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deu seu saudoso chefe e bem' assim' aos . ferencI� n� E.,c?� l�e GU�,I lifqu� àtmglda esta altur� do seu desenvolvimento, na con'
deste M:jl.tutino será reaJi- pesde ás 11 horas dMT';' a.f/ 'partlçla as .17 horas .. deata ,�\,'.
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. do Atlãntico Gatarinfmse, d.e 4.000 pessoás por hora, . L��tão.·da, CU�';!l 'tp'1�a �on�� màndo V�léri() de Assis e Samuel Fonse- Mal'lpha e �u�:as iauton�a:- til! 'rem, �los _restos, 0. con,tribuiI�te" a dc;mollstraçfLn ela.'
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des ela �JIarIl1L� (,e Guerra JIIII t'a . da aplicaQao I
dos dmhell'os lJUbhcos, feita COlll SCgu.", Conventos, élue srrá ':ibrÍ- ra tributar homenagem pós- .

BrasIl nos funere.ls·de Chur· ,ca, aos enfermelro.s Te0fllç e Pe,dro e aos do. �raS�l. O. cbPlcn:�ata,s,:- � i.··a.�l�a: com larga l�larg'cm de rel1tabili.dade,·cnm cxige.rJ.kllllhantádo .pelQ f;onjunto de. tuma aos restos moà'lis de chill. {� Seeretá"r.io� Çjeral ..
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'Scoe �elo Branéo� asslJ,mitá inte'� ga, CarrOS Gatc!q; Ossamo Sew?da·e Hur.n- tante br'asüehO nu" J1me- .ses IUCl'aüvas e num l>l"ogl'esso efetivo e contínuo, _dicional de verantllG d'o tland· Yard. O Itamaraty, rinamente o �arg:ó dé Mi·' berro Pole.nzo," que o assis!itam é'ln" seUs rai�s de Sir Wínstoo Chu:,- _ As exposições 'descritivas dos anxilial'és do' govêmo..

nosso Repo_n�r 5Jcicôl La- por' sua vez, eorífirmou a nistro.
�.' l'

< c, chI1l no próximo sábado. ..11ão ocu.ltam desvãos, escaninhos eu biombes. Fixam es,l!II
zaro Bartolom,2u, ':llJ8 t.,dos

...

.

. ú timos ·:qiOluentoS.
....._

. '.tág'ios c�imológic�{lS, pa.ra ll1ost�ar o <lue' na at�alida.de s.'

•..os anos pro·nove' uni bal-

�_,.'.
.'"

à ,conseguIU, o flue em verdade mcontrastável �e tem rea [l1li
neário da ada Ct1;ta�inensEl 'G:JS 'rA D H C A li É'1 • .' .. '

'

.
. ,.

'p
� .

fi lizal�o.:. -. , , .' , .. "

.

ti
!Vesta vez a ptomoçao enal

.- '. .'"

R
.

'

f'
,

t s
'.

dO'
';

tn p. ,Nao. ha, l�e�sa attt�d� de re,s�eIto e SnHl1.�t�.. frentf' til
teoerá aqUel�", �orii:� re- � ENTi\O Pf.:t� � lH 7�'

." e'a'p.a rec·e . n�..
··.· '. '�.'.n ,a," 'ma.,., � ·e. ,uro .. '. re·· �.IO novo, o lUUll1110 obJetIvo ]wlíht,Ó, O qu� hlt e o cumll"

canto' de tur."mo .10 JV�u- �•.,;..
.

. II .
"fII !)l·julento· de" um (,leveI' esp';últâneo,,, dando 'a idéia. exa-t •

. llicípio d� Ara!'anguH;, D'ct'
,

•

pi de planos de trabalho efetivados Oll em pross·eguhllcnt,.BELO HORIZONTE, 27. latare. O fan:tasma minei--
.
,. "

" .'e, sobretudo, a.satisfação de uma consciência que nã'

{OE) - Reaparece. 1:1:1 1'0,' alto" rnagro, vestindo -COLCHÕES ·IlPROBEL" . "DlVIN01f
.

_mentiu à sua. pa.avra nem falhou aos solenes compro'
Minas o fantasma que tem capa. preta e le7ando ,mm.

!., ' ,-, , .

• missos àssúiirlaús; séiri temor a dificuldades agressivas.""
sido tema para 'os noticiá:- .,cruz de sepultu.m" �lllebl'nl.·, MUNDIA12 E CARAyELLE �� ..._._ ---� Wc. '!!..� ..... --�..:!

. rios policiais, de ,tecto o' Q viô'u'í,o' elos universit.ário'" ! \

;'0" A'
,.... ," _." ,,'.. .' ,

país. O'. l"antasn,a' ue 6m'Q, inierroippe;1c)0 vi01entamen- ..Ag, B .

, Voc:é' Dará' :Exdamaç.Q.·e� de' :Aleg.,r�a
fi'

Preto�' fez sua, s.S)guri<3.ã a- te ,u serenata doa mei'.>p,.o,,:. �. EM' Zi:. fi 71GAMEl.fi1'fttt?pariÇ'ão, inte�'!'opendo a A pqlícia, está no encah:"; i,",\. fiJ ��. .I!I: i':�,�,... Venda '0$ ·'.rel:Q�;' B'àr�ií�s'imos
serenata dos ·;:;,'tudam9S do Fantasma de Ouro Pn'- . I ' 'O,:.'.:1. A' ii\I',n

..

·

'n'l"l.'. Z, .H··Décio ':rl'ótla·, e Giusepe Vi 'Lo, .:...... ,,''''..1
un ir!UY�!!R Da ,GlANDE GRUiIMHA"

""

,

RIO, 27 COE)· --- "Por 111'1:,:::"��.- ,:��
tívos 'políticos e contín-

gêncíaé hístórtcas, superío
res, poderá ser Implantado
no, Brasil o regtme parla ..

lamentarísta". ,Éste, 4_ o

pensamento da maíoría
dos oficiais generais, do

Exército Nacional, ,1VÍini.s-
. troo da Guerra e chefe do
Estado Maíor . das F'ôrcas

" Ar.màdas;· Por 'outro lado;

ele forma alguma,' pelo pra
blema da sucessão presiden

-r

----.,...------.-
. \

Castela. hojg
rlo' Minas

ii bordo
Gerais

RIO,
.

27 (OE; -- Ama

nha, por volta de 9 horas,
o. Presidente Castelo B�an-

Nação, irá '1:) ':�ina:;;
raís e mcornpanhta dos ;3
ministros nulitores. ,; �1l'1-

. o' Presidente
. C�st�lo Bran

co dectarouj durante o en

contro com o d,eputado Ar ...

mando F!/-1cão!· que ainda

co estará. a bordo do por
ta aviões Minas Gerais,
quando. da entrada .d � be-

rechal CU13tel') Branco' pro
nuncíará breves palavras
aos ljilôtos elos aviões

.
de

lonave na b_�ía (i,: Guaria-

que prorrogarem seu man-
i dato, não- permanecerá; 110
Govêrno, Disse também' o

chefe da' Nação, que' a l'e
.

volução não se Interessará

"
, .

.;:.-,
;'ti>r.!:'f'

l'

. Correção'·:Monetárià
;{c' 's (Je'
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.'
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pres�nie aos funei��1Ís de" seu saudos� �. ines
quecíve1 chefe,.e ben1 aSSIm às que. envia.ram

1 y f·�
.

.. lIA .�
te.��gl':;;L�leos .. T' ;iÜ;r@�. � é�roas".

_-#��
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De ordem do Senhor Diretor, em exer
cício, da Faculdade de Medicina da Univer
sidade de Santa Catarina, Professor Doutor'
Ayrton Roberto de Oliveira e de conformi- N + '. d P .. '

d' C'·' b' · .,

dade com o Regimento Interno dsta FacuT-, "otlclas" a'., �ala e _am or.u
dade, torno público, para conhecimento aos

interessados, os horários,' local e instruções
finais do Concurso de Habilitação. à ,1asérie
do Curso lVIédico:

t fi' • ,,.. .I r 1 � ....

It'IvhmSTeno aa toucacao e LlL ura
,

.Universidade de Santa tatarina.
Faculdade de Medicina ';

EDITAL' NO: 1/65

I _' HORÁRIOS:

Dia ,5 . de fevereiro
Português.

Dia 8 'd� fevereiro
Química

_;

Dia 9

às 20 ' horas

às 20 .horas

de fevereiro

I. . rasilII

p
\ '

,

ORBE-PRESS - PRAGA do à central hldrelétrica
A fábrica CRD'; ern B<hLJ1'S de' CaeJ:lloei'l'a ]Deu""ada, qH�
'co (Morávia' Central)', en- é a segunda equíuaua com

viou aó Brasil uma t!.!r;�l- turbinas tchecas.
na "Kaplan", de ;',5 me- A primeira tuncíona, na

tros de diâmetro, .' cidade de'�eriri.

Blansco preparam outras

tultbf!ln3lS' p9tlm ::;, cINtl:fll e-,

Iétrícã de 'IbWnga, que
está send'o eorrstrnida s'6-
bre o Rio Tie1;?, 11:) Estado
€le Sã,@, Pau,10.

"
'
.. ,' "'-!: \,(" ,.;,,-',",'. ,/" .

'

" ! :IV
.,

. PARA O LJl-TIVO DO' ARROZ
CONFIE EM

ALLI,S-C'HALMERS
Ó,

O artefato esta destina- 'As < fábricas t'111CKD

Está assegurado o suces- diversos municípios e esta- Carnaval praiano de 1'.965, e

so de duas promoções so- dos desfilarão sábado à tar Grito de Carnaval com a Es
ciais que decorrerão nos pró de em passarela armada na cola de Samba "Skinà.o",
ximos "dias' no Balneário de praia, e à noite participarão' mais Ubtr'ajar'a e seus Gua
Camboriú. de Balle animado por Gon-- nanarmos com músicas do
O interesse que, os cil'cu-.. çalo

' Cortez e sua
.

Orques- Carnaval quatrocentão' se

los turísticos estão demcns-. L'1'a de ]j::spetáculos, no Ho- .

rão os pontos focais -de in
trando, desde já garantem o. t�l �arambaia, quando será, teresse!lio Baile do ]ate Clu-

.

resultado dos Bailes. de, 30 escolhida a BELEZA. DA be, para o qual' as mesàs já
do corrente no Hotel Nrti-' PRAJA,é,através de votação �stã0 sendo vendídas..

.

rambaia e de.3 de fe:vereiro' . a-ser feita por Júri especial-
..•.

'
.

.

n0S salões .do latê:Clube de,'. mente , ',ÇLp.ont.a cto ..

d� açudes, taipas,
e irrigação.'

'.' 40 H P - 4.,400. Kg -

ASSlST�NCI.ti,TÚ;rill,cA LO.CAl COM EQUt,P.6 TREIN�fJ.A PELA I1R6PR� F�IIIJ.IC;A
. ESTOQUE, DE,P'i:ÇAS PA'RA REPOSiÇÃO. .'.jJP.EGA IMEDIATA E FACIliDADES DE

PAGAMENTQ.
': '. ' •

.

" ,I IR S.A.
ituatVolunlá,i�s da. 1'ill';.,. 19H - trc;'e "1'O� • C. PoslGl,20® • P,.RTIQ, .!lUGR6 - RS,

,

elld. ,..1"9'" p,A'iROL • Fil,ial.: Rt'(I 7 de ·Setemb,,;'. 10�1·. Fo�e �978·
'

.

taix6::P�stal 524"- Iilllmenou - se . End. re,egr.:AGIlOPAT�OL

Camboriú. I

BELEZA· !

'j
<

� ,

•

.
'.

� 6 ,éronista S'o'ci<11 �Sebas-.
.

' t·íã0" Reis está :_�rr.rpJ!��tani;lo
.

, .

_ ,.,._" D�,.sfiíe -de: modas de ve- ,'<'

l'''b'
. ,-

' -

,

'_. sua jl1ecisiva' co.... o,raçao "ao
,

.,repre�ent8'IidO� '. não, i�eleç_ãÓ da Rainha' do B:e13��tamen;to ;dé ��u�isriIo- .•
,

ri' .Certamê . 'da /Mimícípalídá-; ,

�d'e IOTllanizi;Índo ':as
- du�'s noí-.

'

.

:t(��_s �q�ie .)çert�m�m·te . ir�q
,

.

'

"

,�gr�ar e�i':.:'cpéi:o:. <
.

!

��,�",-DA___:"_"""-""',;-___""'_-,R-,IB---'---,A-CTA

às 20 hocas -, Senhoritas

a) Só serão .admitidos- às. referÍdas pro
vas, os candidateis. que até às 13 (treze) ho
ras do dia 3 d'e fevereiro p. vindouro,- te

nham satisfeito, integralmente; as exigênciàs
para a inscrição, constantes do Edital desta

Faculdade, publicàdo er-.. 1 lle: deZ€mbro de
1964.

b) Os candidatos ,em t.ódas. 'as ,provas ,UM: LOTE M1JIHNDO
deverão apresentar, respectivas, a Carteira. 12,3.(,1, Xi 2i01 _: ]i>,(JN'l'o.

Bancas Examidoras respectivas; a Ca.rteira éENT.E�A.L.· EM! . COQ,UEt-

f d
R.OS. TRATAR COl.\-f O, CASA DOS 'fn�I,,;',de Identidade antEfI'iormente orn�ci:� por'· s,�" �ÁU&Ioià NO' LO- ',', '. ,.' IIttnJ..!

esta Faculdade;
, '"

,
CAL' .:::.::. A6 LiiDO DA Rua Santos

.

Saraiva 453
\ , f, _"d' d 1 . • CAPEzA';, '=c":"REITO I

._

. c) 'a prova que o canal· ato elXal' ae __"'--' 'I'
_:__ C"_'''_''.> ','

comparecer, ser� atJ:ibuidq' nota zero (O.) '. ,�;:,,:-�
ficando impedido de realizar as demaIS }J1'0-. W-� -

·,.�:�r��,;;:�:?-'�/:'-
.. \

.��
,/_,. �,/)�.��,� rd�_':::"'>·""'f...t --

\ . .1:
......
� Y . tfrl'�, ....�·�·,·!'.J q

vas \ '1l.i1 ,���".,. ,>
-

I ., .', , ..� ,

•

� ", .. :�......Ii:;· t ,', '7
. �

,

,,�' .. i.X

r1@�,Secretat"ia da Faculdade de Medicina \l�
-

,"': -.� ��i��i/- fI /� ,,5t '!": [11 rda Universidade de Santa Catari,n�, em Flo- �:,w. >

��:�.�.r' __.1 U Ui A )1_ J

rianópolis� aos 22 dias do mês de j�neiro do
- ,

"

ano de 1965.

Física
Dia 10 de ,\ fevereiro

Biologia
às 20 horas

(
,

II _ LOCAL,
• -'- .. -- ...----_,_. __- .....�_ .....�.• ,.-_"I'_"'l....

.
'

'J,

Tôdas as provas serão, realizadas em sa

las da Escola Indush�ial de Florianópolis, si
ta' à Avenida Mauro. Ramos nO 154, ne-sta

cidade.
III INSTRUÇÕES FINAIS:

",

Bel. João To);entino Neves
. Secretário

Visto: .�.

Prof. D-r. Ayl'tOl1 R9hert0 €te Ol,iveira
Diretdr, em exercício

.(

METRÓPOLE MOTRI'Z
. e_nfrega .mais um, caliro nadonal )

/'
, - I.

Métrópol/ Motriz entregou a chave de um
.

Aero-Wyllis, zero km, à Sra. Nyrba Vicente
de'Carvalho, residente em S. Pau.lo, sem sor-

teio ou concurso,
-'

Seja V. também um feliz possuidor de um

automóvel nacional, à, sua escôlha, partici
pando do Plano Nacional de Incremento
Automobilístico.
Preencha apenas o cLlporú ab�ixo: .

;----:------- -�-� -------.:-.-----.
--:- ----�--: 1

. -0-------- , ,

� METRÓPOLE MOTRIZ S. A ..

:

"': 'R. Xavier de Toledo, 316 - 2." <).nd. - conj. 212 S. P. - Capital
: Desejando participar. 'CIo ,"PLANO NAC�mNAL DE INCRE.... r
� MENTO AUTOMOBILlS-FICO, envio .êste cupom têrmo .:'
j de seleção devidame,nte pree!'lchido soliGitando � remessa,
= sem compromisso de l11a,iores Gsclal�ec,ilnentos. ' :,
;

I
I
I
,
I
I
I
I
I
•

:
I
I

i,

CARRO DESEJADO: (marca) (ITlOdêlo) •••••••.••• ,
•••• f.

POSSO DAR DE ENTRADA Cr$ •••••••••• : •• :•••••••
POSSO DAf� POR MÊS Cr� .

NOlne " . . .. _ •.• ., a � ••••' .

Residência .. .'_ .•••••••• ;.� ••••••• :tel " .•

Local de trábalho, .•.•.••.••• 0'0 ., ••

'

•••. ±el ., ....•.•...•

Encl. pari). correspóndê�tGia ... � •••••••••... ; _ . , .... :. ' ...

'---__'___

�l(ifías <ta Cultura
."SêVietfcai.

". � - '. -

ORB�-PRESS -

-:: RUSSL'\.. 50.0l!l0.00Q de pessoas por
- Nos últimos :37. anos o ano, O ··"HI.el1.111i�·,PJgon, de

número de ínteleetuais lia Lenigrado, é. vísita cio, to.tcs
URSS aument..u D,6 vêzes. os anos; �')')r 2.000.JOO de
Os .rundos das bibüoteca '; pessoas.

foram Incrementartos em O país tem 3'l teacroe de '

aproximadamente 100 vê- óperá' e ballet, mais de 1(�0

zes, 'nos anos (',� poder sc- teatros para criancas e

vié.tico, .
Somen',8 naé; loca- perto ,de 7:;0 te-ow.'os ót· a-

lidades rurais, p'Jr cada madOL'e3.
--;--"

100 habitantes, �iÚ 109 Jj-
--

-------

vros. A URSS �0J\1 l'!�.oiJO. U:td.Jl'tn (t ;Jiecinemas, que sào "rw:gwn-
tados ,por 4.000.000:. de, rs
pectadores e 9.)) 111 llse�IS.

frequentados pO'.. 'll'aís r:e

,

Rt,UI, DE l"liAlÔ
CAMPINAS, SP

.

das de Prata, Santa Cecília tações de Portugal para le- Rio, o seu nome e suas pe

Milagre do Sol. Noite, sem varem à cena algumas de eas teriam obtido consagra-
,.

Horas, recado dos Pais" suas peças. ção maíer, d€ei-siva e defini-

Marcha, Nupcíal; FERREIRA NETO_ é artts tiva nas rHv:;tlta-s nacíoaaís.

