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,

,

..

,Govêrno
m.o, 10 (OE) ��alal'1� Ê l tuto ti P

,. r" b' -
�.

..

s a. . 'Os arnnos, W.- rece enco-: subsídios (,) _(PC eedído de.. emenda cónstícu-
rio 110,)' é à imprensa �) mi- f' II que

.

'1' t
,

.

ôb
.

)-' orrno , o governo [:11- o projeto 'de', lei so 1"3 L- cional em fase de ei"]jOL'U-
.nístro 1',Illton 'Campo,::: de-" '-dá está recebendo sugestC'8s' compatibil1clad�.s � será 'litCi-' ç':w,

.

"',.,
clàrou que a .prorrogaçàó . cios governadores e líáeres . -

.

.H

ero inandato elo 'gove!,'üaG0r. ele tôdas as ál:eas ·políi.]e1�3 'l.. .... _,� ._ ..;. ''Wt6. .._ ..... ,..,. ...

h
.

'.'
.

.

.

. .,' Magalhãe Pjnto, pera As- do _país. No que se t'G;:C�8 ._
" .

'R E'A _b I S M, O ti'

O'
I.

rn e-n'-a' 'g-'e' I-e
..

·'

a
scmbléía de Minas, não in-' ao �nte�roje�o. �e lei sô�rJ. _' � '.' . _.

.

d<
.

, '. ....

.

.' .... .

'. fluencii}rá ne:.il. pn�l.!il)i:al'a as ll1c.ompat)bllldadec,· dis- " Embul'a' sem confirmaçãn precisa, portanto ainda" ,

D govêrno no problema da. sr{ que o govêrrío (l'mtil1ua. iním-me, carecendo 'linhas. mestras .. de l��pedo geral, o,,
, , cuíncídencia de mandatos, examinando a matéría, uma ., :e:.to

iS que i, idéia entrou a
.

germínar c, POUC? a pouco, ,.

R b
'.

R
.'

D1SSe o mínístr« da Justi,;:.:t .

vez que tal assunto, ('\�:ge . )1'a. eucontrando, nos debates' c câmbios de impressões, �,

U·
.

"ns am;'"O:, � que o problema continua uma emenda constír..ucío- _�t S.Wl' cOllfiguraçãQ esquemática, ,

,I
lfl'

:
.

"
,..

-

. '" "

?

.' .' � sendo est.�ldacro pelo &:ovêr- nal. Em Belo- Horizonte, .o _ .
Não se traja, segurainenfc�' dc' 'subsÜtltição 'do rc-'

. ,
no, Quantg à -lei eleltoral 6 ,líder dd PSD na Assel�1bléja iIIIIgirn�'l?iz.�� .que, todos êles são éxequ�,'ei$, slgniI:ícando �

. '._.J- ' -.---.-___:_,-----' -.--� -- Legislativa, deputado
'

Bio � roteI�'os cIlclcllÍes, A fluestão �stá' llllcna$ em SCg.llÍ,JOS �

DI',p\' E",M' 10: PR1"O'Fr�S·O.R "'NEREU
.

RAMO.'S" :.", .', Càllec�o: desmen�u em n�"_to�l,ücten'ninação,.. éllniPl:ind�.os i'j��l'osanlellte,': :Scm;'r', [J � ta OflCIaI que tivesse assl-. qes,'ios, nem. cxpedientes de sIDmlaçao qu(', ·oesde JogU,_O'('E'Sl fA'Z'A ENTR' E·G".A 'AOS-lrtMfrno· .R.ES 'llado qualquer pedido de�entrem'a deturpá·los, conservalldo·lhe,S a c.ol01'ida rotu- ,:.
..J I .14. V 1\\.,L.iJ , impedimento elo gov8m·8.-. íllag-em scm �l lm�'cza �o contendo.' :

_"

dor Magalhães 'Pint.o, D'éS-:1III "Mas, evidentemente; há reparos e lUllu:fica<;ões a se.,
mentido identic,o' 'sói-:-r') a �rcTI1. feita:>, pa!a que se não confirme que a revolução' ,

. existencia do .pedido ele i!1�" l'de abril imIlOriüu numa simples lÍuulança
.

de tiilllarcs' �

pec!imento foi feito pe�a Jí- _ nos 'postos de comando;, pois o movuneuto roi, no de ,_
.

.

,der governista na Assem- cprrer ,do ano, recolhendo dos' fatos elemcnios ]1ara;] t!!Il
. 'bléia deputado' i{élio . Gar- '_teeitura do seu' 111'ograma de l'mlov�ção politico-aumi,· P
{)ia.

.

_mstratiVu. " ....
. •

, RIO, .10 (OE} Em Ds-' ,O llL'CsülcllcJ.alisUlo, 'copiu(10 dos 'estatutos normati, di
,

. clarações aos jÜl'l1aliSÚt.3, o.� vos nOl'te·amel'icailüS, em pOt�co desencantava aos pn}""
ministro Milton Camp0s' prios id�alistas-. de 89� Não eram idênticas as. comlü;õcs'
deelárou (líJe o. pro))!ema._ ?C, yjda, n�m. d{l ,l1lcsm? n,í��l �� (�c�mômic.ns e cq�tiva.,

� íía
. .cQ�l..1�ic�eucia, IdQ.o;<.n;ú!,.rl:)� . ,W*'���� (.Jlúturms e }Jlstó,l'lCas:. ::S��1�; ]1.�.).S' n,0s YJ�10S. _

-too ���h r<.ã0!l1i1(t�r-'Í"f''::''';k�' .�nUlHnl!!l:Il�fO e deJcude.ndo lldi�é.lJ.)lOS �etl'lC,t1s: Cllumdo'
.,DiSse .1;ãc:.. ':')m'('rli+:a,r r;1'l.C 'i3, • ;:: �rá.ii�<t, por,'�i.'fó �t�Sft�Cl'tL€:�1'I1S�>e:''''�I:)���!ln�b<l:Ic:r;;rl\�ls'J \,.- •

prorrog-acao ,(lo man(l.[d) -do' : ,(�f!', se acpntua, a en,l SCJ�tlllo quase lllt�lr<lnlCn.e nega- II(
_g'ovel!nfldor Mag'alhãAs Phir :fhrro. ,.' ."

to.' VI;11ha a \Jl'eci].ll1·".t 'i1 �, De seu �ado. u pal'la�ment.'��·ismo, CO]�l ,as: car:lcteri�-,
,

d�c�.st-ío do. mareGhal ,o.]s,- ÜCllS {,te l'eg'lHw /�c l·���Ol�S�l.b:i!.l��Mles �ç:Jl�l(laS" n�.o ctt:t;:(J!f
telo 11)'[-1.1)('0 �ôbl'e G. :1';:1'>";1-, � X�ll de, no Im,peno., �Hta;t; .l,S Cllses gra,es e os p,oJ!un· til

to. 'Goni' rA.p"r"·;.�('i8 ?t r':- ciame'nib�'mj}lta1'cs;; .Fo;i "ll111il' fónlla de equilíbrio, {Ie.,
forma' eleito-raJ 'dj�;:c.. () l"i.� 'freios à éxorbitâl1ciit dc poderes, gerando. um largo pc·

�
.',

·n�3,tro qUI; ::1' matéri[.\_ eSj·[i,' l'íõ{!o (!c ITunqüilidade, 'O :panorama social, de seu" I.a;,_
do, não àj)rcSe'Jtav,�, el1tií�,. a :qJ.�ltil1lichllLd� atuuJ de,'llontos .de estl"an�·lUamento•. suscItando llroblemas de'

III àgltda sensibWdaüc, CUU1IJ�e..'!(OS e sujeitos a tôdas' as .in,' '

". fluências ·11crturbadnras,., COÚI� fôrças residuais de dflis'• grllmlcs .

cOllfJ.it'4S gcnel·au.z�dos, _

.

, .

Entre; p·o�s. o COllSCl'\'ant��!no. e ,o 1�b�raiisl1lo, lIa-'
11 rena (le sLlrgu'; eOl11o conSe(luenc1U- lllcvItavel do cres.' .

,JiI cimento deino'gl'líflco; do (TesdobraÚlC:l1to industrial, da.ven·· •.f�rma.ção' ampla' de dites e d@ classes ;t procura de LU:Q
.

� sentido mais llU1ll311p\de Yiela, a terceira.. .fm.'l'na, !lllC é 0'_
no iii' socialismo. Nâo vamos .remontal' à R(:'volnçf!o FraÍlcesa. J',Nos últimos temllus,.. llvcmos a evidência: amarga do no·

� vo credo, atI'a.vés do totalitariSmo dà �lireih� e da. eSqllcl.'-,'
,'" da, ambos fix�)dos na nústica· pcrson;llista, ao mesmo.

,1 _

• tempo
. IJlis.ti.fica�oni_ das massas, l)a.ra 11lclh�r sllbju),I'á- ...

, No Querência .Pala�e U)

_Ias" escnl'Vlzamlo,as, Em terras, de Santa Cruz houve t!J
.

t�l, �oje, � noite, ser� :n��- me5.'lllO, em ilassagclta maI:é fav,Ol·á�ei., um arrcmêdo de',11zaélo um elegante <.;OqlU- _ filsci.SInü. que tcria de l'lúr, por prccariedade de bascs .

tel cob a entre�[l, elos 'P'f- � fuiulalllcnhds,' Nio:' queremos, todavia: rectis<lr:w so.'
n:i?s aos vencedores. e,.c:L1S- ,'� '<:,ialismo' ç'ei'tas vant,agen,s, como fatd.l'cs de ..vaJori�ação,
SlflCados

.

no IV BmIu ,tl,1u- ,,' do hommn, 'Vantagens, .dc resto, . que SOhl'CSS;JClll l1:lS Ilti

�icipa�' .d� FpoFis., Pl�o.1;:� �dCI;TUis. fór�ml��s politicas, a.' despeito das. solJreeargas �vido pelO· nosso Ré.L�O.,.� ..;r
,:li flue .as ,civa!)l;, '"

.

_

. •
Social -'-": �áZar_o _ BaftG!J-:'" Hft o:; QÚ� critiqam o. i:rr�s.idenc�a1islilO, pejo cx�esso,.meu. :.A �unc1�çao". :r1,1PY, � d� ceÍltranzal,'i1o de lloderef$, 'trallslol'Ull11pO,ú chefe da

.o:erece:l trmta ,tro!�ns ':, -? !IIIIpação num dit�dor J,�.o(lC!aclo e'�,msel1:iüo e� l intla, ne.'
-�odas �s. fant:Sl�S ���:Sl,�l- iJII.1a .cii:�qJ1��ân�ia de,: �a suste��aç�o d�,,,,é l:I!ÜÇl',.g�xaJ',,cadas, Os prellllOs. ,e_rao _� -rtllstmçm de': tratamcnto eqmtalrvo as mud-ades fede·

,entl�eg�es ',l�O! meil1bros. d�._i'��l�-S, disthigl�il1(lo�as l'ÍO;' h1_1p�]'tfll1cia geo·eéonônúéa e_
çom}�sao _'JuIg�c1ora.' ,

9u,-, .

.a�e.�m:sl:1o eleItor�,: .

.

._.
< ' ,.' ..

(
"

_ ,
,funclOl1ou com,. acerpo na ri.:: E :1'1a. os' CHIe lUtl)· se' afeIÇoam a: lueu\ llal'lamelltans
comeI).tac1íssimo . Baile ,Jj:'u- .. rII. Vol,"por S-itui"t'>l;. enl IJlrtno .1Il1a_cl'ônic�" ou:, por. n1l9. con-.
"nicil)à1.·

,

!II' f:'o�mi:HilO . cU111' a. l'cduçãü d� mimeil'O, pôsto a múa :ri. _'
_. .;,au'a ol'llanll-{U:�,a].. ou i:I�oratIva._ .

"_
_

.

.. .:. Ém ,
....·cr�lade, sêri(!. ac?n��lha\'el9.Ue �e, colhess� !13S.

três. fotmHs ? .(111e [loqem olerec�r dc util e. �el�ef1�o,.
_,

'quer. no eamÍJ"o. 1101íti�0 COll1Ó no .te,l'reno ��lm,11vs(>!'atl"o ai
,

" ,é econôu_.uCOr,l11i1'S sempre �ob' I) �l��{l da !lDcrdl�d�� �o:n·,.
'. , "o1k!�,p{lo,se .efetivanWll,te o tlO�l�l�O �a, �I���t� �.t'a . �'-:" es- •.

.

,
. -l:mdalldo:a dn· _tj)das as al'remetl(bs _�'1gJ.t:s:,n\ia,s., (,e_or· ..

Fto,rianópoli� .

.mante� ou rlli�ladora.s, " �., .

_. ,

,.

,', . " . � ".
.. Qll:tlqüer,;tplxllho él'" l·CSp.êIto, llau !lot!l.:lnl sUb5!l'tl!.'.

" .,
."..

1- J ) '1'·· 1'" i"lí.'ll'·Se a devrtneios, ,falhas e ;iiilpl'e"idul1c'ias, E; al1Ü�' lIiII
:. 'Noutra. intlÕ,l'vençã..) 'd:; . Em

.
F onanopo IS,

.

(OlS I.' .'.,
,. ..

, ":,' .

'.
.

-, '-' JIlI
'

.

.

f 't·" 'do . R' ,
... ,' l' .• que ao JClto de' Slll1])les tarefa copJSta, pecando por mv·,

tribuna, ó sr..Jota Gonç.!'11- Pre e1 os' a . egmo sU.ma,' '.,..
'!id t l

" id
'.

.

,.'. '.' .. ,

'

," �d::wtpção'e sCf1ii.ente mexeqmbl ,aqe, .cremos (e con,,,
.ves

. reql,}Creu, com' aprova·, mOJlmentara:n-se�, no: ..
_1-

"dell�à]' eln tCl'lilós. olljeüTos jllrídic6'S, fónnu:ht ú'ortea...
(ião :lmâníme' da ()a,su: 1ll'Y teresse de suas ,respechvás, 111 '

'
. "

'.
" " •

• .' '�..: ," .

� � "<:! lJtjorâ que se Tinc,ule estreIta e. pt'ofUl�tL'1mente as reali· )

voto de I)eSar peJ.c .. 'Ifl.,]9ci- adlUll1lstl'a.Coes O::; ". -' '.
S'"

- .

t _
mento, em JQinviU'), J0 "e- . JOl'!te' Silv� .. d�· M0��'OI Cli) S'lltles JmlsiJell'a�. O�l�OS ,t1�la. ;laçuoi·qu\se :���t?;a?

a

le."cado'r, 'tellel"lte: P90!I') �'o,..,· 'F '1' 'h 's' h 't"- ',,"o _'·rgte pl'l�ciS�I, aSSlm, d·l,SVor.·( c e élllell 'OS 11 '1111 Je,l\'c,:ts (e
.

� <h,' -. una"u e- e'JaS1Uo .",_-' '

. , l'
"

'.
.,

,�" .' trabalho, ele üesel1',·olYllllenjo,. de defesa ce ·I.las :nql.le,_'lentino LopeR, que. perten- rars de Turvo· mal1c.\(')ra.m .> .', .

, • 'd,.
,

• I� d
1

'h
. ""zits,. 'do selt apl'o\'e.ltamento e·amda oe ·fol'talcc:'lllentú e

cia á.s fileiras cio P'l'B. cllversas emarc es, (l1li. t' y, - i •

t d 1 ·t· 1IIl
�"",:"",,:,,__.�._ . 4 sua SegUl'al�ça c�n 1"a � s��ver�ao �l'J(:ll1 a à ( o e,,:, enol' ifJ!

ti. . Desejanamos, 1)018, que llao ,ll�tüssenlos fOI'mas :d
. ,�uiças, ;_1l11l�aiâ.8,. a111e�'icanas

.

011 chinesas, mas h,'llças· � �

_ Selll{)S, como' povo que J,lellsa,: ,que visiona l'ealis'tica· JI
m�líte, q�e ��llfia lIa, p1'6pri�t vontad�,' � a11l�' fL própl'ia..illf)�PeIl�lenCl�,.o rote�� .��lt, l��ssa 'Pl'Ollfla. Yl�a,. que se-dl

'.fana. ::em cJLln�a ..Ul:l'� '1!1tor�a do nosso �ellt�mentu, dap
-'nossa mdole demOCl'l .wa e I Vl'C e do OS'O o 'g o de

Sib�,à:-;Úciro&, ,

'.' - , " '�'i
i!!. '@,�.� 8..� .. ., '!!!!!t. ..� ......� 'M.,'m, .ft.. ,

,.

