. "Os, Diamantes ,ela I Os ciileâstas ·tcneCQ,310n-
qe Brynyçh, venéeli no, '

F t· I d L Noite", com que o jove:;l cos' aprenderam a C'1ln\':-,s-
es lva ,e ocarno, e� T.'

'

t' j l' h V 'eh t' ",reahzador Jan Nemec es- ender a realidadec e t8;1':-
,oca a III a; era Yo1- ,,'.. '

1
. ,

b
.

d'
(. treou 111tcrnaclOnalmentc, b'ém a express-ar as form8.s

ova rece eu a maIor 18-
cônseguiu, em Mannheh, mais' d i, ver s a s, Basta

Unção em Mannheim ,pelo 'ci Primeiro Prêmio, tenda, citar o fato' de h3.ver Sl: "
séu filme "Sôbre -Algo Di

't.anLbém, sido contemplac1o

"O ESTADO" GANHÇ)U UM LUMINOSO Brilhando , - ORBE�PRESS Admi- metragem do ano. Com ex

ceção dos contos de Ze

nan, tôdas as películas são

sérias. Mas, dentre os tri

untos de 1964 cabe ressaltar

no alto do prédio ela Reelac;ãQ de "O Estaüo", no lado da

rua Conselheiro' Mafra, acabeil 'de ser inaugurado um vís

toso e bonito luminoso, com parte do programa do 50,0

aniversario . de 'VIda útil' Ü 'cQlétlvidacle catartnense, deste

veterano matutino flori"lnOpcllitanG.'
-

A transtorrnaçúo por que .passou o prédio onde íuncio

nam a redação
<

e ofi.Giria� dêste jornal, a que se juntou
uma caprichosa decoração, deu ao "veihinhc

"

um aspécto
e ambiente inteiramente agradáveis. ,

Assim é a opintão das pessoas que nos têm visitado.

\ ráveis êxitos conquistou a
;. cínematografia tchecoslc-
vaca durante os últimos

dois an9s, Embora Já '0,;
tenha tido antes, nunca

o número de dístínções-,
nos Festivais Internacio

nais havia chegado 'a PO'l
to de a Imprensa especta
lizada internacional rere

rir-se ao "milagre do' ctne
ma da 'fchecoslov.áq'iHl,".
De fato, no último bíênto

'mríssimo foi o Fesbív,;\l
importante e, realnaent f;,
internacional que os' fil-

mes, tchecoslovacos n30 R"

destacaram ..

a c o m é dia "Limonada

Joe". do diretor Oidlrch

Lípsky, detentora do se

gundo prêmio no Festival

de San Sebastian, que' é a

MARGARINA. VAI FALTAR NA 'PRAÇA? Hoje nino

guem mais compra manteiga) 8; não ser raras .excepções e

isso, porque a Margarina é n;HLÍs bureta e muito, mais, sau
dável 'elo que a celebre manteiga que ultímamente andava
adulterada e com gosto de sêbo,', ,

Acontece porem" que a M_'<lrgariría vai desaparecendo
dia a dia da pr�Ça c ponto de' se temer que falte del'íníti-

DIFUSÃO DOS FILMES

vamente.
Várias foram- as razões que, dizia- se., eram a'causa do,

desaparecimento do produto, entre elas' a de que comer

dantes pouco escrupulosos estavam, "adícionando elemen

tos nocivos, 11'1: fonte, adulterando assim o produto, tendo
o Min. da Saúde Pública tomado providências.

.

Pess<?as ligadas a esse comércio, afirmam, entretanto,
nada disso 'haver acontecido e que brevemente 'a Marga
rina estara á ve�dá' corno normalmente acontecia.

SUCESSOS
"

Vejamos, numa sucinta

revista, algo sôbre o as

sunto. Há. dois anos o m.
me "Quando o 'Gato Vier",
de Jasny, obtêve o Segun
do Prêmio, em Cannes; a,

película "A Morte Chama
se' Engelchen", .de Klos e

Kadar, clasificou-se,' so:

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

, \

"I
;

,

Editàl dé COnvocação 0+/65
"A �ir6t;ria d"a A_ÉRO 'C�UBE ilE SANTA CATAFiÍ:Cq"A,

de acôrdo com 9 artigo 24, ,dos Estatutos em vigôr, CON·
VOCA seus associados em di1. com a Tesouraria, para à

Assembléia Geral Extraordinárial q'ue fará realizar -no

dír� 23 de Ma,iQ', corrente, no' Hangar da entidade, em Cam· ,

rinas, 'ás 8 horas, parUJ' tratar:
1 Aluguel ele um terreno

2

3

ESlUc.\O da reforma dos Estatutos

Assuntos gerais ele inte:t;esse da sociedade.

Florianópolis, 18 de' Maio de 1965,
, I

MAURO SOUZA - PRESIDENTE

gido nos 2stúctio', ':'.0 Bar ..

rand'ov: n,j' ano P<1.SS:1 lo ')

primeiro "musichall" t-::he
coslovaco "Os Vp�h')� no

"José Kilián", com o plr§-,
, No ano de 1964' o reali-

�
mio Simone Dubreil, 'dis-

'

zador Karel R!jLchyna '(oi tinção da crítica ciRemato-

-_--
-��-- -� .---' ,

..

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

i
,

/
!

/

MÓVEIS :'CIMO
.1'

E EQUILIBRADOS PELA BELEZAO. FUNCIONAL
,

,

1;3
t .\,

,

!.

Ao fazer o lançamento sem preceder)te: no mer-

cado 'mobiliário nacfonal, de sua r11aravilhosa e

inédit'a linHa ,,&f_cVassional de móveis; residElIl-
•

.

�",,( J

ciais,.MOVEIS CIMO,se congratula qomseus
" 1,

freguêses e, amigos" e todos aqueles qtJe contri-

buiram,' de alguma forma para que fos�e pqssí
vel a conquista dessa realidade, que �eni criar'

uma nova ,concepcão de rara balle.z,q - ã

linha, (ffJWassionaj MÓVEIS CIMO.!
_\,

, '

Ii>,'

Em q�aJ�uer das lojas CIMO,
v,á� conhecer, a suà deslumbran-te

Lúpulo", do realizador Ry�'
chman, para demonstrar,
claramente, a externa va

riedade do filme tchecos

lavaco, Mas. esta pe.Icula
não ficou sozinha. P;'GJ eT9.
se a revista musical "Mtl

Clarinetes", com a parji-
, cípação dos melhores ar

tistas, cantores e músicos
de jazz da Tchecoslováquia,
-estando quase concluída a

comédia "A Mulher Perd-i

da", co-produção tcheco

germano-ocidental, basea
da numa revista sôbre o

gêlo.

VETER.i-\.NOS E NOVOS

" A cínernatografía tchc-

60sl_9VaCa "registra, �eus
triunfos' em casa' e no es

trangeiro com fHmç:s de
autores' de tôdas as gera

cões. o. decano ela ci-nema

t o g r a.f i a
.

tchecoslovaca
Martin Ftic, acaba de 'ro

dar o nôvo filme "A Es

trela Chamada Absinto",
demonstrando ',que seu -ta

lento ,permanece inlabaiá
vel, após 'tantos anos de

,
trabalho'. ao_, lado dos ta-

,lentos, jovE_!ns cheios, de
idéias e de desejos de rea

lizatr. Artistas experin?-en
tados como Jirí Weiss Jirí

Kreicík, Rarel Kachy:na,
Voitech Jasny ou Zbynck
Bl'ynych, E 'ao lado deles
os iniciante,;; Fornan, Ju

r-'lcek. Nemec, Jilres, Chy,
tilová, Schorm e outros cu

jos P'.'i;lleiros filmes estáo
impressionando. ,

I

E' evidente que Íiâo
pode esperar da cinemato

�;raEia tchecoslovaca aps
nas obr:ls primas como em

cadeia. Imnortante, entre
tanto. é verificar que'. ca-

I
'

,
mo um todo, ela caminhC11]

'para a frente, podelldo-se
àguarda;r boas ptQduçõe�
para o futur,o,

�---'-� -----

C I N E M,A S
Cl<�Tl{U

::)�1O Jose
Fone. 3636

ás 3 e 8 hs.

Uma sensacional novidade
no gênero ficção!

-em-

A ESTIRPE DOS

�,[ALDITOS '

Censura ��� é 18 anos

ás 5 e ,8 hs.

Clark G"lble
Ava Gardner

Brocleric1� Crawford
- em -

ESTREJJi\ DO DESTINO

Cen:;UI'a: até 10 anos.

às 4 ê 8 hs,

ás 4 e 8 hs,

4,0 filme do Ff1stival GAR

BO - GRE-rA GARBO
Roberto Taylor

-em-

A DAMA DAS CAME'LIAS
Censura até 18 anos

CAI,RltOS
CINE GLORIA
ás5e8hs.
1,0 filme do Festival GAR- '

I

BO.
GRETA GARBO
Fredric March

-em

ANA' KARENINA
\ Censura at� 14 anos

CINE IMPERIO
ás 8 hs.

Aleo Gu�SS '

Valérie Hobson
-em-

AS 8 VITIMAS
Censura até 18 anos

CINE RAJA
(SAO JOSÉ)

às 8 hs.
Sara: ManUel

A suave Sônia, filha do

casal dr. Waldemar Costa

(MUda), também parttcípa
rá do "Baile Oficial das De
butantes de 1965",

Está em grandes a,tividh
des para o desenvolvimento
do turismo em nossa cida-

de, o Engenheiro'
Bíttencourt.

Walrnir

"Ipanema Clube": Domin
go próximo na sede social
do Paineiras, reuni um gru-'
po de jovens, do qual' é di
retor Presidente Gilberto

l\1oritz, para a primei�l'eunião dançante do "I�'ol" ma

Clube". '"

A Associação Brasileira da
Indústria de Hoteis de San
ta Catarina, na última ter

G'l-feira, foi' rílcebida pelo
Prefeito General Vieira ela

Rosa, em seu gabinete.

Acompanhada pelo pianis
ta Paulinho, deu "show" no

"American Bal'" do Querên·
da Palace, a Cantora Neide
Maria.

Falanelo no "American

Bar", o Dep_utado Armando
Callil, palestrava ' anL�'lela

mente, com o Diretor da
Caixa Econômica Federal,
d:-. Dante Depata e o Depu
tado Fernando Viegas.

-:-:-

Já! está ins�rita na lista
das Debutantes para o "Bai·

II', Oficial de 1965:", Viviani,
o brotinho esportivo de nos

sa sociedade, filha do casal
Bubi Riggeenback (Ivandi·
na).

As senhoras: Ruth Hoep·
ck d1. Silva, Kirana,Lacerda.
ÚICY Hulse� é Tra�d Za

drozny, foram ,vistas no'

"Encontro Êlegante" do Que
rência Palace,

-

comentando
sôbre detalhes da festa do'
próximo dia 11, quando- será
homenageada a nossa glor.ÍQ
sa Marinha:

-:-:-

Janete Maria Bartolomeu,
que também será Debutan·
te do "Baile Oficial de 1965",
no próximo dia 16, nos Sa·
lões do Querêncía Palace-,
recepcionará convidados pa
ra sua festa de 15 anos.

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

\

Já foi confirmada, a visita
do Presidente Castelo Br1.n
co, na cidade de Blumenau,
sábado próximo.

Socia/s

De Joinville: O Cronista '

Social Ralf Ritzmann, anda
as voltas preocupado com a

apresentaçã o de um desfi
le de modas, no salões de
"Chá Trocadero". 0- aeon
tecimento vai reunir o mun

do elegante da cidade de
Joinville.

, '

Num grupo de Médicos,
foi visto jantando no Que·
rêncía Palace na noite de

terça-feira, o secretário da
Saúde dr. Armando Valério

de Assis.

. .Preoeupado, esperando a

visita dã cegonha, o casal
. Tenente João Fernando Ser
ratine.

Em sua bonita residência,
o ,casal Wilson Medeiros

(Nely). recebeu um grupo
de 1.migos pa"a uma

-

chur
rascada.

Deu rápida circulada em

llossâ cidade, o crohista soo

cial do "Society"
Sebastião Reis.

itajainse

! '

Ione Cristoval, visitou a

luxuosa boutique Hoepecke,
e adquiriu um belíssilno con

junto de vestido e casaco
côr uisque, criação e con

fecção de renomado costu"
reiro da Guanabara,

_:_:L_

Na Plóxima semana; Neu
sa Rodrigues, LiIna chegará
a nossa cidade, para uma,
promoção de beleza e ele·

gância, sob o alto patroci
nio de Helena Rubinstein e

Drogari;-; e Farmácia Cafari·
nense.

-:-:-

:Regina D;Aquino D;Avila,
em sua; luxuosa '

l�esidência,
recépcion<trá as "Debutantes
do Baile Oficial de 1965",

t""7"':-:- -'.�.-

o dr. :lenonn Garcia um

dos melhores partidos do
Estado, em Blumenáu está
acpnterendo marto,bem a·

cO!TIpanhado.

-:-:- '* * *"

Os Hoteleiros' de Floria

nópolis, preparam·se para
recepcion1.r em nossa cida�
de, um grupo

,.

âe "�entes
de Viagens e Turismo do
UrugUai e Argentina) que vi·
rão tratar de altos negócios
nesta Capital. ''Os ilustres vi·
sit.antes serão h'óspedes do
Querência PB'Iace Hotel.'

,

'_"

----�--�--�----------�------��------�

Partidoacão', '

• I

Eutichio Prazeres e Sra. e

Vva. Olívia F. de Fariia
têm o prazer de participar o

noivado de -seus filhos
Elo�!Sa , e Araraí

Biguaçu, 5/5/1965
Rua Cel.T�ixeira\ de Olivera,5

Born, 2
Rua João

Tôdas as Tardes no

rVQUERÊNCIA"

1 -

.Chá Boa
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a o �rolresso e .1 ]ustí�a
WASHINGTON, .01'01:'- enYiaclas ao país ele orí-

Press " --:-- "Porque c

somos gem JS'ara denrubar o seu
nós mesmo! sum povo revo govêrno".
lucionário, de tradições re

. Disse ainda ó sr. Mann :
volucionárias, o gOVêrnn "Espero que a OEA en-
dos Estados Unidos não só t .

d tcon re os 111P.IOS e reS01-
.compreende, 'senão que, os ver o tipo 'ele pl�oblemaaceitá com satisfação; a que enfrentamos neste de
reforma. o progresso,' a de cênío e que tais problema
mocracia e os regírnes -que sejam -

rápida e eficientepromovem o maior , bem.
para o l�aior �1úmeio r:e
pessoas, mediante 'a 'rearí
zação da. justiça, social, das
taxas de crescimento eco

nõmíco 'elevadas e, susten
tadas e da liberdade polí
tica".
Thomas C. Mann, Sub

Secretário de' Estado para
os Assuntos Econômicos,
fez essas declarações a"
The New York TÍl:nes", -em
entrevísta, exclusívac ,

,

O', sr. Mann 'exS'eCl;etário
de Estado Assistente pa 1'3.

os Assuntos Látino-Ameri
canos, declarou Iqcr,editar

em que a. Organização' dos

Efados
Americanos ,OEA)

s á 'capaz de encontrar
UI a so-lução para a crise
dominicana e conter 'a 'a

meaça da subversão comn

Inista naquela Repúblic�

EH
_._-�--------- ""--

�--_ .....

_------------_._----------��--
.'

,
" .

�'i1arav:Jhas da Técnica e da Cultura
(Contínusr-âo )

�VI
Paris, 5 de março, de 1965.

,Já nos encontramos aqui na
fabulosa, França, em plena
Paris, e .eu ainda nem vos

escrevi sôbre nossa estada
na Espanha, maravilhosa e

fantástica. Isto só vos mos
tra o quanto vivemos, aqui,
com todos os nossos minu

tos apupados e procurando
tirar de cada dia o rendi
�ento máximo, pois talvez
esta tenha sido a única e úl
tírna oportunidade, caída do
céu, de vermos tanta coisa

�ova, de sentirmos a vida
dos outros povos e de por
t1'�I'mos

'

aquílatar o' quanto
devemos de amor e gratidão
a6 . nosso imenso Brasil, íni
guálãvel e sobranceiro.
,Que possam todos estar

felízes e caminhando com

passos firmes nesta estrada
em que a �id'1 nos colocou,
juntos ,_e aconchegados, tão
cheia' de tronecos, mas tão
gostosa e suuerior pela J1t-
-ta :,�ue nos imnõe, a cada
día; chamando-nos ao mo

.yi'mentQ, à aaítàcão, à ccns

truoão de alzo, A saudade
,iá ':S8 faz bastante grande,
J;iois cuase dois mêses se

c;omp1et.ou aue do convívio
ele'· todos saímos. E Quanta'.,\ .

f? Ih· ,ternos sentido dacuele
filhinho' tão meigo que en

�l�e':'no�so lar, de ventura e

d�: sorríscs! O J8r é um

ol,Íl'i� :,p'e 'luz. no. meio de t.tl'
q6. n'i,ais Que existe.' denso e

floPO'recido. Anerta-nos a sau

dÀàp.' demais. e �om Quanta

âi;lsia TIOS enr.nntr<11110S de
\l'€1r,': aaw'lle l1'urizinho.' cheio
dê ',vivar.idade. a correr uela
ca:�ll: numa consbmte brin
cf<:l.d,AirR. e à noite. til,f) _tl:ere

nó- fi trl\nQuilo. dormindo A

s(")bhandCl, O sono m9is 811-

hiJ,me' da vida, o sono da

crià,nça, Q sono da infân-

que muito o enobrecem ,e, conhecer todos os pontos
referindo,se ao casamento principais. Visitamos o fa-
de um de seus -pr'irnos, abra- buleso Museu do Prado,
ca-o e à espôsa, "pelo dia fes com tôda aquela variedade'
tivo e inigualável de seu de Obras primas da pintura
casamento, que pressupo- espanhola, de El Greco,
mos, daqui, tenha sido ema- Gaia, ete., quadros que im
cionante e vibrante,' como pressionam e estarrecem, pe
emocionantes e víbrantss la perfeição e pela maestria
são aqueles casamentos que com que foram concebidos.
sabemos envolvidos no a- Estivemos no Palácio Real,
mor e na sinceridade, aras- com a magnífica praça do
tados, portanto, de tõda con Oriente na frente; fomos ao
vencão da sociedade, livres monumento monstruoso e
fortes ,e imortais". Após es- impressionante, construido
tas íntimas expansões, conti em lembranca a Miguel Cer
nua o míssívísta, no tom des ' vantes, onde rurgem as fi
critivn 'que torna as suas ",l 'gurás imortais de DO!\! Qui�
cartas úteis ao conhecíman, i xote e Sancho Pança. Visi
to público.

j
'tamos o Jardim, d'Oeste, a

"raca de Touros, das tamo-
Passamos. na Espanha' 'as

-

touradas, tÔda rubra,
dias movimentados, ten- 'ando o aspecto da rudeza
tido oportunidade de ver da asperocídade da toura-
conhecer muita coisa nov

'

'ia. Visitamos a cidade uni:
Viajamos de Lisboa para, versítaría de Madrid, com a
Madrid num caravelle da�, casa do Brasil, bastante
Air France. num vôo quer grande e limpar ' visitamos
durou uma hora e cinquenta', todos êsses pontos da Ma-,
minutos, Aterrissamos, à drid gigantesca e- que se es-

tarde, no aeroporto de B" palham por tôd�, a cidade;
raias. em Madrid ,ficandr e a porta de Alcalá, a porta
hospedados no hotel Rom" 'de Toledo, a porta de Ma-
numa rua bem próxima?- drid, etc. Tenho a írnpres-
Avenida. José Antônio, são que com isto visitamos
mais movimentada e prin": os pontos mais turísticos de
nal artéria de Madrid. on"� Madrid. Cortamos a cidade
se encontram os melhore- 'Í de ponta a ponta, de ôní
teatros, cinemas, restaura- �,bus, e muito andamos a pé,
tes, e a maior concentraçã-j; por tôda a rua do comércio,
de casas comerciais. "principalmente na famosa

de José Antônio. Tivemos,
também, oportunidade' de
fazer uma noitada num res

taurante típico da Espanha,
com danças e cancões: foi

na Tôrre 'Bermeja, um dos

m&is típicos daqui. A d�nça
esnanhola Á enfesada e ba

ru'lhenta, com todo aquele
sapateado a bater de' cas

tanholas, boa para se assis

tir uma ou dum:, m8S não

entrar, pela madrugada, co

mo, fizemos, Chega a dar

dor de cabeca e a deixar to
do mundo tonto.

