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dia 11 de fevereiro I,e .LJD5

Frente Fria: Em curso: Pressão Atmosférica Média:
1012.8 milibares; Temperatura Média: 3.3,2' Centigra
dos; Umiduue kelatiHt IUédia: 71.0%; -Pluvinsidatle;
25 nuns: Negativo -:- 12,5 mms: , Negativo - Çumu
lus - Stratus - Nevoeiro Cumular -. chuvas n\pí.
das e passageiras - Tempo Médio: Estável.
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Asi� ('ontinuu Efervescente:

MOSCOU, 10 (OE) - A. tar com CpOlO SOVi{)[lCO em
União Soviética disse que sua luta contra ti ,i:tnam
não ,tlesc,ja uma guerra com' do Sul � .".' Estados Unidos.
os Estaelos Unidos e· pediu Por seu turno, o Vietóam
a Washinp;ton qce ponha do 3.'11 j11ftificou o ataque

aéreo contra insLahQ;íc.:: cio
Víetnarn �0 Norte, a 'egan
do k�ítjma defesa reco

nhecldc na Carta das Na-·
ções lTl.!cl�H'

LONDl�ES, 10 (OE)
Mais d2 l. m milhão e' meio
de ch'neses tornaram parr .:�
hoje ne tvrceíro j!3. (;(n;'�_
contra os ataqúes Norte
Amer;,:!a:l'jS ao Vl"tnam rio

Norte, oísse a agencia 110-'

tícío sa nova. chína. 1st:) ele
vou I) total do numero d'�

manifest.antas a' mais de
três n:j;üôu; nOI$ úlumos
três dias.

1'óQU):O, 10. (OE) .- 'A
China ·comunista advc!,�jn

hoje os Estados Unido!': di}

fim as perigosas provoca
ções. Um edítorial do or

gão do partido comunista

Pravda, c1�2: que ç governo
russo é, parttdarío ao res

tabelecimento de. relações
normais com OS' Estados
Unidos e melhorar essas re

Iáções. Porem, dis<ie que os

imperialistas Norte Ameri
canos são incapazes de re

primir a ampla luta nacío
nal :e l!tútação 00 ViEt_
nam do Sul e estão pro
curando melhorai' posícoes
com rov.;Js aventums mili
tar:.,!:.

,H!V�CJ', 10 (OE)
Viek&!11 do Norte
coml�.,1ica(. (J dizend(_:
----,. ------

o

, .

L

que a 'êontintiação da agres
são ao terrítóríc norte-víet
namíta, poderá oeasíoaar a

extensão da guerra por' to
da a Asia. Prosseguiu a: 'r
mando que 11111a vez que os

E;stad�oS Unidos marcham

pelo' camínho .da aventura,
. lhes será ímpossível com')

beligerante, controlar ,= de
cidir o lugar ele alcance (a

guerra,
.. PEQUIM e HANOI,· 10 -

(OE) - "Chegarmos a um

acordo sôbre as medidas a

tomar para rerorcar e.s :_0-
tencíaís defensivas da Re_.
pública Democrátlca 0.'1
Vietname do Norte e, est-i
mos dectdidos a manter

consultas 'regulares sôbre
êste problema. "D.ed:·ua
ções ele P.lexey l�osl:\;ir, pre
siden�e d.o Con8c:.tlo :te :'\1;-

,

de sua partida de Hanói não haver protegido a em- correspondente da France-
I

• _, I ... .'
rumo à Moscou. O chete cio ·t'ba:ixad;:t ianque em 1V10s- Press abríndo-Ihe uma bre-

;gov(4rno soviético; l"vatlZOU çou. Durante �1. !Lla:l;l'esta- cha na testa. Foi maníres-

viagem fazendo escala em g!\o de ontem houve várias tacão contra ataque norte-

Pequim. Desembarcund., na vidraças quebradas. Um ti_ americano à B· .S8 rio Viet_
capital ch.nesa foi rece.ndo joIo estl'aviado ,:.tingiu ViU Dame ào· l';ort:> 1·;), outro

pelo premíer ChC:l-�rl-l..[\i. ..

�1:vee�! �;���i��.ec:.: ��sc���� Momenfos de Apre'ensão e Expectativa em S. Paulo

:::�rt1l����:�����f���:'�·:jIJ�� lVI1a""O' �'e' r�e'u uma 'di'iS "u.�"'a's ao a'lerljl'so" J�', )1Vietname do Norte :3 os Es-
,

..

tacos Un+dos. És!,a ma-

nhã, c:n Pequim mais de
200' m.l pessoas particípa
ram ele -maníresta-ão . 'Je

protesto centra o nembar
deío norteamerícano à ícs

tfLlq_ÇÕOS u.üítares do Vi"t_
name do Norte.

WftSHINGTON, 10 :·O,E)
-

.

O DepartameLito dr Ed
tado Norteameric,w"o de
clarou o fato de a URSSniscros �:8, URSS

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

Trabalhadores Pedem:
Decretacão do No'v�)

-,.

RIO, 10 (OE) ..,... 'Estive.
ramo

. reunidos boje, repre
sentantes das' Organizações
SindiC:':lts da Guanabara, na

Confederação Nacional dos

Trabalhadores na In.t1us�
t1"4t, a: IDn' àe ,_apro.ÍI�r' ::r ré
dação final do memorial

que foi entregue as 16 ho

tas de hoje ao Ministro do

Trabalho, pleiteando, a de

cretação iniedírcta do
.

nõvo

. -, ,

8.40 PAULO, 10 \OE)
Permanece' . etn mis?ério. o
ass'llto ao carro-transporte.
do Banco Moreira Sales.

_
'O

,delegado "' çoriblano Cobra;

encarr�ga:db d:a�"
- investiga

ções declarou à .impl"�nsa
... Ç'I ••

Salário

SÃO PAULO, 10 (OE)
Ao decolar do Aeroporto
Gongonhas cora destino
Campo Grande, o. avião
passageiros 7J€.dcu 11 11a

'clàs rodas. MO:l1cntos de pá·
tiic'Q viveJ'am os 41 pas
sag·eiros, e todos os que se

encont:rüvam no aeroporto.
Num ase.gl.mdi tentativa o

pilNo ,co:qseguiu pousar,
'mes;mo. com o trem de ater-
rissagem avariado. Mobili·
z'ldo todo o serviço de

8l11ergênci:1 de CongorJ1as ..
TUç10 nã.o passou, felizmen
te tle um SUStO. P"llotava O

aparêlho .
o' Comandante

Cart,.os 1\tigusto Moreira L1.·
ma. O aet01Jorto de Congo
nha.s cQntinua, lnteM.itado.

salário'mínüno,. para €ntl'ar. regime de intervenção; cam
em vigor ·a partir' �o dia o conseqttente retô'rno das·
24 do corrente. O docum.en- diretofias COTI'tra as quais

�������;� .. -C-�a'"C--I',tI-:,�o�d- "'O-.S··-. '·f'e-Ã1 ,..O'Op..
·

�
.....

. bãlh;:t.dores rec!ãmar:}
.

tám- � , ��'-'�
'bém do - Mini.stro ArniÍWo, .

bS�ssekind, a Iiberáção de L -I \1Jf e·'
.

n a G·u a· na a ratôdas as entidades sindi- li
.

.' l,f.
.

t:.
.

.

.,' "

,

. c[}is que se encontram
.

sob-

': 1

C11,le cada dia que pa·ssli me
'nóres são as possibilidades
. da polícia, resolver o golpe.
Declarou'. ainda, qlle tres

h�)óte�s estão send9 ajus
tadas, ao, roubo: Pratir.ado

por elemento� p.e alta inte-

; r

'os incn.léritüg nada,' ap,-lra7
rum 'Q�l' ('. 'rerüi':w,cáCt ,i�ne'di[:c-
I' �

ta de n6was elàic.ões.
.

RIO, 10 (OE) -+- O Supe· ria-Carioca. assegurou p1e·
rin,tende da 'Políci.q JudiCia·· na 'Ííberdade 80S play-boys

e o

ligencia; Fatôrt!S de. sorte

q1.le se aliaram à corage111
dos assaltantes

\

� que o

golpe foi realizjldo por· ele
mentos nrimanos. Pros

seguiu afirmflndo que 3 dos

suspeitos estão preso,s e

seus fatos devidamente- exa
ininudos. Tunn\ls ele 'dete·
tives encontram-se nas ca·

pitai3 dos Estad8s procu,
rando uma pista que leve
aos assaltantes do Banco
Moreira Sales.

Gster��m3:
-

Eleições em São Paulo Vão Sair
,

BRASíLIA, 10 (OE) - O apos conferenciar esta ma- estada em Suo Pl;iulo. Pras- Luna, Felmto Muller e depu
Presidente . Castelo Branco nhã com o Presidente da seguiu afirmando que não tado Raymundo Paclilha.

declarou esta tarde com Repúblicu.
.

há motivos . para dar pro-. Com êste parlamentar, tra-

respeito as eleições munici- SÃO PAULO, 10. (OE) nunciamento popular sôbre tau ele assuntos administra-

pais em· São Paulo, o se· Em entrevista à impre:qsa, o movimento que elevolveu tivos elo Estado do Rio e

guinte: "As eleições paulis, o governador Adhemar de ao Brasil o clima de tran- do Convênio Internacional

tan'ls, é assunto Fquidado,
. H'1rros, declarou que serão quil�dade e seg�trança que. do Café, que está sendo. vo°

pois as eleições estão mar- realizadas as 'eleições l'lre- óra se respii"a. Entretanto, tado pelo Congresso norte·

cadas e os candidatos regis· vistas para março na capi- continuou, nij,o admitire-. americano. Acrescentou . o

trados. Não vêjo porque tal paulista. Disse o chefe mos. provocações a pretexto ,deputado Rayml_Jndo Padi

pensar em modificar .o pa- do Executivo bandeirante de cam·panhas, e18itorai.s�· lha, que logo mais 09upurá
noraÍna sucessório da Capi- que a certeza de que áfir- Estamos atentos . e os ini- a triblma da Câmara para
tal pa�lista". A infonn<>ção

.

mil é baseada no encontro migas do regiri1e serão des- àiscursar sôbre 'o assunto,
foi prestada esta tarc!e pelo com o présidente Castelo cobertos· e colocados no lu- ante seus p,ares. O Senador

Senador ' Felinto Müller, Branco durante sua breve gar que merecem, à mar-

gem da vida ?

pública. Por.

outro lado, o brigadeiro
Carlos de Oliveira Sampaio,
comandante da Quarta Zo
na Aérea esteve reunido du
rante duas horas com o pre
sidente do Tribunal Regia
'nal Eleitoral ouvindo gra-

:rações de programas ;polí
ticos principalmente PTB e

Pa�tido Socialista Brasilei
ro. Vai elaborar rel!ltório
ao Presidente d!). República
sôbre ó conteúdo dos pro

gramas em que considera

alR'lll1s pontos, altamente
subversivos,

BRASfLIA, 10 (OE) - O
Presidente cIg, Repúh1ica
reuniu·se hoie pela manhã
com os senadores ViV, Wo

da Guanabara. Pode111 an;
dar· cabeludos, usar baton
ou pó ele ,'lrrDZ, que nada
lhes aconteced. O 'sr. Sa
l,es Guerra, diz que isto
nftO constitue crime. A con·

sulLa f.ai 1;eita com base na

campflJ1ha Gontra os play·
bOYfl. (me vel1,1 selielo deson·

• :a. ,', {_ ,\" f ,

vo�vi.clo em Niie'Tói '1 e;;�eJ.\)'
Horizonte.

BidauH
Inlernamenfo
RIO, 10 (OE) - O Itama

raty informou que não re

cebeu ainda nenhum pedida
de interna�l1ento do asilado
brasileiro George �idault,
O pedido seria baseado Ilas,
últimas e,ntrevislns conce

didas pelo ex·chefe da Orga
nização do Exército Secre

to na França.

Reunião da
Carne

�"---.

lado, as prímeíras tamílías

norteamericanas, retlraôas
.
do .víetname do S,2.\, 9 1'Í1Y-

Califórnia, depõls de ter
feito escala em f'::r:;no_lllh:.
Espera-se para os orox.mos
dias .), -éhcgada ·ir i.eoolheres e 13 crianças. chcgn,-'

garam a São Francisco na .nortcamcrlcancs
no Vietname,

._---._-_---

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

MONTEVIDÉU) 10 (OE)

Amp1ia·se a campanha
interna no Uruguai em prol
de exilados políticos' bnlsi
leims. O senador Edúarc10
Vic:tor Aiedo, mànüestou-se
pela revisão d(l, c1ecisã.o que'.
negoú nsilo ilOmico aos ex-

. del;broclos A1mino Aful1s0 <;
Max da çosta Santos, SE'-

• �o. infúrme da <$1;.;10 B1

E;'pectador .. 'Pre-gOll raro-

1)<3m a, l'ccomidera(!ão do
internamento do ·ex-deputa
do 'Leonel BTiz'.�h, A nomea
çã'o do novo Presidente do

" "

,.

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

Assalto ao Carro-Transoorte do "Moreira SaUes"':

Policia ·Continua 'as Tontas
Mistérir Permanece

PRORROGACÃO
� 'Dest1e ({ue Slll'gill li{) Cal1iP6 de tlebates .

ao questã� I

d,a coindflência de mandatos, trnÜ'allJ.OS a auonlá·ht em
seu aspectu tealí.sUco, sem a l1widêncill de lhé olÍ mí .

nimo l�:tl·cja.Li�i�1() parlhl<'lrio, pOli. sig'nH"lcar aSsllnto
,itw(tl.f;Hlo. sôJ,lJ'P- qW'l órg'll'tS ,'�iú-I'l�di>l"t':<; '{{il op'I�Hati
pública. nãu poderiam alhciar'se, i:mponflo·sc examIná.lo.
dUln lJOnto·de·vista sUiJel"iur, CID totlos (Is s�us âllgl1lo�
e em suas implicações.

Com efeito, foi e contilll;a sendo nos�o entendimen.
to, que o problema, sollretudo no que se refere ao man.·

dato-taulJ)ão, tcm l10sitiya relação com a autonomia do,;
Estados, exig.indo, por isso, um. trato menos allressado {�
menos supcrficial, "isando a evitar a criarão de ]!Irecc
dC'lllCS flue podem oferecer efeitos de futl!ras e perigo.
sas conseqüências. Levamo's ChI conta, no particular, <J.
clareza dos preceitos constitucionais que regem a IDa·

téria.,
Sé, .c.ontudd'; a -SOlução ,1 adotar fôsse {[p. Ordl'l)l co"

.letiva, estubélecendo-se, assim, um roteiro de uniforme
t,l,leance, 'nada Jmycria a obstar. Trata-sc. norém, de um

problema· pal'Jela\lo, l'eferindoose somen:te' a onze Esta.
(los, que deverão ajustar·se ao prazo único de movimen.
tação sucessória, evitando·se pleitos esparsos, com agra·
yamento de despesa.s e de agitações ora dispensáveis.

Não se de,-cm ignorar, ainda, os pCl'(:alços da me·

(lida eXCeI}cional.
'

I De um lado, - o administrativo, - os resuHadüs
) .. se acusarão prejudiciais, con.traproducentes. Basta qU('

I se saiba que um nôvo govêrllo, com a exígua dlu-agãn
de um ano, se tiver. veleidades, de reformular planos, I_.I paralisará o int.cnsivo ritmo de realizações, sem espaço .

I, ':10 tempo 113m concretizar planos de ação criadora. Ou, fl então, conrsernuá o iraballio dinâmico em llollto.lllorto. I

i rcstrin:;.imlo-se a lml mero, ilisplic.ente e I'xelusivo ex·
I
-,,'t 1 't··

.

i .pemeu e JUrocn. lCO.

De olJtro lado, a adoção, de duas das i:rês soluçõe�·
[tvClltadas importará em .collilições nocivas' à própria
obr'1 revolucionária. A intervenção, ·"ver'j}i gratia", não
]lcI'dcrIa as caraCterísticas de ato. "iólento anti-democrá.
tico, ;por não se subordinar ao mandamento constitu
cional que a determina e regulariza, mas rlll· casos di.
ferentes, nem (':0118ul1ar a soberania J)opular já manifes·
t:Hla, . us:urpando·a. Mas, ao que parece, está ela acerta·
damente fora de cogitação.'

A eleição direta, aparentemente aceitá\CI, inquina
se de inóportuni(lade, enlbora apregoada por illterêsses
facciosos em jôrto. ]� ql�e os anti-revolucionários e o�
extremistas encontrarão nela brécha de. peuetraçãQ para
o seu l�íister. demagógico, confusionista e t1esagl�egador,
tranSf0n11ando a propaganda eleitoral em veículo de
ação ilissolvcl1te, sem, dúvida. mais ampla e uesafogada,
ação que se tem aproveitado aié aqui de lloatos, intri
gas, calúnias e alarmismo, felizmente desr(�itos ou es.

magados pela uldormida vigilância das autoridades l·e·
. pressoras inflexíveis.'

Felinto Müller declarou que Radmacker P·ede D,'e.m,.ij·Ssa··'O, COilclue-s'e,' assim, que ainda'não atulgimos o está.conversou com o Presidente ..;:
. gio nec�ssário à realização de l:leições, dentro de umCÇl.�telo J3râ:nco, iôbre ,a RIO, 10 (OE) - "O' único mitir o cargo de dire.i-or do, padtITo de disciplina chil'!\. que a restauração ep.1 pr6prorrogação' ·'éJ.e 'mandatos modo disciplinado que o pessoal do Ministério da

·-cesso asseg'ura.rá a �etr tempo com afirmativas possibio'de governadores. Disse que milit.ar tem de discordar é Marinha, do qual se demi- lidades.tra�lsmitiu ao chefe do Go- o pedido de d�niissão". As- tiu por discordar' da saIu- O rumo :: ;!icgUÍl', normal, eficaz e tral1qüilo será,',,vêmo, a, sel'ltim,ento da ·sim .falou o almirante Au· 'ção dada à av.iação embar- .

1· - .

I d
' .

aSSlln, o (a pl'Ol"rogaçao lJUra. e slmp es do man ato go-;maioria paJ:hlnientar, que·é gusto Radmacker, ao trans- cada.
a favor de Slli'l fórmula de -----'--- .:._ ;..___--- �__

vern:unelltal. Não assume elá feição de COlltuluismo, se'j
eleições indiretas,re que fez K;ng trata do probl n,'na ü'a-'

.

'{Ululo a cOllcc}Jç5.0 matreira dos pcscadores ele scnsa'J'.

�., �.IIl·�a
I

'. cionalis1llos, purque não sc estende até 1970, não lJrevêver que o assunto poderia ......

reeleições, mas limita-se a um ano, para a, natural:

enOl'amadurecer ·sem pressa, d'
.. ...

. .

1.

'SCT'mlnacao rar\la.' ( ,trQsagem que cohigiI'á a anomalia do aparêlho político-pois a s01ução sómente se- I "" eleitoral, dando-lhe forma completa, maciça, normal.ria aplicada no final do WASHINGTON, 10 (OE) .racial em algllmas partes
ano. O' Seri.àdor 1ilelinto

E oferecerá· mal'g'em, como no caso' de Santa Cata-

I
;'

- .
- O reverendo Martin Lu-

-

dos Estados Unidos e 'petliú nla, onde se constrói harmoniosamente, beneficamente,Müller ,almoçou, com,· o:' ther King, premio nObél de
.

aincI'l' que '0 preSidente' en- denti.o dos, tígi(lqs e firmes limites da planificação, àelep�ltad'o Martins Rodri- paz 64 pela luta dos dI'reI· 'VI'asse' ao CO'lg lO· 'h ."

',.
-.

,

• ress l�ro- que não se inte:r.rompa a marcha ascensiol1:11 que valnosgues. e o AlmiT.8nte Amaral tos dos ne2:ros, fni. rer.ebi· posta a :fim 'de gl1r::mtir ao dCSellyo}vell(lo c que (} no;;�o progrcsso cre5ccHLe vD5]·Peixoto, t.ran'<n11't1ndo·II"ec' elo pelo 'lj"'""'S" "'(1' "n"te ]' "'11(101·1 11e:::I'0 o d'_', r'el' tl') elo "o'·to. An ,
I

- � ,. - o
. :"'"

.

,,\C:,. J.\ :::: . v � gTavando na história adn.linistrathio.econômi.ca do ]Jaís, ios resultados {:ie· sua entr'e- J01\1·1S01_1, "'tiO 15 1111'11l1-
'

t rol l s·' 1·, H � SaIr, c 8v aro! ao ]Orna IS·
.

como uma l"egozijad�"y:itór:ia do nosso govê:l"llQ C U;l.
.

�:;1b���
O Presidente ct::i tos ex :esiçlente o ���:m���J.Z:u;w��tr:ev' ]01 :8a{�el1te.. ." 'i-:-.::,::: :;;�;': ;i" .,L� �,é'"

.� �.. ,i.. ',". <),�.,.
"

.' ,�
• ':r< .

": No Uruguai:
de

Amplia-se s campanha
Pelos 'Asilados

Ainda o acordo
,BRASIL�EUA,
RIO, 10 (OE) - r�j'1r.:00

a imprensa o S111". t(,üimlm

d'o Barbosa. da Si1v�", ='.·tir
mau que o acordo 3Ü0!:� se_
guros de investimentos pri
vados Norte Americano;; no

Brasil foi assinado com o

governo brasileiro :,j,(!.-refe
rendul11 do Congres,>o Na

RIO, �O (OE) -- C01IVJ- cionaI. Disse ,que o al!(Ii:do
cados pelo Superintendcl1- não contem clausulas se

te da SUNAB, estiveram �s- cretas, não crio. privilq?;ios
ta tarde na Gu::m3.o�ra re� .

especIais ao cap·ta! estwn

presentantes dos frigorífi- geiro, niio se, choca .com a

cos e abatedo·res de carne legislaçãó brasileira, OcI pOl"
do Brasil central. O sr. n6rmaS de direito pubilCO
Guilherme Borghoff. procu- internacional e l'esponúc
ra encontrar uma fórmula inteiramente o intereSs8 do
que possibilite a imediata Brasil de ma.ior ca;lltal es·

redução nos preços da car- trangeiro para o 'se�l CÚ-;-
ne bovina.

.

senvolviínento.

Vi·ólento
Incendio
RECIl"E. 10 (()E) - Vio-

lento incendio irrompeu, n9,s.
depõ"i.tos da c:npreSd ie-·
cOiJ.dici.cn;1Clo,'a· de, pneus
C�,ri1et8:; do '1];eç'if� ';;ic,ausando
prejuizos superiores a cin·

cO·ênta nlilhões ele cruzei
.

ros. NumeJ;osas guarmçoes
do eOl"loO de bombeiros es

tivermr{ .

no local, lutanÇ1Ü
contra as chamas �ue final

mente foram dominadas.

