
No· 15.116

--------�_._-_.

---�'---_;__---'-

C:r$ 50,00

.
, ÚTI�O DIARIO "DE SlJlTl':'·CATQlHA .• ,�

FLORIANÓPOLIS, (Q�TA.FEIRA). %5 DE FEVEREIRO Dlfua - EDlçlO DE� - II PAGINAS

/

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

"

também no Congresso:Revolu�ão
BRAsrtrA, 24 (OE) - O' O sr. Bilae Pinto ,1bte"�'

Deputado Bílac Pinto, da 200 votos, contra 167 -lados
UDN de Mi.pas. Gerais, can ao sr, Ranieri :rvIazzilli. Ob
didato do Bloco de Ação tiveram um voto, os seguln
Parlamentar, foí eleito P:re tes deputados: Ovídio. de
sídente da Câmara de De- Abreu, Gustavo Oapanema
putados em pleito realíza- Raul Pila, sendo 19 votos
do na tarde de ontem no em branco e 3 anulado'), os

Congresso Nacional. quais tetalízam 393 votos,
que �oi o número de par
lamentares, presentes.
Falando logo após o

'

re

sultado, o Deputado Bi ac
Pinto , assegurou que, enví
dará todos os esforço, pa
ra desempenhar a função
de .Presídente da Càm'ua
Federal, conhecendo o vul-

BRASÍLIA, 24, (OE), - O to da responsabüídade- (]11P'

presidente da Republica fi
'xou o preço mínimo básico
para (i) financi.amento ou

aquisíção do feijão produ- , Ápenas ,13 deputados não
zido

'

no', Nordeste do tipo' ,'coíhpareceranl à: Câmara
. Macacár ou de corda. para, para a eleíção, considerada
o 'corrente ano, -Pelo decre- " pelos observadores .eomc o

to,' o saco de 60 kílos, nes- pl�jJ�u mais renhíde j·-.o3
seS tipos de feijão, custará qu� já se verificaram !lUS
&'Bis mil e quatrocentos 'cru- ::mais da legíslatura brusi
zeiros. leira.

.. Y!JlD'l
.111."

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

DcleORdo Det�dQ' na Espanha
MADRID,. 24 _-(OE) - Por� .._...:.__

ta-voz do Ga�. Humberto
Delgado declamu que o di
rigente da oposição portu-
guês."" foi detido ,ná Espa- I

.
, E hnha nas proximidadE:ls da elro na, spans a

fronteira eOrQ 'PQrtugal. .(). IlILB.<\O �4-·,(PE) � Est::'i

mesmo
,-

'irif-drÚlitJ\J
.

,iéi'tffi-
'"

SfJl'1C,(1 ����hw:>c"
centou· que Delgado viajava de espa'xitlola. D. Agnelo �b�
clandéstinamente, não por- si, nóvo . Cardeal çrasrlel
tandó ,àrmas, afim de não 1'0, procedente ,d:e Roma.

cÚtr pretexto às auteridades Em, Bilbao, estuda�ra COln
.

o

espànholas para 'deportá!lo clero local, o env:o de 1ms-,
à' Portu<yal onde fôra' con- sionários esp�nh01s ao ,Bra-

. de�ado, � 20 ano sde prisão_ ';sil-",

O 'Que Existe de ftlai$j Bélc em Vest:d��i
-

Shodsi Blus�,�! Slaks e Maiôs, '

'São ÊJico�rados na, A MO��L�R.
------�----------------------------

�..-: ..._.-.t.-..-...... .- ..__,...._

F.eijão Preço
M[nimQ

) I!' t

lhe é entregue, ante à ad-
("ministração do país.

Carde,al· Brasi-'

'd'.,
'I

e'
'�, '.,,

Mef1sage�,l.
""

insistir·
,

BRASÍLIA, 24 (OE)

Na mensagem: que ,remete
rá ao Congresso 'na I'l':pertu
ra da nóva sessão ordinária,
de 200 páginas,

-

o chefe 'da

nação proporá, a continua-

ção, das reformas e da'atual

política econômico-financei
.i,,,,,. Nos primeiros dias de

'março. O chefe do govê..-no
en....iará também ao Con-

�--�_._-----'

MOllra

BRASÍLIA, 24 "(OE)
.

Segund() despachos proce
dentes da Capital FederaI, o

senador Aureo I de' Mour;].
Andrade foi reeleito presi
dente da Câmara Alta, do

Congresso NaCional. O plei
to llllClOu-se às 14 horas,
tel'minando por volta das

nas
\ '

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

vence

I
"
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Budistas exigem· trçgua no .. Vielnã K:�?��E:�j�;:;t�_e:::�C��j�V�u_SAIGON, '24 <9E) - A mais destacados li.ieres bu- , '\�ie,tl1am' dO',,$ul.. A reveia- acôrdo com a ,)olmea de
Overside Flask Club, entr�- G bexigência Budista de q-ue distas dá Naçào. Tham ção é de fonte. da embaíxa- Washíngton, VlS[l:::1.ÜO a
vista coletiva' a algumas uana araseja concertada uma tre-> Chau, qualítícou de tratrí- da dos �stado� Unidos. Re- proporcionar o .nax.mo de
centenas de jornalistas nor- BRASíLIA, 24 (OE) _ _ogua na guerra anti comu- cída a guerra contra os velou a�nda que o aprêgo assistência, às fôrças sul- te-americanos e algumas de- 'Presidente da República de-nista rez surgir:' a possibí- gilerrilhellros -comunístas de, tais aparêlhos, estã ,de víetnarnítas. zenas de repórteres inter- verá seguir amanhã para' alidade de, um prolongarnen em 11m 'discurso que pro- ,..:... - -- ,- - • -._-,---, .��-

nacionais. O Oversíde Plask Guanabara. Assistirá na Vi-to da luta politica no víet- nuncíou ante oito zrul Iiéts.
", "

Clube, reune todos os. [or- lá Miljtar, ao desfile come-riam 9-'0 ',Sl11. .Havia Indi-. SAIGO�, 24 (9E) .,,-- Bem iM' 'i t C 'd' S "re�' f' nalístas 'esfrangeiros, que morativo a tomada ele Mon-cios de que se pr=param bardeíros 'pesados a jato,
' ,1n,S ro onvl a ec 'Ia 10 funcionam em Naya York te Castelo pela FEB, nanovas .manírestações anti riorte-amertcanos iOl"v.n: O dr. _\n:tónio Pichetti, da Agrícultura. No despa- como coresponderites. segunda guerra mundial.Norte Americanas, inspira- empregados, contra. 'os guer . Secretário éJ)t,' Agricultura, cho telegrátíco, é reroren- -------_,��_

'

"_das pelos budistas.' Um dos rílhe.ros comum.itas no recebeu convite especial do cíado o destaque, que D. ti- Ixpedien le' ,Ne.gõ.. fivo- --.-- ..---- _.- ,,',� -_...-- Mínístro HlÍgp de Almeida tuiar da nOSSa agricultura, _

G
.

t M R d d H
.

L
. -

L

a .) 'C da O nrocesso de propaganda eleitnrnl merece, Só'I)) I-revls as esa e on a 010' .eme, para mauguraçao E:mpreSla, r.n-; r: 'lJ:,ó c iI
� - _� �

, : U" t'; . óficial da E-..,:portação '00 campanha .cm nosso ,E:st:-.- dúvida, exame detido dos que elaboram a: refurrnulacão !referentes a rescisões índí- -Paiol de Tela no 1\finistério (o. da lei respectiva." "

I-sentído de procurar uma retas de contratos, proela- ---.J,,-.-----.-_..

. � . . ,1-J.á, no decurso do movimento lJudillúrio que ante.solução, para o caso da madas pela, Justiç�i <lo 'I'ra- •

cede os pleitos, certas 'cal'{tcterÍ&ticas que !.-iUO, cm mir.]Companhia de An}lina;; a,3 balho.
, 'Min' I's'fro:\" 'Otler Marl'n'he em Bra�,i,II'a

te" vícios radicados e, pois, transmudados em' ]>ráika. , .,Cubatão. cujos opcJ.'f-lJ:;();;;, :----� � I J( habitual, exígíndo elímínação.. de sorte �I, ])[l(!Cl' o (Ir.: 1_(lpsde ontem se f'Qcoio,tram Investiga,dor BI7.AS:ÇLL�: �3 (OE) suntos ligados à. transfe- reito opinativo manífestar-sa livremente, como legitima I'em greve por falta de pu- A tea d . ,

G rência d'e vários orsãos da"
e indeformada expressão volitiva de autêntica cídadanía., n es e sel{.:\ur para a ua- �-'

Igal11ento, será - realizaCl,a Ressuscl"fo'u naba:r:a, o Ministro qla Mari- Armada para ,'3. Capital Fe-

I
Inc,ólume: assim, à influên��l inSidiosa.,

e �onfusí()nista.,quinta-feira às, 16· hora,s, nhã rnanteve romiio.o com deral, fazendo sentir aos de" expedientes de expJoraçoes pOt!co ou nada e�c]'ulJu- I
,� Iosas. ,

I
Chmpinas (Est. de "'):l0 o Almirf.lute' Aldo Pessoa, seus

. suboI'djnado�, sua' dis-na -DRT local,-mcsa-l'cdcn'- Paulo), 2,1'. (OE) - i)eyuis titular do"Comando Naval pcsição ,de concl'etizar a I Uesue que Sé aproxima ,3 época, de eleicões. come-'da entre €mpr�gado'3 0 em de cihc,oenta. miput')3 de de' BrasíÍia. o. A;mirante tr�msfeTência o mais rápido çam dc surgk campanhas camufladas de def�sa dc.

in-Ipregadores. qs 'O')Ó:Dl.':O& morte· clíniCa, o' iu"estig:'!.'- Paulo Bosísio debntel,l ali-' possível. terêsses coletivus, quando, no fU,"tlo, "a olhos de ver, oconti;riuam' np firme prcJI;o- doi.-' de políCia loci:tl, G�J�' --,--__+-�., ,

'

.._<_,_ flue se denuncia 'é manol>ra prellítratória visando à abe!'- .sito do, somente r:::tc::L\t��" raci Ceri.1" ressuscitou no, _ 1 ta pr?pagan!la eleitoral próxima ou futu171t, {'onstituimlo I.

ao t�abalho após rece.be- hospital Vera 'Crúz desta C
','

I ,p 'b' l"
� '"

p' f a� cnticas ba�i(�as de sOlloridaQ_es "er!),ds elementos,,.['rel11 os. vencimen!,0s arrD.- cidade onde se submeteu"
I éfste O rOI e anca.;. er ume : dispostos me�O(hcamellte, em sua pobreza dç 1t.rgumen' Is:;tclds, cerga de 40 m�ihõe,s: iintein'enção, cirurgic3" se- BRASILIA.':l3 COE)",-.,. O 'dq. S�ÚCl_e. Industria e Co- I :08,. IJO/1U;})0 �o despre��'.Ío de adve.rsários, mal di,,- J.

.
• , " , • f f.u:çl\udo ·r-aneores llcrson'l]i<'j,lll><: . Id,Ch ()r.uze� ·(lS.. ,

.pQJk;�r
ut:-o ;:,1< i·' !t'llPclQ. os' f;hlC;dwÇlS ,qW� �}\"}'l PJ'()SicteDJ..#� <lu. RI�púltli�" ilS-. mérciQ.e ,1qs1iç'l. A rli\pres-

+ De bQ ]" ,+:' '; :... . . . 'I
�,•• ) t.' .,'� '.,. ".

,
•

�""�;.,,. 1 ".,
.

x'
.

lA I �",�, ..e{ .' • a' . 6.1'0 n. cr,l.",oa. ::tS-Ulh.. , dt' Pá'l-é,"II,laÚl'''' ,.,Q.0;. tl c.;,�tiu.<lmI-ml. • �·it >::. '.':J:
"

fftg1-11. �,.0"i �$ '" ':iJ.'"o. ,Q.U'j 'l� fJ;.);. §v .•�1jO. ;,��.i'biJi.�\G·' I';) - 'MI\'} .a . "�·trs.v �'Ü laD.�!FrifetrU.
-

d .t�"· ........ , �
, 'i d';�- - ,-' , "T',!:II '.. ....-, �• . .,.....�.".; "

. .. •
. ,...". 1

•

í'
-

-, "
- us rw_sas, lUSplrl'l(4a ,\·.cl:t a itll"alll�ote ,nos teclamos ('

I!]JuO"ur- também c .'t'a c),� CO!lsLltul recorf,l n;lUVt!Ja uso do nnq,a-perfume em, to- me, sera ereh1t\ela 1Jelos po· - -

l 1 t" 'd C
. 1300' milhões d'(;' x':��z�frr'lB" ele permanenc!a' sen.'!. Ylc1a do () pafs. d clecrew roi ;'e- lidais dos 'Estados� al:pu:a��oles (�ICO'Ie IH ll�et': ullStitne, aliás, uma eY1-1-

, "

'f�:'-eIO,;'ado 1 ".,..'. t
. (. CllC1a l e, s:uu c, (CUlOCra 'Ica, pnr isso ITleSIllO

revesti.,·it-l'
num ser rlull1ano. '::. ,u pe os 1v...ml-S ["os

.
,

_ ,.
'

_ _ _

'

_----.-..-----� ...._.. �.!.. �____ J do·se do slgmflca(lo de cOlltnbmçao construtIva. Mesmo

F' U'-R S- ;-S;---d'-
.

d
'

i <Iue, partida do campo adversário, guardadas as boas.:

ranca'!:> .' 'e - C'\OA r' o: • I �:r::ú:���U�::i:u� ��e�;!�l�l!O :U:d:��a::l���I�arJ�:�-....-. II
' ,,' C, • t uma atitude de combatIvidalÍe política, mas Q objeth"o•
"., ! superior do interêsse público,

p
,

�·f',\.:A li"

d
.

'P'
.

, ;

,

'V·
.

t
- Mas, não' raro, as ofensiVas têm perdido a feição de ,

"en erenCI3 a
.

az 'no
.

le na �E:::�2t:�:;;��i�::::Op!:E::�!
-to ad.ministraihto.

. -, '

SANTOS, 23 (VA) - �o

PARI..8, 2�, (O:E) - Fran

ça e 'Urüão S<Dviética pare
cem estar de ,<lcõrdo em

que sé: deve convocar uma

tem�lite: Q;!;P�i;j$id'ente Char
Íes De Gúullê:' �às últimas

Não se compl'eende que após ull{a revolucão rem)
,\'adora. persistam tais expedientes, alheios a rc"sPOIlSabj.
!idades de muitos que' se proclamam d0110s da rcvo�
lução, e que regridem na ,sua orieníação c conduta, co

�1l0 �gnOríln(l�, de!i��rad� e consci�nteD,l;ellte, o �lto d,a j'arefa essenCIal, baslca, que llles ,l1icUIll!be, no" sentido I
da progressivà educação' política. Não po(le oferecer 'dú
'lidas de que, até certo 1l01íto, essà nada louvável ma-
nifestação de pensamento diStOl'sivo, não disfarça 11111
como complexo de frustração. Diante das realizações (,
concretas, eficientes e amplas que se lhes deparam, seu-,tem que poderiam, ter concebido os mesmqs ,planos,
executando·os. Não o fizeram. E a t:eali'dade: �dos fatos
gera perplexidade,' a descambar para logo efn' ag-res· ishi�lades illtempes�ivas, de,�ez que não ,é�be a

'

qUemlgoverna" e tem sabldQ governar a cull)a dos fracassos
'alheios.

Daí, a seriação de ataques � ação ,adininistrativa;
obedecendo, c'\identemeIite, a esúuema éom .. JJonto.' de
referência nos pleitos' a virem. Fazem, não raro, dum
argueiro um cavaleiro, E so,pram balões chhlS fantasmá.
ticos, com 9 allro,'eitmnento de mIgas '(i(liqllas, eu; quc,
de seu bulo, illcidiram quando à 'frente do poder. E co
mo·inci(liram ... Por outro lado, obscurecem u senso de
,justi�a e julgamento, 'negando a pés juntos o valür de
melhoramentos, 'beneficiadores d{)s :próprius :pal.'tidá:
rios, fIlie srío igualmcnte povo e nos quais o Executivo
,não distingue coloridõ político, mas goyernados com, {I

me�mo e inecusável direito. Negando e a.té mesllio de
negTindo-os, ila vã tentativa de fazer remontar: a cor
rente, de àpag_ar méritos que são ue natureza e efeito
ii1delén�is.

Castel.J
'Reformas

III

horas de ont.em, pam ex

pressar-lhe grave preocupà
ção do Kremlln, pelos acon

teci.J.nentos no Vietnam,' es- '

pecialmente os recentes ata

ques �éreos norte-america
nos ao Vietnam do Norte.

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

gresso, mensagem propon- servidores civis, punidos discriminações ou favores
do pensão as famílias dos pelo Ato Institucionais, sem ele qualquer espécie.

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

Bolsas' de Istudo
.. '

para Jornalistas
Assim ·como nos anos ano

d' d·
teriores, o Govêrno Fran-

,

'

"
'"

e'
c0s, oferece duas, Bôlsas <fC

n·· �,a: ..

:f�:!�=E:� :::�il��
I '

_ � Fnl3.da p;:tra o ano letivo' de
1965-1966.

15,10
Aureo

senador,
Andrade

\

!'
·

t t·
.

m
As inscrições deverão ser

ree e I O On· e"
'1 (

feitas ,até'o�dia 1° de abril

. ..•
.

'. .'

.

" •

e

, ::,', i ��=:� :l�::; ::
Brasit _{ Presidente Antô
nio .� Carlos, 5g - 4°, A_
Rio _ de Janeiro.
'Tôdas as' lD.form<.lções

complemerita-re� destàs e de
outras Bôlsas, serão ooti
dáS na"Alliance FraÍlçaise
- Rua Felipe Sclunidt n° 17.

horas, o

de Moura

concorreu, como candidato
único.

SÃO PAULO, 24 (OE)
Seguiu esta manhã para
Brasília o senador Lino de
Mateis, candidato 'da coli-

• J,

D Mais BehrVesfuário de Verão '.'-.

Melh.,res Co�dições de Pagamenlos,
- Sent Entrada '_

, .J;'�
.

la:& ftiOD,ELAI De Modas�

tas

Propos.t� de Lacerda Sôbr'e
·a PANAIR: Inviavel

BRASíLIA, 24 (OE) - A sendo, pelo' Ministro Eduur

proposta do Governador da do Gomes, que esteve em

Guanabara ,de criar a Aéró- visita aO Senado. Quanto
Rio, em substituição;]. pa-' aos funcioná,rios da eniprê
nair, é con'siderável invm- sa, disse o titular da Aero
vel. O parecer dO Ministério náutic,'l, que a solução será
da Aeronáutica, foi transmi- sua absorvição por' outras
tido hOje aos senadores Da- companhias. de aviação co'

niel Kruger e Eurico Re- mereial.
..........�-.--�------..._ .......... - .-----,.'

