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LOND,RES - Orbe-Presa dupla finalidade: o serviço Brockleban, Presidente da, pessoas.
� O nôvo trasatlântlco da expresso regular 1}0 Atlãn- 'Cunard, em artigo publica Ainda é cedo para se f;;j,
Cunard, o Q-4, será o úuí- tico, e os cruzeiros de fé- . do esta semana na revís-. lar detalhadamente sôbre
co barco no mundo que sa rias. ta "British' Shipping", ela. o desenho de Q-.4, mas já
tísrará. plenamente os re- Esse critério foi. descrito- .Cãmara de Comércio Marí- se sabe que o consumo '''de
quísítos econômicos de, uma nesta cidade por Sir ifefÍln timo da orã-nretanha. combustível será a metade

Disse Sir John que .0 dos. atuais "Queens", que
��

.

"

"
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'Q-4 representará um ccn- as unidades propulsoras "e

,_
'- .' ... ,-:;j..��;:(1�l> " '\ ..4/.�r..' ,

..
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ceito inteiramente nO\'Q de rão instaladas em uma úni
ti �,,, -/fh>.,,"'_.....::... I . .'.'f'../") ,r/f'�', '

,- .......� /....."'+.r- '.. .' ,.' /'ü , ,,/ J transporte maríttmo Lrm- ca sala de máquínas; t! não

li) Jí�!<"'{���\ .

, .... ', J/ / r /'�>:. .;..,

'U"
brou que o número de. pas em duas, como nos barcos

1 ,)�" '?''';
,,'

,�' ':�_:-:._- ,.,..; i-J......
�- 'r··<r�\'"--J/rr .',
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sageíros. através elo Atlàntí de quatro hélices, o que
lt1l�;. ":.�

-

"'�;;';p#,� t7Ir;��i' / fl'� ,D......l'1 f, Al .: co aumentou .considcravel- reduzirá consideravelmente
� c\._ .-" LI U Lk.r ,.

CC

_

mente nos últimos anos e o espaço destinado à n�!.l-_",
que, em que .pese a grande quínaría .

participação dos servíços ,1� O Q-4 contará com ape-
,:eos, o mar continuará / a nas

c quatro caldeiras, e111

CONTINUA,.- absorver grande parte rio lugar das' 12

dO" "Queen
E-

tráfego. .Iízabeth" e das 24 do ''Q;.1C
Essa permanente altitude de espera do :'povo Admitiu que a pcrcenta- en Mary". Grande parte

. ,

'd' d' . gern no transporte ;-,)['1 ....;.\.;- 'das operações serão teleco-hrasileiro.. 110 cqu�' iz respeito ao-custo e, vr- c

.

mo .sotrerá .. 'uma qUCC'!fC, mandadas.'
da. rnas de que' isto

c

é de J11e�

A -espera dê qCue tudo melhore
,,'

nos ímportáncías quando: Haverá redução .de c peso

comparado' com o aumento i11ediante 'largo ernprêgo de
,

.

De que baixem os c preços, principalmen-. total do ·t,l'áfégo. Recordou .lígas leves, e sua linha de

.te ria, pauta' dos gêneros de primeira .necessi- CC que na Amérrca do !lTor:,� flutuação será ele 9,3 me-

c"
c

. CC C
•
c. e Europa há�grandes possi. tros, o que permitirá f'{I-

dade. '
. c'.

c

c'

bilidaeles: nesse ca'11:;JO . e -trar 110S seus, . .' três p )rtos

Os .diseurscs/continuam, que nem todos os pas��W,8i- do Atlântico sem necessí-
-'

.'

b
c

ros viajam de avião. dade de levar' em co"ta, o
As promessas tam ém, '

. o ,Q-4 oferecerá aos pas estado da maré. .-"��
Mas�' apesar de. tudo, ,em -verdade- a-coi- . sageiros, além' ele mats co- Os alojamentos dos pas-

c

sa não é bem assim. modidade do que no, tran sageiros, em, três classes III
satlânticos atuais, tôrías as 'xo, prímelra..e. turismo

Quando se anuncia que a inflação está, vantagens cios .cruzetros -de serão de grande, ftex·bitids.
contida. férias, de, ;possibilitando grande.

'o nôvo barco terá' rIu,., número de combinacóe s ,

Quando s� afirma que não há maIS' ra- hélices, deslocará 53,008 to Tudo -índíca que' o Q-'�

zão para aumentos nos preços vem logo para' neladas brutas e poderá será um lucrativo investi-

f d' 1 d
c

r • . transportar cerca de 2.000 menta.
'des azes O agra ave a notICIa, a prova ,

em '

contráro�
Pois, não é que se publica 0-1"1""; <l.meni::

.

t � � t' '}

ma�s um aumen O quan fO ao nreço no ngo ;

E isto que ql,lCl" (��:':cr, �(;não que o nos-
,

,

so pãozinho, já tão desmelinguido, tão cari-

nho' que �,egHndo a linguagem popular "mal
dá para. a cova de um dente"

Com' todas as suas caractel;ísticas de

Sín1ese Politico-Administrátiva
Assis Chateaubriand

sendo agua'rdado em Santa

CLtarina, aindao_no corren

te mês. Roteiro inicialmer»
te divulgado: Joinville, Blu-

mel1'lU e Itajaí. Mobilização
111 i 'jornalística.

séria vai te.r seu pr.�ço aumentado?
Bastante prestigiado em

Mas, porque, isso? todos os círculos o lresideaA !!ente quer' crer 'nas promesas, mas.,
I tE( da Msembléia

. e�islati,
= '

va, deputado Ivo SIlveIra. �
"

O fato é que a realidade das coisas desmente Nome de excelente cot'=!.ção
toda a boa vontade de se acreditar nessas para à dia 10 de abriL..

afirmações de todos os dias. Em grande atividade o

Enfim, esp,eramos com paciência e Te- Prefeito do município
.

de
Balneáriá de Camboriú, sr.

.

signação porque Deus há de ter pena desses, Aldo Novais. Uma de suas

mHhõ,es de brasiliros que passam pela prova preocupações de maior cons

tância é o probI�ma do for-
maI's dura de SI.la existência. .

t
'

neCImen o d'agua ,'lOS' seus
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� A IMPRESSORA MOOÊLO' possl'i todo- os recursos

� .� � -� e o ne ce.ss o ri". experiência para goronti, sempre o

I ,. 1 mé)(il'l\o. em qualquer serviço do ramo.

r
.

;: --�� Trab'.llh'_ ióôneo e per teito, ep' que V pode centicr, (,
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.. I:MPRESSORA

Aumentando sua, frota de
. veículos a Prefeitura Muni

, cipal- de Florianópolis. - Re
cui·sos do PLADEM inobili
.zados.

\ - desenllos
'- clichés

folhetos - católogos
•

cartazes e' carimbos
impre sses em geral

� nepeteric

J

-.i ' �-,-.. ,_

(,.M�E$SORA
.,.

MOOÊL:O
"

'; 0€

ORf'VALOO STUART. elA.'
RUA DEODO� r;133-A 'l_

fONf. 2517 - F.LORIANÓPOLI$ ,
�

,-_
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�::�=, �:Ve7:�r:etaJ�i�'{�� �n,s·fir.�HnteslH:ier"lt as ahecadtlçoe�,: '?no. . .

.

Estac.:lo de 1Santa; Catarina. I
"

.

Seguem·se: BlumeDiau, Flo-
.

'd
rianópo!is. Itajaí, Lages,
Brusque, Concórdia, Tuba· HAMBURGO, - ORBE-
rão, Chápecó e Mafra. PRESS - Em Hamburgo

. JoinviUe e Blumenâu con- 24 estudantes das Escolas
tinU,'lU1 com' mais de 'cinco Superiores Técnicas e . das
bilhões; Florianópolis� com Escolas Poli,técnicas de A
mais de dois bilhões de cru

zeiros; Itajaf, Lajes e Brus
que, com mais de um bi
lhão; os demais,. entre 900: ,ram da mão do diretor ge
milhões e 750. ral dumá. fábrica mundial-

achen, IBerlim, Haml:>urgo,
Colônia, Estugard:-:,Kal'tsrul
he e Kaiserslautern recebe-

mente conhecida de automó
veis, prêmios no vàlor de
30.000 marcos 'pelos seus iH?
táveis trabalhos neste r,'l.mo
de indústria.' Participaram
num concurso lançado sob
6 ·tópico "O automóvel de a

manhã". Desde 1957 este con

curso dá ensejo a estudan
tes de técnica para re;'1Ezar
idéias novas construtivas
visanelo o aperfeiçoamento
do m'ecanísmo de engrena
g:em e de condução, assim,
como das superstruturas em

automóveis ele· série, desti
nados à circul'l.ção nas ruas.

Deste moela 'proporcionou
a engenhairos da nova. ge
ração a nossibilidacle de' dar
provas das SIr'S capacida.
des,

.

desenvolvendo novos
modelos. IDdich ROhr, de

�r:iliereii., estudante d,'l' 'Esco
la Superior Técnica de A·

,achen, fi.cou vencedor no

'..

O_RIU 'ht8mú,alllD alD�j*
concurso deste ano e rece

beu o primeiro prêmio. Es

te fu turo engenheiro diplo
mado estudou e calculou a

té a0 ponto de poder ser en

saiado, um novo motor ci
líndrico. ,Nesta nova cons

tl·i.\cão seis .cilindros dispos
tos'circularmente como num

revólver dos ameriC'3.nos 'do
Wild West e girando ao re

dor dum eixo motriz atuam
sôbre Uma câmara de ex

plosão fixa. O motor, tra·
balhando a dois tempos, a

tinge. com uma cilir).dr,'ldà de
sómente 0,6 litros e 5.000 ro'

tações por minuto, um ren

dimento de 75 cavalos. Nin
g'uém sabe. dizer por enquan
to se este motor chegará a

,

ser construido um dia. O jú
ri avalia· unicamente o gé
nio invent�vo, a iniciativ,a
criadora e a c0!llpetênçia
profissional do participante
no concurso. Obterá a hon
rosa' qualificação de "Cons
trutor auspicioso"; Com o

mesmo louvor foram pre
miados as seguintes idéias:
Um automóvel ligeiro com

o motor debaixo do eixo

traseiro, . conforme é usado
nos onibus. Além disso: um
freio de serviço contínuo-

das pensões aos ancilãos,
maiores somas para a edu·
cação, investigações, etc., dê
acôrdo com a' política dé
reforma estabelecida ·ante·
riormente.

Orçamenta' Sueco Mostra'
Granfa Expansão

)

para caminhões, e um ohio

bus construido de maneira
a ser· apoi,'l.do livremente,

cónstrução até agora· só a'r
. plicada nos autom?veis li

geiros.

postes diretos a todos
.

,os

.cidad�s, para Um ipcle
mÉmto substancial dos subs
sídios às crianças e par,'=!. b.

abólição de certos impostos
específicos;
Contudo, com o fim de

As receitas de quase 3.000 prover uma margem, adicio
milhões de coroas para o rial para estas reduções de im
f-mo fiscal em curso refletem postos ê satisfazer outras
maiores coletas de impostos necessidades urgentes de re

dirtltos de ., acôrdo com o fQrma, m,'=!.ntendo um eq.tti
crescimento geral das recei- líbr.io no orçamento, foi pro
tàs . mas também como con· posto um aumento dos, im�
sequência de uma revisão postos gerais sôbre a com

proposta no sistema de ta- pra, de· 6 para 9%, .sendo
xação. Esta revisão prevê que a g-asolina terá uma ta
um deslocamento p'lra im·· ::xa extra de 5, centavos de

postos .idiretos. Recomenda- 'coró,'l por litro' e os cigarros c

ç�es são feitas pará uma a· de 2; centavos por unidade.
I

llr�cjável . xeduçã.q dos im�

., '

ll.lS '

...\ .C"c.,'tliii,\ktl:y,t:.;'·'

Flashes
,legislativos
o reS'tabelecimento da li-

{.. ':"," '/ t
nha aérea Chapecéi,CQncór-
dia-Joaçaba-Videir,'=!.·Florianó-

'

polis foi solicitada da tribu
na da· Assembléia Legislati
va pelo deputado Dib Che

rem, - Como se, sabe, aquEl'
le percurso era ,feito pela
SADIA.

'

Devido .'3.0 grande in.terês
se que a matéria despertou,
por suas implicações na vi

da catarinense, foi transfor·
mada em resolução do Le·

gislativo catarinense, com

apoio unânime de' tôdas (.ts
bancadas. - Apêlo será di

,rigido ao Ministério da. Ae
ronáutica e DAC. .

ESTOCOLMO ORBE-

REX-MARCA� E PA�ENTES
Agenf] 'Ofidal da Propriedade

tn�ustria�
RegistJ J d� marcas naten:� de invenç:1(.

nomes comerciais; tít..Jo� de estabelecimentc
insígÍlias fi:�S€s de prt)pagand8 e . InArcas df

exporl,ções
Rua Tenente Silveira,' 29· - l° andar -

Sala 3 - \lü,s d::t CaSá Nair - FlorianópoH�
Cai'){r' 'P"st�, &'7 -:- :ron� g:n�

ISTO E' VfPDADE.
Cab�lo ... c _ '._ ...... ó.•• o ••• "

.

Cr$ 80(),0\
Barbá ..........••••...•.•. ·Cr$ 080

.

Oitenta centavos, é quanto você paga por uma barb,'Ol
tlsando o AFIADOR DE LAMINAS, DE BARBEAR TABU.
Coni uma só lâminá, faz-se de 60 a 80 barbas e pode-se a

. proveitar as lâminas encostadas por falta de corte,
.Preçó: Cr$ 2.400, cada
Para revendedores mant.em preços especiais.

PRESS, - O orçp.mento sue

co para o ano fiscal 1965-66,
apresentado ao abrir-se o

Riksdag para sessão da prí
mavera em 12 de janeiTo,
mostra receitas estim,adàs
em 26.877 milhões de coroas

(US$ 5.219.000.000). Os gas-'
tos incluindo as dotações
orçamentárias' e as despesas
financeiras 'foram fixados

.

em 27.836 milhões de corôas.
Estas cifr,'l..s deixam um de
ficit de 959 milhões de co.
l'Oas que será coberta"por

r,mpl'éstimos.
A . maior parte dos 3.00tJ

mIlhões 'de incrementlp nos

fiscal 1964-65

..

� "C:"'v _tJdo Reembolso Postal usando o cupão abaixo

cupão para pedido
'A
L RAMOS. LTDA.
C. Postal, 467

FlorianópolÍs SC

Peço. enviar-me pelO
DOR (ES) TABú, o (S)
do Correio.

Nome

Reembolso Postal, ( .. , ... ) AFIA·

qual (ais) pagarei quando retiraI'

i -:'·:::···���l�·�:.»
'-{l·

,..

"

......... ,. - � ..

·Rua
Cidade
Estado

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

......... t· . : o· }
.

