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Frente Fria': Negativo; Pressão Atmosférica Média:
1014.3 ,m!libm'es; J.femperatura Mé{lia: 29.0° Centigra
dos; Umidade Relativa Wlé(lia: 74,8Oft); Pluviosidade:
,25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cumulus
- Stratus -;- Cb. � Chuvas esparsas ;.;_ ,Tempo Mé-
dio: Estúvel. '
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-EUA firme emrelscêo ao Viet�ã:
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Sétimâ Frota
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BONN' quer processar criminoses
Guerra Tchecos'

BONN, 9 (OE) - O go- cas para que de modó' aná
vêrno federal possui' àbún- _ Iógo 'como que se fáz na

d?-nt� documenteção sôbre . Alemanha,'Ocidental, sejam
os crímes de guerra e con-: julgados e, condenados as

tra a humanidade, que 8'3 culpados lt;ste é o texto ele
cometeram na TchecoslJ- uma interpelação deposita
:vaquia contra súditos ale- da em Bonn pelo líder te-
.mães em 1945, e está dís- deral do Departamento do

pôsto a colocar a ��:spo- Sarli, Heinrích Naida.
síção das autoridades tcne-
_--oor-·- ... _......,............._

\'

(

Sabe o que é:
Probel _;_ Conlour _'UsalÍra - H" Gomes?

f

são as mais afamadas marcas em

móveis de fórmica. Agora" 23 mesas

na A Modelar.

Coral
do

vai participar
IV Centénário

o Coral . da Unive'rsidàde apresentando no dia 23 de
de Santa Catarinà estará se· maio prÓximo;, no Estado,

r':
.
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Móveis de' fórmica
. ,

.

das mais afamadas marcâs
em 20 mensalidádes �
\

'

na A Mod�lar

•

vai

Espionagem
NOVA YORK, 9' (OEl -

Acusado de espionagem a'

favor da URSS; declarou-se

culpado ante o, TriQunal
desta cidade, ,o ex-comba
ltente norteamerícano Ro-

bert Thompson, detido em

janeiro último. Thompson
entregou a um agente so

viético em troca de dínhei

ro alguns segredos ll:iUtr,
res dos EEUU.7
-,�,� ,-- ....__ .� ----

R.IO, 9 (OE) - O Presi·
dente ,da República decla
rou hoje, ,que' o governo
atento a bol), l)ratica da de·
mocracia não ad1nite qual-
quer sombra de tot.'Otlitaris:
1UO no meio estudantil, e

,que nenhúma
I ideologia po·

de ser imposta. Disse tam
bém que a cultura não po-

,---__.,..,. ,

'd'1 Guanabara, comei parte
, dos fe'&tejos comemorati·
vos . do IVO Centenário' do

,Rio de Janeiro. 'A apresen"
tação do Córal da U� ve·

-

rificar·se·á
r no

'

Teatro 'Muni�
cipal, tendo:'�" acadêmico•

l ,
. •

- � r

bloqu,ear o Cío!fo de Ionkín

o R E GIM E,' 'I'

Seria, ingenuidade roliça esperar-se que as tlnuli- j
dades estabelecidas pelo movimento revolucionáuio se I
restrmglssem aos meios e recursos disponíveis vara a,'sun efetivação ou o seu processamento. !

Realmente, as condíções encontradas não poderiam]
I ser mantidas .em sua plenitude, forma e efeitos. O que I '

" I hoje se quer e é o qu� se impõe, fl:e�lt�e, aos proble-

,

. 2 i mas agravados e revestídos de nova ícíção e contendo,
vai retornando a sua mellior

j.i'V
" � a

ll:lO(UriCU"i;ifío
ele prá"tiCaS ranço"sa�"

de métodos estio-
.

'I' '... '(']' Íl lanies, f(llalulo não retardadores, para fLue ]los8�nnI)S j
lCua (a .,osa".,

"I 1" t
'

t li' I I
" , g;uilIat'" f",iil {j'SC\lVO Vllllcn o O' que emôs pcn (O em

lS'�I��a.or ,)'<"
-, '�'iW<·�Ij!�;. i�.J.WJ' � I#�P1;-a�1" '{1r'1:ut c! 'i JH�rJ;�SSV......... -I niío sé: C{H11{!l�\(I('t'..• c�m llin� ril!} na ]:UllítJca 'fue', per· ,

cursos p'roY��ntes do, Phldem. ,3 '9Ílminhões Ford, basculai1t.es com ca�aU1ba, 1

I (leu muito lla Sll� ex"atn ilimtmsuó.
• •

i .

Jeep" Willys c 1 trator de.8 to:q"elàclas já c�tiio a serviço do !JI:og'l'e'sso da nossa ,

f;'icamos como que Íllsen,Sh:eis '1 cVO)UÇlW impera· (
, "

,," I tiva, num conservantismo iterativo, deSJltentos_ elos ru·!

(';:>pita,l, desdc "'e,g'llild.·l. "cü'," l'l1,tm'",la,' Nr" "0', t,o. O Prefel·to VI'err'a, ,da Rosa 110, D10' I . .,A' d
.

't· t I
.. ." �. ... L'

_

I lnos que as ,nmlOl'eS 1l0.enClaS e?llocra lcas eu Tar�1l1 .

a I

I perluStI·ar,. f:,rt�lccendo:s.e
c' agmdo em

C.'Oll�?ll�l�Cla I
com as eXlgellcms slIrgulas na suamarcha' lustnl'1ca, !
numa palavra, desviado's,' por. comodismo OLI indifeJ;�ll- li'. \ ça, dos'camillhos 'traçadO$, pela sucessão de eventos e ..

,
J circunstâncias. '

, lap108 mesmo rcgredindo, pcrdendo a noção
'

[uno
\

damentaI elo I}1'ÓlUio destino!.sob o 'Vipúdio -de fôrça:> jLdcsfil!'uradoras de nossa índole e de 110�SOS mais ele;
vados scnih�lcntos" elúI'e o.s quais, ,cubJ:úna o da lí1Jeqla- fde, lucsmo li custa de sOÜllÍlelltos c ele sangue.

As procelas a:Ü'u1'essadas elei;\:aram-llos, com o ira·

jvo ele, amarguras� lições que não se aproveita'l'ml1, }JOI'

il1l,\dvei'têll,cia. ou pOl' eventualidades [lisplicentcs. Daí

ficarmos ádstritos 'a um, como círculo vicioso, sem alen° I
tó para decisões que 110S libertassem a,o ambiente' em

que hUllOS clefinllamlo e que' as arremctidas totalitárias

buscavam illvacliI' para estabelecer seu elorninio.

Tardava a reação saneadora, que nos conduzisse à

'salvação, extinguindo a prcssão asfixiante que J�t nos

empolgaY3. Mas, ela veio, como I"nergia rediviva, Unpc·

,. �dO .

que rO.laSSe1110�
nos

prec.
ipí�ios ardiloslJ,mclltc

ca,'ados.

ES�,a reat;ã,u nã\) se f�'\:ou a prazo JJreestabelecjd�,
•
TUna vez que; 1l�1. sua impulsividade- e nas suas C0118C

qiiencü;s, não se revestia de aspectos trausitól'ios, mas
abrangia um largo. e extenso roteiro a cumprir.'Obra de
vulto e sobl'emão, nã? poderia dispensar prepnro de
terrc:mo pa-m �;ua cxequibilidade. E daí surgirem as 1'e ..

fonmis JH'o,jetaüas, marcando uma nova era, cm rlm�
não, .poderão subsisiir vincul'l-ções com a fase já tra�lS-
cornda, abrindo·se novos e diferentes caJ;tlinlios, -por
onde o Brasil lJossa avançar tranqüila c seguram.��lte I11� CO?Cluista ,do seu futlll'o, de afir�naçõcs, de prestígio
e, de grandeza. .

.

A l�lOdjJicação uo regime é, antes que uma iuo,'acão
uma. conscqij,êllcia, necessidade' unlll'escrndível que

-

SI'
avoluma, cm C0H1fJ3t:ipilização do meio �om os desÍ'Y'

, ' nios de aIc'vimiamento nacional, sob ·pena de, ao invJ;.
SO, resultarem inúteis todos os esforços e sacrificios

COl�stl'l:tiyO� d�, uma g:rande nação. Não nos parccc· que
,haJa dl,"cr�cncUl a l'eslleito, {lc vez (lue f

é dc. ,todos a

compreeusao ele que não podemos refug-ir às exigên.
cias da lJrópria evolução.

Assim, para que se concreti�ein us lJrO!Júsi1os ]�e;HI
.adores atuais, mdispensável é buscar·se. à m�J'!o\'rm dc�
abalos violentos, fórmula que se envideIicle atnali'zadora
do nosso pnwcsso lJolítico. A ilossa história, de si, ilus
tra as fases cvOlutiV<lS, à lll'OClUa de Ul)l sentido mais
alto e mais incisivo de existêl'icia democrática .

l.;óg'ico, pois, que se dê ao r�g'ÍIl1e a lleces�ária au-

ten�icidade, libertando-o às peias Ui>-, superficialismo c

I
da �orirp�xidadC que o forra, prestante a abusos,- vícios
� distorçocs em que se a\'ezarrun os seus próllrios fl'au.

'I sIadores.
" I

1 Ainda não se àcham definidos os pontos essenciais
J de,ssà reJ'onlla política, quc tem, paralelamente ou con-

I seqüentemente, de se afirmar como .reforma social.
.

Há que apanharem elementos definidos como exe

quíveis llas formas de govêrno em vigência. Do pl'esi-
dellcincialismo, do pal'lamclltarismo e até mesmo do
socialismo, o 'que ofereça term'os de harmóllia com os

problemas naciOlla.is, e, assim; se coadune com a's rea
lidades brasi}ei:ms em sua objetividade-, distante do· Im.

I ]leHi�ente teo��sJl10, geradór de ine.CJuivo,:os ,males. v

l'!as, o assllllto comporta conslderaçoes que não ('a
bem no limitado desta culuml.' E a êJe Y()!Ün.-c111os

. WA'S�INGTO� =:
.

M03- do .Víet-Oong atualmente tas mataram hOJe 100 guer
cou e Saigon, 9 (OE) :._ O em luta contra as ; Fôrç!1s rílheíros comunistas du-·

.

Departamento de' Defesà do Govêrno de Saigon_' O rante uma batalha travada

dos EEUU· está estudando PRAVDA orgão orícial do a 380 kms, a noroeste 'de

'p t'--AoEM d'
� -

, ·

I
'

a possibilidade d'€ liberação PartidO" Comunista sovlétí- Saigol1. M, fôrças do govêr-

_

"

, .', ,. I 'I�I' �",cU' i,re Ca,· In In '10-esda poderosa sétima fJ:ota co publica hoje nova ad- no tiveram 30 soldados fe- A �naval integrada' por 1�5 vertencia ao govêrno dos rtdos,
navios de guerra e 650 a- EEUU pelo envio de fuzi- f------�---

víões. A sétima frota ruma- leiros navais ao Víetname
rá para o oeire de '11on- Qualifica a chegada cios'
kin, .

onde estabelecerá' blo- fuzileiros como mais um

queío, impedindo (me na- passo para' ampliar a in
víos nortevíetnamítas ".for- tervenção imperialista. no

neçàrn homens, 'armas e sUd,éste da Asia. Enquanto
munições aos guerriíhcíros isso soldados sul-víetnami-

Mandado de
Seoutanca

,
,

BRAS:rLI�, '9 (OE) - ·0

Sup;remo Tribunal Federai
-----,------ .. - .. --- poderá julgar esta semana

llnlversidade de Sant C ri. mandato de segurança C011
,

.

a
;

a anna tra a medida .decorrente (1-0
! '. . •

REITORIA
ato institucional, que .per-

,

.

. mitiu o: senhor . Evnnd'.'o
"

,C,orreia, de Menezes, 1:10 car'

, O�:.V�J.1 E� �� � l' ,

>,,;1' ,�,
go de pl'oCUl"ador 'da Caixa

ECon(1)"ólc::t Fet1er[iJ. DO f':l ...
O Reitor João David Ferreira'Lima, tenl ; ,honrá, de ".

,
'. ' iii raná. O'. relfl.toT da matéria

!.:onvidar �s ,Í:lutgridades civi's, mih.'tares e ec'e-iá�t'cas JII!
ministro Hermes Lima, jls ..

1IIf...�em assim os corpos Doceilte, "e Discente 'da Un'versida. fi!
IJ. P se que êste é o pl'iineiro'le ,de �anta Cat�rina pa�a as�istirem à Assembléia Uni·.iI mandado de segurança con
'ersitália a ser, realizad,'1 {loje, -às vinte horas,' no Tea·"
':1'0 Alvaro de Carvalho,ocaslão em' que o pr?feSSOl' An.' tra as decisões do presi-

.

"Ih 'f' dente .Castelo Branco pelo,
II :OplO Martl11s FIO,.Ma�n:I ICO. R_eitpr. da universidade.," io Ceará, proferirá a Au,la Magna, dI;_) cqt1rente ano. 4to Institucion:;l;l emanada

... da revolução de pl'i.ll!elro.. ' . Flori'1n6polis, '1963 .. • -

.... .,. __ ..... la la "!.' ,. _����_',_._'a_..__d_e_'_a_b_rl_'l_. - � , �

I

,
'

f

(

•

Aús poucos. a

mento em que ,recebia tlQ Sr. Da.hü Aminl os três no\'os canÍinhóes 'Fonl.
.,..

. . �

�

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

Caslelv:
Govê'rno nãu admite totalitarismu no IDeio estudantil

___.....-fl� ... ,.,.,
.�

Govêrno vai 'Estimular a
."

Producão Aarícola
.

. , -

_______. .. FORTALEZA, 9 (OE) -

Ao proferir a Aula Ina'tlgl1-
ral da Universidade do Cca

rá o :rninistro Roberto Cmn

<;lerá ser limitada pela pa·
dronização. .·Discursando na

inallguração do ano letivo

n,'1 cidade Universitária, frio
sou o chefe' do governo não
acredita'r' que haJa alguem,
nas univérs'idades brasilei·
ras, profeSsor ou aluno, que
�e sinta inseguro por causa

de suas idéias. Acentuou o
,

chefe do govêrno: Ja se vão

distanciat;ldo os 'di,'1s!_ dos,
• quais aqueles' que não com·

pactuavam com a subver
são temiam Pelo que lhes
estaria reservado. Na verda
de embora todos, os pactos
e' varias ma.scaras, o terror

cu)tural tentava dominar
ESTOCOLMO Ja eSI;A

no Palácio Os restos mlll'

tais da Rainha LuiS3., }'1-

carão expostos àté s�ibj,::Io
quando 'se réalizará c' S:;

pultamen'to..

nossó meio �studantil" mas

agora ao reiniciarem ,vossas
atividades universitarias, po·.

deis ter .a ségur,'lnça de que
'o govêrno não interfere-,
destruindo com ameaças á

. liberdade.
RIO - As Um'l.erslclaci.es

Católicas dó Brs;sÚ iniciam
hoje o ano letivo de 65.
RIO - O Itamaraty dis

tribuiu nota comunicado ::l;
chegada' ao� Brasil a 1;) de
,maio próxiú:l,o de X-?_ ·do
Iran, acompanhado de s\:ia:
e,;;pósa. }\, yiagem d'ess(1)e-

Hámilton Platt',....., ,Presiden- ..
' ......

'

...
te' do Conselho Diretor do
Coral, mantido" 'recentemen
te, coútato' com, o I Diretor

, "

daquel<l Casa de Espetá,eu- '. .
,

los, o sr. .Murilo.'l\;_Iiranda.
----�--_...._--_,

8,ABOROSO?
,80 CfFE ZITO

y'"
l'un<'lS irani'anos tem

----.,_.--'�--------�---�_....\---.-----, .:.- ,tt"r ..oficial.

preços: de
a�g' r' ,Irc'

.: ; "d:{ .

... '_ o: �1"S
o ,Sr .. José Drum�nd G(im·

, �reços

n�í
t1�os,· par,'1 diver

çalves" Dil'etor· Executivo sos 'pl'Odu' s agrícolas, 'con .

da Comissão Federal de lor,l'ne. eSt cificação abaixo:'
Preços� comunicou ao Che· • Arroz: �'S 7.500;' Algodão
,í'e do Executiv-o "Catarinense meridion' i: C1'$ 3 ..350; .S'Ija:.
CHIe o P.residente, ,da Repl1." Cr;:; ,6:100; \Milho: Çr$ 4.350 e

assma.r decre- •. li'�rinha cxt' rriandioca: Cr$
e l'eajusta:nd.ef I �:500.

'

, f· 1.;,..,_,

(

F'
I},

d','. '. *'�" I.xa C'�.�.i"

pro
.. _ ., .... ,. f.

Móveis de fórmica ao alcance
de fGtlOSd Em 20 suaves pagalnenfos�

l! Modelar ..

I
(i SÃO PAULO S'::l\i.
úanqe ::l' lnov.imei1tactiõ. na.
qâmara 'Mul1icipal d,;' S�\O
Pa�lo l}a sessão ,!:r_"wcada
pll,ra esta t.arde, Neve run

�idàtGS a "p!·€re."t) vào ex

:pôr. à LE,di\idftd'3 Pauli.stana,
problemas· (la cida ',e e 80,

�uç?es ' consí{,ie:r.�I,(:�t:� v:;:
Veis, .-

.

POSo anuIlciou medidas dr.
'"

\ ,

govêrno federal no S811 t, elo

de esti'n'mlar a i:iroduG�t,) 0,-
"

.
;1

grícola· da região, atmvés

c1.e fortés 'dispositivos que

serão' colocados ,à disposi- '

ção dos produtores nOl'des

tinos. Anunciou ainda que
'os nordestinos .poderão uti
lizar breve;rnetlte recUl'i'OS

da PIRAME, 'para a demo

�ratiza,ção do capital.

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

(ap,inzal:
Oreamento

,

É de "40' milhões de cru·

zeiros a estimativa do 01'

camento (receita e despe·'
sa) do" município catarinen�
se

.

de Capinzal, dur,':tnte o

exerclClO financeiro ,de .'.

1.965. Administra aquela co·,

muna, o Prefeito ,Constanti·
no Mêncio.

Nuncio em

Brasília
SãO PAULO, 9, (OEiI

C Nuncio' Apostólico . D\.n
Sebastião I. Bággio vi.r'Jür;t
para Brasília· quInta f"lI:&.

'. RIO - Pross1;guÜ'á hoje próxima' paTa em nOFW do
&ob· a presiden,cia do, deuu-'
t,:"d'o "Ovic1io; de' �t\.bl'�u pt C!?r com a meda
sôj�re o �.s�s1iemg. :b.al}cál'fO, i 'Gregório

------------------------�------�----�-----,

Ódio racel continua nos EUA
NOVA YORK, 9, lOE)

o governador de Alabama.

O.eorge walacce mantem a

ordem que proíbe a mar

cha dos negros sobre Mon

togmery capital do Éstado.
E' declaraçãe' do secretário

,
de imprensa do governador.
Enquanto isso, mais de 200

eclesiásticos de tôdas as

"religiões bem corno estu-

Coincidência,

Maodatos
BRASILJ,-o\, 9 OE) -: O,

Líder do govêrno na C"UfH,

ra Federal informou cr..ie o

chefe do governo <nvíara

ao-'congresso Nacional nos

próximos días . mensagem

propondo a cotncídencts
dos mandatos dos governa
dores com. os manda tos Ie-

, deraís,

dantes e professores ela

-Unívereidade de Yale, cli-,
l'igem-se para o Aíacama

para .parttcípar da referi
da marcha. '

----------.-----------------,----------,------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



cíes , de esturj ão. -: Mais· ,(;e plares.' hibridos de .(101'" ...•.. a t
.

O
.

-

.... '
men e em casos raro·� de- O f

-

" 400. 00 alevínos de uma- a. té.,.·três Cluilbs.:'
., s

-

es orços dos piscíeul- criação de peixes aumentou bridos de de aquá-
. " _" . . _.

vído a variação das condi- tores
. .

'to
.

_

peixes rem ·representantes da mes

. .

,e::;pécie'at.é agora!deseoühr:.·.- .' .,A''ibeluga uma: das mato-
-

d
. SOVle ICOS estao ',(.1- o Interesse pela formação, rios: o peixe-espada e pe- ma sspécíe. Por isto. a te-

uJ:t,.H]:!;-P�ESS _ U�SS"'u f
! ...

'

.•. '
'! .

.

, .' .

"
.. çoes . a multípllcacão; pr,r tados, hoje em .día, para

".
,.'.LI',..

.

v
• �,

-

.'
' �.: a ..

' or�m .
.1ançl3.clQs. ,.(a� ..