Mas sua produção. não ta amador, pois tem prof'ís- Como ator, além de figurar
para aí. FERRE:tRA NETO são certa e jamais quis tro- em obras que escreveu, to

publícidade ,ir. ]V..r0XJlil:l0il!l. vá- escreveu " também as comé- cá-la pelo teat�·o .

profissio- mou parte 'nos filmes, "Só�,
nos trabalbos <ijJ1alldidios dias': MaTm�teil'(')s (a mais na!. Faz teatro por amor à e Abandonado" e "Fernão
em tô€la pa'rb. Modesto por representada), Família Ter- Arte. Não fôra. 'isto e tam-' Dias", amb0s rodados em

naturez3., r113S comp.eteJ.Qte remot0, Arca (1'(1 N�é, Céu béIh' morasse r;um centl'O CAM'PTNAS,
por excelêncLa, inspirado e de Çristal, Noite Feliz, Pen-. grande como São Paulo e

culto,' seu nome·ê 'penhor'
.

são'; dos Tarados, Crise de
segurG de êxttn na ativida- Habilitações. Estas obras
d� que abraçou, Algl,unas de

nos fazem rir; outras, po-'
suas obras já transpuseram rérri, de' gênero' diferente,
as fronteiras nacionais. -

. fazem-nos vibrar de en�oçaoQuem .é' afiEhl, êsse artis-
ou despertmTI a nossa sen-

..

.

ta de raros predicados e sibilidade, de acôrd'o com as
real capacidade realizado- circunstâncias c os matizes
ra? Trata·-se de FERREIRA da peça em cena. Como
NETO, o teatrólogo que a" vêem, sua obra é fecuada e

"Prin?e?a do Oes�e" r�vel?-q\ .refleto seu tale�to polimor
a,uFor. qe dralll�1" e comédIas. fo e, versátil.
represeBtaC\.os tcom 'crescen
te . �cesso�< dianfe. d(\s
platéias mais exigenteS'.' � outras obras

Mora, em. Campínas um

arttsea na legif.i.ma acepção
do têrrne. Sem alardes . de

'--��----

Acontecimentos Sociais,

�I ue�L-t-

E'1tt: a. 'em sei' carro
Lona de �reks GOLADAS
- 60"10 mais

-

no ap!'.J,veita
Í'r.JIl-nto ,. da." ILv!l:as.

FERREIRA , ..

Tal').'lbém na CaDela do' Divi

no· Espírito Santd, realizat

se-á, !i1ia onze. próximo, a

cerim.ônia d0 C'às'imento €le
Silvia Maria Schutel, com 0

senhor Helio Lacerda. Os

I . 1-. .' L
ma.s enquanto não vêm a I Carnav'll do "Samani.- j

Dentre suas' pecQs' cada 'bl
.

I I baia Cluop" acoFlteeerá I' "

,n. , . pu ico as .ia escri.tas a can-

qual' mats�a�reí;Íada pois re cam Ê'"ito ret'-c.'1lbante. Seu '1 sábaCllo pl'ÓXim0, no Li- I
vela o seu espírito criag.or, nome já consagrado é alvo I ra Tênis Clube. I
citaremos .os dramas; O Se- da admiro:>.ção e encômios' [, I
gredo do P8c1re Jeremias da critica especializada Ea
(mais de três mil' represen- cional e estrangeira. Ainda
tações.), Flôr0s do Lôl;Jo, Bo- agora chegam nova.s solici-

noivos receberão
mentos na Igl'eja.

cumpri-
Casamento:' Está marcado

'./

para o próximo dia, nove, �

o casamento de Ada Maria l----�--'-------l
. Vieira, cóm o senhor

.

Luiz I Dentro de mais alguns I
Fe�nando Jorge. A.' cerimô· I dias,. volta a revista I
nia reÚgiosa d�r·se-á no .aI· I "Rio Magazine", a eir- I
tal' môr da Capela do ]ili- I cuiar em nossa cidade I
vino Espírito Santo. I com "Resenha' Catari- I

I nease". ' \._ I'
1 1

,
r
r

1
J f

•
,

1

j
r

j'l
I
I,
I
I
I
I
,
,
r

I

OSVALDO MELO
RELÔGIOS AVANÇARÃO UMA HO

RA Saltando -por cüna do tempo, os relógios
avançarão. unlR hora, desde 10 de fevereiro
próximo de acordo com; prov!dê�cias que vi
sam economisar luz e força eletricas no país.

A medida vem do Governo Federal e

Q:tE�nde a' uma sugestão. dá Governador, La

�'E>rda, que luta c,om probI.em,as sérios nêsse-
-

• > A novidade é que o senhor
sentido na Guanabara.

' �,.,!
d M II 1 !menina JÓICE SILVA FURTADO Pedro G. Pereira.. e e o,

1 I
'

trur
. , , vou1!01:1 a cfrcular com o bro Do RiCD: Provave men- .

. as- é o: caso de perguntarmos, qr:e é .

V� pasSGllr no dia de h@jte mais um ani- to elegante, Carmem Rosa I te estaremos atenden· I
que nós, por exemplo, aqui em Santa Citlta- nho de vicia da' !lraciosa menina Jóic,e Silva Caldas. 1 do. o convite do DepaJ!� I

" '-'

I tanLem.to de Rel!,tçÕ1;)s, ' 1.rina e: jDJ,·irw.Ípalmente 'nesta Capital, que não Fm·tado, fiUún]rl,a dOI nosso ilttllstre amigo S7"' 'I " PtJ.bl!ie.as do, Hotel' Glá- J
existe Pl'oblema ném de luz e ne'm de <3J@t.la, Joel Silva furtado e die sua exma.. espôsa d I De apartamento reser" I'· I rià.. a,ssistÜ\llito �o Fll1i. I

. ,

f t
.

D
.

,
.

.,. vad0' nO- "Balneário, I I' meM'�,�e de. C�a:v:ali I'que as temos a ar R, graças a eus, porque Maria ,Si,:,v!<. '[;",',rt?d',o, ,elem.,lf>;'f\+'o.'c de des'taql':'le I"
,

.

I� � .[' "'" "'" J.V\;,,·JlLC ..., .. Hótel tabeçúdas'!, ,pai I , em· seus' m.�tQS(1)S sa. :iremos nill. emdq,? em os nossos meios sociais. '! ra uma .tempoiada..o· Ii i. "Iões, dia' �jI :do :próxi, I
O. fáto. e que a providência, 'si para um' A f I � ',- I Senador e a senh(jra A:. ,I ·t 'mo, m� I

.
O azermos O registro 'evamos' a loice "tília Fontana (Ruth} f, I

'

lEstado fica bem e se torna até mesmo provi- e seus genitores votcs de perenes felicidades,. I ,.
dência necessária, para outras não ü é. ,Ontem, ,Jt s�nhô:r.lngQ' �ig.

, ..
' \., E' por falarmos eril �CabeJ., prontie:t3nOJ da �'lJQ.va' , :8é.O Horário de Verão, de ce:!!ta fôrma vem IN i\ � f t M E N T O �,�w.:o:;,:;��, � ,(

çudas", fomos informadoS' cord"cor.d'\ jaJttava nQ, tes�

tumúftuar programas rotineIros e estabdé.. JS' (�\l:\ 11:1;( nsa satisfap
..

a-o que noticloa.. que a bonita Sônia Pereira, ltau�ª�;"Cliaf!l�"... �:an 'CAm
, !!i' - tem dado· nota' alta em ele. pà� dir t:adiall$ta ,EdfliOJ;].,C€l\ de certa fórma, muita confu's,ão; dai por-· 'Hil;CS Oi 112�ciT"1erltoLdos gêmeos SérgiQ MurUo. gância exibiDdo' com esme. Silvestre. A anillta(I:a\�ales•.

qu�, grand� parte se gOl�vern�á. e estabele-. e Miâ·óü, Mu:rilo, ocorrido' na l.\[áternidade ratlo gôsto, sell guarda· rou. tra du.railte· (j, jantaJi�:r p�re·
,

d h L '� �� J?J;aiao
'

cia·nos assunto bastante im-cerá Seu p)togr�:ma.de acar o com o áJ1Jito e Carks COFrêa, na manhã clé' domJngQ .Jilti- pórtante. \
não pelas'hora�rdo i·elógio. ,mo, filho. do desnr.rtista ·Hiram:. \Liwamento II I "':. \, "IS h d h�

. , l:'� Fiz referência. hã dias, Iete -oras a man a coot.J.nua�a, a ser e ele sua. €;!sp'Qsa Esthe:r- Livrame»tQ. I sOQre a' elegância e I No "Americari Bar" da\,
seis horas e éntão, com· um adiantam�nt(i) "O E.sta®'� ll.e.s:ta oportl!1n.-idade a() re- I bQID gost:> úa" senhora \1) I, QUGrência P2�ace num

d I' .,

t
' 't ai I Layre (Tere�a Gomes. g_nl1J(I de �mtgos" o· con·e uma JQra J3 era pron o seus. . azeres gistrar tão ,si�ieatiV';Q, ac"ontecunento,. �n:- 1 Voltou a usar o veme- ! C8i,tU?cJ..O A,rctuiteto Pe-

matinais.
,

'. .
via. ao distinto casal ,Hiraro-Esther Livra- I linho (':" rnosselina, 1 dro Paulo Sa.raiva, co-

E
.

b d .

d
"

I éI >,,' '1 alta em re I m�pt:áva coisas da Ci-
.

por mal�'. a SUl' o que pareça axn a mento QS' seuS' cumprimentos ;desejandó a I' e"'"';." "�::'lã�u
,

-

.1 dnde Maravilhosa.
ha gente que nã,o possua em casa:urp relógio. dupla' Sérgio e Márcio MúrHo,. muitas fe1id� 1-._.,.-_,.. I
Seja) qual for o ..motiva, mas que 'há, há mes":'

I

dad'es. ,'. _

-

.

.

Sergio Bürger, o moço que. A Laay do Ano senhora Ida
mo. �

_ está entre, os melhores par· 'F. Simone, c.ompal'eceu ao

Para êsses�prevalece O cálculo do "deve I tidos do Estaflo. para o ano coquiteJ.. da revista "Rio
de 65, está circulando em. Maga.�,ine", recepção que di·

ser tantas horas;' e mede!fl o tempo pela ca-, '"

nossa cidade.
.

. vulgaremos ,amanhã.
ra do pr6prio tempo:•• �

_ PRECJSA-SE
I\

Essa agonia irá até dia último de março ' I-E-n-c-on-t-"ra---se-n-o-R-i-o-d-e-
e depois, os�ponteiros,·d��ó marcha á ré. ,oDe uma m,ôç,a, que 'seja1)atHógrafa, corn I JaneiFO, devende regres-

A', I P ,
.

d ."

d
.•

-
. '.

d'
.' , 1 t' r. � I go< plI@xi,m.e, o, Ministro'te a;'m$a-:nolte para' â: gran e·malO- curs.o,S�CUll ,a�lQi co_p.te o" ,par: servJ:çOl {i·e· I. ,sar a nossa capital dp-

ria. serão 23 ho.ias e assim. por:, diante; escrJ,tono. As ',l'nte�ess,adas deverao apreseB.- 1- miRge· próximo, o Mi-'

Assim, acertê'l,TIos o't1. ffi€lh'o:r dizendo: tal�-se à ítUa Fe1ipe -ScJhitnid.t, 11" das, 8 às �IS ! :���f� Q;hC1ries Edgard

'desacert�mos nossos re16gi(ls,? J",*>;f.-J:I!.\.i.:i.8, 11. horaB, _,.�_._,.__ ,., ._.....- . ..:...._....-..;__ .•.0_'•• :".:_-:i: j""
""""'�==-'==�

. .,,,....
.

"�, "

.,..., ..., .,

ll,-----�-------------

1 No próximo mês de

1 março, será festejado'
1 o. quinto �mj.versário de

.

I Brasília' D. F.

I�---'

Pro�edente do· .Rio de. Ja�ei-
I

ro,' o 'dr. Fulvio Luiz Vieira,
Chefe do Gabinete de' Rela�

ções Públicas do Palá"iQ doFAZEM ANOS HOJE
Goverp.o.

Um credencUido "Arq1,li
teto", está com a res-'
pO.lil.sa'bni4a;de \>ia dec'o
ração da boutique, que
a :Fil'ma Ca.rlos Hoep
ke dentro d.e alg.uas
dias *vai inaug;tl�,�x.'" :'.f"it:t,;�.. ,��,,�, ,'"" •••• " ••••• � ••••

" " ••.• ' . , .. ,

..

" assinatura
-:;..i,��a;;;.�;:r,��";��U��;lI;;;;;.��.....«�=-.....ç""''''';:O;;;;l.óiJ�_", ..... ..,t;''''-��;,;!'fI'DIIir''it'-l.�«1Ir.�,m;1I"'a\="i';'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



me p 7 o -arde
•

,.

'I

arcebispo . de Armagh (11'-
landa) : D. Angr"l Herrera

y Oria, bispo de 'Málagra
(Espanha); D. l<�ederico Ca

llorídí 'l�gnale; D. Joseph
Cardían, prelado belga, in

Papa Paulo VI nomeou 27

novos cardeais, inclusive

um no Brasil, e três de paí
ses comunistas, numa rcno

vacão, sem precedente dó

-' ;\'"
sacro Colégio, que passou novo cardeal brasile\'õ e

a contar com 103 mem- único latino-americano que

bras, de 41 países, sua maí . figura na lista é o arcebis
ar representaçã<f em toda po Agnello Rossi,· de São
a

. história da Igreja. O Paulo. A escolha, dos novos

98' novos . cardeais serão
. elevado? . ?�i�ta�J:!'le�t!') num

cQnsi�,tó.l;:io.. :nl��cago, .'. p,a1;'a,
22 d� ,feyerei�o.," Informan-
tes, do Vaticano' disseram
que o Papa nom�aria ain
'da, novos cardeais antes de'
encerrar-se o Concílio Ecu
mênico, por ocasião do Na

.

tal. As nomeaçõe� �do' Arca
bispo Josef Beràn, de Pra
ga , e do Arcebi"po FranJ'o
$eper, da' Iugoslavia, fo

ram ,talvez as ·.mais signi
ficativas.' O prelado tche
co esteve, confinado duran
te 14 anos pelas ciutorida-'
des·. cornunistas, sob a de)':)\
gação . de que se opunha: às
ieis sôbre atividades eclesl
ástic!!,s. Foi posto. €ln :liber
dade, e111. 1963, mis so'tre"u
tantas restrições que o Va
ticano' ainda. o., menciona
ofiCialmente comi)' impedi

Ex�����_���Ocl�!!c���a�2 prnpnel-.�fu�lj�::E:��:��i� .p.-rn,sseouem as· :Vjoltncia$ C::>;,-t-'-r-a-',---odade nO 17.336, correspondente ao veícu b verUoo'.de Praga. 1} esco-;;;;J . ,
. ,

de marca DKW-VEMAG, motor número lha do Arcebispo Seper' v'�

G
.

,.

,,: ,:' I'
�

"
.

d
,", ", J. , .

V
1 '.

'.

-�,. '

,

d66-181,..941 - placa -1-03. 88 de�Curitiba rifica-se numa oeasiãó' e:.r· .' .' ,

'

'

t<'
.

. ,' •. ,

t'
, : ' .

_ PR.' �: ����!�an:e:�c����!�S��
. overno em- "O 0_ O· '. I'e :n.a,m r e

O carro e, de proprl'edade da: .t:::1rm·'a ..<::'/A. ra mell1Qrar �uas.· J,"E)lações SAL·GON.· .._:. Estudant'es r",
..

.

" ,

,,�

.

.
,lJ ...... ,� inericanos Cartàzes ·.r.orri tos, funcionários da. po;�o::la

. Url1 gip�omatª. &\) :Vaticano
c1'da"de ·de. Hue, d 'd' d' ",..,

." lt'" 't'"
"

,

MOINHOS RIO'GRANDENSES' eCl 1ra"1 os .lzert:s .üw��n·, . vo e. nes ·a. ; capit,al in.dícaram.

.... .... " enco.ntra-se . em' Belgràc, . d'
. , "

. .'.'

. ". ' . lncen lar as residência� para. casal' e' "lVfell'b·. a Tay que' �sp�ralll q'..le' til11 011
28 '1 e .. acred1ta-se que tenha '11.

'd
.

.

.,

(�
formado al1teéipada.mentc/ e 'pessoas qualificadas, ;::0- lar" foràm, exi·biri{H � fin mais. monges' budistas ten'-

mo "anticolonialistas', e ei1 Rue 'contra I) apóio dado· tem súi,cid'ar-:;e pelo' fc.g'o.Tito sôbre, a nomeação.
O Arcebispo 8lipyi, tpr-

. tre ;,as primeiraS: que' r;-)� peLo ,Embalxacl')r .'Maxw:ell Cinco monges blldist'as e�-
ceíro prelado de l:m paI:>

rarh alvo
.

da manifestaçãp D. Taylor 8.1) GO.verno do traram,' no sex�o dia de
"

t' \' 1" estudantil fjgur\t a do ch'3 Primeiro-Mi�'1j8tt,o Trr.n sua .gréve de fome que, se
comun1S a, V1ve .10 ,a. :1CJ.-
,. fe de Polícia regional. 1> Van Huong. gundo .iuraram, durara até

no ·desde que a tr.RRS o pôs J

ma multidão,' caic1.1lada em' Uma greve gel'':ll' .fechcu sua morte a 'men.os qne H. 1.1em 'liberdade há ::h'is nnos ' .

.
. aproximadamente 10.000 os comércios em 1;>a. Naríg ong renuncie Os btdist,asPassara �8 anos, . .em· eonfi-

b' munifestantE;!S 'àntig'ov�rnis e os vôos corn0rciais à r.i- ·ale{gam que Huong disc:ri-
naIIlento 'na. Si er'a.

.

�> tas,' enca:minh�l.Va-se' para dade foram l�anr.c·:hl,(lb;, 1-\1.-"
Tanto o "Osservat:Jr� ...,0

o escritório local do 8.eni
mano" como a Ráó.lf' (\0

"'Vaticano diss�ram que. <1S

novas nomea�ões ;,8 e:1!]Ua

dravam ná linh'l.' ;0 Con

cílio, refletindo seu <.··,l-,i d-
. to' pastoral e' de unida,le

cristã," assim como· a uni

versidade que caracteriza
a igreja.

VATICANO, 26 o

CANASVIEIRAS'
LOTES

No Melhor Local - Bel� Zona Resi
dencial _,_. Luz Elétrica -' Ruas,' Revestidas.
Para Transito de Veículos.

'Tratar com Heitor Bittencourt, aos sá

bados e domingos no local e outros dias . -

Rua Francisco Tolentino, 21 _. Fone' . 3950

PRAIA

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

ESCIUTO'ltIO' DE ADVOCACIA

DR. NILTO'N PEREIRA

Advogado,
,

ABELARDO,'H. BLUl\'lENBERG
A.·HAHN.· ".:'

.

e PERSl

Solicitadores
Rua Conselheiro l\lafra' 48 _;_ Sala 2-

AÇÕES: CIVEjS TRAMLH1STAS�;' CO:·
"

> MERCIAIS.' -PREVIDENCIA SO'CIAL ETC
.

. '. '. .-.
.