. .
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Assinatura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Promovida pelo Conselho Celso Ram�s, e também,. num cocktail, trhl.mente s�r- sentes rOS segÚintes médit'os Oliv�íra,'AntOnio Santaena,
Regional de Medicina, rea- sobretudo, pela dedicação e vido, durante o qual, em no- participantes da Direção da Clodorico' Moreira, Holdmar
lizou-se, na I tarde de quar- empenha com que sempre • me do €onselllo ;Regiellal, ConselhG' Regional de Medici!' de Meneses, Héüo Berreta,
ta-feira, no salão de Lt;V s cuidou, nessa ocasião, dolt de Medicina, o di. Joaquim na dêste Estado: Drs. Airton: Henrique �oel Prisco Pa
do Oscar Palace Hotel, a interesses dos médicos pres- �eira Neves, . seul presi· I

homenagem prestada ao Dr. tando sua colaboração nos dénte, em breves palavras, ,-----------------------'
Fernando Oswaldo de Oli- diversos departamentos, íns- diSse do motivo da reunião

I t I
-

�

t
w

,

veíra, pela sua atuação etí- tífutos e hospitais . subordí- �estiva, acentuando o. carae- n .� .a a..;..se'. ... eS Ivan1en te ociente, brilhante e humana à nados àquela esfera da' <;1-\' ter sobremaneira altruista
�

.

f,frente da ,Secretaria de Saú- ministração pública catai i- da passagem do dr. Fernan- , I

1de e Assistência, .durante nense. do Oswaldo de Oliveira pe-
""go período, no Govêmo Constituiu a hom•.,...,., !,,�::::rl:OO-::l. Saúde ,

nOVO D jStr ito de San t'a Ma r ia' Expresso'Rio êrande São Paulo s� A. gl::�:�euo �1��x!��!:��0 d: I'
A frota de sua confiança seus COlegas, ressaltando o Deputado- Abel Avila dos atendendo os anseios do po- Maser, Presidente da Cama- cker, vigario da Paróquia

Leva ao conhecimento de seus distintos Ire- tfaatOqudaendqou,e J�a�a alhfase tafodsose-dfoeis' dsOarll.tos representa Governa- J�a�:adehsa.anmtaul:tMoaraiasuciaueemdeaSn_e- ra Municipal, de Benedito que, ao fazer uso da palavra,
, Novo, Dr. Bitencourt, P'ro·' teceu considerações em tôr-

gueses e amigos que'mudou seu endereço cargos de govêrno, nada ma- cípação e à decisão da Cã- motor Público, Vereadores no Ido apôío que o Governo

'R P d R 50 t 1 f is podendo proporcionar aos Domingo_último instalou- mara Municipal de Benedir Girardi, Faustino Buzzi e Estadual deu e vem dandopara a ua a re orna, _' comi e e 0-.' seus colegas. , ,se solenemente e debaixo de to-Novo, que aprovara Reso Augusto Keng, Intendentes à Santa Maria, ressaltando
ne 2670. Participaram .- do apage, grande intusiasmo da popu- -Iucão nêste mesmo sentido. distritais: Sr. Marcelo Carn- a Usina da Cooperativa de

I 1513/65. como convidados especiais, lação local; o nôvo distrito A solenidade, que) foi pre- pestrini, Presidente do Díre- Energia Elétrica existente
_----__......_.......

1
__•

os Drs. Armando Valéria de de SANTA. MARIA, no muni. sidida pelo dr. Sálvio Cunha, tório Municipal do PSD de na região.
Assis, átual Secretário da cípio de Benedito-Novo, no' Juiz da Comarca de Indaial,

' Benedito Novo, Inspetor Es�
Saúde e Assistência Social,

I

Vale do Itajaí.
.

contou com a presença das colar Artur Buzai, Destacou- Representando o Governa
e' o Dr. Antônio Mbniz /

de A criação do referido dís- autoridades da comarca e se, sobremaneira, a presen- dor Celso Ramos, compare-.
Aragão, membro diretor do trito foi concretizada em ra- município, destacando-se o ça ilustre do Padre José �a- ceu o Deputado Abel A'vila
Conselho Federal de Medi- ce de projeto de lei do depu- Prefeito Municipal Erwim
cína, Achavam-se, aind,� pre- tado Abel Avila dos Santos, Bleise, o Vereador Mário

CASA 'OU APARTAMENTO
Precisa-se de uma casa ou apartamento com três quar

tos próximo ou no centro da Cidade. Qualquer informação'
poderá ser dada ao Sr. Lázaro Bartolomeu, na Rua Luiz
Delfina 24 ou Rua João Pinto n. 9.

'

"alba
é .micropcrolado"

J

logõ aparece"
.

lb'8 diss?Lve' 'ins:tantâneame�t�; ,As micro��rQla� não
-

ficam no fundo. Por iss�a. você lava com todo sabao, com mais sabao... usando - a mesma quanti
dade a que está acostumada. O branco fica mais luminoso. As cõres ressaltam
aos olhos. _É um· prazer lavar' com. ALBA - microperolado.:

- mais roupa lim�paroupa, ..-ais limpa

. Mais. um

tarso, Isaac Lobato ,Filho,
Jorge -Kotzias, Joaquim Ma
deira Neves,'Luiz Carlos da
Costa Gayotto, Mário Wen·

dhausen, Ney Mund, Otto

Freusberg, Paulo de Tarso
da Luz' Fontes, Paulo T.�va
res da Cunha Mello, Polydo-
1'0 São Thiago, Renato Hen-

ríques Ferreira e Costa, Sér
gio Luiz Francalacci, Wilson
Paulo Mendonça, Walmor

Garcia,Waldomiro
. .Dlmtas e

Zulmar de Lins Neves,

dos Santos que se pronun
ciou em expressivo improvi
so, fazendo um retrospecto
das atividades do Govêrno
com relação à Santa Maria
e dizendo das novas possi
bilidades que se apresenta
vam ao novél distrito após
a' sua emancipação, prontífí
cando-se a acompanhar jun
to às esferas administrati
vas os problemas que dizem

respeito à região.

,

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

Expuslc ,em LBndres selo
,avaliado em'1 Bilhão

Londres _: ORBE PRESS .rr.r$ 150.000.000 aproxímadr
_ Um raríssimo selo de um mente). Muitõ embora o te-

ma príncípal da exposição se

ja a raridade, nela estão sendo
também apresentados os ca

tálogos da Stanley Gibbons,

de considerável valor histó
rico. Em exibição pela PrI
meíra vez ao público encon
tra-se o catálogo original de
1856,

-

emprestado pelo Mu
seu Britânico.

"cent" da <{uiana Inglesa
1856, ocupa o lugar ele! -non

ra em uma exibição ruat.uí

cu 'lb,erta'.a 17 do corren

te mês no Royal 'Festival
Hall, de Londres.
A exposição, consi,derada

pelos técnicos como uma

das mais valiosas mostras

fHatélicas até o presente
realizadas no mundo, é pa
trocinada pela companhia
britânica Stanley /Gibbons.
Este sêlo de um "cent",

avaliado atualmente' em' 200
mil libras esterlinas (por
volta de Cr$ l.QOO.OOO.qoo -
um Bilhão ele cruzeiros) for

ma agora parte de uma co

leção especializada de sêlos

da. Guiana Bt�tâniéa. que é

por sua vez. parte de uma
.

das maiores coleções de sê

los do mundo. A identidade
do proprietário desta ver

dadeira fortuna filatélica é

talvez um. dos mais bem

guardados segredos dêste
século. Desde 1940, este se

lo foi exposto ao público a

penas três vêzes.
A p-resente ocasião, é a

primeira em que a rara pe·

ca é exibida na Grã-Breta
nha desde a grande' mostra, j1

de 19:!3. Cole:;ões especiali-
zadas da Argentina; B:ra�;l,
Guatemala. México e Peru

estão ínclúídas na exíbíçào
Entre outros sêlos raros, to

rnados por empréstimo de

outras famgsas coleções en

contra·se um sêlo brasileiro
no qual dois valores, 30 e 60

réis, foram impressos jun·
tos. Esta peça esta avaliada
em 2 mil libras (CrS ,- .. "

10.000.000)
J aproximadamen

te.

Também expostos eneon·

AGRADECIMENTO
DR ,JULIO DOIN VIEIRA, completamente, rei>(.\Lheiel i.

rio em sua saúde, vem" agradecer à todos os amigos e pes
soas que se interessaram por sua pessoa, pedindo a DeUS
que .os proteja e abençoe.

PhJrianõpolis março de 1965 25-3-6;3

contra-se duas peças ,i·fj.W1S
da ilha Mauritius, aVf\1iadas

/
as duas em 20 mil E1Jras

Brifânicos ,e' Rus.
sos estudarão em,

conjunto o planeM
ta Vênus
I

Londres _ ORBE.PRESS
- RacliastrônoÍnos britâni- '

cos e russos oooperarão no

próximo verão (europa) em

experiências tendentes a re

velar os mistérios que cer·

cam o planeta Venus.
N�

.

experiências serão
empregados um transl-pissor
de ,r�dar, monthdp no La
boratório

c

de Astrofísica, nà
Crlméia, e um receptor ins·'
�'rlado em 'Jodrell B�nk. Se
rá a primeira vez q1.Je se

realizará
.
uma expel'lencia

dêsse tipo; em tão grande
escala.

Até agora, os cientistas .de
Jodrell Bank e seus COlegas
dos Estados Unidos e Rús
sia vem levando a cabo es'

!I� tl�periências em.pregan·
do ps mesmos instrumentos
c,omo transmissores, e recep
tores. No futuro, com os a·

parelhos tão distantes entre
si, espera-se que novos de-

,talhes sejam descobertos
�ôb2'e 'V'enU8.

-

Vende-se Volkswaaem
.. '

, Vende-se 2 Volkswagens ano iD6/�
equipados. Tratar à rua Dr. Fúlvio 'Aducci

. ,

721, no Estreito. Horário comercial.

, 'preciso alugar sala
�

pro-a escritório. In
forma\;ii-cs 'para o telefone 308].

--:--- ... _----- --------------

Atenção' Noivos
Vende-se 'um moderno conjunto estola

do (1 sofá-cama e 2 poltronas) forrado de
napa gêlo.em estado de novo.

,

Tratar à Av. Mauro Ramos. 06

S. B. Caixa dos Empregados
no -Comércio

De ordem do Sr. Presidente convido os se
nhores Associados para a Sessão de Assem.
bléia a �ê�l- l·eáD.izada 110 dia 22 de Março do
COl'relJte ano, afim de ·proceder-se a 'eleicão
dos novOs iutembros dá Diretoria e Co�js;ãc
de Sindicância que dirigirão os destinos eles,

1 ã Sociedade no período de 25 de l\iarç� de
1965 a 25 de lv.rarço de 1966, q'!le se .efetuará
na sede social as 20 horas do dia acima citado
a' �ua Alvaro de éarv;;tlho, esquina Fclip,E'
'Schmidt. -j

,
.

'

.

ANlENOR BORGES SECRETARIO

Clínica Odontológica
Ura. Içara IUaria Nuct!ti

Cllmca é Pl"o�ese
, Atend(, sras. e crianças, somente cbl1l llorh mureI:i.U'.4.
Das 7.:"0 fi"" fUln h8. e das 18.30 às 15":10 hs.
.H.m. São Jorge, 30 - Fone 2>.i36

--

ESCRI'I'O,ltlO VE ADVOCÂCIA
DR� PEQRO PAULO PAVESI ADVOGADO
AUI!;LARDO H. nLUl\lEKBERG e PERS

A. I1AHN. ,

Soli'Citadores·

Rua ConseJ�leiro l\:1ah'a .'4S � Sala,:1
AÇÕES: . CIVEI$ 'l'RABALHISTAS, (O�

, MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL
'.

Lei l).O� 4494 "INQUILINATO" .

- CON..

se TAS DIARIANIENTE D"; 1h::i .l':I:,;�O
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EM visita a "Ilhacap", o ..
sr. Aldo Cunha Gonzaga, um r- 'i ..

. dos diretores, do Marambaía , '.
lIIII

Hotel, de' Camboriú. Infor- ...
mau ao Colunista que a diá- ..
ria para casal, na tempora-
da que está encerrando es- •
tá custando dez mil Cruzei- - ,
ros. Para, fóra de tempora- •
da' de verão que, j,niéiará JIIII
em abril próximo', os preços ..
dímínuírão. 'Fui convidado •

ti
��:: t:����:����u�i�ranÍ�:

'

iii '

derno hotel' de. veraneio um

dos mais modernos do Sul _
do -País novgênero.. •

'

ti" ,;'

FI�ARAM residência, .em ..
Copacabana' na 'Guanabara�

,

•,

o' 'sr, e Sra."Leopohio': (Amé-
lia) Baek. ..

•
..
•
ti
.'
..
•
•
·
/

..

..
•
..
•
•
•
.'
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•
-
•
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ti
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•.,.,.. .. .._ .._ --_;__ 1

Café �eiYagellf Etió,in�ara
:Melborar 83 Calél do,.·MBB�O

__ ,

,

NA .proxima quínta-feira
chegará na "Ilhacap", o Ce·

-r-;

neral João José Bat�sta·"Tu
bíno, Superintendente da

Fronteira Sudoeste, virá _a

companhado de, uma
'

comi

tiva de dezoito pessoas. o.

Engenheiro dr. Aníto Zeno

Petry, o Deputado Nelson
Pedríhí e o Dr, Jacob Nacul,

,

representantes ' ..catiJ,Ii�nses!
que participarão dos traba
'lhos .' Serão recebídes . pelo
governador' Celso Ramos,

. COMENTAREI " domingo
o coquitel 'que aconteceu no

QuerênGi,'1 Palace ontem,
foram entregues: os .prêmíos
das fantasias vencedoras
e 'clasifícadas do' ,IV" B\!ilt:
Municipal de Fpolis,

FLA'VIO JOSE' FILOMENO

nos.

ONT'EM, ' no' '·Pa;láéio da
.; Agron,ô,mica' a senh;ra," AI-

'

-.

mirante Aureo, Dantas Tô:
-res foi, recepcionada .com-,
um elegante chá pela senho

ra Governador CelsoRamos,
Do, acontecimento partícípa
ram senho�as " da sociedade
ríoríanõpolttana . que .

foram

apresentadas,' à senhora Ni-_
ce Tôrres, pela primeira da

ma � dana E-GÍlth Gama ;Ra-, ,

mos, ' anfitriã
"

do event9�
.....

O .: PRErn.lTO General
P,'1Ulo Vieira da ,Rosa, ontem
fez a. entrega dos prêmios
às ESCOÚ1S de, samba; vence
doras 'e classificadas no Car-

"O ESTADO"-felicita-o

Caixa Econômica Federal de
,

I' ,

Santa Catarina
,SECRETARIA GERAL

-'

Comunico de' ordem do Senhor Presidente, que, a

partir' de segunda-feira, dia 15 do corrente,' a Matrtz da

Caixa Económica Federal de Santa Càtarina, sita à rua

Conselheiro Mafra, 60/62, nesta Capital; passará a, adotar

o seguinte

naval--Bõ.

EXPEDIENTE EXTERNO:

VIAJARÃO hoje, para Por

to Alegre; o"sr. e sra, Almí
'I

, rante: Aüreo Dantas Torres

e seu Ajudante de Ordem -

.

