
,

'.
- �:

.

-_

'
..,,'.

:.._____ -

-." ;,':,�: ()�
·'j.'A"C- CR,\;):��,It"li-í_6p_c;i_LJ_ r::1flJf}{\:'r}1t{7-:-'�(�··� I. '" ..... _.cP._ vÇ} ,.....J1.:: ""'l/i . r . .

. r"?"
_

»
.

.

, 'I' -

( ��r")6rtlt. )
. '

("ifJtI••0 BoJeiba ('�II'"�OtI)16rico, ••
... RIXAS NF,'M'O L.! \ a'il< 3'1 2�.18 BI,l.. I

, rfía 3 de Tevei eirn (te HHrí .

IFrente Fria: Enl curso; "Pressão Atmosférica Média:

11011.1
_m�lib't!'es; Te.mperat�r.a Média: ?4.5° �entigJ;a-1

, d9s; Ullluladc -!1clatIva

.

Me(lm: 70.°%;. Pluvlnsidade; I2!J rnms: Negativo _ ).2,5 mms: Negativo _ Cumulus
-- Stratus _ Cumulus _ Nimbus _ Formações de

Itrovoadas

""?"
_

Te�npo MédiO:_�s_ta_·v_e_l_. _--------'-_._-___:___.:.._���----;..._---�---�--��---:-.----_,....---�--:-:;------:-:----;------.-

G1�:I&MT.

� l'I!lIINANDM- MPJIt«I

Cr$ 50,00N.O 15.100

Presidente

� MAIS UTlGO DIA810 'DE 'SAlTA ,CATIBIifA �'

FLORIANóPOLIS, (QUARTA-FEJRA». 3 DE FEVEREIRO�.'" l865 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PAGINAS

"
.

.r
•".I__S 1 111 •

do /

/

"!'" •

RIO, 2 (OE)'::_ Desenr
barcou as 11 horas e 15

"-

vêrno brasüeíro. e prome
teu' envidar esforços 110

PS'o, ,estuda o problema das ,eleivões

MONTES Qk'i.ROS, 2

'(QE) ,- A Sudene vai reu-. -�._---_.- ---��,

nír-se
. depois de, amanhã

. nesta cidade e segundo, se Ma is,- anuncia, poderá ser debati-

do, no conclave o terceiro \'lASHINGTON, 2 (OE)

plano diretor co órgão, (la- '_ Os Esf.,:l,do::; Unidos já
do à necessidade da polítí- selecionaram dois astronau

ca .
de estabilização adotada tas, .que empreenderão êste

pelo govêrno íederal. Por' ano
.

a viagem cósmica, ten-
'

outro lado, o ConselhQ da tada. até então smn êxito. '.:
SUNAB npro'lZou :a' exporta- Trat2V-se üe urna viagem
ção de 60 mil tonelada..,: de que rúan,terá ém, 6rljita àu

cqme bovina" 40 qelas de' rante 17 dihts �'('e�pstlla Ge:.

:pito�ti'rlíÍéHr ';'gaúctnr-'e' ,2{) �ini, �·tpi'1h(lé ��:JB' -1i11>
dos Estados, ç�ntra�s. .

'l, astronahtas."
.' ,

._-_......�-

Astrona'utas

minutos no aeroporto do sentido ele que o COl1seH1o
Galeão, o' chanceler Vasco de Governo de seu Ilàí.s se

Leitão da Cunha. Declarou pronuncie '1 mais rápido
a imprensa, que' conreren- possível sôbre o nroblema.
cíou em Londres com o O Chanceler declarou a111-
Presidente do Conselho de da que não tem

-

runda-
Govêrrio uruguaio, sr. Luiz menta as notícia" segundo

as quais" teria sido Pi'OCU
rad-, pelo ex-presidente
cubano Prío Bocarraz, para
a instalação de Em gover
no ele Cuba no exibo. ,) sr .

1Tascc Leitão dJ.· Cunha,

,
,

•
.' '''!'l'

��.

, 'RIO,,2 (OE) L: Realiza-se O partido, -debaterá a suges-
hoje a réurííão das banca>: tão' oferecida: pelo Presi- ---- .. _____._,,�,----,-------�---• ....,.-----

,

.

das federals do PSD' com a dente da Rep'�blica, que se

direção 'do partido, afim 'de . manifestou contra a realiza
. exa.minar, o problema da ção de pleitos para a escôo

.real,ização das eleições mar- lha' dos governadores de 11

cadas para, o corrente ano. Est.'ldos.,
_",I',

.�_�

Mina 'explodiu matando 13
PARIS, 2 (OE) - 13 �ni-. de situada no, norte- da,

nei1'os' mortos, é ,o balanço França. 15 mineiros tra

?,Ü agora da' tráglca, /. ex- 'balhav:::Ul1 ,nà' g a 1 e r i,a
plosão que ocorreu esta;' 'quando o'corréu ,a 'explm;t!o'
madrugada no, fund0. da Equip,;;s d<? sallramento já,
mina de Aubion, localida- entral':J.lll. tm açãc,.

. ,

m!neuOS

---�--'------

Imóvéis da. Fij'mília portinaá
300 MHHõês';::�';i ,�;\-, .';,".

'

Víantanásío, ocasião em
que expressou os pontos
ele vista do BrasiL, face :::,os

últimos l110vh1l.e�tos· elos
, .

exilados ora sileiros e101 "

MOlltevl.déo. O Soro. Vi.1nta
.násío.. prosseguiu o Ch&,ll-!
celer, acolheu CUIU símpa
tia as informações do Go-

aind.a hoje com J PIJ,';j
dente da Rcpúblic:; i.o Pa-
licio Laran] eiras,

'

.dos MHhõe
suspeito

Aé'; salto,�'�l �...,.', .. ',
;

'. * " ...., "\cf .

Em 'Companhia elo' gover
SAO PAULO. 2 tGEj _, O Delegado 00::"80 [;,110 �"'Q- formou p01'8m o titular da complementares e a (>.:),'1."

nador Nílton Bello do Ma-
ínco- aueíra '7'01)1'a,' nezou .. se no- Delegacia de Hornícidius instante, chegam mais cu-

ranha-o seguirá 110J'eEncontra-se detido � �
"" o �

c '" para lidando sôbre prouogaç.8_,)[e '� .confírmar 011 desmen- que o espanhel a,pontado, núncías que precisam :,;,.". MO"'1te's' Claro M'l;1a"s'munícável 110 Departai en- -1
"

_ _ C('- 'de mandatos governadorasto de' tnvestígações. um es- tlr, 'que' já estívesse j :,8,; -,' ,j ó,' .está detido Adiantou de.':'�dap.lqlfte estudada 3.
raís 'o governador ela Bania estacluais disse W18 çlsr:isflOpanhol, mecânico de mó':' tirícado . um ,,(los, .írnplica- ainda que' todas as pistas 'parn, que. .dcpoís então. te- Lománto Junior nUin ,oe -� esse rêf;i1Jeito' :,,1)0' 'acquinas de escrever c '.:;aI-, ,elos no assáltb "� �O.!llbi' (:0 clivylg�àas �ela' �1�lpn"1�S�1 n�1il.m início as investigc1- I1articipar da relin.iEio L;Cb Congresso NaCjol1�t1 .;: (;\.1&c'lllar, ti�\O pela( H;:'H:)�'id?t- BaYj.co ,Moreira �e-;l, _��::..�..::?e�slta,�n, ,':='_!����eJ�c��� .' 'ÇO€s.�� ._' _,' . � _

. , selbq _.�a Sudebê 5-m(!ult.-' ,d'póta solu,çf.i:o �C1r�!t.'t,L;ci�\-'le� po1iéiai-s com"IJ "'nvol- 'r--, "

, ' ,," cidad'e, O governa::!oi' �;"!_ ,m.1.l 'dl��ocral,ica.�±o�Q���;�:�s!:;;," �,.etimêiMên-eià�tlê' .

rnaRttatoS: ',:' (h�p:-e'u'dk' Couro" �ci�:a','_,u'e �n'�c'-:;'�n�"t-;'-1�.10!llebto ,do-- acsaito, .

D, €13-
'

:, ,.

.., __

panhol
;

trabalhava tr:l.l1-

C'
"li '.

Iquilamente no int.erior, ào' "t'
,

banco, estando afa.stado de, ..
, ,a"s' e. O,qt'lalquer suspeita n�s i;n-, "'1

vestigações 'iniciaill". Tuda

via, pàstei'iormenb0, C!l'
cUli.stâhcja fortúitas o' enr

volveram" indicando, S',la"

ligações C0111 os ladrões in-

ternacionais, Heit::.z'· Mon
tena Valdez e Francisco
FernanÇ1es .. A Polí�ia man

tem sigilo quanto a ,':C"lJ.ti
daele do, detido. ;,.

preso

'8).0 PAD!_IO, 2 (OEf,,--
BRASiLI,( 2 (OE) .:..;_ O no caso o dirJ1eiro nãiJ tem

património:artístico nacio- valor.

nal -efetuou o �ombflmonto -----

dps· imóveis çla f�'rf)�lia Por·

t\nária, por 86 mill10es de

cruzeiros. As propriedades
,foram calculac;l,i:ts em 300

milhões de cruzeiro&. por
diretôres de Museus Norte- RIO, 2 (OE) _ Depois de de .62, na 'Penitenciária Le-

, ... .'�'.
dois. adiamentos, d<:!verá' ser mos de Brito; Aquela Côr-

americânos. �qwr . mcluslve jUlgado no próximo dia 12 te, estará sob a' presidência
desejaram levar"', para o� -P0 Tribl1l1a� do Júri, o pre- do, Juiz Talavera, Bruci.
EE.UU., a cáp�1a ·pintq.da sidiário Feliciano Damas
por Cândidó PoxÍlLl)átri; que_ E�mano, " que! assassinou
seria Iremontada junto ao Gregório Fortun�to' !;lx-chefe
Museu. ,Os' f.amiliares do da Guard,,,, ��essmír do ex

pintor no entanto, recusa- presidente Vargas, crime
ram a oferta afirmando que ' ocorrido em 23 de outubro

ASSASSINO DE GREGÚRIO SERA'
JULGADO ,DIA 12

� ,

_______ _ du� . ___

Supremo Julg:ará M�ndado� ·de
Seouranca ,de 'Cassados'

BRASÍLIA,2 (OE) - O

Supremo Tribunal Federal,
.'l partir de 8 de março,
quándo termin,), o recesso

€m 'que se encontra, pas

sar,á a julgar numerosos

mandados de segurança dos

ser'vic).ores l'lÚb1i��s> atingi
dos pelo Ato Instituc,j.onal.
O protocolo da Alta' Côrte,
vem registrando a entradá
ele numerosos' recursos dês
se gênero.

Alfaiates �e Costureiros em Greve,
,

RIO, 2 (OI::;) - Alfaiates
e costureiras cariocas,. cru

zarão seus braços a partir
da zero hora de ,!1manhã.
Não chegaram a qualquer.
acôrdo com a classe patro-

nal, na questão de suas rei

vindicações salariais. Se n0-

nhUl;na iórmul,1 c.onciliató
ria for encontrada no de-'
correr' da tarde, amanhã a

Guanabara não terá costu
reiras nem alfaiates: '

--�--�-------------------.--------

Exilados Cubanos vão pedir
por Gutierrez

,

MIAMI, 2 (OE) _ Desta- vida elo líder Eloi Gutierrez,
cadas figuras cubana.s

_

no, capturado recentémente em

,exílio, vão sol.icitar à Chan· CEb8, c consogui, a 1ilJÉ:r-
celaria d9 México·, IGç1io de dois sobrinhos do

diação para. tentar ex-presidente cubano Ra"
São Marquez, ';

MVP vai p,ara
Brasília/
RIO, 2 (OE) - A tran�

f,erência ,total do Ministé
rio da. ,F.iação para Brasí-

1ia: está na dependência
apen�.s 'oo,--que sejam co-

l�d&.ª'-.,a ",disposição ;1S

u111clad1=s resid<ências 11e'"

-'C�sswíf\Sc'��r�í1oJloS' "9s fun
cionários da- pasta. E' in

formação do Ministro Jua
rez Távora.
_ .....�":��----.;;.c-�,

'

...
' y, j ...'- �.,

Crise' ria� PQ1icia:'
. ". 1- •

Paul,ista .,

Pross�gq:e, ,_. _ �:: � ,

.. 'i •.

SÃO PAULO, 2 (OE) ,_,�
Associação, dos! pelegados
de Polícia, �déu�prai!lO; de 48
,horas pJ.ira

-

9 Departameu-
. ,tõ Estaduãl

.
de ÁcÍlninistra

ção, e Secreta.ria da Fazeri';'"
da, . se

.

prúnuncjar-em sôbl'e r

as fórmulas apresentfl.das·
para atendilnentó 4�s rei"l
vincl.icações da l classe. De
p.ois .

de amanhã, as .15
•

hã-
'

•

ras, havel'á reui1íão' doS, de."
.

legados'- para -sa]?er' os r�
sultados dos trâmites bu;ro�
cníticos, no enc��Il1iÍlhàmen
to ele S1L'1S' reiviÍ1çÍic�çôes _

salariais.

possívelmen te

outro �--�._._._---��-�

Iornanío vai a Mon'tes. Ilaros
SALVADOR, 2 (OE) -- lo; disse a Imprensa Baia-

na, que irá até :.im de seu

mandato, e considera que
a revolução está se c Jl;ô;O-

mantém enten

'polític�)s

MACEIó, 2 (OEI -- O
ballClióo Chapéu à8 -Couro,
preso ontem pel:\s a ,1tOi-i-

lJêl'.cia ele fiscalizar a OT

g'anj.zação das ligES cam

ponêsas. Disse ai! eh (JUE.
após a vitória da .l·f�V0;U-dades policiais :.'iO Bstado.

declarou que sua :l.ção ',Era' 'ção, refugiou-se 110 inJ;e
copia:t,1clada pelo \cx-depu- ri0l: elo Estado, lltJ te,r;(lo
tadp Francisco Jullào e que pratiçado nenhum düs cri
recebera dêste ;:1 incum- mes que lhe são ir_lpu�aclos.dimentos
Unidades Americanas Procuram

/Rebócador Soviético'
'RIO, 2 (OE) � O presi
dente da República; que ho

je retor'ná,'ü' à
.

Guanabara
vai manter hovo� êl1tend(
mentos

I

politicos '<;0111 líde
res partídúios, visando a

.

fonm.llaçã0' fiidl elo proble·
ma df.1 coinddêncla' de 'man-,

datas, Uma ;Tez fixada e'
aceita a diretriz fundamen

tal do ailiámento para outu

bro de 1966, das eleições,
previstas pam outubro dês

te
.

ano para' 03 governado
res de onze Estados, o E;xe
cutivo estudará também um

conjunto com as 'Fôrças Po

líticos, a melhor forma pa
'ra a obtenção da ' lWlioha

do LegislativO, erp substi- derais parece a mais remo·

tuição ao pleito c1il'eto. No ta, de' vez que a maioria elos
momento, a hil)ótépe da no: PBlitidos se, tC.'11 pronunch·
meaçãp de interv�ntores fe- do contra: éla .

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

,
� ..

�.
'.:

SÃO FRANCISCO, 2, (OE) fonte do Pent�ígono, infor.
mando·se po:r outro lado,
·que um burco soviético foi
'visto esta manhã :qo pacifi
co norte. Não se precisou
se a einbarcaç::io era a mos·

ma .10calizad!1 8 n'oite pas·
sada em águas norte-ameri-

Previdência_ Social vai
. vender Im'óv'eis

!__ Dois navios c1.'il. Marinha
dos' Estados Unidos,

�

patru
lhám desde a noite passada"
as costas noroeste d6 pais,
onde foi assinalada a pre
sença de, um rebocador 30-

viético. A inform,üção foi di- ,

-vulgada esta nlanhã por canas.

BRASÍLIA,' 2 (OE) _ Em- autoriza a previdêllC",ia so-
: bora esperado na Guannba- "cial, a vender imóveis seus
ra, o Presidente Castelo a seus atuais ocupantes.
Branco procedente de. For

t,'llesa, 0esembarcou em

Brasília. Entretanto, o che
fe do Govêl'no 'deverá se

guit nas' prmnmas hQl:as
para' a Guand.bara, onde des·

pac)Jará esti; t�rde no Pa
lácio das -'Lüranjeir�s; As
sessores do presidente, in
formaram que êle assinará
ainda hoje o decreto que

,-------------- --'-�-� c_� ,�_......_

Santa Isabe�
'. J

S it u a ,ç ã o
calamidade

I

é de
,púb,jic

----'--�� SÃO PAULO, 2 (OE)
Continum'n interrompidas ,as

comunicacões entre acida·
de de Sú;ta' Isabel e o res

to do Estado, assolada que
foi por violenta

I tromba

d'ágNa na madrugada de
lVIACEIÓ, 2 (OE) Um da Saúde é o da f,ixação.d� 'hoje. O Prefeito elo' Munid.

dos principais problemas médicos interior do País." pio disse em C'omunic,,,do
que preocupa o Ministério Isto foi o que afü;mou á ao

.

Corpo ,ele Bombeiros,
imprensa ldcal o' titular da que é de calamidade públio

.

p,'lsta Raimundo de Brito.
.

Cu a sttui;lção em Santa Isa,
Destacou que I atual.mente o beL Turmas ds salvamento
Brasil 'nossui um médico c1éslocaram-se para aquela
para cad�' dois mil 137 habi- eiCl,!;lde, que se encontr.a
tantes sendo qlJe ideal seria �completamente a]! a g ada.

Encontro·
Johnson
Gaulle

De
FAlENCIAS
SÃO PAULO, 2 (OE)

Fonte da Federação. d",s
, , .

PAR1S, 2 (OE)
I O_s Indústrias, informou que o

meios oficiais parisienses, Presidente da 'entidade, de
informaram que ,consta da verá se pl:omlnCiar acêrca
agenda do Presidente Char-' 'da série de falências e con

les De G.aulle, Um encontro cordatas que vem abalando
c.om o Presidente Lyndon a vida econômica (te São

.': Johnson. Sem especificar a Paulo. O sr. Rafael Nosche
,data, deLxaram a entrever, si deverá se' pronunciar até
que a' reunião será realiza- o

.

final desta �'5emana, após
d� entre os' mêses de abril encontro com dirigentes
e ln!lio. das empresas concoi'datá-

'Fixacão de Médicos no Int'e-rior:,

PROBLEMA

rias.

Correção
Monetária cada Desconhece·se a existência

de vítimas pessoais, sendo
elevados os prejuizos.

?
dias.

pelo 111e110S um para
mil habitantes.

RIO,2 (OE) _ O Canse-
lho, Nacional de Economia _�-,... .V" �, .... _

Hóje Encontro In,er .:Sindical
RIO, 2 '(0E) � A Confe- Metalúrgicos ela Guan:aba:ra,

deração N,'i1ciol�al dos. '1'ra-
.
As duas manifestações , fo·

balhadores na Indústria, ,; ram deliberadas na reunião
Yai l�alizar amanhã um en- realizada ontem, na $ede da'
contra inter-sindical e na

próxima, >"sexta,feira as)9 pnnlm pela deccet{1ção.

Ull1a, :concentração diab1 dos l10VOS.

.Ji'nc'tlCflW UOS
.. ', � �". .

tenciona em sua ·reunião· de

hoje elaborar definitiva
mente iridices de correção
h10netaria

.

na:-' fixação dos
aluguéis. Segundo porta voz

qo CQPselqo rríembros do
orgào já estão de posse d8
todos os dado" que permi
tirão tomada de fi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OSVALDO MELO
NOTICIAS ESPARSAS Garimpando por aí, colhemos

algumas notícias que formam o coquitél de hoje. 1

'Segunda feira pela manhã, já com muito calor, o sr.

Prefeito Municipa:l esteve visitando a rnovímentadissirna
feira da rua Manjar Costa.

Olhava muito atento o que sepassava. <#

Então, não devia ter escapado o fato de que os pre
ços ali são iguais ao comércio em geral e que... paga im

pôsto.
- Comentava-se muito calôr, (naturalmente com 35

graus) o fato da proibição do uso de lança-perfumes du
rante os festejos de Momo.

O mais interessante é que todos estavam de acordo.
A medida do Ministro da Saúde é louvável, muito cri

teriosa e sob o ponto de vista moral, elogiável. porque vi-

rá proibir muitos abusos.'
,

Agora é bom lembrar uma providência no sentido de
se evitar neste ano, o que está se tornando um uso e um

abuso.

Rapazes, enchem suas bisnagas- de entrudo com. agua

suja e até de urina e vão' assim bisnagando todo o mun

do.
Cabe á Polícia . tornar séria providência a respeito pa-

ra evitar esse inqualificável atentado á saúde pública.
- O calôr .nêste ano está como nunca esteve.
Olha que 35 graus em Florianópolis é muita coisa.
Não chove, não 'venta. Pelo menos, até oi:J,te:m,.
Ontem, às 8 horas da m!1l'�hã, o termom,ent�o marca-

V,'1 2.1) gráus, e' COm tepdencia'a subir.
"

,

Cuidado com a' desidratação. .

- GOITlenta"Se com. tristez� que f).' gazolina v�i ter pre
ço mo.i,s alto ,e cOm ela, por certo, seLts deriyados.

E a vida". continua.

Motores de Popa Evindrude
Todos os modêlQs de ,5,5 até 90 HP

•

'Faça sua importação direta por'
PreÇ,O de Fábrica

consulte

Distribuidores. exclus'I."u para o Pa'ral1á e Sdnta Catarina
BLüJHENAU - Fones: 1463 e 1680

VOlKS'WAGEM
.,

.

Vende-se um Voikswagem ano 62, se-'

gunda série. Estado de nôyp. Prêço Cr$ ...

3.650,000 somente à vista. Tratar pelo. fo'ne'
3767.

-----

MOTOR MARITIMO BUD-A
.

