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dia 18 de março de 1!J(i:;
IFrente Fria: Negativo; Pressão Atmosférica :\'Lél.!b:

'1015.9 m�1ibares; 'I'emperutura Média: 2,1,6° Cent.gra I,dos; Umidade .l(o!ativa Média: 7'1,7%; Pluviosidade: I25 mms: Negativo - 12,5 millS: Negativo _. Cumulus
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Gordon ... af�rma:

Visita de Johnson depende do esvaziamento
.

da tensão> mundial
,--_._----�

{'

RIO 17 (OE) --:'Ao deixar .opalacío
Laranjeiras hoje acompanhado

.

do sr.Da
vid . Rockefeller que' esteve' em audiência
com o presidente da República o Embaixador
Lincoln Gordon declarou. que a visita do,
Presidente Johnsoh a�· Brasil, depende (Tc'
esvaziamento da tensão "mundial no Vie

tnam. Negou 'que os EE,UU tivessem 'solici-
tado tropas a qualquer Nação Latino-Ame-
ricana, Os EE.UU.solicitaram·apenas" com- iIOVaS' estaOi·p,'1·.I':,h·�aspreensão de seus aUados'''�

.

<
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v e'· reador auíer 'ser P. releltocomo porta voz OrJCliÜ' do V
'.

_ . O Tesouro do Estado TC· do, no valor de Cr$ .1.000, mentes e papéis não cones.
governo, defendeu'? posição

de Porto Ate'gre
cebeu autorização supe.ior CrS 2.000 e CrS 5.000. ponde ao exíguo espaçodo Governo' brasileiro d",' .

para. emitir estampilhas do No' seu' decreto, o Gove!', que os mesmos apresen-
U d lid

'.

', !

d C
r.

. não enviar t"l-opas para lu- PORTO ALEGRE, li l'eC111'SO na Justiça, a,L:c! l'� Imposto- de Sêlo , .do Esta- nadar Celso Ramos consí- tam e que é imperiosa aFIl§. ancas nas' I eranCà-S a· amara tar no 'Viétnam" o que se- �1,�t;ul1lír o cargo de Pre- dera que a quantidade de necessidade de emissão de

RIO, 17 'COE) O 'se- res �lfagalhães Castro e Ce- ria unruto contrário U !llg- (OE) -O Vereador 21;(J;siü fCitol'Cle POlt'tO . ti\.l�grJ a"��u Ainda o manifesl� etstamPilldlast a

�eredm dapos, �stampill1,'OlS de maior va-

nhor MacDovel Leite de sãrío de Melo. O deputado nídade nacional. Daclarun- Pinto .eleíto ontem pa,!.H fi, atua Prefei o In 'ermo - as' em e .ermma os oeu- 101'.
.castro informou da Trfbu- Frederico Ti'ota ficou' pa elo que os íntercsscs oo Presídôncía da Câmara de entrada na J1l,stié;a, de me- dos

I
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'I\� - .. 'R .�� ....- .." ,""" � 'I!f!.., ... 'l'lf V<i!'I ... ""
na da Assembléia no d;a de' liderança do PTB' e o' sr. Brasil nuo permitem que vcteadores, contratou 8-']-' elido, preventiva afim· 'do Inl'eleC' "b, 'O V'ICI'O' Alt· ,'s'ta' JI

hoje a sua escôlha: para a Paulo Ribeiro é o nôvo lí- .
suas forças entrem' 11U11'1..'1 vogado para entrar com permanecer no -posto. RIO,' 17 (OE)' - O gene·

.

.

.

'"
.

'"
..

Iíderanca da UDN ficando dei' da oposição no Pálácío guerra para defender Ü"Ü;-' -, ------�_•. - ....-_ .. _._---.. - .. -� . ... __ C._ .

ral Costa e Silva taxou de' . Quauuo, não há muito, se tratou da nlll'nmlizH��ã0-:lll
. como vice-líderes os senho- Peelro Ernesto. resse dos outros. LINGERIE DE SEDA· E, NYLON � exíbicionísmn

,
sem efeito _ do custo de vida; as prõprías associações que li,kram li_"

\

TOALHAS pratico o, manifesto dos ín- classe comercial -dírígíram apêlo aos seus filiados, no'
______ telectuais, Frizou que 8::1'. ',;?niid� .de uma ati�l�.de ollortuna,_ c patriótlca, fh.melO,------:-------.� -'-,--'--"-

--<------ .--'-"----

DE' ROSTO É BANHO _. GUARNIÇÕES viu porém para demons ,sua atividade de tráfico na redução, tanto quanto pos-
__.

DE. trar a liberdade existente sível, de IUC1'OS nas vendas.
.
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d'" M "'M··ENSA'LIDA'DE�"" no Brasil. • Não parece, todavia, que essa palavra de o nlem (lU"

E'� rma
.

c g 'A ose n·, í)' CAlHA E l\1ESA, 'E �p . : ("" l;:). ---- • comando clltobtrasse ouyit1os recepÍ-h'os. Em Vel'dll(h':
. /':

� '. ". • . ','
..

I.
.

fi...
.... ',', a.' .,."

I

.• '

. "REFÔRCO DOS ENXo'VAIS" DE .. I' ritmo altista prosseguiu, até mesmo com dCSl'nHllt"i� .
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_I ;-,j�,�;.{,;. ��.;:-:---:-:-...-:- ' Abeltura. desmatamento,. qm�1(lo inwerava a COnfl!sãó. qmi11lló a lln1cnl .cr,( !k'�
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'r'"'míe'm' �18$t{jêm�e��tD. e limpeza, �le "'niais fundo (·{)tl'é 1\-"1 Ü:l.1'ue (tz}.9li.l.SlIii\J.'OllSJWlí.dmm" Píl:i
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.' '��/ ,��, .J '"'I:(lia&- �di:s- 'í'a��'S J·fti revâ:la ;lO �lesé);I);)�·O· c consCllücnt�llleIiie. �t anarquia �

"

"'_'y'".e'·:n"'d··e"m ·rs",.il:'ai\"r',�to"··.:'''·'_ .

"loe;;Udades. d€ .,Bombas ,favorece}l(�o os.dcsí.\nTios CO�lUúzl:nt('s:.
.

.. jIJ

Está formadE> o Cons·e- -���"----:....-. .... ' t
T' .11 ta I" (l11uniCipio

.

dê PÔrLo Aie· Nos-'dws 'concutes, porem, )1'10 ·{em e.scllsa Ilue n.
U:iÇ) eh Fundação Es�ola "

"REFORÇO DOS ENVOVAIS'" SÃO ;PAULO,- -17 (ÜE}l �- �o�'o.,; ;cÓ'J.::aborem na' ,:,sla;Ji.. gre) e Saeo Grunde. (FI').' justifi!lue. (\ cúmbate à iuflação já ni ,-:-lcanç:m(io rt"gf
Superior 'de Administração' A . União Cívica Feminina Íizae:'io cios preGos. ,.;. meta . rianiópolis). - O Dep�lftà· _ �Illtados ]lOS!tivfIS. a lJ:Ocluçàil' �cusa atU1.lf��lto, (:unfHl"Jt.

e C'..erência, no Estado de SIMPÁTICA PROMOÇ.AÓ DE lançou c�111i)ai1ha ,el1-1 de:fe- da càmpanha é' a fisealln- mento Estadw:'J de Obras e
'"
tmlor, m:g;:um;a�la .e estIlllulada. em �ua llinanw',:,. C()I)�'-l'

�anta Catarina. O Govema- '.
i .. A MOQELAR! sa do povo, '.fl.tendendu .0/) 9ão iJara revelar, i::Jm,i� li':; S"ltl�ament0 contrat�l� e'�� .11 eílemento contrlbulllte da de_smflaçao, a cstal,nl.lZl.H:ao'

dor Celso Ramos' .Preen- .

.'v' apelo do presidente da, ,1;0- casas· 'comerciais qu!� ven- serVIC0<; com' o ,eng·lJ 1 11 '1J (e IH:eç�s se processa com d�ter�J..iita�ão ? J'h·n�le<'a. •cheu-o com. os seguintes LENÇOlS SAN'fíSTA -;-. COLCHAS públicà no sent}do ',:0 qüe de1n, mais baráto. L).l�z Gonz3tga Mel�rÍl. . '.. Contudo, o _uso do caclulIlbo... D�I1, nil\lsü·lll'"SC.

i:::':':;:';:�}:;i;;: GUARNiÇÕE�O��iiA E MESA, Me�f"'h'-'-o'· r" rl-I:�-e�--:-I--:�-ns-- � � r·' '1 :�==D=�:���=���,E�:�:�::�;::����:;;
�=��i:!�:��;:rn��, '_15 s��y��__l\_I_E_N_S_A�������_�__ .
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'ü II 11:. � t� ..
,iP ti u: :;t:;::�;:�I����:;��i'��2::to, João �el11aria eavala7.izi Perachi Barcelos diz que. .. se nova l�lÕllêil'tO;'degtlJ que decretada a llUtJoraçao dt'

. �!:�t!ettjo�;a;�i�d;�:��, não é candidato
'

a'
.

z'
"

n'a d<'e' TI-.'I·U ('a's · ven��;::l�::�.�e i��!�'i::�:111 pr()scrit�s as bo�s normas,:Glauco Olinger, Alcides
. PORTO ALEGRE, 17 ta'" gàúcho. E concl'uill íl_-

'.
l' ;.,

'

li" _ espeele de e'tlCa comerCial, que faZIam com que os es·

.Ab"l'eu, e Célio Goulart. ....
.

.'

1

'.

I .' '.r,' ,.'
,

L

4. fi .!li toques armazenados f.ôssem ve.ndidos pelo p-fec..,ó al.v·a."OE) - O Sr. Perachi Bar- cho que posso presr.a.r rnai:, ,1' .

� .,,, lJIII
"

-----�.-- ..---- _.

celos informoli. que !.'!.ão se- res servi\:os a .meu Esta10 rismado, sofrendo ml!dança somente com a aquisição_
·

CO'I')"'e-lu"nS fl'!·Dla.dos pelo
I1I1II de novos estoques, de acôrdo com a sua cotai>·ão. Nãll

srl f C t' rá candidato ao C8.rgo de po Plano Fede,ral, princi- - ' � - . " y

18U a . on inua Prefeito desta Capital, 110 palmente agora na Im'!sl-, PLAMEG com as Prefeitu· _ se d� ? .mesm� nos dias atuais. A chamada l'emarca�ã:):;;
BAIGON, 17 (OE) _ C:i:r-

.

pleito de 6 de Junho p' óxi- dência da Comissao de F1-

I
ras de ,dois, municipi.os da

!li
possIbilIta maIOr amnento de -lucros, que em boa logl"1IJ

culos oficiais desta cap!tal mo. Não sou· candidato à, nahças da Câl11a�� dos De .. Emprêsas vão. Rea izar: Região do Tijucas và6 }Jos· P ca não perdem a feição de ilí�itos, Nã.o é (1if:<-11 COllSta-!81
sibilit\'lr; 'novos me1l1Qra: fl'f tur·se - saho Ilom'osas exceçoes '7 que ll'lmtos nego.iJ'comunicaram não ter ql!6.1- Prefeito, disse o P�Hlam0n .. putados. '

T A d p
:J!I •

t l' 'd d t·
, 111

quer cOl'hecimento oficial r..e'gua no umenf·o. p...... f'C\C., 0.:S 'mentos, naquela zona. No ..
C1<Ul es rea Iz;tram llDlU prospc;n a e ver 'Jglllosa aLl'lt·,.

IJENÇO'IS-SAN--T-I'-S-�'A _._. T--O-:--AL�HA'--S"'- v
municipio de CANELINHA, íP v{.�s d.essa lJ10dalidadc de comércio digna de cmnüí�lçõesd

· sôbre bombal'de:o à bcaE- - � '.

1 !li "RIO, 17 (OE) - ,Fonte dente da l'e]Jub ica !,10 !"tm-' META A ATINGIE, é a mB.
" penaIS. '.

.

dade de Tron-Gui-Lol1 <1.0 COLCHAS do ministério' do' Pl8.1�ejl'-' tido 'de tregua nos Pi't:(,O;;, Jhoria 'dos tl'echos ro.dOVij'·J �ssa.fn.j'fm.l. ue agir, sem medida.'s.eer.ceatlol'as, ala.s."n.arte' elo Vietname. Nã,o QX- t
.

j
•

1 t f tFAQUEIROS E J;lORCELANAS mento informou que gmn- Revelou que en 1'e os ')cto... rios dos trechos Oliveira·
'. �l·on.se l�,�PI� ame? ·e, uma vez que,os, f,l'eI os em ca,(lc)a_

.

de númerb ele. emp:res}ls !;(J- res industlriais-que Ja '�ie- Centro do Moura; da Elstra· � i:ora� atlllglr ,ate mesmo o eomerCIO ambulante c nVOCÊ COMPRA EM 15 MENSALIDADES mel'ciais e indus(riai� eslú, ceram �poio ao govêrno eó'- da São João Batista·Olivai· � instalado nos mercaclos públicos, com o en-:at'ecünento_
, NO "REFÕRÇÕ DOS ENXOVAIS" iresponelçndo afirmativa.- tão o de tratores agricolas, 1'8, Ribanceira·Itininga .da. '1' de av�: .. legumes, ovos e .o�tras me:cadoria� dc C�'lS�I',

DE A MODELAR! mente ao apelo'do' presi- tecidos Nordeste e Rio ao rodovia São João Batista- � m.o dum,o, gerando a afliçao, a nuns sofl"1il� ;'.J1\;ustm_.,
,. companhia siderurgie[!, }11.1" Itininga. A extensão tot.al é • d:ts donas de casa" com seu orçamento (lomestlco de!)·"-
cional e outras empre�as, de 14 km.

' troçado. Isso, 'll()rque a�& pequeno� mCl'Cll.iIOl'es" aludi.•!\1 dos os preços cotados lm])mUlam Igual procctl!mento, .

, para �l eqúiYalênci.� de sua� possibilidades aqt!�itivas.•
JK F·, 'So"'b' "AI'an a

· }}mda hJora, lt onda alt1sta reCI'csee com 11l111eioda a Te a '··1 ç _ ql!e .reclama JH'óyjdências coibitivas. Bastou, por exemJ"

P'a'··.r··a O', P'ro'g resso" ,pIO, llve se falasse em possível atendil'nellto ao ]Jleiíoi�
iii
(los lU'odntol'es de ,uçucai' ilOrdestinos, para que �J pru.'

WASHINGTON, 17 (OE) dos Unidos. a ex-prl=si,rJenLE! IJ (luto sOIl'esse, de .imediato, Ina;iol"l1Ção de preço. Sua

Aliança par:;!. o Progresso e da Bra,si1, falará �Jel'ant'�. procura redundou� assllll, em escass'ez na pl't1Ç'\, uma"
(_) futur'o das' ·reJ[',ções .;n- o pl�ná�io do 18,' Festival �. vez llU� as dOHas de casa acharam de homo av;so t> '·u.,
�l'irall1:ericanas. Êste (). tc- Anual Ii1ternacional �1') 0.0- .. llrimellto ��tm de suas despensas, ao pl'eço "i�ollt�, tIII
ma' ela p:róxim:t c'onferên- légio Wabledon; a 4 ue. 1\1as, até quando se tolerará tal estIado ti!,'! coisa'! I''''

abrI'l, .

organização .col1tl'o]adol'a ,de ln�eços .ha\'hI eS(;tbclc�ido,iIIcia do Juscelino. n03Est�I.-,. •
____._._ ______. �om aqniescêueia dos órgãos' classistas l'esped�y�s, . .a4

• TÓl'1llula <:;LD:' custo, lucro. e despesa., 11 cyillêneia de."
,

" ...' Id monstra que nunca foi a mesma. cumprida ou obCtleci._JaZida Estara Esg,otada em dOIS meses ,. (�a. POF((U� .aes}JeCI�la�:ã(J desen�l"�ad:t não :)enleu.o fei�
.

., .
d üo de ]Jrahca ·ennuza.da, ([ue e HHhspensavel e:xbt'p�n·."

BRASILIA, 17 (OE) -- O sã,o r�gistra.�os, 3 lll')neS : fazendo.se· executar o que em lei está prescrito.
.

'.
g[,ll'Íl'npo da. Fazenda Fur- l11lstenosas Ja 111q!Te)·G.Jll 110 f'I ,ReleYll notar que, 1)01' ignorância ou luduerell(;a,lIf
nas . deverá exLil1f!.uil' .. se local d,.

t
-

t t b
- •.

I ' JIII muitos C0l11el'CUm 'es nao a ,en aUl na a el'raçao ljue �t'
dentro. doS próximos 'do\s 'R�O, 17 COE) �- O en�e- • toma a sua atitlllle cOll_lOdJsta, o menosprêzo cO'n1 ((ut.'
"11eses a 11'e')OS (l'le ye 1)-11e'ro Jof,re 'Mmmrt, ,.)'\:< ..JII'." ••, , ' • .e -, -.. '. _.. CaCRl'am o sofnmellto dos exp'orados llllquamcntc.fII

A d· EI It R
., 1. de' l)er"r 110 elo eSl)eclal pelo .""",,,h,",O �.

. •

llfO JZ QUe se lel'IO \ e.nLJnc' ....�.. r.. Q::::l
n.gRl1l.. a seI' sco y.J -: ; c.

-

""'-"�'�-'. iJf XeJll se t!ão conta de que agindo ]101' tal fOl"ma, colocam
. ri

vos nlel'os de quartz'o ü e11 de 1111rlas e ellel'9'l'1 )'�vela � . � . .., .
4

. .

'.. -'''-''''.. .. "se em ·130811;<10 anti-I·eyol'\1cIO)lap.•'l, colaboral'l.do na muI'"
tambem desconhecem o IilS' genheil'o Jofre Mozar3 Que em l:�l:�orlO. que %:s �,1;�\'1:�1� : tiplicação cl� descontentes .e .I'�,i?Itados, que �ão, em'sunto. Entrementes, anUll- sondou o local por deter- des, óanl11pelras e..11. _ll�L • cego desespero, engroSsaI' l1S filell'<ts clumleSüüas do .

dou·se em: São Paulo que o minação do Minlstél'ii) de lina, fazel�c1� �e I._�'l'��:f'�;:;'f,l�:) .•. comunismo.
"

.'.._sr. Auro de Moura Andrade' 'Minas. e El1el'gia rlec!'f.tro'.l sulton 11a extraçs.... c,lre .1:.1,; . Ora, nesta altura üe seu destmu, o l)UIS eXIge es.'envioU' carta ao governa- em seu relatório; que nw-, da semana Pfl,sSfl,df1. n,étacte I' fôrço devotad.o de toélos os ci(üidão8, para flue sejam�
dOl' Ademàr de Barros co-· c13 toda a reserva d:� Qual't • vencidas tô(las a.s dificuldades, extensas e ]ll'o[undas,'"
111Ul11'Cn,nc'o s'la" 'decl'sa-o ele didas IU'gentes I ,·t;,eis8.lH "'o e de'n+I'O fi - ./7.01's '" '1"8" .