Cap ... , Ten., Isaac.:Bencl;linol,
,

qí.le naque cidade vão espe

r.��amanh_ã, .. o Presidente
Castelo Branco, '

-:. elas 12 às 16 horas -

Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de

ta Catarina, em Floriánópolis, 11 de março ele 1935.
,

ARY SILVA; Secretário Geral Substituto.

San-' -."

O ELEGANTE casal dr.

Marcos' (Silvia)" Grossemb,a
cher, circulou na "npacap",
jantou no Querência e. retor

nou para Joínvílle, onde
reside,

14-3-65

,

'FALANDO e� jo�ville,j no _

sábado de Alelúia, na Socie
dade Lira, será realizada a

Festa Micareme.

,/

- LOGO mais à lwite os ge-'
'

, rentes de Bancos da ILHA-
,

'.
CAP, vão 'homenagear ó

Sr. Delvaux Siqueira, do '

Banco Nacional de Minas'

Gerais, que está de parpída
para Salvador. Coordenan
'dor do jantar o sr,Osmar N.as

'

,

cimento, do Banco Inco. A-

manhã, o homenageado se

rá recepcionado na residên
cia de praia do Sr. Aldo Ro

cha, em Canasvieiras, .com'
um churrasco Óferecido pe-

I'
,�.{

diàs

AS BOA'S OPORTu'NIDADES SÃO RARASr
POR ISTO ELAS DEVEM SER APROVEITADAS,

,

I

los funcionários do B.N,l}A:,G.)

. " .

"\
., ARTuR .Boerner, destaca-
-do jornalista dCi Correio da

Ma,nhã, brevekénte virá, a
'

esta capital.
'

,

s

O Sit.' e SRA. dr. Paulo

..

(Aracy) Melro, ontem, no

restaurante do,Querência
'Palace Hotel, almoçavam.

•

.

A BR 59 .... ê assunto que

préoeupa tôàa, Sant,a. Cata

rina - Cpmentàrse que den

tro de trinta dias, iniciará o

asfaltamento 'do Trecho Ita

[aí - J{linville. O Engenhei-·
ro dr. Hildehrando Marques,
de Souza, Chefe do 16.0 Dis

trito Rodoviário, tem ,via

[ado bastante entrando em

contacto com o direção ge-
, ral "do DN'ER, tratando de

entendimentos com rela-

\:ãó as obras que deverro 1

reiníncíar muito breve. O

expediente buracrático sem

pre retarda os serviços de

caracter públiCO. príncípal
mente ,quando muda uma

direção de um Depto. �: BR-
, 59 é ,a esperança do progres
so de Santa· Catarina, o' ESl
-tado mais prejudicadO pelo

,

plano Na,cional de rodovias.

A Etiópia, CGmo se sabe,. por quase �rês quartas par
ê a zona de Drigem' da ,es-

' tes de todos os café� -vendi
pécW arjbíca, responsável dos no mundo.

LONDRES (O E) -
Sementes de c,a.f-es selva

geris, colhidas DaS florestas
úriudas da Etiópia, talvez
contribuam para melh0r a

rúbicácea em muitas par•

'1;és do mundo.
.

Mais de qUinhentas semea
·tes desse ,tipo. foram reco-

1hid,Qs rooemtemente na Etio·
"

I'

pia por 'um grupo de quatro
especlalistas enviados pela J�'" ":LHO ))".',

I

. OrO'"..i"'a"ão de AlimeDf-"'''ão .�.., ,às dez (10) horas, a fim de
_.. '" ........

}U;f''f_Z;,iENTANTES- deliberar sôbre a seguixltée Agricultura das Nações., ORDEM DO DIA:'Unidas.
/ EDITAL DE 'CONVOCAÇÃO 10. - Leitura, discussãoDepois do devido períOdO

e votação do relatório', ede quarentena, as sementes.
,

Pelo pr""ente fl'ca COIl contas referentes ao exorcÍserão distribuídas peJ,a, 01'- .,.,
-

.

ganizá'ção às instituições es- vacado o Conselho de Re- cio de 1964, com o respecti

pecializadas nas principais presentantes da Federação vo parecer do COl1f>elfio Fis

zonas "plantadoras ,da mlUl. das Indústrias .do' Estado cal.
de Santa' catarina, para a '20. ,- Outros a�suntos.do.

Espera-se 'que à variedad�
-

reunião ordinária a realizaI

co� do cafeeiro 'obsorva se. em sua sede soeial�· à 'FlorianóPolis, 11 de mar

as características deaejáveis Rua Felipe SChmidt, esqui- :ço de 1965.

selv:agens� Essa. 'experiência ' na d� 7 ';_de setembro, Palá"
até agora não foi realiz.àda da. Im.dústria, 20. andit GUJLHER:rvm RENP{ x-
em qu.!itlqUe:i:'_p�.s dI) mUDdQq �U de �Ç'() ,@.e 1965 ?residente

, �

...;'_ \�-m"""'''�o/�-I'', �WJ.' ,..... "ir�'r'\;, P-
J

,

São,30 dias, durante os quais võcê adquira
conjuntos estofõldos, ou sà.as de 'fórmica
sem nenhum tostãó de entrada\
O primeiro pagamento?
Bem. você compra hoje e começa a pa$Jar
depois 'de 30 �Ias.

tim grup,o' de amigos vão

homenagear o /sr, Delvaux
,

Siqueira, próxima terça fei

-ra "com um jantar no Cha

fà;iz, promovído pela Revis.
, ta f'IC".

NA Câmarà . Municip,al,
há .um- Projeto do vereador
Dakyr Polidora, para oficia
lizar o' Baile Munieipal.
ESpero U' 'bôa compreensão
dos srs,' ,Vereadores.

r"'" �

AOS MEUS LEITORES -

,CASA OU APTO DE TRES
, QPARTOS' E' ASSUNTO
QUE ESTOU ,MUITO IN

TERESSADO.

.- FedEiração das Indústrias do

Aí está: GOSTll UE CAFÉ'

1, ENTÃO PflC� L!\FÉ ZJ.T�,

,j � ,-'
l

'.

30 dias de. oferta
30 dias de prazo
os pagamento�.

,

O orgulho de uma casa bem mobiliada é O'
orgulho de que'm tem' CIMO.,

para VOcê ;'niciar.

, I------r-----------�

I ,', c·�:; 3Hlitl ;'".,
, ,

JERONIMO COÊLHO .t1J9• ':5
Divulgue'\ '

: ',Leia, Assine e
,

'�

"0 ESTADO"

de Santa Catarina'

lEstada
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.ínelusão de Presidentes ,'e vo aeroporto de Wahn que prefira 'inst,lllar-se logo minuto antes da largada. O

,Monarcas. O" tapete yer�e- promete vii:' - a );er, dentro de no
,

avião. "

'

,funcioJ?ário de serviço com

lho tem que ser, desenrola- três anos, o mais, moderno Atualmente todas opera- as 'dependências assemelha-
do uns cem metros na pís- do mundo.

.

.

ções de despacho se concen-
.

se, no projeto, à palma da
ta, e o batalhão de honra a- O número de passageiros

.

tram num' .único ponto pa- mão com quatro dedos es

presenta (umas muitas ve-, quadruplicou desde 1958,' ra todos os aviões; de tutu- tendidos. A polpa de cada
zes sob chuvas torreíoial.xDe 'ano em que o campo de a- ro uma brigada de íuncíe- dedo é em forma de estrela

. futuro tudo se' modifícarã. viação mílítar das tropas nãríos despachará os passa- de seis raios que represen
Este ano' vão começar as britânicas fOi transforma- geíros de um único ,I1.VIao. tam: os "cais da estação".
obras de construção do no-, do em "aeroporto. do Gover- Assim" não, acontecerá que D� d� cada 'ponta da es

no Federal". No ano passa- a caixa de. chapéu vá parar trela .estacíoaarã um avião.
do' contaram-se 600.000 pas- a Hong-Kong, que o vestí- O edifício dQ novo aeropor
sageíros. Calcula-se que se- do' de "soíréé" apareça

-

em to,
-

êÜja primeira fâse' deve'
rão 2.500.000 no ano 'de 1975, Buenos' Aires enquanto que estar copcluida em ,1967íS8.,
O Dr. Wílhelm Grebe, díre- a passageira vai (1 caminho tem.seís andares. Do mesmo
.tor do aeroporto, disse-nos do 'Caíra: De

'.

futuro' as:ma- modo que nas' estações' das
que "a importância .de um las destinadas a determina- Esir�das de Ferro' 'h(1ve"'á,
aeroporto depende da ra- 40' avião' .não serão confun- horãríos �dé ;vôoS 'índtcando

,
"..

.

i' , pídez do' acesso", Estão pro dídas 'com' bagagens, de' ou- os 'cais correspondentes a
No ano de J96,:l-uma só indústria auto jetadas novas estradas fe- tros aparelhos. No nóvo pro cada- partida "ou chegada.

bilí
'... " xr lks "d

"

• deraís e de ligação às auto- cesso o mais interessante é As' obras do novo aeroportomo I ístiea, a /" () swagen o Brasil, pagou. vías.« Daqui a tfês- 'anrjs; que' o passageíro não 'perde- estão orçamentadas em cer-
em salários, aos .seus ·funcionários, 18 JjiIhões qualquer pessoa que 'não dis 'rá 'o avião, 'mesmo que ,che- ca de,I50 .mílhôes de mar-

.e 300 milhões dé crázeiros. Dêsse total.r. •• ','" ponha de uma e�c.9lta d� gue ao' aeroporto apenas .um cos.
, luz azul, como 'é o "Caso do

65,8% foram pagos'aos horistas, ,o .salário Chanceler Erhard pode -ehe-

mínimo na VoJkswag:aen em 1964" /t ·"'de " ''"'8 gar ,de Bonn" a Wahri':em 20
, :".', "'" ,J.Ol

,
4, I mínutos. "Mas de que' ser-

I mil cruzeiros, sendoo mínimo ofi.cial -da re- veirru melhor' estrada de a-

gião de 42 mil,�rui��()s. O saláro 'médio: .da cesso, 'os "jatos" maft!;' rápi-
, ,

, . ' ' dos � opin,\t ú Dr.. Grebe se

fábrica, em dezembro de 1964' foi de 181 'mi] perde tanto tempo precioso
292 cruzeiros. com-

.

o despacho 'das' baga-
,., ... , gens?" Ele descobriu"a' con-

,cepção do "despacho' des
centralizado" J Um' sistema
revolucíonérto quando 'com
parado com o 'atual.:Hoje," a
céntràlízação 'dós serviços

·'CU'RSO', DE' M'.AIEMATICA," obriga' o' passageiro a' estar
no aeroporto uns-Sü minutos

f I F
. antes da largada do, avião.

, acu dade "de' ilcsofia. ,_,.,

Nas horas de maior movi-
. menta perde-se tempo 'a che

'Ciência.se', letras .

gar à bilheteiría para rece-

ber a passagem' e' entregar
. 'A Direção da Faculdade de Filosofia; Ci-, as malas. As companhias de

ências e Letras da Universidade de Santa Ca
aviação também perdem mi (

�atiIiatemd ,opr��erdec��iInicaratodosos ��::d���cE��f;��rrf�;I���.BoAls"·"_a'5' d'eC,' ,'Es'tud'o-S "'pa''"r'a" PO' r.t.o-..- 'gal_mteressa os que; as inscrIções, para' o Cnn- dos aviões.
_

.

"

curso de Habilitação à la. série do ' Curso de Na futura casa' de despa-
M t

'

t' tr h t' cho em Wahn, o problemaa ema Ica encon alll-se a ,er as. sera- !'esolvl'do -ja·-

seZ"In'te A C d d d
\

fd õ'"
oor enaçao p 'Auel'- ses, para estudos, pós-gra-. cus'to d� passagem Rio-Lis tas altamente qualificados. PedIdos e maIOres. ln ,ar

O Curso de Matemática contará com c maneira: a Esposa do p'ls" feiçoamento' de Pessoal de dl!ado,s em LiteratUra, '}i'Ha I:loa-Rio e lTIi!llsalidade.s d'::! Caso os �estudos se reali- mações e de iJ;lScrlção de

concurso' de renomados mestres e cientistas sageiro, ou o "taxi", pode- �ível Supéri6í: (CAPES), sofia e 'História Literária; valor variável entre•...... 'zem nas Províncias Ultra- verão ser dirigidos o.t,3 fins
rá levá-lo ,l1.té à estrada do mforma que estão sendo o LinguístiCa; História: .�r- 3.000$00 e 6.000$00, pode::-,- ,marinas Os bolsis:;fJ,s rece- de 'março ao, Seryiço Cultudas Universidades dê São Pamo e Rio Gran- edüício. Consultando o qua- . ferecidas, pm' internlediCJ te; Geograna;, Matemáti,. do ultrapassar esta impor- berão, além das passagens ral da Embaixada de Por

de do Sul. Contratados para, a . FacuIdmle" dro indicador luminoso, ele do Serviço'Cultural da Em cai Física; Química; Em�e tância em caso de bokis- entre Lisboa e Ultramar, tugal prailf do Flamengô,
ficará sabendo ,de que "c'lis" baixada de Portiiga,J as se- nliaria Civil; Agronomia; -{ mensalidades de 12.0QD$OI) 382' - Rio de Janeiro) ouaqui est,arão, J'á no'início de Abril·do· corrente' o aVI'.a-o, vaI' pa·!·tl·r,· caminha- g'ufntes 1)0Is;;s "e /1' d

'

d tA, '

ul dos portllg'l�-os,
.

, ' ,'" ,u �s JU o: Cirur.gia, e MedICina.
v

uran e SU9� permanencia aos cons a .
. ,-,j"

ano�, para' o funcionamentõ pleno do refericlf rá com a mala a�é à bilhe As bolsas com duração na pr()vín,cia. nos Estados.
. teiria (e esta, ,l1.viará- somen- 1) do Ministério dai] Ne-

CINEMAScur"'o ant'g 'usta a p'
,.,

d t d' g'c'os E t
.

e ,�� de 8 meses destinam-se a ,c ,;-""
�

I a e J., s IraçaO os es fi 10S05 te os passageiros do avião o 1 '

'. � rangelros • ,u..,.
ctirsds regúlaieS, e rêem �'

,'.,

,

ca.tarinenses.
' ' ,

,em causa.) e seguirá, ato Instituto de' Alta Cultul':l.:
30 bôlsas ,com durlw,:'o seu início marcado para 10contínuo, parl1- uma pequena . ..'.

C""NTRO14-3-65 sala .de espera,.a ,não ser
variável entre 3 e 8 me-

de novembro de 1965. As .I.:..
.

,

:colJ,cessões de menor dnTa São Josêção, geralmente, não vincll
ladas. ao 'ano escolar, po-

,

dem ter. início, entre 011tU
bro dE1 65 e, março de 1966.
Os bolsistas rec�b8j."ãó

mensalidades de 4.000$00 a.

6.000$000 escúdQs portugue
ses), e 50% do va10r da

passagem· de ida e' 'Volta,
Rio, - Lisboa. .