·in�flllel1(iará o
\

.

! ,�

,

,
,.

(oincldêoc;ad;e" Ma:ndatosa'
..

··:'
-

.

.

.

-.

(j "Correio do Povo':, . de'
"

no fi1:me propós�tQ de, . dúl'
·POl'tb Alegre, em sua .edi-·· c0l1timlidade à políticá.: ,de
-

ção de ontem, ,', pU1Jacá' im- el'ltabilizâção ·do ' custo . de
portante notíciQ. sqbre' o vida, e isto só sera passiveI

, aumento' do ;funcionalistno sem novafi emissões.
.

público federal,' pelo que O DAS:?; po'r seu turno,
transcrevemos ,'1. nota,' pa também infonl1ou não'" ter'
íntegra, É o, segúi:t;lte, o' têx-. l'(lcebido 'quaiquer' jl1cu�n
to:

.

bência 'no sentido de -estu·

RIO, 9 - (CP) A _repor- dos de reVIsão 'salari.<1( por Por ,indicação do '-clepú-ça';' v,otos .prossiga: estrada lo'n-

tagem(do "Correio do Po-. parte' do� Govêrno,
'.

.

/
. do Jota G'Ónçalves, o .PÓ,":' ga c�esqente" progre�so ,l5t

.

vo" apurou hoje" junto a M;esmo . assim, as' àssocia· der LegislaÚvo catari-l'Íenst,!�.·t�. S, ·.en:i � de ;m�rçº. de

fontes norinalmente pem ções de cJásse (iue cO)Jgre- aprovou e�pécÍíente do ·se-:. 1{165 ". :
.

'.

:
informadas dos Ministéri '1S, . gm:n .

os sel}vidor,,!s já lIU- guinté teôr:;
. �', •

. tv.:O,. ·$ILV:EIRA �,/P�·e:::i.:--
da Fazenda e Planejamento ciaram irma: campanha: P?;-. 'Exmo. Sr:' !Cle'nt'1 : -

. '.' _.

que o Govêrno federal úão, 1'a o, nôvo àumento,' tendo. .
Hermuth Fa.U'gatter '" .J'O'>r;A 'GONÇf\LVES -"o De-

tem intenções, no rnomelJ.to, incÍusive f?rmúlado uma", riD, Prefeito, de', JDln.., �putado .•
I

/

de conceder novo aumento tabela e1}1 que os veneimen- . ville :�.',
ao funcionalismo ciyil '$' tos sãb, vinculados ao maiór .:

. 1 •• O .aiüv.e1.'sano de fyuc�
União, em consequência da. saláJ.iq-míniino vigente rio AlSsembléiíJ, ::·�egi�;a'.jlva., ção �cla: cida;de' de: Jomville,
decretação do nô:vo salár�o país, Essa .-tabelá. será suO-·. sua sessão hOJec v.,g' '3.provoti -que .. transcorreu'. ontem, le-
mínimo. metida, tão logo fiaue cón- requerimento aútoxia .

cle-
"

vou·.à tribÍlna "o tlBpl1tado
Tal decisão ségtindO cluida, aos ó:'gãos f�era:is putaclo Jota GÓh,gal.ves

..

yg. J.otã: Gonçah'�s\' t:).ti.vo,
-

l'e-

fomos seguramente infor-, competentes. Aleg,<lm·. 'Os so'lÍcitando seja' v, exf1..· jn- ,,·.pre�entanté', da "TERl-tA
mados - visa não alter�r servidores: que,' ,com', � rfô.,,, . ,

S" nó pá. i'- .

, ....... ,,,, •• ,', ,'. - '"". •• , 'I"" terprete jllnto pOVO J'oln-., :DOS' PRiINGIPE .

o €b UPllla da política eco- vo salál'lo-mímmo, - o custo, ",

I t" t 'd aI O "'r
.. ·",('01''" . - 'ville vg congratu19,çÕl�S .(;,_-, a111en o· es a u. '" - ,

nómiéà·fiiulncéil'à,·,· éom' 'ViS-" c\é' vidâ' ténde' .á· subir. mais .

'de""t,n.C·Oll o· .es'ta·0.•':1'0' .dl> (_I'"'_ta assembléia'legislat,i.V8. vg. � n. _
- - ,ç

t<1s a�'éóiri:bate" 'à' inflaçãô: áíndà,.o 'ciué, mClusive, -já 'l1'l.otivo p�..ssa:geln '114:. ,ani-; senvplvimento; di tel'l'a
POI'ta:'�o'z' à·.o·· 's' rMeiidôs 61:' e<::tá!=1 on�éce'nd"" êste' me"s' ,

.. ""v .. " < �',"�; ." v'· -

:, versário .'essa .:p'rbg-ressisfa.' j01Dvn.e�e; lemul' < ... :
.' ;;

Pl'esi- .

segundo. garantiram.-- à 1'e-

c.ild.ad,f,) vg fazendo arãent�s '·:pl'ü.nór�ios� �e' ... UCl•. ex:!�en·
pOl'tagl:n(. . , .

'"
.. __ .. --:- - ...:.. - ........ :_ <,

L�gisiati"o
.de.,

memone
I'

. Na ses��ó ( , de_ Qn�el�l da

Assemble'iia Legislativa os

deputados
.

Dib Cherem'. e

IvO MOl1tenegro apresenta�
.

Esta é ,u ràzão / 'por que,
1'am a �e'g'uihte .

illdicação, sr.' Presidente,
.

'requer,emos
com aprov,<lção da Casa: a'Vossa Excelência que, se

. Senhor' PresIdente. digne de submeter à consi-
Rubens de Arruda Ramos deração do plenário., consig

foi Ullla vida ·gra�dêmente .. nar·se en'1 ata voto de sau

útil aei· Estado .de Santa Ca· dadê, e dar-se dessa liome
·tarina, 'Advpgado; ]Jont�i- nagem conhecimento à fa

eou nas ,lides forenses, Jor- .11.1ília enlutad'l,
.

n�.l1i".tr > �i�,uoü·se 'entre ' 'as Sala das sessões, 10 de

mais alt;<l;; , C!Xpl'(;3�SÕes .' do, ln'ar\,:50 dé 1965.

l11000rnéil pensmnento po1fti·,�
_
co

. c�t�í:h);e\1,SIil:;'.< :!41�f.· .�lv}�u,
eonquis'tâi'.iã:t:r- "tNiírettõ'> ·ti�··
homenagens ,com que 'os

seu� mais �e!?taeados coeso.

taduanos yc;hn glorificando
O. :1101ne.

Pib'ChéreUl; :
.

I":"
.

l\.IÓntên.egiO:
. Deputo.dqs

�----------�--�--- ---..;;....----� -----...__

_.

, ,

Instituto Oferece Bolsas de Esf,udo
,

Pahl" Ocea41og.raHa.

Os 'cur&O,s ;' cOllsta:rão dfJ
\ .' ,

duas partes,. m11a fonnativ�
c 0utra especializada e fUl1!

.

danarão
.

em regime dó

tempo integr(.l.1.

() Centro de Pesqúisas qe
Fasea comunica aos inte
ressados que Q Instituto

Oceanográfico - da Uúiversi
dade de São Paulo, està

oferecendo poIsas,. 'de, estu
dos para cui'sós' -dê Oêeand,;."
grafia Físic,'3. e QUínlica, em

nível de p6s-gradtmção e

cQm :p�'eferência à físico�,
químicos 'e engenheiros,

Melhores ,inform�ções a..

respeito, serão dadas pelo
Centro dl? Pesquisàs de Pes

ca a rua Almirante Lame

go. ,86 A.

, ,

Outro Convê�nio Escolar' .

.

J!'oi firmado na n1anhã dé
.

ciar a 443 alunos d� curso

ontem um convênio'. ,esco· prinlário, 383, do curso gi-
..··lar entre q Estado de Santa násial e 195 çlo cursó Nor-
i Catarina e o. C_olégio Nor- mal. O Esti:l.belecimento foi

m,'3.1 "São José" de Itaja!, representado rió at.o pela·
através do qual será minis- Irmã Tereslnha Paloschl,'
·trado -

o "ens�n9 comercial,' ProcuradOra do' 'c'olégió,
ginasial" normal, '" : c'idId 'e' 'ass�stida pelo D�putado Nil

prim�.rio, naqUele" �stab,ele� ton: Kucl{'er' e pelos 81'S,

.J cimento, Ivan Clm,l:> Guenther e Ly
gia: Wendliausen, ,do Grupo
Executivo . de Coov�nios Es-° valor do cónvênio _é de

"

Cr$ 4p.834.000, e' ir;i· benefi- colares.

União não vij'i àuimenfar Vencimeritos
·de.i,seu '-pes�oa.J :

:,

..

, .

Eritregq' do,s
p,rêmios

,às 'fa nfasias
tedoràs hojé

ODerência

••

d t" n.';j·to" ('O ])e'.I)··'I"·,·.menio. UC!.."ÍUh;Üo cJ.iéliê acima l'ellrG liz li Cl1 rega que O' ll(e .L' � , -

(to SESI l'lêsté Estado, mi. GUILHEl'UVIE RENl\tJX: ft'Z ao maj�r lm?,-IUNOO

BASTOS JúNIOR, lJor ocasião da SinlpleS_ mas lSigllificatlva soJclliuatle d� e:ltrega
d

�

'o "Pro"re�sor NCl'eu Ramos'" rllsiituitlo pelo SESI de Santa Catarma uo·
• o !lrell11 ,,"". .' .

_" .

. bacharclando mélhor classificado po ano letivo na ,Calleira de Uh'Clto· ConsütuclQ·

Ilal da Faculdade .de �ireito do, llQSSO Es�a(10,

A ctlrhnônÍa cZm a, l)l:�Sl;!n�a, _:.tlém ctps laurea{_(.os, do Dr'. Guililerm,c Rem�ll:X.
.

t R' l' J'oa-o Batl·s··ta dO-s Salltos' Diretor Secretário, '01'. 3fLltOll F ett;
Oue '01.' eglOua, sr. < ,. ; ,

Oiretor 'Tesonreiro c (lo SI', Nilson' Carioni, SUllelilltendente em ,eXCl'ClCIO,
,

/ Ó prêmio "'Pl·o.fessor Ne�e�1;Jl�m�8:', ,que 1lLStt;), �U10 f�i, e�e�7adO �le y��jc P;,l;
ra cem 'mil cruzeirás, desta vez fi�Oi.l dh'l<ll�lo .çlltre: os bachalel.\m�<!s JOAO JOS11

CALDEIRA BASi,rOS c EDl\IUNDO' BASTO;;;; JÚNIOR, 1,or
. se ,te:rem colocado em

primeiro lugar na citad� Cadeir�.
'

J-o-Invillé-:�
homenag
;

.,11.egiSI

, '

·a

,do

/

Prefeitos,. em
'cia, quando 'iÍltilnOl'aLOs ço
lonôs i.�n'çarall1 as semen

tes que.. tão be�h f!'lltifica-:-

Móveis de fórmica
- \

.

'!---

das mais afamadas marcas
� en ali adés �

na' Â Mºd�li\t'
, �, '
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após-formav'ão deEngenheiro
ORBE-PRESS .- HUN- contará com 70.000 Enge- temente um decreto gover- organizados regularmente a

GRIA - Em 1980 a Hungria nheiros. Foi assinado recen- namental que diz respeito a convite dos engenheiros que

/
cursos de .pós-formação dos ocupam postos dirigentes

----------__-e-r- ---'__ • engenheiros húngaros. Seu nos diferentes ramos indus-
Objetivo é resolver, de ma- triais, onde êles se apre
neira mais organizada do·' príam dos métodos mais
que até aqui ocorria, o pro- modernos de, direção.
blerna de -pos-torrnacâo ,de O govêrno húngaro con

quase 36.000. engenheiros cedeu entre outras vanta

que atualmente trabalham gens aos participantes dos
em favor da economia nacio cursos, trabalharem com re

nal, e preparar a. formação' dução de horário e despesas
regular dos engenheiros cu- .cobertas pela ernprêsa. No"

[o efetivo será elevado cm venta P9r cento elêsses cur-

._ _ ;�� O S V A L D o. M E L O 1980 a 70.000:
,

sos são diurnos e mais ou
�' Esta tarefa Cabe ao Ins- menos dez por cento são adh:o..�'-f{:i <,��P.F

'

" r.:, '

�

I@'�' �:� <l' � títuto de pós-formação dos, ministrados individualmente.
VIOLENTO VENDAVAL, ,QUE CAJU engenheiros, criado há 25,

:

SOBRE' , -Ó.:

p'
'

, anos, sendo .consíderãdourna ;'FLORIANO OLIS' -,' Vai-se- aos institufçãõ píoneira no con

poucos, colhendo, 'com mais caJih:q; notícias ceita .ínlernacíonaí. Este Ins
,

, títuto
-

já fêz importante prosôbre a tempestade que abateu' sôbre nossa gresso ao 'permitir aos enge
,

ilha. '

� '•.�l.*fi -f .�.. nheíros, que: tr�balham nos,
diferentes Famas da. econo

.

Digo
J
sôbre noss�

.

ilha, porque O fenôme mia nacional, a oportunída-
no

.

COm -toda a sua inesperada furia se' fez ele de, se . apropriarem
" dos:

,
'

. '
.

.

'

técnicos. A :instituição orga-sentir mais 'forte' n(l "Capital. nizou para -êsse fim nume-.

, No Estreito.,por exemplo, dizem os. que ro�os., cursos cuja 'durfjçãó
. varla de 8. horas a 2' .anos.

moram lá, que Q vento foi Iracn não se notan- Nêste últímo ano, 4:000 a

dó nada fora do 'comum, enquanto que' nos 4.500 engenheiros, em mé-

C·
.

"

dia, participaram anualmen
OqUeI.fOS e Bom Abrigo, -o vendaval ocasio- te dos cursos de pós-forma.

nou vários estragos, inclusive, arrancando' ção. Em 1964,'quase 200 'no

cêrcas, fazendo rolar' na praia, as embarca-
vos cursos, foram organiza-
dos com um total de 5.500

ções que 'estão' por ali próximo. participantes,
.

senelo a ror-

Aqui na ilha o vento," a chuva e a quan-
�l,!Otção de dirigentes técni
cos motivo de atenção par-

tidade de granisos que caiu foi grande, ticular. Assim, os cursos são

Muros e duas arvores da Avenida Her<;í-'� � __._ ---

lio Luz foram ao chão.

Enfim,- uma noite
]emb�amos de ter visto.

Uma noite verdadeiramente sinistra. ,\

comó ainda não nos
foram beneficiados durante
o ano' agrícola 1963/64. pelo

. projeto de gado leiteiro e

laticinios que o serviço, de
extensão rural vem desen
volvendo no Estado, em co

operação " com outr,'1s enti
dades públicas, e privadas.
Em seu

'

trabalho dê assis-

Até aqui, a pós-formação
dos engenheíros se efetuava
unicamente em ' Budapeste.
Os especialistas das emprê
sas e usinas do interior vêm

à capital para aperfeiçoar
seus' conhecimentos. De a

córdo Com os termos do Te

cente decreto
�

governamen·
tal, nos grandes centros in

dustríaís qll�, llos,suírem uni
versídades, corno Gyor, Vesz
prérn e Miskolc, os cursos

deverão ser' organizados por
elas. Pretende-se" com isso,
assegurar aos, engenheiros
que trabalham em Budapes
te e no interior cJlrsos de

pós-formação de três .a

quatro anos, para lhes per
mitir os recentes resultados
e métodos conquistados pe
la técnica hungara e estran-

SRS.,

PAIS!

Aco: 4 Milhões de T,
Cartazes de propaganda voaram pelos ,

Mais da metade da produ- 1964, fOI de 4 "milhões
'ares. A torre da 'I'elevi-âo F:::._.�anópolis . Ioi ção de aço 11.<j, América Lati-

-

d na é forjada no Brasíl on-arranca' a enquanto uma. vítima se<, conto,u /

de também estão localizadas

que perdeu .sua vida quando o veículo ent as maiores usinas elo, con- Volta Redonda, Uslmínas e

que viajava caiu ao mar desviando-se da
i

pon
. tine�lte sul�m:rican�. A' pro- Cosípa as três maiores usi-

.
.

