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Prosséguem os debates em tôrno da re

forma política nacional, com base nos ante

projetos de Ieitoral e do código dos par
tidos, divulgados pelo Govêrno.

'Membro do diretório nacional do PSD
e da comissão especial nomeada pelo' partidr
para examinar o assunto, .marcaram parr

,

amanhã, um segundo encontro, afim de a
, profundar, >"Ia análise do ante-projeto iniciadr

ontem, quando 3 correntes de opinião se for.
maram dentro do partido, sôbre a matéria. (
Ministro da Justiça informou que pedirá 3(

Presidente Castelo Branco, a 'formação d<
uma comissão especial inter-partidária" parr,

J

. estudar os dois ante-projetos.
'

1,' , "

Nas IS· serviço
·voluntário não é

contado
,t. 1· J. ,

',BRASíL'lA,' 13 (OE) � sü, Concorda o .parecer,
Não 'pode ser averbado pe- com .a arg'.lmentação" de
lOs, msti1lu_tbs de prev'idtin· qüe Íl�O�..ll;'.�r.,í.e 'd� ,gúe �n

éia pa�:u eie�to � ,de a}JQsen- pe��a f,\V ,J,:"r,Á,iferece, YO'

tadoriK elos 'e:li;c;omba'ten-' lunhnio,l11ênte, coloca ..se ai (�

tes, o tempo de serviço mi- exjJ. posição superior àquela
• litar qqando prestado' vo- que foi conyocaçla compul
luntariam�nte. Isto foi o sóriamente; mas' frisa que
que decidiu o Consultor Ju- ; a

'

lei" conta. expressamen
rídico' em Divisão' do Reg;!- te, o tempo dE! servíço mUi
me Jurídico' do Pessoal 4� I

tar "obrig,�tório, e que as

DASP, em resposta a uma sim, seria o caso de provi
solicitação encaminhada pe- denciar-se remessa de men·
ia Conselho Estadual de sagem ao Congresso" esteri

São Paul�, da Associ8,�'ão çlendo êsse direito aos vo-

dos Ex-combatentes :'do. BTa- , k1mtários.
.

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

O M,elhor ,Sono. Os'Melhores Sonhos
PROPORClflNAM

. Os Famtlsos ,Colchões,Prebel e Dlvino

Agora Em 25 Mensalidades Na
\
J
": A,MODELAR '.'

Reunido úntem o

"'alio- oomando da
FA a,\,

r,: ,'''i "..

,

"

" . r,
, �\' .

RIO, 13 '(OE) - O' Minis- que a decisão a,tende favo-
tro da;A6toh�ütica t, presi- . ravelmente as pretenções
diu hoje, reunião se'Cn�ta' do da Aeronáutica, rel�tivas ao

alto comando da FAl3. ,0 comando dos 'avIões que
-Marechal do Ar Éduarcló eqüiparn -o MIDas Gerais.

Gomes, deu ciênc:L? cf1.
. ,{'eus ,Pe19 decreto presidepcial, a

comandadps 'da dedi�t9.,pre. Aeronáutica ficflrá COril o
, sidencial sôb11e ,0 »�l: f!!e, contrgle dos aviões, poden
da aviação ellP�àfca# Se-., .dÓ 'a Marit;h'1' lt,ti1izar os

gmldo
.

apurou-se o M,inistJ;O �el�cóPteros, .

,

Ed\1Thl�(fJ.õ, GomElS, consi(ienl.

"fbt,a : r>(on.tillua
..

MoçambiQue'
LISBOA,. 13 (OE)��_' Dois aVlOes da

'Fôrça Aerea Pórtughesa forap1 'abatldo5 e

vários. soídad�s do E'�ército ,çolonial postos
fora del combate .. A infirmação ,é do Comit.ê
Diretor da Conferencia das Organizaçõe;;.
Nacionalistas das Colônias Portuguesas, re-
ferindo-se a lut� em Moçambiqu�. t

em

\
,

.

.

.

AproveHe: _

Adquira Ágara Seu Colchão d?' molas
E Pague-o

Em 1.5 Preslaççes na'
,

',." ,:' iii.' ",

8
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o ,( e&eol'tJ16r1�. �
(atateH tio Boletim ('..eo-.r1eon,J(;J.(lcD, _.

&. _IXAS 'NF-'J'Tf) ,�'\ até litH 23.1K )II•••
dia H de j::nciJ:o de .H)(j3

.

Frente Fria: Negativo; Pressão Atmosférica Média:
-", �",. 1007.6 milibares; 'I'emperatura Mé(lia: 36.°5 Centigra I,,';;�: ""-!���� '� s: Umidade Relativa Média: '69.3%; Pluviosidade: I'i-:'t.....·�"'i ,"-i. 'UI,- ",5-s-:,:,�.

s: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cumulus
�,\v ' �S atus - Nevoeiro cumular - Tempo MédiO,: I
l't!i Estáve ''I, .

l,
,

,

/.O IWS ANTIGO, DIARIO, PE SUTA CATABIHA i.' i ." "',' V'
,.}' "

. .

noRIANÓPOLI8, ;(QUINTA.FElal,,� 14�'DE'.j�mé,. 1965:f�. EDIÇAO O� uo.re
: � \

da
NACIONAL

II SI _1 CLD1@

Realidade· de um <iovêrno

2'Yihm circular a todos 05 sil a -ser aprovado pelo Go
Ministérios e Autarquias re- vêrno pos': Eistaclos Unidos
comandando sejam atendi
dOE! com urgência e em ca

ráter p:çÍ()!'i't.!oírio, os pedidos
de ínrormacões do DASP,

'

objetivando a nomeação,
TIOS candidatos, habilitados ,..-- ............ ;., _ .. _ ..
um concursos. Pediu tam- • CONClAV'E:�: :�;;;:�a ,:��,��i,:',md: , .

A "união de prefeitos munieípaís ora, "diz".",:rlaros, vagas e interinos, • não é uma Inovação e�u nossa vlda adm,inistrMiva, uma
nas diversas classes e sé- • V(�Z �ruc' ;já ;'5C registrou, �lcs[lc, :�llÚS atr�s, visando, a umtrios .do Servico Público Fc- '.'. �ent�d� ,1��US amplo, m�l� p�::t�co c um!:onDe da açãollll,Jf;lrali:'�:eortfF�bz '

do 'DASP ',!llHlllNllU1:Jsta cm seu varro 'feItIO. " '� ,

,:,in'fõ;;-;lon «ue.a circular: do ':. Entretanto, co;mo .não raro acoiuec« C011l as inicia,'
Gal?i:r��t: q,rj�,' foi sugestão ifÍ t�vas de lHlsiti:a eficiência, entrou a �o.fre.r i.l1terl1li��11'_
_,cl?, "Ó1i'm.o. "

Acre ,cntou" que � �.as. quando 11:liO dcmofa�los 'C(l�;,rp,..�. �ll't('rrrl\nl}f nllo-sr..
.', p,. il��'!Jj;-."}1 Ctlt:'íX):.� ,?1,.tj;}'.l l(� .�ocesso, cl� ,seu g�nltS>M"��f:n1J1, sm-ular. "
(',<;�*'ttf 't1,'l t?t)pnl',� �.s�tc1o �', ?>t:"�UlJJ a at;s���� Jt"1) fi!" ,I sf1..�.)��claros,' vag"1S ''.:l I termos, ,:Jffmamrm 'dtls 'l'Illll;iClplpS + aw:�scfttaYa de ta� forma, elllli
no� Ministõ,"j os. _e) Aut::l.T� ,�elação aq aparêlbo' contábil � às normas ,procc�suais,"qmas. o DASP w-t elaborar llIIfl.rl'cglllares; scm regulamentação em sua compos',ção c'
l�ngo expediente ele nomea- "em seus trâmites, qu� �e. torn�u neces.s:�ria a �riação. do..,çao, _Deparhm!cu(:o de �(h�:llmstraçao MumcIIJal, s,o posslvejJl

,

,d c�m a cessação da �utonomia dos mu.nicípios e com a"• ,1Glu,eação de prefeitos como 'prepostos do govêrno es-.'. ,adual.' "

,. llêlúa- notar, porém, que :io inolviq,ável Ncrêu na.
"D?S.:' el�t?O jnter�entor fede�al, não, s�duzia a a.ção db.'_ �rIClOnaUa e, aSS1Ul, subordinou o novo orgalu�lno a

l1li
uma �rienia?ão rigorO�all1ell�e_Jurídi�a, por bem �le l1ão.� 3C ferir tn·<1flUldamente a �elçao autonoma, das Clrculls,phavia sido publicada ante- • �rições e l:ão .

se lesárcm direitos e' intei'êsses de lcgm-IIIIIl"iórmente no Rio; sendo de- SAO PAULO, la (OE) ma procedcnCJa. "' "
pois desmentida pelo' It�- Está sendo ouvido pelas au- • . Desde logo, l}ois, e�tabelecell-se a llecessi'tria legisla,.mnra,tJ( .• Segundo a, mesrr..a toridad�s' do DOPS e da'% • <Jão oüde se fl,lzia ,'inexistente" conseguindo·se :

apertci.,
fonte, pro,sseguem eIri 'rito

I
Zona Aérea, o sr. Timóteo

!III ç.oar as demitis, podando·as ele erros e dotando·as t;le,-- ...';,i.'..;..' -__.-:..-,----� --'" ,--..-- mo ' nornial,,' os,' entendimen- de Oli ,"eira,' a quem' perten- l1li' condições acordes com as }Jeeuliaridades locais. Ao mes'lIIIICa'stro' ,,'l'"Orr'e,5' a 'fllllr'm'. a.1I tos entre os dpis govêrnos, ciam ,!lS granadas encohtra- 'mo tempo, a tUDmltuadà e,defeituosa contabilidade foi,.
'l. respeito da situaçfto dos das na s6rnana passada no l1li quase totahncllte' substitl�da, graças' a' um 'sistema mais'asilados brasil�iros' �10 U1'U- aeroporto de Congonhas. JII ex�quível, mais produtivo" mais moderno, com a sinvlIIIauai Esclareceu que 'os peàu'd?s • plificação 'indjspensável à dinâmica da má(!uina admi /l1li'

<iOve-Arno' n a""o podcra'
'" .

eram lenlbranças da revo- .. nistrativa. E assint, 110 tocante à tributação, 'c�italldo.se._.

,* .-""'" Iução de 32, e que sua esc III incidências obsoletas ou inadequadas' subsistentes. ...

.
_ .... I C A l1 [; l, i _'; ,"I tJ" i\

.

.;t U " 1
• pôsa, rece�os'3., que seus fi- • I'

Tão acentuados foram os benefícios decorrentes"

,
�

� ",} lhos ao brincar fizessem ex- • ,ies:ooa política firmemcnte dirigida, que dela, isto é, do..(On, ' -I SCar ,s,enero'S !
r i\ � I, _".11�.i_J, !'''' \' plodir os petardos, resclveu

i. ::mtigo DCjJartamCllto, restou uma continuidade amolda,�
,

,_-, - desfazer-se elelas, deixando- JII da ao :tu'escllte, C01110 órgão consultivo, capaz de <lid."
as naqu!3le loca],' � mil" dúvidas e esclarecer ori�ntações, prcst�lldo os mais.

Ca"s'O n a"'"o ter:m IIIne
�-'----,-- ltl assinalados serviços assistenciais.

, •
'

"

,

,; COLeRO-ES ",PROBEL'1' ;'�D"IVINO'II I,. No,Ssos llllllllCÍpios, nos dias correntes, ja nuo, ele·

• 'rOlHam tropeços inibidores da fluência desejada das.

I MUUDIA'L E CARAVE! LE ,. 'ealizaç:ões c melhoramentos (lue lhes C01l11Jetem, em."a 'esptaCU a,ç'a''''''','o
.

'" &J �
" : .. ' IJI ,iJ.·tude, )ncc1samcnte, da 'ordenação dc seus ,serdç·os,..,� AGORA" 9�0 redils deslizando �ficazmeflte', cm "rails" desim-JI

liliiii pedid�s. ,'.
.

.
' liRIO, 13 (OE) _' O Gal. Castro Tôrres EM' 25, PAGAMEM.TOS? .. Nao quer ISSO dIZer, todaVIa, que se mantenham n()1III'

- .. itmo de trabalho até aqui verificado Os imperativos {h:JIIIpresidente da Cia. Brasileira de Alimentos, a, MODELAR
'"

NA, ft' iii' �voluçã(j? cumo as exigências ,que os 9ias aumentam I. '

informou 'à inlf)r�nsa qhe o Governo poderá _ 'ixam, denü'o do movimento desenvolvup.cntista,. tl"<l- .

decretar o :confisco,·de· bens dos· produtores' B·'
·

d··
'. :am normas out�·as (Hgnas de atenção e estUtlo, ]lara'

, r''as, 'I' l..' va'l
'

" ,lmln'Ulr - leIas se obte.rem o máximo' de'rendimcntos �,vanta,_e distribui.dores.- de genero$ alimentícios, ca-
I ,. • �'ens., _

'

". _

'
"

. _' •so êstes não ponham tern10 a 'especula(;ão " E e a esse reS}Jelto que 11ao de trocar llllllressoes c
-

..

t
-

d
.

-
, " liscutir lJrolJlemas os administradores illUllicipais beln'em tôrno do ab.a�teci�ento nos.centros·con- 'mp"r açao e· CD,r"ao _ ntencioilados, e que se devotam aO,progTes',o dc.sua�',tfsumido:�s .. ,f\.m',?scentou O G,:1. Castro, TOI- ",

,

ti "

,.,'
'. ,I. \,' , Olntma's, em retribuição à confiança dos - .i)etts ullmíci.

.

d
.'.

b d�· '�,IO, 1<:1 (OE') _', O' Br'asl'l vaI· C]1·I·11'1_�1IÜ.l' les e no cumprimento de suas resporu;ahili'dmles. Não'res, que no caso e' se,' regIstrar a tIn ahtlU '<J .t , • wderá, de maneira uenlIUlna, falhar' ao i�im ê{'I':.ito o cun'rIi.de gêneros" a ,COBAL �ntrar<ç �o mercado grádativmuente suas importações de carvuc • -lave a efetivar·se sob os 'au'Spícios d.e luua v(,utade di."
,

d
" ','

•
'emoS patriótica, porque 'ouh·o,' olJJ'etivo não' tem, emlllf'para" eVl'ta'r· a alta de preços Fr'l'soll que o' 'es,'tI'aI1geil'o, aumentan,' o. n,a' mesm"a '1),1'(:'-. II',

"

"

,

"

. .'
, l�imeira _lil�la, �eÍ1ão .

ri de con,c,on-cr, para a �eel�l)era._órgão que pre�ide, pretenáe dar prossegui- porçã� o consumo: do procfíito nacional. A , 'ao ec,oll,OlUlcq·fmanceua do })alS, com o seu qumhao de

mento a 'política de iniportação de produtos, informaçã.o foi prestada f�r6 pl'esidente da • �sfôrço, il1teligê'ncia ti trabalho.'. f.
-

-

� Numel'osas teses serão apresentad!ls, de proyeito.sempre que as condições para tanto se mos,:, Comissão do Plano Nacional do Carvão, CeI. _ 'mra as comunidades interioranas, desde que 'Versarão
..tl'eITI fa-v·ora'vel's. C lo C nl a Canil')os "" }''5"lJrobleIllas :mais- instantes e ,que EC relacionam, igual·"

_____�

' ....;..a_l_·_�_1_1_ : ',_. � ._._
"11ente com o,bem.estar' geral. Mas, fôrça é que as tese:;,

Ele'va',ç,a-'O da', sala' 1.-' -lO m'IO·I-IO ",p'o,d,e'ra" s'er >de 9,0'-I.,
• 'provadas não figllem com o significado de apenas opor....

! .. hmos 'e judi,ciosos doeunient,os visionadores da grandezi"
.. 9Í'ogressiv:a 'comum, devendQ, ,por' 'certo, d,emandar'_meios de se converterel1}. em benéficas realidades. Ttld():lIIfRIO, 13 (OE) - A Diretoria da Con- índices de salário 111lmmo. Será expôsto às ,'le 'po'der;tÍ I(IlVlqar nessttsen�itlo, 'se aos congressistas St,'"

fedel'a,cão Nacional da Indu's,tria, man,toI'a' clu�s, a,utoridad,es, a re�mlu,'ção: adotada pela fiier.Pfe�en,te ? mais va�osp jeos llrop?sitos, que é o de.� ... 1"" , 'cooperaçao' mutua,'de sorte a se coordenarem l"eCUl'SoS,confej-ências; com o· Presidente ,sla Re'pública Conf'êde{;ação da Indústria, de sugerir a ..ele-
, _\)�ra a,.,f�r.in�aç;io de "':ln .pano�an�� llÔVO de ..consint·

:' ," ,,'

l'
. ! ' �

çoes, exüllgmudo-se, }lcIo rniercàm!JIU em t.odos (}s se.'e c:, ..
'

'�b do 'Tràbalho�/'"" Itli de de- vacào dos atuais sa anos nnmmos, em � ,li.

�
, , "� , " tores, o, isglameúto que cn,nverte ús municípios. bl'itSi,_'"" .bat- qu·es ao'" 6' est.ah le2h':;; ;, de" }10VG�� 90%, a p,al,'tir de L ..

de f,evereir�L_,._",",__ o' _'_,,_, I.: �]ciros �11l�tllC01���qubJte arlluiiJélagó. .'

'. ..'.'�, -
-

.