'-:

----------��---------- .---------

EXCEPCIO'NAL . OPORTUNIDADE

. \ EXCEPCIO'NAL O'POR_TUNIDADE'
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE NA

. RUA SANTOS SARAIVA, No'; 1269,.' NO'
ESTREITO', CO'M O' TERRENO MEDINDO
61 METROS DE' FRENTE POR 90 DE
'FUNDOS E CASA RECEM CONSTRUIDA
COM 1� PEÇAS, GÃI"AGEM· E pO'�ÃO
HABITAVEL. TRATAR NO' LOCAL .' OU·

PELO FO'NE 6231.' ,

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

Aproveite:
Adquira Agora Seu Colchão de m'olas

E Pague�,o
Enl 25 Prestações na A Modelar

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

METRÓPOLE 'MOTRIZ
entrega mais um carro nacional

Metrópole Motriz entregou' a chave de uma

Kombi-Luxo, zero km, ao Sr. José da Silva
Faria, residente em S. Paulo, sem sorteio ou.

concurso.
. _/

Seja V. também um feliz possuidor .de um

automóvel nacional, à sua escôlha, partici
parjdo do Plano Nacional de Incremento

, Automobilístico. '

.

Preencha apenas o cupom abaixo:

.�;-------- _:_---.----- ,

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

,

METRÓPOLE MOTR.IZ '5. A.
R. Xavier, de Toledo, 316 - 2.° ando - conj. 212 S. P. - Capital
Desejando particip.ar do ,PLANO NACIONAL DE I NCRE
MENTa AUTOMG81L1STICO, envio êste cupom têrmo '

de seleção devidamente preenchido so!i0itanclo a remessa,
sem compromisso de maiores esclarecimentos.

I
,

,

, :
,
I
,
1
1
I
o'
I
I
I

:
,

CARRO DESEJADO: (marca) (modêlo)
POSSO DAR DE' ENTRADA Cr$
POSSO DAR POR MÊS Cr$
Nome
Residência
Local de trabalho'. '.

E!lei. para correspondência.

. tel
... tel .. , ..

de. .. de
I
,

.

. .
.

i!ssinil\Uf.ª 1
..... ":'" .. _"' ...... _ .. _ ..... �- ..... _. - ...�-�.4- .... ---_ ... -�----_� ... "l"�� .. - ... -

;,.'

enne Leon Duval, urcebb .. · de manifestantes pm m:ir- ,

po de Argel; D. HCrJi1engil cha contra a
.

base llbrte�
do Florit.· arcebispo de FIe americana de D�'. Narw,
rença; . D. Franjo· Seper Contudo. nem o cscrlt6rió
arcebispo d� Zagreb (_!u- do SeL'viço Nac:iona: de Jn
goslávia); D. 'Carmel I-Ic- formação em H:uénem �

enan, arcebISpo de West,- base de Da Hal1g l'r'l'am
minster; D. Jean Villet ar- atacaci(l�. Mnii; de 3.(\(10
cebispo de Ougádoadol.l. '(. soldar:):)!.> nort,,-an!t'!rtcanos
Alto Volta); D . Lawrene'J '

estão e�tacionf�ci.o;; em Da
Sehan, . arcebispo de Balti- Nang ('. 750 �m Hl10. As da
more; D.

.
Enrico Dant -=, as ítid:?ues fL'l'am vedadas

prefeito de cerimônias J_- aos norte-amel'icanü') õe
postólicas; D. Cesare Zer- pois de ser destn.:ído ') edi
ba, :secretário. dá Congre- fício do �ervico de Info!'�
gação dos· Sacramentos; D mação dos Estados Unidos
Agnello Rossi; arsebispfl d� em Hue, sábado. Agitado
&�� 'rall1o'; D.. Giovanni

.

res estnêantís exigirain �\.1C
Colombo arcebispo de Mi- as casas comerchtis Ee itC"
Ião; . D. Joseph Conwray, guem a servi::· os nOl'�e·a-

cardeais, os prímeíros que
Paulo VI nomeia em ser

reinado de 19 meses. obede
ceu em parte .a crítérío po

líticq, podendo influir de

forma significativa nas re

lações católic1j.s' na ruges-
11avia .

e Tcn�co-�lováq'llia
Desde 1953 não se nomea

va como cardeal um prela
do de país comunista. Tres
dos nO'l,9.8 cardeais são ra.
tríareas do Oriente Jl4édlo
e apenas quatro procedem
da oúría do Vaticano; E:i
tão- lrepres�ntadQs 21 paí
ses. na lista,'e dos 'nomea
dos sõmente 'seís" são ita1i

aJn�s .. 'rr:;tta-;se',. ;Portanto,
da lista' 'm;a�s .ampla

.

de no

vos (cardeais' na '., história
da Igreja; -.l'ef?eÚFido o mo

vimenta que. se processa
em seu .seío

.

para desceu
tralizar . um' admínístra
cão que .durante . séculos es
teve' eoncentrada ' no' Vati-

,. ..

_;

cano.

. OS NOVOS CAROE.US

E' a seguinte a. lis'õa I]os

novos cardeai�:
D. Máximos IV Saiegh,

patriarca ortodoxo gre'l;J
(Ihelchitas) ; O. SLe'fa,aos

Sidaruss, patriar<;i!, capta;
D. Josif Slipyi: metropoli
ta de Llvev (URSS), _J.

Pierre Meouchi, patriar::a
de Antróquia; n. L,v�nz

Jaeger, . arcebispo de pg-

derborn (,Alemanha); D.
Thomas Cooray, ltrcebbpJ
de Praga; D. Mr.1.'1r:c8 R0y
arcebispo de Quebec (0:1-

nadá); D. Joseph M,wtm

arcebispo de RoUen (Frap_

ça); D. Owen MCCa);'1,
arcebjspo' da Cioaçle do Ca'
bo (Africa do Sul;) D. Etl-

centivador da juflentudc ')

peraría cristã; D. Carl Jc
urnet teólogo sulco; '':' IJ

Gíulío Bevilaqua, teoloao
de Sua Santidade.

Instifuto de' Aposentadoria e Pensões
, dos 'Industriários .

'f , .

\ ..

'

•

AIv,1ÀNHÃ' partirá para L praia . de" Laguna I rmar ninas - SérgiO Murtllo e

Balneário Morro .dos cori- grosso)", presidida pelo .Dr. Marcia Murtllo.
)

EM' SANTA· CATARINA ventos uma comitiva COI11,. Jua,<;y ;Ungarrett, está pro
moças e acompanhantes, vendo '. aqueie -boníto canto
que partlcíparào .da V de veraneio. do litoral C?

Festa da Rainha' do, Atlâl1 tal'inense.: Possue um. bani

Orientação provisória sôbre tíco catarínense, que Será "servíeo- de bar e restauran

salárlo-eduéacão realizada . próximo. sábado te.
.

'

"

� no Iate Clube daquele 'Bp.! 'ESrrVEB.AM nesta ,C1.-·· CIRCtnLANDO na "Ilh-v-

1
.,

O salário-educação, instituído pe- neário n;ma promoção dos pítal, mr·Sis. Flá,,:io ·Deleg,l-. cap", os brotos: Maria di

Ia Lei n? 4A4õ, de '27-10-64 é devido por
ta- Coluna, .patrocínado pe- 'elo ê 'o vereador Manoe" .lo Céu Corrêa e Zald Woef,
la Agua' Mineral .dá.' Gua:::-': " 'sé' de' Oliveira. 'entrancb ambas de Tubarão. Hospc-

tôdas
.

as emprêsas ,
vinculadas à Previdência da:

..

ém contato 'co mãe Colu- dadas na residência do Vi.

. Social, a. P,artir. 'de dezembro d,e;196( fazen- '

'

'.',: ,nistá' à 'respeito da ,Festa sal Dr, Antônio 1)ia" Car-

NA noite de . terca:':feltá da Ra.inha" 'do ALL\nLico, neíro
do-se o primeiro: recolhimento em janeiro de 1)0 Querência· Pal.ac�;

.

Ó �r6. ',� que está. int�eRg[.tdo.
.

bas-

19'65.
",' . ," ., .

nístarzurl Machado, -promo." tante sua Cidade � Lq,',�l>

2 -:A contrlbuição é de 20'() '. sôbre o
veu um - cóquítel, r:ecep('.{,;�: na.

I' nando convíríados.' com' n-:

valor do salário-mínimo local, arredondade lançamejit., da R�vi'sta ��� A:. Indústria Pioneira

para o .múltiplo demil seguinte e multipli- MAGAZ'JNE. ':Foi, ·urna., el�:, -:Fabl'ica ele Tecidos Car, �:�

gante renrüão ··so.CiaL '·t:jl\O'·· 'Renaux, teve um progrv..» tos que daria muito lucro
cado pelo número total de empregados, qual contou' :eo��;1' p�r�i�iPl'!-ç'àQ "na sua índústrtn de df;':� 8 - e progresso para os r.. ..').;;sos

.

quer- que ,seja a idàde, o estado civil e ó· n{t... da 'r.anto�a i:Neíd'e,:Mari�".e. .

nos, de adiantamento C�1m balneários seria ao c-.ns-
,. " 'o 'pianista,,':Aldo·.:'GdnZa�,g,,".: o lançamento dos tecidos. tru('ões de pequena3 eas,ls

mero-de filhos.' ,

",' '" ,

Pojvp.ster, tecido consirl'- de praias. Mui:'cl, gc'nte

c'''; 3 __::_ Q:uándo.� emprê�a contl-ibufr p�ra .

I, O M:rNJS��(:)\ CHa±l�s�Mo' ra'do slíperior similar .).0 quer se meter em úegocl

um' LA.P,-., deverá'. recolher' o: salário.-educa- . rit:z, a.uú�entlihdo "� ';;e�le'6�j.; extrangeiro. Na ,Casa "Bt" 'S f!ur��l se meter 0 mnegocl
de .anti�uidá�e�;'de:"sl�a·:'l"), que':· nesta Capital, a:ssi<;i J:]s de construções por L),�-

ção para cada· um dêles,' nà proporção do nIta mHDsio. o seu 'lapçamento,' Os n8- t�. "" tempo e ele .::léi3.s.

número de seg',urados a êlés' �inculados.
'

" 'o Ç�:SAj-, .Jái.me MencH'<;, ra (1o>,s aquela trndir.ic:,!,1 i

pm Slm ipsiilêneia no EnL.. in -'ústria, da .cidade de YARA Avi!a, I)onita mc-
"

4 -' O recolhimento' das contrib�1içõ'es I1:õ'Írio 2e Ca,mbur-iú., TeCEip ..... BrusqÍJe. cu ela Qidade dr !.. '::ljes

serã'atravé� do noyo' mo.·dêlo do GR;' �o �,ai.n C10"'(I',l' Qom', uni 'almoço " circulanc10 em "orbita"- f:o-
Dr 5'-erafrm f!prtaso, e, Sra, REJANE ,Pereira e Cé.t!o rianopolitana,

pO pr6prio. Jo'1.o éarÍn::;' Renaui Ba1.)r,r Gascho" no dia' 23 ]J P
.

na

,5 - As lemprêsas que: alegare:ill a iS.en- e 81'8: '1'pl;. F1l!!'ênio :1'rom.:: Ca,tedral ;;Santo Antól·j;')" fvWITA gente está 38

ça-o' p�eVI'sta, n'O 'art.' .50 ..,da LeI'·· 4.4A
..

'O',' 'd"e'\'e-
. �8�,':'<;l{", T8.ilouS ",� .. S�a, A� de Chanecó-;' r.ece'j"":.'ni. J. ,or",párando para o Baile

1. ':t.l '''f:'�n'' 'iI�<1-nrl�R '·.e . Sta; Pau': Be!,cão" NUpcÚU R"Cip[1'" foi � -nnieipal de 65. Cjl'P 5"1'(;

rão' obter, da admini�tràção eStaduill',do €ll- lo' tla c;nd:i,.'R,a,mo$' e'� Sr;f. correspondente. sacra1, (]f':;- r"Ulizac(o no próximc rli..t

C?,..lQS ,r.i'{ :R"ermu)Ç 'e .Sr,,:: ta CoJu�o. ,nague::l CiJ3fle, '')'1 de févereiro, no clube

Rç1and Renaux· ',E:! Sra, J')8é· '. ("'e (le Agõsto. na
'

R.'_'�
, M:-->:0PS. P ,':;r"L: ',A;1'l1'lndo RECEBEU' a . visita la J05.0 Pinto,
sn,;pir'a '0(:' :Rou;tà e Sra .p "Cegonl1a!', domingo ,-�

Dr Rid' Silva 'e' Sra. MaternidaÕ.e
.

C,ar1os CO)·�'i'f"
•

'., >', ...

' • �

,.., �"q)l F;rrin '(li':<;trrl Li-

vramento. com Gais nw-

1

DELEGACIA

AVlSO ÀS EMPIt�SAS
NO 'Lira T,C. próxi no

sábado - Grito de Carna

val, com o Clube Sambam-
baia. '"

REGINA Patrícia .Líns,
circulando acompanhada
do Sr. Uelo Wanaenhein.

UM-dos hons íuvestimen-

SIno,
_: ..

.,. '.; '-

a necessatIa comprovaçao. ,

Ewaldo MosimanJi
Delegado'

.

:

.27-J1 ,i

HOJE, no Paineiras, h�
verá. reuniã,)

,.
. n:;ite.

CffUI'�. ",

mina' contra: r.'!':)s f; que'
os 'EstaddS

.

Unidus oont inu
am . apola:i.rd:o .. 's�u !"egin1e
graças à' ·influência. de Ta

ylor: Entremé}1t.is�
.

:�'Ílis sol
dadçis 11o;'(;e-��ll eúeanos

, .

fora'm' mor;o::; e dOlS n',1is

desapai'ecera:11 ar,0, ,.mm

exci.ir.sã� de peiH:J. pe�'io ele

Qui Nho'n, ::t ,1'J;'02Jl:8 cl"�
ta capital.. Ao que· parece
foram vítimi'\s <le m�':J. em

boscada
.

com �H1i,;ta.

--_......- - ..._-'-.-�""--''''--�"'-

ço de Informação do G')�
vêrno do Vietnam. A plllí
cia e as .tropas na cühc18,
situada 640 qil:lôluetros 'ao

norte desta c"tn!tal, não in
terferiam.

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

AfiADORES TABU
. Pàra lâminas' .. ele barbear (6.0 barb;;a�

com mna lâmina)
Repres,el1tan�e n/praça, . I. Ramos

Ltda � ex. Postal. 467 _' Pedidos pelo Re

embõlsq ..Tesouro� da IIh& de Onega
ORBE PRESS ...:.:. 'Em One· organizada uma' exposição

ga, um dos m�iores lagos. que contém 1.400 obras dos
da Rússia,' há 1.650 �lhas.· Q. séculos XV,XVIII. Ocupa o

As manifestaçf,E:s contra. ferece singular interêsse 'a centro da €xposição d ícone
_.' A.'s "ªi,s, Bel�s·,tonfecçijes..

'

6 Govêrno cio Pr-i!�t€i)'()7Mi' ilha de Kizhi. Ali 'se cQnser-' Vlasi, correspondeí:J.te ao sEi·
nistro Tran Vaúé ,Huong va uma, antig'l igrejá de culo XV. Assombra a refina- De_Passeio Espo�le ,e Praia
prosseguiam e�l outra'S qua Transfiguração, verdadeira da .maheira da pintur'l, olhar 'F, 15 � 1" .l p'tro cidades cio V�etnam mar'lvilha de 2� cúp\llas: foi filosófico. e inteligente, de-· ",m,'.' ,'. ,i;:açi ,dar.rí�simQs aqamentOs
Central, segundo s'� infrn'- levantada por um carpintei-' . das longos e finos, alonga- .., A ·MOD·1tILAR tfI mil!' -CIE BOUTI"UEmau'. Enquanto isso, ne�- ro desconhecido que' utili-' ,dos ao estilo d8 Dionísio, co- J'C8.. .ti. r"" ,"ii� U o

ta capital, agentes da po- zou uhicam�nte o machado loridó suave e moderado.
lícia e, funcionários civis sem' utilizar prego nem ser- A arte dos "pinta-imagens" V I B L O'· K
cercaram o Cellt-!:O Budis- rote. russas do norte se inspira·
tá Nacional :para illlpeclir va na vida, na existência do

.novos motins cont·rr., 'fI Go ,Com os materiais reuni- c'lmponês, afastando·se ca

vê,rilo. O centro tem .sido o dos no lago d!,! Onega
.

da vez mais·' dos primeiros
ponto de partida de num� obras de pintura e arquite- exemplos bizantinos místi-

rosas distúrbios e alguns tura anti.gas !"USS'1S foi

budistas ameaçaram suici-

dar-se em públiCO 0m sua

campanha para' l!�.rrubar o
.

Govêrno. Jovens e .monges
budistas lutaram brevemen

te com a polícia (l�sta ca

pital, porém a manifesta

ção foi dissolvida r.Cri1 ga�
ses lacrimogêneos.,
Também havia milhares

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

COSo

- ,Vócê 'me conhece?
Sou uma máquina que ajuda a cons

ti'uif. sua ca'sá, ,com ba;l'ro� ,e urna pitada d
cimento ou seja: 10 latas de barro e uma 'ck.

'" ...."."

çiméntD ..
'

'

,��o precis-L! queimar e tão, pouco rebo
car, �elhor€s esclarecinientos' proeure o á
gente, "àutorizado e exelusivo nesta praç
sito aRua Bento Gonçalves.; 14.

})Il01't"'J·i S(Jll.�

OLHOS
US? óculos

b(;nl adnptudos
._.•. --------�--------��

As' MAis Belas Confp.r.�ães;
De' Passeio Esncrfte e P�aia
.Em .15 _Facili.�díss;m"-'$, P�gamentos
Na A· MODELAR E !iIAGIE BOUTIOUr

iotende:nos com flxotidõa
suo receita de éculos

ÓTICA ÉSPECAlIZADA
MOOf:Rim lABORATÓRiJ ,O Mélhor SODa: Os Melhores Sonhos

.

'.,' PllOPORCIOHAM
Os FalÍlosos'�olchõe!t Proliel e Divino

Agora Ean 25 Mfr��a�iaades Na.
.'

'A· IlP�i'R)�'1 A�R =""""',1

i1!\I,Jt.\!J,úd.!; ,
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::>anta r'
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-"'\----.---._------------�,..
o iC··�UI!.•u. ente sócío-econômíco efetuado antes���lÍl' ci G�-;;;'�;;-clo 1

Estado, pele senhor CelSO Rl'U1:10S, mdícava claramente que um do� motivos pri-!
morun.ís ela estagnação em que se encontrava Santa Catarina, era 8 necessidade
imediata- de 0l:81iSÍf: elétrica. Energia abundante, que pudesse atender à deman-'
du . exteterite em todos os'pontos do Estado".

.

Dai a particular: atençiÔ. <rue determinou '11':1' solução. do problema, E com'
a prioridade- que' as circunstâncias exigiam. A CELE.SG, chamada a prestar /surlcÓia,bO�'a{;;_o, �",l)t,hese :Conc\U�ir" C?Jl1 o· �xito, desejado. nessa p:üssão, dedent�ra," ,

",'

.
:Sua acao .eretíva se fGZ sentir, de .ímedíato. Novas fDnt�s geradoras (U�i:-_a"

..