" dw:,.o brasllelTa, de aco, em nas, do País.
te da estrada da

-

Base. Janelas .partidas co- -';.__-_ ___;
>

,----

, " .;

mo aconteceu com- o Edifício das Diretorias

de

""

,.ó r��çümento.'dos e&t\{d�s -de seu, filho depend� dq: boa visão.
,

Se seú fillíõ tem al�ri'i problema' visual, consulte' imediatamenté
,um. esPeCialista.

'. .

Óep,�is, mande aviar a receita, na' ÓTICA SCUSSEL.

rta ÓTICj\. SCUSSEL çlém da 'acüidade lfa escolhçx e a alta pre
cisão .téçnica, vociJ conte com o Crédí-Óculos SCUSSEL (óculos a
crédito).

.
Por que perder mais tempo? .

PROTEJA A VISÃO DE pEU FILHOJ
geíra.

toneladas, prevendo-se para
o corrente ano um acrésci
mo de 400. mil toneladas.

C R E'D� 1-

ÓCULOS

I

ocasionaram grande preiuízo..
Para dar aspecto mais. sinistro; de quan

do em vêz a Cidade ficava mergulhada em

profuiula �scuridão',
.

com as" caid� t

de faisca
elétricas sôbre as linhas de transmissão. -

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

ACEBE

Extei são Rural em- i963/6!-,
no Rio Grande elo Sul.

, "�"�II_--
Mais de 300 prOprietários

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

"Expresso Btumenauense Lida.
,

Comunica a s·eus distintos Clientes que/

ap�)js longos anos de Serviços 'prestados a-

, traves sua Agênc.ia nesta Capital, ampll0u
i '

suás instaláções para Filial que esta .estabe-
lecida à, Rua' Padre Roma, 50 - atendendo

pelo telefon'e 2670'.
15/3/65

,Um novo método de pro
dUGão de sal pela ,utilização
de membranas jde permuta
de ion foi escolhido como

uma das dez melhores inven
cões ele 1964 pela Sociedade
d� Invenção do Japão. Seu
descobridor é Haruo Nakq

sawa, ela eia. de Barrill1a

Tokuyama.

, I _

Destarte, a concentraçao
des opostas ele um reserva- \ dos .ions negativos ,e positi
tÓl'io cheio de água do mar, vós em' câmaras alternadas
Os cristais salinos são com- aumenta, enquanto a densi

postos de moléculas de só- ' dade dos ions em outras câ
dia e cloro. (NaCl). Quando maras diminui. A água, sal
em solução, estas molécu·' g,ada e, super saturada das

I
las 'ioltizam, formando ion.s primeiras é retirada para e

positivos e}e sadio e ions ne vaporação e o líquido nas

gativos de cloro. últimas é reabastecigo.
--------------------------------------��--

Este novo métodó,
.

pode
,

ser também aplicado no én
riqueciplento de eletrolitos
inorgânicos que podem ser

sepárados em' ions
.

positivos
e n�gativos.

.

A Cia. de Barrilha Tokuya·
ma já aplicou êsse proces·
'so comercialmente e, obteve

bo_ns..; resultados.,', Vende-se VolRswagem
Vende-se 2 Volkswagens ano 1964

eqüipados. Tratar à rua Dr. Fúlvio, Apucci,
721, no Estreito. Horário comercial.

,,�

,

I

·EDITAl N. 1/65
Se você tira leite,

No Japão, o sal é obtido
pelo processo convenGional
ele evaporação, que' consiste
em retirar a água dO clore
to, isto porque o- p,<:tÍs não'
possui depósitos de sal n�i
neral. O método ele Nakasa
wa, contudo, prevê um pro
cetlimento inverso que c,on-'
siste em remover .0 produ
to do líquido aumentando'a
densidade da solucão saI.i
na. A elevaç5.o cl�

-

conteúdo
de sal da ág'ua elo mar é 'ob
tida pela eletrodiálise.

Membranas ,de ion nega
tivo e positivo, feitas de
uma resina sintéÚca de cêr
Ca" de', 1 �ilímitro de e�pes.
sura, são colocadas alterna

damente entre os dois ter

minais. Qüando a corrente

é enviada at:'avés dos ter
minais positivos e negativos,
os ions positivos de sódio
são atraidos ao terminal ne-'

gativo enquanto os ions ne

gativos de cloro convergem
para o terminal ,positive.

Cabelo
Barba

ISTO E" VfPDADE
•• " .', � o .çr$ 80(),ot
• '. '.

'

•••••• , ,� •••• '. -. o o •••

'

Cr$ 080'

SALA
Pr,eciso alugar sala para escritório.

formações para o telefone 3081.
--

In-

Oitenta centavos, é quanto você paga por uma barb,11
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 po� falta de corte.

Preço: C.rS 2.400, cada
,

Para revendedores mantem preços especiais.

Leia ,isto
,

,

OLHOS
�..

' �"
lise Óculos. t

bem odepto,dos

Segue·se um e.sbôço do no.
vo processo' de produção�
Um terminal. positivo (pIa.

ca de prata escura) e' um

negativo (placa de ferro)
são adaptados às extrelllida�

As me:qlbranaS de iO! '{la'
sitivo sbmente permiteln �
passagem dos ioDa pBSitivos

,
de s6dio enquanto as' 'de' ion
negativo sijo, penneáveis ex.

cIusivamente aos ions :p.egan
tivos �e, clOro. I,

'.

>,

,

..

"

Gândia pede afiliação às
Nacões \Unidas

.

, .

.

NAÇôES UNIDAS, Orbe- K. Jawara.
Press - Gambia, nação a- A carta chegolf' acompa-
fricana recentemente jnd� tlhada de uma decl;:l.rlwão 'A
pende�te, pediu afiliação em que diz a nova nação I. RAMOS LTDA.
às 'Nações Unidas e seUel- que aC,eita as Obrigações C. Postal, 467
tau que s.eu pedido seja limpostas pela, Carta das 1i'lorfanópolis SC
,consi�erado na prox:ma Nações' Uldas. 'aos' Estados Peço enviar-ma pelo
reunião do Conselho de Se" :inempfOS. POR (11:S) TABÚ, o (S)
gurança. De acôrdo cOln lOS t,er"; do Correio.
Uma carta· de 'lo. de fe- 1110S da .carta" o Conselho, Nome •.

'

••.••••.•..•.•..:.�• .-••••••••••••.••••••••..
,'

vereiro, data da indepell- de Se�ai.iça recomenda. Rua
,

:
dência -de Gâmbia,. f"l" \, ",e- os Es'tad'?os para a afil!·a.�a-() Cidade'J � � OI ••)

c8b�!!la;;:Jia sede .das Naçõ�s cabendo a decisão'., final·, à E�tf\do
Unilífa.s; ontel1.1. assi.rtali� Assetnbl�iâf ''G� .

pe .. i) p�im:eir'� Ministr@' D,
�_

. '". ào.,., ,.� iIí;�:"'t:;:.. •.tt.d@:�r!"�.J_�.L_�'"; I ,i"" -
.

!.�
... ' " �

l_:::,::,<;,::: o 1J210 Reembolso 'Postal' usando o, cupão abaixo

otende,nos com exatidão
suo receita d� éculos

cupão para pedido

ÓTiCA ESPEClALlZ1-DA
MODERNO lABORATORIO

, ,

Reembolso Postal, ( ) AFIA-
qual (ais) pagarei qu,ando retira�

!
' •

I

I

Flol'ianópólis, !l de- ina1"ç'() {te 1965 •

,'�-' ••••••• "
..... -. ••••••••• I!I •••••• � ••••• ., •••••••
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WASHINGTO:"r, - 0r.Jf- tlnaí" - declararou '.0'. g� lal:1(lo na ComlBsi'd .de; ·ie...

Pre,s,s. - "Na Aliauoa ix�r.1 neral Andrew P O'rdeara.1 laçi>es Exterioles,. dai, ,Câ.mlit'
.

o progresso está a raspes- Comandante-Chefe' d'.1S tro 1'a -dos Deputad0S,. .

.

ta. rundamental a muuns pás do Comando l\'i.Bridfo� A�rescentoü.o general;

problemas da América La- nal dos Estados Unírios. to que os programas norte-.a
msrícanos de assistência

.' ....
'

,;.;-,;
_.-.: : "tERCEIRA PAdtN'A,)'

,

I

.•
"

rEstou eOll'9Íencido de' q118

ã reorga�ão da estrutu

la do poderio' no mundo, o
que vem sendo feito há.

.

mais de 20' anos, fará ãue:'
os assuntos de tôdas as ng,�
ções latíno-amerícanas

:

rile:

tornem mais importantes
para a segurança e bem

estar dos Estàdos Unidos.

Os . comunístas reconhecem

êsse fato estratégico , Con

tinuam empenhados' em
seus esforços subversivos e

de infiltração de guerrilhei
ros 'adestrados em\ Cu?a e

outras partes. Seus meto-

vras para expressar a ne- dos de fornecimento de ar

cessídade do momento do mas e dínheíro para a SWl

que as que dísse ') Presi-" campanaa são Cada vez

dente Johnson: "Devemos, mais seletívos e rerínacos.

continuar"
.

- afirmou o Não há índieíos de que es-

i general - "Niio há dúvl- sa atividade
-

terminará Io

da de que a sorte futura go. Isto, nos obriga;' a per

dos Estados· Unldos e da manecer Vigilantes" � fim

América Latina está unida de que possamos fa�er fren

inseparavelmente ... " te' à cotinua ameaça, de

Disse ainda o general a' um Inímígo que não dá

Meara'!'l' trégua",

dias
I

I ';�, Horario comercial ,

Rua jero�.·
-

o Coeijlo 325 - Conj. lOS' - Caixa Postal 659

FLO*ANP�OLIS'.", - SANTA CATARINA

,Dí� de� ,ilaula Ribeiro
.

A sir reunir-se-:á, este
cacilc:�::�:e�d!���r;�V� Mês na Jamaica
Co�:r:ulsÓri(., -,- Reavaliação. do Ativo .

das pr:�VA.�O�ta-de ��:= �:!�s:o���st���)te�ei�ude ���=

Emtrês8S',(Lei 4357) r: 1m.p,ô,s.to .Adiciona tores da Sociedade !nter- nejadas; (2) impostos sô-

di Americana de Imprensa bre o papel de imprensa' e
-d'e

.

eada (Lucros Extraor nanos)
. (SI]?), a Jupta e membros impostos sôbre publicidade;

,

� Escr,itór.io�, Rua çon.s.,' Mafra,. 5.,2_ do Fundo de Bõlsa da STP, e (3) outras tendências /

�
C p 1 613 F )� .... , a Junta e membros do Cen A Junta. da SIP estará

� aixa . osta ,
. _'- one. .

�):i., . .

SIP C 'em sessão nos días 26, 2rl e
,r .

L" ''__!is'
.

csr: tro Téénico da' ., a 0- �

f " h:H tcall_..,O --,--. 'missão de Liberdade de se necessário, 28, enquanto
.

!
Imprensa,' � a Oomissâo de que os membros e a junta
Prêmios reunír-se-ão .em do Fundo de Bolsas e. o

Montego 'Bay, Jamaica, de Centro Técnico realizarão

24 a 28 ::10 .corrente. suas sessões .no dia /26,
,A oomíssao .:le Liberda-,
de de Impr'.:n�sa. estará reu

-------------::---'

"nída nos' Jías 24 e 25. a

fim de preparar 'o relatório

sôbre o estado da ímpren-

\ .

.r

ECOPlAN
I

Econom:i� e Planejementc lida
- c.:r. c p. 18 -

Processos de tínanoíamento. Projetos Econó�icos.
Planejamento" Econômico. �ricias Econômico·Financeiras.

Procuradoria. 'Legislação Fiscal.
,

CGnsultas e Pareceres sabre a· nova
"

. \
.

lei do Inquilinato

Clínka Odontopediatrica
'DRA. � 9íl� NP(:;E�1 �1\i31ON

,�etodo (psicológiCo. moderno especíalízado .para crían-

militar "estão de acordo
I, com a Aliança. da' qual sào

parte integrante", e q\!6 u

as "esperançaa de . um fULU

.ro melhor para essa gran

. de região' se assentam nos

esforços 'que' desenvolvemos
tanto com II' Aliançq quan

. to epm o Programa de, ii.'l
slstêneía Militar".

' ,

'''Não há' melhores pa:l;t-

sa na América que apresen
71 'tr,) .

tará à Junta de _')ir.e:ores, CI'.N 11,,0.,
da SI�fi.-I�NU1��t.�Ol1l c';;'o �;;. '�>_'
iuas"'rec611l�nd1i'éõeg; :ruftrurlN:� .

. ,-��.:.:,
sões li) ..projetos de ,res11u- .

Fciné. aü36
ção. Alé� fia sitllação da, às 3 e 8 115.
húpren;;;a em cada país, G

(Termina antes de \1eía

!programa da Comissão
,Noite).

compreenderá os seg!lintes .

(Devido à g:rande nretra
temas.:

a) - Cuba e' a manute!]

ção do encarceramento de

'jornalistas naquel,e', pais;
, b) -, Uma imprensa li

vre e um julgalnnto impar'
cial: Uma, an1.ca_ça late!lte

sôbre a imprensa dos Es:...

tados Unidos;
c) � Leis em r.ledidas do

Podei' Executivo que afe

tam a im'Prensa em cada�

.

ças.
Al1la rotação
Aplicação tópica de flúor (para prevenção dá cárie

dentária). " ,

Atende também sras.,
'

,

.

, Somente com hora p18rcada - das 8,3(1 àS.12 e das 14

'o{"'-�181iol"M'. "i!;'r'*' ,?:' '{I.\\ .

",�" _'.>:-' ;i';' li ., . , ......as J' '

Rl1a São J&l'gl?' 30 - Fone 2536.'

RfX�MARCA� � PA�ENTES',
.

'
.

". ,'. "

AgentJ Olicld,1 da. Propriedade
In�ustria} "

Registl J dq mareeis :naten� de ÍllvençiH
nOfUes· conieyciais; tíi:....lob .�e �stabeleclment(
insígnias' frrc..SeS" de prt...f..aganda. e m�rcas df

. ,

.

, exporwçóes
,. I " ,

Rua Tenep.,e Silveira, 29 - 10 andar ;-
Sala 3 - \l�.s da Cas& Nair -, Florianópoh9
- Cabt� �llsto1, �'7 - f'()l1t. SJ12

'

.'.
•

l'
>
r ,

/

, ,

'J)ISQUE·PAQ�.
.. 2'.6 e 1

\,
.

·

..·Li-,

CINEMAS �.''''
"O' .;:'

. � ..

Os EU'�\ Cooperarão
Mais fnt manlente

. I .

Na
.'

.

•

,r, /�I l'�'i
, BONN. ORBE-PREEI;=;'" i---"

Os administradores' dos pro·

gramas de ajuda dos J;!:s�a·
Fone ij435 dos Unidos e Rupúblic� Fe.

81/e hs. deral da AlemaI]ha anuncia·

ram que concordaram em

tensificar sua cooperação
no campo da assistê�lcia pa

ra o desenvolvimento.

O acôrdo foi o resultãdo

. ; de dois dias de reuniões en·

tre . os srs. David E. DelI,

t' Administrador da Agência
tos Estados Unidos para o

,

1esenvolvimento Interna
ional (ADD,' e'Walter Sche·

1, Ministro Alemão para a

"':ooperação Econômica, e

outros funcionários respon·

sáveis pelo programa, de

;Mlsistência da Alemanha O-

cidental.
.

Um comunicado' conjunto
'

expedido após as reuniões

diz:
. "Reconheceu·se, durante

as conversações, que. a Ale·

;:nanha e os Estàdos UniÇios
�stão empenhados em

.

pro·

aramas de ajuda .econômica

de âmbito mundial e" que
ambos os países têm obje-
tivos semelhantes no ajudar
o desenvolvimento econQmi·
éo dos países mçnos adian

tados.
.

,'''.'rendo em vista aumen

tar a eficiência' de seus'

programas 'de ajuda, ambas

as partes concordaram em

intensificar sua cooperação
, no campo. da assistênCia pa·
ra o dese�volvimento, me

diante reuniões' ministeriais

'em Washington e Bonn, reu
niões em outros níveis e qu-
tros contactos."

,

.

Diz ainda o comunicado

que também se discutiram

os nieios de fortalecer a co

operação multilateral de.n·
tro do Comitê' de . Assistên
cia para o Del;lénvolvimento
(CAD) em París e formentar
o m.elho:fttmentÇl �s
ch'ões de auto-ajuda no

ses assistidos.