�,� (�_,,��c,,_W\_�.'\M�,��.�,.

j /' ." '.- ",

':'i-{,;:'::): "-. . -"o :-5., ,,�.' ,.,.c...,
.

�
,,' ." '

'�\.

,.�,� -,\;}::;�>,�('." =,,�,t..[,���iíJ������L_����������-=����,,;

"

DOP 'CO:r-.rS'fItÓl LABORATóRIO ;00 DEU :_ Vem a niretQl"ia �le Obras Pú-
blícas consênuindo para o DER, em Capoeiras, um moderno prédio, onde será íns
talado um 'làboratúuio

'

com a Hnalid,Hle- de prriceder , aos- estudos de projetos de
, p�tvullent()s, rodovlâríos é c:on.só!l<ht;ílq de' attl;)'{lS e, taIl.t'des�, .

_.. O refcri�,o' prédio, que se encontra em l'a:;e, de, conclusão, será equípado -peío.
.

Departamento de Estradas d,e Bodagem c,!l.:\,eficaz aparelha!f�lll,. indh,.i>ensáyel ao
':" 1\l$rt�f$o !!l�ej�l,lil�,-:r:rtÓ. tla�,·(Íb1"á's" 'a Sel'�l�l ri,�t),'�'�,á,dl.l.'i ].lf,Jo.'!lo,;ê� �!' J�ll:!_ta Ei\t't�� ,

110'scl-l,rr tlJilOYllÍl"ltr. "

-' -
--,'

� ,
,

' 1 I.
� ,r

. Po§siúà'até eJltão,o DER, um úilico laboi-'atórió de caJfi'po, IQCa:lzado e� San
Bento d� -S� e 3:gora,' �1)m a 'Cólistruçao, d� laboratório cuja foto' publicamos aci·

ma, nosso Estado já p,ossui meios 5.!dequad!)s e s\lficientes para: o es�udo dá ffl)·
vhmtaçijo, é p;t,�cntação ·de cstra({as.'

. ·f,

Brasil não vai rUIB�er cum��ru�Hai
RIO, 13 (OE) -.-- FOI,lte di

plomática desmentiu; hoje
a nntícia de que o Brasil es
t,aria prestes a ,romper 're-

, (

lações , diplomáticas 'com o

Uruguai. Acrescentou que a

notícia procedente de Mon-,
tevidéo nesse ,sentido, já

'i

,

"

Ser viço público:
Concursados
eproveitedcs

serão

logo -

BRASÍLIA, 13 (OE) - O
Govêrno Federal adotou 110'

,je nOVHS medidas, para o

q1t)I'O\'eitamento' de candida-
'

tos concursados para o ser,

víco lJÚbJico .da Uni.30, O
chefe elo G:,h'net8 C;"il ela

,-----------�-_ -- ------,

Americanos vão disuibui:
,

osso arfiíiclel
WASHINGTON, 13 (OE) eficaz quanto o osso para

"residêncIa - O prímeír» materíaí tos-
enxêrto, e tem a vantagem
ele tornar desnecessáriaciu

, para 'uso em sôres huma-:
nos, como, enxêrto de 'ossos,
será dístríbuído mundial
mente. ° material é tão

uma segunda operação, pa
']';1 'obtf'l' o roaterial ÓSSE'i'J,
Esse materícl. pode ser

,arma,':ennc1o em ccnrnooes
de estabilidade. durante' 3
anos, ou mais.

---�----�--

Granadas eram

de f.fRecordacão"
.

.,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'*inte e um 'sa
•

enviem dados sôbre o espaco
WÁSHINGTON, 13 - OE de relés de' comunicações

- Neste começo do .ano, 52 espaciais entre estações ter

satélites e sondas dos Esta- restres muito afastadas em

dos Unidos continuam cru- 4 Continentes.
zando os espaços rideraís, Entre os satélites meteo-

21 dos quais ainda enviam lógicos, o "Tir,os' VII" e ' o

sinais de rádiç para a Ter- "Tiros VIII", lançados em

ra. 1963 estão enviando 'foto

Num sumário de seus seis gr,<:túas' de formações de !lu
anos de atívidades. a admi- vens, que, são utilizadas

nistração Nacional de ,Ae-' num trabalho, mundial "doe

ronáutíca e Espace (NASA)' previsão 'meteorológica.,
,

diz que já lançou 70' satélí- Embora não funcione ho

tes e sondas, desde que foi .je como 'nos dias que' se se

estabelecida, 'a 1.0 de' outu- guiram ao seu lançamento,

'F 'b' t id
' "�'o"� "

t dital bro de 1958., ,'o "Nimbus", um satéltte .me-

az sa era o os,·que o presen e't;! I'R O'que desperta mais aten�·.teorológiC'o maior e maísva-

C
"

t' -

d
",' ,,'

virem ou, dêle conhecimento',tiverem que,,'por ção atualmente é .0, "1\1ari-' perteíçoado, aínda transmí-
om O pr.esen e 'sao convi ados os' abalo _

'

d'
,

,

d 1 ner IV";, a sonda ,enviada .te, de q'uando em quando,
xos relací d d

-
"

.

parte e Marià-Ana-de Azeve o, brasi eira,'OS re aCIOna os pata entro de trinta dias " em' dírecão de Marte corri 'jJ, fotografias diurnas e notur-

à C t d +, d tav vi
' ", viuva, domestica residente ,:e dOlniciliada .em missão de obter a ,primeira nas.

ontar esta a a, virem a Secretaria' de
B
.", ,"

'M
. � .

.

f'
. '.

d
r �i5aci em "Iose-up". dó pIa-"

Admi " t
- 'd t F f"

,.

arreiros.-neste. UmCI_PIQ,' ,OI requerI o na ' ,

111IS raçao' . "es a re eitura prestarem "
' neta, el1; julho do, cqrrente "

esclarecimentos. Ação de Usacapião nO 36/64, que se preces- ano,"

NUMERO' ,,- NOME _' AS,SUN,TO "

'

sa por êste Júí�o ,e .C�rt6ria'- dó ,Civel, ô ',c1o- .
'

, .'
,

., "., 4pós a suá !1istóTica pas:

2.530/64 -," .José 'Nazareno p�wsen�à�g" minio do ím�veJ a s�g,üiritI'qnscúo: uma-gle- sagern pelaS.' proximidades,
'

Habite-se, '

'

,"', b� de terras 'dê campos e-matos ' si tuacÍ;1 De . '�eJMafte: I? "MçÚ:inrr', ,IV" ;
-

"

,

' . juntar-se-a a'SelS outras son)

2 696/64 01' 'di R
"

distrito de Barreiros" neste M.unícípio, com elas' norte americanas "em
"

_ In na ozar PhilHp',pi
a área de 158.550 metros quadrados, COl')]., as sua silenciosa e' eterna ôr-

Habite-se .bíta em torno, de SoL

2.837/64 - Wolnei Medeiros e Outros seguintes .confrontações ao norte numa dis- Vinte satélites continu-vm

Consto de Prédio. tancia d� 103 metros ext�e�a, com terras dos transmitindo pata a ,TE'�Ta

"

." <urna torrente de íntorma-

2 9 :<L1/64 Od VI' H bit herdeiros de Guilherme Jesuino de Azevedo cões científicas. . O ,Centro'
'. ,

_ y are a - a 1 e-se
'

<) 21"'Q/64 P d ao sul medÍndo 105 metros com terras de ,de Vôo Espar.i,al Goddard,
0.;)e - e ro José Ferreira _

. Inscri:, _ '.' .. '

,

. " .
da NASA, dêles re('sbe,', dià-

rção de firma. Joao LUIZ d,e' Souza, a leste num�l. du;tanclrl riumente� 945 milhões ,de,
<) 855/6 1.510 metros com terras' de José Jesuino de impulsos ,de infonuaçã,o. '

0. . 4 - Per,es & Cia Transf de" Inl
'

D 1 NASS'. ..-

A d medI'n-lo' 1
ec_<:tl'OU a 'n. que o

pôsto. zeve O e ao oeste li' apr-oXlmaca- "Alouette 1"; satélite de

4�006/64 --C d mente 1.510 metros, com terras de Am8.!'c construçàG canadens.e l:>n-
.' -._ ân ido Pedro Hodrjgues f" d çado a 29 de setembro de

Const. de muro e Garagr:::'l ,

Antônio Jacinto. Feita a: justi icação a p6s- 1962, é o que há mais tym,

4.129/64 _ Manoel F.biciano da Rosa_ ('H,'ll-'
s,e' foi a mesma homologada por sentença eh: po vem transmitindo valio-

, -1 14' E 1 h'" sas inforrriações. O satélite

degard. Z. Damázio) Ce�tldão. 1113. ,'. para que c legue aQ. con eClmepto está fornecendo dados s8-

4.137/64 _' ArieÍ de ' Olivei�'a' AbI'ell. _._
de todos e ninguém alegue ignorancia E:ém.. bre a Ionosfera, os ruídos

d MM J d D·· �J d' galáticos e os raios cósmi-

Consto de muro.

.

ou o
. " uiz

.

IreIto expe Ir o present: CO&.

4.250/64 _ José Natividade Valente _

edibl que srá pU:bli�ado na .forma da lei' e ,O, mais eficiente dos sa-

I' d
.

I
'

d f d télites de comunicações é

Coi;_ts. de Ranch�.'
, '.� Ixa

o�no
úgé;\Í'. e costume, a 1m e que o "elay I", que ainda trans,

'II 4.973 Áf:4f ___,,_. N Wton Jo, Garcez (A p' - ,\ todos, uerendo

�nt�st�m \�.'d�4o, ,rt?, p!"�z\...'- mite,S9m � in:agf)m de tele-

'1, 1i. 1",,\ • I)
C ....U�l \ l�' d-t � ./d J1.n S� �isão', $inai� eM teletipo, da-

p, da Costa) - Certidão .',
da ,elo' a li e p.a saao n:st' 'c: aue 'o/e r dos e' mensagens Úravés

4.373/64 _ Janotas' Man�el Machado (A- Jose, aos sete dIas do mes de' dezembro ue do Atl5tico. F'0i ('olocar1,)

'I t .t' t E (1\ em órbita no dia 13 de de-

celon P. da Costa) _ Transf de lmovel
'

mI nov,eceri os .e sessen a' e qua roo . li ,f'J.r .. zembro de ,1962.

4.388/64 - Ciriaco Silva:- _ Habite-se naldo M. de Souza), Escriyão a datilografec o "Telstar n" (hnçado a

. b 7 de maio de 196:�). o "3yn-
4.456/64 _'_ Dalila Barcelos � Demolicão e;su screvo.

com II" (26 de jul110 de "

4.508/64 - Neri' Benigno Emerim _. .

'JaylTIor Guimarães Collaço .,. 1963), o "Relay II" (21 de

Juiz de Direito janei"o de 1964) e o "SIn'

Transf. de Imóvel.
! 17-1J

com III" (19 de agôsto óe

4.623/64 - Maria Joaquina Goulatt ' 1964) continuam servindo

. Const.: de Casa.
4.647/64 - Antônio Norherto Barbosa
Conts. de casa. ).

4.655/64 - Dário Manoel Cai'doso
posta de Arrendaniento ,

4.674/64 -. Aecio Antônio Vieita (Ac-elon
P. da Costa) - Transf. de Imovel .

4.750(64 _ Maria de Lourdes Maraues
(H�rc:tJio L. Filho) ._' TTarisf. de Imovp;
4.786/64 -' Nabor SchilicHhting -'

'

TransI
de Imovel.'

4.813/64 -. M'aria Germana Regis - Lot�a

AGUARD.EM
NO SUB SOLO DO EDIFICIO ZAHIA

.

"I) C;HAFARIS

--�--��------�--------------'

PREFErrURA DO MUNICIPIO DE
FLGRIANOPOLIS· DEPARTAMENTC

DE ADMINISTRACÃO
.

, � ,

'.�DITAL,
.

'Pro-

mento.

4.831/64 Ivo Bianehini Transf.
lmovél.
4.872/64 Horotildes Arlinda
Transf. de Imovel.

4.877/604 - Vitor Campolino

Pereira

Martins
Certidão.
4.967/64 - Loqrdes 'Maria de Freitas No-
ronha _ Const. -de Muto�

't'i � .; ;::';

, 5.009/64 - Venina & tia Ltda - Retifica
ção de Lançamento.
5.045/64 Osmar Bastos - Consto
rancho.
5.084/64 João Manoel Biten.court
Consto de casa.

5.126/64 _ Maria Brásil da Silva (Hprd
lio L. Filho). T-ransf. de lmovel.
5.136/64 - Mário Martins (Acelon P. da
Costa - TransL d,e lmovel
5.137/64 -, Dalila Clotides· F. Bustamante
(Acelon. P. Cósta) - Transf. d� Imóvel
5.603/64 -- lVfarilene Vieira Vilela - Const
de easa.

,

'

r \ FE 'f':!,

5. (3'15/64 José Antônió ãe -São, .Thiagc
(Hercílio L. Filho)" -- 'Í'ransf. de Imovel.

'

Floríanópolis 14 de janeiro de 1965 ol{,

Rufino José da Silvá -- Diretor fi',
.

Clodoaldo Niénues - Au�iliaJ:: de
itI.�'\k ' ... '. l �\ :," : 4d;mitrlstra.:e�(!l 'v,

"

.. ,

��';';A�;�J�} ·:,:·'-1t��r:�;-�� r::t'��:- \��.\ :!� ....� .,;..·��;;_c;<�)fi�\·-. :-:: ,,:.;_� :�.;;'�:�:'�:��!:.,:,(

-r==>:

Edital
de trinta dias.

de .citação o prazocom

" Ju'zo de. Direito' da Comarca de São José.·

.- ,

-, Q Dr: jayrnor 'Guimarães Collaçc
Juiz de Direito da Comarca de Sãc

José, Estado de- Santa Catarina
na forma da L-2i, etc. ,

J

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

1

OE

dE

Não montemos Renhum museu de "relíquias aéreas": um motivQ

Fmernos questão absoluta de oferecer rapidez e coníôrto: outro,
.

O 14 ,bis· ndo o!E!recja nada disto e nunca �eio o Florian6polis.
A Tae-Chlzélro vem todos os dias (coisa que outros não tazem)

DOS me1hores horários. O avião? Convoir, podrdo de confôrto e·

.t:opidez, Contmue prefei'indo o Toe-Cruzeiro,
I

PORQUE' NÃO. TEMOS O 14 BIS ...

'JAe - CRUZEIRO DO SUL

.

)conf�cimentos Sociais·

c7\, Lt{.��(

jara Clube", na cidade
Blumenau:

de

o Ministro e senhora Char
les Edgard Moritz (Nelita),
em sua residência a Av.

,Mauro Ramos, 'recebe para

um jantar em homenagem
ao. Almirante e senhora Mu
niln do. Valle e Silva (Hilda)
_:_ PelDS amplos salões da

lUXUDsa residência, passeá- No próximo' dia 30, o. cro

-va elegância .destacando se a nista Social Sebastião Reis,
classe e esmerado. gôsto da '. :n� �'-Marambàia Hotel", pro
.anfitríã. ",. .. , .. , .-, "moverá. a �e�ta da mais be-

la veranista de 65.

No' Rio está marcado pa
ra o próximo mês de março,
o' casamento de Lea José,
cóm - O" senhor Aluisio Lima

-,

.

e· Silva.,

: Festejou idade nova do-

mingo último. a senhora Jo-·

cy de Oliveira (Maryse).
,.o jovem Ernani Rigon,
da cidade'de concórdia, na

.jiroxíma semana chegará a

Os' sa:télites "Explon�do- Com a srta, Marily Cunha, nossa cidade.
res" 18,:",20, 2.1, 22, 23,;�24; 25 -: IUaYCOU casamento o senhor

e.2-6 e ",O' OGo....<Obsel'vatÓrio , Carlos Garcia. Aos noivos e ''; A' comentada lista dos

Geofísico em O'rbita)'ainda '-0�as famílias os nossos "inelhores, Partidos de San

p.restám aos ' ,c�ent�taS;? ih- , " ;nelhores votos de felicita-
'

ta Catarína", :estará em pau-

formações valiosas - .sõbre
, ções, ,'o 'ta rio prÓximo domingo.

os fenómenos espaciais e

ini.erplanetários.

São J.osé

às 3 e 8 hs.

,

San Connery
Daniela Eianchi

- em

MOSCOU CONTRa 007

Tecnicolor

Censura até 18 anos

Ritz

às 5 e 8 hs.

Russ

Harris
Tamblyn

- en1-

J)ESAJ"m AO _ALÉM
- PanaVision -

Censur�: até 18 lanos.

Roxy

às 4 e 8 hs'.

Kim Novack

Jai11cS Stewflrt '\

em

UM CORPO QUE CAI

Tecnico!r;;:

Censura: at2 14, anos.

BAIRROS

Glória

às 5 e 8 h8.

Outra maravilhosa apresen

tação do genial
-em -

"V,A,r.::r DISNEY

A r.:rJBRllA DOS

lMU\'lATAS
Tecnicolor.

Censura até 5 anos-

Império
ás 8 hs.

Humpbr.�y Borga.rt
Audtey Hepburn
William HQlden

- em -'-

SABRINA
. Censura até 5 anos

Rajá
ás '8 hs.

Staco
" Moore

Harris ElIel)

-em

CIDADE PERVERSA
Censura: até 18 anos.

Nad'i! ,de

REBtlES
Exi!!l em se" carro

Lona de freios COLADAS
- 60% mais no apr-.!)veita
IllP.nto dSSl Lortas.