Pa)n1cLl'as, g"peiínha, Caveiras, Puió do Peixe e Garc'a) proporcionaram mad
4U;JQ KW que,' injetados ncs- diversos setores dê atividades, trazem benefiCi'
'ncalculáveis 3" economia: do .Estado .. Ao fim de seu' mandato, o -Govêrno Cer
l-:amos pretende entregar mais 65.000 KWS (incluídos 50.000 da !'!ote·c,,). O qr
s-;gniftca possibilidades maiores para. índústría catarínense, a reívíndt.ar ma._
.euerg.a para. 'J !iPU desenvolvimento crescente.

Ao "Ji.ngir seu quarto' aniversário, de 'ínstàjaeão, o Govêrno Celso' Rarr

'1' pode �stm: d'gnqüilo 11C) �e�OJ' 'encrgéti�o:: f\ ação q�é empreendeu nesse Senti
. sacudiu realmente Santa Catarína.

.

,';'

,. 'I E a colaboração prestada em geração, distríbuíção e,';tnmsmissão de e-
, gia é a ser louvada. Embórâ; 0.obj0Üvo dQ govêrno atual. tenha s'do ,o de s '

,

I plesmente cumprir COl1;1 o seu dever, poís -assím àgindp está realmente. ajudand.
. acelerar 'o pregresso ele' Santa ,Cat'arin'a, .: '.

'.

'1

J: ••.••

I
�-- ------ ,--;---'---_:'_'-�-"':"- ----'-- �

,4

,'i

L _.�

'--_._..,...!,

...

,t.

, "
J

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

,

Em 1.9�1.; �xistial11 24.64.4 KWS no Grupo CELESC: Daquele fino até a' pre-
;::"'"1:8 d:,t,á'. ') ·C�:r.,ESC .ínstatou mais 47.�ló KWS,!'

.

.Flll iA!:)], .estavam construídos 680 KlVIS. de linhas de transm'ssão.
,I

rt

'l'fi1;i:qs,. últ'ílrus 4 anos de atual. adrnínístracão êsse número roi aumentado

'11'
C0111 ;h3'8 960 IG\>IS.! '

"

'

»,
_ 'c'

-.
'

•

'

.' .,.,' ,

': qQ mi!b<jc�· «e cruzeiros, l'oL'Q"):j:ti,'trti{i1t(l"<2fos"InvGii(;bilentos �dá: CELESC'1 :" ,
"

,

"

�- 'I, "�-J;,I:�{I'�';\;'·:�!"!I·"·",,J.o:' "f{,
_

.��, <'''', _ _.
• '".,ç ,

'[,.-,

"e;,<\.ç�.6,. uunsrmasão e éUsJrí1:J1d.r�a�,4é,,)�líei:gi�·e:t!:1fujêfJ,;:·ç{urant0 'os 'anos de
. 1.95'7 a 1;960. '... /c;,:.• :":,:' i

.' , ,
.

: Apr''_;;':';1�[;;damente 15 bílhôes de ��llze\ros, foram {'s investimentos eíetua->

I,' .c�'Js pei0 �lllé:;, di: ecão da CE'LESC. nas mesmas Iinaldades!
I

.-
'"
.' A�.;-:ll1l1l'fi'G,· ele 1.9(;6. está prevista a Instalação de 15.000KWS e mais 50.000

�I... h...�.',\VS (Sotclcal,' .

M�1i::, U)�lOKWS 'de linhas de transmissão deverão estar construídos até
i .iaile�rn [1.8 lliGfi.
! Durante os anos de 1.961 a ).964, foram plantadas 25.000 unidades, entre

postes ele. con-retos e torres 'metálicas,
A iJum5narr'o pública lQrneeida pela CELESC dar-a para iluminar íninter

iuptarnente. ele FJ.orianópolis a Pôrto Alegre,
Até 1.9(i4 foram' construídas 12 sub-estações; 'até janeiro de 1.966, maís 'rn

-."tão prevístns. I
E' ele 93.000 o número ele KWS. atuais ela CELESC, sendo que no Estado,

estão ínstalados .,168.000 K\VS. Foi de ordem de 400 milhões de kw /hora, a pro
cuoão ele' energia no ano de L964.

Para a realízação de suas atividades, a CELESC contou com as seguintes
p�,rt;cinações federais: c-s 21.491. 000" em 1.961; c-s 55,e47.000, em 1.962; c-s
(l.'(},UB,OOO, em 1.963 e, finalmente, Cr$ 1.310.000.000 em 1.964.

Usina Palmeiras - Bhlmenau
._,�._. -_.- ----.�-<----

/
'.--------- ------ --- ---..�_

..�-----

•
.........

Usina Santa Maria (Dr. Pedrinho) para- eletrificação rural
,

G-,ovêrno Cei o Ramos trab !ha
."

.! re 'lrza
c>
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r

"

acer�rar OI
,

prpgresso de

( .'

eterna...
"._

�' '.

,.

I .�
v

j

.,

Rasgar estradas para ampliar as possíbilídades; c;le
.

círcul-ção de riquezas .

. Bóas -estradas, porém. Que aproximem mais os centros' de prcdução e consumo.

:Que 'aJudetrl o desenvólvímento, diminuindo as dístâncías no transportes do pro-.

grosso. .....
. ,< -

•

'. "
.

Especial atenção : dispensa o'Govêrno Celso Ramos à meta rodoviária.
Desde' que se investiu no poder estadual. Planejando e e'abcrando um progra
'ln<:i.'de 'realizações .rodovíãrías que

"

viessem atender efetivame��e aos reias an

seios � necessidades da coletividade catarínense. Promoveu-se a mcbilízação de
recursos 8 máquínas, para sua execução.: .

. . .
.

Agora, ao quarto ano de sua .admi.riistração� os· fTqtos vão sendo colhidos.
;Em rpa�fiças obras, de

..
1I!

'

..PQz:t� ��c.�i�o .. Como.a pa.�m,ePtação .asfáltíca �'1SC-21 (Já contando com t
-; .,""ll�'1jI1dos 'e ate o fun deste ano, com In,lUS I42,5 KMS). O que significar . KMS: OU· aínda, na·SG·23 qUe Jgua'mente, ràrá

.' ri lígação de importantes J'egiões�ge0�eCoÍlõmi.i:!as de·.Sânta Oatal',írja; Em todos cs,
'.quadrantes, aliás, dentrodo énip,enhb dQ G0v'ernador Celso R'1tnós em "go·.:e�·n:::r:·''. ' . ..

,.I.... ,

sôbre todo o mapa do Esta-do" ... v
.

"",.. .. •

_
" '. •

, ,

E' as obras de arte, emoélezando ;,0 panorama das' rodovias .dissemínadaá
'

,�or, �qdCis ÔS .recantosl, .' ..�'·'�i '_ 4,"::�:,:: :" ..
'

,,::(,: .'
�

;;

f,

'.

,

'

.:' ;,,'

,/ ,.>:.Não se pode 1).ega;l'A1j.�1"4eptr9 9-a"linJ,,t�àÇão dos seus recursr-s, o Gover-

I
no.' 'Oelso Ramos vem procurando 'dotar, o .nosso Estr do de estradás à altura

., ':li('.sfÜ. d,e�envolvim�mto-. E,�'de}e 'I01J�!f.. �sse:�ttl?e�Q p�t��tic�, pois ass�m es-'

,}�N�n:lQ a acelerar o ?���,es.S,?';,��'���/8��,!lnn�\:;.�;\ : .', �:. �

-�,7-

tjtC��i�:.i-':�i� ..�; � �

( .

"

i •

, ':.\

�áquinas em atividad�; em trabalho de implaatação de estrada

._--------

Pelo alto. significado que rej.rescntam 'para d.vcrscs .. e Ji..s ,�:;o:lõ:TIi as
. do Estado, promovendo a interligação GOm as rcdcvías-jedercís B ' 2 fi:. BRr:�.!!), o

Govêrno Celso Ramos fixou '1 :execuçãç ,elas oSC�f1 e;i§,'gf�3. �is .l.Jiri;'tàa,10S a

respeito de suas o�r�s:: :',;\,��ª�,
'

i .�, i'}41:;,:1�,;: ;,"'l:(';'};lii��':i�';�' -

.. '.;J�.;�,..:.,:.��.�,•.�.','�.;.'",�,:''T' '.

I...
·.··� .. "·ti< "�'N,,' ;""",,', . '�'!. ',."Bíumenau -:- , .. ���.I.,,'t([�,�\;f " ,,:(� .��

..... "

J' ��'c· ",;;;..
Biumenau � �B'R�2;,_1:ext" �',; �tidij., dó· in1�-:::olif�6s 1'29;5

Km. O restante (51,5 Km) tem sua câ�clu�ão"p�e�istâ:"p!ií+inea�lcs do:,:próxirÚo
. .

,I 'I

r.. :

. , ...... .... ,

� ;"
"

I.'
'

..

ano.

I Os serviços d,é pavimentação Já feram ínícíados, sendo oue '('té o. fim 'de
1.965 o trecho' Blumenau _._' Rio do Sul estará ínteíramen e e',ecu ad , C9i.')Km ),

Foram construidos' 906,20 m. de obras de' arte, d.etr.buidcs por diveraas
pontes. Está prevista a· execução de mais 561 m, SC·21 (Farto União':_ .8. ;Fran'
cisco dosul).

.

" ;

[' Já estão pavimentados 57,4 Km. Este RDa serão e:"e:u�fl,d:-3 rr-a's 4� 5·:Km.
Com uma extensão .de,301,8 Km., já estão ímp'antc.dcs 193,5 .Krt{. e até o

l' fim do ano, .maís 2·t3 Km.
'

I Foram execut'ados 90 m. de 'obràs de arte.

' 'Ó.

_.- ----------......�--

'. ,

•• ,-" j
.

"

' .....
.

,

"'--'.

.r Rodovia ·Se·55 (Crícíúm» - Urussanja )

� ..... ;
-s,

I

o ;Ciovêrno Celso Ramos Irc belhe reàl
.,

e·
1i!I

t, "

1.»1

"

I.

./

\<.. � ',',-
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COMEDIOGRAFO "As árvores morrem em OUTRO ,GRUPO Lamková, "Re�os�iamornos ' ORBE-PRESS PRAGA
ESPANHOL NOS VlSITA pé" (encenada em Buenos AJ:l,TISTICO 'J_'(JHECO FOI de antemão" com .a ex- _. A revista 'literái:ia tche

Aires) 'e "E' pr��bido· mor- .A AMERICA DO NOlt,!,E, -péctatíva .da viagem, que, �a "8veto�a � Literatura"
rer na prímavera", ambas significará nossa consagra 'p�blicõu �� seu úl;'i�o
traduztôas 'pelo l.1outorl VIa ORBE-PRESS.·- PRAGA ção artística de .ilém-mar ��mero a 'novela, do :autor
dimir Hvízdala." "

_ A 14 de dezembro :lo . Permaneceremos três me- �li'b.anl'). Felix Rita', Hodri� , ORBE-PRESS - Praga
Entrevistado ,pelQ corres ano próximo findo v�ajou ses em Nevada, atuando gues, tnutulada "Essá': gran A TChecoslováquia se-:.'i o

ponrtente da O'fK:. Casona paraiLas Vcgas, Nevada, no teatro do': J!ot,�l' �àl)pi- . de tarefa ele .aprender
:

. U, segundo
. maior expositor

manifestou qUf':'vein. a .Pra _EUA o conjunto do Teatro cana tia cirtanf' dr> T,"li": �T.,_
.

morrer' 'e do prosista nie- dos 'parses soctalista, na

ga: Par'!. ver a ,;�{)�'lA\ '!·m Negre> dtrígírío por S811 gas. Terminado nossc ce.,) xícano José lH:l':tinez, 80-' próxima Feira da Prima

que, nesta- ReJl(fQ�i(la,., in-' fundador e animador Hana promisso, rarer.ios
'

1)OS81/,,"- -tomavor", ''.EItimbf_3.1ero''. '

vera de, Leipz�'�, depois da

terpretam 'sua d�a, e tam L�mková., •
' mente uma ·;eF.:�ursáo PeJas . 'Enti'l� os au.ou-s 'ORS 21., Uniáp-�o'·).ótica. l�S. e111!'� e

bém' 1íl#a"; �a-ri.iie..r 'C91'1Ve:r- Será esta a prüneíra vi- principais cida 'les �:0fté_'a.. :P9:v,eI�s da.','reV'i's�a. -foigura:!_H
.

sas. exploradores tchec'Sl.s

s�çêíes �ilira a,.mpu�i:"o, re- agem: ultramarãna do: gru- :l:cricarlas"/·:disse. '. ta�l.lé,�- o -prosíeta "s'!Ia ..
'

ceuparan urna- sUp(�rfir.ie
pertórín" _�ê: s�,�'S: pe�as> UIilS po : que já tem a seu "favor

.,. "

." nl1��, Yic,tor MOI'a: e o �s- de' quase oít» r ir metros

tea:tl'Qs';:tfh.e-{l,O�:·:.:·
.

v.ária� excursões a pa-íses NOVAS " o:pRl\S ·dtM';I\N:(j," Jll,'tt.Çó5l· :pOrlUg'LI�S, .io_:;é ,'car' qu�dràdo<;,
.

....'
" "

dà'. Europa, COlho a Austf:ia, ", .<A�,ltIC!mA�, ';:.' .

-: �os€i :J;�ire.S., -: '..
. �'

.

�. . .•

,,ii ;'" uRSI?, RD.!\., Grâ-Bretanfra . ESPANItOI r\� '.' J!; / '. '.

:No Ed�toria-l �f1e Belns':Le-' ,-......--------�-�

----�- ..., �:�:.-.. '....,�.,....,.....;.......if...::...t...'<"........\'....:....... PõlÔnia; e' França. "

.,

POm,UGg�SAS/ t�as àan�e'Ce.u ·a' �lov.el�··do
", .'��' _'

·�O correspondente da. '�.�' TR�D'UZIDÀ� fAllÀ./ ..{l ·'��tor:,.r���stie�rbi,:José_:.{5a(I�i�.
.

.

" ,CTK"cqpversoil tJrevf)ille�- .

'.fç't::rl':�O· j�p:s.
'

} ...�',
,.

.,
...

.. ! i" ;
; re' com .

a· senhori ,Hana'
" .

...

Co�!���:��:::nJeMn;�:â��:..�;�i�2J;·IIl�O" ," En�J·n'm'a
'.'

íI� f\.Ja',d[,:O···.."!I: ..

, ;I':u:es'a" .�.
mcon;u. 207 .. - 'Ed .Tt1}ieta FOllf,. 2495. ""li� ',Ir _

"

' ,D,; UU f'l U' ,,� ÍJ:'>',,·.1 ",.1. :", Sã��,:José
-,.. ' ,'.... "

. '".,.",-... " .. ' <-ORBÉ,P.RES�.
.....

,

'

.,,; .,., .... , �- :.:. "" ,'.' ,",' :.- ,

", ·,:Fone;-, 3636

rarlO na!' 14.3,o as 18 ,h.s ,':'
-

.' " -,.�Em Di-. db':veri;n.élho,el'!c':lro,dg m.a�-.;:- q'Ll� .;c°in�:men�r:i:n,.teIl�i9��é< ,á�;'3 � S·'Qs .. '

' ,
..

rilltrbv·, povoação nas' :pro- t d d"
,

,.

't d-
,

.

" 't'
,.

d
"

,,,

�.�'." ,', o: a :,ma: o��, :a s�,�v:e:' çor,: q 9� �sses lpa, nze�'G.r,l!'IJ·.oi REigWal'à Rernan "

,-'--...:.'",-'_

"',
, , i" xjW.�àçi,des de, l\::Ioscou, .. IQi eSrhera�dina do ,osto, o per-

, .\lma u;ni�deidê co�orido, �x:
"

,sÍlllôn'e 'Si!!ITort-

---.' .;- , .'� -, ' ,ã�scohé'rio 'úm' ícon� d�: si_o gaminhb b'ranco' enrrolado "tr�ordújár�?-.�".: '
"

". "':::.. �m':...c. ,

O
·

; .

J
•

b_ :,'

I :'R::' ;b':X,,: ;:; '.<. �':�,:: 'ClÜO<XV: A Vie,rgem, ·de;O-, pa 'mã'Ü, ·do, men'n,'o,'-que '.res-. �-L0g0','., g;, ·"?;Ii�it�.ia", �seJá:',
.,. :'GOLP:ES· DA;' VIDA

)qmt�."\(,p' {,�p.., ;Úa'!'; al; :',." 'e' 'lia"
- .'

',digt;H.:"tria.: To,d,o um
" s,'écúlb� lt "b f d' d'

. ,

t '13 ''''r' P
, . t'

"

t.: " , ._J • r ... t'. ". I;, " s�.a �o ,1'e ··oc' '1m 9 �r.sua: ..expos.,a,,;a,p ',,�'-I.tC�.: "or:,en�.:· .-.,., :,c;:ine��apl;lÍSç:ope
'"" 1'.' 1'" ,.,' .·:,,>�:;;;i<·>;"'r',:: ><.,·'",pe-�iOOneceu.SPb UtlIa'càpa' t1ll;uca\"cQI' de ocre<0�u'e :quanto�s0J!3l�·ylsta\P'0'r.. e15°i" ,o' .", >.'"
Co \1 taml1da n-ê .! ECflnDlnia '

'., "_"';" A:QvO',' ,'esê:6.ta' dé
. 6r�0':ocultandü :'aú's·� drâma ,,'l; 'atençãrr 'é ;q�� :mos" ' péciílJiStas';:�Q"Mt'�cps.;, ,e;' es�, ,',6e�suta:: "i;! té ':: 1/4 anos

ca" I "t .,:1 'R' "d"
"

':;., ."'�;;:;" •. ". : ,howeÍ:is,,�eus'<�lh0s;qUe' p'o-· rostos'.,se /,rép·eteru,···amda 'tràngeiros.. ;:·. .",..
.

· ela mno� f) UI;' en a (':.:::_ ";Jm'presUinli '_i:
d

'..<
.

. " .', ,. .• - .....' .•. .

,'.
, ,," "

•

Comru]sórÍL _. Reá\'a]i�ção; dó 'i�tjvn" dá�· ��:n�?��ht:������su�s r:s�
..

L.:.�;�,:-'·�-O!-:"�. ,.�;':�-'-"-:'>:_"',--'_" ,

Ritz' <
'ti." "

(I' 1<)-7') '1: �, .. A
.. tà.ti.raçãd'se�Ílc�rreg'ou' A- M'· ,-,r, c· '�">\Ed':' ',:,,...·:�':(J'lt�··�' ás'S\�8�S:

l·.;mnr'''�m� _,e' h):J' mnost0 --\.dieiôna leX:a.rIdr: Kiri:k�v, qUe. 'deu
.

uus�enô o,a:
'

. ucatao� 'e;ÜUhura� Tin' Tan

rlf' Hp,lt1:::- (Lu('ro� �xtranrdi'n;1ri()s, início � sua' obj'a cQm maior
.

" . "'.

-5
.. :' "

·c··
:,.;'

.

� , Lon �Ch!jcney

�scritórj'r Hl1fl Con.' 'Mafra n7 emqção. Demorpu muito UniV'ers 'dade, de �nta: "
atanna

�

,� em -

r
. terrilló a limpéza do ícone, I '.. .'