II) . qa. -Fund�ção Cit�r,us
te Gulbenkian:

151 bôlsas, de dura�3,(). va,
,

riáve1, para 'estudOs pós
graduados de Engenharia

, (4 concessões), Histérla.· da
Arte,

.

Arqueologia e' hfi�:.s
(2), serviços 'Florestais (4)'
'História da' Litera,tura e

',I Linguistica (1), EcOTlCI::1Ía Ce
e Estatística (2), Agrono- RoxYmia (2).

, ).," ",'..'.,:'

ort
- Duas pistas de concreta
e umas casas de despacho
mal encaradas, provisórias,
eís o cenárià pouco repre
sentativo do "aeroporto do,
Govêrno" e1')1 Wahn,' entre
Colônia e Bonn, no qual
o Governo de Bonn costuma
receber- ª,S suas visitas, com

/

(

SALA'RIOS '�AGOS'

�--���----------�------�----�--��-l
,

l

Abasfecimento das linhas
"

"

"

de"Pfôducão -

'

9cupando ce;ca de:dois alqueires, a s�,.
ção dos,AlmoxB:riflados'. da ,VoIkswagen ,d�
Brasil fornece, mensalmente, para as linhas
de prOduçiio d�s veí�ulOs Sedans e Kombis,'
17 milhões-'e '500 �I unidades de. materiais
menselnients, No Ievantameato <feito no' ano

passado, havia, em estoque 'peças no �alor de
,
24 .bilho�s e 862 milhões .de cruzeiros destina
das ao aõastec�ento -das linhas de produção. . .:' �

.

(
--�---------------------------------------

,SRS.
PAIS! �

o rendimento do,s estudos de seu 'filho depende da boa Visão.

Se seu ,filho tem algum problema visual; 'consulte imediatamente
um

I

especialista. '

.

Depois �ande aviar a receita na ÓTICA SCUSSEL.
, Na ÓTICA SGUSSEL. além da �aci1idade na. escolha e a alta pre-

. cisão técnic�, você cOJ?ta com O Crédi-Óculos S�USSEL (ó�ulos a'
crédito).

Por qUe perder mais tempó?

PROTEJA A VIsAo DE SEU FILHO !
'Nada rle
REBn"IS

CRE91-
Ó C U'L,Q Si

EEl." em sw ClUTO

Lona de freios COLADA9
- 6Mt mais no apuveite
mttrltJ(:. daP Ldtlas .

CASA DOS FRE:a�
Rua. Santos S8.l"aiva' 453

J!;S'rREITO

Chaleira
-

Ismsltede
'.

� (.l8 d1J
'�a.dá ,� (r$. 2.150"

,
'

.: .

Fone� ,3636
John Wayne
Maureen O'Hara'
I'

_ EM,-

QUANDO UM HOl\�M E'

HOME,M
Panavisipn ..

Censura até 5
Tecnicolor

a�os'
-�)
� ... \.

�.': ,o�'
, i

Fone 3435
hs.

, ;'

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

O valor das mesalidades
das bôlsas Gulbenkian se-

,(Devido �. grande metra
rão determinadas �m' cada

gem .......caso. Excesso dos. ,que, rea· Alec Guihess
lizarem estUdos de

'

dura- O'Tiole ,- em �

gáo inferior a 3 meses;_ to- LAWRENCE DA, ARA'�Iildos os bolsistas rer.eberãa·
50% do custo da passagem,
Rio-Lisboa.
UI) da .tunta de Inves;,

tigaçóes! do Ultramar:
15 bôlsas pará .

estudos
'

pós-graduados, com a du-:_'" "
,

:ração( variando entre 5 e
_ Glória

12 meses. assim distribu�
das:

'

Instituto Supetior .-de Oi.,.
ênoias Sociais' _ e Política.
P1tr�marina,. '(5

.

bolsas);
Instituto de Medi.cina Tro- O

picaI (3 bolsas); Missão
de Estudos Agrícola., (5
bolsas) ; Té�nicas Físico..

Químicas aplicadas à Geo-
, Império'logia e Mineralogia (2 boI-

I sas);' ,
'

As . bôlsas
, c@mpl'eendem

o pagamento de 50% do

Ritz

às 5 e 81/e
Roberto Wagner

�olores Hart
; em.

" 'ITÁO ERA Ul\.1:
PIRATA

até 14 anos

·3 1/2-8 hs

Peter

CinemaScópe 70 - Tecnico·
'lor

,', "' '

Censurá, até, lÓ ·ano�

BAIRRPS

às 5 e 81/2 m.
Bernar Lee
Maureen Swanson

_,. EM,
ESTRANHO CASO DE

DOIS CRIMES

Censura até 18 �!ncs
/

Fone 6295
às 81/2 us.

Vittorio GaSsman
Fernandel:

Silvana Mangam)
em

JUIZO UNIVERSAL
Censura

-

até' 14 anos
.\

Rajá
Eliana

-:" EM
.UM MOJ'tTO. AO

�JlllI'ONE
Censu:l'lt, até 14' anos.

Dumiense de �aula Rib�iro
,

Cmltabilidade - Econo).nÍa - Advo
cacia \Impôsto de Renda' -l- Emprêstimf\ -
Compulsóri<c, _I,

.

Reavaliação do Ativo das
,EmprêsaS, (Lei '4357) '-' Impõsto' Adiciona,
de Retida (Lucros Extraordinários)

Escritório: Rua Cons. 1\1afra�' 57
Caixa Postal, 613 -,. FOI,leB83tT

FliYl'u(n�olis � -

--

Cllnka Odontooediafrica
DRA. IARA ODlLA, NOGETI AMMON

Metodo.. psicológico moderno" especializado 'para' crian·
ças.

Alt-a rot3ção
Aplicação tópiéa de' flúor (para prevenção da cárie

dentária).
Atende tãmbém sr,as.
Somente com hora marcada - das ,8,30 às 1� _e das ,14

às 18 horas

....
,

Rua São Jorge; 30 - Fone 2536.

ECOPLAN ,

,
'

Economia e Planejamento' ltda
- C. 1'. e p. 18 -

Processos de financiamento. Projetos Econômicos,

Planejamento Econômico; Perícias Econômico-Financéiras.
Procuradoria. LegiSlação Fiscal.

,

Consultas e Pareceres sôbte a
, "

lei do Inquilinato
nova

\ I

Horário comercial
,

Rua Jeronimo Coelha 325 - Conj: 108 - Caixa Postal 659 /

FLORIANOPOLIS SA,NTA OATARINA
.

/,

--�'�-------- �/ ,-;�l
'

� '.dIff&K�
Automóveis e'm Erechim

Segundo levantamentos feitos, na Dele�
gacia de Tr�nsito de Erechim, RGS, em 1964
foram emplacados naquele, município, 54,

, marcas, de auto-veículos, entre carros de pas'!'
sageiros e de·carga. Os mesmos- dados, apni\..
tam, também que dos 1.813 v.eículos ,em,pla..
cados naquele município, gaucho, 4.5% são

-

ide'. m .....c,·a.,,·�, ."T.1A.''n.,.:i','s'!',::w;a'g'""'i'il.".,..... ·)v�u,Jti. �.fU...
�_

'

........... _ i,..._......__.�__ L.. ��!1' ÍP '*' ''''� /

. " "�·

...�i>- "'J •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BUENOS .b......�.l!i.::.. .,)!1l poue exercer .

mu.ta .111!U-
.

aos membros da ALALG que ,,� ue preços e de câmbio .ermínará com uma Se�d1iO se.nc, r":e3identes de sec'-

uma nota de ad"ertên�1a êncía através 'de, seus .mem- usem de sua ínrluência, o que alterem, na prátlca, as' a portas fechadas da, Co- ç6es, nacionais e observado-

de que "de nada servir;" a bras em seus respecüvos mais possível, junto aos vantagens' outorgadas lias missão Exécntiva de Con- res convídacos.

'ASsociação Latino-Amert- paises.", governos de s�us países pa- 'negociações da ALALC.
"

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

cana de Llyre Com4"C1o".'· .uma, das', resoluções pro-' ra: que procurem uma har- Devem, outrossím, -nsís- Bancorde, Desenvolvimento do Estado
se não existir establ!i�i;'llp. põ� -- el1tre outras coisas moniz!).çãó da politica eco- tir junto às s:tutoridal}eS, ,

_

monetária", "terminou no- - uma campanha de es· nômíca e estabeleçam um para que estas procurem d"J S t Cafarfna 'S' A
je a reurlião' de três dias; clarecimento da importân- sistemá de redução autn-,' por todos' os meios possí- 'e ana' .

i.' .•
realizada' aqui, pelo con- ciâ� da ALALC na América mátíca que; acelere a elí- veis a inflação e suas orí- Assembléia Geral Ordinária

selho Interamericano de Latina, para esttmuíar o mínação das' bnrreíras ai- .gens.
;-"

,

''', " ......�
Comércio e Produção (CI- contato entre os setores randegártas, ,

Numa' das \ duas resolu- São convocados Os senhores acionistas a' se reunirem

CYP).
'

pilvados, a
-,

fim de conse- Insistir Igualmente para ções aprovadas a CICYP a- em assembléia, geral ordinária, na sede deste Banco, '
à

Os múltiplos 'probremas guír rnaíor integração in- que ps �ovêrn?s se abste- provou a formação de urna Praça xv dê Novembro, esquina da rua dos théus, nesta

que entravam o runctona- dutsríal e comercial, e rea- nham de tomar medidas comissão" de banqueiros' que capital, no dia �7 de março corrente, às 9 (nove) horas,
mente da ALALC foram os Iízar estudos adíeíonais :;ô- artificiais de carütei' eco- estude as ,,iiecessidades .de'. COI�, a- seguinte
assuntos que oríglnaram bre aI'matéria. \

'

nõmíco e rínanceíro, tais rerínancíamentó e busque o "Ordem (lo dia
.

os maiores debates. Ur:s 80 /'Além disso; recomenda como subsídios ou contrô- crédito privado. Táo
.

so,:, 1:0 - ToÍnàr conhecimento do Rel.'lt'ório da Diretoria,
destacados homens tie ne- - ..------------_-�--,------.. mente na' Argentina uns referente ao 'exercício de 1964, bem como examínar, discutir

gócios de dez países latino- '200 mllhões de dólares de e deliberar a respeito do parecer do conselho fiscal, do ba-

americanos' delíberaram sô- 'NO'"vos a,fritos eníre -Budl=sfa''s e Cato'�i- deí�oiduatrSoss�l�Oenmcel�nlho..êesste !)e1m!,O lanço- das contas anuais dos administradores:
I

bre a expansão comercial e i � t � 2.0 - Outros assuntos de ínterêsse da sociedade.

econômica da América La- "
.

ter - d I f -ti
.

1966 Observa-se aos senhores acionistas que ficarão sus-

tina. Ao findar os debates 'toS agravam a ensao a u a an ICO-. p' Cdnselno também, vc- pensas as transferências de ações nos dez dias que. ante-

. !��::e:.Olnadas várias' re- ,,';' munisía no Vietna� do Sul ��lo�r :::ir ���ons��:�:: cederem a assembléia.

as restrições ao cré.:lito ex- �orian6polis, 11 de março de 1965
DA NANG, Victname do os norte-amertcanos saiam '-

ser, 10 - O renova 10 atrí- do Viet�am. teríor, Impostas pelo. slste- -,

'Alcid,e" Abreu,"P�'esidel1té
to religíoso .

provocou in- _ Um oficial dos fuzileiros
ma rederat de reserva. , O '"

· C· Ih J" havía deeídído José, Pedro Gil, Diretor
eêndíos intencionais c dis-' navais dos, Estados Unidos onse o a ,

- 1

- utilizar sua influência pa- Jacob' Augusto Moojen Nácul, Diretor
pares, hÓj,e.. em Da Nang, foi morto na. luta ocorriaa' "t cd 110 de Sa-o Pla'cl'do Branda-o, D; .."to'" .",:,

r.a eliminar os iínpos os ':, U ........... �

Q 'local da estratégica b_.ase ontem nas proximidadAs
- 4

aérea recentemente refor- da cidjlde mont,anhosa de pIos, 'promover garantia:! José ,Elias, Diretor

çàda ,com 3.500 fuzileiros Hoia," a uns 160 km. a,o
para o capital privado, am

na,Vais dos :{1:stados Unidos. 1 d D N ' D ·t 'PUar as exportações latino-
su e

f"._
a ang; eZ)1 o

americanas e incrementar,
Jovens budistas inceúdia- soldados - sul-vietnamitas
ram as casas de quatro ra- morreram com êle, enquan

'0 papel da iniciativ� prlv�"-
" da na Aliança Para o PI'O-

tólicos em represália pela to pelo menos ,63 elel11en-

mp'rte a punhaladas ":e 'ln1 4-os do Viet Cong fo' "'fi gresso.,
...., v " ,r", Oitenta homens de

'

11e-
soldado' 'budista, em mãos mortos, segl,1ndp disse um

d� um soldado católic,1. du. po,rta-.voz militar .10rte- gócios de dez paí�es assiS-I
tiram à teuni-ão do Gon,<;e

Preconizou que nada nãO rQ,nte um' jôgo d<.l cartas' americano.' Os guerrilhp.i- lho. O Conselho tende a

se conseguirá se n�o ex:s- no, dQmingo, Comandos viet ros' comunistas dominaram ' -

,

'/·t d'
'

.

treAs 'p'ostos a-ntes do ama-
promover as invel'soes pri-

tir nos dl'ferent"'s ',"alS'es naml as Ispararam' ';:ara .

" ,..' 'vadas na An].érica Latina
do acôrdo uma p.stabWdade o:-�,. nal'a disuer�al' um� nhecer, mas foram ierro-

dentro da estrutura da
mon�tária,

.

(lue correspon-
_ multidão de manifestantes' tados por reforços d.) govêr
bbdistas que grit:\vam fra- no numa batalha de duas Aliança Para o Progre.$so e

da ao valor, efetivo das da' Associação Latirio-A�e-
moedas,' po�end.o

. comp""', r- sés anti-,cat.Slicas. Prende- horas.'
w ricana de Livre 'Comércio

se ou vender-se livremente rám 16 pessoas. NenhU!ll Ataques ,de menor im-
(ALALC), par� ac�lerar o

as moedas 'e ta' • "
' no.,rf:p·americano esteve en-, portâl1cia ocorreram r..ass r ngelras . désenvólvimento da Améri-,

A f"r"yp ,.

t vo.. lvid.o. p/ri.meiras horas de hO'"e em
�. "

' ; em SI. em pou- ca do Sul,
d ti várias' il'lstalações. a ,o;toco l?o _
e1' execu VO ,mas Um dos membro." mais

."As rivalidades. entre ru-' quilometros de Saigão. Num destacados do Con'S,elhlJ,
tólicQs e budistas da,i;am de dêles os', guerrilheiros do-

David Rockefeller, presi.lcnlongo tempo, :p.esta regiàc. min�Am um põsto de �ro-
,

e 'se especula -que agitado- tecão de uma fábrica de
te do Bal'lco Chase Mn."'hat

· tan de Nova york, disse
res do Viet Cong pro�urem têxteis suburbana, mas t'ão numá reunião da

.

Câm�.ra
: aproveitar-se dessa ,situa- atacaram a fábrica 'em' si.

