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,

senta um grande coroa

ção, símbolo do amor e de
nôdo guerreira da brava A Escola de Samba' "Em.
heroína. Frente à Anita; o baixada Copa Lord", no seu
enrêdo exibe um canhão, 10. aníversãríc, apresentou-

Domingo a intempérie símbolo das varias b,�talh'ls, se neste carnaval sob o en- ESCOLA DE SAl.\'IBA Sôbre as BR 59, 36 e 2, o
veio empanar o desfile das em que a matrona catarí- rêdo "FlorIanópolis:_ Pa- UNIDOS DA COLON�NH." \, Senador AtíliQ Fontana Te-

grandes· sociedades, c�jo nense se empenhou. .

raiso Terreal".
"

oebeu do Dírétof do DNER'
"

julgamento foi transferido Muito apla.udidã esta es- A Escola de Samba' "Unl-: j o segtl.inte� b:t1cio., '

para a Páscoa, havendo no- Ministério' �.da Viação e

VI'! apresentação. dos ela Colonínha". trouxe Obras' Públícaa
'

Segunda feira o Tríduo- 'InUI"'(�a�a-o "'Iâ Guanab'lfi,,:ra". em seu enrêdo, q figura do '
. Departamento Nacional de

Mcmesco teve seu p=nto al- ,pescador catàrínense. .'. Estradás dé..l Rodagem da BR-2, inteiramente
to com o desfile das Esco- A letra do samba, íntítu- 'Gabinete ao Diretor mentado, encontra-se cm re

la���a�:rb�e pessoas to- r�,'i!UV" S
.

n''''vor�ln dJUH'rh2mllntns'·' ����a;:�ar�el;'e �:t�!�:· �t� oze�:roded:ai:��o, '29 de de-
. fr���:(li�:�'ia,c�����a���o, ���

:"':'",:S v;���:" co:�� .li' lu fi �n' � li 1Il! ilU "li II lo U ��o;:��� e �:�� d�o;;,�
, : �::��,o ";;;t�!O Fcnt.na �:,���7�:U:':õ��;.��::

ritmo 'e ,'l beleza, das nos- 'RI{), 4 (DE) - ;3 crían- ambulâncias não pararam fessor Abelardo Souza, Em ateneão ao seu tele- taurãção do pavimento, can-
sas �colas

,
de Samba que ças mortas; desabamentos durante toda ,a noite ,8 Muito aplaudida demens- limmá ,dat,;do, de 30 de ';nó. �(}fme discr�l1ina.rJfos

repetiram os sucessos 'ante· em vários pontos da cida- manhã de hoje, assim bem trou a alt;q. classe dos seus ;;e'mbl'o tÚ�i!"1o. apraz-me guir:'
ríores, de, desastres automoouis- como parte da tarde, eten- componentes.

'.' inton:na�·?o .ílusfre Senador
tícos e as Tuas e 'ferrovit'.s detido a Ichamaclos vindos ,.'(1!lJe os trechos .xías rodo- " a), Km O (Curitiba)
completamente írrundadas de todos os pontos do Es- PROTEfHDOS CAMPEÃ �'i:)S' BR-!?!), BR-36 e BR-2 in- krn 105 (Divisa PR·SC) Con-
além' de um incêndio, e tadu Continua a chover SlJPREM.<\. ('ruido,'>' �:r:tt're, as vias priori. trato PJ-271/64, de 9'12-84 _
dois príncíplos de fogo, são incessantemente Da' Gua-

, Úi,rias SdO os- seguintes: <Companhia Metropolitana
Samba·em:êdo:, "An'ta Ga- o resultádo elas fertes· chu- nabara c Estado do Rio, te- A Escola ele Samha Pr)- , ,BP",:} _ p\lrrtlba-Apiaí (pa. ,de Construções - Valor 'de

ribaldi ,_ A heroina de q,ois yas( c�u(' c�,em desde a ',1"4 - 'mendo-se novas ::l',1.l'.üv - tegiclos C1,'1, Princes�l 'aJcan· 'ylmentrição) Cr$ 1.400.000.000,00, (
niuzldos", 'Qrug-ada .d,e 11?i�� .?a Gua- ÇÕI:;S. Ç0Ú notável sucesso consa-.

.

)3R-:�fi� '.�,.;,- FlOrianópolis, j))' ,Km 105 COivisn. PRSC)
Autor: Abelardo Hknti- naoara. ps BombeIros c grando-se campeã supre;na, $;w.l\!tigueJ! 'cl0 00s4e "('i111- _, km 162. (Papáneluva)

•. ,� ..... _.__, .........- -- �� .. "m .. -- ......�. "
- ... W'ill.

'

do' Carna:val de 1965.
" '�'pla:Q.ta(jitó) i

� Cor�trà(o P,J·3Ú2/(H, d� 2O:l.1:
411 J'�h :)"1" , l b" O"í'" '; ;'.�iif.;., -{lue s�r�u�m no curso ,da palestra BClhr'!'l rltp·)n. grnca ','�le- d ,"�l'o .. ;'9' ';' J;. b" t't'b ,DcTto 64 '_ Ü2>lli>trutQra ,Rzila'rá e,'I' 011 ('�� l"lõma· O O "r� cOl::o'chu;pas ll'Onlcas. '-. '''<'' ,

'.' ". ..', .��.) , "
' �\ 11 a.., J,

•• ' •• \,ii,," V
'_ ",

.� � '''\'. �<'mbro.mc que uma �'e� p:'ovQ«mu unia;' g::)�'(;lH d9�, P3s�istas e. :'bo- Ahtgre', '.{'Pn.V'im.en't,açãd�. �
Frene ,Ltda. :- yalo.r �� NEREU C9R�íq ;- ',J.:,arg2.�hada g�ral n,\._aSSl'iÜ'n"Ja que !J:';"n�· j" �e2:a. (1'>,s c:abrcc�la�, a1'Ianc�-' " No. 'que, dl2' 1'6, peIto �I C'r� '1.9�O'.WrQ.IH,o,Il().. ".;' • . ,�,,: .!�tMl"1.vaqt.s Jlrov;�s orajs <l,c 'ú.�1l, t!(I��IJ:SO "'I Wl1 .��M" ,:tft', ""JtrJ�,d"ll t/·r�4.;:""-�'1 ' �'" I �dD�s ��!;\. f.!;l'iQ,,"tm,ha�,)q,.'� '1;.< �:"'u;.. ,.��"�",,, ""tll"Ol' "':E�,�;'fl)'��i','11",�,i'11citÚ1 IJJa'6�.tl€:JI�����",,··I:r" ra' �1a s:!��h'llnlt'a que � �li-�6rSC))\ ,ôf];a.\9 ;(S,e,>: "",p:tCEhado tiõ- il�:SLre.. - �"f>\:/ '1?1",I'U 1:'-''';I-.�;�"7 jt '-! �"'1I, . f.. -4'"-�- ..

' li- �iti.la jJar e (a aliea Ca:-r-NflJIIMIIo ..... Q v,'__ '"') _:f:r.' '). "
_� '"� Itr ", ... '. �

,

� 'hor "papo:' da c1(1a;dc�' , ,:"'" ': tímutá, lJ,rti dos calÍdid�tos\navegrl�' naS ., 1 a:!pon'1er�m . nas� ruas de 08',: ·tr�ého's ta- implalltadQ� 'os', e�clareClmentos'

.'fI' . Foj com essas -P21a,,�as 9.�le R�lwl.1S:fb" águas dl: Da�ifl,. in(c:r-rolllpeu.o 'hrusca.' F�orianópolis.
J

entbn't ....am--8e i;;tn regilpe d(l: dos.. cnn�nri.:menta-o� \.,·:ruda -Ram,os - o m2�or Jorna.h.st� '. �1,a )'llente. pa'n.t dj;l,:ér·llJe; em tom said.3nicn: ,_ -

o 1 não eordi!1lmente" I d }' f le do me an-es"11 ,i d 7 S conservaç::m n rma,.�u:,a e, la 'pouco a.cl -

... '. OOP',N ..; '..
.

- I<�n. uJsc�r 0:-de , ... , CO�O dlsc�r��o
.

DECORAÇAO, tendo a nossa Divisão de a) .José Lafayei te SUvi,ano� �u ao auto� rIe, OS .FSPl\1'IlH 'JS çx ,

E I· "tl,e Dal"wm, I)OlS na{l pnsso lIcCitar a Idelll' �
"

, ' aI
... �ANTES, logo que vun para J:i'lIftianopo: 'de:ter no 11lCU albulll de família, lá na úl. 1II!'.t Conserv,'lção recebido elo !Io PraÀo - Diretor Ger

• is. No m�J,';l!> 'instante o' a:pr��t:nflt�ó, �e. t:.imu página, entte os meus antepassados' Muito embora _ o Prefeito __. ,

• ',:!rou-�e, pc�o ,br�ço cJ co�. aquc:3 �L'Íusa� o retrato de um m:J.�aco! , Vieira da Rosa houvesse
'ue lhe CI'a nl'opna, nos-se a 'COU\'Cl;' ,ar c." \ Na cátedra - dizcm os seus CX-111W'1O: III

,

l'
...

I JIII :;Ibm·to concorrência. pub 1-
� -.,i.go como se fôssemos 1'clhos con le;' I·

- era um fazed'or de' amigos e admira<)o •" dos. '

í.' res, S}1hia dourar a pílula com as amen�da-'" ca, para ,a orn.<Ul1elltação
� Soullt' oéI� morte do _Prl�f. ºt�on .(\�.. G�;.:

'

(jes "'que I) Iu·oressor·al't!sta :ia,,�·ltr{lduzÜ? • do, centro, da ,cidade, atra· 'as.... ma Lobo d'Eça em Pa<1 Joaqmm, atmyes uo na se'Ya sclvarrem do latmono do Dl'" vês Edital n, 8, datado de... ie uma Cl'Ôlliea dc Silveira l.e��i P:t1h.I'-t" l'eitO Romall().
'"

.

,

; , •
'

... 7 d f últ " 27 de j:u:ieiro de 1965, ' ne,.

•
la n' A Gazetá de _.e everelro I!no. De Oíhon d'Eça re(',ebi duas grandes e �

nhlUT!,a u. roposta ap,,<iT(:lCeu.'r;l)mecei ,ale,r ,.a,_ cr!?ll1,_f}.� ,;�,0N� � •.�.,?",.s�.· ..)w�,ll',(Isas di.sLinções. A pr,lnl.eira foi ,.".'a- �
-

'--1!\v"" rld>?l:a rt.Nie"'.r" l'Jl!') -'

li "n'a Prefeitura até o dia' 7 'de� ',upa mCI!�. ;1lfP�\��l, ,,;" "';3?f....�?.';,'.� .,::,,� '�\l. rr,*o'1l:!f�,�UJ1\}dou llara. pref!lclar o seu y () ri; •.
" 'liâs logo

. lf,(él',.,." f�.o:, '�"u 3iytfJ'1f ti"': /f.�OllH�;NS' E ALGAS, a mllll que J;l':tda � " fevereiro,' razão pela qual a,
� u:;;a1' o verbo' no' 11t;ctento �Oda. ,'ez

.. !lUC \ Ilha lm,!'a lhe oferecer na minh;!. obscmida- � decoração, do ceJ;)tro da ei-" :e !'Cf('J'ia ao homenageado� C"r'l'l 'Os O·Jl·S de literáda. A outra foi qua;ndó propôs (" d Cl
-'

l' o t a � .__ .;___ __;. ......: --:::-• ",cima e abaixo, à procura, de uUla pa1!L"r;-' meu ingresso para a Academia Catari)len-. a e nao poc e �er c n T .

" �sc�a.recetlota. E somente na úItJl�a Jll1,h!l se de I,etras, 'fazendo qucstão, êle próprio," tada.
� fói que me salt�u aos .olhos a. cruel reali- de. saudar.·me na solenWade de posse, oca-,JIII lade: Othon d'F;çà. hmrm falecu�,:. r sião em que p,rofel'iu uma das suas melho. ,

.,. Com o jornal �la mão, o ,e�pl1'l�O a:mla r.cs páginas sôbrc' a função das aeademi",s •
�eluiando em aCCltar a n<lt'cl�, f�uel as· e a luta dos nossos artistas do passado pa. "• .im, por longo tempo, a e!.ocar a m�agt;m ra vencer as harreiras'do provincianiSmo.' •

... daqu(':le que foi lmm das. fIguras maIS ,m· D.eixou alguns Jivr�s em que pôs todo o O CeI. T1�eseu Dominf."os
" iulares (las �e�ras eata�nells�s d� todos sabor da sua 1Jrosa fluente e cólorida. Mas'" Mimiz, Coordenador do Po-
.-los. tempos. A lluagf:lll nao

. �o do mt.elec· escreveu menos do que podia ter escrito. •
'

, .

" tual, do l'&m'ersado-I' a�ravel. sellll?re 1).::...a um espírito imaginoso, de criação es."
liciamento na Capital, Jun

� brilha,nte 'l,1a ��a,Q1 !m,,� tambem !lontânea c lírico por natureza. Punha no � ,tamente com uma 'equipe
JI do amig'ó, d? l!-�mem, em ��oec'�I do 1'" estilo umas discI'etas notas qlleiroziallas'" de altos funcionários da
� mem humarusstmÓ que se ll'radia,'a do não com o en"'enbo de ,um imitador me· � Secret/lria da Segurançali'

seu ser,' (lUe', t1'ãltsbordàvâ"d�s' seus g' .. díocre., mas' c�n a, fôrça renovadora de"
•' 1 -. Pública, elaborou um es-tos, que fremia nJls :sua�,pa avrfs,; ',. ' ,quem llossnia suficiente persona.Iidade pa.

Não gua.rdo pele Ulll retrato est,jlhco� 1'a não se deb:ar, absorver peio ll1'ltlêlo. A
quema de policiamento que

• imobilizallo para sempre,' �s ()�11l)$'; :1;1;1;(;', Eça de Queirós, aliás, foi a sua grande ad.' foi cumprido <durante os

• dos, -a face lhida, o cor�o .�t�ll'lfral{o. na miração literária. Eça e Anatole Fiance. festejos carn,avalescos·.II' essa mortuáda. 'Nã.o
.

o VI, fehzmeDt�,
..

neso Do autor de OS MAIAS tinha luna cabeça' Muito bem elahorado o
, • se último retrato. A Imagem que me hcou em bronze na sua mesa' de tr.tballlo, o mo- •� de O.thon d:Eça é aqll�la. das nossas Co,ll- nóculo entalado no ôlho malicioso, o SOl" � plano, foi cumprido 'a risca
� versas nã Bjblioteca Pública, ou na rua }'e·, riso irreverente, quase imperceptível por II1II trazendo benefíc.ios a seguJIII Jipe Schnútlt,' ali defronte ao PONTO trás dos big'oties flue ]he caíam sôbre a" r,'lnça da população duran
fj CHICo V�jo'{I 'destacar·se ,.da pequena roo bôca. E posslúa, à maneira de Eça, não só.,. te o tríduó ·momesco.
... da de anúgos, alto, eseanifrado, com llm o gôsio da frase oantante, mas tamlJém �a p,

J' ch,apéu escu�'o desabado n� frente, �le. sátira mordaz e por vêzes atrevida, do de. ti!(
gàntcmentc ve!',t'do, o maXl ar :nf n�r s0nho caricatllresco, porém sem os traços'• .alongando-se, no rosto descarnado, lemo grosseiJ:Os dos criadores de aleijões.

.' bra.ndo U,lllU figllra de EI Greco. t:lc. faJa e Nesse estilo dei.'\:ou-nos algumas pagl''_ gesHeuJa. As sua;;; :!1�� parecem. dilpl!t_ar lUis esparsas c :um diálogo com o CORVI.. •
11111 'à ]Ja.l&'l'tá a primaZIa tia conuulleaçHo m· de Edgat Poe, trabalho inédito, do qual"
JIl teí�ctuà1. :Mãos, finas, alo�ga:das, n�]'vosas, ouYÍ alguns trechos que êle próprio me lIIiI
III( à medida que ele fal� V;:10 tlelJu'\ando no leu em uma· d�\s últimas lisitas que lhe JIII!IPI alO ii. im�gém verbal c, 9ualldp se assere: fiz. lIIfI
II1II 1:'<111, :mql breve m,omcntn de l'c'no"s"l. e Em�HO]\�NS E ALGAS, scu último Jj. III

.

" para dcsqansaren�. nos ombr�s �e lUIl dos
HO, o eseri(ar se despoja ,dêsst? lllll;neiris- �

1l1li interlocutores. AlIas, tc(�O o seu eorp J par, mo ]JUl'a se apresentar 'com outro ll1strü....fIII ticipava da conversa, nrando,se, ora .llar!\ me'Utal, mais adequado' ao tema, e às inten •_ II. direita, ora })a1'a a esquerda, o-q mel], cóes' do artista. São l>ágillas cheias de luz

f.1 nando·se lig'eiral11eute na;.� �" i're?+ç., 'J'od:" �, de .poesia: a poesia das marinhas, que êl- •
li ;;'l.e se, exteriorizava di0!ll8JaCamcllte nessa tanto amava nós seus devaneios paisagís. �
..r d.ramaturgia de gestos e de ?Jall!vras. A, ticQs, seín todavia eSjLUecer' o 11 mén,; "

. fIII sua converSa ru'a quase um mo����liogo. Os irfutllra humilde e sqJftária 'po seu peque. �'
iid estudantes adora\fam ser argmd:s por' no llllpld'tl marÇado de surd �s e i '1\ a,tà "
'JIl ê,l:e, porque ouviam mais do. f!�,e �a}avam. tl"ar.édia!l. Àl'tista llumeroso, cuItiva,,-a a.

� nma vez;, esquecido de .e·tml}a a:al1,�-�e-lllilitura, a música, a liteJ;atura e delíciav.'. "
"i um aluno para e-ca:rnmal', D"S:!;C ,.. ","-- .se com o ing;,êllVo e J;nisterioso el1canto das •• �orrer sôlJrc .() ,pOlito' stnteado. rêsp!}nden·· coisas antigas, .fde que vivia cercado, cqr •

d rio êle prómio às pergun"t'ts que endereça- pnttos bizarramente espalhados pelas tw ,"
... va 'ao e....-:anúnando. Quando acabou de fa· .redes, e as telas, e os 'móveis, e as ce,.ã •
Iif lar, disse:

, . micas que fazem da sua casa nm autên'j "
.. - Muito bem! EstoU satIsfeIto, pode co must'u. Era nm bctmem que amava a �
... �r. .', _ ,ida. Amava-a em tUdo o que eh tem df JIII!
JIII Foi quando o Pro!. He_nl'lque da Silva superior e de h�, de trlln<:itó�o e" �
,d Pontes, Q_ue se encolltravll na banca, dete· et*o. AMú'RAVEl;t� a palaVra qlJ.e êle " ,

JIII ve ° môç.o oue H. 'a se lp-vQl1+and'\:. ,�" �� �osta,:a de �regar - e nes�e qua •_ - Um 'momento!�6"Prof. qth<In d�',!' !iflcatnro I110S vamos encontrar aquilo que '

di 0U dou 10; agora vou ver ,quanto devó/odar, essencialinénte o �l1UJreou ao hml!() '{l" •
'J111 ao alUllo.

'

existêllda: a sua juventude, a intoead.- ..,
• E iniciou a arg'Ulçao. ".�, mocid:,:..<le.. do seu esp'rito, que não e�l1he "
JIl Entret'lllto, Othon ,(l'Eça nã') era um r:eu rU1!IlS 116U1>.4ellonios no SI'U Df"rillanen' •
ti' llflOuirl'llto, um facl1udioso a ex··u'"Í'··se em te l'nnlântico lfa.l11ô:r� ,com as coisas. E"
P -'esatada e ülll'l11tmte verborr:>gilJ.. Toons o .eI·2 tt1.lvez pOl' • isso, e graças a isso, [1'.,

'a�il ,C'OIn 1,r�zeT,. n"e"flS '''' ene'" I;" ri'!. 'uuava !<eul'l)l'e& ,:lt:ompai de jovens,;.'f.�lI?.(fl'a, i;llUt,��"
"

IHaneir,t vltol'e�c[� como e�sas â"hi, 'es lJ(i,êi y;,,"m
�,i�:llenf.ar as cií ',.',' lU! J ,u1'o'a ,'h..-', c slt:'aóa� de pá!>'SàrolS na

"

.

'b: ,�.h ...;<' ,;,c",,,'e"",,"I'Íi:r�t"iíés hj�al'''''S'' (1' • ('rI\) f""< (l. "i,ma cl.erÀa Dri
.'•• _,'@!>.l$., ""

.'!ll$. __._!..._��j' ; ,},�, �l, -: _\1'",;:'2�-�'_- :J,;" "I,

'Apesar do. mau tempo'
reinante na Capital do

-,

Es
tado o carnaval deste ano
t�ve a caracterízã-Io

'

a aní

mação que foi uma constan
te, tanto Q,aS ruas C01),10 nos
diversos Clubes.
Com a apresentação do

Boi de Mamão, no sábado
foi ínícíado

:

o Carnaval de
Rua, sendo que o dos clu
bes teve seu início na sexta
[eIra com o' baile munící

. pal.

que Blumemberg (Avevous).
O enrêdo traz urna figu

ra viva, representando Ani
ta Garíbaldí, com vest'do
ttpfoo, Dois globos' sigrufi
eam' os dois mundos, CC1m

duas bandeiras, Brasil Im
pério e o pavilhão ítaííano.
Na parte posterior apre-

cola alcançou sucesso na

.apresentação de. segunda
feira honrando mais uma

vêz 'a bandeira vermelha,
branca e verde que traz '. as

cõres da tradicional Escol:,\.
Este .ano alcançou o tercei-
'1'0 lugar no desfile. '

"EMBAIX.o\DA COPA
LORD"

O samba é de autoria d;o __o - -j-._ .. "

acadêmico Abelardo .:Hen,-

5
.