L
"

lIII"., , " � ,,'> ',r L "''''.� • ti, herdadas elo govêI'llO' !Interior., Imperativo é, assim, ,{ue,.
renunciar 3,. eac1ei.ra .no Se- ser t�l11a,das J)8,m 8v]'.;a,· O �a�i�l� �s���·á. eS�,����::i,��'. �,. s� .yest�lt�leçal1l as medidas C�l1h·olad()ras,. se�n libcl'U"'n.'1do

.
instante' Cj_\le for eiei- 8.paJ'ecimento 110 loe<1.l 'ele "neLO:S ("n� 9. ,cle:sv<__ 'J L". (L _ coes tlt.; 1)fb(� ,.;. deslle tllle�L 11\ "e CUllCtlj'I'C!!C.;L !lt:l_»:tHl

to ti a justiça eleitoral SI;; nuvo:; g rimpeiros e p(1).'<1 l:,�:V.�::, veí�o: :s.·e rjl'ol,m�,L,J .1, � �lc existir. t...... Ir '
'

Pr"'ní_',n_'_c'iai:enlo.
.

�l.<:.>l·b'l.l_· 'C6!11_ Oi:: ti1"r;'éí2r;' �.'.;,tlJ g 1'1 'IJ 1< '�l'O � ....... ,
_
w. ..-�-� _- o - ",_ • .\a�.'_'..,�u., , 1L·��m� .\à--.�"""'�'$"'\�\'!II'!!<:

Bdae
o envro

.
I _

Pínto é

de tropas
Vietnam

contra TI'fi' ,'.
.

. e�ouro
·

-teV81·emllr
••

ao
,

BRASILIA, 17 (OE) - O ,Deputados B-ilac Pinto, em-'

Presidente da Câmara. dos bora não 'se prorrunctasse

clui porém a possibilidade.
de ter siclQ a sétima incnr-

·1
·

são da f,rota l10rt·3··lmp.rr'ea
na contra objetivo rrmtal"�s
do Vietname do )Tarte.
---� _._- _.-- ---' -��-----

Jota Go·ncalves denuncia:
. Retirada' 'de Usina· de Asfalto/ .

;RIO, 17 (OE) - AC,�bam
de obter permissão para en'

traI' no Pàlácio Laranietras
as 8 aéromoças que desde'

as primeiras horas do dia,
permaneceram nas ilpedi,"!,
ções, para obter do presi
dente da República, uma

comissão para o aproveita
mento de cinco· mil fundo-

nários da PANAIR elo Bra·

s,i!. O marechal Castelo
Bmnco já anunciou qu,e irá
recebe·las. As aérol1ioças
afirmaram à imprensa, que
não arredarão pé do loeal
até que as autolidades en

contrem uma solução satis
ratóri,"!, para o caso.

A retirada da 'usina de los palra que a l?R-[i!J', SI.:
.

asfaltO' Ccompanhia "Tri- torne realidade. O sr. Jol;a

ângulo") do trecho ItaJai- Gonçalves terminou P0�' de

Joinville, da ER-59, foi de- clarar que estava quase a

l1unciacla pela del_)utadQ supôr a existência de "fo;.·

jQiI1villense Jota G011\)a:
çalve::;. Aquela usina estaya
encarregada de procede.r
ao ,asfaltamento do mencio-

Aeromocas' fazem reivindicacães
:t

.
'.� .

a Castelo

nado percurso.
O ora�lor lalnentou o r'a

to, f!stranhando-o bastante
numa llora de tàntos apê-

ças
. ocultas", interessaelr,s

em que a BR-59 permecne'
çâ .

como velho é interminá�
vel sonho dos' catarinenses,
A Assembléia'. aprOVG;;[ 'en

vio ele telegranla ao P!'e

sidente da Repúblic::J..

BRASíLIA, 17 (OE) - O
--------------------------------�------------- vice presidente do Senado,

sr. Camilo Nogueira Gama,
declarou desconhecer !l. in·

tencão do presidente do
'RIO. 17 (OE) - ,Ao sus- mÜ1istl'o :Pery BevllacLj'I.t<t Congresso sr. Auro de Mou.·

tentar' POl1to ,de vista con- dive'l'giu l:ovumente do mi- ra Andrade em renünciar
t.rario orieptaç5.o il1'cn,ei'1tas nistro MOllráo Filho l'�L- séu mandato na Câmara AI·

p,;Íiciais ll�Hares em c,.':)(';; Iirmaildo que certos setores ta para concorrer ao plei.w
de Qenu�cias que não dw- tentam bolchevizar just'ç,i,. de dOl�i.ngo em São Paulo.

gáram,.§.: CuL:::;tr�ul:.; c,hnc, O. Outras 'fonteS.' do S.e'hado
., 'II!':. .

Bevilac:oua Discorda de·.Mourãc
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a r a
pacto o nucleo do reator de- ocorreria sem a reflexão dos por rádio, procedente da ter ideal de funcionamento. Daí

ve-se a duas qualidades do neutrons, ra, iniciará _a geração de for em .diante, o SNAP-I0A será

zircónio: seu baixo pêso e O reator é arrefecido por ça no reator, A produção de uni produtor de eletrícídade

'sua resístêneía ,áO calor' ge- uma..··liga. Iíqutda de
_

metais fôrça aumentará gradativa- auto-contrclado e, ao que se

rado no núcleo (oêrca de de sódio e potássio. O, ref'ri- mente "durante umas 72 ho- espera,' uma nova e auspicio

560.0 centígrados).
"

gerante -é introduzido \ no' ras .até ser atingido o nível sa estrêla no céu.

Em tôrno do núcleo ob- nucleo por uma bomba ter-
'

serva-se um refletor, com a moelétríca, .que funciona

espessura de 7 cm, feito de sem peças móveis. Atastan

berilo. Os neutrons que esca do calor do núcleo, a liga

pam do núcleo refletem-se liqUidaWlssa por um conver

de voltar no berilo. Isto au- sor termoelétrica, dispositi
menta a qualidade de cisão vo que transforma calor em

atômica dentro do reator. �letricidade. Em seguida, o

refrigerante flui até um ra

O refletor de berilo con- diador que rejeita, no espa

siste em, quatro segmentos ço, qualquer excesso de ca

O zircónio serve como mo que se podem girar para va- lor. Por fim, o líquído me

derador, substância que de- ríar a intensidade de refle- .tálíco penetra no núcleo

A construção dó reator sacelera os neutrons e, .as- xão. Isso serve para contra- quente do reator, renovando

foi iniciada em' 1960: Conhe- sim, aumenta, a' prcbabüí- lar a' t'l:l(� de Perda de neu-
o ciclo' de refrigeração.

Preclsá·s� de uma, casa ou. apartamento com três quar- cido comó' 'SNAp·IOA (Sis- dade de entrarem em colí- trons, .regulando assim a

tos próximo ourio centro da, Cidade. :Qua)quer informação ',temas para _Fôrça.Al).xiliado� são.'.�om átomos de 'urânio, reação em ,:cadeia de cisão].
,

O conversor termoelétrí

poderá ser dada ao .Sr. Lázaro :Bartolomeu,' na Rua"Luiz�, Nucle�r), évdescendente de
.. e.: dessa, forma, .desíntegrá- Uni? .reacão em cadeia, ,co, que aproveita o calor do

Delfina 24 ou ':Rua :João:Pinto'n. 9.
.

J dois sist�m:a,s' anteriores de los. O fato de, ser ·tão ,��)l1- \ produtora de fôrça, não' reator para gerar energia e-

'létrica, baseia-se 'num prin
.cípio descobe�to por Thomas
'Seebeck em 1821; Nessa o

�aslao, Seebeck verificou
": que, quando se faz uma, aplí

- cação de calor à junção de

dois condutores elétricos

desemelhantes produz-se \u-'
"ma. voltagem elétrica .. Esse· e

feito termoelétrica
"

só" en-
-, �

centrou. aplicação prátié:à na

'década de 1950, quando' a

descoberta de materiais co

nhecidos como semi-condu

tores tornou a conversão de

calor em eletricidade um'

processo mais efi-ciente.

,

- O reator nuclear norte-a-

AGRADECIMENTO'
DR. JULIO DOIN VIE1RA, completamente, restabeleci

do em sua' saúde, vem agradecer a; todos 0& amigos e pes

soas que se interessaram Par sua pessoa, pedindo a Deus

que os proteja e abençoe.

'Fi",rianópolis março de 1965,

CASA'OU APA.RTAMENTO
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o tranco em

O conversor do SNAP-lOA

emprega materiais termoelé

tricos de germânio e silicon

para gerar um total de 50.0
watts de fôrça elétrica. Por

não possuir peças móveis, o

sistema é altamente digno

de confiança, vantagem tm
portante em se tratando de

aplicação espacial d� longa
duração.'
Todo o sistema SNAP-I0A

pesa, 440 kg. Nisto estão in

cluído.s o, escudo, o conver

sor termoelétrtco. o radia

dor e outras peças, sem fa

lar no próprio reator de "

100 kg. Além disso, mais 330,

kg são .tomados por um mo

tor experimental de íons, ca
-paz de utilizar cêrca de me

táde; d��fArQ,ah,�acla. 'O sa

télite interio, incluindo-se o

foguete queimado da segun
da fase, pesa cêrca de 2.100

kg.
Urna vez escolhida a órbi

ta ideal - selecionada de
maneira a' manter o satéli-'

te em segurança durante vá
rios sécülos - Uma ordem
----.,---'----

VENDE-SE
- Bar Restaurante Mal'ga.
rete. Tratar no mesmo à

Rua CeI. Pedro Demoro 148�,
Estreito-Fpolis.

17.3

VE'NDE-SE
Uma sala no' Super ])J!er'

.

cada do Estreito, �edindo
5 x 6111. Frente para à rua.

FúÍviq Adueci. Tratar pelo
teiefone 6:'.75, co{n sr. ?vri

�'anda,

Nadi'f 1P

DFR:IC(
E:o:f)1 elT' �pl "'" rro

Lon� de 'rei()� COLADAS
_' 60% mais no apr.Jveita
mp.nt(J da.o t..":!las.

CASA DOS.FRE:aS

Chácara em Itaguaçú (Junto à, Praia)
Grande pomar, com aproximadamente 3 mil metros

quadrados, 'com casa, luz, água encanada e fossa. Serve

.também para loteamento. Vende-se por prêço de ocasião.

Informações nesta Redação.

--------'--.�--,--,-_.,----

i��:---;' !:"fl./)// "
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OSVALDO MELO
UM ROSARIO, DE NOTICIAS - Notícias, propria-

mente no�'as não há.' .

O. que nos lemos 'por'àí', são H-ESTORIAS e não hís

tôrías. Eu escrevi lIÉSTORI�S ...
Alabama sempre .nos ,cabeçal'ho.s, reerudecímento ca

da vez mais caloroso, da ofe�siva no Vietnã,. eleição pa

ra governadores de li ,'Estados, que não ata nem de.�
sata, uma afinal, flue, chega a ser 'notícia: provável ci�

são à vista na UDN catarinense.

Na área revolucionária, Carvalho Pinto por aí, o

Governador de Minas, que lIuer ser eleito pelo Congres

so (meio difícil no fim ... )
E o Govetnador, Lacerda mandando soltar Eloi Du

trá, que logo depois'é. preso novamente, por autorida

de militares do 10. Exêreíto, Aquela história: "esteja,

preso, esteja solto"l .••

Esta gaora é notícia' mesmo: Petrobráz Sudoeste

descarregou em Itajaí QmNHENTAS TONELADAS' DE

GAS.
E por outro lado, uma notícia que não poderia dei

xar de ser transmitida: aumento a, vista do cafezinho e

pão com manteiga (mél!iia,) .. ;

Hoje, teremos uma noitada agradável: .
Estréia do

Teatro Espírita, no Alvaro de Carvalho. Vai ser sem ,dú�

vida, uma novidade.

À testa,' a experiência de Geny Borges.

E assim, desta salada de notícias, de todo êsse angú

'tlguma coisa: pode ser aproveitada.

E' só.

Associação de Proteção. à Maternida

de e à fnf-ancia de Horianópol's
CONVOCAÇ.ãO

:
'

Pelo presente ficam convocados, todos .

os sócios

�tltiVQS r�3;, Ass(Jici�ç�' ide Pi'ptéção \ã Maternidade e à

f�Hl:Dcia de Flot:iariópo�is, para uma reunião de Aesem

bléía Geral Extraortfináría, conforme artigo 11 c seus

parágrafos cos Estatutos',,' a se realizar no próxima dia

27, sábado, às 20,30 horas, na sede do Centro Espirita

"Amor e Humildade do Apostolo'�, 'à rua M�rechal
Guilherme no. 28, nesta capital. ,

Floriànópolis, 16 de março de "1!'J65.
'

Este,r de Melo Lentz Presidente

VENDE SE
UM LOTE,OE TERRENO NO LOTEAMENTO DA , VILA

MARIA DO CARMO NO SUB-DISTRITO DA TRINDA

DE - LOTE NUMERO 39 ES0U1NA DA,R,UA WALDE

:MIRO COSTA ,COM A AVENIOA DE ACESSO-ACIDA ..

DE UNIVERSITARIA.

TRATAR A' RUA VIDAL RAMOS No. 50 - SUNAJ3

coM: O SENHOR SIMAS.

ECOPlAt�
Economia e Planejamento ltda

_ c. r. e p,' 18 ._

'Processos, de financiamento. Projetos Econômicos.

Planejamento Econômico. Perícias Econômico-1i'inánceiras.

Procuradoria. Legislação Fiscal.

.consultas e Pare'cere� sôbre. á
Lei do ,Inquilinato

nova

..
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Unidos ser .(ri·me
,O projeto de lei autortza

ria um prêmio de até .. .

100.000 dólares por informa
ções .que 'permitissem 8S

os

autoridades descobrir e soas que prestassem rn:"o,:

prender 'os orímínosos. Au- mações e que tivessem em

tortzaría igualmente a con seus depoimentos ele come

cessão de imunidade ?� PPs ter uma violação,

WASHINGTON, 17 _ OE Relatório da COI.11lSSflO war morte do Presldente Kcnne
_ O Secretário de J1_lSl,ka ren, que investigou o assas- dy, se viu que não 11:;>."1a
Nicholas Deb. Katzenbach, sinto do Presidente Kerme- bases claras para que as

apresentou ao Congresso dy. autoridades fêderais pudes
um projeto de lei que toi sem investigar o assassínío
naria crime, {ederaI assassí . O Secretário (1') Te'3ollrJ, ou deter o suposto assas-a-

nar, ,sequest�'ar ou atacar Douglas Dillon, que [(ii pre no, Lee Harvey OSW3.ld, '

o Presidente, o Vice-Presí- sidente da comissão nomea mantendo-o em segurança

N De 1-"' d d'
'

P
.&

•

dente ou qualquer outro da pelo Presidente Johnson a fim' de ser posteríormente

OVO eg'.a. ""',.' ","�, ,,'e �'0<:1 ,'� ,.e. C I' a�
,

funcionário na rínha de 8U para estudar 25 recomenda interrogado, . . ,', '

•
, .;.

cessão presldencíal. ções do Relatório da Comi!
Segundo o projeto de lei são warren, participou com De acôrdo

,
com a lei "i-

também seriam consídera-, o Sir. Katzenbacn' da, reore gente, o crime de -assassimo

P" CR IC , U'
",

M".

das violações ia lei' fej::ra� sentação do projeto de lei é assunto da �lcada ,]<11) '<l1:� a,ra'. >" ,'"",,'.' "

�as conspirações ou tentatí- O Serviço Secreto,' respon- toridades .estaduaís, a, me-.'
.'

vas para 'assassínar 0;'1 ce- sável pela proteção' ao Pre nos que seja cometido ém,·

questrar qualquer c:§:ises sidente
'

e Více-Presídente, propriedade" f,ecleraI. Se, 08-
.... :Dia, 11. (onze), :,da . C0r-'

funcionários faz parte do Departam�J:j;to., wal�; =: � julga.do ';)e10 �'� rente as;úmi� as' funçõe� de
do Tesouro. Em cartas ídên saj)sln.lO .do PreSIdente l{en, Delegado Re<Tional de: Polí
ticas enviadas ao congres- ne�y, o ).u�g'f!;mento pr.oces-' cía ,de Criciú�á o Delegada
80, os srs- Kalzenlioch e Dil sar-se=ia de conrormídade Harley AV!J.f ias\ SaJ:itos con-
lonobservaram que, após a: com' 3:s .reis do 'I'ex is,

'

- '
.. --

SITUAÇÃO DO 'FUNCIO- apos'ebtádns 'do servlco p
NARIO APOSENTAD(_) PE- blico municipal, esta-tua)
RANTE O LA.P.C. - P�1.l-:1 federal, por força d2 r].,.
conhecimento dos ínteressa síções legais própr!n.
dos, especialmente d�:s i.m _ por tempo ou lnvalíd:
ctonámos públicos 11111c11.:Í- procuram trabalho no rn u.

pais, estaduais, redera.s e do da previdência .3l;�,','
militares aposentados· ou que para os' '. empregado
reformados, vamos 1. ra ns- não .pede idade limite n

crever o recente parece. da exame médico prévio ç"

Procuradoria Geral do Lú' o trabalho, veio a centr-e
tít\rto "dõs Çomerciá1'j.;,. o r;s o e 'desta a vinculacã,
qúal dispõe 'sôbre a br,'c)1t- b seQ·uro.'

' ..

!1!êilcia ,do 'par�grafO '

3-ü-;' po�p poderia -'';0 eód
'do artigo 50. da Lei O!'S't-"- �a previqêuCla social kgis
�Ga' da Prçvidência' S \''':j?l lar.' éxorbitandd, w1[J<>d<"
tY 'do 'pari).grafÓ' .20, d'J :::'1'L.

c

que
'

o�s,: a�osenüldos; ne�',:;,s

go 70_ do Re'guui;l'l.len'.) > Ç.ie- e,àntl'ições 'ing.ressa.ssern ,em

ral, da previc1�ncial"Sdt��:' seu/sist.e���i?';�
,\. ' • • :t � • �(, •

. "Int�ligeri.cifl ,do � ,':�.�.:,'h I Ppd�ria /,' faz��I.Q, li clarn.
art. ,7,0.' do .

doc. 48,959:":'A !\!f�s;' ��i:-artàlito. '<tirh pni�-
la 19 9 60'

,
'

, fi �-,�' fi'" " "."