.res .especies . de _ esturuio, exemplo entre os arenoues
mediante a hibridização, ele, Icilio '"Esta capacidade. é cundidade do híbrido oee-

.��1) .;�r�;) . �C): LI�O �a,j�aa.!;.. �gÚ�S do baixo, -Don, E, ''l.go: ,.chega, a 4 metros de lal:!?U-
o aumento das reservas .dos novas espécies, capazes de mais ou Imenos Iímítada ·tr-o!lipenser .é mais limita-

a:. abl�ca. �.esqu�mr d'1'.,�ra,.:no mar de"A;�oz>,e .na rá,.e a. pesar perto cle'lin;a
e as carp.a.s,.la hibrídízacão peixes valiosos: .Ao lado da multíplícar-se sem emigrar nos híbridos do esturjão e da que a do bélu,g:a-oejpén-

�,o,,��hkm, ,�Ol,' �btldO ��'�n. z baí� de ,.�agai1r?g< 0�: ·?�s:-. -tonelada. ,Em' comr-aracüo �O:c�ç:dqUmr um caráter; criação dos esturjões ío- rio acima. da carpà. E, por' último, os ser.

•. lbnc1Q .. al. dlfel,entes.e:o.pe- .cadores'Ja extraemo exem-cxcom-eía, o acípenser ,'ut,he-
. v,ens, nos locais -para a .Prtshvtn.i em troca, abriu' híbridos das percas amerí- Ês'te último'híbrido não

.
. .....,. .

'nus torrra-se pequeno: SEU

lhe os fabulosos tesouros canas são completamente �e multiplica nos
\ tanques'

"pêso não ultrapassa ') O�

da natureza russa, ensínan estéreis. por si mesmo, mas SU\1 des-

.

Yt7����"R'.�. . :,;:,:,:'':�ta�l:a�:� :�n�: Irrseticida Granular IliJll! .Aroteger '6 =;���;2m;i:� I;::'j�1�� �::=::�::::��:;��;:�: =?,;:;:,:b;:
'r,rffi . i

..,:',., anãq? Semente
.

da B�ata
Kazakov marcha' por

.

um éromosomas das espécies. ra criar, por seleção, 110-

I � � a
.

a I caminho original, seu . .seus . que �e cruzam. Os estudos vas espécies de oeetrs,

", ;,,'dj l' .. ..I":";.�•.

',,' i O coresponõente da 1\1'N <, • • contos' são extraordlnáría- cítológícos de I esturjões, Nêste sentido, é muito in-

'. . pediú' uma ir:iJormac:io' \. a .

' L0NDRES -(BNS�), _._ Um
.

" 1· ",m'�nte musíceís.. parece qúe realizados últímamente, per teressante o chamado hi-

"fI'IO'RO" DE V,vRD'A'.D'(;' '90'�n;E' 'F'T:.O:",:
.

��spe�to .

ao ". prof.esso�· ':�.. britânica está duzi d' .:. . a.:c?�pannla nê�es cada .pa14yra canta, mítrsani' obter dados bas- ',brido de .retorno da segun-

'.I. '.Cf D. .u�\) ,.: " LI. ,

_. � �lkollUkm� que .há mp.s .ne .

.' ,

I
pro uZI_n � um inseticida g;L'p'- Provavelmente isto se de:re tante interessantes. A ])<:]'1- . da geração e obtido me-

RIANO'POLIS _.: Segunda-feira por' .volta '30 'anos se dedica a tnves- nular para a proteção das 'sementes' -de bat .: .�
-

te.r �aZàkov sido �lúsiéo ga e o aeip-en$f"r rlltlr�tll'1s, diante o cruzamento d� fê-

das rs 30 FI
" , � . ;, '-;. ". ·.tigações na: -:esfera de 111-

.. ta. .

'

.

? "p1roflsslOnal, durante 'al= considerados de e.��).S�,jes mea do acipenser com o

" " orianópolis. f01- surpreerrdidaspor:' brídízação de 'peixes. L
.

•

' gum tempo. diferentes, são muito t.ró- macho do híbrido beluga-

urna violenta t�mp�t�de. .

. '.
"

.. .": � J�i1pc:));tância Pi'&.tit�8 .'
Nas grandes zonas de cultivo 'de batata-

.

I , xÍl110S entre si pelo núme- oeipenser.

. �\i�, inStante, \0 5,6.1 ' qU,e �i'IWa :-hiih�\I�' .. :�op":6���[��:nt�:0��iS�:te':"'I"D�� :.a· deterioração - de e's�oque' .de . sdiientes a6. ca.�c.;�ri:�ssta,' :naú::C:-L,nel�� ��a:. �:O�II)lltarodlOaSdOGr,o::.,.G,f'�S�-
.

S-egundo. dados prelimi-

, " f d

'. - . fiares, é capaz de multipli-

de��_p�re�.�u'e'o ·v�rito.�nOl'te q�030PJ!a_va.�;e.m :�i.� 'i�r�l��ej�?s me�j�,�:�\:�· ..
·jm e uma ou ç.uas,· tem�Fada�<:,�.const�tu,i rais dotes mUSic:J.is dos !'tiS .pécíe ocetr tem o dób1'0. de 'tar-se.' Pode ser criado em

:r-aJa'.] If .

,
'.

h'" h't ..

t
.. .tOI;� hlblida. Os .'11,)"00,,,' um gravo probl

. "..

0
. . ,So�, ocupa lugár de iTn- cromOSGmas que o aei:p-E'n� '·tanques, reprêsas e acEma-

. : �as .11es.cas P�,Ou)PsU 1 amen e. '. ';, :;' .:: se desta;éah1' ,p6r
-

SUco ]'e�;,�" .' ''''. ,'ema" ecopornwo·..
' >jprmctpal .p�r�ância" na

.

obra de K.i- se-r, apesar' (je ambos. 31'-' tar-se .em ·riQs e lagü".

:
.

O,: sol':escurec�ú:.e"úm ven1o' sttl';cQIn)se- .c. têncià vital'. isúperior, ei';;s:..· perIgo conSIste mis môscas' que at��am a sei·-·· zakoV. Eis,. por' exem.pl::),; _.....,�---.._---------..;_---�-__.

ténta- quilômetfos;à: hóra'caíu, à:cOnlp·.ali1Íádo ': cim:nto aéelé�a'do e ;nó{rn::' va, propagando gérmens de .plarttas enfeÁ'r·-. seuj relato Venga�Tlra.· A I:'
I

. .

.

. "," '\ .. � ...
' racao ·�rematura. Estas n"0'

.

... "
..... vi'da do vigpante de oólar, Ctub'e .C'oe.l"al P'-a'l"ne- ira�("

de forte descarga d'água e grani'Zos:de,tama- pctedactes, econômic·a111.�:;- ,mas a ptantas sãs. Os gélrm,ens estendem-se E�os é triste, e ·,lllonõtoim.
J' u r:J

'Ilho regúlar,. tomandQ conta' da Callitàl- .:tÍo
'te valiosas, OOS híbridos.' .iá aos tubérculos 'e passam em �eguida às se ..

\E' feio, grosseiro com as EDITAL' .

_

eram .. conhecidas nas 8:-i.1U-
"pessoas, ja;ttancioso e além

.

( Estado, deümndo a' ilha envolvida .de'uma�ex guiclade, quando se c!'uza-
mentes.

.

I disso gosta de :'entpinar (J

pessa camada de nuvens'que se moViànécóm .'.m " ,"valo, , o, 0<0"'. Agora, em
.

virtud·e do nôv;o inseticida 'otovo1o". TalV" por ,,1,.0. O CLUBE SOCIAL PAINEIRAS· CO-

rapidez inc1:Ível' e_as" :a:úas alagadas.
'

.

'�éri�,P�::ti::U����J,a e;��r ��,�= granular - chamado "Thimet'" - aplica-se !en:r�n�:cr�. v�as�.ãO .:,��;����' MUNICA AOS SENHORES' ASSOCIADos

Apesar da quàntidade dos granizos e .1e ,�, por' ,ua fõ',a. ".",<- uma proteção inicial corflra a acã.o das niôs� ,ntoa uma oanção· ru"., QUE ESTÃtj ABErerAS AS ·1NSCRICÕES

(t h
- .

b h
,.... tel1cIa 1 ca d t f

A

•

I '1' (:lá a sensaç,ão de ser a 'DE CH'APAS 'PARA A ELEIÇA-O DA� D
, se� .,mal} 0, nao �e sa e se. ouvei .prejuÍzo,,·. A hlbridl"ção P�dç ">" s, e Se o pro li o or ap icac o uo momeuto própria natuma, o rio, o,

,.
" ....

. 1-

.materlas de monta a não ser algumas vieIra- lugar, não somente artif�- p·e colocação' das plantas, consegue-se que bosqués, os prados, que, RETORIA, NOS' SEGUINTES CAR-

�BS partidas e telhas que não suport""illll o cial�'�t', ma, mmb'm :?m estas sejam protegidas desde o momento·
,antam. Algun, ,'6""" Te- GOS:

. ,

.'

condlçoes naturaIs. Isto Jn-
. calcitTan,tes, que. vieram

nnpato porque 'passarar�, flue sôbre o CUI'SO da el'0-
' em que brotem pescar em Moscou, sentem-

.

,Cartazes-de propaO'anJa (dos arandes) l�ção, sôbre a,f?rm:1.:;ã0 'de O nôvo 'inseticida-' protege também. as
se emocionaclps por seu

f .'
.

d I
o

I'"
o dIferentes. especles. MU1�Jas 1 t t

canto. O canto de Egor co-

oram ruranca os pe a, vwenCIa do v;ento e plantas e animais Sã0 de p an 'as cem ra outros insetos. Ao. propaga- move seus corações.' Admj-

_ peio interior algun.s postes da linha tele(frá- or�gem híb�id�. E' sabido rem-se

Iate�al
ente as raízes' da batata,

.

e. rados,. esquecem suas gco")-

fica cairam'
.

i .,;, .

c,

q�e. aSd,es�ect�es de 'l�li- colococarem-s. !

m con.tato com ,o prod'l11',() �erias:, sua en/briaguês, 1,IC�

" ,. maIS, ames ,ICOS: cachorro,
�ância. E' então. Egor lhes

Assim fêz-se anunciar a retirada da lua vacas, porcos, surgiram pe- gr.��ular, êst aborvido e/conduZido siste-' parece um homem- formo-

.

nova d�ixando um �aldo de suas diabruras.'
10 caminho ela hibrid'il,a- matIcamentEt

..

tôdas as' pa.rtes da ·planta.
so e forte., Aconselham-no .

-n'
ção. rp�l

/ J11Cl�C_ .,.;.
que vá a Moscou, ao farnc-

1'epois, � � m�is rarefeito� mais límpi-' 'Er!fretl\-nto, em." n<mlli�:11 ,I "'"T ,ri.�ur..a �A;� .�.l1ra v.tp:I... oS'. '�I'
. ª�S.::Outra so Grande Teatro... Mas

do saiu fora dos30 graus de calor em. que se
grupo de animais: _0

. cru- vantagem�ta.o_1iovo ln,Sb�lclda é q.ue prescin,-
Egbr, repetindo seu l'étl'orho

..

.

. zamento em' condlçoes n�,-
..

,
estribilho .

de Vel1ga-Tirn,

encontrava para faz:�r descer o mercúrio pa" _
turais é tão dif�ndido c()-

de das toneladé;ls de' agua que os outros pro- ri-se de' seus consenlei�(ls.

t ra 26 graus.
\

t mo ént:e os·peixes. ':)cg:m- dutos pulverii�dos requerem, bem· como se
Kazakov não mostra so-

A,
.

. " .
.

do a llteratura mun.chal, I d
. mente o talento do homem

pesar da vl()lenClat surpreendente da contam-se na natureza > �;2
e iminam os anos que podem re proven�;) simples, 111as procura evi-'

tempestad,e, não houve vítimas.
.

diferentes hibiiQoS de pei.- causados rio cultivo pelo equipamento pul- denciar, através' do eanto,

DEPOIS
.

DISTO _._. N:;...··,h' t xes: mas, .n� realidade; ,.s:io v-erizador.
a alma pura, e comovente,

ao a ou ra mUlto maIS.
capaz de um profundo· e.

notíci'a de maIor importância. Os peixes: híbridos acham
sincero amor. Assim, nas-

se na natureza em for,na
ce na obra de Kazakov Si:U

_---�----------�------_-_d-e-e-x-e�m�p:l=a=t:9�u='n=I:�:0:8.�S=6-
��P���:O��RO

'Festival Cinematográfico hO��:�i:elatos sôbre a m-

, '-
-

tu reza e os ani1nais est�io

ORBE -, PRESS f'�U - A Renú": cheios de afeto. Um dê18S
•

1

blica Arabe Unida defigura entre os 50 pa:.- é Tedi. Assim chamam a

urso' que" escapou do cil'-

ses q'ue estão participi!.ndo do F,estival Cin..· e-.... d rr't. ",o, ura e uma mlldarl-

matográfico que se realÍza na India desde o ça, Nascido no cativeiro,

dia 8 até 22 do corrente.
Jogo se encontra no 'iOr,qUC. Centr,'lis Elétr:icas de Santa Catarina S/A. - CELESC -:

'rudo lhe .parece nôvo e Rua Frei Caneca 152 - C. Postal 480 - Fones 2416/2490

Ap6 O Festival haverá uma semana dl� desconhécidci. Vai tomando

filmes egípcios, devendo ser exibidós, entre
conhecimento do r.ein'J da
natureza. E, junto a TeIH,

outros, quatorze shorts e filmes comerciais. ( b leitor faz � desc)b� :.a

dêste; fabulosos domínios.
O Kazakov lírico {) 1.ua

se inalienável do Kazàkov

psicológico, sabe penet:·.tr
na própria essência rJo 110-

do 4.700 carros por dia. 'Nes'
mem, apresenta_r ao l"ií:Ji"

'se local estão também a ad.· Llm nô�o .aspéet.o, in,:)'>]Jt'1'2-

ministração geral e ,o labo. ,do, falar Iilo magnífi::o 110

ratório de I?esquisas. I
Em-

mais simules. Por e:o-:::nl

Honnover são' produzidas pl�, a provecta velhinh'. d.e

as Kombis e motores para
seu conto A Pomora. 'l\1,lf·.

xistem nesse país cinco fá, Sed<ms. Localiza-se. a'qui, a
sua vida decoI�reu às rT'[,l'-

- com' as 'mesm,as carácterísticas do

. bricas Volkswagen,' sendo fl1nà.iqão de magnésio e aluo gens de um- dos mare:s do .

especificado no item l.

duas produtoras dé veícu· . mínia. �"""cn. qne come- Norte; sobreviveu a muito3 \�. - Um Alternador:

los, duas de peças e outros CQU q funciOnar no mês de de seus filhos e, ao que lJa:..
. marca

.

. ..... ASEA

componentes e uma de mG'), dczemino. último é destina- 'rece, tõdá sua vida já. 'lhe
..
- potên21a

." ,......170 KVA

tagem para e�uort�('ã I, .� ,1 n a montiagem de Sedans pesa às costas. Mas, a fêrça
(2) - rotaçao

.. :,J,.,. ;_ 750 r. p. ln•.

que contam mais de 8'i fllil para exportação." A fábrica do�. humano está JUSta- = volta��m. - 400 volts

trabalhadores. Ess'iS indús' de Kassel produz transmis. mente em quê não p!lde ' .

. fr_equenCla - 50- ciclos/segundo

trias produzem, diàriamen· são e eixo dianteiro par� deixar-se ficar parado. co-
CONDIÇo�S -

.•..

te, 5.600 veículos" ou :seja ,Kombis, engrenagens e re- :mo espectador. Todos os
1. O pagamento sera a. VISta:OU parcelado, entendendo-

uma unidade em cada 13 se- condicionamento' de peças. (ijas esta monagenária. le.. s� � �nt�nto, que as pr?postas.para pagamento à vista te<

gundos..A principal produ-' Braunschweig fabrica . eixo "anta-se com o 8'01. '3, tl'Qe
. ra? prlcmdade sôbre as d,:_ pagam�nto em p,l:u_:celas,

tora é wblfsburg, com 46. dianteiro. balha até que eseureca, a- .

2. A� proplilstas pederao referIr-se aos tres alternado-

mil funcionários fabric�n-
.•:. _judlml'do a seus semê!!J.an,. res!.a dOls,. ou a ca:da um de p�r.si; todavia, caso interesse

____--:._...
�__

_ teso
.

1;19
ntalS de. um alternador� devera h.!iver umá proposta para

'I ead!3 \Um deles.
�

. E, eis seus pel'son
' s

"'"

jovens, verdadeiras cri.'illà �, A:ypropostas 'deverão vir em envelopes fechados, com
'

ças: Al.exei e Lida, do ctm..
Ó !,: ,ue" .J ..:;ig_!lo, trazendo, com tôda a clareza e precisão,

to Azul celeste e verde., I
o ",� .. :.1'.,,'-,1' que interessar, .

com.o respectivo valor de
.

.

Quanta pureza e ingeniji- �ferw. (,,,:e será definitivo, até o CÜ(l 31 de marçg de J965.

dade, quanta sinceridade e � indispensável que as propostas venQ_àm a'Ssinadas pelos

abnegaça-o ha' .em suas re-
mteressados e, em se tratando de pes::,o.a jurídica pelos
seus titulares.'

,
,

lações! Seu primeiro amor,
como com frequência, oeor
re na viela,
Surge, naturalmente, a,

pergunta: êste híl)rido é
. ca})�� de.'· -transnUtir �:u!).s

proprle�àes por herança?' (1) e (2)-:1- 750 r. p. m. em vez de 250 r. p. m. cónforme
Em 'diversa� espécies de 'l'egisttado na primeira publicação.'

hiaridos' do pescado' s; ca

lPacidadê ue' mUltiplicar-se:
.
é distinta. �Iena 'íec.undi�

: q,a;dt)- � ·j):Psezyªtl�, "nl:l:s' bi�
.',.i'".

Exportação de Manufaturados
A indús,tria automobilísti- lhões de cruzeirps. A mesma·

ca brasileira já' illiciou em- indústria encanrinhou para
bora em pequena escaJa., a o Chile 4 cori.tUntos de sol·

exportação de' peças e mo· da, acionados ,pOI' motor in·
tores para outros países da dustrütl VOlks,wagen, com
América do Sul, abrindo, as- capacid,!ide para 325 A, para

.

sim, nova corrente dj3 inter- ser usado em tocais onde
câmbio de produtos "nãd não há energia. \E' a segun·
tradicionais". A Vo1kswagen da vez que o'C� faz enco·

do Brasil, por (exemplo. des- mendas dêsse gê�ro à VoI..

fl! pachou, recentémente, p,llra kswageh do Bras!.l que as-

""�::::7' o Uruguai, 16 volumes con-· sim, abre novas \Perspecti-
, .

.

'

tendo revestimentos e guaro vas para a exporf'.ição de

�__� �_- --�--�-------����---J ����s����n� pro��m�fu_.s.
o

e ri� ·lr�ilo� .. (j�,<;mai�,:�� ·�Olmi
.

(

. r.....

·t
er» "J I,fessor

,N. Nikfllinkin

�.1 ,�
, '.' ,�
'.

•

"rpií�r.liOS aéreos": um motivo
1
. ,

,
c ... ,,::·luro de' CkJec:er rop,ieJez e contôrto. outro

o Florion6polis.
:".iS (coisa -=Iue outros nõo fazem)

,,- . -)......
,..; , •. i .. �U: Convoir, podJOo de conJôrto e

Tac,Cruzeiro.

'T A C
.

- 't R U Z.E I R'O DO SU L

Um 'ÚJr..ro Gida lreze :X�Un&-:S
.Em apenas U111 'ano, aV 01-'

kswagen mundial produziu
mais de um milàão e. 400

mil veículos; dos qúais,' 1

milhão e. 3QO mil foram fa·

bricados na Alemanha. E.-

\

I PRESIDENTE
"

'

1.0 VlCE-PRESIDENTE '.�. �_..

2.0 VICE PRESIDE,NTE

OUT�OSSIM, ÇOl\!UNICAMOS QUE
,

AS INSÇ.RIÇÕES .ESTARÃO·� ABERTAS
ATÊ DIA 12 DE MARÇO DE 1965.

.

'"

•.,�
Florianópolis, 8 de Março de 1965 ....

�'"

,CASA oU APARTAM'ENTO
Precisa-se de uma c�sa ou apartamento com três. quar

tos próximo ou no centro da Cidade. Qualquer informação
.

poderá ser dad,!i ao Sr. Lázaro Bartolomeu, na Rua Luiz

Delfina 2� ou Rua João Pinto n. 9.

Venda de Alternadores' .

REPUBLICAno PAR � SAlDO COM INCORREÇÃO
.

