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'.

,. (OE)
� Osmeíos políticos

de Minas Gerais estavam

VI'. 5
.

• bastante agitados em expec-. ietnem ang'rénto: .. tativa da precipitação de BELO HORIZONTE, 9"

. ..... �. '
'.

. • JI diversos fatos 1
registrados (OE) - O Governador Ma,

• -príncípalmente na área do galhães Pinto está manten

_ Govêrno. O Secretário de do inúmeros contactos com

Segurança de Minas seguiu líderes políticos e parla
,II para Brasília, para desem- mentares no Palácio da Li

_ penhar importante missão berdade, onde é observado
como 'enviado especial ·'do intenso movimento, Nas úl

._ Governador Magalhães Pín-j tírnas horas, o Governador

• to, junto ao chefe da .Na- mineiro. conferenciou com o

ção, Ontem a noite a PoU- Vice-Presidente José Maria• cía Mílitaf estava de pron- Alkímím, a portas fecha,
testo contra os bornbardeí- 'tic1ã.o, rigorosa, o mesmo se das.

.

ros norte-nmeríoanos ao ...... .............. ._ _ ....
Vienam do Norte,

verificando em relação a

outras tropas da guarnição
federal de Belo Horizonte.

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

Joh Cancelaria Visi URSSta Janson
MOEQOU, 9 (OE) -- Ob- pótese é aventada também

servadores diplomáticos a-· devido a. advertência dos'
creditam que o Presidente soviéticos aos norte-amerí
Lynelon Johnson cancele canos,' sôbre suas.' Incursões
sua viagem de vísíta ,<.1.' ao Vietnam, ,que poderiam
União Soviética,' em vista provocar aos russos, outras
das manifestações, anti-nor- medidas para garantir , a,
te-americanas levadas a efeí- segurança dêsse país asíã-
to hoje em Moscou. A. hí- tíco, "

MOSCOU,9 (OE) Roy região de Pú-Haí, a 75 kms. COU, 9 (OE) -r-: 44 víetcongs
Coller; embaixador dos Es- ,!). sudeste .de Saigon. 'Outros' morreram durante o com

tados Unidos em Moscou" 10 aparelhos fóram alcan- bate travado a 10 kms, de
compareceu

.

&0 Ministério ça.dos pe�o fogo vietcong. Huy. 'No local, registraram,

��i�el����!ti�a�t;:�:esap:8� ����:����n�� ���t:na:, ��r�� ��d�:j��rt�:r! ��: !�:����:

M,,·I·;I.ton C a" IOP'OS' val� fa>..I-Iar·
,

.senta.r uma nota de protes- do outros 8. Um dos helí-
\

gs. Foram. ªlcançados o I
to' contra a ineficiência do cópteros incendiou-se' em Centro Militar, Contrôle de
serviço policial na munires- pleno ar. Rada�' e Centro de Defesa
tação efetuada hoje ante a . WASHINGTON; 9 (OE) Anti-Aérea norte-víetna..mi- .

A

ben�:a;���,'9n����merica�� ria�n��::�rS�;i�!��nm�O�� ��' !�l���iz���:ri�l;� rv������ SO'r'e as eJel·ço-os;���;�:�:: d:o;=m!�c;:��� . �6�:;.���n���n���da��st r�� �:r,;�����n�: �,���������o� _ J.... '. '. .

'

I, ..•que receberam ordem do' foguetes 'I'erra-Ar. Essa a reram 8 norte-americanos, BRASíLI_J\, 9 (OE) -- A pedido de convocação, de to de vista do Govérno Fe-
..RIO '[OE, _' Ontem a te por parte do Ministro Presidente Lyndon Johnson opíníão de observadores' ocí- 75' outros hospítalízndcs em Câmara dos Deputados íní- acôrdo com vontade do deral, com respeito as eleinoite o Almirante Silvio Gal. Mourão Filhó. geMir- d eaoandonar o Vretnam do de�ais� diante ela declara- esdêlo gr,';),,:e 3:, mais 51 fe- cíará hoje a' cüscussão 'do próprio Ministro

-

da Jus ti- ções no país. Se aprovado oReck foi homénageado em mou sua posição em defesa .Sul, partiram hQje COl� des- çtt,o do Gqvêrnd' soviético,' rid</s q1;Íê. não ir{$piram 'cuí- requerimento de eonvoca- ca. O sr. Milton Campos se- requerimento, o titular dasua residência na Guanaba- da. ,realtzrlçfto- das elei<Jões tino aos: Estados Unidos. A que anunciou. novas medi-' B.adbs: A rádio de Hanói, ção: 'do ]\'Únlstro Milton rá chamado a oxpõr .
ao Justiça terá prazo. de 15ra,

.

Houve Ilronunciamen- programadas pata os', pró- ordem, foi dada pelu prí- das para preservar a segu- ,
informou que 12 aviões dos Campos, contando para is' plenário da, ei\ml\n�, o 'pori- .' dias prra se apresentar,tos políticos, espe.(Wtlmen- ximOs. mêses. _ meiro" mandatári.o�,. nortL"- !;',uqa da Rel),lbllica Demo- Estados Unido;> fo,ram der- so com ') qt,hrlll'1 regi111en-

,. , -.-',. .;-�-.;��' ��I..rieano ,l,de1iQ_i.�'-':do/'Vio'
.

<'mít!t:m ,!l.ci� v.j.��19-Jh. '

_ :�.dO�:�':..1? 7 sJ..:;\P �1l,(��':�l..:��'�;Q�� d<:-ptVadQ:. Á
_- \' (' .,"�,�. l.e:ntú. q.�\:j_rl'i:l �â:os "V0í:f {1O�, p_lJ;QtrÜ.�-(�.;#oÉl .

.; \'�'l, A -iM.na1n., àO,,',N.orte. quanc1G b�rrcada' dO""p:;m d'poia
Brasileiros Acidentados em Paris·

\

������t�:�. bas;e yanke de

'�l����i�fO!�Ó�����:�oN�:� ��m:':�_��LmEi�q��:�ic1a�:. ; -_._�--'---�-

PARIS,'9 (OE) - Divul- cia do choque, faleceu.'1 MOSCOU, 9 <OE) ...L '500 ronel ValI tá].;, q,esignado so, o embªixadór sov-iético .C.hiileS·e·S' "gou-se hoje que" 4 br,'lsÚei- saro Paranhps . Barros" de estuda�tes ·russos e �siáti- chefe da missão de ligação no Vietl'lani do' N()rte, ofe, i
ros f o r a m acident�dos, Gouvêia. Os outrps 3 OCU"' cos ·tomaram de assàlto a do alto comando do cxer- recia recepção ao prim'eiro ,�.!.h.U"l'TOquando 'o taxi em que ,:,ia- pantes do �eículo, foram ernbaixada ·n:orte,amelicana cito do Norte Vietnm11'ita luhlistro Alexey Koussguin, "H)
javam colidiu com um veí.. hospitalizados com ferimen- em Moscou. Ostentando car- ante a cbrllissão interna- com a 'PartiCipação de ou
culo que transitava pela t�s s�m maiores gravida- tazes, gi'itavam fr/lses ,de cional de controle ele Bota, tros dirigentes comunistas.
contra-mão no Boullevard. des. protestos cont�a os ataques ques aereos Norte-America- Em Pequim, qentenàs de
Saint Gene. Em yonsequên, norte,americanos ao 'Viét-

no contra as ;Juses c1.� seu milhares de pe&soas conti-
nam dQ Norte. Em Londres, País,. disse .

que se consti, núam desfiland,O na praça
foi c3ptada transmissão da tuem atos de guerra,

.

Em de En-Ian-Men' em si.n!J..I de
rádio de Pequim, revelando

um despacho procedente de protei?to tontm a inter
que centenas de' milhares Hanoi, ouvIdo em Londres,

. vellção norte-ame,:r;icana no
de. manifest,!J.ntes se ,reuni-

a Nova china disse que o Vietn'::m1. ela Norte, O Filó
ram para apoü),r o Vietnam :

oficiar Vietnamita enviou sofó Bertrand .� Russel, en,
do Norte, em· Rua luta con-

UlJ;l.a menS,!J.gem urgente a vióu mensagem, ao Conse-VI' ta-m'co se ·encont··ta no Bra- t
..

l' " alnl·tas e nor II 'el S dOU
-

. ra os su V18cIl' -

noite passada a missão In- 10 e egul'ança a. N ,sita a Comissão de Rela- si:! em comp,Bonhi-a de sua es- te-americanos. ternacional, 'de 'Controle in- verberanclo 1Jcotesto ené1"ções Exteriores da Câ,Jn,Bora pôsa' em visita pe caráter Os EE:qU. fizeram saber formando-lhe de ultLrno ata- gico cmltr!1 os ataques norFederal esta tarde, o líder particular, será recebido pe- hoje que não ,pretendem es-
que aéreo No:.te-Americano. te-americ:mos ,ao Vietnam.da oposição na Câmara dos 'lo sr. Raymllndo Padilha, tender a guerra no Viet,
Segundo notí:::ia difundi- do Norte. Mu�sel, qualifiLords na. Inglaterra, Lord presidente daquela comig- n,Bom. Segundo altos funcio-

da pela: agência Neiva Çhin,a, cou a ação dos- EstadosKlayton. O pa!'la�entar bri- são. nários norte-americanos os
o primeii'o. ministro SPVl& Unidos de c1ésas·trósa, in,

EE.UU, estão empenha�os tiço Alexey Koussguin, exi, justa e arriscada pa'ra toda
numa tro'ca de forC.,a com h 'rI'giu esta tarde a retirada a umamu,<.1de. Na Capital
os comunistas. Ouvida em das tropas e' armamentos soviética, a revista Tempos
Londres, a agencia" de' No-.

norte-americano,p do . :Viet, Novos classifica
.
de provo

ticias Nova China, disse que nam do Sul, e q1.J.e se ponha cações grosseiras e perig'omilhares de ,chineses . reali- fim às provoc,"1gõel?' ao Viet- sas os ataques ao Vietnarn
zaram m(.lnifestação de pro- nam do Norte. É de tensão do Norte-. alegando viola
testo contra o ataque·.norte, o ambiente em tôrno da ção aos ,ucôrdos d� Gene
americano no Viethartl ,d9 resposta norte,n.meJ,'icana à bra, firmados· em' 1964. Ain-
Norte. exigência russa. da em Moscoll, estão sendo
. MOSCOU, 9 :OED - 3.000 SAIGON, HANOI, PE- esperadas .manifestaçges es-
estudantes soviéticos e asiá-

QUIM, LONDRES E MOS-. ta tarde,' em, sina� de prQficos atacaram hoje a em-

baixada', ,oos Est(ldos Uni-
• /_�---...,....._--.----.,......-----.---

Imposto de Renda: D'eclarações ;�dra����t��:�'i�;·=l�::��� P t" IBRASíLIA, 9 (OE)-- Es- claração, os COíltl'ibuintes

Violent�. :mat1i�s.taçãci. co�. a's e o. tão isentas 'dBo apresenta- 'que t�nhl;tm recebido em tra os I'�ues -IlOrte-l1l'p,en- _1_ção da declaração de renda 1964; somente de salários" canos' ao Vietrmrh C ab Nor- V.

para efeito do 'pagamento importância não superior a te. J:I(i)!lç}a�; ... �lp;if�lJ'l:izados,�do respec_tivo tributo no 6 milhões de cruzeiros. A chegaram ao local pal...... ,J.:e
corrente 1965, as pessoas fí- determinação é do Departa- forçar a�gua..rda, poréfl.l 'rJí,'ô,
sicas que tenham percebido mento do ImpÔsto de Ren-. �.mpe(Úr,Bom""q1.Jer-os:és_fudàn- .

du,rante o "período de base, da, em portaria publicada tes destl'oças!lem"" as _j,ílntl;'lI"
até um milhão e 8 mil cru- no Diário Oficial da União las 'dos l° e 2" andates' do
zeiros. Também estão. isen' de ontem, prédio da .empàixadíl; •

�Ã6 PAULO, 9 (OE)tos p,Bo apresentação da de- SAIG0N, 9 tOE) _ M�s ,...,

3 helic6pteros' norte-ameri- 'Partiu para a Guanabar,a

canos foram ,d.emibádos' "1-pór volta das '10' horas· e 15

hoje pelos Viet�'angs,. na mtnutos, o Presidente Cas-
.. � telo Branco, o chefe do '

__
.. &lveIln6 llste:ve' ,. retido no

... .. .. aeroporto' � de.' . Congonhas

:Prestes. Ma'la'
. ( 'p6t <lúas h'oras e mei"l, fa

ce ao inte'nso. nevoéiro de>

M'elhor
.superfície. O 'chefe da Na:
ção' alterou sua ro'ta 'afim -

I
••

J �d"e . pr�stà� �ua\tí'ltima ho-
SÃO PAULO, 9 (OE) - menaO'em. ao poeta: Frederi

Contil1U(1 melhurando o es_r co'" s6b:ímidt: cujo s@pulta
tado ele saúde do Prefêito 'mentó se deu' às 17 hor,<ls.
I>restes MaÍa. O Àssessor de Da Guanabar�, o Eresiden

Imprensa da Prefeitura, L."l- te Castelo Bdnco seguiu
formou que oj.JChefe dó, E:xe, paní Bl'àsília, afim de ins
cutivo municipal, vem rea' talar o 4° Congresso' das

• ginéto bem ao tratar11ento Assembléias Legislativas 8,,;,

(,Lue lhe é miÍ1istl'á.do, to.du..-'lis,

'�.------------

�------,-�

Heck Homenageado Ontem
ne.êuanabera

Prevjdência Social: Reformulação
RIO, 9 (OE) - A Comis- vO'r da Previdência Social.

são Paritária ele Roformtila: A majoração elevará a re

ceita dos institutos de 1.1111

trilhão para um trilhào' e

125 bilhões, de cruzeiros.

ção • da PrevidêncIa Social,
· anunciou para o mês de ju,
lho, o aumento de 8 p,ura
9%, na contribllição em fa,

RIO, 9 (OE) ,Afirman-
do que aceitará apenas o

indulto, o> advogado Sobral
PLl1tO apresentou de!esa elos
9 chinêses preses pcn' égp10:,:
nagem e subversão, e· que'·
estão; al1J.eí3.q.ad.c,s de expu],
�ãci elo pais." Xt'irma o cau

sídico que esta será aso'
lução nobre, para quem
veio ém missão' de paz.

•

;: Minis1ro.,irá:Jalar de acordo.

Brasif.eiro ._ Americano
Líder Oposicionista Britânico'

Visita o Brasil BRASíLIA, 9 hoje à Câmara dos·Deputa,
dÔs, a camrocação do CMn'
celer Leitão q.a Cunha, para
dar explicações. O deputado
Hermógenes Príncipe, mem

bro
.

da comissão de rela

ções exteriores da Câmara,
denunciou que o acôrclo é
lesivo à sobari:'.nia nacio
nal.

BRASíLIA, 9 (OE) Vem ptovocando· celeuma
nos círculos parlamentares,
o acôrdo assimtdo pelo Go
vêrno brasileiro com o nor

te-americano, par,!). garantir
mediante seguro, o capital
elas emprêsas yanl,es inves,
tidos no Brasil. O deputado

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

Fuzileiro�:
Modificacões,

,

BRASíLIA, 9 (OE) O Pedro Braga, vai requerer

Congresso de Assembléias
Instalado Ontem

,pres�dente Casl-elo �ranco
aS$inou decreto exonerando

,os comandantes dos g:ruPQ'
mentos de .Fuzileiros .Na
vais do :Rio de Janeiro; San
tos e Recire. Também- ' foi
exonerado o comandante
do Centro de Recrutas do
Corpo de Fuzileiros Navais,
Capitão de Fr�gata Ribeiro
Júnior.

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

D-eputado vai ·propor a Re�luléL
'meÍlfação do JogoBRASÍLIA, 9 (OE) - Ins�

talou-se o 4° Congresso das
Assembléias Legislativas es

taduais. Cont,'1 com a par

ticipação de repres�ntan
tes de todos os Estados bra-

sileiros e foi aberto em so

lenidade
7due' 'contou com .3.

presença do 'Presidente Cas ..

telo Branco e áos presiden
tes da Câmara e' elo Senado
FederaL'

SAO PAULO, 9 (OE) _. O
deputado gau�ho Floficeno
Paixão, ao transitar esta
ta.rde em Congonha rumo a

Brasília, declarou q'Cle lra

apresentar projete à Câma
ra Federal, propondo a 1'e

gUlament8,ção üo jôgo na,<;

zonas de turismo. O, repre
sentante do PTB gaucho

.

comentou que o jôgo é pon'.

to de divisas pára outros
paí$es, enquanto .0 Brasil
gastá pal"a combatê,lo inu·
tilmente.