·Desvio· de Café: Inouérito
. CURITIBA, 24 ,(OE) - O

delegado Milwel Zacari,us
, titular' de;" DOPS, prossegue
nos trabalhos de inquéritos,
para apurar em tõda a sua

extensão o desvio de café,

delegado que solicitará a

decretação ,
da prisão pre

yentiva de tôdos os' implica
dos e qüe niio 'ten1e em en

contrar gente grande no de
correr' das 'diligências,' de·
v·ez que con'sidera gran�es e'

• ... í.;- ;'r .1 \"
gação . PTB-PTN: a s�lCes,são...,
do Prefeito Prestes ._�aia.
Falando' à iruprensa na ,oca
sião, dis�e que.' a r�eleição
do Sena!ior Moura.Andrade
à pres�dência_ do Senado, é

ponto pacífico. Disse ainda
o presidet�te do PTN, que o

o ,que se vem registra.ndo !'iôbrc a eletdlicação -emdos armazens gerais ,situa-
nosso Estado' é ilustrath'o da asserção. Como, elltretanõ,as em Cmitiba. Afirma o pequenos crimi�ósos iguais.
to, raiaria pelo grotesco e escandaloso tap:.H' o sol com:
peneiras, escamotear a ,ferdade visível, o que se tenta é

'

demollsü'ur que u Estado nada tem .feito. O rápiuo avau"

ço das línhas de transmissão, a construção e l'IUlciQl1a
mento de usilms, afirmam, sã9 obrã exdusiyu do govér
no fede.mI. COlll'en]lamos' em que há aí unIa singulaJ·BELEM, 24 (OE) - O T�mberrt' :l;"oi apreendido no

, l?olu'eza de imaginação. Como em todos os tempos, àserviço de repressão .ao COl1- munic,ípio 'Paraense de Ba:r-
União cumpre dIstribuir "e:r:bas, para realizações 110Strabando do Estado do Pa- bacena, um eont:çabando de
Estados, como reversão dos llUmerálios fiscais nelesrá, urendeu' um contraban- cento e cincoenta sacas ' de -

•

, li lil·,recadados. Não é, pois, um fav,or, mas uma obrigato- Ido de wisky e cie:arros aVl1- café semi-torrado· e crú.�

dedade iJnposta por lei, tocan(lo, a cac:la um, como l'es-liados em mais de duozen- -�---�, '--_ .. - '"_o

f tituiçp.o, parte da importância recullrlda.tos milhões de' cruzeiros. 'etes p":'l f:l
'

. ,og ti ,. - a u '

o argumento pêco, pouco inteligente, calca-se, -as·
-'-.-.------..._--.-�--.�- ----��---- Sinl, em prinúcias· falsas, inconsistentes. Com o só an-

O Jaoãó xilio federal, não seria p'ossí'V�1 custear obras do vultõ
,

, inl'lllgar das que se têm realizado em Santa catarina,
TÓQUIO. 24 (OE) O Deveriám, antes, pôr lado a lado- a contribuição federal

Mínistério da Defesa do ('; a dispendida pelo Estado, uma vez que, na solução emJápão' ànunciou hoje oficiá1- incessante andamento de 110SS0 problema energético,mente que serão' instalados têm sido vultosas as hlversões'j'eitas :pelo erário esta.
foguetes- anti-'léi',eós do tipo dual. Só.isso. E serIa lJOssível, então, aos ci-gjcos ucmu.;
,,,-Iolt, nos arr;3dores de Tó-

lid.ores a;;ad,ocào ue diretrizes acordes
..

'

ê,oll.l.as. ;cxigên'ciJ.tlio uura1rej"'· ar ,'a: dere- ;',ciàS atll "'; -em a.uto-aperf.eiç ,,:;:"":_-';:'c-.'
'M';j'��I"'i,í",'Ji(';,'"

"'1" ,�.� @'-dn'
" �"'.,.,.

,,"�' .l1-.......'�,' , "', ,

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

Apreendido no Pata Contrabando
,

'Ava-Hadcj em' 200'MUhões

senador Moura. Andrade
deverá abandonár sita' can
didatura' à sucessão do Pre
feito Prestes Maia, afim' de
.assegurar a São Paulo, pelo
ménos· ':J 'presidênCia de

dás eMas do Congres-

, 1 •

( Conj;un,o� .�horl� - Maiôs - Slallsr
,Exclusivos em Sanla CatariDa,

"

..
I ..

•

..... ri' ... ""_ _'
(

_

J.
• _"

•

São Entónlrados 'na.A H,OD,ELAR
,Em 15 Pagameni�s -- Se�u Enl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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t O oceanógrafos COfJt'
.

.:-
. Jorn.

'

Angelo Ribeiro. te trabalho (o de n 6, foi çâo do mesmo e, em parte ilhas que afloram das á-- uma certa corrctacao en .re. s -

publicado em 11-12-64), por falta de tempo . Es- guas, 3/4 partes de toda su a produndidade do mar e marn devitU!' tJ te�l�,f) sub-

voltamos ao mesmo 'Tal .n do número . anterior nara perfície terrestre. Esta Ira- a configuração das costas marina em três regroes

terrupcão foi motivada pe- que os nossos. leítores pos- ção significa, .�l".l termos 'ou das terras que conf'i- que são basta,:\\"e dis,titÜàs
la. nec·essidade de cunfe.:��c sam ter' uma ;éleia mais 11! de, percentagem, 70';'q' (se- narn com o proprio mar. entre si.. A prrmelra de18,3

de, um clíchê , para 'lü1l1;;:r,':. tida da continuidade de' tenta por centoi, aproxí- Quando essas terras são denominada PLATAFOR·

"Pesca e 0�p:mc,gr8.fb". madamente, de toda area planas a tendência que se MA CONTINENTAL :oe m:-'

ele nosso planeta. . 'observa com relac'âo :'1. pro tenele de O metro até a pro

O solo submarino, come tundídade das àp.;Ll8.S é a rundídade aproxlmada das

a superfície ·tel"restt"::, apre de ser' em cresce:,;,'�e' ].J!O- 60 a 80 braças (130 ;J, 170

senta-se cheio ele al:s,)�: e gressão, partínoo da mais metrbsj ; em seguida vem

baixos constttuíndo, �1Htu_· raso pará o Imos, profun- a região Ch�\,]�'_8cl3. TALU

ralmente, as montanhas do, lerrtamerrte. Quando as DE, que se prolonga das 60

sa oferecer, \. sem .lú vid., submersas, as planicies e terras que cofrnam . com Ró: a' 80 braças e.té as profun
alguma, um .:h.1s, rennsitó- as depresões, As prof'undi- á�uRS são altas (,11 ("9va- didades de 1.500 !J. �f]OO bra

rios dos mais pt'j�llgo') em dade.s dessa camada liquí- das (em geral 1S cestões},
'. ças (3.2,'00 a, 1.<!OÜ metros);

alimentos. i::� n,l,q c �ét�T)el1
.
da que forma 'JS r,-,<:re;3 ou o que' se vertríea 0:1 reía-' por últírno ternos a R:E

te em alimento'; qu-: e:'s3. oceanos variam ,te lugar ção à profundidade do OTAO AI3'rsSAJ;; :1Ue éome

para lugar. Ora , como 01)-, mar é [ustamente L c'Jn!;"á,: çs. 'na� .protundídades d�s
servamos junto às Gostas, rio daq�üIO',,"q�e', viruo s 1 a'ç�- '1.QOO l'/-' 2.tfoo ;Jm}ças ,e. se
118;S praias ·de b�\nh0, R ma, isto é; ·adJrofunrlidr.de prolonga fOfnw:nda �:; gran
pl'áfund'idàde começa por começa 10gb cem m';:J;i0 fie.. des .fProfundi,jac1(!s Po lef�

O (zero), metros 'e. vai au- um metro .ou :r,()f!.:" várros .. to oceânico, :tnn.gind�), por
mentando. Ora, mesmo jun metros, 'O' ni�s:;11,"), :o'�0rre vêzes Os 8 11111 metros 0'.1

to 'às costas, prmcipalmen- júnto às ilhas")lI 'trcLui.pé- mais, ,Abaixo· apresenta
te quando ·est8.�' sào abrup. lagos formadb,s pJr:': piros :mos �uti1 perfil "r10_ ,relevo
tai(,ou .altas, D0S COSt(�f;3. co de montanha� .'.:s.iÚJ.i;1t\:'ln>ls, ;slJ.bma,rino "qu3 dará) uma
mo ,.habitl1à1meG�e se (11z; Nêste' caso ;;não 'fxj\��, PIa- .. "idfi�. !l1ais ,Ç;)S'.l'R Jessa di.,

a, pl:o.fundidad·e ;c.ie�t,l já. ticamente, . as, .

prai'l.3 qele y-isâo.
'

poó�rá ser
.

de Jnmt·)s me- possam, servtr' ieol�1o"· li'.1g;-J,:' �:.
tros:. -Verifica-se CJt�e há;·· t,es de" ban!1Q.

. .

-lO

p Â E
70. de uma série

Depois de termos inter
rompido a publicação (1ps-

Caramurú Futebol Clube
Recreativo

Com a presença de g ran

ele riúmero . de convidados,
associados e exmas. lfa.11i

lias. realizou-se' nos. salões

elo Caramurú Futebcl olú
be Recretativo, no nairro

Prainha, nesta Ca;Jital, 1;0
.día 20 próximo passado,
grande baile. em que mar

cou a "QOrOaçã8 da' rainha

daquela sociedade, sen horl

ta. Vilmar \Tjct',�, J,,�1UPS�.

acompanhada d-: SWIS da

mas sl:t.as.· Heronides Ma

tias e Valda Vandcrley.
As danças se prolonga-.

ram num ambiente eleva

elo e que elurou ali) altas
horas da madrugada do
dia' .seguínte, Tendo siuo

'abrilhantada pl2h· conheci
da Orquestra Saionara, sob
a Regenci� do trambonísta

'Mt\ZINHO',,; :.

------------��,--��----------�----���

"Preludit;I TemPo e ',Ràtâõn
..te s.. tE'!I)

-'- Ntt{) sU.!ill:ei Jietil d�si3é:rei a MdtitátlÍtit.
.

-- .tlililijlhltfei s�gjlÍntlo � rastro.

\.,'

Não,', Íli'i,b olHarei o mar , ,

elepois de õlhar: 'os.' homens;
.'

depOIS direi: ',homem,
.

meu,. irmã:o,
Vem,

.

contigo quero estar unielo.

Vem,
Sou carne além eló. tempo,
carrego almas' doutros seculos,
sei mais que tú.

.

inas padeci contigo. Vem .. -.'
,\

,�,

Não, não ol_hareí ,o mar,

Direi:

Vem, eis o meu ombro de pescador,
I>õe aí ,<t tua cruz, descança.

E parto; e tu não sabes,
que em meu rastro fica um camih'."0 de Lz
a fermentar em tí.

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

A V AT A R E ,S
(Leonor Quedes)

Não sou de agora, vim' de priscas er[1S,

Elaborando a minha evolução!
Venho desde os princípios da� moneras,'
Blisc;�ndo a luz de minl1a redenção!

Minh'alma os anos não consumirão,
E a eternielade para sempre espera!.
Venho das larvas, elo "covil ela fera,
Volvendo p3.ra ra luz da perfeição!

Outras vidas vivi em outros mundos,
A1ém, na imensidão dos céus profundos,
Que nos causam pavor e dão vertigens! ..

Sou o produto dos esforços meus,

Venho da essência mater das origens,
Na' escalada infinita para Deus!

INSTiTUTO DE CULTÚRA GERMANICA

SUCURSAL DO COETHE-INstlrtJT

NOVO ENDEREÇO

.RUA VtTOR MEIRELES 34

nas

InforlÍlà�ões e Matrículas
2a. _. 6a. feiras. da� 16 19 hs.

4;.3-65
----------------------�----------��--_._�---

REX-MARCt � E PA�ENTES

A�ent) . OfiCiai, da Pf'opriedan�
Industrial

Registl .) d:: marcas natente"'\ de invet\ça<
nomes éOmerCH'llS:' tít;,Ja::s de estabeTecimentr

i'nsígnias frc..,S€s rle prbtagand? e m�rcaS :df

exportpçõés·
Rua,. TenentÍ::' Silveira. 29 .- JO andar

Saía 3 - \1t: s çlq c.:asE. Nair - Florian6pot�
C::fixf'\ tJ,)�1.�i. c.-.j :...- FO't1t :1112'

(ia. Cêitárinense de Cimento:
Portland
AVISO

,Pe10 presente, cientií'icamos aos srs. acionistas que se

acham a sua disposição, no escritório 'dest'1 Companhia,
eÍTi Salseira. nesta cidade, os documentos a que se refere
·0 art. 99 ela' atúal iei da� s0ci�'dades por ações (decreto·lei
n.o 2.627, de 26-9·1910) e relativos ao eXBrcício de ,1964.

ttaj1í, 3 de fevereiro c1e 1965,
Pela diretoria:
ThkO A�t'ONIO PRADO _;,.. Diretor·Gerente . 23·2

Lote � 12 x 26 ...

·

Praia Club�.,

,". ..
.

"'m.: "'+S��,�:,� ·::'��'��&S9'Á;'i.,j�:��·..•Al;"�·:...·�-------.íIiiII....IllllIÍioii .IIiI.. ...M......
" ,

x X --

# o 111ar' ou .

c!eeft110, a pa r

dos aspectos d·;.
.
Lelez:1 e

grandiosidade que nos 1:0.3-

massa líquida Ó ríca: 'ela
contém, táinkié1i1, 11).1;)01'
tantes reservas :iC! SiJiJSt,''':1
elas mlnerais ': sóIf(as. ,c'u

.

em dissolh�ãQ e;11 S�I"\S pró
prías ágm{s c;úó, ;'epres;,1-
tam uma �[iquê�:a .il1calc,1;'
lável.

" >

":, ,( \

A mass8JlíqUl�1'L GllH re
_.

cobre grande ]XÜ'f;C eh rhs
so planeta' .1'er,)Tf1Sl�:r, ta, díl1,
relação àós eonl;in�ntes �'ClU'

terras coristitiüel;:l.S :·pe!1J:s

,'.

AH

te '

<h:l'eü.os .f'.scl:'l.i'ecer que,
do' out-ro lajo d0 Oceano,

.

junto ao outl'é' conLnente,
vamo!> encorÍb"ú' 'mnn CC11-

ngura�ãtl id&dÍ.ic+,.f.I,\ ... 'l!.;Y\t�,
sentada .no cllcl'le J.cima.
Por jconse:gum:", codl.� as

camadas de i;o;ü,-" l:'ntrc

dois" contineútc'3, apJ:("�fn-'
tal11 o]Jrigp.toria'n(:'::1L� (íUSS
PÍatafonnas C·mtinentais,

dois Talueles e, l,r) meio, a

de maior p-rofundidade, na
turalmente, a R�'�lãJ' Atis�
sal. Assim serida,' ter2:nos

"""",,---'_'-- ,-,�
�

I

)lconteCimentos
�""'I U(._�

..
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A Plata[Grm�l, ()ontinen
tal qcle é o ::tolor,g;'me�lto
imediato' ela :.::os�a teJ1l, Em

geral, um dee:.:vc (l"!'),i-; �;u-'
. .

.) ave q'ue se 'e;;;r.eUCl.3 1'01'
uma distâncm bascanlT ra

zoáveL Com rela(;'b aç) T.t.
lude verific::Ul1,)S um mais
acentuádo ou iJ'ri:n).;,mciado
declive, ,que, �lO chl�gaf à
Reglã'o Abissal, mai.s aCC�1-

tuado se tOl'!l;'.

Considerac1o-s(! CJU':; êste
perfil' é tomado .

J i.1l1 to a

um determinado cont,inen-

Na :tnadrugada de ontem,
em qualquer esquina da c�

',.,� : Ílade um grupo de moços do
.

Fpoll'S 2') Jr>' f".... ..'p 1 q65 Bar" do Qu"'" ':, ·J·ove·In "Socie4:-'" cantavam
, � -. ,..., ....... ,

,'No "Aniedcan "'- "J

;' rência Palace, o senhor e assim, Jog'a: a . chave meu

Angelo R.ib,eiro s'ra. Galdino Lenzi (Ruth) amor, Nã,o chatéia por fa

jantavam em companhia do' for.

muito. simpático casal, dr.

Ayrton Réinet (Baby).

em têrmos de )e,l'centageú1 e nos mares ".(ija�'=;1tes, a

cpm relação ue tOCiQ clJ .1'e- \< PLATAFORM:� corr.e,spon-'
l�vo �ubmàrino, �le qual- dente a 13%; j:t no Oec:!

quer Oceano, ,�el'ea, de 'i%, no

lndico'fe'onde
lY�'Jitas C0S

(�ete por/cento:;. pal'a' as tal.: sãd b r:üüs nrcfun.-

Plataformas Contine�ltais,
.

das, esta el'cé'nragem pa-
15% (quinze :)01' cento l, a- ra a mesmf-� ��I8.t'.tfol"na
proxim,a.damen�2 '�)af3. os desce para '1%.
Taludes· e, fi'1alrilente, O'S

restantes 78%' ('3etent.rt e

oito por cento), para a Re

gião Apissal. Estas propor
ções não são fixas parà ta

dos os .Oceano·), No. Ocea
no Atlântico, Dor exemplo

Co'.'! t;:').l1.él :e1l103

to de seus Íritin'}!),s segre
dos naturais.

, . O Rio não se

sôz�nho;
. O fervilhar humano das

multidões em ,torno d'3 Num grupo de altligos,
uma cidade satélite ehar:.la

'

tavam no restalj.rante

O visitante poden1. yi&i

tá-la e,nl horas sim, porém
verá tudo menos o (i:12 o

Rio é na verdade'.

horas da tarde, por

':',ADAUHZÂ' AGORA E GIGI DE COFACABANA. A MAIS

CEÍttI'NHA "MI$S BRASIL DE TODO� OS TEMPOS� FOI

ADALGtZA . COLOMBO, ltOJB, SENHORA J. FLORES, A

BELÉXA.E ELEGANttA QUE ILUSTRA NOSSA COLUNA

Aniversariou ontem ir. srta
1 '.

Marisa Santos. Em sua reSI·

dência recepecionou convi

dados.

Lag6a da Conceição, o De·
, putado Federal e senhora

Aroldo Carvalho (Diva).

visitante no seu 'primeiro
e ávido olhRr..
E' 'uma ctclade' TI"': p:ecl

sa ser descobcr::.1- pr.Jmo a

palmo, cheia que.. e �L� SU':'-.

prezas inco1".tá'veis, o.1\r 'J

visitante não 'pode CJ.�:,10-

gar para encontrá-las a

horas Gertas sob G l�l1J1a('tQ
de Um relógio a mar'�a"' 110

.

ras rápidas de l'ecr"!T)<) :t0
Fotografacla, iílrnada, en .

lar.
deusada nas reV13tà3 colo-
ridas· dos importantes ma

g'azinea de enorme tiragem,
essa Ol.dade Maravilhosa'
clispel1sa nossos adjetivos

senhora que é" da inveja
mo sim, mais os ::jue ncla

discreta ou abertg ele 8U3S
�. residem,_( estão de· }J13 8J)S

milhares. mai ra::t a, ma-

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

RIO
C, Chal'ÍlcnUel'

,aR�E-PRES -- RIO
Como um anlPlcio Jmnino

so,. acendendo e apagand!)
na "ferrie" ele . �;ua;; cores·

o. Rio

E' uma cidade eq.,m(']JG]i
-ta, e ao mesl�lo tempo uma

notável mostra de unla al�
deia asfaltada.
E' uma cidade de tm':s-

Prec:sará ver para

n11ecê-lo coisas que os <::1-

tálagcs de turismo LÜ0
mencionam e que as agi'�1·
cias de passagens c:io yen
clf!m "tiekcts" com �Gg'ares
marcados,

.
.

.

Por. exemplo ,PQ,!' exem

pIo. digamn" --_

O sol le\'antar-se às eln

,co da manhã em COP1':�1-
bana, se l)OE'sÍvel esteh 8,'
companhaelo;
O luar em Paque�á f: 3 SI,

ze horas da r:oite na Pr", \:.1
da M,oreninh "1" idem, iu I�ra:

O' nada romantico po··

co-

ela Madureira, hum sci.bàdo
a tarde;

O ,incrível .bom (iUl1101,'

Deu rápjda circulada em'

nossa cidade o cronista Soo

cial da Cidade de ItajaÍ, Se,

ba�tião Reis .