Nosso programa, na Esn�, '

nha, foi organizado nelo Tns �

tituto de Cultura Hispanica.
,

o Que nos deu grande rendi- )

'IT'ento nos oito dias, tpnrlo �.
:J5nda por ci''Ua o .Insti�u:o �nn<;to à no:;"a dlsuoslcaof;.

. �
um- ônibus. com g'Ulll nerma-j'
m>nte. sendo ol'g-aniz::Jdo por:'

. êles um programa tér.nico e t
turÍi'tico, mais tt;ríst,ico do'
alie t,c-\r:rdr.n n� E<:u'l'l1ha,. n'lS
prillr.inais indústrias e urin-

. citiai<: nortos da ESu<1nh�..

Em Mfldrid, cid:lde b<1stante

110"11J(")58. � moviment!Jda,
8"'hn-r" de<:niria de �randes
qtrações turísticas, pudemos (Continu'l)

dá': ..
Nf\sta nl'i�ina de

o m.iii'<:h>ist� p'xtl""na I"lp.,��
dos sentimentos de l1feição,

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

Esq,ueça
O resto!'

'_-':".JIII

das Caraíbas

Declarou o sr Mann que
os' Estados Unidos ínícia
ram m-edidas de emérgên
cia na República Domíníca
na com direitos legais ba
seados na "necessidade de
salvar vidas e preservar a
situação durante um perto
do de tempo que permitis
se à OEA· agir coleüvamer,
te".

'
, "

09servou que a Carta da
OEA foi redigida' numa ')_
casião "em que s� pensa
va 11'a agre,�são em termDs
do Século XIX, quando os
exércitos marchavam das

(durante
A só precisará apertar o bo1ão)muitos anos ,voce

, Brasilit - é feito dentro da mais, rigorosa técnico.
É que esta Caixa de Des.carga e

,
. b -o do tempo e do água. Seu

f te inalterovels 50 o aço
ISeus acessórios são per 81 os '

I .-J"" borracho maciço impedem qua-. .

t en�e com o ane w�

D'obturador - cuja gUia lun am I

d I'd de
- A Caixa de e5carga, dos pontos altos, e quo I q .

_

semquer vazamento
- e urr:

. , . d fábrõca prontinha para calocaçao (,

Br,asdlt sal °

'É de leaítimo cimento-amianto e

qualquer regulage:n). I' l �CQ"tificodo' de Garanti0.Bms llit a em ae�,
,traz o marca :rJ BF (Externa) _ com as mesmas co-

Também ,à venda o mo e o

racterísticas do qualidade.
�----------��-�

S. A. TUBOS BRA,SILIT
•

,', o
_ Te\.; 34-4127· São Paulo �Capltolr

SÉDE: -Rua Marconi; 131 - 7,
,

_ P. A,leere _ ReClfo ' B. HCrlzonte
FÁBRICAS: S, Paulo - R, de Janeiro

S b' 1051R 7 de etem ro,AG�NCIA E0 BlUMENAU; uo

I

Dela

mente soluclona.rlns em hft
ses coletivas".
Acrescentou o sr. Mann

que acrer'Itava em Que o

precedente do caso domím
cano "sugeria a' necessíúa
de de alguma espéc!a ('e
fôrça de prontidão, capaz
de deslocar-se ràpidamcn-
te",

Observou o sr. Mann que
o que' aconteceu na Renú�
blica Don;iú,icana foi "u�a

. situáção única em que ha
via absoluta faltá de lei e

ordem, caos e anarquia to
tais e, portanto, considerft
vel perigo. e que, €m vi�
ta disto, uma insiQ,'l1ifican
te rnínorta bem díscípltoa
da e bem armada poj;J:
ser capaz de submeter o
país a, uma ditadura, que.
instalada, não seria fàcil
mente alijada cio Poder,
conforme nos mosn-a o ('(2
so de Cuba... O que dev=
ser feito na RepÚblica Do
minical] a é presei·v�'t1· o di
reito ele livre escolha di)
povo dominicano. Os cl0'11i
nicanos devem ter o direI
to ele escolher o seu próprio
govêrno, seja êle ela direi
ta ou ela esquerda.:,"

pouco espaço que OCUp3,
pode ser est'acioriado' ao

longo dó tneio-fio, de frea
te ou de costas para o

meio-fio.

que, com a utilização de
seu carrinho, muita· gente
económizará tempo e di
nheiro"

FlA'CHES LEGI�lATlvn5

NAS COMISSõES

Opinando na Comissíto
ele C01'Stituição, Legis!at>ão
e Justiça, o deputado Nel-
son Pedrini exarou os cc-

C0l11erdal'izácão
,

--_-- -- �-------

Comercialização consiste cuhnl'es,
Frente a êste estado

coisas e a. necessidade'"
vel ele um::! rnen,H' c1
dência a êsses e1emento

.('i� ,Lun'-' t�U[()�d.:_.LC'�.l

p"sitíva, surgem, as cor

rativfls cujo o'bjeto e:
a) 'reduzir os custos, :

c1L::mte elimii12r'f>o ela ai
dade intel'mecliál'la,
b) l�lelhonH os prodl'
C) melhorar as vendf'
O Cooperat.ivismo é

dúvida o meio mais ef

para atender a comerciaij.

('a,o elos produtos de seus

sócios, por ser uma eritida
de sem espírito de h:cr'),
que devolve Ílltegralrle-1te
aos agl'icult,oTes asscci'1dos
as vendas obtidas.
Não podem sobreviver

dentro 'da estrutura econ6
mica moderna quem não

tenha meios que pernlitam,
competir galhardamente
com outros grupos econômi
cos org"tnizaclas e fortes
Portanto aos agricultore�
sómente resta um caminhe

para que se fortaleçam ec(,

nômicamente: a união dr,

esforços.
Para Santa C'1tarina, one,

o prOblema agora se inic'
com a grande produGão (

presente safra, urge que '

tome uma atitude a respr
to.
Não que o problema s

tão calamitoso como a m'

ria afirma.

Entretanto, isto consb
um alerta par'Ot aqueles (1'
vivem à margem de preoe
pações desta natureza.

Objetivando, o que poc
riamos fazer nQ que conco

ne à comercialização, ser'

fT Um!], cooperativa
comercialização ou coop
tiva central.
Essa Cooperat.iva seri�

nanciada pelo Banco de
dito Cooperativo, a insta
se brevemente no Estadr

orientação e SUpervisão
ria' efetuada por eleme

Cào Govêrno e particula
b) Criação de uma e1'

de de economia mixta, '

comercializacão, subve'

nada pelo Govêrno Fel

e tendo a nl'> rticinação
va do Governo do Esi.
a exemplo do CAFE' p"
NR, em Curitib'1;
Estes constltuil'!flm

'meios para conseguir-s·
um estjmulo' ao :1p-rict
contri]1uir T,)f1J� o pro
e desen 01

"

,

Carrinho para andar no céntro da cidal;
fronteilras". LONDRES _ Orbe-Precs Sua.s dimensões são a-
Atua.lmente -,- acrescen- - Um ,carrinho para an·- proximaÇlamente as seguLltau :_, "o problema está dar no ,centro da cidade tes: ,comprimento:' 2h1 J5

em se saber' como 'evita,r que .reúna facili:lade de. cll1; largura:: 1m 62c111;a intervi?nção e a agreSSã0 manejo, de estacionamenr.::, altura; 111;) 42cl11: base das aa distribUição de 'bens d03'levadas a cabo p�la subvei' pelo pouco' espaço que oen rodas: 1m 49ç:m.' de o produtor >lté o consusão, terrorismo e vioIencUi: pa, _que' economize espa(,o Nui}Ja área de 6m 30cm, ,midor, e- no
-

caso da agriculde fôrças locais treinadas e compustível - eis o pt't)" d� >:-,comprimento por 2:'1' tara aparc!l o 'vasto e C0111-110 ,exterior e e�l s�.guida, jeto" qúe- o desenh;sta b!,i,- '( S!)c,m ,>�e 'lai'gura, há esp:l- l'i;e;�,-�-!?Jl�!!9 -, dI? atlvidu_
. .,....,.... - �,,�.,.'ft :.... �"" �'.�Rooort$' aca;ti�_.',�:�:nra o estaéi�nàl11enfo. deS ,sua segunda J'lse, Lúlvez

de apresent�r, pal'a soln- de t,rês de�ses carrinhos. _ mais importante que n j))'.)_
cionar' os problemas de Seu desenho prevê tra- duçflO, .

porque imprime ca
trânsito nQs centros u1')::;8.-, ção na roda diahteira, G l'áter, verdadeiramente eco,

no,s e ,a; locomoção de, até que Íhe possibilita curvas n6mico.
três pessoas. de até 180 graus.. A cal- Todo agrictÍltor ao enca.

C> 'carr_inho, que o prOje:- xa equilibtada distribuição ral' a"agl'icultura como um<:!

tí�tn denominou de "seda, cle pêso. atividade econômica, pI'OCU
urbano", tem aSl;ento' pa- Os' desenhos do projeto ra vender seus produtos

.,

f b t· 1 com o máximo de proveitora três pessoas_ e foi conc_e Ja oram su me lSOS ao

d t' d d
., p'ossível e .constitui 'i vendabido para ser impulsiona- grupo e es u o e velCU-

1 d M·· t
_.

d a parte onde o mesmo diri-do por um motor de até os o lUIS ena os

T t ge seus ma,ior'ts esfôrços.l.000 c.c. e ser vendido po,:: ranspor es para aprova--

-

A venda é' realizad� pelos450 libras esterlinas. Pela ,çao.
Acredita o Sr. Robeil'ts agentes de comercialização

qué são, os eOlnpl'adores lo

cais, atacadistas e varejistas
e:m suas mais variad'Ots for,
mas,

Como é óbvio, depois da
colheita os prodlltos entrnm

na fase de comercialização
e para isto devem ser sele
cionados qfi1n ele' que aten
dam 'convenientemente às

exigências dó consumidor.

Além de sua colocação em

embalao'em apropriada são
sub�etidos a processos de

'elaboração' a industría.liza

ção de transformarmos em

mercadorias aptas ,paTa 0

consumo.

Numa análise geral do

problemll, conclui-se que pa
ra qg agricultores é de uma

imuortância o pleno conhe

cimento da comercializaçEo�
ba.stando recordar que em

alguns casos esta f'1se par

ticipa' com mais, de 50% no
\

computo do prêço de con

sum�' e poderá auxiliá-los

em sua decisões sôbre::

a) que produzir, quando
produzir
b) como preparar os pro

dutos para o mercado

c) 'qu:mdo vender
d) onde vender
Como é de conhecimento

de todos a al1'ricult.ur'l além
'de estar condicionada a um

complexo de fatores climá
ticos como as secas" as chu
vas, as geadas 'etc, e a� jnú
meras pragas, tr"!z djfinu1-
dades no campo da COIT'e1'

cializacão devido; sô])1'e tn

do. o alto grau de deterj,""ri-

Em sessão d'e ante-on- de Canoinhas;'
tem " a Assembléia Legis- . rejeitando resolucão' d't
lativa do Estado aprovou, Câmara ele Vereadores de
em prill1eÍlra diScussão, os Turvo, que criara o muni

projetos que declararam cípio de Toimbé O :narpcer
de utilidade pública a So- baseou-se no entencljmen-�
ciedade de Cultura Artísti to havido entre as lideran
ca Joaçaba-Herval d'Oeste cas e a ures}dêncla, no seu

e o Centro Espírita' "Te�e fido da �1iío cria�áo de no

za de Jesus", do Estreito. vos munj('ínios antes do
Telegrama sugerido pelo 19ovê'l''1.o Federal regula-

deputado Fioravante Mas..! mental' a Tlova disclrimil'Ja
soline teve acolhimento ção de rr>nc:las; pela reie!
e'u plenário e dirige-se '1,0 cã,o também de rer::oludío
Chefe do 160. Distrito Ro- da C:�:m.a1_'a de Verp::Jrlm.'ps
doviário FedelraL, no sent.i- de Cunha fôra, aue insntu
do do pagamento aos mu- ia o distrito São J'0r::P. do
nicí-pios das costas no Fnn 'LaranjaL f9CP. à falta de
elo Rodoviário Federal, no prO"lts relat.ivamente à po
sentido do pagamento aos Plllacáo e arreCana"R0.' De
l11.unicípios das costas do (luj',ra parte. 'a COnll1l1ica-
Fundo Rodoviário. cão ao lp.O';r::l�tivo p�t'-lr'lual
Também na sessão de, nf>ve ser feita peio PrefGi-

ante-untem, assumiu o su to;
plente pesseâi.sta Jol'í,o 3nl�n"!J"'l(io nroif>t.o (lo dp-

Custódio da Luz, represçm untaria Ni1ton J{l1"1l;pr oue
tante elo Rio do Sul e l11U obiptjva ('ria1_' Co16o-fo 1\Tor-

nicípios vizinhos. mal na c;49<'1e Ge Tt,qi'aí:
Pelo deputada Lecian )'lf'lo 'a('olhimp,.,to dp nro-

SIovinsky foi solicitada a ie+o: ne Rllt,nr1a do denu
ill�erção nos anais da I'a- t8.00 P31l10 Pl"pis. OllP., de
sa a confei-ência do Pre- clg1_'� nA nt.i1i-'flne n-íhlica
feito Vieira da Rosa, de � �()r.iprlgne Am;"'ns do
FlorianópoHs, sob o título B!ôli ......n S,qO Cristóvão de
"'Município em Crise"_ C:ri"'{l1'na.

_.. Fnl'!1'11 const.itl1iN'lS, an-

teinntpm. as C:O:r>;1'Sr::i'í!:'E;
dp ','IO',..,."lhl"'iI, Fh'<1n"::JS e

pn""q"ij,o, s�ndo spns n1'e

si-lpntps rpsne"t:1,'1'l1'l1pnte
os npnllt<1 "los Parrlo Rnr.ha
1"<>1""1 'qp'I"'riNl'" OI'! Arr'nda
P'1""(", ..e Epitácio Pjtten-

.,{O'l'.'t.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Julho, r'no Rio o (oll,gresso�
'Nacíonal de Hospital

EvHê. os males'
,/-

'

<.

rCEIO ALEURb:, 19 .so Nacona,l de Hospitais. médica. Serão analísados ' .

'VAi _.- 1,0 pn�od(J elê 3? l:.SSt;S encontros têm a assuntos referentes à as- provocad9'S pe·�a prisão' de veníre.-i" }·t�·1;.1r) �1. 2 Ui) Jl1lIlif. se- P�U:71O«Üü tia. Academ lit sístêncía hospitalar na .

re, E:a;.:;:�.;io, no Hio, .' o 1 Ikas�leira (j,; Admtntstra- América e no Brasll, à suo.

C(m1�;:'!�!'0 InLn'J,'.11,:rLc'1no .;ào IIospitalar c visam de- estrutura sócío-economíca,
0e H.�,ít:üs, que ct'évcw. b:l.LCf ternário d\� grande ao funcionamento de hos-

d VENTR'E' LIVREcoincídir cotn () IV Congros importância para a. elasse pítaís c. outros temas COII:- usao .0 .

'. _..
>

"

... -."- ._«. ,.. - .. - .-._, .. -------.- relatos; !

São Jrancisco do' Sul

Concorrência Pública n .. 65�314 Nesses conclaves serão �t

presentados trabalhos me ..

ditos e organízados cursos
Intensivos sôbre u especta ..

lidade.
'

f) n(!,.lnr!uwGntn Centr-rl ([O Compras faz ciente aos
I: " s;:<;.:;�,?.c:(.,'" que;' 0"', Uc!'tt 8,\)"'1"1,8 COl\C'llrré!H'Ui Pública, a

r;�·(J,z��d,::i l',a�-[� !] dtD 2i1 li,�:: UlaÜJ de 18HG, contermo' lDdit:)_l
r llhl�.('.8dn n� IÓl:l2�· n.o J elo Diárío Of(cial 'do E;:;La(.\o n.o
'i '}I,.� ,l(' ;1 -:,!.l.í. dl:sUm:)cJn :.1 venda ele vr ículoa pura ;� Dírc
í(���i"1 (L� F;nnl·\nt0 c tJc[ps.a <.h� ·.Pr(Jdt1l:fi�·)':.

':\li.,:'·IH", hl.onmi(;ôe.s ,·(!;üU prestadas diãrIarnente. na

Os trabalhos. com seu

respectivos resumos, deve
rão ser encarnínhados 3

secretaria do Congresso 9Je
o dia 25 do comente, para
a Rua Alvaro Alvim, 21 -
ro. andar, Guanabara, pa
ra anele também' deverão
sr.r encaminhadas RS 111,<:
oríçõea com a taxa ele 15
mil cruzeiros para os par
.tícipantes e 5 mil para
cada acompanhante.

Estão neste porto em 0-
. perações de earga, e descar
ga, os seguintes
mercantes:

naviosele Or1l11])r<lS. loca ízado

'·."UCOLA S;\SSO" ar-

gE'nti!1o .-.- carregando P'l
ra

.

porto ela Argentina.
"NAVE]'/lAR" -'- argentino

nq;·!<J.nÓpo]i<;,· lU de maio de i9ü;').

nCHENS' VTC'fOR DA' SIL\'A - Presiderue
21·5-65.

-" .._- .... -- _._-------_ .._------ ------ ------:_:.

sem entrada
semjuros
pelo preço·.de tabe'la

(

•

.. �..., .... ,,'i.. .�

fi

POR.MÊS
PELO COOPERATIVOFUNDO

o

.