.; . de Comércio Norte-Ameri-
çll.0. Manifestações resul- O delt.a do do Mekong, ao

'

- cana, em Buenos Aires, Que
tantes :ie uma disputa e- sul de' Saigáo, que chegou

a emprêsa- privada deve
v�ntuahnente poderiam ser a ser um dos pontos cho.-

. ter um pape} mais :lti'lo
ap�Qveit8:das para a cam·' 'vés. da g�erra( esteve par- 'na ',col'lspcur.ão das, metas
panha ,comunista paro. que ticularmente tranqullo. da A ljan�a _Para o pro��es-

so. '''Nenhuma nac'lo pode
, desemue'Y'bar tal f:a.l'pfa uor

si só", disse Rockefeller,
"npm ta,l11uouco 'Pt)rie' ser

feita sornpnt.e '01'10 lrovi>rl'lO
, \

.

ou 1.11'10 sptOl' privado. Esta

é uma tat-pfa Que ,rpemer

uma ali�"ca ent,re h�,Gõ?s
e 11m esfA,.�o 'co"hlnt,o de
torlns os, elementos ,da, so-

MEDELIN,: Colômbia, _' Ao se com

'p1e-tar o 'terceiro, dia do sequestro do menino
< .. •

· Garlos, Mejia, . filho do multimilionário ,San-

tiag� Mejia, as autoridades hloquearam� a-:
lérli dos pontos de entrada e saida da cida:de�
�s\ passag.ens entre. um 'e outro bairro, o me�
nino sequestrado seja retírado de Medelin.

Milhares. de soldados e policiais detêm .

e inspecionam todos os automóveis no perí
Í:nct�o urbano. Nós municíplós vi�inhos foi
re�izada intensa batida CO}ftra os malfeito
res, mas sem resultadp prático.:A reçompen-

· �a' ofer.e_cida aQs qu�' derem Informações que
· / ," .

�onduzam· à descoberta do menino' ultrapas- ,

�a os 100.000. pesos e continué\ subindo, em
virtude de contribuições voluntárias.' A fà

niilia nformou que não tivera contato com os

sequestradoi'es e oferece de préssénté �lJ.ná

casa e um automóvel a 'quem informar sô'bre
Ó ,sequ�stro. p pai dirigiu· unt chamamento
'pedindó que se' conserve o m,enino vivo. As

áutoridades ainda confiam que os inten':,0s
·

trabalhos' conduzirão à rápida recuperação
do .menino. Hoje, cbmo ontem, 'aviões laÍlça-

_ f

taxil sôbre a cidade milhares de folhetos .con-

;c', ;.� ,t�!ld,ó ,írth�f.íqtogplfia d�;, séquêstrado 'e' a ,prOF
'. $li'g)ii,��Cé!:t1����ty �"�;�t�t����n���'::;::

h/· , .....

- ,----�-------

Minisfério do Trabalho e
Previdência Social

Serviço de AUmentação da
Prevldêncie Social - SAPS

'.'

DELEGACIA REGIONAL EM SANTA ÇATARINA

EDITAL DE CONCORR1l:NC1A
Pelo presente edíbal, face ao que .díspõe a Lei n. 4401.

de lO.9.M, avisamos aos ínteressados _que a ,Delegada Re-·

gíonal elo SAPS fará realizar as seguintes concorl7'.3r-cias

admínístrattvas: .
.

DIA 17.3,65 às 12 horas - Charque boí inteiro, farinha

do milho. massa talharim sêmola, massa esp:ghetti, mas-

sa pastinha para, sopa e amido de mi ho. \

Dia 19.3.65 às 12 horas - Margarina vegetal, místu

ra preparada, creme de leite. leite Ninho. leite condensa:
do e farinha láctea.

DIA 22.3.65 às 12 horas - óleo vegetal, muss .
de fru

tas, fósforos, sabão em. pó. espirais (inseticida). palitos.
DIA 24.3.65 as- 12' horas - Pó paro. pudim, soda cáus

tica, vassouras, chá preto. desinfet"nte e leite em pó.
DIA 26.3.65 às 12, horas - Arroz beneficiado, açúcar

refinado, batata ínglêsa, feijão preto, farinha de mandioca
e farinlm de trigo.

Outrossim, esclareéemos que:, '

1 - a licitação para cada espé�ie referida se fará no

dia e hora aprazados, na sala da Comissão de Com 1ras
'

do SAPS, à rua Franc:isco 'Tolentino n.10, em Florianópo-,
lis.

2 - As propostas deverão ser entregues à Comissão

de Compras em 'envelopes fechados, e, formul;:;das em ':3
(três) vias de papel timbrado do licitante,. devidamente

datadas, assinadas e carimbadas; • -

3 _;_ As propostas serão julgadas pela ordem acima

citqda e na forma da legislação específica do SA'PS e do

art. 5.0 da Lei n. 4401'.
,

4 - As informações. mstnl';ões e especifi�a!'ões ne-

cessárias poderão' ser solicitadas à Cr:m'ssão de Compras

do
. SAPS, das 12 às 15 e das 16 às 18 honas. diàriamente.

.

)
Florianópolis, 9 de março de 1965

O proem'nente .iol.'nalist3.
\
e homem de tíegocius pe
ruano, Pedro Beltram, di
retor de "La Prensa", de

Lima, formulou, à, imprensa
a advertêncla' de que "de
nada servirá a ALALC, se

não existir estabiUclad� mo

netária". Acrescentou que
"no estudo dos prqhle'11!\S
fi'Palinos preocupamos com

a finalidade de facilitar ao
máximo
comercial".

o intercâmbi\)

Porfirio J. Cathcart !- Presidente da. G. Compras
Orlando Raupp - 'Secretário

12-365.

1,

...

SANTA Ct..l'ARINA !'REC1SA lJA BR 59.

, \

'\

OportunidadeS em Imóveis
CASA Novn-iHA DE ALVENARIA FRONTA PARA MOl'i-AR Bem fm1elO

.\.
11al, - 'Com 3 quartoS � demais dependências.

Pode ser visitada de 2.3 a ,sá'bado no horário comercial.

(,om entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses. .

Rua Santos Saraiva esquina da OdÜon GaUotti no Morro do Geraldo - Eg-

rreito
..

'_ Na Rua Vereador Batista Pereir� casa com 3, quartos e demais depenú,,"
das - Tõda de tij�los.

I

_ Na' Agronôm1ca casa' de alvenaría com 2 residências:' Na parte de' cilll3' .

2 quartos - '� �alas' - cozinha 6 b,anheiro; Na parte de bi:üxo - 2 quartos � sala

..'-coziriha � sani.tário. -

y
-

, '

-

!

_ Estreit�' -'Rua Balneário - easa de material com garagein. Terreno freno'

te para o mar e fundos pare a Rua Balneário 'medindo 10.40 de frente por 54,80
�le fundos. Preço facilitado. ;Entrada 9linima.

_ Fina re"idênda a' Rua Viscobde de Ouro Preto - 2 pavimentos em cima 4

qwu:tos,- 4 !':'las - banbeíro - cozinha e varandâo; em,baixo � saias - 4 quar;
'tos e' dep�adêncías 8ani�.·

.

"

,
r

e

para O Caes Liber�de.
1 •

.

' 'I ,... _." �:__�':':::_' ��,�:� �.:;
_ Praia pereqUe - Casa nOl7a aem ser habitada - 2 pavim..ntos preço fa-

cilitado.
-

' .
.

i:l
_o,. ..

��.��",�
_ Praia - Lagoa"dá (Jon�ção - éasa com um, grande terreno. Boa opo�

etmidadl? par& loteamento. ,

_ .No Jardim Atlât.icl) - 'rerrenú bem localizado - metade dos preços co�

(rentes.
'

.

I

.... Praia Coqu'3iros ..;.. casa de madei:r.s' de ltli na :praÜl da Saudade. Aceita Q-

laltas. 'Bom preço. • '

_ Casa no c�niro � Roo éo�seJheiÍ'o Mafra -.Otimo "onto para oome!'ci�
_ Casa com 3 ql.,artos .;.. 3 saIas - cozinha - banhelro.e ,disperula.

.�,
, . '

_ Sonrada .comercial e ReSIdencial bem no centro - Rua àrcip�ste Paiva.

Na frente do cine Ritz. No terret, LOja, comercial f' p.scri�rio. no alto ampla r&

tlldência. Possue ainda amplo porão para .de�t().
• I

d'
I" "_ � ,

•

_ Apa�ta'!Tl!mto no centro _ 'Ediffcio Eduardo - 3 quartos - sala - cozi-

Inha - b�"lheiro completo -- terreo - Para, II. venda ou troca p�r carro.
.'

�, ,

-:- RU9 Si5.o Jorge D,O- 51 - CeqtJ;'O o:- Casa de alvenaria com 2 salas - 2 'luar i

tos - Banheiro ,Çomple€o e/cozinha.,.. .

1:>'
"

_ Terreno 'em Capoeiras - Otima localização de esquina - Preço facfiata:
f,n � o;""o!'"u fdacL Umea -, HI m g 30 ln,

.. � �
.

}

,

• 16-3·65

,

-OLH()S
,

,
"

use, ócúlos
bem adaptç;dos

arend8,IIOS com t'!xo!idêw
s�o rec01to de é':ulos

)
,

OTlCA ESPECAUZA'D c\

MODlR�O LABORATÓW

_.......,-�..;_�---_.- - �

Expresso Blurnenauense' Ltda.
Comunica a seus distintos Client�s que

apois longos anos de Serviços prestados a

ti-aves sua Agência nesta Capital, ampHou
suas instalações para Filial que esta �tabe';;
lecida à Rua Padre Roma,' 50 - aten<;lendà
pelo telefone 2670. ,_

',' Trafado CIJltur�1 Angro�Soviético
"

'Por ocasiã9 da assin,,"Itura
dQ dQcjlme;J?:f;o,; ,di�s� o, Sr.
Tl1o�goh� "�Tbdp:s fdesej!\.hl6s
que nossos países oricmtein
seus passos para um inter
câmbio ,ainda maior. entre,
indivíduos de, todas as C"lte-

Londres - OR:SE·'PRESS
� O Sr. George .Th0ms"Il.,
,Ministro de Estado para ;ás'
Rélações Exteriores, firm'lu
'Tecente:mente t;lm Mosc"lu

. ul',h Tratado Cultural Anglo·
Soviético, que terá dois a-

· /

nó� de duração. gorias, incIllindo. cientistas,
,�stipula o tratado o in- desportistas e turist.,s, Con

tercânibio entre os dois p'>,í- slderarl10s êste documento
s�s de companhhs teatrais como algo mais do' que um

e, musicais (inclUSiVe o simples tratado cultural.
Royal Ballet, o' Royal Sha- Trata-se de mais um pàsso
k�speare _Theatre e a Orqu'ls para um mundo de paz que

tr,a . Sinfônica da BBC), de nossas duas nações' pedem
cientistas, 'tecnólogos e es- ,con�ribuir p,ara criar".
tu,dante.s�

.' ,

cieàa.r'le".
A reunião de três

/

dias 15/3/65

• ,Nenhum Rastro, do.Menino
na -Colômbia"

Raptado

., ,

, .

I,

"

I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ltEDATOR
50 ANOS DE LABUT_�

r.EDRO PAUlA) MACHADO

COLABOkADORES'ESPECUUSCON�TANTE EM PROL ... '
.

MAuRY BORGES - GILBERTO NARAS
GILBERTO PAIVA.

•

I
DE SANTA' CATARINA �

I I COLABORADORES

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
RUI LOBO - MILTON F. A'ViLA - uRILDO LISBOA

AB,ELARDO ABRAHAM
NO SETOR DOS ESPORTES

1xO (falha de Mareio)
o • •

r
"

�resentando nada me- zendo deviria à falta de ha do, ocasiões preciosos ,p .... ta.

t
, ,

t'
, ,

nos' d t d
'"' '" .conquíata, ..pelos: colorados 'jogou com mats .calma e' Dão. e. Antonínne bem, ca- man er () escora rrummo

e qua ro e <>f,'l, "iues bllíd d '
. ,._. ,

1 a e aos seus artrlheíros marcar, Apenas o quarteto de Itajaí,. no '. tento "

único: des-envoltura, wntio
.

como pníchados na.marcação dos estabeíecido aos 2 minutos
em seu esquadrão, pois, '.(e- havendo ,tinda a ressaltar' de zagueiros .se .houve bem

.•.
- .

t nrédí -'d Ré
A

_ rírlcaram-se as ausêru.ias I t
' - - ,

,
LO da, peleja 1\i8-:>, Mareio ponto alto a sua .retaguar- 'contrários 'e di:SGr,j)U1qao por m er e lO e '. me,

a exce €-flue "p�ríormailce' 'embora -,'Ia' 'víssemos 1''',n''''.n-1· , -.' ·"",',·t :. l' do ... que' reve -" <lo murt. só aos" cõrnpanheíros da linha 'com um pelotaço quase ras
de Jocely, Valério, Wilson d d

,_ ,

- ,.. ".'e. velO a rea",l.l,li1'--S'€, .en ua ,

' ,.".vlÀ,-"._ 00 ." ,. . ',," 1. ..

o gua.r ;_;"o Ze Carlos que melhor: Quanto ao guarda- :reiÍ,ll'�ado" várlas defesas, lida, com o goleh'Cl'?,é Cal' de frente que tecnicamente teiro, de fora da área, per
e Sérgio, e ainda tendo con I

,.. "

," pe as .íntervençõss que ere- 'val'as l\/fa', r.,cio." '·:.".11"C,'()·u' com 'trê d' , ; .. "r ' �,.: lt
.

tít
.

'[ "S� '1" por não renderam o esaerando .fel·tamente derensável.
tra si o' fator chance; o Fi t

.�... �- co , res as qua·.3 'irn jr.r:,:�tl·.":S- 'os eonSl Ulll, G' '" ,o . ; u u .:' : '" L ,u -

. , uou., algumas das quais uma falha' CJ;e deitou. tUGO 'símas..' �. ',' , 'tento' da 'p2r:�jÚ. O 111P]O;" embora-muito tivessem. da- A arbitragem' esteve a
gueí'rense foi vencido no- de grande vulto, se cOnSt'I-': "

'
.
". ' .

vamente pelo Marcilío Dias
a' perder, p",jii .i.'eó:1.,jtoll 'na

.

Quanto .:'11>' :t.i':1e :';elJ.Ci�clor campo mutt» bom, C'úÍ11 do do .seu vigor' físico para cargo do bíumenauense A-
tuiu. na barreira às preten-

.

.):
,� --;,-,-,-__-_,___'__'_---------,»":"---""'----�--------------

no encontro efetuado. ante sões do
-

Figlleirense.

p'
, "

'(
.

. .

ontem à luz dos ,l't'Eetores
.' O, "Meío-campo" não' foi

..,

.•..
.