Falando aos

gem
Alec Guiness

O'Tiolé .

LAWI�ENCE

Peter
- €>i11 __ I

nA ARA'BI,\

CinemaScope 70 _. Tecnlcú

lor
:'

Censura até 10 anos

Ritz'

às .5 e

Miguel Aceves Mej�a
-em -

HOMENS DE FRIGA

Eastma'nColor

Censura até' 5 anos

Roxy
à� 4 e 81j2 h:;.

Steve McQueen
.

James G,Qrner
-em-

1<'lJGINDO DO INI<'ERN0
.

PanaVision·Côr de Luxo

Censura até 14 anoS . I

,

BAIRROS
Glória

/

.'
às 5 e 21/2 hs,

Vittorio Gassman

F:ernande1
Silvana Mangano,
/

em

- JU;J:ZO UNIVERSAL-

,Censura até 14 'anos

II" ,
•

Ip.1:pério '.

,- Fône' 6295
.� às' 81/2 hs.'

Dale ' Rohertson

Sally Forrest
'

0, FILHO"DE' SiMBALD
,

E:luperScope' - Tecnicolor
Censura até 18 anos

Rajá
\

., Robe"rto W'agner
Dolor�s Hart

- em \

O CAPITÃO ERAJ (H,i
PIRATA

\ .

.�S BOAS OPORTUNIDADES ,SÃO RARAS,
POR IS,TO ELAS DEVEM SER.APROVEIT:ADAS. '

.'

\

São 30 dias, durante os quais você adquire
conjuntos estofmdos, ou salas de fqrm'ica
sem' nenhum tostão de entrada.

.

O pr.imeiro pagamento '?
Bem. você compra hoje e começa a pa'gar
depois de, 30 dias.

.

Ai está: 30 dias de ofErrta
30 dias de prazo
os pagamentos...

para você iniciar

o orgulho de uma' casa bem mobiliada é o
orgulho de,quem tem CIMO.

.

,..

/
.

I ,f,1.1'1 @ ['-13 I t
" (•,

JERÓNIMO COELHO

.;t. '.
. .'.

. •. . 1"\

SSISle
;I

disse o sr. Bell que os Esta·

dos Unidos e a República
Federal da Alen:ianha dão

.: :-1 � .

muita importância ·ao :plane
jamento da "auto-ajuda" nos
países assistidos, o que te· nomia.

ria por resultado o estabele.
cimento de uma sólida eco. I

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

Os Agentes Cubanos
aceleram à subversão
Na Améric� Latina

·

" .

WASHINGTON, ORBE· (Deputados.
PRESS � Os agentes comu._'
nista:s cubanos' voltaram ,a
formentar ,suas atividades
subversivas em alguns pai
ses latiria-americanos, após
os reves'es sofridos . cqmo
resultado das contra-medi

das tomadas pela Organiza
ção dos Estados Americanos

(OEA) - declarou o Embai·

xador· Ellsworth' Dunker,
dos' Estados Unidos.

"Arrnistead I. Selden, Pre·
sidente da Sub- Obmissão"
identificou a Venezuela e a

Guatemala como dois dos
. \

palses em que se reinicia-
ram· as atividades subversi
vás comunistas.
O' sr. Seldén' disse que,'

afrouxamenta nas ,comuni.
cações" entre Cuba e as ou.

tras Rep"úblicas America
nas. Observou que tôdas as

RepÚblicas Americanas, corn
exceção do México, rompe
rª1n suas relações diplomá.

.

ticas com o reg;ime de Fi.
deI Castro.

sua opinião, há agora "um

O 'representante' norte-a
mericano' no Conselho da,

Vendas Récorde de Tecidos de
lã' 'Escoces1esaEA" conversou com os jor·

nalistas após uma reumao

secreta com ,o Süb·Comissão
da Comissão de Assuntos

Estrangeiros da Câmara dos

Londres � ORBE-PRESS ..aa caso, se registrassem
nas vendas para a Africa
.do Sul e o Japão,

A prOdução total' das fá·
'bric,'lS escocesas no citado
período foi de 12.857.171 me

trotros quadrados de teci·
dos, contra 12.i392.181 me.

tro quadrados de, teci
Dêsse total forari1 exporta
dos mais de 50 por cento.

-_ 'A escócia ve�ldeli mais
. artig9S de lã durante os no·.
ve primeiros meses de 1964
do que .em qualquer. outro
!?eríodo comparável desde
1957. A "maioria dos tradi-Nader de 'cionais fregueses- ao.quiriu
mp"is tecidos, embora os ,a.u�

.

mentos mais irri.portantes.
- .

de mais de um têr�o em ca.REBnES
E.x:Ca _ em sev c��rro

Lona de freios COLADAS
- 60�J'6 m-ais no apl.lveita
tnéntn dv 1n:n:las.·

Veículo ·200.000
A indústriá aütombbilis

tica nacional marco{Z maiS
um tento com a sàída 'da li
nh� de morital!em de uma

'CA'SA nos FRt""IJ�. das empresas do ramo,
-

do

.

carro de passagei·ro, 200 mil.

R1.!Cl 8Hntvs Detl'ü1vU 453 Na primeira quinzena de já-.
. ·,mül'o, a VOlkswagen. do 'Bm

,

,il lançou no mel'ct1c:ü (/

200.000.0 Sedan, feito inédí:
to na América :J:"atinlJ, para
um só tipo de· veículos. A

Volkswagen, que é a maior
produtorrt de' autom,6veis do
,Brasil fabricou, até 31 de ja
noil'o, 382.720 unidades, en•

tl'� Kd�nbis {3 Secüm .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vlet-Na!de Inquietàeão -ao
CIDADE DO MEXICO" - da agressão comunista no pode ver sua trama rrorun

OE � Os principais jornais Viet-Nam do SuL 'da e .suas manítestações,
desta capital, bem como ou- "Ultimas Notícias", depois embora sejam muitos' os
tros ele várias cidades lati- de notar que o "Livro Bran- que querem fechar os olhos

no-americanas, consideram co" apresenta um amplo de à realidade de uma agres
que o "livro Branco" emiti- .senvolvimento de elementos são, que tem, em- suas raio,
elo pelo Departamento ele comproríatóríos da agres- zes, o propósito de estender
Estado Norte-Americano, na são norte-vietnamesa, diz: ao resto do planeta o dorní
semana .passada, é um va- "Qualquer observador a- nio e hegemonia cornunis
lioso documento que reve- tento ao, curso dos - aconte- tas, " A verdade das coisas'
la claramente as realidades ,cimentos no sudeste da Asia, é que no Viet-Nam ,se dilucí-

d�-m interêsses que q todos

O� 9 osP i iius c'h ino�e(\
" �:��� 0�0��:0; :�:a��', :�

u 1$., i�b
.

�llIj. • � personagens no mundo elo

�guard !1·m nrdel" de ;:����ed�;a�n�e�:c;ic�'aa.��� ��i�:n a,a:g�:SrSa�tiaeS S�ec�:
ir

'

,U U,· I
'

'�.: r:�:' �:J:l�gO, d��t�gT���: . / ;�l;�S i;�;;el;�;n:e, salvo um

,

b'
"

vermelhos, ., O Livrá Bran- . "El Mercurio" de Santia-'

,n, "1' a·',t,qu'e', co do. -govêrno,.n0rte-"U11eri- 'go do Chile diz que o Livro

lill cano contém,' em
'

conse- ,Branco contém provas írre-

quêncía;" dados que, não de, futáveis do envio de grandes
RIO 10 ,(VA) Os Nove chinesescon- vem desconhecer-sê';" quantidades de armas para

denados por subversão, foram ontem ,aos

.

Por su� vez :,,:i;;xl:elsloi:'" os guerrilheiros' «ío Vif-!;,

d S·
<
'. diz que "o caso do :Viet-Nam, Cong ,

_

apartamentos as ruas enador. Y'ergueiro cD�o o case> da" ée>�êia el�1 ,"-La Prensa" de Lima 'a-

e Almirante Tamandaré- que ocupavam até, 10�Q, _estfil;)l,}:s,e �\lnia" �c���i, plaude a atitude "enérgica

di 'd '

' . �' ,�, Ih
"

..
'" .ríeração .amplíssíma.; Iigada e decidida" ele Washington E;

O la a pnsao, para reco . er .oxrestante - .de ' ,,_. "'l,;' '.'.

���=a�a:a::�S�t�O�S'P;:l:ari�:�l�dat:;, ..�B'a'n- d'-'-;e-ltI r-a '-'--·0-s ·�E:\�U'-'"·'A�-'---:--quando 'se encerra oprazo de -lêi ':para o pe:-,
"

"

.

'
'

elido de reconsideração do ato do Presidente ,

'

'"

, �,

��t:�����:-s�U�o�o�::r�:OoUr��u�:S�n�l�é-S'I'mbolo d'a' Am,·z' decIado peJo advogado Sobral Pmto, mas em, -, '

"

I

face da providência agora tomada pelos cbi- ", 1.' - .' "

,.

neses, admitia-se a hipótese de uma !evis5.o WASHING:rON,' _._ OE histórica bandeira, alvo-ru- e transferido para, outro na

na intenção do advogado, que, entretan to, Fm. cerimônia comemor,ati- bro-anil que inspirou Fran- via, de onde assistiu ao bom

,- 1 'va do 34,0 aniversário da a- cis Scott Key, há 150 anos, bardeio d� forte, na noite
inSIstiu en1 que não tem motivos para m_l�::idr provação pelo Congresso dn a escrever a letra de "The de 13 para 14 de setembro.

de idéia. Hinó Nacional Norte Ame- Star Spangled Banner". Ao amanhecer, viu que a

riC:ll1o - "The Star, Span- A bandeira no Instituto bandeira ainda' tremul,a.va
gled Danner" -, disse o Smithsoniano era a bandei, nq forte e isso o inspirou a

Preslclente JohnsQn que a rá· da guarnição 'de Fort escrever alguns v;ersos..Lí
]'JandGita dos Estado$', Uni- r.,if.cHenry, em Baltimore, bertado, concluíu o poema,
elos é Jloje um símbolo da lVlaryland, durante a. guerra que intitulou "Defense of

cletern,inac;ão do país de de 1802 cOln .os' britâpicos, Fort r.1cMenry",
manter làço,s amistosos com Foi aU desfraldada durante Mais tarde, o titulo foi,
todos os povos, enquanto o ataque da Esquadra Bri- mudado para "The

, I

constrói urna gnmde socie- tâl)ic�, em setembTo de 1804, Spangled Banner" e o

'dade dentro, de suas frontei Pouco antes elo ataque, Fran, ma,' músiç,ado.
raso z cis Scott Key foi a bordo dQ A composição patriótica
O Presidente falou no Mu- capi.tània britânico, em Che-, foi desig.pada Hino N?ci0-

sapea1<e Bay, negociar a li- "nal por i'esolução do Con

bertação ele um' prisioneiro gl'esso de 3 de i11arço de "

norte-,8,mericano. Foi de�içlo 1931.
'

sicões semelhantes.
Na cidade de ,Guatemala.,

-

o comentarista Rafael S.oley
Reyes ,declara em HEI Diá- '"

" .

rio de Centro Ameríca" que -'v1I-un�cin�:1 H'Ol'e Receberão Prêmios com
���:eo :r;���ã�xP��;te��::� '. ' ! I� l},\lI,/. ,

'

.

"

'

.

ti,

ricana e revela as táticas as- • Q
" ,I PI' H t I,sumidas para enfrentar a. no uerenna a ace o 'e

.

agressão comunista. '

Os protestos da União So •
viética e da'China' Comunis- •
ta - acrescenta' o comenta
rista - "não são

_
senão con- •

sequência do ; fracasso da,
ínfiltrnçâo, Agora, os agres- '."','sores .oomunístas chin�ses, jIIII

norte-v-iet-namenses .
e sovíé- •

ticos estão advertidos de �
que não poderão ce:mtinuar, II'

ajudando, CP1110' vinham Ja- •
zendo, 08 guerrilheiros do A1l
Viet,Cong; LlS quais, não' fôs- P

se essa ajuda vermelha, já _
estariam !iq�:i��cl9s ;e, ex�ul- lf1
sos do' terntono ele Víet- P

(

Nam dei Sul. ':';'''
' ...

-
--
-
•
•
-
•
:.
,
· \

•
-
,,'
•
•
,
•
·

'

•
•
-
-
-
,
•
•
•
-
,
•
•
,
·

�

-
_.
-.
•

Um ,membro influente do do Chile, Cllmpos Menendez cretário de 'Estado, Dean.
Partido Liberal pediu a for- disse que o pais necessita Rusk, manifestou ontem a

,mação de um, partido cen- de um movimento centrist8, satisfação dI? Govêrno nor- �
trista capaz de substitüir os nôvo e amplo, .que �rabalhe te-americano pela vitória,
partidos Conservador e Li- pela justiça social e' o ,pro- dos demoerátas-cristãos ,do �

beral, derrotados nas elei- gresso naçional. Esse movi- 'I'n'siclente Ernardo Frei iii
ções parlamentares de elo- .mento - acrescentou - se l1<'lS eleicões chilen'ls_ Refe- •
mingo, Enrique Gali1pos proporia aÚair os me-mbros riI1d.''';-se "ao coniúnto da si- �
Menendez, financista e edi- dos partidos Liberal e Con- TT""rií() D'" A>'l1é"ic� L<ttina., �

tor, exigiu a renúncia dos servadol' e os eleitores h- P"'l 1''''fi'órh sôbre' a.' ajuda •
lideres liberais e conserva- dependentes, SaUentou que 20 e<:trann;ei,ro, apresentado �
dores para dar lugat à rear- os partielos direitistas del'e-',1Clntef"l à Comissão de Assun- ..

ganização. Os conservado- ri,am compreender a neces- tos Exteriores do 'Senado, •
res, liberais e radicais foram sidade de reorganizar-se em disse Rusk: "A vitória dos liliiii
os que sofrer.am a pior der" face' da derrota, que quali- democr.atas-cristãos lma.rcou ..

rota no pleito que' deu aoS fICOU como o maior desas- a preferência do Chile por •.
democrátas-cristãos uma tre da história política dO reformas pacífic.as.' O cami. liliiii
maioria sem, precedentes na Chile. 11110 que leva.vá a isso será ..

portante para sua administração. Decidiu a Câmara dos Deputados, as- \ dificil, mas, desde sua pos- •
M f

sim como a matar represen; Dez Mulheres no GOllgresso se, ,em novembro último o liliiii
1 csa 'azer um leva,ntamento sôbre as ne_C€,l;:" tac;ão no Senado de 45 mem presidente�já vem prepará'n- \:

bros, Na Câmara dos Depu- O 'nôvo 'Congresso que se· do o �erreno para 'ambiclo- ..

sid�des d.e moradia, tanto para os deputad;)s t':1clos, os liberais terão seis rá empossada a 21 de' maio, sos programa de estabiliza- •
,

f r

é!
• cadeiras, os conservadores I terá acentuado tom ·femini· ção econômica· e desenvolvi- •como para os uncionar.iüs, ten o por obJietl-- .

, três, e os radicais vinte. Is- no, pois for,am eleitas dez menta."
to significa que os conser- mulheres para a Câmara Em Londres, os COll).enta- .'
vadores e os partidos cen- dos Deputados e umá para rist,as disseram ontem que.o liliiii
trista e de centro-direita for o Sena10. Cinco deputadas êxito dos democratas-cris-"
marão a faccão menor, nu- pertencem ao PDO, duas são tãos _JIo Presidente Eduardo '.
,ma grande \ d�sproporção an socialistas, duas 'comunist,as Frei poderia ter amplas re- liliiii
te' a bancaela de 82 membros e uma radical. Foi eleita se. per9ussões na América La- ..

do PDC e a de 33 membros nadara a comunista Julieta tina. Os principaiS jornais'
da àliança socialista-comu- Camp14sano, que era deputa- londrinos deram grande im- III'
nista. d�. portância 'ao res.ultado' do �

pleito' e 'Ié(Üc'lraái��:;am- •
pIo esriaQo, tanto naJ cOlu-, til

nas de:' otícias como 'nas pt - 'Dominós .

