
N." 15-.108

.E.I1RTa
:r

ItOMINGOO�� .. �t1••

&NO •

·T-A{;- GR!:JllE1RO-D0-"'8l·H: q;ll(/-lm((.;-�"'�"'"".""'...'

_...,

• 'l' •• p tt (.e�Mt.t6&1�. >
("tele .0 .o)�iba c.�......r \:roJ'C}j(}!dc�l. .

Ao aIXA� N1!","!'n '("" "I,.; it .. '�!{.lll , II., ,

dia II ue rer'\:)l'eiro ue hW:i
Frente' Fria: Negativo: 'Pr(�ssão Atmosférica lUédia:
1012.5 ,milibares; Températura l'i:Iétlia: 33."

centigra-/'"';"�����;;;��� dos; U'1,uchH.lC.Relatíva "Média: 71.0%,;. Pluviosidade:
mm: Negatívo "", 12,0 'm�s: Negativo - Cumulus- Tatus - Nevoeiro oumíãar - Chuvas rápidas e

pas geíras - Tempo Médio: Estável. .
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FLORlANóPÓQS, (DOMINGO), 14 DE FEVEREIRO' :DE l8GS _, ED_lÇAO DE BOm

'EontinDaMandato:.tuwpão

ram sua .on.-",". 'Oo"_ ::, câm.,. "d",l , sena
,

Rio Grande' do Sul:.
--- -- - .._�"

Indígena .Aceita Ci�ilização Cristã

Cj'operaliviSme
-

adquire impulsu
HIO, ts �(OE) _:_ O Presi- Disse Arnaldo Taveira que .... --- -- ......... _ .... __ .. ,. ..__

dente ,>c�o,:B,��nc:) l':adon.al durante 12 dias que vi·"', !REINTE�RACA'�O ..
,de C.r�cl1t� Coopel:atlvo dís- sítou cooperativas .interior',

" ,'li', '

, '. •
. se, hoje \'J:ue observou no do Rio Grande "ao Sul afír- • ,

.

A retoma(�a �lo rumo sensato e n�tllral ,d� políticn
.

RIo' Grande elo Sul que o mau que industrialização externa do pais e com� uma restauração das Ilnüas Íl'U"
coopcratívísmo .nesse Esta-' desse Estado se baseia no' díeíonaís de conduta, que concorreu para o nosso 's1gn1-'�o, está �d�l:.i�inqO gránde , cooperativismo. Revelou que • ficati�o pl:�sHgio n� J?assado., .'

,

1

•ímpalso :/;'B:,lflC?ll51Q-se au-, março voltará aquele Esta- III Ninguém pode:� ignorar q�e RIO �ral.lco est�b�.!c-menta ele' proc11H�atJ supe- do visitas' a 'região frontei- ... ceu, com ampla visao e bases Indeslocávets, o de�;tt.n{i,ríor a qualquer eS,pBctativa; ra. • {lo Itamaratí; vale dizer - diretrizes retas e in.flexh'eÍ';..-
- -;----�,.. - - ._. __ o -- -- .�----""

" ue 'Uma l)olitica que .afínava, UO consenso mundial; tOl""
, "

' �'i: .. ua.ndo:llús, a' t{(lSlJejto das comli\'.·ões de !la�ão desarJllôl"
A.'h,,'.azo.nas 'pode ficar sem, 'da, uma fôr�a pollitica de ihfluênchi rrreponderante, ba.,1\.1

• sca'da na cÓllsciêncla,da própria soberania. inü·ansigcll' '

; �
te no r��pcito e na pr�\"aç�o do Direito- e c;la Uberua·'

transoorte aereo', ,'de, SCl11' pri,�r,idades e:\."éepcioÍl���r�s" iguais c legitinlos,
,
,'.

_ ." .',' "para todos" gral�des, e peqlWlIoS ,:{la,:Ises, tobsoa'tl.t.e a Pl1.1-13 (OE) \ A

teni-à, :'�ro,n�utIOa�:ac�es- T�t"'T� ,"itMi�$à,"'t� :R'liy;em.,��
" "

.. '-" ,.'6oa�rá. ce�f.êM ,�

h{.;-)Pl:nll!Ii�;�.:-, .t-- � ]l.'I�. ,.'" I ... ha�':I':' tte ::et\,".
,""

.. ;'s�::t�<l�;;;O". 1','''''(',.""(�,,_ ".""

'�"
",.""e', ,'�"", "'�l ')"'",� �'" �,..".M, ""." """ "''':+''' , t"....;i.§}'é0' '�� L :'9.,cy gl':!tIW� l'1",e -:�'.;:'II<.1l';; .. '�m� ""'���,li�.,,'l')"'·l' .. ::.Jt��\';'-,�\';:l'!\.;::- �'�"�i ''" ' , .. , _',' - "

' ." .�H. ''''�.1 lS u·-t"a+Jl'iIoI:WS,J�e, eh�LUWUe�\f-C�!;{llUti .

", ,1_C� a neto ,a'$�S 'Ja nao po�em se , 'a a,guJoha' ó.vlentatlô:t;i em g'uillaihs br.usc��s, íill'e nós coJiI" ctw:'":Qü.er momento. A ��f�r- r al: stecer em 'Belem, do f dttziliam, atüIIÍI, a ,<1fus sombrios e catastróficos.' ..
,: maç� é de fo�t-eJ do NI�l1ls- Para. • O jacolJillislllo e a xenofobia yjçaram, desde logo,"-,�-,,--- ............... --,_ -- - ---

• somando um llaci'malismo alheio a, qualquer sentuncnto',

NAIR R b d
llatil'ista, trllYcsiil�(�O m:nubras u�ilaterais,. uÚ1a�a� dtdl

Dirigentes � da PA "

\,
"

'ece i 05 • contcndo e:s:trclmsta. Fez·se, �asslD1, do 1mperIah�mo�
, ,noete.�med��lllo � l�retexto p��a. a calcuJ?�a infil:traç,áo'

,p',or CASTELO· do �ldnsto �u�IJel'llllismo SOVlCtlCO, qlle J3 desg-raçara,'nnçoes l,uleamcas e de�'orara Cuba, sua cabeça de ]l?ntc,�BHASÍLIA, 13 (OE) - O Paulo Sampaio. Na

oca-, al)l'eg'{lmlll,o:s� como dItadura pop.ula�. do proletanaúo,,1I'N t 'b Ih' d
'.

P '1 t C t 1 'B sl'a:-o, teri'l'aram uma compo: - .

I',

um ra a o t; cunho nitldalJ�ente JU}Ill.<'lnO e social,' 1'851,con e as ·e"o. l'anco flllamlo, ao contrarw, a rea Idade comprova" seI.» maT"
as lanchas médicas '·}.Juzeiro "estão per«0l'1'cml0 o mo i\ma- l',er:clJcu 'hoje

'

051 dirigentes sir'Üo com o chefe da Na-, g'cui a dúvidas. ilusões ou ;fautasias, ser IDna ditaülI.1:a
zonas na sua unellsidão geografica e multiplicidade dc pro-

' da P�ulail" çl0 Brasil em _çao, par'1 regulariz::u' a si.... {�nnstrjllgellte c?n�fa ,? ope�:ariaüo, que escraviza ces.'
bkl11�s, prócuraudo levar ,as populações ribeirinhas ,um g'cs. e'1Í1diência espechü. Repl'e· tli��? elos empreg�dos da JIl t'l:ang-nla, afogal1do�o é'm sangue.. ,.to unúgo de auxilio d�ulte1"essado. sentarão. a etnprêsa os srs. empresa, que" eleixou' de .' O movimento de pen'ttração intensiva no Brasil YC'

Como f.ruto evidente desta ação caritativa, vá'rios inúlos . Celso da Rocha Miranda e fuilciona l' 1)0I: determinação • rific<iu·se com o restabelecimento de pretensas l'elaçõe:,;'.de t,·ibus amazôlÚcas �m sido integrada, na chiHzação,
____:_::_e�e�_,__�____ ti diplomáticus c_ comel'c��i:, convertendo·se de imediato'

, modema, como é o caso do cacique li\]>É, da tri�,)U dos Su· ... as represeJ.lÍaçoes �ov1.etIca e. c�ban� eoqt. celltros de,ícrés (ver clichê), ,que atua1íllen�e eneontl:a-se enA Uecil'e, 'C E' T b i'h S • franca espIOnagem, a sombra de lD1ull�dâ'de, e de largv,..e�tudàlldo em um educandário cristão, prcparando-se para ,âniara ncerrou ra a os em ,e cômoda Ilroganda vermeTha, es,imulundo 1)01' tôdas ,w"
ser mais ú.til ao seu prõplio povo, no interior das schas do ,.,. fOl'l11{lS, inclu..'li"e a de corrupção, tôdas as atividudq'grande Estado, brasileiro. A'provar Nada 'comunizantes., ,

" �Recentemente o cacique IAPÉ'esüwe cm São Pmi.to, on·
"

,

... Cllegou..se ao descal9-bro grotesco de Ulll llresidcnte.�c concedeu e�treVistas à jontais e TV, em companhia do BRASILIA, 13 (OE) - A' ,----- III da República apor a mais alta condecoração a um, all[�·,jontaJiSta Roberto Azevedo. Cãmal'a Fed�ral �ncerrou
,

• ,_ tlida COlllQ Guevara, reSI)igando·se de lama o pah·imõ ..._Êstes e outros exemplos ton?al1�-se possíveis graças ao sua. prf!'neira semana de Pôndade vem ,d r ,lIIIIIIlJio moral di111�ínítt�co brasileiro.,. Foi, evidel�temcll�tc,JII'diuturno labor de homens. e mulhel;cs que sobem e descem' , convoc,�ção extraordinária, ... uma comlecOl'açao pe·p_e.cabr.. , abrmdo portas as escan'o g'rande,rio em suas pequenas lanchas, a fim dc Ic'vaI' o le- sem àpro�ar qualquer pro� BRASILIA' 13 (OEI,'�. cm'as para o, fitle]ismo insiwt?so e subversh'o, buscal1d3�nitivo a um povo qufo vive numa das regiões mais inóspi- jeto em pauta. Na noite Previsto p�l'[l abril ��7�·::�. �üluluzil'.)�oS � lJOsição de caud�tários �o. sino·sovietis·pII �tas do Globo. Éste trabalho 'é mantido pela IgreJa Advell.
\ passada, ficou de�idido o 1110 o envi? ao can",_,-,:,.,.l mo. DellOJs, Vieram as assessor� esquer�stas, com (,tista do 7· Dia e s,ubvêp.cionado em grande parte 'pçlas· doa. adiamento da apreciação do pelo Governo, de, noVa _ solapamento das 1I0sições·chayes oficiais; no 111'eparO ó('�

ções de seus próprios membros. projeto que estabelece a n:ensagem prop,ondo a �a- III tlCfilli.iiyo golpe, que viria emporcalhar 'nossa bandeira"
i------------------------- --'--- correção monetária no rea- ndade de venCImentos '.).os III

com a foice e o martelo dominantes. •

8aota Vata fI-na e'otreg'a o
i��tal���toe!�i.egf1:o�cin�:; !��:ci��:r�0sp:�::;��SA!����= :ria(�!a;ll:g:);j��.=��e:�:l::��:�e :oC�!��::�� deixa-•

, .
'

'

emprêsas privadas. As co· ta-se que a mensagem ó.e- Não somos 'contra nenhum país, capitalista ou não.'
,,,,,

"

'

'

,
'

,

'

.

missões de Legislação e Eco- rá base..ada em antigo tra_ • Nossa orientação liberal impõe atitudes ,de pOlldéração"
_. nomia, pediram vistas para

.

balho elo ex-diretor d':) I de acatamento, de res�eito ii a:ut�detel'Íninação fundadl,l,estudar a matéria. 'DASP sr. Wagner E3;;eNa.. Ctn motivos e razões legítimos. País em descnvolvimcn:"

'm'em' or'J·a'·'I' do.: 'c' e'�U's'ft e's:�'O'I'ar' �-,C-"h-ine-s-a-s-R-et"--or-n--a-ra-.m-O-n-te-m-'·- :!:�:!��;;1��OsS.(:�:o:0:s":�:r:l0s1iC��:!��:0�e:::s d:::
,

'. '. ,'"
'

.

,
.
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'

.,

.

,-
'" 1 '.
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"

" ,

_ .':��::c:a:o�;=s;::J��: ::;:r=:;ã:.o�i:r!:�el�t�o:���;.RIO, 13 (OE) Deixa- no Brasil, mas estas decidi, •
'

ellcarar o yiZinllO e amigo como fôrça. opressiva dispors·1Ifram o Brasil aos primeiros ram voltar por na-·o ter sI'do - JII'ta a eS111U;;ar-Hos, sem apreço a nossa soberania. Aí,minutos de hoje as 4 chine· "prorrO!rada a p&rmanência • t.
_. '. fi� mesmo sób o ahsurdô da cOlllllgenmà, mo:rrel'UllllOS até...sas que viemm ao Rio' visi-· do representante da Cruz • o último pnh'iota em defesa sagrada. Se há conjUl14;ão"tar seus maridos condena- Vermelha da China, que fi- d JII'

• de a.Sl>ir�,çõ.es e ideais e_igual ade d.e ulterêsses. lugiM,dos pela Justiça Militar a zera declarações desairo· -

d- sera, que aJamos em Uluda e de vJStas J�ela ('ausa co·10 anos de prisão" por ati- sa'S· à Justi.ça Militar: • mum, que outra não é senão a incolumidad.e da �i1]érj."vidades subversivas. Como --'� --'_ ...
• ca. Nas horas difíceis e amargas a história nos tellllll'se sabe, o. Itamamaraty ha-
trazido sob o mesmo pensamcnto e a mesma àção. E,IIIvia prorrogado por 15 dias

I 'Pon'"fe Inter- '110S diás correntes, o intercâmbio, como a mútua coope.1IIIIa permanênçia das' chhiêsas
. JII'

J J'ação, só ]lodel'á tmzer benefícios idênticos, extensivoslIIIInacional à mstidão contulental.
,

' ...
• Daí, o entendermos que as �uas maiores Repúblicas".

ASSUNÇÃO, }3 (OEl -', americanas devem seguir o mesmo rwno, unidas, soUJPoderá ser ' antecipada. a dálias, formando baneira'S por que não haja, sem mu..viagem da delegação para-.' l'OS eletrificilt!os, brecha de tentativa erosiva da misé·
guaia que virá f.'\9 Brasil, • rià ,mil vêzes tétrica do materialismo deici�a sino.russo;.
realizar acôrdo 'sôbre, a uti-

.lla:dt·o qua� à dignidade humana é i:Üconseqüente tl'OPo'lização da ponte internacio� �tórico.
nal sôbre o, rio Paraná. Os, Segue t,l Brasil os' é'aínibhos que lhe traça o paSSado.
detalhes, da assinatura dos.tll e que o presente e o fumo- clareiam de luz solar, para'instrumentos internacionais ..

que a sua opqlência histórica não sofra. novos escamo·�já estão" bastante adianta-' teios, afirmando.se sempre dqn;rlnadora e triunfante.'"
.o.os para a· inàuflUl!a....,ão dá (". 1

'" -' I"· I'
-'

,Jc·so'o""t'l"Ul·U· (J'l., �"!íl! ,alnUllú� (f,e a .cvo uça\) li � C ,1

pO)1te pelos pl'Gsiclem;es Caso '1<'
enel'ghl,� fh'l{iit tlecisão.

tela BrallC;O do Brasil e � \, 'Ütnjilib'f,s flue liog l'eil1tegl'am eIll nosso
Alfredo Stl'oissnel' do 'o.u- ...

'1-1-, ',:I)té�vlI<lo destroo llltermWlOua.

BRASíLIA, 13 (OE) - O
Presidente' 'da RepÚblica
ainda' não se decidiu se en
viará ou .não a mensagem
"ao Congresso, propondo o

mandato-tampão de um ano
para os 11 Estados, cujos
, Governadores encerrarão
suas administrnções em

princípios de 66. Foi o que
informaram o Ministro da
Justiça: sr, Milton Campos e
o líder Pedro Aleixo apóst , .,

•

encontro com o Marechal
Castelo Branco. O líder si
tuacíonísta afirmou que es
tão excluídas

.

• as possibili
dades ele eleições diretas
nos Estados.

RIO, 13 (OE) .; O Gover
nador Carlos Lacerda con
cedeu nova' entrevista. O
governante
, guanabaríno,

manüestou-se,contra o n�n---------'�------------�--------------��----------------�------·--�------------r-----�--"--�
dato-tampão, contra a no-

meação de interventores,
contra eleições índíretas e

contra tudo que não sejam
eleições livres fi díretas..
Disse que, a revolução es

tá administrando, ouvindo
mais os inimigos que os

prõpríos compaaheíros.
BRASíLIA, 13 (OE)

Reunido em Brasília, o 4"

Congresso das Assembléias
Legislativas estaduais, apro
vou voto contrário as elei
ções parlamentares por, cli&'
tritos. O encerramento do
certame está previsto para
'hoje com importante ,dis
curso' do Presidente da Ro-

, pública. Observadores afir
mam que o Marechal C,!lst-e·
lo ,Branco disconerá, sôbre

, '.

\
temas pol'ítlcos,

RUBENS ,DE. AR�UDA ,RAMOS
CONVITE"� :MISSA

A Fam'lia de RPB�NS DE ARRU
DA RAMOS convida, parentes e amigos
para a missa "de primeiro mês que será
celebrada .às � h()ras' do' dia 16 do cor

rente na Catedral Metropolitana, em m-
, 't.enção da alma de seu saudoso e querido
Esposo, Pai, Avô, Irmão e Tio� ,

·�;:=��:;:�:dl��ét"u>'1a. , ,,:', 'l
. J

'

.'

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

tj � "

Prefeitos Reunem-se com o

Gover;nador
Na tal'de da última sext.a

feij:a, o Gove�'nadOl: Celso

Ramos reuniu-se eom Pre·

feitos: 'Véreaélore's' e 'figu-
"

,rás marcantes' d,a ré�iãq d?
Vàle "do ::Etio 'do Peixe: 'O' bá·

r lanço d epl;obiemas e o en

caminhamento conjunto de
,

t ,

soluções, constituil"ant a te
I

ml1tica do encontro; .� noi
·te' '0 Clíefe cio Executiva, '

,

Catarinense foi homenagea
do < com um jantar, ofereci
d� 'i�or círculos ';represen
tativos lbcais�

-Chile �ai nacionalizar os se'rviços
de eletricidade

'

SANTIAGO DO CHILE, 13

(DEi) - Porta,v02í da Cor

porpcion de �bmel1t!?, infor·
1l:1-0u que o presidente
Eduardo Frei pensa nacio
nalizar os sérviços de e�o
tiecidade dó Chile, perten
centes ao grupo AMFORP.
As conversações a respeito

•

"

Seguiu, hoje, para a Gna

nabara o ProL OrlandJ
•

Ferreira de Melo, ,Reitor llo

lnst-ituto Estadual de Edu
cação e Presidente da C,)

missão Estadual do Censo

Escolar, a fim de entregar
à, Comissão Central do Ccn
so Escola!: do Brasil todo (1

material referente ào cen

so escolar r.ealizado .no Es_
tado de Santa Oatarina.

, O mMerial, composto' de

cerca de '50 volumes e com

pêso aproximado, de 1::>0

quilos, seguiu em condução
da Secretaria de Educ3.r.:ão
e Cultura, cedida por seu

titular, Prof. Laul'ó Loeks.

Espera-se que a Comis
são Central do Censo Es

,colar do Brasil dentro t:C

três meses proceda o tabe:'
dos da(los e dlvi.ll

o::; 1 esultados defini[j_·

'®ç>lltlldo, ellL térUlv", .'

e

Crianças de 6 a 14 o:tl1CS,
535 301. estará amanhã em Al"txa,
Na portul1idade a repor. para inaugurar, ° 1.0 Con·

tagem foi informada (lUe gresso Brasileiro d� Desen

até o momento somente os volvimento Regional, a

Estados 1u Rio Grande do convite do Governador Ma-·
Sul e São paulo, harrÍv,!11 el1 galhães Pinto. Hoje o che

tregue ti. materi:>,! 'da cel1- fe da Nação comparec�r.á
so escolar à Comissão Cen- as 21 horas ao encerrame?l

traI. to do I V Con:gresso Bra':i_'
Porta.nto, Bta. 'Catarina é leiro de Assembléia Legis-

o terceiro Estarlo d& Fede- lativas. É aguardado c,ç.m
raç§.o a concluir e t>r:tl'e- intensa expectativa. O' pr�)

gar 9s trabalhos e o ll1ate- nlU1ci[J.mento' qUe f�,rá X'.a,

rIaI do prim,eiro censo es_ ocasião, o Presidente c:a

colar realizado em �10WO
�

República, quando deverú

fOram há longo
afirmação'
Ontem o'

iniciadas

tempo, segundo
da mesma fonte.
'Presidente Frei anunciou
�naciorialização da Cia. Tele·

fÔnica, 90% de cujos inves
timentos são norte-america
nos.

resultados previos e SU1ei_
tos a retificação, f,'l.bemos
que foram recenseados em

Sta. Catarina:
Crianças - ,I 093 441
Pessoas moradoras "'"

2 353 356

Homens - 1 187 501 .

i'

'Mulheres 1 165855

"

estaca
} ,

iDa zero
..
-!