. ,
. A 'CASA DO TimROR

.::llx::t Pn!-ital 61 � Fonf' :t8�" . às V.éZ9� KIrikov1 trabalha';a Facrlda.de de, Odon1o,.log'la. .
..

"

.Censua .até J4" anos

1?kll .dr' t:)oli� __ ,__ , p'" 'dllrante:a noite 'tôda incli- ,

nado� sqbre a preciosidade. EDITAL' N.o l/p5. .... caliz�das ,Jun�o ' 'ao pré�io Roxy'
Semelhante à Madona de

onde· ,funciona·_a Clínica ,0-

Ra·f.ael,' 'a 'obroÇ1. d
.

M
..
arca horários", designa .dontol6giêá 'id\! ,JE's�ôla', . à

... o· ,pint�r a- ' .
. .

nônimo russo. impõe por Banca$ 'Examin'1doras e dá .. Rua. Esteves"Júrriór ri.o ,91

seu" pr('jfundo' hümariismo. outras 'instruções ,às provas '-- ·fUndos. '. .... .

'Sua .composição, '.harmonia do CONCURSO DE HABILI- II -:-' ÉXAM�' FINA:VEM
de côres e expressividade TAÇÃà 'e: do EXAME FI-' SEGUNDA:' E'PQCA
das linhas sãO Ó mérito clás- NAL, :êste·· em SegUnda E'· a) -' HORARIOS: >
sicQ;. ,dà "OdÚsuitrià": São poca�' Dia .2-2,65,' 3.a�

.. ;feira, .Exa-
, . mes Escritos:,·:

.
.

magnoífic'ls as ·?ôres: a gema
.

De ordem do Excelentíssi- :As os hor'1s:...::...· Mà:tériais
mo .Senhor Pr('fes�or D,ou- '-Dentários,. ú:o'sér-i�) ,-..

.

Censura: até'H anos

tor Samuel Fonseca,' Dignís- 'A� ,OS horas � '-Plttrologia
simo Diretor"dê.,te"Estabeie- ,(Z.a- série) ,

.

cimento'Ue Ensino
..

'

Superior, :' :Dia 3-z.:65, ... 4.a. -f�iÍ'a, . Exa- ,

torno publico" para conheci-
. m:es 'Práticos: .. .

'

Glória
ment'o dos' interessados, que

.

. As . 08' horas' - ; MateriaIS'
os Senllores'· Msmbr.os do 'Dentários (L� serie)',·

.

�

C6nse�hb' Dér artamental,· :' .' Às • os 'horas - J'l:ttologia
presente à Sess'1o da Egré- :.(Z,a ser-ie)'-

.

gia 'Congregação da Faculdi;t- ." Diá 4 .. 2·65, ,5.8- feira, Ex'l-'

de�' le�hda a efeito. no 'cÍia /�imés Escritos::
"

, .. r: ..

21' de Janeiro' próximo pas- ," AI.�s oá:'horas'� Hist910già" Tecnicolor

sádo, ach'1m por bem, na Mie. e Embr' l.à P.· (.2.a 'sé- -

Censura até 14. ános.

forma regiment<:tl, ,marcar .rie·):� ',.. .'
.

"
,\

.

:

os horários e. designar as '. Dia· 5-2-65,· ,6.8, feita, Exa-,. Império
. Bancas Examinr-.doras. para ines' Práticos:

'

.

"

as provas do CONCURSO 'AS· os hóras - Histologià;,'
,

.

.

l'
.

)
ás S hs.

DE . HABITTl'AÇÃO, para 'Mie' e Embr. ( .a ·sene
.. .' Msrk Damon

m'1trícula iniCial no corretl-
.

As' 14 horas - Clín�ca 0-,'
tê ano, no Cur�o de Odó:r;ito� 'dent. l.a. p_ (2.a série')
logia, e do Exftne Final em Dia· 9-2-65,/ 3.a feira,. E,xa-
Segund? E'poc:.!·" na forma me ·Escrito:
que segue:

.

'As' OS 'horas - Anatomia,
I - COT\TCUFlSd DE' HA (La série)

,BILITAÇÃO� Dia 1�2-65, 4.a feira" ��a-.
a) - HORAP,IOS,: me Práticb: Rajá
Dia 1.0-2-65, 2.'" feir.a; às S Às OS horas - Anatom.ia'·

horas - 'PORTrJGUÉS (La série)'

Dia 4-2-65, 5.8 feira, 'às'8 j:»:- BANCAS EXAMINA-

horas - QU�M"!'CA DORAS:
,

Dia 5-2-65, 6.a feirli, às .20
.

-f1 - Materiais Dentários

horas - FISICA . Profs: Làuro' Caldeira 'de
Dia 8-2-65, '2�, feira, 'às -'.8

.

Andrada, .Nildo Walmor SeU

hOl'as. - BIOL(,G�A . e Almir.Clemente Cunha

b) - BANCAS EXAMINA-. 2 � Patologia Profs: ;M:i-, .... __ ..__ ... ,.__ ...._ �'.... ..... 'ta"

.

DORAS: . gtiel E. M. Orofino, Adél'cio '. ,...... . ,
1 - Português, Profs: 0- Miguel Dn""i,!,,"'''''� � Ade-, Q I

. ., , h �

tàcilio de Araújo,-Anibal Nu . mar Américo Madeira.
. � uem tons rOle Ja sa e ..

nus Pires e Lauro Caldeira 3 - Histolpgia, J..,w::ro e'
.'

• �

de Andrada Emb. �rofs: Arthur �:re�ra li Tacos e Panuels •
2 - Química, Profs.: Yeda e Olivelra, Juarez Phlhppl e

�
..• .. 't

�
Orofino Gubert, Hermano Telmo Tavares.

J,

JII Rodapés Forras ..

Beilke Vian'l e Hercílio Pe- ; 4 - Clínica Odont. 1..a P.. '

... • •
dro da Luz.

\
.

Profs ..
: Pedro Mendes de II1II Porias de rerro e Madelra �

. 3 - Física, Profs: Samuel Souzil, Jbsé Edú Ros'l· eMu·"·
'

,

"
.

'

...

Fonseca, Mirosl:,'u Casemiro rillo José N. de Abreu. .• �'anelas de Ferro,' de Çorrer c'Basculantes, •
Wolowski e Josó Edu Rosa.

.

5 - Anatomia, Profs: ROI-.. ID.J f" d·F.·
/'

�
<1 _ Biologia, Profs.: ar- dão Consoni, Rercílio Pedro 2. �r oes . e erro. ..

thur Pereira e Dliveira, Mi- dsal'lvLaU.z e L.uiz E. Batista da�. Pára llr�nla enlreaa e por preço,m,a,is. eteno'micos
\

.'guel E. M. Orofi.l1O e Juarez
..

8 '" II1II

PhilippL c) - O:?SERVAÇÕES: ..

c) - OBSERVAÇÕES: 1. Só ser?,o �dmitidos àS' C
.

fl
..

Q ,

li d •

pr�v:<;Ó ;�r��nac7::�id�: H:� �:�:�dad�:a���e !in:llu:;'
.

O�qp,·.ensau�JS .

� ar,an,a a a II
bilitação, os c!J,ndidatos q�e, que, no prazo previsto peI • •
até às doze (12) hor'1s do .Edital h.o 5/64; tenham ap�e. 'DOA DR. f'll'.''if�-v. '!,1l'Il aDllI'CC�. 'M'.n 1.-10

't

dia vinte e nove (29) de ja- sent'1do requerimento de �.. 1!,1_ .U A fUI >IWc1 .Ii\i.lII -tQ ,
neiro, hajam sá'-jsfeito inte- inscrição,. com posterior de' Tc,.ltllfo":� í�iI)77

.

•
gràlmente as exigências pa- ,pacho favorável do Senha:, . f

'"" �- Vli.

ra inscrição, constantes do Diretor, se. f\ati�feit;:ts as eJl;l .... ESTI'JI�Iill'n •
Edital n.o 5/64, baixa;do em 'gências r,�gimentats. IJ JRlt, oi lU •

I

dezembro último. J 2. Tôdas as provas reali-, II1II
2. Os candidatos, em tôo zar-se-ão nas salas de aUla, -:ompenss:ados de: finhli Imbuia ... )

das as proV'1S d0verão apre- 10cali3adSJ,s junto ao' predio •
sentar, obrigatoriamente, às ,onde. fupciona a Cliniea O-II Amendoim Pau·Mar!im �

Bancas Examinadoras res- odontológica.
\

;. JIIII

pectivas, documento de I- Z' Secvetariá da Fác�ldade" LorD Gonçalo-Alves ( •
dentidade.

. 'de Odontologia da Universi.' �

3. Será considnrado elil'ni- td�de de �anta Cata�tia, aos, Ca,hrellVa Moçno III!

nado do Cóncurso ó candi· vmte e cmco (25) dIaS do .•
dato "que na Prova

I
de Por- mês de janeiro do atio de J Cedro Car�,alho II

tuguês obtiver nota inferior' 1965. � F I
.,

P
,

OI.. , an as,la BU- eo �.
(l quatro (4). ' ..

4. O candidat0 será con$i.� .' Bel. Maria da Conceição'
f, os, fam.,osos, •

derado habilitado desde �u� A Rodrigues - Pelo Secre.,
obtenha, no mínimo, nota' no •
quatro (4) nas dis�iplin.as

'
.

.'. LAMBIUS "Ce'EPLAC'o •
Química, Física, e Bielagia. VISTO' •

.

5. Tôdas as provas terão, Dr. Sa�uel Fonseca -. MADEI' AS ,tlOlJiBES 'lUlA fU;l/l';SYIMENTO$ •
lugar nas .sal,as de .aulã. lo- Diretor 31-1·65 ..... , ... '\IA_ ...._ 1iIa ........_ ...._ 1iB. -.. -. -.� 'Ilm. ............. - •

:. -,..
�

.

; .

"

./,

ORBE-PRESS·- PRA
GA _ Realizando uma ex

cursão por rl.i ;tersO":; países
da Europa, c'ê1.:�soú, a Pra
ga, em dezembro próximo
passado, o aplaudtdo come
·

díógrafo espanhol, Ale
[andeo Oasona, . que- em

companhia de sua esposa
passcu urna semana -na' T-.

cheeoslováquía.'.
De sua vasta

..

bio ras, na

Tchec ,sÚJVáqu.ia,· se cónhe
ce seu drama.

ORA.

, .

VQ]te' D'1',rni Exc!ama"'ões d'l A'er-r�a
.
V®�f�1)

.

@� 'r�ços Barafiss��O�
,

-Dl �BlliDE GRUTINBA.
,/

-----�-- --- .

e,

SANTA CATARINA PRECISA DA:- BR ,59 ..

(

Opor!'uniÇlades em Imóveis
,

'

- CASA NOVINHA DE ALVENAR"IA PRQNTA PARA- MORAR-Bem
nal - Com 3 quartos e demais dependênciàs.

'.

.
:.

"

Pode ser visitl!da -de '2.'1 a sábado '11Q �0rá:riQ c0!l}ercial.
Com entra.da de Cr$ 2.000.000 e saldo.em �Ó' m�ses:

..

Rua Sal1tcs Saraiva esquiná dá Odilon Gll.llotti ·no MdrJ!o do Gel"aldo
tteito ". '. '.' .

.,

.'" ... '.
•

f:uncio-

- Es-

. ( -

;_ Na Rua Vereador Batista Pereira casá com 3 q1lnrtos c' demais d�pende'.
cias - Tôda� de tijolos. ,

. ,
. 4

� Na Agronômica casa de' alveharIa com' 2·residêncÍas:'Na.parte de cima
2 quartos - '2 salas - cozinha e banhei;rp; Na p�:r;te'.de baixo ;_ 2 q:lartm: � sala

::-,cozinha e sanitário.
. .'

- No centro - Rua Cristovão Nunes pj)'es-23 _;_ casa cO�3 quartos.·e demai:;,

'dependências !' teJefoné - heço de, oc,asiii<�
, .

. .
.

�". �
,

- Estreite - Rua Balneário - Gasa; de matei-ia\ cn.m garagem. Térreno freno

te para o mar e fundos para a Rua 'Balne�rio 'me�índo lC,40 de' frente'por 54,80
de fundos. Preço facilitado. Entràda min.ima. ,r.'

.

-

" - ,",' ,.;.;,�.

•

- Fina. resldênci� a Rua Visconde
-

de OlÍro 'preto _ 2 p�vimentos em 'cima 4
·

quartos - 4. salas - banheiro - cozinha.e varandão: em baixo 4 salãs ....., 4 quar-
tos e dependéncias sanitárias.

.

,
-

•.

. '

·

-- Casa no centro - Otimo ponto cOlnercial -'-, Rua João Pinto com fundos·

para o Caes Libprdade.

I
.
- Praia ppreque - (:asa nova sem ser halJitada - 2 pavimpntos preço fa,.

·

cilítado.

- Praia - Lagoa da Conceição -- Casa com um. grant:le terreno. Boa oyor·
iunidadE'l, para loteamento.

,
\

- No Jardim Atlâtico - Terreno bem localizado - metade dos pre-ços cor·

rentes.

- Praia Coqueiros
fertas. Bom preço,

casa' de madelfa de. lei na praiu da Sauàade. Aceita o·

- Casa '00 centro - Rua Conselheiro Marra -, Otimo pont.o para comercio
- Casa com 3 quartos - 3 sidas - cozinha - banheiro e dispensa.

,

'- Somado Comercial e Residenc�al bem 110 c���rq - Rua Arcipreste Paiva.
Na frente· do cioe, Ritz. No terreo l:oja comercial e escritório, no alto' ampla re

sidência:. Possúe ainda amplo porão para d�pósito.

·

- Apartamento no'centro - Edifíció Eduardo -. 3 quartos - sala - cozi·

nha - banheiro, completo - terreo -'- Para a venda ou troca por carro.
, J

.

.

,.
.

- Rm São Jorge n.o 51 - Centro - Casa, de alvenaria,cqm 2 salas ...:_ 2 quar
tos - Bal�heiro corupleto e cozinha.

- Terreno em Capoeiras - otima lo_ca�açjio· de"esqqina - Preço .faeilata"
do - Oportunidade Unica -:: 16 � � 3D �

.

- Rua Bento Gon�alves � traveSS$!· da r!onselheiro Mafra- - Centro - Casa
�om 2 C'uartos - 2 salas - cqzinha e .ba�eUio Mtnp1et9-, •

Terreno em Joinyille - _Nü-Jardim � ,ColQn Bairro' Boa Vista. Otimo' Ter-

reno.

;1

SEGUNDO !\'I.AHJtt
EXPOSITOR DOS. PAISES
,

SOCIÀLl.s'l'A

CJN'EMAS
'.

'

'CENTRO

\

Fone 343.5

às4 e'Shs.·
,

(a inesquecível' POLLYAN
N�)

-,e'-
"Alan Bátes

-EM-

TAMBEM O VENTO TEM
SEG-RE:9CiS'

'BAIRROS

.Fone 6252
ás ti e S h��'
Laurep.ce'· �Harvey ..

'

France Nuyen, - em

UMA GAROTA CHAMADA'

TAMmO

Fone 6295

Joyce Taylor
- EM-

A BELA E A FERA

EastmanColol.'
Censura até 10 anos

às'S hs.
Salvo Rardone
Paolo Ferrári

- EM'-
OS DIAS 'SÃO
NUMERAD0.S

Censura até 5· a,nos.

RUK Conselheíro Ms:.:I'lt'!'I. 1�1} 'O_, Tc!. S!n2 - Cab'- f'ostflM UI
'- Endereço TeleçiUco "O ESTAD()�

.

GERENTE
Domíngos Fernandes de Aquino

João

REDATOR-�IfflFE
antõnío Fernando de Amaral e Silv&
DEPARTAMENTO DE' EDITORIAL

Fr:: ,.Cisró Vaz Scpetiba _. Pedro P�'\lo
- Osv-xldo Melo - Divino Mariot,

Machact.

PUBLICIOADE
Osmar. Antônio � ahlíndwesn

DEPARTWEN'l'O rfOMERCIAL
.

Divino Mariot
,�

.

COLABORADORES
. . ., ..

Prot. Barreiros "'ilho, 1"1'01. ,Osva1Go Rodrigues· cabraL'
'rito Oarvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gam;,'
.Lobo E'Eça, Ministro Milton Le��e da Costa, Dr;' Rubeni�
Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenat·.
Walter Lange, Dr. Ar;Daldo Santiago; . Doralécío, SOf\res-;
.Osmar ., Pfzaui. Dr. Francisco Escobar Filho, ZUlj M�i ..

'cnado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Mareilio
Medeiros Filho, Luiz H�nrique dà -Silveira, A. Carlos .Bri
to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto NácuL,: Major Ed
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
Jrl)Sl,,�ler, José.

.Ferreira da Silva, Clemenceau d9 Ama'
ral e Sll"a, Jalme Mendes, Cyzania, Jose Roberto Bua
chp.llO'r. João José Caldeire Bastos. João Nilo Linha:es.

Alfred.o Silva, B�atriz Montenegro D'Aéampora
.

.'"
.

REPRESENTA,:.-.rFS
[(epresentações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) -- Rua Sena
dor Dar.�as. 40 - 5° andiou - São P:,tulo. - ;aua VitÓria,
6:;7 �. conjunto, 3� - Belo Horizonte - SIP - Rua CiOS

Carijós, 55!! -.2" andar � Porto Alegre - PROPAL ::
Rua CeI. Vicente.. 4S6 .. - 2° andar .
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Cr$ 50,00, ' ..

.' '�\
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CEITOS· EMITIDOS NúS ARTIGOS A!?P.INADOS)
�-- -------�- �-,------�------_.

CHn�ca Oúonfopediatrica
'\

Dra. Iara Odila Noceti Ammon
Método psicológico ',úoderno especia1.i·

L.J.do para crianças.
'

Alta rotaçãe, .

Aplicaç'ão' tópica de flúor (parâ 'pteven

çãc da. cárie �·entárja.)'
i .'

'Atenne tamb�m sr"\s .
.. . .,

.

.

ShrPente
.

--:on': hora març'�da
$.30 às 12 e,das"14 �c; 18 horas

-----�----�--�--------------�---

REX-MARCA S E PA�ENTES

AgentJ Ofití�l da Proprierlane
Inrlustria1

,

Regist! !, de.marças �atente" ele, invenç�(
nomes comerciais: 'tít,.Jo� de estabelecimentr

" , I

.. in�ígnias ft:[.3€S de prt..fagand?' e mArcas' df
exporté'ções

Rua Tenenie Silveira, '29 - l° andar -
Sala '3 _ \lt,·8 d!\' Casá Nair - Flbrianópoli�

. ,'_' Cài2t�) :P!"ls1:al, �'r _' ['6% :rJl�
,
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, )
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FEVEREIRO'
DIA 13 - 3a. GRITO DE CARNAVAL

Sob a, supervisão da Federação Catari- .
. '"

nense de Basquetebol e 'em .homenagem ao
. .