1.- _ C '

", .;'
•

, !, 'f'ef{:mlm� 'lIU€', os· ap:)!_;enta··
.

'

••.: '. !.,' ,C,n.I�"-A:A (', " <>c' _', ""f�" .�,:,,:-' .;.::-,.(j���rí:;.�ffi-' im-�'''-7"',''t.'..��,<",,; t6UY4;�, \- ..•. �., ��i;7"',..1.�.all\.:. ��" �tÍidh�·iie'll-e.:.-� f ...
'

. de maIS nada, a O.í'I[!;C',' 511
l'

' , ·�Y' ,P, � L
<

e :,2e
,

CF.�TRO b.st�ntiva deste ,yJ'(:':e�j;) ,ad
o,

';;.. ,'" '.

�

Jetlvo. parJ1 Ir�m, a r" lL1- Mas o "que 'q legij;lar:1c-r da

ção se faz, com ;) � '30. do previdêôêia sQciaJ deSqJOll
art. 50. da Lei Citga.r.ir�ri. torna. ineqt1Ívoco, é 1111� o

Fone. 3636 verbis _ "aqu�le qUi� t:üJ1- S\'!'d, segurado; uma ve<!: :?j)0
'servar a cod,ição de n l10scn f.,r:ntúdo ·não pode v,:yltaf fl

tado· 'não podel'á ser Il:W!1- r,nntribnir -para 'a previtl('l1-
mente _fiIi�o ,à prc:vidé l(,!:lr (,.!...1 social. E' um. prinCipiO
sqcial, ,ém �tttldc de' 011- b: ",ico e elementar d" se

tra atividade ou empreg::>. guridade universal, A A

'A interlJretaçã.o' é ri(mia - : 'oSEfNTADORIA ELLVHN.'I.
mente &,fámatic1r TIl",'; ,c:):n �:lda' de impecilhos [t a,t

porta senão tolera qmJlqil"r mjssão; a eLl'im;,çrw stm.í.

digre�são 'hermenêutiC9" As ::b do que :realiza o itinen1
- sim, a condição de APO- rio, 00" traballlO c la c;mtr.

Fone 3435 SENTADO prende-se (lU li- l-'ll;cão_
ga-se àqueloutra 'de apo,;;'m Data veni:l fJ men p8."f'

tado ,da PREVIDE;NCIA 'so !:E'r sub-censuá do dr. Prú

CIAL. - úm código esprúi:'l-::;'Õ el!rador Geral é <) segll1m
nos limites da matéria alie [['(;3.-se a insc:'ll�f>.(, dos au·

. compendia. Não lhe fOlÇ.L t.-nomos com a úniea e se

os limites senão rest:;�'I�i'- g�'mte restriç;'io: quem est

QUA:tiDO UM HOME]'.,! E' se rigorosamente 'lllll�!es ': Ui 'aposentarl�1 rI9nl.r'l de

HOMEM que a matéria co'nr"l'ti:l. l';fvidência socisl bra,�ilel
Se a lei organica é ('o:l[�Q n, desele a vi'�ência da

'

PanaVision ' Tp.cnioolor·a previdencia social, !lfW rq?,ânica não pode S(,1' II

Censura até 5 anos haverá, cogitar de Qi.lÍlU tLtO sob nenhl1ll1::t. hipate
regime que' não seja o da Rio de aJneiro 18 de .ia]
p'l.'Ópria previdência Isoc!ial. ro, de 1965 _ ��) oi A'),
Se a lei definiu os . e�l!l'l,- Athar Neto . - Prccur8 rI!

dos, limitou-lhes o C3.mpo Ci'efe do Proc. p:1l'ece� :'i'

de açffi.o, Tudo é ce\',�Q tl'le, 11:.1, transcrito o funcioná 1

'quando desejou 'exol'b!',;' ;'. público municlpal estadul
como no caso dos jBr\ ;(",,_ o.� federal e Ctlnch 08 m;

reSl, i:!�ressamante redigiu ta:'es reformados nessa (I
CinemaScope 70-Tecncvolor a exorbitância legal. No li�1ade aposenbúos l' (

Cens,ura: até 10 anos. 1
meu enl;endejr, o § 20. elo não seja 'Pela prcvidêl
art. 70. em, cau.<;a, deve ser social é contril11lÍr.tc
interpret�do do 3egl;jn�,e II1stituto de AposentadO!
modo. "aquele que cause;!.'·· e Pensões elos Comeretá::
var do condição de se�t'ra- - IAPC -----: desde que e}·

do (aposentado" por qual- ç�1. atividade 011 emprego
quer regime (da prevlrên- ê'e vinculado.
cia social) não poderá !-'e·r 'Maiores es,�I"l.recirner'
novamente filiado 'l. l-wevi- coptudo poderé.o ser fo!
dência social em virtude de c1clos pelo próprio 1ns',,'
outra atividade ou empre- to atraves da Divisa0
go". F'íst;alização

-

l' Arrc.:'

Nª, prática, a consulta r-e çãe· em Flor�·m·)poIL3 {':

t.raduz pelo seguinte f8;GO P(.�tal no. 189.

O projeto de lei' tem por
objetivo complementar as

recomendações f;�:t8S no

forme, designação- 9-0 Sr. ,Co
rouel Danílo Kl::tes: Seeretá
rio da, Segurança, Pública.
Ainda, por determínacão'

do Gabi�ete d� SSP,. {lil-{��n-

,
,

....,.

'.

. ,

':�Blba �

. ".
,e, "

�cropero�do,
,

'

��você lava .

'com:t6d6
,r sabão" \,

Um� rápida agitação e a espuma, ,cfntilant,e logo.,' aparece'� ,As mic.ropéroias "não
.

ficam no fundo. Por ísso você lava com todo sabão,' com, inais hl,sábaó�.:. usando
a mesma quantidade a ,que está acostum�da. O branco .fica mais lumiri·oso. As
côres ressaltam aos olhos. É_ um pra,zer lavar com A LBA - microperoladâ.

'

- mais roupa' limpà
•

-roupa mais limpa

Mais um produto

cíaram até a Capital do Car- todos os setores. da vida' de

.vão o Bel. Manoel Antonio

Fogaça de, Almeidá Delega
do de Ordem Política' e So

cial, os Cormssáríos Valdir
'Vidal da Fonseca e Carlos
Alberto Vilela e o Investiga
dor Orlando Miranda, todos

"

d1. noPS, com o objetivo de
efetuar unia' . verdadeira
�"B1itz Policial", naquela ci
dade.

':' A dílígêncía alcançou pl'1"
no êxlt0! Várias detenções
foram ',efetuadas durante �

ronda pclicíal, Marginais e;

delinquentes, malandros que
gozavam de vadiagem fran
ca, e que se aninhavam em

Criciúma, .Ioríam detidos e,
-

encaminhados ao Delegado
Harley Ava{ dos Santos.
Tev � ótima acolhida, em

----�,--__� w

� !!f "
I ""I... {. >

Divú IgIJ1t�· '::. ::' :.�
, .'

leia, Assine e

r,o fSrADO�.f

São' Jose

às 3 e 8112 hs:

Vittorio Gassman
Silvana Mangano

- EM-

JUIZO UNIVERSAL
Censura 8té la anos

Hltz

ás 5 e 8112 as.

JohnWayne.
Maureen O'Hara

._ EM-

Roxv
ás 3][2 - 8 hs.

Alefl Guiness
Petel' O'Toole

;- EM

LAWRENCE DA !\RABIA

}lAT'PRf)S
CINE GLORIA

5 e 8112 hs.

Alberto Sordi
Franca Valeri

-em-

UM M01"'T.T�TA EM
APUROS.

Censura até 18 anos

CINE IMPERIO
Fone 6295

ás 8112 hs.

Sara Montiel

Anronio Cifariello
- EM-

A BELA LOLA
EastmanColor

Ce�sura até 14 anos

CINE,RAJA
ás 8112 hs.

JIorold Lloyd
-em-

o LADO ALEGRE DA VIDA
Censura pté 5 anQs

••
�, ,

'Esta
.

Federal
Finalmente, o projeto de delitos, limitando "au�o

lei estabeleceria uma jurís- ridade dos runcíonártcs es

dição federal para a-: in- tauuaís e locais à do Secrr

vestigações e processamon- t�rio de .Justiça dos Est'l
to nos ca�os de .possíveís dos Unidos,

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

•

: ,

gica, porém serena e .i '-IS t:
do G�binente da SSP.

Atenção Noivos
Vende-se um moderno conjunto est(

do (1 sofá-cama e 2 poltronas) forradc
nàpa gêlo�em estado, de novo.

'Tratar fi Av. Mauro:,Ramos, 66

,

' ."�

Clínica Odontológica
Dro. Içara Maria <"Nol'cU

Clínica e Pr6tese
Atende sras. e crianças, s6mente com hora
Dss'7,3r Cís 9.30 hs. e das 13.30 às 15,30 I1s.
Rua São Jorge, 30 - Fone !}.j36

.
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Emprego para moças
Précisa-se moça dâülôgrafâ com reda

ção própria c-bôa '. caligrafia, Necessitamos
de diversas moças e senhoras, para o ramo

ramo de vendas com possibilidade de ganhar
3 a 30 mil cruzeiros diários.

As interessadas queiram comparecer a

Galeria Jacqueline - LOJA N. 5 -. Diária
mente das 8 às 11,30 e das 14 às 17 horas.

, ,

Minisfér.io da Marinha
Iomando do 5. Distrito NavB!

Edital de Concorrênci�
t.;i)ní:.01"�.nt_; fe;G públic�}

T)i';.lrio O�j.dul do 'L;3i."l.'lo

L10 .día 9 d,� m:.l.1\'ü. J(:� _tg'55

será realízada cm. :;9 (ia

corrente, no :Ministét'j') Ü2.

I ttstá 112,bilitada a prestar
ínrcrmaçôes quanto às ex-,

peeH:.::açõ'es do material

ccucorrencíado, bem como

.ínscrever Firmas 1)81':1 a re

Martnha, Rio-GE , 1 ct1r·-
.

t'c:ri;la
.
concorrêncía.

corrêncin geral par.i rorue

,i,neüto por aÍ;b,c[l,(lO oe

matérias primas (tecidos i,
eónrecção, avíamcntos e

. pe

eas prontas de f�F(\�,men,
to.

Ccmando do' 50. DistnLú
Naval, em Flortanópolía
aos 12-3-1965.

DJ/\URO RAMOS DE

OLIVEIRA.I�!11 adíamento, ecmuní-
.

ca-sc aos interessados (iU:"
a Divisão de :J:ntendênc:ia...
do Comando do 50.' Dlscli
to Naval em Flo,ria,:ópolis

•

Cq,pltã,Q ele Corveta El1-

c�uT3gado da Divisiio' (te

ln (,encleilcia,

Sociedade Termoeléfrica de'
Capivari - "SOTElCA"

,

AVISO
Levamos a:o conhecimento dos senhores
'. ,

acionistas qUe se acha à disposição, na sede
da sociedade, ,em Capivarí de B�ixó, rnuni
cípio de' Tubarão, os docume,ntos a' . que se

l:efer.e'o Art. 99 cio Decreto Lei 2.627 de 2G
de setembro de 1964.

Tubarão, 12 de março de 1965.

Eng.o João Eduardo MO.litz
Presidente

Eng.o Benjam4n Mário Baptista
,

Diretor· Industrial·
Sr.' Jainie Sã

'

Dir�tor;"C6merciaJ
. , '.

18-3-65
. ,

•

,

,

I.
I

( O I) E P L A ( da' re!3lmente nova beleza aos '.

amblontús de fino gôsto. Fabricado cóm ma
deiras selecionadas, não requer métodos ou

cuidados espeqiais para sua colocação, podendo
ser r<ipida e facilmente aplicado'em paredes de

'alvenaria, revestidas·· ou
.

não, proporcionando
considerável economia de tempo, mão de obra

e materiaiS.'

Pm'quets llrasilia

. Esqu(.lch·ias de ferl'D e d.e úmdeixa

rodapés

,. ,.,-

/) .....:,:

-�-'_:�.
-.,; ,'"

.

tjI.
- ,..

<:r� ,,
.

.: ._. � ..

=_:;,-
__,_�,� ,

..... '. '_.:-:-- ,_1-_... :. =.1, , i:

. r.'��D·�c'::v �-=�� #
A��'de(�=���::u ::,":��:�en�b:'i�es�e RIO, 15 (OE, _ Marca- : i t'} ll;r!�_,. r\!�. .. �2�#o�' :hoje uma nova passeata de' Justiça do Alabama,

: ��v:\��l1�����oq::;l����: !' '\',' ..
' .=-� ".::c�="�.","::'::: ."0",,,,=�c==.c:Õ;-==':""CJ.

. ..�

.. �.."'.'do 40 gevêrno: :da G'ital.nl,-" -

�bara: OI secretarie 'das
. j'j-, \

�.nanças afirmou que não. .�
será debatido TI,o: encontro II ..

problema dos funciona'.':6s _ _ _

.' '"
:

admitidos sem concurso � III'

la Assembléia Legislativa .. ' J. \.;�AH(' IJr\RTDLí);\HW •
1 II .'

,BRASILIA, 15 (OE} ."-.
•

O. deputado Teofilo de An- ,

,E:M Ararangua, . segunda. •
drade, apresentou . projeto • . ,DEVERA: chegar hoje, 11.::\; feira; foi realizado ó C�S:l', •instituindo o COlito como

. ., Ilhacap, o General João Jo- mento .'. do Sr. Herc.ulano' ;..
unidade monetaria b�'asilei- .. sé Batista Tubino; supertn- Ghizzo, com a Srta. Maria ..'

ra equivalente a mil cru- " .-- tendente=da 'F'romein� sudó- Helena dos Reis, na Igreja •
zeíro. O ,projeto estabf!lere.. este, Yi.Í'ú 'acompanh'ádQ do N. Sra. Jvlii\,� dos Anjos.' En, �
mil cruzeiros, e seu.' V�110f ...

.

uma comítíva de � ezolto tre os padrinhos o destacado :atual cassará a ser m081':l, .. l)eSSO�lS. Será recebida' pelo casa]' Deputado Alvaro Ca- •
frácíonaría. 'Governado'!' Celso Ramos. O tão. ''';'

•. E e l'heíro dr.. ' Anitn,' PetT"tT, ....J'l
i.ngen c)" 'J

--.------,------
. part.itipn.'rá da reunião. ENCONT.R.1\�SE na. u�lh\")._

, . -

'...... cap", er,1 transito para 'pôr- .
..;

't,ütméfié,â: à , to Alegre, o dr. João A1ret·- :
-: to Hibeiro, conceituado ad, II'

SrilfeSe -des �
., h' es

.

vogado 'da Capital gaúcha, ,',
, § •

.'

; FIC�U para oje, no r .

que passou temporada de
taurante "Chafariz", 'o [an- veraneio na Guanabara. �, -tar em homenagem ao sr.

• Del\-aux Stqueim, que a- •
j'llunhft seguirá pur� SaL'a- I •

, elor onde vai assumir, � ge- :01A IlhacR)1". o 8,b:>lizado '.LGA r&nda de Um novo Bancq \ D1f;dico ('e OfLol!1101og'a dr

'. �:;ci(:nal de ':i\'finas Gm·iü:;;... ',',Ja;,n:;;ón !B8.rr��t(),- qu:" a�a: , •
,.

bá d�, regressa�' d,'1 Europa, ,
jIIi acOmpanhado de sna' eleg::m,

, te espo.sa dona Astrid. No. .',
..

"Velho lVIundo", o dr. tJai- •
NA residência ,do 'casal dr. . s:m, passou onze proveito·

D"lll':O" Jane) Sclunídt, ·.&S
'..,

�4 d' T' •- • , sos. meses em eSLU os. (m- .

senÍ1uras: Lourdes Cátão,' ,Ja dó enrsado no Instituto Dàr •
nete Fonseca, Elza Amim, E� so de Aperfeiçoamento par , -'
iaine Caetano, Virgii1ia: Bor- so ele Aperfeiçoa.mento dara ..,

pa, Lourdes Hu'lse., B�rnade, Post Gradüados, com a du, •
te :Viég,'ls e· NeUSa .Amim '�ação de nove meses, F8Z ..•.com, uma reunião cOIT\ ' tj.f'1 curSos de especialização na

"COQ" informal. Faculqade de l\!IeclJ,r.ina de •
"

"

•
•
,-
•
•
-

..
,

..
!.
..

""""'W"
"
•
•
•
•
•
•
•
.-
•
,',
•
• •

.'
-
•
.,
· ..

,
•
.'
-
•
•
•
..
•
.'
...
/" .

,

Quem, há mu�to� anos j[i.
milita no enxadrismo, che- J
g8, luais que outra pessoa �'

. (lunlquer" a saber da imp:::r- ,.,

tUnda elas :vtfltf'm:íJicas; os •
'gr;meles e çomplexos tqr-.
nel'os dA rlOtciocínio obri�

gam a t�nto" e, eH) cons3-.
qnénc,i,,:\, nenhml1 V\llto hu- '.
Jrall.O é mais respe\t9d0 que.

o pesquizuclor l:natemático, •
qUE' o. criador má temático. •
(lue o genio matemático. E

� cm::l�lrísta pode jUlgar,'
emn' j,sÊmção e pJenament(3; ."

lJOl't(JU: ";)l'�o�graa'�J':s roSírnntl,eUsL�ls , ,Dl3. en,l1'; �<".,. e·,"'· '.<'

elas. 'se"ve'm' de' 'magnifieo e •
poderoso roteiro. E o enxa· _clrista pode jlflgar imparci-

.
almente porque o ,X�drez �- ,..
xige raciocínio, lógica, equa, , .

ciC!�ame�9:, 'sQlução. E. gT\1n III, ',.

de' 'percentagem :Qos, Etnx.�" "..

'�l'istas não' conhec�nl mUi+(); _,
e, bastante dêles. nada, p"lra III
além da simples Aritmética: ".
Por ist6 mesmo cada enx1.- •
drista tem' em seu santuário .'
a' '.ndmirac[lO secreta, 'e ores

. jleito in'�movível por!Ul11_
·l\W.temático,

. ,
Quem C01110' o Autor sei" til

ve é auxilia, há anos. um P

pesquizador matemático ora'
•
•
-
•
,
•
•
,
,
..
•

A. SEIXAS NETTO, .,- que III
não'o sabe?;-- acostum�do ,.

'em complexos equaci0na-'
�����r��jO: �:�e�: e ;:��t��: •
r:lncar um informe meteoro- •
lógico préciso, exato, certo, ".''vem elaborando uma ohra"
notável: Criou a "ARITME'- •
TICA . INFERENTE", que.
US,'l para ensinar aos que

precisam em algumas ho' •
ras conhecer e aplicar e o •
aue é mais impàrtante, SO' qu�

.