Conselho Nacicnal
vêrno do Uruguai,

após a adoção daquelas de·
cisões.

de Go
deu-se

_ ..---_..: ---------_.�,.-::�
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'éo
BONN -, ('il.A.) O al do capital dR -saciedade

estatal "Ver�inigte' Eletrizi
taets _ -und Bergwerk !.G

(VEBA)", imenso consór-

Parlamento Fede�:.al· de

mão está apreciaurlo 6 pro

jeto de privatizaçâo parei-

cio de centra is elétricas e 'Pois 'dos empreendimentos
emprêsas de míneraeao. A MONTAN e Volkswagen, a

"VEBA" devera Sr-T a ter- ,ter seu capibal demoeratí-
ceira sociedade e:·;t.<lt,tl, de-

I

o consórcío, en '!
a S.')c�("clacle de

iHíbérrría AG, 1'·_
..

_

maiores da Ale-

zado.

O ministro do
Werner Dollínger
mentou o pro.etc
pontos capitais:

28.000
.

marcos anuais, rara
casados), devendo, outros ..

sim, o capital ser aumenta
do, através dc�t'), subscrí-

ção, de oi5'l _T'_lll��s para I

750 milhxes ·je l)1drCOS

Te�IOU1·O,.
.

funda
em deis

a) uma parcela maior da
população deverá 'ter fi, pos,
sibilidade de fa,7.�';: aplica
ções de capital tornando Integram
se co-propr:.. 2\;1.l'ics· je '1l11·, tre outras,
empreendimento "I;) tal ca Minerarão
pítal. urna ,d�s

manha e o l':egun(ÍD rorne-
b) é desejável um afluxo

de capitais.
Segundo o ]1�'oje:,J', 4!J%

das ações de ie;:�l':J ,e':' ore
recidas à venda, especial
mente para empregadores
de "receita méd.a: (até

cedor de energia, a L.5:3., de'
Eletricidade da Prússia AG,
-além de. empreeudirnehtos
no -. campo da química, na
vegação,· eletdcídade e mi-

neracão.

Trersponadcra ·Ribeiro lída. ,("

C0l'!1
"

25 ,anos de bons serviços, em
transportes de cargas entra Pôrto Alegre e'
Florianópolis.' ,Com�nica que mudou ...se' pa
ra à; rua Pedro .Ivo n. 1 com telefone 3835.

J
• ,

,
•

--_......_-..._.._.... '�...._( - .............- �----...._--

.'

Cornunica.çao'-dª Secretaria ,da Facul-,
dade de Filosofia r Gências e letras
da Universidade de Santa Catarina'

A Secretaria da Faculdade de, Filosofia, Ciências e

Letras, da Universidade de Santa Catarina, comunica pa-
ra .conhecimento dos interessados: '

j "-- _

1. - O Concurso de Habilltação para os Cursos d'l-' NO último sábado realizou-se na cidade 'de Itajaí
quela Faculdade realizar-se-á no período d3 16 a 22 'do, ' com grande suntuosidade; o casamento de Ana Hele-
corrente mês, com início às 8' horas, obedecendo as pró- na Bauer, com o dr. Paulo Roberto Cabral. As 18 ho-

\' ,'1 ras e' dez minutos; dava entrada mi Matr.iz do San-·
tissimo

.

Sacramento em companhia de seu pai, senhor
.;. Paulo Bauer, Ana Helena" que com seu' pórte elegan-

. i te e seu lindo vestido de noiva, caprichosamente con

feccionado, parecia uma princesa, O véu preso a !ima :
! delícãda" coroa, dava melhor realce ao seu rõsto. • -I
Recepção: Nos salões da "Sociedade Guarany", os I
pais dos noivos, sr.: e sra. Paulo Bauer e sr. e sra.

'l' Thomaz Chaves Cabral, recepcionaram os convidados
com um jantar americano. regado a uísque.

I Os noivos viajaram para.: o Rio de Janeiro, hospedes
I .. do Copa�abana Palace, onde passaram a "lua-de-mel"

'i ,':":":'

I ••• I
I De parabens a Direção I Procedente de Buenos' Aires,

I do Querência Palace, I encontram-se nesta cidade,

I pelo fino e esmerado I as senhoritas, Suzana � Caso

I serviço apresentado no ! tilho e lV('Ilria Del Carmen)
i jantar em homenagem I Alemãn.

I do Governador' Celso ! 1----- *"'* ·1
I Ramos, .'10 senhor Lau- I
'f ro da Cunha Camp.Os; 'I J O Presidente da ,Caixa r

I 'Suuprintend€lJte do Pla- . I, I Econômica Federal se- I
CURSO DE PEDAGOGIA ,I .no-Nacional do Carvão I I hor Heriberto Hü1se e. I' \

'

Português - dia 16 I -I. / o senhor Nilson Ben-
História Geral - db 17 .1 der, palestravam ani· I
Psicologia - dia 19 15 Anos: No próximo dia / madamente na sala de ,I

Para prestação Glas próvas, o:;; candidatos deverão a- 23, será festejado nos salões ,/
_

recepção do Q1,lerência '-I
. presentar o cartão de identificação expediclo pela Facul- do Querência PaIace,' os 15 I Palace. /
dade. '

,anos de' "Debora", 'filha do I *,;,* I
2. - Os exames de 2.a épocà e 2.à. chamada, realizar· casal Danilo Freire.

se-ã,o no mesmo período, isto é, de, 16 a 22 de fevereiro,
achando·se o respectivo edital afixado na" Secretaria da

Faculdad�.
3. - Conforme edital n.o '2/65, .afixado na Secretaria

cÍq F'8enldade de Filosofia, o p�azo para matrícula será de
,24 a 27 de fevereiro, devendo, os interessados in�truirein
o requerimento com os seguintes documentos:

a) Certidão de promoção ou aprovação (expedidas
pela' Faculdade).

b) Atestado de abreugrafia.
c) Recibo da taxá de matrícúia (CrS 100, cruzeiros por

matéri'1).
Florianópolis, 4 de fevelieiro de 1965 .

AS' BOAS OPORTUNIDADES SÃO RARAS,
POR ISTO ELAS DEVEM SER APROVEITADAS.

São 30 dias, durante 0$ quais você adquire
conju'ltos estof��osJ ou salas de fórmica
sem nen'hul'Tl tostão de entrada.
O prir:J8iro paga:mento '?
BC' rrr, você compra hoje e corneça a pagar
depois de 30 dias.

Aí eotá: 30 dias de oferta
, 30 dias de prazo
os pagamentos,

vas, a seguinte ordem:'

CURSO DE FI!.O�OFIA
Português - dia 16 -

Filosofia - dia 18

Francês, Espanhol, Italiano, inglês ou Alemã-i - dia 20

,CURSO DE GEOGRAFIA
Geograffa Geral - dia 16

Geografia do Brasil - dia 17

História Geral e do Brasil -;- dia 1�
para· você iniciar

�' (.... :. ,:�;'j '

..

t.

� Jf ...

-O orgulho de uma cas,a bem mobiliada·é o
orgulho de quem tem CIMO.

CURSO DE HISTO'RIA
.Hístóría do Brasil -' dia 16
História Geral - dia 17

!

I:;c·r, 3 t131,2'·]
.JERÓNIMO COELHO

t,

� . I

Geografia Geral e do Brasil - dia. 20

Português - dia 22

CURSO DE LETRAS

Português - dia 16

Latim -;- c,l.ia 18

Fràncês,' Espanhol, Italiano> Inglês, ali Alellüo - dia 20

O referido SemInário, con

voc,<;tdo pela Fundação Ale
mã para Assistôncia aos pai
ses Sub-desenvolvidos, pro·
porcionará ainda aos parti-.
cipantes, após aS'- reuniões
rotineiras, visitas aos' esta-

belecimentos espeeializados
de Brrlim, H'\luburgo, Bonn,
Heiclelberg, Tubinga e MUi,
nicho Os trabalilos se desen

volve,ão sob o sistema de

tradução simultânea, em a

lemão e em espanhol, facil
litando ao máxim? o aproo
veitamento dos técnicos la

tino·americanos.

O dr. Gama � Silva, .'1tual
sub-chefe do Gabinete do

Ministro da Saúde, foi dire
tor da 'Divisão de Organiza
ção Hopitalar, e, após o Seo
minárío passará um . mê,s
nos Estados UnIdos. O .dr.

Presente o Ministéria da Saúde ao,
Seminário em Berlim sô�re preparo

de Pessoallécnico
vel pela 'Comissão de Assun-

•

tos Internacionais do Gabi
nete do Ministro, e Secre

tario Geral do Conselho Fe

deral de, Medicina.
Aurora GO.l,lart - Secretiria lt

17·2

gas, de 19 países' latino-ame
ncanos, participarãoi" :de 4

de fevereiro a 3 de' março
das reuniões e trabalhos do

Seminário sôbre Preparo de

J;?esso,<;tl Técnico para Serví
ços de Saude e seu Planeja
mento, que te:'á lugar em..

�:.. '\ / /- ,Berlim naquele periodo. Os

W ,0 -t:\___.:j_-'"

);,
." ti /) ./}/�4 médicos brasileiros são os

'-I}�!'I'.'j:... \. -

-

,. I!/l--;; (_ ')./,/

�
drs. Mathias J,oaquim da

�;�;:.���cf�J>�):- . �,,\:-r;.\'fiilr;?�J
.

���:: ���rM;I�:�, e:;!�
� �_.:.LA1i1J ULAJ _,. cialmente designados pelo

-. I Minist(o Raimundo de Bri

to, da Saúct'e.

ORBE-PRESS - Três mé

dicas brasileiros, responsá
veis por setores de treina
mento de pessoal do Minis,-

tério d'1 Saúd;�, seguirão pa
ra a Alemanha, no próximo
dia 1.0 de fevereiro. JUnta
mente com outros 27 cole-

OSVALDO MELO
·{�·f�· �.

OTHON GAMA D'EÇA Foi um homem bom. E afirmar
isto em nossós dias, quando a maldade campeia, e os 'cqra
ções se forram de odios, invejas e toda a sorte de mald<;t
des, já é por, certo, afirmar muito. Tanto mais quando a

afirmação é sincera.

.othon, aquela figura simpática e sempre com um
.

sor

riso, aflor,':ll1do aos lábios sabia cativar a todos, estabele
, cencto um circulo de boas amizades, de adl�üração e res

peito.
.Não havia entre os que se aproximavam dele. que. não

se tornasse desde lógo, cativo pelas suas maneiras ama

veis e não ,'lpreciasse aquele sorrisp franco que era a atra

ção de sua personalidade;
Tendo feito já os seus setenta .'lnos bem vividos e úteis

para, si, sua família e seus amigos, era entretanto um mo

ço no espírito pela sua vivacidade e inteligência.
Nêste cantinho de crõniCil, hoje transforll).ado numa

grande saudade, nRo tralo do Athon poéta, do Othon li
terato, do Presidente ela Academia C. de Letras, cargo em

,

que se estava perpetuando para beneficio- 'daquela Casa,
nem do Prof. Othon de nossa Universidade de que se ha
'lia faz pouco tempo aposentado. Tudo issp ficou na ter·
i 8, nos livros, nos jornais.

Todo o meu pensamento se concentr,,,",, na Othón D'Eça,
II homem bom, porque dessa grandê virturlc que �aia ete,
'�eu (;Ol'açao, provinham :toC!a�'.•*s· ou.tras ·qué formaram o

ap11go inesquecívek €i que 'eie l"evou, para a eterrtidade •

. ,:� E
•. 9 m...)13 S�gh,1, t�Í!1Mm @, ,m�� :P��C&,! '.

"'iif

.,_J��,",,��!:;�:!���_��__ ��. __ .. __�__" __ :.��__,..:_-:

j),confecimentos
c1\IU{��-

Socia/s

------------�---I
I
/

CASAMENTO DE ANA HELENA E PAULO ROBERTO I
I
I
I

I. *':.':'. -, No proxnno domingo o ca

I Bastante movimentada ',I sal Galdino José Lenzi

I aconteceu na noite de I (Ruth), recebe em seu aparo

I terça feira no "Ameri- I tamento um grupo de amí

I can Bar" do Querência I gos, para um almoço.
'I Palace. O pianista Pau- I

lo Roberto Goveia da / 1---- **.. -,
Motta, deliciou os Ire- I I Marcílio Medeiros ri.
quentadores do simpá / I lho, George Alberta' Pei
tico ambiente, com lín- I I xoto, Luiz Henrique
das melodias de seu re- I I· Tancredo, Cesar -Mur'í- '

I : J io. Barbi e 'Armando 'v .

----:/ i Arris Filho, drincayam
I no "American Bar" i_do

Em· nossa cidade realizar-se- i Querência Palace. ',. ,I
'á em julho próximo, o I I.o; I ".;,*, I
Concurso Estadual de Pia- 11--- .,.,., -I
no, sob o alto patrocínio do Assumiu a Presidência [.
,Departamento de .Cultura da do Iate Clube. Cabeçu- I
,Secretaria' de Educação e das., o senhor Gené�io I
Cuit�ra de Santa Catarina.

,

Lins. Q, Presidente ..em I
,,"o fóco no último sábado, I

recepcionou
:

o mundo I
elegante da cidade de I

I
I
!
I

----I

. pertórío.
*::::!=

1- •

*** --�--I
I
I Itajaí, e convidados es-

I I, pecíais para uma. movi

I f' mentada reunião dan-

---II
1----

I Está circulando em

I nossa, cidade, o acadê

I mico de mediciná, An

I tônío Carlos da Nova -,

1---- çante ..
:!:**

,;, ,;, *. -----------

Fomos mformados"que se-
,

I *** I· rá em julho próximo, a fes-
.

t No último sábado o CQ- I ta de formatura da 1.a tur-

I .sal Cesar Seara ,(Zil- I ma de Médicos da Faculda-

I ma) em seu bonito. a- I de de'Me"dicm� da Univ.ersi-
I partamento, recebeu ·pa I dade de Santa Catarina.

I tamento, recebeu para I
I um jantar, o dr. Luiz I
/ Augusto de Maur,!} Fet- I. Sábado próximo, o Clube da

I ro, acompanhada da bo- ., Colma (Lira Tenis), aconte

I nita srta. Maria Mada- I cerá com movimentada noi-

I lena Cunha Voltolíni. 1 te ,carnavalesca.
1---- '",** I,

, I

'Rai'mundo de Bri'to Cidadão de Caxias
ORBE-PRESS o' Vereador

Alvaro da Rocha Samiva,
Presidente da Câmara Mu

nicIpal de Duque de ·Caxiàs,
no Estado do Rio comuni
cou ontem ao Ministro ,Rai:
mundo de Brito que àquela
Casa lhe concedeu o título

-

no próximo di:1 12 de feverei
1'0, às 17 horas, e na nlesma
ocasião será reslizada a so

lenidade de, transmissão do
título de "Cid�dão Duque-

de "Cidadão
se",

Duquecaxien-

caxiense" Post ll/Iortem, con

ferido ao ex·Presidente Ken

nedy, ao sr. Ge:-:rge Boehrer,
Adido Cultural da Embaixa·
da dos Estados Unidos.A entreg'1 elo título será

---_------

EDITAL DE M�lRICULA
ESCOLA PROFISSIONAL FD,IININA
DR. JORGE LACERDA DA CAPITAL
Dias 15, 16 e 17
Horários das 9 às 12' das 14 às 17,e das

18,30 às 20,-30
DOCUMENTOS

'rt;.'l'
:1 I

JtJ� ,_. I,:t&�".JIii,.."_

Certidão de idade ou casamento
Atestado de vacina

�testado de. habilitação >'

Idade 15

..

·WYPERAZ·,INA
Sem ;({)'Sj'referidos documentos nao se

.�:,-,.�.- .

matri
Ía-

extermina os�
defende a saúde
da criaçãc.

,f/Nt/(tlJ lfl-7ffi_etll .'/?dZ. DIViSA0 A,GRO-PECUÀRIA
,

Pinto. ,129.,., CaixaJ,?' ..715-
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COM, EUCLIDES PINHEIRO '..

D,errapa�gens'IC01ntro:1adas, Acrobacias,,' Shaw sô'bre

l1Jcal:' PISTA ASFÁlTI(/(DA. PRAINHA

duas.rodas
, '

,. )

MEYER SA• •

fi, E'"

\0 'FMI aGtorlza saques' de
\\ 125 Milhões Pelo ·Brasil

v

_ .\

SlMCA· DO BRASil

PRAIA CANÁSVIEIRAS WASHINGTON, ORBE-

PRESS - O Fundo M011e
. ""-

tário Internacional
- I

(FMI)L'OT,E S
No Melhor Local _'

.
Bela

,

aprovou' mil acôrdo S;;;:ln-Zona Res,i- by com o' govêrno do BTâ-

dencial -,-' Luz Elétrica _. Ruas 'Revestida� sil qtle permite, saques de
um equivalente de até 1');)
milhões de

'.. d91ares, nos

Tr<;ltar com Heitor Bittencourt, aos' sá, . pr��ímos 12 mese3,

hados e domingo� no !local e ó'utros dias--
O acôrdo tem por obj e-

Rua FraÍ].cisco Tolentino, 21 _' 'Fone 3950 tivo apoiar os esb.·ços que
,

JdesEmvolvem' as auturida-

Para Transito de Veículos. ;

'Instituto de Apos'entado'ria e Pensões
'dos Ferroviários e- Empregados em

Serviços Públicos (

des brasileir<1.s para r'.�du
zi'r a taxa' da inflação me

lhorar ,o saldo mi" eontas
éxternas e promover o de

;senvolvimeIito econênic0
nacional.

o pelegado do I.A.P.F.E.S.P. no Estado., de Santa Ca
tarina,. co.munica qUé a co.ntribuição relativa ao._. Salário- '

Educação, instituido pela Lei n.o 4440, de 27-10-1964,; obe-
decerá às· seguintes normas:'

,

.

.

a)· - DA dBRIGATORIEDADE - As emprêsas vincu
ladas ao IAPFESP estão., indistintamente, sujeitas ao. pa.,___
gamento'. do Salário Educação., ressàlvada a isençaó forne
cida pela administração. estadua-l de ensino.;

b) -,- DA INCIDÊNCIA - A .contribuição será de 2%
sobre o. sàJário. mínimo. mensal de adulto., ro.cal, multipli-, .

c'ldo. pelo número. de empregado.s qualquer que seja a ida-
de, estado civil 'ou núIT1ero"de filhos,a forma -de admís�
sãO, o. 'regime de tra:baÚlO, 'à modalidade d3 remuneração.

.. '
e o. valor do salário correspondente; ,

,I, c) -: �� I�nCI?·e FOR�A DO �ECOLHlMEN:EO \
A contnbmçao e deVIda a'partIr do mes de, dezembro, co.m
b,3se no. nÚmero .de· empregadOS registrados nesse 'mês, e

recolhida no mês de janeiro de 1965, juntamente co.m às
.

contribuições normais . deviàas
.

ao' IAPFESP; co.nstando.
da mesma guiá ,de reéolhimento. no espaço, destinado a

co.ntribuições. de Terceiros..
Observação: Nenhum· valo.r nilativo. às

f contribuições
Previdenciárias, 'será recebido sem que na guia de recolhi

lnento fig· rem as quotas .referente a Salário-Educação
ou nela conste 'ia· dec1araçao competente de isenção..

.'

.rEniJ{;Q';.n:oS� ...:.. n�leg�do .Estad:ual ... �

(t�_,:UA",,�,��:".;-';��L. :- i�-:;,':(}?{��\-::>
' .

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
SALA'RiO.EDUCAÇÃO'

Disse o FMI

lUun\cação:
0.!11

"Nos últimos an03, so

freu o BrasU -�,s consequên
cias de um rápido.' at1l11(!U
to n()s custos e. Pi'cÇOS in

ternos·. 'Ísto se acompanhou
de' consIderáveis' distorções
no sistemà de preços e de

dificuldades '10 balar.(;u de,

pagamei1�os, o que {esultoü
num acúJ11!lio :.!e atrasado:;
!Comerciais e fillallceir0s,

além de unv. grande c1ívi.z
da externa( O 'probl('nn (la

liquidação das dívid!ls :1,-

gTavou-se ; a \despeit.o do
desafôro reeentemen.te con

'cedido pelos prin::!ipàis ,cre-

'dores. Após a.ssllmir ;) Po..,

der, em abr!:i' de 1964; o a:

tual govêrno·· brasileir:1 em

penhou-se em é:m.'!glr ES

sas dist.orçõcq' e ,desequiTí-

"No campo das fjllancas
.. _

\ t··

públicas, inc!u·i o,progl'�ma
il10vas mediclu s tributártas'

contenção das. ,despf�as,
particularmente mediar.te

'

uma 'pOlítica saiarraí,. me
lhor contrôlc administra�i
vo sôbre os gasttJs de>

.

go

vêrno: e rea im;tamei1tos :pf\.
riódicos na; taxas dos ser
viços de' utilidade pública.·
A ,política pal'.'t o s�tor pri
vado inclui uni 111::.:0.\01' dE- ------,:---.--------------------�

fSempehho do mecani$mo
'de' préço, pata a elin;liha":
ção gradual das graves dis
torções exisi·entes. V!gc;r.oso
estimulo às eXpl)!!t9,t;Õ€S,
melhor, contrúle eb cl'l�ditr

grama submetido ao FMI
em fins de 1964, icJui �111-
'Portantes reformas insfiLu
,cionais, ®rticuli;1,rm@1.e.:!1
criacão deüml�anco Ct),l1-
traI" e um extenso p;ano
f(nanceiro. ;..

bancáriO ta.o "1'2 ciLi';.!:Jio
flexível �ara. ,,'3Segurar' l,1e
lhor õp�raç.ão �lo· ba!àn:;o
de pagamentns, liquichlç;'to
dos atrasados, ;:)omel'Clal.3

e medidas dc<;tinadg.C: ::i: e11

corajar um· influxo ·de' !'ii

pital estrangeit J ofiéj�j e

privado, a fim' de '3.judar o

desenvi)lviment� do vasto
,potencial econômico. do
Brasil.

"O Brasil te.r:l ,n,). FMI,
uma quot3. de ::!1l0 milhões
de· dólares e �elts saques
brutos, desd" qu� se to�

nou memb'!.'o .da" i:1SI:'.1,ui«áo
brios. Os Pl'lmelJ'OS l:xltos f:'lev�),m-se 3 L'í11 "r;uivale!1-
foram obtido:,: nos esforç'\' te de 423 mi�h'�"s
para conter o ritmo na 1n- res, dos quais 139
flação e melhor r ..

as finan . ainda, a liquidar"

:.:{0;}�:,�j��i;,�;:ça�,:nn;:s,���!,' ic�.. q'��::i
'

.