VENHA DEPHESS·A CON,IiECER
NEGÓCIO DO M·OMENTO

O' SEU AUTOMÓVEL
I

PARAMELHOR

ADQUIJUR
.

.

INSCRIÇÕES 'E INFORMAÇÕES
j

-

.SEM .C·O,t\1PROMISSO

[MEY�R ) RUQ Felipe Schnudt.
Fcn�!i 31-09 e 25-76

33

•
...'-�- �----� .

�
•
�

-- idem Idem
.•

"MYLLE" - f'Inlandcs •
portos ,
in�!es �

•
rranccs d

para portos d� �

europeu.
.

f
-

__

-
,
.'
-
•
•
,

OARLOS RE-
•

C(l.l:r[�gan(Jo para
dn Inght€\�ra
"('iLAJ:3DADr<;"
.. -. idem Í(; om
;'�iAUSON"
carregando
continente

NAVIOS m::PERADOS

'. COAH .MARU"

"J'TENJ;U(_:nJE 1,A01:;"
"T.>F.FOl<:"
., I\NACRF.(')N·'
"GRACIA"
"RONSAHD"

NOUX'

'.'PORDA GATO"
"vr·;I'-.'lJS"

.
1�RFFF.mE PAR"' Ir'>

�.E'US· BMBARQUF.S ,)
PORTO DE Sl\.O FHA:rfCU3
\'0 no SUL IG' (OOPE
RÀH. COM .0

.

j'v:rEUIOn.
PORTO NATURAL DO
SUL DO DHASIL

•
-
.,
-
•
•
•
,
,

p, DÚTRA'
•
.,

'
.. ,O.HQU[.í;S�rliV\

..� .

.

,.

'>. Jcti'tat6"-peíü 4i�"'<1<lorf1' Jy
ÍrCA. V1CTOR, êste Lp os •
nmi:r.Qf' discóFi.los i.riio

\ ::;0'3- •
[n1' :1 p:lrtir dl1 apresol1h- ...
S'·ão da. ea ;):1. pai s é nelà "
qt1(' �neontrfl.mos uma "001 •
folo cJIJ ('�cultural vedete •rio tP:l tia rebolado Guau:J,-
f)ar;I'O lVfl\RLENE R08!\-,
ruo, que p bel'J)., C':1tarlnell t1
�� aqut do outro lado da "

-
•
•
•
•
•
•
,

gnsLo. :3 pcsa-r de alguD1s,s-.timi.Laç<3es nas ba.l:l-las., IIItnnto é que ouçam: Dírim PI
b:.t\l -- Its Mud, }'1'ad, Mal'WOJ'd _. Amore Scusami ..
Ncgli.o stasera c Samba-I"
ele> Veú�I). HeCOl1lendam()s"

êsLe micrpss·ulco. •
DOM UI\,( & BATERIAS r'

A CES editou uni Ln'
com Edson Machado a'
frente. com sua bater,io. e ,cOl1jun!;o. Agora é a vez .lfi
da PiHLJPS. ·lançar tam- ..
b(�lll um longa dUJ:aç5.o, rn- •

.

rlt "lJOJ\;! 'UM", -'- balr.mço lIIIl
Cf'rto c-los mais ori'glnais, J4

.

Com êst·c ln "lioM U;vI'"

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

MOTFº D' AMURE
r.:XPC1!SI'J'O E SD i\

[1011 te ri:Sl'REITQ), f)U8.!1-
1 (J ao (}_j,wo (: com a já fa.
mmm: OrC!UE'stJ,'H u(".' EXPO
SITO. Yeito corn eunções
populn.re� " de un1· iií vel
hom., Expostto mantém o

JJl.ef:mo clima dos seus' T..ps
rm{.('ricres: pinno, COI'cas
(' solôs' de piston -- tudo
feiLo par:l. dançar. Os ar

ranjos foram feitos com

'\ tW"I'd d:ry:" -- I SllOUid
11111":' k,;01;\"n better - Ca
n'{ lJUY 11.1C loyc- �- i\nd !

ÔN eOl11 U8 'nUi HEATLE;;
Estes clispel1l:am (lml.Ís
(j'!.f-'f !�I)lj{(.mtlÍrjo. Clnltinn
um sendo o� l:;J'unUCtt e':J1'1

pt·:i3ell l1lundinjF dt� popuJa
ridade. Quem. ti;' (:!11{� n�o
vibr� eom 08 l;:IEA't'LEI5?
Os 'brotos, tenho ce.rtezá.

.

1. .. /"" IrO

da
.
u.

"1'1\;i('lU·'. (";0) 'pr"uar8,t'.Yos
� Fh�·l. r(:'�cb'!r amanhã o lil-fr>
(�!ne�'Ü(' (i!:.,�:!,�d; :·nr;:t'�\(�.o cuc

F'�.ja
.

'pr(rne!r�\. vrr:'j t,dsi'i.;;"\.!tJ. I
�'-� �� j "!.� P. r�=lJ;', ;'i: ia. . c1os.tte O.1+e
'�S�l:n� �t) f_; q·L)�-J:rno. 1\-0 r>io
"�"n��'"'�'t .r·qY"S'0 d�\' \itl"ft:� n es

� .. , Clnrl{�:'�� :-� �4iu.r!1t�nau. riá'.)
.

lni 11 Tuburâo J�ara tnaugu
nu a S;)l,ele,\, contorme PS,
11'1.'::1. ))1·(W,1::;to. O Comando
fi<; 0;,iT�<') Dl"trito· Naval,
i e �f�n(,�G��.;.iT'(i. ·.(l.Di�'" 'UPl

"

a t7ic.O
; '\ \

.

{ :1 n' �1tf; u (�'O-",.'(= rt1.0 di,)
·f..,<.;t::\�l(_l. I_.!··)··

..

n

l':";�!"l "ln.
Ut11

CO\!C l\ln

(.i:"t p;llac ..... ··j/lote], e5tl�'/?e"'!'anl
T'e��n;r"lr''',; �1'3: T-'átronésses.
F!_,-rn:J ....�.tn. E��;o'\�erf\adOr'
D:·. 1\(�n"!"Hl Rrm:)s <ia Sj]·
\�n. !!"�."P!q. �-:;Y'a. E)\--C}ove:-na-
(ir;r :rO"g-f' Ln(�0�rla. F.úil.t'I-

.

S:rn. F',:Gr've�rndol' Hériber
(.., H'lI1;'i),' f' :B;XD18. &8.' Dr.
.Vli;) ?'ldr0Z1w: Naq!iela {}
lH!llnte r'uniÍi() foi hic;,ado \

n(' 1}r<11):·).rai-ivos 'lXJ.nt o· R<1I
le dr" Gala, 0.0 /dia' onze de
itmb<J próxImo 'il0 Ltra T. C.
-ei'u hOn1(llll1gem a M�rinha
de GuerrH, 'peta passagem
dó 'PrlIneiro Cellt;cn�rió dlJ�
lchtL,lh1 NfLnJ.! do Riach\l0-
10. ACQ!1t:edniento' q�e. mar
f:ru:-á mim gralidb homena
gem dR �o("i.edade eatarinen
se. :) deeoradol" Manoe_! Gar
bel!otH, está com a re�'Pon
�':, bilid'ldc da ornallleÍlt'l
(·RO. Comí?ntou que cólocará,.
nos -Salc..('S' 00' l.i-ro. T.- c ..

'.

uma bonit.a Ar.worà com fló
!'f'S. F".l ()i'ador (iUf� far\�
1J"1'1 l11rps'),gnl!)" de einco mi
n"(.os ;'j. Mariúha. Será..Jnd;i
('ado ))'-)\,)$ p�,·tronel'1sGs. A
"lrÔxi-l"�1 í) lil.ti1'1.a rf'tlmao
f't;j prograrrÚlda -

no Qu�rên
('ili Palw:e nolel, di:l Quatro
ele junho às d!.�z'.lssete··ilOras.

A SOCIEDADE ·b-lumenau
ense próxlilH)' sábacÚi .' val

\.ei:- as fant'ls!as do Baile
i'l.1u!licipal .

de FPóus '95', na.
S. D. "CarIes Gomes"; no
paile de 'coroa,;ãl) .de ,'Mtss
S\l\lta Catarinn de 1965. s�
I) ia M'Rfia Pinho Zinier
mann. Cassino de ServUll'l
é a orquestra, que abrilhan
tará aquela esperada noita·
dá.

..

•

HERA' lan.ç�ido hesta capi
t.:1;, o Scots Barei,'" \\1Íiskv
(lá Di'uy's �. A .. Os Srs. R�
naldo Gomes e .José Gonçal-

'\-e8, entraratn em etl.tendi
mentos ('O!l' ci Gerente do
(�erênciH, Sr. Valtet José
c1f1 ·L�l7.. l.lara'marcar O refe
r'ido bn(:mnentc.

.

o SINDICATO,dos .Tomé..
listas Profissionais de S'illlta
C!tltari.na, na noite de terça
fC!lra estéve reunido· com
i<811S associados 'comemora0
rI.o com um .ian�?-r na Socie..

(hde rIos Atiradores;. /) :bê
(';":10 Atliversário de Funda�

I'(;ií.o •

,JANTAVAM: hp Qúetel�citi
, Palar\] Hotel; 06 Srs. rir.
i\npando Vq,lélió de ASSis,
�oci�t}t;-Í,rio·· de Saude e Ás�
,<;i.."ü);rç:i.u,L .sorjal, Dr. Afoh�o

- Ie)crato,. lndústdif�l Jugo.
Zadrozny e pessoas amigas.
�. Alcides Abreu, Jom�Us
ta t�uàtem.i da Silveira,. t>r.. '

Nelso.l1 Luiz Teixeira Nunes
e dr. Jacob Nacul.

(
.

PROY,�V};;LMENTF.; o bun
.

(t'tet(' que será ojerecído ao

p�,�:,)ct.ente oasteío 'Branco
'u:n Blumenau, st�rá. no 'Tê"

.

',:';""

o CLUBE; Doze de 'AgÓ8tO
marcou para '0 .próxírno dia
nove dp. [unho uma elegante
<.;, 'il'''p' (·0\'11.� Orcilestra "EsL.. "I... , ,-' j -'_ • (l.. ... _

" '('-' (.1 ,1,,-

p!�lácl1lo Vienense".

·E:LIZ.tI.m;;'TIJ Arden· vaí
oferecor maravilhosos �:5tü
:ios de perfu;l1es f15' senhoras
<lu") O[ic[:üs, ela.· r,�arinha,
('1:l� .set:ão hOl1leuagead�s no

dilX onze· pl'óximo; no. Ba�ie
de Gala. BTJ.l homenagem ao

r C:enteJ;ário duo Batalha Na· ,.
,,,::\) do Hill.(;huelo. Gen.tl'e\{a..
do Sr. WiJS011 Le.\J10"í, Pire"
tor Geral nu' Arnérica. do
Sul, de El�abetll Arden. .'\
('o:rn!nkn�;ão foi feitf!, pelo
ó"'U re.ptes.entl!nte nesta ,ca·

pital, José Xavier da punha

r.
A MODISTA DifJtie, I do

(�harmes I\I.rodl1s, confeccio
nando' elegante lUodNo pa
r� ,a Senhor� Rosalina Kl&.
ber, para. e Balle de .Gàla
do dia onze de junho.

__
... .. ,-', '1

",.' Ii" \.,�,. " �� ·I�'..... ,o'. '.:. tl '

nü..<;;j\ 'Miq'j_a GaH.a.&, é ª.... ./'x.�. , ..... - ..

,.'
.

�., ,;."
. )\�!:ii5:; Ít.l(.). ..G'l'à�de, (lo. 'SUl,�
1005, que representará a b�
le�a. da, ml1ih�r gaucha n9
MaracariãzÍilho' ho

.

dla
.

qun,.
tró de Jt!lho próxim<?

.

" '

.

A MSNINA -Moça Maria
1'Jlere7,a' Golaço de OÜveira,
hoje;· em Copacabana no a

partamento de seus pais
Sr. e Sra. Dr. Volney Cola..

ço de Oliveira, comemorará
os seus quin';,e an0S.

..

o. MINISTRO PaulO Para
n,à�á, Chefe do C.ehmciríial
da Presidência da Repúbli�
ca chegou ontem entrando
em contácto com o Govêrno
do Estado para tratar do
Programa ,de Visita do Pre"
sidente da República. O Chc
fe do CerLrnol'lial do Gover
no do E�stado;' Professor
Nelson Luiz Teixeira Nunes,
em atividades com a visita
,do Chefe da Nação,

A SR.A. KYRANA Larcerda,
tem vi�gem 111arcada para o

Rio de Janeiro na .próxima
semana· !lcompanhada de.
sua filha Zoé.

que pE'l·pC'tU:1 '11m momen- _to de samba, moderno, e.n- ...t"emeado d. contribulç0 ':3 II'
Jn,7.zisticas e ele um l'ct'.O d
a fTieanlsmo CJue cumeça il ��

.

�") tornar e\'\0enk. entro'1\6". 0:-; Lemas: VIVO 80- fi!
NTIANDO -- JA!'IOAT... pi'
'T'{i�LEFONE - SAMBA N_:\ _,
��;O�"'s.�����l,.�:�te micro- _

,
•
•

.[ove 11e1'. �ão' música') 110 _
Lp. _. 7Lh ..1t'�H ('.Ia ODE-

•
•
_,
,
•
•

os corôa,s não ,
s�i. lVIasullS. com outros. ".e.

j. ',o:'··pl'estíg'ib' 'cto::ç"·c ';
"... .

....
' .. ...

'/':�\���:;�1�i��l�;'j.'e��'iíl"\1!

SR. E SRA. DR, Júlio

(Tra�te) Zadrozny, janta:
.,-üm no Quer,§ncia. A Senho.
ra dr. ,\fonse Libémtó, par
tiCipava do evento,

/.

ESTA' sendo aguardada
nesta ('apitaI a chegada de
ait-as alttoridades 'militares,
Comal1drmtes da A'rea do.
Sul do País, quo vi1l5,o para
integrar m� comitiva Presi
dencial. Até ontêm à tardá
estu,,-a: confirmada a presen
(ia do Brigadeiro Dorgal
Ueis, Cmte. ctn 5.a Zorui
'l\érea u Brigaueiro Persaltn'
da Escola Aerconáuticaf 110

Paraná. Também. conJirmou
o General .)\urôlio .do Cal',
mo, Comte.da .5.a Região
l\filitát, ·",lU Cu.titiba.

•
•
•
••
••
,
•
•
•
J
.,
,
.,
I
..
.,
.,
'.
�
•
•
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fl{)r1anq'pbl1�, .

tlQ, Cirtp'g�. :A desc;l'erta
foi fe�tQ, apen�'$ a.guns a.,.

nos �pós a descoberta di).
anestesía. O· beneficio re.,.

cebído pela Humarríríada,
através dessas duas 110V1l.1J

LONDRES .

+r Orbo-Press
.,......., l;h3cln:j;ÍI�q,:.se .1oseph. Lis'
ter o homern que 'l:ntroGi..'':
zíu o 'liétl).do 'aúÜss(fptiq
na medícína, revoluctouan
do' ln�e1ran:iente·.':?, P1'á�L'.l.

'i., .

. ,

/

Escnl'ono de Advocacia
/ . UH, Pi�nH:ü /PAULO 'PAVl�SI - ADVQGADO
MJFt.à.RilO H. BLUMENBERG, PER�I A. HAB..'l, MARJO.

, I D� OLlVEXRf\ e PEDRO PALOSCItI
Solicitadores .

Rua Cons�lbeh-o, Ma.fra - 48 - 'Sala 2 •

Acóes: Civejg Trabalhistas, Comerciais, Previdência
Social Lei n. 4,194 "Inqu1llnato" - Consultas DI"t111
mente das R.nO às 12 e das 14,00 às 17 hs,

--- .....--���--._----�--��.------

t\A· ,

j." '�

T
�

I �
..

l�i�rrSleno do raba no e,

Previdência Social
Servico de'· Ass�stência MédiCa

,

'.

. Domid!iar e de Urgência'
S. A. M. D. U.,.�

"

EDITA,.L DE CONVOCAÇãO
o Delegado Regiop�l do SAl\fi>U em Santa Cata

rina, vem' pelo presente Edital, comuntear �os �x-ser

vidores da extinta PANAIR DO BRA�-IL B. A., que se

ençontra aberta até o dia '25 do correntEl, �. ínficrlc;oos
para a prova de habilitação para 'emprego!i nesta Ins-'
tltuição, dos can-'idatos ,cóm até 45 anos de idade.

.

Os intcresss"dos' deyeráo compa'recer Dá Béd� I
da

De'egacia, Regiopal, à, rua Almirante Alvim, n. 20, das
12 às 18:30 horas, 'de segunda. à se�ta-feira.

'

Flori.ifuóPolis. 19 de maio de
..
1965.

'

.

VICTOR �;1.éND�S ni!:. ,SOUZA
DELEGADO ROOIONAL

20-5-65

,PRO.G,RÂ:-A��,[,0 r�5ÊS"
•

':'i, � �'" .�<�. ,".-,"�
. .:::!::..:

• MES DE·MAIO

.

3;'/5 -'- E�CÔN'Í'RO ,.DOS 'Br.,OTWHOB - Iiíicio às
Uhoras,

ME8 DE JUNHO
9/6,..... Orquestrá.. "ESPET4CU:LO VIENENS;E" .às 22

•

J
.'

horas
" MES DE JVLHO .

.

,

3j7t - Festa Juílin� _;_ .Inicio .&..8 22 hora.,>
9/7 - Orquestra '.'FANrASl_i\S DE It:SPANHA"

Inicio às 22 hqras..
.

OBSERVAÇAO: Para as festas dos dias 9/5-9/6-317
e "'/7 - RESERVAS DE MESAS NA SECRETARIA DO
Cü.tJBE:

Cargas, Ba'gagen�s 'e Encomendas
Para I.aguna - TUl.}arão ..._ Criciúma - Ararnnguá -'

Todo (, Sul do Estado .:,_.AGENUIA DE TRANSPORTES
NEVES - Rua Padre Roma, 43 - Fone 2609.,

ENGENHEI'RO
A Sociedade Terliloelétriéa de Capivarl - SOTnEL

,CA, admite ENGENHEIRO com um mínimo de. 5 (cin
to) anos dE) prática profissional em administração ou

execução de obras· civis e' montagem; para resLir em

Bhúnenau ou Itàjaí, Santa Ca.tarina.
Condições de trabalho e de remuneraçãO compen;'

sadoras. 1
.

Correspondência para SOCo TERMOELETRIcA DE

C1l.PIVARI - SOTELCÀ, Caixa Postai 38 - TUBARiiO
&.nta Catarina. Indicar na sóbrecarta: ·"ao DPA

ENGENHEIRO".

. perspectívas, é

de mestíma
vel valer.'

.,... . :
.
.'