. ·"1
Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem inte-

ressar possa que se encontram à. 'venda, pelo melhor preço,
os alternadores abaixo especificados, de propriedade desta
-GELESC:
1. - Um Alternador:

- marca'
- potência

(1) - rotação
- voltag(�m

.
- frequência
- rotação de disparó

.2. - Um Olternador:

- SIEMENS SCHUKERT
-:- 480 :rctrA
- 750 r. p. m.
- 400 Volts

.

.;_ 50 ciclos/segundO
- 1.�30 �. p. m.

4. Os alternadores de que trata o pr.esente, se encon

tr,!im à disposição dos interessados, para exame e verifica,'

ção, na sede do setor Videira da CELESC (na Cidade de'
Videira � S. C.) no horário 'comercial.

CELESC/Florianópolis, ao� 05 d.e m�rço de 1965.

CE�T��IS ELE'TRICAS DE SANTA-'CATAIUNA S. A'-
l,.'!iJ .

'

._
� 1 �,\

'

.

.• ��o. . Largura:>-(Ditet01' )·Cflme�ciaí(
',', -,,- o,' .',-

' , ',; ç { -.':5 �,_ ;,,<. '�_"���-'
_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. .

,

ma , Inter·Amtuic8nG .
e com· de réunii5es mais' fÍ'equentts. -

um novo· exame do desenvol a 'fim de se tratar de UrgJn·
.

volvímento econõmíco e 50- tes problemas cuja sOlucjo
,

cíal dÓs peíses latino-ameri·· cabe a �sse sistema resto- I
canos, dentro: dá estrutura nal.

. Por' conseguínte, t)m
r19, Aliança para o Progres- dos pontos .do temário é a

soo
'r p-ossibilidade da !'ElalizaçãQ .

J "Conselho concordou,. :a�'\-t�l, cte conferências .�é,
por 'unanimidade,' em. apre- MUHstros. .. r

.

sentar o temário' provísorio ·De. acôrdo com o títflo.

aos' govêrnos das 20 nações, gerai - "FuncioJ'!,amento e

membros, para sua aprova- Fortalecimento do Sistema

ção. A fim de tomar uma de [nter·Americano". -, piO
cisão defiriitiva sôbre o te- põe' tanllJém" o projeto rde

márío, o Conselho decidiu temário que se faça uma

reunir-se, novamente, a 26 revisão da retação entre f os
do corrente.

"

" ; ','
diferentes. organismos ...J o

A Coilferência do Rio se- uso 'agrícola, industrial e
.. I

rã Uma reunião de M�stros comereíal dos rios e lagos,
"

- '

do Exterior' destinada a' és- internacionais. Estudo I da

CUnica-. :Od.ontológica.·' tudar diversos assuntospen- conveníêncía .da convoceção
, dentes, de alta "príorídade .. de .uma conferência esIleci�

Dra. lÇlU'a Maria Noceti "para as nações da .comunída- �l para .tratar dêsse assuptó.Clínica e Prótese -',
; .

dade americana. Em verda-" Os funcionários da secre-.
Atende sras. e/o criátiças, .sómente com bora' marcada. de, será essa' conferência 'taria da, OEA acreditam em

Das 7.30 às 9:30"hs:. é das 13.30 às 15;30 hs. -

um substituto 'da Conferên- que ,a conferência, que se

Rua São Jorge, 30, � _�one 2ti36, cia Inter-Americana regu-' infciará a 20 de maio, terá'

V d
" .

-:

V Ik
lar o'mais elevado ínstru-

I

a duração de duas ou mais

en 'e.se,", O swagem" m:nto do ststeme Inter-Ame semanas, Ántecjpàm que"de-
'

.' rícano, que não se reúne Ides
.

la partícíparão cêrca de ,400
Vende-se 2' Volkswagens ano 1964. de' 1954: �essoas,

.

inclusive os mern-
.

equipados. Tratar "à rua Dr.'Fúlvio Aducc], Segundo os r��lamentos
.

bros das delegações Oficjais,
, , 'ataais da OEA, a Ccníerên- .

o pessoal da secretaria e os,
721, no Estreito. ;Horário comercial. cía rnter-amerícana deveria" observadores. Também ,de-"

, reunir-se de '5 em 5 anos. verão assistir à' conferência

'jC'Omun'l'c-acãe ·d··a·· fsculdade de [1."10- Não obstante; muitos crêem mais de urna centena de [or-
• -Ó,

,. • r hoje em que há, ,nece,ssidade nalístas.

sofla, CiênCias e letras'

a
",,:WASHINGTON, ,9 =: OE que se instalará 'néi' Rio de.
� O Conselho da Organí ,n- 'Jal"e:ro, a 20 de maío do

ç�o dos Estados' .Amarica, corrente ano..
'

nos (OEA) aprovou, proví-. Os pontos principais' do

sõríamente, um temário 'de proposto programa relacío-
•

7 pontos para a Conferência .. nam-se com o estudo dos

Espacial Inter-émerícana, meíos de fortalecer o Síste-
. \

-,.' -,-

-

,\ Expressó:Rió Gt�nde São Paulo "S" 'A.
A frota de

.

sua confiança
.

.�:

. Leva ao conhecimento de seus' distintos fre

,gueses e amigos' que mudou Seu endereço
para à Rua PadreRoma, 5.o,�· com telefo
ne 2670 ..

-

15/3/65.

R"·
.

'. -

, .

" lO'

.

I

De ordem <:lo S1;. Dir�tó� da, Faculdade de �losoii,a, cr
-êncías e Letras da Universidade de Santa Catarina, comu
níce aos interessados que está-aberta, de 8 a 12 do' corrente,
das 3 ',as 11 horas, insdrição para a contratação .de. Proies',
Sal' AúxiÜar <ia Cadeira ,.de Didática Geral e Espe,ciaLde
PORTUGUES.

. ,

, I
'

As provas 'serão feitas nos díastü e 17. E' condição in,..

dispensável à' inscrição ser o candidato lícen-íado (em Le

tras. As demáis informações "serão dadas na Secretaria da

Faculdade.

Florianópolis, 5 de março de 1.965
r -�.

ESCRITORIO DE ADVOCACIA
,

.

,.

Chaleira',
Esmaltada

-
..

18 t:m,r

�ada' :Cr$' 2.150

Felipe' Schmirlt, 33
Cons. Mafra, 2 e 4.
fúlvio �ducci, 591

,

MaurE;le:p. S'Wanson,
.\ .. :

O-ÉSTRANHO CASO DE'
DOIS titUlES

. Censura ate 18 anos'

.....

}toxy'" '

,

, : à.s, 4 e. 81/2 hs.,
Steve. McQÍ.ieen .,

James G(.1mer )
>

. , .

....:..ero-

\' FUGINDO'OO'UWERNO
Pl),naVision:Çôr de Luxo' •

. CenSura �t� .14 anos

-' 'i,; .
.'

BAIRROS
'Glória ..

'

·

, às' 5 e 81/2 hs.
'Dale Róbertson,'

Sl:1l1y Forr�st .

.. .

l'

,O FILHO DE SIMBALD
·

SuperScope, -:' Tecnicolor
Cênsura até 18 anos

Império'
,

Fone .6�95
· , �s 81/2 hs.·

, dâyton: ,Moore"

\
� .

,Jay Si1:V6r,'�éels_ \"
.,

Lis� Mon,têU , .

-"em
ZORRO E�Õ'OURO·DO

CACIQUE 'Í'
.

.

EastmãnColor t.,

Gensllra , até, 10 anos'
�,

, ". f." ,(RilJa '
,

,(,<
,

..

,ô
, '-' :

.J4
'

,

às 81/2 ,b.s.',
'

Romy $chnéidêr.
'

:

.! : "?etU:-L(Õ)ú� 'trm,tgil �,t
-.:.. em _'

•

TERCEIRA PAGINA

"

s

AS;� SOAS OPORTUNIDADES SÃO RARAS
,

' .'
,

..

POR I�TO ELAS DEVEM SER APROVEITADAS.
-;

"

, '\
São.- _30

. dias, durante os q'-i!ais 'você adquire
'conjuntos .

estoféildos, 'ou salas de f6rmfca
"sem nenhum tostão de entrada.
O primeiro pagam.ento?
'Sem, você" CdmprÇ1' hoje e cO,m�.ça a pagar

, dépois de 30 dias.
. ..

:

Aí está: 30 dias 'de oferta
, ,

.

30 dias de prazo, pàra você iniciar
os pagamentos. I'

,

,
O qrgulh,o' de uma casa ,bém mobiliada é o

. orgulho de quem tem CIMO:
I

t', c.r,@ '113 r.:;c�,
.JERÓNIMO COELHO

.•.. NDticiâS ·lnletnaCicuais, :

10.383,9' �TIi.I,hões de" pesos).
superand'o- em 10.8 :por,'cen
to aos Q.373,2 milhões d!.'l pe-- ,

s,os cled�màiro a 'outubro' de �

um' anõ,' 'ànterior: '

: Casa d� Colombo praticá.'
'mente terminadá,:

.

,

\�

.oRBE PRESS ESP-!\-
NHA - A casa de Cristóvão

.

éolombo, ,fut.urQ Mt�seu. Co·
. lombiano, está:, práticamente
terÍninadà. Só .resta ultimàr
peéJ.uenOs detalhes de, carpin
tar:L'1 e pintura de _. acôr,do
com as normas: arqüitetôÍli
c�s dos sécuio; XV e ,XVI.

Erp breve será. inauguràda
. ali uma éXPàSição colorn·-

\ '"
•

l. ....
;

�nplia.�e à� ç(love�açfio etil
. turaf':.soviMico�Fráncesa� .

':, ',I} ,".:1 :f�#��-I' ,

, f; "
y.: ':' "��'. ,i

ORBE:PRESS _2_ Por rrrL>
tivO do plano de '1�65, de' co' .

la.boração cultural soviético,

francesa; assinado em 'l\10s-
. cou, o escrifor !lia. Erembur. J

go, Presidente d'1 Socíedade

URSS,França, fr�sou que a

tualmente e�istem condições'
favoráveis para O .d!3sehvol
viu'\ento da àm:i�ade e. ceio'
penição . el1tr� os povos so,

Méxic.o � continua régistràn- viéticos 'e francês.
do 'cüras crescentes, segun-" O Presidente' da' Socieda"-'
'do se ',observa nos dados de Françs-TJRSS, Rene CaJ2i,
mais recentes. - até outu- tain; assinalou que esta so

bro, de 1964 - recebidos;pe: 'ciedade, que comemçrar:.'í
lo' Banco Nacional de Co-

biana.

Conlércio Ex�erior

ORBE-PRESS - México
...:..

.. O comércio exterior . do
.

em breve 20 8n::is, o Ü1COl"
mércio �xterior. 'De janei- pora' nnmer01'OS

'

·fl'enc8ses,
ro a outubro do ano pas.sa- qge desejam estabelecer
'do, o v�lor total da impor- contatos mais intensos com

tacão mexicana ascendéú' a os soviéticos.
15.332.2, ,milhões, 'de' pesQs,
que result<:Í. maior eli1 19.4 O plano 'de c6laborac;ão
'por cento aos 12.838.0 mi- cultural. das duas, socieda
lhões de ,pesos que pP.Jo· J;ries des, 'em '1965, é aproxin1ada-,
nlO conceito se registraralU, mente um têrço,mais amplo
em igual pei:iodo do allo".de do c(\le o ânf"eríor, AUmenta.
1963. as

.

exportaçõe& elo Mé:- l'á consiclEH:àvell
'il"�\'· -'

xico n01? pri�n:eiI'0�)�e?i j:pe;;, ,:iel'�àl�)pip,' "
lies;de' lV�lQl!':Ii. �.t1'i��'" IA .'.

Quatro rnH Iamilias serão" refíxedas
,

na 'fro'nf.eira ócidéntal'doJ3rasi)!;
WASHIl'�GTON, 9 - OE em moeda .local, ao Conse

_ A .'Agêilcia dos Estados' lho de Rio Ferro, os alímen-:

Unidos , para o Desenvolvi- tos recebidos, após se tor

mento Internacional' (ADI) narern produtivas as suas'
anunciou que 4.000 f�milias terras. A moeda local sed

, ,

serão ajudadas a refíxar-se .então depositada num �uni
na, fronteira ocidental do. do coomperatívo, que podeI
Brasil, nos 'Próximos 5 anos, rã ser utilizado em emprés]

Aurora
_
GQulart, Secretária. 10 3-65 'mediante um donativo da A- tímos para novos projeto�

________..;.._--_---------�-....... üança para' o Progresso. de desenvolvimento rural.

Díssé a. ADI que o dona-
.

�
tívo será concedido 'em for- r , l

.• ' má de prod�tos dos Alimen·

DR. PEDRO pAULO PAVESI'ADVOGADO tos para a Paz, que serão CINEMAS ','
ABÉLARDO - H;' BLUMENBERG' ,ê'PERS-

usados para proporcionar

c

A. HAHN:SOlici�ores �:;��i:.�� Sã:sJ:�::-3�'·Paises: Perticipem .do Sistema
do 'de fviato Grosso. Qui- .

�i:�:;iluiii���� :r;;;.�;�õ;;;; ;ff[i:�a:�:::ede:::: de co,rnuniceções .•..p�·... cr 5,·.�,télite�;j;' '-� 4494' ''''1'NQ'UI'LtNATO""
.

.

'CON radas; é refixari 36{750"fam�� . • �
· Lei"'ôf)::'" .' .

. '..-"
-

.

-.

'lias em 1 milhão· -':de; aGres O'Tiole :_ em -;- WASHINGTON, 9 - OE O� novos países membros n1-'1.. Ku�vait, Líbano, Líbia, aue se negociou, o sistema

S:uh;J1�Sf,�PJ��m�NTE ;- J)AS 14,�O : ,A� de 'riõ�,!,ts<terrà§; atétl�tO.',� LAWRENCE 'DA ,ARA'BIA - Mais 10 países junt;:1rari1:· do sistema são a Arg€lia, N<?va Zelándia, Sudão e S(· internaêional de comunic�lr

'17 '.,hS'!;' '±:":!""- "�'" ;" 'c
". \, r'

.

". . .

. ·s.
"

Os ·�;ptodutbs>(tÍ'igt:)::. óleos'. 8"e' ao sistelílainterm,cional Chile,' Colômbia,. Ettópia, ria.
.

ções mediante satél,ites, de-

•
�',

'_
"" j".;, '<' .. ,,�' .!J: ,;';.' .�i.::::: ", "'"

" -: ..
'

':.� _r., '; ,� comésti'velsi: 'leite -etc') serão CinemaScope 70 ._ TecnicO- de; comunicações comerciais, 0i�cia. 'India, Indonésüt, O sr. GriffitlÍ Johns011, Se '.clarou que :'0 projeto é uma
- '-".

5"
;

A�' 'l'; 'A'
.' 'retirados dos est�ques ·QO lor

-

por�,meio 4e satélj.t�!;l,> ele" RepúbJ(cá Arabe Unida, Sau- cretário <;le Est�d,q Ass,i�ep,. _,grl'lnde prome,ss'l IloS esfor-
� "i""r, _.' '_;_" I-{ _ '.

'.

Departamento de Agricultu- Censur� á.té"'lO anos vando á 43 !? nÚlmil�Cr 'd�' ni� ai, A�·ábi;r'&!:Tunísi�.
.

te ,Norte:An1.ericadó: l),ar.a "cit'; 'ços enca�ii:lhado . a 'unir
. I ' "',

I
. ra

-

dós Estados Unidos. � ,

. ; .'
ções' que par,t'íci'pqm do eni· As nações �Cfue Já pertenc Assuntos EconôI�licos e pre· 'ainda mais tôdas às. na-

'",' Preciso ahígar,'salá. pàl'a, esc:titório. n�' 'o�"agricultores v Jilagaráó, Rjtz . ,'preendimento" "i clam ao' sistema
.

eram Q sidente da ,conferência em ções".

·

fOlmaçÕes;'par� O �t,el��o_'n_'e:, 308_L'_,-_"_,_ '.,
.

às 5 e 81/e .:i.�e 3435.,
';0 sisteina, que deverá c6�. :ai-��t�h����i�q, Rcie�âl��

,

,I Bemir�' .Lee' ,"r' meçar ,a rtincio'nar ein 1967, Austrália, �Brasil, 'Bélgicâ,
'e9_tábelecerá -uma rêde

.

de, Can�dá,' França, Dinap1aJ;"
comunicações '

em que ·se ca, R.epúbÍica· Federal da A'
utilizarão' s'i\têlites para ,a

.

'lemanhq, Israel, Irbnda, rtá
tro:J;1smissãCl'

." ��t; ..chamad�� liá, Japão, �-Iàlanda, NOrl!le
telefônicas, tdégrari1as' e ga, :portügal, Africa do Sul,
programas de televiSão atra Espanh:,i', Suécia,. St�íçá, Rei
vés dos óC8a,nos' e contin(1n- nu Unido, Est'ados Unidm�,
te;;. ' Cidade 'do Vatiéano, J.ol'dã-:

,'.

AGRADECIMENTO'
DR., JUpO DOIN VJi�rRA', �ompleta�ente,' l'es�'1beieci:

(ló em sUç{ sa.úde, vem ag�'adecer 51 todos os/ amigos e p�s.
soas qUê se, Interessaram por spa pessoa, lJedindo a Peús'
quê os: prõ.teja·e abençoe.

.

Florüu:(ópolíS miu\iO de 1l:J65 25-!H5

,;/.Sônefo,s Psicogr.afaqos 'por
"Leonor Guedes"

ANSIEDADE
I

.

,Au�culto ,em febre os própr�QS �entimentüs
, .

,r�10:st.r�rlc!o ao mundo os o'hos ,bem emut�;,
,Ocultando no risó os sofrimentos'
Dos sê:res vivos e. dos sêres;brutos!

';'.: .

\,' E, i1o-slIênCio dê mlllhalma e�bulto
},t6 : ttq'bâlüto de; ang�stl.�s e SoÚÍl;l�ntos
O rate;}.s.r. ocultO. os lamentos'·

:

.

.,

Secreto â,��eiO'que )19 peito 'eruuto.
;-,

:mm extase"minp.alma tõda vibra,
Desf;izendo-se -em ais rfbrà por fibra
Meu coração em. dõce'·d�v:i.nêio ..

Vibro' sentindo palpitar desfeito,
Em flamejantes chispas no' mel,t peito,
O qolossal tormento.dêste ánseio!'

.

/'

J
'

SUPLICIAS DE MARIA,SANTISSIMA
.

I
Quem? 'senão tu, ç peregririi santa,
MuÍher divina, imaculada 'e pura!
Qu�misenão tu, a dôr'que alquebranta,
Não esmaga e macera, e nos tortura,

PodÉn:ia sagrar, tão socrosanta
E redimindo em uma só ventura
OEl homens tod.os no calor cj.a manta

. Da paz, da fé, do amor ,e da ternura?!

Cerulea flôr dO- páramo celeste. /
Que tanto amor na Terr,a. tu nus deste,
Ouve � súplica desta pecado'ra:

.

""""4 �l
\

....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



trabalhadores.." míneíros é aumento consequente elas' na, RepúbU' Federal� da sino 1 supedOl:
Professor Dr Hermann M. empregados.' aumentaram aposentadorias cada dois 'AI�a,nha::-rn 2,5%, na

: Goergen 9,4%. As aposentadorias .anos, França 2,7%' Luxemburgo dos
provenientes de .acídentes, De 1950 a 63 aumentou 2,8%, BéIg'ica-I1,50/0, Holan
aumentaram 6,1%�' Desde a dos' operários 'der 328% e da 6,1% ,. e Itália (de se-
1957 os aposentados' ?al'ti- .dos empregados de �03'�. tembro de 1963 a setem.'
cípam, na base de ·Iei.-espe bro 64) em 6,5%.

A partir de 10. de. ja- eiaI,' eLe todos os progressos O custo' do Volkswagen
neíro as aposentadorias elos econômicos, flxando-ss o

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

/'
/

Aumento das

aposentadorias

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

, ISTO_ :f' :}(rFPDAlDf '�
.......... Cr$ 800�Ot

Barba, . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ '080
Oitenta centavos, é quanto ,vDcê paga .por uma barba

usando o AFIADOR DE LAMINAS DE BARBEAR TABU.
Com uma só lâmina, faz-se de 60 .a '80 barbas e pode-se- a-.
proveitar as lâminas' encostadas por falta' de corte.

,
,-

Preço: Cr$ 2.400, oada
Para revendedores.' mantem preços especiais.

Cabelo

, ,

"

\

Peç�-o pelo Reembo)so Posta) 'usando u cu_pão, abatxo

cupã,o para pedido
'A
1. Rf.MOS LTDA.
C. Postal, 467'
Florianópolis -SC

Peço enviar-me pelo
DOR (ES) TABú, o (S)
dO Correio.