11" I ·ti d
lidificar as bases em mate- , '"

.

ra. que .'1l1e a
.
Cl a e

• .

.

'. .,

..'..;'
•

.

vaI fi:-:ar resiclênC?ia."·
.

...._'ta .._...... ... '..._ ...........

GRANDE EXPOSIÇAO Wuppertai e,stá a_presen;an
ROUALT do um certo ,número de

PARIS - A Galeria Char obras pictóricas' .fr'Ú1C?SaS
pentier vai ápl'esentar, t':. ")- 'pertencentes a. um legado
da êste Jllês, conjunto (;e .feito pelo Barão .i:Gdlla�·clo
obras de Rouault, de gran-,

-

de af;ua.lidadé. Trata-se, �--�-,-----, ----_

com efeito, do conjunto da

Paixão, .que reune 55 1ua-
qtós jamais' expostos ütl

França. Essa coleção in

cOrlliparável, avalia:da em

3.000.000.000 de antigÇlS fra!l

cos,' perte:nce a Uma 80"le.,.
dade de. iLrte ' americana,
que a expôs ano passado
em' Nova York. (SIiJ

lstabelecimeníos A MODELAR S.,
Comércio

A.

As'sembléia Geral Ordinária
, ,

CONVOCACÃO
.>

.' t
São covidados os acionistas desta socie-

dade para se .reunirem em assembléia 'geral
ordinária, na sede social, atua Trajano n.7 l

1. ° andar, nesta cidade de 'Florianópolis, às
9 horas do dia 23 de abril de 1965. a fim de
liberarem a respeito da �'2guint�'

,

.:

I' .
.

OUDEll1 DO DIA
-.

.

'

�v1;",\1nr�:;li(aS1.0) Exame"dlscU3São e aprovação do balan-'
f+,"o"",,�..d· :'

ço geral. conta. de lu�ros' <� perdas, apre- Por W. L. de Medeiros:

,

dacão _do par�cer do conselho estai e
. Secretário da FedxeXaa"'�rãeOz" Cat:ui:nense de _ ti

,d('l'Y!�is documentos dQ .3xercicio d2 (J{ell(:n't�tgf:lI'l especial
para "O ESTADO")1964;

.

0)'2. eleição dos �membros
conselho fiscal;

. 3.° assuntos div'2rsos.

da diretoria e d_o 1

PIÚ:\'lEIRA PARTE

A V I S O

rf':::' 3C" en:sl2s os documentos aos ruais �'e

rde're o �P+i"'A' 00 1'· ("� 'I l' o 2 G')7'cc kcre·o-�el n.· '. ,�I

de setembro de 1940,.

. "

Vf\jlF,IJ.'\
GERENTE

21. 3. ,65" ;"1
,

1-

,como amigo, ora como 'S8'

cretário, ora como , ambas

aS coi.so.s, 'não pode, eviden

I,omente, sob lnflucncia IfLO

))enéfioo, deixar ao .escuto,
oeúltar aos quadl'antes' car
(UaiS, conqu'istâs imorredoü,
raso

E besta série .de reporta
gens tratarei, por certo e o

que todos imaginam do

etiador fabulosamente l?:e
ni.al da "ARITIMETICA IN-

FERENTE".: A. SEIXAS

NETTO.

')

mática. E' agora mesino. es

ereve extenso �prefácio hIs

tórico, analítieo e comp!l"'u

Uvo, estudando a evoluçúo
dn. Aritmética, d�s.te os Nú-'

meros, cO!no, algarísmo,vo,
cáhulo n'um passado remo-

� tissimo, até a estrutura a.1·

�éhrica, evolucão
,

ren"s"en

tista d,'i. Al'itmética. Tudo is

to para qu!') o estuchmte pos
s1 tomar' uma visão comple
ta' elo que foi feito pelo 'lp,s,
s�do e o que representam as

-23 páginas da ARITME'TI
CA INFEEENTE este, pode
roso arcabouço que nermite,
de dentro da pl'ópli,<t A�it

mética, elaborar e aCflstu
lPar aos enqenhos Alqér,r!
cos e, de Cálclllos Supe"io
res sem os fantasmas aue

os' trlftados impõe .e' tnrnnm

a ,;M:atel'ática verdadeiro pa'
vor·. Um curso oe. três hrll'as
ele MATEM:A'TICA Ii\l'PE

RENTE permite ingresso à

como simples C011-

- -

DISTRIBUIDORES
Compensados P,ar�ná Uda.

R: Dr Fúlvio AdOeci; 748'�' fone 6277,
CdlTI�ensados de todos' os fipo�

parij' taços 'fi'
,:·.·;i�·';"�J!;�f-;li�fJ��,,��i;:f···' ,

. . ..

VISITAR�M' a "Ilhltcap�,
o elegante casal da soç�eda:
ele gaucha, sr.' e s.a. Eduar,
do Barcellos, que 10niIp.. à,
Blumenau

.
f;lzer'. cC?mpras p�

1'a o inverno.

, B,"Ircelona ,no Serviço do

Prof. Casanovas .. Frer:ment"u

os servicos do Pl'Ofessor Ar

van eler Heydt. Nela fig'l
ram dois Courbert, um Deu

1�1ier, dois Degas, dois S�u

rat;' 'quatro' aquarelas e

ttês desenhos de �zanne.

, :

"",; PARIS - O Museu .da ci

·t,;lad� industl'ia! alemã. _ de

, /.t- i',. -

.

,;;.
.

',' .'. "�' - -, >
..

.

::'.. '.,.',"'�.:,'.'.':::.', .:�::,·.;,'�i_,z�",';.:_.,.;�.�(d.,�.,.�.�:��H�.k.i�;�;,,','.·.�,·tt.:,.·.·.t"J".·_.:�.�_..��.'.,· .. ,.,;:_!;,,·.:_:,�.'_.;�\.. t.,},.��,�i,..:�I·.?'.,;}��,l,ÍT.i.:_�,.,.;�.:}.:.�•..,:-..':;,'(.-,·,._-:.,...1...•,'... .

'

..:.',:;.:;-.,�.�'.'_-,:.•�;,,�,' .•,�•• :,:".�:.'�.""" .' \� ,;',. ·.'••,:-f�;�'_�.:;:)t�i.�(�,-:,·S:,:.41.<�.J.:,..;�._�:.:��:]
...." './-?��L_:�;i':.j':::;i1f'B;:J·::,J!.:_,;_;"2::-"'é';"-i_s'si!'i�:2X'�,:�.\�;'J:-il>·<2}!i';:<·""�·:;f�!i'!i�j��}�!iJtt""f.�:!&:,'i>s.t;_ii"-i;;_�... _';;J,=",,,"c:::3lif�!t:<>2!!"2!,.,.�.\'.,iE!".�--:.:w...::...:.-J.::',�-!i.l�:,_.,�,,"'�il::!i',},;;..!:..:.1:·�":::-::i·'I:.::'''-ioll"','�i;;i:-�·Oí;;·ii,;;.;.;��,l'o;.'.iô,;i;";"::;'".l;,;i:j,'":�._'j__,..�'��,;.;,�·"·:.;.;·_::�IOIiiOI.·"'·;.;,·':;\IIÍI>oii},',�iÍI�";iI;,1\:IIÍi..:Iiii,_,·'......' iiitooi'iiii_-=.'j,aj"ôii"íiiiI;;:iII_-iiii·-.�

ruga, figura. intern'<>éi-nal
na oftamologia; do profos-.
Sal' Castãnera, a"tori'iade
reconhecid,'l em 'Estrqhus

rpo.· 'Visitou vários
.

cent,.os
de renome como em Svnn o

Servico' do Professor Paufi-

A SENHORA dr.

aue. Na Suíca os Servicos

dQ FI'anceschetti; na Itália
do Profess,or Bietti e

Strampelti. M:,lis com' 'este

últinlO entrq'll �m ,Goritacto
cóm .a odonto querato pro,
tesis· ultimâ' pa:la�"i-q: 't�m eri�
:xerto de corne,'i.. Seu plqno
inicial se resume em m,nntar

PINTpRA FRÁNC�SA" NA
ALEMANHA

�.

JaiS.on
(Astrid) Barr�to, ,fe� o. CUl'

i SOo d,e Pinturas/ em Ba.rcel_o-
.

�a na' .A,p�çl,em�, d,o"PWhs� _, t
sor Saínz Ma2!a. Dona 'Afro

'

tl'id, em Brusque, está' �os
trando suas bonit,us telas..

JANTOU' no -Querência Pa-

uma clúlica de olh"s. "lU
.

Blumenau. Por insistp.or:Í'i.
ele colegas amIgos de Floria
nóoplÚl, estuda a possP'ili,
dade de prestár' ,jserViços
f.'l,mbém a Fa�uldade de Me-'
dicina da Capital, já uma

realidade que orgulha a cuI-
tu!',"!. catatinense, interes'la
da que estão em aprovp.itar
talentos' novos mescla1,.,s
com, à experiência de tradi�
cionà:is mestres.

Úwe, a eleganti�sima sellhG-:
Ia .De]?utado Alva.ro, (Lour,
des) Catão, acompanhada
elo C"isaI Dr. Danilo (Jane)
Schmi.dt. Dona Lourdes" de '

modêlo Clmntum Dior' CIa-
1'0.

O tNDUSTIÜAL e ,Senhd-
1'a: Roland. (Carmem) .Re-

COM temporáda de 'fé';ias
na "Ilhacap", o sr. Zui'; Cu
nha e . Senhora, procedentqs

. d� cidade_ de Santos, onde

nuux, no ptóxi:tnà d,ia .

trêS

de, Abril, vão comemorar"
Bocla:s de Prata. Será 1illl residem.
grande acontecimento 'social
n,'1 cidade 'de Brusque.

'

Em preparativos para . o

próximo dia .primeiro 'de
maio a,grande fp.sta d" Tra

balho, em Cfln�órdia. O 'Se- .

nador Atílio Fontana, éstará
•

Terça-feira, a senhor� di.

Percy Borba, reuniu .

um'

'gFui)o de serihoras, com uin.
éleg�nte "1Ui1ch".'

f", presente.

A SOCIEDADE Cat,'3.rinnen

ESTA' hospedado no' Os
,cal' Palace, o dr. Nilspn
Bender.

'se, vai 'homenagear a Ma
rinha de ,Gllerra. no dia ou-

"

ze de junho p"óximo c"in
um elega:nte b<lilé. de g<>I'1,
que será realizado nesta ca

pit;<ll.O DR. OZIAS Guimarães,
'diretor da' Rqvista &ul na.
"Ilhacap",' com d novo nu·
ll1ero de sua Revista.

SEGUIRA' hoie 1:>91''1 Sql,
'vaàor o casal DelvHux Si-

,NOTlcl'AS INTERNACIONAIS' .,

Evite os'

. ,,�

pr'ovocados . p'eta ,:priSão .

de '

ventre
.. ,

. us.ando

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,'� N4çó:j!:S' UNIDi\S, 17 fias J em "close-up" da Lua Estadea, l!11idds que os de-, baíxador Norte:-Americal/.o

0.Ji; ":"'0;> Estados ÜU!CLOci 0- tolriá.da,s pelo sq.téUte .nor- Iegados de tocos os 11.4 :Es�, F:ran�is Piímpton que '�'l'e
if.reC€:Fam às' Nagõe;;' ULi� te.:.�inetiClÍl.o' "R�;rig(;j" VÚ' 'bados , membros 'dra' organi- espera que a' çp�per�ção [n
�t",,;j ,,,iI �il,j'U.m ce totozrá- D'é:ste -modo, esperam os: -ZàÇÜ,O munrual pC'ssám. ver ternaeional possa; ser,' esti.;.
;[

'

-

-.;....---..;.;...---- :cs resulta os da exper.ôn- mulada por' essa dístribuí-

• > mreressenuss.ms ralesirà �� espacial norte-ameríca- �!o d:eq=�i�:��l :eq::s:u;�_
Como parte Co program-t refa de avalíação das roto

norte-americano .para in- granas seja, assim,' mate-
centívar a cooperaçãn ín- ríalmente ,reduzida".
ternacíonal no espa,((J,' os Declarou o sr. Plímpto»
Estados, Unidos também, en ,_�-.......---....,_,--,_;_-,;
víaram fotografias da Lua'
a cíentístas de :30 outros
países, no mês passado.
Em carta. dirigida ao C')

mítê das Nações Unídaa sô
bre os Usus Pacírícos d:) E�
paço Sideral, disse o Em:'

A palestra fo'i aplaudídís-
1 Patrocinada pelo Centro sima, sendo 'inclusive o ora-

Acadêmico XI' de Fevereívo dor interrompido. em suas

- CAXIF -

, foi proferida palavras pelos a,pláu!?os, da
no dia .12 pp., te,ridO pçr. l?- mocidade estudantil de ni

cal o salão nobre q:a nossa réito Ide' nossa unívereídade.
Faculdade de Direito, a au.· Entre as muitas autorída
la inaugural daquela fácul· des presentes, além 'do Di:"e
d,<lde pelo ilustre Professor tor . da casa.. Pr()fessor Wal
Lamartine Corrêa' de

..
Olíveí- demíro Oascees, e de ínüme

ra, 'i l'�s -professôres, destaca
,O tema abordado 'foi "0 mosas presenças do D,r. ROo

PAPEL' DO DIREITO �O. berto M;attar - S��eLá'!'io,
MUNDO CONTEMPORA· do Trabalho '-, Professor
NEO", no, qual o ilustrado l.\rartinhp �allado; .e do De

Professor de Dlreíto
.

Civil putado Estadua:l Luiz Bían-
da Faculdade Católica. de Dí chi.

.,

-reíto, de Curitiba, fêz ' uma: Foi mais uma promoção
rápida análise sôbre co'mo . da atU'1l diretoria do Cen
se encontra o Direito h ""lie; tro Acadêmico; que'veio de

dizeJ;ldo de seu pap,eI" sodal erlC01}tro aOS anseios dos es

no nmndo em que' yivemos. tudantes qe' Direito.
'

.

Cal,tas
Arna]J;:'o S. Thiago

O mundo continua sen

do o paraíso dos egoístas
e o purgatório dos altruis-

, tas, como em tô":as as e!?o
cas e em' tôdas as civlliza

çõe,s terrícolas "tem acon�e
cido, cada vez niais agmva
do' êsse estado de cousas

quando ma:s
.

a intéligência
se desenvolve para tortJJ.r
mais astucioso Ó mamifr�ro

superior ..

, KEX.MA�Cf � E ·PA :ENTES '

,
" , ,

' ,,'., f'

A'Oenf ! OfiCiai �â Propri,edanp.
.;l_ .

' ," '",',-;._

JnrlustriQ'�
RegístJ I.d� mar�as natenw de tnv�.o.ça

nomes �OInercrais: tít,:,.Jo�' de estabeleClllle.rlt'
iTl�ignias fr...3es ele pr\:,'t-�gànd.é'" "e m�rcRs OI

,

' exp�n?çoes
. i'tua Tenel1�t SiJyeira, ,:;;9 -'- l° andar

�a1a J ,.:-' ,\lt, s d� Casê;. Nair' - Florianó'pol,·
(' :<-ll ,(,

"

1J',IS\,' I. �'1 ',' h('l,Yll' S,]' I ?
""';"";'".-_. _._--_.�---'---'-.;._--"'-�---

33.

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

I' TUUPAN. 2
irl Cada Cr$ 760

Lampeão

ai
que os cientistas que .estào
recebendo,

.

as .rotograría» 10

eram solicitados a apreseu
Lar ·os· resultados' de suas

interpretações' à Adnünís
tração Nacional de, A,�,,':·

náutica e Esuaco (NA'�A:"
'antes. de julhO' de 1Yd5: pa
ta quando se: planeja lima

compílaçào de tôdas. as aná

Vende.se Vo1ksv/a,gem,',
Vende-se 2 .Volkswagens ano 1964

equipados. Tratar à rua Dr. Fúlvio Aducci.
721, no Estrei,to., Horário comercial.

l�ses., . níâo Bovíétíca.:
Receberam as fotogl.'afiai> Várias mstttutções clen-

sien$�s dos segumtes .Jqj tírícas" estrangeiras ta.i.

ses: b -m receoeram o corn l!utl)
de iotc�:a;fias, ínclusn e '1

Organização·
'

Eurbpéia de
Pesquísas Espacíais e o Co
mitê de: Pesquísas l�'��];Çi
a.s do, Conselho Intcd!ado
fiál . de Uniões 'Cientifica,; .Arríca do Sul, Ale-nanha

"" f"ntina, Austr ...�:a" AWl-:
tna;' Bélgica, Brasil, 13ai:�:t
ria, Canadá, C�".1ade dr) Va-

.

tícano, Dinamarca, K,pa-
nha, i1i'inlãildia, Fra"'lç'l,
Grã-Breta,nha, Grécia, Ho

landa" Hungma, Indía, L1-
,

goslávía;" Irlanda, 'rsnd,
Itália, 'iàpão, México, No

ruega, 'Nova Zelândia, h-
quístão, Polônia, Portugal,

Repúb'ica da China, Romê
ia, Suécia Suíça" Tat ân

dia, Tchecoslováquia e U-

ESCRI'l'OiUt) DE AlJVOC;,\CJA·,

I
•

DR. PEDRO PAULO· PAVESI. ADVOGADO
A.tU�LA1{VO H. HLLJl\'lt.:NUE,RG e P_t;H.S -,

A. HAHN.,'
Solicitadores

" '

Rua Conselheiro l\hfri:l
l\;OE�. Cf\'EIS TRAB:\LHISTAS,
MERC1AIS, PREVIDENCIA SOCIAL
Lei no. 4494 "INQUILINATO" CON.
SULTAS DIARIAlVIENTE 'DAS .14,30 A�
17 hs,

'

. -18 - - SaIu �.
CO

a

Eleic6es Paulistanas: Tudo· Pronto
, -. .

salvo etrf flagrante deli'"o.
SAO PAULO, 16, (OE) Sexta feira· findará a pro-

" ,Tribunal, Regional' Eleito- _paganda eleitoral mediante
ral, está, ultimando os pre- . radio-difusão,- comlClOS U

parativos, para as 'eleições reUl1llileS públioas' e tam�
municipais, n,a càpital no bém será: encerr,'ldo p�a,,;()'
,domingo ,próximo. A part�r· para a entrega a int"res
de hoje; .estará proibida a sados dos titulos devolvid")'_)
prisão de qualquer eleitor, por delegados de partid::s.
---"-,

Crise.Paulista Pode Redundar
em Interv"enção

\'êrno Adhemar' de Barros.
'SAO PApLO, 16 (OE) Algumas fontes extr.a-·of�-

. Pennânece,sem·'soluçâo ,3, 1 clais "avam· conta de que ,�
crise que' a1lingiu o' Estado . por�r� ser solicttàõa, 11as

.

de São, p,h:ulo� >tl()' �Ujt de, !'lr<)ximas horas ,a intr; .'wn�
untem··e "que c;tllmínOll com ção federal em' 8'80 Pa'llO.
a exoneraçãô cdleti'!a de caso a crise não seja so!u
tôdos os s:ecJ;etártQs Qy �ô· ciO�1ada.·

Secret'lria, em 12· de�'maiçêJ ,aeí .. l"65
, J'p,....,,"ni. Pi)'.·to, Spcret 'rio
'VISTO: Adão Miranda,. n'e�idente

17-335

_______........__� ..... l' ....
':_o:t ...

em virtude do baixo nível va na desgraça de Water- VRO DA FAMILIA". o nas

da evolução humana, êtes 100: �assavam,' aterrorísa- cimento de Roberto,.o meu

SI"nd;,caf'o dos' Jornal�:·sfa' s P'rOf'I"SS:I'O'-entrarão o reál1smo lncoer-, dos diante do ,Imperador e 650. neto, .que velo, �O mun w •

cível da lei de cau.sa e' efei qúando êste lhes pedia (I"U; do pesando. quatro qullos, e

to: terão. que se ver às recobrassem coragem e, val- meio, já de' olhos abet'hls e
. na.is de Santa Cafarfna

voltas CQIU as reações equi taSsem à' batalha, abriam; sorrindo, o que levou outro
• , A EDTT!lL NR. 2/65 '

valentes aos seus processos a bõca, pronunciando apc,.. avo a' me dizer!, onterl,
de .ação 80ci3.1,.