,.Esta marcada para sába- Preparando seu 'guarda
bado próximo, a regata dos . roupa com o costureiro Len

"Veleiros de Oceano", FIo- zi, para uma temporada em

rianópolis Cabeçudas, num Brasilía, e bonita senhora
patrocínio do Iate Clube de Stela Maris Piazza Souza.

Cabeçudas.
Também está muito elo-

No "American Bar" do giado, o esmerado serviço
Querência Palace, / palestra· de bar e copa� Direção do.

vam animadamente os En· "Baiuca"," na recepção do

genheiros: Lazaro Bayer e casal Charles E. Moritz, em

Paulo Melro. hDmenagem ,ao Almirante e

a sénhora Murilo do Valle

Já está circuhndo nas e Silva.

bancas de revistas, "Rio .Ma
gazine", revista que comen

ta a sociedade brasileira.
Amanhã na "TV" Floria

nópolis, "Gigi", um "chow"
de Celso Pamplona, apresen

Pelo Vôo da VASP, viajou, ta(lo por Antunes Severo.

ontem para São �aulD, o. dr. '

Francisco. Gri1lo, Diretor _ .. Oumprimentamos a senho
Presidente da Firma CarlDs ra dr. D.jalma Araujo (Ma'].'·
Hoepcke S.A. g'ot), pelo seu "niver" na

última quarta·feira. ,,' ....

Julie
Procedente de Paris, éhe

ga;rá ao R.io 'de Jaheiro na'

Pl'ó#��,f5em���, �o ,v.:�l
de Mello, da 'Co),pd ,Diplo-
mático, em companhia de

sua l;>orlita esposa' Elizabeth

Gal,lotti V. de Mello.

A sociedade de Itajaí, pre
para\�e_

, par,a /2.. casamelJ,to
de Helena B"I.u'er e dr. Pau
lo Cabral, acontecimento

m,arcado para o próximo
mês.

Muito comentada a ele- P1.1Dcedente do. Rio de Ja-

gãncia e bom-gosto, das se- ,neirD e já está atendendo.'
nhDras: dr. Hercílio Deecke: sua clientela na Casa de Sau
(Man:i) e Vera Deecke, em de São Seba-stiãD, o. dr. Er
recente recepção no "Taba- miro. Lima Sobrinho.

, ,;

OSVALDO MELO

DEFENDENDO AS BELEZAS NA
TURAIS DA ILHA - M;edidas solicitada�

, pelo sr. Prefeito de 'Florianópolis, Genera:
Vieira da Rosa, dirigidas ao �r. Delegado de

Patrimô�o da União 'eln nosso Estado, soli,., '

, citando seus bons; 9fícios no sentido de, qU€
sejam' tomadas provídências de resguardo àf.
raras llelez� de nossa ilha, como se' sabe

, fadada ao Turism.o, felizmente já em marcha
atraindo as atenções'aos inúmeros passeiaú
tes que nos visitam atualmente, vem sem dt

vid�, diciplinar o,�mi�.jêrêc�dQ à Pre

feitura, 'meios segrir_ pai�, -e��$ejam HE

bele� ,de nossa ilha .,prejudiCad�s.
Dentre as 1medidâS soJiêitadas, !r,essal

tam como principais as· que lembram tornaI

,de utiljdade pública e domínio útil, de todm

prévia para construção de prédios e abetura�
os tm,'l';enos de marinha, ,exigência de licençê;, ,

d\; :::0Võ3 loteamentos, declaração dos ccn

t ,� �',,�úneários e outras semelhantes.
. i'_..;sim, postas em prática essas provi..

dências te;remos resguardadas as belezas na
turais de Flo:rianópofís, terminando de vêz c;

tumultuamento Idas edificações e dos lotea
m.entos.

Temos, certéza, .que o sr. �nge:nheiro
Delegado do Patrimônio d�"Uriião em ��yta
Catarina, tudo fará para á�dér' àqu'élas

.

jm .

.tas �oIicitaç6esl, apressando e

-

, diciplinandOl
o .turisnlO em Florianópolis, agora em, :plení:1

(' �::'IaI:;;t sua r�afidade.
,: {l?}�i'.::Ll;�: ,\.�" ,,���i: :' .. : ", .

/ .','iSic·,. <.,.t(Vi;'Ç"(i2:i!ii&ii�1\�;:;:l"j

'� "'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Despretencíosamente o ob-: do florianopolitano pela íns- ' 'ranã com tôda uma bôa ba

Irilleu� l\'I6nte Branco < jetivo, a -ser atingido é, o 'de talaçãó' de uma emprêsa _ .gagem de conhecimentos

informa-lo e orienta-lo, 'sô- que só pode beneficiar um que' por muito tempo aplí
bre o que pàssa. rio -mundo povo. E, isto por que? Por- cou em Itajaí e Rio do Sul,

das artes e prtneípalmente que a impressão inicial se .Agora' êle vai ser o Diretor

acêrca do que se 'processa eterniza. Já que os, ernpre-'. Artístico da caçula. Outra

nos veículos que 'sã-o .os te- endedores do canal 11, tiV5-' contratação na Santa Cata

ponsaveis pela diVUlgaçãq ram o arrôjo de instalar, 1,-
1 rína, é-.;i, do' [ovem jo-rhaHs-,

da cultura, !toje' mais' do qui - quando todos acha-: ta João Carlos Bíttencoth-t,
As Mais Belas Confecções que nunca, é necéssãrío vao , vam impossível a i')rimeira.. que durante o ano de 64 a

brasileiro um amadureci- TV, espera-se dêles também tuou _em Belo Horizonte.

De Passeio Elpotlé e Praia mento maís sólidó .

e uma uma bôa etnissôra, capaz de Vai pertencer ao setor de

E IS F I d 'p
" 'comprenertsão màíor. . Den- divulgar bem e de oferecer Rádio-Jornalismo.

m' aci ita íssim'os agamenl�s', tro-dêste espírito é 'que �'ro- o que' de melhor um teles-
,:.�� Lauro. Soncini está

! '.,

'

curaremos construir:· êste pectador pode esperar, narrando . bem. as partídas

Na A MODELAR. E MAGIE_8',OU''T,10',U'E..•.. pequeno canto dê,:pagjií'a; de futebol que são disputa-
deixando 'entrever as,' apre- E Rádio .

das pelo certame catartnen-
ciações concretas 'de' .raros se .. Lauro, após longos ,linos

que "aparentam. 'obscu'i-ida- Com o advento da TeIevi- de comentários" partiu, P�i:r�

G
' de. são na terrínha surgiu o

a narração.

a,fanhofos voltem a emeacar ': cO-, ' " , ' que se esperava � a velha Por hoje e �6. Amanhã
. , . ,

. Televisão
'

. díscursão dos. diretores de

Ih· f
.

. . tem .maís e .não duvide da

eítas a ncanas e asiáticas lniciátiva. 'corajosa -sem �á�,o�b���:V:�e�r!��oa;,::; TV,

ROMA (BNS) - Gflfanhot�s�' amea- ,dtlVi?8i;,� ,dO�1 que . tr,o�e�: destrói o rádio. Nada disto

d
'.

I
-

.
'

, .'
- . ,:�".; ram- um cana de, televisão coleguinhas, se querem sa

çam, estruir as co heitas de. varIOS": palSeE _ pata �antá:, Catarina: A 'tate-· ber façam uma pesquisa e

africanos e asiáticos ' ao fim de dois -anos de·' fa nã�' é fáéÚ, Isto 'co�pre; depois procurem é melhorar

I'
,

'l"d d' .
- '.

,

'

, ,:.,. endernos. �pesar =qe .'�e:ç' Iou-.' as programações - de . suas
re ativa tranqui 1 a e, o malOr período "do� vávêl a implantaçà6 de mais' ãntragáveís estações de rá-

últimos 30 anos, segundo comunicação feitél '.um veícftlo -de impie�a" �l-, dia. Primeiro' que a ,TV tem

ontem nesta cidade pela Orgàlliizaç&o;.para: é) ';:��::h::rg��a,�f}a r��s�� �ã�e�;�b����; ��:oe� ����
Alimentação e Agricultura das, Nações Uríi- vaso Orà"FlOI4l)1?P�Iis" era nal e o rádio, também. Em

dasi (FAO:\ '. .

-

_

-

' antes ��e exist�,e _ o. canal segundo 'lugar algo muito
. :/". ,".

.

.

\ ; ll,.'a, umca capl�al:"de' esta- mais import�nte__

-:6 ppdei'
O Sr. H.'Br.edo, especialista do órganis,.:.· dó no Br:'lsil, �� ..�rid� hãO'sê' aquisitivo doS> recep'tores dB

t
,. d

.

d'
.

C:· ,til'lha·o mais 'módenio,·em�
.

rádio, 'é bem' rhaior qu:.) cs
mo nes a especle e pragas, lsse que ()é ,

en. preE{ndltÍlpnto ..
da 'elettôhiê'a aparelhos de TV, e

-

outro

tro de Inv.estrigações 'contra os
. Gâfanhotos " .' .', ." , .' ,,-",' detalhe airída em favo: do

d
.

T
I
d L d

. f h' I
- a te�evisã:o. Entr.etanto 'a rádio: o período de trans-

ormcl la os em on res ,In ormou
�

élver: c pr'e'ssa d� pioneiris��: • do.s missões ,difere muito no fa.

calizado três grandes .concentrações no Pa-' própri�üírios' da nova Qrga, tor tempo.

quistão Ocidental e uma na Somália n�zação,: f;êz ,

("Jm 5�� _ s�r-•

glssem erros que sao rmper- Agora voltando ao C'lSC

Em ambos
.

êstes .países, e· também ··na doávei.s' a es.ta 'àÍtuia.. Para' d
,-

d 'd" d'as emIssoras e ra .10, a

Etiópia e India., descobriram-se. grandes começàr" J'l, apar�lhag�m ,tec- até para enumerar as falhas
a

nica não permite .período 'de gritantes, de estações que

grupamentos de gafanhotos,' enquanto ·ou- petmanêhcia ilo '

ar, Ainda já viven:í há anos dormindo

tros de menor quantidade foram localizados mais:' f,alt� de fu.stalações nos lOl�ros conseguidos,' O
. .

. adeqüadas; pess.oal' 'que" fi� drama começa pel13.s prog:'a,-
no Chad" Argélia do"Sul, e Niger'''do Norte: zesse um éutso .de â:dapta- mações que são tão mal fei-

Os gafanhotos da Somália - aprésentá):"G çãb (pelo m�nos' 'tê,criicoY tas que a gente tem vergo·
em cid<ides' de-' ÍnaiÓ'res re- nha de dizer lá fora

.

que
um grave perigo à agricultura da Etiópia e· cursos e 'como sé ,nãó; bas- Santa Catarina possui duas

do Quênia, temendo os técnicos da FAO que ta!se' re;olveratn' ·lànçar. u- emissôras de ondas cürt'l.S
. ma programação no . grito. e o pessoal militante terr.l ca

comecem seu movimento devastador "ria- "'111'1- Tud.o o q'ue se p'ode' c'-onelui!· ,

pacidade para oferecer oom

está ai - o. desct:édito gemI
.

rádio. A verdade é esta' -

bons valores não faltam, -o

grande 'prejuizo do n05',0
. - , " '", 'rádio são as direções ar tis-

G �_ST � DE ·C. � � t'1 .' ticas, que de artístico nno

,
_ � apresentam nada de novo,

,ENTAn�f)f;tl\ i,UE 'lJr:' \ Você liga para uma em�sso
ra e só poq_e,,�vir nove]!,.

Outra só música. :Mas. ad:ar.
te você descobre uma qt.e
ainda está naquêle tempo -

fulano oferece prá ful.an�-t
com muito ainor e carin1:a,

o Coração de Luto. E a �oi-

5"1 não fica aí, parece até
, que todos os diretores s,e
combinam em determinados
horários. Você escuta for-'

çosamente a' mesma progr::.

mação em todas' elas. Pro

va disso é ali' I?or vólta de

18 e 30, quando o ouvint-3 é

obrigado a passar pelo Tosá

rio de besteims esportiv?s,
bate-papos e aS gritante,;
manchetes . do dia, qu� só

falam em futeqol' decaden

te, E" pena que os aralltOt,;.
da redenção esportiva ain

da não se. ach�ram decaden

tes. Correndo o dial, ainda

se pode constatar a falta de

gôsto' dos programadores no,

que se ,refere a programa

ção musical. Outro dia êste.
penitente ouvinte, observ'l

va um locutor anunciar 'mim

, programa que se intitula

Serenata Moderna, a Or

questra de .Olenn Mi.ller

(O�ff(é:ONI.it nUM QUE� l1PO
Gi �l'lVl ('

Aconteceu que. hoje, nós
estamos começando uma no

va seção . nêste matutíno,

Dua: hll\(llu I, .. .u-v. 1,° l

..

--------....;.___-------- ._, --...........___

mavera.
--------.--�--�--

As Mais' Belas Confeccões
;,

De Passeio Esporle e Praia
Em 15 FacililadíssirnQs Paqamenlo$ .

Na A'MODELAR E MAGIE·BOUTIClUE.

instale em seu
.

trator �c esteiras os

ROlHES DE lUDRlflCACão PERMANUIE
pro�ulos CAURPllLAR geDUÍnos

A lubrificação periódica - que toma tempo e dinheiro

é eliminada com os Roletes de Lubrificação Permanente

Cat. Já vêm 'lubrificados e sua carga. original permanece
eficiente até o recondicionamento dos aros e flanges. Tes
tados durante mais de 5 anos, os Roletes de Lubrificação
Permanente trazem o mais alto indice de qúalidade, ga
rnntido pela tradição Caterpillar.
Com o uso de Retentores Duo.:Cone, a vida' de todos os

compOrtentes do rolete é aumentada consióeràvelmente.

'DECIDA-SE PELA ECONOMIA, CONSULTANDO-NOS!

flGUfRAS S. A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO
Av. 'Assis Brasil, ,64 - PÔRTO ,L LEGRE - Rio Gr,�ndc do' Sul

Fili"ais: Cochõeiro do Sul; F:crtanój:lOlis e 8.u�tenal) .

quando?

Rãpidas 'e Rasteiras

I

ce

.-
--

��_�_:_
.��-=-=

.

�i"" �..
�.

---------::r.�
Especialmente fabricado; paro' o construção de açudes, taipas,
barragens e paro preparo do solo e irriqoçôo.

- 40 H P - 4.400 Kg -

ASSIST�NCIA T�CNICA LOCAL COM EQUIPE TREINAOA PelA PRÓP!!IA fÀ5!lICA
• ESTOQUE DE PEÇAS PARA REPOSiÇAo. ;nREGA .MEDIAYA E FACILlDA()�S DE
l>!AG4MENTO,

\

IMAA 9.Ao
111.111 'Yó1V!il6r!1ft'db 1l6trla. 't98'I • Fbnt; '-'!iIIl - �,:Pc>rlol 2020 c pORra AL�GRE' - RS

End. 1ele9'-' Ptl.TRQl - Filial, R,.." 7 de Setel1'lblo, 1051 " forle 1979 .

...
Caixa Poslal 324 - ·Slon..,r:ou - se " End. rel<l9i.:i\GROPA.ntOl

- � ..-.._-_.....-__,.
�_.----------------�'--�---------------

.,

Dma Jall: carrelar .e der carr-euar p�{rDleirns
LOND�ES' (BNS) .Esta nehdas, essa .nova bóia ..')()· ção das .rnangueiras... ' Vê'11 elo petroleiro ficam 'o>

instalado na. costa' britâr.l- de ser instalada nU,m ponto A bóia" é.prêsa por cor+eu- tona e ligam-se, na bóia, a

ca o protótipo de uma Ilóia onde o bar?o possa fundear tes a ul!la caixa-âncora colo- canos que descem até à cai-
de amarração que dispensa e então facilita .as -ooera-' cadano-Ieíto ,.,ó.··.m:u,· 'COP1'

-

os convencíonaís ancoradou-' -
.'

.
.

-,
\-l
..,

xa-ancora e dali segue pan
. , çoes.

.

a!'; correntes 's9�np,'e em'. i€<1 terra, Esse pormenor redlF.
rbs para'duregar e descarte' A bóia foi: projtltàtla P"1ni' são .. pàrá restrigirem o ,111" J o tamanho, dãs mangueiras
gar petroleir,os. ,Qua-ildo ,a eliminar 'algumas 'das de,::- .. vilnento "da 06ia. sol) (jU i· e evita que elas, se c1esg�s'
profundidade da �gua é vantagens ligadas, aos abco,' quer,. éQnd�ções.. de mJ�ré, r�:l tem no .contato com o leit,
insuficiente para ,a atÍ;aça- 'rad�uros onde. a va::',iedac:::i. mm:tgue!ras 'flé,xiveis, 'qm: 'do mar,'

ção dos novos e, gig'l.ntescQs das, cOndições d"1s. ondas É"
.