Reembolso Postal� ( ) AFIA·

qual (ais) pagarei quando, retirar

Nome
R'.1a
Cidade
Estado

••••••••••••••••••• • ' •••••••••••••••••••• 0'0.

....................... .

' .

: : .. -' o'
"

. .-
�

.••...•....•.•.

......................................

,. c ::.L/,atura

Exp�esso 'Blumenauense Lida.
Co�unica a s,eus distintçs Clientes que

apois longos anos de' Serviços; prestados a

traves sua Agência, nesta' Capital, ampHcll
&uas instaIaçªes, Pê\1ta Filial- que esta. €st�he-

. lecida 'à Rtia Padre, Roma,.- 50 - atendendo
,

pelo telefone' 2670.
15/3/65

/

I

,

/

I�� �O:-�:
t- ' :;.--

't"��' �-,=
.
.,

.,- � �

_ � 1.0

t-_. N ".-�,
,

'

f-a ÊLD'�"

O poder aquísítívo do sa

lário do trabalhador. índus

tríal; na República _Fede

ral dá' Alemanha, avalia-se

pelas -segutntes círras : P:J,
ra compra" um .quuo de

pão, êle trabalhava, em no

vembro de 1963 - i7 1.r.im:
tos; 1 quilo de açucar �- ?,O

minutqr;;': 5kgs. de batatas

18, 1 quilo de manteiga, --

2"hs. 4 mmutos: um Vol

kswagen -, ) 1�2 h01','3, .3;::;
minutos.
Em novembro de l�Hl o

mesmo assa'aríado, tiuns

que tràbalhar 3.94fl h"" :H

minutos .para possui:'
Volkswager i

•

,Valar ,u'Ó PI'Oputo 'socía!

bruto.

.../' ..

Os' 'lrari0,es" C�1)tT(',3 :'de
fôrça econômica ';':!Úlcm

nos 'EuA,' oue
'

ostentsm
um valor do. seu p::,)�lu!s()
social bruto' de 583,9 ,qi
lhees de dólares. -Seg�lc o

Mercado C0ffiU1l1' F.l{�"jr.'Cll
com 247,4' bilhões; � Zo�
na Européia de COr!l';�':';:O

Livre, chefiada pela I1.1-
glaterra, C0:11, }36 l)i!l:'..:íes;
União Soviética" 'Com ] 95

bilhões, todo,> os ....p<üses co

munistas com 95,2' bl!hões
China com 105,6 bilhões;
América ,:r.n,t�na, da l�,:::ia

com 80,2 bilhões dI:) ;!ólan'i;
Tôda 'a Afnca apl'E'ser.t8.
apenas 37,2 bilhões de c;Qh

res como vR.!or do seu pro
duto social produto. 80':;;<:)':
bruto. A Austrália p;'cdu
ziu 21,2 bilhões,
Dentro da Europa a Re

púbIlca Federal da �A lenL

nha 'Tegistr� o valo!' (la

produto s0('jal de 9'�. !:'1-

lhões de dólares, m'1i� ain

da do que tÓda a An:r'�·it;a,

Alemanha '- 20.

exportador.mundial
\

um

O 'primeiro semestre de
64 o valor da exportacâo
do mundo livre., em produ
tos írtdustrtaís, era de 36,18

. bílhôes ele dólares. Isto re

presenta 15,3% a ma ls (\0
que nos prlmeiros !',21s me

ses de 63.
I

.

1Chefiam o grupo _ ') ex-

portadores, os EUA . que
exportaram produtos a �2.,

bacios no valor rte ;1,1" bi
lhões de dólares, 22,6°ó. do
total mundial A Alerna
nha está no segundo '1'.1-
gar com 7,03 bilhões de do
lares, isto é 19',4% do tdÜtl
Em terceiro vem a Grã
Bretanha; com 5,08 bírhões
de dólares - 15% do total
e _França· com 3,27 nílhões
9% do total

-

'�

Latina

Aumento d.� custo, 1� �':d3,
De outul)t::J 1963 " on1..u

'bro àe 1964, o' índk� ,elo
,custo de vida aumenté'11

De �côrdo, ':!1)�11 o Uticulo -
do Mjpistério' (1,) Trabalho, •
em Bonn, 50% ete todos oSr'assalahados do, RepúbHca ,III .

Federal, que trabalham em�
empresas índustriaís (. co- '. '

mercíeís, \ recebera um salá �
rio bruto, -por mês, de mais '"
de 800 marcos, ,11 '1" [!a-c'
nham.j até 7S0., Entre 3i-!O e,.'1000 rparcos 's�tlÍal'J"s:- .,.

30% dos operáríos t;)/ 17% '"I '

dos empregados 2lJQU::tl1tO •
20% tlbs operários e :�a% �
dos emprega-tos rEcebem'�

saláríos 'menSs'.ls' aChTl:l dei',
1.000 Jj:lareo;;, ,.,

.',-
6· t "I" .. 1Cerca de !:7 »u ices oe .

I
R' ., l i "1 ,1

marcos a epuo ica l' PC e-.

,Mais' de um, terço ::l.� -to- I ral exportou ',m ��\H,: f'11-:.elo o orçamento milit<cu" da quanto importou íJ'1.crcaclo-·
RepÚblica Federal é decli- rias no valor d.e ÔO bilhões"
cado à pesquisas de de::-cn O sàldp POSÜ,!VO d,) ,balan- ,_'volvimento de novas qrmas ço ele 'pagamentos, e, j)(lr-;
Em 1964, fOl'an.l mIm 'iOO tanto, de 5 bilhões de marf
mi]�lões de !1l::<reüs, gastos cos, mais ou menos 1, lJi-",nêste camp0. lhão de marcos a 1.1�n0;3.As Fôrcas Al'tY'<ldas lTI')>1 tio que em 1-963.
tém co�t�atoe 'le \..1C�q�.;i- • A, eXl?ortar;ão alem.? pa,:,a:,
sas com m3];; de se:,Sfmta os, EUA' alcançou _em .cifra� ,firmas indusf�'b�:;, que r:;as redondas 1,2 lJilhoes �te do

.

tam. 4'3%' do õct:il,do.:: l11fí- lares, enquanto a Atem.a,-'
os à disp,osição. 90 uni'ver- nha' importou dos' EUA •stdades e in..'ititntos de e!1- cerca de, 2 bilhões de dÓ-

...
lares. " III

•

CDLUNA \, I
,Igro-Pecuária �

g�, �,pt;Oduzir um �ui!o •
vila der!rángo, com ,2;" �kg ...
de ração e com 'c a�h�,al

'

...

sempre prêso. _
Numà reunião e�11, NOVI:t.Iorque, Inglaterra, b dr. T_

R. TrestoÍl relatou �os agri· •
cultores um ensaio que na .

dois anos 'vem (senrlo condu- ••
zido

.

no Instituto Rowept de III
* Aberdeen.. Um lote de gado "

está
I
sendo a.Iiment?,do só.

com ração. Não cmliO pas- •to nem feno há dob :in!)s.

A racão consiste em cw;a- '.
da es�ag!ida, farinha de ..peixe e'alguns adi.vilm: qui·

'

II1II
micos, o principal' dos quais ,_
é o fermento de Dilo.' Tom, •bém dão vitamina A lY1!'U
compensar a falta cl8 sol •
pois os animais est.ão pre- •
sos nas cocheil'!:ls. Não f:)t'-

...
necem torta de linh��<:(},,,,
usual na região. �
Com esse sistema conse· .•

guem ganhar diários de ,1 li" •bras ou 1.800 gramas. O en· III
saio mostra que' a forre.gem ...

, grosseira, pode' ser dispensa- _'
d'1. Há economia .da mãG- ..

'

de-obra, pois que 80 ani- '"
mais são forrageados era'
meia hona por meio de C ,1- ...
racoI alimentador comonda· ...

•
O SORGO MINNESOTA,:

-

ENGORDE INTENSO DE
BOVINOS: --:- A avicultura
moder�a/ conseguiu o mila-

do por ,motores elétricos,.

IMPRESSORA variedade açucarada
.

formo

'geira, tem alcançado eleva·
do indice de" produção no

'Estad9 do, Rio Grande do
Sul. Na regtão de Pelotas
(RGS)' o conhecido criador
e comerciante Ibsen' Ferraz
Vhnna c01'�seguiu oolhêr 45
toneladàs' de massa verde
hectare, com ótimos. resul
tados de ensilagem,' certe e
pastoreio, 'O Minnesota pro
porciona três cortes por'

"temporada, com' um r�ndi
menta cap,âz de atingir, em

condições favoráveis, a mais
de 60 tone],sldas 'de

'

masSa
verde por hectare. li:1 exce·'

lente para(o gado leiteiro e

bom prodJ',ttor de sementes�
�i

CORNWHAO: ,.;.. Em mui
toS' ,luglU'es em que o corm
chão haVia sumido, por cau

sas não bem esclarecidas, es
tá Q mésmo, rebratando..Nes
te

caSO�j
à muito ,in«Ucado

praeede uma adubaçã.o' da
áreà p , tada, em cobextu-
,ra, com ,perfosfato sim-
ples. Is,'

.

ajUdará a planta
a vencel.'1 suas dificuldades.
(Do "oletim' ;n.ô 14 da;

.,cJ"'�"".J.,g�Ll .. ':\�'f;:�', •__;_�

,

desenhos
� cJi.ches

fol'hetos - cotalogó$
I
cartazes e c'orimbo$
impressos em gerctl·

, � papelaria� ....

,'1\ ü4PRESSORA MOD�LO possui tO-llo", 0$ recursos r
'e o �cessófi(1 experiéncio poro garantir sempre o

máximo elJ\ Qualquer serviço do ramo.
,�

,

TrQ�.'Jlh'_ idóneo·e pe�feito, em qu� V. pode confior.
,,-

\.

)

......;- _. i
-...

,

. i.ESTEVE COMi o Preslden
te Castelo Branco,. O Go

'v�rnador Ney Braga, que
foi convidado para 1.11n -ai

moço nus Laranjeira,s_.

�"Z_!ALli��
,

x x,x

x x x,-

ESTIVÉRAM em �alva-
dor-Baia" o 'Sr: 'e 'Sra. Dr,
F{�vio Luiz' (María Lecni

da ;VJ.eira), -com temporada
.de férias.

HOJE, às 'vinte' horas 110

Teatrc "Alvaro . .de carva
·lh.o", s-erá reatízada a AV

LA MAGNA da Uili-,,�rsida
de . de Santa C;:;,tarins., mi
nístrada pelo Pl'O'f€S'S0l'
Antônio Martins_Fill1o,: Hei
tal' da trníversldarse ,\

do

Ceará, que veio à convite

do Reitor Ferreira Líma
.

Na solenidade serão home-
"

I

nageados !professores ,que
foram 'distinguidos com o

título de Professor Emérl-,

to da trníversícade de San

ta ,Catarina. No programa
consta'. a apresentação -do'

Coral tia U,S.C.
,

.
,

O JORNALISTA Arâo
Tito de Souza, deu alta do'

.

Hospital· resta.};)eleeiclo, e .íní
dará suas atividades [orna
Iísticas.

x x x

'COMENrfAM que a Fede

racão Nacional, das Indus

tfi�s, em- 1960, 'concedeu a

Med:üha Roberto Sif:::on

sen,
,

a' um, grupo d� jorna-
r

IrstáS catarínenses, .pe!� co

,

. 'bertura do ,.Seminá.rio, 8ó..::io

Econômico, reâlizadQ' er..'l :.'

igs(»eIn .nOS80 Estado. Até
o presente :qlom-ento 'as me

dalhas '

ainda não _chega
ram.

- Xi X x,

ELIZABETH Silveira e

Moacir Branda1i�iol, próx!.
mo sábado, às 17 horas, na

Igreja Matriz do Bom Je

S�lS de Nazaré, de Palhoça
receberão f

a benção nup
cial. A noiva,Á filha do Sr.

e 'Sra Deljütado Ivo Sil,

-xxx-

o CRONISTA" ·Social
Zuri Machado, '·foi· submeti
do a uma operaÇão cirúr

'gica, feita pelo Dr. Sarü1J-'

'el Fónseca. ESta em trata
mento no seu apto, na rua

Deodoro .

veira. /

- x :lC x

.\
NA CAMARA dos Depu",:,

. tactos, em Brasília, o Depu
tado Pedro Zimermánn, o

cupou li, Tribuna, pedindo
providências ao Mi,nistél'i;)
ela Viação, sôbre ,a inacaba

, da e abandonada BR-$9 -

b representante cat;:trinen
se também, f-alou 'sôbre a

Sadia Transportes Aérem

que está com suas linhas

suspen�as do oeste do nos
.. r 'Sb� Estado,i- causando, sérios
prejuizos.

-xxx

PROCEDENTE de Recife
na "iIhacap",' hóspede 'do

Querência Palace,. (l _">r.

Waldemir ,Castelo Brarco

re.presentante da Enci..cloo �

, ,

'

dia' Bdt'ânica:,
x x x -

O SR. Delvaux SiqeE:i! a
'Gerente do Banco, Nacio

"nal de Minas'Gerais, que
dentro de poucos ",dias ira

para Salvador,,· será, home-
,nageado êõm um jantar
p orum, grupo' de amigos no

. Restaurànte �·Chafariz",
onde está 'a"lista, de ade

sões,'.

- x x x

O REITOR �erreira Li-

ma, convidando aut�rida
des civis, militltres e eclt-.·
siásticas e os corpos Do
cente e Discente ela ,U.SC.

para assitirem hoje; às 20

hs. no teatro A. C., ,a AU

LA MAGNA, que será mi
nistrada pejo Reitor Pro

felisor Antônio Martins Fi-'
lho.

__ X,x x -

NA segunda-feira, a "I

lhacap ,tremeu", com, um

violento temporal, que du

rou mais, de meil1 ·1Or'1,
,

,com vento: s-oprado a cem

quilômetros aproximada-
mente. Hou've :muitos pre

fiüzos. A antena da TV-F

polis, foi�'atiIigida com i�no

a'celerou sua mudança de

posição,

- x x x-

AMANHÃ, serão entre-

gues os pr,êmios das" fan
tasias classificadas do Bai
le Municipal 65, com um

coquitel que será oferecido

pelo Querência palace. 'ro

dos os troféus num �;otal
de trinta são oferecidos pc
la Fundição Tupy, que sen!

'pre está present� cO!f! bo
rando 'com o Colunista.

x x x-

A REDAÇãO' Deste Ma

tutino, está, completamenM
te remodelada, e ,com, no

vas instalações, que ofere
ce

-

confôrto para os dire
tores, redatores" colabora-
dores e visitantes; numa

organi2iação \' do Gerente
Domingos Fernandes de ,A

quino. Preparativos para o

Cincoentenário que acon

,tece.rá no ,próximo dia. tre
ze de maio.

I - X X x

A TAC - Cruzeiro do

que sempre enlab'orou
a 'sociedad'� florüwó-

Sul,
com

iPolitana, vem mais uma

vez, prestar sua cohb,,:''t ..

cão Junto a esta coluna, o

ferecendo passagens �'ere:1S
a fantasia classificad�, em

primeiro 'lugar em l1.pw, no

Baile MuniCipal.
"

\

.PELÉ'O REI DA
PROTEJA.Siius

)OLHOS(
\� ,�/

, ' use -Óculos 1
bem adoptados, .

..

J'

BRITO, O REI DA

.\ ,MODA; ./

l,

Nada de'

REBiTES atendemos com exotidõó
! suo receita de féculos

EzUa em se" carro .

Lona de freios COLADAS
- 60% 'mais' DO,�proveita
mento du laodas.

'

-'�--�'h-"""'_l
'I

IMPRESSORA 'MOOÊ�
DE ,�,' ,�

9RtVALQQ STUART. GlA\f 'lUA' DEODORO MI.�A {:P,
FOrtE l!i17 -aORlANoPOU$Í �

,.�" �"__""'_"--7'

ÓTICA ESPECIALIZADA
.

,

MODERNO ,lABORATORIO

,...

\

! .

..

•

.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



t
p�ssiíbllidít�es de, 1151 da

.. '-
.

- ,'-

[-ner.uia NDele,ar Ia LL•.
,

MAYAGUEZ, Pôrto Rico, mento econômico e o críti-

Minisfe'rio '�a' �d· ti'cacãe "e'" . Iuhure 9 - OE - As posi'bilidades co -crescímento -demográfí-
li I: de utilização de energia nu- co.

U· ·'d"
.

d" d S ',,� C' t .' olear para a produção. de Acrescentou,' o dr. Perkin�
mverSl a e ,e' anm, 'a afina, eletr\Cidade na Amárica La- son que a América Latina de

"

F Id d �. M'
'

'.'
.

.

tina despertaram .

'o maior ve desenvolver , um, progra-
acu a e 'Ue' ,edicina ínterêsse entre os' partici- ma intensivo de adestramen

.

pantes da Conferência Inter" to em tarefas técnicas, a,
.

, -23. Ros�ma:ry �elo Digiàco- Americana sôbre os' .Aspec- fim 'de incorporar à tecnolo-
mo '

tos Técnicos da Energia Nu- gía moderna os milhões de
De ordem do- Senhor D�e·' NOTA: '. Os eandídatos elas olear, q'ue se realiza no Co- pessoas que vivem numa

.tor, em exercício, da Faoul- " sítícados. nos' ihímeros 22 e
'

dade de Medicina ,dá Uníver ,23 '!:lôtraz:am, nas vagas de" légio Ide Agricultura e Artes. socíedade . relativamente a-

sidade de Santa Catarína, _ ,Eduardô, MU'sse (classifica- Mecânicas da Universidade trasada ou de agricultura
,dE! Pôrto Rico,. nesta .cídade. prímítíya e conservar e for-

Professor Doutor . ,AYrtoni do .na,I.a Chazaada) e Torao
;A conferência foi convoca- tal'ecer' ,'1S bas�s tecnológí-

Roberto de Oliveira,' torno TaJiada' tbL!.1ssif-icad'o na 2.0
da de. acôrdo 'com a resoíu- c�s e industriais, nacionais.

público os nomes :dô'g :33: ClJamà4_El)', ',qUe . optaram, ção aprovada .na
,

V Região
_ Qual)to ao problema "da po-

(trinta e tres). candidatos, a-' por outras Facúldades.' , .

provados no' Concurse,". "àe� ,,',' da .Comíssão Inter-ámeríca- pulação, disse que' a produ,

Habilitação de isss.: em se-.· B. _ NÃO CUSSIFlcAnO "

na .de Energia' Nuclear') ção: e dístríbuíção de alimen

gunda Chamada; , realízado
' (C:lEN) da Organização dos tos não têm acompanhado o

. . , , Estados Americanos (OEA)" crescimento" ,'demográfico,
nos dias 24, 25, 2,6'. e '2'7 de,. 2( Wande,r1el' $kroch M��- realizada "em vaípararso.." acrescentando que .deve ser
fevereito p. 'passado: � ; . 1 :

..
, gottí.'" ..

�

.. "

.
• ,,' '\

' . '. ,

, éhiie, em março do anoo pas-": redobrado o estõrç 'o,' para
'r" 25.. :Ma-ti,a 'I'l'filRe Bez Battí :

, ,....., .,' sado, ,e tem Ô, patroeínio 'da. incrementar o .Produto. 'Na-
, " ". 26. Lz�l$'O 'Zldko,

,
,

" Comíssão de' Energia' AtômÍr ,:. cíonal Bruto.' Nesse. sentido; ,

A - CLASSIFICADOS ':
,.

27. i'Ai"le!le,'M.al,iná .

'28: Mir�m'Krieger
.

ca dos, Estadós':Unidos,
.

'.da .: exortou a América. Latina a

OEA e do Centro Nuclear. de aproveítar as contribuições'

,
29 .. RÇlbeI'to Mussi Fagalí, 'que as

.

ciências,' nucleares po,30. Mariá :Aparedda Delam-' Pôrto Rico.

bert .

' '

,
r ,

Assistem à conferência' dem brindar na investiga-

31' 'M il" T inh G' representantes da Argenti- ção agrícola e nos proces-
, . ar yn erez a, ar-" 'Ch'I'C 1''--

' d
,

B'
,

" '-, na, Brasil, 1 e, .
o ômbía, sos industriais, arírman o

ma aran
d id M" p' d

'

32 "Al, .

N R· ....�·' .Esta os Um os, eXlCO, e- que o uso a energIa, nu-
..........ogo ey' I"""Iro' .

p' t R' R bl' I d' t 'b' pa6. Sebastiã'o Ferro de' Mo- NOTÀ: Os cãndidatos 'não ru, or o ICO, ,epu Ica cear po era con n Ulr -

raes classificados só serã� ma- Domi�icana ,e Venezuela, to- ra aumentar o ,Produto Na-

7. R'obert'o Valentim ,Zan-
'

tPicHl(.ldos,
'

obdeciaa a pie-
'

il.�s _eles mem?r'o� das Co- cional B'ruto e aÚviar 'o Pl:9-
chet

.

sente lista se ocorrerem .n'o-'
mlSS'oes de Energia Nuclear blema da alimentação.