O Deputado e senhora' Fer·

nando Viégas (Bernadete),
em suá l'esidência recebeu

um grupo de elegantes, pa

ra um jantar americano. O

acontecimento marcava o a·

,uiversário e contrato de ca·

samento de sua filha Rita
.

de cãssia, com o" lienhor
Luiz lUberto Cerqueira Cin,

tra.

alegTes, .encont.ra.--'se
"fazendo anos".,
E' uma jovem 'Y)atrona

essa cidade que 38 re'3usa

envelhecer e elia::; CilT':g,L8,
plástica aos ·HlO anos de i
claele.

rém dinâmico assalto
trens da Ce;1Cl'al as seis

Procedente de 'Brasília, já
está. circulando em n9ssa

cidáde, o casal AmUcall

Cruz itima (Helen\}).

Fomos . informados que a

cegonha visitou � .residência
do casal Ruy Valle Pereira,

deixa:p.do João Augusto.

Eni 'recente reumao social,
'a serlhorà dr. Alcides Abreu

(Sara), usou u,Itl conjunto
de vestido te casàco" em bro

cado frances, sendo. assunto

durante a reunião.·

'ô dr: Frafic�co ,. �éhm.idde;"
chegatá amanhã' do Rio de

Janeiro, pam brincar' o Car

naval etn Cómpanhia dá' lin·
da mdteha Iteioisa LUz Coso

.

-ta.

morado.

,Amanhã nos salões do Clube

Doze de Agôsto;, .o primeho
'baile carnavalesc� da ,cid�

de; "Baile Municipal". Des

file para concurso ,de fantl
sias, e a eleição da Rainha

do Carnaval 1965 acontecerá

jan. .
amanhã ,na- promoçao do'.

da, ,cronista Eazaro :Bartolomeu.

Ani�ersáriou ontem, (I se'

nhor José Fialho. O aconte·

cimento foi altamente come·

Casamento: Logo mais as de�oitll h�ras, na Igreja. do Sa_:
gl:ado Corá.ção de Jesus, na ,cida�e de Jo.inville, �e�llZar.se.a
a cerimônia do casamentQ do dr. Rodr�go Otav�o _ �obO,
Mm i bonita Beatriz Maria Loyola. Após a c�n�o�a o

Deputado e senhora Lauro ç. Loyola em sua l'esId�nCla, fe.
ceberá os convidados de Rodrigo Otávio e BeatrIz MarIa.

Comunicação da Faculdade
de filosofia

,
.

Concurso de Habilitação'
A secret�ria da Faculdade· de Filosofia,

.

Ciências e

'Letras comunica aos interessados que as inscrições ?8c
ra o Concurso ele Habilitação, em 2a. Chamada, 'es�a,
rão abertas' de 24 a 27 de fevereiro corrente, no hOJ:ano

das 8 às 12 horas, na mesma Secretaria, onde se Ftcham

afixados os respectivos editais.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 1965,
, .

.

,

Aurora Goulart.- Sem'etana

24-2-65

(línica Odontológica.
Dra. Içara Maria Noceti

C1fn'ica � Prótese
D:3é':'.:l3 sras. e crianças, 'sómente com· hora' marcad'1.
[:"fJ '�,::J às 9,30' hs. e dás 13,30 à.s 15.30 hs

GARAGEM pARA ·ALUGAR
. .

TELHAS USADAS PARA VENDA

, Tratar: Fernando,M.aclt,ado 64

Sr Grangeiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Umn rosa é 'uma rosa

Vnrrnalhn, amarela. não importa: é maçjestade.
Perfeito, De todcs as ílôres a mdís.
Rose 'é planta? Flor da roseira.
Ag>,ada-lhe'uma rosc ?

Então o condornínio Luiz Fernando' ainda mais.

Cerno a rosa. nasceu de uma planta. Perfeita:
Todos' os detalhes Iorcnn observados. Cuidadosamente.

Espaço, Construedo sobre pilotís .. Garcigens.,Índependen)es. '.

," '.Á. ,�uà escolha. apartamentos de dois. Ilês"ou cinco qunltos
Excluslvid'ades. Muitas.

-( .

N:�sso '�scritórió 'est.á, às ,ordens âiàTiaménj�' dás 10 c1Ís l� ,e'Venha cOllh(�c�-!'o. ;"De perto.

,das i5 $Is 18 �9ra�
"

Convenham'os agc;ra,
'

\.. ,',
,

Se a pianla-roseira e pE:rfeita .e lh�:·.éiá, a rosa rainha, a outra, perleita também. lhe dará a"

residência H ",� I,
. CondOmfnl-O Luiz Fernando
Incorporador Ivo Bianchini
P'raca ·XV de Novembro, 22. -. '. ,.", .,

- 2°. andar tel.2828
,

'i
, ..

, ESCRITORIO' DE ADVOCACIA

ABELARDO H. BLUMENBERG
A. HAHN.

e PERS

Solicitadores
.Rua Conselheiro l\lafra 48 - ,Sala' 2

AÇÕES: CIVEIS TRABALHISTAS,' CO·
MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL
Lei no. 4494 "INQUILINATO" 'CON
SULTAS DIARIAMENTE DAS 14,30 A�
17 hs.

BEATRIZ E

, i

I

LENO

NOIVOS
Fpolis,'18/2/65: '

Clínfca Odontopediatrica
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

Método psicológico ú1oderno especiali
l.ado para' crianças.

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven

çã<1 da cárie dentária)
Atenne também sr"1s.

SOTIlente -:orr hora marcada - d"'\"1
8.30 às 12 €' das 14 �c.; 18 horas

JJROTtJ.·� seus

OLHOS

Ve.nde-se
.\'Ô

use óculos
bem odaptod.os

Uma"ótima re.sirIência à rua Aracy
Canado. 624 -. Estreito. Bairro Nossa

.

nhora de Fátima. Tratar na mesmâ .

'Va7
SB-

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE Nft.
RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, . N(
ESTREITO, COM O TERRENO MEDIND(
61 METROS DE FRENTE POR 90 DI
FUNDOS E CASA RECEM CONSTRUIDA
COM lI: PEÇAS, GAL.AGE1\tI E PORÃ(

, __,.........,..,..._�-=-

�BITAVEL. TRATAR NO LOCAL OU
/:�;"",.,. �'�. PELO FONE 6,23L

.

atende,nos com exatidõo
sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODER�O lABORATÓR:"

, i
. Florianópolis, janeiro de

1965. \
Senhor, Secretário

Cumpre-me, na qualida
de de tesoureiro da asso

tctação-Benertcêncía dos
Professôres de santa Cata-
rina, prestae a V. �xcia,
conta - do numerário exis

tente, até esta' data, em a

Caixa Econômica Federal,
oriundo das anuidades des

,C/C n. 030 113'.7.,)
C/C n. 01481 (3%)
C/C n. 026 (3%)

Prazo fixo n 0345
Prazo fixo n. ·0348
Prazo f'ixo n. 0740
Prazo fixo n. 0'7136
Prazo fixo 11. 0'iô3

,

r
contadas, em folha de l- a

gamento, aos vencuuentos
dos Professôres assccíados,
bem como· dos recolhímen
tos lefetuados Ip'elos sócios
cooperadores.

Consoante demonstração
que, a seguir, raco, s'_,oe a

Cr$' 9.004.536,80 o valor dos

depósitos distribuídos em

oito cadernetas, assim dís
criminadas:

Cr$ 1.001.066,40
Cr$ 66.073,70
o-s 84.104,40
ces 700.000,00
crs 5.000.000,00
CrS 874.332,30
CrS 600.000,00
ces 678.960,00

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

Cr$.9.004,536,ilO

nas quais o Suplicado contes
sa ser devedor do Suplican
te,' requer ,a V. Excia. se

digne mandar expedir con

tra o R. mandado executiv(),
para que no- prazo de' 24 110'

.ras, pague a importância de

vida acrescida de todas as

despesas originárias do. pro
ces�o 'inclusive as .río _A. as

preliminares
'. e

.

honoráríos
de advogado este na base de

20% e não o fazendo- se pro

ceda a penhora de tantos

.de seus bens quantos bas-

tem para a solução do" débi

to e custas, ficando citada
. bem como sua esposa caso

,'1 penhora venha
\
a recair

sôbre .bem imóvel, para no

prazo legal contestarem a

Ação e para todos . as seus
têrmos até final pena de re·

v�lia .. Termos em que dano

do a Ação pará efeitos Iís

cais o valor de Cr$ ..... � ..

42.000.00 (quarenta e dois

'mil cruzeiros), protestando"
caso se torne necessário,

"Exmo. Sr, Dr. Juiz de Direi .subsidiariamente, 'provar , o

to da Vara Cível da Comar- alegado, por todos ós meios
'ca da Capital. HILTO LOBO, de prova 'que em direito se

brasileiro,. casado) 00mercic admite N. Termos -E: Defe·

.ante, resideI;lte e ,doinicilia- . rln;ento�' Flo�ianóPQlis 20 de

do nesta C,':l.pital, pelo seu maio de 1963, (Ass.) Mário

,procurador' que iesta subs- Laurido, advogadO. DESPA

creve, vem mui respeitosa- CHO DE FOLHAS 2. A Ex

mente expor e afinal, reque- peça-se o competente man

rel; a y. j:xcia. Q. segujnte:, dado. Fpl�, .22-5:63. (Ass.)
Que é credor de Evandro Waldemiro c,'3.scaes Juiz de

Moura, comerciante' estabe- Direito: Cota de fls. 15v.

lecido nesta cidade, no lu- MM. Julgador. Estando o .e·

gar Estreito, à rua Pedro xecutado em lugar incerto' e
Demoro, de quantia líquida e não sabido requeiro seja o

cert'l conSIgnada em duas mesmo citado por edital.
Notas Prol'nissórÍas aceüas Fpolis, 10:,265. (Ass.) Mário.
e vencidas. Que apesar de LallTindo, Advogado., DES
todos os esfôrços do �upli- PACHO DE FLS 15v. "Cite
cante' em procurar rece"er, Se por' edital com":prazo <,!-e
amigavelmente," a quantia trinta dias. Fpolis, 12;2-65.

'

expressa no seu valor no- (Ass.) ciovis .Ayres Gama,
minaI de Cr$ 21.000,00 (vin- Juiz de Direito". E, p,ara que
te e hum mil cruzeiros) ca- che�ue ao conhecimento de

da 'umi nO: valor total de todos mandou expedir o pre
42.000,00 (quarent!,l e doiê; sente edital que será afixado
mil cruzeiros) naã.a pOl'de no lugar de costllme e publi
conseguir. Que apesl1r, de cado na forma da lei. Dado,
vencida h? muitos, 'meses a e f'a(:isado nesta cidade de

obrigacão . e das' in:11mpraS Florianónolis, Capital. do
tentativas do Suplicant.e na- Est.'l.do, de Santa Catarina,
ra que efetuasse .0 devido aos quinze dias do mês 'de
pagamento, não satisfez o fevereiro do ano de mil no

devedor, amigavelmente. o veeentos e sessenta e cinco.
seu débito. Assim tendo fa- Eu, (a) Jair Jose Borba,
lhado ao compromisso �ssu- Est;:rivão o subscrevo. (a)
mido; abusivamente,' expla- Clovis Ayres Gama, Juiz de
rando a tolerâncj.a do A. na- Di>:eito. Confere, com o ori
da mais resta a· .este do que ginal.,
a propositura d'l. atual Acão ,1AIR JOSE' BORBA - Es
Executiva.· Pelo que juntado crivão
devídas ,Notas _Promissórias

.. \
JUIZO DE DJREITO DA 2.a
VARA CIVEL. DE FLORIA-,
NO'POLIS

'

EDITAL DE CITAÇÃO COM
O PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS

O DOUTOR CLOVIS AY:
RES GAMA, Juiz de Direito
da 2.a Vara' Cível da Comar
ca de 'Florlanõpolís, Estado
de Sa:t:J.ta Catarina, na forma
da lei,
FAZ SABER a todos quan

tos o preserite edital de cita

ção com o prazo de trinta
(30) dias virem, ou dele co

nhecimento
. tiverem, que

,

por êste meio cita o Sr. E

VANDRO MOURA, por se

encontrar em lugar incerto
e não, sabido, para .respon
der (lOS têrmos da petição
inicial e despachos seguin
tes, nos autos de ÁçÃO E
XECUTIVA em que é exe
quente HILTON LOBO e e

xecutado EVANDRO MOU
RA.

,Contrato de -Casamento
Antônio,.Dourado dos Santos e Senhora,

Làudelino Saraiva Caldas, e ,Senhora tem a

gr�ta satisfação de participar ,aos seus l?aren
tes e. pessoas de suas relações, o .contrato de
casamento de' seus' filhos Beatriz Alves dos
Santos e Lena Saraiva Caldas.

Transportadora Ribeiro Uda.
Com 25 anos de bQns serviços em

transportes de cargas entre Pôrto Alegre e

Florianópolis. ' Comunica' que mudou-se na
ra ..à rua Pedro Ivo n. 1 com telefone 3835.

PETIÇÃO lNICIAL

EDITAI
Pelo presente edital ficam

intimados, de ordem do Ins
petor M Alfândega, os srs.

José Raimundo de Oliveira
João Gaudinho e Paulo .Ca
margo, todos residentes em

Itajaí, para, como determi
na o arL 1-19, do Regula.me�
to dQ Impôst'o de Consumo.
apresentarem os documen
tos relativos a importação
le�,'ll das. mercadorias estran
geiras apreendidas pela De
lega�ia Regional de Polícia
desta Capital, em suas resi-

2_ll-2·65
'."'---��------

N. 2--
dências. naquela cidade.
Outrossim, ficam avis<1dos

de que findo o referido pra
zo e se não tiverem sido a

presentados os documentos
exigidos será instaurado o

compe�nte pro�esso" na

forma do art. 287 do mes

mo regulamento.

AlfândeP.la de Florianópo
lis, 19 de fevereiro de 1965
Jeny Oliveira Pereira,

AFIA NIVEL 13
26--2-65

E D I TAL· N'. 2
De ordem do senhor Ins

petor da Alfândega e para
conhecimento dos interes
s.'l.dos. faço público que no

dia 3.3.i965, às 15 horas, no
edífício dest'l repartição, se

rá levando a leilão, em pri
meira praça do terceiro lei·
Ião, o navio '�BARILOCHE".
apreençlido em ,fevereiro úl
timo com contrabando de
cf\fé.

,

Esclareço ,que, de ocôrdo
com a lei n.o 2.180, de ... ,

5.2.1954-, por se tratar de
emb.':l.rcação de mais de 20

toneladas, o �rrematante de
verú ser bi ro 3 nascido,�

,país'

eauinarado.
Fica; outrossim, esclareci

do que não alcanca.ndo os

lanços o v,<dor da avalillcão,
será realiz9da. em seg1.1.!ldo
praça no dia 5-3-19�5 e, se ne

cessário. ter�eira pra.Ga no

dia 8.3.1965, respectivamen
te, à mesma hnra e lo�al.
QuaiSquer informacões po

derão ser obtidas durante o

expediente da Alfândega
com o Escrivão do Proces·
!;lO.

Dolores C. Nicolazzi Pmma
A.F.I.A -..; Nível l(i·!j
Escrivão.

e San a
Afora a ímportâncta su- acima anúncíadns para, se

pra citada, isto é, de nove V. Excia. entender mandar
milhões quatro mil Q'.Íl- examínae, contermdo-as
nhentos e nrínta e' seis cru- quanto às entradas, com o

zeíros, e oitenta centavos,· livro de assentamentos das
existe no Tesouro do EE:Ga- anuidades pagas na :;:o.�çi'l(')
do uma reserva la adrede da Beneficência que :. meio
deixada para ::l�enjer os <na anexa à Diretoria de

pagamentos de pecúlios' dos Ensino dessa ;':i"';I::)[.a�_·l t,'
associados do Interior «ue assim como as ·ret.\::é"!�·8
são efetuados pelas Cole- que hei feito, com autorí
torias por intermédio L.G� zação dessa secretaría, 'do
31'S. Inspetores Eseolares,. Tesouro para a Caixa Eco-

Presentemente, com '1 11]-- nômica; quanto as retira-
tírna retirada, de c-s.. das, com os .recíbo s de .r_a�
5.000.000,00 (cinco uuthõcs � gamento de pecúltos arqui
a reserva no 'I'esouro é de vados na Díretorru (1,) En,-'
aproximadamente C1'8. ..

sino pois retiradas com ou-

,1.000,000,00 (um milhão) tras finalidades '18.;) exís-

conforme ínformacâo (�11(
m� prestaram os atene!o
sos e diligentes Iunetoná
rios da Ccntabilídaie elo
Tcsouro. Dessarte o· valor
total do nosso LUl1C!"" mo-

tem.
Na certeza absoluta de

que V. Excia. em táo boa
hora escolhido p8,!O 1'10880

Governador para, mui. ciig
namente, substitu.e o .nuí

notário
.

eleva-se a cd>." digno Prof. Dr. Elpid�o Bar'

10;004.53fi;IÚr .I;'lez' n1ililÕt'�� bosa, na Secretart t da Edu

quatro mll' quinhcntr-s c cacão e Cultura, há tam-

trinta, e. s�i� _crllzei:c.·: e bem prestigiar e am.iarar
oitenta centavos). a nossa. bememéríta a"s�-

cíacão de classe. J.p:'f�Ul-

Para comprovar ,:-� pre-
.

to-lhe com tôda mi.rhu so

sente prestação. de coru i.s. Iidariedade, 'protesto� ela

ponho ao- dispor de ,V. Ex- maís estima e . ) ,"_I:-:a

C.Ía:., por' intermédio elo It

mo. Sr. Prof: Dr. U8 r�cb.ctú
Ab .on Goularb, D, Presi
dente' da Beheflcência dcs
Pro tessôres de Santa Ca
tarina. tôdas as cadernetas

consideração.
Ass, Américo Vespúcio

Prates
Tesoureiro ela Beneficénr,ia.
dos Professores de 88.''''3

Catarina

,
'� ,-- - -�. _.--_ - ._--_-

.

.. __ ._--

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Programa do Carnaval
FUNDADO EM 1.921

" 'PHOGRAMAi...: DO CARNAVAL

Comunicação

Adíretoria -do Clube "15 de Outubro" em reunião, to
mou as seguintes solucôes que vigorarão nos festejos
Carnavalescos :

PROGRAl\IA D,OS FESTE,JOS
J

'

,
.

Sábado. -,-;' 27 _:_ Baile de Abertura

Domingo - ·28 - 2.0 Baile Carnqvalesco
,

Baile Infantil
Segunda -,-. 1.0 - 3.a Baile Carnavalesco
Terça - 2 - Baile de :ne�pe_dWR: do_ Carnavãl d,e 1965.

INICIO DOS BAILES

Adultos - 2,3 }:loras
Infantil - .15,00 'OIS 19, horas.

MESAS,PREÇOS'

4. Noites -,12.000;
3 Noites -,- 15.000,
2 Noites -:- 10'.000
1. Noite ,-'- S.OOO, '

INGRESSOS ..

4 Noites - 20.000,
3 Noites - 13.000,
2 Noites - 9.000,
1 Noite � 5.000,. "

A posse' da mesa não dará direito á entrada, sendo
necessário" a Carteira -soçHl:l, acompanhado de talão do
mês vigente, ou anUidade de 1,91l5.

_ROLHA

Por Rolha - 2.500

RESERVA DE MESAS

1 - o pagamento 'será feito no ato da aquisição da· mes"
2 - Os convites obedecerão as eXlgencias estatutárias •

poderão ser adquiridas a partir de 22·2·65, na Secretari.
do Clube.