",

Eleicão na Câmara:.

p�sição de M�ztili
tl�do círculos politicas in- Mesmos círculos disseram dara -sua reunião para LJ-

tensítícaram convers.cçócs c.que a' posição dos deputa-
'

colher deflnítivarncnte seus

com vistas dos problemas do Ranieri Mazzilli sentido candidatos à prest-íencta, da
polítíeos do momento e, da .reeteger-se presidente da câmara e senado
maior importancia: Suces-· camara somente será derí
são de governadores de nída depois de quarta_::'Li:-a
Estados e eleição da mesa proxírna quando plenado

- .�

,

so sere definida 4a. feira
afirmou que não ínterre
rirá na escolha das novas
mesas da Câmara e do Sé
nado. Assessores preside�'l
cíaís, 'coritudO, arírrnaran\
que o Marechal Casse.o

Branco rrào vê com .jrurs

olhos, a reeleição do :OI'.

Runieri 1I�zzmi, para a

Prestdêncía da Câmara [."2-
deral' Todavia, .o pa=Ja
mentar do PSD, conta '0';1

maioria em plenário,

Bra.silia 13 (OE) -- Pím
do ::;emalla chegou ,l.: B:'d,.!
Iia sem que o congresso.
Nacional convocado perto
do extraosdínazío "reuniões
tivesse votado qualquer das
materías . que determina-

BRASILIA 13 (OE) o
Presidente' .da Repúb.ica

a

•

CASTELO: HOJE EM ARAXA'
BE;'LO HO�IZONT� 13

(OE)' - O Palácio da Li_
berdade confirnlou que o

Marechal Castelo Branco

ficar definida a poslçao do

Govêrno, quanto a reali

zação de eleições êste aüo.

BRASILIA 13 (OE) -' O

presidente da República
visitará al11anhã,a I cidade'

de Araxá;a convite. do go_
vernador Magalhães Pin

tO,afim de presidir' uma

reunião de órgão de desen
volvimento regionaL' O ,chf:;
fe da nação pernoitará na

cidade partindo as 9 horas
e 20 de segunda feira â'
Guanabara. ,Dia 18;0' presi
dente da República eSG",-

RECIFE, 13 (OE) - Mais
uma usina de açucar foi pa.
'ral�zada em Pernambuco.
Há meses que a Usina. Ca-

.

xanguá interrompeu suas

atividades. Em telegram�
expedido, ao presidente dá

República, o governador
p[tUÍú duern:t renova apelo
pa1'<1 a $olução ,da crise

agl'o-aljue31'eirà Ferna:m
'buGO,

�".. _---
,

Outra Usina
Paralisada,

,r,

rá em Caxias do Sl1Le 110"

�ie presidirá a se,8�ão �Ci,)

encenamcnto do COl:'@l:e,'j_
30 de Assembléias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A IMPRESSORA r�()D�LG possui todo� os recursos

e r; .' ,;,:::: (i •.i experi_ência para gorantir sempre o

1Ti(l,l(jmo em quctquer serviço do ramo.

TrabC!!lr:, idõ'neo e perfeito, e;r. que V. pode confiar.

( .

,r,.,"

'.

------------ ..,_,_-�•..----

-------------------�

.'

/

desenhos
� clichê s

fol·hetos - ca,tálo.90$
. cnrrozes e carimbos
impressos em qeral

papelaria

.:;',
\..�- ...

;;_,---..
I M_Pi=iESSOR A MOOÊLO'

OE

ORlvALDO STUART e era:

RUA DEOboRO'Nf33-A"!-
, í •

fO'lg 15�7
- F.LORfANOPOLIS

.\

J
-

1 \ .\

Caça. e e )conteânentos
, Diretor: ticas e terrestres;

-,

�Sr. Baldícero Filomeno b) Executar e fiscalizar a

.

( 'IJ -

Redação de Á. Ríbeiro execução dos Códigos de • ' .: � ,..�\�l-.-.oi.�...

A partir desta edição do Caça 'e de Pesca, das nor-
\. t

Jornal "O Estado", o De- mas, regurâmentós e de- 1-'----------
partamento ..

Estadual de Ca-
�

IU8.is atos protetores das I
ca e Pesca estará apresen- faunas referidas no ítem " i
tando, todos os domingos, anterior ou. díscíplínadoraa 1
além de outros possíveis as- das atividades a elas rela
suntos que lhe digam . res- cionadas;
peito ou que sejam do in- - c) Prestar assistência so-
terêsse elos pescadores, a ciaI às comunidades pes-:

'

Tábua das Marés (para o queiras e fomentar o deserto

porto de Floríanópolis l;' as volvímento de seus fatores'

fases da, Lua e ,<:IS indica, de produção;
cões relativas à pesca ama- d) encarregar-se, rio âm

dora, de linha ou com ca- bito da competência esta-,
niço. dual, do equacíonamento e

Esclarecemos que tanto a solução de quaisquer pro-
. tábua das marés, cuja apre- blemas ligados à caça e .. à

séntaçâo abrangerá, o pe- pescá;
.ríodo de sete dias (domín- Parágrafo Único - Para i
go a sábado), 'bem como as atingir essas finalidades' o I·
fases da Lua se baseiam em Departamento poderá: r

.

dados tórnecídos, pelo Ob- a)
.

Celebrar.' convênios ·1
-" servatórío. Nacionai. Adota- com os órgãos públicos' -ou 1
": remos, na

.

'apresentação privados, nacíonaís; �
.

estran- I
, tanto das marés . como 'na geíros, internacionais e" in- \ t
das fases da' Lua, o horário tergovernamentais; r ----

brasileíro de verão.

Ree:ulamellto (lo
,.

Departa-.
-c-

. mento E'stàdual' de Caça e,'
Peséa

O Departamento Estílqnal
de Caça' 'e Pesca (D.E.C.P.),.
entidade autárquica, criada
pela Lei ri. 3.003, de 29 .de

.

.dezembro de 1961, (D.O.

n. 695�, de 30/12/961, será

dísciplinado ' pelo senuínte

regulamento:
_

Capítulo Primeiro
Das finalidades

Art. I" - São finalidades
do D. E. C. P.:

a) Realizar pesquisas e

estudos sôbre as- condícões
sócío-ecenômicas das popu
lações pesqueiras e das

faunas aquáticas, semí-aquã-

,50ciCr��

Prefeiturô l«menta frota ue leicuio8
- "Foi autorizada a com

pra de 3 caminhões Ford,
com caqamba basculal1t0
adquiridos ela firma ir

.mãos Amin, pela im:,'
tância de 26 miIl'i:<:.":

claração do general Viei':a

ela Rosa esta· PJa,,�;z., à·

nossa reportagem 1a,1a11d0'
sôbre os seus dOiS rn8;,lS

de administraç,l.o. llO selJti

do
.

de dinamizar tl�rj.OSJe

cruzeiros, sendo que i.2 mi
Ih{les já fOraJ�1 paq; E pela
Prefeitura Municipal". De-

serviços da Prefeit"ul"t, Cf FI

uma equipe de h01l8nS c

máquinas, que pro J.l.1za :·e··

OSVALDO MELO

CENSO ESCOLAR: MISSÃO CUMPRIDA COM EXI-

TO O Presidente da Comissão Estadual do Censo ,Escolar,
em sessão que se tornou solene pela comparência de altas

autoridades, discursando naquela oportunidade de pas
sar ás mãos do Sr, Governador Celso Ramos, o�esultado
do Censo entre outras' considerações, muito apreci'1das e

aplaudidas', p�opiciou aos presentes explicações sôbre a

interpretação daquelas apurações. Dando a,.conhecer a

exáta situação d'1 criança catarinense em seus minimos

detalhes, vamos dar como um exemplo, Florianópolis, o

Município désta Capital. Foram�piÚa�rras do prófessor Or'
lando Ferreirá de Melo, na íntegra, do

.

aludido discurso

rio áto 'da entreg<t do resultado do Censo.

"Como exemplQ, mencionaremos o município da Ca

pital do Estado. De acordo com a apuração foram recen

seadas em FLORIANÓPOLIS, 43.752 crianças de O a 14

anos. Destas, 22.730 têm menos de 7 anos e 20.972 têm de

7 "L 14 anos. Das 20.972 crianças de 7 a 14 anos, 17.125 fre-

quentam escolas e 3.847 n80 f�'equenta. ". >

Para se saber exatamente porque 3.847 crianças de 7 a

J.4 anos em Florianópolis, já não frequentam, escolas ou

aind'1 não frequentaram, ter-se-ã no momento, que recorrer

aos formulários indiyiduais em poder da Prefeitura Mu

nicipal, os quais alÍnham os seguintes motivos: Defi,ciên
cia física ou mental -:- por não haver escola ou vaga, por

I

terem concluído o Cm'so PrimáriQ. Pelo tr'l.];Jalho que exer

cem de ajuda aos pais, pela pobreza e outro!> motivos
lnais."

Esses dados poem cs leitores dé.sta Coluna ao par do

que foi o censo escalar em .nossa Capital e qual o resul.
tado '1 que chegaram várias turmas de professôres em to·

dq o Estaelo, anele conseguiram num ótimo trabalho de

pesquisas a recensearem em todo O território catarmense,
1.078.000 cf.ianças de O a 14 anos, devendo esse número

ser computádo aproximad,amente 47 milhÕes de 'elementos
cal'acterizadores!

. F9i um traba;l?O estafantA, mB" , grand J
• ;Missílo foi

exar mrmt'3 cnmrjnn�. .

.

.

'-

....._\1.. i..v...::""�.itIoo-:,,.,ott .........iS&1r�·��.:........... r�_ , � ..�_'-'"�...,
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II Coquítel: "''A* Associação II
I de Hoteleiros, amanhã I
as 21 horas, recepcíonará I
·1 a imprensa falada e es- I
I críta, nos salõe s do I
1 Querência Palace, com I
I um coquitel. I·
I ,",* I

A bonita e elegante senhora Bernadete Viégas,
comemorou idade nova.l

f
I·

.

i"
• ,;,'-,,;,

o' pão menos discutido' Pe

dro Guilon Pereira de Mel-

=

. lo, tem sido visto nas réu
niões sociais, sempre acom

panhado da bonita Yara,
uma, (Ias mais bonitas mo

ças lia sociedade lageana.

---_.,
Preparando malas para
Uma temporada na B,'1-

hía, os casais: Fulvio

Luiz Vieira (Maria Leo-

"nida), Ruy HÚlse (Lour
'des e Mário Meyer Ma
ria Olivia)

Notícias do Rio, confirmam

que está em grandes ativída

.
des, o-conceituado costurei

.

1'0 Guilherme Guimarães,
com· modêlos que serão exi-

bidos em "Nova Iorque". A

nota curiosa do desfile será

a apresentação de um casa

co confeccionado todo.
�

em

pedras pretas.

***

I
---_.[

b) jã está de volta' de sua "lua

de-Mel", no Rio Grande do

Sul, O casal dr. Hamilton
Schaefer '(Tânia Helena). Procedente . de São Paulo,

onde á representante comer

cíal da Firma "Textíl T.

Fabril S. A." encontra-se em

nossa cidade' o senhor Mi',
chael Captzian, e exma ía

milia, para uma temporada
dé férias.

Fiscalizar

ção das faunas aquátícas,
semí-aquatícas e terrestres,
bem como as indústrias de-
las. c1erivadas; .

c) Divulgar as épocas-, :,. ;de .. Realizar-se-á no próximo dia

abertura e encerramento. de 20 as 16 horas" na Capela
caca, bem como. proíbír .. ,a•. do Divino Espírito Santo,

caça de determinadas" espé- a, cerimônia religiosa do ca

eles, em todo território ' es-. sàmentG de; Marilene Beck,
tadual ou em determinadas' com o sénhôr Hélio Corrêa .

regiões;
----I 'I!---- *',* ----oI

,ri) Propôr ao Governador ! Um dos "Melhores' Par- '1. ·1 O Diretor do D.N.E.R. I
d') Estado a formação de.:i tidos do Estado", no ,I I Hidelbrando Souza em I
parcues com .0 fim de for- ! próximo mês de mar- I I .companhia do Enge- I
mar reservas faunísticas, c: 1 ço, vai marcar, casa-: I I riheíro Silvio Rezende, I
quer terrestres, quer aqua-. ·1 inento,' no Estado' da . I I jantava no Querência I
ticas;'

.,
"

I Guanabara. 1 I. Palace. I
e) Prestar' ao pescador , *'" -I

assistência técnica e trans-
mitir en,"<;ii1aine�tos sôbre . a

***

pesca; Fomos' informados .que le

vou aproximadamente "100

.

metros" de tule, 0- vestido
de noiva de Ana Helena'

.Baixal11:ar(>,s·. ','BaueT; hoje senhora dr.
'. Horas, Alt. 'r'aulo, Roberto Cabral, uma

10,J fi '0,3 ;,' caprichosa .
confecção, que'

22�jO 0,0 " ,'além. do- delicado bordado,
10,50 '0,3 ': tinha' umá caudci. de 10. �e-

.

23,26 0,0 ." tros.

n,35, -. � 0,,3

-"'----I
No "American Bar", os Ad

vogados Paulo Roberto Pe

reira Oliveira e Carlos Al

berto Lenzi, em rodadas de

uísque, discutiam assunto

bastante importante.

***

TABUA DAS MARÉS.
Preamares
Dias Horas

14 3,25Fev.

15
14,50
4.10
15,25
4,35
16,10
5,10
16,40
5,30
17,10
6.00

17.50

6,35
18,20

�. 1

16

19
(

18

19

almente aqullo Clm; a ',ci

dade há tant.o te T1pC V8m

esperando. Disse o general
Vieira da Rosa qUE' está a_

. tento ao problemas maiS

os urgentes. da capltH
ne�J.se, quais sejam'
peza, conservação c ea.'.r:a
mento das vias públidlS>
daí a necessidade .:'te au

mentar a frota d� veícu

los, para que essa.s obras

possam ser at<:l.cados' rapi-
.

d:�1.Inente, '. Acre:,ccnto"tl ::J

General Vieira d'!, Rosa,
que a.través da A:iSOCia(;ão
l3rasileira de Munie'�)ios. a

Prefeitura comprou lml

trator KT_50 de S tonela-
das com esteira
ao prêço de 7 mi�bf)"s e

600 mil crlJZ�:l'03 .. Da }�j;:
ma Dipronal, adquiriu um

"jeep" WilJys e l...'" fl'm8.
Cocima, o· Eiil'�ut!vO :Ml1l1i

cipal pretend-=. c'Jmprar. 1!J1l.
trator KT - 50 de 3 tone
ladas. Finaliz"tn(lO suas df'

clarações, o·Gene.nd Vipi-

ra da Rosa disSê Cj\l8 �� Prc

feitura nêsse 'r:�:.'.1o{ vai wr

nando a sua n1.e:hor 1[:18e

ele trabalho, dÜL'11,}d_Q a ca

pital catarinense dos me-

lhoramentos qUê! Sl) - faz

merecedora.

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

20

Fases da Lua: :._ No dia

9, às 6 h 53 m: _

ocorreu a

fase do Quarto Crescente;
no . dia 15, segunda-feira,
às 22 h 27 m, teremos a fa·

se da Lua Cheia. ou Plenilú-

..

. Alt.,

0,9 Está de parabens .' o Presi

dente do "Paineiras," senhor
Maurício Amorim, pelas mo

vímentadas e' bonitas festas

que. estão acontecendo, na

'. Logo mais. na· Praça 15 di;' sêde do Clube que reune o

O O -" .

.

- •

.�
,

i .'.;. NqvembW,.: e�tal"a,'l ?fIl'-CuJ� . jovem ".society".
12,05. 0.:1- ({o Escõlas· de Samba "co 'I .

.

.......

: ---"----f
0,35. 0,0 .. , a chegada: de Sua _MagesttP I,Pelo Convajr da Cru,z.ei· I
12,30 0,3- :.de o "Rei Momo". I ro -do Sul, viaja hÓJe ,
1.15 0,1 I

.

para o Rio de Jarieiro, 1
12 }'i5

.

0,3 .. 1 .

o jornalist,'1 Ilplar Car-' I
. 2,05 0,2 -I-

'

*,:,* , .
1 valho. O jornalista em ,

:. 11,1'5" 0,3., I. .
O seryhor DeuJ.1aux

'.

'Si" )1'::: l' qtl��stão' .' ontem, num ,
23,15' 0,3.:.,_ 'L-queira, gerente do Bari·.�1 �'Ií."grJÍpo'çle amigos no "A I

..

Ad'
. ,I co N,'1cional' de . Minas ' I

'.

medcan Bar". fazia su"as I
mo. pesca e, camço

.

ou' 'I �Gerais, está' se .transfe- I:. I déspedidas, I
de linha tende a melhorar. I rindo para lJ..IÍla,: nova'\ I; ,I ***.: _I
Recomenda-se aos. pescado:, I IAgência na Bahia';; .Assu > J.,
res am'1dore�, que pescam' ,j ,mirá a gerência. em '. 'ftrivaldo, o novo �'lV,Caitre"
de junto as praias, a obser- ..

, nossa cidade,. o senl).q�- I; do restaurante do Qúerê�.
:���r:nt::. horas das marés 'I Paulo Bastos, prr:lce- '[ .-, pi(l,: J;'alace, 'que está .T�êeben.

,. dente de Pôrto Alegre.· .··1 .

dà· os melhores eiogios d,'l
L "

':",':' !:, 'socie-dade.
.

r

0,8
1,0
0.,l3
1,0
0,9
1,9
1,0
0,9
1,0

·0.05

_------------------.-
_--=---_._-_ .. ___.

Utlinm dos
Churchill

LONDRES. � (,AFP) --

Enquanto o mais velho ãos
Ghl.1l'Chill se extinguio o

maiS joveln nasceu em

Londres: trata-se do bisne
to ele sir Winston nascido'
- como seu bisavô - pre
m.a turamente.

O último dos, Chul'chill é

filho de Minnie D'El'l,wdr:;:

e de Winston, único filho

varão de si!." Winston, Ran
dolph. Minnie D'Erlanger é

filha de sir Gerald D'E;:

lànger, ex--presidente
BOAC.

Os pais do tecem-nasci
cido contrairam mat!'imô
nio no mé de- julho pa
sado. , ""'�: '.,! ,,!�

. _,-.• ",.�"""�",,,:�f"J��;!iI�tWA

0,8
0.9.
0.3

0,9

. I,

I.

,Emprêgo para ambos os sexos'
Necessitamos de vendedores (as), com pOSSibilidades i,',',',""'"",',',"'·"",·,

de ganho de 3 a 60 mil Cruzeiros diários .. ,Os candidatos

(as) devem possuir as seguintes qualida'des:
a - Bpa apresentação

.b - Desembaràço, iniciativa e ambição.
'c - Boa c,'lligrafia
Os interessados (as) queiram comJ;laT�cer munidos,

de identidade, a Galeria Jaquelini n.o 5, com o sr. Edi�on,
diàriamente das 9 às 11,30 hs.

I'!

Foi um grande itnpácto
Entrevistas duas fiz contigo
De Kafl,a, Figueredo, os fanáticos,
Da técnica e estrutura do romance

Falavas, gesticulandO, C.Otn sabedo.çía.

._ 4'

.'t:

Tua lição e pensamento lúcido
Fonte para -os jovens
Que ainda desconhecem o que dizias:

"Nenhuma preCipitação"
I

.

"Há vinte 'anos leio Kafka"
"A realidade·é· outra coisa"

Estão à espera de assimilação.

Como leve pássaro
Desapareceste Da. vertical :...

• �!&�

Do próprio canta. �_L.����{ L: L;.:i;� Llll�

•

Rolo Cr$ 80

Papel Higienico
)

JAMBO

...

HOMENAGEM AO PROFES,SOR
OTHON D'EÇA

MP-'" .

Foi um impacto terrível a tua morte
Muito esperavam de ti
Jovem que eras.

'Regressaste l1uro para o eterno

Como pássaro livre
Súbito e antigo.