,

VENDE-SE um retificado e ainda não

usado, de 120 HP, funcionando., por Cr$ ...

5.000.000 ou à vista com 10% ,de desconto.
Tratar com Jo.sé Maria, travessa Tobias

M,,!cedo, 96, 90. andar fone 4-08-14, ou cmn

Carlo Gugliellhi, rua Carneiro Lobo, 57.�:
ambos em CURITIBA. 10-F

/
,------------------------------.--------------

I rr ,,/iI '

/lco(Jfecimentos Sociais

mento da'19· sessão da '�� U{��

Assembléia Ge �I das
Nações Unidas

Nos salões do Iate Clu-

! be Cambcríú, realizar- .

I se-á hoje, a esperada
"j. festa carnavalesca, pro-

1 moção do "Cronista So-

1 cial" Sebastião Reis, a-

I brílhantada pelo cem-

I junto "Ubitajaras e
a França e ou ',ros onze rêncías

'

mantidas na sema- ,

países estão .atrasados ma.s na passada,'" ,m:,;!:e o m.nís- I_ seus Guanabarínos",
I Uma i'Escola de SamAlguns diplomatas predí- de dois anos em seus p�- 'tro de Relàç-)é� Exter�ores I ba" do carnaval Cario-

zern
.

que a Assembl �i,l será gamentos às i:J':1CÓeS UnJo da Indonésía, suocncrro. c
I ca, estará pontificando

s-uspensa até setembro vin- das altos :funcionárlO.3 c'rlneses , o acontecimento.
douro, quando começará ADVERTENCIA DA comunistas. I -----1
s,e;l nôvo período e sessões CHINÀ COMpl'jIST".... Os chineses qw� apoiam '

para evitar um c011,frOl'.!;0 A STEVEl).TSJN'. a retirada da rndonesía reID g�f�te do Qu.erCNiaentre os- Estados Uru.los e TÓQUIO, 1. :,(AP-, .._:_ A das Nacões Uni"as, pedi- ral�, �or VlJ,Jter JQSé
a União SoviéticR" na A[,- China, ComunistS. disso a 'rarn reit�adamente' a re- da JMz, fomos mfin.'I1lJlIWSsembléía, O presidente des- Adlaí E. SteweqSDn T.l-ê se organízação mttnrllal, ale- g_ue "nÍl�rá .as noi4:es," cto
ta, Alex Q\pig;,n-Sackey, cale �- não .cG_f.).�;nL1e dízen- gando que presentemente "Amef.'ic�n Bar" I} pianistade Gana,. permanece sílen- . do' que as Naç,ões Unidas . ela é manípuãnda lCol::-s 'Es,.. J\.nUHüo putra c I} .ija�ér�tlJ-
cioso .sôbre a .disputa eco- são uma organízaçã : para tados ·Unidos. S(:;t�: orga-

.

Carlinhos.
nôrnica. . Convocará G. As;-' a cooperação 'íntnrnacionál. nízaeão, disse o jornal co-

sembléia amanhá 3,' tarde, O "Diário Popular (l� Tie'::' munísta, +as �·rHj�··t.,e.� Uni- I ):'·t·:, _I
depois de uI? recesse '{�-'e quím'

�

órgão oficiai. qaali-
.

das- não t�m fHtur�/'. ! ;"-ai· ser uma das mais I I �

::::::* _I
cinco dias. ficou de' "estupidez" J, de- O' editorial foi transcr- 'I luxuosas lojas ele San- I I' Convidado pelo Mare- I
Espera-sI' que d,:1U!S de fesa que o embaixador (loS to pela agência noticiosr. I' ta Catarin'1, n "Magazi- I I chal Ribas, governador I

uma declaração d') sc,;re1Já- Éstados Unh10S f�;7,' d�s "�ova. Cl1ina'" a I ne Catlos jIPepck". I I de Goiás,' assumiu o I
rio-geral U Tbl.rt sÔi1,e· i1 Nações Unidas, dCP01S q'.\e pela J1,ádio de Tóquio. [']:,- I Ta.mbém- a bo�tique I I cargo de J;telações PÚ- I
precári2, situação fil)8:ft('ei·n a Indonésia :J.punciol'" s\\a se ,que a visita de Sl1P�n- , que ClJI11pleta-rá as lo- I . I blic.'1s do Palácio das I
ela' organiza".çã.o mlln.('!-�·al,. '3, retirada da ')NU no C'O-' drio 'a Pequim "constitui I jl:J.s ç. H., será decorada I I ESl'!ler;:tldas, o catari- IA�sembléia e.ntrará em nó mêço de janei':!'J ,p),ssado, um nôvo capitulo nos .anais I eOIB finó e esmerado I , nense Alfredo Felipe da I
vo rer:esso, po:: dü�s dias Steven on é o �llef,� ct�� (1e- da camaradagem em ar- , gôsto. I -I Luz Sobrnho. ,I
ou uma semana ;_,:.'::,llr�do legação nOl'te-acm·;l',icana mas sino-indonésb". A' *** -, I ':":'* -I
predizem os diplolnatas na organjzação i11undi:1.1. principal razão alegada )Je- Um grupo de JomaUstas e

Caso não se �ons'?guir O Jornal di,c;s,�, 1l1ll\1 uH- los indonésios pare. se re- Radialistas, participaram da.
fazer nenhum pr,)ce,:;s:j c')m torial, dirigindo-sé' 1 ��t;e- t,ir8.rem das Na<;3p3 Un:'-· recep� 'de aniwers'ál'io .do
referência 8,0 imp:3.SS:" eco- VenSOl): "A fé í:�Q,'_t rl''' o das, é que a !vIahsi8, ocu- Jornalista dr. CJro Ba�reto,
nômico, a AssemiJléio. po- Se]1�1Ór tem trara�l() rie �u, pou um assento 1'In C' '1.- na noite de domingo !ÍltirnD,
derá ser nonvocaLi·.1J· b.:'�ve- tivéLr nas Naç?iL's ,U )jrl::ts selho ele Segurança. Os ll1.., em sua residência.

cente l.1'>,ff1. pôr fi.ll' 8, t�dos foi desbaratada. A" N .\ c.;, O;.; donésios alegam qC1e 6, M::t- I' ':",,,,, ------1
os' ass:",'atQi" que ni:í.o pred- Uni03s têm ·n'n,.�, r-í:rr:'i'.ir lásia. que esteve sua ihr1e- I

-

Fomos inf.ormados por I
sem a l�le"ma ser',', sll:i!Wn- sellS êrr.os e (lé,'''''rn ser to- pendência em 1963, .'::! uma' I fonte segura que o çar- I

.

"I naval de rua neste ano, Isa, ,'pOcisive'lmente de for- talmente re(1l·,-u".1'1i2'8.-1�lS" farsa britânica, p�l'a mau,-
.

O d·t
.

I 1 I será bastante movimen- Ima inc1\..finida. Em segrê"l'J, f' I orla, c e :�.[l% )J;::a- ter um baluarte, coloniáUs
.

a Unjiio Sovi�tir'a P�(Jj1tis vras, comento'.! 1, �onfe- ta. no sudeste da Ásia. I tàdo e melhor organi- .,
fazer una contribuiç'3.o \ �_, --------�__

. _��------ I zado. As "Sociedades J
I Carnavalescas" estão Ihintári'l ]Jara diminuir sua

dívida, Tnas primeiro (iue�' f em gr.l:lndes atividades, l
I para a. apresentação de ,que a A�lõemblêi'l, inicJ'�
I de seus belissimos car- Isuas \'ota"õfs.
! ros. IAlém da Rússia, tambél1!
1 ,*':":' _, Fazendo sucessp, o conjun--�----- �- -_ --

. .'.'
(.'

Num chá,. a bonita senhora to "Os Me}odícos" f-pnda't0
. ,

.

'

Deputado· Dib Cherém (Ma- em nossa cidad�, pelo se-

Delegado ,Ame,ricano Tenta Reduzir ra.), estreava um sufes,ticado ��"r 4-ldo Maciel.
mÓdelo, em palha-de-sM.e, � ..

a_s �Barrei.ras cio. ',Cbmérdo }MuncHat �. ,::�e����".pelo 'cost!f' : O DePtlta��"e s�a, -IBRUXELAS, BélgiCa,' _, pelo assistente do cm]J:l1,'(!l.- VIETANE - 2. (OE;) -',
- Agravou-se a

i I Fernando Viégas (B€r- IO enviado especial nol·t:e,-· dor .H:eÚel.', Mich::t(-'l Blu-- L' N 'h . t" ""'l' '-'1 -I nadete), J'á estão lje Isituação no aos. ovos com ates regl-8 !�a-americano
' CI:1rFstian: A. menthaJ.", As "c()!'.vcl'sa.;Ges - '1 Viajou ontem I>ara Bra- I J volta de sua temporada rHerter chegou. a' esta �jda- prepimitórias chegaral.) a· Fam-se esta manhã entre fôrças reg:ulare&- � , sília,' para a réabertu- I , no B9.lneário Morro I

de para dar nQ�cí ,i,-;_�,J)'.llS'o um ,inrpasse na SI'ITl.t!';,t tropas rebeldes há 6,kms. a leste de V,ie.tan.e. I ra do 'Senado o Sena- I I dos Conventos J
à id�ia elo' falecl-clo ;ll'esi� pÍ'tssada em virtud'3 de mn I dor }\tílio Font'l.na.' .: I . I

' **':' -I
dente .John' F;"KenJô,e,·!:\,., de. �:esacórdo: sôbre o método

. j I "",* ',' 'I
derrubar as búreirá3: ao pelo .quaL. se libemrla o co- QUITO _._ 2, (OE) O Govêrno 'equa� J.

* *�
_ I

comércio mundial.: f�s ,'cc;,- mércio agrícola. Ar. r.\I1I�r-
'+
..or'I'anO' dara' O nome I'de S'11', UTm'ston Chur-

;. Na Igreja Evang.élica.. L'tl�eraita, aman_Qã, as 10 horas,·_1
,versações preparatóri,,,:, da sações de fundo ),)l':io mi- p. H ! realizar-se-à a· cerunôma;, i."eligi�sa pélo Pastor GUS-'1
"Série Kenneciy'�,.- d,�.· 1'.6- ciadas a 1. de ab':"]'. chHJ a uma das principais praças de Quito. TAV.o HUEDEPOIJ1" do casamento de NELZA MA- I
duções de tarifas,. en(-,re P.S OS fl,ll1.CioI).ários Jocab Lle FRA, com o senhor 'IUAUS HUEDEPOHL• .o ato ci- I
Esta'dos Unl'dof; n ( "'01 r' Me d C t·

. 'vil será ·realizado na· residêricia da senhora Olga D. I·� ,.; J "h.:: __ ',,- r,ca o onlum Vi.! :.cn;aln

do Comum Europ:;u, "fiC:i- "fortes batalhas'; com 8S DJAJ(ARTA - 2 (OE) - O chefe ilos ; Mafra as 9 horas, .os noiV'os terão como padrinhos: 1
ram estagnadas na s'ema:1á· Estados Unidos, -Sôo;;-,) :l

.

d f ! Desembargador e. senhora O!;;mitndo Wanderley da I
passada, em (Je'ilô'h::a;-' �e'� questão de prodllt,,'; .a�n- Serviços do Exército in onésio, in ormou , Nobrega, dr. Paulo Franz.ecke e ,senq.ora, dr. José L. I
de das negQciacões, colas. Em maio üe 1nl os hoje que 200 éientistas trabalham dia e nd- I l\'I�ra e senhora, Wa�ter Dat,lflr � senhora, dr. Hamil- I.
Um c�l1vêni6' en':re· 013 'Estados Unidos e ') l\l['�rcá-

te,. na fahricac
...,ão da primeira bomba atômi- i tOH Caminha e seíth<lra, 'Pas�ol? -.J,,_stavo Hnedepobl e I

Estados Unidos ce 'os, . sç!s
. dp Comum decidiJ.'am .. i�1-

I senhora, Bento Dauer e senhora, dr. David Gomes I
países membros 'elo !vI, --.

',- clusão dos produtos a:?;l'í- Cq indonési�. Mendonça e, srta. Erica Huedepohl. I
,do Comum (Franga, � �l.:ó.. colas e industriais nas :-Je-

---------- '.* "* --..,..---------1
manha Ocidental, Itá:,rL, gociações. As cOiOv:ersa,ç5es
Holanda, Bélgica e Lu- para reduzir as tarllr-.3' elos
xemburgo), impUlsionaria " produtos industrL,j" ja es

comércio mundial '2, 'um ní- tão em progresso. fis rC'l[
vel nunca sonhado ante- ç'ões poderão ser apl.i"'ld9,;'

riormente. a 30 por c.en,to dos Rr,� �:-
,As conversações em', Ge- tos inclustria,is,
nebra· são levada'; 'c efe't,o

p
iii

NAÇÕES UNIDAS, - Os

diplomatas falavam ,sôb�"_;
a conveniência de adiar. e

inclusive de pôr fim, aí, 19.

período de sessões elas Na

ções Unidas, enquam o prcs

seguem as
.

CO,l ,,-.' : :l�,õC';
secretas entre os :r�::;tacl')s

Unídos e a União So'n,�t1e:t
sôbre o impasse fihmtc;.�: rJ

Fontes bem
..

'

j�'f,jl;n'!ad3.s

-dísseram queo e',,:bôl,j1{[lj'1r
dos Estados Unidos, Aruaí

E. Stevenson, estava . di,;�'

posto a. aceitar :0 .rdiamen

to, embora .não e51.iv'.SS8

.disposto a' propô-lo, C;l.�'J.

existir uma demanda para

pôr fim aos p�0{,;3�in',e:1tos
do impasse.
A AsseÍnbléta pc,oo.�· :18.0

tem podido déliberri.r' 5,·.,'"re
nenhuma out-ra COIS'1 ,ex

ceto as questões do; rotin�,
em virtude do ;u;Cr:cl.') ex-

tra-oficial a ,qu-e ',;� (',hegon
para adiar tôda, e q .n!q"'3f
votação até que fiqüe so

lucionada a ql\e�t?1J íinaD-

atrasados rrtaís de

celra.

A União Soviél.ir,,, fstá
atrasa da mais "le dois

,

anos
I
es seus Ingi,men';i)S

, '. às Nações Unidas, j)orque'
se nega a comp'l,ni:ha:' :\s

gastos das ope1:a(�õá3 ele

pacificação _no C<�lg,l " 110

Or!ente Médio. O,:;' Pst;J.(h,

Unidps insistem' e!�.l invo
car ó Artigà 19 '([:) I.:s:-t"
da ONU, que e;:;l t[iula qw'
n�nhum membro PQ�l(.j::l
votar na }';ssembl.:?la n�1-"O

seus pagawcntos 's;;'.i.V,�l·v:n

ARMAZEM
Vende-se um armazem. Ótimo ponto no

Estreito. Informações com Divino, nesta, Re

dação ou fone 3022.

DEDETIZACÃO
t

'-\'
•

", - I ,� " ,

':flIíij[NiIA:POIt 6 Mf<1E(],
� ,..��" �x' 0(, t �"1";t\ >. ';. "

- . .

tONrllA MQge,,!},
BARATAg, PIJt.t'JII!:, '.
(}(JPIM e TRA(JA� �,

Q

U

FONE
\

2681
\

Iii

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

SANTIAGO - 2 -(OE}' -- U GoWrno 'h
manifustou-�,e �atisfeito.C'_ a ê.��o
do Tribunal Britânico para dar uma so.luçãc
ao cmtfIitQ 'funjtfo:fe ,chHeno�argentin.o, sô-
bre o território ele 'Palena.

580 FIRMAS' NA SEMA-N-1\-V-E......,'ít"""'
..

b
......

E-.'-E��M�'
-

BERLll\'J
,

• _- • -e._ •
_ ...1 �cS 'tTA-..de"A e�pos.�ça� l1}.�rnaC1omu et}1.aªa 'N�fl,

.

'que Se r�� ap.ualmente. �;rtl fil!s de ,8Jl�iro
em Berlim Ocidental, vem. despe$IlQo, ile
ano 'para ano,

-

maior it}.t�resse no exterio.r.
Em 1965 433 exposit�res e�r;::ln.gei�Ds

participarão da mostra, s�p.do, qutf a N:ov<l
" '. Zelãndia, a India e a I��sJávia far-s�
ão representar pela primei�a vez. E para
,1966 jªcforaI,ll anu#ci�s. � p�jçip'�ção �o
BrasiÍ)' 'da TllfCilqeia e .dá RAU que: aindq, ,l1J:ã.o

.

� ,
" �

"Semana :Vévde�\.
__._u�.. Atht�; .<

d,is

.1VASHINGTON - 2 (OE) - Levan
tou ferros com �estino a um ponto situa�o a

60' milhas' da costa de Washingto», o, torpe
deiro Brenon, afim dt� ir ao encontro de UIlJ

ba-rr.Q pesqueiro sovietico' que aH s,e entontr�
s,em razão explicaveL

.

i
MOSCOU -' 2 (OE) - Richard Swll:

. primeiro secretário da em.b.aixada no,te
americaila em Moscoú, que foi cQnsid.@r.a4f
"PERSONA NON G:SATA" pel� 'alltorida.
des soviéticas, partiu esta; manhã d� jt.�,
so a seu país, acompanhado de espha .• fi7--
lhos. ,!Ii

_. ;"'-,i·"--_----....�_,

-�---l
, Fói eleita �Rainha do Atlãn-
I
I
!

tico Catarinense 1965", saba
do último no Balneário
Morro dos Conventos, a

Srta. Naira Beatriz Martins. r
Gracy Eliane Lamego foi a .

'. sei;UJlda colocada no movi
meneado certame,

! ", -I
I De volta de sua tempo- I
I rada na cidade maraví- .

I
I lhosa (GB.) o senhor I
I .. Osmar Nascimento e I
I exma. família , ,
I *�� :::

-I

De -!:,ricQím.a:
..ni�efslJ,ri01l ontem, o dr.

Cl4)yis nalsini. Em. sua re

siclên..cía., o .nasal recebeu
um grupo de amigos para
um jantar americano.

Na cidade de Videira está

aoonte.c.ernlo a f.est." da Uva.

Viaja aind;l esta semana,
como convidado especia.l pa
ra as festil'idades o govel'lla
dor Celso Ramos.

----·1
Com prazer registra- I
mos o aniversário 'do I
jornalista pedro Paulo I
Machado, ocorrido cin- I

'. tem.' I
""''' .. _-----!

Um terreno,': mediado 15 por 22 situa
dQ na .t\vem.d,a l_p:tge �. 'Laeerda: Tratar com

CAJUOCA Dô' Bar·'Pinguim � Rua Conse
Iheiro, l)flha.

"

'"ce 'ará ElçlaDla�,e� de Alegria
j •

F'
I ..

Veado ,os 'reç.o$ Baralíssimos

Da GIIRDE C.DTIIHAI>.' ,;. '.-.
..

-\ ,.- ' ..

-

- ...

i.

VIBLOK
..

Você me cQnhece?
Sou uma máquín.a Que ajuda a cons

truir sua caSÇl, com barro e uma pitada de
,dmento ,Ou seja: 10 latas de barro e uma de

:�'-:-'�Q pi'ecis� queimar e tão pouco. rebo:",
cm'� i.4.-.lhor.es esclarec]_.mentos procure o a

gente autorizado e .exclusivo 'nesta praça
sito a Rua Bento Gunçalves:, 14,
___.....:>w_ .�.__�__............. - - ., _

o Melhor S'DO� Os ._�borés Sonhos
PJlOPIJBCIOlflM

Os Famosos Colchões Prohel e DivinD
AgDra Em 25 Mell$al.idild�� J�

.i 'i� (��iPe�AR
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(na perfeicão)
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j �

. MAIORES IRECURSOS
PARA PESQUISAS NA
ALEMANHA

,

. .

ORBE-PRESS ALE-
'MANHA '_ Conforme de
'clarou porta-voz 'Jfi.f!L:l1 do
Govêrno Federal, em �6 de

dezembro, quando de uma

conferência com a impren
sa .em , Bonn, o Gablnete
.Federal aprovou um eo-.

munícado recebido do Mi
nistérío Federal para .Pes
quisas Científicas. ,\ cerca
do incremento �h Alema
nha com pesquí-as e aner

.Ieíçoamento tecno.ógíc J . §
científico foi da urdem de
1.62 bilhões de ,ma..rcm: em

196�. 'contra 1,4 bí.hões em

�,9S2, o que corresp «ce
em 1963 a '3,8% ::10 Orca
menta Nacional, -- Dé�te
total, 87% -réteríram -S(' : a

atividades dentro dos chi
co grandes programas de

. ,

fomento: pesquís-rs na se.:.
tor da' defesa nacional i,.
38,9%), no .campr, da ciên
cia em geral .('2'7'7,,); ener
; gía atômica (2'3JJ�:{'). espa
-cíal (3,6%S

"

e social (f,fi%
f O restante Joi, 'g"l,stO" em

r, pesquisas de âmbito adrm-

�'
nistrativo, como transito
economia' e alimentação.
A participação doe custos

" de pesquisa no produt- na

cíonal com outros .países,
_

ressaltou o porta-voz �'Se
, '(}esejarmos manter' nossa

posição face aos demais
''Ja:Íses índustríaüzados, fi

nalizou, ríevemos elevar es

ta parttclpnção a 3'�, até
1970,"

I
/,,

. I
....',

'

IOENTICAS ,\
i,

•.

,.