'

3 - Nos días de Bailes a 'secretari'a; só funcionará par::
venda de ingressos.

'

44 - No ato da aquisição ele convites o sócio deverá apr'
sentar a carteira social, bem com_o o talão do m'ês vigeht

, 5 - O convite não dará díreito a mesa,' a qual será paga
a parte.
6 - Os convites só serão distribuidos pela secreLarl.'l..
7 -'- A secretaria estará a disposição dos associados a té o

dÜt 24, diaÍ'iamente 'das 14,30 as 22 hora�.

DISCIPLINA

1 - Será proibido a entl''lda de menores nos bailes notur
nos-. (de 14' a 18 anos). Só acompanhados pelOS pais.
2 - No baile infantil só poderão dançar menores de 14
anos.

3 - No baile infantil não será permitido o uso de lança
perfume.
4 - A C,!3.rteira Social e o Talão do mês I)U anuidade se

rão exigidos' na entrada.
5 - Os; portadores de convites, terão de ser apresentados

.

com documento de identidade.
6 - SERA' RlGOROSAMENT:8 PROIBIDO O USO DE
LANÇA-PERFUME COMO ENTORPECENTE (Chereta).

Obs. Tendo em vjsta a prática da diretoria, no decor
rer dos bailes não serão atendidos tais ocorr�ncias:
1 - :ij::squecimento da Carteira Social ou talão do mês
Vigente.
2 -:- Pedidos de aquisição de ingressos (Convites).
3 - Não será permitido ingressos a fotógrafas
4 - Terão livre ingressos os jornalistas (Imprensa Fala.
da e Esqrit'a) devidamente credênciados.
5 - As mesas nos baUes in!,!:mtis serão GRA'I'IS, e só· sere
permitido _ a entra� a filhos de associados.

Flol'ian6polis, 8, de Fevereiro pe 1.96:5.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sociedade Carboníf.era Prósp'era SIA,
A V I S O

Acham-s� 'à disposjçáo' dos Sr.s.' acionis-

, "',"
hlS, na' sede social, QS. dQcllmentos a que se'

.....:... ,3a, F�ita -: DOlningueira In· o, MILHO QUE; refel'e o 'artigo' 99. do, decret()-]�i n. '2.627. de
f t'l \:LE, U�,M MILHAO' 26 d 't b d 1940an J. ,�) ,

"
.

. ,

e se em ro �. .

N01'A - A.lÕS o tériniuo haverá .i>n_ibus t:ltl' .

Pl'otluzido el�I, sei" Est�llo,s' 'Criciúma. 22 ile Fev�l'eiro de ;t965 /

CfllJ�p,," :{' .": '5:: : ,v�r:. SJ:����1�.:·�t�,��1.:�n��::. 'Q, :çalsin�) -. Dir.etor Teenic9,
.

.

�.,__ jt'!":l;,�". _. � � DIREOR��, -

.

,', ,t�" Spnta; '(fi'h�(,��t!I;!!$i�:e:���i.'lei!J,:�fo .'.
.

'1( F' "," �. .. <�,6=2",65'
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CINEMAS
eFlNTRO

São 'Jose
Fone.' 3636

, � 3 e ?tI� hs,

Jerl:'Y Lewis
Feuda Atlüns

.:_ em �.

Mocna-ro
ENGRENQU�mo

Censura até 5 anos

-

-j

r/Hz
Fone 3435 Iàs 5 'e 31/2 hs..

,

CllUlluing 'Poll0k '1Lueíana ,Gi1li
EM', I

. O SHEIK VERMEI.IIO

I
I
,

.1

EuroScope - Ed.3�nlanCo]o
Censura até 10 anos.

Roxy

s
às 4 e 81/2 hs

Sean Conaery
(007)..

Ursula ' AJ;F!rei;.3'
EM

O SATÀNICO DR. \,,0

tcastmnnootcr

C;�"SV!�fl até 10 anos.

AS BOAS OPORTUNIDADES SÃO RARAS,
POR ISTO ELAS O�VEM SER'APROYEIT�DAS.

,.';;OUé.
às: li c 3172 11".

Nana scnwcrs
W. Btumpf (':J1

l::!hOTlNIIO ·HEB;;:I,DE
lJe:.'IS:i!·a:: até 18. anos.S�o 3Ó dias. durante os quais 'você adquire

conjuntos �5toféi'!dos" �u·.salas de fÓrmica

s�m nenhum tostão de entrada.
O 'prImeiro pagamen-to?
Bem. voc:� -co.mpra hoje e começa a pagar
�epois de.30 dfa�.

Ai esté.� 39 dias de oferta
.

.; SO d,tà,s, de prazo para você iniciar
'Ó$ pa99me.ntos. ;

O orgulho' de um'a cas� brpm' mobiliada é o

orgulho qe quem ,tem CiMO.,

l.iHperlO.

Ramen Gay
ABa Luiza Pollufo
Antonio Príete em

sócio PAnA'.x
AVENTU�A

.

'

Mexiseópe '.' ,
.

Eastina,!lGo:oL' .

Censura: até 10 ano"

fti:lJé'
às 81/2 11s.
Dirk Bogarde
Sylvia Sym�

·-em�.

l\�EU pASSADO .ME
CONDENA

Censura até 18 anos.

"

:,[.$" 3 (__13' ,', ,.,
JERONIMO COELHO.'N°. 5

I ,'_

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

-_.:..-_------------_._._'----
.� , ....

lmpôsto de Renda:

Ínstrucões
1

(continuação) ,

.
"

sôbre
partição ou ot'rào J.. t".n:cu- to) dos primeiros.

30. Os contribuÍl1tiOS S1.., -

,
'

,

deverão ser pr<�st;ada::J em

l"orumlas propr.w.s 'e entre

�ucs às n:i)artiçõt'\3 fiscali
zadoras juntáluente com a

re:ação de que trata. o

item 2.

3-2. Quando a fonte pagi:!-"' .1 ..

dora de rendimentoS ;1:)
(I�abalho àssalariadO .esti- .'!

;

ver isenta ou Imunê 8,U im

posto' de ípndá, deverá, f..

presentar à rerJartição fis
calizadora competente, até
o. àltiinó. dia útil dó mês
de abril' de cada ano, as

informações de que !:rataril
os itens 27, 28.e 30.

ções, C01110 .1.�e�)):'("J�en�u �1 tos

elas fontes p0.zadons. dado.r' rcspect; 'iO. beúl, <!o

mo da media li.1êI,SLtl -::io

22. O não n,colhimt:'lÜO

citos ao. de&conto co "Ti-C>

lia, COrl'i)sponden','l3 (:,) 00�1 numero de e�npi:8g2.jén. :;l1- posto nas fontes. desde (;ue
juge. filhos e outros' c\E,pen· jeitos ao desconto do' 11,\- não estejam obrigados. a

dentes, para fins· d_; CLtS- posto. (evencio aili.da il1cli· . apresentár' declaraça::>, de

conto do impostJ,na fon- cal' o total da remuneração rendimentos po exet:icio
te serão decla.rados p\.-;'os, dos enlpregados dlml."v�· 'J financeiro seguinte;' deve
ell1�)l'eg'kdos em reOell'ií s ilHO e o numero dêlc" 'rão informar;

.

pGr il1t�rL

proprios, 3.ptova::os pelo 28 .. As demonstrações de medio do enip!"cgs.d'or, os

Dcpal'tnmento do Impr-sto' que trata o item anf,criür tenclime'ntos P'1giJs' 'a ter
ele �enda, em uma u�,iea não exoneram a .fon!:!' ele céU'os. (urante' (> nnc. civil

via, que ficará em !.Jo��Cl' prestar infQr:nações, em anterior, indiCando nome f;
I

,
'

elo. empregador e a d1s,Jo- modeles propTios, elos ·.·endi endereço das ÍJe'ss,x,,, que
slfE.o da fiscalizacão ,-10 ';ri- mc;:]'tcs pagos a te·rceir,1i;. os receberam. '

• "

29. Os contribuinte;:; S,1- 31. Ás informaçô.�s !'efe-

jeitos ao desconto. dn i;n

l�osto, conforme a Ta))e�a

I, ficam desobrigados :-lt;

Das olHig'açõcs eOlUlllemcll
tares, (ias fontes c ·do3

contribuintes'

25. Os encargGil C:'J f:lElÍ-

cio im!,osto' eli'scontf'lAla
.

[.'e
la fonte pa;_:;adc.r:l.. c't:ntro

ele !lO (nOVeàü1) dia.;, '::;;').

tados elo t.ermi.no Co P::fl,ZO
estabekcido para o r,.)�i)e.::
tivo' reco!hlmento,' c,'r,��:i

tui crime d'" a·')l'i.':)r;:<c:,o
indébita, def1niclo 11')
163 elo CÓ(Ugo Pew1.
23. :-1'.) cu�' ele f\i1ai3 G'J

agercias, os 1.">,colh;I�;�·'lt'.]s
<'nr';" l. aj,ç·t' .. "" n� ','_' r"""'1 ;'�'1' -..."11.:;; (..

�
,�•• , ' '-"\..: _..... , .. ' .

- 1,-,_,

Góes \�ll.l fies o.rg;�(' s arref:(l

dac1c, -'S do .]ocal "!n �J.:I:t

u:�la. d�Jas.

ridas no' item' p.r�eedC:'lte26. A comprovaç: O. c: [iS

elicargos de família.: Lle:ill
zi:'os da ];cnda, bru1a· auf.")
rida P3'0 assalariado, súá d.e Aviso' a Praça

EDITORA' LEMAN LTDA��' ,com sede
em São Paulo, responsavel pela ,publicação
"A HISTORIA EM NO".rICIAS1" avisa" ao-, '

publico em 'getàl que o sr. Ruben sAdalberto
Rosa" inicialmente encarregado de nos re

pnsentar 'junto a PRAÇA DE SANTA
'

CA�
TARINA, esta descinntado' da EDITORA
Não· nos' responsª,bilizamos por qualqtier
compromisso ,assUmido efr!" n6s�0 nome pele
1'·2ferido ·sr. Ruben� A<ialhertô Rosa. .

apresentar dec�araçiio
fe!ta junto à fonte p!1g�-. 1''-::).1 'imentos para o exer�i-
01'a.'. a .fJH8.1. deverá L.ODt;iCr- e'o fÍ';anceil�o de 1965 se

,-'tI.i· cm !)ocrer .0" dp0ume:"1-, . t,iverem 'l'erc2bi�o durante
te; �)!'opi'io. ", o aDO civil de 1964, exclu-'.24. As cub:é1.s, a�.sOGi"J,(/; ',s

c orgal�izaGõE.s SUi.(.tj�L\_j.S (te

emprestimes e de .C11'.)l'CP;t,- i;.'!:a declaraçõo anual de '�9,1:,�dho a�salarlado �m

(to...:s. ,(1.10' intet'fil·f.Ll.1 :1.1)' ;'r·'rl"i1.81lrOS, b er.n�1r:cg8dCr ;rn0or(ar'c.'á 'j-;"fto SU.P(�l';:.Ir a

pu,gameúto da' re;·:n·,I·;·elT-- -le�'('rá apresentar· i\ Deíe- Cr:) 6.0Ca:Coo,cO (s:�ls l:'li

ç5.o d s' serviços' P[,:;'3':'([0;:; ,�:1. ou I'l.s?,J.eto::ia do Ilu!icti- !-h,�es de cruzeiro.51. é :»

p2lo� !l'ükJl1adol'fS_: cl�'U:- to df' Rb-l1.cla ela juridição, S0fyado ésse- limit"', o,-lU';1do

sos, � que S8 refer'; te :,c'Ji
.
rr:la�5.o das guias r10 r�;co

..
,tiverem auferiq0, jU;Jta

O,:;;a"icn lia Pre-ri; e'-!I�.;" lhill1C1JtO ero im90�Y.O f/,ói')l'e mente com os do :ral}�,lh:)
rr',rlip,c,·tos ele ü'é,j)3.:h.), uBsalaxiado, :rendimp.ntos

a,ssnlariadó pago,!,; Oll' el'e 'j- de outra{'cat�gorias em im
br'os nó ará é_ivU a':',é!�riÇl',. portancia: án:p'il n5,1) exce-.

com' Í1).dir.a';ão de nm'.!Cl'C, cIente a 3%' (três' l)Or 'ccn
ªa�:a c hl1i)o:�tft.l�cia ÜY�.al [l'3
cr... {,�a guia de r:?c6:.hin1l!r1,r-/J,
inclusive o nome ela l'e-

27. ,Tll11tamente eom 5: vamente, reDclhnentos do

só () OJ'_·�siüern.(.:1B ·('e3_)r.r·.1)�a�
\7�\.� 'pc�('.s df���Ci.·�L�)S ,�.i.Q ::L.:.. -

i�---pOS(O·,

Clínica Odontopediatrica
tiRA. IARA ODILA NOCElTI A1.\-IMON'

Matado psicológico modeI'rio especializado para crian·

- - � _._ ..

c.lareci!llcnt.os Ci1 ::JfO�ina- , .'.

PLANTE'
"

.

''l'ODOS os )\]\TOS
, «as,

.

A11;a roto:\çãc'
Apli6aeão tópica de flúor lpara prevenção ela cárie

d8í'J.tária),
-

J

Atrmde também SI'uS.
. .

�bm011(\e com hora marcada _:__ das 8.30 às 12 e dus 14
',' às ]8 h,oras' / .

.

I

HWl São' Jorga, ��o ,- Fone 253ft

"

.

,

�edç própria R. Dib CheJ:em N. 463.:
�

Capo-eil'HS

.

,PROGRAl\iA CARNAVALE&CO

DIA 28 _.- Domingo' - Bailhe Carnava-·
leseo.

DI:-I\ -,- lo. -:-' ;2a. 'Feir� � Bailh� CarnaVa�' . r

leseo.
DIA- 2

!",I;I

,��'�-� �i.,�"�:' ,�ll-;!.:;iiâs"i_Ti.{"d��1� l)ãra"o' 'ÉUíe
-

í\!tUi-úc i_)-=-Cdo
.

Flo;h-t'�
rviroEs -- que amanhã, será rer.üzado no Clube Doze' de

J\gÜ:,to.He. rua João Pinto. Ontem, fícou pronta a passare a,

corr dois rr.el.ros ele' alturi, para 'o desfile d"s Ian .asia .

.

,'. decoração denominada "Rio Adtigo", em hcmenagern ao

ri! Centenarlo da GUlJ.n�ba.ra,; trabalho dé Manrel Garbel

iotto e sua equipe,

................,_��� ,... _�._,.. • ..r .._.,.__..._, -_...,��.,_,..,._..• ......._...-"-' ./':-""",. • .., _.. .. _ ....• __ -

.

,
.

�._..�_...,�.---_.....-=_.------
.\..,.20 .

Ceí-irtíônià. A anfitr�ã-:-dona"
feliz aniversariante dançou
L'.. valsa com seu pai dr. Da
nilo Duarte. seguindo na se

gunda valsa quinze
. pares,

com elegante e ímocí n-n+e
. L'luro, trajava um bonito

Imodêlo prêto, Está de pa-
.rnbens pela, 'elegante e .bcni- r.

. ta festa de quinze ::;.nos de

sua filha Debcrah, '-que;' no '

bo�o apagou quinze velínhas.

PARA a cornrssão Julg,'ldol'3.
do concurso de fantasias do.

Z'Bu\,1c Municípal e escolha
da Rainha elo Carnaval de,
FvoHs' 65; posso adiantar

que 1'.5 senhoras Neide Cos-'

ta e Bliane Cabral Cherem,
'

os 51.'.,. José Oaldino Lenzi,
Murillo Pirajá Ma.rtíns, Co

mandante Luiz.MárÍ'J Freys-:
lebcn, Mozart Regls, e srta,

Marta dal G<1rme:n- Garcia,.,·
arnuiteta e decoradora' ar,

gentina, serão covidados pa

ra participar ..da comi...são

Surgiu comentários desele

gantes à respeito das fan
t::\S",'1S que já estararn escoo

lhídas. Não há fundamento

nesta "fofóca" - é gente
ínteressadn em deturpar o

meu trabalho. Aguardem o

dia e a' hEI)'? que haverá [us-:
tíça, como . vem acontecendo

.

nos ' ooncur'sos anteriores"
nos bailes que venho �J?re-

} sentando.

I
J

O MAGNIFICO Rei�or o di-

1(lârp,ico ;,p�Õfe��or" '�frre ra

.Líma, na TV',-,- Confinental,
·

foi entrevistado pelo Profes
sor Gil-son Amado, no Pro

grama - "Uníveraídade do

Ar, que durou' quarenta mi
nutos valendo um.'a gr'ande
prOlp.oção para Santa Cata·
i·ina. no Rio de Janeiro. O

·

professor Gilson Am.'.ldo. foi
colega de turma do profes·
sor Ferreira Lima. 'em 1932,
na Faculdade Nacional oe
Direito.-

I
'I
!

I r

ANA MARIA -Machado.! de
Mello, filha do casal dr, AI i
Kardeek (Dalva) de Mello.
,recepcionóu convidados .12..

bonita e confortável residên
cia de seus pais,

.

comemo'

rando quinze, anos. As 24

horas; Ana Maria. dançou a

· primeira valsa com seu pai,
dr. Ari Kardek de Mello

seguindo na segunda valsa
com o bolo· vivo, com quino
ze pares. A anfítiã, dcna

Dalva, apresentava um boni
to e elegante vestido ver

melho e está de parabéns
pela. bonita e elegante que
ofereceu a jovens guarda M

"Ilhacap". Ao som de pa
rabens pra-você, Ana Maria,
apagou 15 velínhàs,

NA noite de terça-feira. na
residência do casal Deputa
do Fernando (Bernadete
Viégas), sua filha Rita ,de

· Cacía, noivou com o Acadê
mico Luiz' Alberto ' Cintia.
um jantar foi oferecido' pe- .'

· los pais .da noiva aos pre-

·

sentes, O pedido de casa',
mente ,foi fonmulado .pelo

ii' ��;� notv�,'Glr, ,':Eue�!deS
" -Cíntra. .'

',' 4 I., '1" ..
. !

•
!

TERÇA·FEIRA. duas boni- .

tas' festas de quinze anãs,
marcaram sucessos para', a

jovem gu..;trda fl'orianopo1'ta
na - a de Debora11 Cardoso
Duarte e' a de Ana Maria Ma
chado de Mello.

DEBORAH Cardoso Duarte.
filha do casal dr. Danilo

(Laur,;t-) Duarte. récepcionou
coiwidados no Quetêricia.Pa
lace, comemoràndo quiÍJze
primavétas, nó Quetênc�a
Pálace Hotel. AS 24 horas, a

LiDI Marcia 'Oliveira e o te

�ente João Fernando Serre
tine. marcaram: C'.lsamento

-para o próximo dia treze de

março'
.

na Igr�ja do Divi,ho
Espirito Sànto.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMPRESSORA

,�

ELO

A IMPRESSORA MOOflO possui todo� os reéursos
e o necessoria eJtp�riêncíó paro C)Oranti,' sempre �
máximo em, qualquer ser:viço do ramo.

'

TrobÔlh,J. :,(!ôneo l'perfeito,;", que V. pode confiar.

d�.1'1I1OI
\ c,lichê.

folhefos - católo�o.
'

cartazes, e carimb�
.

impfe9los em ge'ral
D,apelario

"

'"

"/li; .

IMPRESS()FtA MOOÊ&.:O ':
I)E

ORlvALJll STUART. C'L.
RUA DEODORO NI�A :.r-,

fONE 2517 - F.LORIANÓPOUS
,

' � ..
,

,.

fi ,i d�.an�íI '. a
Os VelhosI eomandan

.