''i'i;,�\t&t��-�Iji

Por Fiodor Ovhínnkov
sarnente nas proximidades
de Voronech.

rador da reação e transpor:
tadora do calor.

ORBE-PRESS - 'URSS - A zona ativa do reator a-
Na Terceira Conferência In- chá-se dentro de um envólu
ternacíonaí Sôore' o Emprê- oro de aço. especial termor-
go Pacifico da (Energia A- resistente, cujas, demensões l' I d '.

"

tômíoa, realizada recente-
sa a. e Jantar com mesa elástica

- são bastante consideráveis:
.

mente em Genebra, mareou quatro metros de diâmetro, 2 fi, 6 .cadeiras e 1 buffet com espelho.
se uma jgrande contribtiição. por doze de altura.

.

1 1 E f ldda União Sovíétíea ,par�..o 'v ' c p ano s�,en o. er,'
.' _

,

desenvolvímento ' pds
'.'

c�hé o �ómbusthtel nÜCl�a-�� � ',1 P.e·ntéáêÍeítâ� "Pi�-êcos·';r�zoáveis.
, .�., ...

. trais atomoelétríoas, ácido de urânio Iígeiramen Tratar à rUa Anita Garib,.aldi, n. 47Po.I' que vem .se, desenvol- te enriquecido', em forma
vendo tão intensamente, nos de varetas ctlíndrlcas, dás pelo fone, 292,2. "

,,'

-ültimoa 'a�Iilos,' a
.

construção. que o reator eontém' mais ":--;-""�'�,'--.----�.,.._-----;.----

:s�oc:Zt���IiC:t0;e:r����:: ��i;�·Z.�O .h;:!�e��i:d�s�: -,' 'VEND-E�$E :SARCO
J reservas' terrestres de com-' ciais.Esta � 'ÇJ.nantidade ,de \

VENDksE um,"B{\Ré0 Classe GUANABÁRA;, cornple-
bustíveij; '�orgânicos\ que che combustível hasta para. um

Lamente etjuipacl6' ineXqf$i've' �C?m ,i'nótoÍ' e 'Carro reboque.
garam .a .ser lima

'

matéria 'ano e meio de runcionamen-
-'

Trat�r, com .o' S.T:>W.ilSr_;m
\

na Galeria' dW3
•

Sedas;
prima _in�l:(bstit1:lível para a. to da c:�mtral..à notêncía, no- ,:!.f� r '

, _.<

'
• ,

.'

',f
.

, "

iBdlístria2 química! ci}ie,:' de.,. mínal ode 210:000 kw!h�:; .,' TE,··.·A·T·O·',;R•. 'IN'.·.'I'.·E�R' i'r.'A'C;:--.:I�ON-',A'.L'·-·· .-M-."O'D'�","-Sfnvolve::J'!om"rapidàs v ,O rna-' " Pará' regular o nrooesso .

., 1�.
_ TD*6

ter'íal Pa.T.<.i; . a obtet<l<'!ãó' 'da' d� reáção nucleal' servemas
' ".>

:; .•.•
,

'_.",:.. j'" � -.'

energia: '.:'éléh:ica·, ê}tér.mica, b' 1'" . '. ,
.

,',

na. cen.trW.'àtômica é'.na··
aínhas especiais, absorve- COM LAMINA:' l:RArrAR C-OM O "SR fIE. I . , doras de' neutrens. a- CG-

_ ) 7.
" \,

'
,

.
. .: • • .:.I'

at1;1àJ{da:d�,:'"urâlli�. ; ., �
"

. mando' deste sistema aMó!r" ,,' �;
. ,

. ,
';,'

.

. vente" é:fEítUà:s�é ,'luto:rhática-'" L-10' AV,'..',
i

'R'...
'

ro ':o,._p.• A::ir-r:Q, 4'1 Sri:riR"'lC' I GE' vªnt3;josá '. a' obtencão : mente.en distância, do poso -.

.. " o-,:� fij.� _

o)
. O:D j:J�.' J�

de energia' 'el�trica em_. cen- to' central
-

�' '."
, ;';;,: ..

traís atõmJcaEi?·Os .. CiÍctllos. As' exp<r�sas da reacão, �u-' JA TE""T' ':2' i} 9"3�;9''.' �.�',' rS� . • .:
,

'.

demonstr>aÍfi .qué',p.s eentrais ClElar:a'á9:uil, .no reator rss ., .t,i: ú-' '* ','-= E 'l'ADO'DA GU ...L... ..
atômíca:�i' 'de .'500:01)0 � kw/h: aquéce até- 210 gra.l1s C. ibai:.

.'

-

.. 'y
.

\,.' ,,' ;.i, <'(r.-,
' : �,' ....!:

i
.

em diaitte"podem 'rivalizar xa unJ,ã pn�qsã0- de IDO/ato. NA'BAR' ,.
.'

o'· "', _ fi',

hoje cQnl: as c��tt.áiS atômí- '. ..' .' "A�<,,· �',; ,.
I e

�

caso Eviden.t.emen,.: '.':e,· é-, P'reei-
mosreras, 'dei;lois do quP'')j,''l.8 f,"(- ,..-'

, •

.:" �". '.-
� sa, pelos geradoras de vapor. """,'

.
.

t

':-1. <

so te),' em cont!J,. a çOIQca,ção.

iSi:t;���tf�e:����:.s�l\. �;����::t���::�:iC�!���:, f" �B""E:�l"::2';''�'<�A'·"··G··":'�8··"
.

::---,'
que preserva da ra�iiotivida- lJ:ss��u:n�:����t�o:�ap,'l� �L.··U.,,". ,""", ...

'

.

ft,....::_� .. , ", ,'., ',. 5'·Tb-'de ao. 'pessoal. . f ... '

c.

"

.

rá. a populâção. O próprio tz: �_� .

.

A segurança d�:'pess0à-1 é rea.tor e, todos ,o.S equiPa-·. ::S.'\"�" "'.'
.'

,','
.

da população. é cuiélada 'dI'a -

--- �!'-'.Iii••IIiI.1'mentos' . e condutos pelos .. III IS!.
e noite po.r' u,ui �etviç0'i dQsf", quais a água' radioativa ciro
métriço espé'ciàJ 'que: c.ontro� ..

cular .

acham-se alojadas em
la. o. nfv(!l, :da: l'adiÍl'ção •

.
nos 6ot1'l:partimentos especi;1islocais da ·'ce.ntral. e se.u� ar: b

.

, com oa protêcão do co.n·
,redo.res'.

. ... .

creto' .pesado �u de ferro
Que co.nstibe em �i esta c·pmbustível,. a construção de

central? i
tais centraJs, sem dúvida al-

': Em seu primeiro " bloc'o gúma, é Yçmtajosa no. as
foi e�preg'ldo o :assim' cha- pééto econôrnico.,
-mado .tipÕ' de. n�ater .: água- Nl'ls regiõE;s centrais da

.

aquático, Quer i 'dizer: a parte e�ropéi'l da URSS
água o.rdin"ária, co.mum,'.,' fa'." . -

t
. .

'" sen e-se uma '::H!'Udá escassez
no reator o. papel.'de c. m'od'e- d b'

".- .

e.. com ustIvel, _o.rganial.
I

Daí que se haja construido
uma central atômica, presi-

VENDE-SE
de

ou

122

,
'

COl\'lUNICACÃO
A Diretoria do, Clube :'Doze d� Agôsto" reunida, tomou

as seguintes r(lsoluções,. que vigorárão pam< 'OS festejos
carnavalescos:

.

,

PROGRAMA DOS FESTEJOS "

. B�II-E;S \_�-,�l):��M REALIZADOS NA SEU}.': SOCIAL
'..

Sübado -:-; ..27 i
- .'BatIe de -.Abertura·

"

,.

. pomingo. -= 28 _- .baile na Séde Social,
"

,., S\egunda' '-,-. 1.0 _:_ Baile Infantil na Séde�Social
,Seg):mda _:_ f,o Bltile Adultos n'l Séde Social

,

) .:I�rça:-:- 2 -

�

B�ile na Sede Social."

r .�

i�S BAILES'. C,oME('.AUÃÓ:
,,-< f" -�.t· < -r." PFll:? a.dlllto.�,.'!l;S1 ,23,O(!)horas

",'
' Para in�antil iJ,s 15,00 - as 19,00 horas ..

�'C�te"m"a:' "d "F . 'd<'�"C':""" '" '"'
.. �!; •.�!.l -.- .,."+".< .... ,,_,,.,.,,,,,,,:,_..• ,,•._ "".,;' -:�.r":'

il:< ;lI.). .' . ,e un o. ,i omum ..' �:- "e lY�,E�M�' 'c,:', P;F"�f.O$·; .,

aquisiçâo-":'4e '�l'tltomÓ\reIs, e e�iniõnet�s � 'V;-l- pro;��e��;:�es �i:Jc:.al �,4 'noites - Cr$ 12,000, �;para' não

,aquisiçoã',d,�:·a.�!pmóveis, � çaminonetas Vol- . �fL. Séde 'S�Ciál - 1 noites - Cr$ 10:000, - para pro-

kswageni l',i:··t.. d f.
phetanos

< .

x_
/

." , "

_

pe �.
'.
:>1.S �ma ,e u!l�o comum, que Na Sooe 'Social ,- 1 noite - cll �MOo.

estao ab�rtas;',asJi�f:!r.i�,õe�: p�a a primeira OBS. ::-,·.Cadt.:�óC�b s1 �bdg�'�jdéfllirir uma mesa.

sene Ma lo
".

" l' ','.' . '.' ROLliA - Cr$ LOOO,_/1JOl' tl01te,
, " lOte.s�. esc,areçlmentos "os mteressa- CONVITES.

.
,

dos poderão 91:J�er no escrit6i-io de nossa Ma..:. Cas"l-I.'.:_"Cr$ 20.000. para tocla� as noite�:;

triz à rua CeL Eedro 1) .... "", 1466 'E
.. Cas�l. - CS 8.000. para uma noite

.

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

'
. ,e�or.<?, ' ,no s Indlv�dual - Cr$ ,'15.000. pera todas as noites

tI:elto, nO' hOT;arlQ • cotnerGI.a1. '

.
'

�. . Indi:vitloUal. _:. 91'S 6.000. para uma noit,e
G. RAMOS ·S/A. COMÉRCIO E "'A'G'E'-NCI \ '\, ES�udante� devid�rn"f'..nte ;cred.!'lnr,Ütc1()S

,

"

. ' �, .. ' . "

"

'
,

,
. .

.

"

1
. Cr$ 10.000. pal'fl todas as noites \... '

'.

.,,_�ve,ndedt)res, Autorizados Estudánte devidamente credenciados'
.

'<
.

,
.

, 'Cr$ 4.000. por umá noite.
A posse da'. mesa não· 'dará din;ito à entrada, sendo

necessár,io' a carteira e b taiãb do' mês ou (anuidade de
1965) 01) o.:cónvite aCOl'pparihado,\de documento

'

compro·
v.'ldor da ídentidacié.· '\ '.

'

INTERC�B!O� Cr$ 8.000. por todas as noites
Por uma nÇíite' Cl'$' 3,QOO.
RESERVA:'

.

A:U.TOMÓVElS,
.

",,'

:t.':.ConVifépara'M:iSSáéde7. DiaJoão da Silva 'FJÔres,·
'

..

Viúva. filhos" . g�nro
�
e h�tQS. de JOAo

DA SILVA ELÔRES; profund�ínente CO:1S

ternpdbs cOlnl'� desapareciinent�' de seu i�s�
quecível espôso; péti,. sogro' e' a�ô; cónvid'1m
aos parentes'e p�ssoas de .s�as.relações para
assistirem 'a m'issa de 70 diá, que será �elebra
da dia 12 se�ta-feira) às 8 hs; na Carela, do
Colégio Catarinense.:

.

j _;. 'As 'senhas seTão 'distribui ias às 7,00 horas do

�ia 13 de fevereiro (Sábacto\ e a venda será iniciada às
8,00 . hora;s dó mesmo dia.

2 -'- ,O pl;lgamento será feito no' alo da qlli�ição�
3 - qs convites o,bedecerão às. exigênCias est,'3.tutárias

e poderão. ser requisitados' a partir' do
.

dia 22·2-65, e se

rão -entregues após '48 horas.
4 - NOS DIAS DE BAILE A SECRETARIA FUNCIO·

NARA' NO HORA'RIO. DE 14,00 'AS 18,00 HORAS, EX
CLUSIVAMENTE PARA'VENDA DE-CONVITES.

5 ___;. No ato, da aquisição. do convite o sócio solicitan
te deverá:

A - ApreseIltar a carteira ,social e o talão do mês,
.6 - Os convites só poderão ser fornecidos pela Secre

tari'l.
7 .;._ O convite nãõ dará direito a mesa que será.paga \

a pl:_lrte.
8 - A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FEITA

PELO ASSOCIADO.'
1. - E' rigorosamente vedada a entrad'l de menores

nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) -- só acomp,3nhados
de seus pais.

2' - No baile infantil só será permitido a dailca até
r. idade de 14 anos.

�

,

, 3 - No. baile infNltil não será permitido o uso do
lança perfume.

4 - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES OU
(ANUIDADE DE 1965) ovr O CONVITE SERÃO RIGORO·
SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA..

5 T Os port,l1dores de �onvite terão que apresentar
documento.e de identifutde. '

•

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

,carnaval.
SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO

LANÇA PERFUME COMO ENTO�PECENTE (CHERETA).
Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece o.S se

guintes pontos relativQs' ao Carnaval:
.

1 -. Não serão atendidos, no. decurso dos Bailes, ca·

sos de esquecimentós de cart.ei.rRs sociais o.U de anuidade).
2 - Não serão atendido.s, no decurso dos ba.iles, pedi

dos ou ·aquisição de convites-ingre;;;sos.
3 - Não serão atendidos pedidos de ingressos a" fo-

tógraf0s.
.'.

.

... • .

.

'
-

.

Florlitr6iJolis,,:.2P de J'aneiro ele lflR:=i.

.

Desde já àgradecem aos que
cerefi a êste ato de fé cristã.

cOfi:;_Jare·

"11F2
•

.
,

OLHOS
US.é' óculos

bem adoptados

otende,nos com pxotidõo
sua receita de óculos

ótiCA ESPECIALIZADA

MODl:RNO 'lABORATÓi{;"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lucremunto na \ 'Pro�u�ãG, Iniatriô., ilemã
Bomt' dos pe'IO: �,nnisi&!.o Federal nos p;rimeiros onze meses '�li�e�1tO).í'··8,3iJ· \�a)\l.\!1lJa- do' 'do; àrio an,tt,,·i!}::".A, in-

- Segundo dados ulvúlga- da Economia'; e111 Bonn, ',de
\

1964, a
-

proüutlvidáde iüú�,;, sôbre, :0 )leSnl? perío- dústría de. matérru 'pnn:'l
aumentou 13�'�, (1, de' h\a's
t'orms.çlio� 0',-0 t" � �c c )Ü:iU

'.,�.;'_'_ 1110, !j"le. A ·ind.u:;:,;:ol� -vons-
'trução (civil e-: subterrânea

, \
'f

.:
apos uma Q ri; � exparisao
n05· primeiros meses" ao a

r' ", ;:qjreSenLiio '1'0 9cg ü ndo
.semestrc 'de 196:1 um desen
volvíménto relativamente

calmo,' aumentando 8% 110

período :;an:;,il:i) -ncvembro.

: '.; � :
<

....... "

ORBE-PRESS

')"

. �
.

� Lãzaro Bartolomeu _'_,-
.• _

" ,I -, ,. '.\,

1
I

,,,' ,f

�'on9.F. A TV.FPOLIS, posso, afirmar ',que ela voltárá para,
s'lHsfilze� (iS, nossos ·telespeçtlutores. com bons programas
já cm caracter tlefillitívo ,llUê"é 0"nos80 dexejo. Provídên
�j,a.� estão sendo to�adas 'p'�rá ,ier Instalada

,

em' .lug!lf
mais apropriado com studios exigidos para uma estação

, " ..
-

.

. REFRIGERADOH,L"S E!o,{

FOCO' I

. �-" ,

TV.Florianópolis ,_' ci>rifirma taqibém .que dentro' de b;:e·,'
('('qet'á sair do �difíeio Ao Lux' Hotel, para um dos pontos
mais altos da cidade. À Torre no "Lux; foi' justemente pa- ,

'r::ll os prímedros testes", UI)S �rà�siriissores. Esta' Coluna,

lJU(' f'.Ii� a nrimeira a: dh:ulgar: e confirmar a exístênc'a da

c\e ,:rv transrnissâo, 'assim como 'a mudança da Torre, que

"f:"', Was, estará no ar com ri ,oi'6gràma Radar na Socieda

','.e, 'l'er:o apenas 'unl peuco' d:� calma aos meus prezados
,tc'especÚu:lore�. OBRI9ADO .

,.11
. �;..

CFURT·- Enquanto\ " qU8

antes da: �",flI':' J,
,

do P/iSf�'
-de umá geladelr:t era cr n-

,.,

sideradh 'CO!rlJ '�li1 'lux.i,
-1��J5e \na-�;; n-::'.. rnctnríe ,d0.�
;�f rs';D.le?l";·l.,;?� en:... ··:�:.r.�rL1-

/;, .. providu-. (le !'!,:f,' '!,', �'.:�l '-

I
I
I
I
I
1
I

.
"

.: Co Desta Ir)êiY!,:l, SIll'!I(' ;1

.. .\�!.'� �"''''--'''''�'''''''''-i;;:�_-,-�''_-----

O ssca 'irARÍO de' vi). -

l' DA viagem 6.2 nUp!:hlS

,�,ão e obras Públícas, 'Fn- retotnou o C3.381 Cc', Peter

:?enheiro', Dr, Arolde Pe- Scl:mi,lúusen,
,der'leira�. apresentou ;:,.0

Governacibr Celso Ra.Hlt,S, .

os e;lg(�:lh;"�:oJ; à6 pE':� t-�C

Est8,G1.�, (ir' ',:' do pejo EU6e-
nheíro _ .• 1)::, En;mni S:m'!:3,"
IV.tta, ��l ()('2si5.0 Ó C08Íe
d�

.

Ex,)r;;l:iVG catari.�wnS�,
h')u�vtu 83 r('inv1d'icaç:ô;_s
dós, eJ:genhe.1.\,0s e, <i-!m's2r:,�
t.eu 'sltaS (}lt'?t.rizes .parà.: 98
r'3aliza.,õeS dos servj(;(!;,'-rp:':,
doviariQs PO ,corrente (' .'�(

cicio, em Santa Cata:,?iilZl

'",.; rurtst a .. �t· :! gelr�dt.:ll·3.
utualnh:"l r, Ui':', JÍJlf'l:,

"I"',
,l( uxo,

.

e ,),)rt,1 n r :jel':; '
rável. ·Di�t/t:r':).)� tríbuna:s I (�
a.uaís c!!S',Úk r 1. ':8 ;'lS

.nto..R2. _,.ll.r:'.!'e::�··� .12��:
jlu um tribunal de FJ':;'�le'_

J

Bo:?irrl Painel-O

-ras, hOJ8 pr(Jl\loverá enl;':'i,

tro da ncante.
,

NA "Ílhacan"" crrculando

Helenir e lieusa de -souza ,

�L:tt. t�L1L"\ 111l1a �i·cladeb.'a
l'�:b.0a é '�1r;11,') :1( :l!'�l·.·::!
(rt��e e, dc!'-J ... ,,"'I, tcrma ·l.�:l�
j (,(:(€ S('1' i:j'·:'. (e e�:, ('�.'.

(·I..�o. As'sl�1�, er:q\.�a�1t0 ';,U0
t_;:1} Frv�T'!.c!·I� ..

·� :t ;�(1lc'"ltira

IMPRESSORA
. '. '.' " ", 9Jubas dó Rio do Snl:-que

nesta papital,
.

."
.

.'

"

"

�
.

'JO;:11ést,jc;;; Ül'�iI )r�rns.(l"y'J1S a

"1 "'ú.a vidD.. ';3�Tnple,-;� J," J lI ..: E ',POR. fiIar em ÇirCél-
, lando i1a "rlhacap" on\;c!1l,

"em "ó�bita', floria:nopoilliá-,·
, ri.á."; ,'3, Garota 'Ràda'l" I de

Criciúma - B�a'f,riz ':vle,ller;
,'e' sU:j. 'i�mã 'Lefttrlt. ,; i

,/ ,

�'���.1'G�U8.[n
. (!las5}rir.a�).'tG. ()

:drigeplL.Ul C('l'l1êJ, ':1:1 nr,:

S"-� de lu�..� C(Jr:�f)rlrte j';.��_
!,t'ü:!a o �rJDUDa,l :::e Fran-

, . .

'c1.,a't,. c}"u...:..:/, tOlL> \·.,·1sqI1�·

,',1 na [(epú'Jlira Feder.> I

·it�.�essitf)., llOJ � '-o €111 ("a,
�'( mpnn' q'"Ll'; "']]!11 C'llbs PS

tce�l,lld9-o:j � ;f! qU'.4ntidHf�t!

I '

ESTEVE e�11 Oriciunla; 'o c

Coronel Enge:lheiro LalJrú,
ClEJ!1a Campos - c;l.i'.}âmi.,' "

co e eficien'te p�esidellte :j�:'
Comissão �xe�utivil '30 l,'.ll.'
no do Caur,o Nadüna.t ,'.

"
'

I
J ( •

I
\

BAILE Muni.cipal :ôe

F'polis, vai abrir o:_ f.este-
•

jos, carnavalescos da nos_
sa Capital, no dia. v;.n�e e

seis próxima !lO ClUbe Do-.

:ze dé Agôsto -- s(xtaAe�

ra, êo�pletaudo c'.i11co dIas'

,de C!'.rnàval: C��nto e vinte

:wesas p.ara o referi 10 ,i)a-i

le, objetivo OJ,fJ. nã o su-
,

p�r lotar o Cru1:Je:. Já, es�ão
à venda Íla sec,retarLa ,do

, Clube ,Doze-.
/1.,
•• ' •

-

ife*�
( cli,çhi.

'olhetos - e'ot�í�99�
,
éortozes e cori�bq� .