.
"

,10seph Líster n827";l912�
realizo'.{· est�dos sobre' :111-
r.amações que o levaram
a suspeitar que a decompo
síção e putrefação eram a

causa de. suy)uraçãp' � ,1�+
recçáo d� rerídas, It..�u�
sa, �ptin1).a;.; :�

..

.:tiPi
. slmplesment,e -os gases' "do
ar: mas' 'algum�' col,sa.; "dia
semlnadá1hpelo' ar. '.', •.
Thomlls Aderson, prr}...

fessor de química em tHas
sow, chamou a <a.t.enção .'de
Líster para o trabalho do
cientista

. franc'e�
.

LQuis
Pasteur, que havía demona
trado ser a. ,- putrefactlio
urna fermentação, caÍls��a
por org-a;'!smo mícrosçôpí
coso passivel.s·, . de" serem
tra"'''ríi1t·I�'os 'Pelo ar.
Do ('studo dos trabalhos

de Pasteur, Üstp.r : deol�
ziu que a infee_ção n�s fe

ridas. devia ser análoga à
putrofacão no Vinho.

Plrecurou. assilp, um

meiQ' r'e destrUir' 'os oI1!a
nism08' 'e para tantb escO
lheu o ácidO fêntco,,· q.tie
havia ,sido prepafà10 por'
Utu químico de Márichester·
Chama.ria .Cal'vert, e' que ha

via sido tami):�l11.usadÇl. pa'
ra dellor'l0rtz�:r, e de�nf��ar
eszotos ek caríls:e.·

..

'fIav'a'o prepacado, tam
bém sido utilizado como
antíssétícc por ·Jules Lemai

.

re, químico de Par's, L!s-
ter jam'Ól.:s' rsívíndícou P�'
ta si a dé$coQerta ço �(}l.
do • rên1CO' ,pu· 'd€! qualqué.,.
outrQ ari-tisséptioo.

..

,
.

O' 'que realmente deseo
bríu foi o príncípío da. pre
v(:lnç5.c .

e' cura da . sepsia
nas [cridas..

,.

.

Prímenro usou êle o á,C1T
do fênico natural. e .várías
formas de ernolastro con

�ndo o produto. Ma,_S t,ár
de, descobriu que uma ,50-

lução meDOS· forte - 1 por

ip.ou 1 por 40�' servína
aos fins. Para diminuir ;)

efE'lt-9 irritante,. usou um
"'protetor", como sêda óle-'
arta 'ou umà 'fô1ha de esta
nho. TudÓ· que � .entrassa
em C,O"1tato com a ferida
'ilta1uras, ,i'1strumentos ou

dedos - era tratado com
antiss�ptiço �'. o próp�o
amhiente borrifado 6om' fi.

.

)
loção� ....

.

O slstema iintiss�ntic.o
fpi primeIro .usario po� Lis
.ter em. março de 1865, em

Coluna·· Agropecuária
A9êbe

PASTAGE�i$ &, FoRRÁ
OEIRAS·. - (A Falaris � é
uma das f()l;r'ag�iral5, per�
rÚ36 que goza de' major· po
plllal,"idadé, lla 'Austrálh
,d(l eu!. Em dez, ltnos,' a á ...

rea cuÍtivada
�

sub'u • de .:.

185.00 pSlra 625;000 becta..
res. ltderando tôdas as for
ragelras perenes. O S�il
)Jr,estíglo de'corre do 'fa·t::)
c;l.e .ser. mais l,"es!stente à
�éca que_os pastos "anuáis
I:l.O at'aque �os .iT"setos�, e 'do
enças e rompetir' ,bem cOtl'l

.' ª,S erva� daniil��.. '-.

�,
.

'

A FAZENnA EXPERTIMEN
TAL· "CINCO

.

cRuzEs;'
r

• , .'

e� Bag'� ,-. RGS _. "que
�dota bem sucedida: mistQ

. !ta. de cOf'l'ich.ã(l;.. ' trêv?
branco 'ladino ,.'

'e . azevem,
rolheu em :1964, ql1atro to
neladas de sementes' da
iadh'o. A· safra, . da· referid.a
leguminosa l'ão. foi maior
devido à falta de maqUina
'ria adeq-u/a�a. Boa: e va'io
sa colheita, séin, dúvidà.· .

- x ·x x -

,- ESTAMOS. aguardando
com interes!)e :0 iançjl.nien
to que fará a Brazisul. de
PÔrto Alegre -:-. ROS - no

decorrer do próximo semes

tre, no período' de plantio.
de uma nova V'ariedade de

trêvo-branco-l.ai::nT'o, cuja
'dest'acada cal'aeterística,
é, além ....e ex6elente prodU
ção de massa v.e:rde, a sua

grat)de capacidade de re-.

slstêTJcia �,spca.' Este 'a�i
po; . co"'fotme tivemos co

nheclmeT'tó' reeenteme"'tiC,
foi Uberado., agora. cO'Ullr

ci/a'mente, . nos' Estados' 'ti ...
·

nidQs, e Bp a"h9va em en
saioS: de�de 196á-.-

'x x x �

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

�·NOSSA
CESAR LUIZ PASOLD

,

HOmeT's "e impi:."prsa, co

laboradoces do procrr�&�o
ca tariT'.ense, home�s de ;'0
ESTADO", que' recebam O!l

cumprimeJ1tos ,da gpraçã,)
-que estu0a, que se prepa
ra, quê vê o vosso exemplo'
pa·ra l"0 futuro dar co.,ta
de suas re!!ponSabili ·'ades.
NOTICiAS: --, 1. A:pro�

velto 'Nossa Coluna, para
partlcinar, a C!uem' po<.sa
intri:lpssar. ,qUf'

.

a�re�p,..,t�l
minha demlss36 àO cargo
de 56 Vice PreSidente do

CAXIF em 6 do corrent.e
m ps. Te�do pOr càusa mo

. tivos de orcíem pessnal es

tou, porta"'to, desliqa·o

compl�tâl,I1e:nte da elireção
rfl .tr.ar'liclo"al diretór'o, a-

.

cB,dêmico de nossà Faculda
de de Dire!tó,

2. A Faculdade de Direi
to co,.,seo-uiu vencer o tor

n�io . i�ícto de :Rasl}uetebol,
patrod"'ado pela FCDU (

Ferleracão Catari"'e:nse tie

Despol',tos UniversitáTios)
3 O pre'l! �e."te do DCE

(UCE),· acadêmico Rui

Ca"demÜ estuda., junta
mente com sua equipr,
uma sO'ução uar,a o proble

.

ma "f'l",s" no, Res+auran�e
'U>'iversitárlo, o. (pra1 vem

déixandQ i ....s'1I-+!sfeitos al

gU�S un iverstt8 rios.

problema graye ,Cie).
licla,�I!;s !"a.�·a� à

um caso de. fratui:a (0;)111.,.
.
posta de pEl:-�a, N�, déca
da de {aso Ü6t�r abaztdo
nou

. o método de borrifar
usando gasé impregnada

. ccrn ácido )fênico. Mais
tar ãe.: tentou város sa s

de ��Iyú.rio, p��1ro o

súbllmado corrosívo e de
pois. DIl. cíanuretos Final ...
mente preferiu uma ·"ga.se
dupla c.e

.

cianureto", que
con tínha cíanureto de' zín
CO e mercúrío, Ungida de ,

cor especial para identifi
cação .

A pinça do seio da face
e . tesoura de sondagem
que Inventou ainda são
.uS1l.,Ç'às em todos os hospi
tais. Além de seu trabaho
com. os artest�slcosl. Lister
h'tro.'iuzlu à Egadura . de
categute mostm"dq como

poderia ser' tor"Ía1a segu
ra guar."ando-se 'el;t óleo

:.�i,
Catariiri'l

'I

carbeüzado .

Tor.rou tambám popular
e tubo de drer agem de
bo.racha, que havia sido
introduzido por Chas&aig
nac alguns anos' 'antes,
usa -::�o-o pela . prhns:ra.
vez em 1871; o paciente

-�-------�-------- - -_.__ ....

MEM
foi a Ra"-ha Víctór.a. teve âm'r.to bem maior.

Teve grande ínterssse que o do :j:'1s�ltuto ':_"as:21U
na formação do Ins'·itnto eo-·çn:.?::d"n o o estudo ,

Pasteur Brit6.,j-:;o para. o bratamento de tõcas as d'

tratamento da h.drorobía, 2 .ças ínreccíosas. Em 1903

Inaugurado em 1,897. O tornou-se o Inst.tut o Lís-
t �St:t1�O J�n':�f'r -- COiHO t-!' ie J\1e:!:c: __ a :. :..�:ve�iL.1

de íníc;o foi. chamado va.

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

I

Centr� Catarinense
Com Nova Diretoria
Em solenidade realizada

no dia 19 de abril, np Cen
tro Catarinense, foi e-eit'l
e empossada a nova direto
ria que deverá. reger os des
tinos da entidade . barriga

.

. verde, com mandato de dcí s
anos e que ficou assim C:Jn3

tituida: - Presidente - Dr.
Laércio Cunha e Si V<:I (re

eleito)i 1.0 Vice-Pres.·den'e
- Jornalista Roberto Mello
de Faria; 2,0 Vice-Presiden
te '- Dr. Alvaro Bedusch'.;
Secretário Geral - Sr. Geo·
vah José de Freitas Ama
rante; 1.0 Secretário - Jor
nalista Benedito F. S'lva;
2.0

• S�cretári(j - Sr. Mário

f cj.e Alcântara; 1.0 Tesourei
ro, _. Sr: Telmo da Cunh.ll;
2.0 Tesoureiro -'- Sr, ]\Jt:ilto�
de Souza; / 1.0 Bibliotecário
- Ten. Acúrcio Martins R)�
sa; 2.0 Bibliotecário - Sr.
Lazaro Umbelino de B:·ito;
1.0 orador - Sr. Ne'son
Gama do Nascimento; 2.0
Orador - 'Jornalista Ilmar

.

de Carvalho; Prccurad:--l' -
Sr. Brilhante do Am<:lr-l
Carvalho; Departamento So

eial, Cultural e Recreativo
- Srta. Iolanda Appel; De

·partamento Estud:?ntil
_- Sr. José Félix Pinto; De

p2rtj'l.!T'.ento Médico - Dr.
LinCl \ Lima Lenz; Dep'uta
mento Júrídico - Dr, Zo
rcastro Campos; Dep:1rta·
mentCl de Imprensa - Sr.
Victor Marcio Xonder. Con·
selho Fiscal - Senador An
tônio Carlos Konder Reis,
.Sr. em Theodoro de Miran
,da e Dr.;, Jo{ié 'Eugêtiro '�iil.·
ter Filho;, Supientes' � Sr:
ErwÍllCl :Kfrs:::hner, Sr. Ar::
thur PÓl�no', Russi� e' Sr., A
ga:�encn Nocetti.

"
.

- ,.-
O presidente Dr. V?ércio

Cunha e Silva, cujo ma'1d<l·' '

tá findou e que foi reeleit:>,
saudou e deu posse à n�va

diretoria, tendo falado em
n0me desta o nôvo. VicEt
Presidente, Dr, Roberto Mel·
10 de Faria.

COMENTANDO,
.. I

Por ·UJliv.ersitárlQS
snbTFP, .-"

Frr,or.of'iÁ . DA
BISTORI4" '\

(Especiá�. Par� ":0: Estado"
''u��que: 'Í'a;vares
",

.

Hoje eJll . dia predomi
nam duas ,m!\-n,eiras de ver

a lI'sfór',á,: que fog-�ln '\,n
tetramente ,da realidàde.·
A mlp'lei\Í',a: comuillsta,:

do deter�írriárnO·· di'<lJético
de Heg�t·,{)jJ'.. o �nodo com·
que se "eT'&jna;' na maioria
de noss� e�co�ás aPresen
tando a Hl�tp.ria corr,.o
uma s�oessão' isolada de
fatos, que POuca relação
possuem 'eritr� 'sI.
A visão: cát6Úca -da His

tória, _entreta'1to; d1fer�
c0muletat.riente. '. dpssas in-

-

'- <' f ' : <,' ..

terpret'a'''óes
-

aludidas. Os
fatos blsfbrlcos são pro
funda:men:t(\� U�,ados e de

penden.t� .;:entte si, com
uma I Ítttsa e efei
tQ.

"
---'��'

A baSé;1·:��;fí,ósofia da
H1�tÓllil!-:' -i'e- pOnto de' viS
ta catr;'arb0, \é .0, nrlnCÍmo
enu"'cia!lo: :por :,,' �ão Joio,
em s�u :Evàl:�gelho, da, lu
ta, eT"tr�-�� 11J.�' e -as tr,evas
ou .seia; �.I#t8; ;de bem e

do mai.,,,,, _. ;': _ '; ..

sa:·�tb ,À::Q-os+jrÍ'ho expÚr:i
tou êste' cuúl'ciuio T'a sua

famosa·c :'êl��de de Deus",
nue serviu de b�sp r-a ,a

tô"'a a -cicg(tnização 1lled!e
va.L
.. Em seu tr�b.alho "Revo

lução e Co-rÍtra·Revolução'
o emf"1enfe P'Elnsan.or e és
cr'tor' cat-'ill1co,' 'PrOf.. Pfí- .

si 'ente do ;,:r:Hret.çrlo Nacio
pai ,da Soc�e'ja�e �r�s'l�!
ra de. ·.Bef.esa ,da Tradição,
Família e' Própr'edade,· de
n!o' Cor·r:·á de 0nvelra, Pre

mcns'ra emnó é' que êst'e
princípiO dá· 'uta entre' o

bem e (Í mal age na: His-
tór'a.

'

erárqulca e impregnada de
amor a_ Lei.' ,

Aos' poucos" entreta'htn,..... ' ; ,�',';
os -home"s foram se af�s';'
tando ciei 'anl�;r ab sofri ..
mento' e fói intrQ 'uzlndo-
se "'a Europa um \ d�sejo
cada vêz ma,ior de gõzo e

de prazer,
'

Esta me"talirl-ane foi prõ
p1cia"clo o surl!'lme'1to de
filosofia qlle. não apenl"s
jus·tificavam a nova' ma
neira de encarar as COlS'1S
mas eram

.

fra'-'cam,,"'te
contra a orde·m ex!stent'l.
Começou a decadência da
Escolástica.
A",slm.· no Re"'.asc·lmel!1-

to a Euroua enco... trava-se •
Vende-se. b.v ..�d-r•.enLQ eSlht_aUv, construção recente,

puma e-ra"de r'q",,",,,v.a"�,o ,õtima lOcáÜz'lção em bairro res_denc::.al. Cuntém 3 quar·
moral e numa 'exacerba�ão '

LUS, 2 bannelr"s; 2 s;uas, garal;ie_ü, ampla CUSJllfla, lavan·
do or!1'ulho O homem nas. .,.

áena. cvm jardIm ue in·,e_no e uepenüéncJ.aS de e_nprega.:
sou a spr tido cornó c .."'fro da. Aceita-se por' C:Jlha prJj,)ried;.;c;te �ue .HeUdr valor.

'Í.

no r
Univer�o,

.

itor;a'l ;'o-,se .
"Tratar eJm o sr. ;::illuey a. H,U>J l'·ernando Macllado, fi)

f>s�a 61'10('8. ul'r"� �.,,, . ...,,"'·1s '1° andár. ,,'

turbll1e,.,fas (l'a )'tist">rla.
!' ,,-'

At,h.. O';�('t () �R.'.,.,n,., "_OHO'Hl •

"ri -3,., +Q ... ;:;n" a. l':l ',..- ·t:�""n ..

bpm o sEv'lal \�n:""'· 11 "? �-'�:11
"po F'.""nr."'S� .1\To�'!' !"""or
V!!,.,.,,,,� .", mosn.iI, "�o·',,lj!q, '1:
!!·na1't.",.1'l, �Q n""'-+�s·q ....H�_
rn"

.

P" .. ,,1tR, r.O.,.,t."ll. o R<!l
e � 'Tobr",,.a. �p.rno·'h,,-h �

revoltrl co"'tra o PaparIo

'T'0�rl(l �i"(l l"h",'��n <'8

c"m ....·rs, rs'l\r1oiio e nolíti
�h-S"("lll . n .,l"-n o(',,�Ô""1'
,...(') ""'::;:0 "("t..1o'?""a '�'.l�"�o�-s�
jT'tl\ct-o.· A revol']"<'in comu

niSta velo com:p'e<'ar o g-"l
�p f'('t""�1'"'�, n� ·',lt.:"''''''q rag_
N'lí('.'o� A'·a Chr�1:7!)'�:;n N"�

v)'-ba nosde a T .�."'� Me
ti'3" .Aboliu a rHfere'1ca 0-

co"'ôm'ca PDtrp os cifla-
ryão� Torlcs são iQ'ua's:

�orta,..,to to�os n",�,pm t�.!"
o mesmo Irendimento e

,fortul1a:.,
Pf'O Or,gU�Of _ o homem E' a ê<te tlr.n."·"!';�" )1'�<0

t"nde a. re�eità,! .. a ,àutori- rico
�
que o Prof, 'Plí'�io r:rr

da ·e, 'q�e a;lg�ém possna rila de O-ivelra chama rq

co,-'cretamffhte ·sôbre 'êle. Revolucão. '. E' o prOC°i'S1
�ste vicio;' se"l.do ,alimenta !!,orano por, lima evacorba
do e exareebado, leva o. ção ro o'r'fuPio e d'l se�su

sêr- huü:ia;'''o . a revoltar-se
contra tô�a ,autoridade ou

superlorit'lade, em: tese. dé

qualquer ·blr:déln. que seJ""
Esta. p�isfç.ãQ conduz ao' i-

. gualitarlsmó, < à aceitàção
de nri�6'U�os. firosóficos i
gualitáribs: '." �:
,A SehS$ltdacte'üe.sregra
'a faz com: qutl· o homem
de�eje, a� prll"cfpio, que
não exista'� 'Léi

.

(1st<> é o

DecâÍago) ..E, ii medida em

"ue é dominado por esta
seY'sua 'iacide; êle 'é inclina
do a tra"sgredir e a odiar
esta norma, ._e portanto, <\.

Deus autor dí), mesma.
Estes 'dois mCl:vimentos

levam O hó:nem' e a �oci ..
edade a.' revoltarem-se con

tra um estado de. coisas
em que. a' hierarquia e a

mClral . solam obilervati� e

E gracas a esta nocão
de filosofia r'a H!stóri'a, po S�ta, à rua Martinho Ca1l8do
demos a't'.alisar os fatos g- ,ara da Espanha)
tuais , enquadra'1do-os em.

a'idadp. qlle, inic'fl"'O e1'1

�'aJo mome:oto fi'sL6ri(,0
co·�tra nma or"'em de coi
·sas profu...,r'lame"te cr'stà.
vem mabalha"do, pa:a 1'''
verter esta mesma ordem
de coisas
Tal procesSQ' revolucio

nário,' Que deu orlgem a

esta gra::.>de cr'se em (1 I

se debate o múndo atua c-'
me"te. e que é ur>a, pr!r.
cipla DO homem,· e man.i Ces
ta".do-s.e em t'ldaS as S'l!1.f1

ae";°s, 'fia?; com nu" €"+9 S

consciente ou· incoscien
teménte, veriham auxili0r
êste cauraI. qüe vai l!�'"""
do de roldão a CiV:UZ8 �
cristã.

