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China condena políti<a :�Rglo-norte ame,ricana
--�----- -----�',,_,---

Sindicato dos' �BaDcárjos
.

�, �

.protesta contra n banditismo
,

SÃO PAULO; 28 (OE� todo o País, é . considerado
.------- ---� ---�-_:__-�,-.,-' O Sindicato . dos Bancários pela Polícia paulista, como

convocou seus' associados, o mais lmportrmte cios 'úl
para uma reunião hoje as timos anos. Em 1959, um

19 horas e 30 minutos em empregado do' Banco do
sua. sede. Vão protestar pú- Brasil, como se' recorda, foi
blicamente contra o ban- atacado no corredor do .es

ditismo impune que amea- tabeíecímento, Os assaltan
ça tomar conta da cidade, tes conseguiram arrebatar
indiferente ao aparêlho re- lhe uma pasta dentre da

pressar,
.
I

que prima pela qual se encontravam 3 mi

inadimissível ausência. Afir- lhões e 700 mtl cruzeiros.
ma ainda em sua convoca- Até hoje os assaltantes não

cão, 'que' os bancários te- toram identificados. O, as

soureíros,
.

protestarão con- salto de ontem num mon

t-ra a falta. de gara:i:iÚas aos tanto de 500 . milhões de
funcionários encarregados 'cruzeiros,' não ofereceu até
do transporte de dinheiro, então, nenhuma pista que
O assalto de ontem que po- possa levar a Polícia a cap
laríza ainda' a atenção de tum dos assaltantes.

Vai repontando po .' ]' 4
, . .

" r aI a cnI, eln l'0Ü1Cidência uma.

,�Ol;l.a�da�le �e �rítiea, que se besunta <fe piada; dis.•

.. �.lh?J:ld�S, nao lSe�tas de sandíec, prctendendo colorido'"
,

ue rroma e bumorIsmo, como ofensiva .(k rancho alc.'• g.l·e: para que� a consciência de respOllsalliJi<ladc, a aus-'O V' e te c he "E' * f • terhlade de atitudes e a compreensão de e'"
.

. te ri v JC rer. nqusmo ua- dIf�Il_l�a� �e um �erío?o gl'a�-e c üifí.dL (h� ;;ft:Il���li�J,�I�.
. belhedores Ill!ta'm, paírões vivem �"ttc l�,e_SIl1O o respeito devido !lOS que 1talJ::,ham c rel1ü,.'.$ i \;I 'V_ 1 r '.. ���m nau se compadecem com o sUIJ('rn():OI�isJ'no e. ti ]e.

·'n.'ababescamente.
� viano _derrame boquírroto de mentalidade lamureti;.:ta.'
r. Nao .se enquadra em comentários de prot'IllHleza, só.,. '. !Idos e procedentes más num evid t . c .'

.

'PORTO A::.;rrX:::'RE, 28 (OE) cente Scherer acrescentado: .l·d .

t
.

. �',.. 1 eu e. proJ.HJSlto demo-iii
I .

. r:: .,1 01', m ngante e conrusíonísta se r -,
_ ..

-� "Enquanto os trabalha- "Pessoas que vivem na. far-., .. �.

.

,

"

"

'- lU a e!l�ao as conse-

clores lutam pera àlimentar tura beneficiando-se talvez Jl �uenCJ�S .

que, em reflexo, atingem, pelo sentido faho c.
.

'

IIIIltelnagog1CO, a embora presumida ínte .. 1 1 '

seus' filhos, os quais' conhe- da inflacâo e do sofrimento .. .

grrc ac e m01'<11 uor,
cem' o tormento da fome � alheio, �10stra,n-se contrá-

que ()S tra5all� e lançam em curso. :esse, pGrém. é üejui-
dn. sub-nutri]ã0, 08 patrões rias a l11oclHiq:lções na _mente efeito fora de suas cogitações.

.
.

•
. .. �s- III -Porque, em verdade o ql1e DIes 'n ·t·

.

1
-

saudaram alE'gremeote o trutura ecorwnllca e soclal 1''l''TeS 'I . ",,' .' II pO! il e a unçao.
8uo-nõvo, bebendo' champa- e facilmente aualificam de tíI.� ':'.

S V.1, o �rasrudo cru arremedo de gansos do Capi.
:nhe: <.luto Jll'eço é superior .� comunistas el subversivos p tolm, prcCu{)llelldo com juizos malctl.Jcentt::� o illstaIlfe'

".

'->ao snláHo míÍ1imo'�. Foram. 'Q�' pr.oi11·otores de medida; .bq�le tpassa e: .com a. 'continuidade! -a i'onn·,.,çâo de am.•
'. .

.
. . . JiI' leu e pr(ijJlClO .� "'1<111OS polít-·c. " , .• . "

rialavr,ail do ArcebiSpo 'de ·en.érgicas mna mais justa:. 'T-' � '.t' e ·1 OS e�e!J:.1U).IS.' .�

,

1
' .

1 d'
- � ,�- \._

. NilO fOI COntudo par'l l-SS0' . qlle' tt'I'unf ] ,.

�orto /): egre
.

e�1 sua pu es- 'l�trib�llça{) dos .)ens e for-. o :: •

' '.' ". " uu a mare la
.

1 t' d D V· t
. ,i .. d!3 1. de .lbriL .

, III
'p;a semana, ep o '. l- '. unas . '..

.

.' . '.

.

..
.....",. ,'>.... �'�. '. ,,�, "�o ::,,_._, , ,-. �_ sá-: .\o .'��rpnHI f�\'Qtuci.o·llál:i,() ·�sj·aheJec�I�. r[estie 1{)�{l

Bfa 'ff.�peoe"lriUrrnaçã1J�t:te �Br��la'-:�- ;�;��;:·�7���;s�����e.�, _'?:;f* ::�:.}ti!J.
l\!O='�1�VIDÊO, 2? (OE) ç1ocumento encam�l�ado PÊl- .:e .��l� h".\'1,� Sldo,.crnnlJ�o�a.l11ent� de'lv,!H!(o. E serja 111'l1li
O Brasil apreseüto�1.- no- lo Govêl'no bJ·asilei.ro, ren- ole� eH el

.

qne � perSOnahSlllO rorutente se SObrepl:ISeSscJIII
va notci. l'éitéran.do \) pedido .

firma que o sr.'Brizola con- • aO,sl anseIOs e .ll�t:r.ês.ses .coletivos; admitindo-se c estio'
de internação do ex·gover- tinua desenvolvendo no .m��a���lo:sc.}n·J:�,J]e2.-lOS n�l�oritários., em detrimento 4:1" �

namoT Leonel Brizola. A in- Uruguai, ativa política con- pro,H:_a e�scllCJa dcmocra.tIca do regIme restaurado. , "

.,
.. :ii N"tO e ]JossíveI 'lSSU'·

•
'.' ••

d �formacào .tini veicllJada. por tra o Govêrno do Bra/'Sil. A JIII . -.'
.

'.' .' ..... n, que, JlllCJa as as reforma.
'fontes

.

lígad�s .1\� esferas
.

nota .·já . eshí, em ln:ã0ls do' tranSfOrl'ma�or�s,. �e�ntegral1(IO-l1o.s nos .I�mle!; fi�adfl' l1li.
.

oficiais do Urugwi,l. Embo- Ministro do J;nte:rior do pela e, oluçao, antes Ietardada com a cOrI'.da· vertighw.1I'
ra não s� í'Onb.0n:"j o têxto Uruguai. .SR pa;ra· ,o. �á�s, �h:ja [.uem ]lel'�e�-ere no prOj)I)si,;;o iOl'"

da nüta, tudo mdICa que o .tuoso d.e .l.u�r .• !L.aves �e IJratIcàs e costmnes a lllD'. '-;�"""::.�. "( {7-·.);.,/:; :\,i.. U. }-: r.i ,."-;:j.' ':, u r,.:... 4tem�o anacrOlllCOS c .�l�a;tri�}t��os,' ..

1111

V D
' , ,-' ". .... 'I ,'" . . � rumos 11 ��?'llJr sa,o_n.i:tIdam,entc" dlfercntes, J10jllloce ar�rE�çial\ipç�s d�:AJ�drt� [ �;Ü�si�:J� '�41��:IO;lc&t�(�:Jf:;�i:J�l��'.:Ó:l )�:Il�"Vendo os Preços',BttraHssim�s .'

Jlbnsnw exploradpr, visa.nd.o R iludir a fé (. a confhlm;a'
Da. GRA'..tt'D'.·.�'" GRUTIN'uA�.. _l�0p'u�a:es,_ COI�I influêiI�cia' eros�va. nas fontes multij)1i�a"

",

'" - ü -

.
ti (,mas h.O nosso }lotcncmI econonnco, da !lossa ccrteiralP

-.-.-.�--,----� -:-��_ "prospendade. \.
. . _

Mi
..

'

a- 'O' "f
'.' T

.

•
.
-

'Por isso ln_esmo, deve o bom-scnso, Cílmo eoml)ree�l.,

O·ur 'e" a''Yo-ra .s�o dos �1�� llao.S� �llc.aUdar�l�l.na�fj]aS,dos allti-Um,
• !Oil, subsüt.ur o pIocesso polItICO nao retol'luulado: a.

, . '-CJ;De .se_obstinam ?�r subsistência., callceJa:r.do a sua �:OJl,
.

" " ". _ • �mUl?a�!e: eXp�)g'Illrl�-O �a marca il�di",id�la1ista que (I

ve"1 .

a -'1"
'. I�fenollz,'t,. pala cou,erte·lo revoluclOnan:unente taU1"

. .

·s e' Elç·D'e's· 'b�m lllllll instrumento de ação profícua, obediente, por'
. . ", t?da4' .as formas, a IJrllIcÍ!)ios elevl1;dos, soh a égide dl'�

."

. ,Sme�rl{lade, somando o ideal comum de �l'andeza da"
RIO, 2'8 (OE) - O Gal. consolÚ:J.agào da rcvolt".::.,.· Naçao.

. . .
. ) ,

Mourão .

Fi�ho reafirmou. O Gal. ManDão Fill.1 .:,. , I'üder-sc·a a.clnlltll', entretanto, qtle o q'.le V�1l1 fazei),. o L ·l .) T t· t I'
-. .

que, é :!'�nioravel, a real1za- aceita o arg'ume t. [. ,..,no cer as III e l.g-ClWlUS de nnatura r�spol1sabilidade e dI
.

n o c e ql,e III
., .. rl

.�. . II1II
ção das eleíçpes 1 a

. realizaçao de eleieÕf.!:l . ..c mu)lr:�Ilza ad ·ef�llel'�CnCla. t �cgue" como l>S cerebrina:."
em todo· o pais, porque pêrturbaria o regime rt:vo�'- 'rl!CJ:r:;.. Ia� e Igll,rl1l? cas rIsta, uma IÚ1!là ainda latent •julga que elas sã.o indJs- Iucionário. .?-e phl:lcJamento polítIco. Vale dizer, !Jro1:am Sortida!

II1II
. pe]lsáveis _ao processo de mtermttentes, fazem-se escaramuças 'de a\'anç:os e n"

_ cuos, pal'a, à é1!0ca. oportuna surgirem eUl al,eri'a �alT,,panha, senl a. ]j.�pIdez dos mo"inlcntos dvicos, sem I

embate de opulIoes e sem. a lealdade dos :recontros QU('
• ,levem distiIJ.gui'r 'as pugnas parti�árias id.eológ-icas

-

eid

, i!l1.Pe�so�Jjz��las. � .

.

_

"

.

E ai ·re�>Ide um erro deploravel. Porque, depois dês"_·tes dez meses de domúuo duma nova ordem saneadora'• e �rente ao, que ;já�foi� feito de útil, de patriótico, de tcr.
• lmnante, so a ausellCIa de antenas captadoras da l·eaU'
• dad.e _nacional. l�l)deli:l. !usiüic�r a lJel'manência num:?

• pOSl9ílO
contnirm aos lmperatLvos. atualizados, de ta

"Geral da Repúblim, sõbre a
. manha si�lificaçüo nos dias futuros do país.

.

.

matéria. • N
.

rl" b III
. . � em �e .�o era COllce er, ao mesmo tempo, ii ctua.'1IJI
•
!ulaue de atIt�des e

_ eomportamCl�to, {�u:lni)� lit fon S�IIII
prega uma ol'lcntaçao, para no mi:enor, nos Esta.dos,"

,S�guir-se outra,' não taro. diametralmente oposta. pcl('
_vezo (.Ie submeter a conduta partidária �l <:uh;llicrnitladfllll
do

.

ra11COT personalista, II1II

• .

Nã.o· queremos crer que' a modaliüade de c1'iti.ca a'
." q�e. 110S l'cferi�los de início tenha o 'beneplácito ])l1.rti,_

.

I. �ano. É, todaY�l, dos seus, ?lvaques q�e f'iaem,' COllSCll
� tulamente ou nao, �s desajeItados e maIS ou mellOS al'
i' t'abetizados bes.teiros. De sorte que não deham de com"

,'II! prol1leter a greI a que pertencem c que, sem dúvida, JJão
� deixará, -pór Pi'inCÍl:ii.o �le respeito à dignidade própria e'

O CHEFE DO CERIMONIAL DO GO- 'de adversário�, de .J;orçá.los à ;reentrada lW bom call1I,'
VÊRNO DO ESTADO' COMUNICA .QUE �11h_0" traçando-llles, com elevação, a mis.são a ser cmn.

",prl(la. ' .',.!II
SUA EXCELÊNCIA O SENHOR. GOVER·' Foradaí, não deixal'ão as provocações de merecel�,
,NADOR ESTARÁ EM PALÁCIO DIA 31 ,resposta �lle�siva e prol1t�, não �ada aos d{lel�t�o� cisCai-iIIII.
,

.
.

'

.
",

. ';'
.' '. dores de sofISmas e mentIras raIvosas. Mas, dJnglda. aos"

VOte. Dmrá Exclama�5es d� A!e�riç( �ionan�o Sél�ío� danos. As

I C'�A FiE Z i N.Jl Ó
'

IN Ã O !
AS 11,·00 HORASt PARA RECEBER, OS �h)artidos a que se' filiem., e que �ÍÍ'O segmamente os res'

aguas mVadll'am casas co-
•

.

t .
- ,CUMPRiMENTOS' 'D'AS AUTORIDADÉS pousáveis p�r. tal ])l'�c�dimel1to� (lesaj�ldad?�c :;trg.u·d�Un..�,<.�ft ''lC.".nt'�t''!'!t.�. B···.::-.. ·r�li ... ��.�....�.,�S '

.

. r n ,'o "',. O"
" .','

. menio. e de eüea, n.or."'.orça lne�lllO a'a. fI" ....U·_n.'·,,·!O <l.P .I_'I,'.,·)'iI., ���lií\jJI ��,;i; .Ir � _""'Ilil.. 1." "'.;Jl ,Ii,,� mercial::; provocar8.l11 a, �I !i! �j I' / t ..t � J'"
�

_

� v • C - < - v

., .

d l' , ,'. . �. J r� ,<li 'H l • � E PESSOAS AMIGAS, PELA PASSAGE1Ví .ci])Hl1a, unificadora' 't"li.rctri:tfS e âe conduta c manLc-j.'in:::!l �.D��rnr f!DU'TUlHA qne a c e pomes üestruin-�,;_�, "'. , . ", ..
,

1!Iu" :,��. i.��� ti)iZiJ,' .. A!l.·.·<;;I .. "elo aino" ,1'
' l' t'

.. , 1)'I�i ANI'VlJ'R(�;� '0'1-',0' ({"2l'i."1:.:;,f.·í�jJ,'."c:·'n �·uedora d� UlUa llosi que o" �gl�if�quc,. . ,:. ""�t': ':.-'
.

.. '·e ;"
.. "'.' .' '. __ ,i:t ulversas ·púl11·8.'" ),l!.".....;l."'�'l"'��.....;.J,.... . J.:J - . Ll ",:...__J).

. �,v",tf.�.;!,�,�"'.�', ."',���.__. ',:B__�
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,,"@\__.�.
:::=�==I=!=!====�������I����������������������������I!fo�����������!f� '."
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Três'milhões e euanocemcs para as
-

Sociedades Camave lescas
O'Prefeito Vieira. da Rosa autorizou '0 pagamento da

Importância ele a milhões e 400, mIl cruzeiros, para as So

ciedades carnavalêscas desta- capital.
A metade dessa quantia já foi paga pela, Prefeitura,

sendo que o restante deverá ser entregue nos primeiros
dias do mês' de Fevereiro.

'

As Sociedades beneficiadas são as seguintes:
'I'enentes dQ Diabo : , ,.... Cr$ 700.000

Granadeiros. da Ilha .. . . . . . . . . . ... . .. Cr$ 700.0.00
. Copa Lord . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. CrS 500 000-

. Protegidos da Princesa .. _ , . "

.

Cr$ 500,000
Unidos da Colonínha CrS .s00.000
Filhos do Continente ' _ . Cr$ 500.000

"

infrutífelias
'bilsc.as"

,.

aos, ladrãe.,s
• ,I-
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� \'�L�'7:J ...... ""i;

r�� � ��c •
;p:._ .��,,� .____...__ ...:._... 01":' _:'!I ..... ;....��,:�""�� c__�

;;;;;���;f���a�� Flfi'�B,
'.'

'1"'0' lia�,"�·:···'l":'·I( z""_'-�o'
,-

'o"· ;!i�de::
\

s'�.

cd Mc(relra Sales, ontem ri, , IJ -. .. D, '

assaltaram, aqtlele estabe- .
. .'. ��\,

' .

f::�::L';:�:���UF��� '. t'f'O'
II

v· '0'.' '5'-.i '0'>Oe' a·r"'V"14a-'O'.
" ,1'

HmanQO fnamente Ul.ll .

. ,

. ,

• ....

funcionário. Ná il1anhã de

110je Úlll falso a!arnla ..

le-.
" '-. . � ..

vou dezenas de \ viát\wus' ';::'s�O PAULÓ; 28 (OE� -
' --------

Policiais a �stradát.. {fef.:: ;:(-tú �"v\i�s d0!ii Serviço de Bus�
., >!( "".1" (." 'I" '

na esperança de
.

pl'ericler 'cã:s.: e Salvamento. dà FAli.

os assaltantes.. Receberam localizaram a 400 kms. ':1

c

uma den,úncia de que os oeste de Cuiabá, destroços
assáltantes haviam.· sido de alumínio, tudo 111di(!an

vistos naqucl� local, pd,·.a do tratar-se de Be';l.t·o-·

onde se dirigiram ex;; pol\- Craft PTDFC1 desapareci-
. 'çiais, mas nada encontra- do desde o dia 8 na: . reta

ramo As autoridades con- Guiabá GuJána, com :3 0-

tinuam efetuando lev9.uta- cupalltes a bordo. Já par

mentos dos fatos, �speran- tiu de Cuiabá expedicão
do-se quc nas p'i'óxlma::; terrestre com 40 homens

horas, surja alguma pista.. rumo ao local, devendo lá

To"os os aeroportos e' ,. , chegar na tar'de de hoje,
dovias, estão sendo forte�

_ -quand�. se tera: então" con

mente Vigiados, com a co-: firma.ç�o de 11lQrtoil. ,Heli
laboracão. da INPER-POL.. e, cópteros e aviões f:stãc

. da P()LINTER�' por' outro' dando apôio aos' �homeús
lano, os ba.�cári�s: qe Sá') da, expediç,ãÇl, 'q�� já' se �
1;'>aulo vão se' reupir' em as- internamar 'na selVà, f.8.

sembl-éia' 11a noite de h0.iE,· zenoo o lançamento de ví

para debater a' aoO'ção de' veres, água c, medicanlen

medidas de se(!urança nos tos, orientando-os par;� c

locais de trabaÍho. Jocal dos destroços.
------�---

.. ,

,

Todo O MundQ Atorre a Londres
LONDRES, 28 (OE) ::- m!trc�dos para am,anl"lã. En

R"epresentantes de g(')vérnos:' quanto �

isso, fuàs' extensas
de . t.odo

.

o J1:1undo cõnti- sãQ. "fo·r!na�i.as �m ,frent@ ao�,
I' ., . ",", lc. .

nuam chega.ndo a Londres, ,Palácio. onda )
o corpo.. do.

para 'assi�tü; aos funerais (nonagenario estadista' ,está'
de' Sir "Vinst(m Churchill, expósto a visita,ção pública.,

------------:---�- .._ ,.� -

Adhema,r Vetou Projefo
SÃO PAULO, 28' (OE) ,- que tiveram mandatos ,cas

sados. N.a. justificativa do

veto, diz que O' projeto foi

reprovado por motivos 'po:
lítidos contrá.rios ao espíri
to do Ato InstitudoTh't1.

f'
.