Convenhamos agora;
Se a planta·roseira e perleita .e lhe dá a rosa rai!lha. a outr.c. pedeita t,ambém, lhe 'dará o'

Declaracões Unilatera1s não Confriw, '

-

buem para a Reunificar..ão
'ORBE-PRESS _ BONN' dar à Polônia' margém

� Referindo-se a decla- pata Interpretações de que
rações, pÚbU.camente, pelo a Alemanha se conforma
deputado. social-democra- ria cóm a perda ele le
ta alemão, Er�er, p:r;oponoo glOes; sob a,dm;ini,':i1;i'i',(,E,o
conversações aletnães-po- polonesa, r muito me+1os am

,.:.. A<?pesp.s '1sôbre: o prQplepm d,I;l. pQl;que o. GqvÕ?no pO�oJ-
" êias fronteiras,P de um por- nês i1iü tem se mostrado

ta-voz' governamental, fa- propenso a reconhecer a

lando à imprensa, drcJa:, necessidade da reunifica
rOl! o scguinte: ção. da l\l�manh[\; pelo

",Ficou demonstrado contrário, Varsévía 1em .a-
tambéni neste caso, q.ue tô poiado a teoria dos dois
e'a tomada de pos,içãD uni- Estados' e . com isso nega o

lateral de lado 2lemão, direito de aut,l ·defermi-
,_,. I

que contenha uma míni- naçao para, a Alemul.'ltlu.
ma posihilidade de re.nún- A já propalad,'t concep
cia, pode ser interpretada, çao dei Govêm;> Federal e

pràticamente,' pela parte do Parlamento é a :le quc
interessada como deelara- somente IIlIl govérní, que
ção de renúncia. Daclara- responda 901' tôàa !l Ale
çóes desta espéci!! n�a. c(m manha tem o direito legi
tribuem de modo algum timo de l'eguIal'ünl' o \)�'o
para a reunificação da A- blema das fronteir::>.s .. "

lemanha, Não t.en, senticto

E DilA l
O Doutor ARY PE- de área, fazendo, frent.e. ao

REIRA E OLIVEIRA, Norte, com dez mej�ros, on
Juiz de Direito da. de extrema com terra::; de
Vara de Menores, em João Nilo' Vieira, talnbém
exercíCio no cargo de conhecido por João Anw,ro;
Juiz de Direita da fundos, ao Sul, .::ori! dez
Vara dos Feitos" da met'ros, extremando ,( com
Fazenda' Pública. e terras de Antônio Bento;
Acidentes do Traba- Leste, numa extensão ce

lho da Com.arca de yint� metros, extremando
Florianópolis, Capital com a rua Raul Machado,
do Estado de Santa ,e Oeste, com a extensão de

Catarina, na forma vinte metros, extremando
da lei, etc. com terras de Nilton Mon

guilhot. l"eita a justifif'
da posse, foi a mesma jul
gada procedente por sen

tença. E para que chegue
ao conhecimento, de todos,
mandou expedir lJ presel�
te edital, que será publica
do na forma da lei e fixa

do no lugar de costume
pado

_

e passado nesta ci
dade' de' Florianópolis, aos

vinte e seis c1ias do mês de

n9vembro do ano de mil
novecentos' � sessenta e

vitalício, subscrevi.

quatro. Eu, (Edü;on de
Moura Ferro; Escrivão.' vi-
talício, subscrevi.

'

ARY PEREIRA E
OLIVEIRA �

Juiz de Direito, em

3-2-65

Uma rosa é uma rosa

Vermelha. omarela. não importa;, e mageslade. ,

Perfeita. De todas as flôres a mais.

Rl5sa é planta? Flor da roseira.

Agrada-lhe uma rosa? .

� L
•

-

Então o' condomínio Luiz Fernando ainda mais.

Como a rosc., nasceu de umq planta: Perfeita
Todos os detalhes foram observado�. Cuidadosamente.
Especo. Construcão sobre prlotís, Garagens independentes, .

A sua 'escolha. apartamentos de dois. três ou cinco quortos .

Exclusividades. Muitas.
Venha conhecê-lo. De perto\' Nosso escritório está ás ordens diàriamenta das 10 às 12 e

das 15 às 18 horas,

HUMOR OFJC�t\TJ

residência ideal,

Condomínio Luiz Fernando
Incorporadbr Ivo ,Bia'nchirii
Praca XV de Noveinbro, 22 -

, \ �

I'

I

2,0. andar - tel. 2828
CL a. propague

anos
Os tesouros do Erinltage
começaram- a 'acumular-se

paralelament.e ao cre,:;ci
menta da jovem Peterstug
ainda que a data ofieial ãe

sua fundação seja consi-

dera'da o ano de 1764

quando Catarina II adqui
riu uma importante co!t)-

,ção de objetos artísticos.
Foram instaJados no prin
cípio em um pavilhão cha

m;J.do Ermitage continuo
ao palácio.
Posteriormente foi C!)n1-

Pi()trovski pletando-se com aquisi- nidas' no Ermitage,
çóes e achados, aurtwnta- AléÍn disso (I Ermir.age
ram 'as coleções de qua- não é apenas um museu,
drqs e esculturas, �je amos mas também ,U111 grande
tras' arqueológicas e das estabelecimento de inves
artes aplicadas. tigação científica cuj os tra
O 'próprio 'e�i'fíei() do Er- balhos, lançam uma nova

mitage; com saas s�l8.s e luz sôbre a históriH do, clc-o;
sua galeria magnífica senvolvimento da c111.wra.
seus jardins suspenso" SflO Está já é uma antig\t tra
uma obra únic3. da. arte dição. E' preciso assinalH

. arquitetôniça russa, obra. que há cem ano:;. foi clire-'
de

.

mestres russos, tall18,d.Q tal" do Ermitag�� .:' arqlleó
dores, tapaceirü3. mamOI.:.! logo russo Gu?"deonov,
tas, ebanistas, douradorl's. Também foram al'queólo-
Durante os anos do Po- gos meus dois ::tJ1tecei:isnl'es

deZ- soviético, aumenta,ram nêste pôsto: Loslf .Orbeli €

em
.

mais de quatro vêzes
-

M:ihails Artamancw. Eu
as coleções 00 El'mitage. sou iglia�ment8' :v:qu86lo
Isto permitiu criar nov�:'s go. O Ermitage possue e

seções que reflet;:!n1 impor normes colElgóes, muitas
tantes

. etapas do clesenvQl- delas únicas no seu ;;p,ne
vimento da hurna>d<iade: 1'0, de objetos' desc()ber��'s
história da cultur", prlnJi- ém escavaçõei> l'eal1zad:l.s
'tiva , do Oriente sovilitico em :.erritório de �1iferêl)t,es'

e. estrangeiro, da hIstória países. Este fundo cont.i..,
da cultura russa. As se-· nua crescendo. FAZ SABE:R a tOdOl; que I)

presente edital ue citação
virem ou' dêle, conhec:
menta tiv�rem q:l8 por
parte de ARY. HONIPACIO
DEl SENNA, brasileiro. ca-

Por BOíris

ORBE-PRESS _ 'tJRSS
_ Um dos maiores museus

do mundo, Ermitage de Le

ningr2.do comemorou seu

seg,undo ceri�enárlQ. Está
é uma grande d<.1.ta na'

história da cultura sor.�j[1.1
Onde quer que S� pro

nuncie a palavr:l. ErE1ita

,ge, transportamo-nos ime

diatamente em pensamen
to a Leningracl.0. Estes
dois conceitos estãc estrei
tamente ligados entre si.

CLUBE RECREATIVO 1. OE MAIO
Edital de Convocacão,

,

, EDITAL DE ,CONVOCAÇÃO
.

Os abaixo assinados, SOClOS fundadores
do clube- 'Recreativo IOde Mai�,

•

de' Baneí
ros, em São José, 'neste Estado, vem corivo-

, '

.',

cal' ,por meio dêste Edital· todos os sócios �o
referido cluhe, para, no próximo dia 4, quin
ta feira, às 20 horas, nos salões do Américà
Futebol Clube, também em Barreiros, r�u
nirem-se em Assembléia 'Geral, a fim de de'
liberarem, sobre os seguintes assuntos:

1. Situação atual do clube.
2. Situação da atual Diretoria.
3. Pedido de pr.estação ,de contas à atua]

diretoria.

-cões de arte do mundo 8TI

figo, da arte da, Europa O

cidental e do, numismáticá
que existiam no Etmitage
antes da 'revoluçã) foram

reorganizadas e completa-·
das com exemplares d8 ou

'tras coleções e de expe1i-
ções arqueológicas. Suá s.

exposições ocups.m agora
383 salas
Deve ser súbIlnhadó que

DE TODOS OS
CONFINS DO MUNDO;
ORBE-PRES'3 -- URSS

- Tôdo' o ,Q\18 chega fo, Le

ningrado, consider::L cor!',')

dever seu visi.tar I) Er'ljÍ

tage. Em suas sr..las é P(;S
sível encontrar pessoas (le
todos os confim; da União
Soviética e dos 'diferentes
lugares 'da terra.. Durante
a época soviét!C'a tivonins
32 milhões de visitantes,
muito mais do que no .sé
culo e meio anterior. A l�S
te virão 'somi:tr-sp riais mi
lhões mais ne��,e ano co
aniversário. Muitas obras
de arte do Errnitage foram

expostas no exterio!'.
O Ermitage é um mundo

de objetos particularmente
eloquentes. Enquanto ad
mira as riquezas aqui reu

nid�s, o visitante não, pr)
de deixar 'de pensar com

entuSif',SHlo na poténcia do

gêniO criador do homem,
na fÔl'çs, perene da ;tl'i e

genuína. sôbre r:.' que n8 ':l,'1
pode o tempo,

sado, funcionário das, Cen-
trais Elétricas de Santa Ca-
tarina S.' A,,' résident.e e

domiciliado nesta Capitall,
foi requerido em uma ação
'de Usucapião o seguinte
terreno: um terreno situa
do nos fundos do terrp"'lo
'onde está localizada uma

das· depêndencias do ant,i
go Serviço Nacional (le Ma
lária, à chácara "Etelvina
Luz", na Avenida. Mauro
Ramos, nesta Capital, com

duzentos metros quadradOS

o Ermitage é 'Jn!

tesouro não,6 U,) arte;
,

rims também -:la cultura

mundial. Aí se apo:a 'se'.l

significado interM,ci('naL
Os objetos artístico� cnmc

ça.ram a ser coI'ec;.Gll:t"OS
desde que começou a. ;':111-

cionar o museu. As i:CSCO

bertas arqueológiGus já in--
.

teressavam a. Pedro l, que·

pübUcou um decreto €spe
'ciaI sôbre a conces�;;fto de

reeompensas, por tDdo o

gênero de óbjet0s antigos.
Pedro I adquiriu igu!l:lmen
te, sem poupar meios, o

bras de arte da Europa O

cidental que foram, incor-
poradas j;�tnbém às reu-

4. Assuntos gerais.
A Assembléia, de acôrdo com o art. 20

letra "b", dos Estatutos Sociais, deliberará
em la. convocação com a metade mais um

dos sócios; caso ocorra falta de· número
"

meia hora depois, em segunda convocação �

'deliberará com qualquer nqmero.
,

.

Juvenal Schroeder
Juvenal Valentim' da Silva
,'RanuIfo Valentim da Silva
.,i; 4-F2

ORBE-PRESS
,

HO"
'LANDA - Em \t::'1, dísevr
so dos maís Sé�LOS, recen

temente pronunciado pe
lo ministro hoíandôs rle ,As'
suntes Econômi�,o..;, por 0-

easíão de uma reuníao e:n

Roterdam do Movimento

Europeú, o Sr. Andríessen
deu provas de que sabe [1.

líar seu profundo conheci
mente das realidades rbie
tivas com alegre espirito
de malícia ao fazer d re

trato do' "europeu ideal"
"êle deve possuir a ))011:.11-
alídade do Italíar;o a. hu

mildade. ('o francês, ') SEm

��mento de humor do ale
m8,0, a lógica do heiga.. a

modéstia Je um Iuxembur
guês e .0 tato do hclandós"
Re�let,Ípdq sôbre 2. receita
parece-nos difícil recolo
cal: nó' hwar certo �s. qli�

<líftcattvos ...

SI�TEMA
APERFEIÇOADO DE

AN'ALISE DE V00 REn[�Z
AÇIDEN:.r'ES

nsro.
,COLMO - Uma máquina
de (fados capaz de propi
ciar 200.000 ínforrnes ai; u
ais, inclusive 3.0{l0 re'.:l.e.0-
nados diretamente C0!l1 ?

segurança de vôo. deverá.
s€r íntrc-íuzída em breve
nas 'Fôrcft� Aéreas Sup�as.
Esta máqutna deverá orce
nar as

I
�ichas CIO:.; pilotos

e os anelais de chefia em

assuntos como, );)01' exem

plo, a necessidade de trl';i
nar-se mais em determina

do tipo de avião: mais vó-

Impressôras de Silk
Flâm�llnS - f�ri�7P<: - L;1nol�s

)
... Ye:g.derse, uma. compJeta� \Fonie.eemo�

.

tôdas· � instruc-ões têc�icas Ne�ó�io 'alta.
mentJê • comp�nsarlor. Pr.ê�o Cr 600.000. Tra
tal' com dr. Milton Ed. Za�lia 80. andar
apto. ·802.

Sereen

onais
os' por i:lstrumento:;, eí.c.

.

Este
: nOV\; sistema é o

aperfeiçoamento, r.e um

processo '-J.ue era, emp:·2�,1.
dos pelas' Fôrças' .1 é�'l'<' i'
desde 1�50, e pero qual os

fatores de segurancn no

vôo são cuidadr,.�;l),"Ll?l1tr..!
registrados e analiza 1(·S
por meio tia téC'ni::n. l':� 01'

denamento ;'I'e dqdr., -::lb}Jo
niveís,

prevê a ati< rtura de

crédito dE' 16 milhões
'francos su'cos.

Nêste �I�ntido, o C01l3E'

Iho Feder!',! Suíço, 01:1 rnen

sagem enviada à Càmara
dos Representantes e ao

Senado, pediu autcrízaçáo
para ratificar o acordo U1

tre os dots países.
Revela . ainda, a men-

um

de

sagem, (1l'6 a SU1ça tem
"

.

iiteresse em mar-ter sua

posícão comercial 110 BrR

síl, já que fste PaJé, é, um
dos seus melhores clientes
na América La tina, e que,
apesar de ser urr. oaís sub
desenvolvido. o S�\; estado
de Industr+altzacão iu::;�.ifi
ca uma. :3 inda fi:'.::1 nceira.

SUIÇA DÀRA 16 lVnVI(>ES
DE FRANCOS AO ,3,"?,.\SU,

ORBE-PR:8SS - - i3BRNA
_ Deverá ser ;,�l;ii!c:1fh ..

nos próximos- dias, '(I acôr
do de co,-solidac8," en tre
a Sulca P. o" Bràsil,� 'l, 1:J.!::1l

- ---,,-�

..

COMUNICAÇÃO

.ti. D�J:ej;Oria do' Clube "Doze de Agôsto" reunida, tomou
as segullltes resoluções, que vigorarão para f t

.

" os e,3 ejoscarnavalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS

BAILES A SEREM REALIZADOS NA SE'DE SOCIAL

I'

Sábado _ 27 _ Baile ele Abertura
Domingo _ 28 _ baile na Séde Social
Segunda � 1.0 .c: Bane In'antil na .Séde Social
Segunda _ 1.0 Baile Adultos n.<:t "Séde Social
Terça _ 2 _ Baile na Sede Social.

OS BAILES. COMEÓ\lÜO:
IIP"" ,,'

' '

Para "'adultos as 23,00 hbras
Para infantil as 15,00 as 19,00, horas.

,

.. MESAS, -:' PRI<;ÇOS: �, ;'
.

,
' ..

Na ·SMe Social - 4 noites CrS 12.000, _ para nã
proprietários

Na�EÍd@;Social' -.;,,4 t:Lt»tl'lS'_"';, &.11).:010.000.
prietários '

Na Sédfl Social - j noite - CrS 4..000,
OBS . .,- Cada sócio só poderá adquirir
ROLHA -:- Cr$ LODO, por noite.

. 'CONVÍT_ES:
.

Cas,"!l - Cr$' 20.000. para todas as noite',;
Casal _ (;$ .8,OOO� para uma noite
Individual' ;-c- Cr$' 15.000. �ara todas as noites
Individual _' Cr$ 6.ÓOO. para uma noite
E�tudantes

"

devidamente credenciados
Cr$ IO.OQO. pam tôdas. as noites

- 'Estudante' devidãmente credericiados
.
Cr$ 4.000. POt: uma noite.

, A lfOsse cl" mes:1 não dará cliréito
.

à entrada, sendo
necessário. a carteira e o talão do mês ou (anuidade de
1965) ou o, convite acompanhado de documclOto compro-
v,ador da identid,ac1e. \

,.INTERCÂMBIo,: Cr$ g,OOO. por todas as noitps
Por uma noite Cr$ 3,000, I

pa!':'] pro

uma mesa.

RESERVA:

1 - As senhas serão distribuidas às 7,0{l horas do
dia 13 de fevereiro (Sábado), e a venda será iniciada às
8,00 horas çlo mesmo dia.

2 _ O pagamento será feito no aLo da quisição,
3 -'- Os convites obedecerão às exigências est'ltutárias

e poderão ser requisitados a partir do . dia 22·2-65, e se·

rão entregues após 48 horas.
'4 _ NOS DIAS DE BAILE A' SECRETARIA FUNCIO

NARA' NO HORÁ'RIO DE 1400 'AS 18,00 HORAS, EX
CLUSIVAMENTE PARA VENDA DE CONVITES.

.

'5 _ No, ato da aquisição do convite O sócio solicitan
te deverá:

A _ Apresentar a carteira social e o talão
I> _ Os convites !Só poderão ser fornecidos

tari.'l.

do mês.

pela Secre-

7 .,- o- convite não dará direito a mesa que será paga
a parte.

.8 -:- A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FEITA
PELO ASSOCIADO.

1 - E' rigorosamente vedada a entrap.a de menores

nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) _ 'só acomp.anhados
de' seus pais.

-,
'

2 - No baile infantil só será permitido a dança até
::. idade de 14 anos.

3 _ No baile infantil não será permítido o uso do
lança perfume.

4 - A qARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES 0\.'
(ANUIDADE DE 1965.) OU O CONVITE, SERÃO RIGORC
SAMENTE EXIGIDOS A EN1'R/Ü)A.

5 _ Os' port'ldores de convite .terãà que apresenta;
. documentos de identidade.

6 _ Os cartões de frequência não terãó valor'para (

carnàval.
SERA' RIGOROSA''-'!P.1I.TI'f'F, PROIBIDO O USO DO

LANÇA PER.FUME 'COMO El'T'T'ORPECENTE (CHERETA"
AC0nselhada pela pratica, a Diretoria esclarece os f

guintes pontos relativos 'lO Carnaval:
1 - Não serão atendidos. no decurso dos Bailes, l

sos de esquecimentos de carteiras sociais ou de anuidac.,
2 - Não serão atendidos. no decurso dos 'bailes, pta

dos ou aquisição de convites·ingressos,
3 _. Não serão atendidos l'>edidos de ingressos a f,

t6g.rafo·s.
'

Florianópol�s .. 29 de, "Janeiro de 1965,

·,):hr�$ do Uvrame:r:.fo � SE'cret::írio Geral
'.,'.

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dois Milhões de o
•

elos, .

ORBE-PRESS As colé- das antigas cívíllzações da' Zirbaran, Ribera, Murh.o;
Babilônia e- Assíria, do Egi- Magníficas amostras do que
to, da Antiga Grécia e Roma, . criou a cultura artístíea
do Oriente Próximo e Má- francesa.ao longo de cínco
dia, da India, da China.

.
séculos· (XV começos do

São extraordinàriamente· XX). Uma considerável co-

.

ções do Ermitage se com

pi"E'''''1 de dois milhões e

meio de objetos. amais an

t15" ueiés tem perto de meio
.

milhões de anos: uns toscos
formões da antiga idade ela valiosas as coleções da arte

pedra descobertos há aI- da -Europa Ocidental: ocu

guns anos na Armênia. Os ar parn mais de cem salas, Leo

queólogos soviéticos reuni- nardo da Vinci, Rafael, Mi
ram

. igualmente muitas guel Angelo, Ticiano, Rem·
obras de arte prímítiva: fi- brant, Rubens... E'. ímpos
guras de mulher, ele animais. sível enumerar as obras de
de peixes. de aves, talheres arte que podem ser vistas
em osso, em.chifre, em mar- -. no Ermítage. Temos a me,

fim de mamute ou ern pe- lhor coleção de pintura 65-

dra. panhola depois da coleção
Temos exposições de ob- ,do Prado

.

de Madri: qua
jetosmuitos deles únicos - dros de VeLilzquêz. el Greco,

leção de arte inglesa: Gains

borough, Rommey, Rey
nolds: Há uma galeria de
retratos escultóricos roma

nos. uma coleção de retra

tos de Fayum e umatecídos

coptícos, coleções únicas em

seu gênero de objetos anti
gos Syntios e (18 .prata &I1S

sãnida, achados na sua

maioria em território so

viético.
O Ermitage cumpriu du

zentos anos, Mas nao
.
de

completar-se' .
e ampliar-se,

Como exemplo, podem ser
....- __ .. - :_-,-----_.__ .

Que outras coisas desce
brirão os arqueólogos. sovié
ticos? e onde? ,Que será adoPRAIA - CANASV�IRAS

.

f .
"

.

LO'rES'"

dencíal '-'_ Luz Elétrica _. ·Ruas
Para Transito de Veículos.

EXÇEPCIONAL
.

OPORTUNIDADE

;
),_'

ESCRITORlO DE ADVOCACIA

'DR. NILTON PEll.EIltA·

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

- tas.

PED.UÇõES
"

'.

'�allenta. ãirlda a deter.
minação dO diretor do· Im
posto de Rend'a que a de
preciação deverá ser.' de�b�
zida pelo contribufnGe'; que.
suporta o encargo econô·
mico do desgáste ou ol:is�
lência, de a,côrqo com às
condições da proprieda,de,
posse ou uso do bem.
Também a depreciação

da diferença do valor re
sultante da corri�r.ã('l mo-'
netária do ativo imobiliza
do, dedutível da re�eltà
bruta op?raeional éomo eu

cargo, seri. também .. reali
zada em duedécimo,s: �fl ta.
xa anual .de dept'ects.ç�w
que for aplicável ao iralor
da aquisiç?io ou incürp�J�a.,.