8� Túlio Rogéri'o Vieira qe
.

vas desist�ncias de candida-
'de seus, respectivoS países, A primeira sessão cientí-

Jesus 'tos classificadoS. (De'ci5ão: .o .d�. Jesse \er�ins'on, Se- fica c'omeçou com, uma dis'

9 Fernand'o ,Menegazzo Ro- da egré�ia. Congregação da
':cretana Execut�vo da C��N, sertação do dr. Marcelo A-

sa 'Faculdade de Medicina' d
declarou que ha. na Amenca ionso, da Un'ião P,an-Ameri-

,10 Eni'o Rieger U.S.C�, em _ reunião" 'de.�' ,Latina' dois pr,oblemas _fun- cana, que falou dás possibi-
,

11. Bruno Boos Junior 4-3-6&), damentais diretamente rela- lidades da utiliz,'1ção da e-

12, Osmar Cruez' ,cionados coto o tema da nergia 'núclo-elétrica da a-
,,�

13. Pedro David Penso Secretàr,ia 'da .

-

F,'1c\Ildad-e .
conferência -: a imtdequada mérica Latina,

14 Armando Zoce�la FI'Il-.,O d M d" 3 educaç'ão e adestrament'o da A c'onferência prolongar-
• U '-" ,,', e, e i<)lna; -e1:O 5:. :1965.

. população nas técnicas' ne se-á até a próxima sexta-fei-
15. José Nildo Breganó 5-3·1965. "

-

16. Ninon Lorena BÍimco cessárias para' 'o desenvolvi- ra,

17. Alcides Carlos Bocca Bel. Joâo;Carlos' T. Neves,.
18. Luiz 'Alberto Berreta Secretário
19. Darcy Vieira da Silva
20. Maria Carmen' de $ouza ViSTO' Prof. Dr .Ayrto

. ,

_,...S�f_t;�_!:�_:e_��io_'SCh_UCh_"_'�_b:�e_::::_!�e_r��_io-_�'"""__1�:Pequ;m ProtéSIta (ontra
Dumie�se ,de, '?àtila ,�Rjbeiro '

•• _.-
•

"\ I'

EDITAL N.o 4/65

1. Paulo Odeval
'

May
2. Tor-a'o Tàkada

.

3. Paulo Joaquim ·Macha-'
do COS�'1

4. Laerson Nicoleit
5, Norma Rute Bud

d rendimento do� est�d�s cl� S'��: filho depende a� 'h� �ó. .

'. ',� .

\
i' ., .'

_ Ô, ,

-.
•

,n" �' .. � ", "',
. "

...

s�; seu filho tem algum"probleIÓcr, Visual, consulte. imediatamehte I,

um �sp'acialis�c. '",'
,

>,

, .

.-, "

.' ,

. < ,'"

Dépbis '�and9 aviàr a t,ec�Üa\ iiêi: ÓTICÁ .sCUSSEl.. =; /., � ';
.

'No ÓTicA ,SCUSSEL cl�ín d� )��llidade na" �séólh� e a aiici: pre
cisão técaíec, �·ocô contà como 'CÍédi-Óculos SCUSSEL (óculos a

crédito}.

Por que perder mais tempo? ':

PROTEJA A VISÃO DE SEU FILHO !

'CREDI

Ó·CULOS

,S'R,S,-..
""p. A�I�� 1-

� '. �.'

. � ,

.

,

,{

t
l

I
I'
! t

I'
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, PEQUIM, 9 (VA) - O

'.\

COhtabilidade '�. Econo.mi�' -, . AdvOo
�acia Impôsto.de. Renda - EmprêstimCl' -
CompulsóriL. _.. Reavaliação dd, Ativo 'das

.. , " (
Emprêsas (Lei 4357) - lmpôsto Adiciona

I

\ de Renda (Lucros"E�traordinários) _

.

Escritório: Rua Cons. Mafra,' 5,7 '

Caixa Postal, 613,- Fone ,;3837 ..
FIm ledt:polis ��

text'o' completá do "protes
to verbal" qlie o Embaixa
d'or da China Popular em

Moscou, 'Pan' Tzu Li, flpre·
sentou,: sábado, ao, Ministro
S'oviético das. Relações Ex

teriores, Andrei .GTomiko, é
o seguinte:
'''Na 'tarde de 4 de mar

ço, estudantes estrangeiros
,em Moscou; assim com9
seus camaradas sov!.:Licos,

.

� � �

:1',.,. f.
'

"'II/II /

,

organizâram 'uma manifes-'

tação ,de protesto contra a

agressão armada dos impe
rialistas dos Estados Uni-

; dos no Vietname do Norte.
.

Durante a manifestaçã'o OS

estudantes fOiYlm 'objeto de'
uma violenta repressão pOl'
parte da policia e por solda
dos soviéticos.
Numerosos estudantes fo

ram detidos 'ou feridos. En

,Fre êles 'figuram um estu
dante 'chinês 'detido e mais' ,"BONN,' BERLIM, - OR
de três feridos, alguns dos BE-PRESS - Segundo da
qu�is .tiveram que ser hos- dos oficiais divulgados pelas
pitalizados. A agressãQ fe- administrações d'1s duas
roz do imperi,'1Iismo norte- pqrtes da Alemanha, isto é
americano contra o Vietna- a RepublÍca Federal Al�mã
me do Sul e o descarad'o

,
e a Zona de Ocupação So

bombardei'o da República viética da- Alemanh'l, a dis
Democrática' d'o. Vietname tribuição 'da população em
provocaram uma grande in- 31 de' dezemb,ro de 1963 era

dignação em tõdos. os po- de 57.865.QOO de habitantes,
vos dO n:iundo. É legítimo na Alemanha Ocidental e de '

que os' estúdantes estran, 17.171.000 de habitantes na

geiros de M'oscou partici- p.'1rte ocupada pelos soviéti
pem, na ocasião, de uma

J;I1Rnifestação al'ltinorte-ame-
ricana.

. O Govêrno soviético,
afirma :t>:éiteradamente

anti-norte- americana? Es
t'1

. ação d'o Govêrno soviéti
co contraria os princípios
do marxismo-Ieninismo e do

iriternacionalismo proletá
ri'o. Isso nos envergonha e

,
, nos desespera.

Não podem'os compreen-
_
ApreSentamos junt'o ao

der porque. o Govêrno 50- Governo soviético um pro
viético teme, a tal ponto, testo, e pedimos que r�co
ofender os Estaàos Unidos. nheça a sua falta;' apresentê
Por que 'o Govêrno de . um desculpas aos 'eStudantes

cos, inclusiVe Berlim Orien- pais socialis�'1 chegou ao que p,'1rticiparam da, mani

tal. \ extremo de lançar numero- festação e castigue . sev;era-
De 'aéôrdo com cálculos so� soldados e p'olici1is con- "mente 'oS policiai� e solda

preli....'1imares, prevê-se para tra estudantes que partici- dos" que usaram da, violên-

1.0 de abril de 1965 a seguin- pava� ,de uma manifestá,ção da contra· êles" .

te distribuição: Republica
Federal, 59.000.000, Zona de

Ocupa9ão Soviética,
17,300,000 de habitantes, o

que representa uma propor
ção de 3;5 habitantes da A

lemanha Ocidental para um

da Zona.

que
seu

apoio ao poy'o vietnamita-
em sua lut'l contra o impe
rlaUsmo dos Estados Uni
dos, ,se valeu da polícia é

Distr�buição (da População
na ,Alemanha,_

..

, \ A V J S O
O Diretor do Ginási'o de Aplicação da Faculdade -de Fi

losofia, Ciências e Letras da Universidade de Santa Catari
na, comunIca aos interessados que as aUlas terã'o iníci0 no.

dia 12 do c'orrente às 13,15 h'or,as.
.

$ �'��.
?�;'2'1o� �·c? r � ;;�.�O·I

Florian6polis, 4 :de lnarçGs de 19p5
José ''Tamb0si, DuiETOR' ID·3-55

ECOPLAt�
:Economia e PlaneJam,ento Ltda

J
- c. r. e p. 18 -

Processos "de ',financiamento. Projetos Econômicos.
Planejamento· Econômico. Perícias Eeonômico-Financeiras .

.procuradoria•. Legislação Fiscal.
'

{on6uhf)s�e

P8Jeue�5ôbre
a nova

I ' "Lei, doJnq (inato
Horário cial

Rua:'Jeroriimo--'�oelhg �25 - j. ,108 - Caix Postal� 659

Fr_9i�AN(i)P0LIS' SANTA CATARINA
o". "'�!ti(

As variações populacionais
denionstmm que, enquanto
que a República Federal ,Ale
mã ,apresenta " incrementos

\c'onsideráveis, há .uma di-

minuição acentuada na p'o'
pulação da ZElOa de ,Ocupa
ção Soviética d'1 _,Alemanha.,
Assim. para'l1 ;República Fe-· '--------�------�---,---------

deral: 1946 - 46,2 milhões;
1950 -,.- 50,0: ,'1955 ..-; 52,4; .•

1957 - 53,7; �961 _::_ ,56,2; ••'

1963 - 57,9 milhées de ,ha
bitantes. Para a Zona Sovié1
tica: 1!t46 - 18,6 milhões;
1950 - 18,4; 1955 - 17;8; ..

1957 - 17,4; 1961 - 17,1;, .'-

1963 - 17,2 milhões de! ha
bitantes.

O simples exame dêstes
totais demonstra que, ine

quivocamente, é' a Republi-
ca Federal.Alemã a que real
mente representa a popula-'
ção de tôda a Alemanha, a

pàr
.

de tôdas as outras cau-
sas de na.tureza política so-

, ,

cial.
'

,� Divulgu�
leia, Assine e'

"

a
da ,tropa para dispersar a

manifestaçãd antinorte-ame

ricana, e deter oS estud'1I).'
tes que se manifestavam,

provoc!:lhdo' assim uni san

grento incidente.

Jôrca e Luz de -Cresciuma S. A.,
, .

A'V'I S O
Achqm-s.e à' 'dispõsição, dos Senhores

Acionistas, na'sede social" os
.

documentos a

q�e se' refere o a'rtigo' 99, do,!dec�eto-lei n;o
.2.627, de 26 de setembro de 1940.·

, Criciuma: ,& de março de 1964'
F. J. C. Canziani
Diretor, Gerente

! ---'---0

10.3.65 '

Clínica Odontopediafrica
DRA. IARA .oDILA NOCETI AMMON

Metado 'psicológico mode�no especializado para crian

ças. ,

,

'Mfla rotação
Aplicação tópica ,de .flúor c (par� prevençãi) - da cárie

dentária). �"'_._'
� ,I #\ I da

Ateôde também aras. "

Somente CO� hora Inal'cáda,- das, 8,30 às 12 e das 14

às 18 ;horas
.

�ua São Jorge. 30 - P,?ne 2536.

t

REX_MARC�� E PATENTES
AgenfJ Oficiál da PropriedaCle

_'lndusfriCil «!

Registr , âc marcas "atenf;eoq tie invenç!(
nomes comerciais; ,tfuJo� d.e, estabelecimenk'
insígnias h-t:ses de prt>pagmada e mArcas de
•

,\

, :exportações
Rua Tenetrle, Silveira, 29 - 10 andat -'

Sala S - \1tos dll Casa Nair��6PoJi!
� Canta P"sta1� 97 � fone. 913

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ORBE-PRESS explorá-Ias, . Atualniente, o retirar-se alimentos puros,

prof. Ehrensvard e, seu'; au Inodoros e msípídos do ou

xíllares
-

trabalham em um tro lado. li:ste produto po
método para a extração de deria ser empregado como.

proteínas do pescado, COil1. aditivo da farinha, 'sopas
todo seu valor nutritivo. e outros alimentos .

1
Em sua aplicação técm- Um t'os principais pro-

ca, o metodo tornarta+pos- Q!emas tem sido a elrnína
ssível colocar-se peixes de ção do odor, que até agora

I Um lado da r.stalação e

, .

- Apartan"tlnto no centro - Edifício Eduardo - 3 quartos ..i.. sala -- cozi

nha - ba._'lheiro eompleto 1- terreo - Para a venda ou troca por carro. i·

tem f�lto com que a fa- elímíná-los, tó�lcos, que devem: tScl' se":,' --------------,--'-"--.-.----
rlnha

.

de peixe não seja As perqatsas atuais tra- parados através do adqua-
aplicada para ás aluneiitos tam da extração, ·,.c1(' proteí- do. processo técnico. O prof.

-,
.

�,��1-lI�"--tt
humanos . .' nas ·de vegetais qUf! até a-. Ehrensvard . ObtBV'�· UMa ��§.��_ •. - .

O chettó 'e prdduzido por gora não tem sido ernpro- . subvenção' de 30.001 corôas :==...::.:;:===---== C O l� ·.fJ ·I'�iA
ãcidos �graxos não satura- gados na alímentação, co- da 'fundação Albf'�'t, Pahls- =--==�'., '."

dos e �lq�eícíos n�'). satura- mo semeptks' da .éjlgOél"e,O' 'e, son de �a:ll.4.1o,· pa�a proS-�=-�.:::'��F_:=-_o�, . ,.A'T
rr .Ó:

'

.' .: ,)
•

dos e és pesquízadores de:)- mamona. Ambos 0S produ-. seguir em; seus estudos bío- . -_.�=�;'�'-' .... '.�, oWi L I'CAcobriram agora a forma. de tos: contém . componentes químicos nesse setores. §:..,�� '.
\ .•

\ --.

Imlormações sôbre
-, .. '.

.

O Jejum
. '.. \ .

'�StãQ obrigadas ao jejum . Somente as ,

.

'pessoas que completarem 21 anosaté aos "(10'
.•começados.a obrigação <lã aTistinencia come-

,

ça na Idade.de 7 anos .cornpletos até ao fim
.

.da 'vida.
/

o jejum s� faz da maneira seguinte; Ao
,

levantar pode-se tomar café com 60 gramas
.' de pão ou de:qualquer outra. substância nu

<lidos dtaríamente pelo ·dr. tritiva; sendo permitido o uso deIáctíeínios,
Aldo Preziosi das 17 às 18,30.

.

.
". .

não excluindo os ovos.' Aq'_mêio-diã toma-se
a refeição ."principal ou jantar, podendo-se
comer à vontade: A noite faz�se uma colação.

t

chamado consoada, . equívélente a meio ,al-'
môco (250 g mais �ra menos).'

Servico de'. iníormacõss ,�OTt Poáe-se fazer � co1aáo nahora,cos-'
,

.

'
•.

'

d'
,

.

'. '- ",
'

: tumada do almôço e, neste . ·caso., . tomar 'o

técnlCÇiS .......• .a indústria" �ja;ta�.�!=��_: :::��:���;ctíCiniOS'
"

autoniobilística ao j��a;o:�:;����s, isto é, durant�o'
A indústrifl automobilístf·, cirClilação dirigida, o Servj: çêes, em verdadeira enci- diâ e à 1)oite, não é permitido .comer nada de,

ca naciónat' a fi.n1'de pimni· ce Information,.·q:ue, sa;n�o clopédia de' manutenção
·S.óhaõ. 'maS ..p'ode.-se. à ex.ce.'·ç":.ã.. o.·. d.··.·.o. leite',' fazer .'.tir a melhor· ma.nuten')ão m_ensalment'e, ·virá.Il se cons dos 'veículos por ela fabri� ,

,dos veículos, tem promo,vi-. tituir, nO'conjur,too C:áS edi· -cados.
.

; usó dé bebi{:làs' siITlples�.co:rtid Sejam 'café, 'vi_o'
do publicação

.

de informes ...

h
.;.

.

. ';.,'.
, . .

�!��::,e.::���:� �:sq����, Mu,dan'�a nà lei para Perseguição de�i. P. o, Ae��e;t���ncia.,só proíbe. ca�ne e caldo"

�:çt: nf�:�i��:�:�� ���.:" �{rrmesl Nazistas.
'

'.
I

.

� .•
carné (inclu�iV'e canja ,oh ,outra sopa de:'-

(feito por i.terilpó bastante BONN, ORBE�PRESS do de que crimes de genocí- caldo de carne), séiido'permitidos quaisquer .' :'
ponderável os veículos em O deputado' Adolf 'Armt dio ou do tempo do regime . êoi1,di�lE;;ntos,'.c ind'!ls{ve gordura' de animais�( ,

tráfego. ."
.

(Partido Social,Democráti· nazista não poderiam pres- ".

"b
.

1
.

b
.

.

No que se refere à cotlser co) concluiu: seu projeto de crever. O deput'ldo Arndt " .. ;- 1. Est�a õlida: � .ei q�� proi ia, mes:q.to .. "

vação de �tninb.ões e Óni.',: lei 'acê!:�a
'

$la 'prqr�ogacão endQssa a .opinião ;
de que

_ ;ao� qúe, nã�. ieju�và_Ín, O u�o de ovos e lacti- .

. bus, setor.._ vital para qUe o do 'praia <Je pt€scrição dos tal procedlmento, lSto é",.... . '.'
.

t'" d-'" d .' ".' . .... 1 "tcusto 'dos tra_nsp.ortes obte-. :crimes nazlfit3:s;:.cIi.te, segun. ;mudanca na Lei Fundamen-:. ClIllOS.em .cer, :()S IaS- :0 .a�o, pn:qcIpa m�n ,e; .

nha ntve�s connJatívels. êS-1 dei revelou; 'já. cantil com �a tal, 'seria a única fórmula a-:: na. Quaresma,. ,', " " ". . ."
ses boletiií�, re!:,ieseI).�ani ': e� ,adéSii-o dá: I'l.1.::Jio�ia tie seu pro,!,!riada para evit<tr a" ,.

2" N"/"
.

" ,

'b' d
., :

,.

.

d d"
'

celente pp:lst.<lçao. de ·se-rVl· bloco parlamentár-.· O p-ro.· prl:is�rição de tais cri""'es. de:. .... : .

.

ao, :"e prC)l � a '� 'promlSCu a e ."

ço. Uma ;da:s i�dú�trj.as de jeto prevê, uma êmlmda cons � vido :aos muitos' Qbices. le.:· .(:rp.istura). d�· carne e pdxe 'na :mesma retei:' '

autoveículos; a .Meree<J.<'s· titucionâl. ào útigo i02 da' gais..
'

v
_',

.'
.

"', :
'

Benz, acaba de lançar, 'com Lei' 'Frindanrental; no senÚ.i··
,

..çap.
'�
"'" r. '.' �

. . . .

.,' 3 .. No� domingos � dü:í's 'santos:'de guar'::'
,'. . t

.' Ativ'idades/qa .:, da".{�xee�o' ps·;dias·:sãnto�';tiu�,:.caem naQi.ia�;-
; I .. , _; "c�6r�f.V··I.:rE ::. ". 'Embaixada do . l',:sm:af:d�ssa 'i crbrigaçãtJ:':dti'jejum e áb�ti-'

DOS "i���g�;Ã�6C&�OiJ�SsIOA·NNAT\tA· .Brasil, em
.

Praoà ·nencI:.�_PÔsto' que'-o jeJum\'seja 'múito 'fãcil
'"

:
: .' ,'. .

"

:...1 , �.': .

.

,'.
_ ORBÉ-PR�SS � PRAGA; :atualmente pode ser dispensado' por molés-

CATARINA em 'colaboraçao ;com.o CONSE-.. -:- o embaIxador. ln Bra-'. '.

fr •
'

:.'
'. d t �'.

LHO REGIONAL'DOS'ASSISTÉNTES; S'O:" sll. na .Tchocoslovaqula. Sr; tI�,. p�: aqueza, por excesso e. re <;>res es,
.

.... .
'.

.'

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

JaIme de Ba.rros Gi1l:'nes,. 'prrIÍUaIs.'
. .

CIAI8 ..,..-.JX�a REGIAO, v�m por desta, ccn- r,ec�beu no dIa 30 de de-
.

5. O Sanio'Padre recomenda " aós fiéis
'd t 'd d ., '1' '1 zembro p.p. a Comissão .

Vl ar as au on a es CiVIS, mIltares· e ec e- 'Tche'coslovaca que c�"op'e''''a . 'f'
. ."

e'". , � • que cômpens�m com, ervorosas. oraçoes
,siásticas;' bem, como os membros da Funda- com o representante' 'di- .

dR'
.

, .. '., principalmente c,om' a .recit.�ção· o osar.lo,
ção Vt�aal Ramos, corpo·' _

docente ;e. discente' plomatiCo do país amie;o ' ,

�. . . na'organizacão,da Sema'1a 'as. at.�nuações ..
e- mitigações:do jejum.. e·.da,'

da. Fciculdade de Seryiço . S'ocial 'e demais ,Cultural,Brasileira a r�aii- .' abstinência: .