,

dríque Blumemberg e .foi ins·.,>' .bns orpirado nas belas praias d '.
, ,.,' 'U

"

Florianópolis 'e na mnjestQ'" -, .

sà Ponte Hercílio Luz. �
O rítmo da Bateria e bõ··

leza do samba de Blumem- :t'o�
berg fizeram vibrar a mul' ..,
tídão que aplaudiu ,'1. tra>

'

dicional Escola que 10gJ'Qt!,
o segundo lugar no que po
larizou as atenções dos' flo

, rianopolitanos .

,

r'*'
;)anta

16" Distrito RodoviáriO . F'e-: -�-----"'-"""'-.....,-------......._.;....._..--......

deraI :(SC) qualquer oomu

ntcação no sentido de düi
culdades na sua manuten

ção, em razoáveis condições
de. tráfego.
O

.

trecho

Sí'ntese ele Notícias"
� ,

Polfico ,_ 'Adminis'frafiva

NENTE"

. Se o estilo é o .homem, a

'OllI�"t é, a- face de um govêr
no. A construção .do Hospi
tal dos Servidores Públicos

• é afírrnaoão rob�sta' da rne

.a h01nGt11 '110 govêrno do
Celso n.mnns.·

"FILHOS DO CONTI- �

�stá de volta a esta, Capí
t-al o líder do govêrno à As
sembléía Legislativa, depu
tado 'Dib Cherern. Reirrícia
suas atiric1.ades, após um

déscahSo np, praia de Cam·

\

o M�is Belo Vesh,árl0 de Verão
Melhô1re-� .condições de Pagamentos,

- Sem J:nlrada:� v,; �
1,.:, ���\ >. "'�;�� t;�'�'
Na A MODl!tAR De Mt)rlas�

, Apõs ,cçnl:l11i,!' o c�,I:'1lia-
m:;;pto . do. trecho 'V iadutn,

(ii) l:l;�l.' Ca'SlJf,r Du·
1
'l't', ....��I" 'f.f"�. -,\1 '.I' • 'l Cf1�1�1:;.

"MuntÍqueirn" aC!Ola HS p-ü
. Eiézi:tna. lIa'Ve1Tout� Raio: Il'lein's n'(:'didas com vistas

}lha do Carnaval" de FlJO- à pPvimentaçã,Q nsfáltica da
estrado.. em c1emenda aQliS: 65, eleita; por 'lllllmif!'!i-

, bairro de ,COQueiros, o cha-daele l}(jr uma e.ficicIlt:� co- •

. mado "Bairro c1t\s Pratas",missão jlllg'ud(fra, 110 Baile

l\iunicipal, l"ealizado s��ii':t� A' obra" como, se sahe. r5 do
, 'pl,<lIlO ele ação da CODEC,. feirap.p., no Clube 'Doz!.' t1fl,

Agôsto, ma.rcandOl ulltênti,-
co sucesso .no carllav2! que

. �se foi. ]\Ta qltarta 11aeJl!�,
leiam a rCI)Ortagem do tl<)S

so Repo.tter ;lt;lci:ll .- Lá-
7.at·o ,..BUl'tolol�eli, iJ'.rOntlJ,üíli
ció" ; eojnentado ". aCi.lnted::
lPeilto do Car'naval ,de Flo-

ri:ínópolis.
'

,/
E, já quq estamos no Con,

,tinente; vale recordar: dia
19 há,verá fi concorrênr:ia
pübl�Ca para a construcão
do grupo esco18r çJ'l. Coloni
una, C0111 1'0 saJas de, aula.

POLICIAMEN'1'O
EFICIENTE'

;

.Ainda
'

casO' ·"PANAI'R"
___ i

tI'ansfe.rida
em, virtude

BRASÍLIA, 4 (OE)' - Foi

para � tarde
do maú tempo

Fr-ança, Alemanha. Itália,
Inglaterra, Espanha, Sene

gal, Libéria, Chjle. Argenti·

Artigos de Prai�· e Esporte das M�is
Afamadas Marcas; em 15 'f�n�alidad2s,

v '.

Sem 'E!\lrada _;. 'na A MODELARreinante na. Gll,'1nabnra, [1.

viagem do Presidente Cas

telo Bra:n.co ao Rio. .onde
.

permanecerá até o·'dia:lO. d'
chefe da. Nação' receberá

nas La:rrm.ieiras, os Minis

tros Corcleiro cÍe Farias, Ar

D:lldo Sussekind, Hugo de

Almeida.' Leme, sr. Guilher·

me Borghoff, Superinten-,
dente ela SUNAB ..Uma co

missão de emlll'cgados, da
Panair irá t�mbém se avis
tar com o

'

Presidente da

República, quando fará eu- Funcionár�os da' Panai!:

trega. de. relatório ao chefe tê;m aqdiência. marcada pa,
do Govêrno, mostrando a 'ra, hoje com o Presidente

Autentico sucesso mar· real situação da emprésa, e (1.� RepUblica, Vão, fazer en·

cou o �\T B�ile Munil'ip'<Jl de solicit.ai1do autorização pa- Úega ue rel:1tório, U1ostran·
..

·t
-

d RIO, 4 I,OE) - Serão cc- Presldent.e· da Repúblic�" O

FPolis"yealizadO no Clube :oa que a massa �8.licut venha do a verdade:il'a SI uaçq.o a

nhecl'-'oS nas l)ro'xl'ill'"�1'10 chefe do Govei'no pl'DllUn-Doze d A!lôsto, sexta feira, a onerar. Serão aptesent�· emprêsa, ,analisando as ce111- " .' . ", ,,,.) -

-

,

� -

18 b' ,cl::uá discurso- n·). OC" F;cnurna. promoção do nosso
.

elas diversas sugestões' ao sequências de S11,<t pnra.liza· 1'8.S os mem ros (,.o 11(1· < �, L. "

B
'-

l"t d t· ,'o o'l'ga':'o ele cODsultfw elo anullclando iJ término elOReporter Social Lázaro Marechal Castelo '. r/lllco; çao, e so lCI an o au orlza-
_

.

f 1· G" ê o o COIlselllo ro" período ela inflaGão <, ,) i'!'ü-Bartolomeu. dentre elas, a transforma- ção para que a massa a l' Oi rn ,
.

v 11- •

,

D t clo· da desinEla<;iio. ::1'l:5an-Foi eleita, Rainha do Cal'- ção da Panair em fundação. da possa operar. en re as

d·· t- fi lSultivo do Pl"ne,]·anwnto. Alo "ue n5.o mais se::�',o aceii:J,<ival de Fpolis 65, a srta. O Itamaraty expe lU ms- suges oes, 'gm;!t a, que .... "

Elezian{1 Haverrouth, com a trllções. ;!tos embaixadores. transforma a Panair eni cuja instalação estú ma1"- tos os motivos [\ti.lal":l.en�ç

original fantasia'de Baiana, brasileiros em Portugal,' funda9fto, cada par.a' a próximt, ,tel'çé.' al�gaGlos l)ul'a mune:lta ele

� f
. .

h' feira, com a presença �Io pre,ços .

��;�:����i�"D;e�uta'.d"od-q-u-e�dr"aa·_c"'·a·\barcOi OS mêlsrem os festeJos' momesc(1s JI '

'

ocorrido em ordem, tendb BRASÍLIA, 18 (Sücursal) vés do pagamento antecipa- que visem a promoção de zar a. execução da .presentecomo uma con�tante a ale-
_ O' deputado Muniz ral- do. de quotas e renlizacão vendas oU;jl'edução de pre- lei, n,1. esfera administrati

gria sem e�oessos.� Em La- cão, (PSP.AL) apresentou de sorteios com distribui- ços de' artigos de comercio, va, vendo para isso serem
jes, ale 'de desfile de caro. ontem, à Câm,�ra Federal ção de prêmios. �<rnediari.te pagamento de �o· baixadas instruções pelo
'ros aleg�s os bai1!?s 1'1:0S projeto de lei que extingue. É o seguinte o texto do tas' antecipadas e cOln sor- respectivo título no prazo
ClubeS ��i:tm sucesso ab-

em toqo o território. nacio- pr@�eto Art. 1°. - Ficam 've- �eio de prêl��s. '., d: 39 dias de sua publica.soluto.
-r' .nal; o. 'uso' de carnets

.

�a dadas em todo o territó.. Paragrafo UlllCO - A m· gao. .

Em Camboriú, . Laguna pro'moção de vendas" atra·.' rio" n�cion,�l, as atividades Tração da 'presente lei será O d�putado' lv,Iuniz Falcão
com o tradicional BolatPre- -, conside'rada crime contr,<t a anunciou que pedirá a
ta: Rio. do Sul e Tubarão o economia popular, ' punido cODstittúção ele Comissão

da.s com. a ,pen� capitqlada. 110 P,9.rJamentar de Inquéritosà Art. 3 aa 'Lei Í1°. 1.521, de 2G, l)Hr[l r>[)n;'31'c(llrafJ· de 1951,

RIO vai i10licar 100'milhões no Brasil

RAINHA DO CARNAVAL

na e P,".raguay, para que co

muniquen.1 em cRI'ater o'l'i·
cial que o GQ 'êrno brasilei·

1'0/ resolveu substituir a

Panair do BrflsiJ pela

VARIG;, (ll11 nossas linhas

a é r e a s intern,".cion2is" A
élenador Braslleiro da AlianVASP, por suu' vêz, vai. ror·
ca para o Progres�o,' Pl'e:':mlizar nas próximas h,oras, "e < v

_

a sua proposta para absor- viii .que o Banco Int�:r�
ver o pesso,'11 da Panair e ID!.irl,cn,no �e ,Desenvo]\G
dos serviços que eram exe- -. J11!=!,I:\to, �p�lCara no Bra:�il 1)a�J. um. bilhão
cutados pela emprêsa, eJ,D (iS, c.Ç.l'c:a)le 100 milhões ce dólares.

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

'p heja'mento 'tem Conselho
Consultivo

RIO, 4. «)E) - O Coor- dê c1ó]a'res. A.Cl'eSJ81JtDll
que a participação no!'te
ametic::ma no fUllC,,:) de

operaçÕes' l'e'3ide'nc\a�s, ele
vará o capital dá Aliança

e meio

.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PORTO BELO ATÉ MESMO NO NO-

rOIOli., os 81UB eei_eu os �oe ey-aram
A atua! situação

Vietnam·.
OSVALDO MELO no

série de ataques por parte
de mil 'guerrilheiros %,,111-'
nístas na Província de Kon
tum. '

co

revela

1952

tos centrais,

Sindicato dos Arrumadores
de Florianópo1is

Séde:. � ·Rua Conselheiro Mafra, .175

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos oS A:_

saciados em, pleno gozo de seus direitos sindicais, p::.ra.

se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no próx\-.

mo dia 27 do corrente às. 8 horas na sédê dêste Sindica

to, para tomarem conhecimento e de:iberarem s6brp a

seguInte
ORDEM DO DIA '

1. _ Relatório a ser aprese.ntado pelo Sr. Presidc'}

te do Sindicato, que constam os recursos dos principais
acontecimentos do ano de 1964 Balanço Financeiro • .:';0

exercício; Balanço Patrimonial Comparada e UUl'J. De

monstração da Aplicação do Imposto Sindical. tudo em

conformidade com o Art. 551 da C.L.T. combinado com·

o Art. 14 da Portaria Min'isterial n. 884: de 5/12"/1942..

2. _ Parecer do CONSELHO FISCAL sôbr.e as con

tas do exercício anterior: De acôrdo com a alínea "B"

do Art. 524 da C.L.T. as deliperações sôbre a tomada f

aprovação de contas da pil'etoria serão por escrutín:'o

I secreto
3 .

.:._ JULGAMENTO E APROVAÇÃO DA PROPOS-
TA ORCAMENTARIA PARA O EXERCícIO DE 1966.

No �aso de não haver número legal para_o funcio

namento -da Assembléia ora convocada, fica marcada

uma segunda convoçação para outra Assembléia no

mesmo local e dia, uma hora após a ,prim€ira que será

realizada com .qualquer número de Associados presentes. \
-

DEMOS'TENES TZELIKIS - Presidente

1957

•

__� ��� � �� l

Condominio FernandoLuiz
Com 3 salas, 4 quartos, terraço, co-

I .'

pa, cozinha, banheiro' porão, dependencias

A :

2" 3
.

para empreg�d_os, garagem para. dois carros ,partamen·tos· .'
, ,·ea quem adqmnr parte do moveIS. Aluguel , '. �.

" r.:' (.
. .

Cr$ 1;)0.00,.

�:�t:��::�i�:_n:��:��;i::n�: ��:�: E;�: Entrega em "outu.bro de:�651J
, .

. .

Jnformaçges Praça "1,5 'de novembro 22
·f'

'

s�� fone 2828·,Comunicação
.

Dr. Norberto Czernay comunica q\le instalou

gabinete odontológico no Edifício' Julieta, conjunto
s�a]�s, 203, a J;ua ;re1'onimo Óoêlho. _

'.\,!' Atenderá exe1uSivamente com. hora marcada.

l'ma'ções no consultório d",::;.13 à&;i<,19' hora:;;
,)!& 3�5(j';'i�"::�� '�!:''';' ��.:�. 'J; ",

,._.*_. ---... !!iIlíl.��", J �. i'o" �,
I··�

I
•

S
...

OCíO/S

Com grande animação o·Aurore Viégas Bruno, um

Clube da' Colina (Lira Te- brotinho carioca que acon

nis), recepcionou seus as- teceu em nosso, carnaval,
sociados e convidados pa- com rima linda fantasia de

ra os quatro bailes de car- "Oriental".

naval que foi sem dúvida,
absohrto sucesso. Na noite de sábado p. pas

No baile de· segunda-feira, sado o casal Orlando Goel

realizou-se" o tradicional dener (Almira), em sua re

concurso de fantasias sen-' sidência recebeu convidados

do classificada em 1.0 lugar para uma festa carnavales

Dione Bilbau Silva, com ca,' que segundo estamos in

um luxuosa fantasia de "A-
.

formados, aconteceu bastan

te movimentada.rena".

Festejou aniversárío de ca

samento- ontem,' o casal A

milcar Cruz Lima (Heloisa
Helena).

Deu rápida circulada em

nossa cidade, a j!>rnalista
Lauzimar Laus, da .revista

Manchete.

Rio:' Foi classificado em pri
meiro lugar no desfile de

6mt.asias .

no, Baile do Muni

çÍl)al, Evandro de Castro
Lima.

. Casamento: Realizou-se na

última terça·feira, o casa

mento de Ronaldo Schmidt
com a srta. Neide Camp,os ..
Após' a cerimônia civil e re

liziosa, os noivos .receberam
cumprimentos na residência
do senhor e senhora "J'V.Iilton

C:1mpos ('Maria José) e em'

O senhor e a senhora dr.

Francisco Wosgraus (Ivo
ne), e sua filhinba Juliana,
estão passando férw,s em

sua cOl)foitável residência
na praia -de Coqueiros.

Para um jantar americano,
em seu apartamento recebeu

convidados na noite de quar
ta feira, o senhor e senhora

dr. HideJbrand ,Souza (Tere
zinha).

Concéinão Mária'Meyer . Lea

trice' Meyer, Vera Stet'en,
Miriam MUssi Luz e Vanda

Mussi Luz, J'oraln a "Bali
zas" .que deram nota alta

no carnaval do Mun�cipal e

Lira Tenis Clube.
"

Na. lista de hospedes do

Querência Palace, o casal

Nazareno \Snnas (Alexina),
'Ele do alto comercio da ca

pital paulista. Acompanha
do o casal sua filha Silvia,
·que veio ver o carnaval da

capital catal'inense.

Em recente reunião era la

mentado não serem classifi
cadas no concúrso de fan

tasias: Yara Gualberto (Pri
mavet;a ,na Holanda) Vera

Cardoso (Magia Oriental) e

Sôpia Regina Costa (Pierrot.

Será nos salões do Osca,r

ME Alguns dias em Porto Belo para um rc-

pouso,tanto bastaram para convencer-me de
WASHINGTON, 4 '(OE) ques comunistas de or tu-

que havia acertado,procurando aquele. re- - Segue-se uma cronoto- 22 de outubro - Instala- bro, na regrao Koribum

canto maravilhoso. gia das atívídades. dos co- cões do MA.AG � do servi- PleÍku, (1) envolveram fôr
munistas no Vietname do, ço de Divulgação f' F,ela- -ças regulares do Exéréito,

Praia magnífica,agora toda íluminada.uma Sul e acontecímentos ror- cões Culturais dos KU.A. p d t d V· t'
-

roce en es o ie narne Um comunicado do

baía mansa,aguas claras.fartura de peixe-e relatos, de' 1954 até o ciicío bombardeadas em Smgon; do Norte através do Laos: mando do Exército
.

b d
de 1965. 'cidadãos norte-amerrcnnos (2) constítu iram agressão que e •

camarões e um hotel para em' acamo ar· os
- .

. m agosto hOlP/G -'tI
.

feridos. aberta -que�havia .sido bem encontros entre fôrças do

hospedes.servindo de boas instalações e so-
1954 preparada, comandada por govêrno e rebeldes (,; mu-

bretuClà.oferecendo uma alimentação 'sad:.a 1958 oficiais de alta patente' e nistas no 'Vietname do Sul
, levada a. efeito "por fôrças 18 d t

.

8 de maio a 21' de j uiho e se ernbro - Filrea,5
e gostosa '

I 4 de janeiro Grande regulares treinadas no Viet comuní t t t 1
.

.

d 1 di
-Ór

A CQ,nferência' de .GI�.!,le,)r3,
bando de -guerrílhetrcs co- name. do Norte', ie í','.. ) utí-

s as, num 0,8' que

O que me surpreen eu na,qu,ees
,

IaS Ja e,rn sôbre a Indochina con :xda ,. se calculou em 1.500 ho-'
.

.

d munístas ataca uma! 1�3an-' Ilzararn- .armas
. reítas )10 meus a t '

t
, franca camaradagem com a gente boa da ter- em que o Vietname 3e)8. i- ,

' , .tacarn e amam a

tacão ao norte de Sa izon. Vletname d'o Norte e em capit 1 d 'p .

vidido ao longo da Pa �'8 l8-
-" . •. ., 1 a a rovíncía

:

de

ra foi O número de turistas que apareceu pGr' lo 17" entre .0 víetnam> 00
outros países. comunistas. Phuoc Thanh, a C!.per,3s

Norte e o Vietname' cio
1959 cêrca de 9(} km de Saigon.

lá.
1 l' Sul; estabelece-se uma Co- 1961 '

25 de setembro � F9.lan-

Muitos ja havam trocado a bonita mas,Du 1-
l11lSSaO Internacional de 8 ele Julho _ Guerrflhel-

.
' "

-:

do perante a Assembléia

cosa e movidentad�ssima ..praia' d.e Cambo- Contrôle (CIC), cornpcsta 1'OS comunistas atacam urna
29 de janeiro - A Rá,- Geral dá ONU, o P]·es:d.el1"

� . do Canada' da r'''dJ·,. ss da b ílit
.

t "1
dia de Hanoi exalta :1' cr:a te Kennedy declara que "os

1
..

.

b ' _v, .• "" .' ase rm 1 ar vre riarm ,8. e�11' �

riú póI' ,aqlle e' r'emanso para,um· om re.pou-· cão da "Frente N' 1 _'
. .

Polônia, para' físcafizar a' Bien Hoa,.matando e. Jerin-.· , � . .'

acionar carvoes em brasa da guer-

so de fim de. semana. implementação' dc;s :'l.COlC10S. cio vários runcíoná nos nor- pela- Líbertaçâo do Vietna- ra no Sueste ela Ásia" cons

S P 1
'

1 t·
.

no do M� '\('
me do. Sul". Sua- "sag::::;;fb, 'tituem uma ameaça à paz.

VI'mOS .la' moços de a-o au.o,. que.. ev,araln e-america s .. ," ,f. \

_

_ 1.9�<:
tarefa' histórica", seZ'Uil�;O

b
vv 10 de Julho - Na ]:',lbli- . ,

de reboque no seu �arro,uma em arcação cação "Bandeira Ve'.Tl!.Õ-
um-a irradiacão da emÚ:só-'

.

d 1 12 d f' 11< \ "" ra, é "libertar o sul" .

.
com todos os apetrechos para' caça a suo- e evereu'o - o ",,'1..1\'_' lha", dos comunistas 'oel-

(Grupo Consu'ltor de As- g:'lS, Ho Chi Minh, -:!'hef� do
10 de março - .li. rcrr�111

mar'l'na e enqllanto. la' 'estivemos,eles esta- ,

1
criada Frente Naciol'lo.l l')E'-sistencia Mi itar), d0s EUA regime comunista. d" 1, iet ....