.. j� ção. a po.rtir do mês . �;m:

que tiver r.ido con't:,1.)5i1iza-·
dit, no último pe:-;o,fo

-

de
base, a correção rrioneta
ria prevista' nas I�ei3 .....

3.470/58 e 4357/64.
Em se tratando de c.)tre

p,ões monetárias feitas an

teriormente ao perÍ'JdG de
base do' corrente exercl-:lo

nnance.tn d� 65 n:{ forma'
da Lei :1470/58, es�a dellre
cinção �E;rá 'calcúlada !).

cmneçar
. (16:' primeiro' 1':i08

do mesmo períOdo.

,'4' i
I
I
•

IMPRESSORA
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quírído ou trocado? Que re' citadas as exposições con-

cebemos como presente? . sagradas à arte estrangeíra
.

Porque deve-se .dizer que I' .conteporânea.. NÇls .úit4riós\ ��, �
recebemos -muítos presentes." anos , o museu recebeu 'lua-
, Mahammed Zahir Shah, rei dros do píntor norte-amerí
do Afganistão. envíou-ncs cano Rockwell Kenent •. pre
UIn,I),S cabeças' de Bodhísatt- sente do autor;

.

obras do íta
va e 'de Buda esculptdas em, . líano Renato Buffuso, dos
pedra, Têm dó:s mil anos. alemães Lea . e Hans Grun- ,.

.

;

.. '_

:�.. t; . J� '��.,,;.�\ f' :"'
":

-

:
.

Ja\va�ar!aI: Neru nos pra- d�g•. dos belgas Kurt Peíser '.
,

.' .
"

..

'

'.- ��."��"r\.II.O�,,-t.
.

\
senteou com um biombo de e Robert Delnest e uma .co- O

..

f'f'e' itas R' p..ceberem'.:...B'e'm" ne-··:Bal.ne·.�r[o ·M.orro :d,nsmarfim talhado. Um antigo leção de desenhos mexic�- S. 'li! 'v .... l -u; U I v

colhosíano 'de 90 a�os: Fi- nos conteporâneos, Para . o C"'" ':�íAIRA' O-'E'
·r'

M"'A',iRTIN"I Rainh do��:tc�e d��a���:�s�e �:� :��n!�sc�n;;��1r��:��6::;- '"

': onventos."'; n r. ....:,'., > '.' '.a cem ai o

;� ;;�.'da' suecas achadas '=:.::;o::P�:.: :;:::: Atlffilti��Ca1ar1n�Ílse
.

.'

tória da cultura russa onde
se' encontram agora refleti ..

das,muito mais amplamente
a 'Rus de' Moscovía e a é:JO
éa de Pedral.

Q.. BALNEAfÜO 'Morro dd�<:tartventos �

estev,é" Ill�lÍto ·m�vimentado 'n�ste '.último' fim
Impôsfo de

..
Ren

..

da. de sé�ana, com a V' Festa.ida Rainha do

No Melhor Local - Bela Zona Re<Í- .' . Atlântico Cat?rinellse:. recilizad�" ,ng,> Iate
Reve.��id�s Fixada's 8'a'ses ,d

... ;·a.... :.'d... L�p'·rec·.. ,'·a.ça-..,0'
Clube da.quele bálneáf.io,.Pl"oth():vidaP,ór·e�-

II! � . "" ta coluna e patrocinada pela: água· minera]
Tratar com Heitor Éiaencoul't. 'lOS ("1. d d'

.

.;
,. da Guatda','

' .. '. . .

bacios e doming68 no Io.cal e outros' di�s ��.' o.ativo ....as e·mn.r,êsa') p.ara a - l'fo st.bado i3 tarde "s'
., '

...

'

'.

Hua Frpneisco Tolentino, 21 - Fone. 3950 '.
r-::

. veranistas foram. aprese'l' - YEDA, Sii,,·,�, .Ruinha

d.DdUç.'.;O do' Im... P,.',:O�� s't·o·.·.·....'·..d.. e ·Re·n'
. d.,'. ·a... i:�:S :a�o��:cin:con�eac�:"i� �o d!�·����i��m�:p�:�o:b���

�
.

g
. desüle oflei:ü das candida- ínú:i1e·r6� véranistat que: 10-

Rio, 2 - O dlreto"r- J; ções' de pro�uzíF,·· (j'l,'J.lquer 2% não tendo ad:lill!::dJ tas o:;n t;aje de s,laqUe. na tO:l O· Ia.té ÚlllbJ:· j\f(.mj dos
.

.

.

D t' t d
A

t
. .' "'; "

.

1 1" do 1''),'" Con.·v·en·.·_to's.:· .. ·Y11.1>na. i�5ta que .

.

.

VENDE-SE UMA PROPRIEDADE NA epat amen o o Impos o que seJa o
.. pe;;co�,.Q <J,i)r\l.n� cota de dépreciacii.o· !'ire. passare a verme .1a , uc. - v •

- r'>ILSOi'l' ::'reJta� e_ seu
de Renda baixou, a Ordem gido pelo balang:) Jo exer rente � terrenos, salvo) em A Comissão �ulga<;l.ora' com- virou á;6únava( s'endo' um <llove", a ':>cm,'a �:;na Eloi:-

RUA SANrrOS SARAIVA, No. 1269,. NO de .serviço no. {, dis'.�lpl)- cício social. relaçào aos melbOl'ar"t1én- pos-ta ·dos se'guintes 'mem- pos 9,nimad�res q-decorador Sá Teixeira, fillv. do Dr,

ESTREITO, COM O TERRENO MEDINDO nando a dedução do enl�8.:· tos ou cónstruções; a �ré-' bras: Sr .. e ,Sra. Coronel GarbeHotti, ·qü.(�' conlC'.ndou Celso TeL{e;r't ") ,ma irms.
go a título de depreci'tçà'J, cONrü9üES dias ou construções' 1,1.1:0' Lauro, Cúüha Ca .l1.pOS, Pre<;� ci "cordád". Suzana ._ tOp''J3 partdp;i-

F61UNl\riD·EoTsltOES CDAES'A FRREECNTE-ME CPOON-RS'T9ROUI'DD: tcomo rlls�o, dIa d1'eC�lta bru
F

.
\. ..
'. _ alu1gados. nem utHiz::vJos pdlaa' nCOomdoiSScã�r��a�xo-ec�ta•.�;l�aO·n.,��,· " ,,;; ;;TN'

.

H'','� ""õ'ü;'a 'De Mar- I'Maamrtl.dnae. f�:�ot(tl.,a·md.�. ,�_Mtaai)rn;1.be�.m'�
.

'. .' h. .a oper3.ClOna a'3 pessoas ns� que iii, (Í"precHlqaa pe .0.. proprietário 11,t produ c_' .,_ - .. ..� ,lio.'l-I. .� ·f�· . .

_ "�, ""< -

. A····· � jurídicas acumulada' deve!'.1 figll�'ar "'ão dos seus r:ncilr:l€r:.tos Peputado' Dl.omício Fre.itas;. tltié. recebe8;' ur..'n' bonita
o jovem Paulo Freitas" fi-COM 11 PECAS GAL. GEM E PORAC D t

'.
.

. ..' _. . .

1
,;

d :,_. Sr. e �ra. Ferna''),do "ITiégc_·; •. taéa (llll-biaturÍl). ;ias n-iãus lho n1al's moe'O do Deputa'-
. ,,"

.
\. e ernqnou que 11[. 1'81'1- no .paSS1'\70 rw.o ':!X1gJVe, ou eSc.lnados à rei't�nc!i'l,. �

- , �. -

_

HABITAVEL. TRATAR NO LOCAL OU são elas declaraçiíss �ie ren' em COl'r�spollÕ.êncla, com a bem,' qU,e norma!menlG JQrnalistas'·Rh.ul Caldas Fi:':' 'da ,cronista Ber'I(!}i ,C('sta, do Diomício Freitas. aconl-
d· t

' .

t "1 "'d' 11"1(_0,· B.ori" Ostergrem ......08-' ele ·_CT1..�..,iu.n.�·3.." �Q.,.fe.re::ija, p.e- panh"do da'
..
lu·o.rena Cla"l-PELO FON.E 6231. 1I11en ·os aas empre:�i1S,:n as COIl ·us QU '3.ih)-CGn�as allmen�am 'e valor '.:lom o ... - .. ...,-

'cl��slve iI:;>.:; flrm:J.s inrüvi- do ativo ,.1mdbEizado, cé:-J-. tempo. como obras' de· ar�e ·:1:'l1r ·lhln.es:· I-vori Gomes e lo 'H!5'tel
.

Balnéál'h Mo·ro. c!la Doviche.
duais, séjam observa.dos" tirmando. e111: dg(l�' as ta- ou ·antiguÚÍades. Sra.." Brigite Gorihi Lelner- r10S Ci)!):velltfj�.,., M9.chaÜo e

d· l·t· , ....... xas anual's d'e' d .�
-

Q" d
-

h te·.: Y'e' A. a-. Si·lva. Ral'nh.a de C-ia.' d·. 8"' Fl,�l'.ian.;jp"'o1iS,... ofe-lSpOS n 0:3 C0l1u:\,.,03 nas .
- ,epn"�lur�.J.0 uan o nao ,0l!V€':- cst:e �'" -

Leis 4.357/64 e ,:�,j05/64. resultantes ds. -,luris!)l.'ud..ên cificação das difet3i:t�3 "ta 196i. 'A_Comissão l'l"eSidid� receu um brlnJe , eas . pa-
,

..

".
cia e' as fixadas .

pnr atos xas' de d€preciaç�o, nem pel9 CQ:ronel :J'.,auro Ca!11'" trones.sei;: ,':_:,..'. ';' Sra�,: Hlo!
- A'SSJ':11'1 'a" ";â' 'e':'r'll�!i'(')' 'r"['aq'11e (1 Ins,·t t

.

N' 1 d' d 'd" fI·' p'os, e·l·e!!eu. Ral·;". h� . do . A-;-.. .(Te:·,J:'eia, 5...,_Í',re�t..:ac,"'; ,D.;;' lte (.LO..
i-1

". ,,� : ',I. ',-.
"
' , .,.0, Ll'U o \ ac!ona_. e ,a lVf� la, a a ta d2 ele- �..

- �
.

le 'el1ca�r'go �
-·... '·t,ll'o (e"u'" Tec'lo'oO'l'" �t', ,." , I t .

t
- .' t'1_aAntl·�9·.'de.Sa.n.ta 0at;1.;.ina de)·iF.'reitás:,· .8,1.1."'il"l.·. (Et\na).. -; '.

.

" ".l....' ).
.

ç -

.., . "' ... , d.e "'. óll\- dU.JS m.eu ·os para IS o, �c'rá IJ-
W \'

Advogado . predaçãp' d'o custp: de·.,a':},�li titi.üção ·pela nuLlic::.çã0 Qrigatórla a utiliz':V::iJ' dà de 19t\5 -- A bonita . YerP..'- ·Pereira. E:
.

E4u�tdD' (Alici-

e UE.U�) sição ou ele ''',iIiêQrp01:::J,(;QÓ' periódica do imlz� ele v�ja caxa !;lplicável ao'·; 'Jens de. nista NArRA BEATRIZ PJ.; n:li�') .Men(!t;l.ü; .Qfereceram
ABELARUO' H. BLUMENBERG .l. ..Q de bens ii1tegí'ã'rit�s""d.;, "at� _ útil admissível '':)a.!'a ('ada maiór' vL'a útil q;lf inté- MARTIN!, rc\)resentante do briÍ{ÚS !?�:11� :r.CRainha e

A.' HAHN. vo mobilizado, �ei:/ ��;cu-:: bem integrante j!) ut.ivo gram o conjunto. MOrro dos Conve�.tos; fl;.l pará a S�l),�fint.:o. .

. SoliCitadores lado, a partir do '·ano . .bad· em ieferên1cia. '. Esclarece' ainda que o segun40 lugar. ('lupl:;I:t,:;)
.'

.,
. .

"

/

'de 6�, �ín clum:lh\;h�2�:. �i�: ,;

:usto. dos' bens adql.liricios Grac37 I:.ione ·�amegc;. ql!t
'.

-@S SItS; Dilor e Hi'li\rj(j

R,...,a Consellteir� l\làfra . 48' Sala 2' t.axa aúual d� depreci�d',o,': ,Foi, .. entretanto eST:abe- ou crus·, melhorias' rcaiiz�-' representou a praia. _do Fcr- Freitás (irmãos, �e3ti'1enm
ACUES: CÍVEIS' TRABALIDSTAS, Co.-. �'. contar do _K�S er..� 'qi.',c_ () "..lecida,.a taxa. al;1V,l ,dc:'9/� das, ouja. ;".ifd'a 'iitil .. 11ltfa..- te de )i.'lori\ll'lóp'Q1i�."> sempre. 'em.CQri{D,!��O. corrl a

-

. "

bem for lnst:üad'_'. :Jm:to preciação de edlfícios f. passe o pei'íodó' de U!'l.l c-;·' ";. ·cO).Ji(i1vâ"'�ó�nor-ôlit.ail� e

l\1�RCIAlS. PREVIDENCIA SOCIAL ETC em serviço JU flll c::;nc1i- construções, à :razão de xercício, deverá' prilnéira-
� Pa,rticipar,am.i do d?sfi- das. -ciãades óvi'/linV\Ís. ')l:c�e-

. .

t
.

't l'
. le _:_,Ci.a.uclig,. Dov_iche. '00...•. '1- cenr10 'torlo éórlfoito' e as-men e ser catn a lzac!o pa-

' l,< .

lista reo
.. ':r;es.entante êla P··319 s'istência: as', ri�'c:icàS' e aCO:ll-Ta depois ser depreciado. . - .' .'

° valor do repa.ro,. �ia Gljarajá. EcH Alvares.'/ )a- panh�ntes '·q.lJ,e.�:t� estive·

irl
conservação ou da s'.lbsti- bral - Misf' ":im..a.r!a ri o; rani. Nota.mos que o V.'pu-

I" Santa' Catarina. IIele11hr;� ta:lo Fe4eàl.l,"ijiumíc!·) Fiei-.� tuição de partes, que im- ,. ' .., .

portar no aumento' d:! v.i- Oltrc1a. (est.as, nán ecncor- tas' e,' S1'a eS1l.nva111 l'empre'

dá útil prevista 11') '. �tQ CO: rer�m ao. titulo. .
Segltj.ndo ateptot ::J.q!i.el� : giarfd� (1.-..

'

" aquisição' do respc'etiv(>' Gracy EHal1e L.amego';· 11;18 contecifu,�hto': que' . '. movj�

bem (quando. esse ahmen- Maríi Boelt!!-, 'l:eprêsentin- nHidtou·; ti új':úi '·{alado 1:al-
. ..,

. te' li.a Prã.ia Arroio _ Si.�'{1; neário do: S�lt ..10 Estado.to for superior a url1 aro) .

deverá ser iguair,{eüte cu- de. Arara,'nguo.; .: i,araine Os 'Freitis' S�9: uns Qelil

pitalizado :para "0& �0J.d.:. E�ig; ve!:alÜstà. 0a PJ;:iia ctt;'· m�m; ;r�cebeIif'-l:>erPi:;'
.

los de depreciações fi..ltu� caln;bÍlriú�;. Lourdes· Maria .

�:"_, •...' ".ç::';�'�':'i .' -. ,'. \Ca.rneiró;'ç.anisv'ieh:a�; Ma- . AINDA-' fI;lÜ),'{ldo
.

dI') M�:r.-. O TOURI'NG rol b ...
.

.

.. � .. ...'

"

\, u·.e uO

l'�a; do Céu Correa, Pt-;'i$ ro ··dos COl)V�n,'tos, _ no!dp:- Brasil, que no próximo do-
1'e1;'ez3; Tubarão; 1Irb�H: 'mingo:, tproinq;iemos· .. rim mingo vai prómover Uiil

�eier;' Praia . do Riu �ij,o, pa�o ;de
. -m:ior" ii; t:l1:'t�á�a,' passeio turístico .- .conhe

Gdt�uma; Nairá Beatriz D-3 conifeêcionadá.· pelo decota- ça as Praias de FlorÚ'nopo
Matiine, Pr'-I.Í3. do ]\(f "''1 d�r; <;i:!Ítbe'.k;tti, as, m�ça'S. lis, em ônIbus da S�r;to An
dos Conventos Arar.fl.ngl':'; ,de ,igteg-�c;·'··e Oil: homt'l1s lO d;:t- Gu��da - teu:; co�o
Regina �:3_r!á �Ca�n.�iro, de ·"romana". FOi aluo fiue conv·idada especi$.l.ll a Ra
Praia da La�ô<)' Vera B�- chamoú !,nu\t.o iitençãó pos inl;la:

.

do. cAtlâtl�i;:;o Catari
ck�J.\ Praia de Jagu:).runa· milhares de 'yera!lista .'. que' ·nel1.ese .de 196'5. Naira
TUbarão.; Virgll'1ia Mf1ria es.tava:n� ,na: ;pDf!f:a;O . 8'i. Beátriz,né "Ma!"ti�e. t'.:I f'as-
.Carneiro. '- . Oarot�

.

nadar' HiÍário irreí�as. ·�!l.du. ,�eio terrhinará ·.�om' ,mIa ca-'
de ·Flor.1anópolis, !'epr�se!'i' .1l1aroãda na �ag6a da
tau a ]?raia de Coqueiro.�. CO:MPLETANnO .. (>

.

C-_Onceição.

•

programa J.::t �l�;;. !.<'estú da

H'linha do A�l:'ü�tic:i C8"a-�

rínense de 1963, foi reall
zada urna bonita regata -à

vela com os clubes Veleiros

e JangadeÍ':t:>s :ie ? AlEgre,
no domingo a tarde, com

a presença da Rainha Nai':'

ra De Múdne.

_:_ NA NOITl-� de

og, as V2t:cn\stas l'C'Íln'I"llll-
58 na bo;t'J doH(lt�l, c;·m

uma rZ'.lrlléV)
.

clan'.;:lnte.
p�rtlcjpan.nd'J· 'joli".ns g3_U

cuos e ca:�arinpn8es que ES

tão , ver�neari:b naquele
maravilhoso balneúrio.

- NA BOATE do
Morro· dos Conventos

Hotel

lestravam 'domingo à noite,
o Sr. e, Sra .. Co�,);1el Laun
CUl�ha

.

canípo,s Presidente
.da CEPCA";: Sr. e Sra De-

. putado Fernando Viegas �
o Sr. e Sra: Dr. Dilor Frei
tas .

.. ""':""TAMBÉM notei a pre
sença do Nilson Bender,
'(lue ll:;t sexta.:::'f�lra •.. pefnot:'"
tau naquele, HoteL

�".��..
' .

:- ESTA Coluna, em· no ... ,'
me da coniitiva de Floria.

nópolis e da.s demais (1Ue,

participaram daé:l1ele a-

,cóntecimento - agradece
tôdas as gentilezas a t.o

.dos 1,1ÓS - principalmente
Ji; este :colunista org·�nh·1-
dor do comentado aconl.eci
mento q�e",. promoveu 1)-

.' �ALNEARIO �0R:�O. DOS
CONVENTOS. Qbr.lgado!

.

, .:', } �' ,

Balancet(., da Receita e -nbspesas relativo ap mês de dezembro de 1964
'.

..

•

'. :,' ',;,' : '.� �

'loo' •• ,:' t l. :, � .'.:� ': �

:�.
�ISCRIMIN4Ç:AÔ: . .RI(:Ct:IT�, '

.� "
.

,DESP:ESAS SALDO

c'<.rrteira .4e Peculio
Saldo do mês 'anterior.
Re.cebido 'pelo doc. 'D,O 1
Recebido p/doc.' n.o 2

Pago pelo doc. n.o 1

765.973,80
, ·4ÚOÓ.09
)16.524,20

tl26.99g;QO

Conclui que' nos exercí
oios fin""rrceiros de ·65 e 66
as cot9.S de depreciação sõ
bre a v�Í'iação resliltante'
ela cor:e,;ão monehn!? do
:;J,tivo i'l'.cbnizado, são C':i!-
culadq,s, . respectivamente"

.

sô.bre 50%' e 70% df_queIH,
variaçi'.í,o.

"

'.,'"
.

\ Foram ínstitu1clos' para
controle dessas'detfllções
de renrlimento,; (}:;;..,,' f�.l''mas. "',N' ; . , .. ,,,'

.

Oscar .�'��rioe{ Bà:r.bo1\a, Tesoureiro
e soci.echdes, a pal'!�i:: ". c1q4�.k� ': ��'it",,, r

. .1, .,. ,'.,:'
•

,C91'l"�nte (;xercicioo .�.:k;
.'

�'·�",,;;_!�,�'Ô:�;,iW:1:���.rt:J��i�;0���t�;:;�/';·

Carteira de Auxilio
Saldo mes anterior
RecebIdo pelo Doc. fi.O 1
Rece'!;lido 1'1 doe. n.o 2

P:õ.go pelo doc. íl.O 1
Pago pelo.doc. n.o 2

Pago pelo doei n.o 3

567 .'lÍ5,20
,455.000,00.
.

12.50MO
624.615.•40

Ça.rtéira . pró sêde
Paldo mês anterior
Becebido' p/doc. n.o 3
Recebido pela do. h.o o{

.: I
.

312.229,40
20.QOIJ.OO
1.979.60

334.209,00

Total Cr$ 1.785,822.4.0

. Banco do Comércio Cartei;ra d� Peçulio
Banco dp ,Comércio - Carteira de Auxilio ,

Caixá EC,onômica }.1'ederal -'-o Cartei,ra Pr6-Séde'
Soma, , .. ,

lflorianópolis, 31 de d�embro :.de.1964 .