" .
,

pessoas r:élacionadas' com' a r·(';feridà Facul- zar-se e, ,Praga. e' outras '

N d' d
.. "

. abstl··ne"'ncl·a os
d d

..

'-
"

.'
.. ". ..., _

.'

cidades da República So-'
, OS. laS

.

e Jejum se� .'
a e, para �artIcI��rem da ��s.sao sokne ,?e cialista Tchecoslovaca r-o ".que jejuam, podem usar' carne só ao jantar. ,

entrega. das. Çartelras de IdentIdade fl'rohs-. segundo somestre '(io a�o' '.

O· '._. . 'I' �t'
.

.
'

•. .' ., em curso.
(

. S, q':le nao JejUam com _egl lma escusa

s�o?a� .�o ��Imelro g�po de ASSIstentes So- Na .'portu�idade. o _cmbai-' OU licença.e bem assim as ('danças. poderão
ClaIS ms�ntos no refendo Cons;elho:; xaçlor deu mformacoes a93 .

'.

-1 r
.,

" .. '. . .

A referidâ solenidade será'-r.ealizada no
membros da, Comissão sô- �sa a qUélIl: as�vezes quu��r !ID:•.

.
' ." _. bre alguns aspectu<J do pro ..

dia li çlo ,corrente mês, às 20 pqras ,no A.ti-· gràma. li ser .cumprido' du- �'-'----.-�---.
.. '\---------

ditói'io d� PaIa.cio" das Dire.toriàs sita à' Rua' .rante o acontecimento.
. . ," Á reunião rp.otivou tmn-

Ten. Silveirllv
.

,.bém uma proveitosa trora
l' ...

..

de' opi!1iões, . relaclonadas
,

" com "as diversas iniClativ!ls
que o embaixa "or do Bra,..

sil em Praga desenvolv�râ -'-_._-

para promover .a· hlcremen' 'BELO' lfORtZ:O:NTE rio da révóÍução de

tação
.

dos laços
.

culturais Déntro dos próximos dias março. A,- Comissão. deverá

P.r�m,erro. CarrO Surnru n� Bilhia�' en:� :�dOiS .paisés. '.'

��:�i�:á j:ii��Pla;:Çã�n�: ;:���erdes��:���es�se 1:����� "

Segu'rido •..
'

o
. Dicio�áFió . ·:Bibl.iográfico P. rodu.ca-o de fuônio no BrasIl. A jazld� rios, governos estaduais e

, '..,
. foi ,localizada por ;estlldan-. aSsociáções ct:e classe.'

Brasileiro, o primeiro "autúmóv·il", a cil'CU-
M

' '0
.

tes de Geología da 'Univer-

lar no Brasil apareceu em Salvador, na Ba-
. p'.rrl�nn sidade de Minas' Gerais na

..' . '.. ,-' OR",E-PRESS _:_ MADRI 'serra do' Curral nas lme-

hía, em 1871 e pért,encia ao. JUrista da épo- .

_ A produção' p.span�ola diaçges d,a capital uineira..

ca Antonio' Pereira' da Rocha. Era um misto. de m�rcúrio no ano findo! '.

d
..., i;' I I

.

E" d6� _
sobrepassou os ·60.000,�. vi- RIO - Marcado par� 10-

,e automc v-e e ocorpoÍlva.; IS como. ',:,,:S c1ros (cada' virlro' éOTllém go mais' as 23 e 30 embar-

·creve.o invento, o. referido djcionário: "Uma' 34,5 Quilos metal "liquido),' que para 'os EEUU do ehan

l(womotiva (lé rodas -revestidas" de'· borracha o p_reço do vi�ro 11,) lnêr-' c�ler. VascO' Leit�o da Cu- B;�ASILIA, � 0'.,; presi-
,1 '.

"
'. cado norteamencano . no nha acompaDhando sua dente dà República de,verá

.

vuJca�ii-ada." rl.·e'. caD.si..�rável. gr?s.su.,Ta, ..
'

·�en-
.. c�meço dq ano,. e-r,!\ de. :�53 �spôs�. que' se _subl;l1�t,er'-t a' éncam.inhar : ao Congre330'

_, ,

J
_ f d t e çao cirurgica nos. próximos dias. o ante-

do. a máqul1:ia mOV1Pa vanor,' pe O slstnnà., do'arps, .e, no .lm. o mes- uma m erv n -
.

" ....( ..J S "E I mo, havJa SUbIdo, para 465. pro�eto de lei, disciplinp.n-. I

Thonmson s Roatl· amer. ssa OCOm,O,.. dólares. Segundo cr� pe.,_.itos �RIO - O pr,esident.e da dó as· vendas a crédito e a.

tiv� f.ez diversg,S evo1 'cões a 1�; de m()Íb .' a:J'nprir':;J"(lS, foi r:, �1rtigo República nOlneou um[,. eo- utílizàçª,o dDS carnets, coú-'

. '.'

.

'..

'd" '1 ,.: '1 ,.,. '.

1 'd
;. '�e experimentou l1'1n:is inr rtiissão p.ara a.proveitar a �idf'ra;.Jqs como um dos

1871 \,: :rcorr�? o' }l.�a�es p ar_ros a el '\:eva'lorlzaçâ; no ;::no' ele ..tôdo prinCipais, resporu;áveis . pe·,
, IiiJ ,'" � ;1' .

! •.. o .

o

'.tlj),��t;;'
>

'

,
•••;,

'; ��.�;,'
,. ',;

COLMO - Segundo' ínror
mou o pror. Gosta Ehrens
vard da Universidade de

Lund, em recente entrev.s-

.
ta à imprensa, existe na

natureza proteinas suü
c)p,.,tps nara uma grande
população mundial, -se os

bioquímicos "cOnseguireni

Re.feicões na VW·
,

.

, "

r
•

---------------------�---,

'Mão de 'Obra na Indústria ,

'

._ --------------,--�----------�

".

f'

A preocupação de S1:iprir as necessida-
des de mão-dr-obra especializada mi indús

..::- ,WC", f
.,

.

:'
.

.'

d
::

.

t,rtria auto�obi!í�tic�:l foi uma" das principais }f$.1.·
(.

r Ic'a , ,m..e ..

'

.·.C .'" O;, P., I n. -.metas do Volkswagen do Brasil, levando a
..

.

:'!�s:u:s���ã�ed�s:�7=aç;:,r!�� h�� .C·.· ,-a a d e·
!. m•..··'. :.'a· ni�_,ifatu ras14 engenheiros recém formados ·e 5 técnicos J

"

�tfl �

em mecanica que estãe aprimorando seus

b
. "

!II

::=��:�:so�8J�e�:m��::�aç���::::= . ras i. ,e .. raS
trial, inc1uindo desenho, matemática e tecno-

I As novas nações da A.frica sunto, assi�' como, re;'e'Jérá .

são. A sedé em Anep! situà-'
Iozia, por sua vez, contam hoje com 89 esta- representam extraordinário material de venda, '- que ie- se à Rua 24 de Mai6� 250·8.0,

mercado em potencial para .
vará consigo na.. Citada Ml's-

.

e os' interessados. '�s�rão aten
·

os manufaturados brasíeí
ros e a ANEPI, _ organismo
de classe dos exportadores

· nacionais, tem dado: espe-
cial atenção ao. continente.
africano.

:..:: '

., .

gianos.

zeiros.

Para abrir pontos de pe
netração da indústria, brasí
leira .

na Africa, seguirá, no

dia 5 de abril próximo, p-r.i
Dakar, Monróvia,' Accra. La

gos, Caduna, Duala e Iaun-'
dê, Missão, Comercial for
mada pelo It<tmaratí.
O

.

diretor de assuntos' co- ,

merciais africanos da Ane
pi, dr. Aldo J;'rezio'si, presta
rá aos industriais e evpor
tadores interessados tôda&

·

as' informações sôbre, o .88-

Os quatro refeitórios da Volkswagen do
Brasil serviram, no ano passado, 2.14:465
de cruzeiros. Dêsse total, os funcionários
pagaram 236'milhõ,es e' 674: mil cruzeiros e

a subvenção' da emprêsa,' para cobrir o defi

cit, foi de 800 .milhões 'e 842 mil cruzeiros.

.. O preço atual das r,efeições para oper�
rios é 110 cruzeiros· e o custo real, 450 cru-

,
,

,

...·i·

SANTA CATARINA PRECISA DA �R, 59

Oportunidades em Imóveis
..:.. CA�A NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem funciOo

'la} - Cem 3 quartos e de�ais dependê?cia�. "

Pod'9 ser vi.sitad!l (le :2..'l a s(:.'pado no !,horário cbmercial.
, (,om ent'r.!ida .le Cr$ :WOO.OOO e Sílldo em 20 meses.

'

.

\
. R� Santos "Saraiva és�uina' �a Odilon Gallotti' nQ �OlTO do Gf,lraldo _ Es·

rreito.

- Na Rua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende:.
eiaa. - Tôda ue tijolos. /

.

- Na Agronômica casa de alv6marla com 2 residências: Na parte de cima

2 quartos'- ';! '�alas\- cozinha 6 ba.nheiro; Na parte de baixo - 2 quarto� - sala
-

.

-cozinh� e sariitário., 1

�:�'G}f��';,..nv�c�i,,:?t' , "." ;'�. " .'
,. ..;: ".

� Estreite "'7 Rua Balneário - (jasa de .material crm garagell1. Terreno fren·
.

te para o mar e fundos para. a Rua Balneário medindO la,40 de frante por 54,80
de flindos. Preço facilitado. E�trada minima.

"

- Fina re"idência a Rua'Viscond,e de Ouro Preto - 2 pavineptos em cfuta 4.

qU3l"tos - 4 ló':õlas - banheirO - cozinha e varandão: em baixo 4,salas ...:- 4 quar*
.

tos e dep(;àdências sanitárias.
.

para o Caes Liberdade.

- Praia pereque·_ Cas� novl) &em sei habitada - li pa�pntos préço fa--

cilitado.
.

"

,

'.. .

. .'.
,

.,

. �A DIRETORIA'
.

.. \.. ".

,
- Praia - Lagooa da· Conooição - Casa com um graIlde terreno. Boa opor-

bJlÚdade para toteamento� � - " .' . , I

;_ No Ja:r@n !l\t1âtico - 'Ferreny bem lo�ado - .metade doli' preços cor-

feuteS.
. '. .:

�' .,

I'
.

,

- ,Praia ClJqu'3ir� - c�a de mà\iei:l:'a_ d_!3 lei na praia da Saudade. Aceita 0-

fertaS. Bom preço.
.

�

� Sonrado Comerci� e Residencial bem no cênt1'o - Rua A.rcipreste Paiva.

�a frente do cine Rltz., No terreo Lojt> comeJ'cial P �scri�rio. no ruto ampla re

t'lldência. Póssue ainda amplo porão para d�p6.:;it().

VIENA - Reune-se hoje
o gabinete ,austría�o, a .

a . fim de escolher' o �uces

sor . cio presidente, K,-'!h:eh,
que' morreu, nÇ>S últimos'
dias' de fevereiro.

- Casa no
. centro - Ru-a Cónselbp.i'fQ Mafra :_ Otimo ponto para cOIOe!cio

_ Casa com 3 quartos - 3 �las - coZinha � b�nheiro e'diSpe�sa.
'.

.

)
,

,

- RUI) São Jorge n.o sí ._ ,Centro - Casa de alvenaria com 2 salas - 2 qwJ.
tos -- Banheiro completo' e cozinhfi·

.
.

"

..

' . /
- Terreno em Capoeiras - Otima localizaçã� d� ..esqui.a - 'Pl'eço facilata-

do - oportwúdade Un�(,-3 - 16,in 'i 30mi.
.

_ ..... i!<.4J �l,;.::-,L0 UV4.H.;Cti""v� .-. Lr�<Jet::�.Q ô..a CUl!�tdlBiro t\lct,:'Iá; ....... ��ntrú - (;306($

.� qU�l'to" - 2 saIas .:.. co'ân)1a e brmheilf'o co.,rrll)'!etu
1�:rrp..!:to HYA ;folnviTiu � No �·;1.r.jün .- CüfOK1. Bairro. Boa "r'lá! i�·U.tll) T'�r·

.

. &1 '

.

',\',LJ""�";;"h • ���� ������ ;;or�
.

�i �', '�" ! H�J{.' : ,:r '\';'�<�:":�;{' .� �;���J.,;l�r.ft.'��;.�>/<;::i,'".· : .,�:
",

'�',<'r):' �}"::,', Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NO SETOR DOS ,ESPORTES

Ultimo JôgÇ> No "Adolfo Koad�l'
, -

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

�.
;,L

_1<-.

PEDRO PAULO MACHADe

ClOLAiB RADOItE
MAURY BORGES - GILBE;RTO NAHAS

GILBERTO PAIVA / .'

COLADORABORES

'Ul\Bm .J:NACIO troBhllO. .; lYÉCIO :eORTOWZZI
RUI LOBO - MILTON.F. A'VILA .,- dRILDO LISBOA

" '�ABRAHAM
:..._._... _ ._.."

1-

I'·

Esta noite, o pÓbliG'o ... florian�politano I.--,.._:.._.._-....;._,.._...,......_--...,....,,____.;...""----'-.__-------....:..,---..;..�---.,...._.....,....,-_....-...--------..,.--.,------..,......;..._--
.

_

. �;�::�c���::;:;!�i��D�:����.:��".daF.li�: flmA· ., :.�,".',
•..�.••...,......aNti"'..

'

.,�tft �"",.i tJ�_" �nlg B�mft.;.:Litorâ�-ea no estádíot'Adolío Konder";e,q�é b'u U. ti_, �nDrli u U5l�11 u li'1MRItilRJlIt t ·\UO O IIIDUu
pertence à penúltima rodada. . do � vitorioso' ,

.

,
.

" ,_,..' .

'

.. , '

rt
.

,

"d" 'l'E"
.

.: E�n',!-l;9,lhtra CO;11,c ....ex-. ouvir sm�·"_ rápidas...declara serávcanúldato a,pro,'Oidén:' fton Ro�a�·.atuarjJr€,,;derte·Coe ame promOVI o pe a ederacão Catari- presidente do,Paltl'1.�Qm,s ções- com i respeíto as .rutu. cía r do ci'lbe.. .

..
"

dó cJulJç,:,,"colhlmtb· .. lf\)l'llla
nense.do Futebol.

'.

_.•

� ."

dr.· qGir-a- lVrarque<; N.url o: s, ras elelcões nó- .�:Llbo' trí- . O' r��or�er ainda. .mai.te-
,

ções a fL:speito "da's propa-'
Vai o nosso únicO"Tepr€sentante enfren- tiv�m08';': tportunjc:ad2, ele calor, informando" ·de' q�e ve contat9 com ;) ;.i". 'N!":'W"

,

:.
,.

"

!���:��&�;:�::j�:�;::�::�:;� fihe·' a"arilltar"ti São Cdstma fJ:todos, pois O quadro que 10gb mais�os'visita-' .' ,

.

,"
. "

•

�!e��n���= �:���;t:i:� :;��:t���ea�ia�i� 'lJe�i litI'à"l 21.·"UI-oba f ,oC • !x1'A
.,

.

'
,

'. . Desportiva estará realízan-
.

, �érica e"empatara com o Barroso .e .o' Her- :'
I

'

.

.

'I. .. d_o esta .semanà três se:"cílio Luz, este em Tubarão. '

Osmar Ramos tunídade o Tljuquinhas F. perando a técnica 'Pela gar no (Lutzínho) , Hernandes' soes, a f'ím de h�' vazao; Amanhã o 'I'ribunal 3.-
,

A' .

.

-

t': dif O F'
CO 'daquela localidade." ra, íncentívado pela sua Luízínho uhmo) .

ao grantíe número de pro- precíará à pedido de ,re-

g;ora, as COIsas es ao 1 erentes. 1, [Domingo em' Tijuquinha A partida se apresentava tradicional torcida, que 80-
.
Preliminar -São Cristóvão cessos que 'aguardam [ul- visão em favor do atleta

gueirenss neste segundo turno -alcançou ape- o 'caçula da Várzeavsaldou das mais difíceis. para o be junto, cô�,o Caçula no 6 x- Tijuiqij.inbas O aoa ·8 garnerito. Zito'" do Barroso, bem cc-

;
.

1
.

dírí '1
.

C '1 . ,

terl I t ""'t· 17 Z
o

h 12 L' ma estará o cotando apre-
nas uma vitoria e o M.ar.. cílio' quatro. Se. ven- n aIS um. 1 lCI eompromis- açu a ja que ena que u- se 01' espor IVO varzeano equmr a, aos. ICO aos

. so, enfrentando na opor-· tal' contra os fatores eam- de nossa Capital, colheu 20 Gentil, na segunda fase - x x x - ciando o processo referen-

c-er, O "onze" de Sérgio. terá conseguido sa- po e tcrcída, príeípalrnonte um boníto resultado, pelo aos 19 Lico, aos 23 João te -ao prélío Hercílío Luz e

tisfazer O ·desejo 'da' "torcida" de; pelo menos o tato- campo, que pelas clássico Marc�dor de 2 x 1. Baldança e aos 35 Zé Luiz 'Na "sessão de ón,;�,n o ..:0 Metropol, dirigido por Vir-
.

. .

. ni "Ol'tmpico
.

em" suas pequenas dímensio
.

Gols assínalados aos' 27 Formando o aspirante do 'lendo deve ter apreciadfl o gHio·.Jorge, que também
proporcionar-lhe uma vitória sôbre um dos \J 1-'.,'. prejudi,ccu �e'lsivelI)J.ente da prim.eira fase pGr. in- Caç-uI' com : Armando _ !protesto do Caxias contra está indiciado.

grande do Ifutebol barriga-verde 'que, 'já� alí.-. 'seu 'red.ufo .

os visitm'ites já acr;stuma- ter.médio de Luizinh0 o ar Floria!lo (ArD, NaIo (Cam- o HeI:cílto -Luz, o pt'iJtesto
. . , d

.

E t'C11'O �. �
•

s tl'lllel'ro do Cac""I" '0 S"'ul p) P' da- V l'd' IV do 'Métron,ol.'contra a ·va- - x x x -

jado das disputas da ·fase. deéisiv.a d
..
o' e�t'adu:- ", os C.O�1 s a, ,:-; "r",nQF. '. '"L. " �.... o I . II?- o e . !li u· .

a- .....

'<'
'

Em 'Bluménau, ,-, CTi·êmJ.o onde sew; atl�tcls pdtam 'aos 37 da fase final, ca.ben dinhó); Lico e IOOgério; 1idâde' �a partida.' frente·

aI de '64, luta pelo. terceirb .posto 'que poderá Esportivo OIírhpico. v:ce-' rolar a 'bola, po!' isso os do a Valter contra marcar Ospasso (João Baldança)' aoGuarani, estando o Me Já na sessão. de sexta-

ser a credéricial' para'a .referida ..·.f,ase, .. ·.caSO· líder, ·receberá a' vl."ita do 'garotC;'> do Caçuía não pu-' o gol de l'onra jos vp.nci- Gentil (Zé Luiz) Zequ�nha tropol no mesmo processo feira o' Tribunal 'apreciará
América, "lanter!1'l." do e�r dera.1l1 ,?-pr,�sen,tax o seu dos. : �. e. Wubenso 'cómo incurso nf) at'tigo 64. _os ,documentos do jGgc 0-

ve.nha a- F.C.F. a-::-imprímil: nôvo"sistema �'à tame. Deverá vencer o qua grande, futebol, aparecendo . Na preliminar 'J3 aspi:-an A diretoria do São Cds." Estarão ainda sendq jul- límpico ,e Herclijo Luz, rea

disputa,. 'fazendo com que tenha 'seis: diputa'n dro 'orientado por AJucci com' mais destar:ut�S os ve- tes do.Caçula �oleara.m -os tóvão agradece penhora- gados' os atletas Piloto, Ru Jizado em Blumenau, que
.. Vidal 'que precisa :lo t71un temnos'.. locais pelo elástico maTca- damente a ótima'· acolhld:1' 'béns e 'Nadir do tri-cam- culminou com a 'espulsão

tes ao invés de. quatro� .' 'fo .

que poderá rc",ultsy, 110) Dos garot0s 'lHe enver- dor de 6x () que recebeu- por' parte da peão. g,e váriOS Jcg:tdores.

.