50 ANOS
"Me'o s6culo liãen,l.'1áO

a bô!). imprensa catari"Je'1-

se" é o lema que êste tra.

dlciona1 "mais antigo ctiá
rio de Santa catarina" p;,
de e de'ie apresentar aos

seus leitores: é o sé'J

pl!'ese�te a todos.
{.

E' nm ",,,ose,,te. renletó
de sacrifícios,"

.

de lutas,
hidecisÔe�, v,itorias e até

m!:,smo r6bres derrotàs.
Meio s6cuÍo que escon

dem anônimos li""otipi"tas,
Un.!"t'<>s:Ares, l'evísT.-es, ��s
tribuidores, cOIaboradorps.

Como em· fita cinemotogra
_ fiea desofilam díretqr"s,' )10

mp"'s ....e c;'I�,\!!'·a. ;(H''''a'i:;:

tas, construir;do· t1!'õlo por

tliôlo êste monu1ne-ntal 'e

dlf1clO" do jorr'alismo ca

tar;nense; que é' "O ES-

TADd',
DIA � 26/5 _ 4.a F'eira -Iàs 2i h6ras E, 1'0 ola (los' 50. li"ns.

.

em 6ue l�p-'rlmas confundi
DANÇANDO NA COLINA

. ram-<;e com sorrisos, e"tre

'l'l'áje esporte - com Aldo Conzaga, Ol�ques- mult9s Oll'tras, um<t 'figu-
, ,.

A l'a 1"'ão foi psquecida: o

tra e àtraç�o N E J DE. MA R I· Doulor R.tlb�ns de Arruda
btA � 30/5 - D"óiningo -._. às '21 horas Ramos, Crpi'o 'me.. �s equi

lREE OFERECIDA, AOS J?ARnCIPAN'- n,,� de "O �s'r:l\ho". de
. hoie e do uas<;q-'lo. @f<>rp.,.

nA s.a REGATA INTEfWACIONAL �p�p"'; ª" <:!\llMnsO e ines.;.

A ".®.,i,... GO."iN.Z...AGA,.Gqu.esfra \e atrações quPríve'· "'riR. .TU". na eter
-

'o
- nic:lacle êSt.Pf; muitos anos.

.

'.. ;Tl"
.__

.

labut'a" /d!�, fi idis,�.
+tttE;:���\J��:: ·�;:l.?0i·:���,": ',': ':: '�

.:

É �nR FALAR EM LA,.
OINO, 'COt1V?m, lemb�à'r

O�lf� a li'aZ6'1da. 'Experimp.:n
tal das ;'Clnco 07uzes".
Pln" Bagé, Rló Grande d�
Sul' de pronrhidar'le �D Mi
p!sfórlo

.

da A<rrlcl !ltura,
possui uma variedade de
t.r�"o;'br:a""co-ladí!'lo ela Ca
!if{)rig . cu:a nri:--ci')al ri
tactef�_st.i��a é, tamb�tD., r

,.
ii...

SUa res!stê"'cia ,à, s�('à E-

NAO' ÉSOUEQÂ '(, criâ- XiStPtll \ "''<l'1úP,lá Esta�ãó.
c(lr amigo, qti� Ô recolnén ?o�re-!t�s' cO'� séif à�('s cu!
j:lável para plan'tàr

'

be� . tlvados com o refori.rlo t,"ê
é a"'alisar a terra .. Assim VO co'-'sC'rcig-lo co.." t'ori
poderá proc�df>r às cocre- chãp e a�"'t·ém. À "'rpa de

ções necesS-lrlas e aderiua- oa�tagpr.s da "C"'NCO C�U
das e camll"har segura- ZE-S" é de ma�s de 550

mente para o sucesso. hectares.'

(

Magnifica Residência

Um sitio em H. bU'âc da Ilha. Tratar cem o S1. '

J�sé Porte�a· no lPESe, a tigo :vrontep:o· - tele�one -:
3441.

.'
,. --.-._._-�._----_._--. - _ ..

, I

V E i\' D E - 5 E
� u.r U1UL. YI.. "'�

.\ ,�_u.:,_ ,l h<l_l"

l. a.a.: (,;, �.H -

AI) i.""";._ 1J.i-�L "",t

h. ...u J. .. �_._ ..

,-, .J�".::
lo' '1. .... � .. _ \,.u.

VoLsWGt en - Vande-se0iJJ "

Novinho, !:la gara_ltia, módIca' e:l.Lraua :.. saldo
comuinar telefon� 2aJl

a

, .

, :f:_

Vel1cie-�e uma ea::;d com. l( rreno 11 J clt
.

. ,

lrehte 1-01 4::: Q.: lUll�,CS S,.O à rUa /Ü'ê;lC VU} ....

Ca_ado �!�.l E�.fl ilc. A ll'a_ar com o Sr. '.; ::il.
mor françozl lmprerlsa Of!dai do Lstadc
no per�ouo da tarut!.

"

,.

Vende-se uma ,(;a�a pr,,;xlma à </Lr. 'operária eLl'. Sa·
�o dôs Limões.

Tratar : a rua Jóà(J p:nto: 9' :- sobra 0, \!C'll J !>I

1\0.

. ,

CASA VENDE-SE ,

\

15 c Cl

Tratar no local.
spu mnmc"to histndco {.

pesando as consequP1"cias
que trarão para o

da Humaniflade.
. Atrav';s dpstps

a<'1ni' a"rese"tados.
saio cio p�esidente
cteqft1e

'

Fíl·i;i�t:e'ra
fpsa rla�r�Qti'j'::,ão,

futuro

traços,
elo en�
tia "':"0-
r1e De-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. LONDRES Orbe-Presa é cuidadosamente guarda

do, poís qualquer um dê
les pode levar os detetives

pràtícarnente à solução do

caso.
Jada objeto tem o SeU

microscópio deterrnír-adc,
uma imensa . varíedade

'2 equipamentos cientí ü

cos permite aos cientistas
encontrarem .respostas pa
ra os mais intricados pro
blemas, ce modo a não
9P"sistirem dúvidas a reg-

"

peito.
Qua,., do uma pessoa é

,'u'gada por um delito, o

cientista que realizou a

ínvestígação nos .labora+ó
fios é chamado a prestar
r'epoímento . Se a defesa
assim o desejar, poderá in
t anrogá-Io Ilivremente sôbre
os' métodos científicos per
ê e usados ou sôbre as con

c'usões que ele dêles reti
rou.

t;s+as e a qualificação mí
nima destes para ali tra-;
balhar é um diploma de

graduação em algum im

portante ramo da ciência.
Acima de 5 mil casos a

nualmente são a+alísa 1"s

pelos late �at1r!o' 'a S�o

ta-id Yar:" e r>" �(' "3. '�O

mil objetos a êles relaco
naríos S3.0 estuda-los pelos
seus cif),.,Jj�Las e técn.cos

especíaltzad os.

gue sôbre o material, é

possível indicar se aquela
mancha pertence a um

grupo sanguíneo e então

inocentar ou prender um

suspeito.

Na, verdade, desde que
os cíentístas lestes labora
tórios médtco-Iegaís ,são

especialistas em seus cain

poso presume-se que sejam
neles peritos altamente C:1

pacitados e s rbe -'

ora des-

via sido lançados, no. mar
os técnicos da S. Y. não

poderiam examiná-los pa
ra descobrir a causa de

suas mortes.

"talhes, outros sinais dístín
tivos entre as pessoas vão
aparecendo. Por exemplo
as maecacões na unha de
um Individuo não são as
mesmas em todos os de

mais. Se parte 'de uma u-

Qualquer que seja o ta- nha fôr encontrada na

manha de um material en cena de um crime, é possí
contrado na cena de um vel ao Cientista 'precisar

. crime, ou nas roupas de se aquêle fragmento de
uma pessoa suspeita, o .c�lr unca' pertence à pessoa'
to é que. os cientistas da suspeita.
Yard com tôda a certeza A equipe científica dos
neterminarão sua origem laboratóríos dá Yard .é
a precisão científica é nes também chamada a depor
'tes casos' fundamental em casos de falsificação,
pois todo .0 trabalho do. adulteração ou rraude.
Ministério Público pode f: Raios ultra-víoíetas po
por água abaixo em virtu

de de uma falha científica

bem explorada pela Çlefe
sa.

dem ser usados para mos

trar diferenças que de ou

tra forma não poderiam
ser descobertas a· ôlho nu.

Em uma ocasião, foi pos
sível mesmo determinar

que um documento havia
sido' assinado algum tem

po depois da data em que
se supunha tivesse sído. O

.suspeíto havia firmado sua

assinatura com uma pena
de ponta' redonda e os cí
entástas do laboratório, a
nalísando a tinta usada,
descobriram que ela não

.

havia sido fabricada na

data da assinatura mas

posteríorrnente a mesma.

_ "Scotlanrí Yacd" é sem

dúvida um dos nomes

mais conhecidos no comba
te ao crime em todo o

mundo. A Yard é, como se

';:óe, o quartel-general da'
!!1:!:a Metropolltana de
:1"1'23 e s eus detetives e

,,�.·t::tas eetão prontos,
desde que solícitados, a a

ju 'arem ou+ras ror-as po
Iic'ais na r('''1'.8389.0.ao cri
me ra Grã-'Qre�a"'ha:
S'multâ' eame+te ao tra

bs lho ;Jrl'c'al r,,[""eiro.
um grande :;ra"Ja'h:l1e pes
cu'sa é Ievar'o a eteíto dià
ríamente na Yarrl e quase
sempre Iravas t \c"icas são
alí aperfe:!)c,:"as .e depois
transmítí-ías is polícias de

torlo o mundo.
Nos seus

_ Iaboratóríos,
existem cêrca de 50 cíen-

Não obstante estavam
ta co vdíçâo. êes aptos a provar que os

cavalos haviam sido enve

nenados com um determi
nado . venenó. Embora os

anímaís estivessem no fun
do' do rnar, seus arreios e

selas haviam sido guarda
"OS, e 'os cientistas desce
bríram, ao examiná-los de

talhadamenta, traços de
um poderoso veneno nos

pedaços que haviam 'esta
do em suas bôcas.
Muito do tempo nos la

boratóríos é gasto examí
nando-sé material' de ves

tuário. ligado a; 'um crime
determinado. Mesmo que

-aríss'mas vê
zcs a defesa lti:iza'o 8e'1

�'ireito de que stioná-los.
Em uma oc rsíão, cava

los esavam sendo envia
dos por mar· .zara um de-'
termír ado pr ís e tempos
depois notícia: chegaram
a Lon lres dize o:do que êles
haviam morrtto durante
a viagem e se is corpos ha
viam sido lanr ado ao 'mar
Como eram CH valos de ra

ça de alto vr lar, e como

era igualmente coíncícên
cía a morte si nultãnea de
várias animais a Scotland
Yard foi chamada a inter
vir no caso. Uma . vez que
os corpos dos animais ha

EXAME MICROSCOP:!Q

Qua"'do l:m homicírüc é
en-netr+o. r "Ir. 'exe=iplo, os

laboratórícs ria Yard po
d=m ser chamados a e�:f),

minar' uma' -lrnersa varteda
de de o'rietos achaíos _!1e
'los ., detetives :

nas ime 'Í9-
ções dó crime.
Cada um destes objetos'
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'Elllprêsa Editora
Nenhuma, pessoa tem i

dênticas impressões
.

digi
tais. � ,examinados em de-

existia somente uma

núscul a" mancha de

------- ---,------- -- - ...._----:--.-:-- . -_ ... mI-

san-

MundoUma oara
.

.

'.

o
e tratores, carros <.e máqui
n'1S colhedeiras" locamoti

'iras, barcos, lanchas e u!TI
vasto numero de' equipamen
tos industriais.

Londres - Orbre-Press -

.A r�rca de .80 milhas ao nor

�P,
.

de Lon(j.res, ocupando u

F" �rea de ITlais de 1 mi,

lNí" de Dés quadradàs de

,área coberta (algo s�me,'

lhante a 22 campos de fu-

tebol de .dímer sões regula-.
res sob um me,mo teto), e

com um<:t cay.:l.cidp,de
.

de
produC'í'io de 1.:-00' unidades'
diesel diária, er �ontra'se a

maior fábrica de motores

diesel de todo o mundo.
A construção dêste gigan

tesCo émpl;�endimento. in
dustrial ',cómecou

.

h:i �n' "l

nos quando' um jovem cha-
·

mado 'Frank Peri�ins resol

veu colocar em têrmos prá
ticos SU<lS idéias teóricas

sôbre a 'propulsão a diesel.
'Derkins usou todo o seu

talento e gênio para a' cria-
'

cão de uma unidade de po

tência, de pêso reduzido, ca'
paz de ser produzida em

massa par<:t substituir o di.s

pendioso motor a gasolina
então usado na indústria.
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A produção desses móto:

res espalha-se agora por do

ze países, sobretudo Brasil,
Austrália,

. Càn<:tdá e India.

Peterborough, onde Perlcins

iniciou seus trabalhos, pro
duz agora cerca de 1.500 uni

dades diárias. Em 1964, pro
dutos'no válor de'8 miU�õ!3s'
de libras foram elwiados
'aos países d<:t Comunidade'
Britânica.

.......
-

,..1 ... ""'.a··�r>-�;� rl .... Tr. S C. nos dias úteis.

Di":s-o c.e M:8.tsrial, e'11 18 de maio de 1965.

J,�sé Fortlramp - DIRE'l'{l'P.
21-5-65.

Desenhou e fabricou um

motor que utilizava óleo

Diesel de combustível e pro.

piciava o dobro da produ-
,ç�o de um motor simil'1r a

.. gazolina.

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

E para o futuro? Os
. idéias de };<'rank Perkins

não se limitam à produção
de motores mas também à
contínua expansão das' pes
quisas e facilid<:tdes de trei-

, name�to ho campo da diese

lização do que se encarrega
uma t)sccila de formação- em
Peterborough ,que prépàra
mais de 3 mil estudantes

por 'lno ,-o- centenas dêles

provenientes. de' países' da
Comunidade,

Prec:.E'a-se de um balconistá que tenha
conheci,In.ento ,e nrática em materiais e ser

se!'vi�o�' de f?�tri·"':id8de. Tratar no Escritório
'Hoepcl� - Se "ar 'de' P.cssoal- Idade: 20 a

25 ano��,
' ,

(l\J- t 1 •

't
' " 1 "

. l� 80- C!".. o os reom:-;1 os
. eX1,glC.os,�nu-

til apr€�er:t2,:;_'-se)

exonerando os interessa -:1os

da comprovaçÊ o dós preiS

supostos legais no momen

to oportuno.

Ho.te, do A'rtico ao Polo

'Sul e em todo o resto do

mundo, podemos ver que 'as

i-déias de perkms renderam

frutos, pois não existe um

l1nieq pa ís
-

onde unidades

DIesel não. seja,m encontra

dâs �opuJsando caminhões

DECISÕES DO lVIINISTE

RIO DO 'FRABALHO ( .8

PREVIDENCIA SOCIAL:
_!.. O Ministério do Traba ..

lho tendo em vista as rei

terac.'as e uniformes ceci

só oS mi'1isteriais sôbre.is
matérias abaixú, e conso

ante, ainda, o disposto no

parágrafo único do art. ..

r49 do Regulamento Reg-:11
da Previd'ência Social, re

so've:

d) AUXILIO NATALIDA'

DE EM DOBR): - O au-

no varo?xílio natalidad'3,
de dois salários mínimos
tem caráter e <ccepcional e

\
só é devido qrando ficar

inequivocame" te compro
var1a a verificc'ção de qua.l
quer das hipõ",eses previs
tas no parágr;.fo único do

artigo 98 do l.egl'lamento
Geral da Prev' 'ênci'a SM1-
aI. isto é. o r"stitut,o nào'
ter na loca 'Ji'{é' "le. o'1de 0-

�'11.'1'er o nartr serviço de

a�s;stê"'·cia mó"ica. ou pro
enrado pelo s".,.ura'io, não

purter 'lJrestar- 'he essa as

sistência.
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Pr�-lf'r':-sc T:'ara alugar '_ inforDlações
fone 3081 lo. _ Ficam ests.belecidos

os seguintes prejulgados:
a) ....•...........••

b REGIME DE MANUTEN

çÃO DE SALARIa: - A

n'a�utergão de salário não

pode ser paga concomi
tantemente cqm o bénefí
c:o da aposentadoria por
invalidez oU pensão; Já
que as p'areelas referentes
a, ,êsses be.nefícics se eu

G0J'tram in'tegradas nos

p'l'oventos do men,cionado

reg1me, não podendo, por
tarto, ocorrei' a percep
ção cumulativa dêsses be'
r.efícios.
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MORRO DO, GERALDO
' •

'A Ruá.Dr. Odilon Gallotti - Temos duas casas g�mina- •
das de madeira. - Preço facilitado. •. CONSELHEdtO MAFRA I·
Gasa para. n�gócio, na ru-'1 Conselheiro Mafra, 132, ao la·

, •
. do da antiga redação do jornal A VERDADE, Casa de •
7x18m em terreno de 7x46 m. Ponto excelente para ne-

I11III .,

góci.o. D(,-"Pendências: 3 quartos - 3 salas - cozinha _. p.
ban.'1eiro - dispensa e 2 quartos no sótão. Preço bási- •
co Cr$ 12.00.0.000., I11III
BENTO GON('ALVES (Centro) III'
Casa no centro, ao lado da redação do Jornal "O ESTA" •
DO", à rua Bento Gonçalves, 12. Com 2 quartos _ 2 sa-

_l-'1s - co�ha e 'banheiro 90mpleto. - Apenas 6.000.000.
l1liCASA NA TRINDADE jIIIl

•
•
•

de •
-
-
•
•
•
"
•
•
•
•
Lf

Entende-se cemo lpcalida ,
de a área de f ssistência a"

(me o Inst.itlit(' devf?'l'ia co •
brir com seus serviços pró •
prios. 1

_ CASAS
Artigo 20. - Esses pre- CONJÚNTO RESIDENCIAL DA CAIXA ECONóMICA -

julgados ob1'lgrm a todos _ ESTRi:i::ITO _ Rua Vereador Batista Pereira .- Casa de
os I"'stitutos d" Aposenva- .• material com 3 qU'1rtqs e demais dependências - Valor:
daria e Pensóel', pelas suas .$ 000000, .tf Cr 7. . .

admiJ:listrações e. J.J.R. ·i.n- j'II RUA SÃO JORGE
clusive o Conse'ho Superi- ,.� Casa com 3 quartos _ garage e demais dependencias _
01' ca Preyigê"'l)ia Social, C � 9000000

'

4!1 Preço r",'. . .

rão se'ldo posfível a apre!ll óTIMA OPORTUNIDADE NO ESTREITO
ciação do méri;o dos re;.. �. Casa de al�enatia no Estreito - à Rua Santos SarJliva,
cursos conhra êles inter-

S . 46 - Em frente ao Clube 6 de Janeiro. _ Construção es-

postos. merada, cont�ndo 3 quartos - 2 salas _ cozinha - ba-
Art. 30. _ Aplicam-se � nheiro completo - qU-'1rto de empregada - garage de

aos preju1g'ados ora esta- � material ao lado. Pagamento à vista ou facilitado.
belecidos tôdas as disposi- RUA VALDEMAR OURIQ1JES 479 - Bairro São João -
ções relativas à Portaria � Capoeiras - Cas<:t' de madeira de Lei dupla, com frente
no 1.110, de 4. r1e dezembro � de pedra, contendo: 3 quartos, 2 salas, cozinha e insta-
de 1964., public8:da no Diá-

d lação sanitária, notando-se que a cozinha e instalações
rio Oficial de 23 do mes- lilI sanitárias são de material e revestidas.
mo mês e ano. , nUA MONSENHOR '1'01'1' 54 (Centró)
Art. �o. Esta Portaria en 61 Proximo a rÓdoviária, casa com 'lmplo ,Living (52m2) :-

I
trará em vigor na data dp. IJ quartos _ cozinha - banheiro completo e área de ser-

sua pubHl'aci'io revoe-adas. viços. A'rea total da casa 154m2. Otima construção, rua
as ris.posi�ões em contrárIo. tranquih e pró:�dma de todo comércio. Terreno com
- a) Arnaldo Lopes Sus- 300m2.