>

.
Vital Manoel Machado, Presideí'.ite 'do Conselho

).
796.998,00

3.0.00.0,00

, r

12.0.011 0.0
3.600,.0.0 19.200.00
3.600,0.0 ,605.41.5,40.

,

334,209,00

Cr$ 49,200.00 1.736.622.48

Cr$ 796 991lo(j[)

Cr$ F:n5.41 <; 4.0
Crjj ?-34 '>0 ....00

Cr$ 1.736.622,4Ci
"

',:-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ID �itClragB e Tele'isão NOre�ÂlDçricaD ·�ukarno
manôõ

.

8 ajuda0 nos E8ta�u3 n9i�llSu � ró n Inferno"
WASHINGTON, ----: o tas, "os víetnamítaa do Sul Juda' - à Indonésia, desce

amariam os Estados' Uni- 1951. Queixando-s!J c!e al

dos".
'

.

'

,

gum�s das condições que
,A pergunta se talvez a dl2'; 'te�em sído '

Impostas
oníne, 'em, seus l'r�pr�os com €lia, o presídenre a,.J

· têrmos, não "sê intromete creseentou: "�epitp;, vâo
muito nos assuntos dp (lu: para o' ínrerno com sua a

troo países", Bukarno: 'lin.-, juda, se slgmflca
'

'amarras" ;

da . disse: "Minha experíên Quando'
.

perguntarem. se'
ela é que a 'Chhn respeíta não havia co�dições implí
nossa necessída +e de ser- citas em' suas negocíações
mos livres". Os Estad,:)s ir· com a ,China, . respondeu:
nidos deram !112-l:> .re ir,O "Não, não!".
münões de dÓl,1.IcS c:a a-

, "

(_,FERTAS
OfERTAS
OFERTAS 04

, , ',�' . .

OFERTIS' DA
O F E R/T 'A S O A

OFERTAS DA
OFERTAS 0.1

OFERTr$ nA

OFERTAS DA
O f E R TAS :'(1,') A

,,O f E R-T A s- J1 A

,
,

SEMANA�
S EM:'A�N Á'
S fM A N (1

SEM A rJ [l'

S[fvlAN;:�
PE M A N A

SE Mlll\JI1

S f M A r' A

presidente SukarIib' da In

donésía declarou; nova
mente aos norte-america
nos: "Vão para .o Interno
com a' ajuda de ;vocês'�, e ''1

firmou que esta contínha
condíções] Disse .que, o ' me

lhor que _ ppcleqi ràzer
"

os

americanos á' "nos deixar

sós". "Vocês se' íntrome-
tem muito em nossa exís-

° Prefeito Municipal de Florian6p.olis, faz público, a tência" -:- acrescentou.
quem interessar possa, que' se acha aberta pelo prazo de Em sua apresenta-ao num

10 (dea) dias, concorrência pública para a' ornamentação programa de rádio e tele-.
da eídade, -ínclusíve materíal: e mão' de obra,' durante os visão dos Éstados Unidos --'"--------------..;_-------

festejos carnavalescos de 1965. disse que não tinha os mes Aproveite:I - As propostas, devidamente se'adas e assinadas
mos problemas com a Chi-

,

'

em sobrecartas fechadas e rubricadas .pelos concorrentes, na comunista e que êste
, Adquira �Agor� .Seu Culth3ô d� molas

deverão ser entregues ao Serviço de .Tur·smo' .desta' Pre- país não era comunista 8 E P
- .

feitura, ate às 10 horas dó' dia 6 de fevereiro.
. e nem' estava desembara- ,ague-Q

.
II - Os proponentes- deverão anexar à. proposta, çan=o guerrilheiros, mas Em' 25 Presla�ões n,a' A.' Mo.delar '

desenhos em côres, da ornamentação a' ser feit,<:i,.
voluntários, na Malásia. !'

III - A abertura .das propostas, a aprecíação e a anã- Acrescentou que são enví-
---- - ,__ o • .�

lise, serão feitas por uma' comissão, prévíamente designa- ados somente em resposta Concorrência Publica ,.N. 65· 916da 'pelo Executivo Municipal, no día e hora que se _f'nd:lr
a um pedido dos malásios

.o prazo dêste Edital,
-

no Gabinete do Prefeito Mun,icipal. para os ajudarem a conse-
Os interessados poderão assistir à. abertura das propostas '

guír a liberdade. O· w-esi-
e rubricas. das mesmas.

'dente índonésto : dec!'arou
IV - Será considerada vencedora a proposta que no

, , ,.
. também que' nunca seu

Julgamento fióaI,. apresentar melhore,s co,,.ndiçqe� ..g,e�ais- país voltara às Nácões 'U-
podendo á comissão rejeitar as propostas no t<;Jdo 0\1 -ern nídas sem que; a entí �s iI;'
Parte ou sugerir a anulação da concorrência. se �,mes· seja completamente reor-:
mas não preencherem as exigências do presente Edital,
não cabendo aos concorrentes qualquer 'índenízação. ganizada.

. . Oprogram2. foi filmado
V - .Findo o julgamento, a comtssão emítírá seu pa-

recer escrito e submeterá a aprecíaçâe do Prefeito. na Indonésia, na semana

VI ,- A -ornamentaçâo deverá ser colocado por ope- passada, e pa,:,.-l. cá tvazído

rma wenced
','

e,m avião para a presenta-rãrío da Firma vence ora.

VII -'° Chefe do Executivo Munícínal anrovará ou ,ção de ontem, Sllkarno
,

da Teí disse atn=a rin" deseja re-
não, o parecer da comissão, nos têrmos a elo

A'
lações

amistosas, com.
os

'

,

, 27 de j�néirO de 1965 Estadós Unidos 'que gos \

'ta dos
'

norte-americanos,

Paulo Gonçalves 'Werber Vi�ir;:" aa R')� porém. "não -gosto da poli- .

PREF,EITO MU::fiCIPÀL tíca norte-americana para
com o Extrenu 'Orl<!l1te",.
AcrElscentou que era úm

:sentimento 'IlUito espalha.. Ninguém ((escollhC''!e h"

do, que agora ating� até je em dia,.os 'tra1nJhos t'

as Fili;pinas, outrl)ra colô
nia norte':'americar.a., on

de houve mari.ifest?çõea �t
los disparos. eoritra int.ru
sos filipInos em I)ase nor

te-americanas. SukarrlO a-

-" .. _ ...--------,-�--....,..-�-��

Município de Flqrianópolis
SE:":RE'I'A1l�1\ DE ADMINIS'l'RAÇAO

'

EDITAL N.o 3,' ,

Concorrência Püblíca 'p�ra ornamentaçáb' dá cir
dade durante os festejos carnavalescos do corren-

te ano.

Forma UtHiQade PI
REX Para Forno Cada'

cs 1.190·

"COMUNICA�ao

° Departamento Central de Compras faz ciente aos

interessados que .'se àcha aberta 'Concorrêncía Pública,' a
prazada para 0 día 26 de fevereiro, de 1965, conforme. Edi- ..

tal publicado' as fôlhas 0.0 2, cio Diário Oficial do Estado
.

n.o 7.738 de 25-01-65, destinado a venda de veículo.
.

Maiores informações serão pres.a tas diiriame 'te, na

séde do Departamento Central de Compras lccaiízado a

Praça: Lauro Muíler, n ..Q 2.
'

-

AFORMA CERT.•DE·FAZERECONOMIA

DE'CIO 'COvr:O, Presidente em Exercício
5-2·65

Pe,scae a fé�Jnomla dO nosso jitoral
.
Jorn. Angelo Ribeic, tes às condições de saúd.e corre na agricultura e na tarinense 'Õ 'Jral'lileiro. As- Uva cqntl"óütl'>::-:,a, aiI;·.ia.

dos rebanhos. Além do pecuár;a, não' dizem res- sim sendo urge que o E�- para �lm all.lv'nto da l.!.',
I

mais deveremos ter em, peito' às espécies' anhYl�is tado e os municlpios, "w'e mentação dt o:r:gem ,'nl
conta o fator tempo de de- 'lue habitam as águás do são o!' intereS2'ldl)�; imed:a- mal, o que \ale (lizer, P::I).
senvolvimento de plantas e mar cuja criação a '!"epro- tos no melhor de<;envoÍvi- teínica. às nc-:sa:> popul9.-·
animais até· que umas � dução estão' entregues' t.ão me,n-to .dessa lucrativa. in· :çõe�', tão c:arc:1tes ",:Jso;e,
outras atinjam o seu com- somente a�g.· cuIdados ('a dústria que e a pesca. pro- elemento, T�.'al 'os, q.,,;�im.
pleto desenvolvimento pa- i paturesa. Aos llomens fi-, curem meios para doti- satisfeitas 'll. um só te' ..l»
ra, poderem ser aproveita- cai'n, Sipenas, os trab�.lhos la de melho"es instrUl�en� "r,ÇÍ.tl,!-sA'lileCessi08,dps· .a '-- a
dos como ali.men�os ou na de pre'p1irar os aparelho,') "'tos e ,m.ais L,v�rfeicoarIB. il.e au�el'ltar Sl}bstan{'.bl- .

; ,
' ·.<r ��.... ...r? 16 -I� r�.transformação industr'ai. de pesca e a captura de técnica' a

.

fi' 1 -'e' JlOS�'i;i!i- 'mente a eCOtlG1":m dos ma-
-,- :riever�se:.'tt';"':' C'cihslderat; pe"ca'tfo. rfl1g1M,ar O'·�� " ... ',-, tal' "rii:;;0r .':'?'1r�lÍnehtó ct;',c.· ni'éipios' 'p}�iin(s; V�- ,á,
�inda, as vastas' extensões a época ou "1'lta�'; do a:w. :>escas El, �tn l.'or.sequência, de 'elevar �Ud'l!;tativant''1-
de terras' que ....,ão necessá� E' por isto que a pes_« :rc·· elevacão do ;:,adrão de vi- . te o valor da &.liment'L 1,)
'rias' tanto para a cultul;'a r,resenta um fator de. lm- da das POp'l..lçÕeS lltorf.- e gra'1de .la.i,e de (l.)Hf.
de algumas espécies vegc- portâ"cia ecopômica e so- neas. população.
tais' como para a criação cia! para todo o litora! C'l,. Por outro Úldo t;tl ini.!ia- Flor!anópol's, 2 de fE:vt:-
de, qualqUer espécie de ani- .reiro de 196:).
mal, principalmente os tl,a \.--------.,_,,_.--_,..----------------....... ----

"espécie bovina. Tem-se C � ,

.. d/" IIM
.

'

tàntbém,'quelevar'em con- rlaçao' um ' ont:me. rt�-'sidetação que não são to- V
das as terras que se pres-

V I S W (h h I·��:s:::: eS�_éCi�UI:;�COl�: ,ivo a ir, ;inston .

,', urc' ij
como ·para .

a formação de
past�9;t>ns. l dTodas estas considerações ( m On re5 .

.

�
nos levám a demonstrar

'
,

'

i,
.

'lue., tanto na agricult'Q;ra. LONDRES - O :·.{al Lorde por suas "qualidades de des específicas ou' crede.L1':'
'corno na' pecuária exl.s�e Alexander anunciou <> es- caráter, inteligência €: '.'on - ciais academicas"

:, uma- série de fatores que tabeiechnento de um "rno- - d�ões, além de' capacida-
'repre:sentam ' dificuldades·· .. · numento vivo'.' 'a Sir Wfns
'e trabalhos e preocupaç..'es 'ton Churchill mediante in
que oneram os traba!hos tercâmbio :i� estud\,)sos
e, nem sempre apresentam dentro da ComurÍidade Bri
resultados � compensadores. tânica e os Estados Uni-
E isto é tanto mais ;·eal e dos Alexander declarou

i'�, verdadeiro QU,:i'1q') se pre- ,numa entrevi�ta, que uma

J tende praticCl� J. a-;,;icut.tu- campanha ;-ara cGnseguir
� -ra ou a pecuária em luga- fundos será mantida dn
'- res que não a·pi:esemam as rante "o mê'l de Churchill

fi necessárias condições para. de 28 de. fevereiro a; :':8 de

� tal.' março cada ano. As pri-
� Terrenos, há, pGf exero- meiras somas reunirIas

{I p'o, on "e somem::! uma. ou -indicou..;.. pasS3.rão ao.

'� noucas espécies c'lltivaveis� fundo de 15000e libras pa-
-------------

!q sem que se ad0tem os tra- ra conclusãó do edifi�io do

i balhos suplementare,j {,a Colégio ChurchJ11 na Uni-

'1 f,ertilização,_ .nem sempre versidade de- Cam!Jrldge .

, fácil e nem semPl'(� de C\IS- Mas, o' pri!'cipal iim 'do
l to compensador. Nem a fundo é permitir () inter

'1 p'rôpria rotação das cultu- câmbio de estudiosos, cha
, ras é possÍ'lteI em tais áreas mados dentro �la Cdmu'1i
'I uma vez, que a poj:l;:'e�;a do ('ade Britâ'1ica e dos Esta
solo, ate a exau'Stação com- dos Unidos. Alcxander d.:
pIeta,

. apenas se prest3. a clàrpu que as bolsas para
de uma' grande. faix3. de trabalhos ou estudos nO\1,.

nosso litoral.' tras partes da, Comunida-
Para êstes municípios de de ou dos E�t,::t '}03 Unidos

�
modo geral, será muito não se limitam � eS',uaan

� mais prático, sem que. se tes mas estão' aberta3 a ".
t abandone de ve:z; a agricnl· todo o homem O:,i mulh0r
,� tura f> a pequera pecu'Íria, e mquelquer cltlvirja-'e cu-

o que seria ,de' se lasttmar, .la cOl1tribuicãó à C01'l1lrrlÍ
dar uma maior' e melhn:� s- dade a seu úfírio. irtú�tria
tençaó às coisas da pcs"a, profissão; trabalho ou "0-'

mC'imo porque gran:e par- carão. sf'rãn a'lm�>nta.rl('l3
te das populações destas atrav�s, de via!!."'''s e es

CO"l1unas estão na sua de- tIl -'os, em ultram'il".
pendência direta ou indi- ACI'F'scent.ou que os CTt"'-

reta. didatos serão ell�olhidos

-

INTERNACIONAL MOD. T:p-fTRATOR
os riscos a que estão !iU-

• jeitÇls a agricultura 'Õ ..t.

própria pecuária A .. pri
mt)ira 'na dependência :las
boas condições do solo e ��

tempo; .a segunda, na d�
·

pendência de, bo�.:) pa�to.;
- na �&r�ra,Q�s Várias , 1'3....

pécies jie tratos para e:>tas
ou aquelas eSDécies ani
mais, nos cuid;dos referen-

·COMLAMINA. TRATAR COM O SR. UE·

LIO AV. RIO BRANCO 43)- SOBRE.;LO
t ", ':'_

"

.

crescentou qu� S�· 0'5 'Esta-

JA· TEL:: 23-9349 :_.' ES'tf\PQ .DA �9VA. l .dos Unidos abandona5Sem
, , ,

. '7, "
,-.. ..�,-...,.,.. 'o Vietame do Sul, or.de

anoillm o q.Ql1ê':'Tlu ,co"t.ra
os guérrilheirl)s 'comunis-NABARA.,

, '

:'

,
- -:---- � ._ � •• ---- - -- • ,--- - ..� -- -.,- �--. '_ .• _.�__ o

•

� PREtlSA - SE
De ml1a môça que seja Datilógrafa, com

, curso' se cundário completo, para serviço de
escritório .. As interessa<l?s, deverão apresen
tar-se à rua Felipe Schmidt, 11, das 8 às àE
11 horas.

/

dia<s
, , v

,----_._

Escola Técnica de Comércro
"Nerêu Ram'os"
EDITAL' NO 1/65

1. EXAMES DE ADMISSÃO PARA A
1a SÉRIE DO GINÁSIO ÇOMERCIAL

> INSCRIÇÃO: De 10 a 15/2/65.
.DOCUMENTOS: a) Cerlidãa :d.e· nasci·

AS BOAS OPORTUNIDADES sAo RARAS,A,

POR ISTO ELAS BDEVEM SER APROVEITADAS.

São 30 diaS, durante os quais você adquire
conjuntos esto:fados, ou saras de .. fórmica
sem nenhum tostão de entrada.
O primeiro pagamento?
Bem. você compra hoje e çomeça a pagar'
depois de 30 dias.

mento .

b) Atestado de Saúde
c) Atestado de Vacina
Tôdos Os documentos 'deverão ter firo

mas reconhecidas.
2. EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

. INSCRIÇÃO: De 10 a 15/2/65
3.' MATRICULA' PARA O ANO LE

TIVO DE 1965
•

INSCRIÇÃO: De 10 a 26/2/65
QUALQUER, OUTRAS INFORMA

ÇÕES SERÃO FORNECIDAS NA SECRE
TARIA DA ESCOLA BE 2a. a"6a. FEIRA
DAS 19,30 às 21,30 HORAS.

A DIREÇÃO

_,' ,
"

Ar está: 30 dias de oferta
30 dias de prazo para você iniciar
os pagamentos.

O orgulho de uma casa bem mobiliada é'o·
_ órguJho de quem tem CIMO. Tal iJJ1(Íutiva se nos :tfi

/ gtira das mais acertad:l;u
uma vez que para os ha-

, bita.r.tes ele nosso lit')r.'!.l a

indústrla pesqueira, via (Ie

regra, se sobrepõe às' :le
mais ocupações Por in>

tro lado tem-se que adIr,i

tir que as preocupações, _�\,
fraba�llOS, as consideraç.ões "0 ES"ADO"',;:,i .'". ,i·" ,

'z:e�Rt����c i\,tF�i, ,;,�tJ.',...;:!;;�:�:.ic�iit:j;;);;, ·,:�'iif,��,;'�"i�':·i.

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

,

C Cêl" ME'3 I .ft ,.,
'. • ..JERONIMO CO�LHO DivuJgue

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tras cidades paulistas êsse Tudo .se ,. comercializou vil, concêntricas, umas : às São JOS€ '

patriótico serviço de. ampa-
.

nêste. país, .E: parede-nos que outras, existem "em nossa or

ro aos necessitados, numa a; situação no estrangeiro é ganízaçãq política republíca
época em que a economia ainda pior! Na Guanabara, na'democráÚca:" a União,'Qs
brasileira retira aos reme- a Secretaria, da Administra- .

Estados Federados, os Mu
díados ri bem-estar e a tran- ção baixou resolução /Ieco- níóípíos, A esfera '. maior -

quilidade, sendo' que aOS po- mendando a tôdas Secreta-' a União. abrange e .límíta as

bres atira vertiginosamente rias de Estado, . autarquias. dós Estad,os: circunscrevem
ria mais desoladora angus- estâduaís e Ãdministraçõés êstes as dos municípios, con
tia. . Regionais que, em nenhu- siderados células' mães da VIVER;, AMAR E. MORRER

O que se passa -com rela- ma hipótese, pessoas devem Nação: Na· célula mater é

ção a preços, <ligam o que ser autorizadas a/"trabalhar que o povo há' de haurir os
. C�n�ura ·gté· 1 .anoas

·

disserem os economis�as, é sem, ,remuneração, '. seja. a o et�,in:nt�s vitais � • �ua
desgraçadamente

o

fruto de que título for". (Textual' - exístêncía,
. O que sígnífíca

um elíma de embriaguez co Vide Jornal ao Oommereío semelhante discriminação de'

barbas 1etiva, provocada pelo vinho de 9-1-965). Em �S. Francis- poderes? Ameu ver, em boa'
capítoso do mais tremendo ( co está a extínguír-se um a" éticá po.!I.itica, à União ca'
'seIl;sualismo pagão que já' silo de! órf-ãos por faita�de. be 'resoTv.er os grandes -pro- .

desabou sôbre a. humanida- recursos locais. .: . .Qs.\C).ubes·, blemas que diZem com :a. de-.·
de. Nêste clima social, o tra recreativos, de' tão .relevaia� f�s1'i,' com' 'as' relaçêes -entre .

balho é punição, o prazer- te papel' no bom, entl'�teni�.'" o país,' e' as demais nações
dos sentidos, levado. ao de- mente

.

'de ter�ç55�s :�' sqcíais,
.

do" globd�' com, os sistemas
boche, a única preocupação. estão convértíéoa em casas' , -de: transporte, etc., etc.· AOS .AÍ.ÀN�i3AT.ES'E" incrível que nesta época de 'comércio. , Não maís ·se 'Estados: deve caber, no que
de calamidade pública, orga- encontram'"ali, aqueles �bufe- �Ob.cerIie a êsses problemas,

'
, --;: E.,lYr, '-:- .

nízem-se tantos bailes de de tés pro'vidó� de tudo de que' um, esfôrço :. constante .: de
TAMBll:M :q XENT,O', TEM

butantes, tantos carnavais, 9$ sócios preeis ,�sem, �que' � t�rnaE;e�efl�ívei� -as ;solu·· ,sEPREDOS..
com as mais custosas indu- las mesas. faTtas -:em. torno: çoes nó-ãmbíto dos seus. ter

"

t'
.

14
"'.

mentárias e gasto!> excessÍ· ·c1as . .quais se reunia �mà so·:· -VitQrlôs./ '�jnd3.Íido, à'�"uniã9' " censura, a e'. .�nos

vos de tôda orde'm!. A Revo: dedadé'fraterna e artiáyel,-: .' bem: :·como .o.·mceritivo à la· "

lução qúe ;;tí está operando, tudo à �custà das mens-alida" voura,': às. itldÚstria,c:;, à ins·, Roxy -.

é que veio
.

para sal�var o ,des :ai:iénas, ,e de .'alguinas '. tiuç,�o �os dois' primeiros" .. '. J"oné 3435

Brasil �o pio:,' desastre de
. contribtüções ;": e'xtraoÉdiFlá.,.· graus;:: etc. E. 'aos

.