Ih
.

toma a si o adEstJ:;:v�(:I",to name d.o Norte. d')r,'ara:
la' Libertação cio Viet'1�\Í'1':

vam nos seus mergu os. do' Sul, dirigida pelos C')-

d
do Exército do Vietniól1ne. "Estamos construínd0 e

�

Tambe'm muita 2"ente· havia esta o em nossa d SI' rl'd d T munistas, anuncia qlJ'� "e
<J ou. a pe"l o o \ l�tlla- . socialislno no Vietnan:'�,

f d h lançará uma
.

ofensiva. de

Capita:I e que aqui icara tranc� a nos
..
0- me mas o' estamos constn;íl�<l')

1 17 de abril - O i{:O'i'êLlO apenas em um.a p�rt<� ào guerriUías para imperl:l' ,',S

te' l's vendo com tristeza a chuva tambo:'l 81'
I' ·t 1 ' E) I e.' ições de 9 de abriL

su -vwnaml a ape.::t para. a paí s,enquanto na odn

d t
4 de abril - O Vieto., fl)11e

nas vi raças. ONU con ra os c011111nistas ainda temos que orienta.r e

do Vietname elo Nor!;e, JS' levar a cabó a revolt;(;'io .

do Sul apela para a '8IC a

'POr lá também chovia. fim de efetuar '''uma i;'l:'E-quais, infringindo os awr- dem(\::rá-tica e anti-lmpe-
Chuva de trovoada,rápida,pouca. cios. de Genebra, iumedr;m rialista da classe mé,I;a".

diata e en{'rgica in'!(',ript-

Lo'go., den,ol's O ce'u voltava à sua cor natnral os cidadãos do norte 'rl'é mi <:;ão do crescente tel:')'01"5:-

l�
,
,."

.1960
mo e subersão eomuni,,�',as

grarem para ,o '/letname

e o sol a brilhar. do Sul. por todo o Vietname ::0

Nunca senti calôr. n80" =']8. .�i·áia lT1agnílicaj Julho - Os �omunj"las Junho-Outübro All-
Sul". Continua no riróxim�

. . . .. 1 e4 de setembro -- Unu:. fll.;mel'o
lJm"l brisa fresca do lJ1lClam a prImeIra q;.!l1pa- mel1tam as atividar!es Itn3 •

onde soprava sen1pre' nha aberta de l'r,lpa!$al�d'1 guerrilheiros comunistê\'; n ..)
; BrillL U SI2 11",.;.• 4�.�

rhar de dia e á nôite. no Vietl}ame do Sul, (d,,-, Vie,tname' do Sul. M�nH��ta. c.ão Anfi-A m'Aric.. Fl!1.j=l
.

d h tribuindo im_DresSG.' ,uh,;- 26 de o·utllbro _

r'\ P.I·e-
v . seguida: viajaram para o Rio'

Como enl t.oda a parte,falta ali él mão o o-
·t I

'. .
'.J MOSCOU ... 4 (O.E) '_ M'1is, te-al'nerI'cal10s -ao VI'etn" de Janel'ro o'nele va-o' l'esl'dl'r',

-
-

C\l CS. pe a "Frel_l,,� N�\:::io- sidente EisenJ;lower asses;u- de 2.000 'e<'1'1 cJ nt.· ','f'- d N
',"' c :,m .

. . ,.

mem para aJ'udar a natureza. nal Unida". ra à Repúblfêa dD VieLr,a- " �/ a es . �$la 1 ? orte. ,
' "

.

'L -" _.' ,- .
- ços e SOVk,l�OS, marçhqm MOSCOU � (OE) - Oer- "Deusa do Sol" uma linda

Ess!l.. n,atuI>eza da,.dl·vosa que tp_� ,,1.r tr8113-. '\

. 111e, em 'SeU

,qEll1to a�11''�.-
.

�a: a eJ...'h6l'vaeja "Ol't d" d �'�
>. ,

f 't -

M
\., -Auxili- d

"f' \' '1 I;l
1".56 :'

_ .'
. . . L. '.

_ l .

.'. ".." .'t'P�' \ .'
n ?-. �,':l Me uas. I pesso�' przy. .an as�

.. fi.' ato.la'
a o;ra,

"
,

sano que;os' '0" ...., -� 1\"""" .J�r'
,

.

..

.1...; ';tr�:::....:J ':I;�_.l.r. ..i..
.

Ih
.

h '
.' ,; . .' ,. .

.. (," €!.lCana 6ul ..."",ctru,
I .._,,-'" O

.'

'n'F',
- 'ii. '�)-emi;.( �i�"�mli:;�'" autêRtica í.

.a,r SOSln a. dos. continua' l�J.a. ,,:<1Jtd'u I quamt.o a polfcia apressada- frente. a -eIhbaixada norte- jáponesa,' foral" fa.alistas..
-

6 ele abril - O 'S'')�'(rno o Vietname na 'dlfiCII DO
.

, .'
_

-

mente, reforça, seu disposi- amerÍcana -em Moscou. Pro- do con�urso re UzaQo nos
do Vietname eb Sul anun·- rém' esperanc.. os:a." luta (,.·11e t·

-

d
_.

. IVO com varre oras de ne- testaraIn contra os últimos salõ�s do Lira Tenis Clube_
cia que conünuara- "cr'i'a- tenl pela frente" b'

.

.

. " J • ve e arr.eiras de aço pava ataques aéreos norte;�meri. ,

borar' com a CIC. 10 de nov€mbro - Lr.) manter a ordem. Os estu- canos no Vietnam do Nor- ,No cluhe Doze de! Agôsto,
carta à CIC,.() V:etnà:l1e d,'ll1tes irão protestar. con- te. fQi -considerado o maior
do Sul declara que o:; J. La- tra os recentes ata�ues nor· "Folião" durante, os qWlt\"O

baUes de carnaval; o Senhor
Pedro Guilhon Pereira de

MeJlo, sempre muito bem

acompanhado.

Na sede em construção, a

Av. Hercílío Luz, realizou-se
os quatro animados bailes
ele Carnaval, do Clube Doze

de Agôsto; que nada' deixou
a. desejar aos seus ass<Jda·
dos e convidados. Uma festa

infantil, na tarde de segun-
2 de ',JUllho - RepreSf:'ll- da-feira, também foi ponto

tantes do Canhdá e eia In- alto do carnaval fIorianopo
dia na CIC constatam (jUf: litano.
o Vietname do Norte' P. cuI-)
pado de subversão e agres'
sào disfal;çada contra o

Vietname do Sul.
6 de dezembro - O go

vêrno sul-vietnamita pco
tesl:a à Cle contra a �Yl.üo
'dução de armas e �l".ni

çõe� feitas na China Co
munistas; grande depósito
foi descoberto nos pl,,:iul-

Palace Hotel, a recepção. do
casamento de Jussa Cabral,
�om"o Deputado Genir. Des·
trio

Elesiana Haverroth, Miss

Brotinho, Miss Santa Cata

rina, Miss Eleg'ante Bangú,
MisS"" Faculdade de Medici

na, e agora Rainha do' Car
naval de 1965. A suave e bo
nita ,Elesiana, com uma 'bai
ana branca,' deixou,

/
muita

gente com agua na boca.

Convite Missa 30 Dia
,

.

'HILDA PEREIRA DA GAMA LOBO

�'EÇA profundamente consternado com o fa ..

lecimento do seu extrémo�Oso OTHON
DA GAMA LqBO d'EÇA éonvidá os paren
tes e amigos para a Missa; ,que será celebra
da em, intenção da 'sua alma, às 8 horas do
dÚt 8 do' corrente, na C.apela do As::Io '·das
Órfãs.

Antecipadamente a ramília agradece a

todos qlle cOlllparecer-e:m a êste ato de Fé
Cristã.

t<j�,,' 7365..

Auxiliar de 'Escritório (Datilógrafo) e
�

Viajanfes e Vendedores Pracista .'
Procuramos elementos que queiram .tra

balhar para fazer todo o. Estado de Santa
Cátarina e para a Praça de Fpolís',. e adja-

..

" .

CenCIa3.

Carias com detalhes e pretenções, fon
t,b é�r, :referências, etc. pam· á Caixé). Postal,
38::: Nesta. É necessário carta de fiança:

.�-------------------------------------J

,. VENDE.-SE
Vende-se todo ou parte de uma área

de terra de 12000 m2, ideal .para casa de

campo, criação, .plantação e olaria, situado a

5 km de Palhoça, local servido. de ótimo es:"

trada, à.150 cruzeiros o metro guadrado.
�.;;t>' ,T�l'atar com RenaldfA '��Ya PaláciofHt(s� ',,'
�Diret � s':2 "Anâa ';', '"

�

";� ,;;. ,.J'T' \
: .

.

t ( ·�l�])'\,Y/
.'

.
, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Joaç,!:tba, - Vem aceleran
.

do de formar pilotos avia- A organízação e a manei- 'dade das instituições prã-
'do suas atividades, no senti- dores e seu consequente ,rá c?mo está sendo dínamí- tícas, o que depende

treinamento, o Aeroclube zada as atividades da nossa também em grande parte
de Joaçaba. Conforme apu- conceituada Escola de Pilp·,' das respectívas aeronaves.

rou nossa, reportagem, ele- tagem Elementar; que ja Para os' 'Municípios'
,

VIZl-

va-se a 17 o número de aíu- formou, 6 pilotos .avíadores zínhos, inclusive Videira, is- que necessitam serem imo

nos, que deverá ser levado, não deixa dúvidas que�êste" to é bastante sabisfatõric, u- postas a vôos de aeronaves

à inspeção de saúde, e "daí 'ano o aeroclube apresentará ','ma vez Q;'L18 para essas Co- de' aeroclubes, por parte da

com incentivo às aulas teõrí- 'um saldo muito satísfatorío .munas tem o Aeroelube um õ.a 'Zona Aérea, Também

cas que se realizam à noite, na sua patriótica atividade, plano de ação que as possí- em ,especial, a dificuldade

,

CO:NVOOAÇAO, a. fim de não sé verem pre- dependendo isto do aprovei- büítarã de, também forma- financeira, reinante, em to-

.

Pelo presente edi�al são ,convidados 'Os seríhóres .acío- judicados os ínterêsses par. tamento teórico, e norrnali-> rem seus 'pilotos. dos os aeroclubes do ínte-

nístas da Empresa Nacional, de NavegalJãO Huepcit@ á.A_ ,
tículares dos alunos. rior do Brasil, e não menos

para a assembléia geral trdinár1a -que se hializará, ntl dia
-

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

;�n��:����h�e�9��á,à�e��a��ià�aC�:eas::!�1;h:�fUl1,Je- O' Sa'ng�U'e e 'o C-or'ava"o'I) � Exame, discuss�R��!��ç���o r�látórió '

da dke.' "",
,-

,

',' ,'," .,', ,'� ,

"

toria, 'balanço geral, conta de' lucros � pei'd9A '@ pste. ,

"

cer: do conselho fiscal, relativos .ao- exercício 'de '1964'
'

2) - Eleição do conselho, fiscal e respectivos -I suplentes: OR�EE PRESS - U:ru;s ,e desgostos, que provo,cam, reações. vas.�ulates. ,N;os', ca- laboradcras. Pelo visto, pro

3) ,;_ Outros assuntos de interesse da socíedade.." '.' o· coração, que durante- tô-' ,as ehàmadas emoções nega- ,chorrós walentes 'e agressí- vocam no cachorro de SR-

, AVISO:' Acham-se .á díspostção;: dos senhores acíonístas; ,'na : da' a, 'víd,'l .despacha regular.." -tívas; ,'�ausam grave, altera" , ,vos,' "os "hJesper'a�,Çls -sons gradáveis recórdações: que

séde social, os ,'doi:timehtos ,a que sé refête ó �r�i_�.;'�Ílte,:Q :s�gqe� pelas �ias 'cg�e.s :da, circu�aç,ão ,sanguí.', fortes=de' sirene "'9�,_os,' g�l ,ningllém ',saPla onde é corno

go 99, do decreto-lei n° 2627, de 26, de,' setembro'; va�cuJal'e�;,'nao;,;,po,de "VlV�r, nea: espasmos dos vas.0s,co- pes de'lJIartelo ,nupI3: bacia vívia- antes de aparecer no

de 1940."
,

�eI_li um iSÓ �inU�9 'sem re-. ,r�n�rios e elevR:ç1i� da preso vazia" a 'sa,éud�dela ro's�pot Instituto.

Florianópolis, 25 de- feYfÚ'eird de 1965 --

'

.-:Ó, ceber novas e .novas por-. sao do .sangue na aorta. No te onde estavam àt,'Hlos ou,

Demervàl Vieira _:_ Diretor Presidente 'ç6és dêste' ifq�i..do, Por' ís- 'entanto, a maioria .dos físlo- iriclusiv€ a ;par.içâ6 -de. 'um E11,l DOUCQS dias o cach'Jr-

6.3-65
"

tó,. Jnã,is, �!céi�, qUe:, séjam" logistas consiçl.ef,'l,va que' a 'eterno_ rn:i;1_ligO,�� ó",Cgato -'- �o fiéo,u completamente dés:

,as: conCÍiçõés-"em -que,:se a·, pressão do sangue na aorta" simultàúél'mente' à: el\"v::J.r.ão conhBcido. Desenvnlveu,r,E)

-----,__-__;__;-----_;_�_;_ -"_'__,;_'�.:I' .ehe o orgíi,ni:;;m6 do' home'ui; e o' estado dos vasos coro· da pr�sãop�: ,a:O.Ha's��djjq. 1';lêl�"U1J'la ,"1guda. neurose,

,',

, ',' ou"'do<:ànimál;, 'os " inecanis- < nários mudavam em fonna, tam' ,oÍs ,'artérbs, comnárhs, Os 'ai'nirelÍlOs elétricos g"a-

"

' rrújs -reguli<ldore.s ptoi:mi:am., unilateral: quando a 'pres- O fornecittlento: do 'san�e vavam continuamente as

, "

',', " :' à tócf«(o�custQ,' ,fornecer, ao" são ;dEi el�vada; os vosos se ao corg�ão' áumeuta:' cresce mesmas ,'cl1rvas: provas con

INSTITUTO':DE CUVI'{JRA' .oEltMÀNIrA",c�Fa,ção'a:.quantidadei; not- dil,<ltavám 'e quando baiXava," Sua c,aP�Gidaqe' ,de'trabálho. :-, vinci,mtés-, de que toõas es-

"

,,"
'

:m:lJ :déâ;angue.'
"

"

se cotrstrillgiam.
'

"

'

'

"',, tas impr!lss,ões
'

e em�ç;;es

.',
Em -t�oça�, outr,os 'caclior- nega.tivas ºbrj�;w�m a ,('0'1<;-

, Ma!" acontece' ,às ,vêzes ,No laboratório dirigido ros, que sãb muitos, rea,gi.'1m 'tricãó dô,s, vas')s càrdi<> co,:,

que;:J§ste� 'mecanismos, ' fac" por Moisei Marshak, mem· de ,maneira' diferente; O,' ainda que a pressão dOI san· ,

lham. Enfão, se'produzem bro correspondente da A- ;comporthm\:;Í1to :rÍ1ai� . signi-' gue p,a- aorta se elevasse.

espasmos e' à condtri'ção dos cademia de Ciências Médi-, ficativ.o, foi ,o de um mastin.

vasos: coronarlOs que ati',"l.· cas da URSS, foram' reali·' Fkava gela-do de mêd6 Óu' Ni série seguinte de ex,

v,éssám o musculo cârdiaco.', zadas interessantes 'experien suspenso' nos sustentadores uei:'i,êorifls, Os coJ,"!,borado

'Assim, começam -algumas en ,cias.' Termoeletrados:' sensí· que ó rrtantihham em con· res resohmmm outra d.ispu·

fermidades; inclusive o ,in· veis a menor mudança da' sequência, de ,quqlquer rui- ta. Os médicos afirmavam

,,_farto do ,miocárdio, grave eu veloCidade da circul,àção (10 'oú' dÓt:; :J..Çi singul:-lrmen. que a dp.sGonecção do mns

"fernfidáde. "',
'

'

sanguínea, foram ,conect,a'dos t.e temível • para' Trus - culo rardiaco do siste'1:a

19 hs. '

' ,o� �édicos tiveram a 0- ao coração de um cachorro. - (covar,de). assini o 'cha- geral nR ci.r�nIRcão spnp'uí-

" ','
, pOTturudade de, observar co- Resultou' que' os animãis se' matam no laboratório - a: ne,<t p0dia provocar esnas

_14 ..�..�5, mo difere,nte,s ,"ldversidades' ,distiguem pelo caráter das bata negra' de uma das co- mos dos vMos coronárhs.

R,P?li1.<>das exneriên�i'1s c"'m

anima;s, os fisiologistllS" c1e,

mf'lnst:rl'1mm, o contrár;o,

M�s A s<>hido- (we Ó n':l.rrÓ·

tico frp.5a ,'3. a�ividnd8 do sis

te1'l':? - nervl')so cpntral t8r�'i ..

versflndo' os :n"s"1,t.8d"'s fi ..

n:l;� da experiência,
r

ero a
I .

(Do Correspondente)

-
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ANTENA, DE QUADRO
• TOC-MATIC
Além do som magnífi.co e do enorme alcance, somente os rádios "AIf Transistor" PHILlPS têm antena de

quadr?, que garante melhorrecepçãoem ondas curtas, e "Toc-matic ': comando por teclas, que permite ligar
e desligar o aparelho, selecionar as faixas de ondas e controlar a tonalidade com uma leve pressão do dedo.

Os rádios transistorizados PHIUPS por sua ,alta qualidade são, também, os mais econômicos: o rendimento

das pilhas comuns é maior. Somahdo tôdas essas vantagens, P,HILlPS é, realmente, sua melhor escolha!

- L 3 R 79-T - Portátil, transistoriza
do, 2 faixas de ondas. Possu'i 7 tran· ,,:,
sistores e um diodo de germânio.
Equipado com duas antenas: de qua·
dro e ferroceptor para ondas médias,
Caixa de madeira revestida de plás,
lico·couro especial.

l4 R 05-T • Luxuoso receptor por
liltiI, 'com "4 faixas de, ondas que
cobrem o mundo"; '1 transistores, 2
diodos germânia. Duas antenas: de
quadro e ferroceplor. Magnifica
sonoridade.Caixa revestida de plás·
tico-coura especial e frente de po·
listireno de �ôr marfim,

ANTENA DE QUADRO:�
de efeito dir!!eional, que
elimina interferências e

assegura sempre melhor
recepção em ondas curtas.

•

o elegante teclado "TOe-MATle" simplifica
várias funções de manêjo dos rádios PHILlPS.

J;DU'àL i,," IIGÕ)

O Stmhor João G�n('alves '\:";,cr" Presic1ente c13 Cámara

')!"
I n'ljp'l'''pl,ptr''dos aPArfo;- Sindical da'Bôlsa O'leial d-e Vrc!::Jres ele, 8an�a C"t r na, no

P,c"nnfL Ft'lr,'lm conep,+ad�s uso de ,suas atribl.\ÍGôes Jee;a's e t�rmmdo por l'a�c o C1!<"

q:,,<: nfls hnr""',6:ri"'s e il"flnl'l'l dtsI',t\e o'art.- \." e ,hã1'!i�rãf:', d" 'Le'i lFet\errl-fi' ::n'llti, de :3'
......

i:::v1.n.s em n;fpl'eni-,,<; spt�r�s de dezembro' ele 19:,):l. que crz T�s':eilo a f's:','l!ização e _

n,rs ".,11<;P,1l.1"'s mp'" '''p'o. f:fJ, neamento, dó Mel'cad�) Mohj'üírlo,
1)1'A R nrin�in" 1 a l'tél'ia do

"

,

RE�ütvIi:: '

lO} Comunirar Cj_ue'> siln1"nte poderão vender açõ3s e 11

tulas de Sociedade Anônim�'s c�m séde rê Le F,"t:\-'O, ('

de outros ,da Fedei,�tção, os po-tadoJ'es ,1r (', e 'p ('f);S f'"

necidas ,e visadas pela Câmar"l Sindical da Bôlsa Ofic:a

Em- P0UCOS dias o laço fi· de Valores de' Santa Catarin?;
cou meto. Em sua volta, ,2°) 'Corpunica; também, ql'e os senhores Aldo Linhf

fOl'maram·se no mus�ulo res Sobrinho 'e Antôni6 JúEo da Silva, não estão crede

trÂs zonas: a necrosada (ea- dados pel.'l Câmara Sindical [1a Bôlsa Oficial de VaIare

rente de �,'lmrue) - o infar-
, de Sánta Catarina, :J ve'nder ações ou títulrs da Cia, J! r

to, a terrninnl e a neutl":l. ti,rtica Paulista" com séde em 8ão Paulo e filial em Jai

nplltra. Oe;, perceptores de' ville, nêste ,Estado, sendo as O'�f r,i:t,rõ's l'€alizpd'.1s, Du'as (

'nhtina dos rnicroeletrodos pleno direit.o a(,.rt. 1" 'e pará;rrafos, cta Lei Federal n'! '2.146,
acusaram a ausência ah",o'u de 29/12/1953)..
t,'l de oxigênio nn primeira PUBLIQUE-S�
zona, e sua redução consid� Flor.ianópol1s, 19 de feve�-eirb de HJ65.

rá,vel' na segunda. A terceira \, .João GOl1('alves .JÚnior
continuava normal. Presidente da C.'.mara Sindical

Infelizmente, esta parte
aviatória vem sofrendo cer

tõs embaraços na época a·

tual, em face ele algumas
restrícôes de caráter geral

'T'�1'r'hém nisso ajudaram

COT'RI;ão col()cou-se um l<>p,o.

cU;,"s n"ntas foram atiradas

,para fora,

Por con:<:eirllinte, t::l1.'Y'hém

nest.� disputa. a verdade R

ch,"'va.-c;e no meio: os esnàs,
mos dos Vf1sns em volt� da

, �nna" do infArto se desen·'

v(Í1ve'. mas �6rfiente na zona'

t,el'miha1.
Não se nf'loeria a ;11C1::1-:- o'

cora�ã,o J'lBstes momentos?,
Sim. di7,iam os 'rr1ét1inos;
dando' flOS, enfe!'mos h"ló"'s

e oxip'Ânio. No l<lhor,.,tóri')
de fi,,;n1o(úa, e '1J::l.t.ol'lg{a da

, 'resnira�ão e p,;r�u'aci'í.o' S"1'1-

guin,ea acholl·se' a uo<:ro:ih;li

dade de aU!'Y'_Qnt"r a ef;p,<ida

dêste ,método de t.'l'Rt"'men

to: juntar R,O nx;p;ênio � ou

5% de anim-ido de �a'l'b�nf),

Disto resulta nue os vas"s

coronlÍ,rios se dil<ltam, o for

necimento de S:'lngue à 70na

terminal aumenta e o c"ra

ção restahelece ma.is\ rl'Ínit1,'l
mente as fnncões uerd;Q<l.s.