,
-
,
•
•
-
td

,":5" ,..,"r",.,ç "....,-'V'\r'l",..; ..... i,�· �!�·1} 1".;: �., "c:i-�h.plo,�i_
mpntn insían;R� frasef de nropng�nda E' mar·

cas cip P T'nrt�cõps
Rll� 'T'plf0rdr S:lvp;ra

SrJ)a 3 - Altos rlCl r8sa
nópohs - -

.

Célixrl Postal. 97

?Q - 1

Nnir -- Floria
Fone 3012 c) INSCRICÃO DE BE

NEFICIARIOS PARA EFEI
TOS MERAMENTE DECLA
RATORIOS: :-- Os Il1Sti-

\ tutos de Aposentadolria e

PeJ1sões . dev'erão aceitar
a inscrição de beneficiA
rias pará efeitos meramen

te declaratórios. se reque
rida pelos seus segurados
desde que da mesma não
advirá nE;!nhuma obrigação
da prestação de qualquer
beJ"efício, inclusive assis
ltêDcia médica, enquJanto
a ê'e fizel' �ús os de;pell
d.entes p'refer�nc!ais, uma

.

vez que a iusorkão, para
êss'l fim, visa. aTlell�S 1}rl)·

vepir' uma noss!ve! ex_!)ec
tativa de direito, não se

���!.sa. d,e r Dia
Cór�:n.e� P: iit?!lo:r Taulois de Mesqu�ta
A famma do CeI. Antenor' Taulois de

Mesq ita comovida agradece a quantos a

consolaram E. co�:Jort2ram no doloroso transe'

por que p2sspram e conv:da, parent�s e amí

gos, para a Missa de 7, Dia que mandam c-e

lebrar em intenção a sua �lma, no proximo
dia 20, às 8 heras, 'na Capela do Colegio Ca
tar:iflen�.e.

Antp"'�""'R�""P1(nte ?r!radocem
este ato d·e Fé e piedade Cristã.

Três (3) casas novas de madeira, bem conservadas _

"Desocupação imediata -, por apenas 6 milhões (as
tres). -:- Aceito oferta para cad-'1 casa em particular. -

Ver na Rua Antônio Carlos Ferreüa 40, Bairro da Pe-
nitenciária - Trindade.
Casa de tijolos, terreno 20111ts. ele frente. Rua Max

Souza; 740 - Coqueiros. Preço especi'll - 2.200.000.

CASA BAIRRO SÃO JOÃO
SAIAS no Super Mercado (Mercadinbo) do Estreito,
com frente à Rua CeI. Pedro Demoro. 2 Salas para Or-

ganização Comercial.

BOX a venda Super Mercado �Rodovjáriq).
por mais

sekind

APARTAMENTOS

étimos apartlimentos em edifício recem-construido Alameda Adolfo Konder, 27 -

Próxímo a Ponte Hercílio Luz --: Magnífica visão panorâmica da Baia Sul - Apar
tamentos em diversos ·tamanhos, desde 1 quarto e sala .l3.té apartamentos ocupando
todo o pavimento com 3 qúartos _ 2 sala"S - aquecimento elétrico e sacada em

todo o lado da cidade, Entradas a partir de 4.000.GDO.
.

, '

DULCE MARTINS PEREIRA
OSNY PEREIRA,CONVIDA PAREN

TES E AI nGCS PARA ASSISTIREM A;
MISSA DE 3,0 MÊS QVE MAI"TDARÁ CE-"
LEERAR POR ALMA DE SUA ENESQUE
CIVEL ESPÓSA DULCE MARTINS PE
REIRA,NO PROXIMO I DIA 20,AS 19 HO
RAS NA CAPELA DE NOSSA SENHORA
DA PÔ� EH SACO DOS LI-

MENTE fi GRADECE
q ,Terôni"'1() Coelho 326 - Conj l08 - .. CX. "'osta) 659

.

.' .

. ,".: ,� .

' ""

FLO�IAIi[ÓPQJ,.�� ','.
I, '_ �ANTA :C.,\T�RINA �

I?� ,E�,' Ç,.RISTÃ. ,
. �,,:-,:r'. " - ","�y;-:c,' ,.,�' ;; " I
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IMOBiLiÁRIA
"-

a:. anza'! a
.

mm -,g ,....... =�!!83i;1 _9 .--.,' ...., ......

Fone 3450

- c, r. e. p. 18 -

Processos de financiamento. Projetos Econô'11icos.

Planejamento Econômico. Perícias Económicas-Finan·
ceiriLs. Procuradoria. Legislação Fiscal. -'Trajan'o 12 ·Sala 7-

Horário: das 14,00 às 18,00 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O· tam a defrontar-s,e Pa�ysandúePaula R
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REDATOR:, PEDRo' PAULO M.nCH;ADO COLABORA DORES: MAURY BOROES - GILBERTO
'GILBERTO' PAIVA -'DECIO BORTOLLUZZI - "ABEL ARDO ABRAHAM. MÁRCELU3

NAHAS

CavaHazzi, apesar de nilo

telr marcado g'oL foi o me

lhor homem na cancha.

Troféus serão de DOSSe' definitiva E,stá prQgredindo o crack

revelação, do nosso futeoJl

que pode ser :considera"o
Os troféus e medalhas, que foram encomendados

em uma firma especializada de Blumena:u, ficarão' de

posse definitiva. dos clubes, que conquistàrem o triunfo
nos respectivos páreos do' progl�ama ,da Regat'a. Interna: .

cional do dia 30, nesta capital.
Assim decidiu a .iil'ctoria, numa homenagem aos

clubes V.lte l.}articioarão desta i�nol'tante provia. Il'emís
tica intel'na!:ional, inclusive o troféu de bronze dedica
'do ao páreo de Oito Gigante, cuja estatueta mede apro'
ximadam�l1te 80 c�ntí.metros e que já se encontra .em

eXIJosição na Relojo,aria .Muner.

nê, Este , fracll na "fase ini

clal, agigantou�s.e na etapa
final para assinalar os

tentos eo-m Que·o Avaí fu
giu' à derro�a e-;---lündá, che
gou a consignar . o ponto

AGRADECIMENTQ E MISSA Bàmarinrlus cOO-.
., 11 �. > iii e' _, i'.

qwsta sua prme�fa v!,�'cna eMARIA LYDIA TENóRIO DE ALBUQUERQUE;
NóBREGA DNA. LYDIA

À família de Mari!1 Lydia Tenó:uio de Albuquerque
Nóbrega, ,dna. Lydia, ainda compungida pelo irrepará
,vel golpe 'de seu falecimento, vem, pelo presente 'ag.1'8.
decer ao ilustre facultativo DR. PAULO DE TARSO DA

LUZ '-"ONTES, às ·rvmas. Irmãs da Divina Providência
que servem no Hospital' de Caridade, às' en:[ermeiras,
aos alunos da Faculdade de Medicina' que estagiam no

referido Hospital, pelo carinho' e d�dicação com que

sempre se houveram no tratamento de sua inesqueci
vel Lydia, e bem como ao Cônego Capelão da Igreja
do M�nino Deus, pela bençãó díaria e ericomenclação e

aos qúe externaram seu pesar, por telegramll_s ou por
Sua presença aos funerais da mesma e convidam ou

trossim para a missa de 7. dia que mandarão celebrar

sexta-feira. dia 21 do corrente, às 7 lJoras I da 111anhá,
no altar do Sagrado Coração de Jesus ela Catedral Me-

tropolitana.
.

Antecipadamente agradecem' a todos que cDmpa
recerem a êste áto de fé cristã:

D
'.

'I �'
, DZ3 vence apenaao

clubes per pontos
,dos:

perdi-O campeonato de fute

bol de salão da cidade te

ve andamento na noire

fria de anteon;" _:, quando
mais dois coté:OS foraiJ1

desàobràctos no" est§'dio

Santa Cata.rina, Na preli-·
minar o Bamerindus que

até então não havia con

. qUlstado uma única vitóriJ.

conseguiu finalmepte -,,!, Et
abilitação ao triunfar ddan
te co Rodoviário _pela CO�l

tag,em de 4 x 2.

Na partida de fundo ()

Clube Doze de Agôsto, um

dos atuais líderes do certa

me, passou apert'ado pelo
conjunto do Juventus, .mar
cando 2 x O,

lo, lugar -- Doze, painei
r::s e Industrial com O p.p.

do20. IuglJJr - Càravana

Ar com 2 p,p.
30, lug�r - Bocaiuva, e

Cruzeiro com 4 p,p.
'40. lugar - Cartola e Ba,
merindus ·com, 5 p.p .

50. lugar Atlético' com,
8 p,p.

",'

,601, lugar
com 9 p.p.
70. lugar - Juventtls com

10 p,p.
A próxima, rodáda mar

ca paTa 1'10: e: Paineiras x

Atlética, num jôgo fácll

para o clube alvi-verde e

Calravana do Ar x Bame

rindus, um _jÔgO em que o

cl'ube da Base Aérea apa
.Il'eceu com leve favoritismo.

Rodoviário

QUARTO - ALUGA-SE
Um à rua Fernando Marhado; 42

Tratar no local.

Após a realização destas

partidas, pa!:'s::m ?- ser' tL

seguinte a classificação dos

�"".'-'-I'-

.------------------------��
'-

CAD
, .

DEDETI
eONTll1I M09CII9,
8ARIITA_5]i,' ()lJlGA�
�(jPIM e rRAflA�

FONE 2681

/

A .equípe do Pa.ula Ra-
11lOS recebe, esta noite', a

visita do conjunto do Pais
sandu, de Brusqu'�,· numa
retribuição a: que, "orníngo
passado, .he fêz o tricolor
praiano com o qual empa-
tou pOlr um' tento,

.

.

Será a terceira exibicáo
'do conjunto treinado por
Hélio Rosa 1;10 corrente a-

C(ü� terá por. l'9cal p está
dio "AdoIfo Konder",. pois
tótcs querem ver o novo

quad-;o paulair o, agora
contando com um valor

no, Está invicto, o cam

peão da cidade que come

çou o ano derrotando o A

tlético por 4 x O.
Há interesse desusado

na c:êade pe.o encontro

. __ ._-_._-�-,

Técnic�

t-écnico de qualidades, co
mo � o atacante. Vadinho

que vem de ser cedido pelo
Avaí ao clube tricolor da
Fra a de Fora O time pro
vave.mente será êste para

logo mais: Guará ; Cola�
Hermes, Tito e, Walt er ; Va

.cilnhJ e Arriba"; Flavi, Be
to (a revelação do time

juvenil), EJy e Pízzollattí,

. Prática do
cem. o "Esporte dos Fortes
e TécYlicos".
A PREPARAÇÃO D4 RE

MADA - O' atleta que, .ao
firial' da passagem do re-

,mo dentro 'da água, esta
va levclf1epfe inclinado pa
ra trás, CO'TI' os bracos en

colhidos estica-se com' ra

pidez, e quar do estes livra
raro 03 .ia =lhos, o carro

. com> ça rá à deslzar pa ra
a 1'6. em biscs da remada
S'" ",:;, , nt s";t.):...d.4 i'

rir à ida do carro à ré sob

outro aspecto. Deve este,
durante o seu percurso,
ter uma .mesma vcloci(t0Jl�
com exceção dos últimos
centímetros quando ,vai

completair o percurso. Aí
o carro diminui de veloci
dade até chegar a zero,
momento em que, de íme
díato. o remador aplica 't

remada seguinte. Se, _fiz�s
semos ao contrária,' isto' é
ao. final do percurso "o
carro apressassemos o SPU

seguímento.: haveria. una

batida <la fi:ral do tr:UlO,
ra..zer do o .rernador mergu
lhar e', se' só não fora por
isso a batida do carro no
final do trilho Já seria ta
tar riecr?scente no s�gtl.i
menta da embarcaç50,

Poderão ain.ia os des-

parti ,tas perguntar: Quais
as V'antagens do sistema a

presentado?
Justamente, diminuir

ao máximo os tempos nos

movimentos que a técni
ca da Iremada torna obri-

mo�
êste pretendido pelo Bar

roso; de. Itajaí.
Ql�anto ao "onze" brus

-

ll�r 3e, pelo que ."lOS ínror

'fcl.'i?:J:1. os que ass.stíravn c

.atch de domi ''i>'o em

�]rus':::l:ê, é aguerrldo e téc

nico devendo em pouco

''':liPO voltar a constítuír
.e num dos me.hores do
''.Tale :'0 Itàjaí.

Por Edy Leo-ool :''0
, 'I'remel

ic tf âo)
I

on .muacao
A,' TIRADA DO REMO

DA'AGUA t-v- A fL1alizaçi'í.o
da �assagem do 'remo deu----------------�----�--------�. ---------�--T-----------

,," tro da água, constitui-se

N A:· dA'
de. grande irnp-irtânnín ;

O vmistoso e' nteontern ���s i::�ã ép:�:/��p:c����a-
,

o corpo do atleta, ao fi-

Avai joguu: melhur, ma�'empat� serviu ��!;��;i,€��:!�::i:��
O conjunto do Avai, .ape luta deu-se ao luxo de do- campo e, se não venceu, que seda o da 'vitória não arástad9s, do corpo,' punho. Á va�ta(""

d dêsses mo-
, .

.

.

.'

d do temo a altura do -e ia":' vimentos' é a harmo+la nosar do alijamento ,do ata- 'minar técnica eAenitorial foi tão somente porque a tivÍ',sse o ,.árbit:ro ínvalída-
t M 11'

'

b '14
'

, t"' 1 ée fragma.: que :3, o. refer
..
'e à velocida "ecan e ore "I, que as. ,Dl'ente o .antagonísta. Este sorte lhe roi madrast.ac

,
ao o. .en "o. A varo, sem

"

.

t da pá fora. 'da água, pc's,minutos sentiu o joelho ao em fase de' reorganízaç ío, Houve empate 'de dois ten empnlhar' muito, es .eve

chutar forte, fêz a sua m::: fêz incluir em seu quadro tos, todos obtrrcs num pe Iírrne ve não' foi culpado Mas; antes do punho do se o .remar'or es+icasse prí
. rem?, tocar na altura do metro os braços "

para de-lhor parrtída do ano, ante- o avante Aquiles, recupera dado de cinco minutos. dos, tentos .que o venceram. ,

.

d .díafragma , quanr'o ser tír no's ->i,' nO'TI o'carro paraontem, quando, à luz dos do ao futebol gancho. SOr.l O marcador náo f.§z justi- No quadro m�l'cilista es- -
- ,-: "-,, ,

_

.. .

1 J I II Q,l.'e o purho 'vài tocar, de- a 1'6., .haverla ;;oJu"ão derefletores do estádio da' bra não jogou e, pelo que ça ao maior volume de iô tacou-se -Zé Cal' os, o e
.

,

L
- Vf! o remador fazer o .mu- conti'"uidad," nos movimenrua Bocaiúva, enfrentou o :vimos- fêz, falta ao time co ogo do Avaí, mas, para "JS Batinho, Gaiola e Ze . eao . "

_, t d M
-

1 d t' d d delI' � 'd" .

a' ltos lin€te. Assim procedendo, tos e, portrnto, 11l11a parapo eraso eam o arCl- ora o de I ajal. Quiz 'Jo- coman a os e ava aZZl Sell',.c os Emms- com. .•
.

, o remador aproveita o '!<'\, . da brusca, trava'1do, indulio Dias, de Itajaí. ga.r o onz,e visitante, mas o r8sultado
.

serviu, pois e baixos ". <

7
• cuo, proQuziclo pela violên- sive,'o des',o,campnto daJbgou bem o alviceleste o

. adversário, em noite in.s chegaram a estar levando ,Marcararn "os tentos, "à ' .

� eia ,da 'i:eniada e 'retira o emb.arca<;-90, prpl.·údicandoque na segunda fase da·· pirada', tomou ·conta, do a pior por 2 x O, dos na fase 'final, pela 0""- , ,

.

c1em: Reriê; ,a;� 30'; Ratt-' rernQ da água sem produ- o ·seu dese-tVolvimento.
zir aquilo' que deuomina- O. proveito ,1sta em quenho, aos 31'; Renê aos 3::3'· I

-

e 33'. mos - "ca_çhoeira:". Deve o 'com os' brasas aiuda nio

Arbitragem regular de m'llihete ser rápidO, mas totalmente' esticados, come

sen.1. n1evimentos ....rusc·os COIl-se a dpsll'zar o carroErnani Silva, fo'nnando as JJ'
- ,� .•

que,' possam impedir o se Não há soluçã.o de,. -contisim os ·dois conjuntos:
.

AVAl _ Alvaro; Hami�- gni!:nento da embarcação. nUidade, não há. tranco;
.' Se ,deixassemos, prlineirll.- há'. harmonia', ganho decomo o melhor em sua '\)0 :Íorr, Binha, Nery e Mir�-. . mente, que' o punho encos 'tempo e' o movilnento é essiçã:o no Estado. Secunda- . nho; G'lson e, RogériO; Re

ram-no Harní.lton, Gilson· nê. IvI01'8lli (Rogério. :rr;. tassê na altura do diafrag � trl-j,nho ao seg.uimento da

B' l:: N �d' 'h De ,.., '1 '...

R
" -- ma_ "fatalmente., a' pá que, enibarcar:ão ;'e, enquantoln ia, e1'Y, ,�V.llrll;] o e "" '",f),va ,aZ?l e . ,·ogerlO J.�

eMaique), se 'eOl'serv!l.ra ,virada, tan- o carro S8 rjes�oea, os bra-
.