Municí-. às 4 ,E) 11 · .. 1/;2
,

fis

sua história, ,que o ameaça· 'rias. q:W1l1.do,-'para at!'lnÇlE;)r" pios?:' A: êstes; .'
indiscutivel- i tema ·''J)ia;iS:,:HUd:>.CillSO

de pérto, riadg,' pode fazer
:a' ��,ioria. e finptescuidíveis ment!'l; .'çabe o ',patetnál cm- .que o cinema' já" a })<J'_·d.o ,I!

contra êsse mal
. que tem 'gastos,' pre�i�,aVf;��e '<k' um aàdo' 'çotn a preserv�çã@, 'do:',. Oerard PhH!Pe'

·
suas raíses n� degeneres- ·pOUéO mais; de, dinheiro. HO-

. bem,�estar dos munio:ipes;·
'

.J.eaone Mo;rea�
cência moral dos homens, je o que pred,omina nos cl.u mediante .assistência' aos ne�
levada a:' tal extremo que a bes é a .orgulhosa exibição cessitados, proteção às fa··

desonestidade continua a de grupos em mesas que se- mílias, melhorameJ:ltos ur·

càmpéar desenfreadamente. param ·uns dos o;rtros:_ os b.':tI10S, constàntl'l preocupa-·
,

CO�Çl em estado de guer· convivàs.. . ção 'com as estradas, com a

r,'1 civil,. 'o que se erige em lavoura, com a' pesca, etc., - -SuperVisian, .-

regra'é o'''salve·se quem pu· Ah! ,se a Revolução Brasi· etc. O Prefeito M:1.Iilicipal' é C.en,sura· até '18, anlJS,
der" isso porque a teoria 1eira tivesse o poder de mo' realmente um '''pater ,fami·

.

econômiéa' vigente nas. altas dific,'1r tudo isso que' por aí', liar'.'. 'Tem de olhar paI:,'1 ,os"
esferas' intemacionais, com campeia, tão conttàdamen· seus munlcIpes com o

.

cario

profundas repercussões no te ao espírito cristão :da nos nho :com que um pai s�e
. Glória

Br'ásil, é ainda a que deter· sa gente; talvez pudesse re- ver os prOblemas dos seus·

mina que sej,�m todos lan· tirar o Brasil do circulo apo filhos. Essa tutela .pàtriótica
'çados as. ondas marulhosas calíptico em que a humani· do Poder Municipal relativa-.
do enfur�cido oceano dêste dade cada vez mais. se fe- O1ente aos hi.l.bitantes dos

'Ciclo apocalíptiCO do paga· cha, p,'1ra a grande expIação mUQicipios, eis o que impor·.
·

nismo e os que' souberam na coletiva que se prepara no ta, ao ,engrandecimento da
..

dar que vóltem, à terra fir- mundo pelo completo' frac,as nossa, Pátria, ,cuúo conglo·.
so da Religião!' P.ara confir·, merado racial afuda' não es�.,me... , .

ma,!' o que escrevo, nêste . tá.' definitivamente . fi�a,do"
mesmo instante a Ractio Na d�s,sà d.eficiênci'1 etnológic�'
cional interrompe�íne anun- r,esultando outras deficiên',
ciando a conv.oc,'1Qão de al� .. çiâs qu.e, levam à pobreza,
tos representantes religio· denSas' massas populacio
sos, no Nordeste," para ria- rials, bis ,cidades e' nas zo

tareI!!. de �ar ,soIU.9��',' aos
o

\ rias.:.'�r:�is, I:!,á ��a ,orga�:
problemas econôn1ico� da "zaçao mUl,llcJPalistir.· 'presl
região. . . Saem, -/governos diq!l pelo' deputado

.

catarj· ,

que abl1savam da bonhomia nens�, qsmar ,Cunha. Para'

bmsileira, entram governos . essa
....

organização ,�pelamós,
que .sinceramente·: querem no '.s�nt'dó �,de uma reivindi
concertar tanta coisa

.
que cação social que dê aos Pr.e·

encontraram errada .....:. e as fefto� Municipais êsse cara�

comunidades relí.giosas imo ter, de '''pate'r familiae", tor-.
passivelmente. c0Íltinuam ,a

.
narido�os" aptos a encetar a'

imis'cuir-se em' quêstfJ_e& pu. grande" obra 'de, salvação pú� CinegraphiSc('l.�eramente tempomis!, Fr,'lcas- blica'·qJ.le se fez em Itapira'
, Censura até H anos,

,80 completo da Religião!!! apenas com. o concurso de

Três esferas do Poder Cio PítrticUlares.
'

'Brasil é�AiQentina n{ExpOSiçãO- < RajáM 8 If? hs

'

NE�������: ���}.�Jo�oo ,.-- A.
.J 'L" d B" ''" HO'I.'ai-iÇl dé Verão'" ,

IlP" !vro e : 'er Im '"
POSTILAS de acôrdo com o nôvo .programa

ORBE-PR,ESS ,_._ BER':' um lugar :a.colhedor. dos' ás &Jl2 hs. Livr.:aria, Record Ltda. rua Félipe
iri'úni�ros 'que' se· prepara- Maria .Felix \ 'S'çhmidt, 14 --:- Fp(olis.ram, . e ,passam �oras e Carlós Lopesz' Moctezuma,
horas )endo. ,Para as _Crl!ln,' - em\- ., Exames _ junho de 1965
ças há, uma ,saia ei)peci�i, ESTREl.A VAZIA ! Atende. pelo serviçoo de Reembols.o Pos-e pode-se'. vê-las ,vo�tar um:

. Mexiscope.EastmanCQlor·
di!'t após o outro at,é termi: . Censura: .até 18 ,'1nos tal _. Preço Cr$ 9.000,00
nar�m a leitura da hi.stó·' _

..' .
.

.

ria que iniCiaram
. "'���-__��_"'__�"�WlL""'-' --_-- ..

Quase um' terço (13.l)f/ _ .

.

.' ".
'. .'

.'
.

-

II
volumes) do tot::l do ma'

.

'

Quem conslroi, já sabe ,
teriaI exposto .proc,ed,� ,.,

.• " •.edit0ras do estrange�ro,
T

'
.

�
destacando-se. o BrasH'

.

'. acos e Paqu�ts ,II.
a Argent,lpa.·Ressalta. qut1111Í R' d "F •
a maior. parte d03' l.')ltorC&: .

-

O apas arras ..
prefere ler os lino'i emJII

'.

'orlas de Fe.rro e Madeira JII
sua língua materna de m:)' ,. ,
do que' os alltoc,es e,stran-IIII Ja'nelas de Ferro,' de Correr, t Basculanles ...
geiros são lido· ;>referente-JII JII

mente em traduefes., Porlões de ,Ferro _ .

, Far,a pronta' entrega e por pr'ço ruais economicos •
------�------�------. .

I

•
-,

•

:' CampensadJs' �araná 'Ltada ,:
,� "BUA DI.,F'iJLVIO ADUCCE. H.o 743 :

'

J T�lefoee 6277 •
j anDrn f

: �ompeDssados de: Pinho Imbuia :
o_ Ame,ndoim' Pau-Marfim ,
.', Loro Gonçalo-Alves •
.. •

Cabrellva lÍo�no.· .

(
•

· �,
, Cedro Carvalho •
• rantasia Pau�Oleo •
• e os fam.osos

. •
· \ .
.., ANBIIS '�"CO'EPLAC�' •

e ,., ".AD.·EIJ�.S;.JI.O.11..
1:.S.' .'A.Il.A." �E.\l.,�StIM!�.T.

.,O.S� J..&,_:J'..__.._ ......._,��,�...�"Ci'&�� ....... ,. ....•. .' ,. ' .

'. ',' ...

5 d
"

a
Arnaldo S. Thiago para a sua subsistência. O

cronista, por intermédio de
quem viemos II conhecer ês-.
se movimento social de no

bre expressão humanitária
e cristã, e que não é outro
senão o muíto conhecido

.

jornalista dos Diários Asso-.

ciados, snr. David Nasser,'
informou, também, que es-

,tá propagando a várias ou-

Em Itapira, Estado .de
São Paulo, a população ' lo
cal organizou de tal modo a

assístêncía social, -sob a síg-.
la de SOS, que não existem
mais pedintes pelas ruas e

as famílias reconhecídamen
te' pobres, tem assistência

. médica, além do necessário
--�"----------_. _ .._.._-�-

AFIADORES TABU
/'

Para lâminas de barbear (60
com uma lâmina)

. Represei:dante .n/praça I. 'Ram.�
Ltda _' CN). Pqstal 46,7 .-' Pedidos �10 Re-
embolso. i "

:. o,. ';. ,"

,

• .!' "':_:
'----_._._._-���--------�.�--�----

DRA. EVA
Clínica Infantil .

Consu1tório' rua Jerônimo Coelho f:lo. 325
mconju. 207 . - Bd, Julieta Fonr: 2495 '�'h'()
rário das 14,30 às 18 hs

j

.__;,----�-�----

Durnie�s€ de ��úla 'Ribeir� ;

COlltabilidade -- Econolnía.
. Advo·

cacia Impôst0 d� Renda - Emprêstimp _'o

ComrulsórÍl. - Heavaliação do
.

Ativo das
Emprêsas (Léi 1357) \- lmpôsf,o .\diciona
dE' Re�1da (Lucros Extraordirtá�'ios)

Escritório:, Rua Cons. Mafra. 57
Caixa Postal, 613 - Fone B8i';"'

-.--l

Voce Dila Exclamações de. A�egrla
V�nd(!J @g Pr®ç3s Baratíssimos.
Da GRl!1}U1E GRUTIIBA.

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

, ,

'SANTA CATARINA PRECISA DA SR 59

Oportunidades em Imóveis
- CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem funcie·

'

nal - Com 3 quartos e demais depend&ncias.
Pode ser visitada "Ele 2.'1 a sábado no hçráriCi) comercial.

.. Com entrada de Cr$ 2.000.000 e ·saldo err.. 20 meses .

.

Rua Santos SaraÍva esquina da Odilon,GaHotti no Morró dp qeraldo - Es·

,tr�ito

_ Na Rua Vereador Batista Pel;eira casa com 3 quartos e de�nais depende·
das _ Tôda de tijolos.

.

.

/" ..
'

_ Na; Agro�ôrriica casa de alvenaria '<;om 2 'residências: Na parte de cimá I
2 quartos - '2 salas -.- cozinha e banheiro; Na parte debaixo - 2 quartoE - sala )�!�i-':cozinha e sanitário. •

.

ir!l»"
/

I
1 _�;��

.

� . ,

_ Estreite - Rua Balneário - Gasa de material com garag.em. '['erreno freno

ü� pára o'mar e fundos para a Rua Balneário medindo lG,40 de frente por 54,80 .

,de fundos. Preço' facilita.do. Entrada mintina. ..".
.' .

,.'

_:_-Fina r-esidênCia'� RU'a Viscónde de Ouro Preto ..... � pjlvim'entos em· cima 4

qu�tos - .4 s�ias�':""::'banheh:o - cozinha é v�randão! em baixo � sàlas .-' 4 quar:
-

t�s .e 'depend�nci�l$ ,san�tálias.
.

-

�' ...' .

•

" ,;:_ Ca,.sa no centr�, _i Otimo ponto comerGi�l - .Rua .r.João 'Pinto com fundos

pa�a o Caes Liberdade.'
.

,..

<li.: .,

'

.�
,_

. -.... '.

_. -....
'

•

.,'
�-'

i'
_. Praia Pereque - Casa nova �em ser �al)itad.a -: '2 �a,vinwnto�. preç� fa-

.

çiliíado.. ç: .

, ,"

�
.

.."
. "

.

)
".

.

�.. - Praia � La�()a' da Conceição -- Gasa com· um grande' tet.r,eno..Boa opor�

tulJid�de para. loteamento.
.

., .

_ No Jardim.Atlâtico - Terreno be� localizado - 'metade Ilos preços ()or·

rentes.
,

' .,' '.

- Praia Cn(lUeiros - casa de madeira de lei !la praia .da Saudade: Aceita (j.

tertas. Bo� preço.
.,

" .

-

.

,

' '.: I ,.1,
� Casa no centro - Rua Conselheiro, Marra - Otimo ,ponto para, comercio

� Casa com 3 quartos - 3 salas - cozinba - banheiro e dispensa.

- Soorado Comercial e Residsneial bem no centro ."- Rua Arcipreste . P�iva.
Na frente do cine Ritz, No ter'reó Loja comercial p p..scritório. no 'alto 'ampla re·

sidência.' Possue ainda amplo porão para dep6sit,s>. . .:'
.

,
- Apart'aIT'<!nto no centro - Edifício Equ8;rdo .,.... 3 quartos - sála --: cozi·

nha - banheiro completo I terreo _ Para a venda ou :tr.oca por car:ro..

.w.,
.

,

,

.

' :.c
_ RU8 São Jorge D.O 51 - Centro -,Casa de alvenaria com 2 salas·- '2,quar

tos - Banheiro completo e cozinha. .

- Terreno em Capóeira� ..l Otilllà localização de esquina·-' preço··facilata
do -'Op0rtunidade Unica -:- 16 m x ,38 m.

� \ ,-,', j' (....
.

-,Rua Bento Gonçalves - trav.ess'l da Conselheiro Mafra _ \_'entro'- Casa

�o� 2 quartos - 2 salas - cozinha e banheiro completo. ,

Terreno em Joinville - No Jàrdim - Colon. Bairro Boa ViSta. Otirilo Ter·
i

,.

Método psicológico lil.oderrro esrecia.li�·
Lado para crianças.

Alta rotação
Aplicação tópica de fh�or (para preven

Fone 6252 çãe. da cárie dentária)
\'

'Atende também �r1S.

Sowente '!orr hora marcada
8�30 às 12 e d_as 14 90;; 18 horas

CINEMAS
�,'

, ,c'F.NTRO

3636,Fone;
às 3 e' 8 1/2 hs '

Ho.râtio de Verão
. CUff Robertson

Su'zy ,Parker·. '

- EM _:.;

Rit�' a.. .

às ,5 e' 8 1/2 hs.
Horário de Verãtl

, l;IAY!EY 'Mn.bS. �

(a ineSQue�ivel, .

PÓL4YA�N4) ..

»..,

,
. .' ....

-:;-e--:

LIGaÇÕES. A�i:OROSA,3 .

·BAIRROS

às 5. e 8 ln 11s.

Horári,o de ,Verão

Miguel Aeeves Mfjia.
em

3 HÓMENS DECIDIDOS
Mexjs�op8

C.en�ura até LO aY.1(ls ,

Império
Fone 6295

Horário'. de Vérão

Reg-inaldo �errna.n
Sinione S'lgnorét.

em i

LIM: Berlim a C1da:l.e da
�lemanha que' conta com

(> maior número de ·!n'.tó-.
ras e livf::>,rlas, .

cu.�da de

organizar a t,p.:·ceira. Expo
sicão Intemacional do Li

vio. Tratá-se de 'ar�o bem
. distinto dsquilo qUi:, ge<ra:-
mente se entende como

�uma "feira iI).ternaeiLonal"·
.

no esti!f) da de FIancfurt.
Nada de agitac1.o ir e vir,
neÉ.�cios comerclats,' apre
sentação 'de autóre::, pras ..

peetos... um silênc:J abso

luto no qual o único rei é

.' o leitor. Os visltantes -che

gam, talvez em. núni·ero su

perior a 80.600 ê;;te !lno,

folheiam, escolhem :! se di

rigem silenciosamente a

.,

PROTEJ I
seus

OLHOS"
I • �:

USE' óculos
bem odoptados

otende,oos com p)i.ot'tdao
'. suo receito de óéulos,

. ÓTICA ESPEClAlIZADf�
MOD·�RNO lABORATÓRíU

Emprêsa Idítora no ESTADOu LiGa.
)

.

, &aa Conselheiro Mafra 110 - Tel. '1022 � Cab ... Postal 11
- li:ndereço Telepiflco "O ESTADO'-

GERENTE
Do:Glingos Fernandes de Aquino

João

REDATOR'\,:IfflFE
Antônio Fernando de Amaral e SilVEi
DEP,�RTÜIENTO DE EDI'l'ORIAL

Fr:: ••císoo Vaz Sepetiba - Pedro P�'llo
- Osvsldo Melo - Divino Mariot

Machade

PUBLICIJlADE
Osmar AntôlJ,io '.:nhlindwe1n

DEPART4MENl'O r:OMERCIAL
. Divino Mariot

COLABORADORES
Prot. Barreiros ,1<'ilho, Prof. Osvaleto Rodrigues Cabral.
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gams
Lobo E'Eça, Mi,nistro A'lilton Leite da Costa, Dr. Ruben!
Costa, Coronel md Gonzaga, Major Ildefonso Juvenal,
Walter--Lange, Dr. Arnp,ldo:·Sa'ntiago,

.

Doralécío Soares,
OSmar 'Pizan.í, :P:r;, Francisc0 Escobar Filho, Zucy Ma.
cnaao, Lázaro Barto!orÍléu, Raul Caio!1s. Filho, .

Marcilio
:!.V!edeiros Filho, Luiz Hen;rique da/Silveira, A. Carlos.Brio
,to; Oswaldo Mo'.'itz, , Jacob Augusto Nãcul, Major Ed
mundo Bastos ;Júnior, C.·Jamundá, Jabes GarCifl, Nelson
srascaer, José !t'erreiIa da Silva, Clemenceau do Ama

. tal e Silva, aiiime M�ndes, Cyzama, Jose Roberto Sue
cheler. JO,ãci (José Caldeira Bastos. João Nilo·L1nha:.-es.

Alfredo SOilva, Beatriz Monténegro D'Acampora.

! REPRESENTA,.. '.rFS
"

. R\'lptesentações ,A.s. Lara Ltda, Rio (GB) - Rua Sena
dor Dar.�as tO - 5° andar � São P:mlo - ',Rua Vitória,
o�7 _. conjlÍn,to, 3� - Belo Horizonte _:_ SIP - Rua aos

Carijós, 558 � 2° andar - Porto' Alegre - PROP,AL -

R,üa CeI. Vicente. 4.')6 -_ 2° andar.
�

Anúncios medi'anGe ':ontrató de acôrdo com 8' taoeI8
em vigtJT.' ,

.

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000.00' - VENDA lAVULSA
Cr$ 50,00. ..' ..

�A . .c'LREÇAO NAO .SE RESPONSABILiiJA PELOS CON
. CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASP-INADOS)

-_ -----------..._.__ ..-.�---_,.----

Clínfca Odontopediatrica
Dra, Iara Odila Noceti Ammon

._-----�------_.--
..

�-:---- .. -:-

REX-MARCA� E PA�ENTES
Agenf] Ofkídl da Propriedane

:' � Industriar
Regis'tI ., de. !parcas naten� de invençã<

�o�es. co[�erciais: tít...ló::s de estabelecimentr
I

mSlgmas �r[.?es de prl, pag_and.p e m;:\rcas df ,
.

..

exportações.
Rua Tenente Silveira, 29 _\:l.o àridar

'Sala _3:_ \lt:�os d::t Cas& Nair - Florianópoli�
- Cai�e pns1�1; f."7 _. rO"1� SJl?

-�---------------, -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

NO SETOIt DOS ESPOJ,TES

o.S DEMÁIS JOGOS ·nA. RODADA

No� . deijlais, jogos
' da' ��dd.da serão ad

versários: ,Guarani x.MetrDpol, 'em ,BluffiE
nau; América x ,BflrrQ�.ó; em .J"oipvjJ.le; Tu_:
py x Hercílio -Luz, �m Joiftville

".
e 'MarciHo

Dias � C�xia.s ltajaí.. ",Oi. turno 'yeri,cérapl
Metropol (3x2), Bair�so' (3xt) ,

. Herc:lio
Luz- (2 x Ir é CaJf:ias (3 X. O) •.

Assembléia· da ACESC aumentou
.

anuidades: Cr$ 1.000,00
C.onfOTme- f.ora ampla-

mente divulgad;.o, re�Hz.ou
se na n.oite da última s,ex

ia-feira a Âssemblé�a p-e
raJ Extraordinárja da As

s.ociação do.s Cr.onista" �".
p.ortiv.os de S:ulta Catari

Gera! resolveu , p:'r. una

nimida.de de V'1<;:;3, :1umen

t.ar d� Cr$ 60U,;) �)ar:'L '.'

OSr$ LOOq,OO p preç.o das

anlJiq.aqes pa�a.s n!) ate de

r,ecebirp.,ent.o �itS nciy�s
CA.:a1E;r�AS, ,SOqAIS.

'T.aPl-bém 'o caso da c.o

pranç:iL ,q,e u!T-1} tipm })ara
ps n9v'9§ .�SQP�IlPOS fpt €s

tipuIada . por vna�ipljd.ape
de 'Vatos. Bssim.

.

aquele
I,,'�!lt AAr�v�nte a

� !} 9HaC'lF� de as

fWc�c1,Im q.� MJf!fW, t,erá
,� I��f [lPp1o J,óia � im
:awt�c� de prf pOO,Oll.

. .

na.

Anot�,mos a pl'esp..@.ça
entre putrps {1:.oS c.onh,eci
dos homens da cl'ônJ!!a es

portiva: r.edil'o Pa�lo Ma

chad.o, Go�aga. 4·�go.
FernalJ,do l.inba.,:e.s Q.a �l-

. )\Ta, Maury ��s, PlvjQ.O
Mari.ot, Abelar.d'tt A#raj.lam
de secretário Ady a,rígido
da Silva .e 40 PJ'esidente
dr. Jorge Cherem.

.,..,
i'W<m P.tlcigi4g taJJlbém

ilc � _11. eilM:re:;a,do
�»Ii! ii. ii'AAer�cão

�l!A;a'ripe1Wt 1l,e, fptpl:>QI� so

liCl�R p�1f, qiW W? POf
téiros �jQ.m à ,,»t'l'.a41l- õo

eStádIo as PRr:ma11-,ep.�� de

'196S, com as 4e H1H: per
dendo a. s�a. uUi���.