.. , Os médicos e fis;ol"O'is

tas parecem hllver combina·

do, agora. seus domínios:- os

primeiros controlam os se

gUI}dos. O que foi desct'lher

to no laboratório, natu"al

mente. está sujeito
�
a com

provação na prátic,<l médio

ca.

Nada de,
REB:TES

Exf:B em sel' carro

LODA de �reios CQLADAS'
- 60% mais no aprJVeita
rn�nto dllP \n11las

CASA DOS FRE:J�

para os de Sta. Catarina. gelo De Carli. dr. Osval

Entretanto os atuais dirigen LunarcU e José Leduc, n.:

tês da entidade, que têm co- estão envidando estorç
mo Presidente, Antônio Das- para o maior desenvol

si, Secretário, Dirceu De" .ento do ,Aeroclube, cr

Marco, Tesoureiro, Nelzo forme ainda constatou n

Tarsa, Procurador, Monte sa reportagem, .o 'que reg

negro de Oliveira, e Conse- tramos na certeza do êxito

lho Fiscal: Léônidas Menel «ue será alcancado nessa

dr, Flávio Barbizan, 'dr. An- tão cívica missão,

Clí�ka Odontopediatrica
DRA. I.'\H_'\ ODnu\ ,NO(;E'I'[ AMí\lO"l

1\1('1'l)r10 ,psjcnl(�gic() moderno especiaüzartn para crian-

çns. \
Alt'n j'oUl<:ün '

'Aplíenr;fto topicà de' ílúor- (para prevenção da cárie

dentária). •

Atende também sras.

Somente r-om hom marcada - das 8,:lO as 12, e das 14

às 18." horas
F?�YI �;�p �Jnr!�·n. �() �()n0 '):\11;

CONVOC_A(�ÃO '-

Pelo presente edital ,são gon:;idados os- senJ:ores aeio

nÍf,tas da' Fál;>í'ica de Rendas I e BOl'd,'ldos Hre-':.cke S,A. 1}8

ra a p:ssem,b�éb g-ér,iÚ crctii1árl:> qt;e f'.'e� r"al'zará no dia 30

ri", mflr00 de .l965, às,16 1101':1S, l"� séde scc;al,
,

à ru'l Fe'i,:=e

Lelmli'dt n" 129, n�sta '�flDitr'L ('O"Y1' a seguinte
" ORDEM DO DIA

1) - Exame, discussã,o e apTO"a ão do relatório da dire

" t.oria, balanço gera', contl' ele lurros e nerdas e :rare·

ce! do conselho f\i:;r-ql, rel�' ivos ao ev<."cickl de H)6 ±;

2) - Eleição CIo, conselho "

fiSGaI e respectivos suplentes:'
3) '- Outros assuntos de j"ten�"se da' sr'ciedarie,

AVISO: Ácha'm-se 'á disposição dos senhores aeioniêtr;ts, na
séde social, os docurreT'tós ri qlle se refere o ar-"

" tigo 99, do decl'eta·lei n" 2627, ele 26 de setembro
.

de 19'}0. "

Flori,anóPolis, 25 Ne fw'ere;ro de 1"6-,

Rlldoifo ,Sch�idemantei - Diretor Presidente

6-3-6E'
.. --:- --:-....:..- _._-_ __,___,_

Bolsa anciai
" C

6,:1-65,

ESCRITORIO OE AnVOCACIA

ABELARDO H. BLUlUENBERG e PERS

A. HAHN'.
, Solicitadores

Rua Conselheiro Mafra . 48 - Sala' 2

AÇÕES:' CIVEIS TRABALIDSTAS, CO·

MERCIAIS" PREVIDENCIA SOCIAL

Lei ,no. 4494. "INQUiLINATO" CON·

SULTÀS DIARIAlVIENrJl'E DAS 14:,30 As

17 hs.

CONCURSO POSTALlSTA
Nôvo ordenádo: Cr$ 21'tl.OOO,OO - A

POSTILAS de acôrdo com o nôvo programa

Livraria Record Ltda., - rila FelipE
.Schmidt" 14 _. Fpolis.

Exames - junho de 1965

Atende pelo serviço de Reembolso Pos

tal Preç<r Cr$ 9.000.00

\

REX.MARCA) E PA�ENTES

AqentJ Otidal ia Propriedade
Inrlu)ria�

,Registl J 'd::-marc::!s 1'laten� àe inveD.ç�.
nomes comerciais: til" lo� de estabeleciment

insígnias freses 'dE! prl, "agand� e mArcas dI'

export.pções
Rua Teneníe Silveira. 29 - 10 anda-r :_

Sala 3 _' �Jt"s d!:1 C,g,_, N�i!' .. - -11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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l,��" BajaJia Branca,. na, C��im��.;no;'àlt�.pâs�,�Te,la' efó,an4'.l�':; recebeu, 3. �a�·.; de 'ytl�1\ C�ido$,o; lWnh�· .de. 19§1� 'CM
;;� "fantasia: Magía..·.4o.0riepte,�{ cla��fié!ltda 'em: :
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i ,,�üce(J.O�a:' de A1Jtentief-,
dad�'·...... Regina' de A'lüino

. D'4-"i!�, �J:tI,. a. farttasia, -
":Da.nc:arína··. Utingapa)�.

,," ,

"
'\

.

.,

I, ,
<, I'

, ,
"

" ""
I \·iI

"

, "

'

..

"

o conjunto dos "'l'llijlafos", em' primeiro "lugar, cm
·(llig-iJJ�lidij.tie "
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LAZARO EARTOLO�iEU
.'

,
.

.A, v:e�icedora do',' concQrsó
de luxo,' Dione Bilbaú Sil.;
"'va; ,dom -a fantasia .l\t�nà

,e.m. ,Grande Gala.

'>.;, • (I'.

','·t�· 1\Í'� �r)'" R "O 'dé/;1 "" r, 1.a".C"c> an1<1,',
i

,:Plerrouth; segundo Marit9
';'!?alb� - Deusa do Sol; ".ffi.,
·'��:içéü.'o, �1i�eana H�y-at:\
t()Utp, ge' Balana l?ranca:'
,:em" 9;uaHo l)ora. Jl.ó�a, i-l�.
''J3á:ianv, Branca; em, quint0'
::Aíi.â �Maria SChaéfer, de

itªvaiana em sexto ceCíli�,
.'M·úchaçlo, de' cig-anil:

'.

,"nr,

:�é�,}l�Ó,. Maria ApafecE;ã
$H:nao tambéin de Baiana.
:Branca�

:l·:,

, ,EM CONJUNTOS, prime'lf
.lo ,lugar e-;n 'lux\) - Bali-.,

,'z�s, ,CÓ}l1 ..Míria,m e 'land""
,Mussi Luz,' Conceição Ma..:
'rla e 'Ú:átrlce Mussi ,Mah'
, .

.

f 'y'era Mussi stefano Con:
Juntos em orIginalida.de :_

.pameiró lugar Os Palha":
:i;:oS�" em

\, segundo !.njos"
'er� : terceiro' Dominós,

'

em-
:t ',' I

.

fluatto. Radam,és e em qUll1
tei 'i:lio ·Antigo. No Con-'
.cÜrsó mascul�o, em lUXO

NCt1C8U 'Jean Nardé, cOln
P.ii' da. Noite;. em 6rigm3J-'
t"ldade, -:-. ',riJ:neiro lugar
Pil1tor Real, com Ismar da.
-$Ílva;. em segundo ,Manoél
Garbellotti, de Vende"or
de rlôres, em terceiro; 8á-'
ce�'dot'e de Tróia, com Mar

(!o",Áúrélio Carvalh�; e'11'
quarto Prerrouth, com Ro-:,
bi' Car:os. Satânicos do' Dr.'·
NR: � . com I AlexR.udrino
J?arreto. Romeu Moreir« e:
Pau'!o. José da Cun11a Brit

't?, receberão um prêmio."

NO Concurso de ll�xo,
.

�rel1cido por Dione ,"Bilbau'
Silva - Bi-Campeã, curo.

"Arena em Grande G-3.1a"',·
r ,confeccionada e bordaqà'

l)r�la modista' Dione Bil

Ji>hu ., -cm tonalidade bnm- '

cU: prat.ea:'a cjJm .l,p1ica-
"

� ,ções em reIÍ.dá rebO!.·d;tda
,eri� varü:Ídas côres, ranta
,sia prima pelo traço espa
nhol - a capa em double
fou . é fOl:rada 'de vermdh8 ;

1965 � Helenita Miran Ramos -Iüda D'Avila
" 'I �

,
'

Jean Vardé e lsmer 'Siva .es vencedores do concurso' de fan"fasia$ � Detol�]çãÔ �"Rio' Antigo�'.

\, �; '. "',
, ',:' ,

.

'. ', '��,
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,
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- O IV BAILE ,MUN1C�
PAL DE FPOPS, reaíízado
1'0·$ salões do Clube Doze
de Agôsto , abriu (J') reste
jcs carnavalescos na Capi-,
t9.J. Cu ta rInense

"
A opintao

r'os que lá compareceram.
é Que .superou todas as cs

pectativas, sendo �-o melhor
dos anos anteriores. A pas
sarela que ldea.li'zeI Unha

. doís metros de
'

altura e es

tava 'toda' iluminada, mar

cando um 'espetáculo Que
surpreendeu os presentes.
Belíssimas e luxuosas '::'a7.1-
tasías desfilaram rio 'd e:�0,'
I'�� do 'I5aile conforme (;3-

'rfl70 programado; lm:o,
,o:"g;r..:1lid2de, 'autentic;idfL-'

.� 'lk� e. de conjuntó'� foram as

modaík'ades do
..

concurso.
. :'. f' i ' ._

A "Ras�f1rela"' foi a "vedete"
r'o BàUc,"'6 dc:"f:':é das felU
tas.as ..f(51 mára':;I::l'�,S,·-c-j·,

,,",, M
"

"
,

r'�� n1���ca�, (' ��{!gl.. i�·\. �-:.m

I;)·�tà:nnli a b�lei� dfl: g"."1
r� �"0·t_e"· �jn0 ficará 1;g rl--.... t t?;!

• �
.•

cQr�lacão".' c1ar!.ucles qur. �l1e

l1enrq.ra::lí ,com s"tJQS �)r'"��n

(>0<; -- ilu!.orlç!ad,cs r, r;
••

tn-"anrl p"o']'F' na, '�o���;}du-
-, ':' -r.lr.:�.., �,ô:)O:it�1Da. .P.... '\�;.�.

eors,,,;'o Rio Al1tigo. em ho
,,, <;

.. Q ".'!C='1 S o IV C'entel1s',:0
(10 ,R:'o de Janeiro, :1:)1 ry::_
liSS'!":lO e original trabl).l�J
('a G-a"JJeJlottt. cüe fo: f..,:Úl.U
{!ic:'(} �'0r j"'Ú�n6ra.s peSSC'dS
(�'.;(' J),�"!"t' e!.pa!!1!n do c()m"�

belo, ba�l�:. A orquesti'� eto
Cll:':e Do(:':!.' iiri!!�da por
Deco. ,composta' clé' o.\Ifl.':or
;:C' fi;;urantGs abrilhantou :1

noitada de gata. Vera Cfl.r
,1080 Rai.tlba .do Car1}Uv8.J
64, foi a primeira :� cié�fj:"
lnr_ nu pusarela abril1.du "of.!
eial:nel'l'tc o- Baile Mlmici
pa J 65. Depois Rei Mámo,
deu sua prosença si.mhóllca
na passarela e '110S 1.'�\16e:,:.

,
'

A COMISSAO Julgadorn
ecupou seus lugar�s ue
húnra., com os seguintes
membros:

. Senhora. Almirante '\'lreo
(N:c(') Dantas Torr2s; Se
,hera �.nistrJ Charles (

..

N'ô::�ta \, Moritz; Senhora
Dr. Nilton (Eliane) Ch('-

1'8m; Comandante LuIz 111<1
'. L"-o Corrêa Freyslebe:.1; 1'1'0
fr,'SC' �tc,�O'l Luiz T8ixpj':a
Nu"es: Mo�art Rcg:"o e Sr:
Jo�6 Eliau por unan5.111!c1acL;
lei eieita Rp,,inha' do Carna
vaI ,de F:;_)olis 65 - Elezia
na Haverrouth, de "Baiana
Eral',ca" que recebeu ',.1 1'ai

/' xa simbólica ue ;Ver<t CaL
doso. Nó Concurso di..! ían
taslas foram classificadas:
(Feminino) - Em luso.

prlm.elro lugar - Di\)ne 331!
bnll Si.lva, com a !'antiJ ..3:>1.
-- Arena .em Grande :..i:-;·:n
segundo, lugar -:- V?rn Cal'

c!�so, terct'il'o Yara Gual
berto, de Carnaval. na ·Ho
la'.lcla. Em !\utencidade, pri
mei·ro lugar Regina D'A�Ti
la, Dançarina Hungara;
s:::!sunc1o -, Minha Doçe
G·üelch8.. com Carmem
Gu::V!CO; em terceiro, Japo
nesa, com Maria AuxiUa
�lcra Homem: em c;,uartó
B"atriz Corrêa, em Danc::..
rh�a Egí!Jcb; em q!.linto
.lI.Iar:sa Bc[\vcnutti, (lê Es
erava e em sexto - Tiúia

,

Slowi::sky, de Cleopatra'
Erletizada. Em originalidn.
ele - primeiro lugar Hele�

�T:ngl1'ô com bordaJc',: ,:'.1'

pedras brancas e pril�'�, ,

das -:. o chapéu cO:1:fe·�(�·'.:,"
nado em rendas c 'l)e,j�",.:;
- a,blusa de renda .)r.:1-

teada v-cra' Cardoso, _\,.",
gunda classittcada ;- CÇ-':l

l\Ja\gia dó'Oriente, .eorf�!.:-,
r+onada ,e -hordada "pela.
modista Jurema Gqt:;;ai��
- tonalidade' doura .o

.vermelho - em alto r·.'lev:·l
toda, de, renda ��,� !,ce�::1 .

S[\ forrada de cetim r.J.,o pu
ra vermeina i�t<;,irn�?'!ent�

..«bordada em pedrarias'
uma capa: Guindo dos 0:11-

bros- com, três ,. l1lo't-ro�', (L�

comprimento- tâdà . bO-;'L'",,-
.

("18. r9� cabeça ricas �,i:ltl1:1..:;

81)1 cõres. Helenita l\1it"l!'
ela Ramos', vénce'dora em

origll,àÚdade 'ide Plerrouth .

r'H1'1a 'retardada do�ró,ds, e

!�T'�'t("ada;: �'Ónfec\!�,o l:a l"ú
. di?tà ,.Jurema Gonzaga'; �.lTa
.ríta Balh�,,: peusa c'o . ..3f)!. L
11'ç;�.r" fr,rítas"ia de mdia.
P"l lamê' .irr�t,�ado todo )),g
['8,("11') �m pedr3,s qoundns.
comi!let::Hldo ''com t�!U f'.C�f;:,
e·rll �,,!_S!:H1S e.!':.1s'f'?las.. ':'.')11-

. fêp,C�O da !ll-odi,s;a,..·. :!:)iQ��,�
Belball� R�gina Ú'Avl:ã,'
véncerioru ,em A1.}tef.lticjeb
de, Dancarina . Hungnr'l.,
en1 tafetá vêrmelho CCH,',

barras de veludo branco
inteiramente bordado, ',13-
'Tpndo na .cábeça 1I!'1:!' ];rD-

_ A J .'

f])�a9. de:. flores e fib.s.
)Tara Gualberto, '�erce�l'o

lU�3.r ,em luxo', de' �a::'l:1a
Y!1-1 na ,Hol�pda, em renda

contqrml�da .caril' fi...."} ,.Plia
·téado inteiramente ,bóÍ'da
do �n'í ped�arias' 4e ".var!9.-'
das eore$ em': altO relevo..
" .' .

O conjúóto das' BaÚzas :__
.

vem:ed0r eni CÓIl.'Junto "de
luxo, todo de lamê,'dO,1U9:
.do e prateado. ,rici.mE;llte
bordado, na ,cabeça 'coln
plumas .legimas. . Inúmeras
fantasias enfeitavam os

salões do Clube'Doze, a.lP.lÍ) .)

.elas que já citei", des"Gâc(;
ainda:· �arlsâ Rlilom0S, C.e
Nativà dos Mares'. do Sul;
Ma;rçia Bpna, (te Baiana
Branca; . Mari�' B.eatriz Vi
nhais, d,e Chai:leston; Yara
Kasting Bitte1,lco:uÍ't de

"PriI�cipe Indiàpo"; Lucia
Gualberto de Carnaval !lU

Hungria; Lúci:;!. D'Avila, de
ESi)anhola; Doris Matias de'
Baiana; , Eli�abeth Rcz�mdc
(-Garota Radar' de. � . p,��·t()
Alegre) de' "Cigana Esteli-'
zada"; "Marujos Francc-

. ses", com .Sônia. e Regiu:..
Lisbôa, Eneida. ' Brandem-

. burgo. e, Janete ,Mai'ia Bár
ldmeu; Carmem "Goulart
Rodrigues de Espanh::Jla;
Ana Maria Machado de Pier
tot; Ezir Moritz de Piert<)t

Elizapet.ti Pinho d� Milin
drosa; Vera Faria d.e Es�ia
Ia; Vera Lúcia Gonçalves,
Neusa, Marilene e RuIi pnr
to - e Rose Mary Pauli!., tô
das de Havaiana; 'Selma

. Muril!o de IncHa; Tereza
I:eatriz GalJotti de Havaia-,
nu. As senhoras Vanda Li..,

nl�ares, Issodia Spoganicz,
Irene Lacerda, Ros�, Ar

geu Medeir,os ê Srta, '1'er(:
ziuha Spogailicz, um con

junto de "Bail'etines" P'l1l

belezaram o Baile !\.1unic.i
paI 65, Voltarei. ..
Fotos Rea� Stúdip,.e Ji'la

mingo.
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,Vertcedora em origin�li�ade
Hel�irlta Mirandà.:· :Raiuo,s, y .

de Pierrot
'

,,'

� ,

/ .±,� ,
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� :
,

!
.,. I ,�
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Balizas, conjunto fonnàao' petas
Luz, C;;o:n.�ição Maria Mussi Maia
Vera Mussi Stefan e Leatrice M;us

'ras em luxo.;'"�,

_ .

: : "
.

,
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LEMa
chamados ele' squísítas. ta 'o Q. nova Alemanha. de .. mocrata, Iembrav as «oríga tos e a' ajuda de desenv 1-

EX9:�+ue�lte com' .

aquele mocrátíca, antínazísta, an- çôes morais. q'lle, os llh-' vímento N;íQ bast ...r.a,
I;il'stado, . em g.u�· �iveni cen ti-tQtil.li.ti,ria,' desejosa ,de mães tem pardo çom Q ��ta LUlU �a� éaso; a S":"i_,J, .s ,;;:

tenas de,milhares de sobre fazer túdo' .o possível 1Jd.rr. do 'de Israel; :aá q<lals aoon tíráda do-s embalxa.Ieres.
viventes das' perseguíções pagar, pelo menos em par selham o esta�e!eclm..�.flto iJeverlam cessar ím: üa

nazistas, com um Estado te, o genícídío nazista, náo de �elações normaís, para tamente as 'ajudas materí

,que deve parte de sua orga mantem. relações- dlplomá-, aj udar a êsse ·Es.tado: gra- ais, das quais gozam os Es

nlzaçâo ao dinheiro a.emão ,
tícast Exemp10 úníco., lia. vemente ameaçada. tados Árabes, atualmente,

com um Estaqol cujos cida órbita oéídental, pois a 1\- O Partido Socialista, pe- dá parte da Alemanha .

dões estão .recebendo na Iemanha, com exceção das Ira voz do V!ce-Freslde'ntê O problema t i: 1 • ,-88

base, de legisl�çã:o>, ". alemã.
.