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

presta homenage'm a
Frederico Schmidl

Industriais da Carne tem !Reunião
....Hoje ná Guanabara

RIO, 9 (OE) _ Convoca
dos pelo Superintendente da

SUNAB, estarão reunidos
amanhã na Guanabara os

'industriais da carne. Será
na oportunidade, verifiC,<.1da
a possibilidade da redução
nos preços do pl!oduto, no

atacado. O sr. Guilherme
Borghoff declarou que ape-

sal' das manifestações COl1'

tr:árias, manter;} a. taxa de
retenção de 30° o sôbre o

v,<.1lor das exportações, . vi
sando a forma(;ão de fUn
dos, destin�do$ a. financiar
a estocagem de 25 mil to,

. 'neladas de carne' na próxi-
ma entre-safra. /'

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

Porto do'Rio sob Intervenção•

.._._.__.-----

RIO, 9 (OE) -, O Presi
dente da República decre
t�u intervencão federal na

Ádministraçã� do Porto do

�io de JaBéiro, por tempo
indeterminado. Foi nomea,
do Interventor', o Capitãq.
de Mal," :', e Guerra Osvaldo
Lins. O Administrador do
Porto, Amp Oscar Marcos�
foi exonerado., A int�rven-

Estado 'de
Emeroência
SÃO SALVADOR, 9 (OE)

...:_ Foi dec,retado o estado CCRA, GANA, 9 (VA) Ministro de Informação,
de emergência .em tod,a ,'1. Dois Ex-Ministros de Gan,!). Ako Adje, Ex-Ministro das'
'zpna situad� �o !iul da Ca- e 'mais três pessoas -foram. Reiações Exteriores, Hugh
�ital' da ,Repúblic� ele EI condenados. ontem à morte, Confie,Crabbe, Ex.Secretá
Salvador, em consequência ·sob a acusação -de traição rio �xecutivo do partido go'dos contínuos abalos císmi- e de participação na tenta- vernamentul Convenção dos
cos que lJel't,Lll'ba!l1 8, região. tiv�l. frustrada de assassina- Povos, Robert Orehere,
As escolas foram fechads.s Fl:esidente Parlamentar oposieionisia e
e ficru:al�l' prdlbldas{ í.!::; :I,'e1\:- cOlídenadob JO�€lph M:anI empregado. oi,

'. '\"
' E_õt· vil, '.

"

-; ,('
1.�.[·�:+·�"'''+·, 'S(l:(�{ �.,._.,_�_ ;-..:+-�-�-_.__ _..� �;:_:,:;;�.--IY

...·.,x/",_"",:--,· :';:4 ___i±.c:;d;'i;.�.ik���"__.:.2..;S::1���...:L::....':""':'::'��!!!:!!:!!::::.:::.::..::!i��......_""""�.....,i;;,;��iiiiiiiiíiiiiliiiiíioiíiiiiiiííííiiiiiiiiiií _

J
. I

Ex IM·inistros. :Condenados a Morte

ção foi pedida pelo Mini.s·
tro du Vi'1ção, ern fuce da'

reação
tm o

classe.

dos portuários,
enquadra.mento

con

da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dias

-,AS 'BOAS .QPORTU!"tlDADES SÃO RARAS,
�OR tSTq:,ELAS DEVEM SER APROVEITADAS.

S�O" 30 ,dta�� durante 0$ quais você adquir:e
conjun�os estofados� ou sa!as �e fórmica
sem rtenhum tostão de entrada.
O pr trrretr.o pagamento?
SemI você compra hqje e começa a pagar
depois de 30 dias.

Aí está: 30 dias de oferta
,

30 dias de prazo para você iniciar
Os; pagamentos.

O orgulho de uma casa bem mobiliada é o

orgulho' de quem tem CIMO. r:

�,:�,�'�);7:If?13 ,;'1 'e'
.JERÓNIMO COELHO

Prescrição' de crimes Ntzistas em toe
'i

.

ORBE-PRES;3 - BONN - ram prolatadas até fins de soviéticos na Alemanha. Des títucíonalidade, estende-se a

Sôbre o problema do prazo 1953., Outrossim, nos casos ta forma"
. prolataram-se uma larga faixa de extra

de prescrição dos ,crimes em que estavam ímpeqídos mais de ,10.0ÚO sentenças constitucionalidade, e, se

nazistas, publicou o "Frank- os juízes e promotores ale- contra criminosos de guer- gundo os fundamentos de

furter Allgemeine" Grrt pon- mães, atuaram os tribunais, ra capturados nos Estados juizo existentes, o Parlameni>
derado artigo de fundo, do aliados, e somente nas três vencedores. Se considerar to Federal carece de base

qual se destacam os seguín- zonas de ocupação ociden- tudo isto numa visão con-' suficiente para nela pene-

tes trechos: "Cêrca de 90% tais foram condenados junta, evidencia-se que não trar."

das centenças já transitadas mais 'de 5,000 acusados. A se pode {alar em, um lapso
em julgado, do tribunais a- tal número deverá adicionar- . de longos anos na persegui- Identidade de Opiniões
lemães, versando sôbre cri- se as condições em proces- ção de crimes nazistas", Quanto' à Política Externa

mes nacional-socialistas, fo- sos dos tribunais militares Alemã.

Ação de Central de

Ludwisburg
"

ORBE-PRESS BONN
- Comentando a afirmação
de que entre o chanceler íe-

.

deral e o Ministro federal

para Assuntos Exteriores e

xistiram algumas divergên
cia no campo da política ex

terna, declarou o sr. Rasner.
líder dos partidos CDU;CSU
(União Cristã Democráta e

União Cristão SoC'ia:l} que
se trata de mera. especule-

'

ção sem qualquer fundamen
to. Não existe' entre o p.roL
Erhard e o mimstro Schr,
ceder ou a rep'l'esentação da
CDUICSU quaisql!er diver

gênci'1s acêrca das conver

sações mantidas em Ram

bouillet. O dr. Schroeder
ressaltou na reunião' da ban

cada partidária, sua unâni
me concordância à política
externa seguida .pelo chan-'
celer feder'3.-l!

i
-"

OSVALDO' MELO

O CASO DA TEVÊ FLORIANO'POLIS Sim, porque já
se tornou "um caso" a mais entre outros."

A maneira c�mo foi feito o l1:qúncio de que a TV ia

parar, �ssim de inópino, sem que ninguém esperasse, no

fim d� um programa que corria normalmente, deixou os

telespectadores deveras perplexos.
E agora?
Que se pensar 'das consequênCias?
Para' que-t1:l por (.I>s culpas?
,Estaria a direção da TV" ciente do prazo em que de

veria fazer o registro?
Porque não o fez, levando o DCT a tomar aquela me

dida última e sem apelação de lacr'1r os ,i:t'('Jarel-!(lo.s de

tran�m!��ão� ��u!:�aç:�; acredl� n� '�ucesso da TV

Florianópolis, fizer'1lU enormes sacrifícios, para compra

rem por prêço elevado os seus aparelhos receptores, fican

do no duro dever de pagar mensalmente llS devidas presta

ções ajustadas no áto de compra?
Que farão?
Como resolverão êsse problema difícil?
Não há dúvida que algum'1. coisa está errado.

Que os homens se entendam-e se acertem, porque tal

fTacasso virá contribuir ímensamente contra tl\dO que se

tem feito nesta terra para o desenvolvimento de nossa

cultura.

Prêmio Erwin Von Strein-,
back para Albert Schweizcr

ORBE-PRESS BONN
- Acaba de ser concedido
ao .dr. Alberto Schweizer,
pela Fundação Erwin von

Steinback, o prêmio do mes

mo nome no 'montante de
3.000 marcos, e que deverá
ser entregue 3,0 ilustre ,mé
clico por ocasião dO seu 90.0

aniversário, a realizar-se no

dia 14 de jf.lnelro próximo. O
documento de concessão

consigna o agradecimento
da coletividade, pelas desta-

,cadas contribuições e rea

lizações do dr. Schweizer no
campo da teo:ogja, filosofia'
música e mediç_ina.

A V I S O
UNIVERSIDADE DE SANTA I CATAJUNA

FACUI,Di\DE DE DIREITO
.....____.u_._.,___

As inscriçôes para o Concurso de Habmtação - 2.,'3.
I .

'

chnmé.tda - acham-se abertas na Secretaria da Faculdade
de Direito da \ Universidade de Si:tnta Catarina, de 10 à 15

eTo corrente 111('5, das fl às 18 horas.

Empregada
,

Casal· com ,2, filhos. pro
,cura empreg3:da para to:.
do o serviço e que dunml.

A 'ECRE'J,'lH�IA

,,,,,'.., ... ,,.., .... ". _�::.'t;",�.m.�r�J�,__ .,_ 12..2

SindiE t
'

dos J,Q fi"'li 'as Pmlssionais
de Santa Catarina

RELATORIO DA TESOURARIA DO EXERCICIO DE 1964

GESTÃO FINANCEIRA - Tesouraria

Os . serviços de Tesouraria foram desenvolvidos; rio

ano de 1964. pelo titular do cargo,,' Jornalista Acy_ Cabral

Teive, o qual, devotadamente se desincumbiu da tarefa,
Não há negar que êsse setor é dos mais trabalhosos

e dos que exigem q�dadt;\$ de trabalh.o intensivo e sem

guarida,
Tivemos, nêsse particular, na pessôa do Tesoureiro,

um dos auxiliares à altura das. responsabilidades e,.' como

acima frizamos, devotado, aos interêsses da. entidade.
O Balanço da: Tesouraria, no período de 1.0 de agôs

to de 1964 a 31 de dezembro' dêsse mesmo ano, apresen-.
tau o seguinte resultado:

RECEITA

Saldo do Balanço de 31-7
'r""""

.

Agôsto de 64 ., ' . , , ..... , , ' .. ' , , , ,

Setembro de 64, .. "., .. , , ,.

OUtubro de 64 . , .. , , ..• ' , ,

CrS iOl.l!94,00 ,

21,:346,00
9,610,00
15-.150,06
14.900,�
10\650,00.

" 1.028,00

Novembro de 64

D€zembro de' 6;1
Juros bancários

r'
0 ••••••••• 0- •••••••••

;' '. : . �
,

', .

Socidfs

1
"o 1

BEATRIZ MARIA E RODRIGO OTAVIO ESTARÃO I
I
I

':' I
-----------1

::: ::: * -"'---------

NO ALTAR MôR DIÁ 25 PRóX1MO

----,---,-1
O senhor e senhora' 1
dr. Arthur Pereira Oli- I

I
1
I
I
I
I
1

Júlio César Kirchol, I
"Téeníco em Eletrônica' I,
Vídeotécníco'', recente -l
mente chegado de Pôr- I
to Alegre, que atende 1
pelo telefone 2696 I

----I

veíra, jantavam no Que
rêncía �alace com o ca

sal Arthur Pereira Olí
veíra Filho (Thair), que
f,-'12liam suas despedi
das, para uma tempora
da na Europa

::::::*

o Governador Celso Ramos

n.� Querência Palace, recebeu
.

eencidades para um jantar \

'

-----1 em homenageaI ao supesin
't�ndente do Plano NaeÍoo.al
do Carvão, senhor Lauro dit
Cunha Campos.TOTAL

,'., Es�á' sendo muíto : elogiado,
173.878,00 o progr.ama, "Musica ,'dos

Grandes Mest:re,s", na Rádio
Santa Catarina diariamente

,DESPESA

,Agôsto de 64

.Setembro de 64
49;098,00
1.641,00

1:3:298,00
1.302,00

22;263,00

"A Central ele Ludwisburg,
prossegue, processou até ho

je mais de 700 processos in

digitando rriaís de 4.000 cul

pados. Calcula-se que o to

taJ de processos ultrapasse'
a casa 'dos 750, e pelo menos

no próximo' quinquênio
ou até mesmo decênio have
rão processos em and::unen
to na República' Federal. re

lativos a crimes nacíoeal-so
cíalístas. A Central de Lud
wisburgo está se empenhan
do ao máximo, .

da mesma,

forma COlIDO os, promoto<res
públicos em tôda Ui Alema-.
nha, em esclarecer. nos pró
ximos quatro Inêses o que
ainda pode ser escl':lrecido.",
"E' pouco provável que as

autoridades dec1arem al-
\

guém suspeito' sem que já
tenha sido inaugurado o

competente processo_ Inclu
sive aqueles processos" de

cuja posse Pankow se jacta
e que, pelo visto, pretende
reter até o transcúrso do

prazo prescricional não de

verão apresentar em, seu

conjunto novi.c:ades consi
deráveis,"

"COri1 rel':lGão à pOlêmica
sôbre se a prescrição dos as

sassinat,os nazistas deverá

vigorar a partir dos quatro
próximos mêses, não há mo,

tivo para preocupações fun-
dad'1s em que tenhamos e

ventualmente permitido 'que
perman�cerem impúnes o

caos moral, subtraindo-se

para as atrocidades nacio
nal -socialista à expiação.
Esta preocupação não deve
levar, o Pl1rlamento a uma

prorrogação do prazo de

prescriçãp se tal pressupõe
um ato anti·constitucional.
Seria lamentável, no aspec
to, juridico·político, a apro-

vação de uma lei retroativa no emprego, Paga-se bem. rá matricula __, _

sóbre préScrição. Ante o têr- Rua Hermam" Blumen<;l�
,

, �'Ij.:::r, .'-,�� ':,
�itôriQ '1ir.c!iJ,�i,qà aJ!l.tlconS 21, :

. ",_�, ",,-, , ) "tI�i A�.

'L���_2L_jl_�__�_���III���,h·.·i"��2,).d..,.i�,,:,�.'.·��.1,.�:.•,: !.·�'.�,'�,•.· .•,·.•.i·lli·.···,'··.\�,"'·'·':'·""�·"""�"·I'�;,·.··"l.�.�•.·,..·,;.�,·.i�.;,}..;.I·.,I..i,:.'�•..,I..•�.·�l.l�:.•,�'.•.,.:.'...�..'.;,..•..�,',\.•�,.:2.s�'�'·�-l·§·-Q����r --�,--,-'-M7--··�-·'-�'- __ c ,,-

� .

.

� ,
<

. _ {�< '" ,"\,<,', '·:'i"-' ,). 'o:;, 'ái ;.\jJ,";�.' .,,",:��:;_�:����;;jL�:.··: i,,' '-,:__\J.t:

•••••••••••• ",.;•• � ••• j

Outubro
Novembro
Dê2lembro

....

' �

..

TOTAL 87;..602,00

'R E SUMO:
Receita

Despesa (menos)
Cr$ 173.878,00

87.002,0(,

TOTAL 86.276,00

DKl\lONSTRTIVO DOS SALDOS NOS BANCOS: '

Da Lavoura ' , ... , .. , ' , ,

Do Brasil
Em CAIXA (tesouraria)

CrS' 64,203,00
16.375,('00
5_698,00

DISPONIBILIDADE .

do Sindicato 86.27600

A Receita é produto de .mensalídades e anúídades e

Impôsto Sindical � as despesas realizadas em consequên
cia" de pagamentos de energia- elétrica da, sede provisória
(sâ],a do Edificio Julieta) limpeza da sala e material de

exPedie�t�, ,i,nclusive c_orrespo�ência, telegramas e ruiu-

dezas. '. • . 'J
.

'.r
,

O Conselho Fischl tem, ,llprovadh os balsnéentes men-
.

'sais da Tesouraria.
A seguir, a. Proposta Orçamentária para 1966, o Balan

ço Patrimonial e outras peças necessárias para o Minis

tério do Trabalho e Previdência Social que- serão encami-,
nhadas com o presente retatorío.

.

500 mil sacas de café danificadas
SÃO PAULO, 8 ÇOE)

Informa-se que na vu« Leo

poldina .

um depósito do

Instituto Brasileiro do Ca

fé, f.oi atingido pelas águas
dos últimos, temporais cai-

dos sôbre a paulícéía. Os

prejuízos sobem a mais de

2Q. bilhões de cruzeiros, uma
vez qae 50o. mil sacas do

produto toram danificadas

pelas águas.