�t,�ando dêsse .ELHO,' sem
Adeuauer Ca"h<Üdato \:li ,qU;áh não tería : e:LeaIlçado I

.

891.
.

.!c. f .' '

iltiira� de reUOlne rra-

Professor' Dr. i'bna;l i'e ínternactona}, qU!3;

M. Goergen. lharêalll .. à -atualídade : ,,011-"
Mais uma vêz

,

tJca .da ��pública Federal.

jou em Bonn um 'aniversá o publtcícta suiço Otto
rio de Ádenauer.. Em 5 d ;\;�opp, biograJo' dé' A�lr.1laU
janeíro reuniram-se 0:1 J:i:litj;:��, distinguiu quatro � epo
nístrosIredera.s e estaduai3;;l.Lcas de sua vida: 4a ',anGS

altas "autoridades, cliylo1�1��1 pertencem .ainda ao," jnl1--:�'�
.

cia, chefes de partídós; r'e-);� fio' prussíanc-álemão '. dos

presentantes dos
�

grujios " HO,hehzollen;' qüé cinco a-'

parlaníentares, ligerés' isin- nos antes do seu nascrmen
.

dicais .e índustríars, bispos to, em 18 de 'Janeiro de ..

e prelados para testejar ,;0 1871, -foi proe.amado. em

890. ';aniversario "do 'Ex'- Versail:es, 'Depois; tglátc,r.ú<
ChanceTér Dr. K�nrad Ade anos a 'Rrpública:' dê 'Weí
nauer": ' mar. Doze anos o "Tercei-

Na �Beethovenhalle,
.

,de 1'0 Reich" rio r-aeísmo. De':". D �
, .IA"":,,

Bonn, �e.senrolou-se o pro- zoíto anos 3. .época da re- '

,

t • Dia 2'] sábado".... Baile, de abertura do 'Carnaval
tocolo- corno em .tempos an construção, iniciando-se em

... \165., ',,�
", ,

tigos, ,'l'UdO-; estava previsto' 194?, 'ano da derrota' total
. iJJ.'i� 2Í? cior�1irig.o _ :B�ile'Ütlrt�U

Os corsgra,:t.u�fint�3 u):",arece- 'do nazísmo. , .
'

' ,

r" ......1.. _'ú UvÍ1,'ú'5U - I..xnhlUe �al_e.
,

ram à hÓta-h-n"uC::l"a, 0S
'

Quando Bísmarck foi de- Dia 1.0 zseg . .t't:ilra - '.L.aCilCwna:l' Bilile do Lira Tenis
'presentes a�(lri.l"l!aram-se mitido, Adenauer contava Clube

.
,

..
ll!l mesa. A n1.11-b:�.rQ.�a ramí : 'qu.inze anos. �.J1a 2 Terça Feira:""": Baile, de' Encerramento
lia com. 1.22 netQ�J;" 0 ,é�ró ,� 23" aos, ,qu'anqp Bismarck :HUltt\b,lU: �\,Js' banes j,Janl. aourtós cer ..� uucío as 16
,dos Meninos-Cantores de morreu; 42 anos, quando J:{ horas..
Saarbruecken, ,�la Asso- Guilherme II renunciou ao 9 .b8.11e infantil terã inicio as, 14: horas, com o término
ciação dos Cantores .'le ,Cd 'trono;' 57, , 'quando �Út,lA.r' 1JréVi"õu l-'�rcl. -as J.li noras>

.

lônia, desfilárat.l;·: periu'lte' suJd:u ao poder ; '70, ouan-
"

J:(.J!;UULA1VlÍ:!;1'lTU: ' .:

"O VELHO", qúe, -alro, ere do" o "Terreiro Reich" foi 1 - .e::.erva ue mesas:
to e forte guar um :,p.'[uiti- liquidado: 74, quando ·jp.�l? As ser uas serao W:SLrlOUIdas dia 20 de fevereiro, (sa-
bá, não só�a'gu,entou noras primeira vez foi eleito Dado) às oa,uu noras e, a vencia tera ínicío la1w,�() ncras.
a .río ff.s:' )'l"óm�n3genS, co- Chanceler Feder,tI, chefe '

Inurspensavei se raz a api esen.aç ..o dá carie.ra social
mo, também, animou a a t- do govêro da nova. Repúbli com o �aütu ao mes· 0� anuidade de 1.l:J65.

.,' Ó,

,mos fera pelas suas piadas '; ca F1ederal da' Alemaha; Cauajassocíado, somen,e, pouerá c..dy_uirh· 'uma mesa.
anedotas e as suas tão te-' 80 anos,' :J11an "o conseguíu cora ú.1'61tO a �1ua"ro caceír.,s.

'

'i

mídas ·"ixidlretai3".....
'

também pela primeira. vez "0 'pagamenLo ::;era ew17uaao no ato.
.;'

Adenat;ler cOl;tinua' che- a maioria absolu!a du tJ-
.1

:t - Convites: "

'

fe da:.. Urlião Grlstã-Dcnlo- nião Cristã:"Democrata; 86 Os conylteS 'i:teveráo ser solici1:.:dos a

crata. W deputado 'pela cir quando eleíto pela quai:ta Clube por um a;;'8.vclado (com a presença
cunscnçao. eleit,o l" a I d e vez chefe ti" govêrn:J d�' e, Obeo.8cérão as prescrições esuaLu,ár..as.

Bonn, ,trabalha diànamen- Repúb'iéa Federal. e 67, ; Os mesmos l.ierdO, a4y.uit.dvs rrkdLnte ;'0 paga�.lento
te, no': seu escritório, insta'- quando coroava a sua vida de uma Ó·J.axa ue .l'l.'cl}uêil'::la". Para, ",q",Lioáo de c_nv.tes

,.,lado no' prédio' r!o Cnnse- política com o tr'il.tad� de' a secretaria dg'·qUl.Je lunciünará no norario' das' i4 às 18
lho Ele1tcy,ral '(Bull"esn:t�), amizade' entre' a .França horas, a partIr de :,:, de leverelro até o dia :.!' de �I.ar.,;u do

que é ,O�Sf!llado' alemão, si- e a Alemanha. ",orrt:nte.

:tu�do ,ao;tlado, do Parla- Nestas ·condições,. a lJ- RO,LHA: O preço Ç!a rôlha será de Cr$ 1:.500'e devera
mento Fi,;'deral (Bundes-' nião, Cristã-Demo.;ratá 'en�

.

ser paga na' po:r-túfa.'
"

,

tag). tá. continua receben- tra na lut� eleitó;al d,� �." i'. �(Oo�> A'�üsse'�� inêSa não dará direito á entrada, sen

do, 3.iCO��elhando, pontifi- 1965 COln A-:lenauer 'candi-" ,,0.0- ne'cessários�,a-carteira soci!!:l e o talao do ,mês: ou anui·

'cando.>Yi,gitantes duo :tnu��, d9;to" p�l� ,elrcunscriç-ão' cie"",,�ade S:·�\ �.�,ti5\'."ltl;)ccnxite ac,,1T!panhado de, d�cum�l.1to c�m

do inteir��,� naLuralmente:" Bonn ercnefe 10;' par�ido j,JI'uvactot ,da i,dentA�..�e. 'j

correlig'iónárfó,s" chefes dos' que, có1'i!', :Aclimatíbr Cll;ll-'I-' '.,,,,."Sbmen!iie ser,M :e;dmitidos o� pedic�_� de \me..:a ",ara

govêrnos�i"es:t�,d,ua;s, deputa da}o' pe\a ::ircuns:::riçâo de ' �� ,u9ite após atendid�s �os formulÇU'io's p'âta' todas as

dos -federais e::e'!taduais a- B.Óinn e chefe d'o" partido' '-'QItuS.'
"

.'�
,

, (, ,

,fluem à procurãr-di:l!s ",tPI;
...'''..

,.���1iÍldo a. ,opiniãg d�s 1). ,compra �,�, fIl���<�ev�rá ser, !e}ta' pelo próprio SO°

lhos É) �as or _'e:rís"":;�ó')1'V; itliÍ,t�gistas, ";cont'��i!;UiJ:á 'qxô, pu, seth depe�d���:tõu,,?, \,��e.".�,.�,'.,am,m_e cr",iencia
"..... ,,'t,,' , "''iH .vara tal" ., !"-"'I,!*"""" "" • ;�

LHO. ',j m' s'eu esforço; toth es- .,..,','
. . " -,- TAX.�:pec:l:tl. ,para uma nova vi- ,

tóna" da Ull1ão '''Cf'l:,3tã-:ne�·
.. ,_':::;:iiÇo .das. -Mesas'�. :. Cr$ l-&!()OO,·<:�t.latr('); noiter "'''''

'
••
'

mocrata.
Oma Noite .....Cr$ 8.000
'1 axa de Frequêncià para casal

, A oposição conl'1.ece, per- Qr t N't' C $feitamente, a influência
'

. la ro Ol es '... r 30.000

dêsse
'

velho", h t
Uma Noite .... Crr 15.000

, a alhador, I,nc.!vidual quatrO noites ,.'. C $ 20
.

"ue é Adenauer. r, 000 >

Uma' nÓite ,... Cr$ 10.0:1(;
.. ,DETERMINAÇÕES:

,
....:' -: �f

i. I r...__ "

pit\.Im�Al't'lA PAItA .0' CÀRNAVAL til!.: úJ(i5 '.
.

::.: r:

de'
.,
., ;,',

,
.,

•

,I' ,

secr'étaria do
do �on;idl'>do)

tG da acidente era conside

,
Heru;iétta Alova rado. um�âos mais exper en

IRBE-P,RESS - URSS - t�s mergulhadores do ;Bá ti
. .. Não vamos m�ricionar, o co. E, no entanto, aé seu for

nome do valoroso' hmriem, te organismo não p:>úde
para cuja salv,<1,ção os mEj- suptrair-se à. enfermida.de
-:licos 'e cientistas sovié�i "0S . dos caissons.
muito se dedicaram. B?sta- As bolhas de nitrogênio

,

nos dizer que até o momen- que obstruiram. seus vasos

Venda de'AHernadores
C�ntrais Elétricas d� Santa Ca(arina" SIA. ....-: CELESC

.

Ri".a Frei Càneca 152 - C. Postal 480 - Fones, 2416/2490
. :;,'.'.

"

Pelo pre'Sente, levámO!' ao conhecimento 'de '.:luem
�iriteressar 'poss�, que se encontram à venl'lá.,' pelo me

lhor preço" ps alternadores ' abai2to' especificados, de

pcópriedade desta, CELE!SC:
i. - Um Alternà.dor:

SIEMENS' SCHUKERT
480 HVA

- marca
- potência
- rota�o 250 r.p.m.
- voltagem 400 Volts
- frequência fiÓ ciclos/segundo
- mtação de disparo 1.430 r.p.m.,

,

"

2, -- Um 'Alternador:
- com as mesmas características do. especific�,do

, no item 1.
, ;..

3, - Um,A1ternador:
- marca
- potência
-'rotação
- voltagem
- frequência

ASEA
170 KVA

250 r.p.m:
400 Volts
50 ,ciclos/segundo.

•

,
.

CELESC/Florianópo}is, aos 22 qe' fevereiro d,e '1965.
"�

"

Centrais El�tricas d� Santa Catarina S�,'-A."

IIermelino Larg'ura
Diretor Comercial

As substâhcias �pirogen�s,
que provocam.. a febre, for
mam-se no próprio organis-_
mo; Nêle, a:.fábrica está re

p'resentada 'pelos leucó�itos,
às, glóbulos brariéos do �-qn

güe, P. Vesiolkin e seus co

l{1bol'adores' estabe!ecer�m

Quando. meses a tris" a
, ',", .

p,Gliitiéa "ijo4 Y\'fuUstl"O do l!lx
terior, Dr. Schroeder, pe-

; rante à França CO'11"ça
que, sob a' influência de di·
versos irr.itantes, os leucõ-' va, segundo a opinião de

citos • pro�uzem ,pirogeno, Açl�na,1.,ler, a' pqr e;n per!go:
, , as,'\-elaç'ões entr�

.

c,s' 'úiis
.

substâI1cia' :protéínica, isto", .. _

é, um fermento. °:pàfses, "O VELHO" saiu
em campo e ,prOVO;!ü11 , por
seus ataques a 'Ec!1l'(1'"c!er
uma cr.ise s';Í"ia �eT'tro da
União Cristã-Democratl\.

,Não hesitou ém denuncia:r

public;:tmente, com .l sua

aut9ridade, o; perigo '"dr;
uma' !politica exteriôr, 'que
afastaria a Alemanha na

França e çolocaria em che

que' o, tratado ,de amiza';e
em pl'e.no· vigor, nbjer,i.vo
prinçipal e, cOrG!! ção .

da J)' ------,..---'--

lítica de 4:denaupr.. ,

domo Presideh�e d'o ..,

tido, diàriamente, Adenl' �

ser está impondo os se"

pontos çie vista e íazen"
valer a sua autoridade ..

chefe, Ex-Chanceh'r la. Ii
pública e Deputado Fe,<ieq
Outra ativ.L',ade, que

prende, muitas hum.,. p,'
semana, é a pr'e;,Jara,ção d
su�,s memórias Fala-s

que" ainda em. meiado,; d'

1965, um dos s'eus volunK
será posto à' venda no me:'
cado. Os editores não o ,L.

xam em paz; Por contrato!;

duros obrigam "O VELÜO",
a: escrevê-las, atividade p�
ra a quàl faz constrm, em
seu jardim Perto 'da casa'

,em Rhoendorf, um pavlUlão
de vidro, com uma v��;ta

marã:Vilhqsa 'para;� valé
do Rheno, ambiente ,ie

tranquilida.de e· meditação.
O, que mais impressiona,

é que Adenaller, novamen

-te , se apresentou candida

to de circunscrixão· eleito
ral de Bonn. Com 39 anos,
êle diz, a quem cgüser' pu-;
vir, com quanta '3atisfa,ç�,o
agu�rda essas lutas elU '.

1965. Jffi. eIIl anos antei'io-

Na atualidade, os p�squi� res, Adenauer definia ,as

sadores estão esclarecendo lutas e'eitorais, COPIO 1.1ma

o papel bioÍógico �o iennén eapécia de "Banho de re

to ::pir6geno, ,elabQÍ'ado pelo' generação". LaNçihdo a,s·

organismo. '. Pela pz.;meira' suas indiretas, nos' gra:1des
véz na história da piênçi." P.

�

,comícios, I:lnfrentan:5o- as

Ve�iqlkin e ,seus cola'Qora1o- massas com a sua a_utori
res separaram dos leu;'óci- dade de ",Pai da ;Naçá.o" é

to's uma qUántid�e '", consi-' que Adenauer. se' sente no

derável dêste' ,.fermento em
'

seu papél. A sua 3àillde, o

forma. pura.' Os pesqÚis3do- '.seJI :estado t!sico. vel·dauei.-'
res olham' com respeito 'a ri- <l'amente' fen�me,:r:ais, per.:..'

que2ia qu� obtiverl!.lll,l" que ·mit�.tl).-lhe' gubmet'::)t-se a·

ajud'l.rá a ésclarecer,' deini tgdas as cl'1rczas rias n.m

tivamente o papel do ,nêÍvo .

panhas eleito'
orgé:ÍlismO. 'O p��,�i�

,\ . � . ,
.

, , .�.,'.. �;,\-
"

.. ,

A formação' de pirogen:>
cessa quandO nós leucóci�os
debilita-se a siOt�se de asso

ciações fosfórlcas.

Privadas da fonte de: ener
gia, às céltil;.i;S leueocitáfta's
já �rião podem elabotar Pto.
'tefna e, iPor �cdnsegUinte,

, também' não ,:podem provo
car a febre. PirQgenal' � um

conjUnto de lipOPóliSltcari
dos, purificador oe. protei-

,

nas es�:r;a�8§ e. inofensivo
para o org,<:triismo;, Proveca ,

acessos de' febre, em·. tóclas
as condições; sem imp'}'rtar
,o estado dos leucócitos.
Nêste caso estimUIa>se a a

tividade de algans set�re.s

do cérebro: em particu'ar
da hipófisis. lniéi�-se ,11 in

tensa·lipel;ação do hormô.niQ
adrenocórtico trópica, ativa
se a substância.' da oortex
dáS glândulas suprarrenais.

Ém doses' intimas, o piro
�enal estimula o. restâbele-.

�iménto do::; tecidos, impe
de ,<1, formaç'ão de dénsas'
modificaçÕes na dcatriza.
ção. Suas injeções favbre
cem o restabelecimento 4.e
tecidos' tão altamente drgà.
nizados como as' fibras net-
vosas e musculares, a mu

C0sa e a pele, ápqs quem�
duras, operações e feridas.
No Istituto Ortopédico in
fantil Turner, foram, cura

dos com pirogel)àl Um"S 79

crianças paralíticas. ' �m
pár,te consideravel,', hêstes
enfermos' foram res�llbeleci
das, por completo, as fun

Ções mototas.

O ml{ndo está assIstindo
a um espetáculo inM'ito:
Um politico c;le 89 'il.!1_0S eon

rinua exercendo ú p(1�er,
leva o peso enorme de re,s

ponsabri 'áde pr·ític?. ...,('�
seus ombros, chefia o mai
or partido da Alemanl:1a re

construída c· ::ontinua a

ser a bússola, a e\speranç.a
de muHol' alem[t!;s. S(�m 89
ar::os: sÍmbo!o!Ja !il,:.ia
nha rle após-guerra.

A. entrada nos Bailes noturnos é vedada a men:::res.
de 16 (desesseis) a' 18 (dezoito) an8S, somente é:C:iFlcl'ditida
quando acompanh.sdçs pe:os pais ou resp:;l1sá"i�;<."\'i,,

Não será permitido :l uso' de J::isnagas;"
','

t�uer
, � ,�
Baile, InIantii ou Noturno.

. '1��:::A, ,"J'.;'./.. 'r';
't."e acôrclo com Decreto FedereI,' recerÍ:e'''''enti:�%ra

do, (!·stav prDib�os terminantemente, us�s e r:orte de ',lan
ça-perí'ume ou similares nas dElpendência's da scd8 50::;$,<1,1.