Felipe Schmidt,.33
Cons. Mafr�t 2 e 4
Fúlvio Adocci,' 597

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de São Paulo, ram possas -õursos em 1964,
Tais vagas, sob a forma vimos 'oferecer novamente

de Bolsas de Estudo, são' vagas aos :p�s�adores dêsse

destinadas aos pescadores, Estado, snoarnínhados por
de nosso litoral, de idades' V. S. Na op.qr-tunidade, es-

•
compreendidas .entre 17 e, 30 clarecemos que temos de 20

anos, de preferência soltei- .a 30 vagas=para os catarí
tel: ros, portadores de caderne." nenses.'

tas de pescadores e .que' .NP sentido .de facilitar a

tenham, pelo menos, o �r.' ida 'dos bolsistas que ro
ceiro ano .primário. ," "

rem' selecionados ja canse-

Destinam-se tais bolsas' à guimos com» o Excelentís-
formação de elementos cá,., simo Senhor Governador do

,pacitados na condução ,de' Estado as passagens de ida
,barcos de pesca e trabalho 'e,' volta , para" os bolsistas,
com motores" e máquinas. "Agradecemos,

.

pelos pesca,
Estas bolsas' de estudo' dores de' riossn litoral, a

compreendem O' e�tudo pro- -pronta cooperação de Sua

priamente dito, alimentação Excelência .nêsse sentido.
e estadia por conta do re- Tanto do curso de Pa

ferido Estado _ de' São Pau. trão de ,Pescia 'como do re-

f lo, naguêle InsÜtuto.' ferente' à, formação de mo-

,
Para esclarecimento ,pú.' torístas,; constam as seguin·'

blico passamos a transcre- ,tes' matérias." Matemática,
'ver o ofício que' recebemos

.

,Portúguês,.,Ciências, . Nave
do ilustre Diretor daquêle gação," TE!cno1ogia, Culíná
estabelecimento. ,·,cttl ensino

..

ria,
'

Motores.i; "Arte Naval" Agindo dêste modo estare
prcfessor JmíqUlln Ribeiro" Aparelhos 'é "Instrumentos, mos tactos çoope'rand� 'para

.

de 'Morais; e qUê; bem e�., Hígíene..'Geografia, a melhoríe
.
dos trabalhos

dencía o conceito em' .que Para "rriuítos causará sur= de exploração de nossa' ri
são tidos ,os nosso i'! rapazes presa, naturalmente, a in.' queza marinha i e. ao' mes
naquela escola." Como con- ,cTusao' de culin'ária 'no cur-.' mo '1)3SS0;, elevando o' .con-.
sequência dêsse- bom con- rículo para .a formação' de, �p;t.o em "que são tidos ,to·

'

ceita a oferta que acaba- .rnaquínístas - ou. de 'patrões.' �()S os' pescadores do. lito
'mOS de receber. Eis o oH.' de 'pesca.. O'mesmo :,poderá' ral catatinense.;
cíos "Santos, 10 :de janeiro' acontecer cem' a inclusão-

'

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

de 1965. Sr. Prof. Ângelo Ri. de hígienê. N;ô-'er:itanto'deve.;' -Obvs.:' ;;Os, .ínteressados
beíro-c- Venho levar ao'; co- mos 'explicar qúe',tal ínclu- nestas bolSa�s .de estudo de
nhecimEmto de V. ,S." como' ,158:0 tem a sua r�zão de ser..

legítimo representante ca- pelo 'seguinte' 'motivo: muí

tarínense dos interêsses dos' tas vêzes, em viagem, po

pescadores, que -tanto
•

tem derá ocorrer que' um dos

defendido junto de nosso membros da tripulação 'PDn1is., 12 .de fevereiro
Instituto, que iremos mi- adoeça - no' CaSO - o cozi- de 191)5,

. cíar em 1° de março O Cur- nheiro; tal ocorrendo um

so de Motoristas e 'de Pa- dos demais tripulantes do

tão de Pesca; dedicado a barco de pesca deverá acu·
.,-/, ' .....�_. -�-- ... "- �--.-- _

pescadores. Outrossim, con- mular aquela: runção, isto

r II TlP'
.

'r'forme é, do conhecimento é, deverá substituir o 'cozí-
• ' •

C)nn'
'.' .' 'd t Pt'·::::�l��e;�:���:f ::'��Ç���Vi1iaq�e'Of�:a f� aIO. ne·

,

e a. �uu' a.ra n r.,..,o,u.o 61) o:nar iHe8.8ecompletamente gratuitos. Conforme. os' Certifica·

Tendo em vista o bom com· dos' de concl'l1sãõ;' de cursos

portamento dGS catarinen· dos bolsistas 'qlle em 1964

ses e dedicação aos estu· estiveram naquêle Instituto

SOU uma máquina (lue fiJ'uda a ,cons- dos, na turma dos doze (12) (nove concl�sÊÍes), destaca-
i pescadores que frequenta. ram·se, entie os catarinen·

truir sua casa, com barro e uma pitada, de- ---�----- ses, em priméiro" segundo e
,

d
NÃO HÁ' MAIS l'ROBLEi.\IA terceiro lugares,,:. respectiva,cimento ou seJ'a: 10 latas de barro e uma e

� mel-lte, os seguil1tes: Arnol·

cimento. PARA A CONFECÇAO DE· dq Rodolfo, da Silva, de
Armação de IÚtI1ocorói (mu·
nicípio' de Penha'), Lourival'
João Perão, d� Pântano do
Sul (município de Florianó·

polis), e Pedl'o'Paulo Batis
ta

.
do Carmo (município de

Laguna).

Os técnicos incumhidos guintes, vantagens: é cem

da implantação de duzen- por cento ventilado" defen
tas demonstrações do P'l.iol de contra ratos' r0111 tod'l
de Tela, entre êles o eüg. eficiência,. faculta se'!a

Agr. Carlos Roberto Meyer, gem, naturarmente; não
diretor do Fomento e De- exige trabalhos especiais
,fesa da Produção, infar'ma na pl'eparação, do l�:i:ho
ram para divulgação que o para ser' guardado; t2;U
Secretário da Agricultura, duração de muitos anos e

deputada 4ntônio Pichet:.. não exige debulha, secJ,

ti, além de emprestar apoio gem,'e sacaria.; é de bEÓ;O
sem Irestr!çõ'es, a Campa- custo; é de fácil const.ru
l1ha Nacional do Paiol de ção e muito simples ]mn
Telâ, determinou, que quan construir; tem fil1c.nc,i<1-
to, antes, o agriGultor, pl'iIl' menta oficial com Qi'jenta

çipabnente o produtor de ção de técnicos: para o

milho como lavoura "r:.0- fina'nciamento da C011S,'rU
nômica, .seja, inforl'nado ção do p�iol nãa há. btll'o
das vantagens' da constru- I crácia; Uil1 grupo de tcc- ,

ção do' referido pa�'ol.
. nicas do Ministério· da A-

Disse, também, o:. diretor �ricultura, Secretaria ela
do Fomento e. Defesa eh Agricultura, A C A R E S C,
Produção, eng., agro Meyer, Agência para Desenvolvi
que a capacidàde do Paioi, menta Internacional, Ali
de Tela é para guardar oi- ança Para o Progresso. Es
ta tóneladas ou seja cento critório Técnico de Agricul
e dez sacos de sessenta qul- tura e ABCAR, ajudam em

los de milho em espiga sem todo o BrasH, portantõ tam
'Palha. Entl'etanto se o m.1- bém em Santa Cl'itz.rina a

lho em espiga estiver com construir PaiGl. de Tela,
palha� a ca:Raciclade, dími- para guardar à safra de
nui uma tonelada, pois o milho; ainda e,;;;e ane.

referiqo Raiol guardará se- O ,agriclüt,or interessado,
te toneladas ou seja' oiten- ,pode procurar. os técnicos
ta sacos de sessenta qui,.. catarinenses, em 'quais
los. quer pontos de Santa Cla-'

tarina e pedIr informações
Concluindo, ainda infor- sôbre o Paiol de Tela. "MI

mou o' me�mo técniço, q"e
.

LHO BEM GUARDADO E'
o Paiol de Tela,' oferece sê- LUCRO DOBRADO",

Prêmio da Paz
O tema central da Feira s.obretudo pela muit') que

do Livro de Franckfurt füi fêz para á �l1útua c'Jmpre
"o diálogo": Diário entre ensão entre a Aleij1anha
empresários e operal'lof., e a França, ,tntes f' depois
diálogo entre igrejas e ccn- ,da �erra. Ao agrade;;er,
'fissões, diálogos. entre poli- Gabriel MareeI acentuou
ticos e artistas. O filósofo 'qtie o filósofo não se deve
existencialista cristão Ga- comprometer com as cam_
briel Màrcell: que já pro- panhas de ideologias.0 po
nunciou conferências em lítica, mas defender os prin
quase tõdas as grandes ci- cipios universais e verda
dades da América L:Üina, deiramente unitários. E' es

de Es udos a do e
Jor. Angt:;_lo Ribeiro.'. taríná 'contemplado com o

oferecimento de vagas no
Pela segunda vez vem de, Instituto de Pesca "Nasci

ser o Estado de Santa ''Ca, . '�ento Júnior". de Santos,

Os pescadores
.

de nosso
litoral estão tendo, assim, a

oportunidade
\ que' de há

muito lhes era necessaria

no sentido de poderem, de
maneira racional, melhor se

prepararem.
'

para as lides
da pesca. Por esta razão de
vemos procurar aproveitar
do modo mais conveniente'
possível tais oportunidades.
Devemos, por- outro lado,
considerando o fato de se-

, ._,--�--_._----'---

VENDE-SE
Um terreno na práía

'

BOM, ABRIGO. " Tratar pelo.

1&36 ou à Av. Hercílio. Luzi 134.
--.-_

. Missa de.1. Dia
'rem os catari'nenses porta
'dores de

. grande vocação
para a vida do mar (assim

'. somos conhecidos já fora),
agradecermos, ao' Estado
ele São Paulo, através da
direção daquêle Instituto
de Pesca, as bolsas de estu
do concedidas e.. ao mesmo

tempo, contribuirmos,
'

com

a nossa parcela
_

de 't'mba·
lho e dedicação a, fim de
confirmarmos tal, ' fama.

A família da Extinta MARIA DO,CARMo' KUMMM
fqlecifia a 9 de, fevereiro, convida os parentes. e amigos:
pa.ra a �iss:: de 7.0 Dias, 'no .dia)6 do corrente às,7 horas,
na Igreja Sao Francisco.,

Florianópolis, fevereiro de 1965.

------------�-------. ---�---<� -----------�----

j3R01EJ.,4' "PUS

,OLH.OS
USe óculos

bem- od'�PtCJdQS

)
atende,nos com =xotidóo
sua recerro de óculos )verão procurar 'o Denarta

mento F:st::tdual de Caca e

Pesca no horário das 8 às
]� horas.

ó:rICA ESPECAUZADt.
MOOl:RNO tABORATÓ�.,

Angelo Rlbeiro

•

VIBLOK

Você me conhece?

:t-.TqO ,precise:! queimar e tão pouco rebo

car, melhores esclarecímel?-tos procure o a

gente autorizado e e..xclusiyo nesta _ praç8. .

'

sito a Rua Bento G:onçalves., 14.

SUA', ROUPA

B R I.T o

o SEU' ALFAIATE

Rua: Nunes'Machado

. \

•

,AS BOAS OPORTUNIDADES SÃO RARAS,
POR ISTO ELAS r:;:>EVEM,SER APROVEITADÀS.

recebeu o prêmio da l:.az,·

I
-

I

ta sua missão.

São 30' dias, durante os quais você' adquire
conjuntos., estof;:;dos, ou salas de fórmica
sem nenhum tostão de entrada.

I

'O primeiro pagamento '?

B,em. você c',?mprà hoje e começa a pagar
depois de 30 dlaSi..,' ,

AI está: 30 cÚa� ,de oferta'
30 dias (;ià prazo para
os pagamentos.

Fim
,

a
PARIS - A França de

clarou guerra u usura. O

Ministro das Fi'?anças Gis

card d'Estaii:lg re,>cl\7eu a

dotar medidas para coibir

o abuso de empréstimos
particulares a 'Juro,>, que
atingia a 24% ao mês. F'oi·

prêso Hauri R:otl que de
1960 se dedicava a, 1\s39 ti

po de negócio. Seus clien
ies eràm recruta.dos prin-
'cipallnente entre magistra
dos, polÍticos e !unck'ná:
rios públicos. �i\ medida go
vel'namentul consistirá eni
coloçar à wsposicüo da pú
blico uni ci'édll;o tmils am

plo, juntaJIlente com maio
res facilidades _para sna

você iniciar

o orgulho 'de uma çasa bem 'mobiliada é o

,orgUlho de quem tem CIMO. ,.'

"'"

"

Usura
obtenção. Dois projetos de,

leis foram apresentadOS 56-

bre o assunto' O 'primeiro
define e enquadra a usm'fl, .

e -O outro procura tornâ.)a,
inútil. O primeir-o fixa a

taxa máxima je jnt�rêsse
a partir da qual começa a

usura' e determin::,. as pu

nições contra os usurários:
Aquêles que emprestam se

rão obrigadQs a. �ndlf:ar o

custo ,global . da operação,
isto é, os juros acutnllhdos
110 período de empréstimo�
O Minist.ro 'Pl'c"cndc esti
mular os 'banc�s lXU'UC,l
lares à genet'allzlÇiío do
crédito aos assalal'18,do;:.

•

,ESTADO DO' Pp;RA·NA'
, Secreta ria de Viacão e

" ,

Obras PúbHcas
Departàmenfo de Edificações e

Obra's Esnadais
COMUNICADO'

1. - A,Diretoria Geral do Departamento de Edificações e

Ob,ras Especiais da S.V.O.P, do Estado do Paraná
comunica às pessoas, fii'mas e emprêsa's às qu<lis inte,

.

ressaI' possa, que se ach'3. aberta, em dito órgão, a

CONCORRÊNCIA púBLICA PARA A CCDNSTRUCAO
DE PRÉDIOS DESTINADOS A UNIDADES ESCÓLA,
RES>'N�S,;FAÍ:X;AS "NORTE PIONEIRO" E OESTE

DÓESTAÍ:iO,l!-'ser aberta aos'26 (vinte e seis) de fe,
vereito. corrente com observância das disposições do
Edital de 'Publicação respectivo, sob n° 4/65 -

D,E.O.E. (Diário OfiCial/Pr., n° 278, edição de 9/2/65).
2. -'Dita li�itação se processa com vistas ao Plano Gover·

nqmenta� ele construções escolares, dentro da am,

plitude e ,prioridade dêsse Plano, cuja.s adjudicações
contratuais dar,se-ão englobaçlamente, isto é, tôdas
as· obras de cada "Agrupamento" ("A'" a "J") discri·
minado no corréspondente Ei:!it..8.1 a uma única firma
ou' emprêsa,' Elegunclo determinação por intermédio
de Julgamento a ser procedido por Comissão de En,

genheiros do, Departamento promotor da concor·

rência.
3. - As obras em ,aprêço dizem respeito a prédios escola,

res com 3 (tr:ês), 4 (quatro)' e 6 (seis) salas de aul?-,
com ,áreas de construção, respectivamente, de .", ..

-

265,74 m2, 371,40 m2 e 494,27 m2, tudo eth conformida,
de com projétos, e�pecificações e orçamentos·(juanti·
tativos �làbo�ados pelo Departamento de Edificações
e Obra:s,Especi�is, e que serão fornecidos às interes·
sadas 'em conformidade com cláusula própria do
menCionado Edital de Publicação.

4 ..- As pessoas, firmas e emprê&as interessadas no as·

sunto de que trata êste COMUNICADO poderão com,

parecer à sede da Associação Catarmense de Enge·
nheiros sito à rua Trajano n° l' - Edifício Montepio
- 3° Andar, nesta cidade, onde' lhes serão apresenta·
dos � para cQnlÍ.ecimento - não só cópias dos dados

téCriicO,s especificas das ebr3s em', concorrência, co·

mo também 'do Edital n° 4/65 - D.E.O.E., ficando es·

clarecido q)1e tudo quanto mais seja do interêsse 'da,
partes e que não possa ser, depreendido dêsses dOClê

mentos; poderá ,ser obtido diretamente junto à 'Dire·
toria Ger,l3,I/DEOS, à Rua Marechal Floriano Peixo·
to, n° 1.251, em Curitiba, Paraná, Fone 4·6778 (Das
9,00 às 18,00 horas, de 2'S. às 6's.,feiras, e das 9,00 às

12,00 horas"aos sábados);
Gabinete da Diretoria Geral/DEOE, em Curitiba,

aos 9/2/65.

..

Jcferson Weigert Wanderley
. Engo Dtretor Geral/DEOE

18,2-6F

éONCURSO POSTALlSTA
Nôvo ordenado: Cr$ 21'0.000,00 - A,

POSTILAS de ácôrdo com o nôvo programa'
Livraria Reco'rd Ltda.

'

- rua FeH�

Schmidt, 14 - Fpolis.
Exames - junho de '1965
Atende pelo. s.ervi«;o de 'Reembolso Po

Pre�o Cr$ 9.000,00·
.

, VENDE-SE
CASA SITUADA À AVENIDA

BRANCO NO 73.
TRATAR NO LOCAL.

ta)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Esco 8_ para
Assunto de palpit't:.te onde o magno pioneiro das

(/" tuaüdade para a
.

região .. EScolas Paroqaiais, Mans.

rurdl do üosso Est1-da, 1-:10.-. Seeger" rq.�au s(lbre o nla-.
LO" .�'êni"_�· transcrevemos o. no da funQ.aç� de uma
reportagem sobre o 70. 3.-: nova 'Escola NOrmal para

ntversárío da ES�Ol.� ECi- proressores rurais �e esco

TREJ.iA DA MANHA, ri� ·las oatólícas, pela Arquídío
J':strela, RS o pubücad;•. no cese . de Pôrto AJegre. Fize
JD de �G· de [aneíro p.p.,. rum-se ouvir duas obie-
Dlvídírnos em �lua� pu- ções:

olícações dada a extensão 10.) Tal escola será um

(la mGS::1.1a, de modo . que, nôvo ônus rínanceíro- para
no pl�ÓXÍ1-:.o número «on- a Arquidiocese e as paró_·
cluír-seji: .fluias, já sobre-carregadas
ESTRELA (Do enviado com outros compromissos;

. \ -
.

especial do JORNAL DO e 20.) Se a rormáção cês-
DIA) - Bem me 'embro ses. ruturos professores e

ele um Congresso Ruralista líderes rurais fôr tão ex-
"- . __ . ---- -- -- ._.----

TRATOR INrrERNACIONAL MOD� TD-6

COM. LAl\I1NA. 'IltArrAR C01\1: O SR. HE�

LIO AV. 'UJO BRANCO 43 SOBRE-LG ..

.

'iI, '.

JA, TEL: 23-9349 ESTADO DA GUl;.�

NABAI:A.

EseR1TOK10. DE ADVOCACIA
ABELL\ltOO H.· BLUMENBERG e PER�

A. HAHN ..
'

"

! Solicita!lores
l�ua Consdheiro :Mafra • 48 - Sala 2

AÇÚJ�S: CIVEIS TRABALIIISTAS,. CO·
MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL
Lei no. 4494 "INQUILINATO" -. CON
SULTAS DIARIAMEN'l'E· DAS 14,30 A�
17 hs. "t;,�,a••

EXCEPCIDNAL OPORTUNIDADE
VF�NDE-SE UMA PROPRIEDAnl�
RUA SANrrOS SARAIVA, No. 1269, N(

ESTREITO, CO]\1· O TERRENO lVIEDIND(
61 METROS I)E FRENrrE POR 90· DI
I<'UNDOS E CASA ltECEl\1 CONSTRUrDl�
COM 11.PÉÇAS,

.

GAL,AGEl\'[ � PORÃ(
UaBITAVEL. rrRATAR' NO LOCAL OU

PELO,FQNE 62:: J •

�_..

l-:---�_·�-·_�c -

I,' ..

celente como "foi p�3.nojacia fà� possível. ctuç êíes . ,P0·
o

. Estado e os municípios dem estudar tanto· Ç01l.10
vão tirar todos os proresso ahp.10s,' d� tôda:·s' �$ demats
res ali 'forro.ados . o'fcl;edn. escolas dê ' p�4rfp' �l�dl'O
do melhores condíções de oh :s\Jperior, rio il1UÍ1;'O 111,-'
que 8,S comunídades qúe teíro,' gué nodeúl·· estudar
querem sustenta escolas· além disáo'·-viri�il especía
paroquiais. / Iízações impor'táhti.ssi:çrw.s ;
As mais altas autorlda- . que tudo lhes sü:1n'fA o teni

dos ali presentes assegur-a- po para um tHi.baiho sério
ram que havia meios �)8.:�3

.

e Iucratívo s�ni o. pe�lgo
neutralizar êsses dois pe- de esgotarem, ��; suas ter':
rígos, e o então :eJ.;_�L:H'_ ças juvenis.
chefe do "JornaÍ d i Dia" Eis o segr.êçiq, IJor· que
o ínesquecível dr. �jt)erfl!;) r;;sta torra .há centenas de

Balzan., Vie:ra da CU7111a milhões de seres !.11H\11U,C'S

nos pediu que vísltássemos que produzem re.atlvamen
essa escola, quando tiver �e pouco, e 2,p seu la-'!,J ai

passado alguns a4ios c.a. �uns que são caBazes de
sua existência,

.. para ver -imensos trabalhos ,. e pro
como terá erÍjt:ren�'1d{) <1. duções: êstes :vivem .. urna
dúplice dificuldade'. Ii: foi vida .regular em' Q4e; se

assim que visitamos, num gundo Ulll pla�ló U·�lll e�tf'.
dêstes dias de :,unell'O de buJeeirlo, t-oclas as í:;U!.$ ho

1965, a Escola' Norll'}ll Ru- l"US t.7 m',nutos· qe tl"<loalh8
1':1.1 "ESTRELA DA MP"NH ii e ele dess-anso estilo· 08m'
,e111 Estrêla, agora, 1l!1. e·.1 dIstribuidoS I e :;tp'mveil'o:lo::::,
trada no seu 70! anu d� a- Os normalistas 'da "Escrê
Uvidade tendo já f')rmado la da Manhã" J,"rtencem
tres tui'mas I

de pl'lfeSSor2s. �t ·psi.a S8gunJa:· en ,.,,�';(j J: ':L

rurai.s -- e tcndo J.}. 1:e801- pertencem à .·e1.1I:o da rJu-
\'ido os dois· pro));emas l:e manidade.·· .