O Governador Adhem'ar' de
.

Barros vetou o projeto que
concedia pensão aos depu·

.

tados estaduaiB paulistas

Determ�nou O R'efôrno
RIO, 28 (OE) - O Mi- rios de seu gabinete, a-

nistro' do Trabalho. dete!'- tualmente em Brasí1ill.. A

minou o retôrno à Gua.11a- notícia .foi fornecida por
bara de· 70% elos fnncioná- fonte do. Mi�istério ç1a Fa.-

zenda na Guanabara.,
---- - - -_,-----

Suspensas por 6 mêses
RIO, 28 (OE; Foram que. a entidade passou' a de

'sen\'olve1' ativícl'�des noci·

vas a ordem públiqa, 2L dis-
suspensas por G mêses, I3.S

atividades da Associação de

Cabos da AeroIiá.utica pm;
decreto do Presidente da. ciplina e a segurança do

República, �ublicado no Estado e a :f,az6r, C3mlJanha
Diário Oficial. O ato, diz subversiva.

Míhisfro do Tra'balho baixou. portaria
RIO, 28 (OE) - O Minis

tro da Tr�balhq baixou por
taria estabelecendo normas

para a realização.' de elei

ções sindi'Cais em todo. o

país .. NO' C:':l.pítulo das res·

tdções; são" inelegíveis
'

as

pessoas que tiverem seus

direitos poütIcos cassados,
as que não tiverem o, míni
mo de dois '1110S de ativida-

.

-de na profissão. que 'não ti
verem 6 mêses de sindicato.

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

; Tranouilidade na {olômbia
,

; BOpOTA, ,28 (OE) - Rei

np' tranq\1ilidade' n� Colôm

bia, .de�is d{lo' �xp'ectativa.
criada., nas últiní;ti? horas

de ont�m, eIh -Yir�Mé' da su-
� 1.) l"�'

.

bstituição ocorrida no Mi

nistério da Guerra e a série
de conjecturas em tôrno do
nome do Gal. Alberto Ruiz

Nôvoa, que se demitiu do

Bra.siL'�sfá pt-estes.a romper
c'

.

com -o 'Uruguai
RIO, 28 (OE) - Jornal vênIa. daquele pais, conce

carioca pública em sua dendo asilo pÓlítico ao ex

edição de hoje que o Bra- deputado Neiva Moreira,
sil está a pique de 1'0111.- sêm em eontra-partida,
per as relaçées diÍ>lomáti- ehabelecer'restrições qu�n
cas com o Urugual. A de- to a perl1lanên�ia (\0 s�.
cisão, dócorre da provi- Lêonel Btizola.
dência adotada pelo Go-

Abundantes chuvas ãssolàm
município p�ulist:a

TATUÍ, (São Paulo), .26 cóes. Não houve - contuüo

(OE). ViolentilS' chuvas se �íhl11as' p·essoaJs. 0s danos

abateram ,,sôb:re o municí- materiai� iS�0 elevad�s.
Jíio paulista de..Tal{uí, oea- .. nfit' _. -' _ ..

, .

PEQUIM - 28 (OE) - Chou-En-Lai,
lançou ao mundo esta tarde, mais uma ad
vertência aos norte americanos e britânicos.
� nota em síntese, é a seguinte: \ "O povo
chinês condena severamente a política an

. �lo-norte .. americana, que consiste em briri-
cal: com fogo". Mais adiante, assinala a, nota
�{A China não permanecerá' indiferente se

for imposta a guerra ao povo da Indonésia"

A academia brasileira de letras
homenageou Churchill

RIO, '28, (OE) - A Aca
demia Brasileira de Letras
homenageou ontem a' me

mória de Sir.Winston Chur-

de homem ao grande des

tino, para torriá-lo a figura
primordial da humanidade

contemporânea. Com a. sua

morte, atírmará ainda o

acadêmico, estão de luto

todos os 'homens livres 'do

mundo.

Cassetetes dispersaram
manifestantes

chill. Q escritor Osvaldo
Orívo, dirá no falecido es

tadista, se uniram o gran-

: BRUXELAS, 28 (OE)
A golpes de cassetetes, a

Polícia belga dispersou tur

ba, de manifestantes que

Ministro do Congo Mo-isés
'l'ohombe, Tchombe, che

gou esta manhã à Bélgica,
afim. de descutír com as

autoridades dêste país con

tencíoso entre as duas na-

�._-�-�----���--�.• '. ESTRABJSMO' ,•tentaram depredar o aero

·porto de Bruxelas, quando
da chegada ali elo Primeiro- ções.
___ o . ,__� _

Denlifidos poderão concorrer

a concursos
RIO, 28 (OE) Os -setvi-

dores públicos que foram
aemitidos

.

dos, cargos por
fórça do ato institucional,
poderão conéo1Ter. a con
cursos, e se- aprovados, ser

nomeados
.

para
.

a função

pública. A iriformação é do

Departamento Administrati
vo do

.

.serviço Público
DASP, e baseia-se em re

cente parecer do Consultor

COLCHÕES·IIPROBELtl HDIVINOII
MUNDIAL E ·CABAVELLE

AGORA'
EM 25 PAGAMENTOS?
NA A MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



nomía e .assegurar (J' ulte- dos para &.. elevação ih r i- cultura e para estimular o' 13% as verbas .: �p"H''\, J!J!S
rim' melhoramento da. vida

.

vel m,i1j,�ljal e cuJ';u.oal dJ:; interesse material C10S tra- &0Ci0-clilturais, .Lc;�alizanjo'da população. E' car�u;�2�'[S trabalhadores, balhadores elo campo "nos 37:400 milhões de rublos.
tíco que mais de tr�'� q;,; ..:r o MiNEtrO Garbuzov qua resultados' de o8U trabalho. Para a manutencão da.s
tos do aumento

'

gera: do lificou o orçamento de ... Destinam-se fundos 'para instituições 'j'infantis o'esti.

orçamento serão destir-a- '1965 cOD_O o orçamento da premiar os éO�C'J3?;, e sov- nam-se quase 2 oílhóes, is
---�--�-------�-------------------�----- p� e � cria�, o q� i- fflES q� w��rnrem o � � W�% m�1 q� �M

'lustram claramente as cí- plano de '1pr.ll'lIsionam!mto passado, Mais de :2 bílhões
fras '. A parte rundarnen- O ritmo .de fome ril to da serão investidos na instru
tal dos recursos orcamen- economia socialista e as' cão pública, aumentam em

.tárlos - mais de ;:]1)'70 'de tarefas para elevar �\ riem particular os gastes para
todos os gastos .-. se lr.sLi estar do povo estão em re a saúde: quase 18% mais
na ao desenvolvímcnt o : eh laçâo direta com as cons- que no a110 passado. Será
: economia nacímal ti :1 truções .básíca.s. .''l'o's últí- arnplíado o sistema de cen

'

,gastos socíal-culturais. mos seis anos foi investido 'tros I de atenção médica,'

. 'Ue ano para ·1�.L1 a. in- tanto como nos' quatro de- ia�ilitando-se gratuítamen
.

d,ústria sovíétíca realiza cêníos precedentes. Nestes te os medicamentos para .

com êxito os pianos econô seís anos enti:aram' em a cura a domicilio (nos Circulando em nossa cidade,
,

. .
,

rl •

o casal, senhor e senhora'�míoos .. Em 1-9ÔS 3.umenta- funcíonamentc 'mais ue cm 'hospitais j á são gratuttos.»,.".
Arthur Pereira Oliveira Fi-

, )'ão as verbas ú,;�.t,im'.d,as co mil grandes, empresas tal como p.xra o servíco
para seu desenvuvlmenio industriais; .

QWl8e duplí- médico completo, O .1:1'lOn- lho.
em '12% superando os .. .. cando-se os.:fudi:).'; .básicos. tante destinado :J.O· seguro
#HlOO' milhões de rubros. Para 196,5, ;lpo:rfle:''1:--:õe um social sobe .a _10,Yl0' rnrl-

"

Na- último outono a .->. grande programa ele cons- hões. O novo orcamento
j;R'S'S' cibteve uma boa �o- t,ruções. básicas. Em' :-""seu preve verbas para a cort's
lheita: Supenm-àe o T"'�:n() cumprimento· sérâo investi trucào de habítaeào, esta
:de compras de ccr-iais'<be do' 38400 milhôes de, �'u- verba é de 4.700- nii1l1õBs
,',têrraba acucareíra, giló.:'i,,s- blos,' ou seja ::>;_l)roxil118.da- mais' que, em qualquer. 'àno
's,�l, algodão e ba tstas. r(r:io "mente '11'% 'm,ú� (1l'.C ,em precedente.

.'.

,Qb�ante, a prcducao â�ri- 196,4. Neste àno � sevá dfú1i-l1:l'
.�9Ia "não satisfaz aiuda Os ingressos reais (ia.. do em 500 miihõ�s 'qe ;l�U-,por' cOmpleto as cres('eJ\1I:'S URSS ya)cuJaclps por

-

ha- hros.os gastos pan. ,ai:: ü:;u-�."'. 0"
.'" pro'c\ü'as. O aun1entv' '_�d�l" bjtan"t,€'s" elevar�·s.e":'-0.à:· este 'nutencão das -fot()8,::; '<ará�'a-

.

',"
.,> -

'. '1. verb�s""par'a�, agL'i:�Dlt,;r�,' ano �;��.7�i%( S'�táo- nle-lho'- das d� URSS. P��.·�;� ��" �.1efe.•
'

"

'.
o ép,révistó 'no orçam8ni.'l, .C.m racÍas

..
'e 'il:rl1pfi?c�!à.3 :l,�"ve'l'- sa estão:. destinad!)� 12:�iJO

éomo •. finalidade supérar bás destiiJ'ádas
.

'1,)°5 l'li:ldos milhões de rublos,.' 1), Jl,�
com à maior l"1pidez o 8,- d.e"consum0. Será rnelhora- representa 12% �h orça-

.

traso' °dêsté impi)rtanti,�si- do o fU11ciànamen� J do �o mento total, para 14,fi'lo
mo ramo da ('C)c�)Jl[inl.ia, � mércio e dos serviço., púbii do ano passado. O -li)'!(_) 01'

garantir a elev3ç'i� d,� tô- coso 'A partir de lo. de .]a- çal11ento é um ex':mI;lJ da'
'da' a pro'duç8Cí agrop2cná- neiro e11trou em "nn::' a. constante preocupação do
ria. Lei das pensões para col- GovêrlJ,o soviético pelo p::o

cúsianos e par� ist9 o _or- gresso' da economi.-1 nado-
.

çamento destina gr3.udes· 11al. , pelo bem-�sj;;",r do'
s.omas. povo e in'teresse da P('.Z .

-

ORBE-PRE;SS, -, O or.�a
menta d,'!' URSS parn :965
-é de 99 ..6GC mi!lihõ:,:; .de 1'11-

blo sde lri!.),ressu '3 ... ,.

99.400 mi1::.ões de g,l.'jtos:
Isso si�',1;'f;ca ql:1C os s,J.sk,s

o
"

'1: ,

. . .ra 19
de 1965. aument.arào rOl11

felação ao esperado cum-.

prímento do' exercício .ante
rior em .7%.' Tal aainf;nt.o
permitirá, manter os altos
ritmos de ascenção da . eco

OFERTAS
OfERTAS.

OFERTAS

OFERJLS
OF E R TAS

,

O f E R T AS s,

or ERT AS'
or t R} ls'
OFER;TAS
OFERTAS,

, O;F E RI AS'.

•• DA.
DA
DA
DA
DA
DA
DA
n .A
DA
<) A

n (J. .

.�. '.
.

'.. �

SEMANA
S EM A 'f\! Â

SEMANA
SEMANA
SEMÀNA
SEM A r� A
�EMANA
SEMANA
SEM A N A

SEMANA

\
�

-,

-.: ' '

.

,\.
-;

-,

, -v-:

S E M--A P' A

MEy,-ER
',,' '.-'" ,.:-'" '.

'; �.

,':,

Forma Utilidade PI
REX Para Forno Cada

(r$ L l?O G09sel�o �l�ioHal de �coDoOlia
NO' orçamento estão. pr�

.vistos grandes' somas para
novas inversõc3 na

/

:l!.;Ti- A.umentaram em qur.se
----�---------_. - ----, .. --_ ...

\
. '.

.

A FORMA CEBT!._:DE FAZERECONOMIA

o mesmo coeficiexlte nüni··
mo adotado para :. ':orre

çíio mqnetária· ,:h C8,,)Ei11
de giro das en1':)l·é�8.'" ))"1'
traduzir a médül. inflaeio
nátia do períOdO d'3 lHi34,

IND�CES

Junta Militar Boliviana Marcou
Eléições Ge,rais

I

para Setembro

aspira encabeçar uma can

didatura
.

de <'unidade' na
cional". Os· bb'3crvadores

políticos, que ussinalall'i ('>

\ fato, vaticinam ao mei:ir�w

tempo que Barrienlcs :\:21'11
candidato elé qualquer ma

neira, para o que de7f'rá

apresentar sua rer'Ul'e,8, ·à

presidência ela Jimb1. a 6

de março, seis mC�2,s
das el·eições segun�lo
põe a Constituição.

ar tes
(fis-

Todos os partidos rece

beram bem a. Cot1v()(�a(;:'íQ,
embora alguns -qu,üifiqll'')l'l
de prematurà a dó;\,J, (�as

e�eições. Entretanto,' a Fa

lange Socialista Bmi v 1 n" a

CFSB), talvez um ,ios Qtlis

partidos maj6ritú,rl'\;; . do"
.. '

.. )

país, iníci0U à noíj;� �)'ism:..
da �ua 13� convanç�o na

ciona1. A tônica �los -dis'"
cursos dos elkigenr.es roi de
ataque ao' partido Movi�
me,-.tp Nacitmalista Retro�
tucionátio e 'de U!IVf'rtên"

à Jtmta :MiIit�ú.. pelo

as

taria dando a ce1',,\)$ gru

pOs dêsse partid'J.· Em. fOI:
tes inforn1adas se (�i,,;�e liil8
a Falange não :1E',;:gr18,l'á
candidatos ",nessa ronvcn-

NEIDE MARIA

"RIO

.Sociais·

CANTOU NO
lVIAGAZINE"

COQUITEL

\ 1
I De casamento marcado I
I para' o mês de março I
I próximo, o senhor' Car- I
I los Ronald Schmídt, I
I com à 'bonita .srta, Nei- I
I de Campos. I
I. I

Procedente da Capital
paranaense, está circu

lando em nossa cidade,'
o senhor Wilson do Ro

sário,

Em sua 'residência, o senhor
e senhora Fernando F'aria

(Zulma), homenageou o dr
..

Jorge Bornhausen com um

almoço.

Coquitel Rio Magazine": Na terça-feira nos salões do .1
Querencia Palace, sob o alto patrocínio de "DREHER", I
representado em- Santa Catarina pelos "Irmãos Bit- I
tencourt", realizou-se o movimentado coquítel, lança-, I.
menta da revista Sociedade "Rio Magazine". Compa- I'
receu o mundo elegante, para-prestigiar a promoção t
assunto em reuniões sociais. Uma .lísta completa de !
todos' os presentes, seria impossível, mas anotamos:
O sr. e sra. Dr. Orlando Goelàner,; Sra. Ministro Char
les Moritz' (Nelit'?O); Sr. e sra. Layre Gomes, sr.' e

sra. 'dr. St'avros Kotzias; Sra Ministro Rául. Schafer

(Lúcia); srta. Nice Faria; sr. Benedito Fialho Abreu,
em companhia da bonita Beatriz; figurá de alt,<:t. so
ciedade de Pelot�s RS.; 'sra, _Fausto Fialho; sr. e ·sra.

José, Lemos; Cronistá Social Lazaro Bartolomeu, 8rt'? .

Zilda Goulart, idr. Páulo Pereira Oliveira; Carmem
Rosa Caldas; Pedro 'G. Pereira de Mello;' George Al

berto Peixoto, em companhia da lind<:t carIoca Denise,
Ana Maria Schaefer; .Fernando Ferreira de Mello
Raul ICaldas FIlho, Maria Eug'ênia Nobrega, Nelson

C'1bral; Vera Lúcia Schaefer, Marçílió Medeiros Filho;
I Janente Maria Bartolomeu; Sergio Búrger, Mariza

'! Ramos, dr. José Maria Siqueira, Elenita Miranda Ra- -I
,

.

mos; Luiz Henrique Tancredo; Carmem Rodrigues; I
Engenheiro José Gringo; Diva Maria Cal".'alho; Cr.o- I

I. nista Social Celso Pamplona, Sra. Ida F. Simone (La-· I
! !iy do Ano), Prof. Nelson Teixeira Nunes, Regina Car- I'
I valho;.Arquiteto Pedro Paulo Saraiva; Dr, Carlos Al- I
! berto Lenzi e sra.; dr. Mario Mussi em companhia de I

sua nbiva Vera Lúcia, Benedito Cunha,. Beneçlito Bat- I
,

.

tistotti; Sr. Walter J;.uz, Sra. Conceição Galetti, Sn1. j
Benedito Garcia' de Abreu, Regina Patríci'3. :pns Ne- r

!
vez; Udo Von Wangenheim,. o radialista Emili.o 8erri; I
Cleide Barbi, Paulo ,Alves, Lizete Luz, o bxotinho Ne- I
lita Moritz, que neste -ano será Debutante. no Estado I

I

f
;

da Guanabara.

aplaudido pianis
no coquitel "Rio
pr,8Se1'!tes. at:é al- I,

1 c. I
I A -elegante senhom E- 1
I liana Clierem, prepara I
I seu guarda-roupa, com 1
I o costureiro Lenzi, pa- I
I ra uma temporada, no I
I Balneário Cabeçpda s. I
I' \ -j

I I
1 Os melhores "Foliões" I
I da festa de amanhã no I
I Lira Tenis Clube, pro- J
I moção, do "Saman1baia I
I receberão lindos prê-';J
I mioS t
---'-----------,1

Já está sendo comentada, a
fantaSia de' Vera Cardoso
Rainha do Carnaval 64, cuja
confecção está a cargo da
senhora Jurema Gonzaga. Va,
rinha dará nota alta, no Car
�val de 65.

,.

Acha-se ,em f€stà o lar do nosso preza...

da. ,��igo SI\" A�áci? ".pur�qj§W �uncionário
da EScola lndustrIal de Florianópolis e de..
sua e:xma. espôsa d. Rosette Solange' Ouri
ques, com o .nascimento dê uma graciosa me

nina que na pia batismal, recebeu o nO:me de
ADRIANE SIMONE ocorrido dia 26 do cor.

. ,

rel'ÜO;' L Maternidade, Dr, Carlos Corrêa,

Rio, 27 - O C0,:l',r.ho
Nacional de Econümi,t fi-

�xou os indices de reavali-

ação dós a�ivos :mCJbiliza- ,.A '"
dos das eÚ.1presas, a

_ v'gora S�... �v
rem até ,31 de de�(:in'Jro de

�C:>�_i.'<S 0,'

1965, para efei.to rje aplica",. �� ,i A Cantora society, Neide Maria, e oção. no Im.posto .j,� P.en.da.,
ta Aldo Gonzaga,' fonim ponto altoestabelecendo o '��ef:cÍ('i1- {\ \ .Magazine", sendo qvaciouados, peloste" únilco de,l ,74. q1lli� "l'eij"�- J 1. !� • , \ <",

d d
. '. f' .

t I ta
.

ma ruga a,senta o índice de' �()l')'2çãJ COLEQÃO IMBONDEIRO der de um povo, emas' _. ___: _:__ -:- -..,._·i1onetária no perÍoçlc' 'Je 1 - Sª, da Bandeira - An-. aqui, de maneira objetiva. I
de janeiro a .31 de d,e2t�m- gola -'-- "Á Facli�'a"; de J01'" '8, vida e· os peJ;lsam�ntq.s

I'
I'

1bro de 1964. ge Ferreira da Silva: "Urna dêste homem, mostrando
.

I Seis milhões de cruze'i- Igota de chuva!', de. Nuno as lutas qu� êle travou em

1 ms, cú�tarão os bailes IConsiderou o CNB 2. Le- Dermudes', e "'A roda", de sua pátria e o que teve ele .