VENDEDORES
(AGENTES PARA TODO O BRASIL)
Aceitamos: - Mesmo sem, prática

·

Sem emprego de capital
· Vendas: - P�lo reembolso postal - Ótima

comissão -- Artigos de fácil colocação
Cartas para: - MARIO MEHERG ._ Pro
dutos de alta qualidade ex. Postal, 7930

S. Paulo.

AUTOMÕVEIS
"Srstema de Ftfn'-�o Comum

aqmslçao d::- automóveis e camionet�s VaI"",
. aquisiçoã de automóveis ê caminonetas Vól.
kswagem pelo sistema de fundo- comum, que
estão abertas �s inscriç@es para a primeira
sene_ Maiores ,esclarecimentos os iDteressa:
dos poderão obter no escrit6rio de n.ona Ma-

· triz à rua CeI. Pedro Demoro; 1466, bô Es
treito, no horário comerciâl

.

C. RAMOS SIA. coMaRCíO t AQiNClA
.

Revendedores Autorizados

EDITAL DE MAIRICUtA
ESCOLA PROFISSIONAL FEMIN1NA
DR.. JORGE LACERDA DA CAPITAL
Dias 15� 16 e 17
Horários das 9 às 12 das 14 às 17 e das

18,30 às 20�30 ,Ai
DOCUMENTOS _'

.

Certidão de idade ou casamento

Atestado de vacina
Atestado de habilit�ç&o
Idade 15 '

Ser'n os re-feridos documentos :não se IR':'

as 21, horas, sob ã respon
sahilidade .de Mauro Julio
Amorim.

-�--I
Procedente 00 Rio de I

.

Janeiro, a proprietária .1
de "Madenuoiselle Mo- 1

I
I
I

I *,',* -I
I Viajou para' o Rio de I
I Janeiro, cinde partícípa- I
I rá do Congresso das As- 1
I sembleías, o Deputado 1

.
I Fernando Viegas. I
� *,�" -[

das" Floriana costa,
'trazendo para' as ele

gantes dá, cidade, os

mais recentes lança
mentos da moda femi-

nina,
*:::*

No proxuno domingo "Os
Veleiros. de Oceano", esta

rão, na regata Flnrianépolis-
Balneário Cabeçudas.

.

Carnaval: Esta marcado pa
ra o dia 26 próximo, o tradi
cional "Baile Municipal",
que neste ano será nos Sa

lões do Clube Doze de Agõs
to, na rua João Pinto.

-----1 ,',*,', -I
I

Também festejou aní- I
versarro ontem, a se- 1
nhora José Lemos eVe- 1

, ra). Em seu apartarnen
to, o casal Lemos reu

niu um grupo de ami

gos para um jantar a

mericano:

1----
A direcão da loja "No

.

va Record", -acaba de
firmar contrato com o

senhor Nelson Carmi
natti, para gerenciar a

sua filial a ser. inaugu
rada em abril próximo,
na cidade de Itajaí,

':',;:* ,:),': -----1----,-1

De V'olta de sua viagem de A simpática Maria Julia
férias.. o Dtretor 'do, 'Banco Moura da Silva, .eRI reuniões
dO' Estado tio Rio 'Grande' sociais, tem sido vista sem

do Sul e senhora Adão A- pre acompanhada ,de César

mujo. MurRo 'Barbi.

-----1 *':", -----1
Aniversariou ontem, a 1 I lJe Joinville: Acabamos [
senhora Fernando

.

Fa- 1 'I de receber convite pa- I
ti-'1 'eZulma)_ Em sua I ,I ra assistirmos a ben- I.'
residência o casal Fa- I I ção nupcial de Beatriz I

I ria recebeu convidados' 1 I Mar�a Loyola, e dr. no- I
1---- *':", -[- 1 . drigo Otávio Lobo no I

I próximo dia 25, as 18 !
I horas, na Igreja do Sa- I
I . grado Coração de Je- i
I sus, Estará em pauta I
I no acontecimento, O r
r 'mundo social elegante I
I de Santa Catarina. I
1----- **,', -----1

Deu rápida circulada 'em

nossa cidade, 'a elegante
Ruth Laus,"proprietária' da
"Galeria Vila P..ic'a," no �io
de- Janeiro.

:::**

CONCURSO POSTALISTA
NÔVG .ordenadoe Cr$ 210..000,00 - A

,POSTILAS de acôrdo com onôvo programa
Livraria Record Ltda. - rua Felipe

Schmidt, 14 - Fpolis.
Exames - junho de 1965
Atende pelo serviço de Reembolso Pos

taI � Pre.ço Cr$ 9.690,00.
-- ._-..---------�--------------

Mofores de Popa, Evindrude
Todos os JIlOdêlos de 5,5 áté 90 BP

..

..

Faça sua importação. direta por
preço de, ..rá�rip�

consiiI�"�:>'�:::" ("

•.,.-'

,�})i���,! :,:�,
�_.,',.��-� ,�:,:���' _ ,:,��}, "�: ). :;\��A-;< . ;i'�;;<;''-"'i>;·;

Distribuidores exclusi:-vo para o

BT,UMENAT,J -:-

Cat.al'ina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COM EUCLIDES PINHEIRO
- .('

Derrapagens, Controiladas,. Acrobacia.s, Show sôbre duas, rodas

Local: PISTA, ASFÁLTI(A 'DA PRAINHA,'

Promocão de MEYE\R S.A. E
,

, ,

SIM'CA DO BRASil

João José R. Schaerer
-

Ênio Luz

advogados

Instituto de Aposentadoria e Pensões
- dos Ferroviários e Empregados em

Servicos Públicos,
,

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

SALA'RIO·EDUCAÇÃO

entloue ao em

vigor.
flue em

:(\1ultiplica:-se o alugu�:!,
hem, como o mês e. a n,) que
entrou 'em vigor.

Mul�iplica-se o aluguel
inicial pelo fator de corre

çào monetária, que é igual
à relação entre O ÍI1dice fi
xado pelo CNE corre'5yoll
dente �o :;'1,ês de pubiíc::í.çho
da lei e o mesmo Índice

corresp:ondente ao Ill';rLlPi-
1'0 mês do contrato (Cf
Lei 4.494, art. _24, § '1, ':e-'

o De,legado do LA,P..F.E.S.P. no Estado de Santa C,'1-
tarina, comunica que a contribuição relativa ao Salário
Educ�ção, instituido pela Lei n.o 4440, de 27-10-1964, obe-

-

decerá às seguintes normas:
a) _ DA OBRIGATORIEDADE _ As emprêsas vincu

ladas ,'10 IAPFESP estão, indistintamente, sujeitas ao pa
gamento do Salário Educação, ressalvada a isenção forne·
dda pela administração estadual de ensino;

b) _ DA INCIDÊNCIA _ A contribuiçã') será de 2%
sobre o salário mínima mensal de adulto, Jocal,'multipli
c,'1do pelo número de emp'regados qualquer que seja a ida
de, estado civil ou número' de filhos,a forma de admis-
,são, o regime de trabalho, a modaUdade d3 remuneração
e o valar do salário correspondente;

c) _ DO INÍCIQ'e FORMA DO RECOLHIMENEO _

A contribuição é devida a: partir do mês de dezembro, com
b'1se no número de empregados registrados nesse mês, e

recolhida no mês de janeiro de 1 965, juntamente com as

contribuições normais devidas ao IAPFESP, constando
da mesma guia de recolhimento no espaço destinado a

contribuiçõlis de Terceiros.
'

Observação: Nenhum valor relativo às contribuições
Previdenciárias, será recebido sem que n'1," guia de recolhi
mento figurem as quotas referente ,<:], Salário-Educação
'ou nela conste a declaração .competente de isenção.

PEDRO ROSA _ Delegado Estadual
10,12,2

Cia. Cafarinens'e d� C�m'ento
Portland
AVISO

Pelo presente, cientificamos aos 13rs. acionistas que se

àcham a sua disposição, (no esc.rit6rio desta SOC-iedade,
em Salsei'ro, nesta ,.cidade, os documentos, a que se refere
o àrt.o 99 da atu"tl rei das sociedades por (decreto-Iei n.o
2,627, ,de 26,,9-1940) é Telativos- ao exercício 1e 196'1,

Itajaí, 3 de fevereiro, de 1965,

10-2
", .�.. >:. ,

;':·:.'?c:. '
.•}·;�:,,"i''-·.

m m.
.

anifesto/�eorno
A propósito do "Ml\NI

FESTO AO p) J() BRASI
LEIRO SOl.3RE

.

A REFO'R
MA 1\GRAFUA" lançado pe
la SOCIEDADE BRASIfEI
RA DE DÉif}i;Sc\, DA 'rRA
:"]'c,ÁO, FAMTLit. E PI:W
],:'�If'DADE (divulgação
... t' t; "Diária. de S. Paulo",
edição de' 27.12.6�, "O Glo
bo" ele 5 .1, 65, "O, E�t,act'o
de São Paulo", de 3tJ '12,64
e "Díárío .de Notictas" 'de
25.12.64.. ,>�O Comercie;" de

Am�aro-:SP:,
-

estampuu na

primeira, págtna (la üdicão
de 24 de janer-» úítrmo;' o
seguinte arbig : assinado
pelo Sr. P. Siqueira, sôbre
O�íf'�',0 'sllpia
"Acabo : de ?C' 'J »prtuno

r',lr�r:ifesto que: a' S-:Cll:�,DA
I', Bl{ASILF�t�A OE 0F
!' c ,c r. DA TT-iADICAO "FÁ
'!\ .i: LI\. 'E FP!UPRÍEDADE
,'.!

, Jl ao Pl,.) 'h',;,siJ(i:'o
ob re a ReJ,,"imÍ, 'Agr,�'rJ;.I,

;� gr.� t. já trgr.�·,j::mii1f: "em
!=. aprovada pé:r' éoúm'cs
s,, Na�ioni'l,l t' o;lnrif'.l;'�lcia.
,,(-1(' Sr. p�·e���·;l··'.L:) ... '.Re�-
TJl Liica.

' ,

". 1
'

"

,.- ,I
.e:o que se ir� nesse ma-

:,:lfe \0' e- P(;j_, !,:!ri'J 'J (1I1�

(l1:�liq,uer:' @ \;�", .. �;" 'lo" '].1 f",_." "I ��_

"� _:..... -: ;t...� •

_� ...
-

, I,oue' apanr_l,<, a cr,,:rlu
'·i I) é que' ,... povo bi'a�i1r;,
r. fi 'i,'istiu ",be·;tificoc!c'" a

·,"',It!itar.ão p. ';::Pl:ov;v:iic '(1::t
!1,:lrada lei, rd,l C(Jil�0 ;l
er;: .1(-,ceu ta 11r0_'�:112'<:cflo
'!r� LLpública.·� segnJ1(l�

,

a

"l�r,'! \ l'são d,� um �io� .-cus

P�'ÓC0l'e�, a·) r,::"p:',l'-"e �' 'PS
St: fato h!';,tór;")' : •

,C' Estudo, q,'� si.lnc a 1110
;.-." :'i'.-r,osa �'qu.�;.t:�,l. V-?l�l fa .....

'7"11 ...JO co ).: .' .:
'_" �- .. �,

_

ln ��e!-lP'��l t 1118; pa-
c I'!',:';a, a, 1:lenemr'>l'l t;a

-

SC)-
'

(' '-:,ade, ':rn'Et"'!,:f; os' ::1a's
!';'..��;'aa(1!; e10,.(.," e. mais do
1'1,' '�.::;to"o\ ntai� eficipnt� '!"

'

�;;�i{�:�i�da�Pj�:� 'c�� .. t:';ndlr,�,.�'S:
�(. ........ \�� I \,.1-

ra pensar:
'

c(�f'd(la; ênl a "ir·\.1;:tr." que' é

.1'"iiJ mais le., ',:; m..tto

0,..('[; sujeito a contr.ire
,1, ,Jes, o tr8.bql··I,aLlor íntc

.i ,i,,'r,te�e a'�l") q�lf: se em

.' J ":,[', na gr,,',nu-: pr -prie
c ��1r:· agrícol-i COl1;G. r0f e

: '::l:plo, tratorísta, vaqveí
ro, etc, do que aqueles que

embora- como. proprietários
acabam por ficar na condi

cão, de prisioneiros neutro

dentro da sua própria, gie-
",_:- '11 os' resp'),rtivos cl,l'.'fl's ha.
!;', olho>: a" hj( \�srtm(";' ir 'C' 't"

ela
,� ,"- ",., ." "" no 2ntan'o C:P:;(l'H au-

\'.("I['.(10S pa1"'1 a�Fi( ;t' P ,-

,

merita r- o número' li2Stcs
«(2 nr'l.:. para f .Juêlê-.; ari>1ujs prlsíoneíros r!üe se Cl'Ü a-

,,·.,"ih impOl't,"i.1C,,: 'j"I; . r- e r:�l'a aqllf'_ln. roca, que c'," -', F,fJl'a um f'sp::-tacu)al' "Esta
s'tlLJQ-' me pD.�·ec=, 'njj1g'uéni. .es

. ajudaram' �i CTi�':rV8,!. 'e
e:�:;(::_�llPU ar .. l, j -; ;" ��l a. il

cer: ç ão que mucco ü f'ra
"·nr ..mento da 'tr,rrr" ta l

.i.r.nífesto � 'Ct1I1SUlnIJU -se

ussim às, cavre l,'; un. rl',s
-na.s ímporvautes Iates r1�-.
',;;a:, nacional o esde a T!)
Õ' ')pndênch:; .

''E e de, se -ncra .. a!;lll c;':e
98 (iUe recJig":",,.! .... .,�[ ni
f e..;'

_

em aprêco r.lú.) sao ui.

".'; ruguérn .11 L1= uer, mas

"r:,_ homens di 'ln",]" de",',
<I" cultura

-

é', ,1)"1�1 �11Sf-l
j;l. mais reta CCi.SCIPr:':,'a.

11'0 que esta última snpo
S:ÇSlO se C011'o'(,:'W em 1'0::1-

:��éh de ,-- C0;,�q., _lI 'S !11lU

:'" t:!Ifícil aqú no r::Ú,EH _'
• ::;':l:1)OS aíno-, o que po.:e

:

ra a('ontec-e�. ' (',:f: ·.a rie
acontcere llé�essar;éI":1E:!1-

te 'n ínúme.r.s ,,,0<
'

ritntro cl� L\1.'1 p=cuouo '

DRAMA DA PEQUEK" �
, PIi fil:'RIEDAuE

,

,,"" -caso do Esta1'ut,)
Tu 1"1 há Uíl'l' quest.i:

.

.rr..ero de anos, a [anil ín
aC1""" composi., ,I; ,iI, 11-

".,,: nessoas.. (-\St�.rj�
hrac J; em Vá.ri<ts'

des ,t.
f: -.m.iias-

8.�' (Í(�s�nvolve:·�.,
"t'

'"

P�,:!8ÔE$ -flaR� o. :'\Si

,
,..

PROG,RA��A DO MES

Motriz: Rua Volunt6,Ios da PátrIa, 1981 • Fone 2·10·01
Caixa Postal 2020 - P. Alegre· RS - End. T&I"g'.: PAIRO L

FI!lal: RIJa 7 <:i,e Sa!embro, 10S1 • Fone, 1918-Caillq
: Postá I 524 - Blumenau • se - En�, Teles.'.:,A��f.AT,RO�'

;.;.'·;:'r,:_�}.'.):;i'_:\\�:,::At�L)J/ <:;;�Í".l:{ti�t:Ú;ik:�-,; -�, '. ':;.("�',- 't" ".d'"
".

IUram do LIvramento - Secretário
.to�é E1ia� Presidente

I
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.�

'1 � .� .,y.

AUtomovéI Vo;k"wag811
�'

, I '

Sedaq modelo 1961, segun-
"

, 'da. série, todo eqnipádo, Fá
�,�<ç�1' cilíto pagamento. Trata.·- à

�,. ru'â, Sete' de' 'Setembro, '13.
N?sta.

"í B.l.iASíLIÀ, S (OE)' - O
I sr. J:tallwri lV!aZlll tenl" o

apolo da bancaaa , feueral

í LlU t'artldo i::io\,aa,l Proc;res-
� �lSta, para pres!dencia da

------------.......-....., '-,-,---,---,---------1 Cú.mar,a dos Deputados. A'

1 liuormaçaô a r1ospcrto, se
"'"

g-urido a imprensa da Capi·
tal ela Republica é do sr .

Adhemar de ':Barros.' que
esta ápenas es.perando o

pronunciamento ofIcial do
.t:'SD.