DIAS _

' cari_a o seguimento .do bar . ços complej'am o estica-MARCTLIO - Z.e
'Carlos; Marzinl1o .. Ivo Jo-

co,,
,

'merto.
'

el I e Joel II: bão e�QaL' , •
.o m_otiv_o� qual_ deye A 1T,lÇIi_l)llÇjig, dQ, tronco

o'a., iiâtinh�,-'R'll{i,�Aqui-'
a remada 'terminar a altu-

.

deve conter-se dentro dos

ks e Zé L2:l0, ra d,ô diafragma é óbvio: seguintes 'molf;1.es: espinha
· só as&im a' remada termi- reta, peito saliente e;:>'
•

na' cheia ,na 'ré, Desman- 'que é muito l importante,
char a remada em cima estar o atl')ta oluando pa
dR coxa e'JtenrJe-sf'. que o ra a nuca de seu colecra.
faça o principiante, mas O r.emano·r que olha para
um remariar cat"gorizado o funrio do barco om para
jamaIS po,Jerá ap,esentar- o lado famais darà engate
se com êste defeito, a nao

.

'e, '''ips'o factp", jamais se

Ser que deseje fazer menor rá um pom remador.

esforço, o que, como já foi Na úépa>:ação "'a rema-.
dito, é uma contradição da,. aind-a vamos nos refe-

e o
gatórios. E' ° que temos

procura
� Ó demonstrar até

aqui.

Assím, o engate íníctat,
s�::':l1;do da ação de pernas
e braços torna a remada
ma's violenta, tendo, como

consequência, a passagem
·'a pá na água, com maior
'::ln,cez, O f'st1('a"Y\e'ltc rá
',ido e sem violência dos
.

bra -;os e o deslocamento
r'o carro 'à ré' quando aín
ela O bracos não estica ....a'11

coruptetamenf.e, tarnb+m
'fe:luzem o tempo que obro
gatCiriame"te temes de per
der. E assim por diante.

(;CD1 os. movimentos 0-

11.":g0,t(r�os reduzi '05. po
c1erernCTs ir com o carro

l1'l()lS le,'tc à ré, dando um

bom,l>úmero de remadas
nor minuto. Uma guarni-
ção que dá um número
cc'�s'der�vel de ,remada'g
com carro lente, ineQ'ave'l
mente, a�sume caracterís
ticas de campeã.

(continua) ,

_ _�
.

___.._._9 _ _ �._
..

-----,----

.i. na Parada
Por Décio Bortoluzzi êste aho alnda. Será para

os p,6ximos anos a co'hei

Sábado. dia 15, conhe-' ta ab-m::1á"'te àas semen-

,cido basquetebolista Do-' tes hoie 19.'1çadas,
nald de Abreu, contraiu E nós?' Se. ,::l.Índa é cedo
matrimônio com a se"uo- .

'para' prepararmos nossas

rita Terezinha da Silv'3.. equipes, Dão o é para 3,

Pato, C01:!O era cOnhecitlo, prontar�os 8S er)'1inps rl.�
r�cebeu i!J!1tamsJ'te co:n .dir;q�,..,tOo�, S�;.; ("'� a l1-

sl�a es·�ô"l:>. h::-,�ue""a.[r2nS r:"O',-Já a:::lC �::9.3S!)é!() de P0r
('Ie seus ('o12!!as e adm'ril.- to Uniãp, não, trará be""')�

dores Fo� uma recepção ficiÇls êste ano? Tei'1yto

íntima, em que- se viu pre.· mêdo que nãa: Ma� enfim

sente, tôda a' colônia pra mais uma vez estaremos
ticante do esporte ca. cês- esperançosos de que FIo,
ta. Dirigentes, veteranos e rianópolis esteja represen
atuais praticantes forma- tada à altura de sua cà:pa
vam· as rodas de, convers�. cidade espmtiva.
Donald e Terezinha, segui Terça-feira,. esteve reu

ram para. a Guanabara nida na FCF, as partes in

em, lua-de-:mel. , Desejo teressa -'as de > nosso' bola

que na nova vida, Donalq ao cêsto, tratando assun

e Terezinha 'encontrem 'a tos referertes às disputas
feliciclade completa.

•
do presente torneio e dos

A cidade de Brusque pre jozos nelo regional de bas

para-se para em outubro ou�eteb�J. Rei �dp a",te-l'l'�Q
promover pela segunçia vez que ,s,e pretende suspender
os Jogos ,Abslrtos de $ant� a parte' Juvenil do torneio
Catarina. Como se sabe, para il1icirr: o campeo"'af;o
naquela cidacf'e realizou-se oficial.:Pretendem' os dirl-'

a '. primeira d�sta festa g�ntes. cumprir à .risca a

magna do esporte amador tabeia, que marCa para o

catarinense. Enquanto se primeirQ semestre o cam

constroi o
.

ginásio coberto' peonato pass.ádo, em Brus,

nas c1epend'ências do Ban que. O Clube do Cupido se

ldeirante, a Harte técnic'l, rá a repr"!sentaute da Ca

não e colocada em plano pital, lá que foi o único
secundário. H a iJ.11t i I t O'n inscrito o ano passado, pa
Platt já vem treinando há. ;ra o regiona'!. Torçamos
bastante tempo á equipe para que o euoido úraga
de basqueteool. Orestes A- para nós, o título que o

· raujo, se!!uirá por êstes Clube' Do:ze' de Agôsto, vi-

dias, afim de ministl'rur en nha mantetldo há três a

sinamentos de voleibol,' fi- nos conse:mtivos,
cando naquela cidade du- O Torneio Aberto de Bas

rante quatro mêses' com quetebol, marca pa.ra a noi

tôda,s as despesas pagas. te de hoie, na FAC, a 1'0-

Como se observa, há di- dada entre adultos.' S'erá

114eiro suficiente para que Paineiras e Caravana do

possa aquela cidade, apre- Ar, que fárão tuna para
sentar-se à altura de seu vencer, pois o perdedo't'
poderio econômico, Bnts- pa$sará a

.

la ter
.

.

fã�",'o' f�' ri'li':;{
.

,

o sério las

tensionado. não

, Hoje ° Paula Ramos es

tará' enfrentando, no está:"
dio da Rua Bocaiúva, a r.:

presentação do Paissandu,
em partida amistosa inter

municipal.. Domingo, últi
mo, em jôgo des"!nvolvI'lo
em Brusque, verificou-se
um empate de 1 x 1.

EXPERIENCIAS

O Palmeiras deverá con

trar ma�s dois jO'6'ildor".s
miu:1dos do Cruzeiro de
Pôrto Alegre, com vistas à

realização . do campeonato
estadual que está com. seu
início marcado para o pró
ximo. dia 30. São êles Jor

ge e Mário Andrade.

VÃO RENOVAR
I

O jo·gadores Wanderley,
que estava sendo pretendi
"0 pelo Tupy, de Joinvile,
e Rudimar, deverão acer

tar suas permanências no

HercíEo Luz, pa'ra a tenl

parada de 1965.

JAIME ?RADO

o jogador Jaime Prs.�1.o

pertencente ao S'tuta Cru;�
de Canoinhas, es>·en

movime,ntando entre os ,io
gadores do Palmeira s

Ph:merau com relativo a

grado. Sua contratação, to
:.lavia, ,não deverá aconte
cer já que o clube do pla
"'8.ltO pediu pe'o atestado

libpr'1tório do jOfldor um

millúo e cuzeitos mil cru
zeilros .

MARCILIO· EM TIMBO

A equipe do MarcWo Dl-
2ó: rue venceu domingo ao

<T�'jiío ele Timbó nor 3 x 1
"'a cidade port.uária, deve
rá conceder reva'1che ao

�1ube timboense atuando
"a, cidade de Timbó.

DESPESA

A diretoria do Clube
N�utico Riachuelo já or

(!O'l em um tnilhi'io e du
Zi:""tos m.H cru'<:eiros a, des
":lesa de hospedagem que
::l('fl.f'·phllrá 'a IHa, prova In
ter�acional. de Santa Ca�a
rina.

TORNEIO INICIO

se

Está' marcado para o
próyimo e'omingo. em Tu
barão, o Torneio Início dos
cl1lbes que dis_!)utarão o
camneonat·o r<>",inn-aI da
�emporada' de 1965.

-----_._--"--

PROTEJA seus

OLHOS
. �� �'/

use Óculos �
bem adoptados

�

otende.oos com exatidóo>

I
.

sua receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
-

MODERNO LABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de Automóveis Preocupam
,Delegados Reunidos em Curitrba Detafem o Probk ma

o Conclave, realizado .scb transmíssões
'

dos veículos cional. furtos de veiculas é mais

:J auspícícs do 'GQvêrn�' do automotores, devendo ter 3. Troca .de\informaç6es uma questão estrutural do

Paranã, tornou-se re<ilidade cada veiculo uma cademe- entre as repartiç�e8 quando que prõpriamente pJUcW.
gmçcs ,à QOmpJ��c do ta onde serão averbadas pe-' procederem o. registros de dai a razão porque s�rã.o
CaL ítalo Cont1. 'S�retário los oficiais de registro tô-. transferêpcfa dós veículos, submetidos às autoridades

� 'segurança ,'pú�jÍica da- das as alterações' relativas '4. Permanentes comandos' competen:es os projetos-de-
, quele E'Stado, qUEi' tudo "tem ao veículo durante tõda sua de, trãps�t<hvblante nas es- lei que visem a melhor sí

feit.ó para proporcionar à e:�istência.· tradas
I
e víás de .acesso às tuar os veículos quanto a

Policia Civil paranaense os 2, Padronização dos cer- oídades, eom a fin"lidade seus verdadeiros proprístã
meios necessários a SU'l evo- tlf:icados de pn,lpriedade de de manter' físealízacão e rios. É inegável que os veí

Íut;ãó e aperfkiçoamento, re- veículos automotores, COIU apreender veículos furtados culos, hoje de valor apre

vitalizando os quadros de '1 criar-ão de um tino Úl1'CO ou em sttu-cãe
:

írrezu'ar, cíãvel, são negociados como

seu pessoal através de íní- de certífícado a ser adota- Evidenciou-se, nesse con- simples artigos de "carne-

,cl2.tivas que visam a me- do em todo o território na- clva, que o problema de' 16s", sem registros adequa-
lhor proteção, segurança e . ,_ ..__._. -_.'_ ..__ -,-

--- ----�-----,

"tranquilldade socíaís.
Ness'l

.

Reunião foram de

batidas e aprovadas, entre

outras, as seguintes teses:

-. i. Registro de
,
veículos

em Cartõrãos de Registro
de Titulos é Documentos,
destinado à transcrição das

Conforme foi amplamente .

... , _.,",nd.J,na Imprensa lo

cal, Curitiba foi sacie de
I REUNIAO INTERESTA,
DUA!. DOS DE�EaADQS
DE POIScrA ESPEçIA,Ll·
ZADOS NA RBPP...ESSAO,E
PEEVENcxo DE FuRTOS
m� ADTOlv!ÓVEIS, que
contou com a presença das

seguintes autoridades: Drs.
Prancisco de Parla Aragon
e r>::mí. Muniz, do Rio GraIt
de do Sul; pra. Natalina
Maria ROdI1guas, de", Goiás;
Dr. Inocêncio Vasconcsüos
.silva, da Guanabara, <Dr.

. Alípio Flores, ele 82,0 Pau-
1:1: Dr. Dorval Macedo Si"'
rnões. do Paraná e CeI. The
seu Dorníngos Muniz, dêste
Estado.

Chuvas Provocam "esatementos
na êuanebare

RIO, 19 (OE) .s: As chu
vas cue caíram sõbre a. ci-'
dade. trouxeram inunda�ões
em várias ruas, daIÚflCa�ll
J;'êdes elétricas, ocasionari�
despha.mé�tos de .c;Lsas·

,.

�e
barracos, prejudicara�:q ��
sivelmente o tráfego de
ve�culos e paralisaram até
os aeraportos. As z�nAs
mais atingidas foram as do
Meyer e Bot<.l.fogo, Inúme- '

ras ruas de 'Botafogo f:ca·
ram alagadas, tend� � át"lVl
alcançedo a altura de meio
metro. O Corpo de ;Som-'
beiras informou que' ocor,
reram des<.l.bamentos de ca·

sas e casebres nas tuas Mi�

guel Pereira,. Benjamin Ba·

tista, Profess-:r, Baiana' (> n'l
,

L:-,.:leim cl�s Tab"jarps, Não
"hQlre ví.timas, fatais' O :Ae,

re!' rto S�'1.to" D'1'" �nt;
c:;n' 'nua interditada. 0. Ga·
leá', est<i ouenllldo com

in3�','"tnnentos própri'.)s, para
P(11)';']S de u'}uca ·,'isibiJida·
de. A Estacã') dJ Ano.-d-r,
inf�rtnru que n:J mar .�. ·si·

1'(1d s

n-::r 1almente.
'

à G 'eh 'h'!-
"

r", est.ãn n'lTn-�ajs" N" Esta·
ção Rodoviária.' tf)m"e� o

'\'Y'()vi.�erit') é n'il"naL 'r.am
bé':' r'le�"l nor""'alm�n'te., Q

'bcndinhc d') Pã') de ÀGú·
..:r,r: A Cia. Telefônica in!'l"

Jl' -,U q'J.6 a;:; chuvas a!ct;:\·
ra:'t ser',a"'ente o's té:çf.:J-

.

'19J c1e B,Jt2fof;"'J, \ e':t�·h 2.0

CO:':1p!'e":aY'"'en"e surçl ...,s\ rs

<.l.)"�rê1hGs daaue1,-B' z'na ,da
l�l.dade nu;n tot1J de 1 �OO,
corn,Pcnen:es de duas 'es,bi-
Q',latro casebres d<\ fa.vela

da ru3' MIguel Pe'n'eira, em

B ·t3f:cgC. na !1n:-�n�h:"tka. 'f')
Iam sotel"r�odos êsta ma

n"� .e�'Yl dec'Jrrê"'1cin ao des
lisarr.ento d J ill'::>Il'O L"oIl-

teíríço, minado pelas águas.
das '. últÚnas chuvas. Diver·
sas gua�ções do Corpo de

. Bombeiros efltiV'éram no

loCal,
'

tentando" salvar os

ino�adore.s dos b�rracos es

magados pe�o' aluqe. Não
-se sábe ainda {, n1Í""lé,o de
vitimas qo desl:i.samento da
b'?,neira.

, 'lHO, 19 (OE) - As chu·
vas que continuam a (cair
,sôbre 11 c,idadel ocasionam
, trat1stõrnos' à." populr.ção.

. �gistram·se enehentes em

diversas ruas., Somente na

manhã de-hoie, os BO'-bei�
ros' da, G1\anabara �te'1de
mm a' 8 casps de desaba·

. n;ertos: 3 pessoas sofrer"m
fel'imentas em con<;eouên·
da cJ.êsf)es desabamer;t�s A

,nue'd� 'de tl''"1r-\ 'l)f!"rej-� in,
te"di�,nu p, A", E",lt.'Ínin Pes
S�8. 1i;'TI cnnsequênn.'a eh
!"12U té",,")o, o ae"f)DO'�t(')
<:'!<"nt�� n'lTPnt r.r>nth""a

. l..,.t·e:rdit.�dr �ehri.0 C;"lt trá·

o �""f'ii'" 'l'n"'h/'.., " Ae,.(').
�',_"",.�.r, �'"" r. ....�,.,.,.."l-. .... r.; p......,

"'1;:;� "
.... ,,1"" �r:d..

,qwrr.l ';,,",.I..�'r�li"a ..

oi", "H ", '" 'l,rt'11eiras horas
desta tar.d.e.·

Cor anos Que l e m Substituir
-

.

F ô r·c a P e la s Hegodacóes• . 1
. WASHI�GTON, 020 (V4) com a, fôrça a liberdade,
-- O presidente da C0"$ até qUE! os comunistas
do, Sul, Chung Hee paJ:'k;: abandonem seu plano de

preveniu hoje que, ao Se' conquístar o mundo pela
fpzel' frente à a1)'e,,";.8, co: revolução: esta vontade de

rmm'sta, convém substituir' . ve ser aôentuada frente à
1;\ fôrça pelas negOCiações.' d�r& '!le'lÚd�de de que 20

anos d�" pei-!odo '

de após
guerra '�em visto tiqgir·se
de vermelho porções Gres
<:entes

. �a t�f.ra.•apesar da.
imensa quantidade de di
nheiro e ,esforcas, (!RstflS pe
las potêndas, ocid�nt<'is".
'Ch:>niândo su�' na�ã') de

HVltima . viva da agressão

F a 1 a n d o no National
. 1

Press CIub, -o
-

plimeiro mil'
gistrado sul·coreano reco-"

mendou discernimento , pa
ra evitar "êsses erros fatais.
da história.

.

Por discemi�
menta quero signifl.car' que
,deveríamos compreÉmd�r a

fars� comunista que disfar�'

ça sua versão. de negocia,.;,
. ção, O· que Significa a �eI$O-.
dação comunj.sta n�o é a

nossa ne�cciação, e sim os

meios de permitir que o co

munis"Yl.o nrb�eda com a

arrressão, inr,lu;nd().' em al�
P''''''' casos, a invasão !3.nns

da".

Parlr. !],ssi,nalou que é' ne
r,essr.rin 'ver cl"!''',,,,,,ent''l as

",""'hinF'AS comunistas K.se
"'llP-e--nng i1"llJeni- '!'\s con"e·

n!lpnnjSlS �"t""t,-r'\"i,,�,:; rI�s
'')'ro'rnr,''cões tnta lit,4ri� s Não

'lassa posição de de"ençler

"

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

(III) PORQUE DO CRES· -

quer campo da atividade
GIl'Y!:EN1'O DA CJI 1 d"u:nana, po .e·se apr:c�ar

E;:rla n0tável de:!1anda de
A Câ;:nara J-Lmiot conti-

\ incUví�J.'JOS cem capacicl:'ldes
::-ma crescendo, pois, com O� c' da d', 's dI''G( 1.:1 n:18,l esenvo Vl-
'seUs ideal,s, restJ::.n;le a UU1f:1 das. Necessita·se algo fiais
,(T,l.'ande :iileeessi,::l1dB, ou Si"-

'

. .

-- (?:,tn'. - __ algo, 'lLje não se
;3, ce c')nt'1,·::· C':T� �', 'OHL)"

" "I
pude' nrrel1der nos co',égj0,5
cU mt�3 un:ver'i�d2de�, 'Uma
f1.as l)r�an':�q:>�P3 .flue têln
nl(,éU�(�': do m?in� ê�·dto eyn

es éo,nll'}�d::1cl.es e com lí·
deres :r.:Hiis capHcitad�s qUb
13 so:úbam diri,;ir, NQ g) ..

'r&m'J, n� ad:ministr ... r,ão. no
,,:'mnérc:io. n'l indústril'.. n,,'
ciência, 'n�s 'utes, em qu�l-

novo D�I,eaado
.