I
\

I de Carnaval. no Liracessidade de se csbbelt�cer Maria Lígia Guternes, re3- enfrentar. Com' inúmeras
I TenisClube e Cluóe Do- . Ipectivamente volumes 63, ilustrações, o volume con-

II ze de Agôsto, taxa es�6(65, dão continuidade ao tem os seguintes capitulas:
I. J tipulada pela "Sbacem"·,t:"abalho que vem sendo Do nascimento à grande-
Idesenvolvido por Garibaldi za; Gândi na India; Vito- I

no de Andrade' e Leonf, ria e tragédia. Pertence' à
-Cosme', divulgando ato!"'s coleção "Caminhos dai, Vi�
de língua portuguêsa, pos- da".

sibilidaele, ao lado da pu:· COMENTARIO - 3. Tl'\

blicação. de obras de fi';-.' mestre - Rio, 1964 - pu-
As elllprêsas .que não fi- ção de �OillÍes conhecidos, bÍicação do Instituto. Bl'a

zeram a r"eavaliac:i'io de se.. o surgimento e a afirmo - sileiro Judaico ele Cultura
.

us ativos i1nobili;nd')s, l!en ção de novos valores. e/ Divulgação. Nomes, COnl8
.

tro do, prazo legal, apEc�;. HISTORIAS DE NATHA- um Raymonq Aron (."1\,
rão para �sse ef'2lt;, o; co- NIEL HAWTHORNE Europa e os Estadôs. U:.,j
eficientes da Res.J1usc'·) .. tradução de Olívia Kra- dos"); José /' Artur Rics
4/64, multiplical'os pelo co- henhuhl; introduçio :.'8 ("As novas formas de ';er
eficiente de 1,74. Fernando Cprrea da 'Silva. ror:· totalitário"); I'lan ·':"(;'1S
E' o seguinte o texto da - Goleção Grandes Contis- ("Shakespear·e e::; filG�Q

lei que. estabeleC81l. l'S 110- tas - Editora Cultrix fia: . Hamlet, cartesiano
vos índices' de reavaliaçáo SP, 1964 - t-Jome de. valo�'

, avant la letre"); Ceci! Ho
elos ativos imobilizados das nas letras americanas dr) th ("Ainda os manus.crÍr.0S
empresas: sérulo XIX e que r?i1p,1t'�t do 111ar ;110rto"i. J.O. Is-
'.'Art .. 10. � Os ativ')::; ,� ,válido. um' elos :�nicj.a(kr·c; 111ael ("C,�)�lirihos do c1nE'-'"l

mobilizados qas. p�ssoas iu da 'short. .sl·ory na'1Ue�2 ma n:o-1"rno"); EgQn Sh\l
rídica'l reavalIados .. os ,:u:- país, o 'presente, _volum8 dr,,., I"')arwin e 3, antl'�pó
mos do art. 30. da Lr! ... reune algumas das: his��,- . llP!8,"); ,Mario Chall1ie
4.357; de 16 de. ju:ho de .,. rias mais caraderl'stiras ("?oema-'praxis: l,lm 'even
1964, e na mes:lla fal'L113; de NH, dando uma·

.

VIsa -), to revolucionário"); Emil'
da

.

alínea a ào Al·tIgO 30: precisa de sua' maneir,a (ir::' L. Fa,c.kenhein ("Sôbre ,0
� .

',.
,

. do regulaôcncJ a')1'o,vR.do narrar e ele suas ;c(;;"l.;. �Clipse de
.

Deus").; Mary
.

pelo Decreto ro .. !J4:45; de Simholico', C8.1'1'e2'a.:10 ce' 'Ellman ("O ,prf)cess� De..
19 de agôsto de iTIeslnr) a- meté,f.ol'as, m6:::\r� "do, C�ll- ring-Uris"(. vaionzam ês
no, ,serão S.1;u8,Jizado,.-, f;:)-.. fOl'}11e 8..�:ent:ua T. 8.. l':;:ct, te número da pubUeação
mo dispõe .t àiine:=t b do ser "uul 3.j'[;'.1tc o'Jservador dirigida ppr Joseph Eske.

da viela mora"'. Se êSt3S' nazy Pernidj,i e secretaria
contes. e!�l?()l'a ,reQr,esen- da pOr José JSteinberg� a

tativós, .pão .,tê.!?, a> m�sma..' '9uaJ' Ilonte� 'ainda· 'iUi"1'l1
fôrça ele romances como bom noticiáriõ bibliográfi
"'A Letra Escarlate" ou "A .co.
Casa das Sete Torres,';' ....; -.,....-

possibilitam, contudo, tun :·le"l'a·, A'ssine econhecimento �o aut(}!·, ti
Art. 20. - As 'pef'Soa.5 ju .

qual contribuiu decjsiva-
rídicas qU�i por q'1alquer. mente para o surghnento O,"vulgue ..razão leg�.l n.ão estaV'1m de uma das m!lis impor- .

obrigadas,� n'1 data da Lei tantes literaturas da )10S:",

4.357 , de JO de j'.1l1P de - - sa época. \

"01 ESTADO"1964, à :::eav,�Hf\çãé) de Heus GANDI _ Lóuis Fischer
- tradução de Raul de Po

,ii ,� ..

lillo - 3a. edição '- Edi- ,,'.... ....\
ções. Melhoramentos �',

SP, 1964 - Biografia, de
uma' das figuras mais re

presentativas da nossa

época, pomem que foi' lí-
--------------�------

\ :. .,....-;-1--· .

"Casámento de Nelza Mafra Amailhã no Balneário "Mor
e dr. Klaus Huedepobl": .. Na' 1'0 d{)s Conventos�'. aconte

Igreja Evangelica Lu.terana.
,

cerá a espe.rada festa para a

realizar-se-á no próximo dia, escolha' da Rainha do Atlân-

4, as 10 horas, a cerimôniá \ '-ticQ Sul. '.

do casamento da elegante
Nelza Mafl'a, com o dr.
Klau Htledpohl.. Os noivos
terão como Padrinhos, DO

atfl ciVil e religioso: sr. e

sra dr, Paulo I<;ranzecke, sr.

e sra. Gustavo Huedepohl,
sr. e sra dr. José L. Mafra,

. sr_ e �ra. dr. Hamilton. Ca·
ntinba, sr. e sra. Bento
Dauer, Desembargador e sar

Osmundo Wanderley'Nabre.
ga, sr., é sra. Waiter Daue�
e' dr•.David Mendoça � srta.
Enca HuedepohI.

ativos im;:;;)·lilí!:),']os c Que
venham .lgol',a, a faze-lo,
aplicarão, pai'a 'aqllele €iei

'SABOROSO?
SI) Clt.FE ZITO

. ,·C1Jo.itID*·'tenO.··.;:fxiIO: .'na···
'Experiência �o "GEMlal"
CABO

-

KENNEDY, 28 - a cabo .e111 abri!· ou maio do a:� uma veloc:iâade; de ,26.560 .

OE - Os Estado's Unidos· corrente ano, tendo'se . por
.

km por hora, .teve.a dura

lançar'1m ,q;''l�sn; ao espaço, tripul(l)nt,es' os �stronautas '·çã.o de 19 minutos.

com pleno êxito um veículo. Virgil Grissom e, John O veírulo elevou-s� a uma
"

altura dé 168 km e percor-espacial "Gemini", se_m tri� Young.
- , "G

.. "
. reu- uma distància de '3.440pulação, equ.ipado com um A A canSUâl.

.

emml , .
.

,
'.

'
.

.

"5 t km sôbre o Atlântico. AdesPar de "pilotos eletrônicos". em forma de. sino e lU' .0-. ,
.

'cl·da· �o m3,r efetuou-se por·O veículo percorreu a me- neladl1s de pêso, foi recolhi-
tade do Atlântico, num vôo cl� do mar, em excelentes meio de para-quedas.
sub-orbital que servirá pata condições, pelo portá-aviões O 'lançamento, o primeiro

.

h 'norte ·�.lneI·l·�"n·o
.

"LAKE realizado êste ano pela Ad-aplainar o camm o para a '.. , __

--

b·t 1 d CI�'AMPLAIN. ministraçã.o N::tcional de Ae-primeir'? miss<lo 01' I a e
.

.l

l-O vo-o, realiz".do ell'1 arco, ronáutfca e Espaço (NASA),dois homens, QL'e se evara .0

foi de capit'll importancia,
no qual se inverterão 1 bi

lhão de dóla'rf3s.
Projetam-se 10 vôos tripu

ladós do Vieícu-lo espacial
"Gemini" em 1967, os quais
deverão 'conduzir à, r\')aliza-
cão· do Pnjeto "Apollo",
q�e consistirá na descidà de
astronautas nortjO-americ3,
nos na Lua, ontes de 1970.

Funcionários da NASA dis
.

seram que o estudo
. preli

minar dos dados obtidos

com a experiênc.ia do veícu

lo indicam que tanto' o fo

guete "Titan-IT", de lança
mento, quanto o "Gemini"

. responderam' perfeitamente.
Acrescemaram que ·os dois

\1
LA PAZ, Bolívia, A' supesto "amparo" [jue ('5'

convocação ele eleições :58-
rais para o próximo cl:a 26

de sétembro' apressará
'

�J,S

decissões eleitorais dos p:oc '

tidos e do proprio pre:ôi
dente da JUllta Milita"; ge- ção, mas dará a ;)G':.lS che-
neral René Barri'8rites, que

.

fes faculdades p'ant toma
rem úma decisão pmh\rior. "pilotos eletrônicos", deno

Prosseg,ue,U1 as' ,�,)tlversu-' ,mimtc;:los tripulação fantas

�1i�'P'he vários [,1.' :tid�s ma, ft.\ncionarn,m eficazme;1�.
políticos, sém Que a�;e af.!.O- te, reaHnndo as fun�ões
ra se tenha forn:;'tdo .qnal- que corresponderão, em fu

qller frente ele1tnrDJ. C turas missões, aos astronau

Comité Revolucion'�,':!:) d( tas de verdrtde.

Pov'o designou, à ll:)\t�) P�3 Cada piloto eletrônico era
sada, os partidos De,;Jo�ra- utn c.onjunto de 72,5 kg de
ta Cristão, Falan:;;2 COCi8.-. pêso, constante de baterias,
lista e Partido RUuici(,;"-

fios, .lâmpadas, relógiOS, ins
mi.rio de Esquerda 'N:1ci0- tnimen�os de grav3,ção e fr
nalista (PRIN, êste )')!tima quipamentos eletrônicos_ o
do líder mineiro Juan Le.- veículo conduziu o lastro
chin, !)ara repr'ese,ltar tó- correspondente ao tamanho.

dos os�gl:"U))OS po;itico:, na e pêso de dois homens.
comissão que elab'1r::i iõ. �'lO- Este lançamento "Gemi
va lei eleitoral, 'l1l!P1. prazo ni" será seguidO, amanhã,
de quarenta dias, segundo do lançamento de um "Ti
qleterminou a Jtl'l1ta' MíE-, ros:" meteorowgico melho
taro 'I: -rado,. ,construído para. a to
'-------.............--.....-- macl'!t diária de fotografias

de tôda a parte da Terra
iluminada pêlo Sol.
Com o lançamen,to dêsse

«Tiros", pretende-se �elho-'
rar consiQ,eràv:elmente o tra
balho diário qlle reaTizmn. os
satélites

mesmo artigo, p,�h ,1.pliC'8,-'
ção do coéfIciente n.ZO c1f-;'

],,74 que l'epresenta o iín�·
dice de cJr.réç,ão monetá
ria no peri.0'::lo de 1 de ja
neiro a il1 :lc de��em')r,)· d\')
1964.

to, os coeti.cien(;e.3' da Re.,.

solução �1) "'/'i'�, (le l:� (le

agôs'f,>' d-: Dó! , cié�it;e Con
.

selho, l11uJLIl'1JiC3,dos pelo
leitado índice cIG correção
monetária de 1,�4a qu� r;e 'M''A'N-T"E'V[�'PR"n'IB''I'[A-Orefere \'0 J,j�t. anterior.

'

.'

.

" l/···tI ..

"
.

Ai-�. 30. ,� -Q presente a- RIO, 27 (OE) - O Minis.... manteve a' pl,"oibiç�o do
to .terá vig'êncla ele 10. de tro �aym.undo de '�ito ela uso de .lança-perfume :' ":
janeÍl�o a 31 i:ie CJ.'7:?:llbro· üaude, baseado é!1l p'Leccr rante.o CarnavaL' l\ rne
do corrente. ano do Serviço Naciomü de dida foi adotada ém hcn('

FiscsJizaçã,Q. da Medicil1a, :ficio .. da, . �aúde públi,;l,
'.,:..r

-\ �ecem-nascida e' seus
. ;

�:arabens�
genit�res .

os
,

,:�:,..
,

.. J'_

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

\ I
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a u'

Churchill
'

presentes aos funerais' de
LONDRES - Sir Winston tre si sôbre quase tudo, con carregado das cerimônias, de tratar de questões polítí

'cordam com uma coisa: en- a Charjeelarta e até a Casa cas .. Disse então que "não

viar seus mais altos repre- Real estão recebendo a lís- seria nada em profunditia
sentantes para os funerais ta de dignitários que vão de", Wilson, ao que parece,

oficiais de Churcill, em comparecer às últimas ho- não tem vontade de convi

.Londres, no próximo sába- menagens ao veterano esta- dar para realizar conversa

do. dista de 90 anos que faleceu ções, livrando-se de um hís

O Duque de Norfolk, en- 'no domínge passado, depois . tórico momento de tristeza. ,

de uma luta de dez dias Porém se acrecenta que na-

contra a morte Entre .os turalmente !'l,Stá preparado
que chegarão para as cerí- a prestar ouvidos a qual
mônias figuram primeiros- quer assunto de .interesse

ministros e reis,
�

proceden- mundial.
tes de Leste e Oeste; polítí- A Inglaterra convidou ca-

cos direitistas e esquerdis- da nação representada em

Nó Melh<;>r Local - Bela- Zona Resí- tas; 'comunistas' e anticomu- Londres a enviar um delega-
Revestidas nistas; amigos pessoais e íní do oficial. o rei Frederico da

. migas políticos ocasionais. Dínamarca, o rei Olavo da
E' duvidoso que' o presi- Noruega, o' rei Balduína da anunciou que o vice-primei

dente Johnson possa estar Bélgica, o rei . Constantino ro-minístro; Emal Satir che

presente, em virtude de
_ en- .da Grécia 'serão convidados

ferrriida�é 'nas ��ias 'respira- especíaís. Na mesma catego
tórias. 'Está ' consíderando. ria da realeza -européia esta

. como "provãveí", a presen-.; rão : velhos .·amigos <como' o

. ,___ ça de um' representarite -de geri .. Dwight Eisenhower e
.

\ á1t'3. categoríe do, govêrno, 'Bernard Baruch, 'o fíriancís- dres está atarefada com os;

que
.

ainda lião foi :indicado. ta norté-amerícano: A 'C�sa detalhes de SU?, representa
·0 presidente ", De G�ulie, __ Reai hol�n.d�;a. estará repre

da FranÇa, :assi�tirá, tal co-.' sentadavpelo .prmcípe .Ber

mo .aconteceu- por ensejo' nard, em-nome de sua' espó-
. Advogado. .

.
,

.

'" dos' funerais, ,do Presíd�nte sa, a rainha>: Julilina; . -mas

ABEL.'ARDO' H.' BLUMENBERG .

e PERSl J�l:m' Ken:neay�';_as$assipado semente riàc�categória decon
em novembro' de 1963� As, e' vidado. b cha,ncele't" JQsephe

Â. :HAHN. I
.

xéquiaS'�porão,liIdó ,
a lapa' . Luns seri o:,d'elegado .l!:lfieial

Solicitador�� 'chefes de. Est'ádo, primeirOs-, Os dinamarqueses va(:)' en-

, ..?_. ministros; chapceleres' � ,ou-· viar um grupó' de conibaten-
Rua Conselheiro l\Iafra 48 -,-'Sala tras altas aittoridádes,

.

que tes d'3. resistência, durante

AÇÕES: CIVEIS' TRABALIDSTAS, CO. não estariam reuniclos, de a guerra em que foram ani

qualquer modo iconcebível mados pela oratória de Chur
MERCIAIS. P�EVIDENCIA SOCIAL ·ETC ponto de vistq ou por qual- chil. Trezentos combatentes

quer outro motivo, que não dinamarqueses se reunir.ão
fosse uma castástrofe mun- para formar uma

.

delegação
dial.

'

a render homen'3.gens públi-

dênoía há 40 unos, aderiu à
série de' manífestações e no

meou Frank .Aiken, ministro
de Relações Exteriores, pa
ra assistir aos atos rüne-

Churchill, em virtude do fq

lecímento, conseguirá reunir

nesta capital tanta gente
que provavelmente êle pró
prio ficaria surpreendido.
De todos. os pontos da -ter

ra, nações em desacôrdo en

bres, .Os alemães ocidentais,
outrora inimigos e hoje a

migos, depois do holocaus
to da II Guerra Mundial, se-

.

rão representados pelo chan

.

celer Ludwig Erhard. O rei,
Hussein da Jordânia, educa
do na Inglaterra, designou

..

UZA.cU , -I",--,LOM�.J

Rainha do Atlântico Ca1'arinens'3 65 no
.

-
.

-

Morro dos 'Conventos Amanhã
FI�ALMENTE amanhã A RAINHA do i\tF:v.'cl('o O SR. e SRA ,Jf),10 B

no Iate Clube Morro dos Catarinensc íc íJ65,
.

que -Lista Vieira e o 3:: -, i

Conventos" será realizada vai ser ..slelta "-r��:1.11h�;., Philippe Jorge, convi :la
a âa, Festa da Paínha será apresentcrla na TV':' o colunista para o C;
do Atlântico Catarínonse, F'polis, no progn:m,l. 11.adaJ menta de seus fi:l:.02
numa promoção �lesta Co- na. Sociedade: Maria e Luiz Fernar li

Iuna, patrocinado pela. /!_ 16 horas na capea (;0

:"l,(l Mineral d:l· GUP.·rc1Cl. 'DEVE�A assumir ":1o.i2. o no Espírito Santo, P') �.'

('I':IV).ráo). São Patnne,'-F(t' comando da' cap,t311i::J, dos x.mo dia nove, �'>l)iJ:'t·-
9.S Senhoras: Dit.er 'Lolclp) Pôrtos de Santa. Ctl,tal'ina noivos receberão (l�;' c

F'reítas, Dilor (Terezmha o comandante Heitor. Plrü- primentos na Igl'l'j�l,�'
Freitas, Davírl . �DOl8.) boi' san Filho, que recpJjr.'r't n,,'"
anowosky, Sílvio (Edna ) funcões do cornte . PallJo
Pereira, Eduardo (A:ici- Ant�nio1li'
nha ) 'Mendosa, U1N. Co
missão Julgador a. vscolho
rá a Raínha 65, qv'� roce
berá a faixa snubólíca da
20beraua 6<1 --- -Yeda S;I\>:1,
O traje Será esporte e a gosto, vem sendo avuarrla
orquestra é fie Porre, AiP.· do' com 'muito illtó"'(";'i" ,'{'

gre, O Depubdo Diomirio la- so'ciegàde f]otiJ',',JnoL-ta
F-reitas e' sem; ,filho,,, n'.;",- J:1a. A' Hainha cio Ic'iL,'Ja 'c'k.

rio, Dilor e niter, .I.\5t8 t':1-J' eH; .,Fpolis, será,. ('lf'i�'j_ :por
presentes pa1;J. )'ecepcicl"ar uma CO,lliiSS�o JuUa,k!",',-' bu,r�u'..... _
as veranistas' visitantes, }'.s (1�:)E\ será indica é1<1, l.fi <{!C,-

praia;:; da .Jurare, ('a,roilS'i"i- sj�'o -elo, haile, '1Jnú p:t�''l-
A TV Florian�Jl)lis

eiras, CoquP-l:'Ot;, L 19On. da rela no a-lto ser1 C"'F' ,: ,<, Canal 'Onze, es�eve .()'C! GO
sição, Sir, VeviUiers Graaf.

dConceição, Bom Ah,.hro. e dR para o desfi!'� �ji:l.;' i'fLl ar ais para aj1..LSp';rpm téc
O primeiro-ministro Hen-

drik Vewoerd declarou que
do Fort'e, desta C:tPitil!, U' tasfas. qú-e vão f3�'�: �'1U!lo �icas de seus �ll?elho".
tarão repres'!ntaclas ,com sucesso.. O bal'lp.. '0' \','1_' J".," _

Os telespectadore" �ical'.ll1'
Londres hwia concedido . -

suas randl'c'l" I-a N
.