Os quàdros; salvo :alfer�çõeS,; deverão dia seg.uinte, na c!a&üfica- gam a jaqueta alvi-preta outros detalhes : Loéal diretoria do Tijuquinhas F.
---'-

alinhaI' assim: çãú para a 'etapl"i final, . do. mais querido :lo Bairro Tijl,lquinha, - São Cristóvão Co, a perfeita educação pór ,A fis.ionámia· d'o ra'mp'e'on'a'to a' po"s �poiS '24 horas apo.,.! �i)teja- No�a· Senhora das Neves, 2 x Tijtiquinhas 1, aos 27 Parte 'dos atletas a disd-- , \;;; LI
.

MA,RCILIO 'DIAS Zé;'Carlos,- Dj'al- rão, em JoinvUle. Cax!fl,s apenas o ponteh'o Sixto LuiziI').ho. 40s 37 SauI ,pUna da teOrcida local que d
.

d d d
.. )

ma, Edri, .:roeI I e Dáq1.l.i; AntoninJio'. e Vilela e HE!rcílio ,LUz . .f�ó! favc:rf-
.

sua grande l'@velacã'(, man Valter' contra aos 18 da tu�o fizeram para 'mais
"

. ro· II '. a; e .ominoo .

to' na proporção d3':5 ps 1'a teve O' ritmo. de produção, segunda. fase, formou
.
o brilho· da tarde

. Esportiva A" .

d d d'
.

�atinho, Renê, Sorribrá: e DãÕ.' 1 o clube greu2, ,10 Vale Todos os fatores adver- Sã.o Cristóvão, com:' C:U'li- que correu 'maravilhosa-' '. pos a ro a a e domingo ,o Campeo-
FIGUEIRENSE

. Joeely;' Marreco, do Itajaí que !1f) tUl'nO, em sos· perem não páo hr'1m 'phos - Valter, MazinhfJ, mente. natQ da Zona Litorânea pasSôu a ter a se-
JoinvilIe, não f0i r.!óni de suficientes pata que o Ca- Beto I e :&to II; Prequeca. De parabens o Cafula por guinte IfisiMOmia:Edio, Sérgio e Manoel, .Valério' ,e' -Helfnho, um Marcador igual: 1 '{ 1. çuIa. não vencesse, pois su- e Zebra (Saul); -Si�c;), HeI." mais esta bonita vit6J:ia.

Wilson, Ronaldo, Zézinho
.

e Carles' Roberto. ��---
. - ..

'lo. lugar - Hércílio Luz, com H� jogos
�.', t' i

. ·

D· I

"

.

12 vitórias, �.derrotas, 2 emp�tes, 26 pontos
'1 �"O', 1C ,;a ·5 ". '.' �I'Ve rsa·s gàt1hos, 6 pontos perdidos, 38'gols a favor e

'

,
\

23 contra, çom úm saldo d� 15 tentos.
de' 2 x i O clube paramen no. ser tido de dotar " e::;u!

.
não €"1.8ndo forã \�e ('0- vitórias, 2 derrotas, 5 empates, 23' pontos g"a-s� :.bandnn'JU. I)' gnmac10 l?e ci.' novos e bons \a 1)!':ó'S gitaç:;"; °1;:. ida par.a Pf'r '

num ai;;"nl:tclo a(> puolico visanjG o prélxi:r.o Cl3,m'Vc.>' to Alegre' ele o11de ve!p pa

.

20. lugar - Olímpico, com 16 jogos, .

9
nato (W Dl\lisii.b F.';!';CC';I: .ra Sn:ü, C;'itQrina afi.11 nhos, 9 pontos perdidos, 39 gols a favor e. 23de :�y,.Fzar tel"es "'(\ t.,.c:.

m�o ['0·:; -tal: Pcrtoalf>gr<::' 'cOJitra, com um saldo de 16 tentos.
se.

. .

.

30. lugar --:- Caxias, com 16 jogos, 10
. Omra notícia envolve o jt,. 5 d

.

Fen.'} a'.'iG, p('·on1r.· "a''1:- '''_ x x x _

'y orlaS, errotas, 1 �mpate 21 'pontos. ga-
peã? (;�, LIga Tul1aronerlse I n!Ios, .11 pontos perdidos, 37 go�s a lavor 'e
nes';a 'pn'gramação esilt"r- A pr'Ímsil'a partE' do Er-, 2.8 contrai," com um saldo ·d·e 9 te·n·tos.,,0 T�russanga FC da 'Jid.'l tivao' Jl.(,laeÍOl1il-s';! com 'l neio' 'í.ultic�� Sar.tana" pa-

de que ;:1C empl';:�'t::l. 9 :10- forrn"(I:;;',i da nova dlreto- 'trOGJ1,;;_to pera Liga l·uha.
.

40. lugar - Metn�pol, com 15 jogos, ()
me, poderá t(�r .0':1,,, ameJ- ri" ()'Ü·lI'i.; preside[üp, dr. ron>cn�e ch�gou· ao· se'! ,ti· vitórias, 5 derrotas, 4 empa.tes, ,16 pontos 'ga ..'os ")l1fumado:< d�sptlt: r.do RoU !{eiclOldo Max Se-' nal, COln Ferr�,viário, . Na- .... 1..

.

o Ir:i [.°m· certame (la 01- ck, �oe 1,' não O· fpz, dpve�i cional e Bra",Ü c:assifieados unOS, 14 pontos perdidos; 27 tentos a favor
vis.'o

.

l!:;3peciaJ, cujo in.�1" renU!l�w..� até amanhã o para disputarem o título � 18 contra. Saldo:' 9 tentos. .

eS1;á previsto par"a o mês' mes"w> �.cc_1tecendc C(/RI o máx-imo juntamente" com 5de maio. E' �iue., pl·f!cl]men Secret-l.ri:, Oera'J. sr DO:J.iÍ<r o Hercílio Luz, ê.�te .cam�
o. lugar - Marcílio .Dias, com 15 jo':'

te, Carlos Hen:1.'.iX €1 tl.lY- gos �r:�veira Gonzales. peão do ano anterior. .Os goS,,6 vitó:ria�, 6 derrotas,-3 empat.es� 15 ponsandll liE' Br.usqua' prestiui- resultados dos jegQS djspu f ......._1.- 15
.

l'ãa as disputas. I fato 'que - � X � � ':- tl;l.dos pela úit.tma rGdada·.· O);U.l1uOS; pontos perdidos; 22 gols a ta ..

,o ponteiro canIdo Ze- abriria um;::. v'íga para ". o foram os seguintes: Retro- ',\ror e 20 contra., Saldo: 2 tenros..
zin110, pertencente ao con- representante da terra de O . quarto-za1l:"uPll'o WaI- viário, ,cinco,' BarrL�a-Ver_ ;60;, r,fUO'G'P __ ".Barroso com 16 J·ogos, 6.junto do Caxias Futebol vinh:J. Alf.,." d!re�o.tes Q. mir rt';1.0VClI. por três n;e- d�, zero; .Jer�nirn(l Coelho �

Clube, está com seu co!).- Urus�a:-,.'.:1. FC o me!õmo o ses �f'll contrat( cc.�r. cinco, Rio Branco, deis e vitórias,'1 deri'dtas 3 ,empates, 15 pontos ga
trato expirado com o clu- pref,'l,r.c jaqúela ,idade '!:�� Her'!!:io Luz, não se�ldl):C� Brasil, !Zero, :r:Taeior18.l, ze- ,nltos, 1{7 pontos '-�.:d(')s, 24. "OIS a. favor e
be .alvi...negro. Ctube·e jo- tão traba1hando aL.ivall1er�- vela(hl.� a� basps. De-ste roo 'P"'-I'.u �

gador ainda não chega�'am te. no sentido de ro.('c�r a mod'), v ex"ee.t'Dte prúfis. 29 contra. Deficit: '5 tentos.
.

•

d
. .

-..,

.

d t
. sI'on"l rl'" I" f'

Foram desclaS3ificados, I 'a u� acOT o vIsan�o' a .<e . esq'latIra en rer as r.v. t '. , .. ;:(: .� t:?ra·" J-
de ac' d . 70.. l'I,aar - FiO'lillt\irense com 16 l·ogos,forma de C0l11prOlUls;;o. estão cogitadas para r,ispu nal d., campe;·.nato E�tal'u

or o com. os po':ltos -e b�

\ tare.n c i:npoltamf;l -.c�:rt::::,- àl p' J '�Leãl) do Sul" r.o� negativos; êstes clubes: 5 vitórias, "8 derrotas, 3 . empates, 13 pontos
me.. [; :;ua p:-aça de"''fspor- meni;a·,,� qll't.� dépois de en Barriga-Verde, Rio Br}'),H- ganhos, 19 pontos perdidos; 21 tentos a ta ...tes estt. passando pr'!' I!l1. cerI·,I,IL/ &;;" � r:erkdr. de rJls.

':;0 P. J.erônímo Coelh), rüs

O zagueirJ. A:lael, per- ,portante', melh(mllnent��, puta" Walmi.l' pcdei'á 'trans pectivamente, de Lagttna, vor ·e.,31.,contra, com:1,1Dll .defieit de '10 tentos.
tencente ao. América Fu-,. além das mu:.t.3s ('I)itrat��- feril'-s,- para o Metrt.l);!;,l. Jagllaruna e IrnarPi 80. �lugar - Guarani, ·com 16 fogos, '4
tebol CJnbe de JoinviJIe, taçõ�s que!). diJ.'eto·!p.." v,,"1 ,vitórias, lO derrotas, 2, empates.., ,.10 .. pontos,'estará �(. n seu eontrllto rea'l.z.,wd'l.. f0rtalecendQ,
expirado com o clube no dês',e modo, o plantel. \ 'garlhos, .22 �pontos perdidos, 23 go-Is a 'favo�
próximo ,li." 14 (I i(i)�dl)r

\. M'l V d
OI � a8.contra. ,Deficit: ,15 ,gols.

:::���ste�� te���iUn:'�vi:
- x � x -

-.', I ton retornou ao asco e po erá IJ '

'90. 31ugar - Tupy, (!om 16 jQgos, 4 vi ..
de vários. agremiações pa- Trêg va.bres de futebol .

'Ve' I too 9 de ta 3 t 11 t
.

ra a temporada de lfJ65. dos p�,n::pat e"tp'O' rea:t7.&O- pa ra a . nezu� a
.

.

as, .' no s, .em.pa es;'. pon os ga" J,
âo testes/no F('rr.Qv�.j,r:o r.1e erminará nOS pró�imos Gama tlo 30go termine o rlhos, 21 pontós perdidos, 23 tentos a favor
'h.tlaü'J!). Podeml)� ad,ian- o prazo de. empl'ésti� .prazo ll.l'é estabeleciáo do ·e 3.1 rontra, .com um deficit ..de 8 tentos.
taro ,:tlJ'e todo!. estão ·CQues do ata'!ante catarinen- emprksWmo poderá nego- :10 I ADI" .

.

6
.

Em �ôgo. tumultuado, o ·PelUie�1do, 't,dend' •. 16flr ('1),:'1 � Milton, que se encontra ciar o c0!o!'ed .joga,d'.lr .com,
! O. � ugar - . êrlca, com 1 jogos, 2

Sant,::!' Cruz d'1 eirlade de trah'i·)fJ nos próXkn!'ls d!as. icado ao Vasco da Ga- I) futebol da Venezl1eia �ue \, vitórias, /10 ,denotas, 4 ,empates 8 pontos ga-
OanCll"ll:'as, em jô-m' inaca- °Dir';�·'i�·� do rurl'o.nelrr'l se .mostr9. interess'1'l'J. 1'1'-

.

nhos 24 pontos perdidos 15 '«als a favor ebado, 'Venceu :10 Ferrov!á,l'lO ��stão iritensifi lo ."'Jogacm·. .' .
,

, '. b'

tdo P':\tl;\ná.; pelo. �nta'ge�'
. '.'

·(!a.m.panna ·2·8contra ..Dieficit; 13.g018., . i", ,','"
::�_Q;"_",,_" .... '.....,L_,.»�l.i .. _tl_·�"Sif.1...�"'':'" �.

"

:t:'_�) ·'r
'i-;uil ."; �'t,-A

0& jogos de .voleibol Cen
tro-Sul brasileiro que s�.r'ão
desdobrados no fin!),} do

mês correntes em. CurJtlba
estão COnl suas ,inscrições
encerradas. Deverão parti
cipar os Estados de Santa

Catarina, Rio .Grande cio

Sul São Paulo ? Paradl.
a renovação.

'

O outrL) ,clube interessado' ,

Dois clubêS desejam, o em NorbC'rtc é o C;oritioa
jogador, es.tar:do ;',Guar:?- de Pu:ra.1á

.\

Norberto'Custa um m·ilhão .

para qualqu�r .clube
o arq!.i.f]l'O Nor'J�\'to, ;P1'1-

tencente ::; o elenco ti',: 1\ r ,-é"
rica de Joinvile eshí. com
-seu pasS'<: fixado 'flm um

mi�hão d� cru:?:ei .:. s pols
não <J,cer';,m as· baS,'3 para

ni de BLJ1;:1enau' ç:n' primei
ro.· plan.:-. estand.o illcl!lsiv�

'Passando ;por um peri;>do
de experi?ncia na: e,qUlpe

campeã. 'l'egional tl:x:':·cnau
ense de 1964.

Em JoinviUe, amanhã
Caxias(ainda pensando 'na ·classifica

çao) enfr.entartí ·0 Hercilio �UI
Nà cidade de oJoinv:.lIe, dÚerenca essa obtida do

se'rá disputado, amaDhii, à mi�go �ltimo no mesmo lo

noite, .0 jôgo de rrl'1.iôl' 1m cal, quando o q1l9,d:co de

p-ortânciá da -rod?"d:. q.ne Norberto Hoppe 'levou de

hoje se inicia e 'lue l'eprê vendid�· o onze dirigido
senta a penúltima fio' cer- por :Aducei -Vidal' .pela c-on

tame da' oZna Litorânea. tagem de 3 X 2
'tamé

.

da Zon,a Litorânea. Para õ Hercílio 'Luz' pau
petáculo os times do Ca� co faz.perder ou vencer.

xias, local, e do' Herc1Uo Está classificado ,para a e

Luz, de Tubarão. .,,' tapa final e tão I;omelite à
S�rá a cartada decIsiva espera do outro classifiCa

para 0 onze Caxien\'5e, isto do que será o Olímpico ou

se lo.go·. mais . o Olímpico o·Caxias.
triunfar sôbre o América

.

Na pugna reà1izada no

em jôgo 'marcado p�'.."a a turno entre o .ca'lIlpeão e

cidade de BI'llmenau., 'pois os vice-ca.rnpeãQ êlo� certa
a diferença que separa o .mes das m>nas ,1 e 2, a vi

alvinegro jOinvitlense do 'tória pertenceu .. ao
.

Hl<lrcí
clube -grená blumenauense lio Luz pelo score de 4 x 1.
é de dóis pontos apenas, ", !

lupye Guarani1rleluB'nl o menos'i:m
.. portante rtmtcb da mdada

O �ais f,raco enC6l1tro
( da rodada dev::lrá. ser, tra
vado em Joinvilte, esta""nói
�e, pois estarão frente " a

. }� rente Tupy e Gnarflui
,. ;�ue lutarão p3!a antepe�
i "ltim,a ,eoloca_ção dlue �el'

�.�

t;ence I ao primeiro, SCY.1111!a...

do um pol\tinbo ·�etis.
Na primeira -etapa 10 ce. '"

tame a . vitória cautle
.
ao

'Gua,:rani -pelo score d� !-! x

l.

I. •

lactas
-.eleições _ que serto to' oíro Marqúes Nunes a

realízaâas . no elute, da "gír na contratação de r';
praia de. Fora'. AfirmlJu 'forçoso
Newton Rosa de (,lu"� exis-. A!ir!DOU ·.ainda Newton

te )POssibJ!idades �a� erel-
_

Rosa 'de rrue o Pa",w Rr.

ções serem realízaéas an- mos vai l�tar para parttcí
tes do prazo, .com ':1, íin'�ii par da Divisão' EspeCial
dade de (�eI," maror

:

C;;P\ÇO que será formada. eS';,;) a,10

de tempo para o' candida- no fut':!Dol catarmeuse.'

T. J, ·D. Jfabafha "a jato"
o Tribunal rie Justirg,

- x x x

,

pagad':', ,ia que Sf'(,un,'Ir: 3.$

no:;j_elltS, não teve 1l1>:ti·
vos para .prO:'ecc1er. cic-sta x x x

forr.h.

._ x x x·_

-x x X; -

Ó lateral Evaldo que

pertencia ao He:rcílio Lúz,
acaba 'de assinar compro
misso I com o Palmeiras de

Blumenau.

- x

......
,

x x· x -
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�eiiotd�tíiniversldaae do Ceará em Flônan6po.ls:
"

/

ma Lobo d'Eça ,(Post}Ulla
mentes;
A honraria repercutiu em

todo o Estado, onde os ilus
tres catarinenses grangea
ram a admiração dos seus

.conterrãneos, mercê a atua.

ção "brilhante que tiveram'
no magistério.

P.ara a 'Assembléia Uni.
versitária li Reitoria diS
tribuiu circular conveeaa

pa as Carpas Docente'; e
'

Discente da, 'Universidade.

de Balneário de Camboriú.
Seus contatos > na'Secreta-

.,

São lindos, funcionais e duráveis
,

os móveis de fórmicà.
podem ser adquiridos agora, em
2E1 pagam�los/ na A Modelar.

Biguaçú, Monte Castelo,
:Xaxim e Lontras são mnní-,
oípíos' que fi�ram na rela

ção do edital n° 2/65, do
Instituto -de Reforma AO'rá·
ria de S!'lntR' Catarina ("Di<i·
rio Oi'ici,{.l", do último dia

5). Pessôas ali res'dentes
e",n,,!""i"''''.81'A'I'Y\· netíeõ=s que
colicitam títulos definitivos

Escolinha de Arfe de Florianópolis,
de propriedade de . terras. .A Direção da Eseolinha Silveira, 69, de 8 I a 13 do .

Possíveís oponentes Ou tn- de Arte., de Florianóp::>lis, corrente, no horário das 9
teressados devem se maní-

/

comunica as pessoas ínte- às 12 horas.
.

. festar no prazo de 30 dt= s., ressacas que as matrícul-a Trata-se' de mais uma íní-
findos os quais 'e não haven- para o ano de 1965 estarão ciativa do Departamento
do contestação, os ped+dcs abertas no Museu de Arte de Cultura da Secretaria de
serão enearninhadcs ao C'm- Moderna, à Rfa Tenente Educação' e. Cultura.
selho Administrativo, do

IRASC, para despacho fi·

nal e expedição do título.

- -

Reform'a'Aorária em Marcha

em

Móveis" líralca?
as melho,res lIlánu' ,odem ser
adquiridos na lllodelar em

20 pagamel1los�o
r--r--------------------

Procedente 'da Guanabara
chegará hoje a Florianópo
lis o Reitor AntÔnio Mar

tins Filho que yem profe
rir a Aula Magna da Univer..

sidade ele Santa Catarina,
durante a Assembléia '{Tni·

vorsítãría que serã realíaa
da. às 20 horas . no 'reatro
Álvaro de Carvalho,
Como se sabe, também na

noite de hoje, durante a

Assembléia Universitária,
quatro p'rofessôres da USC
receberão O título de Pro-

fessor Emérito da Universi
dade.
A Assembléia terá cará

ter solene, compareeendo
todos os professÔres da
.Uníversídade com vestes ta-"
',lares, \.

Os proressõres homena

.geados com a honrosa dis-,
I tínção pertencem .a Facul
dade de Direito. São êles o'!l

protessõres Henrinue da
. SiÍva Fontes, Alcebiades Va
lério Silveira de Souza, João .

Bayer Filho é Othon da Ga-

Major ILDEFONSO JUVENAL
,

.' FAlECIMENlO" .

"

-

A família '<10 Major Ildefonso' Juvenal, proÇundameri.te
consternada com o seu falecimento, ocorrido na mancã
de ontem, convida parentes e pessôas amigas para o sepul
tamento do seu inesquecível, esp't>so, paã,. avô. a ser rea íza
do às 9 horas de boje, saindo o féretro rui Capeh da' Or-

. dem do Senhor Jesus dos Passos para o cemitério daquela
Irmandade.

(amboriu.
'

Culminando suas demar
ches, o sr. Aldo NrlVais f-i
recebido em audiência pelo
Governador Celso' Ramos,
juntamente com o depuh
do Nilton Kucker. �'são 'ex·

celentes as perspectivas que
se abrem à minha admi
nistração", di.ssé-nos,L aPre·
fl?ito Aldo Novais� .

ria da Viação e Obras Pú·
blic.<ts e no' Departamento
AutôÍÍÕmo de Engenh" ria·
Sanit!,iria deixaram�no bas
tante esperançoso quanto a

'novos 'melhoramentos, na·

quela . praia.