.' ,',

petroleiros de cem· mH to- da maré causa ,a 'denerioi'a-, ..'-------> .._.,....,,...._---'----_

',Há pouco tempo foi demonstrada na In

SERVIÇO SOCIAL DA' 'IND�STRll\. ,gla:tét'ra, uma nova utilidade dà televis50

.que_ apresenta gràride, potenciàlidades.
P::rante uma adiênda de' 200 cientista:

'e engenheh�o�. a Eng'ish Eletric, um do_
grandes empre2ndimcr:cs do. Reino' Unido

. ,experimentos industriais, um dos quais ja
mais havia sido vis".o devido· às condiçõr:;::,
criàdas ao' S,2U rcdcr. 0s experimentos con

sistiram num número de testes para provar

que se podia confiar no equipamento projet�
do para operar com voltágeris extremamên (

altas. O desenvolvimento do� servicos elé',!
cos no após guerra e::;:..ige um, ti'ab�lho' p .... t

leIo de equipamentos elétricos. capafes de ,_

portar as cargas sempre crescentes. O mÉli_
mo standard no momento é de 295 KVJ ,

êss.es 'manufatureil'os desejavam demonst�' ,

aos cientistas e engenheiros que já s� pOCt
contar com equipamentos capaz�s de supr
tal' 450 KW com a devida margem de s

gurança, e que êsse ,máximo poded. ser p�l
êles ultrapassado.

O apar,elho sob teste, consistia em inter

ruptores gigantescos nos quais,' sôpros de ar

-de 'alta pr,essão for:mpvam
-

um arco' quando
era desligado o circuito. A operação de tele
visão foi levada a cabo com grande eficiênCia

embora o equipamento, fornecido pela Mélr

coni
. Cbmpany, só houvesse sido instalado

na noite anterior.
A tele-assistência pode observar "ü

loco" os vários testes realizados em rápidé
sucessão

.

com equipamentos in�talados BC'

mais afastados pontos da fábrica. Essa "Vl

são compreensiva", possibilitada pela telev;
são é indubitavelmente,' uma grande vant2

gem que terá grande repercussão na indú
tria. Em verdade,� abre caminho para o co

trôle centralizado em um só ponto de tôci
as operações realizadas nas grandes fábd
Os testes marcaram a primeira vez em ql
os cientistas' e e�genheito da English Eleb

puderam examinar de perto e de uma só v:..

todos os trabalhos de pesquisa realizados TI

gigantescas instalações de Stafford.
- x X'x-

Segundo fontes fidedignás, a torre

rv na cidade de Tubarão, já está devir;
m,ente instalada restando apenas a inaugu
ção, a qual contará com a presença do er

nheiro Dr. NeWton Cotrin que efetuar

montagem.

a) -:- o. Caminhão ;'FORD"
(do ítem 1.0, CrS 1.000.000

(hum' milhão de cruzeiros)
à vista, ou' 40% à' vista -e os

restantes
.

60% eJ;l1 4 (qua
tro) 'prestações menSais, a

crescidas de juros de 1% ao Assim, cada veículo .re

mes sôbre, o total do saldo ceberá uma proposta em

devedor. ,envelope fechado e rubri-

Entende-se que, qualquer cado pelO proponente. Não

proposta que ultrapasse o ,impbrta que o mesmo con

preço,' l11ínimo' acima ofere- 'crorrente faça propostas pa

cido, fica,rá sujeit'l. às· mes- ra todos' os veículos, . po
'com uma melodia cria(la mas condições menciona· r�m, tais propostas, como

antes da guerr'l: Onde está das para a proposta_ do pra- sé esclarece acima serão
o· modernismo do noss:l a- ço mfnimo acima apontada. ' feitas em envelopes separa

migúinho?
.

isto é: 40%, à vista e os res- dos, veículo por veículo. As

Diante dessas anuncL\das. tantes' 60%' �m' 4 (quatro) propostas serão abertas na

'coêorocas o ouvinte aínd:1. prestações'. mensais.
.

presença dê todos os co.n

tem uma esperança e ,P'31:" b) - O JEEP DKW Ve- . correntes. Os pagamentos
gunta p:ua os '$enhores c'Ji- mag (do ítem 2.0), Cr$ .... deverão ser efetuados em

retores de errJissôps, até 1.300.000 <hum milhão' e tr&- moeda corrente do país. Na
zeritos mil cruzeiros)..

.

parte externa .do envelope
'P,Ilra o veículo inencic;ma que contém a proposta, de

do n�· alínea (b), as propos- verá const'iLr as característi.

tas se vinculam 'às mesmas eas do veiculo que interessa
,'** Dizem aue a di!''3d;_o " condiçÕes do veículo espe-' - ao proponent�, porque é

da Diário da Manhã, proibiu cificadp na alinea (a). facultado a todos os propo·

seus funcionários de atua· Na hipótese de pagamen- nentes a retirada, de sua�

re� na TV Florianópolis, A- to, parte à vista e parte em propostas antes da abertu·

legl:tm os dirigentes a 00il- . parcel'iLs, o veiculo será ra àas mesmas. Vencida a

corrência que se ini.cia. transferido com a cláusula concorrêncÍ'l, no mesmo

*** Antunes SE'''ero deÍ,}:0a de "reserva de ,domínio", a- dia 27 de janeiro,' o veículo'

de dedicar !2'T"n(le parte ele té . pagamento final e o sal- será entregue ao comura

seu tempo à-o rádio e tomou do oferecido será coberto, dor, mediante cumprimen
!I dura missão de diri.gir �r- por NOTA PROi\USSO'RIA. to das exigências ,supra re

tisticamente o canal 11. idôneamente avalisadas, no: feridas. Os veículos de Que

Grande perda para o eV�1' ,e' respectivo valor. trata o presente EDITAL,

um bom ganho para 0 vic'Jeo. En�nde-se que as pro- se enc,�)lltram à disposiGão
Ele continua corri o seu pon . postas de pagamento à vis- d0s i,*,erP.�s!ldos para exa

to de Encontro nl'!. Guarujá, ta, têm priorid3de sôbre as me e verüicação, no Edifi

diári"lmente às 11.30. propostas de pagamento à cio Palácio da IndústriA, rua

.*':.., A R,:j,dio Santa Catad- vista e a prazo. Feline Rr.hrnidt esouina

na promete" uma comnleta Não' serão ápt�iadAs pro- com 7 de setembro. no ho·

reforma em sua narte f:écni- postas que' não traduzem rário dlts 8 ás 12 horas e

ca e anuncia um!'! nov!'!, fase ,as conclições mínimas aqui- da,s 14 RS lR horas.

.

com o e!>ouemH fi!), <l nrlrtir oferecidas, berif como --ou- 'Qp-nqrtament.o Regional' do

..
de feverp.iro. P::>'t'!'! t::>nt.o con, trras que estejam fora do Servino Socittl da Indús

t.ratou Don<lt.o 'R,Anlos. um imperativo de pagamentO ii tril'l, em �l'lnt.a C!ltq't'ina, em

do,s l>()n� h()mpn� rlP. TlÍtbc, vista oti 40% à Vista e 4 S riPo ;"",p;rn de HIA!).

uitd se rierl;�ava ao ('quatro) ,prest::teões men- A Comissão de êon�orl'P"cja

"�to Donato veio do Pa- sais 'do sàtâo deved<ir. 15/1/65

SESI
DEPÁRTAlYIENTO R.EGIONAL· DE

, SANTA ,CATARINA

VENDA. DE· VEicuwS Os ·interessados. na com-

I
pra dos veícuios, acima es-

EDITAL ,pára' Coricorrên- pecificados deverão trazer

cL'l. Pública.' da Ventla de SU'lS propostas
.

�o . Depar
Veículos do Serv190 ..

SQcial tamento Regional do' Ser

da Indústria - Departamen viçd Social da Indústria Ó':)
to R'egi.onàl. de Sànta Cata- Santã Cata.rina, sito �o EcÚ-
rina. " licio Palácio dà Indústr:a;'

�t}IO.'pr_��Emte, . ...Ievamos ao, rua �lipe Schmidt esquina
conhecimento 'de quem in ,com 7 çl� :,;etelh;pl'o, 5� j an

teressar possa; qUé.-se' en- d'lr, nesta Capital, no dia

contram à venda, median- 27 de janeirO. até às 10 110-

te concorrênGia ,públic,'iL' os ras, hora esta em que as

veículos abaixo.
"

especüica- proP9stas ser�o recebidas e

dos e de propried�dê 'dêste apreciadas, na presença de

Departamento' Regio�al.· todos os concorren,tei> 'pela
Lo Um Carninlião Comissão de Concorrência

"FORD';, ,ano 1948,,' côr cin- Pública, dêste Dep,'l,rtamen
za, motor n.o 8RÍ6584, 6' ci-' to Regional.
lindrds. As propostas dev-erão vir

2.0 - Um ,Jepp "DKW em, envelopes fechados com

VEMAG", ano 1962.' ,.A.. ""r- o máximo de sigilo, trazen

de limão, motor· n:o ,.I.(){)6017, do com tõda clareza e pl'e-

3 cilindrós, 50 HP, 'tração cisão o veículo que interes

nas 4 rodas. sa ao proponente com o

Os. �eículos acim�;' têm os respectivo valor de oferta

: que se�á definitivo, Ê in1is

pensável �s assinaturas dos

interessados na respectiva
propo$t"1.
, ·As propostas deverão 'Sê

referir a cad aveículo de

per si.

seguintes preços
de ,oferta:

míhiinos

,

.' \

Ufilidade da Televisão
" Manuel Martim

-.x X x-
Na cidade'. de Tmbituba foram ,inicit

os trabalhos de instt=llação da torre de TV

quais estão à cargo dos engenheiros Dr. 1

ton Cotrin. de Volta Redonda e Dr. Err
.

Cotrin, de Imbituba. 'frês milhões de C1'1

r-os serão gastos com a montagem da ref'"
torre recepto;t';:!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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des amizades. O Alte Murillo, assumira am-

da neste mês as elevadas funções de Diretor
da Escola -de Guerra Naval.

HOJE, na, 'Escola . de Aprendizes Mari

nheiros, às dez horas, será realizada a Ceri
mônia Militar de Passazem de Comando do

..... . ,

Vice Almirante Murillo- Vasco do Valle Sil
va ao Contra: Almirante .Aureo Dantas Tor
res. Estarão presentes altas autoridades . CI

vis, militares e �cl€siásticas. As Ordens do

Dia, serão lidas' ]:>€10 Comtes. Odilon Lima
Cardoso e Hugo Prctógenes Guimarães'.

ACABO de receber convite do Sr. .l

Sra. Antonio Ramos Netto e da: Vva. Mar

got H. Robaina, para o casamento de seus
filhos Edná e Robe rto 'Armando, . próximc
dia trinta na Matriz de Nossa Senhora ela

Graça, às dezenove horas. Após o .ato reli-

LOGO à noite o Almirante Aureo Dan-. gioso os convidados serão .rccspcionados no

tas Torres e oficialidade da Marinha, sedia- Clube XXIV de Janeiro, em São . FrancisGo
da nesta Capital, oferecerão uni jantar no do Sul.
Alinirante. lVIurillo Vasco do Valle Silva) ;nü

'

Oscar Palace Hot�l.
'.

A "ILHACAP": está rec.2bcudo a V15"-

ta de pessoas que estão cÍÍ'culando em férias

pelo Sul, do País,FICOU difinItivaroente marcada para
o próxImo dia trint�, no Bahleário :Morro

dos Conv€nto� _'_ A V Festa da Rainha do

Atlântico Catarüiense de 1965.-'. ,no Iat'2

Clube daquele belíssimo re{!anto d,e vera

neio do sul do Estado; ria noite de t,2Tça-íd
ra, por telefone o Dr. Dilor Freitas, diretor

- daquele Iate, entrou em entedimentos corri c

Colunista na referida promoção desta Colu- apróxima�--�-�
na, que foi· inici�da em i961, no Bal;n�ál'iü ;

..

de CanibuTiú. A R'áinna de1964".-. a b
..

·

oni- 'FALANDO I B' '1\
.

N'"
.j

.

�

_

eUl carnava, o aI e lu-

ta Y,e�a S.ilva, J)�ssará a, faixa simbólic;il-,eD1 . l).icipal de FpoJis 65, que acontecerá no Clu-'

sua substitut.a q�le será eleité].. FuLinf'o�tri8\do, bel :Óoz;�: cTia '.2.t) de :fev�r:ei:to, abrirá as. fE.t;�
que há gra�de expectativa em torno .da· TE- tividadfs carnavàlescas de 1965, com � a Eai
ferida promoção que vem dispertando a. s\)- nha do Cjrnaval. \

ci-edadé das Cida�ef; do' Sul do nosso ,Esia-

PROGRAMADO' para arnanhã na T\í,

Fpolis.� U111 cksfile .de penteados com mo

ças da sociedade florianopolitana.
. /.

AS . E.�C,OLAS de Samba, Estão

grandes atividades para o carnaval que

NO dia OnZ·2. o r:adialista. e acadêmico
. Nazareno Coélho, trocou de idade.

DE,viagem prograillada para ama- "

nhã, ,por terra com destino ao Rio de Janei- ONTEM. Emílio Cerri, da As Propag f

1'0, a famiJia Almirante' lVIurillo Vasco. do TV-Fpólis.. comemorou aniversário .

. VaUe Silva, QU� lJ.::sta Cíd�dei ciebmrá' gr2.r' --

"

do,

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

---";__."_

'7

de doisDentr
transpf

'''''''ç'ONC:·
.
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LONDRES (B.NS)
'. /

U$ novas t&cni::as cini.rgic'ls
DJ c�.�·<1çãc, atI�vés da f,ub.;�

tJtui:)ío de Vá\;ilhas defc;;·

tuós,:,s, consid�ra que o' cm-
.

�ê,-�to de corações é a maior"

espel'nnÇ.'� q;�e·· atualn"lentB

pode ter os cardíacos.

\ ,:;

. Foram Remetidos os Processos '.

NITEROI: 13 (OE) - Foram remeti
a CorTegedol'ia Geral do Estado do Rio

Funr1�1.,;ão ]:;'.'itànir2. !:i:·�r.'� 1::.;

vestj;5:l<:ÕCS sôb1'e Enfernu·

rludes (.'8rclbcas verei de C.J.:J
1: .

bras. estcl'lipas ao cirurgii;),é)
D(1n�l·1.d Lon�l11ore, àclNíl:J
ao Hosptta.l de, EhItmnida
des C::.rdiacils, de LqndJ'�s
e que. qtualmente estlldn a

possibiliclacle de' 'enxêrto3
de corttGõ�s. O Dr, Langm,)·
1'e espei:1 poder 'trrmsjibu
tal' sa,tisf:\tél1'ioJ,T1E'ni:e CQO':i

ções hU111nnos untes de ,:0'
corridos dois anos,

os processos contra os ex-gvernadores Cels'

Df:�Dl')h'a Carvalho Zanoti e. Badger Silv<;l"t<
O Pl'OD1otor� declarou que· nenhum dêles t

a:l:'Jntado como incurso na Lei de SeglÍranç:
- 1\[acionaI.

.

Antes de podcr .
n��IEzal'

cain êxito ta.is operaçües, a

cha o cimi'gião br-iti:mü..:o

ser necessário resolv01' o'
.

.,

"

prolJlomu da expulsü;:>· de.>'
tecidos estranhos no o1'gq,.'
nismo humano. Este futOt"
s0.bre o qual 'os cientist&.3

estão faz6n.do
.

intenSf:l'S in-

vesdgll(Jões, é o motiv0 r8' F'" I' R f' EI"
.

IA citad::-, Fundação, Cfla� lo (iUal o enxêrto de ceitos '. avora'\� a
.

e prma· eltora·
do .em 19G1, récebe' ó apoio órgãos, como os r,ins, é tão DIa ] q (O )df1is ljrincipai'S organizar.êi(�"; .

pouco seguro e de resulÚ>, 1\, . _<.> E - Deuois de despachê:1�l.'·
mécUcas da Grã.Brenanhü.· ,d,os_ GUp pouco alentadore3. "com o Presidente da Rep�blica o líder d�J
As doações em espécie, nu,

. Góyêrno. no. Senado, Sr. Dani�l KI'Uger', 'ln'"
{;rã-Bretanha, são ger,lln1e'1- . (, Dr. Longl:lioÍ'e estuda �-

� Q

te daclas a org8.nizações, de gora ,.a p'ossibiIidad�. de oh-. I Íüfesf:ou-se favorável ;: reforma eleitorélL
investigaçào e a hospür},3, ter uni métôdo

.

capaz de 1 -

1 ' .

d"
I

\
\ '

.

senc'o -ar"....8 "', s concea"I'C-(aS c"t t r
.
com a. reüuçao (O numero (e �partidos ..Di.,-

.l H • " Tansp :::mtnr, "em . perfeitas
indivíduos, con(liçõ�:3, o çoração e os

se também que hoje ou amanhã, será
-

no'- .

,pulmões d� úm� pessoa re- J'''eêxlº O .nov:o Seçr�tário da Fazenda do Rio
centemente fuledda puia Cil"

fermo.
Grande elo Sul, pondo fim a crise em seu

Est9d?�
. .

.

o Dl'. L"ôngmore, que v,,,u

longo tempo aplicando

":i::

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários
.