-- impacientes duran,,'� 0'1['.-De certo modo é a espécie cas, dois lugares "em atenção a
'

, o·l· S,· o �jro_. ral' para a coroa(';->.) :la ,]1:"'_, -
-

de unidade qm� Churehill Unicamente a família de antigas vinculações". grama 'consta de bnnb,o a nha, ,Os· prêmios ra:'�l as
l'entá, e oito boras l-"';·"·L

predisse. Os funerais de um Churchill e ? realeza terão
I Entre os chdes' de govêr-

fantasia doming.) às onze fantasias -classi 'i 'fl ':" e
de vinte mil .\)0.';, "1S cs--

dia inteiro disil-iparão qU'=lI- permissão de' assistir a.o en- no dos países ela Comunida-. horas, Aquela belis,�inló re- "encedoras ,senI10' p:,:1'''- t�o '2,companhanci) 8 TV

quer outro pensamento en- têrrC:> rio' cemitério da aldeia de Britaruca, est�rãO presen
canto de' tnri3Ill'J. do, lirb- g-ues , li.ma semana olP:):;, 'fi'pólis, com seus ,)rogr.l

tre os ,presentes. de' Bladon, nas proximida- tes os prÍmeirós ministros
ra! catarineil'le, I:':;�ú r.llm o carnavaL Não, 8':'[,'\ p�r

mas em carater cspe:iJI:êJ'
f '. tal.Mas Seria uiha ilusão não des do P'l-lácio de Blenseim, Keith_ Molyoa�é: ,da Zona uma requencJa 'L<'In sple- mitido o ingresso de me D.O

,

acre,ditar que diante de se-, em Oxfordshire. Zelândia; Lester Peadson, 'ciona<ia, rc:�ehenc1\) ruris- res. O traJe é a :i ��J;' :� "V)

'melhante relmião nã,o have- As nações da Comunidade do Car.adá; e Robert Men- tas a:té dos ,Es1;:3,flos UrLuos king, somer, fan1':2'si:l de FALANDO na TV-FjJol;;
rá oportunidade pa:ra. ,que Britânica' vão mandar seus, zies, da Austrália; o vice- da América do NQ:te. De- lm�'o, otjgin�l ou dr: e01�- �ou apresentar :11, '112,
os' homens tratem dos seus principais representantes, O, primeiro- ministro Donald pois contare; P�\l,"l' v�ces· junto. As mesas ser').·) eolo .progr�ma sociaL iAiTl úe,
mu·tuos l�roblemas, - Um' l"n- mesmo fazem as nac,ões re- S t d J' a,a/l"lele' acôriJ'p,.cl·-me'nt.O"I "s,te:' cad"

"

'd c .. ,J .,. 'angs er, a amalC'3.; o pro v_ vJ..." aS -a. ven a nr.. "h!\,(:t.U- file com moças 'JLle :'Lj)"
formante ofidal il1dicoll, ho- ' cén1:Surgidas na Africa. A ,Ir- curador geral 'da Nigéria, 'T. ,

sendo ag-ual'(!adtJ 'com ll1u! ria do �Clube, à oartir do sentarão' tocas de raL,
je, que o prin1�,r�fnuiistro. landia. a q�em, 'o próprio O. EUa:s, e ÁIJ;Ilaji Smagagin,

.

ta ,espectativa peia sociédil- pr,óximo dia trés·· pró::rL11::J chapeu de praias __ ]i,
Harold. Wilson J .não tem a 'Churchill ,'=ltacol'. quando ir- ministro do interior: do mes de do Sul do Est8;(lo, à& oito horas, 'ços e penteados. Ag Llú
intenção, neste 'momento,' rompeu a ,luta pela indepen- 'mo país.'. De' (latr'os países' dem",

c�\:;��j,E�;i-As�'He::--;-,-',,·,.-=-ia--:--:s'"\--�,.l-::'àlDt�·.:"�J"""__�II·�'''�----':�':'-;'�dU<,M"}\1ç-nda, P�rlam�n,to lUgosla�o;, o. "

'.' \1911 ,[.1':91-...10: 'Ui) 'v li 4t'1 �I

;�2������:�;�: Na _ "Argentina ,'C''A.m·.·p'a'r�'pe"r!lm',
-

S�!lr:
'

nores do MeXlco, .' AntonIo· .
-
". ,U

.
_ �6� Ig P ia i .....

I ��:��:�Si:���:s;dOo p�;���� .

.

.Dng' f'S"trll..· 2'7" 'Da'�rt''I';do···�
.

':PDII�t;coS
..

�ardo Seoane; o pr.esIdente. Illi r , U -

, ,[ ü . �:1.0 Conselho de Gdvêrno do '

'0' . "'-
.

,

I
. BUENOS AIRES, lar e c'hef" t' dI!',"l Uruguai, Luiz Giannattasio;

.

,1OU a' o os os ou- ,peronistas 'lanç'3-rem S(
�� eleitor terá boa soIh'3. de tros 'didtI' -

'1 e o ch'=lnceler da. Austria, . CÇU1 a ,PS nas e,Clçoes cand�datos e fazer. cam
r candida.tos entre os auais geral's d'e J'ulh

.

d 1Q63' d,�: Josef Laus, Moise Tshombe, .

. (:) e '" nha e 1957, Gan12ararr
, escolher nas. eleições legis· U"" "t'

.'

.
-

", primeiro-ministro do Canga, - ...... e,ln o para os peronis- dos 22 governos e 47 das
latl'vas e para governadon3s, t· I"

,.'
, .

anunciou que também assis- as no p. elto de março é al- cadeirqs no Legislativo. I
a 14 de marc.Jo: Vinte e dois go que" 1tirá as cerimônias. ' ,preocupa qua quer 195-8, O· Exército derrubou

Ainda não existe completa, partidos polítiéos apresen· govêrnO.: b. preside,nte Artu- regime de Frondizi, por (.
tnram candidatos at.é a meia roo F o d'

.
..

.

't·lista das re9resent.ações. As o r n lZl pe'rml lU aos sa de tais fatos,
noite de. ontem, prazo mar·

cada pelá lei eléitoral. Os

comunistas, entretanto, fa·

lharam em sua tentativa çie
conse�ir aprovqção e os pe
ronistas devem votar nau·

tros partidos, antes que pa·
ra uma Frente Unica. O juiz
eleitoral, Leopoldo Isaurral

de, negou permissão aos

partidos Comunistas, Bran·

co, dos Trabalhadores e So

ci'=llistas Nacio!1a.I Revolucio

nário. '

O Partido Justicialista,. for
mado a tôda a pressa para

apresentar uma frente _ pe

ronista unida, 'pão encami·

nhou sua lista. O jUiz Isaur
mlde reconheceu o partida
a 8 do corrente. mas recor·

\ reram da decisão. Durante

apelação, (:, partido não' a·

presentou candidatos. Os

peronist.'3.s integram a maio·
ria do Partido de União Po·

pular e representam setores

minoritários de outros p<:ir

tidos. porém o movimento

peronista está muito dividi

do. Está dividido entre os.

que querem' ativamente a

volta de Juan Peron do exi

lia, em Madrid, e dos ãue
vêem' o peronismo como mo

vimento sOCial. sero n:er>essi
dade da volta do ditador ao

poder. Também está frag
mentado entre numerosos
partidos, cisão que se deu
durante mais de oito '3.ll0S

desd� que Peron tem esta·

do no exilio e durante o pe·
ríodo, quase tão ,longo. em

que o nome de peronista
tem sido ilegal.
Em face da grande quan·,

tida.de de partidos.' nenhuTn
deles pode obter nítida'
maioria. O Prr.tido Radical
PoptÍlitr, ch!;l�ifJ.rio pelo urd-

.

sidente Arturo ':I1lia, recebeu
. do voto popu·

PRAIA -CANASVIEIRAS
L.O T E S seu irmão mais moço, o prín

cípe Hlassan, 'parà deixar

Oxford, onde estuda, a fim
de representar o trono nos

funerais. .o govêrno turco
dencial - Luz �létrica -, Ruas
Pata Transito de Veículos.

Tratar com' Heitor Bittencourt,
.

aos. sá
bados e domingos.no local. e outros' dias..:�
Rua Francisco- Tolentino, 21

.

Fene mt50

gará a esta capital, na sex

ta-feira, como delegado ofi
cial do primeíro-mínístro Is
met Inonu.
Cada embaixada em Lon-

ESCRITÓRIO DE· ADVOCACIA
••

·UR. NltTQN PE�REIRA"·
cão. Para as delegações, sim
.pIes não ha problema; po
rem há nações que decidi

ram estar mais amplamente
representadas como mani-'

'festação de amor e de res

peito. A Africa do Sul, de

onde o extinto escapou da

prisão durante a guerra dos

"boers", decidiu enviar seu

ministro do- Interior. Johan
nes Delerk, e o líder d'3. opo-

--�--------�----------

EXCEPCIONAL /

OPORTUNIDADE

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAQE
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE
RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, NO

ESTREITO, COM O TERRENO MEDINDO
61 METROS DE FRENTE POR 90 DF
FUNDOS E. CASA RECEM CONSTRUIDA
COM'11 PEÇAS: GAI"ÀGEM ,E. PORÃO
HABITAVEL: TRÀTAR NO LOCAL OU

PELO FONE 6231.

NA

--

autoridades ' encarr�gad",.s
dos prepa:rativos para as

cerimonias dizem que' estão
chegando constantemente os

nomes de representantes.
I

DE GAULLE IRA' AOS

FUNERAIS
F�� rsr.' p,j<;:tWVj"-"""fiJ�

PARIS, 2G - 6 preSidente
Chal'les· be Gaulle partirá
pqra Londres ',em avião es

pecial, na noite de sexta-fei

ra, para assistir 'aos fU'1era,is
de Sir Winston 'Churchill,
segundo se anunciou hoje o

ficialmente. Orão acomp;l
nhá-Io o almirante Georges
Cab'3.nier, chefE- do Estado
Maior Naval, e o general E
tienne Durin Des Roziers,
adido do presidente. Em
Londres se uriira à comitiva
Geoffroy De Cource�, em

. baixador francês' na Ingra,í·
terra,

VENDE-SE
SIGNIFICA· PRESTíGIO! 'UM LOTE MEDINDO

12,50 x 20. - ·PONTO
CENTRAL EM COQUEI
Ro,S. TRATAR COM O
SR. MAURICIO NO LO
, CAL - AO LADO DA

CAPEI,A

/

BASTANTE CURIOSO O QUE DIZEMOS • POR�M CONTÉM UMA EXPRESSIVA SIGNI.

FICAÇÃO !

PRE'STIGE· É A MAIS ATUALIZADA LINHA DE MbvElS C I M q PAR·A ESCRITÓRIO,
LOGO, SIGNifICA PRESTIGIO AINDA MAlOR PARA SUA ORGANIZAÇÃO,

É CURIOSO SABER TAMBÉM OUE A LINHA PRESTIGE É COMPOSTA POR APENAS 18

ELEMENTOS, OS QUAIS PERMITEM QUE VOcE FORME, A SEU G6STO, 160 CONJUN.

TOS DIfeRENTES.

\ -

UM GABINETE PRESTIGE REVELA BOM GÓSTO, MODERNISMO E,., ALTA QUALIDADE I

V Á. VER A LINHA PRESTIGE E DÊ NOVO IMPULSO A SEU PRESTIGIO.

/

Nader rle

REB:TES
'Ext�a em set' carro

Lona de !reios COLADAS
- 60% mais no aprJveita
m�nto da." Lvl1as.

'CASA DOS F
Rua Sant-os . Saraiv!3.. 453

ESTRE!TO

Belneerk

AJVIANHA, o LIra ']

com o Clube Sambam'·

O IV Bailp M'l'liell',�, 1 t'c'

Fpolis, que'<ser« l'pe>]', ,"',j

no próximo r'ia :�q ;12 f?

vereiro, no' Clube ',:: :1; ..'.-

promoverá o seu segui
Grito do Carnaval 65,

ANA Lígia Pinho Zírr.

.rnann, Princesa das Debi,
tantes de S. S, ,; :��, 1, acorn

-panhada de sua it'l�lão S:�·
nia' Maria - :Viis:; Rio :.i::>
Sul 64, estão thmdo noLa
a1ta no Balneário de Ca)!1

,"" Aprin. eile:
Adquira Agora Smt Colchão de molas

E Pa��u�-o
.

Em 25 Prestações na A Modelar
----_..,....---_._-----,----_ .. -

AFIADORES TABU
Pru_'a Iânrinas de barbear '. ( 60

com uma lâmina)
Repres,entante n/praça

Ltda - Cx. Postal 437 - Pedidós
embolso.

bar'

I. Rar'

pelo J

&.S Mais'Belas Ccnfeccões
.� .

De Passeio. Esp·orl® te Praia
Em � -I5 FaciHladi�s�rm!�s Pagamentos
Na A MODll�AB R �AGIE -BOUTI8UE.

VIBLOK
Você me· conhece?
Sou um,a máquina que ajuda a cons

truir., sua
'

casa, com bar:ro e"uma pitada: d(
.

ciment� ou, seja: 10 latas de barro e uma d
, cimento.

l\!qO preCisa. queimar e tão pouco rebo
car, melhores esclarecimentos procure o a

gente autorizado e exclusivo. nesta praç
sito a Rua ,Bento Gonçalves., 14.
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Hospital dos Servidores' Públíeos Florianópolis.
•

,.'

_--:',....1 .,,�_�__ , ._ ..... _ .. __.....__

'.,.'
��>.:
'i{...�.t

,

" .

F.. t.
�

')' ....�.. -. _. ,

'Para o Hospital São João Batista - Imarui
Para o Hospital Infantil ..:.... Florh::,nópolis
.Para a Maternidade Carmela Dutra - Florianópolis
Para o Hospital Colônia Sant.'Ana - São José

..

-Pa'r� o 'Instituto de Cardiologia - Florianópolis
Aquisição' de equipamento �!etró-médiéo -da República
Alemã para atender aos Serviços de Saúde do Estado

.vc.

I' ..' As a,;'Jvidades prOgr�l:1a:'�S pelo
..

sov émo ce�so Ramos "", set�r ,.�a�de" Públlca e Assistência Soclal, vem senoo desenvolvidas pelos orgaos especíalíza
, dos, no mesmo ritmo dedicado às demais metas da atual adminístraçâo de
: nosso Estado, objetivando dar cumprimento integral ao plano traçado pelos

I
CéClllCOS que colaboram com o govêrno de Santa catarína., '

.

O Plano de Metas c o Govêrno Celso Ramos, anunciava, em. lD61, a ne
í

cessídade de ampliar-se a capacidade dos hospítàls e maternidades da rêde

I oficial é particular, a fim de atender' à Internação, principalmente, dos pacientes ecoriomicamente menos dotados, pois sentiu-s.e .

que a assistência méd,i-Ico-hospitalar às c,lasses menos favorecidas -era precana, torna?do-se neç�ssa-!fio ampliá-la. .

'. ..

Desta 10rnta, surgia o Hospital Il,!fantil de Florianópolis., o primeiro no
gênero em toda' Santa Catarina, surgiu a ampliação da maternidade de Itajaí,
roi. construída unia ala infantil Junto a Maternidade de 'Itajaí, ampliado Ó Hos
pital Colônia' �anVAna, instalado o Instituto de 'Cardiologia, de Díagnóstíco
'Precoce

.

do 'Câncer e de Hemoterapia,' e cresce a olhos vistos a gigantesca obra.
que é 'o Hospital dos Servidores do Estat'o, que por si só, bastaria para con- isagrar urna 'administração, no. setor da 'Sa�e 'Pública. ,

.

Preocupou-se também o govêrno, na��preparação profissional' do pessoal �
do Estado; instituindo cursos e bolsas de �tU.dO, nos níveis adequados, para a imelhoria do nível técnico dos profissiOllaisl��e .santa Catarína.

.

Além disso, promoveu a atual admiI��tração uma campanha de imuni
zação c,Ontra',moléstias Infectc-contagíosas, e um plano. de vacinação em mas
sa, que atíngfsse as áreas Incluídas no levantamento efetuado peles órgãos e5",'tadnàis, a fim de imunizar a população da difteria, tétano, coquetuehe e po-1i00nieÍite. ,A par desse programa, um p1a110 piloto para saneamento básico foi
ela�raqo�',o:IDje.tiv-a.ndo a er}a��c.ação da �,!�i�se na z�a rural, �e� Floria
nópolis, para daí ampliar-se, buscando á��as do litoral catarínense onde 0<;
índices de' endemias obtidos causaram preocupação,.

Desta maneira. está o Govêrno Celso- Ii�mos, com as grandes realízacâoIque vem efetuando �m nosso Estado? �o s6>to�: SaÜde Pública e A:s�istência So-

I eíal, de,�llna forma muit.o marcante, a.jUd�·?�r 11.. acelerar o progresso' de San-
t� Catartna.

.' ,"f,":?' :,�;:...
.

._ ..����--
�--- -"- _"-' �.,-:�{�,:�}@;'�/:,: �-- -----:'_,--

>:,::("ti�i�����\
,
l' ,".

;�;( . 'o"

.Berçárâos. da .!Materllida;1e Carmela Dutra
;.' .�

.
\

'

. ATIVID�DESt ,DES.I]:NVOI�VIDAS Nô"SF.l'Olt""'SAUDll: ,PUÇLICA E

ASSISl'f:NC,IA SOCIAL

Dernocráttca

.'
i. )

Ho�pital Infantil Dona Edith Gama Ramos - Florianópolis
..Ala Ihfantil do Hospital Maríeta Konder Bornhausen -- rtajaí

HOSpiÚil São João Batista, ,- Imaruí ::� ,

'ó:., " .

Novo pavílhão para homem -no Hospital' Colônia Sant'Ana (em.

coiisbrução) '.

- ,

íSarte do Hospital de�Jaguaruna
" Prédio parai o Instituto de Cardiologia, Díagnóstíce Precoce do CaI1-

�er<'e Ce11tro "IIemoterápico Catarínense :

(em estudo}' '.: ,

Hosplt�l.' dos' .8ervidords Públicos' - 250 leitos (epl construçãoj-.-

.
.

� : (.

.

a) Construções:

'1 i ,:
",quisição de Equ�pâinentos: _

Vacinacão conha dírtería, b\trwo, coqueluche � poliomielite
Ert·adi;ação da: verrnínose 'l�a- zona rural de Floríanópolis

, r"

c) �e�t�panhas" ' .

....,\ ..
"',

d ) Outras atividades
. '

"
.

Recuperação de 32 prédios de Centros e Postos de Saude
Reaparelhamento ele 24 CeHt'ros e Postos de Saúde

.

Jnstalacâo (10 Centro Hemoterájrico '(Banco de Sangue).
Instalação elo Instituto ele

.. Cardiolog!a e Diagnóstico Precoce G J
Câncer'
Colocacào de 940 fossas secas -na zona rural da Capital

- -. -- --_ ..._---� -_--

---_._-------:'-.. -. __ ..._ ...-----_._---
,

.

./

�,.
,

J

O G,' t�,""

V/'V s traba!ha' e r liza
\ ,

t,

."

'

.. ;..J .:

--J »ÓÓ: I "

. .

.
'
.-'

.. ,

!

:....

..

,,'

"

, ",
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• , <
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Min;s!'ér;o dey�JGucação e· Cultura
Univ,ersjd8tfe de Santa Csterina,

, '

'Faculdade' de'Medicina' ,

'EDITAL 'NO, 1/65.

I -� HORÁRIOS:,

Dia 5 de fevereiro às 20 horas
Português.

Dia 8 de fevereiro - às 20 lÍóras
Química

Dia 9 . de fevereiro...._ às 20 horas -

Física
Dia 10 de

Biologia
fevereiro

-

às 20 horas

li - LOCAL

Tôdas as provas serão realizadas em sa

las da Escola Industrial de Florianópolis, si
ta à Avenida Mauro Ramos nO 154, nesta

cidade.

vaso

Secretaria da Faculdade de Medicina
da Universidade de Santa Catarina, em Flo

rianópolis; aos 22 dias do mês de janeiro' do
ano de 1965.

BeL João Tolentino Neves
Secretário

Visto:
Prof; Dr. Ayrton, Roberto de Oliveira

Diretor, em exercício

/.'

om

': .

'. -:<'W;.'jf;;:,;3?:n.i:H:\�f�:
.