'

nas em ptmsamento .1 &au- quando fomos registra,r
' CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLE'IA GERAL

Ai dêles! 'Terão de s"l,b- dação costumeira' -'- "Vive Il1::';� um homem que .J"'asce
De"ordem do senhor President3; con"oco os"io-na"!s-

ts,s sindicalizados, filiados a· esLa entida-'e, na f'orm'l da.,meter-s� às duras, penas I'EMPEREUR!" e 1)1'03Se- }"<", -"a: "FlJ niss� à .",,_. .

que ó seu egoísmo fez com guiam em disparada na fu nha filha.: podes põr este
legislação em Vigo!'. ,para a ASEem' ié a Ge-al que .'1e rea i·

que sofressem na Terra :os ga, movidos de pavor:. as-, garoto desde jã a brincar
zará na sede dêste Sindic'!üo, à rua ,'e-rô i"'1O G ,e""o, es-

, 1 ' '. - quina da rua VidaI �alU"'s, edif c,'ó JU IETA, fa a nr.
que trouxeram pair prova- sim escreve, um dos his!;l1- com os seus lrmaos. ';. "

., 209, segundo andar, nesta C�pitaJ, no Q.ia 30, tr·nta. deção o terem de su-portar as riadores das· lutas nap'.lle;\'- '

más paixões de tais e�piri nicas.
R.palmente, a vi�a hoip é marco corrente, àt vinte h r. s" e� pri'11"ira cr"'vo a ão

diferente!:--rj"'p'"l'''m :m""is e, lreia hora após. em segunda-, com _'u""u r ,-,ú "er') de
E tos pouco evolui "os. . . Esse triste isolame>1tJ 5'1S

,,'

/
' ,

ra assim ao tempo c'�o. 1
nasce "e o'nos fp�","l.�,os, eo associados, para ser '=Inreciad' e di1;cutida a seguinte

Cristo, conde'nado, pelo seu
E' uma contingência 11'- cit.ou a Victor Hugo, a ino. eu te"ho, sp�sonta' e ORDEM DO -rIÀ

-

remediãvel 'dos' mundos a- quem se deve a mais belaassombroso altruísmo. à cin(',f) npt(l�, alO'uns à(\s a - Relatório d'l Diretoria, relr:tivo às atividad3s de
morte I'gnoln'InI'osa na cruz

trazados: sofrê-la com re- página sôbre a derrota ôe .., .,
.

1964,
' ql1.a"S ,la -mp nO�""", �t h'"., ;

signação e húmilçIade cons ;WaterJ-oo' (diga"1Se de pas-
", '

Nunea, porém, como em "etos. rj1JP ma'is hão de fa- b - Parecer do Cons,elho Fi<;cal reI tivo ao Ea'an, :;0;
d·

. titue ,merito; rebeljlr-se con sagem) , esta magistnll psnOSS0S Jas, na plenitude . ZP-l." S .."'Rn SI> f'(\"fo,rmarPffi 1::) - Previsão Orçament"'ria 1':iarH 19';':';
de$.t.a n,J'v'J',lJ'z3:ca-o "at,oA',n'l·�a." tra os' sE'US torttitantes na trofe:

.

"S,eiglleur! préser\'ez .
"

d o' t d' ·toe
, '. 'e a VIver' 'sozinhos?1 : - r�a1T'en O a rpce a e d�s I'lsa; e,.

os' egoístas implantaram o
gícios importa em demé"; moi, préservez ceux que J'- -' '

e - Balq,nço .p'atr{moni.al -:o·c_p r",n"o.

A'',V I S O seu Idomínio na socie"ade, jrito, falência; que só ,po-, aime, ;_ ,Fréres, parents a- Pois se' ,ê1es, êsses a"óc; ê Oútrossim,' confú�i.()O ans.i r-a i�tas s''':''d'�:>liz d"'s
, c""""seZ"J'ndo lnosmo faz�-

deln acarretar novos Cí"�lk ,mis, et mes ennemis même b;,�,avf,s. aiT'l"'a J1aSC�ra".1, . vu 5.... � ":
•

1
n

• ,r , (me só terão direito a VOZ e "�:OTO os -'U'=! a'é a'1"el- da·
A Impressôra Modêlb' comunicà 'que já rf'm-se prevalecer nos la-

los porvindouros de pr'1vas. - Dars le màl triompha"'t;,; de olho" fl>"l,,,rJ,,s �(\ tO"'Y'l_ t,a, apresentarem prova .de esi!lre� 'no gos"> ri-os "'i'e t s,

Deixem, port�nto, QS ser- � De j�mais voir, S�ignE·nr po e'� O"le s·e n�"rrav� ca�

. .'

tem 'à ,ve,nda oS,novl,o,s m"o,delos para, recolhi-.
res.. ,

< n .. , � 1e sócios e sereIÍl portrdotes �;i ('a''''elr� so"'al v go a'>e
,

vos de Jesus, OS qu>e já .tem' I'été sar.s fleu'l's V'ermHI- cbor,.o co", li..., P'11; "q, . • •• "E. no ano de 1964 e, ainda i q,ue S9
f

s,:"rá' ad"'i"i 'a 1"""at 'r'a
mento de Impôst? de Renda. ,�ua DeO{:loto, E' uma lei divina - ?s- o coraçã,o d13 alguma fU,rn.a' leI!, - La cage sans Olseau:;{ 0, r!l�h(\l"l'() _ "'P" comilt !'l' ljn "0Vi't.ente, da pauta acin1a, na �o:rma do' E tatuto em

sa uO sacrifício dos .dtr".lís preparado pa"Ta tais' pt'ovas la, ruche sans abeilles, g;,;p.á". CO,,('111;11 o nl�tt' a- vigôr. -;o, ,{' ", I

tas, em benefício dos ego- de valor moral,' que .terão La maison 'saTIS enfantsI"", rn;O'"o, �"T.· Lourivál, 'o nu-

A
I ','

C
'.

"

Q'"
-

ístas, lei de tal. modo im- de;.&er nq futuro de tal mo ..:._ magnífica estrofe
.

q:'ié t..." ''1';6 ..... '

:' põrtamenfo" 'aSa ;,00'
. uarto .. , periosa que � Divin� Me:;�re clQrr�_quintadas"qúe 'se,trans prQcurei temeraria!llent� Mpus ,�",."" lp;tot'es, "ex'

,
'

,

não pode escapar ao <íOU formarão, em tarefas' glo- traduzir, o que é qUase b- .Cl1sez
.

du peu" ...�studante::;. de ambos' os sexos, do Cur- t.remendo 'rigorismo' .dei'Y.an riosaS, culminando em ver' traduzível, na seguinte e)-

SO CEPAL/BNDE/PLAJ.\ilEG,· 'or:tundos de dO 'aos q�é 'o querem seg1Jir dadeif'as .inisSõeS redento ... · trofe:
, H .

,
.

r
'

-o exempYô' d'e que vieram ras OOIDU'it df''''':J'éstis; 'dêi: ';preservai-me, Senhor!
Curitiba, Part,o Alegre, São Pau 9· Belo Ho... pàrÇ!. servir e não para fler xem os servos de Jesus, que Pres-erva1-(>s, também'"""

.

A

r:zohte e Guanabara, desejam alugar Apar- S"T�OOS Ora,' numa época não. querem ser maiores todos qu�', . amo:' irm:'i'Js,

tamerito, Casà OU Quarto M.,obUiádo. de �equintarla a"t"l.cia. C("I- que seu "Mestre, que o sor"' pais, amigos" e 'álém :.:_ De:...
� ,

""'." psta sabp>"lno diSSO os riso dos as��cióso5, .;>rgulho les' oS ::f'le
-:
má.l \ vfve!Il ��m'

As informações qeverão ser. dádas na ash't'C'S'{1S, :tefi'l"1a�af1ame,,- sos de sua misérrima '1itó- ,esp�ra:!1çaS '''''';'' 'De jamais'

Seçretária do Curso ,CEPAL/8NDE/PL:A- te eQ"01stas aproveitam-· ria, lhes aflore aos lábios .. , ver, Senhor \ sem as fl::res

M,�:r;.,",'.,G,.',"',' loca1I·z'.a,do'
,

no' I',n�fl'4,UtO" 'E'stadual '�f" sr:m"'aos!ts"e'ua��.ore:aO�l.. -el.xOe.r.c.e- Sã,q dignos antes de piedt>. vernielhas:,��"O' estilo" ni..'

P _ _'l. �-
� u

,., 'u,. de}'do que de .,remoques, A :nh0s 'vas:(>s:
'

••colmela� I'�o:m'

E&t4.eação, 'à Avenida' 'Mauro' Ramos,' aos Mas o seu pTedomí"io é vida é passageira, na Ter.. abelhas f' E as casas. 'Se-

p�l f'" P' d N 01' P' N l' p""Q'a�('So 'PorQue\ limitaoo' ra:.. nhor . Deus as casas f·oro

1iQ �ssores· e TO, '. k ao '.' r;1In ou' i ton
9f1S círc1110s da vir'l'l m'lte-' 'Dessa ter,�í'! If' provação' .:ranças!.

lríOê�'hcio Cha,:€s de Souza; rio- H�rar:o: das· r'al. DesrJe que' tral1"li)o- abn.egar-se em prol dor; eg'o

8 "às 11 hora:s 'e da,s 14 às 11 h,'o,ra,S.c p}'lam a hal"1"°;ra dos r.re- ístas: _ :0' que mais: custa' E- a :vida,' nêste p1'll'1.eta,·
CO"Cpftos SÓf'fa;s ('ll1e em'eu a .sUpbrta.r é o isolamentO.a zinho ém vias de dissolução

,

. 'i9�3-65 dram tal estado de cousas que se condenam os. que pela bomba atômica, nê'iie
.

.

. / '

têm de responder o mal s.êculo, de exacetbadíssimo
côm o .bem, o egoísmo, dQS "STRÚGGLE FOR LIFE",
sJús, irmãos com o a:truís- inventado por' uma civili-·
mo que, lhes recotiÍen'da o zação que ainda pertenc� 'à
Ci"isto, em .cuja exist�ncilt ;rl>"'O no !f'rro � a mrüs
terrena êsse isolamento c:he cruel e devastadora das ('i�
gou ao exh:emo,!"le m-ian::.: vilizaçõas! - impõe êste
car dos lábios do di�no Ile isolamento aos velhoS ,� 1S

'Ucano êste, !W!>otegma lan- cieT'ltps -'os desti�os �111"1,;t

,çado à face da humartiãade nos e' que, por isso lnesmo

perversa, para lhe servir, de têm de ,incentivar.• o oje:;lr)
adve-rt,ência: "As aves ,d<) ,camento dos seus farruJia
céu têm os seus ninhes .as res para lugares 'dist,ant,'s/
raposas têm os seus 'covis, afim de' poderem "defe1'1det'

" mas () FIlho do Hommu tlãQ .

se do tremendo'., cgl.Ísmo
têm onde repousar a cabe- que os agride na luta pela
ça" ... ' E' -ra velhice que vida, em que só os ma';; for
'mais, ês�e triste isolamento' tes (qua'se semp,.e os mais
se manifesta, em um uist,e astl,lciosos) vencel'ri em to
mundo em que todos têm da a linha.... E' Lnste,
de lutar pela vida! 'N1.UlC'l mas é a trite realidade!
em tempo al�m, como,nes E aqui estou eu escreven

te S�CU10 " o "STRUGO�� do esta carta da GuaC'aba-
I

'

FOR, LIFE" foi mais' i':Ilpe ra, num dia de calor inten
. tuoso!, Fa2;. lembrar o t;é'l-' so, sosinho, collltP1etamente
peito 'que' os sold!J,clos �e j':l .' só, h,O meu fun "0 de apl1,t"- .

pole�o votavam ao granrle tamevto; depois de' liaver

chefe, respei�o pôsto . à . P!O registrado no antigo "LI-,

f , I

,,'í.

"
.

'��Sv"*{Y!'�-,
Opnrtunidaaeb 'em linovelS

- CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem runClO
'laI, - Com 3, qúartos' e qemais dependências.

Pod'ó' ser visitada de .2..a a sátrado no horário comercial,
(;om ,entrada Je C!$ 2.000.000 e saldo em 20 meses.

.

RIm Sant0s �ataiva e5�uina da Odilon' Gallottj no Morro do, Gerald,o
;reito'

\

'Ioi.. I{ua '\'creauut Hatislll Pereira i'asá c.om, a 'quartu!' e llt:,ll<ti� llt:PCDl.1t:
...:ias .

- Tôda de tijolos,
.. No '\glOnõmica ,:asa de alVtl!!anll .:om :2 l'esidê�lda:;: ::>la pi;rte de cim"

& quartos '2 :.alas -;- cpzinha €r b'3nl1eil o.' Na' pa,rte oe ha�xo - 2. C;;.lutm: - sala
-cozinha. e sanitário

/

- ;Estrel!' � ,Rua �alnear1o Ijasu de material 'com �albgem, Terreno freu
e para o mar'e [undGls pan a R,uH BalI,eúrio meáincto lC,40 de frente por 54,80
de fundo!'! Preçe. rf.wilitado· Entr:tt1a, Il!inima

. .

.
,

- �"ina re"idêneia a' Rua Vtscondt! de Ouro' Preto - 2 pavirJenti\S em cima 4

""lIa'rtos - 4 F�las -:- banl:J�lro - cozinha e varandão': em 'baixo <1 salas:'" ,4 quar,
. tos e, depcadências sanitárias,

,

, para o Caes t ihf'rdade

- Praia rf>requl' ..:. Cása n(}vA ..em s�,� hábitad& -,2 I)3vjniputos preço fa
.dIítado

<o,

Cal>:l (Jm· úm 'kranriE terreno Bo,' opor- PIaia Lagoa dli Conceição
Ilmdadp' par ... lot.eap)ento

.

- No Jardim' Atlã�co rerreDl' beni localizado ..:.. metadé dos I,)reços cor-

renteR,'
. ,

Praia C,>qlj�iro!'
'ert.a� Bom pTE'Çf"

,

f'asl'l rir O1t1df ;�A ,rip' !.�i "1ft 'lTlli:-o fifi <:;!'l,Udllrlp '('eita.,

_, Ca!ila OI- "entreI
cWv "III}) 'I 'I" ,I rti-,�

�' ,

'Rú,a 1:1II1'-I',hl'II' VI.'lrr",. {l1i'l'" ""lIt., VII' a 'Uf!le!I'-"

".:,,1:1' ',,"ir:h�, �,',"I",f,. p ,lisll!'n �.

• Soprado Cumerciar � Residen··tal heI! " .. ceutru - Ru� 'rClpreste Palv�
'ira frente' do ,:101 Rih, N::> terre(_, f.llj�, "'1'1"";" ,.;cr" � -I, 'H ,.h, """1,,.(,
.Idênf'ia P'lSSllP 'úndll Hl1plr póri'l, pa.n ""'-'" II,

Ap ... rta!'l""1r..to :'lO- centro' - Eáificin F.duardo - � quartos 1 sala N)2

lha ba'1heiro cumpleto � télrre0 Para ''I 'lenda 'lU t.roca por ('arro

- RU'J São .Jorgp no 51 CentTn
I,OS - Banbeirl' �nmpletr P f'nzinhSl

I ',,'

? "'-- ,

'_' -ferrem en'i' Capoeir!l�
'io ()pnrtll'llfe'ifu:1f fTnkl'l

.

'.�' )

()tim� 1()�all7.fl'(i:.r 11', "-'rllllnf.t
IA m 'l' �n m

�Ut 'Bt;nu Gonl;Hlve� tiaves!Th da Cult"elLelrl' Marl" 'mi 1" 1 'sr,:
fllTl 1 in' i�}'tl)�'" ',:! sala:;; - '�'Jzinhl'l ;, ha nrwír,' 'on'ph:"t(,

Ternmn p.rr To1nvi11.. No �Brdin, rolm BalrrL BUI 1I1,�!' ')tln.. Te1·
_(ft'lUI

fIí'..