A Di!etoTi� agirá com, o máximo rigor para o cu�pri.
mento do presente regulameI).to,

'

Florianópolis, l2 de feveréiro de l.0í)!'i
"-

i\ ' DIRETORIA

sanguíneos provocaram a

paralisia do, centro I:espira
tório, das' mãos,_ dos pés, de
todo o corpo. Ao fiÍn de um

mês, o homem vivia exclu·
sivamente graças ,ao' aparê·
lho de respiração art'ficial,
que lhe sá .. ';ituiú , o.s pul
mões. Apesar dos, esf Jrços
dos médico�, os fenômems
hemostáticos nos pulmões, '

p"ovocaram 'um gtavís;;imo
Plv':�SSO inflamatóFio'.
. A morte pel!), fome b;:ttia
às ,portas da sala' onde se

encontrava ,o enfermo: t9-
das as substân:!ias necessá
rias para a manutenção da
vida lhe eram injEltadas sg
mente no S'lngue. Nã'.l p_dia
mastigár nem engolir.
E então, um dos partici�

pantes da junta, o pr:::f9ssor
P. Vesiol!,tin, da Academi3
de Ciências Médicas da

URSS, propos que se expe
rimentasse mais um m óio

para devolver a viclFl !la ho
mem: inocular-lhe a febre

Injetaram-lhe, no sangue
pil'Qgenal. preparado, q'.Je
provoca a febre artificia!. De
npois' de vários ataques, a

pneumIma, acalmou-se. ,O·

paralítiCO coineço� a respi
rar sgzinho, sen9-o já de'Sne
cessários OI! pulmões me

cânicos. Tornou 11 mover os
braços. Revive;ram os ó-g�os

CONDIÇÕES _ , ,_'
de digestão e êle pode ali-

. mentar-se normalmente. No'
1. O p::tgamento ,serli à vista ou párcefa,o, e:pteú-
dendo-se, 110 entanto, que l:ts proposta§' para 'pa-

momento,,as, pernas conti-
, , nuam paralizadas, mas o

gamento à vista terão prlóridadê sôbre as .de' pa- 'professor Vesiol�iri" confia
gamento em parcelas.

em que o org;anismo do pa-
2. As propostas poderão referit-se' aos três ,!1lter- ciente yença;; com o tempo,
'nadores a, dois, ou a caga Um de ller s�; todavja" '

. . também êste ma}:
.

caso, interesse 'mais de Jlm álternador; deverá
., O pirogenal é um prep!H:a-haver uma propostà 'Para' cada um dê:es. do de origem hacterial. "E'

3. As PJ.:opóstas deverão vir em envelopas, 'fecha- fabric.ado pelo. Instituto Ga-
dos, com o' J;náximQ f"i�!IO; ,trazendo, com t6 'a a

maley:a de epidemiol�gh.. e
clareza e pvecjsão, ,o' alt'ernador qUê, interessar, microbiologia.' Diféreri-h.-se
com o respectivo valor de oferta, que será defi-

favoràve�mente dos prepaTa
nitivo, até 'o dia 31 dt( m�rço de 1965. E' indiW'en- .

dos estraNgeiros, pois ré me

sável" qul as propostas venham'assinadas': 'Çf'lr:)s nos tóxicos e não pr�voea
iú:teress�(ios' e, em ,se tratalldo dé pessQà. j'l}ríd:ca, efeitos secundários. A t"cn
pelos seus titulares.:_ . " logia de sua obtenção f�i' e;.
4. Os alternadores de que trata o prese.nt�,; se· en� laborada sob a direçã� do
contram à disposIcão. dos interessados, 'pára\;' exa- 'p,t@fessor João Pane11-s d'
me e verificação" '�à se"e d� Setor Videj.rá' da Açademia de .Ci�llcias Mé·
CE;LESC (na' ciClade' ,de ·:.yideira S.C.>' ri:o, :Iiho- dicas da URSS,'

r�rio comercial. :,:,

. --- -�---'----

�'I'O .J
.�; ·CBua,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M
PraEínbas�iastelo

RIO - 24 - (OE) -- Castelo, durante a Campa
ORBE.-PRESS -- A Becre- nha da Itália, para que
taria de Turismo está con- parí.ícípem da "Reconstítuí

vocado os pracinhas que' ção Histórica, que reviverá
realizaram um "show" 11-- aquela festa em seus mini

pós a tomada de Monte mos detalhes. Até o mo-

menta, já foram localizados

diversos, dêles mas ainda

faltam alguns, cujos 1l0-

mes são os seguíntes..
Arodi Lourenço da snva.

José ,Augusto Nogueira,

.1
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Oportunidades em tmôveís
- CASA NOVINHA DE ALVENA�IA�P:v,àN"TA PARA MORAR':B�1:ll .funci()

nal - Com 3 quartos e demais dependências:
.

..

.

. ..
.

'Podo> ser visitada de :V:i a sábado' no h6r'ãri:Ô' comercial. ,� .,
,

Com entrada de 'Cr$ 2.0.00 . .000· e saldo ern,20:meses.·' ,
. ..' \

.

Rua Santos 'Saraivá esquina da Odilon�Galí6tf;i no Morro dei' G�aldo ,2 Es-�
treito

.

- Na Uua Vereador Batista Pereira casa 'com 3 quartos e demais depe�de
das - Tôda de tijolos.

- Na Agronômica casa de alvenaria com 2 resídêncías; . Na parte de cima
2quartos -.'2 salas - cozinha e banheíro.. Na parte de baixo' :.:_ 2 quartos - sala
-cozinha e sanitário.

- Estreit.o - Rua Balneário - Gasa de material com garagem. Te'rreno freno
te para o mar e fundos para a Rua. Balmiário'mediÍldo W,40 de frente por 54,80
de fundos. Preço facilitado. Entrada. minima.

.

.-
.

- Fina refidêJ:1cia a Rua ,Visconde de Ouro Preto - 2 pavimentos em cima 4

qua.rtos - 4 i":;.las - banheiro � cozinha e varilJldão: em baixo 4 salas - 4 quar·
tos e depeJldênejlls sanitári.as.

- Casa no centro - Otimo ponto comercial � Ruà joão Pinto com fundos
para o Caes Liberdade.

- Praia Pereque - Casa now) !)em seI ba�itada - 2 pavÍlDI>ntos preço fa-
cilitado

.

- Praia - LaC<Js da Conc<:Jição "-- Casa éom 'UIn grande terreno. Boa opor-
tunidaôe para lotec-1mentí'J"

.

- No iarrtlm AtlâUco - 'ferrenú bem localiZado - metade dos preços cor·

rentes,

- Praia C')qu�ir08 - casa de madeira de lei !la praia da Saudade. Aceita o·

Certas Bem prf'ÇO
.

, ,

- Casa no ��ntrn -- Rua Conselheiro Mafra OtitrH� pOhto para cumercio
. , Casá ('om 1 fll::>rto" - � sala!' - ('o'linha - hanheiro I' rUspensa

- Soprado Comerc:iaJ e R.esidencial bem no qentro - Rua A.rcipreste Paiva.
Na frente dei !'ine R.itz No terreo Laje comercif:il P "'scri '.1rio. no alto ampla re-

�Idênci::l Possue ainda amplo porão para 1",pó.:;itc>
.

- Apartarr�nto no ce�tro - Edifício Eduardo 3 quartos - sala - coZi·
nha - banheiro completo - terreo - Para a venda ou troca por carro.

- Ru<:> São Jorge ri.o 51 -- Centro - Casa ne aivenaria com ·2 salas - 2 quar
tos - Bal�heiro completo e ·cozinha

- TerrenCo em Canoeira� - Otiml'l 'oca'iZf!ri'j0 de p.s!1uina - Preço facHata
no - Oport1l11ioade Tlnica - til m 'K ::10 m

Rm' Bentó Gon{,'alves - traveSS3 da f:ollselt.etru Mafra - 0entro Casa
com 2, quartoF - 2 salas - cozinha e banheiro completo

Terreno em Joinville - No Jardim - r.olon Sain() B08 Vista Ot1mo Ter·
reno

Quem CODslr9i. já sabe

Tates e Patraels
INl�pés Forras
Pnrtas �e Ferro e M!deira

.

,

J�ne!a� de terra. d� Correr r Basculanles
llflrlões de F�rro r

Para premia entrega e por prpÇo l1lIais p.cono�h:os

Q�I'a
'

I di .na, Ltada··
BUA DR. FÚLVIO ADleCE, !to 748

. '

.

T@lefo!!! 6277
ESTIli:ITO

Imhuia
Paq�Marfim

�t)!n"en�$atlos de� 'inho
Amendoim
Loro
Cabrellva
Cedro.
FaDlasia

"

Gonçalo-Alves
Moçno
Carv'alho
Paa..01eo'

.

e os Iam 'rt 'os

Walter Gomes, Mílton Ven ra (o
'

então Sargmto Oli

triche Fraga, Kialdo de A- veira da. Il Companhia
zevedo Lemos, Ary de Car do Regimento

.

Sampaio,
valho Vasconcelos, Natall- que parttcípou da Guerra

no Cândido' da Silva, He- na Itália) no Mínistérío da

raldo Tabb de Moraes, Pi- ..Guerra ou através dos tele
eri Jániôr e Elpídio da Sil-

'

fones 43-4516' é, 43-3985, ou

va. ainda, o Sr. Maurício (�ua
Esses· pracinhas deverão dro, Coordenador de Even

v procurar o Tenente Olíveí- . tos Musicais, na Secretaria

de Turismo, telefone .

26-5075.
A "Reconstituição Histó

rica" será no dia 26 do cor

rente, às 21 horas, junto
ao monumento que há no

centro. da Praça da Repú
blica. A festa será parte
dos festejos comemcratívos
do IV Centenário, «onstan
tes' do .calendárío oficial.

lu�is íCO eelrégou C�eque d!
3 1111

-

I
.

·

d DA. mlllOes· ,- premlG .. g unus
ORBÉ-PRESS _ � casal ria de Turismo e contou Sanatório,· 234 apartamen

Antônio Trotta e Maria de com à presença do Secre- to 202, em Cascadura.

Assunção recebeu na ma- tário Leoberto de Castro O Sr: Antônio Trotta é

nhã de ontem, das. mãos Ferreira; do Diretor da Di jornaleiro· e trabalha' na.

do Sr Leoberto de Castro .vísão Financeira, Sr. José 'distribuição de jornais e

.Ferreira, Presi Iente .ía. .Su: Ferreira Barros e do 'Che- revistas na' Cidade flumi-

perlntendêncía do IV Cen- fe 'do serviço de 'I'esoura- -riense d€ São João de M�-
.

'tEmário, o cheqúe no. .... ria',.· Sr. Euclides Duarte ',riti há cerca de 10 anos ...

. 392.467·, do Banco ?o Esta- G:;tspar. .

•

,do da Guarnabara, referente APARTAMENTO
ao pagamento do .o. PTI}- JORNALEJRO ,-

mio da extração. realizada sornüente, o casal : An-

na dia 26 de janeiro. de O .casal - êle ítaltano.. tônio e Maria Trott", de-

Bônus do I VCentenárlo. residente no Brasil desde clarim que os três milhões

A cerimônia. de entrega setembro de 1949 ela por- .de cruzeiros recebidos c;a

do cheque de ;3 mílhões ce ' tuguêsa aqui chegada em lSupetintendência do IV

cruzeiros, cOTreSpOH .ente i.950, possue dois filhos gê 'Centenário serão emprega

ao Bônus no. '3.303 roí reali meos:_',Marrco Antônio e· dos-no pagamento das par
zada na sede da-: Secreta- Pascoal" e residem' na Rua

. celas' finaís do apartamcr.-
,'to· que· comprou em cons-

. trugã'p �no. Méer.

VENDE-SE.
1 AERO "TILLYS -: 1964
1 AERO "�ILLYS _ 1963
1 RURAL WILLYS _. 1962
1 OPEL OLYMPIA _ 1952

VER, TRATAR, FELIPE SCHMIDT
60 éOM LI\LAU _ TODOS OS CARRO�
EM OTIMA8 CO�DIÇÕES.

IV Baile, Municipal de Carnaval
de Florianópolis.

I - O IV Baile Municipal de Florianópolis, será·,
realizado. no :lia 26 de fevereiro - sexta feira � no

Clube Doze de Agôsto, na Rua João Pinto, às 23 horas. :'

II :_·Tra·'e à rigor - sÍnoking ou sammer - fanta
sia de luxo, "riginal ou de cônjuntó. Para as Senhoras
e Senhoritas será' permitido o vest�do de. meia gala
(curto).

t"

III -Os convite serão vendidos à partir de segun
da-feira, às 14 horas. Casal quatrp mil cruzeiros uma

pessõa . dois e quinhentos cruzeiros. Local - secretarla
do Clube Doz':! de Agôsto, Rua João Pinto n. 10, onde
estão sendo vendL1as as mesas.. Uma mesa tem direito
a quatro convites.

TV. - Os associados do Clube Doze' de 'Agôsto, terão
direIto ao ingresso ·no Baile, com a apresentação da
carteira em dias com o Clube.

V �Não será permitido ingresso de menores de

dezoito anos. 1Ls· moças de quinze à dezoito anos, acnm
panhadas de seus pais

VI - O rtesfile d� fantasIas será feito numa pas
sarela que terá dois metros' de altura, cuja a apresen
tação será feita no decorrer ao baile. Só haverá. uma

interrupção para a carnação da Rainha do Oàrnaval
de Fpolis. 65, e apresentação das fantasias çlassifican",o

VIr - O desfile de fantasias será em originalida-
de, de conjunto e luxo.'

'.

.

VIII - Os prêmios das fantasias 'premiadas serão
entregu'es uma' semana após o carnaval, com um f co
quiteI no· Querência Palace.

IX - A Comissão Julgadora será conhecida na

ocasião do Baile.
•.

LAZARO BARTOLOMEU - Promotor

DRA. EVA
Clinicél Infa:ntil

Consultódo: rua Jerônimo Coelho no. 325
mconju.207'-. Ed. Julieta Fone: 2495 - ho
rário (las J 4.3(\' às 18 hs.

CONfllRSO PO�T�II�TA
;;

Nôvo �rden.ado: Cr$ 21'i).OOO.OO '_ A· .�?t
POSTTLAS de acôrilo com o nôvo programa

'.�'

Livrar;a .Record Ltda. nla Felipt
Schmidt. 1.4 - Fpolis.

Exame.;; _ ju:nho de 1965.
. Atf'mlp pelo servico de Reembolso Poso

tal - Preco Cr$ 9.0nn.nn

COlrfahilir1:ldp' � Econmnia - Advo·
cacia Tmnôr,;to d� Renda - Emprêstimp '_
ComnulsóriL _ Reavaliação do Ativo'.das
ltmnrêsas' (Lei· 4�!l7l - lmnôsto Adiciona
rlf' Rp:1rt:::l tT Ju('rn� 'F.'Jff.t.RnrtUn:.lnns)

,U:::l �ons Mafra "7
'xa Postal. 613 .:...... Fone 383'J

Fl��olis,:,_�-- �

MAIS BONUS

..

O' Sr. Antônio Trott·). ['.

�. pós afirmar que ;;àmente
tomou· conhecimento 'do re

sultado da extracão do sor

�teio ·de 26 'de ja�eiro, qua,n

'po foi premiado o Bónns
',no: 8.'303, com 3 milhêres
'dois dias após, atraves elos

jorn'ais,
.

disse que no dfi;1
'Ímediato' adquiriU ma'is

'.dois Bônus do IV Centená
r·io para sens' filhos.

.,.-_
..�-----�
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Costa, Coronel f:id GOnz2;9-: Major Ildefonso Juvenal.
Walter T\ange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío SOf\res,
Osmar Pízaní. Dr. Francisco Escobar Filho; ZUry Ma,.
ehado, I,ázaro Bartolomeu. Raul Caldas Filho, Marcilio
Medeiros Filho. Luiz Hp.nrique da Silveira,. A. Carlos ·Brl
to. Oswaldo Mo�it::l, ·Jacob Augusto Nãeul, Major Ed
mundo Bastos Jüníor, C. Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
tras ....aer, José Ferreira da Silva, Clemenoeau do Ama
tal e snouà. Jaime Mendes Cyzama, José Roberto Bue
chp.!pr .loSn .T0sé Caldeira- Bastos, JOR.O Nilo Línhares

Alfredo Sil�a, Beatriz Montenegro O'Acampora

REPRES;ENTA1"'T.FS
Representações A.S. Lara Ltda. RIo (GB) - Rua 'Sena
no" Dar.�as �O - 5° andar - São Paulo -- :Rua Vit6ria.
RF'.7 - conjunto, 3� - Belo 1'Iorizonte - SIP - Rua dOS
r.nrUó�. fi58 - 2° andar - Porto Alegre - PROPAL -

Rua CeI. Vicente, 456 - 2° andar.
Anunctos rnedianca -ontrato de acõrdo com a. tanellt

A·C:SJ1\TATURA ANUAL c-s 10.000.00 - VENDA AVULSA
Cr$ 50,00. .

('\ r;mE.G�.Q. NAO SE RESPONSABILl'1,A PELOS. CDS
CEITOS F,MITIDOS NOS ARTIGOS A8RINAOOS)

COMUNICAÇÃO
A 'Diretoria do Clube "Doze de Agôsto" reunida, tomou

as seguintes resoluções, que vigorarão par'l.
.

os festejos
carnavalescos: -

'

PROGRAMA DOS .FESTEJOS
BAILES A SEREl\l REALIZADOS NA SEDE SOCIAJ�
Sábado - 27 - Baile de Abertura
Domingo -- 28 - baile na Séde Social
Segunda - 1.0 - Baile Infantil na Séde Social
Segunda - 1.0 Baile Adultos n.'l. Séde Social
Terça - 2 - Baile na Sede Social.

OS BAILES COMEÇARÃO:
Para ,adulto:;; as 23,00 horas.
Para infantil as 15,00 as 19,00 horas.

MESAS - PREÇOS:
Na Séde Social - 4 noites ..,-- Cr$ 12.000. - para .não

proprietários
Na Séde Spcial - 4 noites - Cr$ 10.000. - para pro-

prietárivs
Na Séde Social - 1 noite ---, Cr$, 4.000 .

OBS. - Cad.. sócio só· poderá adquirir uma mesa.

ROLHA - Cr$ ,1.000. por noite.
CONVITE�:

.

CaSi11 - Cr$ 20.000, para todas as noites
Casal - CS 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. par,'l. tôdas as noites
Estudante

.

devidamente credenci!idos
Cr$ 4.000, por uma noite.
A p'osse da mesa não dará direito à entrada, sendo

necessá,rio a carteira e o ta�ão do mês ou (anuidade de
1965) ou o convite acompanhado de documento compro-
v.ador da identidade.

.

INTE.RCÂMBIO: Cr$ 8.000. por todas as noites
Por uma noite Cr$ 3.000.
RESERVA:
1 - As senhas serão distribuidas às 7,00 horas do

dia 13 de fevereiro (Sábado), e a venda será iniciada às

8,00 horas do. mesmo dia.
2 - O pagamento será feito no ato da quisição.
3 ---:. Os convites Clbedecerão às exigências est<:ltutárias

e poderã,o ser requisitados a partir do dia 22-2-65, e se

rão entregues após 48 horas.
4 - NOS DIAS DE BAILE A SECRElTARIA FUNCIO

NARA' NO HORA'RIO'DE 14,00 'AS 18.00 HORAS, EX

.CLUSIVAMENTE PARA VENDA DE CONVITES.
5 - No ato da aquisição do convite o sócio solicitan·

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

tari<:l.
.,

. 7 - O convite nãu dará direito a mesa Elue :;Jerá paga
a parte.' •..

8 - A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER· FEITA
.

PELO ASSOCIAJ)O.
.

1 - E' rigorosamente vedada a entrad� de menores
nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acomplmhados
de seus pais.

2 ._ NÇ) baile infantil só será permitido a dança àfé
a idade de 14 anos:

�

3 - No baile infNltil não será permitido o uso do

lança perfume.
4 - A CARrEJRA SOCIAL E O TALÃO DO MES OU

(ANUIDADE DE 19(5) OU O CONVITE SERÃO RIGORO
SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.

S - Os port<:ldores de convite te:o:ão que apresentar
. documentos de identidade.

6 - Os cartões de frequência não terão valor para o

carnaval.·
.

SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO De)
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETA),·

Aconselhada pela pratica, a Dir.etoria esclarece os se-

guintes pontos"relativos <:la 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·

t6graf0s.
Florian6polis, 29 de Janeiro de. 1965,

Riram do Uvramento - Secretário Geral'
Jo&é Elia$ - Presi te"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pelo modo rápido COlHO no artigo 27 do :0 U().s'
evolui o nosso futebol, den mencionados decreto,>' con
tro em pOUCO tempo esta- -dicionando a part.íclpaçà o
'rão os nossos clubes efetu- de ;entidades desportiva f!

qualquer: competição ues

portíva internacíonal den

tro ou fora .do País na for

ma do artigo 27 do decreto

lei n.o 2.199, de 14 de abru

de 1941, sem prévia autori
zacão do Conselho Na.cín

naÍ de Desportos,
20. -, O pedido dr- ceUt8-

rízação .deverá ser. '1)roto ..

colado na secretaria. elo ..