,depôr prefeitôs pelo te'.efo
ne, no sul. Co1-triu de ri-tí·

,. culo a iÍtemorável 'bataHla.'
naval de .Imbituba, com a

na�l capitanea, - UIIl'. ca

lhambeoue da C"'s+.ê;ra -,

'hasteando a bandeira do

excelellt� e. inesquecível
ChjclJ GalIotti, tendo r.omo

"...f,n"�trd�mór êsse' extraor·
dinário, culto e pouco be·
licoso jovem Ivens de A�all�
jo, a· rmen'Í cU'TIl'Iria tnc'lr
as glórias mal'ci�is do f"i·
h" c"m tintas só comp�l'á·

.

.vei!! às da ep�pé;a nav"l d1.

Jutlllãnrl�a, n'lS id'ls da Pri·
meira Gr.ande G'leua Mun·
dial. .. Pomni1io, poré?1.1.,

.

e

re':h.l2:i.do

fi

Mó.veis duráveis e funcionais
das, afamadas,marcas,

Prohel-.Conlour·� U.sahra - B. Gomes
I" :..1 �, Jl"�

.

!' •

'lI1..wos mOfle..:.fS em �o.rm�:ca de ensino' secundário, os
.

O A U .J _ � quais deverão fazer acom·

�m Z .presla.ções - na l'iOm:;.ar panbar um requerimento de

tl'ados os seguintes curs 1S:

Gramática de José de Alen·

cal', pelo Prof, Cândido Ju·

c.i1; La Fontaine, l?elo Pr�f.

Ni�o Bernardes; Iniciação. à
Filosofia. Matemática, pelo,
Prõf. El,lr:ialdo' Canna • Bra

va; Poliectros, pera Prof, Hé
lio FOJ.1tes; Mevodolngia da

Geografia, pelo Prof. Ema
mieI 'Leonissi.h�s; Quími0,!l'
Orgânica, _ pela Pr�f. Tito
Urbano e A RepúbUp,a de

. Cplcero,' pelo Prof. Vandick
LOhdres da Nóbrega.
Os cursos' terão início no

dia 28 do próximo mês de
abril e aétÜeles que part'ci·
par�m t�rão direito -a um

certíiiéadd: que dará' prefe.
rênci<:t 'à, admissão. p.o corpo'
docente de' colégios secun·

"

1
'

.. 'r •. '

� , 1 ,

'ienrique Fanfes - Alcebíades Silveira de Souza -'oão Bayer Filho 'e Othon D'Eça. (Postumamente) Se ão Homenageados pela use

c pauta
Tratando' "de ;lSSUQtos de Florianópolis o sr. Aldo No

sua administração, está em vais, Prefeito do. município

Para distribuição aos trio

ticultores das
/'regiões .onde

o trigo é' cultura econo':'l11-

Cll, foi adquirido'pelo Secre·
� "

tário da Agricultura, dr ..

An�õJlio ,Pichetti, 3.700. sacas
de 60 quilOS de trigo·se�en
tes, das variedades Fronta· dários.

PASSADO DE UM P.REFEITO
RENi;\TO BARBOSA

. ........".

ICARAf,'2'S DE' FEVEREI·
RO. -� Para, qu�m, 4 �omo
eu, a pol!.tícà ,se reduz.. a

acêrVo de recordações, ....:

ota alegtes; não, raro, po
rém, melancólicas, ;mas- ,; tu·

do isso sem ódios, nem re·

,_ cá.lques,
'

õu "éompl�xo de

preterição -, ver ,eleito o

�velho e-querido
-

P"lmpmo
Bento p'!.tá a;"Pl'ef.eHurllo' de

L�W fa� a g�nte. rec,Ol',

dall, mesmo sem <pue·'er. U'n

lJ3Ssa.{!o," Já muito JI>Ji""ín-'

quo., Estou a "ê-Jo, - i"11uá-
.. "idO Co�ón{'l"" du rev�hU'ão'
ce' 3!!, 1�:ré6er da, A.iança � .[

de,

No dia .' de ontem,. a ci
dade de· Chapecó viveu ho·
ras

.

de grande movimenta

ção po�ltico adminisi;rati"a,
com a chegada do Gal. João
Batista . Tubino, Superint-n·
dente do Piano de V,<ilpri
zação Econômica da Re

gião Fl�onteii'a Sudoeste.

Acompanhada de 12' as·

se:;;sô�es' e técnicos . daquela

esente r

va, Aladir �omes da Silva .-:.-...-,....-�-

- e dezoito netos. _ li -

te:im�:�:ia !�e!:�: ac�: O' :',_� rs,:-r. .0.:.,,�, .'todo o Estado, onde o Ilus- �. I;::' .

tre escritor era, muito IId·
.� O JltAlS AlIlIliO íJlUIti DE SANTA ,CAtAillNA ':"

'mirado,
.

mercê seus dotes
de intelectual e jorna.i"ta
brilhante.
Oficial Superior da Polí

cia 'Militar de Santa Catari
na, instalou o Serviço Far

macêutico da ç ...rp-ração,
tendo excelente. fôlha de

serviços prestado à gloriosa
milieia estadual.
O sepultamento. do sau

doso catarinense será às 9

horas de hoje, partindo, o
féretro da C"pela da 'Irman
dade do Senhor Jesus dos

Passos para o Cemitério da

quela Ordem.
"O ESTADO" ao regts

trar o doloroso ' aconteci
mento; que enluta a im

prensa barrtga-verde, apre
senta sentidas condolên -ías
à família do ilustre escrí-

Florianépulis, (Ql1art�'Feira), 10 de Março de 1,,965

Volta-'m a Circular Rumores' Sõbre
E'nv,i,ó de. Tropas ao Vietnã

o
\

RIO, 9 (OE) - V.oltam 'a" ton, .Doutra parte ouvido

circular rumores que o Bj'a- sôbre o envio de tropas bra

sil enviará trópas. para síleíras. para lutar no su

combater no Viétnan, Pa- léste asiático, o Qal. costa"
ra evitar a

.

ampliação dos e Silva retrucou � que 01:\·
-ehaceléres norte amerícano :

e brasileiro,' são as pessôas
indicadas para falar sôbre
o problema, E o $r. vasco
Leitão da; Ounha a propo
sito declarou que a remes

sa de soldados brasíleírcs ao

Viétnan é assunto da com= .

petêncía do Pl'esiderite da

Repúbllca.

rumores, o Ministro da

Guerra· divulgou nota di

zendo' que, só viajará aos
Estados Unidos em abril.

As noticias davam conta de

'que o Gal. Costa e Silva

discutiria o- assunto com as
\

autoridades Ianqües' nos

próximos' dias em waschng

Superin1endente da Fronteira
. leste. em Chapecó'

Faleceu ontem ti

ILDEFONSO JUVENAL
Faleceu' subitamente, na

manhã � ontem, o Major
Ildefonso Juvenal . da Silva.
O conhecido escritor e

jornalista peeeceu vítima de

choque anafiláticl).
-

O extinto, que deixa víúva
a exma. Sra. Ána Gomes da

Silva, e�a membro destaea
do das Acade,mia Paran=en
se de Letras e. da Academia
Sul Rio Grandense de Le

tras, além, de Imembro do
Instituto Histórico e Geo

gráfico de S'\nta Catarina.
O autor de. Contos de Na,

tal e Páginas Singelas pos
suia considerável baga ...em

literária �'era. multo c-nsí
derado em n9SSO mundo

, cultural, onde sua figura
surgia como das mais ex

pressivas. "

O Major Ildet=nse Juve
nal, que ha longos anos mí
litava em nossa .redaeãe,
como um dos coh""ol'ad"l'tp-s
maís, assíduos, deixa tT�S
filhos ..:.... Ovídio Juvensl da

'Silva, Gercy Gomes da Sil- toro

19ri'cultores �e ·ltajai �umena�eiam
.

teisO
nhecimento

'

dos grandes e fícios prestados pelo Govêr·" do Corpo de Bombeiros e

inestimáveis benefícios preso no atual à agricultura, di·, ,no da' energia: elétrica -

tados à láboriosa classe dos. zem também da satisfação com a construção da Usina

l'lvradores pelo, Govêrno 'do p.elo empenha da admin�s·. Palmeiras, obra prima de

Estado..
"

"

tração estadual em ou�rQS sua. adJ;l1inistração.
Foi um testemunho elo- setores,' como o da esco]f.l.·

quente dos aplausos 'dos' rização em massa - caris

agricultores ao govern"dor trução de l,lm Ginásio In·

Celso Ramos, reconhecendo dustrial e um Grupo Esco-'

que 'a p,?lítica da terra p""s· la� de admirável capacida
ta em prática' na atual ad·. de ..!..-; D da. saúde pÚblica -

'

ministração é ,!:l. mais aius, com a ampUacão do Hospi·
tada à realidade presente, tal' e Maternidade "Marieta

inspirada em normas d'lmo- Konder Bornh'uisen -; o

cráticas e cristãs, facilitan· da segurança pública, com

do o acesso à 'terra e gar"n· a construção e instalação
tindo um apoio e auxilio
materi.<ll e moral aos que
nela labutam.

'

, Justas" portanto, as. ho

menagens que o povo de O deputado Nelson Pe· 'sedista, Joaçaba, sua, terra

Itajaí acaba de prestar ao drint, no mesmo tom do. -na tal, está de parabéns com

deputado Leéian Slowinsky, '0 funcionam�nt(f do:.'ColégioGQveroa,dor ! dp E s t a fi o, ,

':'atr,<ivéiqtl� dll!i�; prestigio-" adY�ÍiIiÚ.i" com 'ytstas 'aos' ,\:Wormal criado pelo Gover·

saS entidades' como a As. meii.o� �'vis�doS>;'.�'õbre is'>;nador Celso Ramos. Quase

sociacão Rural e a Coopei;a. ,

notícias de hipotéticas dis- 100 matrículas. ESCOLARI·,
" sidênci,'ls.' CUIDA,DO! 'ZAÇÀO, com ,letras maiás-Uva dos Agricultores. Re·

I . E por falar no líder peso
�

cuIas, mesmo!
presentam, essas h"lrnena-

gens, além da satisfanão
'daquela c]f.l.sse pelos bene·

, >

Iaac UP"' ti f

Carinho especial tem si·
do d"ldo pelo governad ')r
Celso Ramos à política da
terra em nosso Estado, be'11

co1119 .0 apoio e atendimen�
to' às' justas e legítimas rei·

vindicações dos lav�ad()res,
daqueles que constróem a

.

P d
'

�

II
'

I

.. f
>

t
r gr,<mdezll da pátria comum

« e· ro .

_) mIDIS · rara cursoS :!ÉE�:?:��
vérnado;r Celso Ramos, que

�Pr'o'fes�o'res S'l"undar rIClos·,r���}��iª��:�, ,'l 11 - IJ li ,"' pqntos de Santa Catarma.
,

.,'
- , Dias atrás, foi,!:l. vez de

(') Governadpr (Celso Ra: Guanabara, comunicando Técnicas e Altos Estudo�, inscrição· dirigido ao Pre· ltajaí. proferir seu julga-
_ fl10s recebeu, mens,'lgem te- que de' .aêôrdo com de"reto que será ministrado' p ,r Sidente da Côngregação do mento à átividade do G'J
legráfica clQ. Profes"or Van· ',da Presidência da'Repúbli·· catedráticos do COlégio pe- Colégio, Pedro II, o "cur· vêrno

.

Estadual, pronun·
dick: Londres da Nóbrega, l':i, encontr�m·se ab3rtas, dro IJ�

.

�lcti.IUíni]yitae": ..� cópia "fô·
. cíanctOLsJd à1iavés de sua:

.fr�si1ente da, C:mgr."K1ção aM b pró1:imd dia 26, as tostática do {lluqido, l'egis- Asso�iacão Rur.al e da
!:lo Colégio Pe�r.o. iI, _ da . inscrições para o curso de O referido curso destil1a� troo Os pedidos .. de in,scrição Co'operativa dos Agriculto·

se a professores I
de enSino de\,'em ser. endereçádos pa- res, outorgandO ao senh'1r

seclmdário que pretendam loa Campo São' Cristóvão Celso Ramos, o título' d�
especialiZar-se em suas dIs-[ .n0 177;' GB. "Sócio Benemérito" daque''ciplinas, sendo ,que as ins� Informa aind,a o Presto las entidades, como reco-

cl,'lçoes são gr,'ltuitas, po- dente da Congregação
.

do ----.;...----------------�------
dendo mscrever·se aquêles ColégiO Pedro

_ II, que, no

que desejarem, desde que corrente ano serão minis.
sejam portadores de r"gis
tro ,definitivo de professor

canudos, escassa munição e

mais alguns b'ldóques ,so

bressalentes, impediram' Q

aprazado desembarque da

leo;alidade no Feudo, de

Henrique Lae;e; região mui
to pouco propensa a san

queiras, porque seu' d!:lsti•.
nQ c'lnsistia em cifrllr . e

contabilisar, sem �niores'
aborrecimentos, g r � n de s,
.mas nem sempre muito cla·
ros negócios, .. r

.

dê uma luta,' que, a ri"'or,
eu mesmo criá�a, para fle·.

leite 'de poderosa imagina:
ção. Pompilio' era ;d.()" Dr.
Nerêu e,' com �!!te, /enf�pn.
tára o Governado:p--) Her�mo

)
Luz,

.

ao. evento ida rf"alP,:::p
"Republicana. Eu era do Dr.

,

Rupp, revolucionario da
. . .

maIS pura Jaça, mas que
ficou logo do _ contra, mal o

movimento lhe roçou os ca·

los, nos primeiros me!Ses
da rltólia' d� sua cansa.

Pompilio, e eu sem.l'Il"e lios
démos m� to bem. Não ia
a Laglma atenqer 'obr�e;a-
ções

:orOf�'
onais, ou �es.'

,mo fazer 'tilP,a, que :llão
,

.te1efonass, ilHa "vi"'>\n.
do·a oe, .

iria almo,çal\
com êles. \ ,.'

.�'
.

"

c�rte�igio�á:'_iQS.,
,

;o..f.

O deputado Nilton Kue

ker; que foi o informante
p,essa notícia, revelou a jus·
teza da homenagem é asa·

tisfação que sentiu por vêr

que os agricultores d'l re·

gUio de que é, intérprete,
souberam destacar com,es
sa honraria,

.

a figura do

governador' . Celso �al1los.

_ Pedrini Adverte: [UIDADO

Sudo-

Superintendência, o Gal.
João Batista Tu'l-)ine promo·
veu uma r,?união' com os

Prefeitos dos' 33 muni'1fpi""S
do extremo oeste e com o

apoio da
,
Secret<lria do

,Oeste, através do seu titu·

lar, Engo Serafim Bertaso,
expôs o planejamento que a

Fronteira Sud'1este desti·
nau- àquela regi.ão, bem co·

mo teve a oportuntdáde de
.ouvir as reivindicações' d'>s
comunas sob a .iurisdir,ão

\ .

da Superintendência, a fim
de' e,ntrosâr os esforços

_

no

sentido de atender c"m

maior realismo, � neces·.

sidades do oeste catarinen·
se:

de Tuba,rão ,não apreciavam
muito essa 'ligação ipdesh'u
tível. Certa ,vêz,' o Cap:.tão
Henriq�e Sá, partidârio até
à medula, me I advertiu 'd�s
mUrmUl'IOS de. que eu an�
dava t1,"aindo, Pllla mão de

Pompilio. E eu me defendi,
em cinla do laço: - lll'lnti·
Ilha mn jomâl;. sem auxilio
algum do í>ártino: óit de

quem
_
quer que fosse, ao

preço de ingentes e ou",se

'sobrehumanos sacrificios'

pessoais; não temia a' n�n·

guem,
,

mas não ádmif:ria
que se nreteu(fessé liquiWir,
"per political',"em, uma. velltá
alliizade, não só com o re�e·
rido Chefe Revolu�ionál'io�
como tambem com S":;! es·

p-Dsa., a .filha mais nova de

Alceb.iadcs e Dona

Jaraguá (onsfroe Prf1meiro Paiol
No dia 4, !i' feira última,

t;écnicos da Acaresc da Re

gIao de J.'1raguá do Sul,
constrúiram j u n t am 'e n t e
com. 3 agricultores, o 1
Páiol . de Tela do Estad"I,
na propriedade do agricul·

tal' Arnoldo. Grützmacher
em Três Rios 'do Sul, mu

nicípio de Jaraguá.
1!:sse 10 paiOl será utiliza

do. co'mo modêlo para futu·
ros p,<lióis de tela. a serem "

construidos no mUnicípio,

.IRA,NI: 'Emolacamento de Veículos
P�ra proceder ao empla·

camento de veículos auto·
motores no município de
Irani, o titular da Segu'·an·
ça Pública, Goronel D"nUo
Klaes. designou o 3° sl1rgen·
to Altair Siln" Deleg"do de
Polícia de :!;lonte Serrada.
De outra parte, foram de
sÚmados mais os seguintes
pedtos vistoriadores:
W�lter Grabqri, para fun;

donà1," em 'Ma,ior Vieira;
Pedro Teixeir,a de F�,ria Ne
to, em Somhrio; Lino Deu·
cher," em ·Witmarsllm.

menos isso.

Telegrafei ao Dr.' Rupp:
- "se o partido \ aqui ex�ge
que eu me afaste de velh�s \

.

amigo's pessoais como P'lm·

llilio Bento, }renuncio Ja a

tudo, entregando a 'carga
pelo fréte,. '»01'O"e' não. J'le·

,cessito, de ,tutéla.." Rupp,
.

muito meu amigo, e q!le ti

nha, e111 mim, excelente

agitador, á época, me 'ln·es·
tigiou �om veemência

.
e

sem mais medidas. Q'tando
fui nres�, por ocãsiãõ da,'
Révolucão de São Paulo,
exigi do'Delegado E<;pe-ial
em Tubarão: - "Sou ·advo"·
g3.dO, tenho direito a pri·
são distinta, por lei. em

qualquer' lJ3.Tte do ·tel'l'itódo

Semtn-tes para lritiçuUores:
"

..

Distr�bulcãu··
.

nas e··1.136, sendo as semen· Diretoria de' Fomento 'e De
tes procedentes" do Rio

\', fesa d� �ro�çãÇl� supervi
-Grande dó Sul e do,. Para· zione todos negóciOS des
ná,

"
'

, sementes adquiridas, tendo,
A-fifi·de atender ás sôlici· um técnico do serviço. de

. .
.

.

taçóes,. que, são à,e número'
_ exper,imentação acompa-

elevado, foi determimdó P3- nhado os passos iniciais da
lo 'referido' .

titular, qi.xe· a' aquisição.

Vit'lriosas as armas, elt-'

ga�ei.me, n�m sei bem nor·

q'né até ho}e, na OrlO<;iç:::O;
MQntei jornal em Tuba�ã'J.
enmo' o . E<;panhoI, ailq·,r"i
metralhadora e me \te"pin.
golei a f:l,?:e't" ouerra p"r
cflutra uróuria, em lin�ua·
?;uem rl.�s"h'-ida, '. énvdvf1o,'
l�a'- l1l(}'cidade� ':;:i.��\o" frlÍi�·r

�"-�""'T==��:='.'=�==;=o�===-=="""""==-�F""""=-=-:"=�f'=:':==::=*"
: - _,- ;'-:' '

.... ' .. ":-c.ic- :,� ' ..
-- ,�

�1ai'S Escolas,,
,

Escolas isoladas, deverão
funcionar,' ainda no. C"1'1"en·

te ano letivo; I Ílas local'd<:t�
des de Braço Santo. Antô- ,

ruo e Mina Nova, respecti
vamente. nos municípins de
Barra Velhá, e L�u:r:o MuI-.
ler. Os respectivos decretos
do Governador' Celso . Ra·
mos foram publicados 'na
edi�ão de ;mte·ontem, do

'�Diário Oficial" .

glle ao Juiz'de Direito e. ao

meu. adversál'io Pompilio
:Bento." E �nveira de Sou

�a?, JDagistrado� qlle tlLÍ1to
enobrece a jmFclJ,t!ua e a

cátedr� ullivel'sit4ria, e
,

o

Getulista, ,Pompi�io Benf,o
fOl'am muito solí"itos 'no

arranjo,' de meu'aloiamentQ
no foru'írt Íocal. DeDOis, a

'Penitenciária do ,E!'itlJdo" di-
ririda pelo' Dr. Cleto' �ar

retõ, e ffilde me inq"iriu,
reinouiriu, sem obter coisa
alguma, Inas gI'ave, solene e

atêndnsll,mente, o al'PllfO
SuM�liefe de Policia, pr.
Carlos Gomes' de OIhre�"a;
com à sol1riedàde hlit'ln(ca .

e à eJM:ancm gaulesa' de
"eXDel'_t" do iÍt.tellil!'ellce· ser

"ice, ou eh sux6t.e.
imIo isso
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