" , . '
:�� : ,

�::ª1��Y����;:��:;'�i�;;� lllfnl� , iR qUI ra�aletll1{1[a�f �:u lta�U!l
SESC, o Campeonato Catàrinense: de Éola 90nfo�lne'.· ternos notlcía- '��sdób�ado n_::!:. ic�':p'Hal . cata de' ()b�tácu�o' a' $sta, !(:?-1i::-:' rlga�vérçie .de .cesteool. 1'J2� ta vez, 'Já que se houver as ta hipótese não [oi aceita

ao Cesto que promete ser' dos mais snsacio- .

do ,0 campeonato
"

eil.j;ari-·, :rl*nse;:�làs ,jp:l;(��ifn�)s :;;ã".· zação :

uma" vez: que a, :Fe-": JIíesJ;n�s :datas.,
_... .

disputas .do 2s'Gadual de .Pteen10d.O�Sreesicd��� a.u;:e �-!��
. .nense

.

de (utebol de '�salão'
.

:bá<def "e d:óm�rigO,..�. .,' "'., deração' �ata,.ri'ri:el1s�' 'ue
"

A: d:.l'etb�ia dá ·Fejéhiào. basquetebol, o fütebol de.
nais e concorridos' poo estarão 1i1a Iica além teinporada.1964, çlevérá,' ser :,'l'otla\fiá, �xiste \ul4 \g:raJ').' Basquetebol, tiláí'l1é111' tl�se-:j, ��io1aist� atita'vé-S \ie i ·.,�e� salão terá que aguardar a transferência do campeo-

de Florian6po.lis, cestobolístas. de- Blti�enaU'.' '. ,
,

"
c.

,.' > .. .. < ..'. ;\�. 'i',
.

; ja r(!re!lzar' o :cert.am� 'Bt)'r.: ,·"Vi..e��1Jr��ià€J!i:te $X.: T�a'n1ii;- nova oportunidade, por falo nat� salonísta para outra

B J 1
. . I, -. --

'

.• ",

.. "

"d. '

.;" ·,.\:·... ""tQ\·�"�ér.r�ta", .. ·â,hia,im€;út�' ta exclusíva vde cancha. oportunidade,.0.QU8. �.aerusque, oinvi le 'e' 'Pôrto Uníãc .num espe-
.

.' . , .' 'r" '. ,,c' .. ', "., ',. .». ,
'
"...

, '�. . ;. ,.,': no- .�xer<1lieio-.\dà: pr�sjl�{nefa,.J I A própria entidade saln"-. se lamentar pois pnv8.!3. o

tCáaC,pu.l!t0,a!C"oOm�0d'eP,\Do·,UCeOs··pSojrát·eSéidh.:c>OO'a",..l':ivzearda:.;o�P,'Oe.rm.'Jn�'€16.rn,Se·',(sl, f�,$'.'. p' :p,·!·'.t·.. ,·:�-a'u·,·C··."0·':"r'a':,:,.':·.·r·>: :,: .. ,-,."I,·�t g:','r' ,·a·,'- -,'da"
"

"I·' ·,·:,·ftl' .: pi;�st��d�':, 'de�la:lÍaçõis, a nista sabedora idêstel:}l'o.-
' ·?ú.b�iCO. ,de. asststtr :\tx�::n

_ .

.

. .' .�,.
'

..

'

imprense, teve a 'Op0l:ttÍlaic. hleriia; tentou resolvê-lo re lPIClO técníco que o.t.� ,.ves-

.

'. - d�";'e de revelar ü�, GLu�! "0 alízando , O certame salonis- sa o salonista. catarínenseNaismith-é dos F>oueos que ainda sobrevivem .,�
. .....' " ...•. certame corte o risco de ta paralelo às dí sputas do no momento, nna'.zou Ha-

e isto graças a um punhado de ·.esp.ortistas 21'd
'

I''b'
.

-I". .

. " '., ser ,transFel'idO pe;<)"':a�Llar de )Jasquetebol. Todavict, ÉS milton Berreta.
.

que, lutando sem esmerceíenentos, mão o dei .. � -,
. :e':, '. '." ,"'1 ' _ .. _1fa �_ �'!!3t__ ,,.._ � _ ��-.-,9.

xam perecer. . ( a �
. .: '.v IMPR�Ssu.ES {ll'i 1:0 e Menfis. A esfinge de,V d

.

t
'. .'

�'VIAGEM' ... Gisé corri cabeca humana
'

.: amos aguardar os eneontres ma1l'Ca- Jogando ámístosamente tacad�. atuação :) clube ci0J". .o'.' ,--� • . � e corpo de leã�, esculpida'
. dospara 'amanhã e sábado na ,ma.dêrfl,a lNI'Úrr.... doiuingo último em 'patilo, EstreltQ,·· vel'l!:.�en:d(),. c?mllÍ' PORT. SAID .:_ EGI'1"OI .o..

1
d'." ..cP. 1ão1'1·�nd·'?(j. d'e;" .oco l()'irà'

,

,
.

em plena rocha, é u�a í.-."1 Lopes, a Associac
..
a.o !\t.leti- ii t

.. I d 'J ..' � 1; j . a L I
"

dra coberta d..,· P d B' d
.'

'd
. gran e ca .egOI"la ao. po

.

e1'O .

'
.

,."

..... ':-0'
.

v' ·i
..

", '

'.', ."_"
'( .

0'0,
� rnagem monumental do·

... .""

.

raça a. an el,.r, c.E;!.rtAC' ,e ca?l d Ab'l
. ,

,
.

â
'- ".

'

"
'-

.

'.
'

.
.

"'., - e . ri, uma G:'l" so esqua rao dªq.'l,e'ia ciôa-. 'por .Sa'l·d, a 't,"rcel·".; Cl'':'

�I
D d rora HarmaQuis

cld' de ,. .' -
� �C� �;:' ''''''r iJ�!..,_' :'

"

eus a au '
' ...que um t��n,�. ·e' emolçõ�s viver:á o público :el���;:it��U��l��el�ar:��:: Fida, a.l.�m 'd'=!

'

...m::t.rca.J.'. 2' dde!:l,d2e50,dmol:lEhgla·tból:tac.�,OtnelsCf'�Q;JI:(.,aO f '1,17" I - ,f;,_..f,.i_C/·.i.fIl.;,. .l-4'\ mede 57 �d' }elLcOmprimen,que pres 19mra o empo gante certame. I
'L'L" \ '.'- '- - to, 21 ln. e a "ura e sua

T
.sivo triunfo ao aba�er de dos 2 tento& .da.. €q[iin� ven: próxim� porto que'par:=t- fruce tem 9 metros. Entre'ão logo nos chegue às mãos, darem.os ,ma.1,eira brilhante, por 3 x cedora, constl�Ul.a,:,�;e o me-r; mos' '.' aopós a. saída dp, ma /'

,��
suas patas existe uma por�

O programa da competição.
2 e quebrando, a invencibi �hOJ: .elem,ento dentre o�, 32 ravil'hosa Máls.gà. ' De Port Said BC) '::s.íro ta, donde por uma passa-"
i��ade de 21 partidas jnvi� Jogaàones, sendo que e ou� .

de profundid:ade .. O Canal
são 220 'km de e3trada as- g'em subterrânea vai-se '::1;-'

t d G'
. t'

.

reduz em 40 pC' cent0 aa o remlO Esp0rtlvo 1'0. te,nto foi ,m9:ccaC;J . .1)0:' Cidade estilo oriental,
..,'

faltada,. com desprto dos té a pirámide de Quéops.1II
De t 1 P 1 L' p·t 1 distâneia, cat;n D OrIente e', ."smon e (e :1U) opes. 1 o a, � com bazares e bares s�m- dois lados da e:,trada.

I
Outros monumentos gran-.Desta forma curnDrin des- " o Ocidente: Ue'�,�a d") ��24

.' •

pre cheio de turistas ha- Cairo - (M.Hs-el-Ka,hi- diosos são vistos" como a
1IfII" ,pilot(j)s. de vai'iii;; nacionali- . ,

•• ! bitl:\ln.tes locais,' l!}ue .110S::1- dad,es tra:'::L!l'18rr Ce)ll10 pl'á fa) - capital <10 V:12 país Torr� de Cairo, a colossal

, presenta.�l as maL:; vatia- ticos.' que .possuiu.'u):n;9. das mais estat.ua de Ramsés II ,Of á

t '1IfII das vest]Jl1entas. antigas civmz�"cpes. é. hoie saa.·cófagos e t.umbas 'exis-"
ano. em .' JQin:vil:·�, raz,:.o N.ot'cl' =-s da A-;.ESC·. "

.

Os homens de fo�.'m:t a1- ror dia. paS�al;1. e!}l mé- uma meti-m)oi�'," moderna,. tentes n�s museus.
' l1li\

porque deverá' ha",c� gra:1- ,

� ti � , ," ."
de' corrida' enúre 'ftJ.py. }\_ ,

'" '
' .... - �ULU,a .a.bol.iri!lil!'l: .os �eus .. .::o.s ri::t de 20 P. ��}�,y����,_.J2.���";J!�ru..��:wa:«i1�:;;L�Jlhll;'s .çle Ca.iro pos�uê Q.tlrpClli, !10-,

. .' Na pro'xi'lua e n i" f':.uas l··L't,')",.·l·,�.• f.·,'".... "p·re .."j'-'
tumes que datarm oe seCil- C;;.nal, e I, l;1?:;). \.':'tH'lIla habj,t�n:tes, c;te tO,1H�' J�, ta t.éis para turistas , diver-

menca e· Caxias, iY�,r.t e')H
- r u 130 c, - '.L - < - ,A

. -

d C
.

t dC�rJCI'a da AC'G'�; .. 'ecl·d'l',l.' los e persistem' a existir; .! C cerC-1 �le 2,m.,u c!r:J"r<.:s. ças. E' a cidade dos baza.- sas companhias de turÍ'f'-tratar Sérgj,o. se tal n0tí- SSOClaçao os roms as ��.. l -

.

cia vi.er a se confirmar o Esportivos, o presidente ...e dilatá-lo até .l ;prÓXir:1a" usam as tradicioDais C!ll- São 15 horas de viagem res, das mesquitas; e das 7 mo, de aviação e de nave,
F.

. vera' sug'erl'I' U a e I terca J'.el·ra.
.

• ças rn.açulmanas. co.m tur- desde a boia ·fa.rol de Port domingos, entre �rego3, ',ur g;a"áo marítima. ,Vluit03 ni-,19uelXense perderá o 3�U • ffi SCO �t .'
"

d b
"

bantes ou, suas f;,:l.laS; ca- Said 2,té Port' '!enfick, pas cos, J'udeus, pe�sas, cris- gbt clubes, cassinos 0 boi-'J:l1ais dedicado atleta. e mem 1'OS da diretoril'l e .

outro,& sÓocio,s Interessados. x x x __ .
min.l1am c;te m�0s dadas sando pelas ddaçie ú 1s- t'ãos, assírios e egíp';lOS. Si) tes são vistos, iàrdins ZGO-'

para a tribuna da impr�a • pelas rU:lS, .� n5.o alimen- malia HÍ)O mi.! habitantes) mente com um me.$ no Cai lógicos e parques. 'III
sa' esportiva, no campo di Já foi expedida 'a corres.i tam um sornso p.lra os tu e pelo lago ·runsa�.. No ex ro seria possíw: visitar S11.as universidades 'são"
FCF.

.

ponoênma ao Es')o�';;e 'Ch-JI> ristas, salvá excesc,ors As tremo 1;ul fica a nidade de seus ponto� turísticos. dêS' cele13res. •
Em. cada jôgü. haverá be Met,;'cDol, que' �ê o[e1'(;-' mulheres estão 'muito Jn:1is Suez com 200 'mil ·.labii-an- de as três famosas pirami- 'Para se fal�r......Qo Evito,

lA\n re"pcnsâ"(>'1 ,l:>da pa:-t'=! cera l)ar� jogar ,om }lhria4 oci�entaMzadas, conl b�los teso des, esfin.ges, tU!llulos, m!l- se:r;ia necessário I1nüto tem

destituv.!éi u,;,s ',o1':-a1s e à \.nópGú.s, bome'la;?:canclo at �r�Jes europeus e rl1lut�:o Existem vôrios prcjEtos S"US. templos, estatuas) p1.:: no de permanência na 1.1:'1'-,
ca];)ine número 5. >;ias em;., Associação aos CJ;oJlliSLas�" JQ.las. A�enas algllm�',s 111U- do gOVêrnlüb pa�';t :l1oderni- ques até as C0l!,st,uçõe3 �a de Cleópatra e dos Fa-,
saras clf: ni<!i.) ôifl1são vi _. Esportivos

I
de Sn.nta Cata-' lheres �m<i!a uS7,n.:. .v:�r"s

za.r e me' _orar as condi- moderl'las, �niversidade, ...a0s. 'face à sua histr,ria
lIfII

sitant,",e rina.. preto sobre o rOSI",,, EXIste ções de eficiência -do Ca- hotéis de luxo, boites,. cine mj1�nalr dos seus costu- "

JorgE Cherem Pi'OPÔ3' a' p�r. t.ôda Por.t Sald ,:nuita nal;' pr0funda-10 para dar' mas etc,. . ,mes, das suas' conquistas e'
data ele 24. de julho, que' mlsena e mUlt.a �'_lJ'2n'a p'e paslOagem {JHnl navios de A mais famosH da;,; mes- 103 seus inventos.

•assinala, este a�1l0,.:1 90.1&1, la,s. ruas. �Ultas Mesqm- 70' mil tor�e"'l.d8.. .:;, emprego quitas, t;' a de' MR��·9.nl(�ô. Na parte comercial, ('t''1-

. Em. face d,c' encerrar-si' a!1Jvel1sádo de' ftl[i)d:.vl?âo alallll, tas, . � mUltas -Casas Co- de rada;: e televjsão para imprfssionante púr sua ar� ITém ressaltar o mod.o "8132,
num sábado o prazo pa"a el'ltidade aos alto.s -Ia Edifí' merCIa!� atulhada>.. je

.

rou- ,corJtri)le je tràfei�o, cons- quitetura e riqueza. Seus gêneris" de comerciar ··�S
,

q
.

Cl'O "C"']·Qll',_-,l1.o". ... pas, brm_quedos; a,'Ugcs de trução çLc 60'0 :11E t-ro', d.e museus são famosos' em egípcios, ,c'hamado'� "b3.bfb,1IIue os 'éfs0cla'.Ls remete,n Li"

III
" "

fabricaçao egípCia de CO'1- molhe em P';l'C Sair) e re- todos os P<'llf1tOS ,mde haia (amIgo), que .0fereC'em "'�U8,
_____________________________ ,' ro de camêlo, de ,blonza e paro do, mat�riai l'luWitn- uma relíquia da '1.l1tigl1i11a- artigos por preços muitolll

, joias. d� t�das as esp(;ctes. te. Em p,):'. Salf.;i c03t,i,o r.n de. superiores ao que J'ealme�l-"

Constl'\tul'da a nova dl'ref·ofl',:t. ,do o eglpclO de mn lTujo corados 0,;; H a�ores rebéka· Na margem QPD"lt.a do te acabam vendendo, fa-'
U • geral. é fechado para CtCIl1 dores do r,:undo, para o Nilo, ficam as tr(�'> pid!'11.i o:endo questão de que 'halalll

ft R ALDO lU'Z • os turl!'tas, impõem 'uma serviço· 'le praticagem e so des, "Qnéo't"s", "Quefrem", e oferta por parte do fre-"
\" ,

' série de restricõf''l e . há corro. E' i.mp!ps�:;(Jl1ant.,0·0 "Miqwerinos". São E1�;nu- o:uês, sem .que !'l.cl)am q'.1�,
Tem nova diretoria 'l Diretor Educação FíS;C.1.:' pou.c� foi baix�diJ: uma lei número de 'n?,vios no POI'- mentos grandioc;a!) q1Je evi- não tenham feito bom 1Ie-.

Clube de �egatas Aldo .LllZ, Prof. Libório SHv,. • prOlbmdo o gas�o de dóla- to, forman'1.o cambo�0 .para denciarri o alto nÍ"el '\;'Us- o;ócio. '
.

uma das· fôrcas punJ'ant,�s Diretor de Re!:':atas·. E 1"
res na ci,dade, s�l1dÜ' o.bri- a passagem pelo Canal. tico cios egípcios, ae sua téc Assim é que u:n Objeto'

.

.
� cy

t'
. .. . Mas'do esporte remÍiStlco eat.,.- Tremmel ga ono o cambIO pelas li- O Egi.,') misteriüSO, nica e. seus conher;imentos Ale 10 dólares aC2.ba/ <ende,

rinense e brasileirol. Em Diretor de Ga pâo 0"-' hras, cotada a 2,90 por do que eIlche os olho,: dc, j,u- sôbre engenharia e arqui- ;'e"'dido por 5.
"

P,,3sembléia Geral Extrs,:)J'- valdo da S.i]v):ra .•
' lar.

t
rista, e caminha para o· tetura. Essas cOl1struçéiies 8,'10 extremamente reli-'

dinária, bá pouco efetua' la, Diretor de Material Flu-
Por Said, situa,ch num progresso sob o gov,�rnl) de datam. de 2.580 anos ante q;insos, e t.ivemos ((u!:!· ob-'

foi eleita e in:ediatamentc tuante Alvarc Elpo • pon.to estratégico, li e:1.trs.- Gamat Abdel NasS'e, cçm de Cristo. A major das pi- servar certas normas dellill
empo,si3,da :J. no"a direLo- Representante junto à� da do Cana� de guez, rp.: cerca de 25 milhóes c..e h� râmides, foi mandad3 co' S S8US costumes, ier:cr:tr';ioJll'
ria elo .. lvj-rubro da raa FASC: Edy TremeI e Odi.' presenta mUlto ?�ra o Egl bitantes, cuja a :elig:.Ã.o (.. truir por Quéops para. �er "'''��s de seu idioma, como'
João Pinto, sSl1do recondu- lon Maia Martins .. t?, tan�o estrateglCa como ficial é o lslam,isID'J. tem Vir de Mausoleu para si e lI!T!\('FALA (Deus' s"!ia iOU:-.
zidos UI!1a boa Darte on Representantes em São" fmancelr�mente. tÔ'da sua beleza .0.1slóri,ca· 1'lara a Rainha, cOllsiden., v.aclo) SALAN ALArCAM
seus mem,bros, inciusive o Paulo: srs: Aldo J...m: C. OS naVl.OS ficam fundp.!:l,- do Cairo, LuxoI: e Alexan- da a maior I:l a. mais l;í.nt.í- (A paz esteja consigr.:, NU'

5) �ão serâ permitida a 'presirlente lTJ.ajor Ad c.) ,:- A.' Castro Junior
e

", dos no, pôrto,_ devido a pe- ·dria. O Alcorão é J;lara o ga cons.trução de. pl;)dra do ASSA LAMA (até leve) 'IN'
entrada ,de menores. de 16 guçu MesCluita' e o " V',') ,Repretentante na'Cuan!l lIfII

quena e,xtensao de. calS egip,cio O Q,ue a'Bíblia e pa mundQ, levou. 20 41)0::; para' CHALA ALA (Se Deus (i,Ui' '

(dezesseis) anos, nas festas Eurico HosterRo, num )'e- b . d 'F .