O,, IE �u 'e�se
• ," I

, J �.

r ,

:"
....

."

....

IDENTICAS
(n� Perfeição)

I: '

,
. .t".

,t•.
' ,".

" ,

'.

: .'

',; '.
I'

, .,

Uma rosa " \UJla rosa '.

Venneilla. amç.Írela. não llnporta: ii. maqe3tade. .

P�rfeit!i. pe todQ:.s �à� U6res 'a maiS� :
Rósa é plq)lta? .Flor dq roseira.

Áqtáda:lhe uma r6sá 1:
�íÇío :o condQmjnfo i.�z Fernanc;!o ainda !!lms.

;.\1

� "., ...

Como· a rosa, nqscel,l de umd plant�.�I'�rleita
Todo� Os ·defalhes 'foram observados. Cuidadosamente.
E�ço. Con�çãõ sob:re p}let�s,. Gar�$1ens ��dependentes.
.,., ''\la escolha. opàrt(lmentps de d,ols. tr,�s ou',cincp qun:rt\)S :1-

llx�lusiyidade� MUitclS.. """ ,,",
n (l' "

Venha conhecê-lo. De peItei. Nosso escritónq está" às '�ordens" dicnidmenie 'aás' lo cm:' i2 ••
das IS às 18 hÓIa,&. ,'l.:' '} , .

. -t - t '

CODvéQ.hamos' agora:
5, a I?}CintQ-roseira a, perfeita e ,lhe dá ,a. losá rainha; a oulta. pmt'(;íta tdmhém; lhe êf!fiá Cf

resid&n�ia ideal.

Condomrn1b l-uiz Fernando
. Incorporador Ivo .Bianchini
Pr,aça XV qe Novembro. 22 ..; 2°, andar' tel.2828

g, •• prop<1gu.
�

" �- .

...
,

, ,
"

I
,'.

COlV1.' LAMINÁ. T.R,ATAlt ,COl\1 O' SR..: III!>
\

LIO AV. RIO .BRANCO 43 - SÔBRE-L<!�

•
1 Bailes Carnávalestos: Ucençà!' cõm

,

çntecedência de 3 dias

( j' ., <

JA, T�L:: ,2,3-9,349''

.. ::.
ESTADO DÁ 'U(:I1-..,

,

Os pedidos de lIcença pata a realização
do bailes' narmalmoente são soÜeita-abs com
.24 horas dé antecedê�cia, con�oajliE�' á)eiÜs
lação vigente, Entretanto ,.em face ao' eleva
do" núniero de bailes. carnavalescos, toe'comen
da.a Diretoria de Censura e Dive:rs�s,Públi
�as (rua Vis.conde de 'Ouro Preto, 51)

�

que
os interessàdos solicitem as licenças com 3
dias de anl,scedêi1cia e munidos da ,Autoti-

NABARA.'
_.,---_ ..-.. �. -.----=--.-"--

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

,P�J'f.A "� .cÁNASVlEIRAS
"LO'rES

'. c r

N0 l\:b'húl' L-üçaJ ... Bt: ';J Z�oua 'H
.

....e,':!;-

Hcuí:·sl·;::l:, .) 'zação dé Direitos Autorais,
'à conCeSS;;lQ de alvarás.

iro.pre�cindíveis

'lo
(jJ.:�S ... -

<,

(entrái�, Elefricas de Sta . .Catadda ,SIA
"

C E t E Se""
I

,1�:S(,K"rt)ln() r�l'� ,\_'llYOCAC[A
.\fU<T",·\JH)O n, nLl��rFN1�RRr.· t" pi�u,s

.\ _ I'L\l-fN.
ASHembléia Geral Extraordinárl:l.

,,',

Ficam c'onvidados os acionistas' Q,a Centrais ':Elétricas'
ele �anta Catarina S. A. -"CELESC -, p�t� ib 'reunirem
8tn Ass,e,mbléia Geral Extraordinaria" r..,.'1 ·sed�. socia!, ii rua
1'1\); Caner'U, n.o 13�. nesta cid(l.de de Florianópolis,' no dia
�: clc fe',-el'eiro de 19-35, às 9,00 horns, e d0liber,arexll s6bre a

sêg"Ltlnte

ORDEM. DO DIA:

�./
. i ..__ . '_ .-:..... .....;-:__._.��.__

.,.

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

1. _. Eleição de Diretores; '\,

2. - Outros assun�os de interêsse da Soc:iedaçle.

J;'loririnóP'olis, fi de fevereiro de ÚJ65
.

EXCEPCIONAL 'OPORTC�IDADE

," Júlio lI, Zadrozn;r ._ Pre�idente

HCl'melillO Largura - D. Comercial

lriÍmat Dallanhol _:_ D.' .Financeiro

Karl ltischuieter :_ D. Técnico

..
'

'.,.1

A

es
WASHINGTON, ORBS

PRESS O Conselho Inter
AmeriéQ;uo j);conômico e

Bocíal. :' (Cn:;S) rqliza;:q.
.

nesta capital., a 23 do cor
rente, uma reuiuáo .espe-'.
cíal de

'

nível 'mtn.ster' �.I.
Nessa reuníào, .serão in

traduzidas modírtcaçôes à
Carta de Punta del Este.
IlO

.

que concerne à nornea
ção de especialistas .ie al

to nível, para o. chamado
i4Órupo dos Nove". f) ,�.l

PO dos Nove tem a respon
sabilidade de avaliar os

"programas de desenvolvi
mento das nações membros
para a Organízação :':08
Estados Americanos,,!') � tt \,
O Secretário

.

Gerai da
OEA, A. Mora, o Ql} ��t.::i
rio 'F�xecuti.\'O da "')::113-
são Econô::ni.ca, da " ,�;U
'\"}'��:, �1 . ,�n11�r:ica ! atina,
Jose A. 1\Iayobre, e,

'I

� T-\.";?
,�irtC'l+;P

,

elo Banco'" .ter

Ahlericano de Desenvolvi
mente, Felipe Herrcra, prc
puseram, conjuntamente, a

nomeação de quatro ])é'S
soas 'para o Grupo dos No
ve e a confirmação de ;:":1.�
tro membros dêste,

.

Propôs-se a' coutínuação
em seus postos, por um pe- ,

. riado de 3 anos" dos re

.gnlntes niembros do Gru
pos elo Grupo dos 'Nove:
Rómu1io ,(.:e Alnieida do
Brasil; Emesto M(1I�'orto,
da Argentina;. Felipe Pa
zos, de Cuba, e PauÚ '

Ro,·
sel�stein-Rodan ,. da '. Grã
Breta'Gha: Os candidat.os
so.o: EmiHo Castanon Pas
Que). elo Perú; HolJia. Chan
ne1'y, dos Estados Unid�s'

. Jorge Mendez, da CoIô.mbi�;
e Carlos Quintal1a,. do lVré,-
Ãico.

�

O nono membro do 'al'UDO
é Raul Hess, da Costa' Rica
eleito no ano passa,do, par;
üm períOdo que expira' em
agõsto de 1967.

'

V
"

v.ENDE�.sE

Noticia Diversa

PARIS, 8 (OE) - O Presi
dente De' Gaulle d,a' Fran�a,
propôs a volta aO inundo,
'dos negócios internacionais
do padrão ouro. Por sua

vez,' o Superintendente da
SUMOC do Banco do Bra
sil, declàrou que a volta ,ao
i)!1drão ,.ouro é prejud.cial
não só . ao Brasil, Irias' à
todo o mum;lo e até' mesmo·'
à Fi'ança. Provoc.ará sérias

cOilsequêncoas,' para o siso
tema eC:)l1ômico-!inanceito
internaci�mal, disse o sr.

Vênio Nogueil'a.

.: �:F; .;;::)!
.

'. � O GOVERNADÇ)R ';�l�l� �:r>:.. '-6 CúMTE Antonio' AvLa
'( R Q'

" -

co l\1alafaia. recen ternen ',3
� amos, no _:.lCn;:�lç;la'·

:.. ".",; :':,' ':' � 'r ....
( ',;:omp.a','o Aci·l:d."" Na"al' ·t:<".•1':; 18./;e., H�tel: oferece,:: ....�;.I\.( ,
:,. -, '" v '

1 ,.;f'ntar ao Engc..,"I.lheu,:i' ;---"",' "J ",'" andres :boic viaJ'a,'t. cara
_

'"lo
'-' . ',' I,' .ii•.. '", ....

"

... '" '. ....

i Coronel Lauro Cunha Gani':' .

,'. i.
o "ti.",· de 'Jane'Í'ro para ul-:

pus - Presidente 'd�; < '00":' "

;,,-. 1 t.in��� _

os prep:lt�:i'Vl)& pari
'� missão ExecutivQ do'Pi�VlÓ, ;' 'f

" r; suá víagem'à r:!:ur,)pn.. De-
I do Carvão Nacíonal. "p;�� 1 ; B�j::í.rn08 felicid3-Jet� na nc-;"
sentes: o 'Chéfe cio EK<'eU-7 i ';. va co'n)�ss1í,o.,· /, .

t 1. v o c:i t a r i nense:"
.

Sr'1
.

!. .'
. .

'

" ,(
.

Ç.�uperj;jno Medeiros r+ B..;· ... ';·
Dr. Armando valérto: dê ':

�. I

'Assis-SSA;'); Dr .. Aroldo �e_;
I derneíràs - '8VOP; . .Del'?_;
Lauro t.oeks - SEC;. púil 'l,
lo (.la I Costa Runw,s'''::'' ,S$P "I
Reitor Orlando Mello; Ptf"\
feito Paulo víeíra da Rb- l·

'

sa: Professor
.

AI :::cl'es
, ',;�� l

breu BD?" Dr. N'el�lJ'-l A- ;
breu - Chef'e da Casa l�j'::"; <'

'

I
vil do Governador'; Dr. :'l�l

'

,
•

·{t...... , 1'; I'ei ... ·;'. T:r·�,...,:!'�'):··"',.1 II��7; . �,lX6;_?� .�Uu.(�. -:-,.;
Chefe do Ceríruoníal; ,DI': i.
Jac.ob Ná,cuI - BpE;,..:Pr.·' I
.Jul'.o· ZZ:�:I:c,my:" �)'t'•.�V�r- .: .

mo,r '

. ,DalI 9;1.,110::' Corsni?i "�'
.

.

" ,I.
( Elvídio :reter - CQmte' P -i

'

..

•. , �". • �

'I
• -� .'

M.; Major Edmúndo· Ba.3- )
t,os - Chéfe. C. �llit�!; .!
Karl Rischpietter - Mafer )

"Aviador Walmor' Leal, PEl;'l� �.
cin ...l_ Ch'3fe ,de Giob�te ';;,
"a CEPl\�.'

_ .. ,

�
I

.) P,alace, So'ange· Na'reis),
.. ; que, em 1961, venceu o C.Ol1

· \ �ur�o· de Glamours Orilj
· I do

1 Sul'do Pais, promovido
, ! por. esta (;oüm� no Lu'a 7. C

\ ,Solange, estava acompa

; nhàda de seu, irmão Dr.

.) _M'ijrillo 'Narciso, 'Chiq�ita
< � Rocha, Marlene Jannir e

1 do :Dr. Lincon Vermon,

, .)

\ O. ,LIRA T. C., prOXlnlO;
r' l· �á�ado va�, promover' o "seu '\ ". ,

....:�
"t�-.

' .... �(.tel'cef:ro�::�l:ito,!' ,de i�al':na'7!,t�",·, I

; ,�vaI. ,
.

1 • ,)
� �

I
,O 5<! DISTRITO Navg] .

estâ programarido as co··

qJ.emoraçõ�s para a f-iema- (

ná da 1° Centenári.> da 1.
Batalha Naval do. Riach11e:-' 1; lo, que

"

aGontece)'a dei dia

Ii quat�o ao dia onze de Ju-

� nho próximo.
.� ;:

.

)
,

l ' : DEsTACO com aplausoS L
,1· as inicíà�ivas do Coron�i l

� La.uro ,Cunha Campos, En- �
��Ilheiro do Exército, q:.le �,V�m dando togo o apoLO'
á,'O Estado de Santa Catari 1

" n;:í., �a Presid�ncia da Co- 1
· .�fSsaQ ExecjJtlVa do, PhV:lO 'i
tio Carvão' Nacion,al .. a:S:,;a
mos acompanhando Je' PI;!.'
td o seu eficiente trab,a 'ho
em acôr::'o com o Go ,.

(
dQ Estado. �

1 1
( COMENT4\-SE que ::> Dr.,�� Jairson '1'. BUo!'reto, atual- ;,

.� . men/te fazendo' o Curso de �
� �specialização em Baua-;

. � cllle, na Espanha; teri::\ "i-' l
� do convidado para exeJ.'�er �

,

;. a cátec'ra_ de· ofta. ;nc1r.<;,a 1
)1
da Faculdade de Me<!ic il,\a , iDA U.S.C. .

(
..' �

�,�"_:._���'��_.�__����,.�J

I

I
I

I
I
I
r

I
I
'I}

,

Laliro (
Cnnhn. Camp JS Pr'2sidcllt,B' .(

, ..
' \

da CI0DAN' acu\nprmhado �do major \V'1Imçl', J?alc,tno ,I
esteve com o Gaverils.dor "�

•

•

\o :,' 1'\

( pelso Ramos, para resol.ver
"

\ o problema do' p!.'c�j p���� �
i, as linhas .de tra-nSl!!l:;sões ,l
elo 8iste�a. SOTELCA' c' oú l'
tr.as importantí,�sipjas. pro� ,�
vidê.ncias· ligaç!a-s a CE,- í

1 DAN, que v�m, ,.tr.aze: g��à.n I

ides ?eneficiD:' par.. a. ��o� !�
nomla de San,v(t· Catati!13.. �.

(
\

NICOLAU Apcs!;olb e \'e'- (
�. ra BOilassis, vão ;mar,'!á't' o'�

<1,'t,'.( �eu caSftmentO', ,-e,rn '�:tmaw' '(1{_ • t�' • .: .

"

( próximo. Buenos'Air(::!;; 'a'.'
.

�id:lde, escolhi."'�. para
.

� 1
Viagem de nupc.las. ',' ,

.'
. : '1

NA Prêfel�11ra HUIllCÚ)al/ �
,foi realizada t�mà' reunIão' T

.,
,com a ,COlJ1iSSaO, 0r·g!:.nizaJ (

� dora do camaval ele Fpo!is ;

l n.omeada pela Pr�i'éito ,ii7 .1
, eIra da Rosa .. - ·p'articipQ.p (
, do Acy Cabral Teivc'; Z,an.., 1

�::;o, �;.rn6�:�d; c;r�:::�' ,1 '

e o Colunista ._ Eativetám I'presentes reprC:lS€utantes'
das ,Escolas 'de sàn;b�' e l
das Soci.edades Càrná,hl,e�
r.as. ,Ficou deqirlido:, -(:Qh-
61.\1'8'0 das Es(!,'las de sáih�
bus - seguncta-félra ' ;Je'
carnaval. e das Socl€.l:}ade�·
ho domingo. Os resultá;:los
dos concursos serão ;:fadeis
na quiú,ta-\fe!.ra, às '12,30
11:,. No próxim:) domin�o _

dm 14 Rei �\'Iomo, COIU o

popular largatixa. va: ('he
gar triunfalmente ré'c�ben
do a Chave dn. Cidlld�. dás
mãos do Pi'efeito -deir� ,da' �.

I Rosa, que merece o�'

tiOS-li� 80S a�)lau,:,Gs pe ·.D seu
'

111�
� sentivo �o carrw.vr.l Ílotlà-
nopolit!)_l1o cie .1965. '1

(
..---- """'--;":"---'-'-�_'''--.�'''_'. \

O CORONEL,

J.

t·
, I
i

I
I

l '

---�_'---_.

•

S,)I ;.·;1�í.I(w�s
l!lr,;) '(·'r",�(�íJ'"pi.I·4� 1\t[;:,irn t\! .. �_. '-'�;,;) �)

P'jf· ••

/\COES: CI'\I"EIS "rRAf',ALH1STAS .. cn
l\IERCIAIS, PR;EVIDF,.J�,'cIA. SOCIAL
Lei nO'.' 4:494 '"lNQÚI'LTNÁTO�' CON
SUJ..tfAS DlARIA�IENTÉ DA:S 14,38. A�
17 hs�

'�OfoITIlA M()gell�,
�AI(ATASl, . ··/)lJlGJ1� ",

.