Estados comunistas, man- do Parlamento, : Protes�()r mais grave diant�:, da ame
indenizações vultuosas: êf.,U- tem relações diplomáticas Dr: CarIo Bchmíd, também aca 'aberta do CO':l:�' 10

sequentss dos crímes 'nazis normais com todos os P"'!- se' pronuncíou inte,i-àn\E'n- dos' Estacas- Araues, que re

(lOS' ínícíaram, naqne.a ::111 tas, contra Os Judeus, cem ses do' mundo. te' a favor' de relações di" centemente resolveu pres
te, um movimento. geral um' �tado menÍbr<L' da O trata:o de' Indeniza- plomátícas, oots acha' um síonarIa

"

República Fede
em favor de relações 'díplo ONU� que mantem .rela- ção,' firmado em 1952, 'eu- dever moral dos' alell1áes' ral, não só no sentido dela
mátícas normais entre 15- ções' díp.omátícaa com mais tre Israel e 'a Alemanha, Iazer tudo 'para 'q\le (. Es'- n�ão estabelecer: reláções di
rael e Alemanha. de, oitenta países do mun .extínguír-se-á em princí- ra"o de IsraeÍ' POSss' nor- plomátíeas norma's' com
De fato existem, atuai- do' (com exceção dos Esta. pios de 1966. Para ii. execu malízar a sua' "situação Israel, mas, tamõém, no

mente. relações entte os .dos árabes, Ôhina verme- ção dêsse tratado =xtste rrente à nová Alemanha.' 'sentido de exigi; a dírní
doIs países, que podem ser . rha e Indía) , cçm êste Es,;.' uma míssâ., comercial de 'O "Presídente do Parla- nuícão da aíuu, alemã a

..... -� ,
----

"_;'��'o Israel; em Colônia, cujo menta, -' D'Í'. E�gep.' (}er��en Israel.

F'R'QtUR.A.. -

...�.·E ·C.AS;�. '

chefe é um .embalxador. maíer, investigou .as razões Observadores P(;;\CkO;l de
"" H Pertence o embaixador is- que estão sendo: iÍlvotaci�s Bonn opinam; , que os E,,-

Procura-se .

casa mobilia 'a,' com utensílíos, para a-" raelense ao corpo diploma' para o não-est'abelecimen.;.�' tados 'Árabes il'ã·.Y conse'glli""
lugar durante o mês. de março. Praia da, Lagoa ou Ca-' tico. O que será, em prín- to de relações diplomáticas rão, pela. ameaça e a pres
nasvíeíra. Tratar C0111' Milton -:- Rua Fernango' Macha- cípios de 1060, termmada e as refuta. Reconhece o são, evitar uma decisão a
do, 22 - apto. 4 - Nesta, . a vigência do tratado C0m Presidente, que existe, de lemá em favor daqueles re

Israel e 'Uma vez fechada fato. um risco, poís ós Es- lações dl'Jlomát!eas. Proci-
a missão come!'�ial de !s\- tr:ios Arabes' estã:.> 'amea- pitando as pr8ssõ:;;,. sem
rltel em Coll)hía? çando a RepiíbÍjca. }federal dúvida, precip�t9.r-se-ão as
Politicos de t0dos os par no caso de reconhec-uoento 'deçtsQes :aIil:n18$.

tidos tomar'l']:l p.)si<;ào P!'rJ diplomático de I�l'Úl ..:_ de q A:ém' 'dd dêver' jip'r;mati
; e contra as' relac;?ies entre fazere� o mesmo. l'Otn :·e.': cô, Para 'corri" ur.l· E"t::tdo

.
Israel e A)eínanha. lacãó a Alemànha Con�u'nis' 'eio. p1eilo'''gÓZb'' cte 81:" inde.
O chefe da IJniã,o Cristã ca de Pa",kov. à.ers�('nIl\ai" pendêrlciâ 'e' soberarri<.. a �

Social da Baviera. o ex- er' acha que. é 'nec�ssáriq le.manha, deve. '�bservar as
Ministro de Defesa, Franz de. encarar êste' risco "cem, regras do déver moral,
Joseph Strauss, ciue' vi!?iL(Ju realls�o e objetiV.idade; e que no- caso de Israel, não
Israel, declarou que, sem- ce calcular o "eu:. a.lcance d,eixan,l escolq,a: 1,erao que
pre, estava 9, favDr j.e re- A análise do ,ptesidenl.e ser estabele_c,i9�5 -- mals
lações c.iplom{,t!eas na· ba- chega à conclusão· de quê dia meu.os di� ._ r!;:lações
se de' consulados gerais. As não é possÍv�l pára um' Es_ normais para� C:O:l1 �. Est.a.-
sim poderia ter-se ·Ch.eg·a- tado

.

soberano, ceder \ante ,_.:o� T"�"!�l:, ,.

do, gradativ8.ment�, a�"> C�- a!lleaças -e pr'éssões'<"'de' on ... -!"'"----"'O':-.:,::,.,.:'"7".--------__..,:;'_......._..._ _.;_� --__

E:�;,;�:ffi:�,;.����;1� !;,fi:::;���!�l AsnE'C. i�s, �n 1,:., tarnav�l
'

tI lOrj 'lftJn ] i i t1:t,.'.�,'�.•,�,·,.._,;nião atual é, es!;abeleiY�r re Israel não significaqt' na- P�. P
... t-," �,

Iações çiiploli1i�ic3.s, sem da de negativo-" para 'O maioria! por men"res. os T"uz, com .<llegoriis;,'�f:"�j·'C'1� :r.iasso marr:ante das sli� ,rita
restr:ções, ent.n Alemanha mundo. árabe.. "N'ada te- Doràl�-::io Soares Unidos "da Colonl,n�a, m-r1- mente preparad�s �q�r·e'!7rt:·, n;tstrei's ,?-"tei+,s" C9Q?"-'O
e Israel"; mos, 'diz Gerstenrila:i�··· '.con

.

ce ser j:!itada a parte, lou- d') os fett·,s dessas' (.'Tfiem,")�' . .0..<; �""1í.siGr� d' s se:'s �E;''''''.' s
'f

. ,Este ano'.n.utr.amos _;;))uca ·.·vando-s�., o esforço d"s "leus

.

ra'vel's f:lluras ',dá.:t.�'�,"S",',:"o ·�hl·st;"'.-.rl·cos. Con.s'ft',liram'!-.(; "S·O Pro es�ot· Dr. . F!'anz fra os árabes.. mas deseja . � ""''' <H - v

Boehm, da União Cristã- mos tamb/m viver;-'3b.t .!paz eSl�tPl,veor�I;ldçO·à;·c�aó;:.-_ a,rVe�lu"li'_t'�od�ia'�.ó:J: organirú"dóres 7 procurand1 históricos. O de3tl��\:���:�as,"':Sim'�uM, ���etác'lIO m-g�l{i.
D

. L d
. III ·'·i'

. '"L '" h,c)i(l''',''!�lfC ao. nível, 'das de- escolas for.am ..... :,. .p,1'11l1..;,·.Ol·_1-,. ".'(lO" �'." efusll',.,nte' de "o-e<; re-. eJ;llocra' a, um\ .

os' a.rqw- .' com srae, como' ; ''1 vem,)s
'.

,',. .

., . -_ <

tetos do trata'1.o de inde- com outrql TI:stadós",. ' polit�po;',,!ElÍ1i:r,et�nto ê�Fe S .,- �{efs; isso faz com que. a S'1S. creio mps1""" ''',(1'' i 'i- , ;,',)"i>.'ht0"� "t e;" "'''0''; i e t ·s,
hrWiu'iàu os 'an"s an'e-io ..... s ';'i:u;(A?d� .

que' a r.orimãe se �ul.tando o inl!!,,,iAim,' ,,,.{eh. i' ;:--,p,n",.,.j;nnteS' Ei riti-n" ros r.et1!)ização a Israel. é, i::Jteira Exige Gersten���et . que '
.

....�'-.' .," " ��, ,.' , -., ...

.

,
," : .. ' . na 1;1.1:).resen��ª,:,. das ""s'o desdobre em �azer farça, fa- Comissão .rulg8ddl\��:�j! ..tii'lLci �,:�t>rld:-,'gnl,�'t\,s';s dO P'vo q 'eme:rte, em· favor de 1'o'a- fiO caso e reconheClmefl- 1 J" 'co '···.h···-. '''.'r'· f r�m' 1:: ' '''"
.,

'�. . ."'!' �<I': ••�'Tl 3,_' \ ;1,r1')S a '-rcnd:1 ,"<;Sim,' uma b:'a "'p e esmero em nue t.íi�:t!:1--e· ii J/i ..,{�pér''1f.�yt'l a praQ3 lii deçõ"s rUplomáticas, \
. to da AI01'a"'ha�-;

i· Ç.c}l.p\fh:;- .

' ,-,

<'C'Tl.t.at;ã'l, ,_"',.,.,_ . ,.,,,<j r",�.·
.

��:""-:;.��,;Ú�l4\l�;,;...11'"�M��"�O Dr. Thon1�� Di?ni""r':' vf td, !1eltis "<i:sta c'
.,. _.'.'. �." .�d1ji,.�s. 'p:.

•

do
'.

. �.., ".,-
'. . f

, .. , .
-

. ()s 'Dr�te".idos da. Princesa em, rftmo, evnlu<i .. :Js, 1:lorre -- '. '�"' •.
-' � ,e"1 ' 001 nOSSIl1""\ sce-Presidente· do ParJar1'ie:'1 a Rep,í.b'ica Federal deve- '

i? trad"cional c'll'1'av?1 da e Emh�'v.<Jdp d" r.ona T o�de -"afia d"s sur.ts á-�.as.; 1.JOrta �e")etjr o s"be,.b -

e'11') t�cuto AI"mão e niemb�'o ··.�sta rã cortar todo tipo jry an- Canital Catr>r'n�n�e "1ão c�- e os Filhos do Continente, se �"t."nd(lrtes'. h"Fs<is. n"ssi�- t ... de h�'e,,:'1 e �snl�n -"�r U'l-cado do J;>artido Liberal�De xÍ:io, eco:1ômico, os crécÍi- bend:> nêste com'-'n'ário, fa-./
.

apresentaram na mel'1 r tas,. e nas<;istas '*'irin';, As :::-a ll�udio nosso e l�e t,d'1S
zer referências aos ·mesmos, fonm�. todos. com motl'rs "las femininas "'e m"s:uli- -::-o t'tristas auC'Í nara r.á se

creio que' as nossas aut,�ri- alusivo aos témas' de origem n"8. r.apr;·"h.�s�s ';P, "r' i ti a- 'des'''c:J,!'", trrzi:"ns uC)'a f-
dades plÍb!t'1l:J.s as utilisP.rãQ histórica, tenderam' h-rn' !"lente fant'1si-r.l.<is" eTlil- . '-':'l_ ,-d, Carn�v:àl FI-:r'a::ó:;>J-
como esnertên�ias para dar na'gens a Anita Ga"'ba di, donara>n riti"';'i-G'1s fl "'''8- 'itano.
m�ior. hri.U1'''Utis..,.,0 aos car- PriI_lcesa Isabel, e Her"ili'J d.osamente ao s�n de: c�m-'

navais "inrt('u�os
Devo inicialmente louvar

o eficientissimo' tr�ba'ho

�llJ.� . 4l')lomattcall
ISia<;l - AlelUan;r,_�.

P roressor.
1\1. Goergen

Dr, Henllann

Em ,26 de outubro de
" aula

da Universidade de CGEm;",
. um granle c;omiejü'. Bspe
tácu'o. -raro se apresentou
aos assístentes. represen
tantes 'de todos os parti-

"

ISTO E' VERDADE·
Cabelo

r
.. /- , C'''$ 80'1.CO

Barbá
,

.. ,.:; ,.....

. Cr$ O 80
Oitent� 'c8nt'àvos, é quanto p�ga se por UtTI� b r a,

usand0 O }l�I-�:DOR DE LAMINAS DE PA ?.FEAR . ,ABU�
Ocal u�a iió,lámÚla, 'faz-se de 60 a ÓO b r1'as e'p�dese a-'
proveitar as lâminas encos;-adas rór falta d 1 -c rte,

M9nteI;C's. nre,ços es]:ec:ais pará rs' ended rêS

CONSULTE-NOS

Preç<;>: Cr$ 2.400, cada

"I',

l ? o:�,
.

01"0

-

Peça-o pelo Reembolso Postal us nda o cupão a!Jaixo

cupão- pa::a p:;dido
••••••••••••• 0.00.0 •••••••••••••••••• ,'0

-

.

'A
Í. RAMOS LTDA.
C. Postal, 467:',
FlorianópoliS SC

Peço imviàr�m'e, pe'o P.eer' b ls -- P st 1, ( .... ,.) A-r'IA
roR (ES) TABÚ; o (S) .qual (ais) pa_a!e� qt:an 10 e r�.r

00 C-crreio.'
'

NOl;ne , '.: , .. '. ":,;'
.

Rua .........•

�
.. -..: •. ;,. "" x "

,

Cidade '. ; ,
• • • • • 1 o. • • • • • • • • • • • • • • • • � • • ••• '!' ... ' • • • ••••

','
Estado .

-

•••• # .: 't'
•••••••

','
••••••••• ,. •••••••••••••

:

,. Assi:lat:lra.

, I
\ii

/

./

, ,
, ,

I
I

, �I

DISQUE PA�A

2681

,.
,

\

____ .J.- ..__

1:. tr�d '1,'

l ";lb.'. � Em
A viagem dos bolsi"t'l.� f�i

acertl:lda pelo preside.,.,t� :da
Comissão N?,�i011a;1. iJfl A ii
men�ar.ão. profe<cs<:ii: M�n
ap.� Me�lteiro. c"m (.tS aut;
-ri.dades portugueses; em Us
bôa,
As Bolsas foram c::ncedi'

das,' há 'algum tempo, pela
"'pndação Calruste Gal'�en_'

- '+m te�do ,o mInistro da

SmJ_âe,. Sr.
. 'R?ymundo de

Britto, determinado fossem
iniciados etitenriimentos cem
'- n�lvêrn''J' lu's�tano.

,,� Disse (, prof. Mendes )I"'on
tei.rQ que ",p'·�.ttugal é exe "1-

.

';,10 el;p' i::lOiíÜ",i a5imeritar","
Q':lrnitindo, por isso, que "(!)S
bolsistas brasiJeiros. qU':mdo
"le volta, muito pOSS�Ul) fa
.'�er no vasto campo d!l nu-.
'rir;ão",

'\

, "

re;,l.isado pela n"ss'l. p,,1i
cia Militar, no setor .da Or- ORBRE-PRES1=; .

.:...... P0RTU
de pública. <Assisti- 'de per-

.

GAL - Séis médicos recém
to a maneira c"rrlj"l e C'lva.. forrr,,<!cl-'is e d"is aC9.d"mi
lheiresca dfJS soldados "'n -ar , �os' serão cónte"1"pl<1dí's Cr"'In
regados de manter a ordem .

bôlsas de estudo em Po'"t'.t�
nos cord5es de isola"nento
destinad"'s ,'lOS desfile c; do!':.

préstitos' e e�cólas d'l sam>
ba: Foi re<J1TYJente um servico

- .. -.

'perfeito. digno dé 'louvar; 0-
,.

que atesta o alto gr?u �e

instruqão a que fora." S'l'IJ
metidos· os encarreO'''d''s
di'>sse 'seruigo. agindo em p'lr
.feita

.

coordenar.ã,.., coman

dpntes e com.�ndados:
Qmmto as , apresentQcões

dOIl Tenentes do . Diab" e'
Granac'leiros da Ilha. r-nde
mos a nossa ho>nenqgem a

êsses grupo, �e ,Qbne'-a"'''s
que integram ambas as so

c!ledr:ldes� pela coniugação
de esf,,'t'cos no senti.d" de
realisarem' o mel�or. Os cqr

r0S fnram belos. prtmar�m

l?;a[ on.de: deve"ã" es�echli
zàr-sê n� ciência da rroder·
� nutrição. \

.'

Acebe
Coluna Agro-Pecuária

SRS.
Vantagens da Castração

das Vacas

A castraçao de vacas,

quando realizada corre"1ta

mente, é uma operação que
ofereçe um mínuno de ris

cos. acidentes ou mnrt"s.
Apesar de serem c,,"'hec!

d8.S da- maioria dos c:-'i�do
na 'lI.,.t,e que os vem ��ns"-

.

res, vamos enumerar a"

grandl) �tr,"'vés dos aJ1O'l. o qui as vantagens. quP. a
/ d-au te......u'\ 'fIã')' ar""f�-e'l castrarão a.pÍ'"s'lnt�. ..lon"�r

f) en.tn�lnsm'" n"!" aV)r��e'll+";' -e trl'l-,,,,.lho elab'-rf-l,d� p-'o
�(\es. n,.�in'li�a"'dl) e"' p�r· -."tp���.(�i." 'lrUgú-i'l ....e·i
te os GTlln"d�iros. E<';ler"- D, Graupera - 1. Reduz o

mos' entretanto, que 'l"ar'\ o tempo de invernada; 2. AU
nró�i"""n ano. as n"""."'s au- Menta os �Rn'hos-rte-ue-Q e

torid",des respon.::'\-·e's 'I)�- "endil"""'ento .lfQ"irlo: 3. T )1'-

PAIS!

;

O rendimento dos estudos dê seu filho depende da boa visão.

,Se �eu filho tem algum' problema visual,' consulte imediatamente
um especialista.

Depois Dlande aviar a reoeitá ,Xl!=l ÓTICA SCUSSEL.

Na. ÓTICA SCUSSEL além da faciUd�de na eScolha e a alta Pt�
cisão t�cnica, você conta com Q Crédi-Óculos SCUSSEL (óculos a

crédito),
.,

.

"Por que perd�r mais tempo? ..

PROTEJA A VISAO DE 'SEU �Ó !

lns <l'lV"''1S f'ro"n"ei�-s ., e"

sss sn"le'lnries. a"o"�e""!.
"""a;f' ('�(h.· indo Q" ero."on

tr0 1"s 'lHe re"'lmento n-o·

·".a a ('(lme ",,!<lis tenrl'l e S"1-

boros.'l: 4, Evita 'n'lvas q;es
·",.ões e. os i"�n-'e�ie.,_t-�
rl.el'!orrf'ntes: 5. p. ssr' i i�a -,

r.Pq"·'_' a !'�t� e '" r.:'lt"ra "'astoreio em < C1u"'01'.er
-?r"'?('''''()�r:;'. d"'. n"ssa Ca- ..,ótrei.rJ.· 'Mesmo' r'l."st·" d s,
»i"'" !:l'''''''' _'r":rt-1-:J.s oi � .... -s f-t, n�vi1hos e crarlo-n.p.-c··i ; �

,,- F.s7.ado .e quiçá. d'J Brar..�., .'.""'''lI'.5''. o e:"do �hllC"-; 7
sU.·

,

'Pr·:n"lordona o des""-'o'v':
.' AS ,,�c:.,,'(l<; F;"I'!�lI'S "II' 8"1m- �.e!1t ... cte ::)"i..""iS �-l-,i1't"!-

.
hA. c�n:;f'jtui"?m " �n·--to nl_

. dns: 8. Pr"dllz "·ama.," ex·

t" d·, e�ITI?'1al_ dê�te ano, r:eucioI"ais: 9, Prgl)i�la o a

As s',?<; a"'''es''nta�õ-s f0- pi'oveitamento má'lC'm, na
r,"'!"'. nri,."r"�<;"'s. n�ln-i..,,,1- ",,'�a. leiteira õe ,í1timA 'I)'!'()

ment.e "s li'�lh"s do n-nti- ducãn: lO. Fedlita ft �bt-�n
nen�e. se11l ··desu"estil"ia-r. a ção de terneiros mamões;
E:""lhai,.-:"da da C'l1)9/ Lorde
e Pr0te.,.i.dos da F-in�es"" Sorgos Graníferos
Os Unid0s

-

da 'ff)'6ni';'ha .

.
rroerece destACl111' e�perii<tl. N K 125 - E' um hf1-,rido
pois S(ln de ouiriHí.o qne não precoce e de 'alto rEmn.i.men-_
(levia .(PS�:ll�t'?'!;' r:ol""C9rã"l 80 to. floresce aos 112 di"s n"s

lado' à,"'s outr!ls escolas de zonas fri.as e 45 di2S nas re

samba. bon§Hiuió,;;!, na ,sua giqf,jS, quentes. A l?lanta. é
., ��'":")_;' :\'-jf'�'���o�����'�':iíl'·Íra'����•••

J

.,

./

,

C R E D I

ÓCU"LOS

baix!t, ,uniforme e com ta-os

fortes. Produz cach -

p 'S .

grandes e com grande quan
tidade de grão de boa qua i

rtade. Sua boa inserçã:> (di
tância da últiri1a fo'ha à es

piga) e sua extraordinária
qualidade . tornam S'la CQ

lheita bastante fácil. Tem'
uma adaptagão muito amp!a

.

e, por sua pre::Jdidade. P)"
de· ser utilizado e-n semea

duras tàrdiçis, ,assim:' c" ui)
em sem�ad'uras)para 'qu ,la

'!olheita., 'Ptltezà" .�,9íVo Ge�-

''l'':ãó 90%,. .:

(Tr;,a,nsCr�to '·d; Bo'et�" ;n
!onnativh ;',da B'razisuÍ'
Pôrto Alegre)

,
.'

BOMBas
",IDRÁIJUCAS

o m6ximo de efic:iincia

DANCOR S.AJnddstria MeCânica
.'

ex. Postal '5f90,-,�rid. tel.lI. D"NeOR -."10
Represenkante:' em!. Blurtlenau,

.

'

. Ladislau .Kuskhoswki ., i '
.