Floria�9�,;;j,�g.I4$
,

:, .;,

PROTEJ! seus

OLHOS, .;
. uro

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

Primeiro aulomõ:vei cornunitáfo ,[IJ?O,�U

assoclaao�,
no ato (aa aI!U1Sl'<"'0, mu-.

niuos ue .ideritluaue �o con

vLadq) e' a canelra SOC13,i
Temos recebído inume>:03 recibos de pagamentos de o 'soció),

telefonemas de leitores nos contratOs' sujeitos' à' "sfld "2f Nàb será permitida.i
.

cumprhnentO'"
sos' consultando a respeito devem dec?arar' o fato de �ntrada de "babas" nas fe", d-esta .-tegulamentação 1m..

Terminando, recomenda- . da selagem de rec'.tEJ;l. De o sêlo ter sido pago no con tividades do Clube, plicará 'em penalidade de
mos mais um L'p. Verve acôrdo com a nOVfl, Lei do trato, No caso de Lc(!.ções 3) A Secretaria não at8n acôl:do éom, as narinas es-
com o título MONDO CA- Sêlo, não há mais neeessi- :comerclais, não havendo derá, em hipótesse alguma' tatutãrias.
NE - 2 com arranio:; es-: dade de selar recibos co- contrato, o sêlo �i'op()rc!(",- fora do horário de eJ'.pedl- 8) As expediçõ"� de car-
peciais de: Claus O�e':man muns, como os relativos a nal deve ser raz' :através e'nde; somente em dias de teira, para oS' s�cios, sô
,'Kai Windig :- ant, By·' faturas, duplicatas, e �o- do recibo. E nos cas')s de ·festa. [)'1p...,1p s"riio' eff'tua.da�. 'á.
ers e Charles CaIE:llo. Zn- do.s aque�es: que :�mtn f.-..rj('i recibos relativós 't '!ltm- 4) O"horálio de �:xpe+ aprse1"ta,ção' do ta�ãô' di.tré outras' :muslCas vo('e. to� ,ao ...·sêl� 3�mples Fi/.a- tos isentos de

'

:>êlo'" tam- ende da Secretal:ia" os' dias' mCDsWlidade <lu anuída �e
terá .·Mondo

.
Cane .. · Po·· .ram 'tambám rliS11·õ,�r[l·.i,)s bém o recibo e.stará iS"'Il- de fe;tà.s é, c'as 14 (qria:� Floriân.6'pQHs� 21 '::te .ta:trait Of My Lave Tíll _; e . de selagem os l;ecibu) de a, to. (De "O Estado de S. torze)' às 17,30 (dezess�te ne'iro ele 1965.

outras. VMLP HI)4�. luguel de residên.ciaz. Os Paulo") horas e trinta minutos). A Diretoria :

\

DISCOS
P. DUTRA Chove nos ;)lhqs .de Al

. guém �eloàla Si�il;ana e

outras este Lp. edil;ado pa
ra Rinaldo Cal.leirv�. obte-

o�,,-,)· óculos
) Od0::;!Cl ... 10S

;::"I.O-:·-iõo

.... '. I, .

Por Manfl'cd Guenter cnen sera cenàrío' da -E.}qQ ,'de' setembro de 1965,.e que 'países 'par.ticipa:rl1;:'S; que Aachen do sé.iu'o 41V, on coordena os trabalhos re-
. ::r

.

síção :.riCar:os. Magno'� 0-. : .reunírá- . y.erdad(ilr�s :pn�-' . "sobrepuiaram
'

.0 estreito ele outrora. roraro f:Ol'O'1.:.1IJS velou, que, por exemplo,
ORBEl-PHESS' - Alt=nna·· bra, "de'AçãO", qué . se rea- cioaída.i'es �hi.,.t.Óricas, cama, !)J!ntamelito nacai)l1ali�ta' e

.

�:::. reis alemães exibir-,,'�-ào' 110 Instituto de- História :la
nha -;- A cÚfa:ct'e de' A!J,' Ileará em,26 de junho 'a lO o codex platínus, em perga oue. guardam' m.us seus te peças de arte caro.íngea. Arte da Uníversidade de.

- .

rnínho de ricas Iluminuras souros -culturaís .�gÍ).�t.ica-. trabalhos em curo p. mar- Los Angeles, o (lr. Horn
.... .. _.__ .� ---,�'_ .. _.

escrito parcíaímente: .eDm mente dentro lias frQnt,f:l� fim; bem como míníat Iras trabalha no projeto para
>' tinta .de ouro. �Esta exposí- �as .nacíonaís

.

'. Documentos hís+órlcos, 'as- a feitura de um modelo do
cão que integra o' progra- .'\ exposiçãõ sôbra Carlos sinados pelo /própi'\)

.

�ar- Mosteiro de Bt. aalJen ( ..

ma cultural do, Conselho �.lagno em" .hC-!le:'Í. é ,pela los Magno; manuscrrt-rs da Suíça) , eonhectdo peles
da . Europa não' poderia en ip:-im�r:;L Vf.J;..< una ;nC'Er�'a .�poca, moedas, chancelas, sínodos .3e monastéríos dE.

-

centrar um melhor !ôcal' ri\.�e tem com J' terna C'2r.l--� lacres, armas e mo.lelus de 816 e 817. Em ooettíngen
'. que Aacehn. A:: víveu-Gar . q ál uma só .p�asf'a. ja �11!". edi.ficações daquete ,tem1)O .. 0 Instituto Mu,"-PhU1Ci::

, ioc Magno. ('142 a 814'). Jm. tóría da" EU,'.l:lD, • oartos COD,1o' os mosteiros de Lor trabalha ativamente para
per.ador· Romano' e.' Réi dos· Magno'· int�g(a' o

.

,. passâdo ". eh, "Corvey, Centula, Ger- a .transposíção em um ma

Francos; Irradiando 'de' 'á cultural de mais ,le l"TÍ po .mígny-des-Prés, retrata- pa dos trajetos »ercot rí los
.

PU& ação 'missionária em V0 e, .segundo expressão do çâo o Imperador e sua épo por Caros Magno de i Ie !l

ptol da· crísiant'ade. L�
.

es htstóríco Dr Pél:CY :Erl�st, ca. Espanha até a -atual Aus-
tá erigida � magnífica I- dá Univ�r,>{dade' de .GOft- trJa ê daí para 'l. Itália.
gr�'a de' Muenster,

.

e, tá ímgen, n�o- exíste . r-ínguém- MAIS DE 08 CIEN'l'ISTAS Num outro mana prepara-De .ordem do Senhor Diretor, em exer- -lepousam os restos mcr- oue tenha tldJ urna t?O A SJi;RVIÇO do pm Munique, iostra-
-Ór d·�'

.

1€1 d d :M di d U· ,
'tars do grande- regente t�.i.·f\�de. 'lnfruênc:iâ .Járã a. se-ão 'os mais ·'''';''.nori-v''fesCIClO, a· j:I a�u ..

a e e e lcIna a .' nIveI- A exposíçâo de AaêhE:ll é : I't.steridade, .. P::l:i';t�!; '0esde' �"A' complexidade do 'rfl- �l1ltllra's do Inipér\o desidade 'de' Santa Catarina, Professor'Doutor. fi. cléchna· p�o�novidá, . p'llo ;i. EscQcia a.1��
�

a ,Espa'1h,a\' . balho e os prep;�rat,lvo1 CRrlas ,'V'tar-no.
Ayrton 'Roberto. de Oliveira e, de conformi- Cons'elho da �u:ropa,.- qt.e,

. p.&rtlcipam,. ':ie seu �eg�_d?
.

QjJe tal mostra exige, s�o Alóm' nisso <>:;lihr··se-á
, '.' " , em sua·tem4tIC9. transcen- .[�:ra a raZ3.0 pp.la ::tun' cer .rivé'a-'os pelos trai..:altrs "m'co�')�nr.j0',ôõre a"Í1isdade com o' Regimento Interno dsta FacuI-' �o os liml.tes nascionais, C:.l. de 2 (lpüs '1 .colabora- prelimipares qu� já perdu t{lrfà, a 'vlela cu'tural � �s

dade, torrJ.o público, para conhecimento aos mostrando.o passado cul- ff. L' na ex\)c�:(·.ãJ Os par': ra'ffi hÁ mais de um ano,' co"'se,:!uênr.1as da. �l),)"'l. t'a
, tural em SU� conjunç'io (';nartes vêm nál) só Ih. e o número' de técnic�s rf)lí"'Q'�a Mais dI} ao h'stú-interessaaos, os horários, local e instruções eom a atualidade d'a Eur(J França, dos. p�l.;es 6.0 Be- OU€ ne1es atuam. O dr. rfado.r?-s r Jlaboração na fei

finais do Concurso de Habilitação à lasÉ:ri.e ra. aelux, Ing1::tterra. l',l;;a WOlfgang Braunt"!l.s, que tura dest::l óbra.

do Curso Médico: . Estas inic�ai.ivf.s do (':0'1- Austria e S�1i '<l, n:as tam-
" selho da Eu!:'J'pa. . merecem bém dos Estados Unidcs,

s�r destacada,. Talvez niio da União SOViMl.l';l. e Es
tivessem enchido as ma"!- candinávia: Transpor-se-á.
_Cl1etes dos jornais .. mz.s 'la às barreiras '{ie uma sim
lem contudo como uma pIes exposiçá') ca!::ur.ll. ·PI.'0
prova eVIdente 'ia grande curar-se-á crJ�l.i: uma lma,

comunhão :lU� úne os :'0- gem de Carll)s Magvo e da
ORBE-PRE;:S ALE-

,!;Cf europeus no' c:ur:po :le sua época ,�m todos os
MANHA - Den�,:'� d0 al

Sllll mútuas t.radlç,jes c ... ltu campos históricos e ctcltu-
nâs. Sobrehdo npresen:a rllis. Na sala 1e 'cor,)aç:ll)
'0 t.rabalho ';01:jull' ,) dos do histórico pari'3m:ento da

gens anos o primeiro auto

móv.el· COmU111tan·j ·(,rOpeli
deverá circuIar' p,,�as f'S-

tradas do velho Conti:1en
t·e.. O seu lançamento será.
feito pela firma aie.m:i.

....

NSU e pela francc.u (,j

troen, sendo o mot0r e a

transmissão de 6.hri0ação
da primeira, e a carrc;;çarià
e o chassis ca segun ia ..
,Com esta iniciativa, co.;.

lhem-se os primeiros fru
tos do. trabalho conjunto

doras ·.a·, �1:n 'O.lI :1 :\'" .. :. ve boa aceitação entre (IS destas duas empresas, re

clusiVldaJ ''.' Lp� l'ontl'H"(1 ami'gos" discÓG:.()�. CLP ,... centel'uente inic\adú. No
musicas próp.la:> paja t:"'-. 11404. verão do ano pa ,sa 10, a�n
ta épo.C:1..· bas haviam firmado um

Tem0s em nossa frpn�e - X x x acordo de desenvolvJm'�,1to
III - INSTRUÇÕES FINAIS: um dess�s "Xel�1lJ·-\"fS, e agora, poucos .UIJ,3eS de-

d ' f d
. por sinal o mais .luxuoso Gel'rf MulUf!àn Meetl pois, já:, comunicam r. lap.-a) Só serão .admiti os as rc eri as. pro- em

t apresenta�ão. 'TL'l:üa-lle stan-·Qetz. çamento de um llOV{, 'vei-
.vas, OS candidatos. que até às 13 (trezé) \hõ'::. '. de ilnf" lorlg-�la'y CÇ\PA-�. Ot:tró longa duraçlci da cUlo que 'presumivelmente

d· d f
.' . d' CAB.AN A, "CARNAVAL Verve· distribuido entre constituir-se-á numa sell-ras do 18 3, e everelro p. vm ourp, te-

RIO QUATRO . ÇEl'i·TA.O�·. nós pela' Copa, dess�s dois sação técnica.
nham satisfeito, integralmente, as exigências Na éapa encontramos um azes do Jazz nOl"�e-ameri- O novo automóvE'i dt' ..

Para a inscrição constantes do Edital desta bo.nita goto em �ôres �e' cano. Além dos lnúmeroB .

,I T e da Citroen 'lerá. e
,

MISS Guanabara e Míss aqui apresentados,
.

'enccin- _qu;pado com um
-

me! '-,1'
:E'8culdade, publicado em 4. de ,dezembro de

. Brasil - 2i VERA r.DeIA· tramos That Old Feeling - Wa�kel, que presumivE:l-
1964.

-

.

DOS SAN:nc;, .�nconha:' A Bellad :_ Too C"ose Co.n mente, 1"8. Qpiniã:) (ios tÁ,; ..
, . fi d

mos tambem out".:tS foto&'port, onde Mulliga!l e Ge- nicos" ��,��, \�.,50i!L. 9.rn�! �te-b) Os candIdatos ,em to as as provas com motivos de carnaval.. ti; l'evesàm-se elll sele" i11S· senvoh�'tldó; 'lihaiS 'ijIeY'; ·.'f'(W
d.everão apresentar, respectivas, a CarteIra Neste Lp. além de ter as tru:mE:ntos ou s�ja sax Te- cavalos e possibilitando "c-

B E'd t' C t'
. melhores wúsicas ca�tada.s nor - sax' Baritol1(J. ,L)u Ioci ·acj.e de até 150/160 miancas xamI oras .respec lvas, a ar .,eIra '

pelos n elhores can' ores Levy ao piílnO·_,. St,an j_,{'- lômetros horários.
de Identidade anteriormente fornecida por como: Ang,eIa Maria. -:- vey., na bateria . .:... e Ra��ti���

F ld d . Jorge Gulart Derc.l' "ionçal Brown no cp.ntrabalx) teJn:'0 .

esta acu ae,. ves _ El�zete Cardoso,. e a responsabilidade de eod- "'··neuu.,,,,".,,,,,,
c) à prova que o càndidato deixar de outros escuta,rá a voz mei- juava-Ios. �ortànto, para c

comparecer será atribuida nota zero (O) ,ga da própria ��ss .

Gun.- nosso deleite, êste encon-

.' ,'. i ..•.• .' nabara Ve!.'!l. Lucla, COl�tc tro de gIgã,ntes' me::ecc ser
fICando ImpedIdo' de realIZar as dem8.1s pro- dos Santos. Ontra novi�a-. ouvido rnuitas veZI"S.

COfiO estamC;!I em ve,�pf

ras d .. ::, . .;·:·l!:.. •. t.l, as ,g�'ava

su. 1'(

'MOD�RNO lABORATÓK

I

'_'--'-- - -�-'-. --�_ .. :_._.'

O M �ã � (J'tl M '" fi' L
.

,
i!A'i�ilI�m." �$}no,. 'liS t"�,n�';_l S �Oll�I3)�

P�CJP'- R.:lfl�:',,�1
Os r�.m�s�s Cí}ldt§{!s -Pr 3: e� �

>

D.� ';,dno
Ag@ra Em ·25 f4:ns2tl'. 'ades Nu

..

A MODELAR.
'.

que, lançada. pela emp.rc- --...,..

sa há quase um decêmo,
..

ainda hoje, é considerada, ,

" ';'. _

uma das rr..ais confortá Tf::S
.

r'
�

e m�.dt�r:las. Adca�l'oça:�:.< r--'
�- ffl,?A l'ENIS'·,fBL�'[.f.\f�II--........_-p.ermllra a c�n uçao

.

'"e

.

l!'. _;
'''

...
"

...
}.'�""';';'.". '�.'�":'.:.> '.'-;.

CIl1CO pessoas e, a pedidc, �� "

..,':./:) '.�j;:,/ ...•. , :;.' :':,

i�rde����-!á�i���ta� u� _��� .

.

.'
.

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

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

�.'��'i:ii��dianteü:as, pelo menos, S"- �
rão providas de freios de .

disco.

O trabalho conjugado da

NlSU-Citrolm, até o . m[,

mento; é "único ·l1a. Europ..

Representa não só um pas- .'

so pa.rÇl.� a integração ',in-
.

dústrial do Continente, co- ....

mo ainda. uma reação' . ao.
perigo representadQ pelas
fábricas de. ultramar, p:lis
os gràndes. eonsórcios' a ��

neral Motors e. Ford já se

la::çaram na conquista Oos

mercados europeus. O re

present::,..,te da Gene.'al
Motors declarou, há algu
mas semanas, que est�.s
duas potências· industrias
pretendpm atrav',;s de ,.

as su� s; T rias no Cor ti-, res

nente
.

europeu "I. na Ingla
terra, controlar (" mercado
autlithó1:M'ísico '.ropeu, é. li

.

face tal ameaç�. afigura- "I:':

se conveniente , união' d.u
ün '·a�, . .;:meI'\.ores _.'

J

será permitida li

RECIBO N:ÃO PRECISA DE SEta
•. de tambélYl que ) Lp. ap:'e

.

senta, é um éadcriJo ('(In

tendo as letras ·.'é músicas.

que êle eont�m.

Lp. COPACABANA

-"x 'I{.t x

\

-·lH02

- x x x

Outros lan;;'li11eI$o3 da Co

pacabana:
'Rinaido jallleir')s' 12 ','e-
.

�
.

zes Suce�,s;;l",�.:
Contendo ', .•li;: seguint'es'

músicas: Adeus Araor- .....:.

� r. 1 í .
.' .' .

"����f�
. Garantia .da qlj'3i1dí'lde insuperávol

.,' , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WASHINGTON, 28 -- OE
- A revelação feita pelo
Presiden te Lyndon J ohuscn
no Congresso,' segunda- fei
ra" de que os Estados Uni
dos pretendem construir
um submarído inteiramen
te novo,' equipado com o

,balístico "PoseidOl''',' mícía
um período qU8 poderá re

volucíonar mais uma vez

a outra revolução, com a do "Poseídon' vem sendo
criação do balístíco nucle- executado nestes últimos
ar "Polaris", que pode ser 2 ou 3 anos - u.sseram os

,

disparado de submarlnos mesmos funcionário, .

atômicos submersos. No dia ,17 de laneíro dI')
Agora, funcronárros do 1955, os Estados Unidos

govêrno dizem que o "Po- lançaram. ao ma: o prí
seidon", ainda em fases de meiro submarino atômico
aperfeiçoamento , .,eta du- do mundo - o "USS Nau
as vezes mais preclsâo dó tílus".
que o "Polaris". Sua capa- O potencial cíentitlco e

cidade de carga será tarn militar do submarino atô
bém o dôbro da daquele. míco tornou-se evidente
S'em. poder destrutivo sená quanto o "Nauttlus" que
cêrca de 8 vezes maior do' brou, por grandes -nargens

qu,� o. do "Polat+s". todos ós recordes registra-
O trabalho de construcão dos sob as ág •uas -- de ve

de alguns dos componentes .locídade, alcance e perma
nência.
Pela primeira vez, c sub

marina foi um verdnüetro
submersível, capaz de per
mànecer em baixo dagua

quase' ín+efídídamente,
sem o temor ele rícar sem

combustível.
Isto e o aperfeiçoamento

dos balísticos "Polaris" t.i
veram importante') efeitos.
Pela prímetra vez, as de-
fesas dos Estados Unidos e

mundo livre foram 'forta
lecidas por', submarinos em

operação em ,pontos afasta
dos de suas bases.
O liltimo modêlo dos "1;'0

laris:', o A-3, co." alcance
de 4,633 km, pode atsrar

quase todos os re"antos do
globo, lancado 1e, subma_;
rinos ocultos sob a Euperfí
cie do mar.

Uma frota cO'1s�c1erável
de submarinos "Po'.aris"
foi construida.. Cada uni
dade estil _ equipad� com 16

ba1ísticos� Até hOj", 18 sub
marinas "·Polaris" foram
comissionados no AtlânN
co, Mediterrâneo e Par:i?iz0
Trinta e três já fO"·8.l'. lan
çados, O atual programa
horte-americano autr'iiza
a construção de mais 41,

os submercíveís.
A construção do prímeí

'1'0 submarino nuclear, há
\

'

10 anos, provocou profun-
da mudança nessas unída
des navais.
Desde então, assístíu-se

-------'------.�----.-----------------

DRA EVA
Clínica Infantil

.

Consultório' rua Jerônimo Coelho 110. 325
mconju. 207 � Ed . Julieta Fone: 2495 - ho
rário das 14.30 às 18 hs

Coutabilidade Econo.n.a --, Advo
��àcia Irrpôs+'o tl..:. Renda - Emprêstimp
Cornr-ülsóriL - Reavaliação do Ativo das·
Empl'ê 'a� (T ,eI t357) - Impôsto \diciona
dE' RE'llda (Lu�ros Extraordinários J

Escritóric' Rua Cons Mafra. 57
'Ca�xa Postal 613 -- Fm1f' :�8�"

---'..