. .

cabelos). Esperar Ílm' ou.

dois qias a fim de veriücar
se não houve reação: verme
ll�idãO, :COC�il'�; cczQllfa. N<1

hípotese . de qUÇl.lqU01' íncom
patíbílídade, abandonar o

produto ou escoíher um sob

outra . forwa (disco. abrast-
vo, por exempíoj- ,

Um segundo conselho coa

rá sendo a mesma, isto é, síste em verificar se a pele
qualquer produto, ,quer se se encontra i:r..tegra, sem es

apresente sob a forma. de coríações, Não usar qual
creme, pasta, liquido ou .pó, quer depílatorío se �h()uver
e indicado para eliminar os o menor do vermelhidão cu

pelos do rosto, deve ser estoladura.
posto imediatamente de la- Em relação :l escc lha do
do, As meSI11nS palavras pó- produto a Iorma 'iaui.:1H ,;

derão ser aplicadas em rela- G,' ptefcrir:ht para as grandes
ção ao uso da cem ou da: Ii- I superfícies enquanto , que
xa para depilar, l}ara as zonas P(�quf'rl"ls o

; Só se compreende o em- uso I de um creme é ;n;:::.i<;
.prêgo .

dos depílatorics ps ra índícado. .....

mi pernas e, '1ssün. mesmo, T::;':l'.bé!H para as aranctes

li ',l':tc' (. nrf:)féTivel ter pelos., regi!}G:> , onde n pele for 1:'3.;5'
fortes porem 'clareados CO:11 il'llte res+stente e corri jJ"l -s

a�ua oxigenada. do qt�ü npli- pOU00S numere..sis. nó,.:Je se

C!1l' r.-rGéll.ltos pnra retira-los. law;ar mão do disco, já cí-

Em todo caso, como me tacto anteriormente.· COIlB

dida excepcional, daremos t'1 êle de um abrasivo ma-io
adiante alguns conselhos �ixado num saco de borra

que devam ser seguidos an- ;}1·1.f\. ou matorínl semelhante.

tes do emprego de um de- Gensl'kamente' são conheci-

DELEGACIA EM &ANTA CAffARINA I

AVISO AS EMPRESAS
'

Quando e como usar os
.

de�i,Iatorios'? .

DR. PIRES

Ja diversas veses temes

escrito a respeito da nocíví
dade do emprego. dos depi
latoríos no rosto. NosSJ1 opí
níão sempre foi e contínua-

o DELEGADO DO INSTITUTO DE A�

POSENTADQIUA E PENSbES .DOS CO�
'M��HC1.AhIOS NQ ESTAPO DE SAN:r�\
LA/ARINA, avisa a semprêsas 'vinctila�la�
av IAi'C� que tcndo em vista a Lei no. 4.440
de: �ji 10/64, publicada no "DIARIO, OFI
CiAL, DA UNrÃO" de.,29/10/64,

-

deveràc
efetuar (J recolhimento das contribuições
i ererenses a.o SALARIO-EDUCACÃO . ale..

.' ,

Vendo ser observadas -as �eguintes·· normas
1. INICIO DO HECOLHIMENTO

In'cio em janeiro de 1965, com incidência
, sobre a fóJ na de pagamentos do mês de'de-·
Lembro de' 1964.

1-, (�'. \/ALOlt DA Ct)NTRIBUICÃO " ,.1

2(/ó . (dois 'por cento) sôbre o salári� mínimc
regional de adulto multiplicado pelo númerc
de

o
empregados constantes da fôlha de, paga

mentes a" que corresponder o mês de eontl'::i
ouiçào.

'.

em

pílaíorio. " das co-no Exa'?, c1epih"oriu"i,
A. nrímejra 0'JtS:l � f!)"zsr e arUSP'l �(\1"') fri"c'{\':; .

2. 1 - O sarário mínimo, quando fracic
é detf'l'mhQ" i.'. s-OD.s'bi.!.1r:lD �:'5� .

e'·�'·W'; 'i" ,;lt:dü�k:� ú,:ldo, 50'Ú' arredondado pára o múltiplo de
ele lm1:,'irlm}1 ou seja' uma "ençJG1S p8�". o 8C:'.pr,'go dI':

mil seguinte,
I
r.'::.)(- ..... ;.r!)f')18:_ ��.l.1.n1'l n01U�n1.3 un1 rIcpHB1�::"l.ir· e ,� : .. -

- - - ,._

� lt"-f

rr.'l'if:� c1n 'Tle"",:l.' (h01 "nu '1 deve se rest-imdr ':." -) 'lo:;
.

2. :2 ._.- Para e�eito de cOI:tribmcão St �

C·,)lr."O
.

p,"tl'a uma tin't,nn. 0.8· _.das perna.s, Sn:1l_i)l1.te. "\TH;::C:l. '

d
'

�

__ p�q:a outro lll'l:,,;'("{ 1'8.0 consL�rados tod6s os empregados qual--
. leia.'. Assina e l\'(l CPS�l ):c,"'h--" quer. que s.eja a idáde, número' de filhos e [,

�
. ,to o que ..se aconse1h'u fazer

.

D' I é o empre�:o da alta freqlwn estado civil.
I

�VU gue ela, em apJicação de quanti- 3. MODELO PARA RECOLHIMENTC

"O',f·".,TAf'\C_,I." dade, procf'i"SO cme ("'j'2--0: O lh
J •

. � V. na· sem Gicl'ltriz· f:' sem der .

r,eco. imento das contribuições Se1'8
[dto. d� nianeira análoga às demais contri-

-..

.' 1\10tt;1: 0" Tl"SSPS . leitor's
.

buicões de'. te.rcdros' arreca'.da·das pelo T
..nsi't.:.

r -PO:cle:rão c1irigjl' 'fl nnl'rn��:''l_ �
.

-

S A li O R O S O? ' , rl<\nGiA . desta seccão direta- tufo,. utilizando-�e na Guia de-.Recolhimentc '.

� 8 (J. t} r f f, Z lT () i
. ;l��t�é���:, �1Dr, ��e�� ,;! o títplo, "SALARIO-EDUCAÇÃO".

______.._. ,__-' neiTó; , .. � 4. ISENÇÕES - As €mpl�êsas que de-

_____,_-o .... . .

< sejarem beneficiar-se da isenção de· que tra-:

.
. ta o art.' 50.., da _referida Lei, deverão provi-:

Aproveite: dencia17 a comprováção de que se enquadram
Adquira Agora- S�Jt Colclião ,d�',mólttS nas disposições do I';eférido artigo.

.

.

"

E Pagua-oo Florianópolis, 11 de janeiro de 1965, '.

Em 25 Presações .na. Â Modelar
GuaIter .Pereira Baixo -. Delegado

".!."-I .

i' : ," _� ,,"':r,,"' " l,' 'il .

- ":i.' '·""f';"'�:;\; b -

'

'·15 . .1.��.1.:.5.. ,

"

,'� :�, ,_j_,,' ·'.I··� .!.,I�"t��··;:""lj;5
.. :r·�:'�.�:1::-'�rg_,-: �.�;" \If.>�··

.
- ......

-
.. /�

."-f.\ Uf'Jos m8.is reb.eldes,

"o�---_._----- --.-. '.�- --,"_--.-'''_,-�-.''- '--"_""'--; ...._ ... ---------,---
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SIG'NIFICA
.
PRESTíGIO!

\
' ,

',.
.rl;:

"

BAST��-nE .CURIOSO o OUE DIZEMOS. PORtM CONTÉM UMA EXPRESSIVA SIGNI.

FICAÇAO !
.

.' ",
.

PRESTIGE,' E A MAl. ATUALI'ZADA LINHA DE MÓVEIS C I M O PARA ESCRITónIO,
LOGO, SIGNIFIC,\ PRESTIGIO AINDA MAIOR PARA ·SUA ORGANIZAÇAO.
t CURIOSO SABER TAMBÉM OUE A LINHA PRESTIGE � COMPOSTA POR APENAS 18

ELEMENTOS, OS QUAIS PERMITEM QUE VOCÊ .FORME, A. SEU GOSTO, 160 CONJUN.
TOS DIfeRENTES,

, -

UM GABINETE PUSHGE. REVELA BOM GÓSTO, MODERNISMO E .•. ALTA OUALIO'ADE I
VA VER A L1NHA PRESTIGE E Dt NOVO I�PULSO A SEU PRESTIGIO.

MÓVEIS CIMO
Aet� Quaeid..ade rtrmprcmtda .�

Emly;Floríd'lÍópo,lis<J� Rua Jerônirno Coelho 5 - Telefone, 3478
'

< ..... -' .....�.lh:..·�.�;.;,�,:;.·1� .·�·.r:.-a.."\!�:I'·t,!!rJi; ·jI';V.;M!:i''''����W����l<��)'H'1�:�''._.� ,�i" ':_'h��:

.•. ; .•.. ·

•.•=-1·� L."s")'}i2:.J,J.·L",i. \;i....:4ii1.��""�·",·'i;",;'i,.,iI<;:.w.;,,;::..,.;;.,!��;�····:;���Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EUA ver-
'outro· ano de

__ 0 - •• - •• _ ...... ;,_-.,. __ o �-_ ••_- ._- r..--�-

COLC86ES n�liOJELgl I:DIVINO"
.

MUNU�A:' E CABAVELLE' ,

. . ,

AG�RA
,El\t 2S ,PAGAMENTOS?

NA A" MODELAR
"

. -------

VENDE-SE
Vende-se por motivo de transferencia

para outra locaiidade, casa recém cons.rúida
à Rua'ESTILAC LEAL, 86 -. 'Coql,lelrOS;,cl
sala de visita e janta).', cozinha, 5 quartos 'e

área de serviço com terraço. neceoe-se auto

móvel por conta. tr_:ltar�o me��o l�cal.:_ _

APostfLADE lEGISlA'ÇAO POSTAL
EPIÇÃO 1965

1- Rigorosamente de acôrdo com c

NOVO PROGRAMA
, ,

,

Ii - A ÚNICA que contém:

1) O Regulamento dos Serviços Postais

e de Telecomunicações (Dcc. 29.151).
2) ,Organograma completo do DCT

. 3) Explicações" em linguagem clara, de

todos os-pontos
CrO 4.000,00

Pedidos pelo Reembô.so Postal a' Neste
F. Guimarães, HOTEL E;STRELA. - FLO

RIANÇ>POLIS -, -SC 13-Jl,
-------

MAQUINA DE COSTURA'

VENDE-SE uma em excelentes condi

çõcs' marca "9RAND". Prêço de ocasiã�.,
',:, Tratar nesta redação, com o sr. Phq.no.

, Loja Rádio Peças ,

mesma' rua. l1vVO t:l1ue>.reço - �'u1vio AdUCCl
�ti1 - Estreito.

"Ap.roveite as vantagens de fim, de Ano

COlYlPR� A. SUA :!l',l�.a;E\(lSAO '.'

.. '

I
tt

I

I
I

l'

• oi,

LO

t F m 1 6
-

,
,:

prosperidade
WASHINGTON. 13 � OE Disse o sr, Ht>dges que os

_ 'Em '.de�rat'3.çã:o sôbre as conflitos obreiros na índús
atividades de' 1964 e as pers- tría automob' � -tícs ; reta!

pectivas para �965. 'o, sr, darsm o progresso econômí
Luther Hodges, sec�rio de co no último trímestre de

pom�rcio' 'NortÉtAImir,icanl), 1964. ,"M!15-; antes' de fim do
'

disse que "1965 :devérá ser ano, pôde observar-se oue .8f!

outro, ano . de progresso ge- reínícíara o movimento de

ral na economia :.nacion.1';. ascen,são, econômica" - a

: : Se�n�ó o sr� Hod;;es, crescentou.
'�196s 'acrescerá um". quinto
ano ao.;período .de maior, Revel?u o' Secret�r�o �e
prosperidade econômica do 'Comercío q�e a posiçao dcs

�

pais em tempos de paz", Estados Umdos no Balanço
,

Declarou que "os livros· internacional de pal?;"men-
'"

de contabilidade -dÊ! 1964 Se tos melhorou em 1964, em

fech�rarri coin cifras que comparação com a posição
mostram um progresso sem regtstrada em ano,s ante-

precedente. em qúase todos ríores,
'

bs cil1PPOS das, atívídades e-
- Anunciou 'o sr. Hodges

conômícas". ,

.

Acresce:ntotj. um superavit das eY.:p'lrta
que o Produto B-:,ut;1') N�r.i·')� cões sôbre as ímporteções e

nal - a sorna -tot$! de ,tQ4os. nas receitas oriundas
'

ros

os bens: e serviços pr_d .sí- investimentos' estraneeíros.
dos pela economía

.

- che- Disse que o govêrno ba

gou a 622 bilhões de dólares via conseguido algum pro
em 1964, um aumento de gresso em seu esf'ôr=n nara

6.5 por cento sôbre o de .: as despesas no exterior e

1963. que, pelo menos, não au

mentara o excesso crõni -o
das despesas dos tu-is·�s
norte-americanos no estran

geiro sôbre 3,S despes=s =ue

fazem nos Estados Unidos'
os turistas de outras terras.

Entretanto, êsses :oro�re,,�os
foram neutralizados por
um. aumento "conside""v'l"
no total dos . ínvestímentos
norte-americanos 'no exte

rior e por um declinio no

vinda de capital estrangei
ro.

Està foi a última análise
econômica do sr. Hod=es co

mo Secretário de C;o�é"�io
O -sr. Hodges deixará o caro

.

go, para o qual já f"i �e'ig
nado 0 sr., .1f")hn '1'. Conn:Jr,
um líder industrial.

Após afirmar que o- ajus
te das cüras ao moderado
aumento dos preços em" ..

1964 demonstrou que a pro-'
dução real, cresceu ,*,5 por

por cento, declarou
.

o' sr.

H{)dges:
"Nunca nos anais da na

ção, em tempo de
-

paz, Vi
mos um progresso econômi
co da magnitude e duração
do havido nos últimos 4 a

nos. Nunca antes tantos nor

te-americanos desfrutarem
de uma prosperidade' de

tais dimensões. Jamais a �
tividade economíca .mel'io
rou com tanto vigor e de

niOqo tão lucrativo, num cli

ma de progresso, e confian-

ça".

PROCUM-SE _ casa ou apartámento
PaI1i alugar. TELEFONE _' �490' e �416
druido' condições. :' ,", ", ,

" :'; 1

.

'oee Dàrã'�Exelaaiaçies de· A1e�n.
Vendo os Preços B;.r_L.. slmos

,
;'

. Da GBlID.t::GRUtIN'A�;;' ':'.

.<
,

. :-:;f'!/,o

t'

>,

.,

,IMPRESSORA
'l"

, ,

.' -:,
_. ,.

desenhos
� dichi.

folhetos - catálogos
cartazes e carimbOI
impre'los em geral

� " oopelono
A IMPRESSORA r.tOD�LO possui todo,: Oil ;ecursos

._C.,;;, _

IMPRESSORA :MOOÊl:O),: "
I ._.(

" ,'.. ,

I)E, .'

..

ORivAli)O STUART -. :Cf�
. . t

ifUA DEODORO_' N-i 3�A '4- !
fONE: 2517= fMfij��©;;;:@�Q "

� ....'1;. :.�. , .•

\-� ;'���'-r-'"

,------------- --�1*<...,...;..----�-.".__---------

• '!

ACA
_ .t

. )�

tONTIlA MOS1ClIg,
8AkYlTA�, PULGI/f: �

(!(JPIM ,e TRA�A� �
•

-,

o

.. ,.'

2i81

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

Ai{': i��'·I�bl!.'''P'��·}. i 'a'"
'{

;:: �.(f·.� ;;..
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ORBE·PRESS - BU GA
RIA - Transcorretam 10

i�Hstruç-o H O.Ü·líh�íytJ�d
I'undzha, na Planície das ter mais de 2 bilhões de me- de outros menores, sera um

Rosas, o sistema hídro-cn.,r- ,tros cúbicos de água e Í'l.-, importante tento no cutr-prí
gético de Batak nos Rodo- rão funcionar '. as turbínas menta de grande programa
pes que produz anualmen .e de 6 centrais elétricas por, pelo aumento da produção
mais' de 600 milhões de qui- ano. de energia "elétrica' e das
lowatesjhora de energia e- A 'edírícação dêstes obje- superfíoles ir"jg"ti�c; duran-
létrica e irriga as terras dos tívos nídro-energétícos, co- te o período até 1980.
distritos de Plovdiv e de Pe mo também a de uma séria
zardshik, como também al-

anos desde a colocação em,

exploração da represa artí
fícial "AI. Stamboliiski", a

prímeíra grande . obra. de

construção, destinada a utí-.
lizar os recursos hídro-ener-

• gétícos do país. Os .. ,., ...

220.000.000 de metros cübí- gurnas CaGC2t'iS hidro-ener .

cos de água represadas fa.
zem funcionar as turbinas
central hidro-elétricas "Ro-

"

(e .JE-SE ,�

.

i
,

. Imaior do pais "Iskar", per; :. ," (Uma LAMBRETA LD-1960 (ultima,

:�d:�e ���ia67�()m�;�e�a�: ;:: s�hê:) , -;cm Ótimo estado de conservação. I "

metros cúbicos de ágUa,
'

t" ... ·,�'��'-l�rãtar a rua Gaspar Dutra n? 111!---Além, disso, atualmenta se
'; ,,':',/:,:,Ij.:-:;;,..+". './'" ,!

estão
.

construindo" outr::_s.
, Est:eito: Preço de·ocasião - Cr$ 300.00�,ocquatro ca,séatas. poten�s .. ;;,,· ,,� vIsta. , -JDentro de pouco tempb''''É!s,:-: ,� ..

tará terminàda a cascata. sô·

gétícas mais, entre as qu-us
se acha a represa artífícíal

. sitza", construída ao pé do

dique e além disso írrjgam
dezenas de mil hactares de

campos e hortas na planície
do Danúbio. DepOis- de "AI.