. , .. � ':c}',i,\,����iW#iê&t&tt4ttíti.��li����!�����à,���;J�f2Ú,A;'J.;\��;��::Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WASHINGTO'N, 17 - O'E terior, tem declarado que a 380 milhões de dólares para A oposição do' Senador Ful
- ü Senador William Ful-, ajuda econômica devia ser a ajuda estrangeira, duran- bnight a uma legislação con-'

bright, presidente da Comis- separada da ajuda mílítar te o Ano Fiscal que se im- junta pára a ajuda ao exte

são de Relações Exteriores nesse programa.. cía a 1.0 de julho. Dessa rior não é coisa nova, Quan
do Senado, apresentou um O' projetó apresentado pe- quantia, 1 bilhão e 170 mi- do se apresentou ao Congres
projeto. de lei concernente à. 10 sr. Fulbríght pede' auto- lhões de dólares destinam- so, em 1964, -uma lei

. símí-:

parte econômica do Prcgra- rização de 846 milhões de se à ajuda militar. . lar, O sr, Fulbright propôs'
ma. de Ajuda Exterior dos' : dólares para a 'ajuda econõ- Alguns fundos, inclusive emendas par-i separar a aju
Estados Unidos. mica, isto é, a mesma soma . somas destinadas a emprés . da. econômica da ajuda mi-

O' Senador Fulbright, que proposta pelo govêrno. - tírnes para programas de litar. O'. Congresso não aceí-
é um firme partídárío da O· govêrno pediu' uma. do- desenvolvimento e' para' a tau a proposta e aprovou a

continuação da ajuda ao ex: tação tótal de 3 bilhões e Altànça para o Progresso, ajuda ','to exterior -em uma

.roram autorizados pelo Con- só lei.
'

gresso, no passado, carecen- Em discurso, o' sr .. Fulbrí-:
do, êste. ano, apenas' de de- gth disse que -tomara tal a

titude por considerar que
"meu dever é procurar aper
ceiçoar o Prr-grama de Aju
da Estrap-géÍ';'a, que, creio,
exige urna revisão, ,'1 fim de

adaptar-se às cambiantes ne

cessidades da. politica' exte
rior norte- a-nerícana neste
mundo em processo de mu

dança".
.

Declarou ta"mbém. que não
criticava a: a iuda estrangei
ra, 'mas o modo de focalizá
la ..

PEÍiÉ. O REI DA BOLA

• •

jato
"'j-�

,�u

. iSTO E' VfD'OADE
Cabelo ...

signação.
'

. . . . . . . . . . .. Cr$ ,80n 0\
............... Cr$ 1)80

Oitenta centavos. é quanto você paga por' uma barba
usando o AFIPD0R DE T.Al\IrTNAS DE, �AR.BEAR TABU.
Com uma só lâmina, faz-se de 60 a. 80 b� rbas e pode se a·

.

proveitar as lâminas encostadas por falta de cone.
Prece: Cr$ 2.400, cada

' ,

Para revendedores mantem preços e;.p�ciais.·

Barba
Referindo-se' ,'1

.

América

Latina, disse o Senador Ful-

bright ,que acreditava em

.que a Aliança para o Pro

gresso começava a frutificar

alí. Acrescentou' .que,· pro-
vavetmenee.. sé deve a isto
o fato de .lílaver na América
Latina menos crises penden-

, tes do que' em qualquer ou-

n
''''a 'região do mundo.
"Também

-

é significativo
o fa'tb ��' â Aliança, graças,'
em

.

parte, ao Comitê Inter-
Americano da Aliança para
o Progresso, está-se tornan-

. do cada vez mais multílate
ral em seu espírito e exe

cução;' - afirmou o Sena
dor.

,.'
.

obre

"BRITO" O, ALFAIATE

REI DA MODA

Itl1a: Nunes Machado

Peça-o pelo rseémbolso Postal usando o cupão abaixo

. cupão para pedido
Comunicação'A

L RAMO'S LTDA.
C. Postal, 467

Florianópolis SC
Peço enviar-me pelo F,eembolso Postal, ( ) AFIA

DOR CES) TABÚ, o (S) qual (ais) pagarei quando retirar
ao Correio. '

Nome

Rua

Cidade

Estado

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

Assínatura

SAL A

t')i:
l

EI':TAL No: 03/65.
C('NCon_f\,Er':CIA PUBLICA No. 0'3/65

PR01'TJ) seus

OLHOS'
'use. óculos

bem adaptodos

07: "(1.,, nos com ,p.xotjdõo
sua rec€;, ta de óculos'

sdia

AS '�()AS .OPORTUNIDADE'S SÃ,O RARAS,
" POR ISTO 'ELAS DEVEM SER APROVEITADAS.

São .;3o','dias, durante .os qüeis você adquire
COrijLJritos estofõl.dos,· ou Salas de

_
fórmIca

,se'm,r.lenhurn tostão de entrada.
O prtrrietro pagamento '?

.

Bem. você compra hoje e começa a pagar
depois de 30 dias.

'Aí está: 30 dias de oferta
�30 dias de prazo' para
os pagamentos.

'

você iniciar

Faculdade de filosofia, Iiêncies
P. letras

Curso de Mafemáfk,a

o orgulho de uma casa bem mobiliada é o

orgulho de quem: tem CIMO.·

I tO; 'eX" 3Gl'3 1:,'."
.JERÓNIMO COELHO

Aurora Gculart
Secretária
Visto:

Jaldyr B.
Diretor

F. da Silva

Pediu também que os paí
ses produtores

.

da América
. Latina cooperem estreita

mente na solução dos pro
blernas mundiais do café," e

comecem ,'I, discutir agora os

problemas que considerarão
"em fins do corrente. ano,

quando se realizaram as

reumoes para o estudo da

revisão .do Convênio Inter

nacional do Café, "traçando
se, desde já, as posições -e

objet�vos comuns".
Qu,'tnto aos assuntos que

afetam' a economia la tino

americana, disse o sr. Usco

covic):1 flue "seria fatal para
qualquer país, grande ou pe

queno, viver isolado". Acres-

centou o ç!eleg,'l,do equat'1ria
no que "a inter-dependência,
e não o isolacionismo, é o

único meio de ajudar a ele

var o nível da vida de nos

sos povos".
\Valter Lefeld, da Venezue

la, declarou-se também par"
tidário de uma camp,'tnha
para fomentar o uso do ca

fé e pediu que se façam no-'

vos estudos sôbre o merca

do cafeeiro nos Estado Uni-
, dos, a fim de se determinar

'que outras medidas positi
vas podem 'tomar os produ
tores 11,'ltino·americanos.
A Junta de Diretores vo

tou também a fa:vor da ad
missão do Haití no Bureau

Pan-Americano do Café.

São os seguintes os dele-

Convit,a Para Missa
DULCE MARTINS PEREIRA

Espôso, Pai, irmãos e sogros convidam,
parentes e amigos para' assitirem a' missa

.

de

trigéssimo dia que mandarão celebrar pela
�lma de ·sua inesquecível' espôsa, filha irmã,
e nora DULCE MARTINS PEREIRA, DO pré,
'ximo dia 20 sabado, às 19 horas nà matriz' de
Nossa Senhora da Boa'Viagem- em Sace
dos Limões. '

-

Antecipada"!llente agradecem por este a"

to rr� fé cristã.

De ordem do Senhor Dire

tor, faço público que, de l1
a '25 do corrente mês de

março, das 8 às l1 horas,
,

estará aberta nesta Secreta

ria, na Faculdade de Filoso
fia, Ciências e Letras, na

Trindade, a ínscrjcão ao

Concurso de Habílitaçâo pa
ra matrícula no Curso de
Matemática.
o concurso .versará sôbre

as seguintes disciplinas,
com observância dos pra-,

Preciso alugar .sala para escritório. In-' gramas, que se acham afixa
dos nesta Secretaria, Físi-

�·orm.: ::;ces para o telefone 3081. ca, Português e Matemática.
O' requerimento de' inseri

.
ção será feito ao Diretor da
Faculdade' e nêle haverá ex

pressa menção das letras e

de todos os estabeleotmen
tos de ensino secundário
cursados. e endereço do can

didato, sendo instruído C'1m

os seguintes documentos o

riginais:
a) certidão de conclusão

Pro-os-as para o dia 29 de. m-arço de 1965 do' curso secundárío, em

O Diretor ![la Div'são do Materia! da Uni-: duas vias, com a juntada

·d.J! J' .... C· devid
das' fíehas . modêlo 18 e 19,

vers soe ce Santa atarina, eVI amente
. da Diretoria do Ensino Se-

autorizado pelo Magní�ico Reitor
.

,faz ciente cundário, vísandas pelo Ins-

aos interessados que se acha aberta a Con oetor _F_e_d_e_T,'t_I_,_0_u_d-'-e_c_u_rs_0 -..,..;._ 20-_3_-65
corrência Públ'ca no. 03/65, aprazada para
,às 15 horas do dia 29 do corrente mês, par,v
a aqmslçao de material. de 'expediente
de 'construção, . mobiliário, máquinas, produ
tos químicos e'�nstrmn'enios de música.desti.
nados in Fa.culdade de Filosofia, Ciências . €

Letras desta 'Universidade. '

Maiore� esdarecimentos poderão'ser ob
tidos na Reitór:a -, Divisão do Material, em
10 de março de 1965.

Josoé Fortkamp -, Diretor
18�3-65

equivalente (Art. 69, letra
.a, Lei de Díretrtzes e Bases)
instruida com a respectiva
vida escolar, em duas vias,

'

b) carteira de identidade;
, c) atestado de idoneidade

moral, passado por um pro
fessor da Faculdade ou por

'

duas pessoas idôneas;
d) atestado de sanidade

física e merital:

jt��"�;;::açã�· r�nvldadfts OS' Produtores d-e C�fe' a
g) certidão tl.e nssoímento, V li lI'U 11

passada pelo registro 'civil

f U' C
"

"d P::,�ª���;r':�::. Bzer ma· ampanJI3 e rOlJ)nção
ores de)8 anos: " NOVA YORK, 17 - O'E - .aumento especial nas eon� dera, Juan Robelledo e Jorge Também toma parte na

j) prova de nagamento da, Os países latino-americanos tribuíções. para o Bureau Canavati;' Panamá - ,José reunião o sr. João R. S: Ha-

taxa de inscrirão. 'produtores de café foram Pan-Americano do Café, a, F. Oller e Carlos Aroseme- fers, Presidente do Bureau

O' edital ·rehtivo ao Con-
. eonvídados a promover ,u- fim de se ampliar as ativi- na; e Venezuela Walter Pan-Americano do 'Café e

curso de HH1-'i.Utacão acha-, ma, ampla campanha de dades de relações . públicas Lefeld. Presidente do Comitê ·Exe-
se afixado na Secretaría da promoçãor a fim de impedir e iniciar uma intensa cam- cutívo,
Faculdade. ,o declínio no consumo do panha de publicidade.
Florianópolis, -16 de mar- produto nos Estados Uni-

ço de 1965. dos.

,

Numa ,reuniã.o da Junta
, de'Diretores do Bureau Pan

Americano do Café, realiza

da aquí 'os q.�leg,'1d:os dos

,pà.ses produtores da Amé

rica Latina trataram de uma

campanha para aument,'tr' o

Instituto de Apos'sntadoria e Pensões ���s��i:�S.caf:x���n�:::
.

d E I' T
também as questões que

OS ImpregijOOS em ransportes' 'serã<i levadas à reunião do

Conseilílo' Internacional' do

e Carn:::!lS C,'1fé, que se ,realizará em
'. �,� U Lond:t:es: a partir de 11 do

, DELEGACIA EM SANTA CATARINA corrente.
AVISO AS EMPRESAS O sr. Andres Uribe C., re-

iSlALARIO-EDUCAÇAO (Lei no. 4440/64 e Decreto presentante nos Estados U-

no.,55.551/64) nidos da Federação de Culti-
P�lo presente, cientificamos às ,Empresas sujeitas vadores de Café da Colôm

ao regime dêste Instituto, que as con'tribuf�ões refeten- ,bia, disse que, nos últimos
tes ao SALARIO-EDUCAÇÃO deverão ser recolhidas a 15 anos, o declínio percapita
partir de janeiro de 19S5, correspondendo o primeiro re no consOmo de café nos
/'
colhimento ao mês de dezembro, doe 1964. 'Estados Estados Unidos te-

A percentagem é de 2 % (dQois por cento) do salá:' ve por resultado um't perca
rio ,mensal de' adulto; multilplica.1.o pelo rivm�ro de em- de 57 milhões de sacas, no

pregados, qualquer 9ué seja a idade, o estado civil, o nú valor fle 3 bilhões e 300 mi

mero de filhos, a forma de admissão, () regime de tra- lhões de dólares.

balho, a modalidade de remuneração e o valor do sala- Essa perda em sacas, a-

rio correspond,ente. crescentou, . aproxima-se dos

O recolhimento será efetua,lI'o jurotamente com as excedentes - atuais de café,
demais contribuições dev,idas ao IAPETEC e a terceiros enqU8nto que a perd,'t em

através da guia atualmente em vigm; dólares equivale a 113 dos

Salvo os casos de isenção, comprovádos com o certi� compromissos assumidos pe

ficado, ánexo ao regulamento baixado com o decreto aci los Estados Unidos para pôr
ma citado, nenhuma Emp·rêsl\ poderá efetuar 'o reco- em prática, durante os seus

lhinLento da contribuição normal, sem fazê-lo com refe- 10 anos, o programa da Ali-

rência ao SALARIO-EDUCAÇAO. ança pa.ra o Progresso.
Florianópolis, fevereiro de 1965., Afirmou o sr. Dribe: "Se os

Rodolfo F. Pinto da Luz - M. 1927 países produtores de café'

Delegado Estadual continuarem dormindo sôo

'Emprêsa Editora
"

O ESTADO" ltda� ,

Rua Conselheiro Mafl'a 160 - Tel. 3022 ---: Caixa Postal 139
•

Endereco TeJef!ráfico "ESTADO"
-

GERENTE
Domingos Fernarides de Aquino'

REDATOR·CHEFE
Antôni.o Fernando do Am"ral e Silva

, DEPARTAMENTO DE EDITORIAL
João 'Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machado

O'svaldo Me19L� Diuino Marict
PUBL!CIDADE

O'sm'tl' Antônio Sch1indwein
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mariot
.

COLABORADORES r

Prcf. Barreiros Filho, Prof. O'svaldo Rodrigues Cabral, Tito
Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Ministro Milton Leite da

Costa, Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Wa.lter Lan

ge, ,Dr. Arnaldo Santiago, Domlécio Soares, O'smar Pizani,
Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Machado, Lázaro Bartb
lomeu, Raul Caldas Filho; Marcílio Medeiros Filho. A Car
los Brito, O'swaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major Ed
mundo B'1stos Júnior, C. Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
Brascher, José Ferreira da Silva, Clemenceau do Amaral e

Silva, Jaime Mendes, Cyiama, José R,oberto Buecheler,
Beatriz Montenegro D'Acampora, Man't.lel Martins,

..

CHnicfI OrlontnnClrli,�tri�a
DRA. IARA ODILA NOCETI- AMMON

Metodo pSicelógico moderno. especializado para cfi.an·
ças.

Alfla rotação
Aplicação tópica de flúor (para· prevenção da, cárie'

dentária).
Atende também. sras.

�""""""""''''''''''''''--'' Somente com hora marcada - das 8,30 às 12 e das 14

às 18 horas
.

Rq,u, São Jorge, 30 - Fone. 2536.

bre os seus lauréis, persis- gados'que assistem à reunião

tindo na recusa: de levar a Brasil - Leônidas Lopes
cabo uma grande campanha Bório" Alexandre Beltrão e

de publicidade, 'est,'treÍn0s José Ildefonso Pacheco;
condenados a perder ,nossa Colômbia ---" Arturo Lopez' REPRESENTANTES

posição ,histórica como :l:or- Jaramillo e Andrés Uribe C; R.epresentações AoS. L,'tra Ltda. Rio CGB) - Rua Senador

necedores n.o 1 dos Estados Costa Rica - Sila Malavai Dantas; 40 - 5° andar - São Paulo:...... Rua Vitória, 657 -

Unid,os, "'11e. hOJ'e consomem de Saalau e Alvaro Jimenez conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Ruã
.

dos Carijós,
.... 558 - 2° andar - Porto Alegre � PRO'PAL - Rua CeI. Ví·

a metade da exportação mun Abreu; Equador - Marcos cent�. 456 - 2° andar.
"

dial de t!lafé�.
.

Uscocovich; Guatemal,'t .Anun'cios mediante contvato ,de acôrdb cpm a tabela

O sr. MarcoS' Uscacovich, - Luiz Beltranena; Hondu- vigor.
do E.quador, prapôs que os ras _ Juan Ramon Molina'

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50
.' ,

- , (A DIREÇAO NÃO' SE RESPO'NSABILIZA PELO'S �N .'.

Q_elegacios' apravassem' um" .México - Miguel,Angel Cor·. CEITO'S EMITIDO'S ,NO'S, ARTIGO'S ASSINADO'S),
. "�;-

"
"' .. :,;".'
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50 ÁNOS DE

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

NO SETOR. DOS ESPORTES'

I
..

., ., "i

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

Desempate da Teça ,I'Gov. Celso,Rêm:>�If..
'

Figueirense xAvaiDomi'ngo ,"� Adol'
·enovou UnI':·

,

Dols "�.

j

,:'4-0 fIS . -.

�ases ;�rc� �eytai�� ;eiÓ_;:S'�'li':"��Fúü'eirú �a�� t5� ,rri.il'G�9 c.e

tos, .. o" .íogador rec,eb�.t',á _ l;:<:i' 'cruzétros por mês;. e, ':no
/

.

,

.�: '"',i?7Nr�"\i��: gundp, 2, mi.l�Ões. ': ?
"

oCalendário Saloni-sta 'para', 1965- :.
Cempeã m.und ia, I de' hoque'.J'. -s-o"b-re--.- ;."....

.'

Pela Resolução no. io.es ',Setembro - 'I'orneío São
de 9 do corrente, a' Fejera- Paulo -' Santa' Catarina

qê 1,0 a ,U'RSS cão Catarinense de <Futebol (Governador Celso Ramos I NOTA OFICIAL No. 7111;'; mil Cruzelros) :
/ cão e "suspense" .

.

de Salão, atualmente nr csí Setembro, - Outu,bro O Presidente da, FED"='- 40. _ Local para as ins _

TAMPERE 16, (V A.) CO-ESlováquia, PJ;: 2xl fi- diela pelo capitão M:ilt!m Treinamento e particip[t-, RAÇÃO CATARINENSE, DE criç�es:. Rua Tenente êi1-
---

- A URSS !'>agnm-'se cam- cando o vice -G;l�ll)eor;[lto" Lemos do 'Prado (Bitinho)l, ção da Selação .de �anta FUTEBOL DE SALÃO, no veira no, 15. Na sede da �e
peã mundial de l',OriteI sõ- com os tchecos .. que derro- vem de organizar o seu cu Catarina no Campe-inato . uso de suas atríbuíções e deração, não será atendi-
bré o gêlo, derrotando I) taram os suecos, por 3�,'�, Iendárío para 1965 q',,� ó i: Brasileiro. ' ele acôrdo com os-pareceres do pedidos de

.