'

pâgina� edit'<n'-iaisl :.":'�_, !,_,,,"�_� �=: odginaIi���? m.

ao afã dos chefes' comunis
tas de estender sua hegemo
nia a todo o' mundo".
Acrescenta o jornal mexi

cano que a explicação dada

por çsse Livro Branco faz
com que se pense na 14r

gência de as Naeçõs Unidas
e

.

os países zelosos da liber

dade e da democracia - o

cidentais ou não abandona

rem sua passividade e con

tribuírem, com decisão, pa
ra que se alcance uma paz
suficientemente vigorosa, se

I '

Wang Wei Chen, C:.11 Ching Tung, Su

Tse-Ping, Wang Chin, Wang Kao-Ting) l\la

Kao-T�eng, Sung Kuei-Pao, Chang Pao

Sheng, ·e !-lou Fa-Tseng . estavam 'aparente ...

mente bem dispostos, havendo até ruidosa

confraternização" quando os. três úÚimos,
que estão recolhidos no 1. Batalhão deCar
ros de, COinbat�, na' Avenida Brasil;' encon
tram-se com os outros seis, no apartamento

, ,

1707, da Rua Senador Vergueiro, 200 ..
seu de H,istória e Tecnolo

logia do Instituto Smitnso
niano, tendo àtrás, dêle a

pede que as) outras
cias' ocídentais adotem

LOGO 'A NbITE
vinte e uma horas no Que
rência P'alace Hotel, 'as fan

tasias vencedoras e classi

ficadas no Baile' Municipal
de Fpolis, receberão as tro

féus . oferecidos pela Fundi

ção Ttipy,

Um coquitei, 'será ofereci

do pelo
' Q�el:ência Palace,

mi pessoa de seu Gerimte o

Acadêmico Walter' Luz, a '

quem antecipamos os n('JS

sos agradeciinentos. j -»

, c''

Deverão 'estar presentes: ,

Rainha, do Carnaval.,: de'

Fpolis 65 � Eleziana Haver

l'outh

1.0 lugar luxo - Arena em

Grande GalÇt - Dione, Bil�
b,au Silva

2,0 lugar luxo - Magia do

Ol'ie�te - Vera Cardoso
, i

I3,0 lugar luxo - Carnava
na IIolanda, . Yara Gual-

'

berto

1.0 lugar Autenticidade
Bailarina Hung'ara Regi-
na D'Avila

2,0 lugar Autenticidade
Minha' Doce Gueicha - Car-
mem Guasco

Star

poe-

3,0 lugar Autenticidade

Japoneza - Maria Auxilia

dora Homem

4,0 lugar Autenticid,<tde
Dançarina - Egípicia Bea--

triz Corrêa

5.0 lugar Autenticidade
Escrava - Marisa Benvenut

ti

Curso de Erradicação de -Malária Rara Médicos
ORBE-PRESS - MINIS- , realizar-se respectivamente cos malariologistas e nele

em São Paulo e Venezuel"l.' poderãO inscreve,r-se profis�
Os referidos cursos desti- sionais devidamente habiLi

nam-se à form.açãq de médi- - tados ao exércicio da profis-

TERIO DA SAUDE' - Estão

zentos e dez mil cruzeiros),
Os que se habilitarem, se

rão' matriculadós num dosem organização 2 cursos de

erradicação de malária, a cursos acima mencionados,
cO,ntinuando a perceber a

remuneração já aludida e

mais _uma bols'l.. de estudos.
pa,ga 'mensalmente, Após �

conclusão e apl'ovação em

um dos cursos, o médico se

rá contratado pela, Campa
n,ha, com um mínimo sala
ria'! de Cr$ 375,000,00 (tre,
zento§ e setenta e cinco mil

cruzeiros), por mês, pelo
prazo ele 1 ano, renovável

são médica.
Os cUrSOS terão a duração

de 4 a 6' meses. Antes da

lTI.'ltrícula nos' mesmos ,os·

candidatos selecionados fa-

o problema qa mo-
rão um estágio de 2 a 3 me

ses,' em áreas de trabalho
dos Setores -que compõem a

Campanha, no país. Os can

didatos receberão, ' durante

o estágio, uma reimineração
mensal de Cr$ _210;000,00 (du

radia preocupa

. 6.� lugar Autenticidade .
Cleopatra Estelizacta. - Tâ,

nii't Slowinsky
conforn:e a legislação fede-
ral vigente.

'

E' compromisso ,prelimi
nar, para todos os candida-

1.0 lugar Óriginalidade
Puerrouth - Helenita Miran

da Ramos

'tos, o de aceita.r d�si9.'nRc;ão
para qualquer p'lnto do ter
ritório nacional, uma vêz as

sinado o contrato,
'

/

2,0 lugar Originalidade
Deusa do Sol - Marita Bal

bi

Para outras quaisquer in
formac;ões, dirigir-se a seção
de Divulgação Sanitária e

Formação de Pessoal c:a
,CEM, à Av, Henrique' Vala·
dores, 17, s/loja, céntro, Rio

Ide' Janei1:o .

3,0 lugar' Originalidade
Baiana' Branoa Eleziana

Haverrouth

4,0 lugar Originalidade
Dora Rosa - Baiana 'Etar,

c,a.

-

mesa da

deputados
BRASILIA 10 (VA) - A Mesa da Ca

mâra decidiu fazer reuniões regul�r�s tôdD�

as qUqrt�s-feiras, às 10 horas .da manhã, pa
ra, em cumprimento ao Regimento In�erno,'
adotar as suas d2cisões em equipe. O Sr. Bi,
lac Pinto �onsidera isto um pontQ muito im-

VO éli elaboração � U111 piemo que possa dar

solução ao problemfl. I\Ta próxima semana,

ó Diretol'-ge.nd da Câmara, Sr. LuciaIto' Al�·
ves de Souza, entregará à Mesa um J:e-latório

Wâshin"ton

5,0 lug,ar Originalidade
Ana Maria Schaéfer

6,0 lugar Originalidade
Cigana - Cecilia Maria Ma

chado

- O Se-
7,0 lugar Originalidade -'

Baiana Branca - Maria Apa
recicla 'Simão

8,0 lugar Originalidade
Pierrouth _, Sônia . Regina
Costa I '

Mensão Horirósa - Baia

na de Verde - Vera Porto.

1.0 lugar luxo (masc.) -
Rei da Noite - Jean Verde

1.0 lugar orig. (1'm1Sc.) -
Pintor Real - Ismar da
Silva

2.0 lugar Orig. (masc.) ��

Vendedor de FlÔres =� 1� ',' I

noel Garbelotti

3,0 lugar orig. (ma5,C_) ,

Sacerdote de Tróia - M:'.�',
co A. Carvalho

4.0 lugar orig. (masc.) "

P{errouth - Rabi Gar,los
Blocos:
1.0 lugar - luxo - Bali- '

zas
.

1.0 lugar - originalidade
� Palhaços

2.0 lugar
=,.,_",,..,_ - Anjos

3.0 lugar

Originalidade

Originalida01e

"\ I

J

B "I
._ ah6

um coo

às -_ Radamés
5,0 lugar - oríginalídade

-:- Rio Antigo,',

� : , o DEGORADOR Manoel
.Garbellotti;.

.

receberã um

prêmio pela sua original e

belíssima' déçoràçãQ - "Rio

Antigo" - que foi, homena

gem ao' IV Centenário' 'do.
Ri'o de Janeiro.

• r
'

HOJE, "a Senhora GO- ,

vernador Celso Ramos, no

Palâ.eio Ágronôi'nica, .ôfÇ)l'e-
,
: cerá um" elegante . chá, a

Serihóra' ·'Atmirante ' . ·Am:eo·

Dantás' Torres.' Na o�,,"sião

clona� 'EOOh, fará uma a

presentação de dona Nice

Torres, às Senhoras pre
sentes�

\ '

"

", t

AMANHÃ, 'seguirão para
Porto 'Alegre, o Sr. e Sra.

Almirante Aureo I (Nice)
Dantas Torres e o Cap. Ten.
Isaac Benchimol - vão es

perar . o Presidente Castelo

Branco.

. �� .. Procedente' do' Balneário
cÍe Camboriú, chegarão hoje,
na HIlhàcap'�, o sr. e sra.

Ministro :M:ario (Elizabth)
Vieira de Meno, que resi-"

dem em PariS.

ROSA MARIA, filha. do ca

sal di'. Heitor (Rosemary)
Steiner, no dia vinte � qua

tro de abril vai comemorar

quinze primaveras, na rua,

Visconde de Ouro Prêto, n,o

28.

São convidado':l para o co

quiteI de hoje no Querência
membros da Comissão Jul

gador,'1, que elegeram aRa·

inha do Carnaval e classüi·

'car�m as fantasias dó Baile

Municipal. Entregarão os

troféus aos vencedores.

O CLUBE PAINEIRASpro
ximo domingo. vai com«;lmo

, r,ar mais. um aniversário. de

'fundação, ,às vinte horas.

",m�1 ,rt�
I .,!!fi' I. � lU

VAI comemorar quinze
primaveras no próximo dia

dez de abril, Dione Bilbau
Silva, no Clube Paineiras.

,

NO dia 17 de abril próximo
- sabado de aleluia, o crQ;

nist,'1 Celso Pamplona, vai

promover no Lira Teiús Clu

be, uma soirée denominada
- Noite de Ciderelá - te·

ma M_y Fayr Lady. Vera Fa·

ria, Celso Eduardo, Flôres
Lino e Otávio Santos, parti
ciparão. Orquestra de Aldo

Gonzagll e figurinos da Sr�.
Jurema Gonzaga. Decoração
de Garbellotti. '\

O SR. FERNANDO Macha

",do, Um -dos diretores de Ma,

chado & Cia, está receben
do visitas de -alto represen
tantes d.o comércio e indus-
triais paulista!', par,a novos

lançamentos.

ACABO de receber "O PI-

TUITARIO",
da Faculdade
da U. S_ C.

orgãc. óficial
de Medioina

Foi uma notícja limito tds
te o falecimento do Escritor
Ildefonso, Ju:venal, C(!)labol'a·
dor deste m,�tutino.

' ..... 'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LONDRES, 10 O Prí- Um Ocidental, Willy Bran- 'nha Federal, em vá�jos
meira-Ministro. britânico,. dto pontos, especialmente' no,

; Harold Wílson, regressou de das construções aeronautí-
: sua. visita oficial de ,48 ho- Comunicado. caso Disse também que o

ras a Bonn, em que, con- G'ovêrno britânico aprova-
terêncíou com o,Chanceler O ' comunicado conjunto va em linhas gerais a decí-
Ludwig E;rhard concordan-

.

divulgado após o encontro são :tomada pleo Go:vmo
/ do com êle em realizar' con Wils.on-Erhard destacou, co de Bonn.' em sua política
sultas aos �tados,Unidos e mo: pontos príncípais, nova n:o Oriente MédiO..A -uma '

França acêrca de novas Iniciativa em favor da reu- pergunta, Wilson. declacou
';propostas a União 'Sovi�t�ca ,nificação da Alemanha, a que examinara, com o ·Cho:n
para reunificação 'da· Ale- busca de um. acôrdp .. nu- cEner �rhard ,3, ..

: Pl"Opbsta
manha, Entrevistado \ em. olear entre os aliados '3 (1, polonesa. para .a c,riação<de
Bonn, antes de partir, WlI� . compensação dos gastos uma zelia d:emilitarizad9, .na
son não: forneceu' detalhes com as tropas britânicas na 'Êuropa'�. que a,:pro.veitara a

. sôbre as propostas,s à Uníâo Alemanha FéderaI. Se�un� ocasiao- para. manifestar
.: Soviética para a reuníríca- do o comunicado, o <Primei- seu ponto .de vísta de quê a

ção da Alemanha,
.

Entre- ro-Ministro Wilson eonnv- criação, de .tal zona não de
:. Iif.' !!lJ;�'" vístado �em 'Bonn, .antes de 'mau, no tocante à reumtí- �eria modificar o equílíbrío

te,' :';�I'" ��.L.·�, II.��'·"
partir, 'Wilson não forneceu cação, o ponto de vista bri- de fôrças Leste-Oeste e que

c � �'i detalhes sôbre as propostas, tâníeo de que o
. -Govêrno a -ref'erída 'zona não deve-

mas disse que êsse'�fÔra o de Bonn, na qualidade rie ria' Iímitar-se' à, .Alemanha.
r-, c' � ponto mais .ímportante d� "único govêrno alemão 112-

.� �i I" suas conversacões com 'Er� ga1mente constituído, tem o Disse' ainda 'WU;on ;que' a
M r ''1.( d P

, ",
M" t

.

dí 't de- fàl -

n", reducão: das fô,rças br-itâ;ü-�" nar " O. rnneiro- lU1S FO_ nrei o .: ar . e l" nome
_

britânico entrevistou-se tam do' povo .alemão. "0 Chan- cas na Alemanha Ocíden
,\

1
-

'bém com o Prefeito de' Ber-� celer Erhard aceitou con- tal 'sa-Íra de cogítaçâo uor-

____� � �-�--��-�-�'�'---�------�- �Ue pua �illu a Gci- �:oo a�mã9 ha�am"M-
Bretanha, em data ainda sumido uma posição cons

a ser fixada, trutiva ao decídir realizar
./

compras na Grã-Bretanha
para, contrabalançar os gas
tos de Seu exército de 51000
homens na Alemanha.' Lon

�

dres calcula que as- fôrças
brítãnícas na Alemanha
custam 250 milhões de dó-

,

'.1

/ ./

'.

I .

r

. I

Dipilomat�s. Sul
repelem rendi-

Apoio ritânico 8Ô9 'paises
em Desenvolvimento

se destrna .'exclusiva'llE'l.\;,e Dr. �à.shii' Mohamadov,
8, promover a posi(;-:,') ;;j- Ministro da Saude 'da Re"
mercial 'dos paíse� ,,'.Ú C,t;- pú.blica de Uzbekistan; que.
senvolvimento.

.

cbefiou a delegação do ,seu
C:Qlincidinú.u COlll a :13si- país ná Conferência Médi

natura do texto, o �i�i ::is- ca afro:",asiática .enalteceu

Cha'cara em Itaguaçu' ('Junto' a' 'Pra�la)' tro do Comücio brit:'tr:ico os avanços feitos' na pesqui
.St. Douglas Ja:y, er:vic,u sa' niér!ica na Repúl;)llca Â

Grande p0mar, com aproximadamente. uma mensagem às partes' rabe 'Unida
,\

.
.

contratantes do. acôrdo, i\. ))r. Mohamadov disse que3 mil metros quadrados', ·coÍil casa, luz, água mensagem foi entregue pp- o in1.'ercámbio de conheci-
Cem guerrilheil::os mQ�tos ,encanada e fossà.. Serve também' para lotea- 10 Embaixador britânico- mentes médicos e :3, dlsr::us

foram deixados nos cam..
mento .. Vende-se por' prêço de ocasião. no GATT; Sir Edgar Co- são de avançaclas pesquisas

pos de batalha e ob.tros 50, him. as quais têm sido lugw na
entre mortos e' feridos, fo':'· Informações' nesta Redação. Diz a mensagem; "O a- conferência, conduzirá, em
ram 'transportados' pelos côrdo alcançado sôbre (') breve, à eliminaçã:o do�
guerrilheiros em sua retira- -"---� nôvo texto âa -parte qnar- problemas de. saúd� dos
da, infG'rmou fonte su1�viet ta do Acôrdo constitui mo- dois países.namita al,ltorizada. Estas Comu'n'l·cac' a'"'.o tivo de. grande satisfação
foram as 'perdas do Viet-·

, para a Grã-Bretanha, Tra.
'

__ 'til.
� cong cujos .batalhões ata- O C 'S· I d J t d C't ta-se de pedra -tn�ular deentro oCla a uven u e a a-
caram anteontem o pôsto suma importância no pro�A. Usina Peixoto terá sua. ..

'd Ob d P' t' - , ..
. -de fôrças especiais Q_9 Kan nnense a servIço a ra e ro eçao. a ]0- greSi?o' c6nse.guido pelascapaCidade energética au-

mentada de 175 mil KW pa- Nak, situado. ao n('.l"te�de
vem, faz a seguinte comunicação:

. partes contratantes para (l,

An Khe, perto
.

de Qui, J'udar os países subdesenvolra 475 mil KW. Conforme
F"

-

b rt'
.

d ó d' "
. Nho,m lCaraO -a e as no ec rrer o mes as vidas a enfrentar os pro-conv�nio assinado. entre a

.

Eletrobrás e a AID, a Usina -"Agr.aaeço ao povo dos matriculas aos devidos cursos, alfabetização, biemàs do comércio in�er-
d Estaelos Unidos por ha.V:f'r n.acionaI.