'

. impr�ssO$ e��ci���t
óo�fO'tÓ

-

" �'�

, "

•, 1

I.
, [;l�p,')riQr ao "eu

�.!iário, Da; ' .... JANTAVAM no QtJerÔ:l1-
cia paL1c�, os .�r:�, jr."Ni1-�
SQll Bcn1er, dr. ;)ieter Si'h
ii1'idt. 'D"putad':) Atno'{ E�l'�?:
e :genr'q118 J3€l'g: E,�()!1(roj�:',
ta dr); !"'.ll:"(;!�á;) Tl1PY. Ma'n}_
tendo 'C:�):1';atr;tQS c:m1 ��Ú-:"

.'

..
j,?' guar�ar o� [dinlBr{.�::; f�l.
l:'i:/lllent,e 'der.·�rlt.' r�t Ví.'l�- em
a Dl b i e 11 te 6 refl'lgúo,do

I,

T�mbénJ. ,aumenta no v.1.;:e-
";J,,,

jp à tendêil'3ia, de veJ�.,der-
�, � l' "

.

sé alim,entos ',cong',:ados,
que o c�2;'?-,J).J��L2:t1','�..S�llfl,.td,:l'�
em su.a g,e,Iadell'a para: uso

oportuno. ,

'1
"

"

I
.

�i.
li

" '�o ;'" tortcta1,)s "·fi,�'ané�rntS ",_ tu,,;,'

1,,:,,,,,,\: ':;",', '-ternacbrif�fs I:-e" '(jontat,os:"PQ-
,

lt'tt'c6s, "'.:'� '} ,tel";'., .�,��'
,e

f I
I

r

,
" �.

'::',",.-:.'"OS 'Ai�ociados do éí';i'
,b�' Doze' de Agôsto, ,tetl1

, acesso no Baill(! �.1uniCipal,
a aI>resentad,o da

em dia com o' Clu-

A"sim, cléctci.lll
l' ", lo

�

rH�l 'çue, de> L�:")
pad:r'"io de "lo.).
é correu te (l clSC' :�'3

o rrr1'�.,I
do Di?,lal
CLL' :úem[,0

. \

DILlvIA ,si:'lei:- ...,·e ,Achul:..

1e3 l>b!1:all! �.i::!.s > ;31)1,1(9a:'1o
'do O .IJO·111'1::.--jf,a Jpat� o �c�

,':,casamel1to' Cl\lG ,será reali

zado Iiróxl'110 l�:x ;'7:,,: no.
Igreja CrU:idóx" Si,) f!r.o:
lau, às' 13 )1\11';:tS. OS cOI};i
qados �er:J,j

, recencionau0s,
no(Sal�,,(l 'Par('quial d4 :r�l'e ,

ja .:..� 11,tLl TnHmb Si}vel-:
ru,

unl re-

fr�gericlor., � Jrn': nd� (r n:rp �

art:�'() 'de nec,�ssHJf!.ÔC (Jue
(> 118J rode se" tOYrlrt!r) ,11L:"

réu (m!"is �,� ":v::lad�,
, -

\ '.

. MOZAR R�gis, o desta_
�

càdo Pituca do CInema Na

clo�lal, .tal - couviàado,' para
• _p;i.rt1c4par. da CQmissãc .Jul

gadora que élegeri;i a .Rai

Ilha' �o lJar..,wa:, da Cida

de e as c1assi�icaçõe� das
tantasias, no Bm!:] Muni'

-'cipal,

------�-_- ---:----_._-----,

I,

Manif stavõés da "'PranOa ;'8têrca
, Uo, PI'i ··Iema Alemão

"r,

CIiWULANDG r.a "�ln.a
cap", o casal dr Jos� -(RO-,
sa Myrion)' Schl'.1iot.' de
,São �ral1cisco do "Sul. Da.
MyrÍon, trocou de' idade'
segUnda.f\,Ú::t.

, .

, ,O TRA.JE pam 'o Bane
'

Muiücipár ,dr' Fp�r:is\ 65 ,_

$mQki�g :-. Bame).'. ,fantu-
· sias ,de lux;), o:igmal ou de

conjunto, As �el1hcl'a� e

· Senhoritas _,_. vestidos de

!'..Ia ou �-rH,ja çala.

,
.

GARBELL01'n, foi cou-"

tratado pelo Clube Doze .de '

AgÔst�, para' a' decoração - ,

carnavale!,>ca ,1965 - ..
'

que
receberá o título de ,"PA

LHAÇADA, No ClUbe. "29
de Junho" de Tubarão, vái
apres;:ntar .:), tlecorae:io

, "ARLEGUINAlJ�··. No Ba,!
le Munieip:1:, rle-'FPo,(jS, 65

aincla es.';á "bolando"

DON'N, lÓ :_ 'v.A. -

gUl"!uÇ) cOIHunJ.(:,-'..dQ do
Se- e se

�.:�(., ,&, .coJllere!"(:l�l. .�Jnl a �':';i-e agradp'�dr- ao 'uc:n';rut
,',;])1'221S8" QU, PfC';l,I';!�lte 9 G::l.uiI� o rato de tEr .:ies

1,> clcês, .. ond8, ','e ",l'(!b�"tC('- ·v' ,�cto de UU1i1 lOrma tão. �
I

nu�� ;'mpOrLa�'1Hi,c probi;: ",:". ":Vp, o [-1" '1";)\7ma ale�
,

t'
" ,

. I '

,Yl'\,\ ,n erna�: '1l8,iS; !)llaLt, ".,' da reUJ:1,r,,'liC:V:' dei' a

CON'CURSO,' ,POSTAUSTA' c�:eL�r.iü de, ��dt,:.ldi), 'V::'I). 110.
"

se, ,o p�'eside{:le d3 Gauile,'
cHl Sl1a r\.;(�8j.1te· l.!onferên-

\ cia �onl: a i,'1n:J�'eL:,s2�" €Xpos..
os cl'Jttrics", .:.h� �10\�el'�lÓ
fi�!1.:)'c"Us C01�1

.

::--:;:laç0 o ao

II} :'c bl('i1�à al!:l�l r].,(), Glt.'J. ('(:111 •

\. preenShO ,da .. coi1c·,{8..) :h};:tó�·

,cca� dos', aCOLlt,0clnlentJ:'; e

(l�. '1'(,'!:�ção (:a .l\i.Cí11[t'''_1ha.
�

2Ie1.'1���": ela �l��!_r,�ópa, ... [evr,r�úll
no ",éÔnclu&<',O ·.le nUl" a'
púz e o pr.o�';,,�S'"J �,� j<;u::.
l'Op1. estã9' ,-\ vuji:\d03 �. de

f(�l"!na� (.�ec!�.i,\�:;.. (

a 'S(..:�,: fio
do r51:QbJema �léri.1,:t') ql;ec
co]oqne "a' !JOl;��fJ(';;3. e ri,
o;" ::i?"c:dacl'e ,d'" �'2n,lill! ,ono'J,

, ,d� 1�,:'c:"nànlr9 1.
.• ,t �el'v�';Q 8'1:

!,
...·91�� u!,lc1g.c!e' (��)S

·

... ó:-;V(;�� �'�l-:'
rql)�\r,s':. '_" \

A TV-FlorianóPQljs; r!cn..::
tro 'de poucos dja.� vai. expe
'dir uma nota oficiai ex:

plicando as razões po� t0r

saído -:do ar com s"u::; t-ps ..
I

tes que estava;'n en, pro'Tas
técrHcas de seus apareli10s

,I. '

adqUl:::ic.OS.

,

{:Nôvo üútcnudú: 'Cr$' ::!lO,.UOO,oo ' A
POSTtLAS, àe ;Htvil'do cu.r! .«:). nõ'vó [ll'4jgrafllCl

Livraria Record Ltd.), - rua fi'cilflt,
I
.ç'

.

!,.e uC-O u, J1.\'i:.S 'ln'l�S Inl
J..;'J1·l<i,ntes O)�Jé' \1!'J� da po-'
.Jl,; ; f· f.rftl1cf:!""i':: '_; f.,Ul'!)!'tji�t.

-: ?J:l::iHil���ta\o�� -l'

, é.a Frab.çS";, '_·(�Z�::� ..-lJ cln�I�l;-
lj;'eS,·d_,! ..

-

. S(:h�midl. f -& '--:- 1''rJl!ÍI; i'
'Exainés �', j�lJihd tte"1�í55',
'L\h:.·.�dt� pelH "'Í\'r,vl�" de 'lt�l�IJ1,l.ob� Pll�

Preço 'e .;$ �J_ tIm,. "(1.
.'

-

"
,

,
;

�. - --------�,--

tal ------��-----------

"

.

( ,

_'-- ----

. T�ScnJ'r�r�:'O ftF Hl\'OCACI:\
- ,'- � � 'f

t I

,\BEL\J.U)n, p 'm,C·I\'FSB:FH.fj tO: PVI:S
.' i: �

" '" �
,

\'. f L\ IIN:
',",pl :,·i!:fJ!f�HI'i'� �.' , ,

H.!Ü1' (·�\P..;dhpi.I·!' !H�lfl'n f -..: '�' ''-'''b, .)

:\.COES: CIVIUR TrtABALHfS'ri\S. CO
lVn�RC'TATS. PREVIDENCIA 'SOCIÁL

.

, .7 -'.
. ",

Lei nQ. 4494 "INQUILTNATO" _;"", ,CON ..··:
, ',' ,.i '

, ,
' .

S{7LTAS DIAllIA1,lENTE . DAS 14,30. A�
17 lis.

.

,.'�:

De ordem do S1:. Diretor-Executivo torno púbiico qUlil
as Inscrições aos exames de admíssão ao Ginúsio' Industrial
(2.p. Çbamada), -est,.°:u:âo apertas, nesta Escola, de a a 12 de
'revereil'o, no Íioi'élriQ de ,8 às II hora,s, exelusiv51me1ite pura
c;anc1ióltç", çlo s�xo. ámseulino" 'os quais cleverã{) satisfazet

,as seguintes e:dgências:

('

a) i�1.l1de· mfnitna 'oe li anos completos ou a compl�t�l,
no decorrer do ljrese,nte ano, ,e média de 15 anos, cop.lprà
mdas '1)or, certici.ão de idade;"

T�ll t011.1aJc: ll� pO::;,;t.:f�o,
esté, ,e:11 corisrnúncla l!o�n

[ ti1�lnati va dr "Qli8 a po-'
, liti,,:;:,.' H:be,:):::T (0 Gnver;l�"
.' F2,d,� '0.1 'G.0S/jP i fU:Jdu\:;f:ú

"

'.'�9, i':epúlJUca t�crlU',l,.i. da
.' AI2·1;'iÜ1.i,ha eri'�:l,rn2'J 'pc:r-

r�:�"b-:'t�nente os � .. lt �resse�; L!'J

PO';l) alemão ,i!'6·.lt,�J) o

pl:i1,lr��)JO iUYl'I�!�: �11eirLV,1 d�

:'se1:v:!' "pal'� f,' pa� '') ])lun
,

'�Q .c�·n1? ,lnCm�}'�''') t.�(::' :g�ulIG
(r,1'81�JÇ";' or�l H�l��\. ·\EurorJu
u':}id�t�' j\ U13p.:,,·.ç:io ;��
.FdJ.,llí%\ em ,1 'j7{:Ec,r o fJO';'O
'a��n15o lio re�J; nr-be1.e(',Í1n��n
to C�3' f:'�Ja 'uIJ"l3.'::l'.:! n1!>1.\ .. !�(JJ
é at101hida c �t'n sl�hsfaçi'i;G

))) atestado de sàr:idacle física·e ,mental e vacinação
pass,'1dos pelo �D�parta!llento Estadual ele Saúde;, ,

.' .

�

c j Certificado de áonclusão do, Curso Primário oa a-

testado ele sU:Üciente illtitr'ução prim?l'ia;,
.

'

EXCEPCIONAL 'OPO.Rrre�mADE
(1) 6, fotografias 3[4 .

c) os ctOé"..ruientos devem ter ,as fil'.lll:as 'l'econhecicl...'1s.
"

Os exames se:tr.o réaliz1;ldo� dentro do �eguinte' horá-
.

."

rio: J I

15/2/65; àê' ti horas POTtugiies, (eliminatõri';S
13"/2/65, p,s 8 ,horas Matemática (eliminatória')
20;2/65, às 8 h9ras COillhecimcntos Gerais

dia
dia
dia

G ele Feverdro ele 1%5.
nua Volunlários da rát'ÍI:.. 1931 • fona·2·10C1 • C. Po�lai 2020 ·,PÔIHO AL�GRB,�S

Ei'!d, Telegr,; PAIROl'· �ilial: Ru� 7 da Set�mbI0� 1(l�.1 • FO"Q 1��8 -

-Caj:lo PGs!(;iI ,31.4 • Slume!'ltlu " se ·',Enr.i. Tale r, 'AGROPATflOL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AS 22 Horas 3. ORnO Df ÇARNAVA�: 0" Jrilje E�porfe -;- Meses Rejoj�aria Mull�r
. ,: .

I. ," ;.' :'.
,<

" ",,'•
.-

....

�

.: ••:�':.".� :', • ___,"'.... I
" " '

".'

'Posiç:�o S�,Yi�tiCfJ: Om.'E;��iórd/'Pt.bli�(;I·
;,l..
;;;_:_"

.. " �-� ....,_,._":,._-;_,,,-::_... _.�_..._,-_..._'_.':'._.__.._ .. ;'.;..�,� ... ,

". .B()NlIl -.. ·

.1�:':""" '{A.' -�, 0': ,tfu�ha$ 'd:e l'l.13,Leriál íncrí-"

,;
"

.;"Fç__..IIÍI .._�_ apêlo da' ,�Q.f�' rd,,-!' 'R�,�,o.. , min�tó:iq . refel��ilW 1l', cle",'

. ".,.' "

_ da Zo�l): de 0Cijp��p.o ,.3p-, litos nazístas descenhecí-

, víétíca �çia A����tihi :'.:�I'\�; dos, � -�im·. de C�V!�állOS
,

parlamentos .de'., ,t,:i�.�, "Q propagandisticà�e*e' :d�
•. mundo" rt� sen�id9 .: ,'o .'pUf! .vez' em quando no sentida
'. os mesmcs

'

a�u'e.m, copLça. a de valorizar PÓiiÜCR!Ilénti:
prescrtção . dos ��lit.�!s "ria- a,' Zona. Nenhj.1ni', represen":
cion,a!-so9i.ali&t,a:s�, constí- tante . da C�l-na:ra ,(.1-:) PClVQ

. tui uni: escárnío ':.0 pensi:.. -erttícara até' d -rnomento
menta . à�d��i, '� i-puti)isJ" �ll1a. prática, ,: semelhante,
declarou 'ontem s . 3.. ímpren- esgirimind0-se dlartamentc .

sa acr�itada:\' .eIA �oi.7i,·
,. '-"

um porta-voz géivern�mfn- com c a afitm8.(,áb contradi:'
tall; $ta�' as,s,lm -:bÂln'aci{lo t(.i)Iil, e absurda de que na
representação .

do . )0'10 nãe RC:publica F-é1el".11
.

o� l'ri�,
reprpc;er.tl).·a vJ;ntàcl,p .

�� mes 'nazistas e jc guerra,
:Pop��ia�ã'o <ta Alemanha: o· não" são submetírtos '1 11 s�
riental: "conrorme . ,fazem- p(tnsabilldade' érlmin�!. : ou
certos () ':Muro: ,4'�"perH�;' ,I:), são dê rnQdo lqsufiêient�.
e . s,utls . ÇOn��(;fI�ênpi�, re,:"

.

Oütrosstm, l;st� ; C�nla!!j.
ferendapdp , ,Q pteq9miLlip 9 t��

.

pé uma 1'otma· QjJ::,í :.a '

Çiã Yiolê,zrci\l ri� � Zõpa·,. Bp,: '�', d� _ oijtros . .t!iSi"l�!� ,�,,,i6� "

yiética: .,' ,. .,:
,

�" 'i . ticçlS, como ia P'J'f,. 'ia . e
',.
'., ' � :Che.cosloVâq'Jia.; q1le '':'�:lli,('

Segundo ,·0 portâ-"r�,'·, <> f:�tão dispostils a 'co!aboré,rregime. da ,ZÓria, valendo- ('I')m as aütortét�1de3 i!em;ú'
se .de argumentps' '\lltr�I!as 'pompeténtes no' ·e.5,��a:rl"::i': .

sados. retéI;Xl SUPO,8t�5 mon •. �I :.>nto ,d JS deli!i)s" nUll;;tas

LIRA TENIS CLUBE - DIA 13 - SABADO

. - '

A�DIVINBAÇÃO PARA HtM.ENS'DE, NEGÓCIOS
'. . .' .

.

Qual a outra

. vantagem que os

eq u iparnentos
Burroughs têm?'

,.

SIM

A J?urroughs mantém um eficiente Serviço Técnico de'

Manutenção que garante &' contínua eficiência de seus

eqmpamentos,' sejam as peql1;enas maqumas somadoras
ou computadores eletrônicos.

Os Serviços Técnicos de Manutenção Burroughs fazem'

pqi6dicamente inspeções técnicas preventIvas, verifica
ções, rélubrifiCação etc. Atendem logo os .�harriados" de
emergência. E a substitúiçao de peça� não custa nada.

,

,_.

.

6.s . Serv.iços Técnicos de

Manutenção da Burroughs
atendem os' clientes de

qualquer parte do ·País.

,

.;, Bur:rougn� do BrasU Móquinas Ltda.

'FLORiANÓPOLIS: Rua Celso Bayma) 292

Telefone: 2021 (recado$r

uportacaJ A!emã dê 8U�O,hÓVr.is
-STU'fT(}AR'�" 'v A - Federal" da· Alf'ID;\'·l'h.'l dll:ni pfeer',f!t,) .ct� ca-�: Ias de

A !n;;tl,�UlÇá.) le novas uisse em G'I)%. Estas" li:itru� .

ln o t·o rist.t��. él;,�",j� ::.tH!JS.

ê, séverg,� norm� Je trâ:lsi çoes, que el}t,raram"" enj vi·· mesmo qUE: ..:sl!f?!t :lJi.· t t'

to fêz COil1. qlie' 1 consumI) gor no «o�eço r!3 alIO, dJS nham ca 1 ,li. I) T:I:'nhum \le
q'e c�rVe;f:l ns, 'Repub;;ca põem 'S) ... .._ � p�t.II:·'\PS :t' � sastre ue· tr:;:,�I�,).

EstE!- dl,+:inuk lO de Cull-

sumo f(\� o::!J(":'J ele debat.::

M",OTOR, MARIT.IM:'Q'. BUD.A,,'. em Tct"��L'I!''';' nn I:.-:a�j�,
.

'

. de B!:1��r. Wue:'!tE'lllb·.'rg,
VENDE-SE um retificado é ainda "nao qUàndo ,la l'pn:àc. da AI-!'3-

.
" .', ,

,
.

I'iação j? '01:.11t.:\! .res tip
usado, de 120 HP, funcionando., POf Cr$':. ,. � Lúpulo .')C�l.I. �egul.do irl-

$.obo�OOQ ou à vista com 10% de c;lescont()� formou n pt�sJdt>:l''! dlt As
,. .

•. soCiaçác lS v�Jl(I.�s de rA·
.', Tratar com José Maria" trav�� Tobias pUlo !-r,n 1 :li'1'l::-ui '.,s: ..,'

:Mâc«ló, 96, -f)o� apdar fone 4�O��i4, «)U tom ré� cl"lt-'�q-s� .�,�t: � ç"n;
IJ'I.,.. "",.",.:..:..:,:.,1",6'" G.U,gli.:eltni, �a Carneu-o 'Lo

..
"
bO

..,." 5'7,'6' "'Ul�O. v')lte �'. R�'�,f'nt�1
�" \Clual'ldo' ,i ",� : � (l. -na SSi\c.') o..

,â!Ubo:; em CURITIBA. ·lO..F prhneiros éfeltt�.; iest... tie
vasO norm l'i,

'

,

FRANk,<?"URf IV A) ',...,..

Po� 2.9019,:-:[.7 'V�í.'tlÚs pro
duzidos Im 19M i ela li,·

dústr!a a,lt.',IIP,il:i: b�: '·t �le-
- má, ,1 l'lR ,,81 I(>l>':r,a��rn·
se ao 3�,': :r', r. ·onf"rn.e
informa ? Assodal,';l�. �le,
Indústriii'i A t�t.oal:1hllíst 1-

___ .

-

, ,

VENDE SE'
Vende-se . um REN4ULT ,48.

�o� sr. Joãq Motta ,a rua' E�peziIil
Saco dos Limões.

Tratar
363

----------------------------�----�--��

,
,

',' '1 ?
/'

,P" ,"

',CLUBE 13 Df OUTUBRO
.,' ';

',. Furidadó ;enl 1921
.

.� ':
I

. I

Programa do 'Carnaval'\ '.' , .. .

FUNDADO EM 1.921'
,

" , '::-1."0����1
"

P,ROO� '00'. CARNAVAL ''t.�,..-M;,�]

,

•
.

. '�' 'G?Di1uu,çaçáO
:

Adiretorla do Clube, "15 de 'Outubron em reunião. to�
mou as sitJgu-il?-teS .soi�çpe� �ue' vigorarã� . QOS festejOs
Carnavale�qos:' '.

.

','
.

.

,

...

PROGR,Al\'IA· Dos 'FESTEJOS

Sábado -, �7 ::.;_ ·;Baile qe' ��ttura
DbmiIÍgo - 2ir::_' 2;0' Bt\U�' Carnslvalesco

, '.

.' . �Bail� t�an�il ..

SegJ,Úlda ...:. to .::_ -3.8' :aêJie 'C,arnavalesco' ,

Terça.....,. 2'..;_ �aile � Despedida qo Carnaval d� 1965.

INICIO'DOS' BAILES:
,

r'" ,� - ...;.... .... _,. :..t' ",' r .....

Adultds .
.:... 23,: no�s

Infantil,'. iõ,oo. ,Q� '19,'Mrv,s.
, . t... '"

.

,
,. ,

MESAS' PREÇ�

4' Noite� "7 1,2,ÓQÓ;',
'3 Noltes .-> 15:000',
2 No*te� \,_. j{!.ood,
1 Nói� o_, 5.�;

.

, I,

...

• 'N!;>ites -;- 2,0.000;
� N6i�S ;. i3:PQÓ,· .'

.

. ,
2 N0ites - 9.G.OQ,· .. "..

.

'. I"
"',

i Noite' -:- 5.00P:
'

, ',' '.' '.'.:.�:' .. "

, •."'" " � �l.', 'I "
• J

M
•

, . 'A p'Ó�se #':'1_rie�,��, .�� '.�.á . iIité�� á ,entrada,' sen4o<"
necessário li. - OarteiTa' s�, acompa.i.iliado do talão' do
'mês' vigente, 'ou anUidade de' 1,965.' ,

'

•

,_. . .. r �.' " "',

ROI,.JU.