Stdmbolüski", no de:::ênio
ulterior entrarão sucessiva-'
mente em exploração o sis
tema hídro-energético "Jo�

ge
'

Dimitrov" sôbre o rio
bre o rio Ardf:l nos ROdapés,. •

t',� ",'
'. _ iSuas represas poderao r�·

,I' r

---"'-"i�"., "

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

VIBLOK

'. .

Você me conhece? '

'
. , .

Sou- umâ máquina que ajudá -ii 'cons- \

truir sua casa, "" com barro e uma pitada -de
cimento ou seja: 10 latas de barro e uma de
cimento.

_- _.........

Não precisa queimar e tão pouco rebo-" : � rI 1G' I � O
"car, me1hsI"-;ss esClarecimentos rrn::ure o' a-; 'H]' 11 .. !! _-

......;�}i .' I ,'r -, � r' "t.,.. CAiillNA' l.Jl.L� LU u .....\i..,L _J.�L..LJ \........,.\"" ..... ..h.V lU ..... ' "

g.Ente autorizado e exclusivo nesta
.

praça,' VAL '_ Apres.entàção de JAMELÃOsito a Rua Bento Gonçalves., 14. DIA 30 _, 28. GRITO DE CARNAVAL
FEVEREIRO

E D I T A L : DIA-13 __ 3a. GRITO DE CARNAVAL.

USINA DE AÇUCAR ÁDELÃIDE s. A DIAS - 27 � 28/2 e 1 2/3 -. CARNAVAl
ASSEMBLEIA 'GERAL N O F O G O

EXTRÃÕRDIN ARI�"
.

São cm:widados os Senhores acionista!
� ,

., I· '. . ... � ... '.. .

,

..desta SOCIedade para à AssembléIa Geral ���
daI em Pedra de .Anlolar, município de llho·
traordinária a realizar-se com sua sede so;

la nêste Estado, no dia 16 de janeiro do cor.

r,ente ano ,às 16 horas a fim de deiiberaren-,
sôbre a seguinte.

ORDEM DO DIA
1. - Elevaçã� d� Capital Sociàl e alte.

ração dos Estatutos Sodais;
2. - Assuntos de Inter s�e Soda!
Pedra .rlé Amolar, 2 de janeiro, de 1965.

Eduardo Brennand - Va!ério Gomes·
, Cesar Bastos' Gomes - PaUlo Bastos Gome:

10.12.65

. \

Fechado coni'�'ato �pala cons�luçãt)
de trBQsaflânt:ço �ngl.ês de. 58

:' mil' foneladás
, �O;NDRES (BNS). _.. Q nôvo, transa-
dântico "britânico "'Q-4", '''de' 58 mil tonela.Y

. I',

das, d�i "Cunard", será construido em esta-
1·

. ,. J. LeIros esccceses
-

. v·�r, �-;_:n�o.!·-:':2 aos seus

irm'ãbs mais· "\ ... �_':__s '�ueen J.!.jzabeth" €
. .

Qu,een Mary" em 1968.
A companhia "Cunard" ao informal

ter sido concedido o contrato à "John EroWn'

,
'. r

and Co. Ltd." de Clyde Bank, disse que a

qu.ilha do navio deverá s,er colôcada nos pró
ximos seis meseJ). I

O nôvo transatlântico" que se destma a
.

substituir o "Qu€'€n Mary", de 81' mil Ü''J1f
l�d�s e" o .J e>""'" .,-,.. d' ..,�..,...... �� "'�a' f"'I"'O n'"..tCi. d., .. l..b.... ..l.l_ .. i.:::t J.. .. .l .... \.,...,a.l. .....v, ....... J '-' 4 (;'

Grã-Bretanha desde a éons�reção do "Qu-scp
Elizabeth''', de 83 mil tonelàdas,

.

em -I'd40
. Ambos ps barcos foram �oristruid.os tambélT
pe!a John Brown Company.

O navio cobrir:á a rota do Atlânti,co. Nor
te e as cham�das "rot�s de inverno". Devidc
a seu poucó calado, poderá navegar pelos ca

nais de' Suez e Panamá.
Iv,I.�dirá 29? n1'::'!Y..Js de co' t'l;-in (i1.t.O E

poderá transi'or .::�-'
r uOO Tôssag "-:cos ern (.a

marotes de três cksscs. Será pr' pu'sado por
duas turbinas a vapor que lhe darão um,a ve

locidade de 28.5 nós. A construção desta m<?

quinaria estará também a. cargo de John
B,l�own Co •. ��--�_.�-�����,�.--._�� ..�-,,=�

EDITAL

USINA DE AÇUCAR TIJÚC
,

ASSEMBLEIA GER
E Y T'R A OR D I N A RI A

São convidados os Senhores acionis
tas desta Soc:ec1ade para a As�.emblé:a Gera
Extraordinária R realizar-se em sua sede So
cial à Rua. Valério Gom�s, s/no., na cidad{
de São João Batista neste Estado no dia,lC
de janeiro' do corrente, às '9 horas, a fim �
deliberarem sôbre a seguinte.

'

JORDEM DO DIA
L '_ Elevação do Capital SedaI a Altt

ração' dos Estatutos SOCIais.
. 2:-''_ Assubtos' de intcr�sse' social.
São João Batist'a 2 de ianl?;ro de 1965
Eduardo Brennand - Vaiério Gome�

Cesar Bastos Gom-es

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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el ente

que mudam de dois �m dois anos
1

A história atual 'da me

teorologia também poderá
ser chamada a, história dfl.

, '

,

a partir da terra, ou das
são. poucas estações nas' monta-
Nos primeiros tempos, so- nhas. Logo se seguiram as

mente se podiam efetuar observações de bordo de
dbservações -meteorotogícas aeronaves e balões, sendo

.
, que, atualmente, um dos

rriais importantes aparelhos
para- o estudo e' o contrôle
do espaço "é a rádiosonda.
Assim, os instrumentos de

medição da temperatura aé
rea, umidade e pressão são

Heinz Peter, para o I.F. conquista da terceira dímen-

------------------'�{�-------------------�
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'

Oportunidades em Imóveis,

- Na Rua Vereaclor ,EatIsta Pereira casa' com' 3 quartos e demais depende
das - Tôda de tiJolos.

_ Na Agronômica casa de alveriaría com :2 residências: Na' parte' de cima
2 quartos - 2 salas - cozinha e banheiro;' Na .parte qe baixo - 2 quartos \" sala

-cozinha e sanitário.
'

- No centro - F.ua Cristovão Nunes Pires,,23 - casa com 3 quartos e demais

dependências (' telefone - Preço de ocasião.
.

,
_ Estreito �,Rua Balneário - Casa de r�wterial com garagem. Terreno fren

te para o mar e fundos para a Rua, Balneário medindo :W,40 de frente 'por 54,80
de fundos. Prqço facilitado. Entrada rrin�.

'

� Fina. residência a Rua Visc�nde de Ouro Ereto,� 2 pavimentos em cima 4,
quartos - 4 salas - blinheiro -'-:- cozipha e varandão; em baixo 4 ,�alas :-:- 4 quar-

tos e dependências sanitárias.
'

"

_ Casa no centro - Otimo porít� �6métc:ial -:- Rua ,João P�to com fundos

para o Caes Liberdade.

_ Praia I'p.reque - Casa nova sem ,ser habitada' - 2 pavimentos preço fa

cilitado.
\

- Praia - Lagoa da Conceição - Casa com 'um grande terreno. Boa opor

tunidade para loteamento.

� No Ja�{Hm Atlâtico - Ter�eno bem·loca.lizado - metade .dos preços cor·

rentes.'
,

I

_ Praia Coqueiros - casa de madeira 'de lei na praia da Saudade. Aceita o

fertas. Bom preço.

_ Casa no centro - Rua Conselheiro Mafra - Otimo ponto para comercio

_ Casa com 3 quartos - 3 salas - cozinha - banheiro, e dispensa.

_ Sobrado Comercial e Residencial bem no centro - Rua Arcipreste P,'liva.
Na frente do cine Ritz. No terreo Loja ,correreial e escritório, no alto ampla re-

sidência. Possue ainda amplo porão para d_epõsito. \.
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AFORMA cEB:r:�DEFAZERECONO.MlA

prêsos a um balão com oxi
gênio, que é sôlto, no espa
ço, sendo sua trajetória a

companhada pelo radar, Da
observação da mesma, pode
se determinar a direção e a

velocidade dos ventos de
grande altitude.

Atualmente, pc de-se com
êstes aparelhos atingir al
titudes da ordem de :30 km.
O prof. Ricardo Scherhag,

'

diretor do Insti ;uto Meteo
'rolõgíco da Universidade de
Berlim, realizou por êste
meio descobertas ínteressan
tíssímas, apresentadas sob
forma de tése em conven

ção dá Sociedade de Cíencis
tas Alemães, ÀSE'�m, num pe-

',

ríodo de 2 em 2 anos, os

ventos do adente e do oci
dente, que atíng-im na zona
equatoríal a 30 "cm, de alti
tude velocidades da ordem
de 100 km" horáres, mudam
de direção, O pr- f. Srherhag
considera esta r-scílaoão 1)e,'
riódica dos ventos orientais
e ocidentais .noa trópicos
"a mais interessante desce
berta meteorológica dos úl
timos' anos". Assim, onde
hoje se observar.1 ventos de
ocidentes, na estratosfera,
ter-se-á em futuro próximo,
com absoluta seguranca,
ventos de oriente de grande
velocidade.

'

Este fenômeno observado
na estratosfera tropical não
é um fato isolado. Ele se

relaciona, pelo menos atra
vés de uma correspondêncía
temporal, com o súbito' a

quecimento da »arte seten
trional do glôbo. da estratos
Iera e atua tamtém sôbre o

clima. ,O aquecír-iento ostra
tosf,érico foi observado, ini-

cialmente, através da ascen
são de�'uma radíosonda do
Instituto Meteorológico de
Berlim. Aquela época, a es

tratosfera, a 30 km. de alti-

tude, aquecia-se, em dOIS.

dias; em 40.oC Esta desce
berta, que inicialmente se,
acreditou fruto de um êrro
de meditação da radíoson
da; passou 'a ser conhecido
como O "fenômeno de Ber
lim". MaIS tarde, puderam
ser' demonstrados também
aquecimentos estratostérí
cos por meio de estações de
radiosondas: na Europa e

11"t' América, do Norte. Qual).
do o aquecimento, tendia pa
ra o .ocídente,: atingia no de
correr

.

de dez dias tôda a

Europa criando as connecí
das 'zonas de alta pressã-,
que no ano .de 1962-63 propí
cíou o aparecimento do, "ir,
vemo do século", e que in
fluenciam

.

os fenômenos nr
alta estratosfera, embcr»
nem sempre sentidos. 'ie
forma tão ativa..

De acôrdo com dadoa di
vulgados pelo prof. Schc"
hag, somente-se criam re-

. giões bloqueiadoras na El

ropa, vedando o sôpro j
suave ar'marinho ociden ta '

quando Sopram ventos de
oeste sôbre '0 Equador. nr

estratosfera. Todavia, aínos
permanecem < em estudo as

causas da mudança e a r«

lação entre a mesma e r

tempo. Ainda não se es+abe
leceu o mecanismo ínieia'
para êstes ventos, cuja 01';
gem deve estar a 55 k de al
titude; limite superior d?
camada de ozônio.
Estas descÇlbertas mos

tram que ainda há muíto a

ser pesquízado ,
no manto

,aéreo que nos cerca, senoo

que vários problemas so
mente virão a ser resolvidos
com o aperfeiçoamento das

radíosondàs, incrementando

self poder de ação e aplica
bílidade.

Emprêgo de
AUXIUAR

. DE ESCRITOR lO
Inscriçfo das 7 al? 13 horas até o dia 1 (

de Janeiro, na ACARESC, Rodovia Leober
to Leal-· AgronômIca. _ Os candidatos· se ,

rão submetidos a teste de datilografia, �ortu
gues oe arit:ql ética.

Apresentar-se com documento de idep.
tificação . p

13.1.W'

Dumin1se dp. tJaula Ribeiro

P o N T o

D �

ENCONTRO

COM

. ANTUNES
SEVERO

F A Fd" . "0 f"�T"ADO'f ,)
tmprese 1<: Ifora l,.J. , ltlJa.
Rua Conselheiro Mafra um � Tel. 3022 - Cab.-' ('os!",1 13

- Endereço Telel1'áfico "O ESTADO�
DmETO.

S.ubens de Arruda Ramos
GERENTE

DOímngos Fernandes de Aquino

Cmltab;1idad:e Econolnía -. Adv,
cacia Impô ,to d� Renda' - Emprêstimp _

ComrulsórÍL'- Reavaliação' do A.tivo dr
Emprêsas (1 "ei 4357) -- lmpôstb' o\dicion
de ReJ1da (Lucros Extraordinários)

Escritóric,: Rua Cons, Mafra. 57
Caixa Postal. 613 -- Fonf> n83�

T,'I' ,_ 1 .,..,r'\ I" '\)1 IttIT po i� . '"'" ----------�-�----------�-.
. : ...

.

Quem construi, lá sabe :· ' ,

• ; Tacos e,Paquels ..

'
- Rodapés Forras

' :Consultório: rua Jerônimo Coelho no. 325" Porias de ferro e Madeira •:���:j;�s2�1,3o �:i�u���ta Fo�e: 2495 _ hO': Janelas de.Ferro,.de Correr ( Basculantes "
• Porlões de Ferro .

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE-: Para pronla entrega e por prpço llIais eçonomicos :
vE��i�cIOg:k �i�!�:O���E NA: Compensadns �araná Uada : '

RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, NO _ A ..

ESTREITO,.'COM O TERRENO MEDINDO t4(
,\

BUA DR. FÚLVIO ADUCCE6 tto 748 �
61 METROS DE FRENTE POR 90 DF r III

FUNDOS E .cASA RECEM CONSTRUn:>A � T..lelon811277
:COM 11 � PEÇAS, GAL,AGEM E PORAC, ESTIIEITO
IIHABITAVEL. TRATAR NO LOCAL OU,

d 'I!
i

ImbDI6a, �PELO FONE 6231. " -:ompenssados e: .inba.
,"• Amendoim Paq�Madim'
,ESCRITORIO DE ADVOCACIA' Loro Gon�alo-Alves ,• ' Ca'brenva lIo;;no •DR. NI�TON' PEREIRA � Cedro Carvalho •Advogado

P'ERSJ :'.', Pau.Ole�o �
ABELARDO H� BLUMENBERG,' e

." Fanfasia •A. HAHN�.
$olieitadoreS •

e ,os lamosos , •
Rua Conselheiro Mafra 48 ...... Sala 2' LAMBBIS "Ce9EPLACY :AÇÕES:

.

CXVEIS TRABALHISrAS" CO, •
. ,MADEIP�S NOBRES PARA 8E\tf�Sl'IMENTOS .-MERCIAIS� PREVIDENCIA SO€IAL ETC t'llA, .. WJ.\ _ w.,w.t. __�w. ,." ,.1 "

- - -- �.... - .,------------

. ORA.
Clínica Infantil

EVA

P O N T,O

DE'

ENCONTRO

As 11,,30
(HORÁRIO'
HABITUAL)

João

REDATOR�IfflFE
Antônio Fem.ando do Amaral e Silvr.
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

Fr::,_.ci",no Vaz Sepetiba - Pedro' P�'üo Machade
- Osv=ldo Melo - Divino Mariot

PUBLICIDADE
Osmar Antônio ::'nhlindwe'n

DEPART4MEN'l'O r:oMERCIAL
Divino MaI'iot

COLABORADORE�
Prof. Barreiros �lho, Prof, .Osvaldo Rodrigues Cabral
Tito Oarvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Qamll "

Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. Ruben�
Costa, Coronel �id Gonzaga, Major Ildefonso JuvenaL
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécio SOAres,·
Osmar Pízaní, Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Ma
chado" Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, J.l4arcili.o
Medeirós Filho, Luiz H�nrique aa Silveira, A. Carlos ,Bri
to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto ,Nácul. Major Ed
mundo Ba.stos Júnior, C. Jàmundá, Jabes Gflrcia, Nelson
lras",�ler, José Ferreira da Silva, Olemenceau do Ama
"al P. Silva. Jaime Mendes Ovzama, Jose Roberto Bu�
�hp.IP� ,Tnlíl) ,Tn�é �llldpir!l Bastos,' JORn Niln Unna::,es

,

Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'Acampora
.

.

.'.

REPRESENTA,,,,TFS
Representaçõea A.S. Lara Ltda.' Rio (GB)' -- Rua Sena
dOT ,Dar_�as tO - 5·' andar - São Paulo - :�ua Vitória.
fl!''1 - conjunto, 3� � Belo 'Horizonte - SIP - Rua dOto

rarij6s, 558 - 2", andar - Pnrto Alegre - PROPAL -

nua CeI. Vicente. <156 - 2° andar.
Anuncios medíanee �ontrato de aoõrdo com a taneta
!=l'''1''1 "'Q't11"

,.

JlR!3TNA,!'URA ANUAL Cr$ 10,000,00 - VENDA AVULSA
Cr$·50,00. .

'.