'Por questão esta.tutárias
o presidente, impedi40 ne

presidir os trabalhos pag-
.

seu o ca.rgo a Fernando
Linhares da Silva, esro!hi
de pela Assembléia, eaben
de a secretaria ao sr. A

bela,rd.o Abraham.
A data. que �$B;:ttrã a

pentro da ordem do dia ,lVigol'aI' as nov;ia car�eir.ns
co�t�Y{t � Jl1�iOraçã,õ ,g,as' cem Q a�o de' 196� �Jll pri-.
anuidades. Fer:a. a' exposi- me!re> plano; de'.erá ser ·0-

gã� 'de motivos pel:o' dr. p.ortuna'l11ent� divulgada,
\J9r&,� ��Feil1i'? P9!'ttl. pela i'mprensa .�scita e
. >.

·e;c�?, '�,,�S�$\���t;i','j���::\f:-:��:'t=.��

I

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

2.: _ ..... hsa Z.Q_ se,····-

I I

Domingo Pelo C�mpeo��to
, I J

,-
,.

11,3::;
(HORÁHIO
HABITU�L)

\

.

Será disputada, a primeira rodada
do Campeonatn .da Zona Litorânea, o está- �.'
dio da rua Bocaiúva, e�. que serão protago-

'

nistas os conjuntos do. Figuelrense e'Grêmio.
Esportivo Olímpico, 'os fluais deverão travar
um dos mais' sensacionais pr�lios do certame

"

isto levando-se em coltsideragã9 'as posições
de ambos na tábua de colocação, com o' nosso

. representante ocupando o terceiro' posto ao

lado do lVIe�r()poL .enquento' ..que JJ campeão
da 2a .. zona. está situado na vice-liderança LONDRES. 13,1",3.) White City Stat'Ium �l,Ol1-
com três pontos de diferença do seu adversá' ES'tão_"bem ativos .is prc- dres), O Manchester United,

dh··'·
" paratívos da Inglaterra pa por exemplo, está construrio

.

e oje e dois pontes atrás do líder qne ra a Taça do Mundo de. NOVE JOGOS EM indo nova arquíbancadn
continua sendo Hereílio . Luz, 1966. A Assoe! �ÇÜQ In?,l.ês<J, WB:MB.i-,E� orçada em 250' mil . li/nas

l\T
'.... . -de Futebol "obteve acomo- esterlinas, a fim ,de criar

J..,O turno ,em" partida disput�a el1l BIu dação- complementar 'para Nove jogos ser.ro díspu-. lugar para mais dez' mil
'menau, a vitória pertenceu 'ao Olímpico, que ;':a organízaeão do C,lmjI00- tados nos campos do New torcedores sentados; e exís

trê t t
.

h' d
. .nato, no Whi'te City St.-ldi- castle Uníted., do M'lJ!,:i'les tem. planas para melho-marcou. res ,.en os-contra :nen umdo alvi- um,·eín,LDJl.dre3, e'llCosch�,·o ter Unitf;d e do 'A"tcr Vil- ramentos também 110s es-

negro, Q qual agora; em sua' melhor. -forma
'

fim' de '1963'" UI;' pessoal, lá; oito
�

ííiclusíve uma tádíos de Newcastle e cio

'procurará víngarorevéssofrido 't.end.o 'para "em 'escala crescente, ·.S8 quarta de final, 1108 carn- surrdertand.
. , . mantém ocupado ali. p.os�.o ,::untlerla111l e do . Muita coisa tem ch� ser anfitriã está, autornatíca- tortas são a Suiça, a Hn- bORTEIO EJI.: JA�EIRO

tanto tomado as· .necess�Fias' precauções, o campeonato será realí Sheffieid wednes-tav: (in-
.

feita; príncípalmente por- mente classificada entre lauda e a Albânia. A Esco

com vistas ao jogo poupando cinco' de .

seus : za�.o de 12 a �{) ,

de julho, co Inclusive . urna qaJ. 'til que' a cobertura ela teieví- os 1.6 países que, disputa- ela encontcará obstáculo Está começando a to-
T •

•
.,

•

,
em quatro prmcrpais cen- de final e uma' semí-fv al. são deverá ser 3. m�',j.,_..._. 'eIs, -rão a parte final da. �aça difíceis: a Itália ,'0. Polô- mar forma di:>flr..itiva amelhores valores no eneontro que' domingo -tros, na Ingl�tl')rra. :!..,QB- nn campo do Evert.on no história da Taça do Mun- do Mundo. Esse pormenor, nía e a: Finlât+c] ia. E, final programacão da Taça. de

travou com o Ava]. .

'

'.
'

preso Lancasfiire, o NOl:- v inclusive uma qu''''�a do. A maioria ·,dos e"tádios em si mesmo, é satisf'ttó- mente,.o País �i8 G::01es te- Mt:ndo, Organiza-se a ta-

A'
:
.J "':J "1' ," 'V":l

"

'. �'M' . ,

J desté e ,o,r.; Midl�;.nd3 l,;,n�;la de fjnal: uma semi-'fiOlal, a
.

usados regularmente pelos .. ri.o, mas, a.o .Q:lI�smo t.�l'J1pO rá péla frente a União 30- l'ela dos jogoS de clas5ifi-SSlm. Sen(,lO;
.

o.ce y,' '. q.J:eYJ91 . arreco
.

te,i'ra Central). Seráo dis- firial das, semi ,finhilstas' cluqes de' futeb.ol, r;;::. rngla significa que o seleciona-' viética. a Dinamarca e a "!içã.o e escolhem-se·.os !')-.
Sergioe -Ronaldp e$tar�� á.jlostoS· hoje ense- '_pu,tados '32. j()gos. Os ciun pE'rdedores �e a fins.l. em terra, tem mais' J0 !lC ::1,- .

de inglês nã.o contará e�)m Grécia. r;ol<:. Os finaIista� 8er:;,0 ('O
,

.

d
.... '

' . : d' t' ál" ipos escolhIdos fJran.' ··os Wemble:y; (; um' no W:,iT,e n.os cr�· existênr1'l.. , grande impulse do espíri- Seda um esr.'rnulc, êl'JÇJr·· 1 hecid.os n.o fim de õez.cmJan O mal$ um�.sU;Çesso.,' Q. e'qll}., . "VInegro ',de ·New�astle !Jilü'ed, S.lm- City Stadium. te de c.ompetiç8_o criado :;y f' para . .o fute�,jt�l da Grã.. i"l'0 dêste an.o G então virá
que atuará com J.ocely; MarFeéo, Edio, Sér- ,der�a-l1d, Evérb:l, Manches., Os, p..t.W;lWQ�_. se}:� r·;;:.a�'- .;, .....c.�:F-B:AM , pelas e��natér�as��da..,h;taçda'··--d.o:"" (. -rortei.o, e<ll't- j-al1l"Íl'f' di' .

aio e'Man'oel. Valério é Helinh,ó;-Wilson Ze- t,er Unitcd, Sh�fi�C!i Wed- p.os sáo �e Ú,andes d,1':es ES'Í'REITAME�T"� tr.o das lilnitaqões il'npostas' Norte, se todos os Quatro 1911-8, nâ Inglat.erra .) s.or-

b. ' ., . : ,.
.

." ''''. '.:' nesday Ast.on· J;�!'i !IJi,r- de futeboL O' Est.Adi.o de ,pela pesada tabelf'.- ria Liga püses s'e class;f.:cassem pa j{>io indicará cs rmat::.ozInho. Ronaldo e Carh>� &.b�lfto� ,minghalm), .o ,: Est.adio 'de We'mbley é o W�ite' City Há alguns ,meses a As- de Futeb.ol, U� pr.ograma ,l'a a parte filial da Taça [l'UpOS de quatrJ ,�f)'1'20r-

Quanto ao Olímpico,: deverá alinhar o Wambley (Lmdt'es} e' Stadiüm sá? hltemacional s.ociaçã.o 'de Fute�',l �� as intens.o de prepanu.iv.os !:oi co Mund.o, cem I) ac.o'1te-' rentes cadv. e determinar'i
.. .

... ".
.

;. ,
. mente fam.osos Ijomo 10- televisões e ·já se. fh��1.m .organizade ou e'S!;á em or., cru em 1958. I,�e.o também "s campos pUf·a. :ada jõ"segUInte tune: B�rrelrª; '.OrlanQo, Rpbe,rb' '

.

II
ca!s de 'c.ompeti�,5�s €sp.or- visitas a tod.os .oS' c:amp.os ganização, incluind.o tan- Hument::Ol'ia ba.::;tante o pú- r.(;.

Nilson e Jllrandir;. ·M�u.ro.·e,Pa�aná;,� Pata- i<"\"'} Uvas de tod.o tip. Cada ond�' se disputará a Taça t.os j.ogos' interrmci,mais blic.o,
. gualo, Rodrigues., Joc;i '.e ROll,aldt ,��. '.'

. .
.

...... .um tem ca'pac�dadE' para dó Mund.o. Como resutta-

._. -'. ,;Jí�.S ·1':.' mais de 60 �nil esp,�ctajo-
.

de 'dessas visitas, comhir:a
• . �....-,. \

J... . "I res e clubes', cem a as- raÍii-se, Ineios de modos

'1'
. .'"

-ir';� � sistência da AssocIa(��) . a para. façilitar (> trabalho
e

.

',.'§';.... :>11

'.'V.i I'.
fim de

. .oferecerem a me- de televisamentl) dos jo-.., \),,� 'ii '

lh.or ac.omodaçã.o possível gos.

j 1It",. aos t.orcedores autciiidádes .I\DAPTA(,..õ'E',s
"t . 4Q�"';" �i{J:� e técnic�s, eái. 1961;,

.

B �... ," /$,S ..,

",",].,.
. <�s· ,ca"mar'as -,"-,.-;·íf) d8 ser

·.��lf',·.,·....'�_l._'. __ .. " ..

'.,....':,' MUITA COISA.'\ Pi\,ZER in�alà-Jas na';o rne,hrT2S

"' o
p.oslções _:_ muita, vêzps.

.' '}(,' VE.N.DE-.S"E ' ti.o centro da f:rquib'anca-
, da prm.cipal .:._ 8 tn�nbém

P,.. o 'N TO: 'I terá de haver oon,; luga-UM LOTE MEDINDO
. res para .os c.oL'·entaristas

D E 12,50 x 20 - PONTO fguàlmente nd é,rqU\':>aro-
ENCONTHO �� CENTRAL· EM . COQUEI- cada principal 'N3. mni0ria

ROS. TRATAR COM O�f�.o�Jl3.mp.os, é :;1.1\') G n'.1-
COM s�!\MAURICIO NO LO-, meYt)"Ae "assen�c� :I��ír�vlos

- L - AO LADO Di\
d.os espectacior':.3 para a,:,:oANTUNE.S CAPEM,

l'
.

m.odal' jOTna,l,;ras c.o'.1'tE'"'-

SEVEHO taristHs de rádit::, e televi

sã.o técnicos et�,
Serã.o armada':> lias ar

quibancadas plataformas
para 9.<; câmarflS de televi
sã.o e tod.os .os tIpOS de im

pr.ovisações terã.o de ,er

feitos pa:a tl'Rnsf.1rmar sa

las c.omuns e-ru salas. i;ara
entrevis··as da televisão ti

da �mprensa centrais .te
lefômc'l'l salas de impren
sa ialas de controle técni
c'b de radio El televlsão a

gênCias telegráflcas nares
e s�ia� de e,st'�,r para c pes
s.oal . da. impreO'!<l rádi,) t;

.
. ",

.

(
--_............._-............�. -""-.:..-- ..... .

---"----- -_._ --.�-.-.------.�------,.--- --o�

,A Inglaterra Pr r
._ •

•
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•
• �

, ·1

Para'-',
,

.e , T 'e... .

t

RÁDIO
. ,

GUAAUJA
"

.

000
000
000
000

'''].- ,

< •

..,..• "" ••

Nad� de

REB! fl�
Ext"a em sev carro

t

Lon�
-

de
.

'l'eics COLADAS
- 60u/o -ril-ais n.o apr.iveita
ffip.nto dUo" L\)!las:

CASA DOS FRE:a�
Rua . Santos Saraiva

ESTREITO
453

N'otfcias da ACESC
Al'ENQ4,O, SOCIC;S

INTER{ÜR

4. qij."@tOria da l}.ssqcja·
çãQ �s C�onj.sta::; ;Esporti..
1I0S SQ1ici� aos se� �s.o.,.
dados de .outras ci,da.qes
que ��met�m. as foto,gra':
f�, a fim de q�' p.p�sar..r
ser ,conf,ecci.on.aqq_s as car

teiras socia�'5 de corrente
aI}o.

- x x x

DO ta a audiência que' ) s�u

doso G.overnador Jerge La

cerQ� c.oncedeu à entidade

"ac,esqlWana", nos idos de

li9571�
,

pela �

Se a rr.anda do Norte a

tnssse nos
:

campos 10 Li-
.

v-rnool v: do fJ!ê:.nehe_)ter,
coy;taria com forte' apolo
dr. ·j,.orcida. E, se os escoce

se sjogassern no Newcastle
vl' no Sunderland., navería

ria certa para .ncenjívá-
1':,;, uma invasão je torce

dores vindes dn outro la
�n da 'divisa,

REDATOR
/

V�P.BO PAU�O MACaA.PO

. COJ.AnOR.4J?O�"�·�SrECJMS
..

MAJJRY BORGES - GILBER'FO NAHAS, .

GILBERTO PAIVA
!

COL1\.BORADOR�S

x x x

A placa cem q ue a

ACESC foi brinda rla

I M,4.RJÓ �N4ClO Co.ELHo. -:- D;ÉCIO BORTo.T,UZZJ
. �m LO;SO - MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBo.A

,

. AJ3EURPO ABRAHAM

u
a,"

;

,- ... ' .. ,-"�"'._,-.

••
<

Mundo,,,

'�,..

televisão. QUi1êmetros quantos possiveís.
cabos �:·lefônicas serào e,,-

tendidos e Instala .tos

vos ter=rones.
no- . OS OUTROS

'BRITANICOS

o FUTEB.O:" Qu,e dizer cio País de

Gales, da EscÓCi3. E' da Ir
landa de N.orte? Dos três
a trtanda de Nort« p-recc
ter ai melhor chance UI:

classificar-se, porque seus

adversáríos na sellmína-

. Em fOuma está-se l'pe
rando uma graude trans
formação .. Mas o prmctoal
(' o rutebol mesmo

A Inglaterra por ser !?

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

PORQlTE NÃO TEMOS O 14 BIS ...

j'Ir"í() (llClntemos nenhum museu de "relíquias aéreas": mn motivo

Fazemos questoo absoluta de oterecer rapidez e contôrto: outro,
.

O 14 bis nao oferecia nada disto e nunca velO a FlorianópoliS'.
A Tac·Crnzelro vem todos os dias (coisa que outros não fazem)

nos melhores horários. (j ayiõo? Convoir, padrao de confôrto e

rapidez. ContInue prefe:t'indo a Tac-Cruzeiro.

''WLIG'' f.oi c.oloc� da no

res,eryafio dQ camp.o da Fe

deraçã.o Dat�rinense de Fu
teb.ol Ofício 4e agradeí�i-
mentes será dj.r�gid!1 :ao di

Histariand,o ac.o�teci- reter daquela agêQ.cÍ!� de
'mentos ,da AOÊSO. desde a puhHridade, sr..Waltel' Li'-.
fundação da .entidade, es- nhaxes, aut.or da g'entile
tão,!, ,�endo elab€lrados r;,ua-· za e Um nos impu�il!,m:1d�
dres com antigas f"tógra- res, em nessa terra., do
fias. Uma delas, .íá :J,fixa- moderno sistem�, de pnbJi
da na :oéde' p.os '�ttos 'do E- . Cidade.
dificiQ �,1Cl_ügUd�'

'f-
.-
..

\

RUZEIRO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CEtESe partíCÍnt3·C
� Üi' f.th1-

'

,d.ades:e:sólenic1ade. que mé� PALAWcAs.DO·SlL lJElt.
caram ,Il paBsa� do '49' : MELlNO LARGURA
aniversário da administra-

ção do sr.. Celso Ramos, a

ÜELESC - Centrais El�
trícas de Santa Catarro

seus Direto�es
Júlio Hcrst Zitürozny, 'Her

meííno Largura e Wilmar

Dallanhol, esteve em Pa.á
cio no último dia 31, para a

.
assínatura 'de ísnportantes

.

contratos que visam a·
.

rea

lização de obras .no setor

;le linhas de transmissão
que irâo. benificiar. vastas e
l'LC,'lS regiões de Santa Cata-

rína,

AS OBitAS
.:

Na oportunidade
.

fol'$!D
firmados contratos para
execução das seguintes 'li
nhas de translllissãO: .' Cor
deircs-Brusque. com 36 km;
Rio do Sul:ItullOrang.tl, ,i)0m:
22 km; Tai6-Salete, com 16'

,

km; Trombudo Central-N11ó
10 RedCldo. � 25 km;
Curitibanos;Lebcin R'e i I ",
com· 24 km; ':CUritibanós,,'
Marombas-Liberata-Fráibur•.
go, com 38 km; Videira-Ri'.
das Antas, com 15 km ,�,
Curitibanos-Santa Cecília,
com 37 km. São, assim,
mais 213 quilômetros de 'li
nhas benificiando dezenas
de cidades, vilas e povoa
dos, credenciando-os, por
êsse modo, a participarem
mais ativamente do nosso

desenvolvimento. Após a

assinatura do documento,
diversas personalídades, in
clusive representantes das

regiões benificiadas, mani
festaram o seu entusiasmo

pela obra que a CELESC,
no setor de energia elétri
ca,' vem dando ao progr�
do nosso Estado.

Ao ensejo da passagem de

seu quarto aniversário de
, governo, o sr. Celso Ramos

teve a oportunidade de \ aso.
sinar importantes, atos ad
ministrativos no seu gabíne

. te de despacho, em presen-,
ça de autoridades e popula
res que, estiveram em Pa

lácio cumprimentando S.

dos -p,les !'le ar"n"ie sl<tn:fi
('af)� ppra importantes. se-

tr'res de iólt.i,v;d'1nes da

pital e do Estado.
ca-

Sem .dúvida alguma, o

sr. Celso R!I;Ínos,marcou a

data de aniversário do seu

gOrvêrno. com medidas '

do
mais &lto' interêsse para o

ESlj'l.do de 'Santa 'Catarina,
o �ue mais uma v.ez reve

la o profundo tom de. se

riedade administrativa que

vqm imprimindo na máqlÚ
n!1 b,urocrática estadual.

'OUTRAS .

S.'OLENIDADES

Várias ':prOl'u:)ções espor
tivas se fiZeram repHzar "111

nossa c'3.pital, vis::lndo abri

ihantar as fesHviclades co

inemo'r�tivas ao quarto !lni

vers�rio do Govêt:no Celso

�amoS.
As!>im ·que. a· Federação

Catarinense de Futebol de

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

A
.
Prefeitura

de Floria:nópolis,
c'a Secretaria 'dE' !nv�stj
mentos acaba !ie eontrB:tp.r

Municipal
atrav�s

com 'os senhores Ge:r.einc
.

Nicolau Duarte, qelcy Que
ri:"o Porto e Manoel Jó.Íio

.

I

Perf'Íl'a, todos ,de Santo
Amaro da Iluperatriz, 'J

SetJetà,ri�<�a i:'..:i'
- ,.

Educacão,.

'''.�!':.
',_ '1

O SeCÍ'etárlO' de Educàção
e' Cultur,'i,' IJep:lta.do Lauro

�oks, recebeu . no çlia de
ontem, em audiência, no

seu gabLTléte de trabalh:J, as

seguintes pessoas: Deput9.
dos Nelson Pedrini; .Arman
do Calil Bulios; Nereu' Ce
leste Ghisoni e Paulo Preis;
Monsenhor Frederico Ho-

bolt; sr. Artêl1üo Mignoni;
sr. Thiago José tia Silva;
sra: Terezinha Petronilha

de, SOUZ'l;· sra. Lenir Terezi
nha Martins e sra. Marilda
Silva.

Momento em que o Governador Celso �"mos assín-va os
. contratos de obras da CELESC, presentes o Deputado Or
lando Bértoli, os Diretores Julio Zadrozny .e Herme'dno
Largura e o dr. Nelson de Abreu, Chefe da Casa .Civil.

Í)� [ST-ADO
, O JlAIS UHGO DIAJU� DE SUlA !:AfARlIfA" .,

FlQrianópolis, (Quarta·Feira), 3 de Fevereiro de 1965

iver
, <,

rio

seres
A �itoria di Universida

de de Santa Catarina. pre
tende oferecer bolsas I de

estudo para professôres de
curso secundário, com exer

cício no interior do Esta
tio. e que desejem obter li-
.,nClatura em sua especia,-'

'hmção na Faculdade de li'i
losotía,
Essas bolsas em número

de vinte, corresponderão
aos cursos de Filosofia,
Geografia, História, Letras
6 Pedagegía,
Messe sentido, o Reitor

Perreira Lima mantem en

t.ciimentos com o Govêr-

2'0. do ,Estado que' deverá
indicar'os bolsistas; que te-'

use vai ofer·eC:er
de estudo

solenidades populares,

Referindo-se ;
ao aconteci

mento, como. mais um p.is-
50 no futuro e na grandeza
catarinense, o Sr. Herm'.li
no Largura, Diretor comor
cial e Interpretando o pen
samento da l!iTetorl.9.. as

segurou �e Ha CELESC,
cuja dinAfuica tem sido
uma linha paralela à ação
vigorosa e construtiva do
eminente Governador' Celso

Ramos; tem realizado o [eu

programa espelhando a rea

lidade barríva-verde consu

";�H bstanciada na plataforma e

EM PAL>iCrO no programa defendidos pe-
Às 11,30, presentes altas ;10 candidato e pelo Govsr

autoridades civis, milita�e[? "nadeir." E' finalizou: "Ne
e eclesiásticas, depois de nhuma distorção deu '1 Em�
lida a ata correspondente prêsa aos rumos que lhes

pelo' 'Chefe da Casa Civil' foram dados pelo Sr. Celso
Prof. Nelson Abreu, o Go- Ramos, Porisso, tudo o que
vernador Celso Ramos que tem feito e realizado, antes

definiu a sua ação no cam- de trazer possíveis méritos

po energético como recu- para os seus dirigentes, . os

perador das energias pro- faZ integrantes dos louvo

dutívas do nosos Estado, res e da admiração que o

assinou aprovando os con- povo de Santa C,<ttarina de

tratos de obras firmados vota ao seu' grande e realí

pela Diretoria da CELESC. zador gov.ernante".