�(JPIM e TRA(/A!i �
,

,

,�

'I
.

...� mÁ" 26 .proximo D:>:jje ;
, " ) Mun!e�pat de FpoUs no �j

') :.:lubç 1-2 de ''\gostq' - es- )

.

,i colha da Raírrha do ':a.r:- )-
: ·;.�ával e classttícação rlas�'
: 'belas· faÍitasias 65 ..

'

')'
. <., ,

;: I'ARTICIP:\.ND() no Con

( fresso das As:;embi';;�.; JJc
.: gíslativas, .ern Brasília: Pre

� sídente Ivo Silv2ira,' De
�. putados. Dib Cherem, Fel'

; üiÍHdQ Viegas, Franctsce

. ,� Dan Igna.: watdemar .:hÕ}
i �f.s .. Celso I','f),iJ da Cesta.' e! ;

, ; }v.Q' lVlontenegro -.'üelega-' :
'; cão' Catarinensc llaqmÚe ,i
)

i�llPort�nte \condave.· '�

,

/'.' -'-'

, f:,.., l\·IENINA MOÇA .An8.. �
"

'Maria ,Machado de
.
Mello )

:vai ,recepciona� COhvidà;los !
·CO� bonita festa. prÓxÚn� \

-dia vinte e três para' �D- i
.memorar os seus' quinze a-��
'nos em sua residência na)
rua Padre Roma 122

;'/

REUNIDOS
'; <;an � :S�r do

no Am-.:.ri

Querênc;a

·

�.

FONE,
, '

�:{itlflit}ffl4Jeoll:6 �f�t!1 .

...�; ,,:�.\_I�:\. <"��,,,/'�' '_ � l:J� ,I : '.'J;.. • .11,' • � ,,�
.�

• .1'1,: lrt'"",

'"

'I'
..

'

"

r
j .

VENDE-SE. UNiA' PltOPltI'ÉnADE NA
(ass.) CENTRAIS ELE���C����"SA�TA CAT•.\ilNA S.A

nUA S4\NTOS SARAIVA, No. 12'69, NO
ESTR;Etro; ÇO'I, O, TERRENO MEDINDO
61 lVIETROS ' ,DÊ,

..

F'RENtfE ".POR, "90 "

Dl
)'i'UNDOS E CASA'RECEM

. CONSTRUÍDA "

(;0],\;1, II 'PEÇAS� GAht-\GEM E PORÁ(' T

HABITAVEL. TRA'rAR NO LOCAL OU
.

PELO :1i'ONE 6231.
I,

,

1,
.'

"

.'.. �, ,)'
•

� � ,; ":..

�u'�"""".�.j,,<_._.. '": J;,;2�'�����'<f, . C"· �_:.'���",,,!.\ ,L__ :;·, .:g:.�'.' ,;,::��,. '"

,',/

I
,
I

I
,

.1
.�
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ESMALTADA
18 cm. Cr$1�100

I
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.

Felipe Schmidtf 33
Cons: Mafra, ,2 e 4
Fúlvio Aducci, 591
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cundados com pequenas .crf
mes do ano'7 todos êles se- ticas. Hoje daremos os ou-

_'-.,....'-__-. ------____ _ _ .......__ tros destaques do an.:>, ana-

lisando pais por país.

O
' NOl'A: O filme "Trínta

.

M . TOR MARITIMO BUDA Anos Esta· Noite", um cios
, .. , três melhores filmes que '/ts

'VENDE-S'E um retificado e ainda não sístímos em 1964, não foi

JoJ
..

sa
....

·

dó, de 1,20 H.P, funcionando, wr C1;$ ... colocado na relação dos dez
.

·

..

'

.

,. .'
.

, melhores por não ter sido

�,�OOo..OOO oua VIsta co� 19,70., de de�GontQ�, estreado·em . .1964,_sendJ exí-
,:

'. "

Tratar com José Maria, "travessa Tobias -bído no- ieetival-:-do cinema

Ma'·
.

"

d n6 9 d f 4 08 14
,,' francês. .

., ,ce O; v ,
. o. an ar one' - -

,. ou com 'Filmes como "Dois Destí-

C.'.a.dQ'· Gu.glielmi,
-

rua Carneiro
. Lobo,. 576 nos", "Tempestade SÔbdree'

C Washington", "Gosto

art_ll>ps em URITIBA. .10-F Mel", ."Tudo Começou num
, . '. Sábado", colocados por al-

-------......-_......__....... - guns criticas na lista dos

dez melhores" não foram as

sístid�S pelo cronista é po
rísso . os destacamos, agora

para qualquer, esclarecímen
to, ..
Não poderemos falar em

"melhor ator" no ano, quan
do tivemos um grarr?e nú

mero de soberbos desem

penhas. Salientaremos três

Anthony Quinn.· por "Re

quietl\ por um Lutador";
Marcelo .. Mastroianni pór
"Oito e Meio" e Pet8r O'

Tolle por "Lawren,::e da Am

bia", Toshiro Mifune por

"Yojimbo.
'

.

�()rama.. Cinematográfico
,

de 1964

v [N' D E S E
Tratar
363

.

Vende-se um RENAlJLT 48.
çQn1,sr. Joãó Motta- ,a rua Espezim
saéb ,dós Liin�s.
�\' ...

. '.
�

, _. ... '

'" Mineração'Sulbrasileira S. A.
, i

'.

A.VISQ
,

, ":PéI6 prêsente, cientificamos a<Js' srS . .a�ionistas qÍle' se
:il.cham, a sUl!- disposição; 'nO escnLrio destã. Companhill,
�Ííl '-S_Mseiro, nesta cidade, os documentos a que se re�e
te ó art.o 99 da a.tu�1 lei das scciedades' por aç.ões (decre
t�lei n.o 2.627, dé 26·9-1940) e relativos' io ·exercício Cie-I940.

. .
I I

�
.

'Itàj.aí, 3 de fevereiro de 1965.

.� peia diretoriá:
c:. IDRO ANTONIO PRADO ::._ Diretor-Ckrente 10-2

Merece menção -a' pr:sen

ça sempre expressiva de

John Waine, um dos at:res

máis característicos ti) ci-
.

,

nema �trri!'lricanb visto em

1964 em "Hatari", um dos

rumes mais signiiicativ s do

ano,' que tão bem C<:lrac'eri
za o aspecto ria liber ·'.ade
na obra de Howard Hawks

Transportadora Ribei�o ltda-
Com 25 anos de' lx>ns S&rvi§os QJll

tta.n:�port(S de cargas entre Pôrto Alégrti e
Florianópolis� .

Comunica que mud'óu-8e pa
ta ii tua Pedro Ivo n. 1 com· telei9lie 3835.

e no delicioso "Quando
Homem é Homem".

Recelações masculinas, te

mos em Peter O'Tolle e em

Ahm Bat�s visto no delica

do e simples �'Ainda Resta
Uma Esper{.mça'''.

.

Nãõ Nimos desempenhos
"geniais'? femininos; mas

perto disso esteve An<:l Yari

na em '''Viver a Vi"la" <::ali

entemos também Julie Har-

· --�-----------------------------

V' I B L O K \ .

".'
.

Você me conhece?
· . , Soli uma máqUIna flue ajUda'a<):ons
tt�: sua casp, _ ,c,?in barro .é- uma' pitada de

c�erito ou seja: 10 lat� de barro' e uma, de
cijneilto.

_

/ Nqo precisL. queimar t. tão pouco rebo

car, melhQres. esclárechnentõs 'prQcure o a

gêrite autorizado' e é_'Xic1tisi:vo
.

nesta, praça
\ � .;. I, "

j

si·tO a RUa Bento Gu:t1ç�lves., 1�,.

aliciar io d ) Bélneano de
- .;: ..

�.. /...., .. ! ..' .

.

.

' .

.
.

amGoriú
tas" defendem 08 donos do

jogo. .

s: e.as colunas . de "0 Es

.a.ro': e "A': (,::çãó" maís

uma vez vQIta:nos:)I.O �s.
S;"Lto; na certeza de que: OS

homens de bem s:.Lberâe'· re
conhecer os nOSS1S esfor

ços em 'prol duma socieda
de mais sadia, e em últíma

hipótese em pról até mes
mo do futuro de n�)s,SOS
próprios filhos.

de

De ordem do Sr. Diretor-Executivo tomo público que
as Inscrições aos exames de admissão ao Ginásio Industrial
(2,a Chamada), estarão abertas, nesta Escola, de 8 a 12 de

: fevereiro, no horário de' 8 às 11 heras, exc'u.ãvcmente para
candidatos do sexo masculino, os quais deverão satisLzer
'as seguintes exigências:

.

.
.

a) idade mínima de 11 anos completos ou a completai
no decorrer do presente ano, e média de 15 anos, compro-
vadas por certidão de idade;

.

,bl atestado de sanidade físid", e tr"ent.l)l p. v�é:n::,ção
passados pelo .Departamento Est,adual de Saúde;

c) Certificado: de conclusão do Curso Prímárío 'ou a-

testado de suficiente, instrução primária;
d) 6 fotografias 314;
c )�,()s" .dccumentos' devem. ter' as firmas reconhecidas.
08', exames serão; realizados dentro do SEguinte -horã-

VENDE-SE
'. 1 sala de jantar com mesa elástica

.

2 m, 6 cadeiras e 1 buffet com espelho.
L plano Essenfolder.
'1 Pehtcadeira. Prêços razoáveis.
, Tratar. à rua Anita Garibaldi, n. 47

pelo fone 2922.
.

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

Banco Americano Processado
pela União

RIO, 8 (OE) - Na 1" v�·
.

ram aplicadas pelo Depar
ra

.

:da
.

Fazenda Pública, o tamento de Correios e Telé
Oovêrno Federal está, dnQr, " gratos .,çont.ra� aquelEUlstl'j.1:;le
vendo um executivo 'fiscal lecimento. Pelo vulto da
contra o CitYj' Bank, para quantia reclamada, trata-se
eotirànça da�oma de um., -e de . uni, dos maíores executí
bilhão de cruzeiros, dec0r-' vos fiscais já movidos na

rentes' de multas que fa-. Justiça- Fl'tZendária.

lista dos dez' melhores fil

fica com Fellini 'pelo. seu
e pelo nosso' "Oito e' MeioH•
Citamos Feliini"no fim, ·não?·
Estranharão, . .

' ,

Dizem que os últimos' se
rão' os' primeiros.'.•
Completaremos . no 'prólQ

mo artigo este éstudó. sõbre
"O Panor"''';'a Cinematográti
co de .19t)4'·.

, � '-. .
.. ''''

Emanuel ,M�eir08

o

ouROND�

.i COZINHA, 4FittÓ,AlÇÁ pressionado lltuful"daú'len
NO BRASn. __",' �ulz da; te Q ,Presider��(� K 'Ul1t!c:y
'Câmara cascudo �. P�bli- que l!Jled!atamcr'w deter

cações Co lVÍuseu. de Ango- nllFlQU' prOV<,.l'�r"-l'lU,; par'L
la .- Luanda '_ 1964 .� contotp.ar .) lTIq;l
Folclorista,

.

e s fUalo S Q. e QUESTõES Dg - POR'IU

grande conhecedór do nos
. GUES - 2 volumes - :F

. so passado e 'dé nóssas tra; 'Sn�ei-ra Buenc, ,:_. Ediçi)e:;
dições, i..Cc 'ôferecé' ,'aqui Sar�iva, 1964" - Re'llUnÕl
um levantamento � bastal'lte em. vo:ume ,llgumas c;:u

preciso e curioso. da, pre-· respostas' iJ,s. ·�on.suJ�.a:> =IUP

sença ·a.fricana, na. cUUná- lhe �ram fêA13 'ltra ,;';$ de

ria 'brasi'eira e 'em �speci- jornais de S'io . Paul:), e

aI na ·.bahiana., reunindo �USL:lmente as

MAIS DUÁS pUblicações que lhe. palec�eram' encer

do Museu de Angol,a,' de i:a� mais cu:;t.J· p�'atio) o

bastante, interesse pe�as flrof. �.Silvei!'J: .t3lleno, n0-

contrihUições que trazem me bastan�:! jOnhe:ldcl c a

para .() melhor zonhecimen !;>reclado cotP.') filo�,)go' e

to daquela ter� e daque- esc,ritor, cifer-e� ;).03 le�k
la gatesào, res1)p.,�tjvamen- res de toda e:a::;�� �111 �i ..

toe: "A Etnogrt>:fia angcla- vro bastante útll, aJ ujaa

na (considel'élçÕ(!S ucen;a do â dirimir ·"lVldJ.s e I:.S

da sua problemáthl .actu- c1arecer problema.> relacio
. al)" de Mesqnitela Llmaé na 'os com ") us •. �io idio
e "Expos!ção etl;\o�i'áfi�R. ma Portugues.
'de instrurilentos

.'.
musicais'. .MEOITÀÇ:>ES· - t turco.

(máscaras ,ios. Pt,lVOS ele Aurélio"':'" Clássk.)s Cu:rdx

A'�gola)", esta fartamente Editora CulkJX ...: �P,
ilustrada.

. 196� - introjução, Ir�du·
PRIMAVERA SILENCIO- ção e notas de Jal'11.� Brú

SJ\ _ Ra':chél Cars'on .

....,. na - prosse'p _ ,:1 nest)

tradu,/i� .de 'RatH de pom- co:e9ãó. onde ',á foram 1"
lo, em (!o'aboraçJ:) .com a blicados, entre outros', !Ir

xis· por "Requie"U' por um
bl·olo�sta Ll'a: de' ."Abr·'e·u 'Sa d PI t- pl t �

Lutador". Annie _ G-ra"dot õ' . '. .

vros e· a,ao, ,u arco I

por "O Vício e a' Vir'ude",' chetta e do, prof. 'Francis- puleio, Cani0ê�. \'n!talrE.
co de Assis !=:"'o'r'("_U"'�

.

Se' temos a!!'ora P"ta� f:l:11IJsa.s
e a já citada Patricia Gozzi, .' "'lO' ','" �,' - • __v

no desempenho que r1.'üs rie Hoje e Al1:'.anb,ã· _ �,:ii-, MEDITAÇÕES, o:lde.' M,uv
,

.

co-es Melhnrame'l- "S SP co
.

Aure'lio r�"J.,'l·s"l">va nll�.
nos impressi0nQu. :Nã � dil:e- " '.' ., 'J" _ �, - v ...

mos genial, ,por prefiritnos 1964 - uni' pio6íema, 'que' ma espécie d3 diárill ín1 i� ,

Iseres humanos como nós. vem 'preocupaÚdo ás· estu- mó, suas reflexõ')s !, ...bte a

Melhor ator secund-irió': diosos é a' dI) ú:> int'iscipli vida. Estoico, suas medit13-

VEN'DE-.SE OU AlU·GA-SE·. Frederich l\[arch, por "O nado de produt.os quim.lcos ções dão urna ljé!a do ho

Condenado de Altona,i e'''Se p�ra a eiiminaçào de inse-
.

mem � de SllP. fil6�ofia da

C A
A' te Dias em. Maio". .

tos. Atravé'S) de ampla pes vida, reflei;l>'1'lo tamb�7a
. aSa na grOnomlca';, Melhor atr� secun-"ária: quisa, a autor.t, verifi('ou a sua época, dand'J :lela um

, Betzi Blair por "Desejo que necessida"'c ie con�ri,le, na retrato bastame p�f�;SO e

" A�pla e confortável dois pavime�tos, Atormenta", que tamhém aplicação, já. qlle a utillzá-' pessoal. Dizia '),'H· exem-

nOVa, ,quatro qtÍarto,s com.' !lrmários k €'mbu- poderá estar incluido na lis- ,ção e��eS,siv'1 do,,> perstiri- pIo·:

d '. ". " l"d
I

"., t .
" '. '. 'ta ,dos dez melhores. . das c.rIara novo;; e. t;llvi'z, "'Não podemns ser mes-

t� ',�s, e�crIt�flq;"sf: ,a '. ,� estar ,€ .J�1- qr, cq��- " A. tnelhor fotOgra�ia' só �aio.res pre>b!t!mas, ";oq�lu tlle na escrl'ta, e na, leitura

. c�zlOha, '. dIspe�S:a? 4_OlS. b,apne1r?t'; spCU�.,IS' ��ria ser <hda.,à �en�i :qe- ,1I�do a p�SqUls.�rl�p.' ;�or 9, sem ter sicÍC' tntes alunu.

d' . :hd" .