"I''' o'�os: n�oyid�l.· Tn·t que-
que acabamos de falar: Há mais t:.1l1 ,'U!€li.lClO 8' :'1'�0"8. mira evit,!),!, (>�;tm-

normali"tas fàze1!1 ;:nl,ba·/ �T'� pnj. ·tiaras qnand·o n.

lhos que cop..tarri .'} :+'f\: ·)S f{'..,r.0 ,,1 ·�tI'ieá· fai"ê·,
11U.iis ·duros. e,· c0ntudo, 111e n·,s·�e ma!-(�o (lo ano l,a

�\O .c.nil,-'.' oit·o agricultores (,� L

mundo: 'I1'abH]h�,m l�f; ro- rflg;�50!? construíram a v�·.
(.f.l e ru pecuária. I·" re'll riqs lucrativos QPO'l1"rJo f).'

modêlo e os métodos ql1e
B,nrenneram durante z:i-S su-

as visifas nns ?scolas nor-

ALuNOS COMPhAYt A

suA, ESCOLA,
ncs ocrn renÚnlêÚl.<\o3

Os próprios a:ull�:) re·

solveram o problenât fiEal1

ceiro,' sustentanclo
.

a 'SU::l

própria escola, E a sL,s�en
tam pelq seu próp-lo t.ta_
balho. Estudam ':;iio iJCm

como qualquer oute'o' :1:.F(i')
. de o�lt.ra escola Iior :l1a1,
com uma só (llfel.'en(::'t:
nas horas livres de ::l.ulas
c estudos, nEio 1:1') [�8· cl-

sabemos Que o \1'0.[:>;:.0 do
agr1cultor não ,:e a!!recla�
elo CÚlllO deveriá ,3·.·'"" e náo
dó. cc nl��s:":�(\8 .:ll:.cT:Ooc.
muitos outros. tl'f\1)a··l1v�
meno,� P�3{1GS .. :MHfi_ .:", Deq:

malistas [10 "Esti'�I'l" é ,!L
.\�(' -,�·:'1�.1'.'n1, .de tllzrncji'a :i'acjo

. .

pa·1 .. :.vtv1�1 ·u�;r·e'-:�dQ·.::�.}�) ,t1.'U1
�:\8.·hur S0g����.::io· ,�11;, .i.'� 0110"
"1· ..QO· Q cC·l'llr:CitllC,\to". ·e I�l:"·'- ,J,-J ''', .�. _. _ . .,,,, I_ ••

aious ,�. a n;oden,!,_ .�grlCUr
.
' ura cientifica': Cc; Ee"te ca

so: �iln se:;'1h�or' J� ?-g.r.l·0\L-
,11 .rada bons ·illc�(:s, 'Yo.P
,;·:'c.d U:':01.11. 5;)n1C11�.j a:í,

NJ\
nema, 11::"0 perde:n tempo
cum o CD 11l1n�10 di) .;I[!:l ('

volta p'l!.'a a escol�, I1Clll

COlll OS- mil afaZ2.1'E'3. Ce rQ,

pazes, c ele pessoas l:ullla-

110S ;:;pus ;t1,res: r-l"J!:)' os i�'4

,·'.'U!·'C� �h·l ··E�LI:�e!.a c!;J j\ll;_t ...

nllã" vivem no ':ni:!:;tl1ato
anexo à :m3]t'Ia escola. E

!lUla ordem·· do (li:;" '->2):

pIes dIa c:e setnan8. - ?l1JS

ve;ldem 'Uinibécl, Sú �:c

Dassagem dlii:3'fÍ2n0'3 () <.li-
retO'l.· din�mico;·· ,:.1,. Cõaego·pensada c ràc.lo na ! iz;.do.

.-.-.-:",��

....

IDENTICAS

�

Uma 10$a é umq rosa

'Vermelha. amarela. não importa; é magestade..

: .";., :'. .; 'I·
.

as as flÔIes a mais.

.

ê planta? �OI da IQsei«!'
Agrada-lhe umg rosa 1.
Então o condomínio Luiz Fernando (Iin�a mais.

Como a Iosa. nasceu de· uma pl<;mta. Perfeita
Todos os de falhes foram ·observados. Cuidadosamente,

.Espaco. Constru9ão sobre pil�t,ís. GarÇIgens independentes,
A sua escolha. apmtamentos de dois. três ou cinco qun:rtos.
Exclusividades. Muitas,
Venha conhecê-lo. De perto. Nosso esCritório está às ordens diariamente das 10 à;s 12 li!

das 15 às 18 hOIas.

Convenhamos agora;
Se a ·plali!a-IoSeirÇI e perfeita e lhe dá a rosa rainha. a outra. pelieita também, lhe dará. a

residência Ideal.

CondomfniO Luiz Fernando
inc·orporador Ivo Bianchiní
Praça XV de Nov�mbro, 22 - 2°, andar • tel. 2828.

I
I
1

I:'.
'.

(na perllllcêio) \

a.. .. propague

pflrí1 abastecer" conl OV0S

e bons galetos, ·'J3 ('cmsui11�
deres'· de 'pôrto.' Alegre e

CH\l·ÚlS cicl.a,des.· I
No s�'tOl" da' suinocuitClm

v['mos Qua'tro potr�iros Ü�-
'

.

clivi·'u!lis para . macho>; e

trBs para porcas, todos·
com abrigos de mar!elta;

comecloüros e be�)e�lolU"':s
automáticos Utinzam:'se

ne,sses potreiros, as ·lC�U!.�l.• :
tE:S, pastagens:. pastagem I
anual de inverno: C,)n5Q{'-1
ciaçií.o de, a '.reia e azc1,óm I
pastagens permanentes de 1lalaris e comichão; pa::;ta I
gens .

de
.

verão: s?rgo para I
pa,stol1'iQ. Na X.�CII Ex_..
posição Est.'<,!1llal de Ani-lmais e Produtos' Derivados,
c111 Pô:éto Alegre, a "Gran-ljft Stela" d€ssa escol:l. 11:)1'-,
I1ml concorreu com vários

suínos, qu'eo obtiveram 'boa.'
elassificação. Tem por�.( s..
de

.

raças 'Durec Jersey I
L"anctrace e Wessex Sa<1dle�
baek. Vimos exe111plare& e:x. �
(úas porcas alemães cri� l
adeiras ,importq,du;:; pelÜ,

. F'rigorifico Pertigâ.o em.
Stmta

.

Catai-illa
.

de que;
u.ma- tinha 16 fill1i�tt;!s ll:.ts-I
eidos. num só parto . Mas I.

i�npo.rta c,:ída1'.· b;:;m"

qu�n-I@ll uma porca,· te"n, lnultos
Úlhotes. foi um mérito ('s_
pecial do el11illent� zo·)téc-'
nico Hélio de. Rosi, cophe
cido em todos os círculos,
ele· - suinocultura ll10dernâ 1
no 110SS0, Estado, �ue orien ILou o estabelecimento de

Isuinocultura na GJ;unja

S-l.tela. com o Seu sistema
misto, de confinado e pas
torei�o. Serve. também de
modêlo para muitos cria�'
dores nas zonas runds elo)

\
Rio Grande do Sul, Ollde

Ia suinocultura tem atual-
.

mente uma grande 1111:'101'_1
.

tância ecol'lÔmica. , I
,

Passando mais . aJ:c.nte,
'

vimos o.ito vacas de raça I
tlOlandesa, cuja 01'de}-1hà I
se faz mecânicame.nt8, dois

,·potreiros nativos e as pre
purucõp.s ·lJUra 1.1111 potrp.í-

.

r� com. pastagfJl1S ·arti1icl-1alS.· ,

No afnl)lo galpão mOH- ;
Lraram-nos o depús;.to de,
tratores com imple111entos I
e outro equipa:�:mmto ::necâ.;
Ili.co e uma fibi'lca ele ra-j'cões balanceadü.:l: um !n·:,

_ ,

nllO triturador a martelG, i
.

,

Ulll misturador de m.ção!
com capacidade p:1ru. 500

.

quilos - e depois IH11 des";
ca.scador de arroz, uma sel;
ta circular, uma

trilhado.c-I'.

ra, uma cortadeira de pas
.

to, uma moenda de cana

o um ralatior :l'3 mandioca. IE no fim , um olhar su
bre

. partes �a área. da I
granja de 45 heí:+;ares. on-'
,oe, no regime de rodizi6�
das culturas i-' sulcos ar::.-i
dos segundo o'·nível· do só_!
lo (cqrn canais para a s,:iÍ!

. ela d·e excedentes de á2l:a)-Ise cultivall'i trigo, mpho, 4
SOl'go, m�:mdioca, sojg b'··-,

tatinl<H, cana de 8.CUCfE, ifel'rageil"as
.

e QutL'S,3 plaE- \
Ja,;s.� . ,

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

re·
�ugo Vólkmer, a t'f:Ul') de

exemplo: na . safra fie

Ui&V65' vendemos l,Jata!j·
t�llas • para Cr$ SÓ.C00,OO .,

trigo mals d;e crs � [lüQ oon

veja aqui os restmhos C;U'3

sobraram. Mas êsses re"

ttnhos el"am· tamoén, afn-
ela urna quantidade beru

Irespeitável. -

.

.

.

.

.�. I
Um por um. "'. '. ,jee�» 1

Hugo mostrou-nos:

I_ um galpão com 52 531)-
.

las individuais de post'U_1:ra, com capacídade parr.
'. j

208 poedeiras, �a· raça xe- 1

vsonte:
I

,.....: U 111 aviário para 400 '

poedeiras. cujos ovos são

destinados à íneubacão; as

J,V('� S8.0 da raça, New Ham .

nshlre. e a süa criit"f�ào tem.

:10.; 9bietivo -a '.urodm�b ·.de
.... ·"l'.·:.'tos:

7' , um· pintei.ro" com

r:t'0<J1}('ão cêrca -:h 4.00 ga-.

!�tos Dor mês, ·e �,)!il U11'::t

�,',�."0o (J�st,inadB para·:)

nlRl' E (laGUl J.. d�,�

"l1!�ft, w,'r:'ío "80il ,:,1.1 e,Of:}

nUPl

.'

.

--o Ij��àro B?rtolomeu
NO (:!UERÊN'CIA pALACE,·o Colu-

\ 'nista conversando- CODl Mr. Leuis Remick f·

t do BIlY- comentou..que ·0 Banco de, Desen- �
1 volviIll�ntó' EconÔIB�licq·I�� Santa ·C?tarf,·na .•entre os de todo o rasil, (e o que mais uno

dona. Mr Leuis e l\fr Marvim Marcus Lum

mes, mal1tiv�ram altos. contactos nesta Ca-'

pital. Com a CELESC, tratando de um em-.

préstimo de três milhões � quinhentos mi'

dotares; com· a SOTELCA 1ml de três nti·.
.. Jhôes ·e seissentos m.il dºIar� - ambos pars
a importação d.e equipamentos estrangeiroS"
carentes no Brasil, q'ue. darão ampla soluçãr
�o sistema �nergético de Santa Catarina
�Taéado· pelo ·Govel·no Celso Ramos. Mr

Leuis, cidadão americàm,) casado com a bra

sileir� _'_. dona Lígia.e qtte '7onhece belll
I
(

Brásil, disse tanlbém: O Estado de Santa Ca· \_

tar:im. � ,�al- paI:a fr�nt� porque a oposição
apoia essas iniciativas ,de invetilllcntos, en·

q�anto
.

que alguns: dos· Estados da Feder�.
cão fazem muita política em tomo dos nego·

. :;fH'. de desenvolvimento. Elogiou a Fundiçãc
.,'

'fupy, pelo alto gráu de capaciiladetécn�c� { ,

a �ua penetração· I}a irid_usb,';a do ferro ,ma�Ia- .

v;el no ·Estado de Sã�. Paulo. Está· preViste
: um· empréstimo de cinco milhões de dolare�

para ampliâção daqtlele inlportante parq1\t

industrial, o qu�. poderá corresponder, ell1�

prego para mrus de mil, operários..Em .19�2 .

a Fundição Tupy, aptpliou suas Instalacoes .

com � empresfuno·do.BID, em quinhentOf ..

e sessenta 'mil :dôi�es, marc�ndo SUC�s�(
dentro do contral9,e do programa apresen-

"

: tado,

A "ILHACAP", hoj�,ias
21 hqràs vai receber.i tl'Ji.n

,

falmente o Rei MonlO, que.
chegará acompánhadp à8!:'

Escolas de Sambas, passaa
pc }Jeia Prefeitura Mm1i

cipal, onde �ua Majesl;ac]€
l'eceiJcrá 8. Clla',�() ',da Clde-�.
de, das 1118.0S rIo Pr�feit(� ..

Gel. VieiÍ:u qa R0'>" .. ,

BONITAS fa'lltaSli:iS ·c"t?O ..

sondo confeccionadas e

vão fazer sucesso no '9:::,;.-

le Municipal· de Fpo is,

que acont.ecerá dia 2.6 .-.

sexta_feit:1 no Cluhe ! )()ê3é
ele Agó�to. Surpre�as �;:.()
acontecer.

A RAINHA do Ca:ilwal.
de 1964, Vera cardos') tíue
.ano p.P., apresento.l "IÍ1-
dia das Cordilheiras, dos

Ances", neste ano que yai
coroar a ·Rainha 65, apre
sentará uma belíssima fa'l

tasi;:t no Baile Municipal
de Fpolis.

A IMPR,ENSA· às 20 11s

éscrita e fabda da Cidade

a1113,11h3., às 20 ',18. será 'ri'

ce:;>cionada com um CO<':Ul

tel no Querencia Palac<'
Hotel.

ESTA previsto para arnfl,

nhã, a chegada do Sr e

Sra Almirante Aureo DJr

tas (Nice) Torres, de ",.

Cómte. do Qumto Distrito

J"\1val. Vão residir p-:.la pri
meira vez nefita CapJta!.

NO "American Bar" do

Querénci.a, os S1's.· Minis_
tro Raul Schaéfel', jorna
lista Edson Silveir<t e Mr.

Luiz Remick do BID e,)· d"
Wilmar . Dallai1hol.

ESTEVE em Blumehau,
o Secretário de ,S -1'1d�, Dr.

Armando Valél'i::" de .Asõ,i�.
tratando de a.ssuntos. liga
dos a sua Pasta.

O PREFEITO Gel. Paulo

,Vieira da Bosa, com via-.·
'gem lnarçada para 8ào
Paulo, prózimo dia dezesse
te.

"RIO ANTIGO", em bo-

1112nagen1 ao IV ·CentenCt
rio do Rio de JUlieiro, seré.

I a decoração do VI . B,til.e
(
( Múnicipal de Fpolis, flue

I .. � será aplt�entada pelo Cle8_

.i- tacado decorador Manoel
( Gatbellotti. COllfofl11e vem

senqo divulgado, . o B,LÜe

·Municipal, vai abrir orar

naval de Fpo!is, na sexti).
feira dia 2e. no Clube Doze
ele Ágôsto - completançlo
cinco dias de· Carnaval em

nossa Cap!tal.

DEBORAli Dua�·te, C::Jl1-

vidando ?ara a sua fes�a
de quinM anos. próximo
dia·23, 110 Quel:ên. ia pala

ce Hotel.

'.

.
HOJE, às 13,35 113., �sta

rei apresentando c progra
ma Radar na Sociedade,
na Rádio Guarujá, patro_
cinado por Ma<lhado e CrA

RESTABELECIDO o Ve

reador Lucio Freitas (lUe
esteve no Hospital, e�n. tnt

.

tamento de Saúde.

Ó CLUBE Doze ,de Agos
to, marcou para· o próxi
mo sábado-, um baile pré
carnavalesco.

ENCONTRA-SE no Sul
do Estado, o COl'Ol;.el Eu

.

genheiro ,Lauro Cunha

Campos, Presidente da (G_
missão ExecutIva do Pla�10
dúo carvao Nacional,

.

qUl'-
.

está dando as melhores a-

tenções para' o prJiJ. !lua
do carvão c!),tarineuse.

A Redação deste, :'llatn:
tino está sendo ampliadp. e

. remodelada. Dentro de

poucos diàs estará pronta.,

VERALUCIA Silva e Hi

·cardQ Moraes, vão :na1'(:ar

para o dia 23 d.e n:rdo f�m

Curitiba - >casaniento.

l\ffi. LOUIS n,�mlck, em

,Curitiba, mantE've ci1r.ta.:-··
to com o Govel·:w,r.!Ol' Ney
Braga, tratan1ü de um em

préstimo do BID, ];:.ara· o

problema energético do Pa
raná.

.

_-·)1
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FERMENTO ssco FLEISCHMANN
FALA DE CÁTEDRA:

•

�..

"

FAÇA, QUE AGRADA A TODO MUNDO!·e

....

.

(

CARACÓIS DE LARANJA: Massa: Leite - 1/2 xíc.
Açúcar -1/2 xíc. +. colho (chá).• Sal - I 1/2 colho (chá).
• Manteiga" 1/4 xíc.• Água morna - 1/2 xíc.• Fermento
Sêco Fleischmann - 2 envelopes ou 5 colho (chá) • Ovos - 2
• ·Fm·inha de trigo, - 4 1/2 a 5 xíc:
Recheio: Açúcár" 1 xíc.• Raspá d.e Lqranja - 2 colho de

,

:lopa' Passas - 2 caixas· Canela (se desejar) - 2·colh. (chá).

2·h). Prepare o recheio misturando o açúcar à ·raspa
�laranja, às passas ou à canela. Abaixe a massa. Em

superfície enfarinhada, divida-a '-'9 meio. Estenda cada

porção em formà de retângulo. Pincele com manteiga
derretida. Porvílhe com a mistura de açúcar. Enrole,
começando pelo lado maior. Corte em pedaços de 3 cm;
coloque-os separados, em fôrmas redondas untadas (2
ou 3 de 20 cm), com o lado cortado para cima. Pincele
com ·ôvo ou manteiga derretida ..Cubra, deixe crescer "

em lugar quente, livre de corrente de ar, até dobrar
de tamanho (aprox. 1 h). Asse em forno moderado,
cêrca de 25 mino Retire das fôrmas e cubra com:

GLACÊ DE- LÀRANJA: Açúca1' peneirado - 2 xíc. "4
Suco de Laranja - 2 a 3 colho de -sopc.

'

Escalde o leite;. misture açúcar, sal e manteiga. Deixe
amornar. Meça a água morna numa vasilha, junte 2
colh, (chá) de açúcar e polvilhe com ferménto. Deixe
descansar 10 min., depois mexa bem. Adicione a mis
tura de leite ao fermento já díssolvldo. Acrescente os

ovos e a farinha. Bata até obter massa macia e elás-'
tica. Coloque em vasilha untada; engordure também a

parte superior. Cubra e deixe Crescer em lugar quente, Misture o açúcar com o líquido, em quantidade suffeI..
livre de corrente de ar, até dobrar. de. tamanho (aprox. ente para obter um glacê fino

.�... ��--------
i FERMENTO SECO FLE.SCHMANN

. I'. '

Mais um produto de qualidade da·Standard Brands of Brazil. ·'ne.
ii.,. .

�&�:,u.VJ.liw ..�:.\-.:""'.' '...:.-.,'::1' .. 0> ........ ", •.• .1. ,""'., ..... t ..••.• , ••.••.. ,';..••_.-1 ...,....... t;; .....

PaTa Tec.eber o folheto "FLEISCHMANN, FORNO, E
TALENTO", escreva à Standard Brands of Brazll, Inc.

Praça Pio XII, 4 - cai::a Postal, 231 - FIOTianópohs

, . em

Comunicação da Secretaria da. Fa.cul�
dade de Filosofia, Ciências e Lefras
da Univers�dade de Santa· Catarina

. .

A Secretaria da .Faculdade de Filosofia,· Ciências e
. ..

Letras, da Universidade de Santa Catarina, comunica pa-
ra conhecimento dos interessad:;s:

.