Governador. assine importantes elos edm'nisírefivos e participa' de diversas
tríca, em vários pontos do O Gabinete de Relações Avai e Figueirense, com 'en-
Estado. Públicas do Govêrno do Es- trada franqueada ao' públi-
Na mesma ocasião, o Go- tado, sob a chefia do. dr. co.

vernador Celso Ramos as- Fulvio Luiz Vieira, fez rea- -Tôdas essas solenidades
sinou decretos .de gran-te lizar no dia 3t à' noite, co- esportiv!l.S· cor-tarnm com a

significado para Santa Ca- mo ato final' dás comemo- presença de S. Exa. o Go-

tarina, como o dai constitui- racões, um interessante p-é-' vernador Celso Ramos::; al- FORTALEZA, 2 (OE)

ção de Gruoo �xe"utivo na- lia de futeból, .no campo da tas autoridades do mundo Encerrado sua visita a For

i'.'l a ímnlantacão d!l Facul- rua B0CpillVH, reunindo as administrativo de nosso Es- taleza onde inaugurou on

dade de Enganharía de catcgorízadas
'

equipes do. tado. tem a linha de transmissão

�fi:�l:��;����;�,�; Et�;��f�;�;� Prtfeifura inicia o calçamen·
�xe��::;;� �����U!s�O a:O��� �������itU�:ã�dm��\s::����

lo - d:E' v,a' r ,-a'S 'ru" '1,' ,"�",;'}.<h;O ctt! Prae·'· xv, rr�rJ,� e GeTê-oda. cujo ..,fl.w.ci"oa- ••

te"e ,r)Msifi.o õe s"nc;rm"r ment.o 0.everá ger efeti"ado

diversos' atos relaci"n"'dos aind<! éste I1rtO em nossa

com sua arlrninJstrAcão. t'1-' capItal.

Touririg vai mosírar as praias
,

de Florianópolis
Sob o lema "CONHEÇA tradas aos turistas.

AS PRAIAS DE FLORIANó- 'No próximo 'dia 7 (do
POLIS" o Touring Club e a p"n":0) será justa' a viagem
Empresa Santo Anjo da

-

.ínaugural,
.

Guarda firmaram um con- O onibus partirá do pon-

I... ::....:..�.".=..'.;.�
vênia pelo qual duas vezes- to de estacionamento do

.
na semana nove (9) praias Touring Glub às 8 I:0ras.

-, de Florianópolis serão mos-'

uar 'O �DI,�r�ári� �� iVimrn:e
Fala de Castelo 'Re'percute

, .'

calç�mento das seguintes
ruas desta capital:
Rua M�rechal 'auilhet'me

(final dã, Av. Osmar Cu

p,ha); Rua Ptesidente C'ltl
tinha (final); Rua Almi�
rante La111ego Üinal)� Rua

Clemente ,'Rovere; Rua .To
sé Candido da 'Silva; (Es
tr.eito); Rua Antonieto, de
Barros, . (Estreito); Hua,
Padre Clemente; Rua Iná

. t�o,. q.,e ':r.o"GLq.' (Estreito) :

.�:-r.�nl�:a :lRi� �ranco; Rua

':rtrmrtqhe Boftreux (.Estr�i
to) e. Rua' Gel'1cral Va!gas
Neves, (Estre·ito).
Os serviços do cal<:'l-

mento
.

foram in!ciados DO-

Falando a rAportag�m
súbre o assunto, o Dr. Gear

ges Wildi declarou ser jn

suficiente o númer'1 de p5.-

ralelepipedos adquiridos
e' que a Prefeitura está in

teressada em
.

qU;Jl1 tidade

bem J;Ilai6r, i devena ,);.os 1n-
? ter:as�U'�k;j:han��t' ê�tLtj�t\.3
1
con). â" §é(i�t(aria'tle:"ll'};�e.s-
timentó afim de obterem
maiores p.sclarecimentus
sôbre o fOl'n,ecimento, pl ê

ços e outros detaP'l(�s.

Assim que, dentre outros,
destaca-se, para Flo,ianóp-1-
lis, o que diz respeito ao

aterro da estr<!da de aces,o

ao ,aeroporto Hercílio Luz

(trecho José Mençlos-Aveni
da Jorge Lacerda) e o de

asfaltàmento da estrada' de

,Coquetros, sem dúvida clois
,
,dos mais importftntes em

preendimentos para '3,"
. tl0s

sa capital. ,

Além dêsses.
. há elUe se

destacar o da construçi'í.o
d') or�dio d", Penitenciaria
Ar:rriro1!l de Chapecó, c�n�

trução imediata de m"is 10

grUDaS es�nlares" obras na

rnrlovi,'l SC-23 (Curitiban -s
HA.ian. asfRltamento de S::>lãn,.a Federarão C"'tuli

IPRis 11'11 t;re�h!) da SC-2L nense. d� Basquetebol e. a

entre R.io NeP:l'i"1ho e M"l- FederSlcão de Vela. e ]I.fot'lr

ira, i)"l'1ulantàcão da rodo- de Santa Catarina. prnmo
via', SC-55 (Urussanga-Or- 'veram interessantes espet�
lefies) e consttucão de di- culos esbortivos, 'cuia reali

versos t.rechos de linhas de zacão alC-'1nçou o êxito de

transmissão de eneI?ia elé- �ejado.
_...---_.._.- ..

,����5:y���ª;�:�t� IS hlim',ena,DenS' dAs p'�'ess'edl·st�s cata�ruas Henrique BOite11X," IJ U � U
Va'gas Neves' e Ant.onieta

;i��;:;��;;�i�D��:�E rinenses ao Governadar Celso ftarnG's
;s���:i::l;i�!:��p.:..:i��� d:en'ota,m' uni-dade' 'p'.'a''·r·.I·>IIlda' r'l-a' ,

.pJ.dés. -e 2.000 metro� de

. 111(1 fll.l,uto DI·�s ',!' fllhO. •• B�lo HOfl'Zonfe', ./ -\'
..

�
.' Dizendo que desejava fri- que "não temos culpa, se Estadó, depois que Celso As pal'lvras do deputado

1Jl) U U ,v lt Ih' -, ti { .) .

sár "que era cQmo orgulho não houve 'planejamento Ramos é governador". E Osny- Regis mereceram de-'

·

C I 'd,,·1 /" VI'ce, Prefeito: ln\lri'e'·dl·.do 'V@I",.quenós,pessedistas,Ouvi-nosgovêrnos anteriores, co- finalizoU essas observações, morados aplausos dos pre-

a e'n ar10
I III ti ,

mos diZer' que o govêrno de mo ocorre nO govêrno afirmando que a' maior par- �entes,
-'

legítimas expres,

.

.• . ,. Celso Ramos' foi muito atual". te das verb,Qs aplicadas rias sÕes'do PSD de Santa Ca-

* Recorrer a J1Isf;ca,' ;., ,,-"'\)\
1

.B.lém da espectativa geral diversas reallzações do go- tarina,' que,' dessa forma

O Di,retor do Instituto de para os retardatários - 8 dos catarinenses",
.

o depu- Referind0-se a crítica da vêrÍlo estadual, entre�anto" deram uma eloquente de-

Educar.ão, e Colégio' Esta- às 12 e das 14 às 17 h')�as. FELO HORIZONTE - 2, sen�já de Be·.o .. Horizont.R tado federal Osni 'Regis de- oposição, procumndo dimi- -

t�m sido daqui de Sqnta' mODi;tração de !'jolidaPieda-

dual "Dias Velho", profes- 19 de fev/65 - Matrí Ula (OE) _; O vIce-prefeito não: tem fUllcame't'J, P(\'� mónstrou a unidade parti- .nuir os méritos da admi-' Catarilla, mesmo, dinheiro de ao Govern!Otdor Celso

SOl' Pedro José Basco, levá de alunos transferidos. Jair Negrão de Lima, f.!111l1 est?,'la' nas vim:ihan::as (la dária que vive o PSD cata- nistr!ação pessédista, credir: do' povo catarinense, bem" Ramos e de que estão uni

ao conhécimento dos alu- 19 de fev/65 - Res'.lltado ciou mandato de seguran- capital Mineira Jcasião da rinense, quando de sua ora- tando-os à conta dos amá-' aplicada pelo govêrno cata- dos e coesos em ,tôrno" da

nos IUlltriculados nl>quele do· Exame de Admissão - 8 ça, contra a decisão tia reunião da �a,N.tra muni- cão de saudação ao Gover- lias do. govêrno federal, dis-' rinense.
.'

'. ' bandeira' que o Chefe, do

estabelecimento· e d"s se- horas - Prova de Portu- Assembléia Legislativa, que, cipa'l quP d"'i:etoll os im- nado).' do Estado, na .lpeixa_ se: "Nossos adversátios '.' �'Exeoútivo estadual empu-

'nhoreE pais de 'lluTlos, o guê.s. ". ;

decretou o impedfrnf'nto
'

pedÍmentOs. da" 'realizada na. praia de j muitas vezes d,izem que a Discôrrendo sôbre o 'orgu� ,<nhou, : com as êsperanc�s
ca'enri<!il';o e':,herado para 19 de fevj6,5;-: Prova de do Prefeito Jorge Cor:mi, Jurerê, segunda .. feira, 'in- grande obra administrativa

- lhe) ql1e os' representantes "Úhoje' "afirmação indiscuti-

o· correl1te ,'ln'):, Matemática "d,9,,�xame de Filho e empossou �m fE'U BELO H()R±�ON:,TE, 2 terpretando o 'pen'>Rmento de Celso Ramos é feita em' de nosso Estado têm ao tl'ª- 'veI) de' melhores dias ,para

CAT,F,..TDÁ.RIO DE, 1965 '.&;missão - !} hs': � lugar o sr. Osvalc,o Pi�ru�- (OE) - ::.:?refeito r�c(>m,' das bancitdas pessecÚstâs no virtude de verbas federl'lis,' tarem na Câmara Féderol' o nossQ Estado_

8 a l� de fe,,/r,5 - Inseri- ,19 de fev/65.:-- 'Prova de seti. Frisou que o IU!2'ar nie' eleito da ,capital Mireira ," Conp:resso e n;'" Asserríbléla Por que então os nossns ad- de problemas educacionais,

cãQ ....1>'1'8. .

o Exame de Ad- Conheciment9s .' GeraIs do pertence e lutari por êle Osva!do' P;erucet·,i ciis�e' r,egislativa, bem' co�o' do, versários, quando gnvêrn<). pelo elevado nível em 'que: 'cNo-ssai 'repol',tagem, que

IT'1sc;ão.
' 'Exaroe de Admissão - 14 atá os últimos esca:ões da que' embarcará' nas proxi-;, Diretório' ReP:ibl'1al rlaque'a aue tiveram as mesm"s ver- se encontra o ndsso estado esteve presente, (à homena- I,""

1" dp fe-,II;<; - Ad"";:s"ão' 'fJ.oras. Jusfiça brasileira. mas horas para a. OU'1"a- �gremia(';ão partidárm. bas .. as mesmas facWd.,des, . no ensino primário' e' mé- gem, pôde constatar <'lué

dp 'P�l'tll�ês :- 2' ép::-ca de 19 de fe<'/lilj Encer- BELO HORIZONTE_ 2, bará a. afim de, cO"1feren- Recordandn f'�ses 'vividas não fhr,éram O' aue tem fei- dia, somenté' igUalaao 'pelo haVia' utll'l clifna' de' verela-

D;�M;"a, r·2.!'l"entn dR, Matrírlíla. (OE) - O vice prefeito eiar com o urf!sidt1)1 re ra aURr'd0 o P�D ainda era to C�lso Ramns",? ACl'Pscen- Estado dá Guan!3.bara· (qUe' deira éuforia entr�, •.(j.s,' pes-
]!'> rlp. i'p,,/M _ M<>h-f�lll'a 22 de fe" 161; - R"sult<tdo Ta,;r Negrão de Lima, re- l'epiJblica Disse' também onosi"ií,n e faz�ndo tamhém 'tando. fa?iendo ref�rênnb é anenas uma cidade,' na sedistas, .vivendo as ale-

d"s ln", P ?"'" .""';lp,, - 8 às 12 on ')O"·"''''le de Admissão conduzido ao !l0sto clepois 'esperarea'uCla _ fe�leral e UM r(�ht.n d,AS a.t.ividRôes de- aos govêrnos unoni"tA.S. dfl- realidade), lembrou pala- grias ã.p,'gpvernador'"do Es-

e (ln" 1<1 <>.'" 1'7 h"r'ls. (l hor,!3.S. de ter SiflO irn"';"rlir1n no'fI, estarúal '�ara
.

'poãJr paQ;ar senvnlvidas Dl'!hs rep,esen- clarou que' "promet'Ar<>m bras do dl'!nutado Herbert. 'tado, p,ela' 'obra, gig'�ntesca
11> de fI'!" Ir,� - lIIf<>tr'cllla '. 2� de fe1:/Il'2.o - �1I'''t:�kula r!<>mara municipal 10cal,' os ve"cimentos atras:t�os tal"ões D"Tt.ir'l'<>l'i<>s no Cnn- aue uma te,a 'ne fio,> 'cot'ta- Levv .. (úDN-São pàulo), di- que e�tá realizando em San-

"'fll"R 1'<: �a" !' 4"" "p�'e" - 8 'nol'a: os fI'hm"s n"e fize"am "':�s,?· que irá a . ,iudiClatio dos funcio�al'smo mllni- Q'l'P'''''''1 l\l'flci0nal e na As-' ria o' espa�o de R"nta C"ta-· zen40 'aue 'Âs!-1e 'deTl1lt?do 'de, ta. Gatárínai."
"

às 1') p """ '4 às 1'7 ho�as: �'nn""" d�s ii às 12 c das Ylara que lhe gDrar.tan-. o cinai de 'Folo Hr,':izor.1'.p. se...,h1c;r". do, F,<it.Ar'I,O dI'! to-
.

rina, transportando a ene"- corrénte 'politica adversáírh;
.

"Em '�Qssa próxima edi-

l"! r1� fp.',/<;<; _: 1IIT:,tr'�"la 1.1 -'s 17 h"1"As. c'il'clto de o<'!upar a pr3- Crim re"t"loito decisão elo tRl I'ln";n e e",t.ímulo à e'«-' -gia por tôda a t;lOSS� term, fliiís' Questão d� Jrizar' no ção, .teJ:iémõ�·· a oportllnida-
r1""" (;,,�"":;' f"l<>,s"tnn. r.irm- ';J� r1� fp" 'Il" _: IDF1\/I fp't'''t'a dE' Bel, Ho'.'izo'Tr.e vir.e'prf'fo;to ,Tair Ne!?rào tr.,""rl;l'1<Ír.i:i nbm' ann'linis- TbTfll'."m êles as mesmAS parla,mento naciemal. ,que" dé de, !oca,ljzal'. ;0' di,$(lurso
t,ífiM � hT'w�",l - B- à<; 12 e 24 rlp fé'�"� -

'J;'�ti�:ra ove o rrrefeito' (;''11:'(,\- Vnja, denosto mas reco"- tr"tbTa aue Vf�m 'sel'1frl'1 efe-. verbas. as mesmas condi-,�' "soll"el)te . na GUl\n�bara· ,e.. j'IÍqn�nciad.Q n�lo ,sr�. Cel,>o

d"" 1 \ "" \' ;";".,,,. l'�).,",pnl'" I·!·�i:al. da matI"" ':�:. foi imup(ll'lO ACi,'E::,CC1- C1U7;(lO a� '''Cé1.1·q·O ó'.u.oi.' "":> t.i;',<>ilq np,ln h n0'Y) Pó'] n V°,",do cões Off'l"PcirJas a Cc'so Ra:" em SAnta Catarina h�vÍa· Ran10s, agradecendo

1!l ne fp,,!f;:; - �/("i;"ículc. PS 12 horas. tou que o mo' >;D [lI' qi�>10 recorrer a im;t.:en. r:wa em.. f";rr r18 S"nt.a r",t.RTÍ- mns, 1<;l'1.h·p.h)l1t,�. ê, ses" ti"s despl'lv"lyimen-. mllnH8",t.a�í'í.o
dn,« """'''S jl'<ll1sfel'irlr>s.. 3 de M"l'�O/G5 - Início n:l1"é' riue t':::.mh6m fosse c)e- ocuTlaI" a prtfeitul'a afir- n".,' ::lfi, "'''11 '1"111 .S811 rH<::p.ll'·- SÓ est.ã() l'ealJYlente nerc'or- primário no l!" solidariedadé

:W".�e feV/6:. ;'11; .MatricUla
do Ano

Letiv«,. _ __
".

�l1,ta!2:�e�1;';O �ili.;,�3B
-

:.s,?pa'lf>�g)qj;'.Cirl

meio-fio, co� sentore:; An
.

tonio 'José Ferreira e An

gelino 'Soares, de Rio Tava
'.res.

,,1' ,

\ .

,.

de Paulo Afonso ao Ceará.

No discurso que pronun
ciou na oportunídade que
está tendo ampla repereus

são, frisou o. chefe do I Go-.
vêrno, que aquela obra re

presentava a esper"ln�a' de

redenção do sofrimento se

cular de váriAs gerações do

nordeste·. A linha de trans

Ínissã9 Paulo Afonso·Forta

le2ía, beneficiará tamhém' a

região oeste do Estado d'll

Paraiba, muni.cípins de Per

nambuco e do Ri<1 Grande

QO Norte. Fontes c'I;ed�n')ia
das. .

confirmaram aue o

Presidente Castelo Bl'Anco

assinará ho,ie em Bl'a"ili"', o

decreto que regulamentará
o eSClllern,q, de venda aos

sernrados das 9,lltarq"ias.
'dos imóveis' perte'1"pntes,
aos institutos de previdên
cia.

',::;�:;. s.,'A:,�:o',ª Q,$:Õ:'i
'80 C n F fi Z I T 3

bolsas
.

'

para proles-
Interiordo

. rão de preencher as seguin-'
tes condições: comprovação
do exercício, na respectiva
especialidade em ginásio ou

.

colégio do interior e apro
yação e classíficaçâo no

vestibular,
Por outro lado, pros

seguem na Reitoria os pre
parativos para o Ciclo Cien-

tífico que será realizado no

correnté ano, com a vinda a

Plcríanópclis de renomados
cientistas que ministrarão
cursos em'suas 'respectivas
.especíalidades, Segundo se

espera será repetido O' su

cesso do lo CiClo Técnico
Cultural, que reperçutíu em
todo o pais.

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

Santa Catarina já tem Procuradoria
'em BrasíHa

Pela Lei na 3.�96 de 30 de
dezembro de 1964 foi criada
a

.

Procuradoria Açiminístra-'

Como Procurador Admí
nístratívo por ato do Sr.
Governador .foi nomeado o

"

Dr. Rubens Nazareno- Neves
que tomou posse dia 26 pró
xímó passado.
Por todo o mês de feve

reiro deverá ser ínstalado
.

em' Brasília o referido

gão .

Uva de Santa, CatarÍna em

Brasília, com a finalidade

de. representar o 'Govêrno
-do Estado junto , lPS Pode-

.

rês e órgãos 'Federais, 111:
clusíve :autarqutas e socie
dades de Economia Mista.

ór-

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

Carnàval já tem. comissão
organizadora

. 'Com respeito as I'J$tjvi- Organizadora dos fe;>vrioS
dades carnarvalescaG J Pre- +carnava�escos:
feito baixou a f:"cgumte Acy Cabral Teiva - 1"re-

'port�ria: feitura
\

PORTARIA N. 39 Lazal'O Bartolomeu

; .Ó Pref�ito Municipal dê
Flmianónblis. no llS0' de
suas atribuições, ::esr.1ve:

DESIGNAR,
os seguintes mt)mbr03 pa.-'
ra comporem, fi. CO�'1lissão

Prefeitura
Jaime Couto
Osvaldo Melo

lfolclore
Odson Cardo",) -_.:.. Hotéis

_;.

1. de fevereiro de 1965

_. CODEC
ll'ilho

E' de t'ensão -o' ,a'mbieAte poUtico
.

AF,ACAJ:Ú, 2 (OF.) - 'F, de tido nas última� 'horas, dis

tensão . o ambiente politico tribuiu, trota dizendo que
em Araca 11)., atingindo as- reina paz em 'todo o Esta

pectos graves a crise entre do e que a convocação ex

o Govêrno e a oposição. A t,raprdinária do Legislativo,
Assembléia Legislativ,á está foi manobras de seus ,opo
re.unida extraol'dinariamen- sitores., t.tdversários, políti-
:" : ,; ': CQ� •• � O Q0'fériiaqcjf.� :,;ii�"gi.pa-

�e,' i�Hdo sua convocação si-. nb� foi, r;$�b,&db;k à, 'Paulo
ia justificada em face' da Afonso má'hter ente�dimen
intranquilidade rei�ante no tos com o' Marechal Castelo_
Estado. O Governádor 'Gel- Branco,. que ali fora para
so Carv,alho, cujo "-Pl!pe�ch- inaugurar o 6'<> gerador �da
ment" passolJ, a ser admi- U71in!Ot daquela 10caJidade.
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