Vo�� í1!l::rá Ext�ama"'ães dr A"errja
Ve� '�l O� Prrçcs B�ralifsimo;
DI! (;1 ",,"�D� GRUTINHA.

--------- .

1::1b"i�� .-:-'��.
:F.:-a��&:_:.:..�_H-si�
- -, - -

'_- � -�

J
SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

OD,..ril"lid::H'le� em tmóveis
CASJ., NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem funcio-

'lal - Cem 3 qunrt0s e demai& dependênc:ias.
Pode :ser vis�ta(8 de 2.'1 a: sábado no lÍorário comercial.
Com entrpda d€ Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 m�ses. .',

I
Rua SantC's !3araiva esquina da Odilon Gallotti no Morro

-

do Geraldo - Es,

treito \
- Na Run Vereador Batista Pereira �asa com 3 quartos e demais' depende

das - Tôda de tijoloj.'
- Na Agronômica casa de, alvenaria com 2 residências: Na parte de cima

.2 quartos - '2 f.alas - cozinha e banheiro: Na 'parte de 'baixo _ 2 q:.mrtm: _ sala
-cozinha e sanitário.

- No centro - Rua Cristovão Nunes Pires 23 - casa com 3 quartos e demai!;

depe,ndências (' telefone - Preço de (l�asião
'

- Estreite - Rua Balneário _ Gasa de material, com garagem. Terreno freno
te para-o mar e fundos para a Rua Balneário medindo W,40 de frente por 54,8Jil
de fundos. Preço facilitado. Entrada minima.'

. I
-

-

- Fina residência a Rua Visconde de Ouro Preto - 2 pavimentos em cima 4

qUIM:tos - 4 salas _ banheÍ1:o - cozinha e varandão: em baixo 4' salas - 4 quar·
tos e dependências sanitárias.

.

- Casa no centro -=- Otimo ponto comercial - Rua João Pinto com fundos

para o Caes Libprdade.
.

• - Praia Pereque - Casa nova sem ser halJitada - 2 pavIDwlltos preço fa-
cilitado. ., í""' ,

•
'

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

!uni�ade para loteamento.
'

- No Jardim Atlâtico -:. Terreno bem localizado - metade dos preços cor·

rentes. "

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

fertas. Bom preço.

- Casa no centro - Rua Conselheiro Mafra - Otimo ponto para comercio
- Casa com 3 quartos T 3 salas - ·cozinha - .banheiro t' dispensa.

,

- Sonrado Comercial e Residencial bem no centro - Rua I\rcipteste P,l3.iva.
Na frente do cine Ritz, No terreo Loja comercial e escritório, no 'alto ampla re

sidência, Possue ainda amplo porão para depósito.

_ ApartaIT'<"nto no centro � Edifício Eduardo - 3 quartos - sala - cozi

nha _ banheiro completo - terreo - Para a venda ou troca por carro.
!ii'

- Rm ,São Jorge n.o 51 - Centro - Casa de 31venaria, com 2 salas - 2 quar·
tos - Bar:.heiro completo e 'cozinha. ,

- Terreno em CapoeiraS - atiroa localizaçãol-de' esquina - Preço, factlata�
do - Oportunidade Unica e; .1� m � ao, �,

"

- Rua Bento Gonealves - traves;sSJ da êonselheiro Mafra - 6eritro - €asa,
com 2 ou . os -,2 s,las - çozinha e banheiro completq_,.

'

Terreno eu Joinville _ No Jardim ..... COlon Bairro Boa Vista. Otimo Ter·

rena.

que serão todos comíssío- .

.mehameha'' acentua- 3 pro
nados antes de 1967. gresso do :Programa , b. no

O lançamento, estes Um, va" unidade tem (1 dôbro
de semana, do .rubmarino do comprimento do "Nau

"Polarís" denominado "Ka- ylus" e suàs linhas, em for

�m� ressêras .de Silk - Sereen
Flâmula's - Cartazes -Isnelas
Vende-se uma completa. Fornecemos

tôdas as, instruções. técnicas '_. Negócio alta

mente, compensador.. Prêço Cr 600.000. Tra
tar com dr. Milton'� Ed. Zalüa 80. andar

�
, '

apto. -802.
,---------------------

VENn:E-SE
Um terreno bem '- localizado ,na praia

de 'Itagua�u (Coqueiros) ,
-

parte'. residencial
,

com uma' construção. iniciada e "garagem..Tra .'
tar com o sr. Hamilton, à rua "Piradentes, 34
ou pelo' fone 2742..

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

/. v:E�'nE-�F
, Um terreno medindo, 15 por 22 situa

do na Avsnida Jorze: 'Lacerda�. -

Tratar com

CARIOC.f\ .no Bar Pingui�;_ Rua _. Conse
lheiro Máfra ..

·
.

-,._�---

(

Minlst€ rio da 'Educacão e Cultura
,

UniV\8 :sidade �e Santa'Catarina
F� �uk:Rde de 'Odontologia

De ordem e'o Excelentíssi
mo Senhor Professor Dou

tor Samuel F'mseca, Dignís·
simo Direto': �êste Estabele
cimento dI; ,1:nsino Superior,
torno público parl3.· conheci
mento dos interessad�s, que
os Senhores Membros do
Conselho 1: epartamental,

.

presente à Sfssão da Egré
gia Congregaç?í,o da Faculda

de, levada a efeito no dia
21 de janeiro próximo pas
sado, achl3.m por bem, na

forma regimental, marcar
os horários e desi.gnar as Dia 5-2-65, 6.8 feira, Exa-,' Império
Bancas Exarr-;,nàdoras para mes Práticos:

aS provas do CONCURSO 'As 08 ho'ras - Histologia"
DE HABILP'AÇÃO, para Mie e Embr. (La série)

m'l.trícula ini.cial no corren-
.

As 14 horas '_ Clínica 0-

te ano, rio Cu '!'!o de Odonto- douto L� P: (2.a série)'
logia, e do E' :ame Final em Dia 9-2-65, 3.a feira, Exa·

.

Segunda E'pc -::1, na 'forma
'

me' Escrito:

que segue: , As 08 horas, - Anatomia,
I _ CONe-mso DE HA 'O.a sE)rie)

BILIT.;\_r;ÃO Dia 10-2-�5, 4.a feira, Exa·

a) - HOF .l\RIOS: me Prático:' Rajá
Dia 1.0-2-65, 2.a feira, às 8 As 08 horas - Anatomia

horas - POT'.TUGUES
,

Dia 4--2-65, S.a feira, às 8

horas - QUJMICA
Dia 5-2,65, r.a feirl3., às 20

horas _ FIS:':CA
Dia 8-2-65, '1a. feira, às 8

horas - BIOT..OGIA

b) _ BÁNCAS EXAMINA
DORAS:

1 _ Portup-uês, Profs: 0-

tacilio de Araújó, Anibal Nu
nus Pires', e :::"auro

-

Caldeira
de Andrada
.

2 _ Q�::mic1., Profs.: Yeda
OroEno GubBrt, Hermano
Beilke Vian'1 e Hercílio Pe

.

dro da' ,Luz.
3 _ Físíca, Profs: Samuel

Fonseca" Mircslau Casemiro
Wolowski e J:>sé Edu Rosa.

4 - Biolog'ia, Pr'ofs.: Ar

thur Pereira e Oliveira, Mi

guel E. M. Orofino e Juarez

. Philippi.
c) - OBSE:?VAÇÕES:
1. Só serão admitidos às

provas do CO·'1curso de ·Ha

bilitação, os candidatos que,
até às doze (12) hor'3.s do

dia vinte 'e mwe (29) 'de ja·
neiro, hajam satisfeito inte

gralmente as exigências pa
ra:·inscrição, constantes do

Edital n.o 5/H, baixado em

dezembro último.
2. Os' cand;datas, em tôo

das as prov'3.s deverão apre
sentar, obrigatàriamente, às

Bancas Exam'nadoras res

pectivas, docementa • de I

dentidade.
.
3. Será con!';iderado elimi

nado do Con�urso" o candi
dato que

-

na Prova de Por·

tuguês obtiver nota" inferior
a quatro (4).
4. O candidf'.to será consi·

derado�habmtl,de' desde que
obteríha, ne nínima. nota

quatro (4) +.nrs discip1i:qas
Química, Física e Biologia.

5. Tôdas as provas terão
lugar sal�1i de ama l�

EDITAL N.o 1/65.
'

Marca hortrios, designa
Bancas "Exarri.nadoras e dá

outras instru: ões às provas
do t;ÓNCURS') DE HABiLI
TAÇÃO e do EXAME FI

NAL, êste Or.1 Segunda E'

poca.

(l.a série)
b} _ BANCAS . EXAMINA·'
,DORAS:

1 .

-. Materiais Dentários
Profs: Lau�o

'

,Cl3.ldeira de

.t\ndrada, Nilcto 'Walmor Sel1
e Almir Clemente' Cunha
2 - Patologia Profs: Mi· ----, .. ..� ..........__ ..._'

•

guel\ E. M. Orofino,' Adércio II
.

, ',' 'JI
Miguel �o;nin"'''p" .

fl Ade-, Quem conslroi J·á sa'Le . ,
mar Amenco Madelra. '

' 1.:!
•

3 _ Histologia, iVJ.lCro e' '

Emb. Profs: ,Arthur pereira. Tacos e Paquels _
e Oliveirà, Juarez Philippi e

�
,

'

.'
Telmo Tavares. JII Rodapés Forras '

4 - Clínica Odont, l.a P., �
'Profs.: Pe?ro Mendes de!lll Porias de Ferro e Madeira

. Souza, JoSé Edú Ros'l. e Mu, JII
J I d F Jl C

'

rillo José N. de Abreu. '. ane as e erro, ue orrer c Basculantes
5 - Anatomia 'Profs: Rol'!III P 1- d Fdão Consoni, Hercílio Pedro JII ,or oes e erro

da Luz e Luiz E. Batista da' Fara p:rolda entrega e ',Dr pr,ro tRais economicos
Silva. 1111 �

c) - OBSERVAÇÕES: JII

1. Só ser8.o admitidos à:::'.
provas do Exame Final err.
Segunda Epoca, os alun0 '

que, no prazo previsto peJ •
Edital n.o 5/64, tenham apr-f'
sentado requerimento dl"

�
inscrição, com posterior de JII

pacho favorável do. Sepho' •
Diretor, se satisfeitas as exi ....

gências regimentais. J.
2. Tôdas as provas reali-,

zar-se-ão nas salas de aula!lll
10calizad'1s junto ao prédio JII

onde funciona a Clínica 0-•
dontológica. �
Secretar.ia da Faculdade JII

de Odontologia da Universi-,'
dade da E!anta Catarina, aos!lll
vinte e cinco (25) dias do JII

mês ge janeiro do ano de'
1965.. •

.

Bel."Maria da Conceição'
A Rodrigues - Pelo

.

Secre· •rio
• L, iM�' S

11 E). U
.,-_..-

VISTO:' .•

Dr. Samuel Fonseca -f MADtlPAS ruunu;,:s fARA 8�\rES�rU4EHTOS '

DiretQ;A'
,

81.1·65 ...... 'I __ ... UI. -. lIA� � ... -. ta.�� .............. ,. la; í'
.,

calizadas junto ao prédio
onde funciona a Clínica O

dontológica ,'da ·Escola, à

Rua Esteves' Júnior n.o 91
_ fundos.
II _ EXAME FINAL EM

SEGUNDA E'POCA
a) --:- HORARIOS:,'

_ Dia 2,2-65, 3.3.' feira, Exa-

mes Escritos:
As 08 hor'3.s - Materiais

Dentários, (Lo série) ,

As 08 horas - Patrologia
(2.a série)
Dia 3-2-65, 4.a feira, Exa�,

mes Práticos:
As 08 horas _ Materiais

Dentário& (La' série)
As 08 horas - fatologia

(2,a sériEl)
, 'Dia 4-2-65, 5.?. feira, Exl3.-

. mes Escritos:· ;
.

As 08 horas - Histologia,
. Mie. e Embr La P. (2.�' sé
rie)

CompensadlS

ma de golfinho, lhe dão
maior velocidade.' Sua ve

locidade exata estã sendo
mantida em segredo, mas

sabe-se que ultrapassa os

'20 nós.
"À frota de submaríncs

"Polaris" é a mais ar ttlc-'

sa, a mais poderosa e a

mais fídelígna força i á
construída pelca Estados
Unidos" - disse o vice

almirante Vernon L LO\'l

.. rance, comandante (ia Pro

ta de Submarino? do . A

tlântico.

CINEMAS
CENTRO

São José
,

.

ás 3 e 8 hs.
Fone. 3636

Reginald Kernan

'Simone Sígnort:
-em -

',GOLPES DA VIDA

Cínegraphiôcope
,·,Óensura: até 14 anos

Ritz
ás 5 e 8 os.

Tin Tan

Lon, Chaney
- em

A CASA DO TERROR
Censu,a ãté 14 anos

Roxy
Fone 3435

às 4 e 8 hs .

(a inesquecível POLLYAN

NA)
-e-

Alan Bates
-EM

TAMBEM O VENTO TEM

SEGRE:90S
Censura: até 14 anos

'BAIRROS
Glória

Fone 6252
ás 1) e 8 hs.
Laurence Harvey
France Nuyen - em -

'UMA GAROTA CHAMADA
TAMIKO

Tecnicolor'
Censura até 14 anos�

Fone 6295
ás 8 hs.
Msrk Damon

Joyce. Taylor
- EM-

A BELA E A FERA

EastmanC_çlol'
Censura até, 10 anos

às 8 hs.
Salvo Ra1'1done
paolo Ff'rrari

- EM-

OS nTAS SÃO
NUMERADnS

Censura até 5 anos.

Rua Conselheiro Mafia 1118 - TeL 5022 � Cab ... l"osW 11
- Endereço TeleKriOco "O ESTADO·,
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DOlningOS Fernandes de Aquino
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Moçno
Carvalho

Fantasia'

\
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Figu�irense "versus" Avaí é o assunte --'---�-------_.

da sem_ana na cidade. Vão iogar.. depois de Reab;!;t.a·c··ão ':�.'"L':'
.

:m·.·.·.·'.P' I'a.

amanha, os tradiclonaíe e leais adversários -I.r\ .,

1�:?��:�2i:���!���:::�i:, [ômoüâ fitoria, do Fi�ueirHBie ante' o TU�J: 4xl
o entusiasmo e o-interesse dos aficcio-' o c6njun�O dO·JJ'i�\H�i�'.en- revelou não ?!');�SVI1: cmjun pondída por .C2iJ'bhos !les' ponto que

t vírla 'l·se;' o' ú-. uma atuação ex,�t.pc:j)na;, rense que teve r;.,�'m_(t) trê�
nad 1

.

h
.

" se conseguiu, 'lutê0nt-em" to', .apésar de ;�sBtlil' .

em extertores da Iuta .. '"
"

nico do, quadro visitabte,' secundado p o r 'W:Json, faltas máximas r;l'1 adversá
. OS p� O mate cresce a, cada

. hora que 'e111 prélío 'noturno
'

ef�tua- . suás fHefrãs :várj;)s earta-" Carlos Roberto iLJ.U�U�' Aos' 43 e 44 fnínutos :0 Fi"': Marreco, Heltnho, Jocely rio.

p�ssa, aindamais levando-se em considera- do 'no €stáciiü &. rua Bocal ses. ínternaéíonars: ' rou a: contagem, aos 17:'mí-' g u eí r e ii s fi compier,ou' j e Edio, aparecendo oern os OS quadros:, FIGl.TErREN

çao que o ing ,"
'

di
\ "I úva, uma vif,-ítla" de

.

boa
, Quatro .tentos á um foi nutos, para RonaJdo,',: ,{e marcador atraves .dé- \I[L'- restantes, com exceção rle SE - Jocely; Marreco, E-

resso no sta mm estará fran ',' " -s, ", ' .. , " ,,,' , .rÓ: , ' ." . .' " ',""
.. ,· .>c I, ,

'
.

" 'Ma I H l'

d marca. Ganhou de goteada o" tesult�dL 'c{-" embate qtH! Cabeça, "elevar Ji)1:);l'a ;4-. x O' .reco
t.
e Ronaldo,' respeetíva Carlos Roberto' 1IIl contí- dia, Sergio e ' noei: e .. 1

q.uea O ao público que já às. primeiras horas i do' tírne
.

.miliunát-io .. do' Tl''':' constou da ú!tiúm rcdada aos 20 minutos, Ms 3"� 3à� mente..

' ,'nua perdida na éx�:el'!1a nho e Valéria; Wilson, Ze

da tarde estará, superlotandn a remode!ada, py' consegum.lo, assim, rea do turno dÓ"j��1'lJ..me -da ),� tinhas dímínuíu'<a diferên-' Ronaldo pontírí v-u
"

1',),110 Nos visitantes ap�:p(�h"D5 zínho, Ronaldo e cDaarlrOl'�,f b I bilitar-se de St'U insucesso na lHorânea: e'3�;;rL! oonstí- ea com a consígnacão . do: o melhor em campo, C'On1 apenas os deserr penríos de Roberto, TUPY -

praça ute olística da rua Bocaiúva
.

'de domingo !:l.SSad0, cuan-': tuído na prtmelra .Iase ":la --"-- .

,.- ... _ ... - _._-- ."_"_,-- Bastinhos, ", Tatos, �{.eio ricolé; Nelson (Décio ores

.

Tratando-se d� ,�ni prélio entre �dversá. dô, 'em Ita!-:i, perrnítíu 'luta, l;'oderi'i' ter. ,o Fjg'l1�;- .Nad'� ,ev I's,i'll
.

.' com G��nete
,-<, ,

Crespo e· Coronel, com os Alcino e' Pedrinho; Bastt-

d I que o' inexprc=sl -o M�: �í1�Ó. rense dilatado 'm:-"Üi;' "" con U A 'V • U. restantes com altos e baí- nhos, Carlinhos, Tantos e,

no� e onga data que constituem a mais 'Dias levasse a n.ernor por tagem, �ão' {)�sã (I quaor» Muito embora
.. sejam Cll\1:S ça de que nada ele c,�icbl xos. NataL

sadia rivalidade de-quantos se conhecem no
escorexíe C!'Ltn tenros a, [oinvilense beneficiado com tantes as notícias sôbre a existe a não ser a propos- �a direção do eu-outro Preliminar: Venceu o A-

paí iert t d zero, três vísíveís penalidades possibilidade do, arqueiro ta: do conjunto colorado de funcionou o sr, Hnracio Jú -tlétíco ao 'Figueirense poraIS, cer o "es aremos e qu, uma vez mais Desde:) )ns!;d.nt;.,; i nicial máximas- pois foram fia- catarínense Gainete,' reno- 2 milhões de luvas <; d:'de- lia da Silva, auxl.:a ia p<!l' 4 x 2, conservando a lide':'
avaianos e Figueirenses saberão dar o má- dominou tt"cnicamcnte r.

" grantrs, deutro, cia,.- ..
árel1.' var compromiss0 COll'i, na-;os mensais de 12{) (jOO,OO 'Waldimir Borba e !;.a:ônio rança do certame juvenil

ximo em técnica combàtividade 'e disci.'p·.ll·na, onze" locai ,'1ue • �'r2 ;mas .oi, "fciuls" cometido por. Internacional 'o·u . mesmo com preço de passa estipu-" Cruz, Toclos pert01lCem 3. que divide com' o AvaL
,

� lil1has trab"t:fi�"L\i'J [;1" cGn barcy Faria em Zezinho transferir-se para. outr� p,,- lado em aproximadamente Liga Itajaiense .
T"Tio Ct'n Renda: Cerca de Cr$,.

para que J.?ada venha a faltar no espetá�uIo formidllde I'.Q,'1 a,; SU,l:;; aos' três' miÍ1Utos 'da pl'i- gremiação, podemos infLu'- 15 milhões de crLlze:l'cs venceu sua atua,;ão, em 300 mil a renda do encon-

marcado para a tarde de domingo. possibilidaces'r-08J,S, (j ·'r('[J.- meira .fase, de Décio Cres-
..

mar com absoluta seguran- parte prejudicial 2,0 Fi,!uei tro,

E" d parecimento ,'1e /,:,Z'L,l':3 '1'3. pO', em Wilson e Heli- ,

.------.---

so aguar ar o momento exato do iní- rece-nos que �iet! V:U8. ri):.. nho,. aos 3 e 40 �ni.',t'.' 's '[:"'0 HOJ"e a As,sembléia Geral Acesq,uianacio do confronto para começar o' sofrimei1to va aà time gl!! jCl;'!]U com .etapa compleme!1{:c�r, l:e,;-
, das duas torcidas ante emoções" do I" ,

uma tra,nqui\ic'.8-cl2 �i,,; ES" pectivamente, havend:) ail1
as

_
c q;;SI- pa,ntar, sem S'J pertmbar da a assinalar uma bola

l11lt só lnstan'.:? ante o 1,d- na trave desfeddn po'r Ro
versário que Ul1!P, vez mais ,naldo aos 14 lllmetJS, I'I::'S-

Hercilio v�ceu M-;cíti� e é Ca�peão
do turno; Nova q�ed� do

o campeonato catarinen- líder após decorridos os 90
se de futebol em sua últi- levando para Tubarão OU
ma volta do turno,

.

zona tra. vitória de boa mar;.�a,
litorânea," apresentou na

noite de anteontem' o dc- METROPOL 'DESCEU MAIS
senrolar de mais quatro
partidas.