Por Rolha':"_ 2.500
-. 1

' .�'\.
'

,

RESERVA D� MESAscas, em r'mr:kfU:I (l nu-.
mento. lJ'js�.\'ad, ,na prr,:iu
ção em r<;ia·�") a 1"6:� fn
de '9.1%, uU:1l'ent:t rico a

quota de exporbção (Je .

�9,9% IH'} fil,5 ;,
Forum 3. n.·;} I'\lw!.ruídn,

A V I S O
UNIVERSIDADE DF; SANTA CA'l'AR'N�

FACULDADE DiREITO 'DE

As inscrições para' o Concurso de HabilitaÇáb -' 2..sl, , •

<-

chamada - acham·se abert<l.s na Secretaria da Faculdad� nó ex];e iJr ':OC ;he'�";l :\_
de Direito da :Universidade de S'3.nta Catarina, de .10 à 15 'llemã, 22q (�/'� Vt in.: ,,� (I
do corrente mês. das 8 às 18 hora�. que. reu:""ell,Q U�, alimen

to de 1" 7�';: <:ôore )S to�
tais de 1!?fl.:,A SEcRE'rARIA

12-·2

'V'l Il L O K

PLANTE'
TODOS OS·.àNOS

,

I

VQcê me conhece?
Sou. lima máqUina q!le ajUda a cons

h"ttit. sua' -cà�à�' com bat:i'o e- uma 'pitad�
.

de
cunento ou seja: 10 latas de barro e :Wná de O Hill...

. �.,.__. '."J' I \,�,�cimento. I}�:;,!t, �'\:'{:.�
l'f'lO precisl: 'queimar (. tão pouebrebo•. , ,,,�; �� ;�......."

�f
çar, lllelhor,es ,esclarecimentos procUr.e (> a·

.

.

I�[.f."�,f,::'.:.�nte autorizado e exclusivo, 'nestá "praça ,J.....c..

sitO a- Rua Bento Gonçalves.,14.' .;�
AGRaCERIS----�------------ ._----

y

VENDE - SE. ou AlUGA-S� ,.

\Casa na Agronômica,
.Ampla e conf9ttável dois pavimentos,

. flova, quatro quartos com.armário,s �inhp.
tidos, escritório" salà de estar, e ja...'1tar; copa-' Produzido em> seis Estados
cozinha, dispensa, dois ,banheiros, sedais ,

d" d'" I t d ' ..l' b
'.- por SEMENTES ·AGROCE·

, epen enClaS comp e as I. e -e:mpregaua, a r']� .' .

go pata cal' '0, área coberta com. tanque e UES S. A.

armário, tôda mfitr�da. Falar C{)ln Jorge, no

:,jtr::pó�Ti�7?���V; 'Ptt.l?;�tel������ :�:5�;�,�:( ".,>; ;_

o MILHO QUE
VALE UM MILHAOI

Santa Cruz das Palmeiras
'_

·"':-·'''··',:�c
L,"!<��:; .

. ,,::.,

,. f �

1 - o pagamento �rã féttb no ato da aquisição da mesa.
2 - Os oonvÚ;es obedeceráQ ,as' exigências esta,tutárüi.s e

'poderão ser adquiridOs a, p��r, de 22·2-65, na Secretaria:
do Clube.

_

.

3· - Nos dias d�, Bajles a secretari� s6 funcióna,rá par,a
venda- de ingressos..
44 - No à,to da, aq�ição .cl� coI1vites o sócio deverá apre
sentar a carteira. social. bem como O l'llão do mês vigente.
5 - .Q con'lite não' dará dir�lto a,'mesa, a qual setá paga
a parte.

.
.

6 - Os conviÇe& só tserão .c:UstrihuicÍos pels,l Secretaria..
7 - A secretaria, estará a. disposiçao dos' assoc�ados até o,'
dia 24, dian,amente da;s 14,30 as. '22 horas.

DISCIPLINA, ..
"

l' � l '.
•

'

1 .:...,.. Será prOibido a ent�. de menores nos l;Iai'es notu.r-
nos. (de 14 a' Úl ;anos), Só acompanhados pelos pais.
2 - No balJ,e Úlfantil" só pOderão dáflçar meilOres de 14
anos.

3 ...,.. No baile infantil nãa será permitido o uso de lança-
perfume.
.'

.

• • .. .

,- .,j.' .'
•

4 - A C'lrteira Social. e o' Talao do mês ou anuidade se-

rão ' exigidos;,na 'entrada. I,
5 _;_ 013· portádores de: convites �reo de ser apresentadOS
com documento' de iderttidade.

,

6 -, SÉRA' RIOOROSAME�TE' PROi-BIDO O' 'USO 'DE
LANÇA-PERFUME OOMO ENTORPECENTE (Chereta).

.

Ob�; Tendo em vista' a' práti�a:� dtretoria, no decor
rer dos b�iles 'não serão atendidos ta� ocorrênci.'ls:
l' - Esquecimento .da Carteh;a Social Ou talão dó mês

vfgente.'
. ,

,

2 - Pedidos de a:quisiç�' de ingressGs '(Ccnv;tês) .

;J _;_ .Não será pemutido ,ingressos' ar fotógrafos. "

4 _:_ 'Terão' livre ingreSsos os jomáliStas <imprensa Fala-
M e Escrita) ,devidamente credencíados.· '

'

5 - As -m�sas �os bailes '��ntis serão GRATIS" e só será'
permitido a ent�a.<fu. (�

.

fiihõ� de associados,'
'

:
• "",' r':

r
� ,�í 'c

�
,- �t

Florianópoli,s,.8 ue, Fevereiro pe ·1.96;';.

Édison Pinto, PrtJSidl3nte

/

co. llâm �ardado muítos recortes c

seus melhores trabalhos. E creio que

ainda devo ter, em nunha L�a\'eu, u.na

de suas mais belas crônicas, em :! ue

trouxe, à baí.a o problema relig ,:)SO, I

r l' nla S-é1113. H. :: •. � :_
4� ;..1" v_.:) ....

�

reste: ava a ressureíçâo de Cr.sto. S'L:as
Soube 1). esta hora.da noite, por uma caiavras me tocaram profund'imente �,

pessoa da minha família, que hoje, no -se êle não era um homem que praticasse
Rio. morreu, subltamente.v., PQe\:\ e

uma religião, obedecendo os rlgcres do
Jornalista Augusto Frederico Schmidt.

ritual, podia-se contudo, veríficar : quePor isso. apresso-me a vir à máquina
era Schm:idt um Homem de Deus. Ide escrever para explicar o meu' pezar E

.

essa marca, a marca do cristão,

Ipor êsse acontecimento que, sem dúvi-
nêle, pairava acima de tôdas as demais

da, entristece todos aquêles que príva- earacteeistlcas . de SVa ipersonalida "e, .

ram da amfza r'e ou do l espíríto de' li: porque era um Homem de Deus, tra-]Schmidt. Os,' artigos. que escrevia para vava, contra a corrupção, a subversão.]o' jornal· O GLOBO, num canto da SI?-
a incúria e .a maldade dos homens, o

gunda págIna. sempre num estilo lím- combate dó cristão iluminado, que es
pe e correto: me fizeram uni admirador colhe a palavra adequada com a qualdo jornalista SChmidt, a ponto de. não abria a todos os que o'" liam os clarões
'nl€ contendo" certa' feita pela emoção pelo� �uajs era possível fazer lima

CO�il-1'que me provocou um 'de seus. traba- c'usâo justa .dos prcc lemas ,1. que al-i-
,

. lhos,
..

dirigir--he um bilhete, em qU3, dia. Nipg'ué'm como S'chmidt, neste lJnís,
·sobretudo. assír-alava a. coincidência 'estigrnatip,oy corri mais fôrça, ni-iguém Iespiritual que, existia entre nós amhos, ' .,

l'
.

a'liqullou de 'modo mais comp"eto,. mn-,

e o di�se de maneira discreta, para =lue guem foi eloqüente na luta de;wspera-êle sentisse' que estava> eu longe' de ')(8-" "a que, por fim, conduziu '3.8 Fô:::eas
ten"er colocar-me à altura de seu n'j- Ai'm'a-ias a se levantarem em tudo o
vel Decorridos alguns dias, rece:,i a ,np's f'm fa�U\� rlrs !'('s�('''' i-l'<l'" ""'''''_1
sua resposta, 'que 'ainda 'tenho gna:-da- crâticos e cristãos. Quando 1rrOIf'.peu.'d'a, Logo depois; voltei, a escrevex .. lhr, o movimento revolucionário PO Bras'I 1

< numá oportunidade em que a pues'i- Schmidt se el'lcoTItrava na Europa, Y'las!
nossa mãe 'cgmum, exáltava-me·a ..m no dia'�se.guipte' viaia-va nal"!'l, e',�. p, 1"í) Iponto em que lhe expunha. sem-ceri- aeroporto' do Galeão, ao inteirar-se de

Imõnia, meu· desejo de falar-lhe de que venêera a revolução ' democrátIca
nlodo bem mais íntimo, quebrado. logo,

.

e que 'pa�a lOl''Ige, se alijaram os in;'nigtS.

_

i) protocolo ,que se hll-via feito ent�,:e da Pátria, quase foi acometi10 !'te uma
·nós. Schmidt não me r�sponçieü. a essa crise cardí�ca fatal. Mas SC!Fnidt f.'sta-

. 'segunda missiv,'a, e. s.up'oJi'ho,. que
.

m� 1 d' , .

t"f va onge e supor que o m07!men o,--

'deve 'ter .considera"o infantil dema'3 pelo qual tanto "eu de si me.:mlO, do
para prosseguir. em tom sério, Gomo qual foi, jn�l_'bltàv"lme.,tp ,11m ,,"s
era. de seu n�itio, uma correspondêncHl maiores batalhadores e artWces, i:i.lij9,
com uma pessoa que apenas em .Imr ria, também de qualquer' participação na

. (única vez lhe havia dirigido umas pa1'- virª, bras'!pira o> seu grande amigo
'cas e mal t.r:açadas linhas. A partir daí Juscelino Kub'lschek. E ;:ci).mldr" e TI
esfriei. Quís. escrever-lhe .outras

. ,)ca' ,trabalhos que. divulgou 'D,a, j.l11pr,�i'lsa,
siões em' qu'e, de novo,' aparecerá ex- permaneceu '

.. fiel ao ex"pres�cie�'i'ét( e

tra;ordinàriamente magr(i'co 'em s"uas' alegava,- num dêles, que '95 ':1i's�ur'a'lo-
cl'ônicas' para o. GLOBO, ora se rAfe �fS �o, futuro remiria� JUSl�(;!i�W: dos I
rindo às suas memórias, ora' 'a .lma vexames, dos' desltostos. 'e da,; prova
figura an'iiga., como' foi. por exemplo, l\ ções a que 'foi submetido. rese,�v�lll"O
de :Edmundó da Luz Pinto, nosso :!O'l- lhe o lugar de hOT'ra a que faz jus en

terrâneo, seu amjgo di:eto. cuja per- tre os m!).iores estadistas do Brasil.
sonaJidade. por mais de uma vez €S-. A morte. a morte que. hoie. (.) 'levou
mitiçou e esboçou em prosa' curta, é para sempre d?ste pla ....êta .:tue 'ele ,le
verdade. mas valorfzada pela sua lj"'- l'lomir>ava' planêta polêmico; era uma!J guagem púrá e castiça. ·ora ainda se constante nos artigos de 3chwi(:+;, e,

I , infil�ra�do
'

pel�s,. escotJs��,. l_aoirj!ilto;( para ,.ê,lei ·representava o grande ;ncst�-lpcilíticos, pelos, quais faz�a )orraF �,� ,�ta. rio "sôbre o q�al. , :m'.:'lal:cà!i�arnente,
"sabedoria 'e tantã, luz. A càmpanha' ..m tantas vêzes se :debruço,u, �t\1 C')i' ;petn-

.

'que, pràÚcamente só, Schfrtldt>s�� 'lan-' li .:tas qi1e �procuravam ser as mais oth)iS�
'çou, pelo' me$nlo,. 'j0tnal; CORria. Ôs·1.Jle5- 7 t�s�t>, Corrl.ô ThÜ'\:l;l.em de peJ'lSame'lto. Ó
ca'abros adnúnistràtivos, a t.enacidade destino do hO!pem .,é� 'da • huma.-nidzd", I

; �, .... é. ,o, bril:Q,o com que. em vários artigos, era O oentro de tô .'as ás "uas pl"eocu- :
.

defendéu a opinião de que se vinha' pações filos'5ficas. Iarrastando o país para o caos P.. pela Numa das vêzes em' que me e'5(,1'e-

neutralização de to�os os valores mais veu,. e� re�po�t.a, a uma das car','lS que I,legítimos e sagrados. prepar:ando-o pa-' lh.e escreVI, dIsse qu:, quando f)sse ao
Ida 'a revolução c9munista� o arrô;o '.� o R10, o procurass-e. Nao

I
fui mais ao Rlo

,patriotismo' com que se empenhou ;}ela e não o conheci. e, assim, não se fl�riu'
TllaÍmten.ção, da liberdade e ela dedlo- a pale�tra ,qu� marcáramos. Mas el1'J'-1cl;"acia. 'a, inttansigêncià

.

com que,' CGm· bora náo o "\tivesse conhe,;id') e todo
ardor�

.

,definiu os· ·diireitos 'de homem, n0080 contatto se resum!'sse a .:luas I
que então se Ilr(;)curavam avIltar, 'tor- cartas breves e frias, a mort� de Au- Icel"' e conspurcar, fizeram, inegàvelmeY1- g�sto Fret\erico Schmidt me sens�1Ji,lj-:: I
té. de AUgusto Frederico Schmidt. lio- .zou. Além de que me oC{J!'re,' jS,g.!)rá\·
quela hora' :dificil e adversa para ;). que, quando. de novo '.) .Bl:aSih,,:ti;@2i!��
Brasil. uma cas mais pujantes i} ex.- de seus relevantes servl('.8s�r.'ha:s'<ca úxra�'--
'pressJvás figur�s do nosso' jornalisGio. da imprensa, para que �s nG�S;)'-: i:'��t� I ;""
Mas 'Schmidt, ii. ptrte O. poht.i�o. :) poe;..

.

I?olí-'ticos se mant.e:rih�m ilesos e j.nt,Q_i
,�. o, l�te�to, o

j

oem sucedi�o _', homelIi câveis, a a�sência de 'Scl�mi�lt vai st?d
de negócios, era, acil:n� d,e. tudo'.' pelo, dura e sent'idá.

I'que se inferia de S�us"al:Hgos. o místi..;; Fpolis .• 8/2/65
---------------------------------------------

Augüsfo Frederiéo
'Schm'dt

'

. (Hamilton Alves)

E\MALTj',D.c\
I

cm,.Crl1.100

, " Fel ip e Schmi clt ( ,33
Cons. Mafra, 2 e 4
Fúlvio Aducci, 597

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



M.
ma, Renato de O líveira

Bastos, .' Roberto Alves Fer

reira, Roberto Jorge de Es

pirita Eianto,' sílvio Ai.:!gUS
to Giomães e Sérgio Mora-

\,
es Cláliidio;' da 4á. ZONA

AEREA - Admor Abilio Jo

aquím Araujo, Antônio' de
Cama/ligo Silveira," Carlos
da.Silva, José' Carlos Silva

Fogaça,' Oderiir Paachoal,
Ricardo

.
Gomes Goulart,

Fone. 3636 .

Silvio .Lopes de Araujo, Tu SO"'ro" e vacine no'
às 3 e. 31.'2 hs. ..�� lia Silvano Bradâo, Was·.-' ", '..

.

híngton Oàrlos áe Campos
Machado e 'Wilson Roberto
fie Jesus; da '5a� ZONA /lE
REA '-. Anor Lemos ceo-

em

FIM DE SEMAN.A, -tínhos, Donaldu- ,Gehrlllg,
d

·

C até .
5 anos:

.

n-n'ésto Coelho Timm, E-' a re iva�nspra: � "
.

.: •
,

VOLK'5WAGEMvandro Múnos Braz,' José .

.

.

: .� '. '.
.

. .

.

Anderson ClaYt;ori Ge:'·(I.t�n ORBE,PRESS' - Dos mé-

,
,

' Ro�ri!!'UPs, T(1ª,ó F'�gl1ei'eo "todos até agora coníiecídos
,'.

Vende-se uni.Volkswagem 'ano 62, 'se- ,

, ·Fone �3� G' t
.

R·t I L" c
." '. . -

,
.' " r ".',.:. 0'11 an. 1 ze, UlZ ar.ns'. para trâtamento da, raiva, o .:

d
',-

d d ,,'
_

P"" C" (o" ,

Oas 5 elh81/f:l hs� d- .
� , .... -

RÓdri_gues,,: Marco -Ántõ:lio' mais eficaz fi sem dúvida' o .

'

gun ta série.. Estac o, ,

oe novo. rêço ��' ...

'gene:e "s��!!me;
o ano,' no' ,

"
.

.

que 'coI).siste: na �comb�a- 3':65Ó,000 somente à vista. "Tratar pelo fÓrte
William Duba

� "�o ..
' ,- '-,-' -r ...�.- �, ção de sôro' e vacina, ,nos 3767.-

' . .

\

casos de exposIção. �b ris- .

co' da infecção. E" o que a

firma a comissão de Péritos

em Raiv,Il, da; Orgllnização'
Muridial de - Saude; em fa

ce 'dos resíÍltados obtidos

p()r vários Institutós,- • lem

brando' gue' tôda lesão pro·
vacada' por dente ou' unhá

de animaI. deve receber tr�
tamento local imediatamen
·te. Tratllndo-se de lesão cau

sada por dent6, lavar e. en

xugar bem a parte ofendi

da, com uma solução de sa

bão ou detergente. Quando'
a natureza da exposição ex�
gir o, emprêgo do sorro, a

plicar; sempre que passiveI
p,l1rte da dose nos tecidos

próximos ao ferimento, pe
lo processo de infiltração.

OR-BE-PRESS MINIS

TERIO DA AERONAUTI
CA _. O Comandante áa'

Escola de Aeronáuticil. co

munica que, foram lprova-.
dos no Concurso de Admis

são ao 10. Ano do Curso
. de For,mação de Oficials:\ Glória
viadores, daquela Escola os

seguintes candidatos; da
ZONA AEREA - Eliezer

Mehezese dos Santos; da
Madeleine Robil1son

3a: Zona Aérea - Ademir
O O D

Quintino Barbosa, A t- l' �J R· AS BARBADAS
n OI .�o Total Vision

. Costa Carvalho, .'\.nt0��i':l

Gonçalves Júnior, Antônio
Paulo Moreira Lima, Ar-

.

d A I L .Impér.ioman o mara ourei�().
Carlos Alberto Souza Fi

gueireilQ, Celestino -::arlos

'Wanderley Neto,. Cláuúio
Sebastião ·de Rezende B'..1S-

'Registl J d:.. ,maroas naten� de �vença, .' tas. Helder Machado 'le

.

Carlos Barreto Neves, Io
, nomes ,comerciais: tít.::..�O::'· de estabêlechnentl 's� D0ntimws Trinta �llen,

.insígnias frz.ses de pr�?agand? e Itlli\rcas ,d'f '

. J0sé Márcio Elbert, de GílS
,

.

exportpçõés
-Rua Tenente .Silveira. 29 ,._: }o andàr .'�-_

Sala'1 - \lt. s d,q (;as& Nair _,...; Floriartópol�p
- Cailti' Pnsi�l. �-7 -(r.Ol1� .�:)1r .

"'-

Dr JANEIRO (AEROPOR
"r. SANTOS DúMO�T i -

.C" .:. nabara /- Luzes de os
t;; ulos sôbr> os 'prcdíos
rlll estação

.

rj� passageiros
!: do Q. G. dJ.. ,.< ,_:;::r.,r" A)-

r ta lnoperat,,·;' RIO 'OE

JANEIRO (AEROPORTO
SANTOS DUMONT)

Guanabara - Luzes de os

táéulos sôbre os prédios
da estação de passageiros
e do Q·.G. da 3a. Zdna Aé

,r�a' inoperante, 'RIO DE
,JANEIRO (GE) '- Aérea

. entre a Ilha Rasa e a pon-'
,

\ ta de Itajaípú (2259/s/ ...
. 4303W) 'numa pro fundida
-de de ,20;000 ;m�tros a par
tir dei Iítoral perigosa até

a altitude de 12,300 me

tros nos dias' 3,45 e 5 de fe

vereírc , das 11:00 às. 14:00

e das 17:00 às '20:000' hs, '

(\�LABO ttAnOR.E� .

. ,Z devido a exercícios de
.

ti

Prol Sa "'� 'J� t'�Jb". Proí Osvaldo Ro(lIi�le�. Gab'l.'
, . rb .reat: SÃO )?AULO (CON

Tito narvajh0, Prof Alcidfs Abreu �rof Othn!1"Gárr GONH.4..S - S.P,),' Radar
Lobo E'E'�a, Min�',t.r('l.Mi1tnn Leitfl da COlt"8, Dr Ruber ce São':Paulo :operandó pro
Costa. 0í'r1)"('1 r.id Gnm:ap-!;l. Major nrlpfl)n-'>a Jnvem visoriamente, das '10'OD, às
WaltPT ·'.r w. Pr \,r'1idr 1'=\), ntinQ'b 'D(!<'P!P0j, '::Ol\!I"

(\)smaT Pi->t.'" 1'1> F"�.�i�p., ....-:<:,.')b�r nrm .. ·,r't"�. \fi. 22:00 hs, Z.

'hl'1.do L:S'-:;r' p'.,,' o"-nH"ll R:"1l1 f'aJ(b [> 'F 1)'1 \'f, l';'iF
r�",c}ptl "jt: l,+';lt- í (,,' t:r,r�" "r: l� ,-i: �n'''(l1Tn.. t��.!"'ftJ.('· '�i
'(f ('��};'B'!r'!'r' !frp.j 19rf1b All()\3;tn l'i8CP" _":ff?;· ... ; .... :�'\ A'p' ADOS' NO.

. '" R�V."
;"1n(lr' 'P,�"t,v i1mi;)I (' J:Fmll)ú�á Jahes (':;I.refa, Ne1.so' CON0URSO DA ESCOLA
lrasl.:,er .1o!':fI F,,""plra dn Si',,:, Clemenr:."au do Am,

.