ínscrícões,
Canadá, por -! x 1 e a' Tehe seguinte: Novembro - Campeona- dos DEPARTAMENTOS Es- em virtude de estar ames
,---� Abril a julho Ca :11)),.'ona to Estadual. pecíalízados desta Entidà.. ma em reparos;

N'
.

d C d
tos Regionais A F,C.F,S. observa que, de, resolve'. .50,. - Convocar uma reu . 'a-o'

lI'mOros O· am e
-Ó;

t' Requereu sua mscnç:
\.li 'v' p. ona.o, a Agosto (25) - Tornei') Jn-I havendo, ,disponibilidade de lo, ,

_

. Conceder fllíacâo nião dos Presidentes 011 re- A
,_

nos quadros da SSOCi,lc;aO
Eis a situação do .certame da Zona Litorânea, após

br-lJgas' (Torneio Ivo Va 'datas, fará realizar o" !.'6r-· ao GREMIO ESPOR�IVO Iwesentantes (credenciados
dos Cronistas Esportivos de

a realização da última rodada 'do_ret�rno, em que ��',i-
rela) ,neio da Primavera. BAMERINDUS, visto 'ter o dos. Clubes inscritos , para santa Catarin'a 8 narrador

xou de ser efetuado o match Figueiren!\e x 'Tupy� que fi-
----, ------.-,--

'--'-D--'
--- -.-' -- ---:--- referido Grêmio sattsreíto o dia 23-3-65, às 20 horas

Sinval Barreto, qu. atuava

cou para outra opo�tunidade.' Ded�rf:r:50:; de' . awn Fr?s�r ,rausa�, todas as exigências �statu-, na60�ede ��.:::r��tC:'o, em Tubarão e hoje pert.en-
CAMPEÃO - Rercílio Luz, 13 vitórias, 3 dérrot:ls' .e tárias;. ar.o,

ce à equipe de esportes da
' 2 te 28 t ,. fi' -

�
• "

'

2 Ab"
.

a-o p. serão cobradas as seguia t es
empa s, pon os ganhos e 8 perdidOS, 44 tentos a ram' 'nn�r�l?f'tH) ,anfirr..' 'r,:� jl'nf)n"'\�1;;� o, - . nr mSCl'lC �... Rádio Guarujá, Sat,.1sfez as

favor e 30 contra. Saldo: 14 tentos.' ,
. ., '.' ra o Campeonato da Cida- taxas: exigências' estatutari:-l.s. p2

,Vice�Campeao - Olímpico, 10 vitórias, 2 derrot:ls e
'

TOQUIO, 16 (V,A.) .,- O pro�crciOp.a"3.�l mulheres de, a partir de 10 do �or- Fíliação de Clubes Cr$ ,..

ra ingresso na entidade
6 empates, 25 po;ntos ganhos e 10 perdidos, 47 g'ols li 'fa- {!hefe da dele'gação. Jlinl?i- aos atleta.s. ,rent�, pa.�a os CluPe'> filia 5,000 dos' ·!i.ltos 1 do EdifÍci'J "Chi-

vor, e 26 eontra..' Saldo:: 21 tentos. ca japonesa classificou. ,de Kellldchi O"hi.ll1:i;, q;)e foi dos. A abertura de inscrl- Registras e transferência:>
guinho".

(.30. lUlgar - Caxi�s. Íl vitórias, 6 derrotas, 1 empa-
-

ridícul"a
.

uma ,acusa0.ão<

se- ? chefe da, }e��f:'sentfl.ção . çõ:� ser�. pe�� 'Pr.�zo de 10 Cr$ 300
'de'" '-:::"le'ta'g Crllo

�et...E-J!.flllto�.A:al1:lWs;:,e }3, perdid()s,:. 45,�s";ã-i�:.vor;';,é ��,g�n�';'';.�L.a.u,�,���J:aPnnesa,...;d&�»4.L�i;Jetr�'�de-'iftas i'iii1tiefenvêfmente.
. Inscrições i;II<l, '"

contra Saldo: lt2 tentos;,' ollmplCos Japo'n�ses havlO.m cla.!:',ol1 'que a ;l,CWmça') ela 30. _ A. inscrição a que 200

40. lugar - Metropol, 7 vitórias; 5 I�errotas-e 5 em-
forneeido 'mulher2fl <1DS. a{le senhora FralSfer' f'1'2" d"ma:- se refere' o item 20, será Inscrições de Clubes Ct'$

pates, 19 pontos ganhos e 15, perdidOS, ,30 tentos a fa- tas que pal'ticipa�:'ali: dos siaclo ridícula para sf�r co- feIta mediante ,u'm Ofí�io 100.

vor e 20 contra� Saldo: 10 tentos.. jOgc,1S Olímpicos Ó(' Tóqu:o. ll}entada�
. diri,gido ao Presidente da FlOlrianópolis, 9 de mar-

. 50. lugar - Marcílió Dias, 7 vitÓrias; 7 derrotas e 3 A acusação fi�Hl'J. :1f1.':cm "Nego �aLerwl'j'cumente Federação, acompanhado ço de 1965.

empates; 17 pontos ganhos e 17 perdidos 24 tentos a ia tobipgrafia Cl�" enmj}�=5. _,a:us, mIe se tivesse ofal'eei,jo mu de uma taxa "e inscriç:io, Cap, Milton L. Pr,ld:J

VOi' e 24 perdidos. Sem saldo e d�ficit.
'

trali.ana de l',Ü::tÇ'io, D:nvn liJ.eres a nossos atlf\tas e ja no valor de Or$ 1.000 (U:n �residente., '

Por' 42
'.'

Milbões,',
Santos pors. PAULO, Ilii (VA) mais duas temporadas.' s.,-, cordou com a propo<;t'l. do nades. .0' cóntrato já'fai .as

Vinte dir, antes' de �y,pi:iT,r gundo informou o' sr A.Lh!(�, clube': 42 míthões, de .cru-« sínàdo " sém. .qnalquér- puNi'
o seu contrato, o consagra.' Jorge, Cury, presidente o a zeíros, entre' luvas' e 'o}\'(-_',- cídade. 'D�, ':ac6rdo" com ([1,8
do atacante Pelé renovou. agremiação' de Vila .rJ0:m,-'
com o Santos .F. C, por Il'� ',Pelé nàda :Pediu ccon:

60. lugar - Barroso; 6 vitórias; 7 de.rrotas e 5 �m':

pates, 17 pontos ganhos {l,19 perdidos, 26 tentos a fa
vor e 31 perdidos. Déficit.: 5 tentos.'

70. lugar - Figueirense, 5 vitórias, 9 derrotas � ::

empates, 13 pontos, ganhos e ,21 perdidOS, 21 tentos il ia
vor e 32 contra. Déficit: 11 te�tos.

'

80. lugar - Tupy, ,4 vitórias" 10 derrot.as e 3 �m!Ja�
te1i, 11 pontos ganhos e 23 perdi!fos, 24 tentos à 'favor e

'33 contra. Déficit:,9 tentos.
Ro. lugar - Guarani, 5 vitórias, 10 derrotas, 3 ,�m

pates, 13 pontos ganhos e 23 perdidos, 26 tentos a fa-.
VOl' e 40 contra. Déficit: 14 tentos.

90. lugar - América, 2 vitórias, 11 derrotas e 5 em

pates. 9 pontos ganhos e 27 perdidos, 17 gols pró � :{5

contra. Déficit 18 tentos. /

RESUMO
Maior número 'de vitól'iàs: Rercílió tuz.
Maior número de, derrotas; Amhicã
Maior número de emvates: Ollmuico
Mlenor número de vitórias: Amiirica
Menor número de derrotas: Olímpico
Menor número de empates: Caxias
ArtiJ11aria mais produtiva: OIímuÍco

Artilharia m.enos produtiva: America
Defesa menos va:rada: Metropol
Defesa mais '!azada : Guarani

Maior saldo 'de tentos:· Olímpico
Maior déficit de tentos'.: Améri,ca
•

Fraser, que ptá n�� i:Y';;:l0n

cia de ser pumlieada:, .'\.�' cie
clarações da �::.lh Jl':t Fra-

I I
•

"

IederecãóCatarinense de.
� ,,' " '.'.

,

'Futebol de Salão.

mais tomei' conhf":imento

:: !��;�:��,,�to(>l�l;�'e C��d��
.

-1áHcBS' e' sistemDS�' o ponto rrHko dn
, ,

no�t,O f, ,tpho,l

Muitos dos senhores p' �- ceptro avante entre 88

Em sua autc.,1:>:ov.,ra.fia a 'na ��' lament.cáve.l. que .uma d' h' em n'7J';'e"1 'dois z"Nuei�os que oassa-
. para ores o.Je r; .'.1 ,-

"

'�'5'" '.
,

dadora ,afi'l'lnu �,8 nas' 0- rl"<l"0rt'sta, da:' fl;l.-;:).1a da se- cia em nosso associatho, ram, a ll'9"hnentar-se ma�s

límpiadas ti.:'
.. T)fjUlo os di r;'iora Fraser faç'3.. de�h!'a- �f.ii,rma\rjam (cate.gorJcamen- p:ua ff'!."3 Daí surgiu o en

Iretores atléticos japcneses, 'çées tão :lrl'esponsavPis, te que' não há nada' de, :':0- .t.pn <','''l1'R 3 - 2 - 5, con
suecos e de outro,> países' sem se cerÜnc:v:' dos fatos' vo em mat�ria de f,)hh,J 1'1h�Hr1G ��,.. t,,-l() o !n\mdo

Pori'm, se contemn!!lrnw:; �'t' ('"mo a f(',:rni",�i'ío "1\/(" do .

'
_

CV�,fl do Mundo rle f.6�, EEJHJ ,

história 't'lo me"n1O havere- "jogo, O mU11do iMeij':')' re-

e'l'm'nados (pp.IO Mpxirn ���: �:te�;u:�::i;r ���h��;' �:co�:t��� '��e��:;;��l ��';�= 7"-�---�·-
• I I . ,." H '. .1 ," \' ,

..

p>:" ."011. i,.,í�io nos parecia ie é a ijnica fase' m8J.'3 adi- ii. '����!" -\ L.� <;. c��.it)1lI.\�,
O g'upo." J" ''''n,na- cm [mmad" in�I"", no mais racional e obioti». antado conheciéo em'· to- .

�L"� ... . ,',"\. .

tórias do M:m,1:al ;�e 6ii já pl'rxitno ano "'O"ll11 "inia t' d d' d ri 'e esuenl-'rr pn "", ,.._;;:O""'_";:.>J��..§i_�r,o. . -.< c,. . Is o porque es e o Sr,11. co o o mun o, .. \,; ",' 1 ,_

,';< � ... "
"

,

apresenta sem; trªs clae;si-' disputados neste último meco organizado a '<l6 de te no Ceilão, se bp.m que I
I til;,. 'I�: ;� � t

ficados, com 2 v:�ó�'ia de fim ce senut1::i. mais dõis outubro de 1863, em "FRF.- muitas olit,ras variaC'õe3 já _ ,_,_J,�J:;,�"JI
dOmil1'l[1'Q do :tvnxÍCJ sô'bre encontros o" r.aní.t'e�· inter MAN�()N'S TAVERN" :na ocorreram em todo o mun Deverá chegar a esta Ca- Completou domingo, 23

os Estados 'C'nirlo'): México nacional, ser'l�,o que em "GREAT QUEN STRf,1'F," do desde a elabora.cão des-
pital ainda

I
no transcur3o' anos de existência, ';1 equi

Costa Rica ,� fal11alC1., que Hamburgo :;n,pataram ale- em Londres, que o rutelJ.)1 te sistema, tumultu!J.ndo e
,desta sema:']a, o jornalista pe d'a SoCiedade Espl),:,tiya

agora disputarão U�ll tcr- mães e italia:lo,>, em 'fôgo 'resumia-se em simples lan- debilítal1do o associativo Gilberto Nal1as, e nO:lSo. T)ar e Recreativa' Unj.§.o, da .10-

neio entre' si ;)81'a a·)l1l·31' que de amist,oso pouco tc- ces eSPOr3(UCOS, sem' se a- mund.ial. Diferentes 4:écn:j·:
ticular amigo, na quali,jade calic'lade, de Timbó. '

um dos final!sh,s ao gnm- ve: e' na Tunísia, empata- pegar a sistemas táti,�o'l cu cos em tMas as 'partes· do de homenligado a imo:-�'p,a -:Em rlgozijo ao aconteci

de evento a <..er c1;�,putac1o ra�'l 'Tunísia e Argélia. técni'cos que somente come, mundo
.

em�rep'am, hoje, estportiva de Santa Catlil'l- menta a diretoria do elUDe

çM'am a surgir no an') de diverl':as 'Vprsões técnicas e
na como membro ela i\.C�:�:::C timb�ense progmmou para

1925, quando a FIFA cl.l!h'lU táticas procurando assim Gilberto vem, passar ':l"'t,s s9,bado 'e domingo um vas

-.---,---- .....,\ por bem modernizar �� ver o fàtor mais import9Jlte :, férias na capital catarinf'':1 1'0 p'o,?Tama esportivo, 0-

são cio futebol' mund!lll. o elemento surprêsa! Mas
se após uma longa exctJr- fr;'Tê'cer.do assim aos seus

As táticas então �a>3sa-.· a medida ,que os times de-' são' por mares do. velüo aSi'oc;ar10s e atletas um 1)10

ram a constituir-se nlts senvolvem suas táticas po'!' mundo, como tripulante do vimentado fin'l de semana.

marcações ·.dos meias pelos trá:;;: de seus sistemas de jô- navio de tropas Barroso .Atualmente o dube está

zagueiros, enquanto os mé- go, torna-se mais difír.�l fl. Pereira. disputando I
o campeonato

dios controlavam 'os doi,> mar�ção dos "Goals" ,Mail da divisão de honra da Li-

extremas opostos com o os Sul-americanos ínicia- ga Blumenauense de Fute,.

centro médio aco:rnpg,nhan- l'am outras formações, com
_ x x X _ bo�.

do os. :passos do centro-a- as defesas em muitas !)por

vante adversário. Da mes- tunidades cedendo grande
ma forma, a defesa :;tdver- parte do meb do campo

sária controlava os avantes aos adversários e só avan

contrários formando um
t, çaJ:.ldo quando há realmen

M" ou então. forma�ão "M" te oportu]1idade. Com ls:;O

conhecida na época como o' associativo mundial e,

"BACK SYSTEN". Era sem /muito especialmente o Sul

pre' um ataque em dUl),s li ame:rtcano, perdeu mUito

nhàs e assim os atg,cantes de, sua, 'agressividitde prefe
eram sempre colocados de. tindo fazer jogo para o pú
acôrdo com o movimento blico, sem aperceber que

da linha defensora. Mas aI o mesmo gosta é 'de ver

guma coisa estava faltando sua agremiação preferida
os especialistas de, então em vantagem no marcador.

começaram a mudar a ma Mas os preparadores que

neira de encalrar o jôgo hO'Je controlam os de'itln,os
dos 'avantes. O jogO' estava de. nossos clubes prefetel'l).
prestes a fazer outra l.nves o fillg:ranismo e os dé... ;

tida cont!'a a defesa, e is- -seus sistemas são os per1,
to foi' alcaçado pelos in- tos críticós de nosso :Í':.:.te

glêses que recuaram (J een boI, do futebol nacional.

ser determinac·p.r,l, em par- 370, at1das 'Vf1.l'iícs que l)ar

te, 'sua sllspensâo, pGr r1f>Z ticiparam de, nossas r0\)1'e

anos; há· pouco, d). União sentaç0.o",' dls:le ,Oslllma, e'
Australiana de Natação. acrescentou:

eONTll1I MQ9CIIg,
8ARIITA�,· /)UlGII� �
�UPIM e 'TRAÇA�

FONEl. 2681

•
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPE 'IAIS

Gilberto �al1.',l tro mérlio ao ,encont,ro do

o

l\4AFRY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO,PAIVA

.....

COLABORADORES
....

"

\ MARlO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZ:Z

Rui LOBO .: MILTON F. A'VILA ., URILDO LISBO,

ABELARDO ABRAHAM

.,).4,;".':" ,

t ,_,

Encerrados os' compromissos no 'Estadual de 64 que

,'ai ser decidido' entre Santa Cruz, Internacional, Her

cílio Luz e' 'Olímpico, ,os nossos clubes voltam-se, agora

para- o certame' de ,65. Estão em francos preparativos,
devendo doravante efetuar amistosos, afim de melhor

aquilatar' as suas pesslbilídades
Domingo vão jogar Figueirense e Avaí, em earater

de deserrw.àte"peJ.a Taça "Governador Celso Ramo,>"

que como se\ �abe ficou sem decisão dia 31 ·1e janeiro

,qUa�dO o ilustre' Chefe do Executivo, barriga-verde, �o
memorou o ,transcurso' de, SeU quarto' ano a, frente dos

destinos' de Santa Catarina, '

Á :p�gna entre as dóis, tradicionais rivais do pebol

ilheu vem. sendo aguardada com o mesmo interesse de
se

'outras oportunidades;' numa demonstração Insofismável

i:'e que o clássico continua' em evidência, mesmo que não

'tenha caráter oficial.

Portanto, mais 'setenta e duas 1101'3.5 e o púb'Ieo flo

rianopolitano aficcionado do sporte-rcí estará diante do

choque - rei que deverá proporcionar quantos co�plU'e
cerem ao estádio da rua Bosaiuva momentos de vibra-

FCl<', para nova 'Y;s�ol'ia

nas cabines ali existentes.

- x x x -

Abraham" coo-

perando 'com a presidência
da ACESC, tem sidos nos

{lltimos jogos , o elf)mento

encarregado do setor cie

imprensa, do campo da rua.

Bocaiuva.

- x x x x x -

x-

O diretor do Departll1'1en
to de Esportes da GmL!.'u:á

Fernando Linhares' da Sil

va" encaminhou ofício à

presidência "acesqueana",
dando a relação d� to"os

os élementos vinculado,> à

quele Departamento e em

plena atividade, no respr�:: ..

tivo se.tOr.

A Organização e Pran10-

cões 'Desportivas dirigt�1 co.

refliente à Associa çao d:JS

("'Q'O'1istas Esportivos de

Santa Cataril'a solicltaIldo

anojo 'publicitário 'da 2nt.i

"l:v:le C'.9,tariY'eflse par'l os

fi",S a que se destinJ, 0-

·""rtl'name-nte, a ACESO fa

t�i "ma divulga��,_O �ls'-;;��e�

•
- x, x

rh''lt.ívos,
A se0P rla�l'f>Ja o:r"'�,�·i?1.x -

rão é no Rio ne ,Taneiro. E-

Está marcarIa, em prIn
cÍuÍo, para' a arhanhã . dr

di� 21 a visita de membro3

da ACESC ao campo 'da ..

nela

1'.90 CIo "Alma'Y'�wue dOS

i1�sportos, hoj'e I&USipensa".