'>\ DTRECAO NÃO SE RESPONSABILh<!:A PEDOS CON
CEITOS EIVÜTIDOS NOS ARTIGOS AS�TNADOS)

_'--- ---------_

1'120 Kcs.
7.Y�-7
L.YT-�t,

CHnfra
, Odontopeâiatrica

Dra. Iara Odila Noceti Ammon
Método psicológico .úloderno especiali

.ado 'para crianças.
Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven

-ãc da cárie dentária)'
, Atende também sr-is.
Sõmente "!OIl' 'hora marcada '_ das

,

�,30 às 12 e das 14 f,<; 18 horas

REX-MARCA S E PA�ENTES
. AgentJ Oficitd da Propriedade

Inrlustria�
RegistJ , de. marcas natentt>"" de invenção

lomes comerciais: tít.Jo:::; de estabelecimento
nsígnias freses de prl> ;;ag1nd? e m�rcas de

, export?çoes
Rua Teneníe Silveira, :9 - l° andar -

,qala 3 - \1t� ,s d� Casá Nair _' Florianópoli�
- Cai��' �"si�l, f.'7 - rOl1{;. �JIZ

CONfURSO POSTALI�TA
Nôvo ordenado: Cr$ 21"0.000,00 - A·

POSTTLAS de acôrdo com o nôvo programa,
.

Livraria Record Ltda. - rua F�lípe
Schmidt, 14 .:.._ FpoJis.

Exames_ - junho ·de 1965
Atende peJo serviço de Reembolso,Pos

taJ - Pre<;o Cr$ 9.0'00,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.·TuPYOd:a�����d:é��:a;u:,,:���;!aco:�ro. lv'âr9"i" plic'adq e n d�.,':t�:)
tratado pela representação do .Olímpico. Ségund� .·-s.e. irifo��a;, �I' �qti�ir'� Y-c.oJo- . )Ao"'qtte' 'se �s�bej' o' delegado Tezeu Nlu-Zézinho estreou nó Clube blumenauen- . . .. '...,

'
..

'

. -Ó»,
'

.

,
. red" Alvaro; que ,há bem. pouco, .ingressou niz ..mantém 'presos, os tarados, tendo .mesmc

s,e na tarde de .domingo em Tubarão, frente '" " .
-

/ ,

nó futebol eatarinense 'c�:tno <d:efens'or do. recusado atender .a um pedido da: "diretoria
ao Hercílio Luz. .

, ' ,'.' "

Ava\_ figura entre os implicados .

no rumo- do .Avai que deseja ouvir' 'seu profissional
roso caso do ônibus da Penha, em que foi vÍ- que assim deverá responder perante a justi
tima uma menor, �stando a mesma hospitali ça juntamente com os que com êle violenta-
zada e em estado de cama.

-

ram -a menor.

xXxXx

A diretoria do .Guarany de Itoupava
Norte acaba de contratar o concurso do trei
iIador Laerte Dória.visando os jogos do cam- .

� peonato estadual de futebol, zona litorânea.

xXxXx
" I-T:h�r' -f�'�: "1 I l' ; O' �/rt.?� (7,1!', J 11'1'lj a o rO(J()l1.':>t7 I

Em jôgo válido ·pelo Torneio Lucas �_1·'i;;'".,;� ..

O"
UI,J_,e\j\, t \- \.t'C f_\). 000 -

I
I ;:'::::��.';t?� -

/I.fI? I n-: //Santana que vem sendo, realizado pela Liga i, i\�::- .(_t',-',. i:,�'9!f!]j(l_;.{�.(Tubaronense de Futebol, a equipe- do Feno- i.- _ _ ... __ .__.... .•__ . ___.)

"viário perdeu domingo para o Barriga-Ver-
-

. '"

de. em Laguna 'por lxO, deixando a -]idera.n-
ça da' competição.

, O'segundo Cassino do mundo, depois
de Monte Cario, em fama I� em movimente

financeiro, esta: situado numa pequna ensea

da ao norte de Beirute e custou aprôxima
{lamente' 6 milhões de dólares, com uma ren

da mensal formidável, da qual 50% irá para
o govêrno.

Possue ruinas nas cidades de Balbek
Biblos' e 'Tiros, muita deve a civilização aos

Fenocios (hoje Líbano) a começar pelo alía
beto.

HvIPRESSÕES DE T,rIAGEM

.: \ I

xX::�Xx BEIRliTE
A reunião .prógramada pela diretoria

da Associação dos Cronistãs. Es�ortivos de �, -,

Q -o -d""";" "'-p"" '�t-·S·"··..J· :'''t- �-"���-:. '�I"';"" 'Cristo passou per Sídon, e a 'cidade' dis-
, uem €lXU OI' 311.'1 e apor a em Del-., '. •Santa Catarina . para a manhã do .próximo rute, sente nos primeiros instantes uma di-

. to s� orgulh�. e�quanto Tu? se, vanglo�Ia de
domingo, deverá, ser dás m�üs movimenta- Ierença enorme, em todos os sentidos. ter Sl�? a prunerra �omunldade ca,toh�a a,das pois vários e, importantes assuntos esta- O q'u d dif ld d tr ser visitada pelo Apostolo Paulo. O Líbano

,� 'e I teu a es se encon ava em '

. rão em 'pauta; Port Said, em facilidade se encontrava
'

em já deu q�atro Papas.
d 2700 '" dBeirute,' a mais .européia das cidades Árabes ? L:bano passo?- mas. e.. an�., � �

situada na Ásia menor, .com pouco mais d€ domma-J8o. estrange!ra, conseguindo sua IU-

6,00.00 habitantes" dos quais 80% são aHD.' dependência em 1946.
. ,

betizados.
'

Outro ponto de turismo e a famosa Gru-

O Líh it d f . ta de Jeita encravada nas pedras, onde o tu-
. Iua.no, SI ua o numa regIaO amos�

,

.',: 1" I. .

I d I rIst'·' 'p�"''''''''la da barco pe as suas ga erIaS na-
· pe os seus esertos panos, esr.aldanies e .se.'

.:l, �"'L,'.,� '-',
'._

tural·S com uma temperatura que maIS pare·cos, sobres::< como, um OBsi� com fresca�
. .

.

mOlllta�lhas (.1,:3 mais' 'de 3 mil metros de altu� ce ar cond!cwnado.
, .._

)
,

h dA ,.
r

d·· t fl Em Beirute fica a famosa Umv�rsldad(
,
ra, agua em a· UR ' anna,

,

ve e]an es , �o�·
.. .

UAç;: b ; ..,'.
,

restas de cedro, e ;em certas épocas tanta AmerIcana de Hen:ute ( \..,) no a }�' (]
,

,

,

'. aI' so.le4-o..]"" Beirute frequentada por (�er,-
neve que o pms se tornou centro de ,equlta ..

' In s ...... � U,,� ". . _

•

ção. ca de 2.500 alunos de ma::s de cmquenta
) (50 paises.

xXxXx
Com a, derrotado Ferroviário frente ao

Barriga-Verde na tar.de • .de domingo, passou
a ocupar a, liderança do "Torneio Lucas San
tarta a representáção do Br_qsil,um dos no-'

vos. filiados da Liga, Tubaronense de Fute
bal, com apenas, 1 p. p.

xXxXx'
A Federação, Catarinen'se de Futebol de

Salão ainda não, receheu 'quàlqüer comuni

cação de suas ·filj.adas, informando' dos pos
siveis resultad(Js dos jogos realizados fim da
semana que passoú; v.áIldos p.ela classiHca-

, ção 'para o estadual salonistá,

xXxXx

A diretoria do Clube
10 vai aguardar a reunião
FASe para acompanhar
seus portestos.

Náuticu Riachue
da diÍetoria da
o julgamento d€

PROTEJA seus

OLHOS
,

:'-, ,,�
�

use 6culos �
bem adoptados

otende,nos com exdtidõ0
sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODi:,biO .LABD:RAJÓR10

.

'RUI t,OBO - MILTON F. A'VILA - ORILDO LISBOA
1!o1IA\RIO INACV' ,:"""T7"T T..:rf) - T)�CIO ,BORTOT,UZZI

ABELAROO ABRAHAM'

REDATOR

PiEiDRO PA.UW MACHADO

.000ABOltADOBES ESPECIAIS'
MApRY ,BORGES - GILBERTO NAHAS

'GILBERTO PA:rVA

COLABORADORES

, _'

Na' próxima rodada, a sexta do turno

marcada para o. próximo domingo, a equipe
doi Figueirense 'jogará fora da ilha. Deverá'
enfrentar o poderoso elenco do Hercílio l.JUZ

nos domínios do vice-campeão da la. zona,

que, ontem,' atuou cm Criciúma frente ao

Metropol, ,�rri choque decisivo dajiderança.
'" . ,

Um compromisso e tanto .saldará o ti ...

me que ·.represe�ta a Capital do Estado, ('Á)�
uma campanha que não é das melhores, mas
que também: não. é das piores .

Os demais: jogos da rodada :

Em Blumenau - .Guarani x Marcílio Dias

Em Itajaí - Barroso x Caxias.
Em Joinville - Tupy x América
Em Criciúma - lVIetropol x Olímpico, êste 'c

principal match da, rodada número seis.

------------------�._,- -�--------------�--
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Qualidade Burrouglrs em =1

suprimentos para·�SCri���
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E' o Líbano o único país do Oriente lVlé·
dio, que, embora �,��do árabe, falando árahe A priJ'l;a mais famosa e movimentada é
e pertencendo a Liga Ára.be, não adota ? l'e. a "Place dos Martyrles", onde �stão situada�
ligião Islamita como a Oficial, ao contrálL"ic as maiores casas comerciais, a "Feira ,do Ou-

·

imp,era 'o catolicismo. E� progressista e lHO' ru,': e bem plerto as feiras de frutas e verdu-
derno; raso

As mulheres são modernas ,e adotam c O mercado de roupas é encrme e varia-
, biquini nB�: smIS famosas práias, como

I

a Aca- do, ao contrário do Egito, erguem-se hem
puIco do Ode'i'lte. perto uns outros bancos de vár�os países. A

Com ar,�nas 1 {} 440' km2, é um país on.
' moeda corrente é a Lihra Liban�sa. divid�da

·

de existem faIxas de teTl·a:�.;. t�rtmssimas, uno ,em, pia-stras, com o valor de 1/3 do dólar
de abundam frutas, tabac� cereáis, vidleira� (tres llíbras por lUn dólar).

,

e algodão. O tmista é bem r,egulamentado e é fontE
No Líbano viveram os Cananeus ou de renda para o Líbano.

f,enicios,. que até hoje deixat�m 'suas ruinas ,Fala-se muito o arab.e, mas a franeê�
em tir,o, S�don e Biblos, impera na cidaôe. A cidade é sempre cheia

As belas montanhas- do Monte Líbanc: de gente de tôda parte, misturam-se franre�
são impressionantes, há milliares, de meb'm ses, árabes, lng);eses e indianos.
de altura, com estradas asfaltadas que con· E um povo bom e amigo, pronto � pres- ,

durem a Damasc() e outras cidades. São inu- tar inforrrmções, e que adora o Brasil.
_eras as grutas ,e os rochedo� pelas monta- E' enorm,e o movimento de autoID&vei
abas a fura, onde crescem os c,edros, símholc na cida.de, onde velhos bondes e modet"nos
do Líbano. caminhões d;e fabricação alemã, circulam

Possue Beirute um moderno' aeroport� num constante �e vai e vem pela cidad pc-
�,

scnrido por. 551 linhas aéreas. quena.
....
'"'

- -

'

Seus hotéis são inunieros e todos de ali" �ossu" um pôrto pequeno, mas com 00- "ur;::f�hS do BrasilM.qu1nas L",��1luxo para hospedar os turistas vindos de W.. pacidade para abrigar navios de grande e
, L'f" .

ma ;Wk.éw�" '0;""" Idá parte do mtmdo, S�o Jorge, Pho;enicia e pequeno porte vindos de tÔdas as part,es de
'.

ttLORIANOPOLlS: Rua Celso Bayma. 292·· �,�,:�:�;�
,,.,,

Telefone: 2021 (recados) ,y � "r��outros situados na privilegiada zona da ,mundo. ,?) ,

praia, onde existem as centenas boit�s, Nigh ,Assim é Beintí-e a bela Capital do Líbe f,."
'"

'"

Çkubes, Cabarei:r, Bares 1'1cam,ente ornamen- no, a mais moderna das cidades do Orientt' � �. 'J', :;;: • {�:�F�;-_,,�c-,�,;�
tad;"�" ' M�dl·O' �8/ :4�ª':;J?r.pi�f�f",��jL�:..);,,:;::;;1/v.=r� .Lr :�

-

.",._.i,.�',?\;;;��.��íl��jjIrf.\ti:�
•• _� .... _.� .. _""" .................�...u-...'�_� • .J.�__�._�_...._._.... ...,"-,,-

Prefira fitas de máquina d�
escrever ou calcular fabri
cadas pela 'Burroughs. Qua�
lidade superior testada nos

laboratóri'os de grandes em

presas. bancos e reparti-'"

ções, Cadarço ultra-resis-,
tente e tintq de alta qua�
lidade dão longa durabilidaw

,. de às fitas' Bur�oughs. ni

r tidez para muito tempo de
b
� escrita.. A Bu rroughs tam-
r bém coloca à sua -disposi
j . ção outro? suprimentos.
i

1 todos de alta categoria: ba-

r binas de papel simpl�s 'ou
i·

�' carbonadas,' feltros. escõ-

,

. \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Aumentà a Greve Poríuérle nos EUA
'�q�ete dos • estivadores gre
vistas. Esta medída, afeta
os barces de' passageiros de
bandeira norte-ameríccna.

•
NOVA YORK, 13 (OE),

A greve portuária oue se
estende também ac Texas,
aumentou. Outros dois sin,'

,

dícatos marítimos, avisa
ram que' seus filiados, não

Várias emprêsas de navega
ção, cancelaram as saidas
de seus transatlânticos.pi-cruzarão

J S�Gc[acõ'zs r�rrais IReL:n�áas' OJltem
,

Estiveram reunidos on- 8, FedeT'l'�ã'l "R'Iral c-tarí
tem em Assembféia Geral. nense, discutindo e votando
os presidentes das As-o-ria o relatório: do presidente,
ções Rurais de Santa Cata- bem como parecer da Co

rina. . Trataram de vários missão Fisç!!l" relatívo às

assuntos relacío.vidcs com contas do último exercício;

rechal Emílio Ribas, ouvirá
do CeL Meira Matos, Um re

lato da sítuacãn em Goiás.
bem como .as indicações ge
rais para a formação de 'seu

------ -------�-------

'Palácio MS Esmeraldas, con
firmou que ainda hoje, se-á
marcada a data da posse do

ç'�al Emilio Ribas, deverá
chegar a Gniânia no p-óxí
)110 s'Í,b:=td(). em C'1mpa
nhia do Cel. Meira, M",�os.
RIO, 13 (OE) - O Mire·

,....,.....pn+� ".')+-<":1 � �.fpnr1.e"" sva

efir'rl1" e fre<nlp.,,;" N(lV�

mente em condições de

nrest=> serviços, De vend ir

eStn'11'e Ii." n�,..,·,l""':ssima
"GRANn� r:-."OU'T'J1\TP 1\" ,,�

fT'("ll, nnr::mte as grvndes
Ribss,chal E'11íJio novo

Governsdor ri!'! ��i�c: "l-,,11.
não fixou a data de sua

de-'bre1 riec:f,,1one.
Em se tratando de mer-

pôsse. O militar nre-ende
terminar os exames de
saúde � que ve-n se .sub-ne-

eadorías de grande e cons

tante nrocura, nã .... no-teria
a firma nro11riet",T'ia �fS
cl,ld","-s!'! da T'en"",i,,!'í,rl da<;
f::>H,,<;, T<:l:n i", fd f"i'o e a

r;:-�nde (',ru'j r" C5+'í, '"\0'1"1.-

""'"TI'" n;"q.", nor ,aí. que a

Gr"!nne' Grl1t,i'lh"J, v<>i_ 'rneS- Municipal" tendo na Guana"ara, 'e m<m

ter nova conferência com o,'�" ",,1':<l.:Üu" na �[',óxil1ua es

"q,:,�?:q.
-------'------�----------------------�---------

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

PIINltmli�M
IhF� �ich5es Pr�hei e Dlvino

Agora',Em 25 Mel1san�ad&s Ia
A MCDELAB

.tdatitnes de 'Urnla obl);a na ,es

ta�ão de Ramos. No prlin"'i-
1'0 houve tmi morto e dQ�s
feridos, ao passo que no

segundo. 17, pessoas foram

recolhidas ao Hospital Ge

túlio Vargas.

RIO. 13 ,(OE) - DGdi; 'aci
dentes ocor!'eT2"'r',' flc;)';e nos

,sub�rbios da Estrada ru.
Ferro' L.eopoldina, quando
pingentes pendurados do
larlo de f{lra dos vagões, fo·
ram arr'lncados pelos ano

'.l'l r/iI 11� �D" l'� r I- U'i�'� , ,

,
I � I' . i N �

"

Ii;;�t, Iii.· � t\I ! W
'"

zicUssimos, Ja que estarão
isentos, de impostoS' muni

cipais os vendedores.

-

(� �n :fi � H��t I,'��, t
,,, . �'l'" ��' "

,
. " mente cedido para ta 1 fim

Já' a partir desta. semana Feirantes ue por particulares. O atendi-

div';:Tscs mu�icípios catarinenS;fs estarão 0- mento dar-se-á desde a ma-

drugada até as primeirasperando no_Balneário, ele Cambóriú) levan:do horas da noite.

aos veranistas e resident.es no viZinho'murii';'
crpo um pouco mais de facilidades para a

aquisição de verduras, frutas .e legumes.
O Prefeito Municipal Aldo Novaes, se':'

mana última ao sfntir-as dificuldades que es:..

tavam enco:1trando os que, de todo' Brasil
f.rocuram o l?all1�ário, para adquirir gênerm
ncrmalmente vendidos' em Feiras Livres, de
terminou a efetivação de uma, semanalmfn
te.