49 ANOS'[)E bA

CONSTANTE EM PROL
.

.
.

.

•
DE _$ANTA CATARINA

NO SETOR DOS· ESPORTES

••

co.

Após ser gol;�:1.dt) pe� ')

Hercílio Luz por ,1: x 1, a

equipe do Caxias, jogando
em sua casa alcancou a

,tão esperada reabilitação,Em Itajaí, o Marcílio ao surpreender a equipe elo
Dias após credenciar-se Metropol, TriCampeã ';'1�.i;-
pela vitória esmagadora rinense, marcandO 2 x Ldiante do Fig'u.eirense, na' J"a

. nas primeiras mano-
tard� de domingo, por bras os caxienses deD:l()Il�'-
4 x O, perdeu para o Her- trav IIi'

. am m� ar equílifJl'�Ocílio Luz, atual líder bu- em sues d1versos comp�rti
lado do' certame, por 2 x 1, mentos e mercê desta SCl
após estar vencendo l1'\r- perioridade, marcou 1 x O
cialmente por 1 fi: O, que foi mais tarde desman-
'O jôgo foi árduar11:!\li;e chado com o empate tlo
disputado com às duas Metropol.
equipes jogando a base de 'Todavia, o. lateral Lui
um g'l'ande entusiasmo, pr,,- zinho, cobrando '!lIDa pen'1-
rém, a equipe sulina sou:Je lídade máxima aClbou dan
manter a sua posição de do a vitória reabilita:don.

"

,f .

/HERCíLIO LUZ CONTI-
NPA NA PONTA

�-------------

Bom senso imp'erou: federação. de
mãos dadas flsalilou os certames

estadlJ(ir<;
F.inalm;�nte imperou o bom senso e 3f

federações' de fute,boI de �alão e a de, basqu�"
tebo�, estarão realizando nos próximos sá ..

bado e domingo, nesta canital ,os campeona
tos estadual das, modalidades.

' ,

A princípio o certame saIonista esta:V2
seriamente ameaçado de 'Sofrer noV'a trans
ferência devido' a falta de quadra.'

Agora, todavia após nova reunião entrf·
mentores da FAC e da Federaeão de Futebo'
de Salão. tudo voltou ae normal para gaudi(
dos torcedores e amantes dos elportes em

foco.
A 'Federação Catarinense de Basquete

bol que estava com direito assegurado a qUE
dra do estádio Santa Catarina e d� Ginásic
SESC-SENAC, cedeu a federação saIonistr
todos os direitOs sôbre o estâdjo Santa eata-r '

rina, fazendo com que a entidade saIonisfa
teIegràfasse ontem mesmo à ligas do interior
,confh'ma do 'a realizacão do certame 110�
di as. �1 O e �{1, nesta capital.

OLíMPICO CONSERve

A. VICE LIDERANÇA

E"lperando um "tomno"
,do quadro hercilista p'1ra
assumir a ponta da tabela,
a equipe do, OlímpiCO . de
;8lumenau re �

_ .. :::ionou na

--,�-"'----"'-' ,_._---

I

noite ele anteonte'm ao 2-

1enco do Almirante Barr.)�(),
no estádio da Baiyada
Jogo bastante disputado

e com jogada5 de oom

porte técnico.
O OlímpiCO sempre este-

ve melhor no gramac10 e o

resultado diS$o espelha fi

élmente a ma:r:ha dá CC:1-

tagem com o cluoe blume
nauens,e comanda�do sem-'

pre o marcador. Vitórii1 fi
nal do Olímpico pm' 3 }� 2,

Esporte da Vela, classe "Sharpie",
.
t;em nôvo campeão

O campeonato catarineLl
se de vela para a cla<;se

"Sharpie" que
..

viI\ha sen

do desdobrado T:a haía '3111

chegou ao seu finau nJ

último domingo quando· Ial
Irealizada a prova de en�
cerramento do' camp�n')�
to,

Walmor GOn1GS Soares e

João Gomes Soares, tripct-
lando o barco Pioneiro, l'í!-

cUl'sl':uam o titulo máxhf'.D
c'a vela barrig;a-verde, flue
se encontrava em poder tia

dupla' Nivalc10 Norberto
Hübener e Orlando Franz')
ni, como condutores do
barc;:o Sire, na temporad(t
ele 1964.
Em 'segundo dugar clas

sificou:-se a dupla Oswaldo
Nunes e Osvaldo Fernan-

des, Como triplllantes do
barco Koil - Tiki.
Em terceiro rugàr, clas

sificou-se o barco Pinduca
com Joaquim Belo ,e �)'E
rialdo Oliveira.
Eis as classificações

primeiros co]oca"'o;::
Walmor e João Gome')

Soares, no Parco Pion,�ic")"
Três primeiros lugares e

um terceiro.
Osvaldo Nunes e Osvaldo

Fernandes, no Barco KCJ'u
Tiki:

Um pri!::leiro lugar, 1)t)is

segundos, Um quarto e mn

terceiro"
Joaquim Belo e Odillaldo

Oliveira, no Barco Pln'iuca:
Um primeiro iugar. úm

segundo. Dois terceiros e

um quarto.

FUTEBOL D ESALÃO

Àifda não está tn�",l""on

decidido se a Federaç<io
Catarinense 'de Futebol . ,e

Salão realizará mesmo )

campeonato
.

barriga-verde
nos próximos dias 30 e 3i,
pois restam ainda auguns. REMO - ·Aprovettand.) a

detalhes, especialmente a manhã, calma � domingo,
cessão, do está·lio Santa os barcos do Clube �á'ltic.o

.

Catarina, ara �J, realiza,- Francisco" Martinelli, esti�
'ção dos jo s, veram singrando as águas

de nossas baias, �Jreparau-
ec!}.çA SUBMAR.TNA - A do-se para a regat.a intel'

diretoria da Federaç�ão Ca-, m��ional que provávehq�-•

tarinense de Caça. Subma- te participará e)11 mar�o r'.O
rina, continua' aguarcü\ndo Uruguai.

que um grupo de am!mtes
deste esporte da' cidade de
Joinvile venha a se inscre
ver para as displltfi� do
projetado ,campeonato ell

tadual.

REDATOR

PÊDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
t

MATJRY BORGES - GILBERTO NAF..AS
GILBERTO PAIVA

I I COLABORADORES

'MARIO INACIO COELHO .:_ DÉCIO BORTOT,UZZ'
rmI LOBO - MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBOA

.

ABELARDO ABRAHAM

Competições' veleiras na passagem
do 4, aniversário do Govêrno

nária; 0portunidade em que, número,
de CELSO, RAM'O'S'os associados da Associa- O caso da cobrança

c,ão dos Cronistas E�po�"ti- taxa para os novo" as<>'" \
� .

� " , ,

vela p-'ua a classe sha7'pi�,
vos de Santa· Catarim:, ,!,s- ciados e do concurso A 1<'

_
.

- ,,,-'

No próximo domingo, h2�- Pinguim e veleiros de oc�â-
tarão ·resolvendo a.'ism, tos voluçao dos Desportos Bra- . d'-

,-'

es
de 1·�t"',. d

'

e t·..1� ri d n
.

t
-

1
vera 1versas provas "

- neo.
--- " _esse. a ,U 1.,.....4e .. e SI elJ!Os.,.._-�s)arao �m p an.::),,-·pbftivâ"S'-"'etti"'�1itj'm:'tm-a'!Se:11- a' k-taTde,..,.,f)�'público '!ts<is-clasSe, destacado na' pauta 'dos

passa,gem çle glJvêrno 0:1-' tt'tá gratui,t'amente o clésc;i-
A reunia-o, e"ta' nlar� 'rj't tr'abalhos "'

_______

� '

_",_,,_,_. '

so Ramos, I:?ela manhã, ,t'3'_ co da ilha, AvaÍ- x Figu�i.
remos na baia Sul de Flo- rense, no estádio <ir Adol-

ria'nópolis, com'"'c fo Konder.

Está marcado para a noi
te de hoje a reunião de !ls
senl'bléi.a Geral Extraordi-

par às' 19,00 horas em pri-
meira convocação e para às
20,00 horas com qualquer

.

Amérka. tem nôvo pf'3sidente'
A representação do kné

rica Futebol Clur.e C,e .ioh1-,
vile, acabá qe ter novo 'v're
sidente. Em eleiçuo re:::'!I1-

temente realizada em As
s,embléia Geral Exrriordi-

nária, foi eleito pru:a exer

cer o cargo máximo da a

gremiação rubra \) rlespor
tista Herbert João Vicrtel
a quem dese;amos nesta. o
portunidade votos de feli
cidadés

Este ano havêrá ,eleição
para o cargo de preside"\te
e vice presiaente .da Fede
ração Atlética Catarinense.
Até o momento desco-

nhecemos qualquer mov!

menta ou indica ..�ão de' al
gum nome para substituir
ao atual presidente sr. Ody

Varella, :n,
Sabe-se todavia c isto 11aO

é segredo que 6 sr, Ody
Varella não mais '(lOllcor·

rerá às eleições I�onforme
suas próprias palavra'3 di

vulgadas
(.

pela :mprensa'
em diversas oportunidades

Ele�ções na F.A.C�: Ody não
concorrerá à reeleic.ão

,

F'sderàcão Cafarrnense de
Basouetebol'

dos

, ,L EXPEDIENTE: - 0)"1-
cio do SESC solicitando pa-' ras,' Condição de jôgo ime
gamento

.

'da importância diata,
de Cr$ 12,000 (doze :r.51 b) Convocar os 'seguinte'3
·cruzeiros), correspondente árbitros e oficiais de me3'i,
à cessão do Ginásio para a n8.1'a fnncionarem durante
'realização do campeonato'; realízàçãÇl do càmpeoni-,
Estadual ·da priuleira DiV!,- to Estadual ' da' primeir,l'
são. Divisão:

2. ATQS DA' PRESIDÊN
CIA: - Conceder filiação a

títu!o precário à Lig'a Es
pOl'tiva Oesate Catarinense
Liga Esportiva Brusquense,

3, VICE PRESIDÊNCIA
DE aSSUNTOS TÊCNICOS:

clube criciumense havia re

velado anteriormente dese

jo de colabbrar com a en

tidade classista tem-se ('a

mo, certa a presença da
equipe do Metropol nos

festejas de aniver8ário da'
ACESC que acorrerá no'mês
c'e julho.
O adversário do clube a1-

ra o Clube Social Painei-

A ACESC e o oferec:m'anto do
MElROPOl

A diretoria da Associação
dos Cronistas\ Esp'Jrtn:os 'j{)

Santa Catarina, V2;11, de

enviar expediente a dire
toria· do Esporte C1u ')f Me

tropol, convic.'ando o '.:l',lhe

Tri Campeão do F.s;:;-;,w p,

se fazer representar ncs
feste'Jos que mar;carão a,

passagem do 90. aniversá
rio de fundação de DUSU

entidade de classe,

Airton' Thomé de
-

SOUI?;9,
Afonso Prazeres
Carlos Pessi
Mílton Capela
Carlos A. Brognoli
João O. Ramos.

a) Conceder transferên-
.

cia aos atletas Pedro Pau-' Florianópolis, 26/ de ja
lo Medeiros, Cesar MurUo neiro de 1965
Barbi e Orlando ';Pessi, do ;roão Pedro Nunes
Clube Doze de Agôsto pa- Presidente

vi-verde será escolhido

opoi:t-:.midade,
Como o presidente do

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

'\---.....;.__-�-.;.._-�---------_
•..
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.-
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Festa
Deu-nos o prazer-da sua

visita a nossa Redação, o

ilustre Deputado Federal,
Antonio Gomes de Almeida,
que acaba de regressar de
demorada viagem' pelo inte
rior do Estado, em vísíta
aos municipios que o elege
ram. Aproveitamos a opor
tunidade para. colher do dig
no parlamentar alguns in
formes sôbre a escerada
Festa Estadual da Uva, a

realizar-se em Videira, no

decorrer de fevereiro pró
ximo.

.

Disse-nos então o Depu
tado Almeida, que realmen
te esteve em Videira em dia
do corrente mês e que pou
de constatar o grande entu
siasmo reinante, não só na

quela cidade, .
como em to

do o Vale do' Rio do Peixe,
em torno dos cuidadcsos

preparativos para a Festa
da Uva, . que ali ocorrerá
nos dias 6, 7 e 8 do . mês
entrante.

. Ficamos sabendo, que }j

Comissão Orgaeisadora, que
tem corno seu Presidente, o

ílustre e' esforçado causídi
co Dr. Dante Martovano.
adquiriu por compra uma

considerável. área
.

de terra

próxima ao centro' da ci
dade. desttnsda ní'í.'l ""'enas

'a esta. mas também às ru-

formando-a num soberbo e

brl"j'7,f-'dl"J e sombrio, que en

canta.: e seduz o A<,,,r"it-, do
mais exísente vi.sitante.
A 'Comissão Organizadora,

que conta também com a

Estedua� da Uva em
direta e pessoal colabora- ca com absoluto despreen·
ção do Prefeito de Videira, dímento ao estafmte tra-
Sr. Oesar

'

Augusto Filho, balho de dar tudo pronto
.

tem trabalhado dia e noite, em praso surpreendente.
no sentido de que nada falo mente reeerd,
te a quantos ali acorrerem A Festa Estadual da Uva,
para assistir ao magno eer- arrematou o Deputado AI·
tame. Tudo foi e está seno meida, está contando com à'
do convenientemente plane- colaboração dos Governos
jado "e previsto. Já foram da União e especialmente
construidos díversos con- do Estado e Videira está
juntos de material e de certa, de que estarão pre-.
grandes dimensões destina- sentes àquelas festividades,
dos aos stands, não só para Suas Excelencias, Srs. Mi-.
a uva propriamente dita, nístro da Agricultura. Go
como para I:: exposição de vernador do Estado, e nu

produtos da industria e co- merosas outras 'Autoridades
mércío. Diversas churrasca- Federais e estaduais e é,
rias e enorme caixa dágua, calculado que mais de ses

com capacidade suoerí�r a senta mil pessoas visitarão
vinte mil litros, t.';mbé"'1 es- o grandioso parque daquela
tão prontas. Afirmou o Festa.
Deputado Almeida, aue é Agradecendo, finalmente
intenso, dízno de ser visto ao Sr. Deputado Antonio
o esforco desinteressado e Almeída a 'visita que nos

abnegado da Comissão Or- fez, bem como os esclsrecí
zanízadora, oue tem a seu mentos Que '110S prestou
lado uma equipe de homens com relacão à Festa Esta
especializados, que se dedi- . dW11 da Uva.

o CHE�'E DO CERIMONIAL· DO GO
VÊRNO DO ESTADO, CONVIDA, DA
PARTE DO SENHOR GOVERNADOR
CELS.o RAMOS, AS AUTORIDADES CI
VIS, MILITARES E ECLESIASTICAS, E O

POVO PARA CELEBRAR MISSA NA CA
,TEDRAL METI10POLITANA, DIA 31 AS
10,00 HORAS EM AçÃO DE. GRAÇAS
PELA PASSAGEM DE MAIS UM ANI
VERSÁRIO DE SEU GOVÊRNO.

ar-

Videira
D�ESTADO

• IWS AlflIIiO DIAlJ:' DE.IAHa CATABIN" •

Florianópolis. (Sexta.Feira), 29 de Janeiro de 1�65

Até.abril estarão liberados os prêços
RIO, 28 (OE) - Até o Borghoff. disse ainda que

próximo mês de abril; E'S- em abril, estarão estabili
tarão liberados os preços zados todos preços, gracas
de todos os gêneros ati- a politica econômico-fi
mentícíos, Foi o que afir- naneeira adotada pelo Go
mou o Superintendente da vêrno.
8UNAB. O sr. Guilherme

Se'gUtU para Londres a

delenacêo soviética
presidente do Conselho
Constantin Rurlnew. integra
da pelo Marechal Ivan Go
níeff e pelo e7Y1haiXacior da
Rússía em Londres, Alexan·
der Soudatoff.

MOSCOU, 28 (GE)· - Em

avião especial sezuíu para
Londres esta manhã a de

legação soviética aos fune

rais de Sir Winston' Chur
chill. É chefíaaa pelo vice-

Assemblé'a de Minas vetará
SAO PAULO, 28 (OE)

Já está bloqueada por via

turas da Rádio-Patrulha a

estrada de
.

acesso a Itú.

Vestigics naquela rodovia,

.
lrreais OS pronunciamentos,dos 'mi

n�stros da Fazenda e do Planejamento
RIO, 28 (uE) - o depu

tado Ermógenes Príncipe,
classificou de irreais os úl

timos prom:nci'lll1entos dos

ministros da Fazenda e do

Planejamento,_ srs. Gouvêia

de Bulhões e Roberto Cam

pos, afirmando que eram ,

destinados a enganar o po
vo. Acrescentou que os pre

ços não se deterão a partir
de 31 de m'lrço, e o país,
ionge de entrar num perío-via rias, em vigor, objeto do

Decreto 53.960 de 9.6.64, sen- do róseo em 1965, enfrenta.
rá uma crise econômico

.do portanto, obra , prioritá-
financeira de proporçõesri'l.

.

D' re-
Deverá ter consideravel imprevisíveló\. lsse o

presentante do PAS., que os

banqueiros da Guanabara

foram ao Gabi.netel do Mi
.

nistro da F'l-zenda expôr a

situação difíci.l em que se

encontra
.

a· rede ban�ária,
com a dimir..uição do prazo
do redesconto para 15 dias.

'A. Assoctaçãa Rural de

FlohapópoliG, qü.e se havia,

dirigido em tel.egtaw4i pas
s.ado em Novembro'

,

de
19fU, ao EX:ijlo. Sr. Pf'�
dente da República, Mal.
Humberto de A.J.encar Cas
telo Branco· e ao Exmo. Sr.
Ministro da Viação e Obras
Públicas, MaL Juarez Távo
n:... encarecendo a anstedade
com que a grande classe
dos agr,icultoJ'cs que rt)-
present.a, :agu::�rda"a noti

A família de RUBENS DE ARRUDA ci<lS positivas sqbre o pros-
-, .

RAMOS, ,cumprindo um dever de gratidão seguinmento e término da
BR-59. pelo quP ·ela repre-

deseja tornar .público .seu eterno awadeéi- sentará para o progresso
de toda 'a zo!�a litoral dem�nto ao dr, DARIO GARCIA, crija compe-- Santa Catari.i13, acaba de

tência profissional e rara dedicação, aliada recéber em 25,1.65, . do Sr. .

à sua personalíssima condição de grande fi. Eng. José Lafày'�,f.télUs�tiJ�:, \HiS f�*grf�v��o�'es de toda
, no do Prado, Diretor '6era:ll' �sta v;a:stil t, :tegião es'arão

gura humana, em tudo contribuiu ,para qÚE do Departamento Nacional atentos ao· ,cumprimento
fôssc l,llinorado O longo padecimento de seu' de Estradas de Rodagem, o. destas :promissoras promes-

,

ofiC'Ío lJlVIT'522-1.2S; do. sas e :saberã,o �m tempoinesqhec:vel chefe. f teor seguinté: \ L�zer o�vir suas vozes, em

"Reportando-nos ao tele-
.

côro com as' tterhais clas

grama e, epigrafe. enviado ses no sentido de obter jus
ao Exmo. Sr. Pres,ldente da . tiqa para este anseio da re

Repúblicl1, Mal. Humberto gião.