'.13.: p. <::i-1'1R. .hi"""p 1I•.1f"''1lt1",,: r":ZlC,rflA .T0Sf-' �,(\l:H ...tr. '8"" .
,DE AER.

'�hp,l�T Tn�� T',vu:( l""1..,lnph·t;) �tl�t()c: ,,,,;',., 1II.:r�1,., T ";"'9"P.�·
Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'Acampóra

REPRESENTi\l"'l'FS
.

Reprp.sentAQÕp.� A S Lara T.tda. RIo (fJB) .- Rua Simll
db1' Dar:.';lls 10 - 5' nndar - São P<tulo.

..:_, 1'?.t18 Vit-6r!P
61)7 _. ('01";nnto. % - Bpl!' B'nrizonte - SlP � Rua da'
Cariió� ""fI - �o llndRr - pnrto Alegr(( .,.. PROPAL ..

Rl1>\ r'pl· Vir:Antp.. <!.t;r, ,- 2' andar. ..' ..

Anunr';n<: �pr'ii'1n,a'�nnt"'at,l r'lP. �-lcÕrd() !�OTI1' 8 tane;
o� �,.';(fr;'1"

! ,

I_\RBE-PRE� j - :\.UNIS

TLRIO DA A'·;·c·.oNAUTICA
- ,� Diretoria Ie f!..JÜl.S Ae

r�'l.e informa ge('��' aviv: .e<;

A" seguintes al.ers cõcs

ALEORD (R G.S.)
!\ rea Osórío , .) 'JtJ�) -

:J!'7j�nSa de 1 .i 14 de·flve ..

.

,10. das 08 :00 as 23 00
,. Z, diária -ente: RIO

U ��I AUO tGa
f.

!toa f:on!H..H..-t.,.· "''''',. \ •••

- Endereço Telegráfico "ESTADO"

GERRNTE' \
. no,nfng(')� Fernande!' dI' '\(""1.-,

João

J REn;\ '1"1'\+1·. f rF 1'.1-
'nt'mi, P"'l"Tlflnr!r' dr "".,fl,T>; .

nFP"H'l',,,,1\n;'N�l<nf' F,DT'fllRÜ'
FI" pi';',.,... u"';.::,,, IjpÍ;jr,-JlI P!'rl�(''' T'� 'li,

-T Osv=.ldo Melo· - Divino 1Vfaríot,

p.UBur:mt\DE
Osma: AntôllÍo �h)indw':"r.

"

.

,.�Jl' � w�·., rvr1-:N'l'O '�OMF1?C.' /I; ,

()jvin�. 'lA'fl ':;(1+
, '

�:

CA 1\TDmATOS

M��rT\TA,...tTR,A ANUAL Cr$ 10.000,00 - 'VENDA AVULSA
Cr$ 50,00. ,

.

'

'"
(A r>TW.Er:Ml NÃO SE RE!';PONSABILl:t:A PEt.os CO�
CErrOS EMITIDOS NOS ARTIGOS, A�SINADOS):

----- �---

REX-MAPCf. � E l'A�ENTES

(VENDE-SE. '

..

UM LOTE MEDlNOO
12,50 x 20 - PONTO

CF.NTRAL EM COQUEI
ROR. TRATAR, COM O
SR. MAURT()Tn NO LO�

, CAL -, AO T,Ano DA
CAPEI.A .

Dumie'1sP d� f-'aula· Ribe·iro
COl,tahHidade /. ECOnOlnía -� Ativo.

cada Impôsto d� Re�da -- Emprêstimp. -
Comr111sóriL -- He.a\ aliação do Ath10 'das
��mDr(2SEl\ (Lei nS7) .. - lmnôstn \ilieionil
df' R,p, 1d (3 (Lu�ros Exi'raordinários ,

Esc:ritóric: Rua Cons . Mafra. 57
CaixH Postal 6] 3 Fonr ;�8��

Wl\), .dr l:")oli� '_L__ " �r:
.

,,'
,

--��-�---�---�-----�-----�.
· .

.

, .

: O.em constroi, já sahe ,

• Tacos ê Paquels •

� .
Rodapés Forras :

.l1li Porla,s de Ferro e M:adeira .

•• 'S' 11 d F '.

• ��Ule!aS e errol de Correr ( Basculantes "

•
·

Por1õés de Ferro / .,

. : Para pronta enlrega e por ,nç!l ll1ais ecoDOIDicos :

: ,Compensad�s �araná Uada :
: RUA DR. FúLVIO AOUCC!:. R.o 748 :
... T�lefo2e 6277 _

ESTIlEITO •
•
•
,
•
•
,
.'
•
•
•
•
,

...• -

......_---__:,__--_......_.._�

Di.yUlgue
"0 ESTADO"

finJao
Amendoho
Loro

"huia
Pag..Marfim
Gonçalo-Alves
Mo;;no
Carvalho
'au-Oleo

Cabreltva
Cedro
FaD.asia

, ,

e o.s famosos

LAMRlns uCf,1:!)F,PtÀC"
'l«hDt;,u�í$ t�d,BRES. ii;Y .

. ,.
'.

,,�,

•

Ir
'tro, Marconi ROdrigues. da
Cunha, Maurtlío dos Bantos,
Azevedo; Nêo Bonel Medei
ra Rocha, Nilo Ferreira: Lí-.

CINE�1AS-"
Ct�N'l'RO

São Jose

B0b Monkhóuse •

.Leslíe • Philliys
flhiLI!Y Ea�on

Ritz

Anilza . Leoni
ELES' ATENDEM PELO

TELEFONE
VENnE-�E

.. \

Automóvel Vólkswagen
Serlim modê10 1961. seglJll.
da sérle, todo eqmpado, I<�a
cilito pagamento. Trata:' à
rua Sete de Setembt6,_ 13.

Censúra até H�, anos

ás 4 e 8 1/2 hs;. ,".

Rooert Wagner
AMOR, PRELUDIO DE

MORTE

CiriemaScope - Tecrticolor.
Censura até 18 anos

-

Nesta.

Nadit de

BAiRROS . ,REBiTES
Fone 6252' ExI:a em sel' carro

ás 5 e 8 1/2 bs. Lona de �reios COLADAS

Jean Gabin
- 60,% mais no aprJveita
tnP.nto da." La118S.

Çensura até 5 anos
CASA DOS

/

FRE:�l:

Fone 6295

Rua '. Santos Saraiva
ESTREITO

ás 81/2 hs.
Victor French
A MORTE ESPREITA

HEÍW'lS
Censura até 14 alias

-_...._ -----_ ...-

OS. Quarto'
.

Precisa-se.
Raj� ,- "I "?i

as '81/2 hs.
Um quarto. para "ap:tz

solteiro, em c�si rantlUar.
Tratar, com ., .,!". Cllmn.cho,
pelo ,tele 3790. Borli.l"io COM
mercial.

Stev� .1.\l(Queen
Shirlpy

.

Anne F:dd
em

O AMANTE DA MOR'Tl1:
Censura: até 1<1, anos.'

H-F.

Centrais Eletricas de Sta'. Catarina S/A
"CEtES{"

Assembléia Geral· Extraordfuária
,.

Ficam convidados os· acionistas da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S. A..

- CELESC :.., para se reunirem
,
em Assembléia Ceral Extraordinária, na. sede social, à rua

.

Frei.Caneca, ri.o 152; nesta ciaady de Florianópolis, no dia
24 de fevereiro de 1965; às 9,00 horas,. e delibel'arem sôbre a

seguinte
.

ORDEM DO DIA:

1. - Eleição de Diretores;
2. - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 1965

(ass.) CENTR�IS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A
"CELESC"

J,�io H. Zadromy - Prêsidente.
!

Hermeiino Largura - D. Comercial

Wilmar Dallanhol - D. Financeiro

Karl l,tischbieter - D: Técnico

\.,' \

Milan Milasch - D. de Operações'

1961 BARREIROS' - 1965
Festa dei ��\óssa·"Senhora de Lourdes

40 4NIVERSARIO DA PARÓQUIA
.

Dia 11 -. 12 -'. \
13 de fevereiro.

. TRIDUO COM MISSA ÀS 19 HORAS
DOMINGO -' 14 de Fevereiro -' DIA

DA FESTA
. 1

às 7,30 h.: ,Missa com Comunhão Gera]
às '9,30' h.: Missa Solene

,
,

'às 16 h.: Procisão de Nossa Senhora
às 17 h.:,Missa Vespertina

.

No sábado ,dia 13 e domingo, dia 14
haverá BARRAQUINHAS·· com música,
prendas, bingê" ehurrasco, etc.

Nossa Senhora de. Lourdes ,abençôe a

todos que trouxerem uma prenda,
.

Visto: O·VIGÁRIO
Pe.:Justiné Co

Silveira 'de Souza, Man�o
- .• a -comparecer, no próximo

Aurélio Antunes '

B.F�rra, CONCURSO PARA "dia 8 dêste, às 16 horas, na

M�rio Daltro Londeiro da MEDICOS, Diretoria de Saúde (ia 1.(';

Silva Noberto Antônio cec- ronáutica, à Avenida. MaL'c

coní, Otávio 'de Oliveira, Os candidatos aprovados chal Câmara, 233, 80. an-

Paulo Sergio da Font0ura. no concurso de udm.ssáo dar, a.'fim de 'tratarem 'de

Pires,. Pedro Angelo' ena- para médicos da .Aerenautí assunto, de seu interesse.
ves - Brito e Valdemar San"'· ca, estão sendo' ;'O�1Vl tados
tos Guimarães. .

<,

CASA OU APARTAM'ENIO
.

.

, Jra,tamenfo. .

Procuro casa OU·apartamento com. três
; quartos no centro ou próximo. ,Aluguel' até
oitenta mil cruzeiros. Informações' 'p'odêrão

I " 1

ser dadas ao sr. Lázaro Bartolomeu' -.Rua
Luiz Delfino; 24.,

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

,IUnlca 1::Odonfopedtafr.ica·:
.

Dra. Iarà'Odila . Noceti Ammon
.

.
'

Método pSicológico ti19derno especH1H-
'I.a.do para crianças.

.

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven·

,çãG da cárie dentária)
.,

Atenile também Sf1S.

SOlT'ente . �o:rr hora marcada - d�",
8-30 às 12 e das 14 �.� 18 h-oras

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

ORA. EVA
Ess�s esclarecimentos,' ai

companhados' 'de um rotei

ro para o tratamento anti

rábico, é que estão sendo

distribuido� pélo' SNES, do
Ministério dá $aude.

Clínica Infantil
Consultório: rua Jerônimo éoelhõ 110. 325

mconju., 207 _. Ed. Julieta Fone: 2495. -. ho·
rário das 14,30 às'18 hso

. l'

SANT� CATARINA.PRECISA 'DA BR 59
..

/

,

. .

Oportunidades em Imóveis
- CASA NOVINaA ,OE ALYENARIA BRONTA PARA MORAR Bem :funcio

nal - Com 3 quartQs ê dem.ais dependências.' .

Pode ser visitada.- de 2).\ a sábado n9'horário comerCial.
.

Com entr,âda de Pr$ 2.000.000 e saldo em 20. meses .

.

Rua Santos Saraiva esquil-ia da Odil.on Gallotti no Morro do.. Geraldo' - Es
treito

- NI;\ Rua Vereador Batista l'ereira casa com 3 quartos e demais depende- .

cias - TÔda de tijOlOS.

.,... Na Agronôriuda "c�a dê àl��ríll-�ia CQn1 2 residências: Na par,te de ciÍna
2 quartos - 2 salas - cozinha e b.anheiro; Na parte' de baixo - 2 quartos """';"sala
-cozinha e sanit�rio.

.

- Estreite �°Rua Balneário - Gaga de ma�rial com garagem. Terreno freno
.

te para o mar e fundos paTa a Rua Balneário medindo 10,40. de frênte por 54,80
de fundOS. Preço facilitado. Entrada mínima.

, .

- Finá residência a Rua Visconde de Ouro Preto -- 2 pavimentos em cima 4
. quartos .- 4. salas ..;_ banheiro - cozinha e varandão; em baixo 4 salas - 4 qUar·
tos é dependências sanitárias. '.' .

.

�
� Casa no centro - OtinÍo PORto comercial - Rua João Pinto com fundos·

para o Caes Liberdade.
. /

•

.:.... Praia pereque - Casa DOW 8em· ser ha'bitada - 2 pavimfmtos p:reço fao
dIítado.' .

- Praia'- Lagoa da Conceição"� Casa,�om um.grande·terre�.\'Boa opor-
tunidade para loteamento..

.

- No Ja{dim Atlâtico - .Terre�o bem localizado - metade dos preços' cp ....

rentes.

- Praia Coquéiros - casa de madeira de lei !la praia da �audade. ·AceRa o

Certas. Bom· preço.

- Casa no centro - Rua Consefueiro l\'lafra.,,_ Otiino ponto para com�lo
- Casa com 3 quartos - 3 saJas - cozinba - bahheÍl'o e dispensa..

.

- Sonrado Comercial,e Residencial. bem hó centro - Rua Arcipresté ,P,áiva
Na. frente do cjne Ritz. No terreo LOja comercial e- p.scri';ório, no alto ampla te
b"ldência. Possue ainda amplo porão para depÓ;;it().

- Apartanit'lnto no centro - Edifício Eduardo - 3' quartos - sala - "cozi.
nha '- banheiro completo - terreo - �ara a venda ou troca por carro.

\,
- Rua São Jorge n,o 51 - Oentro - 'casa de alvenaria com 2 salas - 2 quar-

tos - Banheiro completo e coziriha. .

.

, '

- ,Terreno em, Capoeiras - Otima localização de esquina -,- Preço facilata!
. do - Oportunidade 'Pniea - 16 m x 30 m.

,... Rua Bento, GonQslves - travessa .da Conselheiro ,Marr�_�_:CtJntro - Cas!!.
com 2 quartos _ 2 salas - cozinha e .banheiro completo S

Terreno em Joinvi11e - No JardirÍl' COIOD Bai irO Boa VIsta .

rena.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

_,.....__-'-__
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FASC ainda não ,$'a pronunciou
Muito emtlQra a ciireto- da 'P'edei'açã,o AquátiC(i de

ria do Aldo Luz, através' sânta' oatarina. ,até o mo.,

do seu presidente em· exr-, ínelltQ, rtàdà ,de 'oficial
'dcio sr. Euri:.;o' .}iostetno, tranS})ili'OÜ a réspeit�'. do la

tenha" divulgfl,c1.0 at,ravés "do da entidade remÍstica
da imprensa Nót9. Ondal,' t:tuantot a data' para' ás �lei
ameaça,ndo "t pres�dência çÕes.

['C.F.S. aguarda confirmação
Após a reaHza<;iÍ.1 elo

�ampeonai 'i estadual c de fll
tebol de �a!:i,)' brjJhl!llt�·
lre�te venc:'L)' pl:!o clube

r

12 de Agõsto a entidade sa.
10nIsta de Santa' Catal'in'l.

br::tdo na G y"nubar:J r,o

! I óXimo ll:f�S de março
6 cà,ntece no' �;;' qUl os ,res

p,msáveis , :p.;,! 1 entidade
C'lüarinen,se estao apreen
sivos, pois at8 O·momento
a C,RI). não confirm'u a

irscrição d� Estado ('ata
rjn�ns�.

',()lta agcn� suas

para o �'l'.1:p"'(Jnatr) r�:1 ,,;,,

nnl 'salonü:t.� a se!' (1" �cJ{.·
eem p

fVMSC ainda' não pagóu
prêmios de 64

A diret"(\:�t clã Feder'lção !a oportllnírlndE" hóuve dl
de: Vela e Moi;.--- ele Santa "ersas irle:;:uuidades to

{'atarina, ,tio jq" não efptu- . !T·ando:a er.f,ii'.�p, a� pro
�u a eritL"úg::. dos, tri.féus i1dências ca�Í\'eis na opor

'os vencedor",'; do (QmpPn. tl,..nidade, conferindo o ti
nato . estau!:<t�. cóncernt-ntfl' tulo' ao q:ti.ltc: cjas'llti�ado
�t ·cemporaàl. de 1964 P! têm, atp. o' mo:nélltQ não
Corno ;;9 rec.,lda. riaque... saldou ta! zo�lprl')ml!!so,

.
'.

'. �i?�lme�t: o out:�;�a!le��Wilií1�Emil; . ,!i;a;J,� , ..Q" .::medlal 'IIQla.ute ' Ro'l\

I

l��]Ol'â!.Ec")! leLs, : i- � r;:;:
........- --.--. .-- ... ':="""""'''''''_.�=�- -�===�-"�-..._���_............ �__ .. �, .. __ .._..__ ...__.....� ...........oI _

,

I ." I

t,

t

em Marco
. .

\

Joinville ;_ Co:,1f�'!mc ti- os clubes . da C�:tl)it'll (11.'e.
haviam �esP(')ndidb '10 ofí-,
cio enviado pelo .tlvi.-rnbro

joinvillense,
A reportagem. �m �)8:1",S

vemos oportunidade j3 �TI

forn-.r anteriorm:011GC,. o

C. N. 'Cachoeira 11avia mar

cada para o pt:,)zi 111) d!a

(21, uma regra' hitem�lll\i
cipal que ser!a. 'SllU l:ada
na rãia de. Jar:TltlHH e

contaria( com a p' ·E'senç::l.
de clubes de F)orian,)polis
e Brumenau, A repreS0i�ta
ção blumenauense da Amc
rica Já havia conri-.·;,j',d:) a

sua pa.rticipação �"ltando

tra ·com J preBi:'el!L"! do

Cachóejra foi, ·'nf,H·1;· ru'!a

na manhã de ontei'ü que,'

.por motivo dei forr,a major

e pela não resposta do,", c;u

bes de Flórianópolis :oi a

quela competição, trasferi
da cio \dia

.

21 pam, I pi)s'_:)veI
'mente ,dia 14 de lY;?;':�ü,

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

rIo gério que também Q.:verá.
Avaí Futebol Clube reso�ver fazer certas 2xig;nela::; pa

ra a renovaçào. Todos os

contratos de Binha, Miri
Morelli e Cava'lazzi, cl)nser nho e Rogério, termInarão
vando::'os em suas! fileiras nos primeiros dias 'de mar

surge. agora •. DO proxlrno ço,
mês mais três ::as<:;s de tél'

mino t
de contratos, d�' jo- '

gadores com o cluj)e.

Depois da diretoria

os problemas de renovação
de contrato dos atacantes

-xXx-

- X 'X Caso a· Confederação
Brasileira de Desportos 'v.e

nha a homologar a. insC�i
'ião· de Santa Oatarina ao

brasile'iro de futeb'll de sa

Ião, a entidade mãxit.1a do
saltonismo Catarinens� in
dicará a equipe da A�ocja
ção Desportiva Co!egial do
Colégio Gatarinense, p��ra
n.os representar.

x -

>0 primeiro a ser rl'llacia
nado nesta lista é a do la.
teral ésquerdo Miriiiho que
ao que se comenta d,q"erá
solicitar as mesmas bases
em que renóva;:am os a,·

vantes Cavallazzi e �orelli

_ x X x-

- x X x

� x X x-

-------------------------�----------�

RADICO EM PORTO
ALEGRE

CARLIN'aOS RF:NOVOU

o atacante' Carlinhos,
.

Por razão de doença na

família, viaj ou para a ::a- I

pital gaucho Q lateral Ba

qico,· pertencente a esqua
dra do Hercílio I)uz, Uaer
do estadual..

NILSON RETORNOU

DOIS 'PROnL�M.t\$

ALV�-NEOR:;
poderá ser proJlcn-.a nara
o treinador Aduei Vl,:lal.

Juvenfus vem ai cem
.

P' 'ft ·d·'"ír�o na ..

' !recao '

,

. ,

Anunciou a .:i�;Í') Ban

deirantes d� que a eq'[;ipe
do Clübe ,Atlét'e,j JUVf!'1tlls

ná e santa Calarirm, ,,) ra

teiro Ge jogo- 1, ser Gbede
.cido pelo gr·mlin .:nventí
no não foi reveh:b desco
nhecendo-se portando' as

agora diri(!'id:J por
..

Silvio

Pirilo, deve!."á realizar' uma'
série de jOglS pelo sul do

país, atuandl' em gn:l1a ..

dos de PÔl'to Ah�gre ?ara

cidades que .. perr:Ol'l erá
bem como so [Jl·ê.vaH�js ad
versários,

-_..�._-----

KI' t
.

d" II '. "

11 Ofoas, e nV:in ou Oine�ro'

-----_'....._--� .. ---_._

Esteve na cidade c�� JOí�l
ville, na noite de 3ábatio
um olheiro do Noroe!Ste de
Baurú, com c intuito de
contratar 'alfl:uns joga lares
do futebol catal'inense J.;a ..

ra aqqela agrf'miação do

interior paulista.
qs elementos que Í"rlpres

sionaram 'l':) empresáÍ-lo
do clube da pauliceia . fo
'rain' O'c; atf>"f'an:'·ps' Osvaldi
r.ho e Pedro lvo I.

Caixa Econômica Federal
de Santa Catflrina

�TEIRA DE CONSIGNAÇõES

. 'j ;,' -' .

, "

REDATOR
Y PEDRO PAULO MACHADO

CO;LABORADORES ESPECIAIS'
MAT1RY BORGES _.;. GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA
.

COLABORADORES
. .

.
.