é ,.: I ta ,de' empregada abri cae,' o melhor fotogr�fQ dQ �irmar qll� �s�a luta 'l!)'d's- Quanto menos na viâa!"'
,epe enClaS omp e

.

s
.. ,. mundo, por

. "Sempre aos criminada. c:)i:.o:uzir� fa- (para rerres!:;'l ('(e puiJ.i-
,

go para can'o; :área coberta. com tanque e, Domingos", i, talmente à" déslrúiç-ao da c.ações: SM -- SP - :,84 --

armário tôda murada. Falar com Joro'e no A �melh?r �;,l'eGão (e dis- própria viclp, quei"' nos FlorianópoU;;; -- cama C:;J.�
... '

"
.,.

.' .' , . '.
,. 0, ' to nao ha duv.tda alguma.), campos oÍ1 Ílns dd:;!.dL>s Li tarína. > • "'... ".

f'
co- .

.

, ,,..... "1 'I' t 1 f �5')2'
, i,!;)'H!1 pr@J�j;�I1,�H.l!:í1tiçlQ,n�: ,�id�!A· "t;; �i�Af\?W� �tJkJ� .(:;!�W',

,�ê+�P' '.CPp;lÇl�C��:1 ;pe�(r,. 'e..e�O!1e. �' .. ";',.�c � �
fl·lmei.!·am�ntc demos. a VlO cllQCíi.,ute�, �eD!j�, -

..��i.",.. :.�Li:....;�����a����......�···i.:..c·i/;i2:'é,""'il.,.�,�.. ,�'.'ii...:�.-,.;;;;:.:.�:,:.;,�.:.•�.iíi"·ii:.'·;j···:","·�'··'·iíi"�"""·�:'·il'''ii':��'''i··'·ili.'·;i.-''''.·�·Ii·__íil·'ÍI"i'...iíii.iiiiíÍllIiliIilillIill.II..

"<:"éUa""l5f2/65; as '8 'horas' Português '(eliminatóri"l)
�, 'dià; !'l1f/2f65, às 8' horas Mà�emiticar'(e'imin�tór a)

dia 20/2/65, às 8 horas cón�:eciilieht�s Gerais l
_·; .. *··:,"'''�'o-I-::_ o -, :/'. I -' .. ;, .Ós .. �_/ub':'t � .... l );. 1:

Florianópolis, 6 de FevereiÍb dà..é� 19(1),'1,
•

�:::-... oJ. �:;':!,fA" .....

...
,. (Ass�a:tU'ra- 1iegfveD' \ ,.' ,;

,12-2
'"

,

t:

"I·;;:�'·=-O,.'-
':

i � ;,. _ .""" É V�RDA
fi\in;'b 6ü.l (\j;3 pê 110 Jardim Botânico, do Rio de .Janeiro,
.?I ;;:Tjm;�lra palmalr.ii ali plantada por D. João VI. Des-.
üii::n�::� eH) ;aidia de p�lmeir'as logo ã entrada do pal·que.

\

É VE,RDADE'
No Ri';:;, ",.'"l·�� !<'lnl toJ" '" b:a;U
CONTiLê..-h: IR iH.) cI9ar;'\) q,,'>; '!oe des�'
��ca C':"h'4 Ú iCiltil", prefetinà I:)Htre os fu
manies. íJ{�i'ii[leirol,;'. pel." .frltivada qualidade de �1ji,ü," h_;{i�õ:\; �lJlecionadoso

,.

!
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xero 'Médico no Interior
dade. o Brasil necessita de

médicos e não apenas de

diplomados em merücína.

paro profíss-onal dos que
buscam essa' carreira. Nào
se. pode buscar a quant ída
de com sacrirícto da qualt-

do total exístente no' Esta-
.

blema precisam ser consí
do. Nos demais, ilSSE'_ per- derados com ar.onçãc para

centagem, é sempre supe- que para' êles, se encontre
rior a 2Ó%. J� não é zo. dentro do mais .breve L·tn

. Dos nosso 28.000 médi 'os po possível uma soJu:::á(, "9-

18.000.'estão no Estado ele tísratóría, S",t�isratól�ia e ra

São Paulo , e Guanabara. cíonal, por q te as solucôes
Diante do r"u.=� ai esta, ím- simplistas ou :1e 'bôlso mio
põe-se duas 'conclusões: !á podem, cotar para 'uma

.temos f�lta rle médicos: za questão de tal relevância.
'os.médicos de que dispo- Não se há de querer muiti
mos estão maí dístribuidos plícar .« .número de médí
êsses dois aspectos do pro=: cos ríescuídando-se do pre-

ORBE-PRESS MA-

A realidade, frisou o Mi

nístr., Raimundo de Brito,
CEIO - 1 .do enviado es

pecial) - Ao d,)�(�mbarc;-l,rJ t.) J f\UU tGêl
hoje nesa (;apital, proce- e que a assistenct a médica
dente de Reel.:8; o Minis- do País, 'nào : -ta a exígír
troo Ralmundo de Brite a construcáo :1� U()VJS hos
concedeu entrevista coletí- pitais, <;OI1U recramarn. ai-"
va à im1Ji'�'1sc'. .afIro'na '1Uí' guris, mostran tn-se :!om is

cue um dos' problemas que so completam» 1t'J tora 60
mais �.p..n preocupado o Mi problema. 30'm as unida-

,

nístério d", SalFle !JO mo:' des de que ,,;iSp0mc.s e

menta é. J, do fixação do mais as qUI? estamos 111ti
médíco ...0 111: orír.r mando, por 'i�so que deixa.
- PJf -que, ,.n� exemp'» das em meio, será possível

nos velnos tempos os ,e.. enrrentar a, qu stào. O flue
cém :!'0�/t:tad0" n d <>, -ons nos falta, sobretudo é Pes-

1I1an COl.S llhehe- Ml\rr� 'W'1 - 'roeI 3022 ._ Cab
=, Encere ... '('el'�gdfico "O ES'l"'\nn

Posw.J 1

CASA OU APARTAM'ENlO
Procuro casa'ou apartamento, com três

quartos no centro ou: próximo. Aluguel até
-oitenta mil cruzeiros'. 'lnformaçges' poderão
ser dadas ao sr. Lázaro Bartolomeu _.-'Rua

.

Luiz Delfino, 24.

Gl"RENTF
)( ,1-1. ';g()� fi'!, rnandes oh-

, :1)A 'ItR, 1 tj<_t
m.õn " Fe, nanrto de '\mar ai ; _J>J.'

O',/P/ ",.,. IF TO OI' EDI'IOt{HJ
... r lt1 )P p�."''''',.. .� ... 'l'!�

- Osv=ldo MeIo - Divino 'VIariot

\

ios, F

.

------,----

1"1 B ,Iel1\I\O'
}"lu..il Ant,)lGd J",lUi (", 1961 - BARREIROS'� 1965

�: ����. ,E.n�1e���rrs���:" ��Jl���� Festa
..
de N.:os,sa Se',n'. h':o.· ra',d'e Iourdesdeixam fi(;a� n'1.S capu tus? de mais mérl.c is, Não C]",1�' - tlt:

indagou o Mínístzo. Teri:l remos 1 m edíco para �63 40 A
.. NIVERSÁRIQ',·DA:-PARÓ.QUIAmorrido, n i- .Iovens ..:6c'·- habítanres, CO·:.'') acontece

cos de ';:';!')"1. o ídcalismn na Guanaba-a. Dia'11 - 12 -. 13 de fevereiro
que aním ..w:t cs ri,.·,� o os TRIDUO COM MISSA ÃS 19 'HORAS

DOMINGO - 14'}'de'F,�'vereiro·- DIA
-

.

,
, . .

tantes, e:HnJ I)corr.e no Es . DA FESTA:
.

ta:'o d� Sob P'1.ulo. Fàla-.sC' . às 7,30 ,h.: Missa·
....
com C"om.. unhão Gera]

muito n." n�ce,:;�idade de .

cCMtruü' ho:'lp l;ais, dandc- às, 9,30 h.: Missa,'Solene
se,:1 ,""c' c. maior éll f:.l se às 16 h.: Procisão,de Nos,Sa Senhora
P0331Jd, Não. "''>tá ai 'p')-
rén� a soluç'ão �i:lra (I P:('" às 17'h.: lVÜssa Vespertina
blei"lJ.l, ela mcd,ci!1a "S�:S- No sábado ,dia 13 e domingo, dia ILI
ten�'J,l d,) nosso País, P:Vr.
veri�t 'l�, preCiFam'(lS, ;úl' haverá BARRAQUINHAS com música,
tes de / :mlis, de tnn:ma,' prendas," bingo, churrasco;' etc.
as CO!1;;tLUI:ões UL'ix,c:e.s Nossa' SenhQra de Lourdes abencôe a
em meio e ele di!H':""I' os

.

.eitos existente s. andandG todos. que trouxerem uma prenda,
por milhares os que aí

.

se •

.

Visto: o- VIGARIOen;::I):1t�,1. ,1 Si>::l l't)�. P. dio _

pos'lívei',pO'.' 'H ta de ::ie·,
mentos a isso indispcnsa
veis, como temos frizado
el)1 vá!rias 0:1ortunidades.
Entre êles 'figl:ra o qu.} se

refere a PessoilJ, a firinei-
'

piar pelo ql!ê :oca ao nú
mero de México, E' sabirio
que o ideal :,E'r.:1, cont.ar
com um méd;co paTa 100
habitantes. Asnm 0 :<;U8 Is
!'ael p')"':mi 1 medlCc, p,ll'a
400' habitantes: a Arg-enti
na, 1 médicQ !lata 600; os

r Estados Unido;, 1 �1':1 no
a Ingliterm, 1 par:3, \160.
Enquanto iS'.)J o Br.asil· pos
.sui 1 méç:co 1;al'>' 'H37 ha

VOLKSWAGEM'
Vende-se mTI· Volkswagem ano' I 62, se

gunda série� Estado de' nôvo, Prêço Cr$ ...
. '3'.650,000 somente à vista; Tratar pelo' fone
3767.

das Tes�'):g_s �usr'n. .-a n.

logo o mc�.'j. : e, l;')ie'olt<�rM�'ro\'\'l$(N't'O f�O'iEfl:( IAI'
Divino Maríot

COl...A.BORADORE8
W, t"})1 osvatno .K,idbl!,ue� Cabn

r l AlclJes Abreu pro 1, Othon Ga,!-,
.eite d.s C, stl1. D: Rub"T
\1a .u: "1' pf.."",, Juver-

r.. i ô:J llla�l., L.ll",-h; H",SOflié:;'
." nr S� ���S( ot;al ',:lHhl lury )'11�\

'nP,( I
.

!l'),n '.l, 1 :'l.] Caléta� Filh, Mal'l:.l.i,,·
Medeiros Filfu , L117 H"n 'iqul" (tio. Si.:,ieir:1, ,l. l.)arlos 1;).
to, (:'S\fI ,(

,

te 1 .. , JeeQb Augusto Ná�úl, Major Ec
n\mQo l1:;, tOl; lúnlar C, Jamundá, Jabe� GMC\a, Nelsol:
lraSl-der, ,fos(' Ferreira ,áa Sllva, Clernenceau do Ama
ra! e Si)'Ja .J31me Mendes. Cyzama, Jose R0berto Bue
.chp.lf' �n<iq 1"r.:(5 f"!aldeira Bastos, Joã'·· ·Ni)(' 1 ,inha�es

Alfredo Silva, Beatriz )Montenegro D'Acampora

RF.PP..E3ENTAnTFS
Re}Jfe, er tI' 5",;; "\.LAra Lcda, Rio (GB) .� Rua Sem.
do" Dar ;a< 10 - !j' and:;r - São P'�ulo -- ,Rua Vitória
1>57 ._ con • nt-o, 3� -- Bp1d Borizonte - SIP - Ru&. ao�

CarlJós, ,)nd - 2" andar - Pnrto Alegre - PROPAL .

Rua CeI. Vicente. 4')6 .- 2° andar.
Anuncios medi2Ihe �ontratl)

.

de acôrdo eom a tapeIIJ
AP"I vi�:, ""

ASRf1\TA'T'URA ANUAL Cr$ 10.000.00 - VENDA AVULSA
.

Cr$ 50,00, ,

(A I:Tt< "r..\O NÃO SE R.ESPONSABIL1.l.A PELOS CO,,",
CErrO:A }I;l\!UTIDOS NúS ARTIGOS ASSINADOS),

Mas, pe'o m-ri.is
. l' mé

dico p'lt:l �ach 1300 hati .. ,

prímeír is decén.os clr< sr,,,:
lo? Nã,) <'i,�. �,llll!), . ':::"3:1 hi

pétese, J ,que havia era .)

clese'J'o CiO r ':p:l 1'0 dE II n'

'(pé de '1iéia, que !Jer:1,it.is
se, mai� �:'n' -,iiantt' l,nla

,volta à cidaul' g:',,((le TJa
ra a [c'. lo:· inic:r) fi clí';Jna,
enfrenG'l,".�� 3. nati.l"U (', r

corrênc" '1, Cm' a SJd:� "jZlJ

ção pela' m"tade CI'�P l'S

Clínfca', Odontopediafri.ca
Dra. Iara Odila Noceti' Ammon

Método psicológico f'i10derno especi.a1i
iado para crianças:

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven

ÇãCi da cárie dentária)
Atenrle também sr1S.

Soroente '!OIl' hora .marcada - d!'i\lll
8.30' às 12 E' das 14 � . .;; 18 horas

.
!

tar,' m'l'! )r�i" "�E' 0<; } ".::;

zontes, �:');;nclo�se a Lenta

ção do:> ',llpreg·c.; que SI;
existem DOS gra.ndfS !?E'11-
tros. E ." irrterl[�ndia' paw
,os jove,i."\ '11'�:1JC2S, pt'l'(Je�
o a�tin el1%ntc' .s' prpi-i
so, dess'" n1ndo, CJue se .�Uf'�
,reça ao .'1.é:f(· l, na il1teri-

Pe.· Justino Corstjens
DRA. EVAAmaral Afir_ma que Caste'lo não

. Exerce Pressão
or, a es",tbiLdacle e('O,,(:11'

ca que, ·2e vertia:]" êl'J sé,
vislumur� na cOl.quis·>I. d'e

.

Clínica InfantiÍ
Consultório: rua Jerônimo coelho llO. 325

rnconju. 207 - Ed,. Julieta Fone: 2495 ._ ho·
rilrió das 14,30 às 18 hs.

'

-----,

-

REXJ�lRCP S E PA:ENTES
Aqent J OHC�ai Ija Propriedan�J

Inrlustrial
R 'd '

f'gL tl mar�a8 r'atenu'>- oe invençal
nomes 'O}' d'U} iS' �íl',Jot'l d� esta'belecimentc
insígnias frt..�es de pr", i-agallc? e m�rcas df

, expoJ'tpçõe�
Rua TE llen,( Silveira:29 J.o andar

I "ala 1 \ li fl d:::l-.2asó Nair '�lo:rJanópoh!"
r J. T"t<' (.7 ""O'1.l ::n l?

um do') eJY:p:-eg0S
tes rias 'F'1'1 '·,s
Em linl1[o<; gera:�

RIO, 8 (OE) + "Se a Câ·
mara e o Senado não pude·
rem livremente eleger seus

presidentes, o melhor mes

mo é ir fechando o Con·
gresso". A decl"racão ,é do

sr. Am!Jral Peixoto. que

acre.scentou: "É mentirosa
.a versãn de aue o Marechal

e:-:i�t"n- certas candidaturas de

partido à presidência:
duB.s casas".

seu

dascidades.
crrJlj·()S.

�er essa f1 �'obc;'i(, E:[1, "II

tretan�o, sera ap,r I i tada
pelos" té�'!;cc,' qll; sr en

contr".':l encarrega [lo,· (1:::
estudar e, ·,�SSUl::t(. •

�-----'-----�------ ---------_- --------_

FALT.'" Castelo Branco' exerce preso
são considerando perigosas'

PESSI)!\t.