As- Mais leias ,Coafecçies
De.Paueia Esporle e Pr: ia
Em 15 faciUladbsimos Paga.'1len�os
Ra A MC)i1E[u�Ul E. �tf{lGI'Z EOUTI[tUE.

COLCXfÕES "PBOBEL" "DIVINO"
MURDI1L E CARAVELLE

AG�BA
EM 25 PAGAMENTOS?
NA A MODELAR

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

A família de
AGRADcCIM'ENTO .

RUBENS. 'oE ARRUDA·
'RAMOS agradece, as pessôas que se fizerqm
presente aos funerais de seu saudoso e inest..

:.quecíveÍ chde, � bem assim às que enviarám

.
'mensagens telegrâficas flôres e corôas.

AGRft O�fIMENTO
A 'família de RUBENS DE ARRUDA

RAMOS, torna pÓbJico seu. comovido
. ,agradecimento ao Dr_ Mário Roberto Kaz
niakowski, pela dedicação com que ateu-

,deu sel1 'saudoso ' chefe e bc,m assim ·aos

Dou1orcs Norton Silveh�a de SoÜza . ..,AJ."-,
rrando Valério de Assis e Samuel Fonse
ca, aos enfermeiros Teófilo e Pedro' e aos

acadêmicos de Medicina Antônio Gonza
g? Cpr\1s Garcia. Ossamo' Scwada e HUVl
l-.rr)(' :-O,]::DZO, que o 2ssis'iram em seüs

"--rr- FOM_entos.'
"

.._-,_

r. 'ft \-t' - " ., U··• '?1 .�,.�,". ,,� ...'.",... ''I'''� a." VIt!O

Ar,p�r;�' 'rr' 'I'; �"''l'!��'��l�u!es r�a
A ItCDELAR

.. ; ..

;-..

--
" A extinta era viuv,'l do Sr. E1.,lrÍí!O' Mach�po da Rosa, de/

-p 'f "t·, d J' "11 Cooner�,., tradiciona"l"
família l,agunen,se,' sb,'.�r,b' elei n'r. Cantid,ir, do.

.re er ur� e ,ornv! '�.. .u, �" �;��A��r�� e;f'il�,�, �e�fl!. it,�"��Sl� q�da�y. .4f>; .,,;.' <,".. ,

Repercussão exemplH tem ;: t�� � ,�e;!,.f0lt�I1ff.. t;t�- ��i {fll;.��� �Vl� �� ��f;.ir."a�? e 11?"'f� � ��m
a atitude tomada pelo Pre <l.b�l'n;�!T{n��efip.�r$\\? i��)��-79l�\iielp��s���r�ni�\. 1t;S�I<}:f)ISn,Jl�",e Ji'SF1l?�, 't'Odos re-

feito Helmuth Fallgatter, 'preensão da utilidà"'dé paI)&, ·".sÚ;téi!'nt�s em ,Santawt;a'taliná.,� ",. ,

.

"

..

do fnuni.c1piêl de Joinvilie, que vai servir Aos fa�niliares '10, ESTADO'" apresEl!.Jta eond<fêncüts;
� .

I _......__ ......... ,. ..__ ..__ ,. ..... _WA •._ .. '·com referência a lmn au-

CONG� '�SS·O DOS
�ra preciSO, pljrtallto, l'eOl'gan�al' o r"

.

tacão do armazem do P.ro- j . i(ti' .

Departamento em moldes que ,o toí'nas� , '

jeto de Atroz. naquele mu- , ,.. . s�m. em, cOlldiç?�s: de levaI' assis,te�cia,nicípio.
'1p!ovação. MUNltlPIOS efetIva aos mUmClpl?S� em vez de ,de��, II1II_ .Além da da � lo a esperaI' que eles a ,llrocUrasselll e, Ja, JII

'I t sem onus al'Ilda foi • POI' Cl\I>LOS GOl\1ES DE OLIVEIRA � .

t d 1 II1II
.

p an a • ,

,.
> então, sem poder a eD C. os.

.

III'color.ada mão de obra pa- PropuseJllOS a sua rccstruitlração que,I'a drenagem, construcão de II1II
Lamentei não ter pOdido a,ssistir ao 're-,. começava pala aqoçãQ de um C01110 de en·

duzentos metros, de valas, ,cente Congresso dos �unic;pio� �atari: genheirós; Isso, ou- a extinção do OI'gão.•aplicação ele t.ubos de ci-

_
nenses. Recordo o que � e aprendi nos. Preferiu-se extingui-lo como'.. se ele fosse,'

-

O quarto aniversário do . GGverno \"el1;o Ham.es, traz, 938' d 'N R ,-,
"

mentc). idos de 1 • no governo e ereu. amOS.. incomnativel. co
..

m 'a aut<>n
..
on1�H municipal... 'como saldo positivo, em qualquer ,-amo da 'ldministração -

t' JS b
.'

-'d d t·· +

•'bl"
. A . cooperar.ao no a erro, o nnperaçao esse gran e ca annense,. M�lis be� avisado foi. o 1.'aral1á que con.pu lca estadual. a solução de gra.es e inadiàveis. pr_b.�- f "d t '1 t t' t _Í'de emel'op.n')ia 01 e ra-, que se tornou I uS re ,amcem em . = uO' o

servou o seu. Er.am,. então em numero de
•

mas que influíam no desenvolvimento ca�arin;:mse, e _tra- h-"
. .

. ,.
'

D t t d. tor.· cl1.min nes e opp.ra�lOS.
'

.Bra:'l], orgal11.zamos o epar amen o as 39 os nossos municípios. HoJe, são'quasevando a ampliação no setor .da economia privada de no- I J d •
..

lid d •O eJ;lg". agro.. ngo, or am, jiumClpa a es.
_ .

'

. 200, numa,quadrup'icaç'ão . ·forC.Xda IJa-:-avas foptes de prOdução e, riquezas.
.

d .. B b d
- -,

técnico da Secretaria a, Co.m Evaldo Sehaefer, }'ch_pe _

oa aI,' aproveitár a quota Ido Imposto ele Renda. _
1Evidentelnente. que o conJ'unto govern:.menta1 aJ'lldou

.

t d B t Cl G " tti'; A2'J'ir.ultul'a, ,execu ar o FerreIra as. os, arno aue, , e u a Mas a maior parte c'om pre-.:arias condl'çom êsse encaminhámento .6 propulsão prJgress sta da Proieto do arroz, informOU' meia duzia de bons funcionártos, p�s!fm�s, çõe; administrativas. Os seus pl'Cfeitos e
..atualidade catarinense. A expansão do crédito· ao a!lricul- t'd

'

f '

b I d t li!'
� .ainda, aue, em o as flses tIIIII mãos, a o. ,.ra.:, 11um p ano e assoIS e.ncm vereadores 'apena.s inicia.dos na vida p,.Ub1I.-- ".:tor e o zêlo técnico pafa a sua melhor orient.ação,·! a cria-·' t

'-
d f·d I!' .

'de iwulan ,a�ao. o re Ar' o aos mnmclplOs. .... '

ca, sem' renlJa pàra custear um engenheI' "ção de milhares, de unidades escolares pr.már:.as e a· gra- -

h .. . -

d
'. r

at)
armazem rece eu coopera- II1II . Pela

.. orgamzaçao que emos ao orgao ró,' um' advogado .lu;' mesmo<> um, contabi- I!II'tuidllrle do ensinO médio, tranquiliz do pais e responsá-
.'

1 d f· � , IIIJII. I r.ão e �sttm'l .. ()s. a re e1'l , s�·. eompr�e�lJerá o seu programa. ':
�

li.$,t.a. Um órgão, "assistencjal com.o esse ha.veis. pela educação de crianças e joveh.si' ,a realizarão de f ·t M" 1 d S
-

h S Le d, ,.. Pre el ura • umcIpa • en- Tres
.

eçoes l) compul1 a9 a ,eçao. : ve-tia ,de ser.lhes d� l'�l valia:. ,,'
, ."convênios com entidiI.des hospita'.ares' do interior, assegu-

,. gal, a de Contabilidade � a de'En'genharia. .h.,. ":'. ..:,
•

..rando assistência médico-hospitalar às populações
.

mimos
• Aí' estavam espelhados. os aspectos da v.id� ,Pareceu-llle' q�e S:' llreofupação ,dOl�i: I!'favorecioos e a interligação rodoviária no"eixo dinâmico Com'e'ca r:JIm de uma administração municipal.' E no nante �nt�e, !ls,. PrefeItos no .Cong;�esso fOI •das principais regiões geo-econômicas, dentre tantas (mtrlls .,

U • campo da engenharia, aevt'riamos atender a.� modUiear' a 'descrimÍnação constituo til!iniciativas; foram providênciÍls que marcaram a linha, pa- ii aos rec'amos de abastecimento �e ..agua ás eiô.pa� �e, r�nd�s��pa�a' aquinhoar. melho'l' IJII
raleIa dos novos rumos de Santa Catarina. .

t t
I!'
populações urbanas. Fomos a Sao.Paulo e os!�WllCIP!OS; �ao ,lIa que :r.ecrll1ar, esse ,Entretanto,. neiltIum outro empreendiII'ento trouxe OS pro es os , dali trouxemos um' eng'enheiro espec�ali:' õ'Jijetivlf sem tendas, nada fei�o. E o'Dom ..melhores perspectivas e solidificou tão bem 'a estru"ura RIO, 28 tI..�:P' - Começa-, za'do nesse assunto. Do montante' de_ ser. atlministra;�Q:' !'let'� é}quele que-a�el1l ho:n iIJII

econômica barriga-verde do que as realizações energé .lcas. ram os protestqs coptra a viços p'·estados pelo D�uaTtamento, 9l,ZCm senso admllustratIvo, .tal�b�l1l _

sabe ob-_Com um deficit de energia que não apenas imped'à qual- nova polític'J. do Govêrno • os minuciosos Re'atórios apres�ntados ao ter recursos para as realizaçoes ne�es._quer :"lvanço no terreno industri.à.l, mas 'o ):e:r ag',a para Federal relativamente a in-' yavernador. Estudos' para' ahastecimellto 'sarias. �., ". !'.. !iiiem cáos e,minente e 'com cidades é vilas 'Viv�ndo 'um dra- diístria sid�.rú"'gica Que . a ... ·;.e aj!Jla a varias cidrdes 'foram f{rt�s e Não adiantará I/oreJrl,. ql!,e a Pi'efeitul'a IJI
ma social e político que 9-esmantelava' C'uulq1)er planb, que União 'pr�tende passar .para • em Blumenau Se implant�l1 o óti�o servi. n�d� em _d�eiro, se .não' h�uver baa �d.._'entass� soerguê�las e ainda com eu,::rine dés'iantagem n,'l O ct'lntrole d? '_ partlCula- t �o de água. tratada que �h serve a sua po. mlll1stra�ao que se ,Ia7., com bom sel1so� • •

':)orrida desenvolvimentista naci�naI, o ·nosso e<;ta:1o, à é")o res. 13e(1;" "'l�'C:"""" "..., P."1<-

, '1ulação. �em dUVida, mas tambem com elementos.
.
ca da posse do Sr. Celso Ramos; era na própria coiüig·.lrR.- go de Superintendente. do Nova missã� me afastára do Dep�rta. técnicos ·que permitam �oa aplicação des-
ção dos técnicos; a estagnação ,e a· paral�sia Só_io-e::onô- Banco N'lciona.} do Desen- • mento;.' nomeado que fora para o Instituto -ses recursos.' E isto estal'a faltando ã",
mica.

"n).,';"""entQ .Econômico que, racional do Mate. maio�ia .do� �ossos m_un.icípios. ..

."O progr-ama então traç�do e imedi"tam��'e enc".m"Ja Cflnt.r"l? <><; �;-1e-lí-"""�� riR Quando. cinco anos .depois, retornara A Assocmçao BrasileIra (108 ].\'[UlllCl
..do nela Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A (CELESC) oue part�cipam capitais da 1 ") cargo efetivo ele Diretor da Seçã" Le. p�s não d�ixa 'de $el' útil. l\i'1S t�l11 tido, 'I!'

"pra bre"'e e' In'nteT'rupto cumpri:,>:,erito. ti-ha a �àr2ct'rí' n.,.,;ão. o sr. Gi1ni��1 santos., '11.1 do:Depart,,,mento. cargo Que fT1l,,�d.ei e" até agora, uma função ,meramente l'epre-,"'c." da audé'i,cía, mas se susten�ava na úni-a. m�ne'ra de Pflra t'l �""O'(). f"",. n"�e"rio ·'.'lje, lue asseg"ra uma ap-scnt"dQrla me. sentativa, dirialnos,. politica. '

l1'li"r,'bEitar o ânimo ]Dara os inves::'mentos e- a s�gura�ça ;a: o sr. Alberto AmarB.I Osó- J -"ecida, para, li s,e':uir, ser, de novo, ie. Não quero entJletanto deSmel·en.er da I'
;'''. o progresso, rie.

\

"

�"'nduzido ao post� de D're"'or' <feral, en·, inieiativa do ilustre' Prefeito de Florialló •Hoie, a verdade dispensa quairquer dissW't�ções e "e
.... .. '''ntrei esse "'rIrão desf�lf'a<lo dos enge. polis, o meu amigo ,general Vleirft da Ro- !d

r tmi�esta Das obras r.ealizadas e nós resül�aõos .

que e t'··

� • I '1heiros que deixara. Fstava ele rele�"dn a .sa. '0 contato entre os Prefeitos, as t.eses lJiII
mos colhendo. ., G:' � 'r � O E C A FE'. 11m", fm1"iin "'''1·('c,''at,;;a oue não lhe ne�- discutidas terão sido uteis, l)?ra u'a me-.

De Emprêsa 'desconheeida- e qunse in�pe"ante" [l
-

, '�'E' ZJT.-) mitiria subsi�til', '!::ln hice. da auto.no.mIa da üd·'�. ,

r,,�,l,',"�•.
�
..,l ,D,. ',�.','.,,·,ll._�. .� _ �.CFL1<::SC pr,ssou a ser a imagem da nova cor.jl.1.n·ura c�ta., Ll� ,
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de Alencar Castelo Branco,
solicitando íncrementação
da rodovia' BH·59, informa

lllP,s que ã' referida rodovia_
se encontra ·no Plano

.

Pre

ferencial de Obras . Rodo-

dotação orçamentária desta

Autarqui,a para o próximÇ>
exerciqio de 1965, que propi
ciará incrementaçãO' subs

tancial aos serviços da "in1-
.portante rodovia, para be
neficio do P'lís e· do pro

gressista Estado de Santa

Catarina."

._-- -------

GOVERNO REALIZADOR

indicam a pista dos assal
tantes do Banco Moreira

&ales. Um carro ab=nd=na
do na estrada, teria sido
utilizado petos meliantes.

o GabiJilete de aelaç(')es dá implantação da RodO* Peri - . Curitibanol3 _

'Públicas
.
do Govêrl'lo 10 via 80-5,5 no trecho' trrus- 18 km,

Estada. cOl'lvida .autoríãa .. , sal'lga-Orl.es. comple- Curltibànos
des e o pov(j l>ara 'partitl- mentação Cr1e1uma. - or- Regia - �i j{tn.
parem das festt-vldallles 'leãq�
programàdas para. assina-' 8 - Contrato para o bas - Líberata
lar- a passagem ao 4. ani-· aterro da estrada de aces

versãrio de administração so ao Aeroporto
"

Hercí'l,)
Oelso Ramos. E' o seguín- Luz, trecho, José Mendes
te o programa: ,- Avenida Jorge Lacerda

9,30 horas - Abertura em Florianópolis, a cargo
Oficial do Campeonato de do PLAMEG-DER;
Vela, promovi:'o pela . Fe- 9' - A u t o r i z a ç ã o ao

deração de Santa Catarína PLAMEG para fazer' con-
.

10.00 'horas - Missa em vênío com a Secretaria do'
ação de graças; na . Cate- Oeste' para a oonstrucão
dral Metropolitana. . da Penitenciária de Cha-
11.00 horas - Cumpri

mentos, no Salão de Des

pachos do Palácio do Go
vêrno,

11.36 horas - Assinatura
solene de atos administra
�ivOs no Pal�cio de Des

pachos, seguintes:
i - Decreto que autori

za
-

o PLAMEG a efetuar
com a OEPAL, Curso In
tensivo em Problemas de

Curitlbanos Marom
Frai-

burgo - ,38 km.
Videira - Rio das

tas - 15 km .

Ouriti.banos - santa Ce�
cília - 37 km.
12,30 horas � ; Discurso'

do Governador Celso Ra-
mos, per uma cadeia
emíssôras,

dá

pecõ, com projeto já con

cluido;
10 - Contrato de cons

trução pela CELESC, das
seguintes linhas de trans
missão' de energia, elétrica:
Cordeiros - Brusque --

36,km..

15,30 horas - Inaugura ..
ção da Escola Rural do
Morro da Bína, Município
de Bíguaçú, símbollzaridn
as demais escolas rurais
construídas em 1964, do
programa de cscolarlzacão.

.
. #

rural, construidas 1421 e

em construção 241 .salas
Rio do Sul - lClll:Joran- novas

ga - 22 km. 21,00 . horas - Jôgo
Taiá - .Saléte - '16 km. Futebol - Avaí

de
Fi-

Dasenvolvimento
Trombudo Central

Pouso Redondo - 25 km.
franqueado

Econô-
gueírense,
público.

,/mico;
2 Autorização ar,

PLAMEG para a constru

ção imediata de 10 novos

iGru)pos Escolares, da me

ta de 48 de 1965.
Tais

.

Grupos Escobres
terão 47 salas que se a U
cíonarão às 555, do mesmo

tipo, já construídas,
3 - Decreto constítuln-

do o Grupo Executivo pa
ra a implantação -ca Fa
cu'dade de Engenharia de

Joinville;
4 - Atos constitutivos da

Esocla' Superior de Admí

nistração e, Gerência, que

funcionará. no corrente,
em' Florianópolis;

5 - A u t o r i z a ç ã o :10

PLAMEG .para contratar o

asfaltamento do sub-tre
cho da SC-21, Rio Preto
do Sul-Mafra, .no trecho
Rio Negrinho-Mafra, com

23 kms.;
6 - A u t o r i z a ç ã o ao

PLAMEG para a execução'
das

.

seguintes obras na

8C-23' (Curitibanos, - It.a

jaí) :

a) Terraplanagem entre
as estacas 740 a 8nO da 10-

caçáo do trecho Ascul':a

Subida, constit'Jida em

. gl;ande parte de rochas;
b) ponteem curva si'jbre

o do ItaJaí-açú, na locaE
dade, de Subi"l1, em coh
ereto armadC';-.oCom 130 me-

.

tros;
7 - A u t o r i z a ç ã o no

PLAMEG para a . execução

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

Secretario da Agri'cultura Viajou
. Viajou para o interior do
Estado o secretãrto da
Aartcultura, dr. Antônio Pi

chetti. Dentre .assuntos da
sua agenda, sobresaí verifi
caoão das culturas de ce

reais assistidos por técnicos
da Secretaria da Agricultu
ra, ainda, contactos com

eng-s. ag-s, e médicos vete-:
rínárfos dos quadros �,j
mesma paste Está nos pro
pósitos do .dr. Antônio Pio'

chettí, avaliar a repercus
são .da publicidade sôbre a

Festa da Uva a ser realiza
da em fevereiro proxrrno

cqm Inauguração no dia 6 e

encerramento- no dia 9.
--------------------------------------------------,

Francisco da Sifva Cardoso
CQNVITE

MISSA DE 7°, DIA

Vva. Elvira Maria Cardoso, filhos, netos. genros. noras,
irmãos. 'cunhados e sobrinhos, do inesquec;vel espô's'), :rai, '.

avô. sogro, irmão, cunhado e tio, convidam aos /'demais pa
,rentes e pessoas amigas, para assistirem a 'Missa de 7° dia.
.

que mandam 'celebrar na Capela do Colé<iio Cat-riT'e'1se,
dia �, de f�vereiro as 8. horas, _por intençãp de sua bonis-
sima alma. A todos que. COmparecerem 'a esse, ato de fi'!
cri�tã �antecipam agradecimentos.

•

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

Sra� Izaura M1aftos 'Machado
FALECIMENTO

É com profundo pesar qu� "O ESTADO" ncitici'l ti
falecimento cj.a Sra. Isaura Mattc)s Machado da Rosa, ocor

. rido ontem na Guanabara.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