1. ....,. O Concurso de Habilitação para· os Cursos da
quela Faculdade realizar-se-á no perío·do de 16 a 22

.

do
corrente mês: com início às 8 horas, Obedecendo as ·prÓ
vas, a seguinte ordem:

CURSO DE :FILOSOFIA
Alegre e sempre a sorrir,·
Vencendo as procelas do

Altivo, sereno, feliz,
,

. Vai o pescador trabalhar.

mar,
Português - dia 16/
Filosofia - dia 18

Francês, Espanhol, It�liano, inglês ou Alemão - dia 20

CURSO DE· GEOGRAFIA
Pescador,

Quem vê o .rio. de Janeiro
No Museu Naciorml ostentar

Geo[rafia Geral - dia 16

Geografia do Brasil - dia 17
História Geral e cio Brasil - dia 19'

Tua rêde e tua tarrafa,
Há de sorrir de alegria
E depressa vir te contar,
Porque,. •

.
Talvez, tu nem saibas, pescador,
Que és _parcela da Vida N.�cional. ..

CURSO DE HISTO'RiA
História do Brasil - dià 16
História ,Geral - d.Vl 17

GeQgrafia Geral é do Brasil - dia 20
I

Português· - dia 22

CURSO DE LETRAS
P'orttiguês - dia 16-

Latim - .dúi 18

Francês, Espanhol, Italiano, Inglês ou AleIPão - dil\ 20

E 'do a;l�o olha o mar infinito,
Nau puue dÉnxar de dar êste grito:
Salve' o pescador catarinense, varonil,
Que ligou seu nome a tradição" do BRASILI

CURSO DE PEDAGOGIA

Português - dia 16
História Geral - dia, 17

PSicologia - dia 19
·Para prestação das ·próvas, c·s candidatos devérão. a·

pr�c:entar o partão de identifica:;ão expedid.o pe�a Faéul-
tiade.

.

2. - Os exames de 2.a época e 2.a chamada, real�ar�
se-ão no mesmo período, isto é, de 16 a 22 de fevere'ro,
achandn-se o respectivo edital· afixado na' Sscretaria. da
Faculdade.

3. - Conforme edital n.o 2/65, afixado na Secretaria
M Faculdade de Filosofia, o ·prazo para matricula será de
24 a 27 de fevereiro, devendo os' interessados instruirem
o requerimento Cum os

. seguintes c:hcull].en�os:
a) Certidão de promoção ou apt'ovação (expedidas

pela Faculdade) .

.

b) Atestado de abreugrafia. ,

c) "Recibo da ·taxa de matrícula (Cr$ 100, cruzeiros por
:matél'ia,).·

_

'Florianópolis, 4 de fevereiro de. 1965.

.

Partidpacão
Patrício l'I1;acD2do de Oli·-e;-ra e Senhora

Vmro Araújo e Senhora

participam o noivado de seus filhos
(',

ADAIR E ALDO

Fpolis, 31-1-65
,

(

CHn�ca Orlontoo�·diatrir.a
DRA. IARA ODILA NOCETI AMMON

Lages, ;n-16S

Metodo ,psicológico moderno espe9ializlldo para crian

ças.
Alta rotqção
Aplicação tópica d� flúor (para preven:;ão da cárie

dentária).
Atendfl também 13ras.

Somente com hora marcada - das 8,30 às 12 e 'das 14
às Iii horas

RU(1 São Jorge: 30 - f'oue 253$,

BRASILLÀ, - Vísítando
as áreas de produção cm

Goiás por deterrnínação ;.io

Mlnistro da Agrícultnra,
técnicos da Pasta chega
ram

.

à conclusão à primei
ra vista - e ímedíatarnente
informaram ao Minístro

Hugo de Almeida Leme. -
que a produção do arroz,
este ano,' rio Estado supe_
rará a obtida na safra

1964/65, poden ·'0 o GOVlrl10
Federal' pensar, caso o

mesmo esteja - se verifi
cando nos : outros estados

-, produtores, na exportação

do produto, ·atend�rH�.o�"st),
assim, à política econôr-u-
ca pretendida pelo acual
Governo.. ·r .

Na sua' primeira informa

ção ao Ministro da Agricul
tura, os _técnicos que visí

taram Goiás disseram :lã o

terem obtido ainda 'oS nu

meros reais da produção
.

'do arroz,.mas já POdÜUtl
a íantar- que superaria a

obtida no ano anterior, que Auíretoría do Clu'<e "15 de Outubro" em re .m'ã , to
a cançou 20 milhóes de. mau as seguintes. soluções que vigorarão nos festejos
sacas e colocou Goiás ii, Carnavalescos:
frente' inclusive do Rio
Grande ao Sul no plantio PROGRAlVÍA nos FESTEJOS
do produto.

-----------------------.-------------------------

nula
.

resnnndeu a savda-
. ção. "Então o senhor saúda �,<.o pagcrnento será feito no ato da a uísi .ão, da mesa

, i-: " .

11m crir-do?"; »ergunto-t o s c:::l1";:es ,obcr'e;:erú, as xi ,e ci s s at itárias e'
rre-in!).�Ai "'lire, n��fin·'" v:.él'a: ji��J:l:.(lqi..�ruc1Ji a p. rtír de '22- 3 n

.

ecret ra

responder ao rU'1�hr'm nto rlr, Çlu:t_e .. ii,' ". .;.:

de um criada � �u'''i;:, cli-er :f :''':':'' :'frc[ ct;�s .�.� 'J3��1;,e . � secre.ara só �un:::i nará par-,

que U'11 críado é mais edu- -reiliíia de' -ingressmi."I� .... �;.'
.

"Por que Mussoli.ni?", per- cada do que eu." �4 _';:I�o .ato Ida. i,l.qÍlisiç�<;I dei Cb.(J:jites o. sócio de lerá api-e-
guntou Vic Oliver, seU "en-

/.
_- _. sentár' a cr.rteir\i so.cIa�� tem·_cm:nÇl o 't'1:ãJ çlo m s v:.;en�e.

to. Churchill· reSiJondeu: NOi tempo do, Rei Luiz 5 - O convite não dará 'êliref!to\ â··Ín€sa, a qual, se:'á paga
"Musselini é o mai ,r de to- XIII,'·êste conver�va

-

com a .pa:rt�. . .. -�--� ··,e .,�

dos. Teve a coragem de fu- o Marechal Basso'TIp'erre, 6 - Os convites lOlÕ serão d!strfJ,-,idcs pela se:::rctaria.
,,_qU.E3 lhe contou o"\}e; como 7 - A secretaria estará a dis);osi:;:ão· dos ass:;ciados até o

embaixador' de Françf1 .

en-'
. dia 24, diariárr:ente das 14;30 'às 22···boias�-·:

carara certo dia em 1\ifadrid

cavalgando uma b�lissima :HSCIfLINA
muh, presente do Rei de
Espanha. Luiz XIII; que se

tinha por muito espirituo
so, mas, na verdade era

muitissimo mal' educp.do,
exclamou: "Que belo espe·.
táculo: um asno caval-an-

Por WALTER LANGE

N° 382
São de W. Churchill as

frases que se seguem: Sô
bre Clement Attlee, MInis
tro. ·inglê·�:

.

"Um taxi "va
zio" pára em Downing
Street: Clement Attlee des
ce." � Sôbre

. Chamberlain,
que também foi Mínístr., do

govêrno da Inglaterra na

guerra mundial: "f;le··é de
cidido a ser indeciso, sem

hesitações em ser hesí an

te, inflexível em ser
.

flu-

tuante· e poderoso
impotente."

em ser

zilar seu genro.".

[seolá dê Samba 'Uníd9s dá �oJJnmD'J =�;E:�::��::
preparativos para

.

o CaiJnavli �lr::��i�E:�1
A medida que vem se a- nossas escolas de �mba treinamentos afim de apri rapazes, que tã,!) oem �e nariz. I.sto era ·de....,a;s e

proximando o· carnaval, vem intensificando os seus morar cada vez tnais suas tem apresentado lJOS "ar- Mimsieur· Leon denunciou a

cadências e seus ritmos. Vl navais anteriores, li . 'V,l;!l1 linda fu�cioná'fla, sem es

san:'o tão sóme;nte 'tm úni percorrendO as ruas do, perar, entretanto, que a

co oojeto, ploporéinuar aI) Sub-Distrito. do .EstrEmo. e sabia, justiça decidisse O

florianopolitano, assfin C')- evidentemente, desfrut!,l.ll_ � seu caso como deniriiu:

�o aos turistas qll�, anual do ca simpatia e ia. a}Jiau" "Quando um homem beija
. mente em grande número so melecido do povo c:iaqUé! um,a moça f'ontra a sua Ehtre dois boemios, que

afluem à nossa capital, le bairro. Damos àho,i.ó o: . ,vontade, ela tem o di"eito . gostavám da vida noturna.

uma festa de contagiante samba· que sera
. entOadb .de o morder e tirar·llJ.e um "Porque .estás tão triste ho

satisfação, podendo m,;'mlO no .reinado de momo,' pela pedaço do nçHiz se assim ó •. · jE(?" O outro: "!Ui buscar a

ser� considerada uma das Escola dos 'consagrados deseiar," Ainda; bem que es-··." minha. mulher'" ·n�· esta -ão,
lhores quP se ver,ificam no compositores, Ipurivai ·Cor t� decisão é da' justiça bel-

.
mas ela não estava." "E o

país, no gênero. Assim é rêa de S.ouza e A�lardl) ga. Se fôsse· sentença pro-· que terp. ·ist-o?" "Muita coi-·

que, a Esco'a de �amba .1 Souza, subordinai,) a.) Utu ferida por�m juiz n�sso... �a, ela· já deve ter çhegado
Unidos da Coloninha"; lo "PARCELA DA VIDA veriamós· .muit�s horrens, no trfm de cmtem!". '

posta exclusivamente de NACIONAL." faltando ,!m! pedaço do na·
.

riz. '
. "É ·aqui que mora o Sr�

-_...::. . Pinto?:' "Não, 'senhor. Quem
Em Filadelfia o viúvo mora aqui é o Sr. Ga!.o."

Tom Rauvin casou�se com "Deve ser êle ;n,es!1o. Há·
a viúva Mary Smith; êle le-, três'" anos que' não o ve

vou para casa uma duzia 'de jo ... ".
filhos da primeira mulhe"r e

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

ela treze, .também do SE!'U ':.
'

primeiro matrimônio. No!'

dia seguinte publicaram o

seguinte 'anúncio num jor-.
nal local: Procura-se uma

cri�da p�ra tomar conta de

crianças que ·saiba contar

bem. FárqjUa Tom Rau�in,'l,I

SÔ�l'e
mesmo (a sua mãe er' n�r

te-americana): "Sou metade

.arnericano e ínteíramence
.

inglês." QuandJ a SU'l voca

ção politica, êle disse: "Co

mecei por 'ambição e conti
nuei por colera." Sôbre a

sua espôsa: "Minha !Y elhor

metade." Vic Oliver, seu ex

genro, ao pergunta··-lhe
quais eram, na SW3. cp níão,
os maiores homens d'J mun

do, êle respondeu: "St rlin,
Roosevelt e Mussclní."

.)

Em Oklahvma, U.S.A., foi
a.berta urna escolà par� ho

mens e mulheres com mais

de 70 anoS de idade. A prin
cipal materia ou disciplina
do ensino. é:· Como confe

cionar um tesr.amento cer-

to."
,

1 _

_

'São do'escritor britânico

Aldons EÍixley as seçuü'tes
palavr,is·: :

"O homem tem

fome da sorte do destino e

sêde de i problemas. Um

mundo pert'eitn seria um

mundo horrive1."

. '

O ferreiro Castell, na ci-
dade de B"Uo;lv'll, "'-r-ftl�a,

atropelou.· com a motocicle
ta o prefeito da cid de.
Dois ·mesas depois, quando
deixou � Casa ele Saúde,
ainda de ·;mu1.etas, foi ?tro

pelado n�vamente e,. clestq
fei,t.r;>" pelo· filhc do f8r"eiro.
0; "·e.f,...�iri() �, ..._� ...l�,""nn ""01"11

calfY\�: "'_t!:inda bem que a

mulher do· '[cHeiro não 'i

t�lp motOQ�cleta""
AU1'ora Gou.l,art - SeC.l'liltária

.,' •
I

DIzem que ::;, seguinte ane-

dota se p$.lSSOU com V ltaí
re: Um amigo seu achava
se doente e êle pergun+ou:
"O que, se passá?" "Não sei
ao certo." "E o que vais fa

�er?, perguntou Volta're.

"Aquilo que o médico lorde
nar." Comentou, então, o

poeta-filósofo: "Vale 'StO

dizer que vais meter algu
mas drogas que não conhe

ces num corno que menos

conheces ainda."

si
Certa. vez quando Luiz �

XV ainda era. um meni

no. saiu do palãcío de Ver
salhes com .0. seu prccep
toro Um engraxate que se

encontrava à porta, tirou O

. chapéu .di,'!nte· do jrovem
rei.. O precentor, abando

nr-ndo a mão do seu disci-

do' uma mula!" Bass'lmpier
.

re observou: "Rea,lmente,
principalmente quan::lo f.sse
asno estava represent.:.ndo
Vossa Magestade."

CLUBE 15 DE OuTUBRO
. ,

Iundade em '�92'1
Progrern.a do Carnaval

:FUNDADO EM 1.921

PROGRAMA DO CARNAVAL

Sábado - 27 - Baile de Abertura
Domingo - 28 2.0 Baile Carnavalesco v

Baile Infantil

Segunda - 1.0 3.a Baile Carríavaiesco
Terça·- 2 - Baile de Despedida do Carnaval de 1965.

INlCIO DOS·. BAU..IES

Adultos - 23 horas
Infantil __: 15,00 as 19, horas.

MESAS PREÇOS

4 Noites - 12.000,
3 Noites - 15.000)
2 Noites - 10.000,
1 Naite -- 5.000,

INGRESSOS
/
,

·1 Noites - 20.000,
13 Noites - 13.000,
2 Noites - 9.000,
1 Noite - 5.000,

A posse ú.< €.8;:" nã. d.ar�. di:. t.

ecessarío a Car+e.rr s cial, accmj-an-.a c

nês -c
..ii)ente, ou 'anuidade de ; J'6� .

n1- ')r"1 send
a ão do

. :üLHA

;:"or Rolhá _. �.500
.

RESERVA DE !\'lESAS

: - Será proibido a entr�da de menores· nos bai'es rlotur·
nos. (de 14 a 18 anos). Só acompanhados pelos pais.

.

,2 - No baile infantil só pcderão dançar· menores de 14
anos.

I

3 - No baile infantil não será permitido o uso de lança�
perfume.
4 - A Carteira Social e o Talão do mês '"'lu· anuidade se-
rão exigidos na entrada.

.

5 - Os portadores de convites ,terão de se.r a.:r�sentados
com docl,lmento �e identidade.

.

6 - SERA' RIGÓROSA1VIENTE PROIBIDO O USO DE
LANÇA-PERFUME COMO ENTORPECENTE (Chereta) .

Obs. Tendo em vista a prática da "diretoria, no de::or
reI' dos bailes não. serão atendidos t::.is ocCrrên::hs:
1 - Esqueciment� da Carteira 'Social ou ·ta1:ã::J do mês
vigente.
"2 - Pe.,Udos' çle aquisição de ingress:s CCJl'!V tes) ....
3 � Não será permitido ingressós a fotó_,rafos
4 - Terão livre ingressos os jornalistas (Impre�lsa FaÍa
d� e Escrita) devidamente credênciados. _>..

5 -.As mesas nos bailes inf:mtis serão GR ·'.rIS, li) só será
permitido a entrada a filh�s. de '�csso_iados

.

Florianópolis, 8, de Fevereiro pe 1.95:;

Edison Pinto, ,Presidente

João CarIo!' Ro�a. SeCl'ét:.í.r.io Geral.

..
�------------------- --.--------------

COML lE AGORA NA SUA

o melhor pinto de corte do Brasil r·... "'J ,;��jirlj :"!�' o ·�·.�.·��lf3n:a (USA). .

e' F,r;)sil

GRÁTIS: Solicite. folhe" �j •

Adquira nos seguintes Praduto! 0S

�ANTA CATj,,·[l,,�,
CONCc', .

,.
r ....... 1..

, ..

._ '�-.' .. -.:),

"S/A INDÚSTRiA E COMtJ-:Ct.
* Somente THREE CROSS C,' '!}. , .. ,;\ :::,. �j,. \W70)

As matrizes para produção doThree C;oS5;
�arks O,B foram adquiridas na Grsr. r

, J 'RJc ,� ...� fJ��" ,"
"

. .....__�.......-r!"

vç:1P{,.r:> f.' .!��s··:(i�l ('�\�Y70) �� Ke.ystoné
_'··.i ." ... :"·:.,("k;�. - C.P. 5078

._ .. - ..

_�.,,--._--,
t\ir;_:. :"Cas;:t !
,- i,:: ""'lllaG.
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.

(.1\ L'TR.I!�CÃO NÃO SE RFSPONSABIL).;lA PELOS COM
CEI'fOG RMITIDOS NOS ARTIGOS ASFINADOS)

�-� --------------------- '_

REX-MARCf \ E PA�ENTES
Aqenf) Oficrdl da Propriedane I

'nrlustria�
RegistI ) d::. marcas natenfR'" de invençtlt

nomes COI.l1erCJals: tít...lo::, de estabeleciméntc
insígnias fr... .3€s de prt.;J-agand� e m�rcas df

export?ções
Rua Tenente Silveira, 29 - 1° andar -

'Sala 1 -.
.

\lt s d� �as& Nair - FlorianópoL�
- CaíA, Pl"IsL._J. f. 7 - FO?ll ZJl?

(I:n!r.a Ocionfopediatrica'
Dra Iara Odila noceti Ammcn

MEtodo psicológico (Jlooerno t:>SPf'CI� li
'_ddo parél cria'was

Alta rotação'
Aplicação tópica de fláor (nar� preven

t;ãc da carie dentária)
'-

Atcnt1e tanib�m sr"s.

SOrPente "'011' hora marcad ...

� 'W q� 1? p 11�� 14 ;(; 1 � h()r��
i ih",

Est" 10

Ouem CODslroi, já sahe

q. ,

i�"ana• 41
.

I

�onrpen��a�os de: Pinho
Amendoim
,!fi�orí1i

Cahrellva
,

-

Cedro
FaDtasia

tude de Brasilía, com a

presença do Prestdente Cas
tela Branco e do Prefeito
.da Capital, Sr. Plínio (a
tanhede.
O Estádio terá 6 m iI ca-

. CfNEMAS
CRNTRO

São Jose
Fone. 3636

- às 10 hs. - Matinada·
Walter D'Avila - em

PEQUENO POR· FORA
censurar até 5 anos.

.às 1 1/2 hs

às 3 3/4-7_9 hs .

Dirk Bogarde
.

Sylvla Syms - em

MEU PA�i\.D6 ME

CONDENA
Censura até ,18 anos.

Ritz
Fone 3435

às 2-4-7-9 hs.

Rod Flash.
Bela Cortez.

-EM-

AS SETE MAGIAS DE ALI
BABA

T'otalScope -EastmanColior
. Censura até 10' anos.

,

.

Roxy
às 2-4_7-9 hs.
Sean Connery
(007) .

Ursula Andress
- EM-

O SATANICO DR. NO
EtsmanColor .

Censura até 10' anos.

. BAIRROS
Glória

'Fone 6252
às 2-4 7-9 hs.

.

Tom Tryon
Beverly Garland.

- EM-.
AUDACIA DE UM

VALENTE
Técnicolor

Censura até 10. anos.

Império

\

Fnne 6295
às 2 1/2-5 1/2-8 hs.
Tom Tryon
Beverly Garland.

- EM
AUDACTA DE UM
VALENTE

Tecnicolor
Censura até 10 anos.

.fi

Rajá
às 2 e 8 hs.

Alberto Sordi
- EM-

O MAFIOSO
Censura até 10 anos.

[tida

Imbaia
. Pau-Marfim
Gt:nç(t!� Al\1cS
Moçno.
Carvalho

"au·Oleo

B r a s í I í a co
deíras cativas, 40 mil luga
res nas arquíbar.cadas lJ 14

mil nas gerais, tribunas de

honra e televisão, tôdas
com ar refrigerado, sendo
a parte de concret-o . feita

SAO PAU.!....._; -- 'Irc:; la- rou que não tem ainda 11e- BR-!1-SILIA, - O Estádio
drões desarmados tenta- nhuma písta dos assaltan- cfp 'OrasUia - que custará
'ram desviar a atenção do tes que roubaram os 500. 01:$ 2 bilhÕes- e terá capa
caixa do Banco Brastleiro milhões do Banco' Moreira cie.a ...e· para dO mil. Pessoas
de Redescontos para ,r�m.. Salles,. embora já tenha re - está com 'ts suas f\mea_
bar Cr$ 800 mil, mas não cebido .maís de 100 denün- ções quase tôdas concluídas
tiveram sucesso e horas cias, que, investigadas. re- . e deverá ter' a prímeíra
depois um dêles era pl'Ê's'J. velaram não ter funda_ J parte de sua. cobertura, inau

O Delegado Cobra decla- mento gurada a 28 de março, du

rante 'a I Festa de J'lVen-

Tacas e Paqoels
R�d"'��g Forras
Elrf�s "Je: Ferro e Mldeira

J�ne!�s �l� Ferroi de Correr i Basculantes/ '.