;\
c "i-:R*J:AN:ri;:"",Ci-_:"SA't. -T- '

r,

". 'f-ilfiE- '3<15<l - �L.JS-K!' piCINEMAS
CF.NTRO

São JO,se

VENDE-SE bitantes. Can+;amos com

28,000 médico" C,TI �:do o

, País, icluidos rt8S.,e núme
ro Os muitos (i'l!: 1'e epeon
t'ram :Fora .:la. 'lJ.'ofISSa.0 E
é, de ver o _w[;d;) porque
se acham dlS�'.'ibuidClS, pe-
10:8 eFferentes Estados, O�

médicos 'de (F'� dispomos.
No Maranhaão. existe 1
médico pa.r:1 ::ada :003:'; ha
bitantes, o (1'.J. � l1ratica
mente, significa

.
ai.l�;(m::ia

de me,dicina s,ssistenl ial,
ao mesmo ten'po q:'.'� na

Guanabara '0 (j1!t} há (' :!.
médico para CRia 'l1)3 hab!
tantes, o· ql,e ;ons�,i�ui um

índice maim' Que r, de I�
rael, que § l1'i",:1'3 se 'en

contra a mai.f!f concentra
ção médica l'a mundo. A

'observar, .ai.ncb" que em 15'
dos e�tados ') numero de
médicos que t1:''lb't'�a111 r:à.

CaJpital. é sul' ":�l' a 50%

, "

UM LOTE MEDINDO
12,50 x 20 - PONTO

CF,�TRAI, EM COQUF,f
ROS. TRo\TAR COM O
SR. MAUR.JCIO NO LO-
CAL - AO. T,;\l)o. Di\

CAPEI,A

Fone. 3636 (
SANTA CATARINA PRECISA DA Bn 59Jean Gabin

Madeleine Robinson
O :l\'IAJOR DAS BARBADAS

Total Vision
Censura até 5 aROS

f
. Oportunidades em !m6veis

,

CAS.(\. NOVINHA DE ALVENARIÁ BRONTA PARA MORAR Bem funcio
nal - Com 3 quartos e demais dependências.

Pode ser visitada de 2.'1, a sábado no horário comercial.
Com entrada de Cr$ 2.000.000 é saldó em 20 meses.
Rua Santos Saraiva esquina da Odilon Gallotti no Morro do Geraldo - Es ..

:

treito
.

.

"

Co J t:.J-,jl�+ de Eco.nOlní� _. Adv()
cacla Ir: 8�,to' d.:. Renda -- Emj�rêstimp
Comrulsórll -- Rp3valiação do Ativo das

.

Emprê��" . n ,('. 1357) - lmnôs�o '\dicion�
rjp, R"',lrh (tu('ro� 'F.:xtranrdi.ríários,

'Esf'ri+ódc' Rua Cons Mrlfrá 57
l(";=ji�8 PORtal 613 FOnf' :�g�'"

Ritz /

leia, -Assine e Fone 3435

ás 5 e,81/2 hs.
O melhol' filme do ano, no'

geriero "sexy"!
William Duba

Anilza Leoni
Divulgue

"

O ESTADO"

:- Na Rua Vereador Batista Pereira 'casa com 3 quartos e demais depende·
cias - Tôda de tijolos.

.

� Na Agronômica casa de alvenarIa c0m 2 residências: Na parte de cima
2 quartos - '2 salas - cozinha e b,anheiro; Na parte de baixo - 2 quartos. - sala

. -cozinha e sanitário.
• .

.

/

A'T'F�lnRl\I PELO,
TELEFONE

ELES

---------���---�-�
Iluem CODslroi, já sabe

,

'

:
T cr,s e faquals •

R" <,pés F�rras
,

' rrll . � �!e. r 'l'r .. e MJdeira
J I!lel�s de Fürro, de C':rrer f Basculanfes

· P 'd5e� de F�rro

, ft

Censurayté 18 anos

- Estreite' - Rua Balneário - Casa de material com garagem. Terreno freno
te para .o mar e fundOS para a Rua Balneári'o medindo 10,40. de frente por 54,80
de fundos. Preço facilitado. Entrada minlma.

Roxy
ás 4 e 81/2 hs.

Robert Wagner
- Fina residência a Rua Visconde de Ouro Preto - 2 pavimentos em cima "

quartos - 4 salas - banheiro - cozinha e varandão: em baixo 4 salas - 4 quar.
tos e dependências sani*árias.

'Nada de AMOR, PRELUDIO DE
,

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

para o Caes Liberdade.
.

GinemaScope . Tecnicolor
Censura até 18 anos

- Praia Pereque - Casa nova.�m ser hailitada - 2 pavimf'utos preço fa-
dIítado.

.
.

Pura pr�nla enirflga e por prf'ç,O tnais economÊcos'
A .'

E:lr:l)\ em sel' 'carro

Lon?! de �reics COLADAS
_; 60% mais no apr .Jveita
menta da," L\.1!las.

BAIRROS
- Praia -:- Lagoa da Ccmceição -- Casa com um grande terreI)o. Boa opor·

tunidade para loteamento.
'Glória�araná

.

Ll1da Fone 6252
..

- No Jar.dim Atlâtico - Terreno bem localizado - metade dos preços cor.
rentes.

'CASA DO�, FRE:O:' . ás 5 e 8 1/2 hs.

Victor Frenchrij'n�vn' üDtJCCE� H ..e 748
. '

T�ieio!!e tl1.17
ESTIlEITO

- Praia Coq�iros - casa de madei"ra de lei. !la praia da Saudade, Aceita o·

feitas: B9ril preço.'
.

"453Rua Santos Saraiva
ESTRETTO \A MORTE ESPREITA OS

HERO'IS
- Casa no' centro - Rua Conselh�iro Mafra - Otimo P0l1to para comercio

- Casa com 3 quartos - 3 salas - cozinha - banheh'o e dispensa.\ Censura até' 14 anos

, '

S' ti�s do: ,:Finhe
A.. :rri'endolw
'''' ;

,LOfO

Imbuia
Pan·:tf!ar1.hn
Gonçd\3-AlVJe�
Moçno
Carva,lhi

'Pau,·(1leo

- Soprado Comercial e Residencial bem no centro - R�a Arcipreste P,aiva..
Na frente do cine Ritz, No terreo Loja comercial' p �scrit6rio, no alto ampla re

tndência. Possue ainda amplo porão para depó.:;itO.

Império, I

Fone 6295

Um quarto fI:lra "apaz

solteiro, em \.m.s::t râmi'iar.
Tratar com 0). -sr, C�macho,
pelo teI. 3790. Horu do Co
mercial.

. ás 81/2 hs,
- Apartaml'lnto no centro - Edi�icio_ Eduardo - 3 quartos - sala - coZi·

qha - banheiro completo - terreo - Para a venda ou troca por carro.
,

' .

"

C�bren:va
.CC ro

Fanlasia

Maria Felix

- Rua São Jorge n.o 51 - Centro - Casa de alvenaria cOm 2 salas - 2 quar'
tos - Baúheiro completo e cozinha.

'ESTRELA VAZIA.

Censura até 18 anos
- Terreno em Capoeiras - OUma 10calização de esquina - Preço facilata- .

do " Oportuilidade Unica - 16 m x, 30 m. \!.t
Rajá

- Rua Bepto Gonçalves - tràvessa da Conselheiro Mafra - Ce'ntro _. Casa
com .2 quártos - 2 salas 4- éozinha e banheiro completo.

Terreno em Joinville - No Jar,dim - Colon Bairro Boa Vistâ. Otimo Ter�
ás 81/2 hs.

Tim Holt

VIOLENCIA DE

.... ,?��lUa, ?-té �

i"iJ;f1:S,4.'4�/.· ·Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Zona Litorânea

Est Noite·a

4� ANOS DE LABuTA
/

"

I

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATÁRINA
I
/
:

NO SETOR DOS, ESPORTES

OLIMPICO, .x TUf>Y

o esquadrão do Tupy, que :foi goleado
em

.

seus domínios domingo pelo líder, após
estar levando a. melhor estará, esta noite
dando combate ao vice-líder nos domfnios
do campeão dá Zona Dois E'. favorito o time
orientado por Aduci Vidal, que domingo su

plantou o Figueirense no "Adolfo Konder"
pelo score mínimo. -O Tupy, de acôrdo com

a tabela de classificação, desde domingo que
amarga sozinho o peso da "lanterna"

CAXIAS X FIGUEIRENSE
.\

• E' o jôgo programado para Joinville,
quando os dois alvinegros estarão na lica
com um só objetivo: a reabilitação 'pois d�
mingo conheceram a derrota ante Marcílic
Dias e Olímpico respectivamente.

HERCILIO LUZ, X AMERICA

METROPOL X MARCILIO DIAS

EÍn Criciúma serão adversários d()is do�
maiores clubes' de Santa Catarina. O Metro-·
paI procurárá apagar a má impressão deixa--

I .

da nos últimos jogos ante um dos vencedore�
da rodada de domingo sem favorito.

I

BARROSO X GUARANI

Itajaí verá, esta noite um prélio de en

vergadura, pois tanto Barroso como Guara
ni reunem tudo para of.erecer um espetác�lc
de técnica e combatividade esperando-se, é
claro que a· disciplina diga pr.esente.

Isolaqo na liderança do (ampeona�
to de Juvenis o ·Avaí

AVAl LIDER

,

o Campeonato de Juv·enis da cidade'
prosseguiu sábado e dOlningo acusando os

seguintes resultados:'
.

Sábado - Paula Ramos 3 x Atlético 3
Avaí 4 x !Guarani 1.

Domingo - Figueire:rise� 3 x São Paulc
1.

Com os resultadósa cima, o Avaí que
dividia a liderança com o· Atlético, passou
para a ponta isolada.

O certame prosseguirá sábado e domin
go próximo. com Wais quatro jogos.

'

HercHio ·e OIÍ'mpico agora
mais distanciados

Eis a classificação dos concorrentes ao

EtuIo da Zona Litorâriea, após a primeira
rodada do returno:
10. lugar _. Hercílio Luz, com 3 p.p.
20. lugar - Olímpico, ·com· 5

I
.

.30. lugar -'. Figueirense e Metropol, 10
40. lugar - Barroso e Caxias, 11
'50. lugar '_._ América, Guarani e Marcílio

��·�ii
_. .A. _�.,_,_

. �:� _.

,

-I·.'" t

/

A Federaç<i,c) oa tarincn-

Pelo Campeonato Estaàual· de Futebol -----'-----------___;_;;-----
Zona Litorânea, para hoje à nbite estão mar

E I'··' ,

cados c�nco mat�hs, todos constantes da 1'0-

XP� 0"'·e'n' t, .dada numero dois do returno. �, < te
.

. ,,'

se de. Fute'J .. '1 recebeu 'expe
diente ·l{. .Vm federaçijé1
Brasileira de Desportos." in
rormanrí., de qllc - a cap.tal
catarmense deverá secüar os

da
do.. "

se
jogos pelo
cíonal ids "'.Ir�')/lores:

Toct",-via. r: P'.à��:c!(mcia ds

el1L,�L,.l��� :11.'1."C."tig e9 rue-

bel aindabarriga-verde

Arl'ilheiro Ch[cminho é atracão na
-

.

,.

efHj�pe do Boze ..

o atacam e. :JhiqUlL1h" a equipe do Clube D(J!�e ele
urna' das sensacôes ci'J úití- Agôsto, onde deverá constí
mo campeonato salontsta, tuír--se 8Tij nova atracão
o' grande ·artilheir:) (la equi-

. pa-ra os· '),m'll1t·�S salonis
pe do Industrraí, acaba de tas.
assinar transrerêncía para

A, diretoria da Assocl;J.i,ao
dos Cronistas Esportivos cte
Santa Catarina, éttrfl.vés da

presidênci.a· tOr':;1. pú1Jllco,
para conheclmCli.:o r'(�3 ·.lí-
teressados oue .'lS novas

carteiras de in::l.entidade
expedidas pela Associaç:'to
dos Cronllitas E:sporti \'08 cte

ra o tutebol :taÜt�.o;nse.
Até quarta-ren-a próx'rna

os responsáveis pela equipe
barroslsta, ·õ.�ve]'5.f) 11�::;J.Jbn··
der a propo st a do atleta

paulaíno.

Santa Catarina estão ptCTj
tas, podendo ser proc1.\radas
pelos seus associado.3 a 1jar
til' de segundlc-fetr!1, na

sede da entidade l�e c!::lsse,
altos (ia Confeitaria Chi
quinho, das)O :l')l'aS em

diftp.te ,

..

m·'diante o paga
mento ela anni;�;aje (),).

\ A fASe e as prÕXffnas e�eiçõe5
A c'irer.oria da !'eclf)ra·- Náutico Francisco �ilartinf:l

ção Aquática de S:mt:o, Ca

tarina, ainda não den· ('(1-
nhecimento à im�::t'em:a :·la
data certa para J. rea.liza
ç§.o elas eleições :l."t t·I:tic1J.
de máxima

.

c' e �'em:) eru

S�nta Catarina.

Sabe-iSe extraoflcialnwiJ
. te de que as eleicij'jS dev2-

,

.

fão processa-se ainJi8, na

primeira quinzena
.

d(' fc-,

vereiro, conforme consegui
mos apurar junto a 1:;-,1

dos dir,·····(; :"1 'nll'!ac!�
aquática.

A reuortageln 'con,seg'_,ü�J.
aiud,a .

colhpr de fonte dJ9:
nas de r.ré>rl' tI) o.ue 'J '.11'.
Heitor Ferr8'·'. ['tU",.l il�f';11

lira do CónseJlw g';QIovl>Ll
de Desportos,· foi co�vidz
do para concorrei:' as pró
ximas el.eições d2, FASC
lhas décUnou do convite.

• Até o momento o fj,t"al
presiden e s; Osvn:õr. Sil
veira é candidato a r:�e'ei
Cão ,devendo correr pe,a
oposição o nome do ,r, Ari
Perp1ra

.

e ·Olivp.ira, or'lva
velmente com sua c�ndiC:a
tura lançada pelo Clube

li.

Outro

do, êste
nome f0i ventiJa

liga :l·) inn1l121l1erl-
te à vida d" i.Jlul)e de Re

gatas Aldo Lu:'. ;pnrém
também de:xnu oe aeeitar
ao convite,

Fl1lamos 00 S'.'. Surico

Hosterno, dfOspoTtiS;;'1 : iga
do aos esport9s ',trnaciores
e ao futebol ern Flor;anó
polis.

A ·meí'ima :o'1t.e aU1da re

gistrou que OS:'. A:ri. MI's
quIta,. recenr.'Omente reelei.-

noagem barriga"verde.

·D:··''f,.··:V�.·�t
.

·:1
. onts

<:12

COLABORADORES

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MATJRY BORGES - GILBE�TO .NAHAS

GILBERTO PAIVA

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ}
RUI LOBO - MILTOl'� F. A'VILA - uRILDO LISBOA

ABELARDO ABRAHAM

I_ .._---·-"'--�""--_.....----

I

dr)T'�-, -

tas em cue serão dr-sen-' si�':n�e da pn\;1<.10,00 ,da .rua .'ciclades de Blumenau, JO!l':- surgirão ')1'.:')tro finalistas
voiví ios �)S J (W;O>3; b�m· eq-' . Boc21:us '-. programar jo- ville, Gr.;.c111:'l )" . Tubarão, que jog::;,r�,) eutre si, aqui
mo' os seus locais. 2,'os .e:j�;;lin ttófios para "o entre out.ras, no estádio Adolfo Konder,

mteríor, sP':vinóc' encáo (0- Desta fase elíminat ,ri.a,' em Flpri::l.l1vr;cE:L
É' pensarneu.o cb IJre- mo sede dêstes jogos <1.S

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

Domingo São Cristóvão :x.
Em Canasvieiras

Continuando seus pre- encontro. i

paratlvos para sua mau- Grande caravana de ter-

guração o CAÇULA DA cedores e
.

adeptos do .sao·
VARZEA jogará domingo Cristovão deverão acompa-
em Oanasvieiras enrren- nha-Io afim de ínoentíva- I :

tando o forte
.

esqua ·'irao lo a vítórra. Resolvi pegar na.máquina e bater o úl�local do Caxias F. C..
.

Neste encontro .Je verá

Esperam os mentores '10 fazer sua estréia no preto ',timo comentário com respeito .às eleições P3
mais querido do F;:'I.-.'ro e, b�.nco o avante Dirceu, F.A.S.e Circulam noticias pela cidade deNossa Serihora das Neves, sua última conquista,
cumprirem uma ótima per- Caso alterações de últíma que diretores de clubes náuticos da capital
tormance e bríndar os .:.�- hora a equipe do Cl\ÇULA estão interessados (vivamente) em colocar
portistas daquela lccalida- deverá pisar o gramado f' -s .