. 'Pela' primeira.Peixoto, que faz p,13.rte o
t b dad t'"isistema hidrelétrico do Rio enviado seus' filhos em $0- cos ura, ·or O, nco., vez, icorporam�se a um tra

,Grande, localizada abaixo corro· do Vietnam -

do S,ul e tado internacional pai.ses.

de Furnas, adquirirá seis ge.· inclin�l�me 'ante a'memória .

responsáveis pela maior

d
.

d d di'" d 50 '1 dos norte.,.americanos q:u.e parte do comércio mundialGOIANIA' --- '0' Canselho ' e· JOustiça a ra qres a ClOnaIS ,e mI -,..

f •
.'

_ KW cada um, amphando so tomoaram no campo de bon '

AI'" N'O";VOS prevendo obrigações aspe:-
quarta região militar anuncIOU .

exclusao de-- breml3.Ileira o abastecimellto ra do nosSQ país, a �e.cyiço ençao cíficas para facilitar c co-

G·
. - '

d e erO'ia da regl'a-o centro do ideal .da 1iberdade�', dis� Vende-se .um' ,moderno conJ·unto es'�o'f",_ niércio e o fomento .dos paít ,,' .

d·· d IPM de oia& prlsao 'nreven= e n b<
, •

-

" .a,CJlres ln ICIOS e
.. ,..? .

•

1:',
•• sul. o valor do emprestll11Q se, entre coisas, o Pl'��en,.. , •

'

Í d'"
ses em desenvolvimento.

iva 16 soluta a 11 e dlsposlçao pedlr_em'JUlZ resultante do contrato é de te Phan Hu Quat, ,Chefe do do' (1 llofa-cama e 2 poltronas) ,orra o oe Trata-se de um acoi:Ji;eci�

d·e Fora' cap.tura de 36 pessoas 'ausentes' da 200 mcuislthoÕetSotea140d?orilpUI'od,J,Oe_�oa�ese':' Govê-r,no .sul;'
,

'�',�e�m ),lapa gêlo.,€m es, o
I.

novo. ·.;mento, marcante no ano
�

v �l1ensagem te ..a curI- .. ,'.:;" _
,.'" lIue se inicia".

''''e''ssa�o do dl'a ClOnco mUl·ta� no e'xterior de 30 J ml'J11o-es 'g'l"da a,o povo Q·rt·"-a'''''''rl',. 'ilf'
.

Tratar à Av, MauTb.:.,,_..B.,...._" amost 66� "' ...,' •

• , ......
.

•
J, J" , • ..

.�-t.
'"' ""v .

.,

;"

'
.:

'. -,

SELMA, Alabama, 10 ta .

vez sem cometer vío-
O Reverendo Martin Lu- lêncías, Inúmeros eclesiás-

....
ther King, que chefiava. 9,. tícos brancos e negros ch;;-'
marcha de cêrca de dois gados· de Nova York, Bos
mil Clérigos negros e bran- .to., e Washington para par
CDS sôbre Montgomery íní- .Lícípar de manírestação
eíada às 20h45m, GM'r, de usavam seus hábitos reli
ontem, ordenou pouco de- glosas, enquanto outros pra
pois o regresso dos seus se·, f,eriam envergar roupas eí-

, guidores . para a igreja do vis. A marcha desta cidade
bairro negro desta cidade para a capital do Estado
de onde· haviam partido foi iniciada sob a direção
logo que a polícia estadual de Luther King apesar da
'interceptou a marcha, des- ordem em contrário emitl-

da pouco antes, em Mont

gomery, pelo juiz federal
Frank M, Jolmson, e -. cio

apêlo feito a brancos e ne

gros pelo Presidente John

son para que se mantíves

sem em calma e respeitas
sem a lei e a ordem, Entve-

tanto, diante da fôrça pn-' ,,' Iio

t
'

licial postada à saída de'l-·n.:am:l ... .11.'; ,�.•.
ta cidade, Luther King 0,:'-".....1 �.:I
denou o regresso de seus

seguidores à igreja de onde

partiram minutos depols do
início da anunciada mar-

cha para Montgomery.
No momento em que o

cortejo ia colocar-se' em
, \ ordem de marcha, Martin

.

BRASILIA _. O ministro Milton Cam- Luther King declarou ;\os
pOS agv?1'da O parécer do ministro relator _ que dêle pretendiam pii,rti

N 1 d dpar: "Não tenho outraunes Lea, o' Supremo Tdbunal Federal, alternativa. Peço ét tod'JS
sôbre O julgaJ}lento de habeas-corpus impe- que se reúnam a nós 'l1e:ita

t d I d d Alf d
.

'

marcha, pois esta tarde ·t.o-
. 1'a O pe O a voga O re o Tranja,ã fim mei a decisão de m'1l'e.l1ar
d d 'd' "

d sencialmente, em' não iJil,�-e eCl Ir acerca a expulg-ão...:lo estudante Chegou a hora; colherei." oy. tuar· com a
\ agressão cornu-

.

José Herculano de' Azevedo. O senhor Caio· que houverdes seme::>.do!"
nista e em não: aceitar' .ne-.

IMario Pereira da Silva,chefe do gabinete Lide� Direitista Ataca
nhuma solqção' internaojo-
nal para a guerra' do Viei;-do ministr,o da Jl!lsti�a,1'evelou' que os nove I�uther King ,

nam qqe não conte COlmo

chl·nes s d d b - .

coi1setimento do povo, e doe, acusa os 'e su versao e esplOna- Em Los Angeles, c(:nuen- ,

I Govêr.no do Vieb:ml1,1, (10gem expulsos do país pelo presidente Caste"- tando os, acontecimen�:s l�C Sul. o Chefe dó �0-0V.êLllO,1 B d
-

d' B "1
-' 'Alabama, Robert iii e1cn,O ranco pO eréio e�xar 0 rasl antes de fundador da organizaqão

Phari Huy Quat, denuric10ü

indultados. de extrema direita 'John'
as atividades dos. comlEllS-
tas no país assim como oBirch Society", dechrou
"grupo de pessoas" que. faznuma entrevista colet.iva

.

t
" . a campanha para a rOllcl'-

que o movimen o llHCIH'l)·· .

'

, .�, ção do Sul, colabol'ttndocionista negro faZIa �-1r,e
.

t b
'

.

. com os comunlS as .so ade u�1'd�lano comunLt,a pa- bàndeira do neutralismo,.'ra d-lVI Ir os norte-mneri-
.

O Ministro de' Relacões
canos· a fim de instam·!3.l'. .

Exteriores, Tl'an Van, �xor-
'''uma república soviética

tau os dlpiomatas ,presentes
negra no sul" do' pais". . O

a lançarem uma ofensiva
plano, acrescentou, foi ela-
borado em 1929 pelos 'líde� diplomática análoga â lan

cada no terreno' milital' e
j res comunistas que afirma- �conôÍnico. FinÇ!.lmente, oMANAUS _. Com maioria de 1400 ram, ne�sa ocasião: "OS

Embai:�mdor vietnamita em!)\7�tos Vinicius.C.onrado foi eleito prefeito de' negros que vivem no ,sul Londres; WU'Van,Mau,'fl.edos Estàdos Unidos. devem
Manaus derrotando J.oãõ Braga Junior da ser considerados como os.

finiu o o,bjetivÇl da. d�pl(J-'
. macia do país como um

aliança PSD/PTB. ViniCius é candidato do indígenas de uma :::olônia cOlnbate desti�1a.do a ci;mO�p�imida," Ademais, Welc,hgovernador' 'Artur Cesar Rei,S e da revoluc_,ão. vencer 'às naç;ões aniigasacusou o Reverendo MartIn
da necessidade de deter a

Luther King de ser "um
agressão comunista. D�stapescador de águas turvas, .

f
' ,

, ,con erencm, (participamhipocrita e doutrinado pelos
't t

'

d' 1 t
, VII1 e e res I IP ama"ascomunistas", Nesta CIdade,

1 h' QUe· c esempen am cargoS'
ao ser interrogado 30Q1'e as

-

t
-.

_ no es rangelro,declaraçoes do fundador

da "John Birch SocIety",
Mortos Cem Gue-rriIhe�l'osLuther King Umitou-se a

,dizer: "São demasiado ri
dículas para merecer qual
quer comentário."

",.

.ceo
�'ÚlTIMA )HORA

SAIGQN, 10 A eoní'e-
rência dos chefes diploma
ticos sul-.vietn:amitas ipau
,g-�lrada ontem �ne.sta capi�
tal; reafir.mou que ds objé
tivos da po�it,ica do Viet

nam do 'Sul -consistem, es-

RIO A Comissão .Párlam,entar de In-

quérito que investiga a situação do sistema
bancário brasileiro, OUVIra no próximo dia
.23 o Srs. Luiz de Paula Figueira,' Diretor(

Superintendente do Banco d'o Brasil e Tânjo
Nogueira, diretor da SUMOC.

RIO - O ministro do Planejamento
profer�u auJa' inaugural da Pontif'cio Un�
€rsidade. Cató!-ica"ressaltando o papel que o

�stabeleci�el}to poderá desempen�ar no

Planejamento NacionaI.

I.

BRASILIA _ O ministro da 'Guerra
J irá ainda êste mês aos Estados Unidos,adqui
ti,r moderno materal - bélico para 0, exército
brasileiro.

' Peixoto:
415 mil, kw

RIO Como informamos anteriormente
o governo não precipít,ará problemas :-cainc!
dência de mandatos em face da decisão da
assembléia de Minas prorrogando o mandatol
do governador Magalhães. Pinto..Declaração
foi feita pelo ministro da justiça Milton

Campos. ,/

,k

-'-:oi!i-_,

, s

r
J

- VietaJ Coopel'ação

,f

Na entrevista, ':: )li:�tl.':a
.concedlda em Bonn, Wilio.�
anunciou que fôra decidida
a realização de estudos PR
.ra uma cooperação entre a

Grã-Bretanha e Ia. "'\lema-
.

dívlsaslares por ano em

estrangeiras.
.

ao'Co�unismo Selos Especiais Inmemorarêo a Vida
de fHURrCHlll' I'

.

. /'
Londres ORBE-PRESS vida de Sir Winston Chur-

- O· Diretor dos Correios chi! e outro celebrará o 25,0

britânicos, sr, 'Anthony Wedg aniversário da Batalha .da
wood, anunciou na Câmara Grã·Bretanha, a épica resis
dos Comuns que diversos. tência que ins.pirou as imor
selos comemoramvos espe- tais palavras de Sir Wins
ciais serão emitidos na Grâ· ton: "Nunc,13. na história dos
Bretanha, no corrente ·--ano. Iconfritos humanos tantos de
Um dêles' será �lusivo à veram tanto a tão poucos".

. I'

cano por motívo do desem- '. te-vietnamitàs e do. yiet
barque dos. fuzileiros' na- cong rejeitaram negocia
viais �m Da Nang, cões sôbre o Vietnam do

Sul antes d� uma retirada

incondi-cional das fõr ;as

dos Estados Unidos,
1;erminou a· Conferência ue

Camboja
4/��' •

•
-

N d �Si-PNOM PENH, Camboja, . O PrínCIpe oro 0111

10 -. A Conferência Anti- hanouk, Chefe de· Estado

norte-americana do ")OVO do Camboja que convocóu

Indochino terminou ontem a conferência , 'disse que

exigindo a retirada dos Es- seu país' insiste em pJ;ocla-
tados Unidos do· Vietnam ,mar sua sincera e t�tal "0- , Producão de Automóveisdo Sul.' Também pediu no- lidariedade 'aos _povos do -

,
,

I
.

? Somou 16.166 o número de·vas conferências interna- Vietnam do Su e· Laos e
.

t' 1
•

Frente rle v,eículos produZidos pela in.-cionais sôbre. Laos e Cam�. em par ICU ar a '

N' 1 'o dústria automobilística na-
boj a, A conferência, .à qual Libertacão aCIOna Ci.'

"

d S 1 V· • 0110') ciO"'13.I,· em J"áneiro' u.'ltirno, oassistiram 38 organizações Vietnam o u levC,.,·� -

.

t que representa um acrésci- ção de auto-veículos, com •..
comunistas e neutralistas, e ao Pathet. Lao comUnlS a,

.

-

se mo de 8% sôbre igual mês 6,177 unidades, ou sejam, ._

peqI'u uma n.óva reunião no 'Laos, na açao que
.

do ano anterior. Por ·catego- 38,2% do total. NÇ!. cat-egorla
em Genebra para solucio-' propõem· levar a cabo para

··d d
"-

ria, a produçã.o de janeIro
\

e carr_9s e passageiros a-
nar a.s. ques·to-es da Indo� obter esta' paz, com sua

1
.

d' t
. d"foi a seguinte: carrqs de pas que ,'1 lU us na pro UZlU,

china, como o solicitara liberdade e completa inde-
sageiros, 9,233; caminhone-' em janeiro, 5,052 automóveis

Camboja, As delegações nor pendência. o que representa 54;72% do

________________:__:___. :------_;;..-----:--�-' total fabricado no 'País.

tas, 4,341; jeeps, 997 e "cami.
nhões e ônibus, 1.595. Çoube
mais uma vez à Volkswf.l.gen
do Brasil liderar a fabrica-

Enaltecida ã'
�

,

: Pesqt!isa M�dic�
nê Rau
ORBE-PRESS - RAU

LONDRfrS Orbz-'Pl.·ess ' de um n<1VO capítuio. :0;

A Grã-Bretanha teT/;;! pa:'-
.

Qmirto) do Acttrdo rJp.n,l
te destac�,da na red,t';:io ,de Tarifas e Comércio que

J

. Divulgue
Leia, Assine ,e

"O ESTADO"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Chaleirâ ,

Bme Itada, /
18' .rm

Cr$ 2.'150

"

,

\

"

,

I"

{
I,·,

'. -

"

�AN'tA 'CAT�A· PREP1Sf\ DA Im, 59 '

, . , ",'

"',' .,1

Oport.unidades em ImóyeiS -. ". ',1;�
,-

. •

CASA, NOVINHA DE ÀLVENAlUA '·:P.IWNTA PARA Mú:RAR :aaro fimc!o>
tlal "-7' Cqm 3 quartos e. demá� d,ílpenqênéi:às., "

Pode ser VISitada de 2.a I;l' sábado nO. horário comercial.
,

(;om entrada de Cr$ 2.0OQ.900 e;saldQ érn 20 meses.
Rua Santos Saraiva eéq�' da Odilon Gallotti no Mbrro do Geraldo .,..... Es

.mto

.
��

..

·

� N��.na Vereador Batista pereÍrà casa com 3 quartos Q d�ís 'depenoo.� .

,

,das' - Tôda de tijolos. .,' 1 \ í�,

� ,Na Agronômica �asa de �lvenaria com -2 resldências:

I

Na p�'te de cims 'it
: � quartos - 2 e:alas -' cozinha 6 banheiro; Na parte de baUj:o - 2 qu�rto8 - sala
-cozinha e sarlitário,

"

"

' ,),
.;... Estreitá ,;.:_ Rua Balneário - Gasa lia material cnnl garagem, 'lo'erreno. fl'e�

• , , '.' . j

te para o mar e fundos pan a Rua BalÍ.leál'�o medindo �O,40 de ft:e�te por 54�
de fúndos: Preço fa.cilitado. Entrada ininima.

..;_ Fina re"idência a RUà Visconde 'de Ouro Preto - >2 pavin\�ritqs .em cima. 4
quarios _. 4 ��las - bnnhell'o - cozinlla e�vaiaitdão: eIn'baixo'4 saJaS - 4 quar-
to� e �ep(;l1dências sanitárias, ,', -

.' I.

. - Praia Perequé ..:.. Casa nm.'!em ser háilitad3 � 2 pwrim.litos �o Ia-: �

eilitado: J .�., ,
'"

,

i. :, � ,

.

� r .

.

, '

- Praia - Lagoa da conooi'Çã() .;...
rc'a�a' com um'gramÍa �rreno. Boa opor- .'.

,�dade para loteamentô. .

'

'. - r.
,

- No, Jardim ,AtlãV.o - '.ferrenú bem localizada' - inetáde dos: preços, cor-
rentes.,

" .

>:"

- Praia Coqu�iros ..,.. casa de' :madei'l;'a .de' lei na praia dtt. Sáud8.de. Aceita o-

t�rtas. Bom ptéÇo.
'. '

",- .I

· - casa no" centro - Rua (ionselheiro Mafra - 'ótimo ponto' pafa comercio
_ Casa com 3 quar�os -.3 salaS. - cóZinba :... banheiro e diSpensa.