. .'
i "

átdo estádio "Adolfó Kond�r .bem explorado pele ,quadro . r()S�.e,.gUIU,· 0, ,. . a.,.m
·

...pe.'. ona, 0..'marcando tal encontro . a .�ocal. Helího jogou', mais
-

��::s�rée do técnico Joni

':������!l���;���::;o�en� ;�., "Jac·e' LI·�·e'r) o I'ra'B�e'A pugna . caracterlzou-ss e b d
.' ,

, mora. ar- O�"O�lO' e comba-
mais pe:o equílíbrto de- u-

. tívo, andou 8,1: -tontas por '

,

,-'
. '".ções havendo não poucos falta d ',Je apo.iO "I.)S ,?omp8.

contornGS sensacicnais, ,nheiros,· erqtmnb' que a: li
mas sempre deIxando em ·nha de 1'rent�: mal. espa
suspenso a assís�t!ncta, P();� lhada !la graJ.nl�ll<) e bem
várias vezes esteve o nos-·. vigiada a'Cleluu um ta11to
so alvinegr') a pcmto de em. dominada pelo nerv:)sjsmo,patar o jôgo, só não o fa- descontrohl':do:'SE e pe:'c7e.!l

madeu oonçalves
'

que, em

bora não influisse na esco

re, tevê erros a granel, a

lém de não possuir 3. ener

gia necesséna para coibir

o jôgo brusco P0StO em

prática por jogadores dos

dois lados.
Formaram assim as duas

equípes:
M�CILIO' DIAS -. Zé

Carlos; Djalma Joel I, E

dir e' Tac; Antonínhr, e'

Dão; Ratinho, Armadínho
Alexandre), Renê e Joel II

FIGUEIRENSE - Márcio

Marreco, .
Edio, Adailton e

Manoel; .
Bi e Helinho; Ar

cy, Zezinho, Ronaldo e Cal'

los Roberto.
Cerno partida prelirninar

de;'rontaram-se os conj:m
tos· -do postal Telegráfico e

Guarani, vencendo o pri
meiro por 4 x 3 e' conse

quentemente conservando
a liderança que divide CO:'ll

o Avaí :e Atlético.

da �gDuUila ro�a�a'
;pelo Guarani de Blumenau equiipe do vice líder do

pela cotagem de 2 x 1. Em campeonato estadual, o 0-

Blumenàu, regÍstrou-se a límpico, eSlTiagando :.to C011

.goleada da rodada com a juto do América" de JCi11-

-------------------�I---'- viUe pela contagem de li x

1, o que bem atesta a. mai

or superioridade té�nic.l
do quadro dirigido têr.ni.ca
mente por Aduci Vida!.

Em JoinviUe, a Associa

ção Atlética Tupy, perdeu
�ais dois IJ_ontos em seus

donünios , aG ser, superada

O ,campeonato do Estado .roso não ,chegou a l1lovi

prosseguiu na noite de· ,ln-
.

me_ntar o placard COn,:.fél f)

teontem. com a �eaÍl;;::vão Metropol, cujo cotejo tei'mi

de'. mais quatro jogos, umft
vez, que o clássico Caxias x

Her'eíllo Luz sõment0. 0:1-

nau empatado sem abertu-
ra de contagein. ,

,

O
.

jôgo transcorreu sem

pre 'equilibrado com as ju

as. retaguardas .levando van

tagem 'diante dos v8.üg'uar
éleiros.

Rio-São Paulo: Botéifogo e Santos
estrearam 'vencendo'

o Torneio Ri0-Sã'o ;'>a,uJo
prosseguiu anteonte;:ll com
o desdobramento de nmis
dois jogos sedo um no Hio
e outro em São Paul.o
No Maracanã, o Do'tafo

go que fazia. sua estl'éf:t,
derr;otou cüm méritos ao

América, 't'eforçado de al-

tem a noite foi e'fetna,.Io..

.

Em ,prélio desdobra�b a

tarde, na cidade dê! najaí
o elenco do Almirante Bar

G;LBê�TO
Pllil/R.

Jruns jogar;::;res do Bang{l,
pela cotagem tie 4 x J. gpCS
marcar 4 x O. fu1ebolSergio poderá pertencer. ao

criciumense
A OlTIMA RODADA

A última rodada' d0 cer- x Caxias.
tame da zona Liti)!'Anea Em Itajaí

No Paca�rL1lJú, O S'.l.nt')R
goleou a Pürtugues<3. de
Desportos. rOl' 4- x 1" faZEm
do uma 2x�eJente :,Jal'tic:),
de ,futeboL

de quaisquer decepção que

por ventura possa surgir.
,Vai o sr. Osni Melo en

viar à . Guanabara para
participar do curso de .ar
bitragens que lá se' reali

.zarã
....·;·- à1guns. 'aos' árõitrGs

..cata:rinense-�, 'visando, na-
.

turalmente, o melhor nível
de

. nossas arbitragens que
está a 'parecer-nos uma

Marcou os tentos da pe- das piores da América do
"MELHOR DAS, TR,;!�S" leja, o cé�õ:áVãnte-, MA- Sul. Contu:'o, o propÓSito

CRUZEIRO E. C. X ZOLA, que desenvolveu 'um do presidente efecedeano

J
.

I '

d
. INDEPENDENT� futebol de prjmei-ra, inclE- parece-nos que não l:c�:á

oce y sera, opera o
'

sive, mostrando que pos,mi alcançado porquanto os jui.
O arqueiro Jocely, liettf�n zurra. r'-�-crl,'":1

Estaráo preliando e:n qualidades para integ!'ar zes que para lá vão, são
ce t I d Partida em "MELHOR . DE

.

um.a equipe p'l'ofl'SSI'O'nal c�,a I t
.

d, n e ao e enco e _profis- Consta do contrat.o do
e emen os que e uma ma

"

TRES"
,.

d ·t 1
.

sionais do Figuei,rense; eles jogador uma cláusula que
no proxllno omir.- Capl a .

.

. neira. ou de outra, .poderão
ta capital, deverá submettr determinà reajuste sal�rial go no gramado do Paula Na preliminar, entre os inclusive compromete:t" o

se If, uma delicada. '(Jpel",'-
A

d f .Ramos na Trindade; as va ,con'juntos suplentes, Slil'- bbm nome de nosso rlepar• no mes e evereiro, próxi
ção nos próximos dia,,; pe-

.

1110 passado, e dE'corridos
lorosas equipes do Cruzei- giu um empate em hranco. tamento' de árbitros. Não

lo ,ilustre' facultativo .J,.' . ro E, C. do Bairro da A':' todos, é cl.aro . Mas "·e·JTIv-·S.... quasl um mes, o Jogador .."
Jefferson Santiago,' ._. que não teve seu cO!ltrato n�e-

gronômica versus 111dep(�ú.- - x x x - certeza que pelo menos llm

vem dando completa assis- lhorado nem tampouco re-
dente F. C. local, no perío dêles irá nos co�proll1et.er

tência ao jogador. cebeu qualquer' satisfacão
do da tarde. NA LIDERANÇA DO 'e; muito, nes'se curso de

- t' ii ' .'
' � embate vem' sendo 8,- TORNEIO DA AMIZADE arbitragem. Já. dissemospor pár �Ltlai c1ireção avaia A •

1" '·t i. gtr.trdado com muito inte- E DISCIPLINA "O em outra OIJortuni'dade q'ue.na que lml oq-se :'), soli- '

·t. 'resse pelos afLceinllados do CRUZEIRO" a
.

maioria ele nossos j'uizf>sCl ar ao Jogador alguns di '

as para estudo do CiV,') que
esporte-rei varzeano, pois não sabe sequer se expres-

até hoje não foi solueion3.
no primeiro prélio <) Inde- Com o resultado de Fla- saro E,_ se não sabe se ex-

do. pendente, venceu em Ri:ms mengo e Osvaldo Cruz, no pressar é porque não tive-
domínios por.2 tento') a 1, Último domingo ( 1 tento ram 0'port1.1ni,c'ade ou não
já no segundo G Cru.zeiro para cada equipe),·o Cl'rt- souberatn aproveitar 'tS 0-

venceu pela elástica. conta zeiro E: C. do Bairro da A� portunidades surgidas psra
gem 'de 5 tento;; à 2, no gra g,ronômica assumiu a :)Oil- 'procurar desenvolver seus

mado do Abrigo de Menr!- ta do sensacional TorneiO conhecimentos culturais e

res, onde entã',) às duas da Amizade e Disciphna, intelectuais. Temos. arb�
equipes jogarã.o tudo. nara que vem sendo otimampnte, tros. quase que semhnafal
vencer a partidn e 18var disputado no gramado do betos e que, por conseg:l1in
uma bela TAÇA ofereeida· América de Barreiros. ' te jamais poderão parti,,Ü
pelo time da Tl'indadr::. E' a seguinte a colocaçiio par de congressos. ('ursos
O CruzeirQ E.C. que vem dos clubes: ou mesmo conferências sô-

sendo presidie(D pelo Sr, 10. lugar: Cruzeiro· com O bre o setor arbitragem. E,
o!oão Carvalho, alinhará as p:p. justamente um desses' ár
sim, salvo modificações de 20. lugar: Osvaldo Cruz e bitros que preferimos emi
última hora: Leopoldo Flamengo com 1 p.p. tir o nome para não, criar
Quido - Culica - Mário 30, lu.gar: América com 2 embaraços futuros, o pre-·
e Marreta - Osni e Nem p.p. sidente Melo enviará à
- Celso -:- Nazareno - A· A próxima rodada, mar-· Guanabara.
dilson e Zizi; reservas... ca para domingo o sensa"

Paulo e Luiz. cional clássico América 10-
Have/rá preliminar entre cal versus Osvaldo Cruz,

os cçmjuntos suplentes de O encontro sem dúv!d3.
ambas ·equipes. .alguma agradar�' à seh�ta
BANDEIRANTE (Barrei- assistência que' seIll3>re ?o-

iras) 2 x O MADEIRINHA ta aquela Praça, d.e EspJr
(Capoeiras) tes em. Barreiros, prlcdp:ü

mente neste Torneio, pois
Preliando domingo em inclUSive no domingo f) pré

seus domínios, em Barrei-' lio entre Flamengo versus

ros, a .equipe do Bandell'an Osvaldo Cruz, a renda so

te F. C., local, colheu um'mau Cr$ 27.000 (vinte e <;e

magnífito triunfo� abatendo te mil cruzeir-os). Aguar:l.e
o forte onze do Mádelrinhà mos o resultado.
F.C:, de Capoeiras, peJa
contagem de 2 tentos a O.

',Barroso x 0-

vel:. SérgioJ está estudando
as propostas de c:ubes de

Tubarão, Joinville; ·Itajaí
'e' driéilirrÍa", devendô opímr
por esta última de ondEi

recebeu convite ofieial o

que deverá responde;: nos

próximos dia·�.

O zagueiro SérgiO deve

rá deixar definitivamente
o futebol da capital poiS
deseja seguir caúefra· na

qualidade de Advogado, pro
curando para isso uma ci

dade onde tenha maiores

oportunidades.
Jutando o útil [',1) agradá

marca para' domirig:o os se' límpic'o
guintes Jogos: ,

. Em Tubarão Hel'cílio
Em Joinville -, ".í'n!iy x Fi I;uz x· Marcílio Dias.

gueil"ense �,,_��-". -
'

'v' '-""En'! ""BtUIl'ren'ltU' �:::_. Guãra�l:
Em Crichlma ,�Me:;wp.ol x América.

-xxx-

RO(Jf·�rjo enfre-Ãvaí e
�

Hiluei rense
o Figueirense também. certamente f1.cl10u: ca:'o o

mostrou-se intere:�JI).:10 no .atestado do 'jogador ql:e
· atleta porém ficOll ap�nas .está fixado em 4QO m;l c:·u
no intel'esse inicial: pois zeiros

O preparador José Amo

rim é homem de duplo 5cn

tido e inúmeras palavras e

por conseguinte não pode
ter suas afirmações puL�i':
cadas ou drvulgadas rela
imprensa como homem Í'1-

tegro e côscio de seus de
veres e' obrigações. Não fui
a primeira vez e, aCredit.a�
mos, ão será a última que
tenha declarado categori
caTI].ente a imprensa 'qUr:!
não mais dir�girá equipes
de futebol da capital do
Estado. Assim fez quando'
deixou o élube Atlético Ca
tarinense e repetiu, agora
quan,do deixou '0 Figu ��l'en
se Futebol Clube. Deve.) a
imprensa passar a

om�.,
ir

as declarações do sr.
'

sé
Amorim que compromet:m
a própria' reportagem eE; e

cializada, porque' dificil?
mente as mesmas são con

firmadas. Amorim já pro·
vou, sem dúvida algu,na,
que' não tem opiniãl) for
mada 'e que. talvez por rai
va tenha feito declarações
infantis à imprensa espe
cializada de sua terra, des

respeitando não só aos pro
prios reporteres com.o ao'

numeroso público, princi
palmente áqueles que sem·

pre tiveram em JOlOê Amo
rim um técnico eficiente e,
sôbretudo, cônscio "de suas

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

obrigações, 'F�tá aí maii
um dos motivos porque so

:mos contrários à escolha
. de seu nome para dirig-ir
tecnicamente a equipe de
amadores do Estado que
participará do certame da
modalidade a ser desel.1ro
l'ado em junho prOXlmo
em nossa metrópole. Tives
se eu, particularmente' fei
to tal declaração e não te
ria "cara" para sequer pe
netrar nas dependênêcias
avaianas. Mas como diz a

velha dádiva: "Tem bobo,

'''p'ra'' tudo!'� Amorim se

rá capaz de' afirmar com

justa razão que é um pro
fissional e tem, por cool':e
gUinte que integrar as e

quipes que melhores com

pensações oferecem. Mas

por 'Ser um profissional
competente é que não po
de fazer declarações infan
tis à imprénsa. de sua.' ter
ra. Afinal não, . nos cónsta
que o. sr. Jose Amorim se-

S01'á

. A várzea em roco

o Metropol des'eja Nilzo de volta
reção técnica do ,colorado,
Além de Nilzo, que ajudou
ao MetroPol a se sagrar Tri

Campeão catarinense, o

quadro de Griciuma d�se

ja ainda os cnncursos de

Yauca, e Leoni, também ra

dicados no "Clube do P'YVO

A . diretoria do Metropol,
enviou emissário ao Rio

Grande do Sul, CI}m a fi

nalidade
.

de tentar jUY;lto
a direção .do Internacional
a cessão do at,wante Nilzo

que no momento o:!ontinua

incompatibilidade com a di

RoséHo/ taJ#®�o péJrilir�,
faleceu em Joinville

o descaso da" dire+.c1.·la
do Avaí para com sens n

tletas €stá refletido no ca

so do jogador Rogério, um

dos melhores do elen:t:o a-
Tenis

.v.irias
Segundo notícias chega

das de JoInville, veio a fa

lecer, há dois dia:>, vitima
de hepatite, o noss') jovem
conterrâneo Rosélio Otávio
da Silva, que há :,lgum
tempo Servia na !1'undição
Tupy.
Rosélio, como se 'sabp.

era um dos mais comple
,tos cestebolistas de Canta
Catarina, tendo sido ·'Cam·

peão florianopolitano c C:1.

tarinense, pelo Lira

Clube, e integrado
vezes a seleção catarinense
de Bola ao Ge.sto�
Seu :rtl,ssamento, CÓIll1.o·

nào podia deixar de aCGn

tecer, consternou a quan
tos o conheciam e o esti

mavam, pois elogiáveis e

ram seus dotes de coração.
e espírito.
A família enlutada os

nessos sentidos pê.'m,mes.