,
MARIO INAQIO COELHO -::- DÉCIO BORTOT,UZZl

RUI LOBO/- MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBOA
" 'ABELARDO ABRAHAM

'

•

Baseuetebcl na Parada
Por DéClO �. !,tuluzzi

,P,;' bastante tE111j)Q rJ';p

-",(; escrevía c.es.;,!, coluna

1-'erlodo natura \ dE: fI fi,;' ,

� falta
..
de ':\8<;1',);,) to que nos

,QU" prestigi'l': a3 Gut:u_t.lS
se "16,0 Iviu e ;1."'" _' ) ,de
t;�, J 'Jca, assis,;il'. a bons f,n
! s ele entllS1:hSm,). Técnica
mente era fl'Li,< que im-

mingo, o Ipíranga derrotou
o Bandeirante;; por .46 x :17

e íriesperadamente. o' cru
zeiro venceu o Painelras

de 47 x 43, apó, 22 Y.: 20.li(
lo, tempo. Irl'[";'Jnhedvel,
durante. quase 1:\):10 o

tr�nscorrer da partida, ex

ceto . nos min'lt'Js lnicüüs,
quando colocaram 6 x O no

marcador. Mas dos 5 mmu

tos em diante, perderam
s.e na ,marcação e não

.mais SE; encontriÕ'.. ram den

trei da auatlra. HOUV3 i::.s-
•

1

tante que os atleJ:�s do Pai
neiras procuravam sOlJrr::

puj�r as suas más ntu::j.
ções,' \1JaS jaimt;.s tornararn
a apresentar o oasquetepol
a 'que estamos acostumados
a' vê-..'os apresentai' Ao' tér
mine 'Jf'�ta pa�tida, a pre-

r ;'�jvel exig;r,'<'':;' ,"d', 'n' sidêneia da Feclc):ação pro
que o apresentado, pois a clamou o' Clube. �o(':ai Pai·
época çia renlizaçãu c1.O (;'31' neiras campeão, o Ci�uzei
tame não 1.1.8;:'erja tetO sido ro. do Sul de Join"ill'?', vi
luais imprópri"a.·, A tôní::i1 ce-campeão, o lpiranga. 30 ..
das ,reclamações, princi.;)al colocado e o Bandeirante ,

_ mente doi rapazes do jn� ,

terior, era �;ue hào tive
ram tempo para tremar e

que muitos SE. encon�l'am
nas l_)ra!as, seY.'1 preparo mI

ficient,:. p:1�::\ enfret;'�:· C\:!··

envergaclnra.

de Brusque, que teve Ha
milton Platt a. ,ü!'lgi.lç, na

4a, colocação, Defendet'am
as cores do Paineil as e se

Cruze,�ro vai fazer ,giro por) .
., ,

Santa Catarina .. <,'�:;<'., /'
notícii;ls ,s"eis jogos,. ,êh�tr� eqUlp�s .

I \

Carteira de Consign,'lções da CEF, em

vereiroI196"5;.· }J.

"?�l:\� ,

Eslivpl'an: p':0sente3 Ó Cru
:: Irc, dll :':u1. de Joinn!.:e ;)

L'lnu:ga, tie Blumcng�i O

Bandeirr I. ;', de Brn,: "1�,
e ('. pa in",j l'as pela n�' "S�l (;

dade Auós .8.· prin10[tcl, If!
da'h em 01;1" o EmA,�lta�1-
�e ven'Cf;'I' o Cruzeir.!) :1� 48
x 40

,.....
Escreveu:, Abelardo Ab�aham -------.;.;.;_---.,.,;_,_._;...�-'---------------....----

"� �:::�:c��::a�:�r:�;!�:::�:fliae��Perda de'puntos em.uIla ara u E.O•.�. etroDlfl
,P!e�idência da F'�A.S.C., caso' seja a mesma

.'.

'.::. ,,,c;' ,',
'

,

'.'
.'. ,,' ..

' ,

C�ma sua retirada do gramado, por háapoiada por. todosos clubes náuticos do Es- " ..
".0 ,

, '. J'
,

"

'

.. ...c:.::.' .,.,,�-,-- '-'..;... ....---�: ....._.{'--'�-�_._�_:-�
-. ver o árbitró expulsado o arqueiro Rubens

:��io��t�:�:f�ci:�d�d;emVa�e��aS'': trtabCalht:� Jorn�io: H:exagonaFJn)�,Vàlé',dtr:ltajaí .,

>por indisdp'Iiria, O. Esporte. Clube do: Metro-
.

.

.

. .

"

o em an a a? '.Q l'orn�lç" Hexagonal'
"

,.

'í ;
'

.. , . pol, está incurso-no Código de -justiça des-
«,

rma caso seja eleito, mas para 'isso' terá, que ,qUf! vem �s'ehdQ .. d:;Pú,tado: p'àiningb, O; C:'IlJ-'é .Lupién portiva, podendo' ser punido com, uma mul-ter a unanimidade de votos pois, conforme �o.t ��lliPes /.i:) vD;le d:' .Jt:1
,

se empatou �'J�l' 0; P3):sal1' ta' que varl;a .de ".2' .0, '. a' .·6··O;'.mil cruzeiros, alémdeclar d
. '.'

d ,... .'
.

'. '. jai, vem apresentando boas du por 2 x :.:. apos
: estar "

.

ou" O estaca o esportista, pretende partidas, CG1�1 1, l'2DrE�,ení,a' ven'�ér{do .' 'pot:
.

� �. 'o en- da perda de pontos' em favor do, Guarani, O
".' .fazer um trabalho à frente da F.A.S.C.· mere ção do Clube A';léÚc,) Tu- quanto que'·)· Vn�;k) Verde Muito embora o Floresta

A diretoria do Flgueirén- caso de�.7erá "ser' [ulgado proximam'ente 'pelocedor dos aplausos de' todosos 'cltibes náuti� �:�ç�8��:�O���n��: P���i�: :�;Tl:ó: 1é�18ni_�' do Florcs:a �::a He�!�����do n�r!��� se Futeb�l Clube �8.! \��r Tribunaió\.<de Justiç; Desportiva da F�C.F,.
'

cos d.l. S .

t C tari M'
"- .

f
. mente, podemos informar pela frente' cais séríos pro-.

e an a a arma. as; ,çomo rizou o aos.

Od
- que o clube encontra-se blemas para resolver no

S;r.
'

Y Varella., êle precisa d� . colaboracão ......
sem diretoria, pOIS t'Jd0S 'próximo mês. E' que o con-

de todos. Conhecemos Ody Varella; 'da F.A· os seus membros :!2mlti:' trato do lateral Marreco 0

C e sab ..

d
'. . . M íroonlvai O/' ste

.

ontr> érbitro rarn-se. Assim sendo, foi dei médio de apoio, Valér'!o,
. emas mesmo o seu espírito'de lu- 'e ropo va I pr re ar C,, .

.d I
. .

.

marcada ..ainda para esta estarão terrntnacos. Viiériu,'
ta e do seu.entusiasmo pelo esporte ,c�so

.

o Segundo ,n,}';íeh!s extra- da' silvâ ql20 motivou a re 'semana eleíções para os ao que consta vai. pedi; alto
.

. 'I d
.'....

f'
;,

p de -�O' "l',\f;"'J'IT'a'" .tírada do cluos TriC'ádi- cargos vagos, para, renovai,seu nome seja ança o-não- .restam dúvidas o reiais o ernos ,.,,,..

,,-,
-,

.

. , . que existe, possfbludade ela peão do Estado, do gralpa
que será :um grande candidato capaz de levar diretoria do MGtl'op:il, pro- elo na taroe . de dominzo .

O remo de Santa .Catarina no Iugar do
.

des- testar contra ii. arbrtragem, diante do GVq,r�l11Y'
do senhor Hrw'áclJ ,Jú:io

'taque que êle sempre esteve' nó cenário es-

portivo do Brasil.· ,E' �erdade que perdemos
muito do prestígio'.que' haviamos co�quista- TU.DY' ·or.otes,tou contra Pay

...

Sélndú ..•
do lá fora: isto devido ,a péssima 'Gestão '. do '

I'
.

I:> Por ter a equipe do l"ay o regulan1C'Mo do me"n'o
atua presidente da . entidade,', sr. '. Osvaldo sandu de Bru.�que, innluld0 acaba ele !iHI '�lltl'l.e:a :li;.

. Silveira, que nada rêz pori mere:c,er
.

aquela eu: sua eql.ii�.e o j0g,ador secretaria da, ,Liga ,Blume-
.'

.

':.3". '... .
.'
..

'

.

'

.
WIlson aue �a haVIa :nte- ·nauense de F'lteboi um

,�;::\�w:ç���l1elfl, ..mas' que':;Q� ,f�do�r,asslln:b :qüi,S��', gràdo 'o

"

onz� pril'lcipal 'io !Jrot-ésto d.o TU1)Y contra, o

, .,': '::Fam'� �",�!e,-�,�fq��?"",P�����.Dt�.'�"m�$ll:íO....,:;A.�Q�,,�}��RêIlaux>, �3S ..
�i.sptJç. dube, al.Y.i"V8'l·d� \ll!l1sQven

.��.';:{''dêiitã:';ossi'''1lidacte' da caridid'a''t"m ": d Od'�. tas -do
.

me·'3LlO Tor.'1elO Hc se;
,. .

r;' '.' > .. 1:'.', lP�;., .

a e. Y xagonal no"tut') fcrinqoI ,.

,Va;ena ;' cresceu muito"'a:' . entusiasmo' '110'8
' , ,.- • ,'L , , ,

mêiós' r.emisticos 'da, Cidad�, porque' .todos re.:
�

J
--....,...---_,....--�

conhecem em Ody VàreIla"llJn','homem .que
'

Regata em Jo�nville 's9,m'enJenão pár;:t, .

q�e é lutador e ,ést�' sempre conse-

guindO alguma coisa para a entidade "que pre
side, haja visto O que fêz' enl bénefíci�' da
F.A.C., que de um ,amontoado' 'de taboãs ve

.lhas; conseguiu levantar, . bilifia:nt.errrente o

prestígio daquela)entidade. ,·E'isto só' já é um

C2frtão de apresentação da�andidâto. Vamos
.esperar os acontecimentos, e � àqui estarerilOE
para levar, a 'todos os . desportistas 'amantes
cdo remo as novidades. )

O segundo nome é a d'l

"Borboleta'! especia'l para os
. ����ei;�te�:l ár!a:or��:�:

.
) cron·lsfas esport·lvos· , (�lU'ê �s�gundo suas p::-õprlas

palavras não se c3�l.:liu
Na palestra que na se- sará doravante a seuteita ainda se renovará, cu nao

de da Fed,eração 0at;3.l'inen pelos portões das F"rais o seu compromi,sso, estan

se de Futebol um grupo de rOl "borboleta'l espe.::ial do desejoso de deixar o clu

cl'OnÍstàs e Óv.sr. pre:�i,d6nte Será mais uma tentntivr, 'be.·

. da entiiJt8;é '1nâxima do. r,ara SOI'l,!l'lntH' 1'1 h:pns�'
futebol catar:i�l.el;)�e;; ficou

.

a entrada dos h')l1lcns de
,

'dido en.tr� (;mtr:a� ..
çc.i. ,1,0 est.adio dr.

.\'â, ent':acl:i. '�:à' 'Os
. .

'iót{f �if����!�i�

tormJ;am campeõe'l do R<:

fado, reconqutstan:lo .a3sim
a heg'emonia d!) bola ao

cesto' estadual, OS' seguin
tes atletas: Andr�, Tt)rrado
Dobes, 'A"ilson, Romualdo

Aldo, Marco Améli::l, ,Ro
meu, Tedro D,�ck, Cesar
Murilo, tendo a dirigí-los
Saul Espindola. O que fi-
cou pa�f;nteadf) nêste c:.m-

peona,;a, é que <;,t " al1za-
Q lpiranga c.e 46 x ;j'\ ,;u.. ção d,j;nesmo deve s.-/ 'no
se logo que quel11l. mais inverno, quacio f'. ocasJao

qualidades reunia para' a c bem. mais p'ropi,:!ia. ',)ara
conquista do título, rra o a rea.1:zação da; partidas.
Clube Social Paineiras, De De parabens 1)' C�u'Je S,)
fat.o, na noit� de S','tb;1ejo, cial Pairieitas que iriicia
tal previsão foi confmnacL..l sua· c8/:1eira esp\'rtivft da,
quando '0 Cruzp.iro d\::cyoi:.oF maneira mais ft'l!Spiciosa
O . Ipiranga. de 44 x '>,6, e Cl possív"l. 'Es'!)eremus que
Paineiras deu UIY',.:'t demolls c'.mtinup. a trilhar ';8 canli
tração de bola ao cesto, so !lhos da g'l6riat como:)

De ordem do Sr. Diretor desw Carteira, cºnvidamos blrepqjando inapei'illavcl-· I'em fazen.do at� aqui. Es-
o's candidatos. inscritos para obtenção de' Empréstilriós mente o Bandeirantes' 'Cor

.

tiveram trabalhando ' nas

S/Consignações, a comparecerem para a retitada dos res-' 78 'x 29, apés ,0 .10. tempo ?.rbitragpns qUê: 'o .·am ex

pectivos formulários, no horário das 12,30 às 17 horas, de 38 x 8. O Paineiras pre- celentes, os ·árh:doó' Diler
obsérvando à t�bela que segue:' cisaria perder p�l' 5'1 pon- mando dos Santos, d;,L F'r·

"Insctiçõe,s de ns. 28.801 a 29.000, ,11 partir do dia 15 de tos de diferença \ para o deraça/I Carioca de B'!sqtie
fevereiro; Cruzeiro" afim de perder o te.bol,. E' os catarinenses A.

Inscrições de ns. 31,001 á 31.200, a partir do dia 15 de campe:'lnato, mas a supre- fonso Celso Prazeres Ayr-
março; . macia dº�· rapazes da Ca- ton Thomé de Souza, AI-

,

Inscrições de ns. 31. 201 a 31.450, a part.ir do dia 1,5 pital O Cruzeh'o, afim de berto Brognolli f; Carlos
de abril.

'

perde� ,o campeonato, mas Grisard p,�s.'\' ,P'}!' nOlf é
NOTAS:

,
a suprt'ltlacia do,� rapv,zes tudo q ..e tenho Jjllra VO"�Sfl

1. - E' indispensável a apresentação d'l inscrição e 'da Capital era absoluta, e Até a !h'vx:m'a; 'l'1f!u.S CU"S
de .documento de identidade..... resultado tão esdrúxulo ]a- leitores '

2. - Os candidatos cujas rep.!:1rtiçÕes e�tejam em a- .

mais seria eS1)erado. No ,do
.. §,'ri;;��_.atraso, quanto ao recolhimento das prestaçõe3 há mais de

trInta (30) dias: não serão ateIldidos.
3. - Se por quaiquer motivo o candid'lto não iniciar

Noticiou a imprensa da. o Frocesso de Empréstimo até trinta (30,) dias, após a data
Guanabara ,que a ·<'c.B.D. inicial, ,sua inscrição. será cancelada.
enviou expediente !t entida 4. - Por motiyos de ordem técnica, a Caixa Econô
de máxima do remo cata- mica Federal de Santa Catarina reserV.!1-se o direitó de alo
rinense a se faz�r .,/ repre- , terar . ou revogar a presente tabela de atendimento de
sentar na regata IV' CEN- . cangidatos. iriscritQs a EmpréstiolOS S/Co�sigIJações.'
TENARIO, de âmbito Jnter-
nacional. que serit dzsdo
br.ada na Lago3. Rodrigo
oe,. J{reitas, em" ab;.il; proxi-
ino.';' '

':"." "'.'".' ,t' .

,)L\2���:��;�������.

pertencente ac1 Guarany,
de Blumenau, vem. de re

novar comprorrliS�;(J com o intr..résSasse. M,;� :til(" ",

clube por 111ais uma tel11- nos pias 29, 30 e 31 no Gi

porada. Muito ��nbor't seu t ú<;JO do SESI', fCTít11 l'f',·.

contrato tenha dado .entm-· lizados os jogos -referentE;

da na Federação Cata- � tuo espêrp :t( Ci!·r jJ'3C'

rinense de Futebol, efescQn- 'iL�to estEtdu�l clE 'JasCjt:ete
nhece:'se as bases mn que no;;' agora. ii 'loe [l 1 utl'la

O arqueiro Nilson, per- fora firmado' d'i nova ,fed�"';ç'�(!. re�(J)'!r,c
t�ncMte ao Túpy, de Joir:i-

�,
.

-"-:""'�4:\i ::n�êster,:i.i;sc'; ;_: ;�ào co

v.il1e, teve seu co.ntr:ito ter..; RONALD tJNI.C.'\ nflr1ül 11 ,,' propaga,:,l,!.., L1CC1·N�-

minado com 'o t;lube join- _
n1,,:"te, 'tlá m'1Jtns, mese!." a-

'1' t A d I
- tra.5, o' públÍc) .. :, f,;pnt �VI ense, re orl"anJo ao fu- e egaçao 60 OlÍmpico

tebol ga;uchoj onde est.ava, �'etornol!I ã Dlumen'lu, com
C0111 seu pass2 vinculada ao apenas um

-

elemento c�n_
Flamengo de Caxias do Sul. tundido. Trata-se do pon-

teiro ca�hoto Ronald que

lO/fe·

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

barriga-verd es�

Os adversár:o� ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ndo'
.. que' ...._.•�

e pr cesso :j�ªrmaEias em L:àU
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estã . viguabte . na tarefa de .""""". '

"

.

.

\. ,
' ,,' ", . ; �, ,"

�i;:;?�5 rf��2!'� Rdeus.dl ftcadrmia no-S,epultamenl.O do Pr.cf. Sa.ma. D'eç-B.·r1: rl"'�uele 'órgão e111 Santa orocedência da denünoía,"
.

Catarina, deu a conhecer ca fato que determinou íncon-
No ato. de descer à sepul- .crua e.seuse, � Vitgfllo Vãr· dàs. estrêlas; Q aroma das' vam apénas a' grandeza de· 'de compreensão ,de que era' tlriuavá encarando a Vida.

i';J'p.rç";.\S'. de um processo tínentí, a/ autuação dos
.jura o cadáver do'inolvidã- -zea, Distinguiuise, pelo ·ta·· nOres,oisorriso· das-crían- um i coração onde não vice- dotado. A Academia Catarínense

que está sendo movido con- ingr,itoresdentro"dos dís-
vel Professor:;_Othonda.'Ga� lento,e pela,cult1:lra�.', ÇilS. q'.fulva·allrebol'vesper�, javam as e�vas más.da'in- Teve,' certamente, como de Letras,.q�le o teve" por

tra farmácias localizadas 'poSitivos dá Lei ,Delegada
ma Lobo d'EÇf:l; no cemíté-

'

Prosador' e' poeta:, pOr -,$U. nno;: as ·cresPas· esp1,Únaa veja; do ressentimento ou todos nós, amarisstmas de- longos anos, como lúcido e

em Laguna. n0 '4. ,

'rio da Irmandade' do Se- blimada vocação,' pinto�;' e, do .mar, - .:têsse mesmo do 6dio'� , sílusões: mas por elas não laborioso'�residente,' vem,
Acentuando que a SUNAB

nhor JesUs dos Passos, o .müsíco por' discreto diletan. mar q:ue : tãa sentídamerite .' Mesmo dos transes em se deixou quebrantar. pdr meu intermédio, -dar-

Esclarecendo os motivos. não' permitirá, em hipótese
Professor Altino Flôres.' Se-' tismo, amou ltêelsls .as for.; murmura ou esbravejá 'nas que' certos homens preteri- SeÍls olhos choraram . sô- lhe o seu breve e comovido

dessa ação, disse o Delega- aíguma, que fatos dessa na- cr.etário Geral, da Academia' mas: de, Beleza com que· a 'l:!áginas pinturescas do 'seu -dem toldar a boa éonvívên- bre' .muíta desgraça, próxi- adeus.

do da STJNAB que recebeu tureza venha a se repetir, Catarínense de Letras - de infinitâ muníüeêncía.. do livro "Homens e Algas". cia social, o seu- espírito ma ou remota; .mas depres- No livro a que me referi,

expediente da PresWêneià informou "que o processo
que era Presidente o fale- 'Criador suavizou as dure-. Criança' grande, tinha rj:lsSurtia.indulgente e bran- sa se enxugavam no cristi'a-' onde Othon. dEça nos pinta

da Re·1')libli.�a' e do Mínisté- oriundo dessa' denúncia 'já
do homem de letras, prote- zas do mundo: a claridade�, iri.genuielsldes que revela- do, pela ·imensa capacidade níssímo amor' com que con- as tFár,icas misérias da Vlo-,

rio da Saude, versando sô- se encontra em f,'lse final, riu, ontem o "adeus" daque-

F U'"
--. da; praiana catarínense,': fa-

.bre nossíveís abusos na co- devendo após a sua conclu- le grêmio 'de cultura, exter-

e 5 t'a. d·.'a'.'.
.

va .� Ia-nos êle no Doca. pesca-

mer�!'Iili��('ão. de produtos, são. .ser remetido ao "Presi- nando-se assim: dor; a quem o Destino con-

farmacêuticos, que esta- dente Castelo, Branco, a
"V,'Ü descer ao seu final Icedera a grande esmola de

i���::�§r�cl:§ ã�:3�:�!��:' md�a;o�e�'cIh!erf:e�d�e:f'Ça:m�:idl�i;a�,�si:'u-�" Dec.1a rações
'

do Depu tado O ib [ hEre' 'm, 1�;�E�:�r;Ertl
____ . .., �;.;...____ v.

- louvadô seja! - ;J!: todos,
• be também ser um c-mpa- Videira, por seus setores deputado Dib oherem, su- guírã sábado, .rumo a cída-. da Festa da Uva l;não pode- 'por isso, amoravelmente, di-

D' nheiro ornado de rútílas mais representativos, dará tor do' projeto que instituiu de de Videira, declarou a ria se ausentar 4as cerímô- zíam: . ..'
.

.

.

.

'. qualidades de'verdadeiro es- edxcepCional briIhin0 .

à' Festa' a referida festa, salientou' o reportagem. o lider do' go-. nías que vão assinalar o - "Sab�-se onde êle está,
teta. a Uva, que se· augura '00 entusiasmo que' reina em vêrno na Assembléia Légís- ínícío elo' grande ' aconteci-

.

e é da gente!" I'
-

Foi, pede-se dizer, a mais próximo sábado,) -todos os círculos da terra latíva: . "O autor do projeto mente". Aqui viemos nós, não pa-

curiosa figura rhl zer-oão Falando à reportagem, o 'do' Vale do Ri.:> do Peixe. ra sepultar Othon d'Elça,
literária que. sucedeu à de "Como uma: só vez, Vi- porque não é êle que"'está.

_______._ _�,_________

. I
,. �_ ._ deira prepara-se. par.a, fazer

-.
. aq,ui.

.
Aqui apenas fic'1 a

R'"
, '.

"d
'

F' '''"
' 1

.

I
de sua festa. úm Ilcqnteei- Urugu:I. I' vai' adve' rt.l"r·, P'I"O Co·rre"a- crisá,lida de" um 'graJ;lde es·

e··
.. .' .. .

" ,

.

'"
.. · . �, .

IS S (II!\ S'
mento' de ressonância na- lU pírito. O verd�deiro OtÍjQn

. ,Un I·· Osem.·,
'.

�o liano'p'o, 'I" V. .

cionai", d;cI�,roú da líder
MONTEVID'''U 10 (OE) t'· Ad lf H'

d'Eca - () GOmpan'heiro qu;,
l governista. O ueputa o, que .

,.!. ,,' enor o o errera, en,., tanto . ,amílmos" o artista
.'

. fôra sábacto',último àquela - O Conselho de Govêrno' viou ao' presidànte Washing- que -tanto adri'llràrnos - és-

E
',' .

.,

h'
"

"d'
'

DAli
'.'