C�7D ou do CRD, fimt"do
+ôr Ocaso da data marca ..

.da , para' ° embarque da de

legacão, quando se tratar
de competição a ser r0?.IL
zadà no Exterior e ...:inu)
dias quando realizada r.o

Terrltórto Nacional, salvo
motivo prepon -·dera'lt.\� 'a

crítérto da. 'presídêne a.

Parágrafo to. -

_ Qt;3,D
do se tratar de urna parti
da. isolada ou de excursão
em que haja dísnuta de

ando excursões ao exterior
onde levarão o vigor e' a

técnica empregada p<õb fo
otholl brasileiro.
E' bom, desde' já, 1e1'1-

brar aos mesm-os que exís
te uma lei do Conselho Na
cíonal de Desportos que re

gulamenta as excursões de
clubes brasileiros ao é'xtP-

ríor. Sendo a mesma ele
grande ímportãneía, va-

mos transcrevê-la na ín
tegra.
"Considerando suas atri

buições expressas nos arti
gos '30. do decreto-leí no.

3.199, de 14 de 'abril de ..

1941, e 10. do decreto-Ieí n.
5.342, de 25 de março de .. ,

1943, bem como o disposto

nacíonaís em competlcôes
ínternacíoríats à sua previa
a necessidade de CÓ::-L;;oLirhr
'as normas � respeito ele
tais competições mterriacio
naís 'exparsas em diversas
deliberações;
Consíderamdo a' necessí

elade de adaptar' tar:.; nor

mas à evolução dos. iespor
tos no País sem o rigor rte
exígêncías que. ou . não são
a tendidas na realídau., ou

se constituem de entrave
à expansão do .nosso des
porto no cenário Internaclo
nal. "-

Delibera:
lo. - Nenhuma pnt!cta-'

de desportiva poderá. pro
mover ou partícínar ele:

• /.

PORQUE NÃO TEMOS O 14 BIS ...

,-

Não mantemos r;enhum museu de, "relíquias béreus": 'úm rnotrvu

Fazemos questão abs�luta de/otereeer rapidez e coníôrto. outro:

O 14 bis nao oferecia nada disto e nunCQ veíú a Flonanópolis.
.A Toc-CruzeIro vem todos os dias (coisa que outros não tazem)

nos melhores horários, O avião? Convoir, podrao de contôrtc e

rapidez, Contmue prefe:.:indo a Toe·Cruzeiro.

, .�

j
I'

.,

C R U Z oE I R Q O O SUL. �.11!:,�_/
�,�4lY k
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cronista desportivo que bou

ver participado de delega
ção, apresentará ao CND

ou CRD em igual prazo, re

latório da missão que lhe

houver sido confiada atra

vés de cre Jencial tanto éS

pecífico a respeito da or-

ganização C,08 . desportos
nos países visitados

.

e .. de
outros assuntes de ínteres

se do desporto nacíona 1.

"

·i

no máximo. 3 partídns, o

prazo acima estatuído se

rá dispensado.
Parágrafo no. 2 � Quan

do. haver necessidade �le

"requlsigào de funcionário
.púolico, assemelhado, r.uti-

60. Para competíçõea
de futebol não será permí
tido o. embarque de qual
quer delegação entre 18 de

dezembro e 7 'de janeiro,
rem a realização 'de !-,o,rti:
das sem o intervalo miní-

.
tar ou empregado,í em em mo de 72 horas salvo quan
presa particular, o pedido do forem disputadas na

deverá dar entrada no ..
mesma cidade quando o in'

CND 30 dias antes d'1' (la- tervalo poderá ser 'de 48
ta marcada para o embar- -horas

que da delegação ou tio íní 70. - Quando se trats.r
cio do -pe!'íó� ��.M:�����,� _ se zoait

menta· quando fôr o caso, zar no Território Nacional
m encíonar'o o periodn- em a associação ou entr ía-te
cue se dará o afastan'entb autorização indicará um

cargo, patente ou emprô.ro '!:lromotora no pedido de
do a:treta, repartição ou período de duração às tlJJ.1-
emnr�sa a ([11� pertence :) mas que participarão, quer
atleta.

.

nacional ou estrangeiras,
as datas e locais das parti

, 30. - O pedido de auto-. das e as condições rinan-

ceíras da excursão.

Parágrafo único - Quan
. do as 'competições interna
cionais realizada'3 no T,·'n:i

tório Nacional, forem .•.le

iniciativa de jornais, f'm�s-

10 - Não será concedi
da autorízação para realí

zação ou parttcípação e111

competição ínternacíonai a:
associação ou entidade que
não possua alvará. não ;,8-
nha apresentado relatório
da competição ínteruacío
nal anterior,. esteja inabili
tada para competições de
tal natureza ou em àét,lt,,)
a respeito de muitas apli
cadas pelo Gl'iD ou pelo3 ...

CRD.

rização quando se tl',�.:aj'.
ele' assocíação, deverá. ser

encaminhado pQr in';;�rm�
dio das entidades. a que es

tiver silbor·::'inada, ·�om a

Ii1apifestaçiio desta conten PaTágrafo' úni,�I) - 0
cronista esportivü cle,signa
do para participar da com

petiçâo internacional que
não aprEsenta.r rrlati,ri') nc

r;:;!r<lzo de 30 diftS, fic�rá
impelUdo flp tnt,:,gl'll:' LidE
gação ao I mgeiro pele'
pra!.o de um ano e até que
cumpra a exigênCia.

11 - A associacrl.::J 011 cn

tidade cÂle descu�p,.;�l �:s

disposições desta cielibera
çào , al�m da pena d0 nia

_bliitação para. competições
internacional de 1 e 6 rri�
ses, quando competir sem

autorização e da mu!tlt d�
Cr$ 1.000,00 a Cr$ 10.000,00,
aplicada adminis+'_ t1tl,'<a-

mente pelo CND, es�'1.r.to
sujeitas as penalidade!'l pre
vistas nos códigl$ adot.a
dos pela Justiça pespoi't:
va, aplicáveiS aos que dei
xam de cumprí-la os re:;;
pectivos processos p�rante
os tribunais compet�ntes.

12 .;_ As competições il1-

ternaciol}ais nos desporto.S
individuais, quando·· :lão fo
rem <*,ganizadas delega.,.
ções serão .TE�guladas paI
deliberação específkn..

do ou não objeções,'mclu- ;::fJras, ou outras CJrg<,a.za-.
sive de' natureza técnka, o _ç6es, o pedido de autonza
mesmo se dando .

quandO' ção deve ser solicitado por
se tratar de pedido de f'.'n- mei de entidades vinGula
tidade (ligàs e federfl�ç6es) das

°

ao CND.
.

não se Rdmitindo de fOir-
' .

ma aLguma pedido direto
ao CND ou aos CRD, salvo
os de confederações.
40. - O pedido só �erá

apreciado q]lando instrui
do com a seguite documen
tação: ..."

a - 'ion,,>dtUiçào [la (le
legaçào;
b -;- Relação dos �)ftises

onde se realizarão a�'; com

·petições com o núinero a

proximado de partida;,;, in
dicação dos adversários,
quando pàssível o per10do
da excursão.;

e - Cópia autên�icp, do
co trato ,com o empresário
ou de ca.rtas quando os cn

tendimentos forem dir�ta
mente com éntidades des
portivas;

\

d - Prova de seguro dos
atletas;
e - Prova de possuir a

passagens de volta l)ll do
cumento que comprove tal

transporte quando forne
cido pelo órgão do �ovêr
no,

Parágrafo único - Tra
tado-se de delegação ama

dorista são dispensadas a.s

exigênçias das letras "r:' e

8.0 - Sempre que se tra
tar de competiçõe:1 int�rna
cionais com a part,icipa�ào
de aSsociações DiU �·ntftlad8s
sediadas em re?;iões fron

teiriças, o ped:tt) de auto·

rização será dirigid) ao

CRD 'do Tespectivo Estado
que a concederá, a.rt refe
rendum ao CND 8 eom au

diência da íederação ÍIlte

ressada, a qual por sua vez

promoverá o necessário ex

pediente à respeetivll, con

federàção.
9.0. - Após a realização

da competição internacio
nal a passociação ou enti
dade que dela parr.\ClpOU
ou que !!.. promoveu dentro
de 30 dias,' apresentará . ao

CND oti aQ CRD, qua.ndo
fôr o caso, circunstanci.ado
relatório com detillhes das

competições realizaria,; de
seus participantes. hfor:na
ções sôbre os aspectos (Us-.

ciplinrures (fazendo men-'..
-

.. ........
ção às penalidades

aPllca-, C A f E Z I \Ij H O NÃO!das quando for o caso), .
,

técnico, financeiro e so- G A {:. t '!. J. �' O !
cÍaI.
Parágrafo único o

"d".
•

50. - A delegação será .

B d F Rconstituida além jos atle- a-irro e átima' ecreativotas; de chefe, -. técn;co, mé-
dico, massagista e 'cronista Esporte Clube.

desportivo crede�ciadl) (jm
.

prensa, rádio ou teievisã-o) IPrograma de 'C'arnav'alpnrmitindo-se funções cu-

mulativas.
• I

,-
---·.,.... :"'''''''' :. !IIIu·.·IMIaf..·.:

P�rãgrafO único - 'Ira- Dia 27·2 �. Grito· de Carnaval e Chegada do Rei Moino
tando-se de delegàção a- Dia28·2 Grito de Carnaval
madorista ou de eftivo re- Dia ·1.013 Grito de Carnaval
duzido a critério do CND Dia 2-3Gritó de Carnaval
ou dos CRD, obrigfl,t0ria- Baile Infaintil
mente delfl, farão parte RÓ" Dia 28·2"
mente (> �hefe 'e 'o técnica .. , ..;"""itti�/'gr",,<;1",.....

·

te.��li��.

c.,,'i;i:!'''·''t.'
". "''''!Ur'k''

REDATOR

PEDRO Fã' LO lVIACHAD

COLABOkADORES ESPECIAIS'
MATJRY BdRGES - GILBERTO NAHAS

G1LBER'tO PAIVA

f' COLABORADORES

I
� .

n,ft\RIO íNACIO cOEtI:íE> -:- DÉCIO BORTOT,UZZ1
jr,tH LÔBO - MILTON F. A"VILA - uRILDO LISBOA

ABELARDO ABRAB:l'..M

.

t·r·".. ,,,
n r'.\

fi f� I J S,
ntos'. ii '

'/ :tí! ' f

l.�. • ..
RIO Será dada ii publicidade, amanhã a

tabela da Taça Brasil,' que apresentará.êste
ano, uma alteração das mais importantes. N�

hipótese"do' jôgtr,ttãô terminar por falta de
\ .

gàtattÚaS' provoéâd� 'pelo clube que der

campo;' êste perderá os pontos, qualquer qUE

seja o pacard.

Santos é .Univ'ersitários jogarão eme

nhã pela Taça libertadores
da América

Pela. Taça Libertadores da América
amanhã tio Pacaembú, jogarão .

Santos (.

Universítários.tendo o. jôgo Santos x Univer
sidade de Lima ficado para o dia 6 de março,

, .
.

também em São Paulo.

Quaren-tinha no JootbBU colombiano
Segundo se. informa no Rio,.o Botaío

go vem ,d,e comunicar à entidade Carioca que
cedeu .os, direitos do atacante Quarenti:n.ha
ao União Magdall�na., da Colômbia,

��------------------------------�

VIBLOK
Você me conhece?
Sou uma máquina que ajuda a cons

truir sua casa,' com barro e uma pitada de
10 latas de barro e uma decimento ou ,seja:

cimento .

:t\TqO precisL. queimar €o tão pouco rebo

car, melhoi'es 'esclarecimentos procure o a

gente autorizado e excluslvo nesta praça
sito a Rua Bento Gl)�.çalves,. 14 ..

Torneio da ��milade, entre
clubes varzeanos

Por L. S.

Foi iniciado, no domingo
. último, no feriodo da r.a.rde
em Barreiros, o "TO�1,I',fEIO
DA AMIZADE", pat,(I(;;na
do. pelo América F. C. loc,'Il
c'om o sensacional clássieo
varzeano Cruzeiro E. C., do
Bairro da Agrônomica, ver

sus clube patrocina.dor,

Após os. 90 minuw3 de

bom espetáculo futeboLísti

co, saiu vitorioso o !'ime

residido e dirigido pelo Sr.

João Carvalho por 2 1.8::1-

tos·3. 1. Apesar de desf<tl

cadó' de .3 elementos apre

sentou melhor padrão de

,

Adilson e Zizi.

Na· preliminar, saiu vito

lriOSO o conjunto .oca..l por
6 tentos, onde a péssim3,
atuação do arbitro, influi.a
no marcador dando· um

penalti que não ex!stiu ao

clube local, quando o oia
car r assinalava 1 gol para
cada equipe, fazendo .com

que algum ele:nento;,; do

conjunto do Qruzeiro E, O.
se retirassem· do gramado,
Estão de parabéns os ab�

negados e simpatiz��nte'3 do
Cruzeiro E. C. do Baid'!) da

Agronômia, com esta sen-
...

.

sacional vitória, colhida
dent;ro da �ancha do I\mé·· "

jogo, principalmenj,e na rIca F. C. de Barreiros, que
fase inicial, on4e [l, mei8.

sem dúvida algl,lma possui
cancha funcionou as mil

umá elas melhores equipes
maravilhas, e o ataque pro de nossa várzea.
curando abrir o marca:ioJ' .

Daí o triunfo sensacional

que colheu.

Marca,ram o� tentos, do
Cruzeiro E. C., Culica aos

5 minutos, ao cobrar uma

'falta do meio do campo, e

Adilson aos 35 minutos, am

bos na fase inicial, enQ.uan
to Amir assinalou o Ú!'1iCO

tento para os
.
ameri(!anos

aos 38 minutos da
-

. etapa
complementrur.
Dirigiu o prélio o 81'. flil-'

,

via Alves, com boa atuacão

devendo, porém, mio se ir

ritar com a torcida, como

aconteceu.
Formou assim o conjun ..

to do Cruzeiro E. C. venl'e
dor do primeiro Ólússico cio
"TORNEIO DA AMIZA�

Brito
o

seu . Alfaiàt�
Rua Nunes
Machado

DivulolJe.
lpi::l A ((�",P P

r,,, ·'I:·('T A nn"r

�r;;nr OI ",.' -

, .' -,

t \\\ô (O;;fErr:o�j.!! Oll"lnu!� 11JlO
" W. Di (f!��1
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atinge quinhenb$s rtrtl pes
soas, o Reitor Ferréira Li
ma compareceu ante as câ
meras da TV CQNT1NEN·

TAL, r.elatando 88 atfvlcm.
des da UÍliversidáde de san.

reira Lima respOlJ,deu per·
guntas 'a respeito:'do ,1° CI

C;r.O DE PROMac,OES Tl!:c.
NICO CULTURAIS e fooa-

.

Jornadas Universitárias,
lizou o planejame!fta Clut Imprensa Universitária, eon

a Reitoria executa. do Ciclo v'nio com a' Alemanha: fo,
Técnico Cientifico que sem ram outros assuntos foca
realizado no corrente ano. lizáda8 durante .o progr�
A entrevista, que dur(.)1l- ,ma Universidade do Ar.

cerca de cinquenta miriu.. A participação do Reitor

tos, versou aínda sõbre â$ ,Ferreim' LinÍa, no renomado

obras do Conjunto Univer- programa, alcançou
.

ampla
sítarío da Trlildade e a' repercussão· pela Imp-,rtlin-

r, construção do Hi)spital dt:!s cia dos assuntos debllt;nos.

Clínicas, que será dos -. mais De parabens o Jleitor Fer·
modernos e bem equipadOS reira Lima e -a USC pela
do pais. repercussão I que tem alcan-

çado suas promoções.

, A Universidade de Santa.

Catarina foi focalizada peJa
TV Contnental da Guana

bara, durante o Programa
Universidade do Ar. Como

se sabe, UNIVERSIDADE
DO AR, realizado por Gil

son Amado é dos progra- O convite de Gilson Ama·

mas 'de maior audíêneía da ' elo prendeu-se a série de

televisão brasileira. realizações que. a' USC vem

4esenvolvendo e que tem al-
'

cançado
•

repercussão nacío

m!.

_---------

Atividades Político-admiaislrâtivas
, •••

, Dentro do lispõsto no, trução de 77' novas salas de ta, medi'1nte convênios es-

.

êni PLAMEG I di t íb íd tôda'
uma terra ávida pelo auspi-

eOJ!1V O com o ; au a, s ri UI as por . típulando contraprestação
'

cioso encontro OOm sua me-
a Secretaria do Oeste �un· a região, em 1964. de serviços, colaborou fi-

.
.

'6
-

N'
-

d' õ
.lhor destinação. :

Clonou como rgao exeeu- a' sua açao íreta, pr - nanceiramente para a. amo

t f'��ftl' d da
..

t dit I
*** O município. de Água

or e � lZa or. .cons- pnamen e' a, aque a pas- pliação, melhoramento, re-
___________...

-Doce, por seu prefeito, sr.,
formas e construção de gí- Nelson Forretí, agradeceu,
nãsíos nos municipios de ao Governador Celso Ra.
Chapecó, Xaxim, São'�Cac-

los, Xanxerê, Sãó Miguel
D'Oeste, Itapíranga, Man-
dai e Palmitos.

.

No setor do ensino pri
mário, auxiliou fínanoetra

sua mensagem: "Receba, Sr.
mente a reforma, melhora- Governador, o penhor de

,
mentos e reparos 'em' diver- nossa melhor grátidão e li
sos grupos escolares e ee- certeza de que Água Doce e
colas isoladas, localizadas

seu povo serão sempre de
em Palmitos, São Carlos, vedares a vossêncía de mais
C.axambú do Sul, Mondaí e

êste grande benefício.
Quilo.mbo, além da constru- *** Santa Maria, , nõvo
ção de duas salas de aula

distrito. do município de
em Campo Erê e pintura de

São Benedito, teve sua data
tõdas as novas salas cons-

d
.

t I
-

d
-

truidas no exercício
.

de
e ms a a?�o marear a er?,

1964
• , carater orícíal para o. préxi-

, em convemo com o'. .

PI d M t d G
� mo d18 sete, aliás, conãr-

ano e ,e as o over-
mando notícia, que veicula-

no.
ramos há dias!

BEPERCUSSAO

ta Catarina.

REITOR FERREIRA LIMA .