R�lJa...15 d� �ovembro' n.' 592,

--:'", L� andar[ C:ixa PD�tal 4C 7 � S. c._
�

'�

.

�,

'uL\ié�-ra, FJbo' S. A.; Z9mSrdal
·0 F � S A�

. ft l pr, •
,-_

-

.. ",-": r, ao'" 'r: .....

, ., nam' "O' v' ;à:,I�s ,)!; S')-.1.'-'':' ...... '";,' • o

,--� s a;'{c,'s a� .'a [i["l!l:t

�L VEIRA. . F:.:LHO S/A'
C'",MERC'AL - :OF�SA _

�lo E� 1j'Ívo 1- ,

� L.7·'DO,

-a'ia Sf' reun:r-em em l\s-'
sl>!nbléia G"ral Extruordl-
"r'a em� sua seie 's0ciál

, Rua T)Aor}m'o "o. � 5. ""''ú

r'róximo dia 27 de f� It':'.'�i-
1'0,. às caton,e neras a fim

de deliberarem sôbre a se

guinte:

.

'

:In '.,"'-E cúm .t "!}"Ja �

-

-i· '-"'0 7mU'""to �o Rp-'d,a'
·�:c� 4: 357':

-

deu '16�7-�964.:'
B - Assm"tos !,� iJ:lte·

, :. sSôS socia:s e 2.. t\::r�çãc
'cs Esta'utcs
le.

'::, S.lJcie'la-

p-l,oriarof,pnPs. ::!4 je Fe
vel'eir::l de 1965,

ORDE'I\.1 D,O DIA OLIVETRA, FIU!O S/A
COMERCIAL - OFIrA -

A - Pí'm,é""tõ dI') rn...,lhL
r;O':l'W'ão Art!alilo Pipí'o de Olivi;:ha·

ol'igi- Dire1;or Presidt'nte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�'

Pulverizador.
Neodd cada

Cr$ '1.300,00,

"

Até quando. Vereadores' tão um prato de magríssíma gança e o -ódío : político nã0
de -Río dos Cedros, estará a bóia Cr$ 500;00 e uma cama,' lhes permítern'tpratícar .. o
vossa consciência insensível não para dormir, rnas . para" ato de justiça.
a prática de um ato' de [us- rumínãr os seus amargores,' Lembrem-se, .sennores ve

tiça? Cr$ 250,00 fora as outras .des readores, que voces foram
E' profundamente' lamen- pesas de viagem .. '. . 'feitos por decreto, mas to-

tável a sítuação em que se
.

E de quem a culpa? .

. da ram eleitos' pelo povo e es·

encontram os professôres maioria 'da Câmara Muní-: se. povo não .. quer que dei
municipais de Rio dos Ce- cípal que, obediente. ao fac- xem os professores municio
dros ganhando o miserável ciosismo político, apresen- pais morrer 1:1., mingua' ,por

I salário de oito mil cruzei- ta b faleciaso argumento de humildes' que sejam,
ros (Cr$ 8.000')0) mensais, quando, começou a funcio- Em vez de manusear, den
quando qualquer ajudante nar a Câmara, os professô- . tro dá Câmara o regimento
de pedreiro percebe hum res ganhavam esse t=nto, interno, leiam o

. Catecismo,
mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) não tomando em considera' .é lá encontrarão' que: Opri
por dia'e a comída, cão a 'alta astronômica de mir os trabalhadores e' ne-

E esses proressores .lecío- todos. os Q'ê11.eros.de prímeí- .. gar a' eles·o justo salário, é
nam no interior do munící- ra necessidade. e '.aue

\ tonos '. pecado. e não' pequeno.
pio. Quando, rnensaln-énte, .os trab,'llhaàores J'á fl1r"m'

'

Imitem, senhores vereado-
uma, e, até dU,lS'vezes, são aarrÍentactos diversas' vez"es. res, o -procedímento do emí
obrigados. er'r

.

funcão do Re()()Uher.em -que, os ven- c

nente .governador Celso Rá�
cargo, a procvrar a sede .dé o: cimentos dos. mestres-asco-

,.

mos cue com exemplar ím
nossa comuna custa-lhes en- la' '�ãp de fome, mas, a 'vtri- '

.

parcíalídade, alheio a .díscrí-

·.,mi,nacões partidárias aten-
----------�.------�----------------�--------�!/ .

de' a
.

todos os municípios do

Estadà' com a mesma equí
'�áde; ,

proventos. vereiro de 1964.

Rió dos Cedros, 24 de fe- Leandro' Longo

MAGNIFICA RESIDENCIA COM
TEl'EFONE

MA,GNIFICA RESIDENCIA Com Telefone. Aluga-se a'
quem adquirir parte dos' móveis. 'Ver e tratar à Avenida

.

Rio Branco n. 158.
,----------------�----------------------------

Clínica Odontológica
Dra, Içara l\'Iaria, Noceti

Clínica' e Prótese
.

. Atende sras. e crianças, s6mente com hora
Das 7 �o R!': Ido hs e c1Hs 1 !-l.30 às 15,30 hs.
Rua São :Jorge, 30 - Fone 2'J36'

marcada.

VENDE-SE
. Uma ótima residência ii rua Araey

Callado, 624 - Estreito. Bairro Nossa

nhora de ··Fátima. Tratar ná mesma.
VIBLOK

, . Você me conhece?
' .' Sou', uma máquina que ajuda a' cons

truir sua: casa, c0!)l barro e uma pitada de
cimentoou seja: 10, latas dei barro e uma.de
cir;Jênto. .

.

l'TqO precise queimar e tão pouco rebo
car, melhores esclarecimentos procure o a,-'
gente autorizado e exclusivo nesta praça
sito a Rua Bento Gonçalves., 14.,

Va7
Se-

Secretaria da ,Ag,ricLiltura .','
, , o' apêlo é extensivo para:

(. A ud "I e" n' 'e:' "I a:s) .

.

'os. tres .funcíonãrtos municio

,A '
.

.

.' l ,'. . p,qis:' O 'l'esouretro.: o Secre-

No expedien+e dós .díàs 24 ,;ge assuntos do 'seu .interês- :tário; e o Fi.scal Geral. que
e 25 de fevere' ro passada '0

,
se; H_ercí:lio�Luz cfolâ90' cria" 'são dedicados, pnntuats e

dr. Antônio :P,'chetti" Secre- ..
dor, de. raças -zebuínas e tra;" cqm ,bastante responsanili

tário
.

da Agrírultura.:' aten- tau' .�e assu�tos da criação ,lidad\:); ganhando dezosc;�'is
deu em seu g�\binete., as s� de gádo de' corte;

,

mil e "cem cruzeiros cc-s
guíntes pessõas: Sr.: Gusta· Atcides� Araújo,. Diretor.' <16.1ÓO,OO) mensais- ord-na- .

vo Adolfo Kirsch Prefeito do Serviço de Físcafízacão do' irr1sório' e jnsufi�ip.nte
de Mararí, que tratou' de oe ArIhà� e Munícões, trs- para a sita 'manutenção.
assunto do seu município; tau de assunto especial; Jor- Reconsidérem sua atitude
Padre Viter, Presidente da ge Aguiar e Edson Vieira passada e dísnonhsm-se ,

a

Associação Rural de Antônio estudantes 'de' Agronomia votar os aumentos condízen

O,':1rlos, que tratou .de assun em Pelotas demoraram em tes com a atual contuntura
to da Associarão que presí- palestra. econômica e a partir' de ja-
de; 'Frey Fídél.s que tratou neiro de 1963. ------�-,.-_._---:--- _....."

ESTAl.EIROS ARATACA S.A.Deixem de lado a. politica
gem e que os vereadores se

unam no nobre propósito de
,

. pleitear em benefíciq do

nosso novel município a fun
dacão de um bom gin'Ísio. a

ligacão das estradas Rio Ada
- Jaragua do Sul, São Ber·

nardo - Rio Cunha - S:'1n
ta Maria e o melhorfimento

, da Alto' Cedro - Rio'Negrf!
nh.o -:- Mafra.

. .

Aproveitando a oportuni·
dade. faca vista destes' m�us

considerandos,
.

aos Ser1ho
res Vereadores da Câm:",'ra
de Timb6, lembr.andb os pro
fessôres municiprüs' aposen.
tados. que, durante 25 .anos,
c.onsumindo .

o melhor de

coslove q uislr
�,

ao exterior ainda êste ano.

Revelou que o inventor do

nôvo sistema de TV é o c,'l

lP..eraman Vladimir Novotny,
especialista em efeitos es·

p'1ciais no einema.

A Tchecolosvaquia

enviado especial da France

Press ao festival de televisão
de Monte Carla.
Acrescentou que o revolu

cionário il�vento foi subme

tido COifl êxito a provas ex·

perimentais e será vendicjo

ORBP'S � r'::;
.

,- EDN

TE Cl, '11. -- A televisão
am relê 70 J' é una reaJõda"

de ria �c'� 1 v<� ]uia, de-

clarou r,
.e. :""1_l�r'� H-f·

man, Di"e" · ... ::o-d'..lÇão
de pelíc llh 1"1. <T'.j -t úeca, -'10 .

conse·

---'-- --

! ��: 11/\' I�R 59

Opor+unidades em· Imóveis
_ C � .'\ 1J.b tl.L\,}.:.,,�ARJA 1 EONTA PAR'\ MORl.R Bem fundo

'la] - Gom
"

,_' t s e demaIs dependências.
Pod" . er � s."tE L,a de :�.<:t a sábado no hurário comercial.

;Com t,,·, /!) �[e C"$ 2'.000.000 e salde em 20 meses:

Rm R f q�ra' a esqu;na da Odilon i '{allotti no Morro do Geraldo - Es

reito t'

a :1 qu; r1·0l« f 'emais dt�pendl.:'1'1 Hanst;, j I'rel!',

r e t r los

la r TJÔ y 'ca casa ie alv�naria CI. m 2 re:,idên'.:ias: Na parte de cim&

� quartos - '2 '8'[<: - rozinh.l € b'mheini, Na pl'lrte de b<lixo .:_ 2 qaartm: - sala

--cuzj.l.'lha e san_tário

_ Estreit < - .Rua Balneário - GasD de material com'garagem. Terreno fren-

te para o m -

e fu dos para a .Rua Balneário medindo Hl,40 de frente por 54,80
de f�nGus r 0,0' félcilitado. Entrada minima.

\�

•

_ F"na 'te. ·.l? !'"a a Rua' Vi':1conde de Ouro Preto - 2 pavimentos em cima 4

qua-rtos -: 4 ."� :': - h2.nheír�l - cozinha e vl.lntndão: em baixo 4 saias - 4 quar·

tos e depG-G .ê}' cjà� san�tárias.

_ Cas� ne centro.� Otimo ponto comercial - Rua �oão �into com funqos

para o Caes Ilberdade. . /

- Pra' Pel'egue - Casa novª ",em seI hailitada
cilitado

2 pavim�ntos preço fao

..,.. Pra;a - La!,'os da Conctaição -- Casa com um graneie terreno./Boa opor
tunidadp pan loteamento.

_ No Jar< i'm Atlâtico - 'ferrenú bem localiZado - metade dos J.lfeços �or·

rentes.

_ Prain C queiras - casa de madel"s de ld 'la nraia da Saudade. Aceita o

Certas FoI" ·€'Qo
I!E"
éÍ:!.

_ ("I" :eotro _, Ru-a Consdheiro Mafra ..... O�imo ponto para' (lomeJ:cio
_ Casa l�om ,{ I:P'U1'tos - 3 salas _' cozinha - banheiro l' dispensa.

•

_ San" d' \ me· ia! e n.esidencial. bem no centro - Rua Arcipreste Paiva

Na fren e l. n' Ritz No terreo Laje comercial P I\!scri';éri? no alto ampla re-·

endi'ncin po -

, u'nda amplo porão para à�pó.:;it().

_ Amutr""" ·''1.to no ce.ntrf1 - Edifício Eduardo - 3 quartos - sala -- cozi·

nha - ba:'.1h'3 ro cO",lpleto - terreo - Pará a venda ou troca por carro.
\ '"

_ Ru� f'lc Jorge n.o 51 - Centro - Casa de .aJvenaria Cl9m 2 salas - 2 quer
tos - Bahh"';'I'o completo e cozinha.

, \
I

.

- Terreno em Capoeiras - Otima l�calização de esqUina - Preço,facil�ta-
elo Oportunidade Unica - 16 m x 30 m

.

lY

- travess!'\ da ('of.lselt.etro Mafra"

t.:ozinha e ba;®Ei!;(j. ,�ompltltc
No Jardinl

.. ; ,stC!!on !Sáirro Boa

'.;'�:_�.� ·i��;"-·\;:· ,�' ,

����"'

tem Televisão
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA I

CONVOCAÇão
Pelo presente edital são convidados os senhores aeío

nistas de Estaleiros Arataca S. A. para a assembléia' geral
ordinária que se realizará no dia 29 de março de 1965, às
16 horas, na séde social, á rua Almirante Lamego h.O 310,
nesta capital, com a seguinte

.

ORDEM' DO DIA
a) Exame, discussfio e aprovação do relatório da' di·

toria; balanço geral, conta de lucros e perdas e parecer.
do co.nselho fiscal, relativos ao e;;:ercído de i9G4.

. b) Eleição da diretoria; .

c) Eleição do conselho consultivo; _

d) .Eleição do conselho fiscal e respectivos suplentes'
e) Outros. assuntos de interêsse da sociedade.

'

'. ,AVrSO,
.

Acham-se � disposição dos senhores acionis
bis, J;la séde sodal, os documentos a que se refere o arti·

·go �9, do decreto,lei n.o 2627. de 26 de setembro de 1940,

Fl.orianópolis, 25 de fevereiro de 19'.'5

crian<;ás, tem .() direito sa-
.

Joel I.ange .-. Diretor Gerente
grado do aumento de seus.I""",�J:m\ ,-t.'

guiu a televisão ein revelo e
,
festival de Praga".

comercializará êste sistema

no transcorrer do presente
ano", disse Ho 'm.':1n.
"A televisão esterioplásti

ca", prosseguiu, "p':lis êsse

é o seu nome" s�rá emprega
da na Tchecosl ')váquia den

tro dos próximos mêses, e

venderemos o invento ao es

trangeiro depois de terem

sido efetuadas :l.S p::-imeiras
provas em púb'·.co o que se

dará de 9 a 18 ie junho, no

Disse aind� Hofman que
"as provas experimentaiS.

.lo

ram coroadas do l1:.ais a so

luto êxito foram feitas com

emissões diretas. divulgação
de pelícuJ,'lS e, inclusive, de

fotografias doapositivas".

U,..,J''''''<l11. exo1icou

emissão em· revêlo
que a

necessi-

(JN�ML\S
CF.�TRO

São .Tosr

,",,_prêgo de du.,:,s câ

inaras e que os telespecta
dores devem colocar nas te

las de recepção um filtro;
fácil de adaptar. 1)..3-65

suas vidas no ensino das

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

/Fatie �(i3R

ás 3 e R 112 r'1ras
D:,,'e P�her+,son

. S9.Ily Forrest
- em

O FILHO DE 'SIMBAD

Su,.,prS�()J)e·'T'"cni(>olor
CeI1sura até 1'3 anos

[') tz
Fone '43!i

l'Ís " P. fi 1!?, h,.. ...as
Ce�"tr p"J,.,ero
Patrícia ()weDs

--: errl -, •
SETE MTTT ,f.TV�,ES NO

INFERJlTO

('inp'l'Y18f:��one
Censura até 14 anos

Rnxv
ás.4 e· 81.12 horas

Steve lV(cQneen

James G,'Jrrier
- em-

dias:
FUGINDO DO INFERNO

Panfl.Vi.sioncCô': de Luxo
Censura até 14 anos-

BA.IRRQS

Gln1"l::l
ás 5 e R 112 ho"'as
Os 3 Patet.as

- em-

AS BOA:S OPORTUNIDADES SÃO RARAS1
POR ISTO ELAS DEVEM SER'APROVErrADAS:

, ... ..

OS 3 PATETAS F.,M Ol'tBITA

São 30 dias, durante os quais você adquire
conjuntos .estofé!!.dos, ou salas de fórmica
sem nenhum tostÇio de ·entrada.
O primeiro pagamento?
Bem, você compra hoje e começa a pagar
depois de 30 dias.·

.

AJ está: 30 dias de oferta
30 dias de prazo para você iniciar. /'

os pagamentos.
O· orgulho de uma casa be'm mobiliada é
orgulho de quem tem CIMo. ;

o
f"

Censura até 5 anos

Império
Fone 629!'i

ás R li?, horas

Miguel Aceves Mejia
- em-

i'

HOMENS,DE :BRIGA

F,<I$t.""g'l'lr ....1or
Censura até 14 'lnos

"

R .�

,::l1�
á,s ,R 112. horas'

Zé 'T'rinn"lde
Zezé Manf!do

:entro· � Casa em

t,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



E LABUTA
. . ..

CONSTANTE EM PROI�

DE SANTA CATARINA
• • t

Rio - O presidente da
'CBD, disse que vai. adotar,
110

.

preparo da SeIeç.ir) Bra
síletra para o mundial de
1966, (1 regime cJa, "linha
dura".

Explicou logo o sr. J'Jãe
Havellange , que pretendia
seguir o regime militar.
com o firme propósí+-, de .

manter a maior' seriedads
J-

- ....

I

••
..__.__,_u._��. �" ·�·__

I

CI,
REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

p «:.�
.

COLABORADORES

.1 �COLABORADORES ESPECIAIS,
)t s

, ( "

'MATJRY BORGES - ÇHLB�RTO N{\HAS
. GILBERTO PAIVA

I
I

ÚÀRI� HlfACIO com.ao -"- DÉCIO BORTOT,tTZZ1
'Rlii roso - MILTON' F, A'VILA - uRILDO LISBOA
.r ',' c' ABÉLARDO ABRAHAM
..

" .,

..�--�--------------------------�----------------��,---�-
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NO SETOR DOS ESPOR'tES

nessa preparação, e nada
'melhor do que fazer respni
tal' a disciplina mílttar
Para isso ( a concentra

ção seria feita numa insta
lação militar ainda não 2S

colhida.
Entre os' oferecimentos

com que contava? CBD
poderia desde Ioga relacio
nar a Academia Militar

das Agulhas Negras
. Centro Técnico de Aeron.iu :

tíca, de S. José dos C,t::n-

pos, ambos com clíma,
melhante: ao europeu

CARAPUÇAS,

e o sícade de a 'ação de um re

gírrie disciplinar rígrrlo Lo

'go após o fracasso na ,Co

pa das Nações.
Reunindo . os dívsrsas

chefes, num jantar no Ho
tel Glória! pedira com fir-

sc-

meza.

\ .

Seguirá domingo para Ti

juqui.nl'l:a a eQuipe do C't··
çula: da Várzea, que ·n'l ,)- .

ao' Ql1fldro do' Ti)uf1l1;nhas
pC'rtuniclade

.

d2.rá comba t�' FCd' , ..

,,,
'. aque:a WC111: a·.,e.

-,X 'l{ v

O processo interpõsto
pelo 4lmirante Barroso
contra '0' Tupy que' lançf)u
em sua. equipe o qlúirü:> za

gueiro GÍbi, sem con;cd06,"�

de suas próximas 3e'$sÔe3.

x x- x

o .lateral Mirinho do A-

vai, está sendo pretend.ido
pela representação da A:,so
dação Atlética Tup)' c'.e
Joinville.

x x

A diretoria do C.N.
'chuelo vem de desigm..,l' pa
ra as funções de Dire�nl'
de Pat�iniônio' do clp.be, (j

desp.ortista Nery Pirath.

Esperam os m211té)l'�S do
Caçula um3. ó�.ima, a[)"csen
tação ele seus ati�;t8&.' qne
tudo farão por unlC1 vitó
:r-r-a..

A saída tL0J

alva do Bairro Nr;ssa
nhera das NevC's está
vista para as _G hora� em

oniblls especiejs ela EJnpl'ê
sa 1<"lorianópolh. Grandq
Caravara \ de torr.e{:or�s
Gf2 C'Q�-1l1a--d�vcrb arcrnp'l.
nha-Io:

América x Flamengo, amanha
Rio-São Paulo

rá continuação d.1l1a D.b.:.t,

pelo

",1'.. ,-

2) - ao t(cnico Viútite
Feola, para ser menos ,\(JÍ'
minhoca, e -r- ,

- E espero que não se-,

jam esquecidas, nem pé,r '

. ocasíão da convocação pa->.
3) - ao médico Hilton ra os- amistosos internado.

Goslfng, para conceder naís, de [ur.ho vindouro, se

menos' entrevistas. 'guidos de excursão ã Eur(l
- A realídade, arirmou pa, nem sobretud., quando

o sr. 'João Havellangc, 'é' da preparação par". o mun

éJ.lle minhas ádvertênclas díalide 1966.

produziram Imedíato resul
PAULO CARVALHO

te José Cláudio Beltrão

o presidente João r.:rit�'é·l- 1) _: ao supervisor Car-
lange lembrou que fi'�en '. los .Nascímento, .para· dei-
ad,vertência sôbre a .:='-�(''''' xar de ser bonzinho: ta.lo.