Federação Atlética Catarinense
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCAÇÃO
.

.

De conformidade com o que dispõe o

· art. 25§ 20. do Estatuto,. ficam convocados os

presidentes ou representantes 'devidamen
te cred.enciados dos Clubes' e Ligas filiados.
para a ASSEMBLEIA GERAL-, a se realiza�
no próximo dia 19 do corrente, às 20 . horas
em sua sede administrativa, � aVi" Hercílio
Luz, no. 4 (Estamo Sántá Catarina) com (a
seguEnte ordem-do dia:

10.) Apreciação do relatório da' Direto
ria referente ao·biênio de 1963 - 1964.

A 20) Filia�o e desfiliação de Clhbes e Li

Comunicação da Secr:t.3ria da Facul
dade de Filosofia,'. 'Ciências e Letras

da Universidade de Santa Catarina

O presidente Melo deve
�efletir e retroceder, se p0S
sível, e enviar a capital ma
ravilhos!,!- elementos que sai
bam portar-se de maneira

correta,e aproveitável :10

curso de arbitragens que
lá Rerá ministrado por ·ár
bitros estrangeiros e de re

nOme. Não queremos �Om
isso menQsprezar aos de
mais juízes porque Sab2.lIkS

que para tôda regra ná e'�

ceção; temos juízes de al

ta, competênCia cultural e

intelectual inclusive jorna
listas. E, se temos alemen-

Pepe" com· P'arse a' vend'a tos capacitados porque j1:2-
:J mos man-dar alguém que
saber do preço do -ati.,tado .não sabe sequer redigir
liberatório de Pepe, mas uma súmula? Cuidado, pre
recuaram lncotinente ao sidente Melo! Vamos pm-
saberem que estava fixado, .videnciar elementos de al�
em sete milhões de cruzei-: ta pericia intelectual e ,;n

viá-los ao Rio. Só assim fl-

,
carenl.OS tranquilos, hvres

Ue ordem da Direção, a Secretaria d�
Faculdade de Filosofia, Cências e Letras da
Universidade de Santa Catarina" comunica
que serão contratados. para ter exercíco no

Ginásio de Aplicação da Faculdade, professo
res das disciplinas: Artes Feininin�s' e Indus

�

triais e CaRto; para às quais são cOnvidados
.

candidatos registrados no MEC a compareC81
,

rem à Faculd�e, até o dia 13 do corrente, a
fim de se inscreverem ao exame de seleção
e receberem informações necessárias. '

Florianópoli�; 10 de março de 1965.
AU

. .

A

gas. •

30.)s"Eleição da P�sjqêttcia ê C6ns�lho
· Fiscal, par� o biêrte de 19tJ5 - 1966.

4Q)' ASsuntJs divei'SO��
r ,

.

Caso não haja número' legal as 20 hOI"as
a Assembléia s.e realizaTá ras 20;20,' horas
com qualquer númel'o. 1_

_,
. �

,

, -r-

r-. X X X

A diretoria do' Almirante
Barrosõ, depois de tantãr
vários acertos com O mé�
dio Pepe, sem qualquer re
sultado prático, ].!esolvéu co

r locar o· seu passe à venda,
Q� clubes trataram de

\
.

FIorian6polis, 8 de Mai�� de lfJ65.
�"

ros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-,O Letivo:� do Ensino. Sup.erior ,em 8ta.� Catarina
,

'eUor do Ceará preferiu aula perante a' Assembléia Universitária"
Com o professor Antônío píêncía, a Universidade de nidade .que se realizou -no -peetíva sõbre 'os diferentes' destinos, mantendo sua evi lho que se senÜa. orgulho causa jli cultura e da edu-.

Martins Filho - ReItor da Santa Catarina orícíaüzoa Teatro Alvaro de Cdrva,lh,." .setores 'de atIvidades da dência hístórtcá de nação em poder dirigir uma ca- .caçáo n2 cíonal.
Universidade do oearé, o início do ano letivo ',do optem à noite, soo a pre- Universidade de Santa Ca- livre, que vê na Democra- lorosa saudação' à comuní
proferindo a. Aula da,SIl- ensino superior, em '901�- sídêneía do Magnífico neiOl tarina; 'assim .eomo a um ela a solução. única e 'cl.paz dade '!1ni7et:Sltária de San

tor João David' Ferreira resume' do seu trabalho à da prosperidade ..comum. 'ta Oatarmà: que bem sabe
Lima: frente. da Reitoria da USC. 'ConcluIndo, disse o l?ro- possuída dds mesmos pro-
Alta autorídades, .repre- Após salientar o alto ff_>:';so1' António Mart1lls F1- pósítos de bem servir ü

'sentantes dos nossos pode- signif.!cadq' daquela Assem
res constituídos,' diretores bléía Un�"er8j.tária, 6 131"0=
e professores, das unidades ressor- João David Ferreira

.

universitárias, crescido nü- reportou-se aos pr iblemas
mero de estudantés (! p pó- Inúmeres . que vem eníren
vo em geral estiveram pre- tando para dar Cu,T'11,l"lmpn
sentes à Assembléia Uni- to a todo um plane admí
versítáría, que, além ri'! ia- nístratívo, com .repereussâo
zer ouvir a pa'lavra .do 'Rei- proveitosa no crescimento
tor da Universida:de do da' viõa universitária ca

cearã, ofereceu o ensejo tarhlense.,
para que o Reitor João Da-.. Ressaltou, ainda, � hora

�1ecânicos de 'Automóvel'
,

'�Companhia distribuidora de automó
. veis: precisa de .meeãaíeos habilitados para
oompletar seu plantel de profíssíonais, o.,
candidatos deverão se apresentar '�tinidos da

.
carteira de trabalho.

Caso sejam aceitos' terão que 'fa?er es

'tágio na Fábrica em São Paulo. Tratar com
o Snr. .Marinho à Rua Fúlvio Adueel n.? 500;
no Estreito>

,_----------------,�-------

Estatística Duvidosa, de,
Crimes de Guerrá

que 'lhe era concedída em

conferir o diploma de
PROFESSOR EMÉRiTO a

vários educadores que, a

par da sua competência e

alto gabarito no exercíeío
da cátedra, ativaram-se em

favor do ensino superior
em nosso Estado.

16.3.63.
vid Ferreira Lima prece
desse a uma análise retroa

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

Milho Híbrido:

'Mil tongla�as �e sementes
Witn 20 'SiUitWe$ p]gamen�os"
na A Modelar'

Seccão de Santa 'Catarina
r

.

Direlório Regional',
Convocação

De orde'TI do Sr. Presidente ,do D'retório Re>si.-E.'\l da
União Der1.Gcrática Nacional,' Secção de Santa Catarina, de'
confcrn1ic�;irê 'Com o despachO ex-�n'aclo no requ r.méllto

'1-ssincdO pE:, a ":".:laí"ria dcs rhen:brss do' Diretório Regio
nal, e de flcordo com as disposições estatutárias (ArL 23, 1e

i'ras 'a·h·c·d), convoc6 ,os Membros Efetivos do Diretório,

Regional, os Representantes da Sec�ão Reg:onal . no Con-
.

gressq Nacional e na Assembléia Legislativa, os Del€gados
dos Municípios e os, Representantes dos. D.:,p?rt .. me:1tcB

reconhecidos, par,'l comparecei'em á #CONVENÇAO n.EGIO

NAL ORDINARIA (Art. 24 ',� inciso I - letras a-b c·d) a

realizar-se nos dias 29 'e 30 de maio do corl'eqte ano, com

a seguinte

u. D. N'.

ORDEM DO 'DIA:

RENATO BARBOSA

III

Othon D'Eça, Chefe Pro·'
vincial. Em meio a êsse cli·
ma exa'sperante e tenso de
sério moVimento de opini'io
naci-onaI, onde, em S:::nta '

Catarina, deblateravam os .

-

mais 'exaltados, anun<>iamlo

',1;.1
........ ,

ICARAí, '2 DE MARÇO. -
Assumi posição de vanguar·

da: como joi'nalis�
-,

e p:li';
lanrentar, contra a, ação, -in
'tegralista-' 'brasi'eira.

'

No
.:.. " . � '.' �..

,.

apogeu, at;neaçavam os m·

teg�alistas" �. "d�l)lini!>
.

do
•

Estado, nas' elei(,mes gera"s
de ,1�38. 'Na "República",

. onde meus artigos' ,di<irios
(;lr!tm g-énerRsam�nte'" desta.·
cados' }lor uni rapàz "dé

muito \alento, I) éol,'nenta
rista R!lbens' de ArrudiJ. Ra

'mos, e ria tribuna
.

dá Ás
scmb1éiã., encont'\"eÍ 110- . de·

fiCJcrat ? Pompi!io Bentu
fonté de ine"�,,tãv.tis es·i·

',M'lmtãi: ssim; "m'i. •.

rolarem, ca�eças· e ma�s ca

beçàs pelas sarjetas de pa

raleiepipedo da Praça 15 de

Novembro, tão logo ê'es
vencessem, é brutalme'1te
assassitÍado, em' 1\rara11guá,
o velho amigo, - meu e de
todos os· meus -, ess'l c-r;a-

'. . túA, bomssima que foi o

1\'Iajor .. AI�ebiades Seii.ra, ho·,
mem uacat9 e corréh; tra·
balb:tdor, excelente �hefe de

familla" incapaz de matar

r

Comô nã'l' p'lwa deix'1l'
Ile ser, oféreci-me para au

xiliar a acus'l.cão. N� vés
Lito Seár,a,

- '.--_ '_"�4 , __
'
-----'

,

em 20' preslações - na A Mode�ar
. '

(,
,

.

ção Final constituida dos

jornalistas Wflldi'r GrisarcJ e

Ângelo Ribeiro, que 'deverá,
dentro' de 15 dias, dar por
encerrada a tarefa.

ANUIDADE DE 1965
A anuidade de 1965, está

sendo cobrada pela .Se�reta
ria da entidqde, na sede

provisória, nesta, Capital e

expedida a carteira social,
em couro. Também as

guias do impôsto
_

sindi�al
(um dia de salário) se en

contrim' .à disposição dos
associados na sede do Sin-
dicato.

'

"A clarividência 2 o zêlo
,u;'O atual tímoneíro

-

desta

Instituição -c- frisou o Rei
tor' da Uníversidade

"

do

tres que Integram seus

quadros docentes e o e,n
tuslasmo e ']latrioti.snió' , da
mocidade -uníversítárra hã.'o
de assegurar o êxito da

. _.
,.

i'
'

'

,

nussao e o presulgw sempre
,Ceará, a inteligência e úe- crescente da" Unlversldade
dicação '(los eminentes mes Ille Santa Catarina."

o
.. ' ;. I) MAIS 41111"0 !lulÍm; DE SAN'lA CAiAllINA'- •. ".

. Floríanõpolís, (Sexta-Feira), 12 de Mal'co de 196'5
'

j
,

• .,.

TAI
.

,"

.

Polícia Efetuou Prisões. no'
M,ercado Público'

de Furtos e Roubos têm
por objetivo localizar 'pro-.,
dutos de furto, cometidos. {,

nesta C,qpital, ,bem como,
indivíduos procurados pela,.

. polícia do País.

, Ontem -foral11 detidos -os

moambeíros Manoel' José
de Santana, João, Hildebr+n
do da R_9sa, Osvaldo' ela Sil
V,'l . e

.

o alienígena Miguel
Ibana. que se . encontra úó
País clandestinamente.

l
' S.abe 'o,'que é:

'

,

Prohel - Contour - Usahra - B� Gomes?
são as'mais afainadas·marcas em

móveis de fórinic.a� Ag!»ra" 2n meses
na A Modelar.

!- .

PLAnEM .lA GASTOU 10.

MILHõES EM CALÇAl\iEN
TOS

I pom recursos do PLA

D�M, a Prefeitura Munici

pal de Flor'ip.nó:polis' contra
tou o calçamento de vlfrias
ruas do centro �� cidade e

do Estreito.
Duas dessas vias'. públicas

Rua:. Marechal Guilherme.
360 In2 de calçamenro
'Ru�: Henrique Hoiteux.

1.520, ro? .

de calçamerito
400 ni"clã meio fio

TOTAL

Os seryiços de calçamen
to cOf,ltinu.<1m nas 'ruas Ge
neral . Valgas Neves, Anto.
nieta de Barros, Presidente
CoutiÍlho (final), e Av� Os
mar Cunha.

'RUA IR:MÁO JOAQUIM

O Conselho Deliberativ,!
da Escola Industrial de 'Flo

rianópolis concordou em

dO'ar à Prefeitura Munici

pal, a área. necessaria à
abertura da Rua \ Irmão

Joaqúim. Sôbre o assunto á
direção da Escola está se

dirigindo ao Ministério· da

Educação, e Cultura" soliei-'
tarldo a necess.qria homolo-

gação dessa decisão. Como

BONN, (OE) � A 00- de outros órgãos poüciaís:
missão de Ínvestigação dos 147, por haverem sido juí
Juristas Livres' comun.cou, zes ou promotores em trí-

recentemente, que dur.mte bunais especiais,' de guer-
O' Coronel Theseu Domin-

1
.

d
.

t dI' d gos Muniz, Delegado de
ongos anos a a mínís ra- ra, o Reic 1. ou O. p,,1.\'0;· .

ção de justiça da Zona, de 424 pessoas desemp�(ll]a-.· Furtos, Roubos
e Defrauda

Ocupação Soviética da Ale- rElm funções ' ímportantes ções e de Costumes fr Me-.

nores, . comandoti ontem,manha tem impedido, per- na indústria de armamen- , '

.

. 'pessoalmente, ; mais, uma
severantemente, a publica- tos, 77 foram 'funcionários

. "blitz", no M.ereado Público
ção de dados aeêrea da.' per dirigentes do partido;
stguíção e punição de cri- Somando_:se êstes , totais" Municipal, local. onde costu-

, "mam
.

aglomerar-se indíví-
mes de guerra e demos na- chega-se à '�,' conc.. lusão que ' ,

A PALAVRA DO "REITOR ,duos de vida suspeita e on-:' .' eíonal-socíalístas. Pela' prí- o número de. condenações
. ,

DA UNIVW:O"'SlDADF. DO de é exercido o comércio
r,r·' • meíra vez, as díscussões em ascendeu a 7.210. Porém, a
CEARA' marginal dos chamadosvca-

'.
. tôrno da, prescrição dos publicação cita 12.087 p'es- melôs".

Diretamente do represen-, l11esmos fizeram com que �, so�s, como havendo sido
Essas "blit�" da Delegacia.Seguiu-se com 'a palavrs Procurado d J ·t· a conden d

.

e dtante da Agroceres, a Se- r a Uo ,IÇ, 1'1'. a as por CrIm s e
. o Professor Antônio ,i\tw,!."- S·t·t I 1

,. .

aI
.