"

.

'

.

,

"

. �." \.' .

- S(mrado 'Comercial' e Residenc1ài .

bem no ceQtro ,_ Rua Arcipreste'�iva.·
Na frente do cine Rltz. No.terreo Loje eomereiâl t1' �scri�rio; no alto,ampla fe-"
I!lldência. Possue _ainda amplo porão para' �t:pó.:rit<>.

.

- Aparta!l'l�nto no Moti'a - Edifiéio Eduardo - 3 quartos - sala - oom·
,I '. , " I·

'

ilha - ba..'1heiro C9mpleto - ,térreo - Para.a venda oti troca por carro.,
.

'_ Ru'3. São J'orge D.O 51 - C�ntro - Casa de ,alvenaria com 2 salas - 2 quat'
tos '_ Banheito completo e oozinhâ.

., " -
. ,

/' ' , ,

, :-- Terreno em Cap_oeiras - Otimg Uoê21izaçáo � esquina _.Preço faoflata-
<10 -:- Oportunidade U111ca .... 16 m li: 30 mo.

' .

�o .8.u;> Bcr.t') GrJm;al'\'ss'� t�rrt"8Si52 da Consell1elro M�,f:rn .-' Cs••tl'O = Casa

� qUl.utOF .� 2, sálas � �)úsjnl1a e bmwetlfo· <0Ó1i'j'�,!lIRl;1ro
Bailtll'

II

as
ORBE-PRESS -,MEXI':'

co ....... AS escolas. secundá
rias . do Ministério de' Edu

�ção Pública' matricula
rãó .em 1965 216.734 lllunes

.
, cifra ·que ·,represcntà '\UIl in

,

'creinento. d�' 300 I)\-lt. cento
sObre' a �nscrlção de 1958.
P,o.r outro ladl), as escolas
secundárias técníeas, índus
triais '� COIDefcia;ls,. centros
,de capacita!iáo � tecnOlógi
cOs . regionaís, recefierãó .•

109.921 .

estu:'antes cs;ue. so..
menté 1

com ; relação, à 1004,'
smpU,cam em um' autncn.to
de 35. Por .eento, O'1to tee

nQ�gicoS' (1� InStituto Poli
I

técníeo .Nacional por 8U9/
vez; '.matricUlarão 15. tJCsO es

tudà� teso
'

'Em "total de es-
, colas .de : cnsi�o médio do
Ministério de Ed11cação Pú
blica

..
receberão 342.655 �lu

nO),l. ,ségUné:Io toctas ai"pi:.evi'
sões.

cía brttânica. 'Mauâ f! suA' gtla:rniçãõ, par � mo tempo, das escavações o ültímo ándo
A peca CoUl,any. do tter tieip&l'á 'de diversos, ..tos efetuadas' na RAU, du ...a rote,

no Unido, 'ao diyulgal' a 'no, ofiCiaiS" !!estacanc,Jo-se 11m
. tícia., informou que a sua' ato' miUtar' l'lQS" 1ardittl' do
última;' venda tinha' sido 'Pal�c10' Guâna'lJa;:I, e a'mis S'o' B, • Caixa dos Em, p,re�adosfeita a' um-�r.mador 'ta1ia.. SR la ser oficioad:t p'):: Dom

. :::»
'no, que instalará o equipa- Jaime; Câmara na

-

Santa '

! 'n. 'O' IomérCI'O',mento nd transatlântico '" Casa de Misericórdia,
'

� . i

Angelina Lauro",: de 20.000 Q' buque à. ve1,á e do ti- -.'
'-,

toneladas de desloeam,enco po � Goleta-Bergantín, dota- De. ordem ao Sr. Presidente éonvido os se

bruto. Trata-s� do sexto do de motor auxíltar, de .. nhores Associados para a Sessão de Assem··
navio, Italíano que utílíza» 114' metros. de comprimen-' bléia a ser realizada no dia 22 'de Mal°PO do
rã. 'o

.
produto britânico.' to, 13 de largura e 7 de .ca .

. I· ,. ,,� ,

"

.

'lado, desl�and,:>/ :UOO :to- córrente . apo, afim Ide proceder-se a eleiçã�
NAVlO iPA ·ESPANHA neladas. Além ;:l� oficl_áU:- .

I

dos novos membros da, Diretoria e Comissão
�

dade .e alunos, traz uma 10
, d' 'S· dieâ o,,'

d'
. . '"',

destinos i
<

vEM FESTEJAR RiQ tação de 40 sub-oficiais < e' <

' e In eancra que lflgITao os
. estínos des

22 marínheírcs.: ta, Sociedade no período de 25,de Março 'de
1965' a 25 de,Mwço de 196(), que se efehtará
na sede social as 20 horas. do dia acima citado
.a rua Alvaro de Carvalho, esquina Felipeda ..

Schmidt.

ORBE-PR1i!SS -, ES�A..
NBA' '_ O BuqUf!-Ese:ola VISITA AO CAiRO
da Marinha :EspanhQla, que
tem o nome de Juan' seb�s 'ORBE-PRESS - R�lU

tían de Eltanp, navegador O prof.' Odríaní, titular,i .. l'

espanhol
.

que estêve no cadeira' de arqueología e
. Rió em 1519, 50 anos an- historia grego-romana da

,
tes < de sua fundaçâo ehe- Universidade de Palermo

, .,.'

gou à Guanabarj1. em vía- encontra-se no Cairo para
, gem de treinamenta e pa- uma

<

visita de três 'me5Ps'
ra homenagear e IV, Ceil- a convite do -MinistérfQ de.

/ tenárío da cídade, Cultura. O prof. Odrlan:i '

O navío traz 141 eade- da.râ várias eonterênclas
tes e 20 oficiai:; protesso- "nas Universidades do Cai..;
res , permanecerá 5 ,dias a ró' e de Alexandr�a, toman
tracado no pôrto d",�praça do eonheeímento, ao mes-

MAIS DA METADE DF!

TOD,OS OS' N:AVIOS DO
:MtmOO'U1='AM<RADAR
BRITA..'·Ued

ORBE-PRESS - LON

DR�, - EqUipamentos de
radar brnàníco encontram
se' atuatmente em servíco
em \,14�OOO dos 25.000 nav,�s
que, emi�do o mudo, útí
liza,m' essa. ajuda il nave

gação. I\lém dis!';;;), 3.000 na,
vios em Cl 'nstruçãó estão
sendo equipados/ com êsse
equipamento de proeedên-

'--,--'

ANTENOR BORGES , SECRETAltIO
,

'

'-

�--------��--------��----�--�--'--------

, (

.

ESCRITORIO DE ADVOCACIA
I r·

DR. PEDRO PAULO PAVESI ADVOGADO
. AHáAlWO li. HLUlVl�NliERG e' ,P.l!:RS

". I

A. HAHN.,

Disponibilidade de Filmador de 8MM:
.

� ,
.

'de Nível Profissional,
'., "�

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

'

...:._A...,,_..._td.i....·..,.·'....;,...·�_......_...___� ' ORBE-BRESS' - de u)na alavanca, o novo

f;''' J

I '

.. _ �'"" ",. _:' •.
<•• r'';' �.s • 't\\:l:' I Um filmadt>r de 8 mra, filmador permite adapta-

·

"

/
,

. I -

.

possuido ca:racterísti�as (iue ção de um �bO que' forne-

I\�ais da rn,étadê' de todos .OS Navios ":n�:':'��t""e!t�;: :••:=.:.�rf.ç!,"��I v _. " :t:elhos idênticos d� maior tornátlcamente. Possui. êlé

dó niund6us.àrn 'Radar Britânico r�=r��Eh:?�:;Hrr:'::����:'::���
.LmIDRES orbe-Pr.e'ss.:', b;!,táriico . eneontra�fi.-se f,\-' 14.000 dos 25.000 navios,

. !j�Lml essa �.)'jlcia 'à �la'7eg;.l.
dos priucipais fabricard��s gundo.

'

Equipamentos' de, l'a:iar : t,ualmente . em sér�:ç.o. em j'Jt, em 'todo 'l' Ut:ijudo, uti, ção:, Além 'r.'!SO, 3.JOf) lÚt·
de máquinas fdtográftcas 11 lehte diSpõe de 17 ele-

'\ , 'c

'

.; .

_ '"lU' '€im (' 'mtr�ção f"stu.c do Japão. -

, mentos' �m 12 componelltes
'c;�ndO eQu1paJi:; com e>'s1' A nova m"l.quÜla, deilomi' Seis dos �lementos são fei-

<.tpàménto de pro,�!;i!êi'1- nada "Canon Cine Zoom. tos de um vieiro óti.co, J:e-

.' b,Í'Ítâruc:t: 512" -dispõe de urr.a. lente cém descoberio. Adlcionan CA'S''A OU APARTAMENTO. li. Decc:i fbdar <

Co�np.my para teleobjetiva F 1,2 .çom ,:do-se à lente um tele-eon-

..

,..
..

- . ..' .

ÕO, ReinG �r:jdo, ,ao \iv1:l1., um ,alcance de 1:5" um dis v��sor, o alcance da teleo- Precisa-se 'de uma casa ou apartamento 'com três quár-
gar< a ;.\("':CJ, la, 1nft.)�r1'n1-' péSitivo de' reversão auto-' bjetiva � ;alterado de, 14 -tos próximo GU no centro da Cidade. Qu21quer informa ão

•

J flue· a sua última venda 1'.1_ mática do filme- e um; to- para 70 milímetro.;;. Uma· poderá ser dadq, ao Sr. Lázaro Bartolomeu, na .Rua Luiz
T.ba sido· feita a um &.1'1lla- tometro intértlo' de sarfe- lente de· 70 'mm montada, Delfina 24 ou aual João Pinto n. 9. _,_

.

�Ot italiano, que instalará ,to. de cádmiO.' Um \ obttn;a.; em um filmador de 8 mm

c 'equip-à;mentl
.

nO t.ransa- dor variável permite n.ó 0- equivale a uma outr't' "de' 'AGRADrCluI:NTOt,ãntico· ."Agdina : ...'\:1': )., perador compensar os o})- 50mln, instaJada nunia ca ;, f.' I""': '

'

ce 20.0PO' tm eladas d� ct"., j�tos dotadós de alta .l�mi lUára fixa de 35 mm.', DR. ·JULIO POI� VIEIRA, c�mPletaméhte, 'rest<tbeleci- .

l(Jcamênt'o brut�., Tr.tta-se' nosi"'ade e criár efeit<'ls ele ' O novo produto da ,Ca.- do �m sua saúde, vem agradecer a todos' os sm;g")s'e pes
(1u sextó 7T',Jnde OluViO ita.li diminuição ou de .alevaéão. non 'já está. 110 mercado ja

.

soas que se in�eresSaran1 por sua .pessoa, pedindo a Deus

�illO' que' i,t;!;.zará o prot,u- Embora a focalização' com portês,' devendoi ser lança- qlle 'os proteja e �ba1çoe.
..

. ",

,

. );(. bdtânicJ; a �eleoojetiva passa _ser fei do no ul�I'âm�r ao fLn de
•/' ta a;través da manipu,laçáo 1964.

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

- ---

---,-_--
I.

,'CO'LUNAi
,

��� CATÓLICA
l- :==-�AL1lS!MO E' "fundamental e radica: in-

.PECADO ·compatibilidadé entrE! 'qual.,

\ ,

quer regime de corhunhão
CAMPq8

,

(ABIM) O de· ,bens, quer se chame. boI
, órgão de cultúra "Catolicis chevista, comUIÚsta • mar-'
,mo",

. destà cidade, em seu xista ou outro qualquer, e

'no. 170, sustenta na sec'}áo': a nossa consciência de ca

'�v'erqades Esquecidas", ,que tólicos".' Essa posição rece
o socialislno costitui um beu: uma '-Significativa: apTo
pe�do contra o décimo vação dá Sagrada 'eongl'e
:tnandamento da Lei de ,gaçao dqs Seminários e ti
DeU8. E transcreve. a ques niversidades dá Santa Sé;
tão no. t09 dO Catecisl::::lo Formula também . diver
da.! P�oV'fudas .Ecles�iásti... sas outraS .questÕes que de

CM. Mel'idionais 'do Bz:asil, vem; ser' respondidas pelo
aprovado 'e . adotado ,pela dr. Zbjgniew ", Czajkow�kL
:rastõr.iI: 4e' 19

.

dê outllb�O Em.�irculos e-atólicos . ti��i
de Í905 do, ArcebispO do leiroS e franceses aguar,da
Rio ,cie Janeiro· e dos Bis- se com �nteresse a respas-
pos de Cuiabá,' Rio 'Grande, ta de

.

Varsõvia.
"

do
.

Sul, Mariana, São Pau- 'O jOlÍ:'Ilal "Catoliéis�ó'"
'Ío, ',Porlo ,Alegre, Espinto consag�a ,ainda uma' página
Sailto, . Pe�ropolis" Curitiba . e meia pata traIlscre vér a

e Diainantina. sElgunda carta: aberta, . do

,., Ei-la na íntegra: "O dé- SJ;. Zbigniew. Czajkp'1.TsÍti.
clin.ô,.'niandame7>w pro�be, publicana' noS periodicos "

também o socialismo?" A Kierunki" e '!Zycie i Mysl",
tesposta' afirmattiva ' reza: 'de. Var�6via, intitulada: ."

"Sim, o' décimo .
manda':' Resposta à Cái,ta Aberta

�entQ proibe. também o do Prof. Plínio. Correa, d�
. �ociaIJsmo, porque ins::>ira. .

Oliveira",. '.
"

o deseio de adquirir
J

as coi , A última página fo� C(Jll
,. Sas alheias por meios in� sagrada a, dar ampla co

jústos e, violentos", pertura a ull1a interpela,ç?n
de universitários. ugE-pt\
nos dirigida' 'a depút'ldo's
do PDC autores de um .uo
jeto de reforma emprosari-

Na...._primeira pagma, o aI n�tidamente soci9.lista e

treferjdo órgão pUblica a ,aI?-ti�ristão., .

"

,ségunda carta, aberta ,pa-' .' Em Suplemento E$pecial
ra .além cortipa de,. ferro, de, quatro páginas'

\
e

'

tres
'de a:tito-rni. do 12r.of. Plínio: cores, <dedicado às numero-

(.\>:Q9.l1;êa dG. Oliveira, intitu-
.

s'ª§.� repercussÕes .do ensnio
I 'luda:: "Dilálogo , Goexisi,en "A"!Liherr!ade '.< da Tl2:reJa

.

.

,

fTermonu Congregação dÇ>s, .

Semina-,

',�f0ip"

VARSOVIA' COM A
PALAVRA

Solicitadores

Rua Conselheiro l\lafrª ·48 - Sala 2

AÇÕES: CIVEIS' T-RABAWISTAS, CO·
" l\IE,RCIAIS� PR,EVID�NClA . SOCIAL

' .

Lei no. 4494 "INQUILINATO" CON..

SULTAS DIARIA.MENTE DAS 14,30- As,
17 ,hs�

Clínic� Odontológica
.;'
Dra. Içara·Maria'Noooti \

'

Clínica e Prótese
,Atende sras. e cl'iánças, s6mente com hora

'c- Das 7.30 às' �.�O hs,· e <;ias: 13.30 às 15,30, �.
Rl,1a São Jorge, 30 _..:. Fone' :?ti36'

,

maré.

Florian6pblís março de 1965 -25-3-65

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

,

\

v'

.

PCJR()UE NÃ\_)· TElvl0S () 14 BIS ...

,

\

\ ,

urf) motivo.

Fazemos quesiê'::o ebsoluto de ot�recer 'ropíde� e, coni61'iQ:, Ouhlt
, . '

I (_) 14 �is nC10 'oiel'�cio· nodo disf0'e .Eunco- veiO G FlOrmr16poJis.,
,

A' T��,Cruzell�b vem t�d�s os di.ds' (ÇOi� 'que otÍtros não iaz�m)
,

,
.

.
I ... '" •

'::�)S: rt;elflores norários. O (tviôo? Cpnvcür, padrGo de c:óniôrto i:;)
;:'I .

,
!

prefe:.tr;çlo a l'oe-GruzÉüro.
. ,.'. .