B�ra�siie�.iro�s��o��er��D�a&U����ln�ar'�efl� �,s a tt�& ��
RlO Os brasíleíros po- dente .do Conselho �]� Tele t d t 'l't t d. men o o sa e ite nor _ ,�- a um ver adeiro espe'derãó acompanhar 0'1 J')- "comunicações. falando! aos merícano "Eal',y Bírd", que transmttínc,o diretamente Frederico.gos do Campeona+n Mur.- jo�naIistas credecíadns jun será, colocado em- ó�'b ;:-l, para o Brasil, segun Io .0ó'- 'O presidente do oonse-díal, de 1966 pela televísâo. to à CBD. dentro de poucos 'lia,;, o tá assentado,' declarou em lho de TelecomunicaçÕ'ekfoi o que garantiu ') p�es - Graças ao' runctor.a- 'qual vaí funcionar C"'�._O �

.

t
"

I
.

tI' di 1 '"v - -"
• L.. "", oon1 ca egonco <O J. il1lT3.';.1-· re orr"ou, la J,S (OS �s-

tados Unidos, onde particí

com um único enconr,ro, ]0
gando, no Rio, América é

il.

a.,m jz 13.ti j� e
Domingo pelo tornelo A-

mizade e ,Disciplin::t ]!ro-

lÍlOvido ,pelo América de

Barreiros, estará 'fazendo

COhtabi]idade � ECOnb.ma' � Advo
cacÍa �mpôsto d� RemJa - F�mprêsti�p

�PUlsórh,
- Reavaliação do Ativo das

. prêsa3 (Lei !357) - ImpôS'to ,�diciona
E' Re:t1da (Lucros Jxtraorqinários)Escritório: Rua 'Cans. Mafra, 57

Caixa Pas�al, 613 - Fone a83�,
Fl' I I.. li

.'.

,
t1'l�dn�pº s ..,....�--

/
cu'
.

..

f �
. -d seus

,\ ''':)
usa óculos

bem adoptados,

l

otende.nos com exatidõo
1 suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
MODf:RNO LABORATÓRIJ

o eampeonll.to 'do ,�staclo
em sua zona litorâne'1, [1-

pós uma breve para] iZ8.çao
devido aos festejos dedica
dos' a Mômo, volta ao seu

ritmo normal a parti'r de

dómingo próximo c,uando
será. desdobrada a ant.epe
núltima rodada do returno

podendo já antecipadamen
te Hercílio Luz e Olímpico
considerl:l,rem-se classifi�a
dos na luta pelo título m�
ximo, juntamente . com

Santa Cruz de Canoinhas
e o Internacional de La

jes, "encedores do grupo
serrano.

NESTA CAPlTAL

Figueirense estará "pcep
cionando ao elenco) do
Guarani de Blumena'l, uni
dos últimos classIficados

mou com as Jogadas de
boa envergadura apresen
tada pelos dois quadros.'
EM ITAJAI - O MarcÍ-

lia Dias que vem empreen
dendo uma reação ,

neste
returno do certame, melho
rando bastante a sua' clas
sificação após um

, decepcionante. ,vai
combate no estádio

turno

Hercílio Luz, cOm o calor
de sua entusiástica assis-

O

tência; ao quadro do ·1'u

py de Joinville que vem

se apresentando C:lUl altos
e baixos nêste campeonato
Cotejo em que o clube

marcil �IS' ta apresenta-I'e
com maiores possibilid8,des
de vitória.

EM JOINVILLE
num prélio sem expressão elenco do Caxias que am

já que as primeiras posi- da conta com um fio de

ções já estão praticamente esperança para. ,classificar
decididas. _ se, vai enfrenta:r 'ao con

.. Note�se porém ;:J.ue foi o junto . do Olímp�'Co, no

Guarani a equipe que.,me- grande prélio'l da rodada.
lhor se e:itibiu ,ent nossa. ca Poderá ser esta a oporumi
�pitai frente ao' mesmo FJ;, dàde. do crú1Íe. afvl-negm
gueirense, e1).'l lô�o váli�;' lI'joini1iUbnse pa,ra, a arranca

pelo turno, quançlo '0 pú-' qá-"final\ em busca da clas.,.
!;JUGo naquela· op�túnié1a- sificação.

"

'1; :l�\llclo:itb: .e��tusia�";[�; 3;'bd�AliÍh·. l1<. - o' iniã

pou da reunião inaugural
de um organismo de teleco

munícações daquele pais.

PREPAR\TIVOS

Se··

pre

Informando que a esta

<;ão recapton de Ja,carepa
guá eotá Ee !lreparanno 'p't
ra consegui r um -bom pa-'
drão c'e in1a:.gem, o sr. �'3�.ll··
trão Frederü�o fez (itH5tao
de acentuar;

Há, ai!1da, problerilas

para a retrànsmíssão dos

jogos da Copa do :vlund'J

para o Brasil. O l'Eàrly
Bird" será elevado à gran
de altitude e terá. suas an
terias volta das para Q 11e
mísrérro norte. Isso torna
mais difícil a transmíssão

.

- Mas o sistema já f'un
cionou nas Olímpíadas de

Tóquio, e o nosso Pais está
filiado as mesmas, pcssuín
do mesmo três representan
tes junto a êsse sist'2mH"

a to"os os :-)�Rsileiros <', o

portunidade dêsse ·:,';petá
culo, que o progresso aos

_______________________________________________ I

proporciona:

,

,

Rio, -- Flum\ne�1se,

REGULAMENTA'

o presidente' da CGD '_a,
diantou que o, sr.' Paulo
Machado de Carvaillo; <lue
chefiará a delegacão SlO

Mudial de Londres, já tem.

ínstruções para elaborar
um regulamento "duro',
de modo li que rata Cji) -dís

,�ip1'ina observada P�Jl"- o�a
sião das últimas apresenta
ções- da Seleção do Brasíl,
tanto na excursão 'd'8 1963.
à Europa como ])1 ·çupa
das Nações de 1961, < nào

venham a se' repetir.
Igualmente o více-presi

dente Sjlv;o Pacbeco (t11e
chefiará a delevacào agora

por ocasiã-o ela
-

excursão à

Europa, vai adotar um re

gime disciplinar capaz ce

constituir, como é do
.

s('u

I

m�
.1' '.'.

lA
". ".� �I.·'

I
,�

j
empenho, uma autêntica
preparação para o .Mundial
de 1966.

CCNVOCAÇ.ÃO A 25 DE

MAIO

Jeãc

O

&egundo seu presidente ,sr.
l'�elson Vaz Moreira cofir

mou, ontem, deverá mesmo

substit.uir o Santos, 110 Tal'
neio de Paris, edi<;ão ·:fe ..

1965. O clube paulista cam

peão duas vezes cio fanlosJ
certame , não tem. datas

para cUlTI:prir os eomp:'o
missas o que fez o' Radrg,
promotor do' Tor"'eio, (;JYlvi

dar, o Flu, dada a sua �Ol].

dição de campeão carioq,

sua Estréia �o 'Osval :'0 Cr'lZ

F.C. ,representante c'.o Es-
.-' ----

d�r
dr.

O

o sr.

HaveIlange que dia 25 de

maio vindouro a CE.:) C0n

vocará 44 jogadores, 0'5 <!2

craques 'Já consagrados,
sendo 2 de cada posíçãc, e

cu+ros 22 valores novos

para que possamos rornar

2 seleções, capazes de bem

representar o nosso Pais
na Europa e pelas Amérl

nas, disputando ínclusíve
ps Copas (argentinos}, Rio
Franco (urugua-os) e O'

Higgíns (chilenos) p 05-

waldo Cruz (paraguaiosj .

- -_ ,-_._.__._ .._-�------------

Semana de CO�VES, festa do
iefismo

A primeIra reg'ata a ve

Ia de que ficou ceg;;stro,
em ,Cowes, foi realizada
em 1788. Mas se sabe que
a Maririha Real promoveu
várias,. antes.
Em 10. de junho de 1815,

houve uma reu?1iãà � ! ela

se decidiu a formaçã.o de

.�,reito, en:rentando na 0- um clube, aberto, qxclu

port1lnidac1e o· Flamengo sivameDte a homens inte ..

E.C.. de Capoeiras: Salvo, res·saào.s em velejar em

modificações de ultima água salgada, No comqço,
hora o técnico dos AIvl Ru' os membros foram 42 - e

LONDRES (B.NS.) - Ve Foi.-se tornando c:3r.1a
- E não mediremos es- las ao vento, dezenas de ITez mais difícil a admis-

forços para proporcior'.ar, barcos coalham as ::ig:U3S "ia na, Esquadra, e· hou'JC
do Cowes todos os a�l,O," temPc-- em que membr�)s da

em ,lo. de agôsto. E' uma ent;dade votavam .:ontra

grande festa anual..:·:: a o. ing-resso de qualquer pes
Semana de Co.wes - ,que soa de quem não g0sta
reune entusiastas do ia;'is- vam ou, até, a quem não
mo de muitos países. conheciam.
Cowes,

-

na Ill'iã êrê
.

wrgb't
.- - �

ao largo da costa 'mI da ,Em 1882 o Real Ia,e elu

Inglaterra, é a:;Jeras úm be de Londres construiu

pequeno lugax ,mas Ima L'.ma sede na Parad:�, €ln

, O Jornalista Alain Fon- fama se espalha pelo llnm ,::;ow('s, bem perto da }:i�S-

tatu, representante no do inteiro como centrb de' qU2.dra. Foi dêsse ano em

France FootbaIl, nó B-.ca,,:l iatismo. Anualmente, faz diante, com o aumento ào

.seguiu para Paris a fim de sua 'Semana e,' ano "im. interess'e por barco a va-

acertar detalhes refe':ente3 ario' não, p dalí que partem por, que a fama de Cowes

à participação do Fluminen grandes iates, na disnU':1. cresceu:' Mais gente come

se no Torneio ele Paris. Se de uma das mais conheci- çou a receber seus :i,mig(ls
gundo .0 que se acertou, en das córridas, prova fIe to- lá e a bordo ele seus bn.r

tre o jornalista e o presi- go para )Jamos e" r.ri:-:ula·-, coso

dete Ne:sol1 Vaz MOi'eira, qõps, que vão até fi'as-net • ·'2E?ADOR AL'�MAO,
o Cl'.lhe d:;s Laranjelfs,::; te Rock, no lar",'o do .m::l.res- .!.'�INC:!:PE DE GALEB F.

rá uma cota fixa de 3 mi.I '. te da Irlanda" e vo!t.a:n. GEORGE V

dólares por jõgo, •

A PRIMEIRA REGAT.\

Uma das pessoas com

quem p Duque veleja é Uf.
fa Fax um especialista em

navegação a v�la. Durante
Na\)oleão III costumava muitos anos, R@x prllet.lU

visltar Cowes, Depois ,de. e construiu os .' melh()!'�s
1870, alojou-se, num peque· "di:nghies" da c]asSé inter.
no compartimento, na') ins nacional, de 14 Pé;' (4,2'1
talações !pertencentes aos metros), do mund9.

Ratseys, os fabricantes de Fox mora em 60wes e
velas 'conhecIaos ,mundial- foi, êle quem P3d'etou t)

mente. O In�:oerador costu- "Firefly;', de 1. 's, tipo
mava 'tomar' banho na ca.:. de barco no 'aua:1 cô:npeo
8a de banho,.'ptiblica e fa �ern no mundo-h�0i1'õ ,."'-

zia as, r�f�iç ,rl�! ,Esqua- pazes. e l110ça"s; 'hl:)I1'lens e

,..,;;,,�d ,;p.Jj�_"tiç "'"

,.,'

.' \ mul!'iE)Fe� .c:l�J�i3d<lsl�S �da.",-,
-- Aw.mN'Í'A.- "'�"M:jJ.:>;de"=���"';"��Cf2�"·� ..

\ ".,'"

bras colocará em ::ampo a

seguInte equipe. Da!lton
Cesar I Cesar II Dalton e

Helinho Zamilton e Anizio
Marinho Valtinho Salão e

Dilmo.

Brito

o

seu Alfaiate

êles se chamaram rle The
Yacht Club. O PrtT'(li:pe Re,
'gente visitou COW8S e lá
voltou como Rei, e/n> la'U.
Daquele tempo em diante
o clube ficou conhecido eo'
mo o Royal Yacht Club.
Em 1829, O Almir:::mte

Britânico baixou uma '1tlto
riza:ção, permitindo que os

membros do "Royal Yacht
Club usassem' a insígniá
branca da Marinha Real.
Poucos anos depois, o Rei
declarou que dese;ava que
o cliUbe fôsse conhecido
corno Esnuadra Real .:le l
ates, Ainda é conhectdo

por aquêle nome e os �ar

CDS pertencentes a rnem-

bras seus são os umcos,
.
fora dos da Marinha Real

que podem usar a
.

insigna
branca.

NApOLEÃO III '

o Imperador alemão
sitou Ccwes pela primeira.
vez em 1892, com seu p'1'i
meiro iate, chamado ·':i\·íf

teor". Da�i em ,diante, a-

pareceu, frequentemen�e,
pará assistir às rega tas a

Duais. Um ano depois, o en

tão Príncipe de 'GalH' mf:m

r'')u construir o "Britarmia'
um dos mais conheciclo,� ia

res' de todos os tem-ç·os.
Depois· da primeira guer

1'a mundial, o 'Rei George
V, que era Úüista entusi-,
ástico, aju "ou a levar o

iatismo de, volta a Cowes,

Hoje. em dia, há roemos

la,tes . gra.ndes -- mas mui

tos mais barcos pa'!'tici
pam da regata anuaL

DUQUE DE EDI.MRURGO

A diretoria da Associa;á,o de jõgo, 'deverá ser julga�lo
Atlética Tupy tão logo t.er- ' pelo, T . .r.D. da F:C.F. numa

r11ine os jogos pelo càmpt'u
nato estadual vai tlispen
sar uma série de' jogadi)r!fS

.

e _'Contratar nOV03 valores
visando as disputa.:; do

campeqnato estadual em

sua ndva' fase: A. d:visão
de honra. que ,se�'á posta
em prática em 190') a par
tir ele junho.

O Torneio "Roberto '.�+o- F!amengo.·:
mes Pedrosa", mais conhe- Para domingo estfíc !.'"ar

.cido por Rio-são Pa'.lIo te-
'

'cados dois enCOl'ltl;o';, �l S).
bel': Vasco x Palme;,"a.'3" r:õ
R o, 'e Corintians x'

Paulo, em São Paul!!.

Volta ao Norrn'31 o Certarne
do Estapo apôs o Cé'rnaval

é de que o cIub� Blumenau
ense deverá vencer, conÍlr

mando assim sua ótima

campanha neste ce::tame.
EM ';I'UBARAO -' O lí

der do estadual, nesta zo-

'na, vai jogar comodam{'l1-
te em casa, onde dará com

bate ao Almirante Barrcso.

Partida difícil para o lí-

,der que poderá perde: a

sua condição de ponteiro
absoluto na, tábua de elas

sificação;
Ao Almirante Barroso.

nada mais resta, a 7lão ser

lutar para. conseguir uma --------------

vitória de grande repercus
são no Estado.
EM CRICIUMA - Na ci":'

, dade "do carvão, 0\ .:!oniun
to do Metrop�l que deverá
ficar à' margem da f'lse fi
nal do campeonato bOl'ri

ga-verde, perdendo 2.&sim a

oportunidade de se sa!1:rar
TETRA campeã'O estutiut>.l
igualandO o feito do Avai
Futebol Clube, fai enfrer2-
tar como favorito a equipe
do América: Futebol Clube
en1 prélio:�

* '
��.'

Rua Nunes

Machado

(o�m(:o",·W QUl.lQUf� iiPO
i)i (I!AV!

Pua ,.tnWU (,_ <".I.U, tl
� ;.

--�--'---'---

o Duque de Edimburgo,
invariavelmente, visit1. Co
wes para a Semana.
Vai no "Coweslip", que
t.am apenas quatro metros
e meio de, comprirdento,
na li�"k:a de flutuação O!J

no "Blooc�hound", um iate
muito mi?vÍoi,' que, há pou
co, ganhou a competição
'ele sua classe na corr.ida
de Plymouth a Lisboa.
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eee
Aten� as !1�

dea d8 pQlfcta ctvn.na J'&o

gíão;: que não conta com'
prédios para fUQ�na.men
to dos �çÍOs de ®lep$
de polícia. e icadela pllbual.s
.em grande maioria dos' mu
nicípios de sua área; a .' file
cretaría do Oeste está pro
curando, na medida de: suas

possibtlidades, dar solução
eventual ao problema. As
sim, como medida de e+er
gênoía. está construíndõ
rrédins de madeira, . me-tí

d,'!. que, de momento" rei

�re�'enta . um atendimento
.. satísratõrío. !

.

j
f

- _._--c,...._-_.�.

C��1jUldGS ShOll� - Maiôs - Sbks,
Exciusivo� em SlD:a CalariD!,

São Encon�ridcs na A ItIJ»ELAB
Em ,5 Pagamen!os- Se.(� En..raJa -

BELO HORIZONTE, 4
(OE) - Logo mais a Ar;;

sembléia Legislativa de M'
l'las. conhecerá o narpcer (Ia
Comissão àe'C�nstitu;cã') e

Justiça, rejeitando as e'l1en

dlls apostas pelo PSD !la

proieto de prorrogaçíb de
mancl,'..,to . do Governador
Magalhães Pinto.

fE.

,

st

Panam�nfo
RIO, 4 (OE) - Até o pró

ximo dia 15. est"lri'io c-n

clnídos os pagamentos do
funcion�1ismo pú"'lic') Fed'
ral. A informação é do Di
retor da Despesa Púb'i"a,

\.
oue apontou como C<'>'lS<l do
atw\l atrasq, difi.culda1�s
com b novo molde de paga
mento pela rede bancária.
Acrescentou aue o pa -a
menta de março, será ela
hnTado a partir d0 dia

'.

15,
afim de se 'evitar novo at:a-

'.

zo.

o IlAlS AIH!IiO j)IU�1. DE SANliI CATMIUI!.

FlOl·..;nulh.';1S, (�cxta-Feil-�), 5 de M�rç!l 4,e f_!!fili,
Abastec�rnan1o': .

Encon:ro -Castelo

Curso Ginasial
.'

m um ano

.

�!P, 1 (OlP ::- O §:lpe
rinttJl)�ente � §t!N4� ��e
ve rl'luhido 'com' t,�cnic:Jl! qe
a.l'!Ylflzenagem <tI:! t�Ü�Q e

arrpz, debat���Q p,�f'l�
mas

.. relaciQl!F.tqo.s com o

JuntasOs EXAMES .RJil MAlfU
'.:ZA, base,"ldos na lei 4.Q20

:ie 20j12}lQ61, d�p a tcdJS
a chance de entrar na UT)i
'. ersidade, embora; não t.e

:l.!1a:m cursado regularmen
;0 o gin<lsin. nem feito 6
0urso colegial.
,Tais exames, que cons

tam de cinco disciplinas
para o' curso gin.'!.sia� e de
seis para o curso COlegial,
serão prestados no C�légiJ'
Catarinense no decorrer dd

r,ar .os candidat'ls gaTa .a

,restRcão d�;� ditos e���les,
:un:'ie1D8Já um Cm:.so No
;'11".1') .\I,.usto np CÇJl,�g;io "Ca

tarinense, para o qu2.l o

Colégio declara abertas as

m�trículas .até o dia 15 'de

março, para dar 'inicio à,
aulas no dia 16 do' eor.:-en-

BRASíLIA, 4 COE) - .Tá
se ar.ha na Pl'esjd��""'''h da
pp�"l,li.�� u�ra <)"twlos. n

projeto de ref'Jrma d"s
jlmt!1S comerciais, enJi-egue
ao ch'3fe, do Exe('utivo p;"o \

l"nnist.ro da Industrb e Cc
mércio.

te mês.
o :Ctu'so Naturno funcio

nará das seglmda;:; às sex

tas-feiras, das 18,45 às 21,30
horas.

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

B,n'), em data, que será de· Ulteriores esc}flrecimen-
-"Cl.a7:ellte publicada. tos com o P. Honório (Vice-

.

Com o objetivo de prepa- Diretor).

Cm�i�!nlos ShlUr.g '--. St::tks
B!�t52�,- Saias - Ve�·H-"'os.....l

Eua '15' S�la��s P�g.amen:"s,
. ,

_:_ Sem En"i'adl -:
'-

MODELA! RIO, 4 (OE) - O padre
Francisco V'ge foi s',r

preendid'J ontem a ta�de
quando pretendia f.u",ü· d')
Hosnital Central do Exérni
to. O relif5Íoso que na "'c�
siã,o usava- bigode e r�u�a

.
es(:ur,"1, foi reconhecido }:'or

C ,,"

oncorr:�:nC!a

Borgoff
abastecimento. A tarde, o

chefe da Nação se reun'u
com o sr. Guilherme B')r

ghoff e com o Ministro da

Agricultura, �<lra apreCÍ'1r
problemas do ab'-1stocl""en
to no país'. Dia 9. pró:,;'imo,
ainda na Gu�nabal'a, o Pn

I§idente Castelo Br"'nco, p�e·
sidirá a snlenid?de de i".s
t,'l.laf'ão d') Conse)h '1

. 'C - h�Ul.
tivo do PlaneiflmeTlto, qUR11-
1� fará a ;Na()ão imp'1rt"nte
pronunciamento, anun -i ''1-
ri,., ') fi! d') período de in
""n�;;" r.�""etl"a. rned'da
que foi _posta em, prátina ne

lo novêrno ferieral, 0s"'ndo
a estancar a onda inflaci:J-
nária.