Pcr!5es de rerro . . ..

'ara pronta entrega e por prfço hlais econ'omiccs
,

" ,
.

(""

ComppnSadlS
I.H! DR. FÚLVIO ADoeCE, R.o 748

T@lefoee 6277
ESTIlEITO

LÂ.M.JUU:s tUjJ.t:l'l.AC·
BRES 'AIA BEYESTJME_.',

Três deputados faziam contas ...
"T:t:ês deputados à As

sembléia mineira, lápis na

mão, . faziam contas: em

três mêses de reuniões ex_
traordínárías, (para pror
rogar o mandato da sr. Ma

galhães Pinto), ganharam
aproximadamente cinco mi
lhões de cruzeiros. 'Com

isso, obtiveram condições

de saldar, trarrquílamente,
a dívidàs que ccntrairam
com a Oatxa Econõ:lúca
Federal (compra de. auto
móvel). Dep;Jl:!f.' vão def€õn
der o POVO QUE PASSA

·F9ME, com. a mesma ra

ra .

(Por um mundo melhor
- Janeh;o 65).

FUme sõbre jogos Olímpicos
Um filme sôbre os Jogos rá apresentada no JaVá" a

Olímpicos de Tóquio, em- partrr de' 20 fl� março. Ó
cínemascop e à côres, será ministro japonês: de Edu_
dístribuído no exterior de- cação Nacional decidiu que'
pois do próximo mês de êste filme, re<ti;.za:do ror
abril, pela companhia "To- Kon Iehikaw-a, seja e:ldbidl)
ho". Esta película, com a ao maior 'número possível
duração de três boras, 'se- de estudantes.

VENDE-SE
1 sala de' jantar com mesa elástica de

2 m, 6 cadeiras e 1, buffet com espelho.
1 plano Essenfolder.
1 Penteadeira. Prêços razoáveis.
Tratar à rua Anita Garibaldi, n. 47 ou

.pelo fone 2922.

".

PROGRAMA DO MES'
COMUNICAÇÃO

A Diretoria do Clube "Doze de Agôsto" reunida tomou'
as seguintes resoluções, que vigorarão' pa�'3, os festejos
carnavalescos:

,

, PROGRAMA DOS FESTEJOS
BAILES A Sl:RF.M REALIZADOS NA SEDE SOCIAL
Sábado'- 27 -,- Baile de Abertura
Domingo r 28 - baile na Séde Social
Segunda - 1.0 - Baile Infantil na Séde Social
Segunda - 1.0 Baile Adultos l1ll Séde .Social
Terça - 2 - Baile na Sede SociaL

OS BAILES COMEÇARÃO:
Para, adultcs as 23,00 horas
Pará infantil as 15,00 as 19,00 horas ..

MESAS - PRJ<;ÇOS:
Na Séde Social � 4 noites - Cr$ 12.00(}. - para não

proprietários
Na Séde Social - 4 noites - Cr$ 10.000. - parà pro·

prietários
Na Séde S( ciaI - 1 noite - Cr$ 4.000.
OBS. - Crdé.. sócio só poderá adquirir uma mesa.
ROLHA - Cr$ : 1.000. por noite.
CONVITES:
CaiaI - Cr$ 20.000. flara todas as noites

Casal, - C$ 8.000. para uma nOite
Individual - Cr$ 15.000. para todas as noites·
Individual - Cr$" 6.000. para uma noite
Estudantes devidamente credenciados
Cr$ 10.000. pam tôdas as noites
Estudante devidamente credenciados
·Cr$ 4.000, por uma noite.
A posse da mesa não .dará direito à ,entrada, sendo

necessário a cal'teirà e o talão do mês ou (anuidade . de
1965) ou o con' 'ite acompanhado de. documento' compro-
v.ador da' identidade. \'

INTERCÂMBIO: Cr$ 8.000. por to�as as' noites
Por uma noite Cr$ .3.000.
RESERVA:
1 - As senhas serão distribuidas às 7,00' homs do

dia 13 de fevereiro (Sábado),' e a venda será iniciada às
8,00 horas do. mesmo .dia.

2 - O pàgamento será feito no ato da quisição.
3 - Os convites obedecerão às exigências estÍ:ttutárias

e poder�o ser requisitados a partir. do' dia 22-2-65, e se·

râo "entregues 'após 48 horas.
.

r
4 -. NOS DIAS DE BAILE A, SECEETARIA FUNCIO

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

5 - No ato da aquisição do convite o sócio solici.tan
te deverá:

.

\

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

taria.
'

7 -- O convite nãu dará direito a mesa que será paga'
a parte.

8 :.:_ A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FEITA
PELO ASSOCIADO.

.

1 - E" rignrosamente vedada' a entrada de menores
nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acompanhados
de seus pais:

2 - No bpile infantil só será permitido a dança até
a idade de 14 anos.

.

3 - No baile infr'ntil não será penrutido o. usd do
lfmça perfume.

.

4 - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO 00 MES OU
(ANUIDADE DF 1965) OU O CONVITE SERÃO RIGORO
SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.

5 - Os port'3.dores de convite terão que apresentar
documentof.; (1e identidade.

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

SERA' RIGOROSAMENTE PROJBIDO O USO DO

Lt\NÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETA).
Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece os se

guintes pontos relativos, 9,0 Carnaval:
1 - Não serão atendidos, no' decurso dos Bailes. ca

sos de esquecimentos de carteiras sociais ou de anuidade).
2 - Não, serão atendidos, no decurso dos bailes, pedi-

dos ou aquisição de convites-ingressos.
.

3 -'- Não serão atendidos pedidos de ingressos a fo·
tógrafos..

.

Florianóp0lis. 29 de' Janelro··�e 1965. I

�,

BkamJ ílo-1Jl��tnemi ...... Secretaj,lo - Geral' ��

,�1�A�1 'fl)fi(j Eli�s ,/= '1l@s1q,�,� ._.._�__�_ .. ......d<';j�Jii

erturs rco
,

em pré-moldado, moderno
sistema quê economiza a

aplícação de madeiramento
e aumenta a rapidez das

obras, cuja' primeira. etapa
será completada até de_
zembró.

'

Batalhão 'Pedro II
PETROPOLIS, - o ::�ata

lhão Pedro II, sediaria nes

ta cidade, foi. Lranformado
pelo Ministério da Gllerra

em unidade exclusivamente
destinada ao preparo de

tsopas para missões espe
ciais da ONU no exterior.
Na nova uidade haverá
três escalões, um dos quais

• 'caráter permanente. Já em

ficará em Petrópolis, em

maio vindouro o Batalhão
Pedro II; o único do Exér
cito em todo o Brasil, com

aquela missão, mícíará sua

nová fase de acívsdades.
Ao que se adianta, o C01"O

-nel Ferreira Marques vai

permanecer no comando
da unidade, assim 'como

p\rte da ofícialldade que
nêle serve .

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

Nadtt de
REBiTES

Eld'�a· em sev carro

Lema de Ireios COLADAS
- 80% n2ais ,�.no .apr.J\'eita

.

JileJlto d8Sl knlas.

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

Clínica· Odon1olóoica
Dra. Içara Marià Noceti

: Clínica e Prótese
Atende sras. e crianças, sómente com hora marcada.
Das 7,30 às 9,30 hs. e das 13,30 às 15,30 hs.

Rua São Jorge, n.o 30 - fone 2536

CASA DOS FRE:J�
R'tla Santos Saraiva '45'3'

ESTREITO

---�_.-_._--

·Agentes No··lnterior
'��\'--

.

-

A FAMOSA MARCA FABRIL D tr :ti AP L 'E X neces

sita de Agentes-Vendedores para Casifuiras, Tropicais e

Linhos finos. vsndas pelo sistema de Reembolso Postal
de grande aceitação. Excelente comíssão.

Caixa Postal 9.300 - São Paulo.

, VEN[)E�SF
Automóvél . Voikswa�n

Bedan modêlo 1961, .segun
da série, todo eqiupado; Fa
eíüto pagamento, Tratai"' à
rua, sete' de Sete:t11CrO, 13.

Nesta.

CAS-A 'OU APARTAMENTO
ProcUro câsa ou apartamento com três

quartos' no centro ou próximo. Aluguel até
oitenta mil cruzeiros. Informações poderão
ser' dadas ao sr. Lázaro Bartolomeu - Rlla'
Luiz Delfino, 24.

VENnE-�E
UM LOTE MEDINDO
12,50 x 2-() - PONTO

CIDITRAL EM COQUF.I
ROS. TRATAR COM O

SR. MAURICIO NO
-

LO-

CAL - AO LADO. D.\
CAPEI,A ---��---- __ ....------

----_.--..�_.

Leia, Assine e

Divulgue.
-

"0 ESTADO"

ORA.
Clínica Infant<il

Consultório: rua Jerônimo éoelho no. 325

rnco_nju. 207 - Ed. Julieta Fone: 2495 - ho·-
rário das 14,30 às 18 hs. , \

--_ .. _---

..

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

Oportunidades em Imóveis
.

.

CASA NOVINHA DE ALVENARIA BRONTA PARA MORAR Bem funcio

nal - Com 3 quartos e demais dependências.
Pode ser visitada de :2.'1 a sábado no horário comerciaL
Cóm entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses.

" Rua Santos Saraiva esquina 'da Odilon GaJ,lotti no Morro do Geraldo - Es·

'treito

- Ná Uua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende
das _.;. Tôda de tijolos.

_. Na Agronômica casa de alvenaria com 2 residências; Na parte de ,cima
.

2 quartos - 2 salas - cozinha e b.'1nheiro; Na parte de baixo - 2 quartos -'sala
--cozinha e sanitário.

.
- Estreit(' - Rua Balneário - Gasa de material com garagem. Terreno freIi�

te para o mar e fundos para a Rua Balneário medindo 10,40 de fTente por 54,80
de fundos: Preço facilitado., Entrada minima.

'

- Fina residência a Rua Visconde de Ouro Preto - 2 pavimentos em cima 4
.

quarto!' - 4 !'alas - banheiro - cozinha e varandão: em baL"o 4' salas - 4 quar

.tos e dependências sanitárias.

- Casa no centro - Otimo ponto comercial - Rua João Pinto com 'fundos
para o Caes Liberdade. .

. .

I
_ Praia Pereque - Casa nov!l �m ser hal1itada � 2 p,,,'ímf'ntos preço fa-

. cilítado.

:.:.... Praia - Lagoa cta Conceição - Casa com um grande terreno. Boa. opor·
tunidade Para loteamento.

- No Jardim Atlâtico - Terreno bem localizad� - metade dos preços cor-.
rentes.

.'

" ..

- 'Praia Coqueiros - casa de madeira de lei !la praill da Srmclnc1e. Aceita o·

fertas. Bóm preço.'
. I

- Casa no centro _ Rua Conselheiro Mafra - Otimo ponto para comerCIO ...1

- Casa com 3 quados - 3 salas - cozinha - banheiro e dispensa.

- Sonrado .CO'mercial e Reside.n,cial· bem no centro - Rua Arcipreste Paiva.
Na frent� do cine, Ritz. No terreo Loja comercial f' p.scriiório, no alto. ampla re

tndência. Possue ainda amplo porão para depó;:;itc>.
.

.

- Apartau,l'lnto no centro _:_ Édifício Eduardo - 3 quartos - sala �.�ozl.
nha - bânheiro 'completo - terreo - Para a venda ou troca por carro.'

.

· ......""'-$-wa-44\·
.

- Rua São Jorge n.o 51 - Centro - Casa de alvenaria com 2 salas - 2 quar
tos - Banheiro cqmpleto e cozinha.

" ... -_.__....��;�,..... �.s;tkJl1""Ci
- Terreno em Capoeiras � Otima localização de esquina �. Preço facilata·

do - Oportunidade Unica - 16 m x 30 m.

- Rua Bento Gonçalves ..:.... travessa da Conselheiro Mafra - Centro - Casa
!)

com 2 quartos - 2 salas :__ cozinha e banheiro completo.
.

Terreno em Joinville - No Jardim - Coloo Bairro Boa VIsta. Otfmo Ter-.
rco.. ".�
��.,;,t�l.oU"'j(;"c''''''t',1Io<_,.,_"., � "., ."

.A..lIfl'& CAT.utINi1\ F1tECIS& IDA •• I'�',
'lt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lU) ANOS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROJ.A

,
,

MARIO INAbI� COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ'
RUI LOBO - MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBO"

ABELARPO ABRAHAM

REDATOR

. PEDRO, PAULO MACHADO

,COLAB.oRADORES ESPECIAIS

DE SANTA CATARINA

II
NO SETOR DOS ESPOR'rES

pe'lo Campeonato

O igueirense esta tarde enfr
Com Ciro M. Nunes à frente:

�qU;:�,�'Pso,r�,ucDt,l':i'OOOV� at'��p,,,,� .�,���?,:�:an�:�,�{�!��,'pan �t���"" '. !��,:�,�Nunes, '" um grupo de Asportl's'bs- )1',' "- "

f
.

t' t' I' '1
'

êle próprio -
v_ çoes que -deverão . ser e e,_ ,IS as };ç:, ,1.1,1 S ''€mX8 c 2S o Paura. R3.i:"O;;, d�, n,é,-'" cOI,1Vo;;":'1,2 visando -l' • ai r-._, 1103 c{e :larou, 'gado�PI' I_, ��

� aD au a Ramos lne tuadas 'pràxir.i1amentc,' ;�, 'QS irnd,";;",C:t\ritli':: Cj"C pt'J' .como' fÔ::cl ;J'"'1n'�: 'd1 1'0- guimen=o 00', .cluue que,

Ar-nAD
' 'Aceitou e' por, certo, se:' anos, ?,'a'ü'3 "l'cr''';,ent'i,' otbali 03., <{-n:rde, 'rem co.n. patrr>Y;G:u S�lliclo�

ü" ECIMENTO rã, Q' escolhido' para presí- 'HJ,Ip. o 'sti"�,ri.'\cÚl') 'lu ':1lI Port',,',.o. l--upJ::tillG's', c, 80 dr, V''-]:1 ) �"'.f'allla
J .

P
,

' 'dir',por um ano' o clube da" be qT� ,,::;,111l11;) 1 cvm a guardem , :�'�� (t ::'Jf',t' 'rl:l Rames.: .:
,

- oaqmm into de ,Arruda, esposa e ti- :'';estrêla, solitârra", amda' 'conq!.üs',-" ,:�m.' 59 .río ga!ar ----,-,----'.---.--,--

lhos agradecem mais uma vez todas as ma-
em evtdêncía no esporte dão il:o:,/{ r' -ío -Esta do R iO-_S'SO' ,p�U- 11,\ '(".0"meca hcieeom�'C,�,n �'f t

- ...J"
" -re; ,::llh 'apesa: 'Ia: :'1U- ',E'.0 pé'!')..;;;1n'c\,) u-Ir s que ., li U hJ

_ iV.... U • ."Jm es açoes ae pesar pelo trágico desapareci- sênéía prolongada de gran o .dr. CP' '1\541';:(111::'.3 ,:--rurH'3
'

,

V
" ·

"P
- '"",,

h"
-:

menta de seu filho e irmão ROGERIO PIN- de número ':f: suupatleun- pretende rvunir a chama- rintians X
'

asco no acaem ,Ú
TO DE ARRUDA e do seu sobrinho e"p"rl'm''e

'teh do queríd.i clube dd, da .'\,.; 'Ll (;.,,,\'rc�a" para O Torneio Rio
..
ói"tl) Paula

Praia de Fora íncorpor.i.t-, ::., ":\:;va Gu.« _- 65 vai ser iniciado na�ELIPE ANTONIO BUENDOENS, ocorri- O título �àx!rn() da cí-' da" r::-'c',' 'ut ur Ir a 'g�� l'i:l- t:1lde de ho]e. com uma
- do 'em ,lO de janeirô ,p�óximo findo.

" dade, conqui star:o ;3810' Pau sa agrcciá('i1(;-b8�1' ,ia' Se única partida: Ccriritians
- ,la Rumos na ',�Y�lp()rad;t Iecâo :1? (I 1.", ele Sar.ta ii: 'Vasco da Gar;.... g" une ',e-

passada, atr:n',",.': a iuaani
fica gestão ü.'� N-llhm i.�o:

t

I

•

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

ra por local ') es\,:',d:c do us.ns x Palmeiras Dia 27

Pacaembú, em Sáo Paulo, Funtos x Portuguesa 'e dia.
43. feira, no mesmo local 28 - São Paulo x Palmeí

,

togarão Portuguesa e São ras, para o certam-i ser

Paulo e dia 2<), ;'1:; Maraca- r-tnícíado somente � 6 de
1 a serão adverS:1.rJe3 Flu_ m;trço, devendo S0r enc:e:::

minense e Vasco ;;�ndo es ��·clo a 23 (1'8 m"i,'J

GARIBALDI, NARRACÁO
DE RIBAS JUNIOP" CO_
MENTARI0S' DE ARTUR sa, marcou 'o Llicio .te um

SULIVAN ,E, AINDA; Os.
movíme.izo n r-

í

íle.ras <1C

S trtcolo;: P,��{'L o re ,1'''''', dos dos D"" 111" e u:» por t' o-EGUINTES" MEMBROS '" , _, ,-"! J, •

DA 'MAIS .JI)YEM EQUIPE
DE ESPORTES' DO ESTA-
DO, CYRO VISALi..r,' NIOA
'CIR PEREIR,A; AR1EL FI
LHO, FERNANDO AREÀS
E DIVINO MARIOT EM C()lltabilidadt Eeono.tnta -- Advo7
MAIS UMA' SEl\TSAC'iC',Y;\L cacia Impôsto (li: Renda ,-,-- EmlJrêstimp __

JORNADA ESPORTIVA DI
RRTAMENTE DO CAMPO ,CompJl::;óric - Reavi:lliação do At1vó d�
DA RUA BOCAItiVA, REU Emprêsas (Lei ,!357) -- \lmpôsto ,\dicionaNÍNDO AS EQUIPES D8
FIGUEIRENSE DESTA CA

dE> Re�)da (Lucros Extraordinários,
, , P�T{U� X E. G , ·�,IE7HO- Escritório: Rua Cons. Mafra, 51ouçf\M A PARTIR,DAS P0L DE' CRICIUMA 'PE- '.

16" 1r<JJ;t-A'S�''FElL1F"'' ..''o'fti·ml..,Lt{'':(�RTAtfEt' -'éA��MÚ _".""�,,,,,.,.....Ca.ixa, Postal. ') J 3
MEDIA D ARADIO.A�TÍT:I\. NE�7SÉ DE FUTEBOL,

-

'. 17'1.1, .rir "·)(\11"

faz " ,," ,::rll xtarcucs
Nunes :.1111- Y!-i�lo a 'à{L"_s os

tricolo l'ê� conscleu tes To_

Adams, ao deixar o Tupy
,"derrotas

'são naturais num clube
,em formacãol"

,

ços em pról da ag�'emlaçao
que dirlgi mas nUl�el.', pen
sando em vitórias e <;ill'l
num programa de 7,raba-:
'lho cujos resultados virão

12ara a próxima ten \pomda
Sàmente aqueles ,que t1':1ba
lhalram diretamente CODlÍ

glo, os do Departo,mento
Médico, Departamen�') de
Futebol e atletas, e3tão ca

p8!citados a julgar ml.l1ha'
competên'Cia com;) tl'einJ.
dor; dêles acato qualquer
veredito

:vIais \!m técnico que deixe,
o convívio jolnv.llense pa_
ra retornar à ,:;ua CIQaae.

N,elson Adam3, depois c1C

passar, qú�ê' fi'elO ano en

tre ós, dirig�1,1do ,as equ�')es
de futebol da As,;:;rdaçào

i Atlética Tupy, '12m :10 1'es

um bom Jogo no estádIO da Fonte Nova e cindir seu contrJ.L:) e!)�n 9,

em Recife vi varios co,te]'0S predomI'n'anq',o c
quela }l,gremiagá'J.
Craque na acepçao ia

classico Náutico, x Santa Cruz onde o pri- palavra quandr, !.'..Úulva de

rp.eiro se sagrou campeão, apresentando, um
centro n'édio n:'1.' prind·,

I.- pais equipes do futebol
-�---------...--:.,-��- -----.J ,futebol aprimorado e cheio de r�ça. brasileiro int,ee;'êani.,;! vári

'BELEM '- (Fevere.ir,o _:_ ',Futebol' pelo /'
Em "Fortaleza, no estádio Presidente as vezes da se1pçã0 gaúc1:1a

, após seríssima coatn:ü,· do
( ,Brasil, é tema por demais abordado 'por inú- Vargas Ceará Spúrt e Ameri�a fizeram uma t.ornozelo passo.::. ,1 (kd\c!1.r

meros,e notáveis jornalistas, 'conquanto mui- partid'a que parecia daquelas "peladas" Bo� se a função de !)�'Gp-a,rad(_�r
, técnico possuindo v,l':io') di

• tos deles talvez não tivessem ainda a oportu- caiuva x AtU jco. '

plomal,; de espe'.:mliza.:;ã0
nidade de ver de pérto, à futebol brasileiro Subindo sempre, vi, em Natal num es- na caz:reira.