Fi\.LA DA USC 0-�S:TAD(I
, • lUIS AJf1IGO DIAln:. DE sAlta CAlARIH/.' •

mos o ato que determinou
o. tuncíonamento do Giná

sío Normal naquela Cída
de. Diz o referido homem

público, a certa
.� altura de

cnao TJr:CNICO
CUL'l'URAL

Atendendo convite do co

nhecido intelectual, Gll"on

Amado, produtor do progra··
ma cuja média de audiên::� Florianópolis, (Quinta.Feira�, 25 de Fevereiro de 1965 ,

Na ocasíão o Reitor Fer·
.....__ ,- --------,

--------- -�----

RACIAL
. ,ODIO

Fazendo
Contínua

[,UA
Você que é culto; Você que ama as coisas be!as;"

Você que gostá de música coopere' na expansão desta

arte prestigiando o "II CONCURSO ESTADU.AL DE PIA

NO" a realizar-se nos días-s, 7 e 8 de julh:> I-r6 i o LI-

I douro patrocinado pelo DEPART_\M,:N:O DE CU_T T

RA a 1(1a Saldanha Marinho n° 47 no horário da manhã,

I
Serão atendidos todos os interessados com as demais

informações. '

Vítimas nos
lavra .em uma conferencia

publica.
Bàrnete revela que, '\se

gundo informações obtidas",
4 partidarios de Malcolm

se dirigiram em autc=ovel

,ao aeroporto de Boston,
depois da oonreren-ía, quan
do outro veiculo lhes ín

terceptou a passagem no

interior de um. tnn=L Os

oóunantes do segundo au

tomovel desceram do veí

culo com revolveres em pu

nho, porem "em lugar de
Malcolm encontl1aram aua

tro de seus, partidarios, um

dos au::tis portava uina es

pinaarda.
Barnette diz tambem que

NOVA YORK, SELMA.· 24·
(VA) - Como sequencia de
um clima' interno- de vío
lencias que parece ter-se

intensificado com o assas- .

sinio de Malcolm, uma ex

plosão, seguída 'de íneen

dia, distruiu, esta manhã. o

ultimo andar de uma mes

quita dos "muçulmanos ne

gros", situada no Harlern.
Vár�as pe-scas ficam , 1<-.(1

das e a Policia investiga ,ll

sinio contra, o desapare-rído
lider nacionalista negro
MaJcolm X por parte de

elementos do movimento

dos muçulmanos negros. se

gundo Aubrey Barn=tt=, ex

dirigente dessa organização.
Em artigo que aparece na

edição desta semana da re

vista "S,llturday Evening

grupos, se postaram auto

móveis da Policia e nume

rosos agentes a pé. Discipli
nados, os manifestantes se

detinham diante das luzes
vermelhas dos semáforos.

Os dirigentes de cor ten

tam obter á todo custo que
se acelere o processo de

inscrição de seus irmãos de

raça' nas listas eteítoraís.

.Os registros, porem, não
,

funcionam senão': alguns
dias por mês. Atualmente.

estão fechados até 1.0 de

Repução de' Vendmenfos s,á para os

oúe Recebem Acima de 650 Mil *** Em atendimento à so

licítação do Ministério', das

Rélações Exterinres,. o 00-

vêrno catarinense vem de

reconhecer Ahmed El-Sald
Gad-Hak, Consul .Geral da

RepÚblica Árabe Unida
,
em

São' Paulo, com jurisdição
sôbre o Estado de Santa'

Catarina. H<,l.viú sido ccn

cedido o ne,cessário "e'·e

quatur" 'à sua nomeação.
'*** A implantação da es

trada que unirá o Vale do

Itajaí à região Oeste, atra

vés de Curitiban<1s, vai C!3.

minhando no rítmo das me

tas tracadas pelo Governá
dor Celso Ramos,· aue a in

cluiu, prioritàriamente, en

tre as de maior valia econô

mica.
Seiva viv,<l do progresso,

as estradas de naturpza

econômi.ca, fazem circular

o produto' do trabá.lho de

,,** Para as 4mções de

delegado de policia do mu-.

nicípío de Ascurra foi de

signado por ato do Gover

nador Celso Ramos o 3° sar

gento
-

da Policia Militar
Irlandir de Barros Lima..
*** 0- ultimo Censo Es

colar serviu também para

que tivessemos ciência da
atual popul.'lção do Estado

de Santa Catarina. Estamos
com 2,353,356 habitantf:ls,'
havendo ligeira predomi
nância de homens que so

mam 1.187.501. contra
1.165.855 mulheres. A regiã.o
de maior concentração po

pulacion!il é o Vale do Ita

jaí. Note-se todavia, que há
boa' distribuição de habi

tantes por tôdas as
'

re

giões.
,'* * Prédio sito à rua Feli

pe Schmidt nesta Capit�l e

cuja venda foi. proposta ao

lnsti41t-9 de Ptovidência' do .;
Est'1do será avaliado pelos
engenheiros Domingos Trin

dade da ,D.O.P. e Raul Bqs

tos, dos quadros elaquela
autarquia.

BRASíLIA, 24 (OE) - O do exoosicao do ministro

chefe do �,qbinete civil da Roberto Campos, na reu

Presidência da Repú·'lic:a,. níão ministerial, poucos se

sr. Luis Viana Filho, ínror- rão os funcionários at/ngí
mau que a redução dos sa- dos nela medida, Entre os

Iáríos elevados dos servi- mílítares 'somente os gene

dores civis e militares, e r.ais de divisão. Entre os

ríos empregos partír-ul+r+s, civis os OU� ocupam cargo

atingirá 'apenas os une per- em comissão, e nas empre

ceberem mais de 650 mil sas nrivadas diretores e ai

cruzeiros mensais, deduzi- tos funCionários.

dos descontos. impôsto de O nrojeto a ,ser enviado

renda e contribukão, previ- ,<lo Cong.resso pr"nondo a

denciária. A reducão será redlH1ã,o dos salál'ini cio�
de flfin ,li 801; 5%. De 800 mil 'uncion�rios da Unioo Que

'cruzeiros a um milhão de. nerr:ehem mais de 600 mil

cruzeiros, 1(')%, De um mi- ol'U2,leil'ns U"1' J11ês. 'l'Y'o"tra-

lhão a um milhão e ?no mil rã que também os f""'oreci

() desconto será de 15%. O dos precisam se' s<>crifinar.
,

:projeto. será encaIll:inbaclo. Foram n�'l'Ivras d" l\II'.;.,i<;tro

a'O Congresso na· primelm.,' do TPe-'Qalho ao cheg'ir a

auinzena de ma'"ço" propon-, Guan"bara, procedente de

do dois meomismo: Um di-, Bral'lT<i., Adi"ntol1 ainda o

réto nar!!. funoionários ci- sr. Arn!;\l.do' Sussekind, aue

vis' e militares, outro indi- as uonderac:ÓIi\s das c�nfede

feto para torcar as emure- , rflCões nacionais de 'ewpre
S/"S a descontar. O resuita- gados e empre�adores sô

do financeiro será emprega- bre os novos níveis do sa

do uelo Banco Nacional de lário mínimo, poderão de

Ha'bitação em const'·I1"ão terminar a lter"',c:ões ni'S ta

de Casás populares: Sel'ão belas. Q Presidente d'l. Cnn

--'p.luidos ria redução, ',,'="-1 feder"r'.ã,o, Nadonar d0s Tra·

t.PrlflS e senRdf1res, p''lroue balhadores n'1 I�dústri"l, in

fixa"1 seus nrÓ"':r,.I�c; "enni- formo.u que os novos índi

J'Y'<>ntf'S, e dos ministros do ces serão apreciados déntrc

Supremo Tribunal. SGgun- de 24 horas.

Post",' Barnette diz 'que es

sa tentativa, foi realizada

ocorrencia. por "varias homens" em ju-
Houve pela menos uma nho ultimo, pouco depois

tentativa previa de assas-, que Malcolm fez uso da pa- março.

Presfdent'e do Clube Militar:
R_cão de Vencim'enlos é Ab:;urda os """"�'llm�n�s nearns l':llS'

RIO, 24 (VA) - "R�du- la desilusões nas F'ôrças peitaram dele e o ,lltaca.·

zir .a faixa de v�ncim, YltO,:; Armadas". ram a golpes·· em uma rua

de' militares e civis che-';rt Interrogado sôbre ;J.r pre de Roxbury, Massàchus"tts,

a ser uma idéia absurda" ten,sões governament�,is, o
no mês de agosto ultimo,

_ de.clarou' a' proposlt,) das general Olimpio Moúr't�o provocando-lhe lesões que

n-r:"p.ter>sõfs do .gOVâl'EO fe- Filho declarou que' "salAr!o eXIgIram seu internamento· direito a desfilar e nos ma-

l. 'i. .. I'reI'to' adquiri'dA", ql1�
em um hospitaL nifest!ir por nossa libero

deral o marecha.l' August,a "l v::

Magessi, presidente (:,), C'� não pode ser' rebaixado
P 1 t

dade sempre que quiser-
,

, e a sex a semana con- mos" - acrescentou o pas-
be Militar. ',"em qualquer ["egIl11e de- -

. . _ '

t·· " ál
secutlva. os Cld<tda0s de cor tor.-

mocra ICo. e que qu quer .

O antigo comandant.e das
t t ti

.

't"t! é
de Selma. Alabqma, cnm o Um, "coquetel ,Molotov"

'Tl'q,.�iCr.r." 08 Vila ,�õJ!.t!'1;:
en a va nes�, sen 1 I.J

pastnr },ni:'her Ki-a i!t f'�"n- foi lançBd.o esta lW!dru"Iada

dec'aroü qu�, naque'a ('1�()-
inconstituciona.l. Acha o te, realizaram ontem, Il"ani- contra o Quartel-General

ca, a chamada "tabela m::,-
general Mourão que o go- festar.ão diante do. Palacl0 dos mU0ulmanos negrhs de

rechal M3,g-essi" Ioi e!lll)sra
verno pode e deve a11 '11Cm- da' Justica,' onde se ach"m

.

São Francisco.
-

O ediiicio .f�

da con1 cuidados0s tScudos,
tar os imposteis, "princi- instqlados os serviços de cou ligeiramente danifica

provendo até futWllS mú-
palmente o de' ren<1"1, ""

registro eleitoral. e'Il 'sinal do,' mas não h0uve vitimas.

.;o'f'
-

d,-'
ra que haja mais propÕJl'(á·) de. nrotesto cont.r<l .,s OhS- O a.tentado fOI' dp-s"'or.p.rto

J 'r.a.....ops (ie melhoria •

na distribuição das riqlle- 'trur:ões e impedimentos' durante lfma batida efetua-
zas". comr que as aut"'riaa"es da pe1a Policia.

"Atualmente Cli3�;e o
O Centro' Industri:tl pdo tentam imned;r o exercício Este é o. terceiro' atenta-

p.resident.e elo Clu�;�. Mili-
Rio de Janeiro deverá tiL.. do direito de v:nto. do dirigido contra' os

tar - o que ocorre C que VUl�a:r n�ta fixando. flla Em grupos de 5 a 10 pes- "Black Muslins" (depo.is do

os vencimentos ,.á estão pOSlçao dla,nte, das. mten- soas, relativamente ;àistare,�;;inc�ndi9 J9,da cas" de GIl5-

aql}ém das necessid':d,e3.\�' sÕ,e� d� �o:;e,fl�� de.jl1h�tvir t:s entre si. _O�. �p.!'{r9� dimr;'�$)l�'J,ç��:; em Chicago, � o

ÍlJ:.'l,cr:editavel que .\:8. pO$S'a;, ,
'�8: ,po�ltfêa;.El�Ha� :p�r;tim- .

gm.J11-se da 19ljl1a e� o��� ;il'1c�9V} Jie um"" mesaUlta.

pensar em réduçõ,�s. EspP': ptr��s, par:tilculare$.�
.

)'fto- como de costume. Kin\t lh�t .. �tn )'íai:lef·). desde o ass�

ro que o governo �alÍ):1, 1.ti- n.�-nclàm_enw, icl,enttWi..;j��\r�'" dirige a ua',q."ra. até HO Pai'" sinio�'"'de·,Malcolmn. domin

formular a sugestã-::l, Pé,;S
ra ser feito pela Assocmçao lacio de, Justiça. Entre os go ultimo, em Nova York.

ti sabido que a vida e�tá Comercia�. ._

--- ---

câra demais não -ó nar'"
O presld�nte da lIma0 '

nós ll1ilitare�, luas "t,al�bel�.·' Nacional dos Servidore3 Pú'
blicos, sr. Edmilson Jor-:;'('
de Oliveira', referindc).S8 à

redução e à intenção de só
aumentar' o funcionalismo
em 1966, disse que isso" po
derá dese'll(�adear 'a ln:óL!Or
crise p'or élue já. pa3'>()!1 'o

- .......-----.....,.---�----------

funcionalismo púbiico" ,e
acrescentou gue. "a re<;:)on
sabilidade ,pelo que :l'� m:;,,

cer está nas costas �I) wi
nistro do, Planejamel�tG,
sr. Robert0 Campos",.
,Também o sr. Ibani:\ Ri

beiro, presidente da AS�(j,

ciação dos Servidores Cio
vis, protestou contra o FO
posito goverp,lJ,mental ,de
reduzir os .�E!ncimenú\lS- do
funcionalismo.

. "Não nos vencerão agre
dindo alguns dos noss"s" -

declarou ,o pastor King.
"Não re,speitaremos a proi

bição das manifest.a ....ões no

turnas por parte do go·
vernador Wallace. Seme

lhante medida é tota!mente

anticonstituciflpa!. ,Temos

tique-as s:uasum povo,
zas.

'É assim Que se pode en·

carar o surl!i.m,ento da B'u

men<tu-Curitiban0s, n o v o

marco 'aue se planta na ro

ta do desenvolvimento de

vencimentos,

Johnson iria a 'Europa 'em Junho
---------',--

----......,.-----------

. , ,
. �

WASHINGTON, �w '-

po�ta-voz .

da casi Btàn�a
, decJ.arou hoje qU,e,.:��ão ;:>'1n

da prema�urps os rUn\0l'C;;;

de que o presidente John

san viajará para u EI,ro

pa Ocidental no :ne;; de

junho próximo". pór outro

lado, negou-se a con1Jnnar

a visita que o. preSidente
Johnson faria ao Brasil e'

'ao Mexico em maio, para

participar de uma confe-

I reneia de cupula entr8 os

chefes de E;stados Jatino-

mantiveram em V,rashing-"
tau, na senlal1a passada.
Não obstan'te, as mesm.as

fontes desmentirartl 08 ru

mores de, que Johnson VlSl

taria Paris em Junho pró
ximo.
,Fontes do governo fran-,

cês informaram que 9 pre

sidente Charles De Gat:l1e

espera ansioso a .isita., de"

Johnson a: Paris, no lJróxi
mo verão, quando' espera
realnar h;nportantes cOÍl

versações com o presidente
.norte-américano. As úni-.
cas 'exigencias impQsms pe
lo chefe 'de Estado francês

foram de 'que a visita fosse

oficial e tivesse a duração
de três dias e que seria a�

companhada I;>0r -to.do o cc

["imonial )correspondente a

uma visita de um chefe de

'Estado.
A �ntrevista entre John':"

son e De, Gaulle vem send!)

cogitada desde que ambos

se avistaram em W9,sh�ng
ton, por ocasião do funeral,
de Kennedy.

:

Ar.ln�cs de P��ia" e E:perle das Mais

2\i:lmêd�'s 14·-r�ns. em 1,5 M n-'aliird ',I,

S�m '���'r:da - na A MODEL1!...1

Reitor Ferréirà- Uma R,êãssurne Praia Lem�ra Ma�ôs.
Os Mais Belos Maiôs São Eucon-rados

,Na A MODELA.R - Em 15 PÂgamenbs
-- Sem Enlralla -

ptofessor Roberto Mundell

de Lacerda passou o p.xer-,' para os civis.". _

cício ao titular prof. Ferrei- Fin.alizando, o man'chal
ra Lima, que regressou da 11/1'., .,.o,,�i, (fisse confiar 110

Guanah.�ra onde tratou de espírito esclarec!do do atual·
interêsses, da USC. , go,t!'.uO, para que "nào hu-;

O Reitor João David Fer

reira . Lima reassumiu on

te-u suas funcões � f"ente

da USC. A tnms"'1.issão de

carg0 verüicoti-se no Palá

cio da Reitoria, quando o,
----_.-

-- o

f:x�usi�ãu M3�Ônicõ· selá
in: uuura�a em Mar�o

americanos. 'I,
Enquanto istb, circulas

franceses autoriiados in-'

formáram hoje que ;) pre
sidente Lyndon: Johnson

deélarou alimentar a espe

rança de visitar a Europa
ainda neste verão,' �e a. si

tuação internacional o per
mitir. Afirma-se que John-

nador Carlos Lacerda a; lei
loar o camaroté presidenc
cial para o baile de, gala do

'

Teatro Municip�l. O chefe
da Nação passará em Bra

sília, os dias, de carnaval.
- Debatendo. prOblemas

do abastecimento, estão' reu
nidos os MiÍlistros Gouvêia

de Bulhões, e Roberto, Cam

pos, com o Superintendente
da SUNAB, sr. Guilherme

Borghoff.
- Aviões ,<l jato norte

americanos entraram em

ação no centro dó Vietnam,
para socorrer uma guarru.- /-.....__
ção governamental sul-viet-
namita. HI'ÍI uma semana,

- E; esperada hoje ,na: êsses aPfl.rêlhos foram em-·

Guanabara a atriz Gina . pregados em E:a,Nhi e San-

;LolobJ;ígida. Vem l)artj�i-' BhUi".
par' do Carnavál ,�a,:"',·{!a.

Ontem, chegou a a t r i z - Tomou posse ontem o

alemã �omy Schneider. prepôsto do Banco do Bra-

O Instituto Arlolfo' sil, como síndico da massa'

Lutz comprovou a pert�ulo- falida da Panair, sr. AI"'er

sid?de do chamado "t"lco to Vitor de Mag'llhães F':ln

gel,lldo", cuia uso I1"S 1'es- seGa. Aos funcionários, dis

tel'"s c8.rFl<lvales,"os foi' proi- se que sua primeir,'l provi�
'bidp pela Secretária de dência será determinar es-

Saude. tuciós, para efetuar o paga-
O' M"rechal ,Castelo menta atrazado desde ja

Branco, autorizou ao Gover- ,néiro. '

san entiou mensagem nes

se sentido ao governo fran

cês,' por intermedia do mi

nistro do Exterior, Mauri
ce Couve de Murville, por

ocasião da reunião que

RIO. 24" (ORBE PRESS) comparecer cêrca de' 800 tados do Brasil e, prova-

Será inaugurada dia' cin- delegados, de todO!;i os
. Es- :v,elménte, de outl'Qs países.

co de mar�o; às 14 horas, A
'
--------------......-

a "Exposição Maçônlca",

t e w ti
-

'-," d
"

�t.:;;�I�rf��:2; ··DV i ilu nao cogl a :. e
históricos, medalhas, livros

c'n r ue'l' m' 010 �e·
,

:"':'bl::':C' ded:'��;:';�:
, .. :,1:. '�, ,r e

.

'. "p,'f,eçi1·S>Oriente do Brasil". E'Jt rão
,.

__
li

,

em. exposi'1ão, também, vá- BRASILIA, ,24 (OE)

rios documéntos sôbre O "Na' reunião minostE:rJai re-

Duque de C�xias e Utn raro ce"temente rea'!z;a:lrl o g'o-

qU<i.dro de Martini. Essa ex-
�

vêrno não cogitou do con

,posição faz parte da pro- gelamento de t>re;;os" Dp
.

gramação ,oficial dos feste-. c1araçãó do niinist,·) Luiz

jos comemorativos do IV •

Via!'a Filho act"r'scl,'utando
Centenário. que na oportuni :l&,i,) houvp.
A Exposição Maçônicá d�e- I apenas aurovac;v) (le -lc"re

verá se estendêr atp o 'J., �o nno' l')p'"mlt.; c<Í . favores'
15 de noven'bro, data e, '�r'!",t,;,.lQ<; �.s "'''1"�",I�,,S I'rJé
r'ue será cnmep1orado ,t t.' de�

.

ma'" ,lvrrom os preç')g
150d aniversário da Maçpnar, seus produtos.
ri,!3. no Brasil. A exposinão
ficará franqueada à visitl1

cão núhlica até aauela da,
1ta. bem como os te"nplos ti JS'; !\ fJ f ti � V t?
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A PARTIR DE CR$ 7.500 MENSAIS

Sofás-Camas em Tecido' e Plástico.
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