I'cretaria da Agricultur,'1, fêz reI , reve asse a guns 2lU- guerra e namon -saCIa 18-
tins . Filho ::_ 'Reitor, da bl' d t Q I

-

1 1
. aquisição de mil tonelad.:s: meros, pu lCa os no jor- as. ua. a razao pe_a qua

de' milho-híbrido-semente. Univer&idade do Ceatii, que nal "Neue Justiz" (Nova "Nova Justiça" deixOl! de

t 'd d traçou minucioso e preciso Justiça), classifiCando- .OS incluir os 5.59'7 condenado:::Na opor um a e que o
.quadro· sôbre a UNlvER-

dr. AntÔnio Pichetti, 'titular por grupos de pessoas. restantes, em s''Qas estatís-
SIDADE, desde a sua con- t·da pasta, assinou os docu- Icas? Enquanto a Zona de

mentos de compra, deter- ceituação. e origem, o· seu De acôrdo com' tais da- Ocupação Soviética .não di-:
.

ue a D'retoria de" desenvolVImento no Bra- dos, de um total de 123Q7 vqlgar uma informaL._'ão sô-mmou q 1 /.

'1' d d
.

t'dFomento e, Defesa ; àf1 Pro- SI e o ver a eIro �el1 I o pessoas, condenadas 'na Zo- bre êste ponto, não pode-
dução, encaminhe as provi- da instituição universitár:a na de Ocupação Sovlétic:t rá r�bater a merecida elas

dências, para que, a distri-· mod�rna. Ressaltou :) con- depois do fim da guprra, sificação .de "duvirlos!l",
b 'içã-o, seja r�alizada n�s

ferencista que "tôdas as 3,115 o foram por co-partl- permanec�nr'lo ain<;la dúvi

regiões onde r'f1h;,e"'te. grandes obras dÓ Ministé- cipação em crimes dp. mas- das com r,lação à afh:J11a-.

existe maior rentlimento rio da Educação, a ,Jarr-Ir sa, sendo-lhes impos!:as pe- ção d'e",qu� 1.578 acuRados'
nas culturas de 'milho. ,.de 1945,' se fizeram através s;l0as penas; 2.426 o feram hajam sido� absolvidos, en-

das, pniversidad�s. E é aiu-:- como
. denunciantes; !lO!, quanto nãoi for dad':> (1,0 co-

Ainda por oc,'lsião da as- da; 'sob a inspiração destas como. membros da Ge�tapo, nhecimento: 'os nomes dos
Slllatunt da compra, disse o ,mesmas instituições que do serviço de segurança ou mesmos.

dr.. Antônio Plchetti, conS1- agora se'· esboca um salutar,

derar básico b incentivo,ao movimento qt;e 'tende a.

aumento do cultivo do mi- mo"'ificar, transcendental-

lho. híbrido, visando pIinci- mente, a estrutura. do ('n-

palmente, . o. aumento do, , sino supérior no País·' Móveis'duráveis. e luncionáis
.

cultivo por unidade da área' Manifestou o contenta-,
cultivada, ,par,'l qúe êste 1n- ménto de ter sido r.ol1vida- das afamadas marcas
centivo seia uma açã':l, deu do para um contato cordial,

p 1.. I C
'

U b G. as providências c"'bív�i�' e. com a lUocidâde estudiosa
' rOMe 1-:- onhnlr __; sa:ia - R. ·ames

.

ao aLcance da: Secretaria da de Santa Catarina, qu:m(lo lindos modêlos em f.órmjcaAgricultura. E. concluiu di- extel:nou .sua cqnfiança no

zendo, milho 'é ill.'lis leite; Brasil como o país do futu

'mais carne; mais. ali,mento . ro" entregue a lideranças
e o que e impm,:tante, mais, aptas a conduzirem a pá-
lucro. "

.,

. (', tr!a.l: a0fi; seus
'

iV�rd��?�:O� c éi !', _; ;;
.1 I" ,

I
; ...... .._.�...__�----�..._,....................--.i

1) Reestruturação dos órgãos Fart:dários.
2} E ei']ão dos Delegados á ConvençJ.o N_cicnal.

3)
. Assuntos de interesse partjãário:,

'

LOCAL: ,- Séde dO,Partido á Rua Tr,lljano n° 36 -

Florianópolis.
Deputado Ped,l'o ,H,arto Hermes,

...
Secretário'Geral

Florianópolis, 9 de março de 1965.
,

.

�ir!���:OR��i!��t( Catarina Jor�alistas a (ualizam estatuto'

C9nVOc�ção Em Assembléia Geral }.!:x- ;na sal,q nr� 209 do ed,�ício mil cruzeiros; a criaçãq de

De, ordem do Sr. Presidente do Diretório Regi"l1al da traordinária que durou qua: . �ULIETA, .à rua ,Jerônjmo
. taxas de expediente, de ce1'

Uniãç Dem()crática .Nacional, Sooção de Santa Catarina, de tro dias apreciaram nôvo poelho, esquina da tua Vi- tidões, etc. Também a taxa

conformid'lde' com o despacho, exarado no reque�imento projéto de sua lei discipli- daI Rarpos, nesta Capital, de expediente de requisi

e,ssinado 'pela maioria dos membros do mesmo Diretório nadara, alterando para Cil1- !3stando presentes os mem- ções de passagens, que ,vem

Reo-ional e de acordo com as dispOSições estatutárias yO por,cento do s'alárjo;l:llÍ-, bros de sua diretoria e al- s€lndo fldbtada por todos os

CA;t. 24 � inCiso ID, convoco os Convencionais que C0111- nim:o dq capital a' contribui- iuns, ássociadôs. Sindicatos do Brasil, foi al

parecerem' á Convenção Ordinária para a . CONVOCAÇAO ção 'anual e criando taxa de,
.
Em p,8.uta, a aprecmçao, terada. i'

REGIONAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se 30 (trinta) expediente com renda even- discussão e 'votação, em se- As reuniões dessa Assem

àias após á pUblicação da nova legislação e�eitoral, cem atual. gunda .convocação, do' ante- bléia tivéram início no 'dia

seguinte finalidade: " Devidamente convocada projeto -dO Estatuto da en- 8 do corrente, às' 20,30 ho-·

1.) Escolha do candidato do Partido ao Governo, do com' antecedêndtt 'de 20 tidade, que sofreu profun· ras, em segunda cOIÍvoca-

Estado ás próximas eleições gerais diretas.
' cl:i�s, em editfLI pUblicado na das alterações, entre as ção' e continuaram até a

LOCAL - Séde do Partido á Rua Trajano n° ,36 ..::..' imprensa Ioe""l, ,l;ealizou·se qu�is a
-

fbmção do qtr'n" última quint'l-feira, quan-

Florianópolis.
' Assembléia Geral, Ext-caor.i tum da anuid'lde, que p'lS- do terminada à discussã') e

. Florianopolis, 9 de mar90 de 1965. . l
. dinária. na sede do Sindl.ça- sa'u' a ser cipco' por cen'to votação de tôda

-

a matéria.

Deputado Pedro Harto Hermes tp. dos _;---Jornalistas; .Prof�s- sôbre.' o salário:mínimo da. Ontem m�smo' foi desig-

Secretário Geral 'sion�isc de' Santa ,catarina, capit?-l, isto é Cr$ 3.000, três nada a COll).issão 'de Reda-

- ......----""!"""---...:....---:---=----.;._7----=--:-.-,.....,,.,_�:---:'-p-o-rt:-a-:'-:I-at:-e-=r-=a-:l:-:d;;à:-;;Assein�léia�'�.ot-i-Vl-·d-a-d'-e-s-p"""I-'e-v-e-n-tivas e' te· : viajou. par� A-r-a-r-a-li-gu-'-á-,-c-o-In---t-id-o-s-W;lític-o-s-.:"Íteceb.i o 'fa�

Passado de um -Pre(eHo '

("� de onde; após' agitada ses· , pressivas, que o Dr. Nerêu o Pomp�o; LÍto' 'e Lilita, to consumado-, virando, ·sem
r -

são, mll que aCusei forte· lhe confiára, agia o meu para
..

acusar ,am'lnllã, no azedume, mais. Uluá' página'
mente os integrà'istas, ruo saudoso e bom Clariba'te Juri, 'o assassino de seu AI· do livro" da' vi\la,; e traie� de
mei p�ra a Comarca. su'i· GaIvão no clássico es�j'o cebiatÍes. Um' abraç�

,

�m estudar muito e me concur·

na, em' sua e 11a compaTlhia Nick Cárter. Era, uma l1;lvi- Zizillha, . Dr. Claribalte. J5ar para' a' CãtelIta; l,iue
,de Lilita e POinpUio' Bel1�o. dade. Muito meu ami'J'o, - ocupo, "na Fac�aade�' d� Di-
Lito era: integralista, com . não se conteve e te'ef"':Óou '

reito.
.

.

,muit() prestígio'
.

no N,'icleo á minha mulher, p"e'lcupa· ; Ao regre!1ar, 'êle, me, ,
ad-

de Ita,iaí. E (j Sec�etário. da' da com o coqueluche' .

de vert�u: - "cuidado, seu Re·'

SegÍlra11ca 'Pública, ll<>tu· Ruv; narrando-lhe o 0"01" nato. Você é afoito, des.
i'al�nent�: emuenhado,' á éU9' rido, mas cnnfunican1o-'he, côntrolado, e se exPõe mui.,
'ca, em assuntos ,de minha para tram:,tuilizá-Ia, e com to, des'lOrtealldo. a polida,
garantia pessoal, da11d� cur- expressa recomendação d's ,que tem rt:comendação pa·
so á boataria, circulante na . maiores reserv�s, - todo o 1'a garallt(..lo. e defetid'!·lo.

cuidado é pouco Com as Essa história, do J'ui .em

empre�adas, dona LoIy -, Arara11guá, 'com o Lito Seá-

que êle. procurava, 110 mo·
;

1'a metido' nisso, poderia a'-é

inentõ, est<>belecer cont�to ter sido uma cilacJa. Se lhe
com as

.

Delegacias do Sul e
, ,ac'}ntecesse algu!,ria coisa" o

das cidailes limitrofes' do que é que 'eu iria dizer· ao

Rio Grande,. dando as mi- Nerêu? Você é meu amigo e

,11has caraderísticas, 'e"" 'um 'não há�de querer' me dei·

tI'ahalho té�nicõ de b'Jsca xar mal ,com o Go:vernadOl'
comuleta. E Lql.v, sempre ·com e s s a s levi<>�nd'adQs."
muito calma, deu, a pista ao ,n<'ns tem�os! ,po,mo, tudo
Secretário: - ,"Ni\() se pre'O· ej_.a honesto, ,sin�ero. hu"'a-

CU11e, Dr. ClaribaIte. s�u no, ,e sem cálculos! Nin·
.

gratissima. ao seu' int"''';;''se guem coryeiava a vag'U; ,de
al1li�o de meu

, m�n'Ho-, ',uiw.?:uem: Den�is. 11"uve a

'���,,' iqll,e l1t'!n&to áj_iadm�'a. E�'í�llÇrfo. úo", l,,,ro
��=#���==��

já fOl'ai'l1 coneluidas -e '00-
. tregúes ao trânsito 'na últi- .

ma 2" feira. São, elas as

rua,s Marechal Guilherme
(fin<:tD 'é 'Henrique

.'

Boiteux.
'.

.

O cusJq '.dessas dua� ,óql'as
elevou·se a mais de io' mi
lhóes de cruzeiros, assinl

distribuidos;
.,

-, ORS', . 1.764,'ooa

i�)t�,;, 7.448.000'
CR$" 1.2ÔO.OOO

CR$
".

10.412.000

se sabe,' o Prefeito Vieira
da Rosa pretende ligar a

'\ r ". ':"l,. I

Rua Irmão Joaquim' à Rua
dos Ilhéus,' fácili�a�do' .

so-
'

bl'emaneira o t�'ânsíto que
dem,'1nda ao 'centro.' da ci
dade:.

,

ESCOLA$ DE SAMBA

O
•

Pref�ito' Vieira da Rosa
entregou ontem' (5a feira)
as 11 horas,. os prêmios em

dinheiro às Escolas de .sam·
ba Protegidos da PrÍllcesa'· .•

-

Copa, Lord, Filhos do C011-
tinênte e Unidos da Colooi
rih,q, classificados l'especti-'
vamente, em: 1°, 2° 3° e 4,0
lugares no Concurso do úl
timo Carnaval.
---------

. Laguna, pela . ,esclar�cida
votação unânime 'da,�tUq'
dade, teye alta �spir�ção,
'elegendo êsse democr:d.ta
impávidO

.

e puro para, a. '

Cll�fia do Executivo. E o

Prefeito, como o faz, há
..

'

, 'quase 'quarenta, al10S, dará,
sem

__dúvipa alg,uma.'á terl'a
escolIIida \pára eterna g�1"ô,
ta, mais do que já lhe tem

,dad(,l em trabaUlo, h'lnra-;'

dez, dignidade, espú'ito pú-
-' blico e� prOfunda símpatia
humana. E, a pl'ouõsito fie
uma singela 'eleição, . perdi.'
'me' a recQrdán 'là'rga faJxa
,de um. ,pass!!do,' em, que·
meu destino político .. CÚ"'10
que 'se enlaçou ao· dê Pomo,
pilio, )l,omem, ,d�spidô, de'

vai�aq.es e isento . de
.

defei·
'tOs;

'Lag'Ulla, avõ"inba iDeor·
l'iriveI, - b<tlzaqueana de
mi11ha saudade '-, cohti"ue

.

, a. 'I1ltmorar ,fi-rme a, 'êsse que.
,

rido, Pompilio Pereira, Ban·

to, que eu sei ser seu xodó,
'há muitos, muitos

Voltei a assumir l'ápid�
posição· política" 1l1a.s' em'
caráter estritalpente pes,
'soaI, sem ligações . partidá
rias, . 'qúalldo o meU vtfho

�migo Celso Ramos se cano

didatou ao Senado e, pouco .'

mais de, um anil,após;: ao' (
-

Govêrno do Estado. ,Nesta, t
êa,mpanha, indo' a Lagunà, \
fazer palestras de própa·: k;

gandá
.

na emissôra local,.:
Pompilio me recebeu bãs·;

'"

tallte comov1do. 'Recordo;
, IDe de lhe haver diió: 'igúal.
mente afogadO em emoçãb:
- "meu velho, nessa coisa

de, eleição de Celso, S01�Os
,ainda o espírito de 193� e Q

l10880 Dr. Nerêu já 'não
existe."

cidade, sob'retudo nas me

sas destruidoras do C�fé
do Quidóca, subiu a' PaIão
,cio com a notí(lia, de nue, â
saída da Asseptbléia,' : e'll
fôra seQ_uestl':ldo , lJOr qu'l.
't-r" ,,,,f,eO',·,,tlshs, sob o co

mando de Lito Seá..a. A'Ui·

go' vi!dlante, pvI(ciais ceno
.

to por, cento, 'a.dor"nl1o re·

solver Jl'lí'�,das, rí1ist�rio"as '.

e e· ,itl'ml .as, - mujl;'ls
,!í>�es entbl'ulhaoas
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