,
'

t d b t d
.

ABC AI
.

d
Nelso:l,. Adam5, vii)iaria

praticado nas diversas regiões do pa�s, isto é; a o co er o e areIa, � eCrlm ispu- ontem para P61'to Alsgre.
entre si� sem se falar em jogos de seleções. 'terem um clássico, mas, clássico, das "pel(.l- Aprovcita;mos �ar'l. um b'1

1 d ' " ',te-papo" co mo te:�nleo eFe izment�, para ,poder falar (como di- as.
, saber das razõ-::,'l de SLU je

.

zia meu ,_amigo' Pedro Paulo)'· "de cadeira" I Em Belem, bem melhor é\ o fut.ebol, e cisão de deixa:' a�; (!ôr�s
tive o sucesso de ver o futêbol brasileiro' de Clube do Remó x Paissandu, fizeram boas do clnue c'a B;:;ê;, V1S�':t e o

, técntr:'J responc1eu_')s:
Pôrto Alegre e' a Belem ,do' Pará, 'graças às mi partidas. E � prova está, que constantemente - I edi a resci.,ãJ para

rihas" viagens marinheiras. o futebol progride, que quase todas ÇlS gran- deixar a diretoria 'da A. A.
, Tupy à vontade, ASS'1JllO

Como juiz de futebol, conheci de perto d�s equip�s do Rio e São Paulo aqui jogaram inta;r'1 r�spon3ahl;da:ie�
todo o futebol catarinense desqe os ,grandes, e jogarão sendo boas as rendas. E embora ::Si�:;��!�S n:�.f�::l.�S �:a:
como MetropoI, Marcílio Dias, Barroso, Fi- digam o contrário, é um futebol limpo, bem côrdo com aquilo que �x

gueirense, Avaí, Hercílio Luz, Caxias, Inter-' ,disputado, sem cenas premeditadas de agres- pus 'Qmmdo vim pan Jo;.·)
, -

d
., f 't t

'

't d ....me. No primei�,) 'fia :)ue
, II, nacionál, Olímpico, até ".c" pe'quenos clube's sao, sen o o JUIZ per ..:e1 amen e resp.eI a o e '

'" - 'cheguei e ao se.. aj)resent.a
mas de grande capacidade e ferrenha fôrç3 sendo o árbitro perfeitamente respeitado,e do a·) p�esidente da T'lPY

d
t ,.

t
' .

d' , b't Sr. G�:d Schmidt eu fui
e vontad,e como os nossos da capl'tal os dp VI mesmo ao ermmo os Jogos, OS ar l,ros

, .
'

,

"

',-
. . . ' .

' franco e categl"lco: "Se a

Urussanga, e de outros municipios que sem e aXlhar;:s san'em eplaudldos, ao que me ,TuPY quisesse em mim um

grandes recursos lutam com dificuldades pa- disse o presidente da ACEP Edy Proenca técnico para vitórias ime-

diatas, eu nãe. servi1;ia.
ra manter-s,e e' participam de 'campeonatos que. aquilo j� é tradição., •

o clube teria em mim

como rnéros participantes. De um modo geral, e todo parecIdo, três çondições: honestida-

b I de, trabalho, e dissiplina"., Em Pôrto Alegre desnecessário se tor- quase igualo futebol rasi eiro, com n mes-
Disse 'ma.is anda que se' a

na
.

falar no Grêmio e Internacional, ·0 famo- ,ma técnica o mesmo sistema, salvo em situa- Tupy se classificasse para
- ..

d t d t d 4 ? 4 as semi-finais podl'riarr.,)sSO' gre-naI dos pampas que tanto assisti. O çoes espeCIaIS, a o an o quase o os o -..,�
nos dar por satlsfeitcs em

'\: futebol' paranaense sempre foi por demais com a mesma disposição de melhorar a defe- nosso trabalho e que em

conhécidó por mim,. sa enfraquecendo o a,taque. janeiro ou feve�'�iro dêste
ano P. que teríarno�s os el('

_ Quais os éandinatos que
Não me furtei ao, desejo; de ver atuar to- Os estádi?S vivem cheios, os jogad01�es mentos-bage para o cam.! ac�edita mais credenciad::>s

'\ !das as grandes e htsquenas equipes de São são profissionais e�, todo o norte e no!,deste peonato de 1005 J!'rizei ain a conquista dn título ele ..

.t''''

I -ub h " da que a Tupy uté estar de 1964.?
Paulo e Rio e lá mesmo DO maracanã pre- recebem bons sa árias e ic os ,existem finida como grande equipe - Pela posiciiIJ q,le des,..
senciei OS �ai�res espetáculos do futeboi in- algunsvalores promissores, individuais, ma� de- �u�ebol ia ?erder mui- fruta. o Herólio Luz que
.

"h
I

d f 'I - ,to, lrlam "'Pedl'l' a cabc('a está jogando inClusive comternacional, desfilando alemães, portuguêse� sem c ance ,e ormar numa se eçao na-
do técnico', mas que is�o -:rande, dose de sr)rte ne-

italianos, espanhóis, argentinos, paraguais cional. se,ria normal. 'cessária a um!" 'boa cam-

f' 1 jx:t�1ha: dentro de um esta-e. OS amosos ing eses.
' -

PROGRAMA DEl' óval. Contudo, a me' lor

Em Vit.ória ,vi. jogar Rio Branco e San� A aplicação das leis do futebol tanto em TRABALHO. f'quipe que vi atas.r, em

, to,Antonio, num futebol bem parecido com o campo; coroo nos tribunais, pelo que . tenho nlinha opinião. é a d� G. E.

b d
.

d t d I
- Salo de cabeça ergui- CEmpieo de BI'Jrnenau Co

de nossa capaital, onde predomina o entusi- o serva o são as mesmas, agm o con u o OE
da, prossegUiu Nelson A- mo oU'tros S,5r" � cU'1:iHa

TJDs com mais rigor que os nossos boníssi- dams, com a conscJ,ência to� considero aind.'L J Bar

tranquila que procurei dar }'Q:::O c F'igneij"c;:,S�,
o máx:rr;o d,� I'1em €sfor_

'Dumie�se d� �aula Ribeiro

JOINVILLE, 12 m,)

�......_--

/

asmo.

Em- Salvador (Bahia), � ,Q!lHcia fize:ram mos juizes.
:;.>_ ..

\

gueirênse x M{)� ',\,;;;:,1,centiva;r o qUildro de;ii:co /

de cancha, não DOS
Ein Itajaí - i',Io:dlio Di

mo- 'a 'o; x OlímpicomentaE em que está ven

cendomas, pÍ'incipalment� �
elevando a moral dos joga
dores quando �stão' sendo
suplantados pelo adversário
E' necessário centro dn Tu
py, planificar, organizar a
ceitarido as deuot,a!) at.ual
mente" como contingências'
,naturais do futebol e de,
uma equipe que tem me

nos de um ano de vida pro
fissionaJ em c,)nt,'C.l posi
ção com as O:It,cas com

mais de trinta, ou quàren
ta anos de eXist.ência;

ta' a úníca pe:,ej,t e.t e ires

ua Guanabara,
Em São Paulo jogarão:

uía 21 -, São I?au:o x Fla

mengo, dia '24 -- Corin-

MELHOR ORGANIZAÇÃO

- Q que falta na Tupy
para tornar_�e' uma 'gran
de agremiação de fut�béll?

- A Tupy, em minha

opInião, respondeu-nos o

treinador, já é um g'l"ande
clube de futebui. Haja vis
to o grand"2 '.:ftrtaz que des
fruta em todo ) pais. ;;:n:fe-

'

lizmente, êsse c:art.az '1ão. o
consegue em ,:ma pr6pAR. .

cidade, aqui em Joinville.
Falta a Tupy, cnfiO �e diz
na gíria futebéllÍRtica
Camisa,

Faltam' torceiores a in-

OLIMPICO O MELHOR
QUADRO.

MAfJRY BORGES -'- GILBERTO NAF.AS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

O público florianopolitano 'vai,
tarde, rever o esquadrão do Esporte
Metropol que terá por adversário o pelotão
do Figueirense.

Ambos jogarão visando a reabilitação
pois os' insucessos o têm perseguido .ultima
mente, muito principalmente o campeão sul
brasileiro interclubes que" muito dificilmen
te alcançará o "tetra", dada a distância que c

separa do líder e do vice-líder que são HercÍ
lia Luz e.Oiimplco.vrespectivamente.

Vamos rever o clube de Criciúma

hoje, à
Clube

em

condições' bem diferentes a que estamos aeos
,

tumados, mas que ainda' é majestade, pois
seus feitos pela grandiosidade que se reves

tiram, o fazem' digno da admiração de todos
os catarinenses.

"O Figueirense vem de duas derrotas"
uma contagm mínima ante o Olímpico que
deitou pôr terra a sua invencibilidade no

"Adolfo Konder", e uma goleada diante do

Caxias, quart�-feira última, em Joinville. É
outro clube que está pràtkamente alijado' da
fase,'final do Estado, restando-lhe tão som·en
te justificar sua presença no certame em an

damento através de f.eitos como os que con-
, ,

seguiu no t'!1rno.
Sem favorito o match que deverá ser

presenciado por grande público.
,.os quadros; salvo alterações, ..

deverão
ser êstes:

METROPOL - Rubens; Piloto: Paulo
Sousa, Gibi e Ten�nte; Sílvio e Nadir; C8li-·

ta, Idésio, Madureira e Galego.
FIGUEIRENSE Jocely; . MarrecD�

Édio, Sérgio e Manoel; Valéria e H.elinho;
Wilson, Zezinho e CarlosRoberto (Arcy)

Preliminãr entre juvenis do Avaí e Fi

gueirense; devendo o primeiro na, oportum
dade d,efender a liderança do certame da ca-

tegoria .

As pugnns de hoje pelo certame
da Zona Utorânea

De acôrdo C')T, [t tq,:)'�la
"O Campeon�Ho �':1 í.':nf;::t,

1:1-j" nr81lea 'pfll'�� esta i arde
e:,:tão marcados n.s 'Jogos

Fm Blumenau
;{ Hercílio Luz
Em Joinville -

Guaralli

América'
b' Caxias.

l. ue seguem: '

Nesta CàPltl) i .--
No turno oS resulta,los

foram êstes: Amúriea 2 x

O, OlímpicO 2 xl, Hercílio
Lnz 4 x 1 e Mccc-pal 3 x G

Fi-

Caixa Econfmici.l Federal

CARTEIRA DE �ONSIGNAÇÕES

De ordem do Sr, I!iretor dest-a, Carteira, convidamos
os candidatos inscritos ,para obtenção de Empréstimos
S/Consiguações, a comparecerem para a retirada dos res·

pectivos formulários, no horário das 12,30 às 17 horas,
observando a tabela que segue:

Inscrições de ns. 28.801 ft 29,000, ;:t partir do dia 15 de

fevereiro;
Inscrições de ns; 31.001 a 31.200, a partir do dia 15 de

março;
Inscrições de ns. 31. 201 a 31.450, a partir do dia, 15

de abril.
NOTAS:

1. _ E' indispensável a _apresentação dI), inscrição e

de documerito de identidl),de.
2, - Os candidatos cujas rep!3.rtições e�tejam em a

traso, quanto ao recolhimento das prestações há mais de
trinta' (30) dias, não serão atendidos.

3. ;-- Se por qualquer motivo o candidato não iniciar
o Processo de Empréstimo até t,1_'inta (30) dias após a data

iDicial, sua inscrição será, cancelada,
4. ,- Por motivos de ordem técnica, à. Caixa Econô

mica Federal de Santa Catarina reserV,!1-se o direito de a)
terar ou revogar a presente tabela de atendim.ento de
candidatos inscritos a Empréstimos S/Consignações.

, ,

, Carteira de ConsigIl,llções da CEF, em Fpolis.,
l1ereiro/1965.

101fe- ,

I.lliz Carlos Platt - Chefe
14·2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Instalbu-se ontem. I1!R. res de t6da a regtlo, ee

cidade de Videira, a tão presentantea das eíasses
aguardada FESTA DA produtoras, além dos na-

UVA,· a maior promoção do bítantes de Videira e mu

Vale do Rio do Peixe, orí- nicípios circunvizinhos.
cíalízada pelo Govêrno do
Estado através da Secreta
ria da Agricultura e outros

órgãos da admtnístracâo
pública catarlnense.'

As cerimônias de abertu
ra foram présí 'idas pelo
GovEr"lador Celso' Ramos,
estando ao presentes Se

cretártos de Estado, depu
tanas, prefeitos e vereado,

ApOs o inauguração da
referida festa, os visitan
tes percorreram demora..

darnente todos os "stand,"
ocasião em que puderam
avaliar '0 produto de mui
tos meses de trabalhos
ininterruptos, As notícias

procedentes do Vale d.) Hio
do Peixe assina.' am uma

grande participação prjpu_

FlorianópoHs,'(Domingo), 14 de Fevereiro de IS65

Reverendo Guilherme Han:'en
Acompanha 'o do pad:e

. Teodoro' Strick e do Pre- r

fe:to Gurherme Dalri, ;10

municípió de Salete, est.e

ve nesta Ca;:>ital o reveren_
do Guilberme Hansen,' Pro
Vincial da Congregàção do
Diviro Espírito Santo,· a

lJl€Sma q'ue f!)z parte o ex

Secretário de Educação '"k)

govêrno d'o Acre e atual vi

gário oe Alfredo.Wagner,
padre Cristóvão, Na OpOl'··,
tUT'icladé for.un tratados de
interêsses do CDlégio e Se
minár'io :e S,alete, q.ue ,:.tp.n
de não só ào,uela Cidad'e,
como ,outras do' Vale �o

Itaj-aí.

-Nof.idas da Câmara Muoicf:pat.
exigido.quorum ;�ê�irmnra�,
por proposição do vereado_r
Walderilar

.

àa SDV:L ,Filho.
Na mesma sessão o ve

reador Vieira do ·PTE. apre
sentou. 'projeto que ;tutori_
za o chefe do eXt'\!ut!vo

muilicipal ,a doar �r)t:�s dO
loteamento de Canawie:ra,
de propriedade do rntn1Í('l

pio, à União Catarine1l3€
de Estudantes,. para que
neles .sejá, insta:a:ia uma

colônia de férias. De a('ôr
do com: o projeto, a ('SCÔr

. l1'1a dos lotes fir;:lrá a cri

ténia do Prefeil)l)
No espaço destinado a.s

exPlicações pess')8. ", onu

pou da tribur.a o vere,�dor

-

A s:,sSãú' :tle 'ontem,' dó

L;.-g:s ativu
.

do 'Mu:1ic(P:o,
pres:dida pelo'. vereado_

José Frederico Perez, r.rl.'.

tOll do pro'Jetos que :!:ec,�

bera.1n emenrlas e, ror:em

aprovadús em .primeira e

segunda discússões.
Corishmdo na Ordem dn

Dia, c projeto' ce atÍt0Ch
do vel'eador Wa:demar m_
lho da UDN, que dispõa ,<�
jat declarado de' utilid3.de
pública e Escritório d xi

Municípios, com' sede ne'lT,a,

capital, foi aprovado em

primeira e ,egunda dis

cussões.
Ainda constanc1,), lia Or-

----------

Delegado de Furtos Encaminha Rela;.
fór[o ao S'8.crefário: PoHcia Apreen
deu Mqrs de Cem Obietos' Furtados
o CéL Theseu IDonüng"Js produtados p�m referida

Muniz. Delegado da D"leo-a· Delegacia. e Ve{nulos fU:rta-
cig, de Furtos. J?,oub"s e De· dos nos ··Estados.

,Consi�nnu. aInda,
Theseu Muniz e'1l ,seu

o' Cét
rela-

fr"udl'lr.ões e de Cns+u""'es e

1\II:e"ores e"deter.ou ao Cél
Danilo Klaes. S<!crel:á�i"" da

Se�uranr.a PÚblir.a, o. 1'e1.'3.·
tório d"s 'atividades d'l.·
quela DeleP"I'lr.ia. COTYl'1reen

do o neríod0 de agÔst0 .3,

dezembro de 191)4 (adminis
tl'l>r.ão do Cél. Theseu) e o

restant.e de' todo, o ev:ercí
cio pd"'1inistrativo do ano

passada.

tório. a nrisãq de 43 in�no
res. os anais for-qm enca

wi,nh"dt"ls à C:olÔ"Ü\ A,CTr'co·

la da Penitenciária do Esta·

do�

Do relatório . dest'lcamos
QS ,segumtes dados tlS.".J.S<l·

'cos, num confronto' da ado
.

ministração atual com a

anterior.
De janeiro. a agôsto: pri.

sões efetuadas: 137; ap:'een
são de,' objetos furtado?

176; entrega de .objetos fu:·
tados' 164; prisões em .ia.

grantes 3; inquéritos instau-,
rados 45; inquéritos reme- .

tidos a juizo 37.

Ao agradecer a conf.:a.nça
qú'e . lhe -depositou' o.Cél.

Danilo Klaes, frizou o. Cé ..

Theseu Muniz: "No exer

cício de 1964, foram expedi
das quatro circulares a tôo

c;la.s as Delegacias de �.)li.
cia do Estado: Disciplinan
do a venda de "G,'1mets".·
"TôMbolas'!, "Figurinhas" e

"Rifas", num ent"osamento
com à 'De'le�acia, F'iscal do

De agôsto a dezerrbro:

p r i s õ e s efetuadas, 243;
a:�reeJ,1são de obietns furo

tac.l;Js. 337 entreg'" de ohje
f"" f".rtc,�')s. 28'): p-i."ões

lar" autenticandO, o Inte
rêsse do grande p'ClbU®. Da
representação parlamentar
catarínense; destacamos ai

presenças dáS deputados
Dib Cherem, autor do pIO
jeto de Instituição' d'li Fes
ta da Uva, Leçian 31�wins'
ky, Vice-Presidente :ia As

se�bléia LegilJlat.iva 110

.exereíeío da Presidência �
Nelson Pedrini.

/

As atenções do Esta�o de
Santa catarína convergem
para. a região do Vale do

. Rio do Peixe, no lançamen

to da Peata dá u.a, pre;a..
mda com 1ncompará:vcl
carinho' durante :vãrios me:"
ses. ,

. Personali.da;elea re��
tativas do ll\luiqo ' ofl.�l
catarinense comparecem i à
Videira, atendendo a08 coo
Vites 'expedidoe �la Coe
mIsslo Orgamzadora. q.ue
tem a presidi':'1a' "

.

figura
dinâmica do verea10r Dan
te l'1artarano. I

Durante alguns dias a

terra vídeírense exibe aos

visitantes o graú de desen
volvimento que atmgíu,

E;n,eontra::-se .

ehn FIQ:rian6
po!is tratando .de inttres

ses do seu municí�íGl o 2,:e
...

if.eito Vitória FometJpli:
O Chefe do Exc �ui.:Vi.)

M'Guicipal' cl()�Rio ··do Sul

t.em 'Utantido . yl"QVf'!to:os
_/

c.ontatos com I as aut.orIda
des federais e estaduu-:;
"0 ESTADO" ap�asenta

ao ilustre prefeito, votos

de uma feliz e pr:>veit'Jsa
permanência e� nosso

meio,

Sem?na da Mar:nha:
Amnnhã Entrega de M1edalhas

Amanhã., às 15 horas ha

verá entrega . de medalhas'

aos vencedóres .das cO'1lpe,

tições esportivas realizadas
em comemoração à Semana

da Mlj,rinha.
Em cerimônia sm1ples,'

no Comando ao 5° Distrito

Naval, serão premiados os

que mais se destacar�
nas modalidades espdrtivas
disputadas como sej\l.m: Fu

tebol, VoÍeibol, Basquete
bol, Tenis, Natllção, Tiro,
Ciclismo;"véla e FUtebol de

Salão,

.
.

.

Câmára de Orl'eães Bege
Mesa Dir'etori)/

A Câmara :Mttnicipa] de.

Orleães, reunida com

finalIdade de eleger n NOS

membros piu'a éompor s"tl.à
Mesa, escolheu os

- ve�·e<:l.dci�
res Constantino Zomer,
·Luiz Crozeta Borgllcsulí"
Newton Luiz 'Pizzobtti, _e
J;wy Adolfo Carr<,'r, re,�pec
tivamente, Presiclente, Vi
ce-President�, 1.( Secretário
e 2,. Secretário, todos per
tencentes· ,a bancada do

Palrtido I SOCial Demoçráti_
co: .