PRODUTOS

Verdur'ls, legumes e fru

tas estarão à disposição' de
interessados, preços r�du-

._---------

Cónclusõe� de curo

S)· no en�ino médio
pelo sr. Erwin Metzner, es

tarão tôdas as quartas-t:ei
r.i:lS no Balneário de Cam-

QUARTAS
- .,-.-., r1

Turistas vi'titam
fll�ri lQó'11Hs

Sob 05 auspici')s do Ton- '-'n.--�,",,, rln i·'·q::-�i\.'"'),bil)j t,,
fING CL,DB DO BRA.Sr- '1lJ 'stico em comurn acô-do

chegará à Florian6po1is noC 'm o nosso TOURING 10-

pr6ximo dia 15 do corrente, cal.
.

em onibus especi.'ll vinte e

cinco (2!'i) turistas prove
n�entes de São Paulo, que
vem conhecer as decanta
das belezas de nossa terra.

Outras estão prqgrnr
das e deste modo o turis
em nossa, terra: já se f
sentir de uma forma org

É essa uma das primeiras - nizada.'

\,

p.'i
'"

O, contra-almirante Aureo Dantas Tôr- f
.....

O'
�

res assumirá hoje o Comandodo Q�nto Dis-
. r� .��ça,trito Naval, em solenidade a ser realizada às �

lO, horas da manhã, na Escola de Aprendi- , •

zes .de Marinheiros. A transmissão d� cargo a JoVa!m
'

será feita pelo Almirante Murillo Vasco do ',' li
_f \,

.....b,,, d" Esteve reunida a Assooía...Vale e Silva que sai:JÜara o novo coman an- ção Catarínense das Obras
te recém-designado, que logo, após também de Proteção à. jovem, com a

Proferirá discurso. Amanhã antes de sezuir participação dQ', �ecretário
" ',b de Segurança Pública, coro-

para a Guanabara, o Almirante Murillo se-:-' 'nel Danilo Klaes e Dom"Fe-
rá homenazeadó com jantar pelo governador lício Vasconcelos. El1�re' os

,

'
. ;:,. ., .

' assuntos debatidos :figul'OUCelso Ramos, no Palácio Rosado, a participação da SSP na
entidade' assistencial.

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

D ['ST-..!
O MAIS Ali1lGO illAIlxt. DE SAia CAIARIliA

I

Florianópolis, (Quinta-Feira)., 14, de, Janeiro de 1':'65
.

"

Menino Bebeu Meio' Litro
de lonhaque

RIO, 1-3 (OE) - Chama- de. Ficou explicado Que o

dos para atender -a um ca- menino Ricardo, 'filho, do
so de coma alcoolico, mé- Sr. Gerson Amorim, resí
dicos do Hospital Get'ílio dente em Irajá, encontrou
Vargas na Guanabara, fica- .o litro de Conhaque na ge
ram atônitos. O Paciente ladeira, e conseguiu bebê
tinha apenas' 3 anos de ída- lo até a metade.

Conferência de Bispos em Natal
NATAL, 13 '(OE) - Che- ora se realiza nêste Est'ldo.

g.'lrá amanhã a esta Capital, Nesse' encontro marcado
Dr. Helder Câmara, Arce- para 17 do corrente, serão

hispo Metropolitano de fixados' os planos a
'

serem

Olinda e Recife. "!fim de desenvolvidos pela Igreja
participar da reunião do Católica no biênio 65/66,
secretari�do da �onferêl"cia ocaSlao em que os Bispos
nacional dos bispos, que, lançarão m'3,nifesto ao pais.

Pará Transforma Deficit
em Superavit

Govêrno do Estado vai colaborar
com o B N H

O govêrno cataripense
vai 'colaborar r.om o Banco
Nacional de Habitação no

feehamento de tôdas aS en

tidades aue se prop"nham
'a arrecadar fundos destina-

det.er"'inou nrovidênr:ias no

sentido de evitar as fr"udes
já ocorridlls na GUHnab�ra�
pois usando do nome da
ent�dade, os este1i"n"t'Írios
di'7.endo-se integrados no

Plano. visam o descrérlil-o
do BNH perante, .<l oninião
pública, aúec"d"'ndo ver,
bas sem a devida autoriza
ção. \..
- - -----------.-

l'residente (aste�(J· Branco' tonvi
dado para' presidir, o II,Corgi'esso

iotarinense 'de Municipios
o Prefeito Vieira da .Ro-

sa, na aualidade de promo
tor do 11° congresso Cata
rinense de Mtmicipios: en

dereçou cabograma ao Pre- >

sidente da Republica, Mare
chal Humberto de Alencar.
Castelo Branco, convídan
do-o a presidir a ínstalacão
do IIO Congresso Catarinen
se, de Muníeípios, a rea i�ar
se nesta Capital, no pr6xi
mo sábado.
,O texto do cabograma é
o seguinte:
"Presidente Hum b e r t o

Castelo Branco
Brasília DF

Qualidade promotor se'

gundo Congresso Catari"'e,
ses realizar-se nesta dapit:>l
dias 16 a 18 henr-i-me con

vidar' VOSS'1 ExcelenGia p-'e
sunr instr',af'ã')' Congr+s
so ot Infc''''o 1;C:"1"!r:\" re�

trínzísse assuntos ímínente

mente Munícípalista vísan
do íntenração plano admi
nistrativos face nova et
merítorfa politica dese-ivol-�p'"",nrl" e��<l"l1ns int'''r-

rnl>rlnc: h� e"�+6 '::'''nrlo o-oví- vírnentista ínsugur=d« seu

protícuo n�.,,,,�.,o pt Rsspeídenotado. t.a,....,l>ém. .a com-

in- tosas saudações
. ,Vieira da Rosa Prefeito

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

Marechal governador sábado em Goiânia
BRASíLIA E GOIÃNIA, Presidente da República, pa- zer, a vitória será do povo �

-----

13 (DE) - O novo Goyer- ra depois tomar posse no goiano. Se porém eu expe- hanna Também Poderá Levarnador de Goiás, já se' en- cargo de' Governador. 'O rímentar malôgro, a res-

contra em Brasília para Marechal E'milio Ripas, a ponsabilidade caberá ao 'MI"neral"S ,A,to"ml·co.� ,manter encontro com o In- propósito de sua atuação Govêrno Federal, que me J
terventor do Estado. O Ma- governamental, declarou: i n d.í c o u Gove�ador de

"Dependendo do que eu fi- Goiás.

dos à construC!ão e financia
mento da Casa' Pr6pria.
Conforme divulgou o "O
ESTADO" em edições ante

riores, o governador Celso
Ramos ao receber telegrar
ma da presidente do Bi>nco
Nacional de .Habitação. pro
fessôra ,&mdra Caválcanti, "Estrela, do

"

Dia"
EntalhouAinda os

"

fh;peses LA. PALOMA, Argentina,
13 (OE;) -' O yate brasilei
ro "Estrêla do Dia" q\le se

guia com destino a Buenos
Aires, ficou encalhado nos

RIO, 13 (OE) _' Matutino carioca pu
blica em sua edição d.e hoje, trechos de um

livro do cientista norte-americano Rob�rt
Mininger, no qual,está

-

contida a' revelação
. de que a zona cedida enl Minas Gerais

.

a

Hanna Minning Company para 'a 'explora
ção, d.s minérios.' é rica, em minérios atômi
cos. Êste fato, já era conhecido, inclusíve pe-,.

I

lo Conselho de Segurança Nacional, pois foi
divulgado 'pela comissão parlamentar de in

quérito, que investigou a questão' dos, miné
rios atômicos.

Cartões de Nafal a Jango
Foram Entregues'

MONTEVIDÉO, 13 (OE)
- A Embaix�da brasileira
em Montevidéo, fez chegar
ao conhecimento 'do sr.

João Goulart, centenas de
cartões de bôas-festas que
lhe foram enviados aos

cuidados da. r�presentl>ção
diplomátic.!:l. g embaixador
Pio Correia, el11'l.minhando
a corresnondência, jt1n�ou
um cartão seu, apresentan-

Violenta,
Exolosão,

tando cumprimentos ao ex
presidente. Trata-se de aten

ção por parte do diplomata
para com o político exi.Ía
do, cuio comportltmpnto
em Móntevidéo, não tem
causado embaraços a Em
baiXada.

forração,
Monetária
RIO, 13 (OE) - Em reu

nião marcada para amaphã,
ANTOFAGAST_\, Chile, 13 o Conselho Nacional 'de

(OE) - Vi,olenta explosão
ocorreu hoje a bordo; ,do

navio-tanque . chileno Maria
Elizabeth, qUê descarT'��va
gás !Jqllefeito no pôrto, de

'Antbfágast!l no ChÍle.' 6

pes$�as perderam a vii:l_a. 12
fidl'àfu feridas e putras
não foram encont,radas., O
barco. continua I1rdendo em
chamas.

'

Economia fixará os índices
de ,correção' monetária do
capit'll de giro das emprê
sas. Dia 19. próximo, eci
Sessão, solene, b Conselho
r,ta:l'� :pOsse á,os :no,!,Ç!� 'pJ;esi
{lente e ;{riéei-PtMJt1entl:! do
6�kd, :Sri;:.� 'AntÔh1Ó 'norácio
e Fernando Gaspariano, ,res

pectivamente.

Últ�mas Notícias:
ONTEM E HO�E NO MUNDO

- Todo o país poderá fi
car sem peixe a qualquer
momento. O presidente dos
arrumadores de peixe, in·
formou ' a irl:lPrensa que
existe um movimento visan
do .<l paralização

'

d.e todos
os pesqueiros. Alega� os

pescadores alto c�sto ope-,
racional e salári�s insufi-
'cientes. �t

- O President� Castelo
B'r�nco' visitará 8'-.aÓ Paulo
no mês de fevereiro. Na
ocasião, presidirá·;a, inatigu-
'ração do ro Ciclo {, de Estu
dos sôbre estágios�de apren�
dizagem. '.
- Um milhão e meio de

,eleitores foram' considera
dos .<lptos para votar em

São- Paulo no dia' 21 de mar

ço, oportunidade em que
serão escolhidos

-

o Prefeito
e o Vice-Prefeito.
� O Gal. Muniz Aragão,

Comandante do Núr.leo de
Di.visão Aéro-Terrestre, da
T'á amanhã. o salto de des
"''''did''' de sua ca'rr"'i"a. O
Gal. deíxará no' di.<l 22, o C.,:
mando rda unin"n� nl\ qual
fÓi um dos funqadores.
- O economi.sta Wilson

Natal. do - Conselho Nacio
li",1 de "F.cono1'l1ia. disse ser

i.TYlnossfvp.l detp'T'",;nA,l' os

novos níveis ,dos a1u<?lléis
"inda êste mês. Ac"_'es(jen�
t.nu aue os dAdos. _ refe"�m
tes ao.' nll!':t.o fie viria. d"'tp.r-
1"\'llm>ntp. nn' c:U""ln na' mf'\'

_: Apesar das tentativl;lS
dos rebeldes para retomar

St_anleyville, 38 tropas go
vernamentais, controlam, a

situação nesta, ,cidade. O
CeI. Koulaba, chefe do Es
tado' Maior do Exército

congolês, lançou apêlo a

vopulação, pedindo-lhe que
permaneçS},' :<tranquila.
- Está desaparecido des

de o último' dia 8, o aparê-.
lho Beetch-craft, prefixo
Rl'-BFC, desçonhecençlo-se o

número de ocunantes e a

identidade do pilôto. O Ser

viço' de Buscas e Salva
mento de Brasília está vas

culhando ,.<l rota entre Cuia

bá, 11-0 Mato Grosso e Vige
na, Território' de Honàônia,
em busca do aparêlho;'
- Um barco cargueiro da'

China Nacionlllista com 44

pessoas a bordo, partiu.se
em dois. �fundando a 500
kms. a Leste de Tóaui,"

-

se

fundo ',informe da Fôrça
Aérea ��Norte Americana.
Porta-voz ,decl3.rou que 21

sobre"jventes foram salvos.
por diversos barcos aue se

dirigiram aó�, local dO" nau-
frágio. ';

- Porta-voz ' do Minist�.
rio das Rel.'lcões Exterio.
res do ChUe, de�l<lrnu que

,.'as' 'relanões di1!llomáticas
',com á Tnhecnlo,,6'n,;;!'l se-

, J'
rão reatadas na proxima se-

mAna. C01Y!O se s"'be;, as re

lad'íp,s diplomáttc8s
'

enTtr� ,

SÃO PAULO, 13 (OE) barcar em Congonhas, para
Com apenas dois mêses de manter contactos eom o

combate a sonegação, o Es- Governador paulista e ele
tado do Pará transformou mentos das Classes produ
o' défIcit de 2 bilhões de toras. O CeL 'Jarbas Pas-
cruzeiros, ,em superavit de s'lrinho, mostrou-se parti-RECL1\�AÇÕES 4 bilhões e '20b milhões. Foi, 'c\tlarmente .interessado f' riàOs que eDcophuem, anpr- c

o Í:itfê-- diSs�ti do�GovEnr�-j�" ��nl!ih�o��\::di\..,�J',{��i�,' �; d.emalidades 'DO funcion<imen- " 'i> ,,'" '._ "" ":" �� r� , "'

daquele Estado ão desem- tecidos. ,I -;-::. '"
•

•

to da Feira-I.ivre e deseja-
'____ __ _ __ _ '. .___.:.

rem apresentar ( re�lam�
ções, que o f8çam junto a'

Fiscalização Municipal.

Atingiu a 250.334 o núme- matricula de 694.538 a'unos

ro' de alunos. que conclui- na esfera pública e 1.025.086
ram o 'ensino médio, em na órbita particular, em

1'963, segundo os dados que 1963, 'correspondiam, _lies-
Os Feirantes, liderados boriú, em terreno especial- serão apresentados pela "Si- pectivamep.te, 27.760 e 51.977

nopse Estatística do Ensi- ,conclusões de curso, isto é,
no Médio", do Se'rviGo de' 3:9% e 5,2% da matrícula
Estatística da Educação e· naquêle mesmo anb.

Cultura:
DêsSé total, 168.597 eram' , QU'lnto à distribúição geo

do' ciclo ginaSial e 81.737 do gráfica, o maior número de

'ciclo colegial, ou seja, em conclusões 'proveio da Re-'
cá<Ía 10.000 brasileiros, ape- gião Sul, destacando-se SãO
nas 10 estav"'m concluindo Paúlo, cOm 24.438 e Rio
,o ensi:r;:to médiQ. Grande do Sul, com 7,455. RIO. 13 (Oli!) '-:- Poderão

Das 81.737 ,conclusões, Nas demais ,Regiões. de�ta- não ser autori'7,�das a de-
29.867 entm do curso se- cavam-se, Minas G e r a i s, sembarcar no BT'''!sil. as es

cundário, 25.860 do norm�l.' com 10,207 e Guanabar.<l, pôsas, dos 9 chinêses con
,23.934 do comercial, 1.6')5 com 9.5'88. na Região Leste;, denados nela JustiGa hrasi- recifes da costa de La Palo,
do industrial e apenas 505' Pernambuco, com 3.666 I e leira, a 10 Rn()S de prisão, rba. A embarc'lção corre pe
do agrícola..__narcela insi'P1i- Çeará com 2.504' na- Região sob acusRC!ão' de subver- rigo de ficar, destroçada,
fi,�pr>te t.enr"'"l-se em vi"tn ,,'. N'�r"i,es�e: Goiás, com 1.289 são. As mulheres éhinêsas, devido ao forte temu'"lral
ir"'en�R extensão territ::ria' e M"',to Gl'QSSO, com 494, :na deverão 'chegar hoje a Gua- que 'reina naquela localida
do país. Região 'Centro-Oeste; e' :Pa- naba:ra, pror.edente de Pe- de. Seus 4 tripulantes en

Se�ndo a denendên"ia rá. cOTYl 1.16!'i e ATYl"z,":r;:tas, ou:n, ' A informanão é de contram-se são e salvos no
.. I .

�dministrativa, para um!! "nYYl �'7? 11"! P.egião NOT'tf:. fonte ,do, ItaITIaraty. " farol de Cabo BoloQ,ll't.
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RIO. 13 (OE) ','O Pr8sia�nte da �:.ação" foi feita pelo ,professor Fr�ci.sc""r • 1!I,i"'l'I�' A"l. 1'\ Ji'I'GI1 BPUn'U". :. ·',púb1ica está se saindo muito 0em em ,eus Ca;npos, co-autor, do ato ins�itucional n, 1 �--,.' ,. --------

"

,
'

�ontactos com 2S fôrçss rt;lfÜcas e não deve �riscu ainda gUE' o Brasil. nu?ca foi tão :_:l."Prp.r:�? :<::(:3 rlp. \�b"(,: p�.r;:, A hm::,r • precisar de um ato institucional n. 2, IYJra l�alaQo em SU8S bases potticas, como no gl)-�P"l'� }i;sr:ritório --- r.,r, C�mtro de 11Y\,i'erência com tele- raI realizar! o pl'ogl'alua da,.l',evolução". A' afir- vP.!.J10 depôsto. ,

__

Jl!
fone. Tratar com sr. Medeiros na CELESC. � ......_� l!!." ...._... 'e -a__m..__ ;a�_ "$ .. '\ .._��_���,�� � �.,
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