E"R cidade, para assistir ao lan- do Uruguai .vai estudar esta ton Frazão protesto contra se (como diziam os pesea-
,

n g'e
'

-

e' Ia
, ;

"

çamento' do certame e, de- semana a, elaboração de a ingerência'. do diplo;Uata gore� do. seu formoso livro)
,

..,". " n
"

.r,o's .'O' .', pois, vi'1jar parai .Brasília, Uma nota de adyertência ao� brasilehp-- erri interpretar- sabe-se ond� está, e é .da

,

'acabou cancelaticl'O sua ida' embaixador brasileiro PIO. leis uryguaias referentes à � gente, - porque fieará' pa-
à CapitaJ. da �epÜblica, por Correia. O ministro do' In- questão de asUo. ra s.empre em' nossos cora-

motivo' do ad�amento eia . ções."
abêrtúra ,da Festa da Uva, '---.--- ...- .----...------

:�a�u�;�sl!sP��::O;:r.� 'Rei ,M(onio C.' .Ile,··g·a.,. '.Dom. in·.g' o'.''o Deputado Dib Cherem es-

. tal- presente à inau:gura:;ão.. .

.

'jest.<:tde o .Rei Mórno Pri- ceberá· das mãos do, Prefei�
De !lcôrdo com _ o pro- meiro e U,nico. to Vieim da Rosa a chave.

grama oficial, elaborado pe-
'

simbo'ucà da" cidade;
la Comissão Organizadora O. Monarça da alegria- de- 'l'restigia'.1do' a ,chegada
do Carnaval da 1965, domin- verá desfilàr pelas r':1as do Rei Môrno desfilarão
gp próximo, dia 14, às 21 principãis' da cldadé diri-' tambem as Escolas' ere' sam
horas e 30 minutos" tere- gÜldo-se depois para a· Pre- bas; as "niaricatas'! dos Te
mos a chegada de sua ·ma- . feitu�'a Municipal a,onde re- l1ent�s do .Diabo e possivei

mente ,uma represenVição
dÇ>s' Granadeiros. da' Ilha.

'

o IUlS "litiGO illAlit. 'D& SAJa CATAIHNI

Florianópolis, '(Quinta-Feira),.11 de Fevereiro de 1965
'

P0r co�vocação do énge. dentes e os lotados no De- ção e Obraf? Públicas, os

.nheiro Hermmi Sl'ln<"
.

i�'1. partàmento se'de. técnicos do ..Departamento
diretor do Departamento de Nas inúmeras sessões que de Estradas de Rodagem se

�stradas de r.:.All:l.6é._�, t",ui' foi-am realizadas, após a detiveram nos estudos
' do

veram reunidc:-; durante di- abertura dns trab.'l.lhos pe- programa rodoviário' do.
versos dias; n8sta Capit'l.l lo eng'enh!"iro,' Haroldo . Pe- Govêrno"'do Est'1do para o

t.odos . os 'engenheiro'" !'!>si- derneiras, Secretá:rio da Via- exercício de 1965 e fÍxaram
.'

. as n,ormas de execução dos

Rfo dos 'Cedí'os·: Oti'mâs Per.spectivas tra1;>alhos de acôrdo com a

orientação da dirigên.:ia do
atendido em seus

Y

recl�mos orgão respOllSú'"el pelo se

mais imediatos. Tenho cer- tor.
teza que os problemas 'se- O -Governadé}1' Celso Ra-
ráo' resolvidos, pois a ai'en- '.

1inos, em, audiE'\';_)cia es;;;e::la,
ção d() ilustre �";ve�n�(br. recebeu os técni.cos do DER
do Estado Celso 'Ramos é qué particip,qtam da inl-
magnífica.... portantG reunião, tendo na

proh'ero"s re18·�iQ11",c'l_os com ocasiso o Secretário da
a sua região, !nquir'ido pela Éste h0Ine:'1l público veio . l' l'

.

Ch f a'oVOP saUé.ac o o e e
..

reporta.c:em 0.3 J°'Orrúll 0':0 enl' eomnailma. dos Senh\�N
. , -.

to • Executivo . Catarinense, ex-

Estpd')", d�sse' o eC�in-nte res João Mattedi e XV'f,-ri.o t ''''_,
ptessando a cer- eza ue que

úH)-er P21.tti�O: "'VHtl{l../.'1 Klug, da mesma cidade, .

"lI' . qUP ali estavam reum·
('rri",,,"'íi" é zelar pelos in·

.

al�H) d') Pr0fessor Alfr"'do
, dos seriam colabor,<:tdores

terêsses dos rr'e'lS mU'11Cl- Girardi" que na oportunida-, sinceros e entusiastas da
peso Ri.o dos Cedros, por de trata de assuntos parti- atual administtação esta-
sua posição, merece ser culares.

, " dual e não poupariam esfor- ,

Eleito. SOb a )êgenda do
Partido 'Social .Democrátich;
encontra-se em Florümóu()
li,s o prefeito do municlplO
dé Rio dos. Cedros,' . Sr, AI
frt>n.o Berri. te'1do y por fina
lid<:tde equaéí�nar cer"õs

ços 'para, dotar Sant!1 Csta

riria de um sistema 'rod:>viá"
rio á altura . do desepvoh:i:
mento que a vem t'ransfQr
mando em todos' os setores
da sua economia.'

Ao final dos
.. \
trablllhos,

.que culminaram, com, im

,portantes conclusões sôbre

atividades que o DER de

:senvolverá 'no qorrente lano, (

o eng. Hernani santá Rita

�fereceu aos técnicos um

jantar para m'1ior congra

çamento da equipe.

Turistas
TranS'crevemos. do, J,i�ro

existente n9 T9Uring iíigu
,mas im'pr0ssões dei�à�'as

por tUrista3 �ue nçs visi-

to.m: .

"
,.

S. Rubens, Nunes Sam_
paio -. S�!\·adl'l' 3ahia'
"A cida�.ie j 't.:"! {Ju·o· di?

gi:�mqe atraçiio, d$,da li be

le;�a e ÚaYiquil!'tade '" rJu:!
nela o vl<;ltanre E\·cvr:.tra.

O estado é que infelizmm
te' se .vê ;;o;;lpe,úlrJ �;v:." '1:'1:1

grande fal.l1a, IJI;lE!,. incJül'ive
go�peia J 1:'lrJi:: ..1'; a Íélt,:1

rr pavime'l:8.�·ii.) -;3, BH-59

Quanto ao sE'rviço' 'de :tou-.

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

Chfneses nã,�, Querem
,

p'i' �x;·Yp'u'�n�'
'

" I 1-·, d 1Ul ii
r �',

RIO, 10 (OE) - Os nove �(mdenMlns uot suh"e-'são' informou. o encaminhamen
cidadãos chineses conde- e espionag3m. O :Ministro to da matéria ao chefe da

nad,os a dez anos de prisão MUto? Campos da .Justiça, .
Nação.

sob acusação' de sUbversi;' ------'-------------�----

::�te :���emsuav::;����· ·Cr� m'�lill1id:l{" IÜ'u�� n&m.' no Vip.tn�mdo Brasil, uma vez que m-
.

t! .li Unl�ll·q,lla U '" 1I!(Pt. yL ... I.... �
da fizeram Pflt" ':llerecp.1a: 'LONDEES, 10 (VA)
E trecho da defesa apre
sentad". ao Ministro da Jus
tiça' pelo advogado dos chi
:n"��� <;� S-,h,'.nl pinto. pue

acreseenta: "Os C'!onden-dos
alimEmf.g,'U" fundada, esne-'

, rHn�a de' nue o SU'Y)eriOl'
Trihunal, MiJit"r se . emha

rH�he e� defender a
.

in0-
cpn�ia" O arl"f)0''''0n R·oor,'!]
pint.o annnt,<3, t""'"'h"i"1 h in-'
à-·H" "'''.�'''' � ";"""11,e5 �omo.
solu�ão honrada para' a

questão.

BRASfUA. 10 (OE) - O

(1.13..",.<5 r'iQ"n"nh"r no<: nrr\vÍ_
mos dias e""'_ r'ar!}ter defini
ti"n. ° 1'"1"""13""" oe evnul
são dos 9 chinêses presos e

.----

J:nl'p·rmes diplomáticos ·rece

bidos do Extremo·Orimte
revelam' a existência de

celtas divergenci<:ls entre.

chineses, soviétiC0S e norte

vietnamitas em rela�ã') à
estraté!üa a ser ad'ltada no

sudeste '�siático. Tais infor�,

mes acentuam que o eX"me

das ·declara9ões formul d8:S

até agora pelos diri�entes
sóviéticos em Hanói e da

reaÇão de 'Pequim salienta
·a' ausência bastante . signifi
cativa de qUr'llquer refe�ên
da à "cooperação". entre.' íl
URSS e a China C<1Pllm;sta

em s,eus esforços para' ,'en
frentar a. atual ·cri.se n'1. Ex

treIl}o-Oriente. AdemaiS, a

1
• j. \'l-

,
.

.

,
" I ,;

Colég�o Cora.ção, d�'Jesus:, .

,INICIO ,DÁS' AULAS,
Dia 1[1 de fevereiro - pa

II r,!1 ,tCildo o Curso' Primário e

.... � r",":6masial. .

Dia 4 de março - para o

Ginásio e II Ciclo.
No primeiro diàt; tôdas �s

alunas se apresentarão de

1,lniforme de gala: o turno

matutino _ às.!) ho1'as e o

turno vespertinJ às 13
.

ho-

,1'as ..

. O Pré-primário da Irmã
. Guiomar

A Classe de·Aplicação da
,turma- da tarde.

Desde 'o dia.15 de ma�çb,
func.ionará no_vamente o

Curso Supletivo noturno

gmtuito para domésticas,
em todos os di�s da Sema

p.a' exceto a.os sá,bados, a_

partir dfts l!H-l.9 ,horas.
Le1"'bra""'0s às alu�-s bol-

A J:e1a,...ã·o do m!lt,er�a,l ,é sistas do (1i':l�sl<;) e TT Ci

dada' 1I,s alunas após o, h"1'cio. clO' oue 3,n"'" nãn �"'en.�V"l

dnr- "n1ns. T?"Tl. "e'l ner�it1'1' de b�lf'as,
1\T'i-; ""'q�;��Pl1 "nr<,sqntar- (1)8 ."té o ,íH;i!l1O dh de; fe�

ausência ,de garrmtias ' de

"unidades comunistas" é

igualmente citada como si

nal de. possíveis· atrit'ls en,

tre os lider,es de Mos,CdU e

Pequim,
Os citl.ldns infrn·)"';es Ob-

, servam' que tarrlbém não se

registrou nenhuma álusão

formal dos dirigentes s�vie

t:icns at1s' nwvimentes' de li

bertação. nem' proiness!l .111-

glima .

de aunj"n-10S. Pelo

�1l� (li�ern, RS ,fon.t:es elinlo
máticas responsáveis', por

êsses informes, os dirigen
tes, 'soviéticos estão prO'

longando sua estada, em

Hanói para efetuar n�v8;s
consüJtn.s e deliberações,
diante d<:t divergência de' tá
ticas a serem ,ad�t,,,dqs :Fi

n:ahrente, as informações
tecenida:s assinalam o;le o

'Primeiro-Ministrb A 1 e xe i
·

Kossi'min e sua comitiva

·

foram reéebidos pelos chi.'
· nêse�' com ,bastante fr'eza
,n,u.<>ndo se detiveram em

Pe0uim, a éamipho de.' Ha-
, n6i.

"

P'(as�dência da Câmara:
(

TERCEI'RO �OME
\

BRAsILIA,. 10 {OE)
. Fonws parla�entares in

formaram .hoJe .que .:on;e-·

. ça a surgir um terceiro no

me parlj.. a Presidência da

'Câmarll dos. Deputad9.o. .t\
preferência recai nos· 110-
mes dos depJ.ltados Guspa
vo Capanema, Guilhermi
no de Oliveira- e 01vídio àe

Abreu. Entretanto,' o PSD,'

, ,-

, 'partl.do�i:nàjoritário Sf)�Hm_
te dia 17 estará retl+lÍdQ
para· indiçat seu candt"ato
Disse ainda ai mesma fon

te, que o Congress) .N'),ció
nal até os primeiros dias
de março, não apreciará
pro:Jetos ou vetos do,. 'l!:r.e-'
cutivo:, tendo, em 'vi!jta' as
ele;ções para .as lid-=ranças
,partIdárias, comissões téc
nicas e presidênciais_

Kota OHdal do Cen:ro Acaâêmito .'

XI de Fevereiro
O Proi'essnr Othon Gama -de Direito ,vem à .púl-,lico

à'Eça falece'u. m<:tnifestar sen profundo
pesar por' êste fale";i'l1ento

/

O universItário catarinen- que enluta todo o estado
se está de lutei. Esnecial- barriga-verde;
TYlente os' p.studantes de Di-' À 'f�m'íliá' Gal1J.a d'Ecá';, a
reito. que tiveram no" 'Pro- 'estudante de Dir�i.to envia
fessof'

falam das

Capacitado da validade

da s'Olicitação 'que lhe fa

zia, o. parlamentar pes
sedista suspendeu a viagem
à. Brasília" ratornando. a

Florial,lópolis. Daqui, incor

porando à coqlltiva do Go

vérnador Cel80 Ramos, se-

ring: ' exce!:,n�<::_''' .

- ROberto Sarudiimsld
Buenos.. Aires - Argentina:
"Quede muy contento de

a

los serviçios I}rêsta :.'08 por
el Touring Club do Brasil.·

Florianópolis es una her-

de Fpolis
.

, t·

·mosa ciúdad y todos sus los problemas qlle sê ._:18

habitantes han :sido !T.uy' han creai:b t'Olll el idioma".

ge?-tiles comigo z.pesa:r dé

\L"'·'·II.oe e
)

Dr. Jiri Fejfar - resi
,

-

dente .enl SãQ Pauló
"A Ilha é ot�mc1, gc:-:ta_

mos muito. Turistiçamente
têni. grande �

oportunii'lad€
em' ser mais. explorada. O
escoteiro Willi.a,a 1oi' muito
gentiL Deve�os in�lit� 'ao
ProL Amir Saturnino' de
Brítto que coro, absvluta
<"'Àtpaddade '(Üi'�g8 'o;' Tou-

1.8.. Contudo, acrescentot;,· rlng edi Santa'
. CatarÍnao

que se tai canclidatÍ-fra; /J,ifôr .ln,f.l·a�.a- 1;\,':: ,,' -;
,I, :,O�ri��dÓ;� m�it? ,�;_lri�i;lJo

cómirrpadat "estudar.. sew,.ã" a y� U : :',:', "i",. -.)< pelos ;trâ5.:::J�el.J)3 l�,.i'�$:��,tq.ue
formal, màis',' correta de, C'oni'l n'u',.a·. passamos

'. rl�ita illla. ún�-
.agir". '_ ' ;;�I, i

. ,,;cai,i-,ôciamação o 6'3t�d.) das

RIO, 10 (OE), l- Indus- estradas,. O GJ"h'üc; Fe-
triais da Guaú.abara. es,tão '. deral ÚtCisa terrn:na: a,

co mas atenções voltadas' BR-§9."

para os debates desta noi-

te na Federação, das In-· ONZE VEZES· A VOLTA

dústrias do Estado de Sâ'o AO MLl'mO

P,aulo. A classe se mobi�iza
,

"

para' se defender· contra as No prnnelro se11lestl'� de

acusações do Presidente da, 19i>4; os carros_socorro' f,O

.República" n<;> sentido de_ TPllling Clube do, Br::i,sil

que persiste a meusaüda�e perJorreral1l, só no Estado
'

inflacionária, e que os pre- da Guanabara, uma 'dlS

�os, sem justificativa, são" tância de '150.000 ·quilome-,
aumentados dia a dia, se tros, o qU8 equivale a mais '

mana a semana e mês .;. de' onze (11) VCZGS' a voÚa
mês. total da TG!,-:�a..

----�--------------------------�--------------�------�--��------�;

AI.raVi!�se a Crite Polílic9�
M.ílitar na Bo-Hvia

,
" ,. �� �.(�

r',c da Ag,:,�,::·a�ür_.. ate.,dru,
'2ITl seu g'1.'1ine'0 i:5 �cguin

., t::& peSS0:ils'
Padre M��t;0 L'1"!l:'!.iUt.

c:·retor do .;')n�ir,{I!·lO f.'U1

Criciúm.a, �"-= encaminhrlu
t·· I

' v .

r:.v .�rla (8, I11ten'gse, espe-
ciàl. -Deputado l.La:fi.r Que_

r��niL:c�e�a;���i:�;Put�� . Notícias da Secretaria de . $egurança�
Araranguá, ambos senhores GEL. TIIESEU. ANUNCIA· de Dionisio Cerquej,ra end�
trataram de ru;súntos' 1'e", RÃ O PLANO DE POLICIA· re'çou- radiograma vllsado

. fere{lG�'i a áSsl,t.,n';:a té('- -) MENTO nos seguintes termos: "Em

....•. '(;, A. Car,1l,lh0, " "nér Designado pelo Cél. Dani- nome da sociedade Dionisio
cio de sementes, �rica-mi- 10. �lae!, Secretário da' Se- Cerqueirense e como re

nhou' assuntos do seu co- _gurança Pública, para Coor· pres:entante da Justiça PÚ

mércio. Sr. Alfredo Berrí," denador do' ,Policiamento blica.local, ao tomar conhe

Pref(;lito Municipal' de Rio ostensivo para os dikts de cimento, da exoneração .. a

dos Cedros,,' que encaw.I- carnaval, o Cél. Theseu Do- pedido 40 Tep. Bel{ort Del
,

ilhou' assuntos' do. seu mu- mingos M;dniz dará amplos Valle Y Araujo, DE;!legado
l1íCio, Sr. Arman10 car/ei- esclarecimen�os ao público" Especial de Policia

.

deste

rão, Cil1egr,aflsta em Fpo_.
à respeito do plano já ela- municipio, cumpro' o grato

lis, que tT'dtOU de fihl'lagem borado.. ,,'
dever de agradec.er '"vossên-

da Festa da UV,a r�nl VI:d-el·:" > eia os relevantes I'erviços
Fôrças Armadas,.' Gener,ql . - .

.

, DESCARGA ABERTA prestados ao J;>bder Públic.o
Alfredo OVQ,ndo Candi�, as- 1'a. Deputado Pa'll.o Faria

-d' 'dl.\rànte sua atuação aqúi.
smalando -. que ,"agora; mais. e, r,' p.au,lo ,F.I.aria, lI,' ue :1'a- - '",' .

O Diretor d:l Diretoria de < Posso ásseverar - V0ssência
que m-,n�a, os partidos polí- taram' ele maté�'ia úferente .

. . VeícuÍos e Trânsito Público, contribuição para restaur.l1r
ticos estão' unidos n�l.l'1l im- 'a Escola AgríCOla de' Ca-

Major AJinor José Rúthes p·rincip'l.·O,' a.útóridade e de
pedir uma nova ditad'lr.8.". noinhas.

. ,

'

anunciou poje que;' t()dos
.

os Justiça, antehormente, tão
Interrogado sô"re ,0 asslln- '---7-.-------......-- automóveis que ·trafegarem "abaiado' 'em' '( cóns'equêneia
to. Q General OVl'lndo ?fir-

mnu Que a. cani:Hd�tuTa B'1r� "Re-g'["s'f' roo "de
com o C'lno da descarga dos pessimos_ e x e m pIo s

.

d
-

é f
.-. , aberto. ·te"ão seus càrros oriunaos de escalões I supe-

rien.t,-,s Rin.!l nao U'l11l. ato' "
'

,

. . '.' . ., apreendi,dos. riores. Mal g:-ado aos in-
. defi.nttivo ...ne1o que se t()r� 1'0' rn.:.I;sf:::ls· A rnedidlt visa evitar o Conformados com a àtual
'nava Ptemat}lro comentá· J . � �fJ �., P. '

.' '. barulho excessivo Que pro-
.

conjuntur,i policia afirp10
RIO, '10 (bE) 'GruDo' vocam os automóveis ,senl q\le ,saldo dQs bons atos ,é 11

de tra.oalho vai, e'la.b()il·a�· os respectivos silenciosos.
-

favor do '1'éfer�do: oficial,
a.nte'proieto de lei sô�)re requer 'P�0�0toria 'Publica
o tegil>tro:' qe j,Qrnil.!istas e .p'P"''''!rI)'1''Oll

.. J>T'i�T,!('O p�de se:ia ICO�1S' .p_o, em'

COYlceIto de empn':,38..3
.

iOl'- ELOLlA EX-DELEGADO sua foUr um

naHsticas. $,el'á j:1',Ü,.:'?.c:D
dia 15 pl'óximo' pcic-' (let'�r-,
mlua'ção do

•
�

<
:"�'

'"
1
"t <,

.
LA PAZ, BoUvia, 10 (VA)

'-- Os partidos' políticos bo
livianos solicita,ra.m um. pró
mmciamellto formal ,do

Exército, diante dó proble-
ma surgido cOm a decla

ração do 'á.tual Presidente
da 'Junta Militar, General
René. Barrientos, que resol
veu apresentar-se' candidato
às . próximas eleições p-esi
denciais, sem

'

renunciar,
previam�nt�, à direção da

Junta; N� declani,ç�o que

deu à publícidade, Barrie�
oos afirmou: "Não vou. re

nunciar, nem pedirei licen

ça às Fôrças -;:\ri:nadas, por

que diz a revoll!lção de 4. de

novembro." As palavras do

geneml causara.m .grande re-.
volta nos meios politicos e

provocaram uma imediata

reunião, dos líderl'ls dos di-

,vers'os p8:rtidós: o Liberal,
a Fac�ão' Socialista' Boii'via

'. na (FSB) o. Partido Revolu
cionário .da Esquerda Na-

cionaUstll ' C-PREN), o Par

tido da União Repub1i ...ana
Socialista (PURE), e a

União Popular , Democrata
Cristã (UPDG).·, Dessa reu·

.nião, . surgi\J.·' mtla mensa

gem dirigida ao Chefe
'

(ijts

Secreta(ia da
A'gricuUura
No exp�\t" .' J C!0S rhas J '

:;) :, co ILt\'l corrente !) rir

t·>n.1-

nulas

"r'�"'-";"''l
• d,-.,-rrc;· ....') t,'�l· r1!:Jr1'" 8'1'1·

t.�'f)d? D!? �,t?l'\ret'='ri� oe ."'Relu
. C� "O,0 (;' (;'11 tu r:).. tr-'dos os

fOrmllh\.rj0S devidamente
Áo CeI. DaníIo 1'(lae8,

,cretál'io fita S,egül'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