Trata:ndo de assunt,os de

interêsse' do �iUIilcip�o de
Botuverá, esteve nest9. ca

pital o Prefeito. Sebastião
Tomiô. Avistoü-se com se

tores repre'lentativ03. da
Comissão de. �nergia Elé

trica e do Grupo Ex�;:utivo

de prédios escolares.

S'erá nomeado presidente d,a'
-

SlnESC
Fontes bem informada!! ral do nosso eStado, t�n\l.)

indicam qU� o Ma'!or En- realizaÇIo no_ COlégio (.;a';a

genheh"o 'Ellas. Paladino,. 'rinense o curso 's�cundáriO,
professor· nO Ins·tt,u:o Mi'i

tal' de Engenharia e F.,e�

presenta!lte do Estado'

Maior das Fôrças Armaàas
na Comissão do Plano Na

cional do C:.].r 'Ião será, tre
vemente, 11om.ea'!i) Presl�len

te da SiderúrglCa. do ESi ad')
de Santa Catar:ln� STDE6C
O Major Paladino 6 r.atu-

Eleições :
Pn�n� r�t;vl)�
Bl<:LO HORIZÓNT�. 13

(0E) _ Auesar
.

da campa·
.

nha nela n1'0rrOg'ncão dos
7Y'andatos de 11 govArnado
res. o Trihp"al" .

Pef"ional
Eleit.nral de Minas (',.8.1·l1is,
se_ prenara J>aTa a: real�a�ão
do pleito d�. a�ô�d0 Cflm o

r:a.1enflárÍo eleitor!!.!.. O Pre
sidpnte da C;nrte, dis"e çle"-

eira va

Vietcongs voltam a ai,car
Ataquet

.

de represália continuam
SAIGON E $AO FRAN- deral onde fôra

.

colocada.
eISCO 13 (OE) _ Os Vie- Paralelamente em HOllg-
tcongs voltaram a atacar ,Kong, Ó chefe da rnrssao

importante. localidade do de lígação do exército nor

litoral
. centro do Vietnam, te-vietnamita,

.

dirigia às
no mesmo instante em que diversas autoridades i11.- a escravidão e atenta-r GCn.':
a bandeira: da Frente Na- ternacíonaís, uma . �arta tra à n08s1Í soberania; pras .,
clonaI; de Libettação dos protesto, contra os no.'1OS

. seguiremos em nossos ata ..

vietcongs -era içada em ataques aéros norte-amerí- ques de represália, Es'i;a
São Francisco. O a+aque canos, e acusando os Esta_ mos dispostos a tornar
não causou vítimas nem dos Unidos ':':e criarem de- . declsões ainda mais graves
danos e na manifestacão liberadamente uma sít-ra- para demonstrar a nossa

não houve incidentes, muí- ção .perigosa,Em saígon, indignação, diz a nota,
to embora a Polícia de São na íntegra, foi dlvulgada
}i�ranclsço tenha retirado nova e sena advertência
a bandeira do edifício' fe_ dÓ Gal. Ngulan Khan, co-

que a crise do Víotnam, po
deria fazer .as relações en

tre Estados Unidos' a o

"'mundo comunista caírem
ao seu ponto mais baixo
desde o término da segunda
guerra mundial. A ínror
mação do Kremlin diz que
não poderá haver. melhoj
ria de relações entre léste
e oeste, se persistir a situa
ção do sudeste asíátíeo,
mesmo porque 08-' âtaques
dos; Estados Unidos no

M;OSCOU 13 (OE) _ A, Vietllam do Norte, n:10 po
.
União Bovíétdca advertiu derão continuar sem me:

-----�--'---------------"----,...------�-' didas punitivas,

B I D emprestou
BRASIL •

mais

milhões29°
RIO, 13 (<Ç>E) .- P.roce- qualquer outro País mem-

dente dos EE.UU chegou ao bro, Até agora aqueles le

Ria o diretOr executivo do cursos totalizam em 34 em

banco Interamel"icano prestimos no valor de 228

milhões 157 mil dolare3,
Acrescentou que o período
de 65/66 o BID deverá' ('1)
locar a disposição do pro_
jetos de desenvolvimento
no Brasil mais de 3�1 bi
lhões de cruzeiros.

\
O snr .

------- ----�---�--------

E,ngenhbiros· consratulam-se com a use
'---..,-.-_.__._- -- _. -- - A Associação Catarinense
n � � I h liI

· ,

I
<. de EPJtenheiros, o desenvol-

�Imcô na,.· SII.UI em I" ornno,o & ��s��ª;�ª
- lla_ Universidade' de' Santa.

Eucli :'es Pinheiro, na .tar CA, demonstrou-a resístsn- cada da morte, derrapa- Catarina.
,

de de ontem, deu verdadeí
,

cia do famoso veículo. gens em ré e pegar objetos Queremos tomar'. publica
ro show na pista astáltíca

.

A demonstração, premo- em duas rodas.
a satisfação da classe dos

da Prainha, fazendo víbrar vida por Meyer S. A. De tôdas não se pode di-
Engenheiros de Santa Cata-

a v erdadeíra multidão -lue concessíonárío local ela zer qual a mais em.ocionan_ rina por mais esta.'Es"ola
assistiu ao espetaculo. SIMCA DO BRASIL ,Cr,l!;:Ü te, uma vêz que tõdas pelo que irá proporcíonar a for.
Coragem, velocidade e tutu-se em êxito absoluto, seu ínedítíszue em '3anta .mação -de novos. tecnícos,

segurança foram as carac- Na oportunidade, foram Catarina. fi.'?eram yibrar a
sem duvida, imprescindíveis

terístíces da exíbíçâo, em-. realizadas as seguintes pro-. massa. huIl1aJ3B, Q.ue se C(
as obras'. que proporciona-

que o coohecído às do. \'0- vas : alvos humanos, derra- prímla na ·.t>Eainha. \rão melhores Condições de
lante, pilotando um SIM- pagens espetaculares, �s- Euclides Pinheiro, que vida ao pOVQ bstrriga-verde.

tem 43 a11,0S de ida "e, de- Na oportunídade, a gra
monstrou o alto nível �gc- tidão' e os agradecimentos.
nico e de resistência dos ao eSforco do Professor Er
carros Simca e a el�vr.da nesta Bruno Cossi, DD. Di- .

categ-oria da indústria a'J- retor da -Escola de' Enge
tomobílis�ica na:i:nal. nharia e áo decidido anoi.o
Durante tôda a reaEn- do MaguüiGo Reitor D"'vid

ção da' prova o glwpen:;s Ferreira Liina, sem o .qual
foi uma constante que "alO não poderia ser concretiza

cionou ·a todos, De pa';:;,:- da esta biilhllnte idéia.

bens a ,SIMCA no Bd,A�[f, AI!!1ardamos, agora, com

e Meyer S. A, que pro"lor- ansiedade as providencias
cionaram a. vinda a Flo_ da congregação dos Pro

rianópoPs do famóso Eu- fessores para o mais rápi-'
clidf's Pinheiro e seu espe- do funeionllmento do. -refe-

t3>cular SIMOA. 'rido cúrso.

de
Desenvolvimento Vitor da
Silva Alves Filho, Dis&e que
'0 BID nos seus 4 anos de

operações já 'fornecf)u mai,3
'recursos para projetos e

progr'amas de desenvolvi
mento ao Brasii do que em

- ....---,------

U Thant Dir�g'e Veemente Ap§to aos

I'nter'essados no ConfHto VietnamJa
Nações, Unidas,. 13 (VA)

.:._ O Secretário-Géral das

Naçóe� Unidas, U Thant,
dirigiU ontem üm apê:o so

l�ne a tôdas as partes in
teressadas ne conflito viet_
namita, para que se d('tp-
11ha imediatamente a 1:"0-

lução da crise 1":0 Vietna.m,
que' tende a crL�::. uma si

tua�ão de extrema gravi·
dade para a pa? mundial,
Em, sua declaraçã.), 11

Than, �ostrou =1U� a pl"O:
cura de uma solução do

conflito' na ONU é clifícíl
.

tanto pelas dessensões exís

tentes naquêle organismo
internacional, C0!llÓ' pelo
fato de que alg'lTls dos

principaiS Í1�tel"essaüos não
se encontraln rE'presenhdas
na mesma. Contn ''), o Se

cretário_Geral da ONU ex

primiu sua conyiçiio de que
existem meios de orientar
o conflito no .SUdf;'l';C as;á
tico para a procura de uma

splução negocjada.

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

GUANABARA APROVEiTA' 'FUN�h
'CIONARIOS DA PANAIR

mandante em. chefe das

Forças Armadas sul-víot
,

nam.tas: "Se Hanoi e '\é\13

aliados tem a intenção de

reduzir '0 Vietnam do Sul

-------- �_•._ .

ao

de
Industria
AHmen:tar

RIO, 13 (OE) _ o Mi-
. nístro da· industria (� CD_.
mércío Daniel Faraco. 1<'1-

ciou conversacões com ín
dustriaís paulístas e' de ou

tros
.

Estados no sentido ;;<;)
fixar a política de �'lti.mn
lo à melhoI'la das condl-

.

ções de operv.ções 'da inclus
. tria alimentar' br"asi.le!l:â.
Serão tOn1a�a'3 Ílledid.as eles
tinadas a deSeI:lVolver' am�
pIamente industria niwio
nál produ!;os alimenta':es�

t.

Vitor Silva Alves Filho se-.
rá quinze depois de a'rm

nhã no nordeste ondf' exa
minará com a S�dene d.

possibili'�ade de ajuda do
BID aquela autarquia,

PSD vai a suc�ss.ão com

,

candidato próprio
PAULO, 13 (OE) _ mente Candidato à pr�si-

dente da Camara. Qua }>()'
El1contra-se nesta caplt�l à 1Mcessáo do preslJ,mte
o líder do PSD na Cà;na- Castelo Branco afirmou não
'ra Federal. O senhor Mar� haver duvidas que o PSD
tins Rod�guel> informou encontr'ará um nome \!�n
que quarta feira o seu par-' tro dos seus próprios 'q�m- ..

tido apre5et;ltará o.fictaI· dros p�rtidários.'
.

....__� . --------....._-- .-

campan4a· da erradicq!t�
da. malária em. todo o País:

•. �. �- � ·Secretarm -dn Ttlris
mo . do governo da. Guane
bara informou que a famó·
sa atriz do cinema Italm-
no será hospede oficia). do �
governo do Estado durante ,
o carnaval.

'

Assesso:;:es presiden-"
dais afirmam que em.ma.r

_ Fôrças do Pater-Láos ço próximo o chefe da Na

apOiadas pelo Vietnam do ção anunciará o fim da .cha
Norte, ·l.an,çaram nO·I,;a. ofen- mada "fase .corretiva do

, p' rc:>cesso infla.cionário," In-
siVI1 na Província 'de Sah- formaiani também que' 11-:'1Nheos .e estão ameaçando.o - ,

Qriar:teÍ. Generál di1'e"Íti�ta. oportunidade, a:. fala 'pre&i-

eih H�8;Fllbng, 'Es��',i�tiililí- d'e*i�l ;;;Sl���, ,çereécht de
. grande pt1�licldàde:'.dade",��tá-,si1mada .<nas pro-

ximidactes da;\fh�Í1téir8;::Flot; ;::i!,r'O Comando do IIro
Exército comunicou ao !ta

te-vietnamit"a.
maratJ), que d,eteve' na

fronteir,'1 Brasil-Uruguai,.,Ulu
emissano _do ex·deputado
Leonel Brizola. Nada foi' re..

SAO.

1

Rlq, 12 (OE)· O Ministro
da Aéronautica trl'lns'--itiT

I mensagem de agradecimen-
\,

to ao governador Lace-da,
por sua iniciativa; de admi·
tir nos quadros do funcio
nalismo carioca, os servido
res da PANAIR DO BRA
SIL recentemente

.

cten1iti
dos. Em nóta di.stribuida à

imprensa o' Ministér;o da
Aéronautica, afirma qUe em-

bóra não fôsse instante aI·

gum descuidada da situa- _ O cosmonaut'3. Iury Ga

ção daqueles funcionários, garin declarou que a União

cujo aproveitamento tem Soviética está p�ograman
sido objeto de minucioso do novos vôos espaciais em

estudo por parte do Minis- órbita de bai'{o nível em .

tério. e ainda da Pasta do" preparacão de viagens a

Trabalho e Previdencia. So- Lua, Afirmou que os cos-
.

ciaI. o esnfrito n1í"!Jlir.o do monatitas russos continuam
.

Gove1.'nador da GllR.nab"r,'l, seado I1destrados, sendO
contribuirá em' 7Y'uito para preparados 'para :vôos de

que seja solucionada a long\l. e curta duração.
questão rapidamente, _ Pelo menos '24 pessoas

morreram e outras ficaram

PASTOR FOI ACORRENTADO.

No HOSPITAL
i

SELMA, Ahlbama, 13 I
ao Xerife, o Dr. Badox fêz

(VA).·- O pastor James saber que era urgent@ a
.

Bewel, .auxiliar do líder 1n- retirada da correnté, visto

tegracionista Martin Lutner que. o enfêrmo se enc9n
King, que foi concl�nado' a trava atacado de pneumo
cinco, dias de pri.são 'por nia.

participar de uma mani- b Xerife James Clark;
féstação" foi acórre'ntado que se converteu no' �ímbo-

pela Polícia
.

em seu leito 10 da resistência c:mtra o

do ,hospital, segunde reve:-. m.ovimento integracionista
lou um dos méaicos que o nesta' cidade, foi internado
assistem. O acirnit.istrador ontem 'num hO'lpítaJ e 200

fio lrospita.J .. co.niirmou : o�, negros. se - re'.lniram .

em

fato e disse ,que �unc3. VIra meio· qe um forte ag-uacei
nada parecido em um hos- i'o' para: rezai, peh seu res

pita!.' tabeiecimento: Clark, que
A cOlTente só .fd _reti.m- spfria de dôres no peito,

da, durante a madrugàda, foi levad'o 3') ilÚspitnl para
depoiS de um' ::eqüel'imento descaaso e observação. Um

dirigido ao Xerife J'1.1nes. porta voz 'disse que .

está

Clark,
.

por um inédlco do esgotado depo13 de, quatro'
llOspitàl. O pastor fôra semanas de· manife�tações
transferido' :. ant(:")f1tern a 'd� negros em favor, da
um hospital dest,t ;,ocalid!1- igualdade do direito de vo_
de, com 'fel)re de' 39:irú8 to.' Os negros i.esWaraln
provocada por 1,111. vil'us_ O

. para o TribUl�al �rn Danas

médJco revelou que o llas_
\
e concentrarafa-SE.' na ár2a

tor foi acol'remadó 'PEÜO defronte' do' escl:itõrío de

torbozeI'o à ca.íl'\8.; ·co!'){'an- Clfl1:"k. :A1Q"Ul1.S eot\(h'7hm

cartazes, dizendo: ·'l':.fcJr..o

i'e, Clark, de ,�O:f)O e füU1-

conhecer'qu .10uer rel;nmén· dO-;1e ao mesrt:.0 ;'2:; 1)JO ü:n

cipição sÔb,re.I).1udança d� .da- policial à porta ele seu C!":1ar
: .i"ê:sÇ:'::.::, ')":,:;., �" "

���'
·to� �, ��U

__

reJluerime:oto

veladà sôbre a identidade

'dem -'0 Dia, o projeto d"

lei de autor:a ,[o govêrno . Jorge Pinheiro .10 p1)\:, ,',. s

mUYlicipal, e q:te leva o tifican:'o a alta dos in1':)os

n. 475, dispond,,' sóbre a tós, proposta pelo Prefeito

isenção de impõst.o pl't'dial Vieira da Rosa,. Disse') 1e_
às viúvas persjoristas de presentante do PDG, que

ir.stitutoS previàendál'ios, na hora em que ';u<lo no

que possllam. u::n só imóve� pa5s sofre Ullla vertigÍ!:lOSJ. Apreensão.e não aufiram eutras ren':'.· onda aumentista, era. fa-

das. O proj eto, �.p·l'OVi\r.l0 zoável que os impost)3 iam.' Q Major 'Alinor' ,José
. -

i b' t' n • nla r( "atl'va Ruthes, Diretor d'3. Direto·
em primei.ra iF�cl1ss3.0, e-, em lvessel.l .:l

ve votação secreta e
'

-foi majoração. ria de Veiculos e' Trânsito
. .ellblíco assin'QÍl portaria
apreendendo por 30 dias,. a

carteirí:J, nacional de. habili

tação n° '�5.488, de 'catego
ria "Profissional", do moto-·

rista ARLINDO ISAAC DA

COSTA, por ter infringido.
. ós' têrmos dó, arto, 12:}, item
IIO letra C do Código Na.

�i�nal �e. 'TrãnsitÇl (Entre·

gar o v�íbulo a 'menor de
.

lÍ1 anos
.

REINCID:B'.:N·

elA).
Associar.ão Cat�rinense de

Engenheir0s di�tribuiu on

tem a seguinte Nota à imo

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

ou mat�rial apreendido com
o

\
emissário do ex·governa·

dor I gaucho.
_ O Presi�nte Castelo

Branco enviará, mens�gent
ao Qongresso Nflcional na

próxillla. .semana, aprovan

dp a, concessão de pensão .

beneficiária às famílias dos
funcionários que

. f o r am
feridas, em consequencià

ulto T atingidos pelo Ato Institu-
dos graveS tum �. vetl Y 'cional. .

cados �o Est�do de Ma��•

.', � ApóS' 27 dias de inten.
ras, por. Cflusa . da adoça0

sas buscas apal'êlhos do
d ·t

.

t oficial ' .

.

o 1 em eomurus a
Serviço de Busca e S,'3.lva-.

da !ndia.
mentô' c;la FAB desistiram

- O
.

Prinieiro Ministro
da procura ao avião de tu-

Lirsten' Pearson do Canadá, rismo Pt-BFC, desapareci-
efetuou peauena mudl'lnça do desde o dia 17 'na rota
de seu gabinete, escolhendo \

Cuiabá-Vilema. O ServiçO
novos membros, para o 'Mi-

de Buscas e Salvamento da
nistério e transferindo ' ou·

tros ministros para outras FAB, comunicou hoje o e�'
cerramento Q,'3.S operaçõ�s.pa,Stils:

. 1

_ Porta-vez do. Conselho
_ O Conselho Federal c;\e

,
. , Educação adiou para segun-
Nacional 'da' Economia in·

da.feira o término de suas
f

.

. '/. "a�' firis rdoste'ormou que, ,- reuniões quando concluirá
mês esta�á e:a��rada a. :a� � o -debate do estãtuto db

�bela �pllcacao 'co.r:ec�o __magistéx:iq E! a revisão do'
.

monetárIa nas obrlbaço�s 'prano Nacional' de Educa-
�o, tesQurQ os debitos- fl.S"' cão'

'
..

'
f ,_ �....

-.
.

CIlis. e cont.,.ihllições á pre- ; RIO
.

13' �(OE)' _
.

Fl)ram

videnci� social.
. po;t�s'.= 'efu liberdade . aOs

_ .Dltetores . da Pan\l.lr �o, .. ' ..,. e\' � m'in'-uto"" der hOj·e·
'1 f

. _.,
. prlul 1+.0'l.. -e- i'!'. .'Br�sl con erenn.mrao. cq_n: ,_,.,

AI· . e Ala�t
o .pl'ec;;iop.nte Castélo ·Bran.' ,os. �rmaos

. 11�1l,.\ ,

..

d hei d 'Von Bell, ,detidos como sus-
co aU!ln o o c e·· o "go- , .'

. .. .

verno chegar ,da Guanahara peItos do roubo· �os 5dOO•. '. 'lh-:-eS4' de ,cruzelrúS
'.

o
na nrnxima seman'l.. In""or· m� e

"

c'

rnl'lr>nes foi dl'lda hoje por
. �al!�o. MQl'e�ta Sa]"es em

nol't.a Voz da emm·p,l';l'I.. O' <são Paulo. A' or..rJem. de lí

Presinf\n.t.e dl1. 'Ren,í.hlir>a·é bettação' foi dada on�'e:11; a

esuer<>oo ha Guanabara se- -noite pela Chefia de. P·)lí-

gund,,)p.i,'!'I. nrn"l<:ima. cia, depois
_

'da cheg t '1", a�,�
�

.. _ O M'i"histÃrio da S"'lJdé Rio de uma cáravl.1,na pdi
anitnr.iflu hoie. aue emnl'e- cial 'de São- p�uro; que oo�
Q"l'trá e�te ano,. Ól�'7.e h;l�ões siderou não ter os' irmãdS
de Cl'U'6biros (mobi(i7,<múü "V�n .J:3�Ú q{ialquel' . ._

C8l"Cd tÍt Üt:6"IUli :i.ulil;lOÚ�- C0Iá'''o �,-,,_��J Ú3 2'F Ce 'fs:
:tt1:pa.l,�ii.Jwi;j, ,�.a:;;'<ir)�
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