,
' <'>nl IJIII O Canal apare"e e'o to- ra o Israel. Os Murulma,.... co.ncluir, trabalha.n f 1 100 ser), KATA,N KAIRAC>!FE;

. ara. r. ranClSCO o..), ••� d '1
'. �

noturnas. conhecimento à sua al:!I!'-- 'dt
. III a a sua p emtude ilumi- nos creem, piamente na mil S�bditos , tem a '�ltura (Obl,'igado.) , NAARAQUF.:'IJIIInu

_� nado e bem cUl·dadc\. Suez vl'nda d 'M' �l d 13 ..61 Os membros. de lda- tada gestão. -
.

.
o

-
eSSlas - l'!<_ 19'a. e

. ,2m,. em 5 mil �n')s SAlDE (Seja felIz (1 seulJII
de çompreendida entre. 16 Eis como ficou const:�ui- Representante junto à que, desde 1956 pertence· h,di - ('omo o Calif? de perdeu 7 ,metros de sua !tI "ia) e muitas outras pa!a�
(dezesseis). e 18 (dezoito) da a nova diretolia do C. FUR _ URUGUAY I _. ao. Egito, rende aproxima- Deus, prometido por Ma'J- tura. Cada pedra ;lesa em vras, além de não entrar"
anos, sblnente poderão en- R. Aldo Luz pa.l'a o ano de mael A. Gil

"
sr.. s, damente 8? milhôes de li- mé. O Nilo, com uma ã:.'ea média de duas e meia to- em m.esquitas, não fUnlfJ:J:'

trar nas festividades
.

no- 1965: Represen:tante junto à
bras ester�as .

por ano. de 1.184.478 km2, onde, se nelA.das. Possui 201:, de- nem cuspir em qaa1'1uer iUIIfII,
turnas, acompanhados de AARA _ ARGENTINA:' Embora h� 2 ;.ml ano� a;- cultiva algodão, cel'eais,· le gra s. A plataforma no. cu gar, não. oferecer alco01,"
seus' pais. Presiden�es d€!' Honra: Aueguel E. A,lqúibay • tes de CrIsto, 'no r81�1aL<O gumes e frutas,., a produ-· me, tem. 10 rn2. T0das pi.. r.igarro ou ca;rne de porc�'
Ob.s: Avisamo$ 'também Dr.' Aderbal Ramos da Sil- Representante junto àf.. de Seno�sret PO� Dano' I, ção i,ndustrial �upe'rt ao a,- râmides p�ssuem L'ah�d- aos maçuhnanos, ignOJ;al"

que, o pai.. resPQl1sáv;�l, de va e Desembargador Mar-. FAROS _ portO-Alegre" Ptolome� II, rraJa�,: e pe glrícol-a.· . O anaHal:Jet!smo as � salas, e um Espetacll .. as mulheres egípr,ias, nãO.,verá p(}rman�cer U0 Clube cmo. Medeiros sr. Arnardo Be d' • lo CalIfa Omar, som,ent.e âinda anda pela. ca,sl1i ':los lo de explendor, a vista bater fotos de maçulma'1r,sruar 1
1859 f

. . . .

d 1 6enquanto o seu filho ali 10 Vice-Presidente: Eu- lIfII
em

_ ,01 mM'!::;' a rea -, 7% e sOmente 7% da 1)0- da,s três pirâmides é como comer si»mente com a mãe'
ést�ver. rico Hosterno (Reeleito) COMISSÃO TOMAD..A DEIJIII me!1te E'113i construGão, q1,le. pulação pratif! ", o �at;fJli- tres pontas se elevaIdo direita, etc....

.

lIiIII
7) O não cum]!)rini),eJlto 20 dito: Orlando Cllorioni CONTAS: Alcides Rosa _. d�ro� 10 anos (, cust,)U 20 cismo, COm 91'!(; de isla.... para o céu, símbolo de '.. Acredito, que embora a"

desta lf��men:tação . im.- 30 dito: Menotti Digi 1- Belarmino Veloso _ O '1IfII mllhocs ele libras es' erli- mitas. A históri2., egípci(\ � n,a GÍvilizacão anti�a. silU .roI'tade férrea de Nasset;:'" SUl" N l' "�'l h' dpl�r� em. penaUàade- de como (Reeleito) Melo _ Dr. Antonio B0a-,
nas.

;
!l,que a epoca, ... :> Inl c ela e fatos marfantel) bolo dos 1!araós e do tempo "Ylodernizar o Egito, ês1ie4

aC0:rdo com as normas es- 10 Secretárío: Moacyr baid .....:.. Orildo I.isbôa. _ operar�os foram empreg:t- palra a histó1'h universal, das dinastias. Somente pes levará muitos e muitos 9.-111
tat'tlúá.rias. Iguatemy da Silveira Waldir Ga.rbelott· _ Oe' •• dos na obra, Jünd� se re- desde os tempos das cJina's soa mais cana? :;�ra indica nos, e até séculos, para li'

3'), As eX}'eàiçõpg de car-· 20 dito: Sady Berber dno B,otelllo "?' . ,r�. m�w.raJ11 mais de]4 !1Ü- tias. Fala-se án.b�, turco e da pa:a fala� ,horas tse�n . vrar-se de certos costumes,tei.ra., pa:l'a os sócios, so- 10 Tesoureiro: Edson COMISSÃO. SINDIOÂ.��" lhoes ,de �3 de, tr�ra. . persa. Egito e Síria pc'rten das sobre as 'pirâmides e leis que já fazp,m parte'-
me-nte serão. efetúadas-, a Fernando Avila (Reeleito) CIA Arí Millen da Silva _. Po�s!J� es�.e l1up(':rt�nte 'cem a RA,U com Conselhos ,estar a' Esfililge de Alabas da vida diária dos muçul....
a,presentação do, tat.ão . <;ie 20 dito: Hayrton Haer�el José. Rosa -' João Go" III, C,an�lL (,'ue� llga o Med'tel'- Execútivos separa·:lcs que tro, esplêndida obra de ar manos, muito' embora no-'
men$aüdade ou anuidade. Orador'. D'''. Aldo Belar- I J' O.

" "an!']!) a" .,.fa� V?:·melno· fld dirigem os respectivos, Es'- te,. a melhor conservada te-se sinais· evidentes de, .L, ça ves· unlOf -=- �m':;,rF, '

, ..

Florianópolis, 21 �le .ia,· , mi.no da Silva '1' E' -S'l
� 18",'luntes car9.eterlstJ,�as: tados, 111enos t()(;�W te fi até hoie entre tôdas as 11m ')8'1ueno progresso jág s - sau J.va. IJIJ

173 d
.

811 t-' •neiro de 1965. • l\1édico·. 'Dr'.' Hl'11.1berj·o Nosso c
. t!lll

111 e COmprlll1ento, " ques oes de defesa. e polí- esfinges está sit'lada na alcançado
,

' ,I) umpl'lmen ,Oó' �
• " • . ,

'

, -','
•

.

A Dh,e-tQl1la Pe el'neiras com votos de feliz gest§.o
' a 138 m de largura e 12. m üca exterjRr. .. '.. ..' .. , zon.a 'te Gise, entre o, Cái�
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HeFcUio luz quer Ser'gi,o
Segundo notíc,:a. do sul

do Estado a direi;':'l';a do
Hercílio Luz está viv!),n1:en
te empenhada 112. éontra
tação do atacante' Sé,rgiO
do·, Figueirense, J,�,�lalment.e
imprOVisado de 'zagueiro.
Tqàavia, sabe-se ex�raofi
cialmente também d� qu.e
o jogador estâ :nte).'ei'wado

em radicar,:,se ai'.ll1rt é:;, te

'i

� ..."",--

x x,;";

JANEIRO

DIA 30 _. 2a. GRITO DE CARNAVAL

,

DIAS - 27 � 28/2 e 1 213 - CARNAVAI
NO' FOGO

Comunicamos aos Senho
res associados que fOI esti
pulado para maIor confor
,to dos ássocitiUos e garan
tia de seus direitos, em

qualquer festi,vidade, o se

guinte regulamento:
1) Os convites sõmente

serão cedidos a pessoas
não residentes em Floria
nópolis, ,apresentados por
associado�, pessoalimente...
n?, ato I,da aquisição, �n:u,.,..
mdos de identidade (o COl!,

viciado) e a carteira social
(o sócio).
2) Não será permitidà a

entrada de "babás" nas fes
thridades do CLube.

3» A Secretaria não ateu.
dElrá, em hipótesse al!§UlJ,'ll31
fOJ,'a do hOl'ário de expeài
ende, sOm.e:rü€ em E]<ias de

.

festa.
41) . O horário de e�edt.,

ende da Secretaria, os dias
de festas é, das 14 (qua-.

17,3·0 ( dezessete
Jnta minil1í0s).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RIO" 27 (OE) - O alto
comando do Exérei�o tsti
reunido hoje no Paláeío
de Guerra. Presentes

. O!-:
�''''1a;ld:'ntf:'s dos 4 Exer
citos e o chefe do Dcpa,r.;.

, . " .

... _�_ .•_. :""'_•• .. _ ••_. _ .... --...4_ ... ''_'-__'_

�amento Nacional, de In-
. formações. Na reuníão," OE

comahdantes apresentam
relatórios da situação' nas,

diversas unidades sob seu

comando.

o Dia de OntEm nss laranjeiras:I
• 1"

B?,:''OE TEM NOVO,PRESIDENTE.
RIO, 27 (OE) -- � Pre

sidente Castelo Branco

cancedeu exonera-ião a pe
dído ao Diretor Buperm
ter de+te da Banco NiH Io

nal do Desc-:volv: IY'W0to

Ecorômico, sr. Geni"n. de
Almeida SantC's. Nfl!"1POU

para o mesmo cargo, c sr.

Alberto do Amara' Osório,
O Presir1eD'te' Castelo Bran
co despachou °s�a manhã
no PaI "teia Laranjelras ro

ceber do também para des
pacho, ° diretor geral ia
DASP.
RIO. 27 (OE) -- () Pre

sÍ "ev-te castelo R�a!;·�,) no

meou o sr. i\lbert.'1 Amaral
Osório, para substítuir o

sr. Genival de Almeida
--'--"- ,------,

Santos na presíd sncia
Banco Nacional ia

Reform�.I�cão na Prev;d�ncia 'Social
diatamente Submetidos ao

Presidente Caste!o Br:mcv.
Dis�e, ainda

PoHda Civil Paulista'
. font;nua .em frise

SÃO PAULO, 27 -COI:;' '_ mentos dos delegados era

"So ahnIPl11 uud':!sse jntrB.!'. em crise; declarou 1ue fles
quilizar:o Esta-'o, cu Já te- pão ga"ham tá0 oou�o as

ria tomado t;lrovidênciu. sim, embora só falem em

NiY1guém me engan", e c:ss1i ve'l1cimcrrtos; �em, I'ltiuzir
c,rise não foi elilc,on�': outros beuf.fíci.;)'S., O chefe
da", afirmou categoriea- do 'Executtvl), bandeirante,
rne"'te o Govenladcr. At(he... mandou eQnfer.:i!ianar' 'grt
mar de Barros; ')el'al1'iie rs- ficos' etfpe�w�. esj)el�ando
pnrteres credencl�dos nos a atual' sitUi\t';i.o '·o�l,,;.ii-dA
Cl'l'mnos Elíseos. .(\_diante, na �Polícia Cit'!l" 'do eiltadO
falantlo sôbré os v"lwi- de São Pa.u:']
---------------_._-

FRI\NCI5CO CA'RDOSO I
. '

Fc.' EC'MEt,:TO

Dr. 'Rubens de Arrudà Ramos
Com profundo UE),<:ar, to

mamos conhecimento do

falecimento, rti'3. 17 último,
.

na Capital do, Estado, do
Dr. Ru""ens de Arntd" Ra·.

. '

m"�. Di.re�Ol· do Jornal Q
ESTADO.

\

Jú, como era conhe�ido
nas rodas trais Intimas,
exerceu larga e benéfica in·
fluência nos destinos polí.'
ticos de 'Sant� Catarina.
Além' de advogado ·habi·

lissimo, o jorn"lismo foi a
'

sua grande pfl.ixão, que êle
exerceu desrie os hnn"os'
aradp.micos até os ú't'mos
Im:t<>"tp<: tiPo $'''' n�d<l -otn
tnew�ed"'e" in�eH'<T"'n�'<:t
.!l -: ....

��� ...... 1.... ...._,.. .....J·1.; n,,�
.,� .. __ ............ _:!I__ ..1�

'O' -:,'10 !"0bretudo pela fôr
n", ne �eu caráter sem' 'má·

mos, porém� era a sua imar
cescível formacão moral e

cívica, al,iad� a :um' granqe
corlição.
Jamàis se váleu do jOlna·

lismo pax:a usufruir va:llt�·
gens e privilégi')s;� SU"lS cri.

tic�s e ataques, às vezes

contundentes, foram
'

sem·'

, pre vazadas dentro ·da ml1is
rigorosa 'é.ticá jomalístic:a. e

dó respeito mais. absoluto
á v�rdade e à :justic;a,
Foi por issó que{ a nótícia

de' seu falecimento repercu
tiu 'tão dolorosamente no

. 'leio' da

Merechal quer declaraçãe de
do Secreíerlade

-'.\

bens

Dia da Previdência'- 24 de -'Janeiro'
Nesta Canítat foi o DIA

DA PREVIDÊNCIA solene
mente comemorado pela
Delegacia R !'l g i o n a 1 do
I.A.p.I. às 18 horas do dia
25 do corrente, ocasião em

que foi pronunciado impor
tante' palestra sôbre a efe
méride pelo Dr, Paulo Feli
pe, antigo servidor daquela
Autarnuia de Previdên-r'a.
N!I, mesma oportunidade

e na' presença dos membros
.

da J.J.R. e de grande mime
TI) de funcionários do Ins
tituto, o Delegado sr. Ewal
do Mosimann, por de'ega
ção expressa do sr. Presi·
dente, fez a entregá d')s dis
tintivos a 'que fizeram jús
os funcionários' que comple
taram 20 anos de b ns ser

viços nos anos de 19<::l e

1964: José
.

Ruhland Junior,
Walter Tesk�, Maria Lucy
Schaefer Lehmituhl, I

Onetde
Carvalho Pereira e Agnesé
Annuzza Faraco Além dês
ses, foram ainda agracia·
dos os seguintes fllncinriá
rios lotados no interior .do

Estado, tendo a solenidade
sido realíaada 'no u,:ó�rio
local pelos srs. Agentes: Iná
Maria -Wuleszny, Antônio
Carlos A. Compiani, Ema
Elisa Harger da Silva, Ma
ria T. Goldfeder, Derminal
A. Menine, Juventina B-.rb"t
Netto e Walter Weinheber.
Após terem sido pronun

ciadas palavras de agrade
cimento pela sra. Dna. Ma
ria Lucy Schaefer Lehm
kuhl, em nome dos agracia
dos, foram os me!:mf'lS ho
menageados pelo Clube. Iná·

. piários Catarinense com um
.

cocktaiL

t'J�F�� vai Cf!Dstru:r rôr�oe Infantil
,,�_"'__ ....._'.� :I._�._o/ ..� •__Reali2ou·se, na. noite . de

ontem, o Conselho Diretor
da Câmara Jú.�ior de Flo

rianópolis, a fim de dec'dír
sôbre a realização' da pri
meira, sessão plenãría dêste
-ano., a qual deverá aprovar
o calendário Ije promoções
da atual gestão.
Fl'llando a reportagem,' o

Dr. ',Deodoto Lopes Viei.ra,
assírn se expressou: '"A ges
tão do presidente George
D'lUX será. marcada pelo es

fôrço que desenvolverão
seus companheiros, no seno

tido de expandir o movi
mento" júnior, assistindo
aos': c�pítulos. já extstentes
e fundando outros em cio
dades que ainda não O pos-
suem".

moção que, segundo se es·

pera, superará a da Feira
do Livro. Trata-se da cons

trução nesta cidade, se-um-
• do o exemplo 'de outros

centros, de um parque ;in·
fantH.
O parque. que será cons

truído, sob a orientação de

pessoas altamente canacíta
das, proporcionará. diverti
mento às crianças que aín
da não' tenham completado
11 anos do idade, cujos
pais, por um ou outro moti

vo, .estejam ligados a Câma
ra Júnior.
É, uma promoção que,

sem dúvida, contará com o

apoio do povo, porqu=nto
um empreendimento desta

natureza, não só dará às
crrancas floríanopolitanas,

.ECsta semana o .it,ínior príncipalmente àquelas que
Deodoro Vieira, viajará pa- residem em apartamentos,
ra: Crícíuma, quando será maior possíbiüdade de . di
instalada oficialmente a Cã- vertimento, satisfação e

mara Júnior daquela
-

cída- alegria, como aos pais segu
de, fundada pelo. capítulo rança, evitando que seus

local. filhos se exponham aos pe-
Entre outros assuntos. fo- rigos que o moviment,o de

mm discutidos os planos uma cidade cOlp.umente ofe

que darão início a uma pr.o- rece.

Ainda o CQm�cio do dia 31-lnquér,to
RIO, 27 (OE) - O Minis-' será presidido pelo enge

tro da Viação determinóu a. nheiro Armírit) Rodrigues.
abertura de inquérito para Monteiro que fará leVanta·

I'lpuh;tr responsabilid�des na mentos em ({h'ersos' servi
concessão de traT1sno�tes ços e autarquias, entre. os

gratuito, aos' participantes quais a Rede :Ferroviária
do comício realizado pelo Feder'll, Serviço' de Trans·

govêrno de�oôsto. a .31 de portes da Baia
.

da quana
março de 64. O inquérito bara, Lloide e Cía. N<>c'onal

.

.

de Navegação Costeira.

Camboriú vai assistir
de

O' [S�I" ,( O'
o JU� �"'HGO, "ÍIl.IUII Df �llfi A CATAR�liI.' .,

Florianópolis,
.

(Quinta-Feira.), 28 ele Janeiro de lS65'
-------,_......_ ... , ... - ....__ . �."""""-........_---- .... _._�......_--_._,_.....,..

COLCHÕES "PBOBEL" IIDIVINO"
MUNDIAL E CABAVEL-LE

AGURA'
E'1 25 PAGAMEM/TOS?
NA A MODELAR

.
'

RIO, 27 (OE) _. O che
f ede Gabinete do Minis
tro dó Trabalho, confirmou
'para o próximo dia 31, o da referida' 'comi,.,ü,o, oue,

encerramento .

jm; traba- de fato será PXOpf'.sta. a

lh'jS .da comíssáo ql1e trata' criação dO Mi',lstN da
.

da reformula�ão da Pre- Previdência Social, c.,m a

vidênci,a Social, Acrescen- consequente extinção dos
toa o sr.' Moacy!.' Veloso. atua�s institutos. _

que os estudos .'>0"[>.0 úne- ,

OOIANIAó 27 (0Ei - O o ,ãevE't de �pr.esent.'t co
Governador' rio 'EstaAo, de' 'DlIgo declárliçãf> de. bens,

.