..... ,

'O Hercílio Luz atuou do:

mingo a tárde contra o

Marcílio Dias' sem o �on

curso de quatro' de ;;:eus

profis"lonais, considerados

titulares.
O arqueiro Wanderley

que 'está sem contrato, o'

quarto zagueiro Walmir

que foi suspenso pelo 'l',J.
'D o lateral ePdroca que

e;tava sem condições físi

cas ideais e o médio Triun'

1'0 que também foi, pena.li-
zado pelo T,J.D. em sua O zagueiro Binha, pei'=

última reuniãO'. tencente ao elenco do Avai
Mesmo �sjm, o HerclEo Futebol O. está com ,�eu COD

Luz derrotou fácil ao ,Mar trato terminado, não .1aveJl

cílio Dias por 4' x 1. 'do ainda' acôrdo as

partes para a

do compromisso. "

'� ,

- x x X

Segundp se propala nas

rodas esportivas a diretoria
do 'Figueirense mostrlt-se
interessada em contar com

o concurso do za,gueiro E..

dir, pertencente ao Mareio
lia Dias e com o i'I.tacante

Dufles, 'atualmente sem

contrato,

__ x x x-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ÃrquitetÔ 'fala no Clube
Diretcres Lojistrs

COtl1 a presença do Pre- caría Riosulense jant'l.r de de Turismo da Ilha, de San· desaparecidO., foi durante
feito Vieira da Rosa, além, confraternização da enttds- ta Catarina, que, será ela�', alguns anos oluiz de Dtrelto
de nurnorosos membros do de, após o que o arquiteto borado visando incentivar )da comarea de Campos NO"
Clube de Diretores Lojts- \Valmy, Bittencourt profe- e desenvolver o turismo V0S, grangeaado a estima e

tas, realizou-se na Churras- riu palestra sôbre o Plano em Florianópolis_
,

b res-peito da; :população' da-
A reunião que se prolo� ;(lueie Município.

gou por mais de duas, hoa .Al�� disso -eomo Magis
ras, esteve presente, ain,da, 'tra,do'o Professor Gama
o nosso Diretor-Gerente Ve- D'li=ça 'distinguiu.se pelas
reador D'1fY1hu;oS Fernan- suas atitudes humanítã
des de Aquíno. rias, dignificando semp-e
A palestra

-

do arquiteto O'S cargos que exerceu den
Walmy Bítteneourt, que 'tro da nobre carreira.
também é professor d'1. Es- Não, poderia pois ser

do: fornecimento de az',de-, cola de 'Engenharia da USC, mais acertada a decisão do
írünressíonou a todos pela Governador do Estado ho-'
0bjetivldade e segurança ,merià:e:e,qndo 'o insigne ínte
dos conceitos emitidos. lectual, que tanto nobilitou

Presta,ndo jllSta ho�'
gero ao saudoso ProfessQr
Othon : d.a .Gama Lobo

D'Eça '0 Governador,Celso
Ram(!)s b,8.ixou deereto dlI.n.
do o seu nerna ao nõve Fo
fum de Oampos N0vos, ara
em, construção.'"O ilustre

-----------
, , ,

'Ginás�o Industrial do Estreito
,

Serão abertas no prõxí-.
mo dia seis, as prop-stss
da concorrência administra-

to. Antes" dia 31 do corr=n

te, haverá a concorrêncía
aãministrativa para "lltra
obra do Govêrno do ,Esta·,

Uva para o, fornecimento de
material elétrico e de ílu

, minação, destinado ao Gi
násio Industrial do ;Estrei·

jos, que servirão .ao F'avi·
lhão para homens da Co
'Iõnía Santana.

de

-- - --------- --------;...� -------

""
',,'

LP"

'�: . p ,

"az SJC�; ss O em·�nd �a r
o lançamento, oficial do trogildo Teixeira da D03ta,

prime1Jro LP da Banda da Octácilio Francisco da \�os
PM .será realizado às 17,30 ta, Manoel Pedro da Cu

horas de terça-feira, 23 do nha, Alfredo 'dos Santos,
corrente, na Novà Record, Brasílío Machado, Arnoldo
ocasião em qu.�( será ,ofe- Martins e Herrnõgenes 1\11a

recido um ligeiro coquetel ria dos Santos, �omes ele

à imprensa. real prestígio nos meios

Tem sido íntensa a pro- musicais.
cura do discó, prevendo-se Atualmente, está a Ban

o esgotainento rápido
'

da da da Polícia Mi'itar de

'primetra prensagem. Santa Cata:rina sob a crien

O Cap, Roberto Kél tem. tação' do mf:'stre Cay. R()

recebido inúmeros pedidos berto Kel. Moço ai'1da., r'{�

t'e ,reserva, não Só da Ca- cendente dé tradicional *a-
11itgl como do Ínteriór do mí.lia de músicos do sul
Estado. 'catarinense, empenha tôda
Con'l mais de seten.ta anos a sua capacidade· ria dire

de existência, a BU'l'da de ção do con!unto, o,ue i1+,ra
M,"sica da Polícia l\IIil1tar' vessa. sob sua ba1'uta, uma

('?l",th'PDse 'é' ha:e como, Ne suas mplhores fI'13°S.

que nal·te in,tpQ'ra:'1te ;:ia r�n,nnosHor ne PTa"des :n�
l"'!H3Vi1hn.s<1, naisa'rem da r'tcs, é, entretarto, como

Ilha r1p C'a"ta CqJ!1.Tina. ,VOCTP�t,e Que rflvela torlo o

Vot-larleiro e lpl!ítitY)o ('r- Ql:ilho do seu invulgar trt-

11'1.11110 fins bal'rigas-vpt'- lento

clps <>hl'''Pfl",t8,' a BB."r1a' Cnm,nre npsl-!3.f'ar ai,nr1a o

rfl, '0('1>"'<1 1\,('qih'l� de 3(',,- fato rle Que, com 'rari,��i,l1as
ta �"t!,\,.i�!1. tA,1<l!'; a.s t?"- E'XiCp,,(íPS, Cf: j ,

('('nl.',o�p"tos
ta,� (';",:('?,� e 1'e'ji!íosllf' rla. da Ea1� �Il da Pol11'ia lVIíli
C�lnítaJ ra+axir.enso., �:" ,''o '+,,',. rtC Sf1�ta Catar'na ',ODS

f;'''''ÇI nl�O""O;-('Iq f�P··illpYh_.,_ t�h."""11 au+§.., .. tica· "pl"ar-a da
'tY't� ..... to «:,,",1� ... i.+q-4� npl,�s ..:ie- casa" AY){)� o pari.od') r�

..... "',, """"-'",:;�'r" nn l""�,,,_ �n:i'ar de frrrnap!'ío: o �e

rn' r�<>1'"" "'-rl", "aYY1 n1e- C1'llta "'ue ct0se;a in"';'''I'':''ll,r
''''0 ô�H'r rot��t!lS � C .... ,- na °8"",,19.. é e:""ca�iYllv;lClo'
rpt""s 'Ji'lrI '"n" noa'g rp'�"n- <la Cary l{el. que o snbnr
to a."rp"p...,t.<lni5o, no ,T"!1_L,.o te a um teste vocacio"a!;
fi'varfl ne r,ar"sl'1o, a n�,i- se revela peY'dor para a

p'HI "'1!-lr+<> lia n,r."'r"lm"l, foi
ouvír'a de pP, pela 3SdiS
tê"'cia, que proD"rcio"'oú

mús'ca, é matricu'ar1o no,

Curso de, Música, que f ,lU

ciora ane:lro ao Conjunto
Musjcal. Alcançado dete,r
minado est'Ígio de de3en

"olvimento, já o aprendiz
�a.ssD, a integrar, a Banda,
P111 a'gumas �ocatD.s, qe,
m.ooo cjue," ao termina�' o

Curso, está em COD. �it:;õ?s e'e

preef'cher uma das vagas
de ,3, Sargento Músico, de-

l'11!3.ior _ o"a-

r,':...,�1 "q"':::l ",p

dI' F1oria"'6no!js, o pO:;o
11" ,·t'O''' _norrle 'elem(\�st.ra, o

sr11' cflrj"'ho e orcrn1ho, re,
·:.'rin�o-sp à sua Ray,na 1(0-
·,no o :'Piar.o Catari';e"'s<i",
Criana em' 21 de set3m-

,gir:al dobrado, "Idolo", em' rina. Finalmente, em ho- assalariado, pagos 'ou ere

cuja ínstrumentação .são menagem à memória de ditados no ano civil ante

empregados pandeiro e cas Ary Barroso, a imortal rior, indicando número, da

tanhola; a clássica "Mar- "Aquarela -do Brasil", 'ver- ta e importância total de

cha Militar", de Schubert; dadeira obra prima da cada guia, inclusive 10 no

c'e autores ca+arinenses, nossa música popular)' me da repartição, ou órgão
"Cmt. Lara Ribas" (do O excelente desempenho arrecadador respectivo.

Cap. Roberto Kel) e o '10- da' Banda de Música da 'E o que 'estabelece or

tável "Dai a cesar o que é Po'Ieia Militar de Santa. dem de serviço baivada pe-:
de Cesar"; de Souz� a vi- , catarína e a qualída te l� sr. Orlando Trav=noas,
orante - marcha "Ancnors téc .... íca da gravação Audio diretor

A

do Departamento
Aweigh". Ap�rece ainda, Fidelity garantem a êste do Imposto de Renda, acen

pela primeira vez em g-ra- ""�n(), lucrar de jes�f!.que
tuando que os empregado

vação - comercial, éS Hino en�re os "melhores do gê-
res informarão, também, a

do EstadO de, Santa Cata- l�elro.

Cornissãf) Ex"'rnina'iora Atuará em todos os mu�jRIO) 17 (OE) PO�1!' "'olíc'a' do' EXá.rCl'tO E,{,_"'<
,

"U' de Candidatos à Carteit<1, de cipios ·integrantes da 5'. Re'107, no Gabinete MiÜ·,'tr da T'�"""ia
1 ro,,�,,-r1o"'do ".80 Assinala a data de hoje o tra,u curso do'aniversário

Presl'de'nc'J'a da
' Habilitar.ão de' Moto-jc:t's gi.ão Policial,

,

com sede na
'RepL:blic'l Tribuna da Câmara uma. natalício do brilha,nte' Deputa,do La.lrO Locks, atualme,itl'l

1 -

t' -.' está constituída para fun- Princesa da SeITa. Out,.os
"

'

,

deca�ou que r.ao P,a.�·,l1l da mte:rpelação dq lider!io <i" comuonent.es d'lquela Co. úcrcendó'Goln',elevaelo,clescortinio o aUo cargo de Se_re-
Pa�aclO das ,Iz.:ra,pJe1 r,i:s""a ,t'f!'3 �r, Yi!?��,tel" d�,: A�?�ra,,-:- ' ;ciQn.'1.r� Sci;!;t, ,ureisidêncü),_ do p}issão: ,',Nol;Mio ,3. de, AI1- ,tá��"o ,�� �;s o�Slo�('!'l'Ç:{?ioq�9s",Çla :E;dt!.o/'1ção e Cu,ltlj�l'a, '

orfiem ele 'Pr.IS3': con,�r�"�%0'Ç�tte;i;*��í�r�o}���er'�� ;;gl\ �t:lJ'é�ri�0�toh�1 ;'�:':JÓs� �:l\f� �lka?e, i�rt�dJ�� �� �ít�1- �*� $?O.i�út, �::���r��h���é�l?e�á:;;,;'pql' :��l�àls'conheex-Deputano Eloy, ,D'.Hra,. "'Ppr1ro Aleixo declarou; [;0';; <rio!e1; Córrea, belegado ��"" 'to jôão"'Peth·o":'i{;y-iJtrtít:; p� �',;�ida; ê'JJ4 'tbdãS\ às cainadas sóchli:sl politicas· e edu,cacio-
Como se sabe o e(' VIC� go· mente o Poder Ju"iciárí6 gional de Policia de Lajes. rito. "na'is; onde desfruta, de sólidas au:i�ad-s, homem simw'es:
verTlador ,da Guan'l':J8ra, ponerá teS1Jonder a inr:1a-

'

de grandes principios e virtudes é personalidade destaca·
c!ue c]'1PQ'OU preso aó R.io Ira()ão, sôbre os' dp'"tino dOS d,a não só na política com'o' tambenl dentro do próprio·
prn<'p(Iproj,e de S"io Fil,li1'), nois nennt:;,dos, Elov Du""a' magistériO, tendo já ocupado os mais diversos' cargos
fn; l'ho,·t_<1,""o pes8oai1ne,..'te ,e ,li'''''''fl'''''O Sant<>"a' Ol:e' ",O 'ESTAD'O" na Assemble' ia dentro do ensino catarinense, e isto o fez sem'n'e cCln
pp1" GOVp1""'aí'lfll' C"t'"" f,"t ,3bRnclona"anl o' asilo uc'F- i real des�'1.que, em sintese Lauro Locks� tem grande son,a
cp,·,1a, e bfl1''''S rn<l,;s tEl,rr1� tico no Uruguai e volta-:',l.m

legfsla'f"lva
de elevados seJ;viços prestad�s a, sua. terra.

preso por um choque' da ao Brasil.'
• Hoje, Lauro Locks, à frente dos destinos da 8eCl·."ta.

,ria de Educação e Cultura, vem imprimindo uma ad'li

nistração dinâmica, dando .assim mais uma vez nravaS de
sÓa alta, capaCidade de trabalho � 'cultura.

' -,

Na data de seu anive 's�tio nat.a'I'cio o e-'ine"te

Deputado Lauro Locks, será alvo de eriumeras hom na·

gens as quais irão se estender afé o dia \:de amanhã. oca

stão em que diretores e funcionários, C),a SEC irão lhe

Jrestar �ignificativa& homenagens. i

!
'

,

"

J .

-------_._-,- "'---.--,-�.__ .... --�

fv1oeda�em Homsilagem
\ a Cburchill

LONDRES, 17 (OE) - 0 valor será de cinco Xelia<;,
gOVê:-',10 Britâni<�o anun,�iou chamadas "Coroas",' que
que construirá uma moeda. foram usadas no iniciõ dcs
especial em hOlne.Qagen1 a te' sécu'o, porém, a�ori1,
Sir Winston Clmrchill. Seu não' mais são cunhaJ.3.s.

-----"�._'
--o----;""----.

"REFQ:RÇO DOS ENXOVArS". '

PRcmoçAO ALrrAMENTE SIMPÁTICA
DE

,!\ 1lI"IODf'J.-4AR, r�TTDO EM 13
lVIENS,ALIDADES.

TAlVIBÉJH FAQUEIROS E PORCELANAS.

Eloi Dr�f.ra '

a h�, nas dlverM$ eti;'
viciades a que .. dedieou, Q
nome' de sua ,táo\ ,querida
terra catarlnense.
Com referêneia, .te atG

gpvernamental o Juil de
Direito de SAo aento de Florianópolis, (Quinta·Feira), 18 Ce Março (ie 19Wj

,�, ,Dr.�laDo, Theo
daro, Mergenster, casado
�om I uma das filhas do
Professor Gama D'Eça( en

,de:r:eÇeu' .se Sr. Celso '!ta.
mos, em nome. d� fanúlia,
o seu agradeétmeaee,
-- --- ----,-----------��-- -------

,-

Imposto de Reu
Desconto ria f·onte:
Obrigação dos empreg�dore�

'RIO, 17 - Juntamente média mensal do número tando 'àinda o total da re- bem como quantos empre-'
com sua declaração anual de empregados sujeitos ao numeração dos seus run- gados possuem a seu servi
de rendimentos, os empre- desconto do impõsto, apon- cíonáríos, durante o ano ço.
gadores ,deverão apresen
tar à Delegacia ou InsPE!to-'
ría ao Impôsto de' Renda a

relação das guias de reco

lhimento do' tribute> sôbre
rendimentos do trabalho

•

Braço d J
.

orle ganha
Colégio nrmal

Realizou-se, no último dia menta" da .população de fessora Olga Arruda e o

10, a aula inaugural do Co- � Braço <lo Norte endereça- Sr. Osvaldo Wesaphal.
légío Normal de Braço do ram telegramas ao Govér- A matrícula na P série

Norte, criado pele Govêr- nador o Pr_esidente da; Câ- atingiu um totalde 116 alu
no Celso Ramos, atenden- mara Municipal, Sr. Fredo- nos, evídencíando a pre
do a velha aspiração dos lino Kuert.en, em nome -da- mente necessidade da cria

habítantes daquela cidade, quela. casa , Legislativa; a ção do referido estabeleci-
',e satisfazendo anseio da Diretoria do Colégio, Pro mento de ensino,
juventude braço norte'1se.
Mostrando (j reconhe«i-

;
,

•

Secretário Lauro locks,Grupo ESéolar In'icia' Ano letivo
Por decreto do Governar

dor Celso Ramos, transfor
maram-se em Grup 1 Esco

làr, com 'a denominação d�
"Bruno Heidrich"; as Esco
L'l.s Reunidas 'da locaUdlide
de, Mirim-Doce, no municí

pio de Taió. - O ato c')r

";lspondeu às asuirações
da, coletividade local,' que
teve no ooputado Joao
Bértoii um intérprete jun
to ao alto comando admi-,
nistratlvo do Estado de
Santa

-

Cat'lrilia. �"'Há di"s,

ensino prim::írio, tendo (

parlamentar .comparecido
l'là 'condição de repres-n
tante do primeiro mandr
tário catarinense.
Ao dirigir ,a s,'1.udaçã

'aos alunos e mestres, o s'

João Bértoli 'd i s s e-Ih' ,

,quanto se tem ben�ficiad
a infância em idade escola
dêsse 'esfôrço' comum. er

pról de melhores índj('f'
para o ensino em nossa te'
ra. Concituou-os a qu
juntos, pros�igafk dondo r'

si pela Cf.I,usa dà escolariz
ção.

,'iniciou-se o ano letiv'o,
quele estabelecimento

na

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

Candida'tos a Motoristas
Com'�s,são 'ExB'm:n�dola

Síntese PolHico Administrativa
cutivo ,catarinense, manifes
tanq.o sua satisfação pela
aprov,ação do funcionaj11en
to do Ginásio Ferroviário
de Mafra.

O Prefeito, de Ponte AI-
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