;;I,

Tendo .sido design'ld::'! pe-
1�. 70,trria nO 332, de 20 de'
,,:,:,,] :10 c.')rrenLs an'J, pu
b'ic':\d2 n.') "Diário 'OficIal"
de 10 seg-üinte, para exer

cer 11 função de ,Delegado

Secclonal d0 Impõsto' d�

�enda em Flori<mónolis to·
meu p8sse e aS'iumiu exer

cício em data de 28 -do c-:r·

rente a Sra. Dozolina Riz
zie'rj.

------_ ........_ ••- .. '"'I"""... _ ... - ••.,.--�_'_ -- ---

E' .!� 'fnte de Engan'·�ria Cont�m,I-'
('0 com Bolsa de Eslur:os�

Será entre�é à,s 20 ho. Dr. Ernatti ��yer. r'ef')r'e
r::>s de h0ie, no Querênda .

sentante da, R,eitoria e Zan·
Pp'are Hotel, pelo R�-itor' 'zibàr Fernande�. ren�ré"en·
Fc-reira U"TIa aQ, es!;i.ld"'nte tante ,da PrefeiWra Munici
�T"''''.er P"Irn�, de 0I.1"e;,".. a' '?al.

. 1"1!',a de estudns .?t:e'r.ecid;:í
.

6 nrêmin é c0ncedldo 'duo
·,'e'a firma Produtos Ali- riontEl todo o, I/U""S0. c"mo
",':;"1t.''';

.

.,(; FleiSchman e i,ncentivo ao estudo d" En·
'P ""al Ltda,
A CT�;s,ão

es�"")beu
. dê Rel'l("ão
o estudànte(ne

�-n�,e""''''f''do cnrn' a holsa
de eS�llr:hs. foi cOP"u"sta
Y1pl., Tlr"'f G"'i,,"r �iir:h
C'f"c,"_"",n.,. n';-pt�.,. rl'!l l"'�""01a

r.:'1�enhari!3. IndustriaI, J sa.

.'-'. _..... '--�'-_P__ ...... , .. _ .. � ...

.,ida 0b�e-"�rl.o ne''', (>m·s·
,li.o de �e'er.ão !) e-itérÍn de
!,,.,llc"v·ão n0 rurs" <;"r,U'1-

rl�ri.o e e.,(n""'e "AsHh"'ar,
além da ner:A,:,,,,;,,t'''r'le r}p re

�"�"ns do candidato à b,l-

cbamado"
'l esta imperiosa necessi:ia·
'le d'.'. "der',:!s ' e c!e treina·

· rc::-n+e ('il'Cti70 é a Cii.mé'r1:l
J':Í.,:ücr, o tr::;l..'1'lt:le'!1to di·

"8ti7( ou treinqment6 de

dire·'B.o, esuer:ialrrente qu�n
do sé considere intlma'�en,
te lig�d:) ao serviço da co

n1lF1V.:de, é a vcrO,?doira
et:c;:'·�,_'''''i!l d'l m.nvl'�flento.
Div(":sas fórmas de ,trei-

](1�2''''·e,'to diret.iv'l:. A 'Clima
ra Jún"lr o1'e1"8re tt,:'ina
mento diretivo, dá servi�o

·

comu.nit?rio� proporciona f<;}
cilid8des para melhorar os

negócios e para a.ludar ao
·

desenvolvimento - econômico,
de un"!a indúst�if'l. uma cio

dade. uma reg1afJ. aiT'1d'l,
tPhrez, no futuro, de um

p<.l.fs.

Sem ,contestação a maiO

ria das Câmaras JúnÍGrs

concentra seus esf5fÇos na
l

cQnse(:u�ão dos uriin€iros

c'bb,ieti:,.os, que s&o: o trei·

namento diretivo, e ,Q ssrvi·
"I) à comunidadé.
O treinamento diretiv" sê

:>ferece através da partici�·
"'a,�ã., d,s membros em

�l,'TS"S, ta:s como: oT"J'ltória

efeti",,;Ta.
........... e't'�fal,
tês, etc.

ad"tlinistracão co

direcãCl de comi
Os membros n.d-

ouil'ern eX'leriénr,;a ao "tuar

r."'''',n mnnel"f'ld0,.es ne :r;eu·

ni.no:� nr�ii"""'es" 0r.�anizQrl9-
re'l 0e Tlr .... ie,tns. ,etc' .' .Tô
r1"='� f)�tn� tP'�çpr'P.S d� �tivi..

d..,rl., rfo-p"em" a ..." ti i 8; S

oportl1n1ri "dp.s "(15 ,i�wms
tir-""� n�ce'.'�,.rnlvp.",' �'q<:."! 'ner

"�"'''\�'10'1r'l(:l� - incr.f,lmflnt,ar.
�':'i<! '�,"!�<:;�'''.�JY7� ', ..é., i�';uçar,

Persiste o· Impasse na UON - PSD Tranquilo
],>ersiste o )mpásse na ses. C:lrcu'Qs pOliticas ad- feridos por ambas ftS par- municipais. O mesmo par- das pelos grándes partidos

UDN de Sa.nt\õ C�liatJng, nlitem q)le poderá ser tú- tes- através de jornai" e lamentar acrescentou que. Oj1 seja PSD (l UDN , No .

ql,ianto ao .cand�dato áo multuaca a convenção ude emi '.'sôras.
'

o �prõb:ema ' sucessório' só- mesmo sentido estií.o os.

parUdo no ple:to de 3 de nista;, marcada p'ara fins Por outro lado, é geral a mente vÍlrá à ser debatido outros partidos,. 'que são
outubro, 'com 'duas ala.;. do corrente mês, em Vlrtll- expectativoa no ambienté: após as

c resoluções tC'ma- PDC, PRP! e PSP"
lutarL'Ó pelos'· seus interes.. ·de de ataques que são d2S- pessed:sta qua,.,to à nova,

Legislação Eleitoral, Est�-
tuto dos Partidos e Lei das

,Ineleg!bilida"es, esperan.io 'DESCONHECE�Dü MAIO' ,1

\

Iresolução do Congresso • -. \ •
.

Nacíopal para que sej'l.· C.legou tl'iaio. Chegou O vido em vento sul.
marcad'a a convenção do mês gostôso do' ano, mês, Uma das compensações·
partido. Fontes do PSD a- dos dias translúcidas e, nJi· apontadas está, no fatO' do
firmam Que depende ex- tes lindas, mês dos son,h.Js invérno proporcionar 3.8

clusivame'1te das resolu- e ,dos nam0,1''ild,os, Q mês: d�.,,;:/ $ibí1}Qek�ül,'"et�gân,9ia. ,:Da
ÇÕ25 do Congre,so "Na�"1- ' �t�nipér�t\1i:'à" ,'inothí��: ;.J:�éi€kiI:i}6ü�;·�-ap:Uràü'à. ;:;(ilncara:

\totou nf'.1 a data da convenção Chegou. "Mas" chegou dUto.. ido sob êsse ..prisma, o flo

pessedista para a escôlha � rente. Desapontador.. Duro. ri�no'po1itano·' não pode
do 'c'andidato à !lucessão do Frió,

.

queiX!LN!c, Tanto' a M�gie
governa 'or Ce'so Ramo,;.

.

O que terá ,aoontecido pe· BouL1quc, como a tr?-diclO
Afirmam qUe as noticias a 10 mUnQO climatérico para n::J.l r\�Od81ar pDssuem 'o iná·

respeito de nomes citados .. modlficar, tão brutamente, xjmo e o mais biüo da mo

são tendenciosas, ,e que o mês mais querido do ano? da atual. Estão 'repletís-'
sàmente tem o ob'etivo de E aonde ,iremos parar nes- sim:.l.s do melhor, em aga·

deturpar o ambiente 1"ei- te' Inverno de 1965 si maio saJJloo para senhoras, ha-

nante <ientl'O do partido, se apresenta com tão bai· mens e cria.nças.

que 'é calmo, estando os xa
\

te�peratura'? A perspec- Também <1. Grande Gru·

pessedistas coêsos e firmes Uva é pouco animadora .. , tinha está repletf.ssiiná de

em suas decisões. O PTB Dizem que o inverno tem agasalhOS., B .a Grutinha'

clev€lrá estar reunid9 dia as suas compensaçÕes. De- mantém firnie' o "própósi"
2�. e segundo inform,m um ve tê-Ias: Mas com tôd::ts to de servir o povo. -De, ser"

parlamentar petebista, se- as compensações dêste vir com preços inirilmoS:

ráq apreciados sàmellte mtindo frio é duro, duris- Com preços, que sãll uina
.

da
-'

er" honesta
, qUEstão referente à rr.es- simo ,de aguentar. Am coopel'açao smc u.,

D
'.,. M I t' ,

d chega envol· e vàliosíssima.
, esempre'go no I�On}8s!e: truturação de diretór:os maIS, quan o .

.

.

'

_' _' �."
'

W&I,.. __ -- ..� -.a .. • "

Solurao fnrnsca em l)ez D as �,_ . , . cria o Conselho E�tàdual de T�lecomUllí.•
, '1'0' tlCN & D�seY}vo vrmento cações A medida VLSa à mell10na e à ar If

. S. PAULO, 19 (OE) ,- O o�tras �rentes de t�abalho. _ L·... ",. 'J á

•. gaÍúza�ão de tÇLis servÍços ,era Sal1ta Ca. ,
sr.. Arnal�o Sussekind de- DIsse ,amda o .Minis.r9 �o. M.M,f. tarina, o que deverá co_?tar com Q m!J.is _
clarotl h?je a respeito dó Traba.h_o, que em Sao

III!! irrestrito apoio do órgao federal re.spon'lf
'desemprego 110 nordeste, Paulo e possivel que até Jl iELSO ENTREGARA A .CASTELO sável (CONTÉL). '

que dentro de 10, dias, ,de- amanhã, seja anunciada � lDCUMENTO sôBRE A REALIDADE _
verâo ser iniciadas 8S uma novidade muito im-

lt1 ''\TARINENSE SUPERIl'IT'ENDENTE DA "SUDEPE'; _obras l'rogI'amadas pelo portante. que segundo crê, pi EM F:LORIA.�()POLIS 41
13al"co Nacional de Habl- vai estanca� .

o pro.ble:na _ .. e Governador Celso R::mos entreglrá ,
tação em Per:'Jàmbuco, sen do. desemprego na mdu�- Iit ') Presidente Castelo Branco, por oca· O SI'. EmiUo Varom, superintendente_
do' esta uma. das med;das tr!'a. Esclareceu que nua l1li

>ião de sua visHa a San�a Catarha, um da Superintendência do Desenvolvimentc If
adotadas pelo Govêrno, pretende selr otimista, afil.', .�cumel1to sôbre a atual rea�idade do da Pesca, chegou ontem à tarde a Floria

"

para enfrentrur 6 problema. mando que o problema dÓ, 'JSSQ EstadQ, tendo como tema bási�o a nópolis. Após manter às primeiros coO'

ACre�ce"'tou que o Minis- r'es!"ln!)rêgo no setor ,;,da )articipação federal no plan.o de 'desEm· tactos no Depart!:lmento de Caça e P3SCQ"

tl'o Cordeiro ,de Farias, re,- meta�urgia, será. solucio'1a- _ :::lvimerito econômico e social de Sant<.l. foi recebido no Palácio dos Despac��S 41
, cebcr,�" 9,;,-'5a �stll s"mana, d? Acentuou fI"alIZatldO., ''1tarina''. O documento - el�borado pe- pelo Governador Celso, Ramos, opasl�r ,
um crédito �e 2. bil'tli'ips rle dlzeYlc10 que �, me�;da, ' a. ',�ssessoria técnica db Govê:no - consta em que foram abordados iem,as r�laclO ,
crlir.e1ros, '",ara a!'llicaç'io ser adotaria Ja �sta quas".JI! e três partes: a' primeh'á apresenta um<.l. nados com à pesca em nosso lltoral., ,.
em ?erna:""buco, �t.ravõs nr",�ta e sod. determinada _ Ylagem ampla: da atual 'situação; a se- :. ,
'cip art!c',l�c�o enh;'p o 00- me-i.ia"'te decreto ou por- II1II mda dá as ·perspecti.vas Inas quais o Es- CERIMONIAL DO 'PlANALTO PREP�j\;

. vêt""o estanual e a, SUT>EN,E tarla inter-ministerial. lIIli 'ldo se lança para alcançar seus cbjeti- PROGRAMA DE CASTELO 4
na constração d'e estradas to ,. ·.')s; a terceira analisa a part�cipação da ,

' ,

_ 'nião�onsiderando "indispensável o �eu Chegando, ontem às 18 horas, no AeÍ'll";
-ncurso no projeto de expansão 'e�onô- porto Hercilio Luz, Ol1de foi recebido pe.,, 'iea do Estado, para' que o processo,' los Gabinetes Civil, Militar e do Cel1�iln� t

• :.'la vez deflagrado; se torÍle irreversível". nial dó Govêrno do .Estado. o l\lnn,gtr "

� Paulo ParaÍlàguá, Chefe do Cerimóiiiàl dr._
IP '\NCIONADA LEI QUE CRI.A Palácio do 'Planalto, viu e aprovou o pro ;,

't !(
• '")NSELHO ESTADUAL DE

'

gram'l da' visita do Marechal, ,CaJ E\_
te11...,,-",os. _ �LECOMUNICAÇÓES Branco a San�,a Ca,tarlna. �,n aUdfie�.."�",1'l' ANTt,.tHÓ, Tex<ls. 19 f'lbri.'.?''JT":lPl,-se nos -

" '\

d C 1.... 0, ..'" Jcom o Governa_ Ol!' e_so .""a1110S
f.está <Jr) "C';:'�""'. Sl1··lS C',lS"', lnva,·

_ Foi sancionada ontem pelo sr. Celso acertadas os det<.l.lhes aue faltavam para
di,dp.s nAl" !ÍP:U�'ad�n�Ó�i�� ... 'qm,os ,2. lei de O�:'ig0lTI �cver!1am�ntá.l que

�.

a

comunista", o presidente
sul-coreano expressou que,
as nações livres' devem ter

fôrça e estar dispostas a

emnregâ-Ia em nome da

[ustíçe.

Mais adillnte manifestou
que ainda., que o caso do
Vietname seja diferente em

certa maneira do ataque
vermelho na Coréia há 15
anos, "está acentu'itda pel!1
mesma estratégta de con.

oui.star 'o mundo pela for·

ça".
/"

,
,

Chegou ontem a FlorlaD.6polis o Supe
ríntcdents do Desenvolvimento da Pesca
(SUDE�E)� Médico-Veterinário E;mHio Va

roli, ena' V:i�jta '�fiçW e C(jID()· hÓfipecle elo çt;o,,"
vêrno 'do Estado, SEU'ldo,céss� á primeira vin
da ao Estado de ulli·Superintendente da SU
DEPE.

O ilustre visitante ' deverá assinar com.

o Governador Celso Ramos ·�m amplo acôf
do de Pesca � participar de outros atos ofici
ais, como a inauguração' do Centro doe Pes

quisas de Pesca 'do Departamento Estadual
de Caça e Pesca, que acaba de ser ins-,
talado, em séde própria, junto, ao 18.0 Distri
to do Departamento' de Portos e Vias Nave
gáveis, à 'Rua Almirante Lamego.

"

O programa oficial da visita do Supe
rintendente da' SUDEPE, preve, ainda visita
aos' Mun'cipios de' Biguaçu e Itajai, impor
tantes' centros pesqueiros do Estado, a qual
permanece 'na depêndencia de confirmação,
condicionada ao tempo o.j de permanência do
Dr. Varoli em Santa Catarina.

Sucessão em F6éo:'

·Polícia
dos e consubstancíaís, Fac�·
líta-se, assira, não só os

furtos como o oomércío
fraudulento e parasita dali
chamados "picaretas";' índí
víduos que servem corno

mediadores na compra e

venda de veículos, ganhan·,
do, em jogadas audacíosas,
quantias que . lhes garan
tem ocíosidade por longo
temoo, -cr'ando. assim, sí

tuaoão de indiscutível anti-
.

sociabilidade..
-------------

-_._�.--
-----

EXAM 'S DE MAD�J���,tZA
P. HonóJio b) Prova de identid'adc.

Nos dias 3,.9, e '10 dó' pró cJ Prova de quitação de
ximo mês' de 'junho s�rào serviço militalf,
fGito·'J os primeiros exames ,d) ,Prova -'e sanidade fí

p€lo Artigo 99" tanto pal'S\ sica e mental e de vacincl

niyel ginasial (1.0 ciclo), ção' antl-varió'ica(' com

quanto para nível c0�egial firma reconhecida).
dro cidoi. e) Prova de que

,AS'ip3CrlçÕeS para os exa' "nas últí]:Il'as eleições.
\ mes realizar-se-ão de 14 a 'f) A fotócópia nítida dI)
29 d?· eQl,rente mês, das título de' eleitor subsÜtui
'18,50 àS :22. horas, no Có}é- Q' s��ui,.,tes dócumentos:

� 'g!O, Ç�tàriÍlense. certidão de idade: prova
.

07 interessados deverão de identidade; quitação
apresent'ar no ato da ins- eleitoral.

cr;çã,o a' seguinte cocumen

tar;ão:
'

.

a; 'pro1'a -de idade m'ini-

g} Três fotografias 3x4,
e o pagame'1to "e' Cr$
3.0CO por disciplina 110 'ato
da Í"scrição,

'Advertiu a seguir' Park
que ".tôda apreciação oti

mista ou qualquer política
contemportzadora - ao de

frontar a situação no Viet

mime seria um êrro írrepa
rável. O que as naçõ�s ' li·
vres têm que fazer é evi·
dente: tenho a convic�ão
de que não têm alternativa
e oue devem tomar uma

ação decisiva C0mo a ql,le
os Est."ctf1s Unid.os a ou

tras nações do rnunrio, l'vre
thrp"'''m na Coréia em

1950"..

O Departamento Esta"
dual de Caça 'e Pesca 'o a

'Delegacia Regional Sul, da

SUDEPE, realizou ontem 'o

ato solene de inauguração
oficial do Centro de Pesqui�
sas de. Pesca, do D.E.C.P.•

presidido pelo Govern'�dor
do Estado, Exmo. ·jSr. Celso
Ramos e pelo Superi�ten· ,...,

�==:===�, ==========��==�====�=======

ma de JS anos para o 1.0

ciclo e de Hi anos para o

2.0 cic'o, media"'te apresen-
.

taç§ó de certificado de Re

gistro Civil,

UHerjcl�o8 informacõ�s
com b P Honório, no Colé

.

gio Oatari.nense, no expe
diente acima indicàt!o.

dente do Desenvolvimento
da Pesca, Doutor :E1milio
'VaroU; a .solenídade . t�ve
lugar na 'séde do Centro a

rua Almirante' Lamêgd.
O novo Centro está ',alta-

mente, aparelh=do
cumprir, suas altas
dades ..

para
finaU.-

o ESTADO.
li MAIS r..111GO illJUUO AiI: !>Ali'!'� CA1:.a!NA

Florianópolis, (QuiÍtta�Feira)� 20 de Maio de 1M3

----..:;.=-----'--'--
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Debaixo D'Agua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