.

f!inda se. viHi"rá ao B-s"il
êste ano. Disse o par�-m'>,n
tal' (lue os políticos braslJet-
ros aue vivem em Paris, es
t.ão atravessa�dd, dificulda-
des. V

?'
- '.�.;.: 'I'.: ,� .•

um sold<>do e ifiedi..,t"mon
te reconduzido ao seu qllft.r
to na 'enfer"""aría, _

d 'stá,
vez. ,ova aualidade de p-e
soo Foi 111"ntado disno<;'t'·ro
de vigilâncla em torno do
quarto do padre Lage.

Central de Compras
----._--.,.-.-----_.,-----------•

j

A venda' de 10 jjpps. 5 ca·

lr'inhfíes .. uma c"lmi;'neta, e

tratrres. em nú.-"ero rle 3, é
obieto da ·conc:1rrência rú
blica. que o Departamento

realiz9r dia 30, à� 10 h�"'as,
eM 'Sl1,'-1 se,de. à Praça L'l,UfO

Muller, em FlorianópJlís.

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

MEl} �1ater(aJ prJa a Rodovia
. ,

r"., ""M
l
P:

\ \:

Para a e,<n10r'lcão de ma- adquirir terreno n� m"n;�i
,-,1.0. de T'i1irama. F.oi" conce·
dida aut"riZação. bo" de
ereto assin"do na

r Se-retá
Tia �e"" P'l.r.;h�. ne10 ��"er
-,nd�'" Ce1s:'" Rá . .....,OS. ()om o

"efere"d� do sr. Paul:> d'l
':-:st;- Ramos.',

��() PAUT,O. 4 (OE)
(!ull"das flrfl"I'Id"'s de .m<>tp
'h"dorl'ls. monttrfl:r>1 glr-da
"": "'''''<lni�. ,.h l'nt'ç" de
São- Paulo, dilrante o p"g'l
rrento de juizes e dese-"'�
b,NPc10res, deve"l.d0 faz-r
� mesmo, até que re-e"s'u

n" -e"ô-";o
d'" F.:�'r;da
o Va'f{ d6

te"üJ' 11�;1i.?:"vel
. d" s')"·leitl'l
S('r2� (liQ'!l.ndo
:rt., ;n( "n ('lr�s�e. "'t."'l:'és
(;n1';<1h":"\[')s' n pr",,,,')-
:II""'t,,,,, ri'" ('!""��no 'd') :t":<i

t'1do. de. 'ennta. Cat".,r'na Va.,1

____
o

Q-bra-s
:

-

C0r,1isSão de, en�'enh"i�cs le"ar tamento da Grade, C;<I.nal Oliveira e Vala '1'el-

'; 2�rt&; nses f'1i' esc-Ih;&. rI"! Rcdo-via" 'SC49.. tr"nspo- les., Co[\struC'ãe' da p�nte
para a execuç15.o cla,s obr's !lição' das pontes sôbre

-

'0\ sôbre o rio Tijucas em C'-
\

.. '
. "w:'. ne1inha e ohras ,comple-

i '\J Pr�ia J.r.em� r3 Ma·ôs. mentares na ponte '!$ô"'re o

. ,;� .,�.::.. """. 'Il\ 1 1v.l'
.

(I 'ii!' d rBiOatl'stTai.iucas .em São Jcão
;. óll I.'.�' 'l. .rM.�. r�'l' �t"L�i9� ,,�?9 r..Uconora os'

.�� it6 ��ii�'il::·�.r'afr� ._ ��"Sf p� p::-i�-L:Ji. ��, I",n.:;_" 111'0; ,�� •• �' I, J.� r .. lr,l" ._...!�...1 .• ,.'.

. '.". . ·1":�:��,,�._ -;"...�;,
.

.

. ,J.,_" S�Ii1 En�[ajâ/ y'

_'. .
.

"'r:,�\\.

�o grupo de trahqlho

-----

.

ea

RIO, . 4 (OE) - Encontra
se na Guanabara ao Minis
tro da Justiça sr. Milton

Campos, após passar o C"r

naval em Belo H�ri'7,Qnt'>, ..
Declarou a imprensa, não
poder prev�r o prOblema
que será criado para 1\11:i.

nas, caso o Executivo adoteI
outra solução que não .

a}

e

visa

prorrogação para a coinci
dência de mandatos, Afir

mou 'o titular da Justiça,
que nêste mês serão en-a

minhados pela Marechal
Castelo Branco, todas as

mensagens de reformas es

truturais que s'e fazem "ne
cessárias ao Brasil.

Éxpulsãp dos chfneses:
Sobral vai' recorrer

RIO, 4 (OE) - O advo- recurso será apresent.,ldo
g,'ldo Sobral Pinto vai reei durante o prazo de 10 dias,
correr dO ato do

.

Go"ê-nJ após- a publicação do ,<'to.. .

'-
que expulsou os 9 chinêses, I_?:overnamental no Di'Írio
condenados a 10 anos ce Oficial, sem .prejuizo do re

prisão', sob aCUSação de prá- curso já interuÔ�t,., no Su
tica de atos subv@rsivos. O perior· Tribunal Militar.
------ --- --,----

CoinddAncia em Fóco
RIO, 4 (OE) - A ""''''ns''

gem presidencial sôbre o

nroblema da coi.n�l"ê 'ch
dos mandatos estaduais. s'l
inente será 'enviada ao Con-,

gresso dentro de 10 ou 15

dias. A informação é do Mi
nistro da Justica sr. Mil
ton Campos, que hoje re

gressou de Belo H0riz"nfe.
onde fôra passar os dias de
carnaval.

fhina "oUa a atacar os E� IA.
P�QUTM, 4 (OE) A

China comunistft vo'to" h '

ie a atacar os Est.�dos Un;
dos. dizendo Que êsses d;

veriam ser castigados pelos

STF 'rn�cia novo per�odo Ide sessões
BRASíLIA, 4 (OE) - O

Supremo Tribunal Feder-l

seus bombardeios ao Viet-
nam do Norte. A decl'úa�ão
de Pequi.m não se fez ac m

panhar de' ame8 ças de re

presá!!,'!. aos Estados Uhi;
dos.

letivas. A Suprema Côrt.�.
deverá julgar ini"191�e -t�,
numerosos mandados de

reiniciará suas atividides a segura.nça de funci::nári 's
partir d esegünda

.

f�ira, públícos, punidos Plflo Ato

após o período de férias' co- Institucional.

··��·��·-,�.:·:T-:���: . .

" .,;
.

�, .

•

Doié'rnilhõe�.i de pe,s�oas visitaram 3-
,

"

Esoanha de iârterro a setembro
.

I

ORBE-_PRESS ESPA-· baixo corresponde à janei-
NHA � Quase'

.

doze. mi- � 1'0, que contou apenas com

lhões - o número exat'J é ·485,539 visitantes.
Ü.874.394 - de' pessoas, Dos estrangeiros, 9.824.347

que residem a18111 dé nossas procederam de países e1(
fronteiras, visitaram s F:::- ropeus, entre· os quais !:>e
panha durante os meses de encontra a França, com

janeiro a s-etémbro do car- um número mais alto que
rente ano. Segundo d�dos é ele 5.484.952;,695.855 da
estaHsticos, publicados pe- Alllér;ca; 30.151 da Asia;
la D'reção Geral de Pro- 378'.971 da AÍl�ca; 24081 da

moção de Turismo. 0<: tn<:- Oceânia e 6.167 de ap;Úri-
das.
No' total dos que ch8ga

ram houve um aumento de

3,9% que diz respeito ao

mesmo período de. 1963.

s'es de -g1�jor afluênch fo

q.m: .Tulho, com
' 2.335.55�

vj�H<>�tos e �.()'ôs+o, com

3.203.195. O número '. >:1aís

.'

Duplicou O número � húngaros que
f "V' 'f P

, 1 ' "

nr�m .. ISI ar a a1na,
ORBE-PRESS

pTO, 4 (()�) O Pr<)si-
denl:e da Rerollblica chega
hoie a nual1ob"'ra, _pro�e
dent.e dé Jlr,;'tsíli'l.. uflss�ndo
a desnachar no P" l:í.cio La

ranjeiras; _ Na nróxima se

mana. o Presidente .p\,rinu'l- ,

dagem. dr. Ernani Simt,a Ri- . ciar:í. discurso anunçi�ndo
ta.·. São também Seus com- () fim da infI8cão corrAt'va

dência do engenheiro ) N-w

íon,. T�sserolli" por desig"'a
ção do Diretor do Depa�"'a
mento de Estradas de Ro-

de

.I)1a�s> er:;�� J?�fll�í,qQ�O .ç:[o gO';'l\l, qG�§l1
.

cyê,l'��. ,e�.�c�c���f�i�;f�;\.�.)g§��í·..•�·;'st\iéJi;<

Mundial Húngara" fez ecÚ
tal' um livrete sob o título
de "Conhecimentos' úteis"
em, número de várias deze
-nas de milhares, par. se-

'rem enviados aos �ompa.
·triotas no estrangeiro e às
dlv·ersas organizações hÚ"l

garas no exterior, conten-
-'

r'o orientação detalhada
em assüntós, relacionados,

.

com - estas viagens de vis'.
,tas.

Plane-Hlmentó,
.

que' tprá .ho
ie indicados nS"' S"l'IS 18 C0111-

ponentes. O Presidente já.
'ássinou' 12 ·o."'s 43 mensa-.

gens aue ·serão· re""etirl"'s
ao, Congresso na próxima
seQ'unda -feka, quan10 da
abertura de seus trHhal"os .

No Rio, o M"'re�hal Castelo

(
. .

P"bl·U I

-----�- -------

�� aleQm�� ..
;
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: ........_.......í!I-.

....,.........-----........
'
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··
........ioIó!'.............---.-............-........-------.....----.....-

Ef�ª�] Previsão' das -safras
deficiências no que se refe.

��Il(�:'::U=�.::; eV·1tar emba' ravosrou no levantamento 'topo-
.

.
.

gráfiCO do terreno destina- '.'
.

do à- Pe,nitenciárià Agric"la, .
. ..' "

a.. carp.;o do PI"meP.'. e na ' ,
. I

construoão de um pavi'hão As determinações do sr. '!ácil- e compensador, ,pots� .mercadoría colhida' não te�' levantamentos possíbílítgn-
para alojamento de' reeru- '3ecretário da .Agrtcultura, !O que se houve mesmo de procura portanto não tem tes de se' saber que há e C,)-

•
.

1 d' dr. Antônio Pichetti, com modo geral. é que precisa- mercado. I I mo romper
.

os estrangula-tas
.

e !'ia as e au�!\, no , ,

Z, RP.� .. ,O loéal serve ná- referência as atividades de mos aumentar nossas co- Assim de.ermíneí, 'Ilfiri', mentos do mercado para as'
ra ínstrucão .e f!d�st-amen- previsão de safras e merca- lheitas a fim de que haja mou, que seja realizado� safras agrícolas.
to dos soldados da t':'ll�{ci", do, visam, principalmente, rendimento pára quem .ví-

.Tá f"'ram �'lnst"'�ld';s as DIlI fôrça pública catarínen- evitar embaraços de "'eten-. ve da àgricultura e alimen-

Re Iarm'a'Si s
.A

ra-9 eeca' 91' '1- h
.

.isactes· das delegacias pe são' se. _/ ção das sarras' colhídas. tos para o consumo. i ,f Ir �
-

.
..

n a'D' G 1
-

S t ri Não tem explícacão, dís=e '. Entretanto, concluiu o- dr,
.

.'.
'

,

.

I····
.

fUf.•..
·

.

.

.'
"

.

I" ,.' '. ,"
.

orrunzos, a ·vao, Guaru- . Fina1ITlente. fi. ecr� a a

,i::" do Sul. Palma Sola, Qui- do �ste adquíríu e f'ar1 a o titular da agricultura que Antônio Píchettí, qu-ndo
.

J h G
. 'hn C· .

d d o produtor rural, prírr ípal- chegam as safras, co-no
:

a .' ,

n�;n �re;����a;:�CQ:'!ê�:�: '.��!���e b���7ro�mà'" e��� mente, o que produz safras da batatinha, por exemplo, das" a'l-nd a Es
J

e' 'eACO'n :JS rec:'"'e�tfvas Prefei-· 1DorAr!í.o a. ser in"t,A.lAda.· no agrícolas de gên�ro' alímen- safras de apenas quatros ; .
.

.�

'01' �-.tu""" 1I11)tl1kin"is. 2". Batalhão de Polícia Mi- tícíos, não tenha mercado municípios catarihenses, a . ." .
I

.

1
,

. �"fEm .Chapecó, a pasta re- litar.

Fllncionali:;mo

Prorrogação
.

em Minas

Degola também no SEPRO
justamente 110 dia da. íns
talação de uma

\

'exposição
comemorativa do" 4. cente
nário do Rio' de Janeiro.

SANTMG0 DO CHILE, 4
OE) - A chancelaría

'

ení
lena informou hoje uue é
bastante provável a próxí
ma visita do Presuler .. te

Lyndon Johnson a 4!11'2rÚ�a
Latina, para entrevrscar-se
com presidentes de Vi.:'lOS
I1açÕl'S latíno-amerlcanas,
Se houver a reunião, acres

centou a chancelaria o'· Pl'G
sídente Eduardo FreI, es- c

,
� �

tara preS€nte. '

•

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

LONDRES. 4 (OE) -' Os
fuilc,tonárloll do ServIço de

Propaganda e Expansão
Comercial 'da Embaixada
do Brasíl' na Inglaterra, 1'0

eeberam a notícia de dis

pensa' sumária de ser'! .do- •

res que desempenham tai.s

atrfbuíções em. todo o mun

do, bastante 'consternados
e surprêsos. 'Rsses servido
res da Embaixada em Lon-
dres; lamentaram'
notícia os viesse,

que a

tolher,

-

Ainda visita de
Johnson

Sú'mula': Onfem ,e hoje no mundo
- Já se' acha na Presí- nha Luíza da Suécia, 80-

dência da República para freu um ataque de trorn

exame, o projeto de rer0r-' bose, e que se cnconjra in
ma das juntas comereiais, tetl�ada num Hospital em

entregues áp 'chefe· do' -E;J�e: condições graves. A Rainha

,cutivo, pelo Ministro 'da Luiza 'Conta, aiJUal�nente
Indústria .e

..
Comércio.

.

75 anos de-idade.
"

- No próximo comingo, � Dip�omatas acredit;l.dos
o Trjbunal Regional Eleito- 'em Londres, afirmaram on

lIal de São Paulo, lacrará tem, que devid.o ao agrava
ás urnas a serem usadas mento do conflito no Viet-'
nas eleições para escôlha nam, náo se deve pensar na

do sucessor do Presidente possIbilidade de u""a "i,,;t,a

Prestes Maia.
.

do Presidente LYD,don J.ohn-
.::_ A Comissão Parlamen- son a Moscou.

tal' de Inquérito sôbre mi- - Serão expostas' ao Pre

nérios, funcionará na Gua- sidente da República" as ár

nabara de 8 a 12 de março. bitrariedades que estar'am

Ouvirá depoimentos do Mi- sendo pratiCadas em Ala

nistro da Fazenda. e dos gô,'ls. por inspir'lção do G"'J-
·

vernador Lui'" CavakaT1ti. A
srs. Lucas Lopes 'e Carlos ..

denúncia será feitn. paI" ex-
<

Lacerda.
__ Uma bomba explodiu governàdor:, e deputado. Fe

deral Muniz Falcão, cuio
ontem de manhã nas P1':O-
midades de um quartel nor

cunhado deputado esta"l"lnl
Robson rv.J;�ndes, fei al�pja-

:=���:;�c�n�oé:� cleS�i���� do domingo último.. numa

embosc.'!.da.
vietnamitas. Dois soldados
yà�:kes sofreram ferimentos
leves.
-- Um comitê de estudan

tes mexicanos; de solidarie
dane aos estJ,lr1ª,-ntps CSp'1-

l"h-'lis foi ,constftuido .

no
'.,

México. ,

-- Um contactor destina

do a. medir a� radiações
entre a Ter"ra e;' Mar·e. e

que fl'z parte d6 conjunto
de ipstrumentos do maner

4" deixou de funcion3\'.

segundo anúncio feito pelo
Labor'!ttorio d� Pl'OPll"tslo.
-Um porta-voz da Cõ1'oa

Sueca, anunciou que a ;:�ai-

- O Ministro da Viação,
autorizou a Cia. Docas de

Salvador, :;> majórar suas

tarifas. Os" set',jc"s p�rtuá-
.

'rios da C�pital �iana, se-

· rão ele�ados em 73%.
.

- .De '31'ue março a 3 de

abril. será realizàda em

Brasília, a Ia C"nferência
Nacional (jle. Educ;>ção. Os

trabalhos, v.ersa�ão sôbre

coqrdenação çl erecursos. e
medidas para o desenvolvi
mento da educacão nacio- .

nal. englobando plan"s . na;

cionaI e. est,<1.duaís de edu-

caçãÇl.;!·: ,,' �.';,:, •

· �J{�sf�(l aparecendo os 500
mÜh-ões .roubados

,

SÃO PAULO, 4 (OE)

J K_ n�n sf'be nu�ndo vpm
SÃO PAULO, 4 (OE) - O

deputado' Gonzaga .
da Ga

. ma. . que retomou de sua

via.gem a Eur"p,q', info"111"u
que o ex-uresidente Jus('e
lino Kul'Ji.tschek, ret"rna cll'l
20 a' Paris. m.as não s�be

P�dr� lag"e surpreendido ao'
tentar fHoir do H,C-E. '

J?-nno Duer. ir a Frênca
MONTEVIDÉU. 4 -(OE) Uruguai a um'a p�s<;ível via

- O ex-nresld",utb br's;'ei- gem à França. De SUl), parte,
1'0 João Goulart, consu't u o MmÍstro dó Interior do
'o Ministerió urug}.1ato do UrugUai, -Adolfo Texera, ,de
exterior, sôbre a i�cidên-;,'!. ci,'lrou que' pessoalme"te
que tepa sôhre' �!la" 'quali- 'era contrário à viagem do'
'dade de asnado��pólítP�ô' no sr. Joãó Goulart.

Chegou há poucos instan
tes ao seu Gabinete. o Dp.le

gado poreaclano C�bra. I"'i·

ciou o interrogatório de. G'l

rífalos Krassés, integr�nte
da quadrilha grega que as

s,<ütou a perua do Banco

Moreira S'lles, que chegou
esta' manhã de Fr"nca. es

coItado' por p.,l;ciais d�que
la cidade paulista. Dep01s
de! ,prestar a sdeclarações
preliminares ;aos agente<; da

Delegacia de HomicidÍ'Js,'
Krassás declarou que as

sassinou o bancário José

Pepe. pensando que o mes

mo estiveS1;e armado, qu"n
do irripediu . de tentar ga
nhar o interior do veículO

assalt,'ido. Por qutro la"'o,
compareceram ao Doparta
mento de Investigações, os

delegados regionais de Pre
sidente Prudente, Taubaté e

Guaratin�uetá. Foram J?res
tar declarllGões no processo
administrativo a que .res

pondem. após a suspe';são
de 90 dIas que lhes foi im

posta pelo Secretário de Se

gurança. Estão proib1d�s de
falar a imprensa. Nos pró
ximoS dias, ser.ão ou"idos
no .mesmo. processo, 13 qe
legados de outr,'ls reg\o-
nais.
SÃO PAULO, 4 (OE)

Continua repercutindo a no

tícia da prisão dos d0is úl-.
timos integrantes do bando

.

de 6 que assaltou' a ca1'J1i0-
neta do BaBnco More;ra 81.
les em são Paulo. O Dele

gido Coreolano Cbra, nedi
rá a Justiça mls pró"im�s
horasl a d�cretllcão da pri-

·

são preventiva dos asaltan
teso D�S 500' milhões rouba

dos, já {óram encontrados
465 milhót:3.

lei da Inatividade:
Profundas Alteracõ'8s no

. .

Alto Comando
\

I B·�.ASf.LIA. 4 (OE) das. Será reduzido em ddi�

Ainda na corrente semana, anos. o teJTl.no ��rR aue. o

o Presidente Ca"telo Bran- militar seja atin�do pell;'
com;pulsórta. Em ,decorrên
cia, serão ren'Jvados. 80%
dos oficiais generaiS do'

Exército, com profundas ,'11:'
terações nos comandos.
..._ PElE.

Não será permitida a importação
de A Iltomnveijs

BR-ASfT.IA. 4 (OE) - Não dústria nacional. Foram pa
será permitida a importa- lavras: do Ministró da' In

ção de automóveís' no"te· dústria e Comércio, sr.' Da

arY1ericanos. Em 'abs�lut0, ni.el F8Té1CO, após' 'despacho
cngÚ,6hdo com:9 .l\W�e-
fI?ç'1.tUl'eZ�, �1�._.lCÇ� if- �':

co 'enca""'inhárá 'lO Cnngres·
. so, proieto de iP-i que f;xa
nOVAs normas sôl,re a' ina
tividade nas fôrças ,uma-

e o inkto da desinfí"'c3,". O
.

Br.<irlco . prossegUirá no' e,,\:pronund-;Hnento, se"á""ffito'!'lil'ie de tais assunt"s, 81"'111

na solenidade de., ifi�ta.laçfo ",os normais
do CanseI "o Ce:ms ltt:lVO di.)

..' ..••.... .r� ". ,. "

.y�"t;; Ú.
-r'C,""'-""-'"-!;'-":,,.;.
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