Goiás, Mart'cnr..l l!!mi]jo RI para que não se 11ga mais
bas, ao empossar hJj� OS tarde que o novo Oovê::-no
novos secretár.os de 0,0- e seus auxüíares,. se apro
vêrno, afirmo'l que t::>d�,' veitara:m dos bens _ púhli
os secretáríos auxilfares, eos";: Foram preenchidas
deverão apresentar nc PIa.- hoje as seguintes ,'sec::eta

do '. zo máxín-o de 8 rlias, decla rias:'· Interior e
. JusLi�a

De- ração de bens. Af'rn1OU o Segurança Puolíca, Ag�i-
senvolvímento _ll:cim6mico.. Hr.recl-JnJ Pi:las: "Todos os ;'cultura, Planejamento,
Na manhã de hoje, c che- Secret{:rins de O�vE:rn� têm

.

Coordenação e Indústria
.

e
fe da Nação (l.espacho� cem ComércIo.'
o Diretor Geral jJ DASP,
reuniu-se' com os ministros
da fazenda e da tndús+na
e. r'omércto. e o nrestdenre
da. Fábricà Nacínnal de
,Motores. O Presiclente ,

al

moçou com o jornalista
Júlio Mesquita e as 15, he
ras presidiu -uma rounlão
da comissão enearreea Ja
"a reforma admímstratíva,
Depois; despachará com o

MinIstro da Guerra e roce

berá em audíêncía, o jor
nalista Roberto :fIv.íarínho.

co-

'lense,' �mindo os coraçt>es
..... ., """i;lif; ·'llnl1,,�?t.e q .' l11'1

":"<>' �'''''ifer.;t::!()'í,o d'" p"sar
'.' "-. rl.� t'lr"0f; ')" r- -an
_'" ,�;"'., r'l)e ele sr-rviu

pesca
aficcionados da pesca à
carretilha' terão oportunid'l- [" t· dR" d'

�:e��sr:e��rt�e�ura:t�h�: .m· pO s' �
.

e--
,

en·
,

a. -.Campeonato, para tal fim til
especialmente programado. .

dê��!�o;}�� Novo �razo J�ra pessoasjuríui�as
ções feit"!.!;, um mergulha· --- __ - . _- ,_- A pELEG.I\CIA REGIO-
dQr regqJar' poderá retirar A.SSIN�O,U· CO'NFISSA-O. NAL DO IMPOSTO OE
em 3 horas cêrca de 20 la- RENDA nesta Capital, ad-
gostas e fisgar peixes como HAVANA, 27 (OE) - Se- vmlS, assinou ampla con· verte aos contribuintes _
"xeréu" 'e outros de porte. gundo '1 rádiQ de Havana, o fissão, apontando com de-' pessQas jurídicas, com ba-
No local, município de contta-re,vólucionário Eloy talhes completos; suas !lU· lanços encerrados de , )a

Balneário de Camboriú. es- Gutierrez, 'preso há dias na vidades 'que visavam a qe- neiro' a setembro,' inc,Iusive,
tará tendo lugar Campeona· provincia de Orientes quan- poslçao do primeir,o-mtnis- do ano bãse de i964, que �
to de Pesca Sub-:'larina, do tentava incendi9r 'cana· tro Fidel Castro.. o prazo de entrega das
com prêmios aos melhores -- _... _

"declarações' "de rendimen-colocados nà soma de pan- _.

tos" ,respectivas, conforme
tos. Govêrn.o Uruguaio 'Concedeu' Asilo artigos 35 e 36 da Lei 4506
As inscrições para quais- .

de 30-11.,.64, terá encérra-
quer das pfovas citad'1s. po- MONTEVIDÉO 27 COE)' mental' estaya asíhdo ante�

• ..., menta fatal no dia 29 de'derão ser :feitas, gratuita- _ O Conselho de:G�vêrno l'iormente na, Bolívia, de on-
•

• .' J. ,

. Japeiro fluente Cllltimo di-Elmente, no Departamento de do Uruguai, c0TlCedeu asilo dê;;sahl �í;lós! â ,q,\le&a"db i ex� ,-

'/t'
"." . .. , , .' ..

,1' i" fOI'" ",', �.'" "'lÍil.!:l:Gl ll1ê&)i. ',', '.

Turismo e Cert8.mes do Bal- ao ex-deputado bras'leiro i:hi.�st�rente !Paz 'Es,te�Soi"o, c:' �'.' .:, :'. 1, " ';:: i

neário de Gamboriú. Neiva Moreira. O ex-parla- 'ciit;lgrndo-Sé �J lI-:I()n�vJ.�,éo.

prGvas
Divers<:ts provas d� pesca

irão acontêcer no Balneá
rio de Camboriú, programa
das pelo Departamento de

_ TurislT'o e Certames da

O Prefeito .V1eira· da R1- Municipalidade.
sa vem estudando com se'lS 'Tendo c0!ll0 ponto natu

assessores, a. P'J<;si'biHrla.de ral a Barra, no setôr' sul

de
.

entregar?R um:i
.

firma. do Balneá,rio, dia 7 de feve

particl.l�ar o SerYiç0 da -(\0- ieiro estará se desenvolven·
leU. de lixo nesta capital. do um Campeonato de Pes

Sôbre o assunto. o chefe 6..0 ca de Sirís, prova que tem

·poder d'O,- executivo Muni- �rande receptividade em

cipa I .

determinou pro\"i- meio a turtstas e residentes

denc.ias afim de ,�aber se no muniCípio pela facil!da�
o serviço é realmente de- de de' sua efetuacão e prin
ficitário o Sé haveria pos- Cipalmente devido à sua

sil;>ilidade de se�� ahe::ta' forma de or�anizaçãQ.
cOT'correncia pública náo Cad'3. "pescador:� inscrito

só para o se'rviço' 1e cflleta poderá utilizar uma' "puçá"
de -lixo cintio tambén.l \pa- durante duas horas, horá-

· rio que poderá ser escolhi
do dentro o pe:dod09de 8
d amaILl}ã às 18 horas ,do

mesmo dia.
Prêmios de valor serão

'distrihui.dos entre os me

lhores colocados.
Dia 21 de' fevereiro' os

sidente CasteiJ Dranco ini' i

Coleta de Uxo

ciou contact?s, ,unté! .Ç\5 li
des partidária.s. cem vistas
a reforma elritoral. Ret'e..:
beu na manhi.l.· d� hoje o

c':-:putado cearensp Marthls
Rodrigues, líder ·10 PSD r:a

Câmara Federál. Ag'uorda-
se um pronunci.al}l,"pi;o ní:

cisi:v.o do chef'? do Ucvcr�

no, com relação J.os man�

"atos de 11 ;;'OVen!f,(�or\es
de. estado, .que terl1l,inam
em janeiro rle, 66.

Gordur.a' Veo-efat Será lancadó ManJesfo\
, .

,

BELO HORIZONTE, 21' çado' maIilifesto destinado a

(OE) - Durante a reunião obter larga repercussão. 'na
de governadores, programa· donaI. N�o foram revelados
da parll ,a cidade � mineira os .detalhes nem sôbte o

de' Montes Claros, será lan· que reza tal manifesto.'

De Gaulle irá a Londres
PARis, 27,(OE) .. Porta

voz do Govêrno francês in

formou esta tarde que o

· Gal. De Ga!llle partirá na

próxima ;sexta-feir".!. a tarde

para Londre"l. f)fim ri"! RS

sistir no sábado pela ma

nhã,. as m,équias. de Sir
Winston Churchill.

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

que 'estamos'
·

fói ,aceito.
inf{)rmac1:)s,

I

Embaixador do, Brasil ,foi! o
, pr�'meiro a desfilar

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

H6ro ,Abreu na ArM·

l")'U"OS,

BRASILIA, 2'J (OE)' -

O' Diário' Oficial de hoje
pt1blica :1 .Portarla
suNiB, liberando os pre
,çoi 'da . gordura ' vegetal.
Fafando a imprensa, o sr .

p"l.!.ilherme Borghoff� Su

petinten,d_çnte do 'órgãc,
disSe que a partir de a �nl,
deVerá haver f!stabilidacle
nos preços dos gêneros. So

. licitou ao indústria a cola
�órar com o Gov�rno em

seu plano de abasté,�mento
�b pena de ver ('el'cado (1

seu crédito no Banco co
Brasil.

O PrefeIto Vielr'l da Ro.,.

sa, Pr0s'dente da AssQ!lia
cRo �atarl"e"se de 7li1ilnl·
cj!,�ns r.on'lidou' o Dr. He
li oA''''rpu uara ex':!rce-r :;.s

ttmcões de S�r.rehs.río' Exe
cl,Itlvo da enlida ·'e. ao pe
rlodo 6Vtl6. O convite :w'

A Secretaria execuUv:l da
ACM ::r.rá inst·a1ad,:t p�o
visorJame»t.é, no a r, \x;) . q1l8
a Pr"feitura a'�aba de
constrnir.

L0';-'\RE<:. ·?7 (Ov'; 'l'�R.r
los. Alv� �p Snllza, emb!li
xador do Brasil' em Lon-

dres, foi o primeiro rnelil

bro do corpo díp1omáJtico
a desfilar ante! os ,restos

..

Revista 'luso-Brasileita -já.'

está circulando"
.

A venda o nõvo número cente Sanches, Mário Fer..;..

da revista tradicional dos nandes Pias, Teresmha
oatarínenses. Edição. pro- oaecaes

.

Dia", Doraiécio
rusamente ilustrada com Soares; Zélhi l\'1:elil'l1 'I'rom

reportagens sensacíonsrs. pewsky, Osmar A�' SchUn,-
Atualidades esportivas. dein, Divino l\'!ariQt, . Gil-

Destacamos: EM MEMÓ- berto' Paiva, Osmar Silva,
E.IA DE RUBENS DE AR- EUo Theodo:ro' Wanke' e

RUDA RAMOS. MORREU Canagé Cotta. Conheça .. ·a

CHURCHILL, O' HERÓI:pO melhor revist.B que se edi
SÉCULO. RIO QUi'.Tl?O- ta em FlorianópulIs. Uma.

CENTÁO. TURISMO. A- publicação, que honra a

VENTURAS . DE FIDEL. imprensa de nossa terra,
UM MÉDICO' PREV:f' PA- Preço de exerm)lal' 100

R_A BREVE A JHVENTUDE Gr'uzeiros. REVISTA LUSO

BRASILEIRA, tiM, LAÇO,
DE AMIZADE ENTRE
PORTUGAL E BRASIL.

ETERNA. Colaboração de:
Gustavo Neves, José Vi-

.

1'. "'T,T'''TTr; .... -''!''f")

dr. Rubens

, -

... *!' :'

Ri'ô "Maoaz�ne
Reali;!"ou-se no,> ,�alõJs

do Querencia palace Hó
tel um coquetel sob o pa
troGinio da DREBER. opor
tunidade em que fo! lança..;.

. da a Revista Rí.) Magazl�
ne.

RIO, 27 (,OE) - A esta:-
localizado o Petroleiro
". I

lei,a, Assine e

"0 ESTA.DG"

antes dn acidente, o barco
'emitiu divet"sns. SOS, que
foram captados na GUaM
hara e em Santos.

.

As .Mais Belas Confecções
De Passeio Esporle e Praia
Em: 15 Facililadíssimos Pagamentos
Ra A MODELAR E MAGIE IIOUTIOUE..

De luto a imprensa cafarinense
I

Com'" profunda mágoa ,re- da vit6ria porqt;e pelejava
cebemos, nós e iôdos os com as armas ria verdade- e,
demais jornalistas. catari','da di�dade.
nenses, a dolorosa noVcia RlsidiQsa . E) terrivel enfer·
do falecimento ocorrido sá- midade yeio, ceifar·Une a vi
bado último, em ,Florianó� da preciosa quando ainda
polis, do nosso presado muito poderi'l. fazer por es

amigo sr. dr. Rubens de Ar· .

ta_ Santa CatarÍna que êle.
rtida Ramos. éiiretór do diá· tanto amava.. Mas se seu es

rio "O ESTADO", píritp bom hbje, está .. nos

O dr. Rúbens, na mtimi.' pdramos da et.ernidade, ao

d'lde conhecido por Jú, era lado' dos 'bons e just.os·, sua
dot"tdo de uma intel'gência obra estupenda ai ficou, co·

extraordinária, de vasta cul- mo' patrimônio do valôr
tura, e rnflnejava a pena imensurável;" não auen"s de·
como grande mestre, téndo :'sua 'idolatnda' família de
mereddo do sàudf'lsO d'r. :seil jornal, de' �eu partisio,
Nerêu Ramos '0' q311llWcati. de' seus ami�os, mas das
vo justo·e feliz. dê "Pr;nci� próprias letras barriga-ver
pe d'ls jornalistas catari- des.

'r
Ao "'redigirmos estas linhas,

com o coração compungido,
ievamos á sut.t· família e a

toda a illll)Í'ens"I cat,nrinen

se, o nosso dorido amplexo
de solidaried"lde ante a'

imensa dor cOÍn1,lm, certos
de que o grande ami�o Jú

i

,permanecerá etêrn<:tmphte
entre nós na sua que"ida
Santa Catarina, pelos Jacos
imoi·tais de n"i"1 grande e

, sunrenia" sauchee.
(Transcrito do' BARRIGA

l:� pa);:o'

p.,ler.ell "nfern às 5 horas na �e�ic'ê..,�'"" rt� "r. D':'''''''i''
.

gos Fer�andes de Aquino, o 'sr. FRANCISCO CARDOSO
ra a sua indw;r,1:ia:izacão.

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

funcicnário aposerotado do CPlJo Submarino e pessõa ba'l- D f1ante relactonada em noC'sa CHuital. �' norma
<?, e.�tjntó,(1ue .contava 6� an()�i deix"t V'U'l"l a "ril.. 'F.lni

r.
.

ra l\1.ar18 Carocsn e os seg'.w·t,<; f 11;OS: 1'1fp.T)<J (lo'" v)"rr1e3f'"����'''!1''?1
C'nrd0so de Acuino. casada C"lU DomingC's Fernandes de
,L\('f1{in'l: Maria Conce'rão C"lrdoso Ana"leto. ca'lada com R:O, 27 (o.E' -.:,., O P�'e-
Wal.demor Anacleto; Ma.ria Catarina, Cardoso Reis, casada
eom José Maria C'irvalho Reis.;, M�ria do Carmp Cardoso
F:reitas cas"'da cem 0 sr. Ab.''''ff'l 'Pre't...'1: (;""1"" ·'''h'''t.n
Cardoso, casado com Bernadete Cardoso; Mari� Befn:l:ldete
C?rd�so 1";p-peiredo. casada c�m' o sr, Ant,i'lnib Jo·i de Fi
gue!redo Filho e José Cqr'os ·Cardoso, deixa a'nda 22 "ét· s.

O Sr. Francisco Cardoso destacavJl·se em nosso meio
pelas suas qualidades morais � pela bnndadp. . de coração,
atrihut�s que gr:mge:>ram:'he 's6lir"as ami�"dr,s.

Ontem, numerosos 8mi.gos participaram das úl"i'''las
homen?gens prestadas !lO saud,-so cat<lr'nf'!1Ee, acompa
nharo.do-lhe.o féretro� aue saiu às 17 horas da re�'rê'-c;a do
Rr Drmingos Fernandes de Aquino para o cemitério de

rtacorobi.
"O ESTADO" aipresent.Sl sentidas condolências à famí

lia enlutada.
'

ção do Aruoador anunciou

que foi localizado um petro
leiro hoJandêz, dada como

desaparecido, no sul do
côntinente afrkano. E'1l seu

socorro, partir'lm diversos
barcos que navegavam na

região. Opetrnleiro partiu
se ao meio. Esta manhã,

RIO, 27 (OW,) - O P"E>c;i
dente da Repúl!JUca deverá
assmar decreto n"s nróxi·
mas horas. autnriz<>ndo a

venda de imóveis r"s'oen
ci_<>;.c;, dns· inst.'t'ttos ele pre

vir'lf\n�ias. A jl1for ..... a�ão foi
d"r'l.a nela Di.,·ot"r 'ner�l 1:10 .

nenses".
Tn<:�ituto de Previdência So

Militante das fileiras; glo-cial. .

ri"sa.8 I}Q Partitlo Soda.l De-'
'''p �. '�Prl� 'P..n� -� .11.�""' l�m

"1" � "Il.,e se nã'" apa<:ará

PI!:,! e"�."!l �"',...,pre �onês
Cr'. ll.nl"nhn0()·n0s- relo
e-'�"'1"'nl!') nPo Ip[lldl'l,re.
"e�i\n e firmeza que
�""'. r:l I�a�:inh� reto a

('I)r

dei
se-

.�nJ,.'t" ...... '"!' .... ·�·� n ...
�· .. t-, P"'n �e"esa

d-" ._.�,�, ..... ,- "'''<·-'n.. 1')e
1r-� _.:_,_ h"L<:'''Q''9.

..,_ .. ..,.�� ",,'n-dn
f.:f-. -, _'.:"" � �: ,,';�1 � .. � �rái
H,,� - .. - ., ":'-1 "1 ? f"nd,ú

�,..� :__ ............ _.c_."'''' _'1 .....': -or>8.{).
':. '1"l..q ... �'7} � rl.;s;":;n�i�ãJ.
() ""'·0 :'""""ir.l;c;o, Q

...�·"",-1"""\'''r� �'f)

dr. R,úben" dt) Al'l'uçla
0"0 .1

O MUNI-
c:.Lp;ré :ele Brusque).

�. "'I��h -" �.",,,,, n,,,, '4 ..1"''"'r''� Sonhos
PJnprRClrN:i\M,

nt' F"'m9�"C: C�I ..1t;;;��)'rn.l!·�l " D1vino
,

A"cr1 Em 2� M�"c:�H"'''des ·Na
A MCDELAR
ti, "

morta's fie Sir Wi!lst.m
Olr�,l."�"ill. o �ue oe irreu
esta manhã ein Westm;.os-

ter. Sf'guir:?m-no 'o r"l'rf'

seJ1t��te da França,' em
,�aixadores dos países I?S-

c,andínavos, da AIemanll:1.,
�a Grécia, da Rep".brca
árabe Unida e dO', Argélia.

, Desmentiu
RIO, 27 (OE) - O chefe.

de Gabinet�' do Ministro do
'l'rabalho, desmentiu a exis
tência de uma' onda de

desemprêgo no pais, com

características de crise so°
.

ciaI. Disse também o sr.

Moacyr' Veloso que até o

momento não há qualquer
-resolução sôbre a de,:::reta
ção doIS novos níveis de sa

lário mínimo. .

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

mocrático, era integrante de
seu di.retório re�inn".!.l. e ao

Partido de Nerêu deu o
mllximo de seus ,esfo"r.os.
su<:t dedioação sem limites
mesmo Iborqlie lut.ava' corno
um gr<>nde' idealista que
efetivalT'ente ('ra.' Nas colu
nas h_rilhantes qo' d;ário
que cUrigia n��lr-tjnha polê�
micas as m')i� ,�árduas, e

�:1:�Gt:C1.1� :he :!S�· �v� .� t�-a�1::2�
:t' :
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