"
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NO' SETOR DOS ESPORTES

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

/

REDATOR

I

PEDRO PAULO l"iACHADO

ctlLÂBORADORES ESPECIAIS
MAURY BORqES - .GILBERTO'NAHA,S

GJLBlilRTq l?AIVA

r'

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTO:r.UZZJ
RUI 1.0130 - M.1LTON F. A'VILA - dRILDO LISBOA

ABELARDOABRAHAM

'.'" r 1

. O lateral Mii'inho renOVOU coPtf{ltQ com .

.

, '

•

0/ 1\v�í. Dor mais uma . temoorad.a.· lUirinho�-----------_..;..-_.,:;_-------/-;.-------....;._-_..;.;,--------"--....._!.---"""'"':"-_---�----'''':;_---�--
mo�tra?do que confiava �Qs dirigente w;ur- 'Abe,I"'A, dos Santos' rej;�JrniJ ,Sergi,o' e Jufandir: pÔ®.rão'

. :.::::u ;:trri�v=a�:��:�mb:: .

.

... ' aO: Palmeiras :
�

Jiiiéliíltr· TíiFi�or .

ser do Caxias· " .:

,_Por u':ll. co�trato de um ano MYinho recebeu .: �LÚMENA? ,-:. Do. ,que narnente assegurados, traz .: Ao
.

q;j�,' f\)111OS.· .lo'forma':' OlilÍlpJ.�6 ai1"ibs zaguetrcs;
duzentos mil cruzeiros-a títuldi'

rnais estava' precisando- o alento aos adeptos 60 .grê- . : dos o O:3.�:ic;l.:O F:. C_' c1€ J'1in:
'.

Até, ,i ,in�I'n�ntG, p:nlm,
.- . .

o. e
.

uvas e se·· "clube do povo", que tem mio da .. Alanlêda
. Duque 'rle BLUMENAV ..L... A in).PL·I:�·:t· às disputas do, crrtame es vilJe p·)der:1. ('.)ntrai"\:-.n· dois, nada de oficial se sabe, es

tenta mil menSaIs. o. cQuÍfªto do lateral ca- .

no resporte ,da.s maultidões,. Caxias. .I,I1];peljdo· peja dedi sa desta. cidade vem: '::rfti-. pedal' ele 65. c'" " .

. novos .o'.!'U:lori.:s,' 'p.L'U . a'.' peràndo-se' que 'o. assunto

nhoto já deu entrada na FCF':
'

.

/". se�a�os francos,
,

� �<tz�o' cação que' sempre 'devotou cando : severamente '.1. arní ITAJ.IU.· -:- O zaguelro 'Tvo próxima, 'temperada. seja ventilâáó "entre às dl->

.príncípal ' de sua ·e{:I.',.t>Bnc�a ao Palmeiras, onde, para ia tragem do sr. Jair ·de f;ó'.i� Mayer, após ·longo:. 'j,empo '. Trata 1,-";:'" ele' Bérgto, do' retorías' �ds clubes...
.

era de .homens. capacítaríos larmos � honestamente, -teve za na 9articta" Cáxias �� ..

� afastado do' .flltebpl,. deve":, Figueirpn"e, e Jurriri�'l', do

a.restf1.beleeer'a ol'detn'nas'presenca'niarcaIite el11 di- Olímpico 2,'-send,0 o a,cljsa-"r�':retornar;·9.lo elenco .do "

..
'

, ....�.. "�,o

torbuosas .atIVidades elo' 'Pe-" 'ver�bs
•

em"tll:éeIitli�entos de dó direto da vítóría 98Xl- CLU�� .....�á:uti��. :.�a.r?·íl.io:.:,J?i.' CO'm :0' o:sf' 'dJ'o" 'do FI'g'u'e'.''I· rensepartamento .de Futebol Pro v;rrlto aceitou Abel Avi]g erise, devitlo a sua .2.:ro::-,ra; as, para as .dísputas ,00., J? tJ ,. ..

físsíonal. dos Santos o pesado far- gem desastrosa. cam'peo�ato' ,'regi.onal ;. do . Ao que tudo ídtca, a din� te estlcaãa
'

em; vslta do

Há muita coisa errada a do de uma -grande respon- CRIéIuMA _ A dlretoría certame especíal do Esta- torta do rigueirense li'. C., gramado, rícando' .assím

comprometer a normalída- sabílldade: exercer a vice- do Métropol reconhecen-
'. do.' tendo a' frente o seu presí- pronto 'o' alambrado CODS-

de dos trabalhos no se�o�'-' presidência do Deparbamen do a boa exibição do' ;'f·j
I

'" dente Ladír Querubipí. vai truido nos moldes 'mais mo'
chave da agremiação, que to de Futebol Profissional. conjunto diante do Amérl- TUBARAO· _ os mel1-' atacar. de, rijo os trabalhos dernos do P;ti!!.
de 64 aos dias' atuais, vem Aconspanha-Io-ão, na pe ca, premiou seus

.

atíetus .Lores
'

do
-

Hercílio Luz resol de construção em seu es- O. Estádio do Figueiren
atravessando talvez, a ta- nosa .tarera de solucionar com 'a importância de 13 vetam gratificar cada pro- t�qio no estreito, pr rcuran se estavà

' realmente aban

se mais apagada. de SU,a os complicados proble-nas . mil �'ruzeíros, pagos ainda tíssíonal com a ímportân- 90 colocá-Lo em eondiç'ies 'donado,' com grama' alta,
longa trajetória. Misto de do citado Departamenco «s no vestiário. cía de 20'mil cruzeiros em de inclusive s�r apr ivelta- muito capim na pistà e ou

desorientação e má sorte srs. Amaury :pac):1eco, 'lVIau razão da magnífica atua- do no próximo campe::ma- tras anormalidades que fal

fez 'morada no DEP alvlver ;ro Luiz Kreibich e Silv,o TUBARAO r- O at'1can:':' ção diarite' do BarrtlSO
.

to .. Estivemos visitando o tavam, aos olhos de todos

de; dessJiangO' a paciénçia do Vale Pereira. N'0ll1G5 dE: te Sarará vinculado ao que lhe valeu a class!fica- estádio alvi-negro no Es:' Agora. ao que p�rece cs tra

que, de -tantas e' an1ru[;J.s respe�to a formar u� quar Hercílio Luz, endereçou a. ção ,definitiva parlÍ 'as (iis·· treito e constatamos <lue balhos serão, mesmo 1'eini-
. decepções sofrer; 7íVf: à f.s teto enérgico e nwtódico, diretOl'ia do "coloradb" seu putas -cla fase final. os canos para a COIOf'8.1;2,0 ciado.s a' todo vapor pela
pera çle milagres. amplamente ereden[!i'l.(!", a pedida de rescisão de con- LAJES�' Esta sendo a.-, do alambrado já estiu de- atual diretoria. Nossos fL-

A 'volta do depui;;:vlo 1\ l)el imprimir novos rumos bem trato. A diretoria vai se guardada com grande 8.n- vidamente em seus .lu�·arês plausos l:t fa!mília alvi-ne

Avila dos Santos a·JS fiua- mais pro�eitosos a�' débil reunir para estudar o as- siedade nesta cidade a a- e' a. tela será, imedhtaa�eh -gra.

dros administ�ativos' ào futebol' pa:lmeirense �a :?t.u sunto. p�esentação ao Cinbe A1J}é

campeão do cel1tenúl'io ple- alida,de. JOnlVILLE. _ N0tjci8. .,. tico Júventus da :!idade de
..n,{e nesta cidade que a. Al3so São Pauló que iniciará nei>

---,--.,...,..----------_:_----
.. ! ciação Atlética Tupy, ·tão· ta zona. serrana, seu' giro
: I logo, termine o campeona,.. por gramados de Santa

;;. to (estadual, vai realizal� Catarina e do Paraná.' A diretoria da Associ>:L- d!:. Jorgé Chereni., espera
.: luha verdadeira '"queima" BLUMENAU _ O jogador ção dos Cronistas Esporti- maior afluência" � :re;,míáo

c",' " ,r,.pec,' !:)... l��:lll.J:l"'a_ ... .... �., .... _ .. _. ::�.._s:!:._p���s' .__ edl��J·�.):�� . ·paranaense Eudês, qtW per vos de Santa Catarina, vai que tratará de assuntos li:-
L:) y f:.uu UI-... . -- - ,- =� ....." __ l",-'-' ..... '" .tencia ao Coritib� Fl;lte.b91, m!}rcalr nas p�óximas ho- gados a adJ;l1inistração da

Após o jÔgo' de domingo. 60. lugar _:_ Nacional da tos d:e ga-b'arito técnico Clube, foi contratad::l' pflo ras, 'o- 'dia qe' 'sua'-nõ��tte1t-·-ghtiãâde .. :

em Campinas que api·esep.- capital �'Com 19 'mais apurado, com vio;;tas OlíÍnpi-co de 13lumenau. I?'ião, q1,lando o presidente
tau a vitória da Portu�<.le- 70. lugar _ Rio Preto com

.

sf}. Santista 'sôbre :1. F'):üe 21

Preta pelo marcador' de 1 80
.. lugaor � Estrada de Per

x O,' e que deu consequen- ro Sorocabana com, 22,
temente a 'condição pa,.n·3. 9(i. luga,r,' _ fvot'.lporan-'
Luza Santista subil� par:1 a guense com 23 pontos per
divisão especial, eis como didos.
ficou a situação final das' Por pont�s g'anh'os 1

_ a e .. ac;-

concorrentes por pomos sifiçação final é a seguin-
perdidos; te; ,

10.· lugar . _:_ Portugue."a 10. Portu�uesa com 25
Santista

.

cOll]. 7 p.p. (cám- '20..Ponte, f>reta 'com :';'3
peã dos finalistas) Soo Braga;ntino com 21
20. lugar ._ Ponte P::-eta 40 Francana com 18
com 9 50: Ferruviário com 14
30. lugar ,Bragantll10 60. Nacional com 13 .,

com 11 70. Rio Pr,eto com 11
40. lugar _ Francana c@m 80. Estrada de Ferro S.wo-
14 cabana com 10
50. lugar _ Ferrovjár!o de 90. VotupO'ranguense '�:;m.,
Botucatu com 18 9 pontos ganhos.

,Presidente: � Ruy Tibúrcio Lôbo
,l\Iembros Efetivos ---I Ernesto VahJ Fi

lho, Mãucy Dal Grand Borges, Luiz Fernan�
do Tz.elikis, NelsoD\-Silva

-. -

Me�bros SupJentes _.:._ Dahniro Agapito,Ma ------.........--:----�____:'---

Ira, Jrai1 Livramento
.

.

'. Kasnock à frente dos conjuntos da
)C--��

CONSELHO'FISCAL:" Hercílio �UI
'M' b E

'

�

João Kasnock FEria, f.X- O pt"�,),�rad()l' Lécnico fo!
em ros fetivos: - Décio C'outo, Roberto jogad01' do jkJt.afogo 'do bem .'.m :"d 10 na e�trfHl,

Muller, !llvaro Elpo.
,- Rio de Janeiri) e í:x-treha pois o lt'lacro do Rereílio

dor do Esp,).:je .
Cbte J\1(;'- Luz, 'ijJ:';:; um apátíC:ú 1 x

Mem'l]ros Suplentes - ÔSvaldir" f...uiz tropol, onde suas p�ssagen�' (; na iJé'l��eira
•

fasfI velO

Vieira, Alcides Elpo foram .:Oi) '2" íniei,)u no- com H';'{'tS ;nstruç(ies e a-'
.

"--.
-

..� -

.��
va fas� rJ.e ti'einador no ia �abou por golear ao Almi-

I
tebol �a .a1'itlense, agora rante i3a,rOS:J numa ·de su

. CONSELHO DE JULGAMENTO .

em suOStitUIÇ'i9 fi 'Joni Ai· as ma.is .o\,'morosa8 eX�bi-

�""''':;''" � ves, fa. fre.'l'·;: -elr. elé!llCO .do ções do ,acuai ,campelmatc).
I Rerçi1i1J L'l�,

Engenheiro Heitor Ferrari, ti\d'V8gadG Pau- ,--�-------':"--�--�--J

lo Gonzaga ;Martins da Silva, 'AàVógadô' Jor.
.

ge Cherem, Advogado Antônio Grilo, Àdvo
gado Amoldo José Regis.

.._..,.�_M__
Zi""'_-1

20. - Considerar empossados, para to�
{los os efe1tos legais, os desportistas ,eleitos.

. �o• ...-. .Informar aos miadO$" que,\ a Confe
'deração Brasileirà de DespbrtO$, o Censelho

,'" Nacional .de DêSPO"'rtos, auforizplJ o CLUBl!'
NAUTICO RIACIlliELO promover a 3a. Re
gata Internacional de' Santa C�tarina, em

maio do �orrenfé &fie.

4o.,� CQnvoéar o Con$élhq Supe.nal.· ,Expresso Rio Grande São Paulo .S. A.
, para uma reuniã.o no dia 20 de M�ço pró..

. A frota· de su� �o:Q.fiança
ximo, COfll a seguinte ,Ordem do Dia: ·�,SJTU ,Leva ào conhecimento de seus distintos· fre-

,
. \ .. '. \

AÇÃO' DOS CLUlJES fIL1JU)Q�99 ��et�.. gueses e amigos que' mudólí seu. endereço
ria da F.A.S"C.,ç!I1 �4 de fevereiro de 1965 .. para j1 Rua Padre Roma, 50 - com telefo-

.
, ��. .'.� _

.

""..;�:i' ne 2670. .r�.

:Al"y "

P�ehâ 'Oliveira ==! PresideIlt� .�'u...�� '-0-"'
,�. .. _._.: ,"'.C'" A!1• .b._•......�.�,,;__ t5/3'te5.

"''f.

I.

F�deração �qlJétiça de,
,

.

Santa fafluini1 ,

RESOLuçÃ():no CONSELHO SUPERIOR
lo. - Em l·eug.jões realizadas nos.

dias 20 e 23 do corrente ano o Conselho S�-
.
-, .

perIOr elegeu 'a Diretoria que regerá' os dcs.ti�
nos da entidade no biênio 1965-1966, com

posta iJos seguintes desportistas:
Presidente - Ary Per.éira Oliveira
Vice-Presidente - L�Uro Soncini
10. Secretárb - Adilson Amaro' AIve�
2o� Secretário - Jobel d'a Silva F,qrtad�
TesoUreiro - Reginaldo Pereira' Oliveira'
Diretor de Patrimônio: - It�mar ZiUi'

COMISSÃOTE.CNICA DE REMO:
_'" 4!�.J_--�""'---. -"'__�'::' .... 3:g.

\

• __

,

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

Presid�nte ._. João Leonel de Paula
Membros Efetivos _:Mi Regis'

,

Edilon Pereira dos Santos,
Sàdy Cayres Berber
Alcides Ros� ;

Membros Suplentes - Artbur Merten�
RanuHo Neves..

,

,

'I I

COMISSÃO TECNICA DE· NATA!ÇAO,
l>OLo. AQUATICO E SALTOS

ORNAMENT"AIS

i

f.

e;i i a::

,.1;

I, c
,

j:J. '

•

Diretoria da A(ESC vai ma'rcar

Portu�guêsa Santista na Divisão
·nova reunião •

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

•

,

I

I

\ '

\ .

,/

(.

IM�RESSORA
\ 'oS.' --

. '_.e ..

Curso de árbitros nos dias 15, 16 e 17
�\�

Et:DA Federaçço Catal'inen- l:llinistrado poi um juiz eu

se de Futebol recebeu um ropeu. Gerson Demaria des
cabograma. da CBD c:omu- ta capital� Nilton Chagas
nicando que o curso de ár- e aind� um out.ro a Si�r

bitros será. relllizado nos designa'lo pela FCR.· '/.s
diaS 15, 16 e 17 na Guana-· pasi!agens sclrã;() por ccntR.
bara. Três anitadores de- . da Fede�açlb e a estada
verão SP.gl1)! para o RiQ a na eX-l!llpita.l da Repühli
fim de pa ....ticipàiem ceste ca por conta da' CBD.
interessante cm:so que será

A. IMPRESSORA MOD�l.Q. possui todo, oa recursos

e o necessória experiência, para' garantir sempre o

m'ximo em qualquer �erviç9 fio ra";. •
'>:

Tr�c!lh(. .idôneo e perfeito, em que Y.llod, confiar.

Clese"hot
�

I
.

,

i cliC;hê.-
. folheto, - CJltalQ-90$
I .

cortp'zes _ s.qruIlbofl
'mpresfPs" ,.rei

"- � ,...IQr�"

'�i

�i� .

..

�-..

-.� �'--'\ -

o
:,

..

o
...J

..
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