.. '

de com uma atuação de com a, seguinte con:,i:.itui-· ponto 'inal na novesa que sle desenrola nos

destaque. ção: Getúlio Valter Mazí- bastidores da F.A.S.C. para resolver de uma
Não tendo problemas : de nho I:yonésio (Nelsoll) e

vez por tod I
. -

h t t t ri'ordem técnica· nem �:';!.ca ,Dirceu; . Prequeca e Zebra
. as as e eu;c,E'S as an e a rasa .a�

_ f�ey-ª- o tecníco do ÇAÇU- (Luízmho) ; Hélio, Hernan-, _d,a_,nova diretoria da. entidade.' O público es
LA, contar corri sua for"a des'(CI;:n, )Luizinho e t 'T- portivo' da capital já está <levidamente (esdamáxima .

para o referido no loano,. ,

\ reedo e ao par do que vem se passando lla

F.A.S.C. Conversando com meu amigo Osni
Mello, digníssimo presidente da F.C.F, diss(
me êle qU,e não pode . compreender como é
que o sr. Osvaldo Silveira dei:llüu a F.A.S.e
ficar no estado em que �stá completamente
acéfala, sem uma dketcl'ia. constituída- oficio
almente, haja visto qu.e aS, eleições, na F.A.S
C. deveriam ser realizadãs no dia 15 de ja
n;eiro p.p., e- esta· nova diretoria já deveriél
'estar funcionando legalmente, o que não

Paula IRamos aguard.u nomo- está acontecendo pm' plITO rlelaxamento d(J
presidente Osvaldo Silveira. Já fiz

.
dive:rso�

logação do tHtij�O comentários com respeito aa completo aban-
A diretoria do Paula Ra- Sabe":se que é _rcnsamen- dono em que se encontra a nossa F.A.S.C.

mos Esporte elUDe,
•

está to da diretoria di) (':;.,ce
mas ill1feHzmente�o pre§id,�mte Osva�do' Silaguardando 2. homologac;ão paulainG, reaJzar um jôgo

do título de c?"�n1)cúo de �ntermunicipa� nesta eapi-
.

veira não tem o mínimo interessle (não tev€
19{14, da divisão de profis- tal oportunidadé em que até aqui) em reunir os presidentl�s dos cIusionais, para ('r>üo progra- o clube visitante colocaria
mar as festas pela. ccnquis- a faixa .nos campeões me- bes para a eleição do novo mandatário para

I _fta dei título tropoHtanos. . O biênio 65-6{}_ Francamente, não sei o qU('
é que o senhor Osvaldo S,ilveira está pensan
do atualmente, mas �.emb:ro ,o ilustr·e mal.lda

na-

o altacantc P'.,'Jhl,tL "'2-

velado em :�, .... ';:OO Futebol
pela equipe Jo ·�'a '.t Ra-

1110S, na t2rn;��' ,:.,. que
passou es+a agm!,rd:; nt'o
resposta do .t\.;'l':'P, ,., Bar

. Dois dos cinco -que se laurearam na ro-. irõS9 para se �'l.'Csf��rir pa-

�'·;;'�-,;*�ã.!niáligufãla(tr,eturnõ� 'E' -fâv��ito�-�-l[':-' :.::..�-_:_ -__� ,__ .__ .. ,..

.,. ..-

der qué joga�á em seu reduto. Exoedkão da novas cartefras
:i y

).- A,crrr� t�1 ,t"\
.� (, "'t ,.", .. L

to para a ptesidéncÜl. do Em vista as controv·§r- endereçada ao

Aldo Lu?, p'Jàcl'� ainda ser sias que surgiram na im- azurra, fiz ver

apontado p<:tra disput.ar prensa sõbre o caso 0:m5. i'mpossibilidâde,
com o sr, 08\r�.lclÓ Silvpi- G;onça;lves e A.vaí Futebol assim do convite.
ra e Ari Pprell'a Olíve!ra. o . Clube, .8, repor ti1.gem nQ afã . Estranhei então o que' a
pfr.sto de manda.í;ário da de bem informá r, manteve imprensa divulgou, rtfir
mais �llta entidade da ca cordiad palestha no dia de mando que eu havia iiSSU':'

ontem com o vetar'l11o trei- mido a direção do Avaí e

nadar que pas�ou a narrar
.

inclusive sendo apresenb-·
Como Sí:) pode ob;>cl'var o acontecimento, a tit.ulo do aos jogadores, para 1:1.3.1S U·· ,.., .

d'ím· t de 1 e' t e tarde SOll·cl·tal· dptnl·s.·�i;,o. lsseram-me, e,eu nao qms acre 1 aro OV1men o
. :�� tõrno do· esc ar Clmen o, que t' -

_ '_'.

assunto é dos mais interes produzimos, Absolutamente, m�l::t (1;S- que o C. Catarinense de Remo do ano passa-santes faltando tão sàmen Disse inicialmente Osni so ocorreu, pois iimitéi-ma do foi rea�iza.do .e não há docum.en.ío algumte a que o J,tual presidente Gemçalves, que recebeu ?x- apenas a· declinar do convi-
determinar em Nota Ofi- pediente do ·Avaí· F:.!tei)l)l te formulado peio próprio que autent�fique a sua efetivação pois em
cial, a data exata (ias elei Clube, convidando ,o p,;ra presidente azurta, p0r:an- todos os campeonatos

.

Brasjleiros e Regio�.ções que iá dev€rlam ter treinar a equipe 17.";ra, to, náü teria cabi.mento a
sido realizad2,$ em janE.iro.. mediante a ,comp'.�nsação minha demissão de ' m car- nais há as, súmulas de. todos os páreos corri ..

·

financeira de· Cr$ 50,000
.

I!;o que nem cheguei a 0";·.1- dos para a respectiva homologação, por par.,INesta oportunidade, n- par ,

tinua Nizeta, fui pro�'Jrad') E� \rirtude dá minh'.1 l�e- te da F.A.S.C. E êste ano não houve sumulm
O arqueiro ca.tarinensé Antônio José em minha residência pelO gativa, o convite foi f'.:�to d,e nenhum páreo. E' verdade, sên'rrôr presia

- presidente do clube amh-:.. to ao sr, Libório Silva, qUê! dente? Em caso afirmativo o que eu duvide.d·
,

FI
. .. no, dr, Fernando Ba:;t.dS qu.e a:ceitou de .imediato_ .

elxara O um�nense p'ara Ingressar . solicitou a resposta jJ cw- Fica portanto :) tselnre- então não há mais nada a fazer. Esta· tude.

no Bo'nsucesso vite oficiaL cimento ao Pl:blic0 que es� . perdido e o melhor é não escrever mais na.,.

Isso aconteceu na qm�r- tau devendo, 11naJl�on OS:1J
O ta-feira quando em c�rta Gonçalves,

.

da. Fal'O daqui dêsíe meu comeni,ário um pejovem arqueiro Antô- teressado em ,seu concurso. �

,11io José, que defende1.! o O jogador ·.iá esteve eXf>r·- .

._� ,------

tlid6 de ami"go ao sva do Lveil'a: f,eaHze
Bocaiuva dessa capital, e citando-se no clube f;\).bur- \/nu... r (I': O fi. �rn I � . �

t,.,n"'J'C'c.l;1o �.� r r( � � i' .�.. lL �1f .. \(f q
.

r ,
.

og1J as eLe1çoes para nue o :r;�mo re 'mne üque se encontra o.U � bano e a.gradou, C.evendo
no Futebol Clube, ela Gua- S(01' contratado, segundo no- VENDE-SE um BARCO classe GUAN \BARA, comple- caminho certo e possa bi'ithsT il!1tensalllcnte
nabara, deverá n1esmo se tícias da. impren2f\ {,�l!'io- tam�n�, :eq,ttipado inelusive com motol;" '€1 can�o"_. �tiboque, COmo nos anos, passados, ....

transferir para o BonSlices- ca,
.,"..

,

'.\.,..
·

..,.�j,,).•..i�.•::··.Ai.;��i;/';�'. �,.Ç(.�?_<\�?;,? .?r.k.�l!�f,m pl:l.. ql}i'eri,a .. 9a.?· �a·.; '.", r'i 'i"� .
' ,f", ';. .;,;i\; I

......:... _1_ ... \.._ �._� .:":t.;,:�,__ �_._ ... 0., _"
.• o'_:.:QS:.�

N'aninho não é mais treinador
do América

O jogador Nnniflho que no,

vhha tendo R dur).9. flln- Confesso'l o rctleta que o:

ção de técnico e jogador jogadores' m03traram-,e 3,-.
dentro e'o A�'_éri:::a FuLebol borrecidos pe1.J pão paga
Clube de Joinvile, ilcaba !11eilto do bi.chJ a que fizc
de depositar Co eargQ de ram jus, pelo ernp";:·8 d,al1-
treinador nas 111;\08 do �)Ie- t·e do Guarany.
sidente do dulJe amerjr:a-

Osni 'Goncalves esclarece seu
,

cáso com o Avaí
pr:Midente

da min}'J,
declin,..ndo

.�-----_. --- --_._---�-.

Escreveu;' Abelardo Abraham

tário que as f' '�.)'; a continuarem assim nãc
vão termiIwr br;r;l; O seu mandato está ter,.

d EI ....... t"""
•

mma o,. e au',crmw.camen e ]a n�o e mal�

o preshle:nte j!PT'l e1eitos ju:ridi�os, e está su·

jeito a um vexam� r:na'crf se não tomar me

didas imediatas afim d� q�1t�. p�]o menos pos
sa comparecer a sied� da F .A.S�C. para pas
sar a presidencia ao eleito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Foi aprovado' ontem
Câmara de Vere�dores;
redação final, projeto

na 1� q� depomms Av. Ru
em bens . de Arruda Ramos a'
de avenida beíra mar- norte.
-_-

O· ESTADO
o HÃ� Mi1!GO ilIABtr. DE SAiriA C:ATABINJ

,. •

Florianópolis, (Qual'ta·Feir�), 10' de Fevereiro de 1965

(!) projeto de autoria .do
vereador Domingos Fernan·
des' de Aquino foi muito'
bem recebido na Câmara

Municipal, indo agora a '

sanção do prefeito I ViC?ira
da Rosa.

.

Como se 'sabá, ã referida

Govenida, que se aclia em

construção, passa nas pro
ximidades da residência dO

saudoso jorna1ista, tendo a

homenagem repercutido, fa-
.

vorávelmente face a sua

oportunídade � sigqificação.
Por outro lado, cOnti

nuam chegando a"O ES
TADO" manifestações ele
pesar 'pelei) fal':!Cimento dQr
ilustre jornalista. Hoje pu
blicamos mais as seguintes:
"Tendo ciência do desapa-

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

J(.rna�ista compata, .

,

de- Sta. C:atarina·.�o
comparjiveis; sobretudo no

que se refere às faixas

praianas, extensas" e curvas
umas e outras rnencres,
mas de igual valor panorâ
mico. Entende que estamos
en1 condições de fazer do

turismo uma indústria das
mais Iucratívas;' pois de
manda como capítal apenas
uma propaganda inteligen
te, uma

.

publícídade bem

"orientada e ínstalações que
abriguem ' com . o coníôrto

, desejado a todos.' ,quantos
nos visitem ou venham ta-

Em visIta especíal ao' seu
velho amigo e companheíro
jornalista Tito Carvalho, ex

diretor da Agência Rá,diO-
.

telegráfíca Noticiosa .Asa

press, esteve nesta capital
o ;,":rnalista Francisco d�
Paula Monteiro Machado,
diretor-presidente da referi·.
da emprêsa.
Foi . a primeira' viagem

que o ilustre colega fêz ao

nosso Estado. Em palestta
. informal com a nf)s�a re

portagem, ·mQst.rou-se o sr.

Machado fortemente ' im
pressionado com o pro
gresso de s-mta Catarina,
que- reputa, zuardadas as

pronorcões. idêntico ao de

São Paulo. No percurse per
corrido, da fr+ntetra p=ra

'n?Rnc:;e até
.
Flnrillnc'i'1Ç1'is., para lugar vanguarrte+o.

su-oreendeu-o o D'é'tlí'ie1 de- �Sua terra - disse -;-' pode
w",,,,.,l"imen+o ohqerv" do, ser comparada a outr-:s co-

afirmou, de Join"ille. BIu· nhecidas através de [ornais
menau, Itajaí e desta capí- e revistas' estrangeiras, e

tal. até mesmo superá-las, .em

sua beleza' .paísagístf-as,
merecendo o exato qualifi·
cativo dé pérola dos mares

do sul brasileiro .

,
O distinto colega regre&

sou ont,em a Sãn P?Ulo,
atlfmandn·nos Gue nre�ende
'tm"llM\f a41.ui UMa temu�r"'da
de ve'!'l'io �()'1'1 I' e'!l''na. fa·

mí�, prbximf.\�nente.

zer a temporada de verão
nos balneários de que já
dispomos.
Sqnta Catar+na, admínis

trada com ínterêsse e pa

triotismo, vai avan-ando

Decl�r"u·nns ainda, aue

f:!.,��n 1"'"+<''';'"1:1\ nrec;sa ser

coI)hecida do resto do Bra·
. si' 'lorn" 'Rc:;f;ndo de aeeo

t\�ado adi,<intarneT1to em tôo

das as for"",ns da aUv;",ade
h';"""anq., Dpc:;bwOll 'tamhém
o seu encnnto diaT1te das

I
be'eo:a.s n"t.nr<>ls d,q nossa

orla marítima, que são ia.

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

progresso
de S. Paulo

. ('"

recimento dOe abne'pdo ,I' .,...

,incansável, jornalista' Ruo .

ir=?:=: "(0.nheeees praiõi de'·cíeneíose dever deerulete-' ,

§2..��tE florianõp'olis'" - SucessoCordiaisSaudações). 'Y

Aloisio Beekhauser
'

Domingo último com a ções estão iricentivando o normal para turistas e peso
Prefeíto"Municipal de, Pre- presença de autoridades, turismo' em nossa terra. soas residentes em Ploría-

sidente Nerêu imprensa falada e escrita nópolís, ,com partida às 8
x x x numa, promoção Cio Tourng O sr. Isaura veras, pro- horas do ponto de estadia:

Jornal O ESTADO Club
'

e da Empresa Santo príetário do Restaurante e namento do Touríng Club.
Florianópolis - se Anjo da Guarda efetuou-se Bar Marílü ofereceu suou-

COmpartilhando �u,i dor ,6, viagem inaugural que sob lento caldo de camarão, Os interessados deverão
desaparecimento leal e que- o lema "CONHEÇA AS que foi muito elogiado, solicitar com bastante ante-
rido �migo Rubens envio- PRAIAS DE FLORIANÓP(): No próximo dia 14 (do- cedência melhores íntormes
lhe sentimentos profundo LIS", essas duas organiza- mingo) será feita a ,viagem pelo 'telefone 3330.
pesar' pt Peço I transrnltír'

�

I

"1M�1I1!"�IIIIIIIIIIII"IIIIII"IIIIIIIIIIIIII""IIII"IIII�IIIIIJIAJrl"DI'seus familiares �t Germano
M. Pereira

�ecretário· Toma rro,i�ência3:
Maca�alDiza�ão

Por Autorização do Go·
vernador Celso Ramos, o

engenheiro Haroldo Peder

neiras, Seeretérío da Via

ção e Obras Públicas, deter-,
minou ao departamento de

5· DN TEM NOVO· CHEFE'
DE ESTADO MAIOR
Comandante M'a'laJaia Vai Para londres

,

Ri'o o· Comandante'Antônio Ávi· Comandante MaJafaia, res-Seguira hoje para o

de Janeiro o Comandante la de Malafaia' passou o saltando os relevantes ser-

Antônio Ávila de Malafaia,' carzog ao Capitão·deMar·e- viços que prestou a Arma·

que durante vários' anos Guerra José Alves May. da, durante o tempo que

de Chefe "O ESTADO" ao noticiar· permaneceu em Florianó·
exerceu o cargo
do Estado Maior do 5° Dís- fato congratula-se com o polis.
trito Naval.
O ilustre ofi.cial superior, -

durante o período que per
maneceu . em Florianópolis
grangeou a admiração e o

respeito dos seus concida

.dãos pela forma correta

com Que se h-uve J11) p."er·

cicio de suas elevadas, fun
ções. mere-edorg dos maio-
res encômios.
Como se s"be.

dante l'"{Al,,f<tia fn; n-",,-<>nn

recentemente, Adido Naval
do Brasi.l em Londres e de·
ve",;; asslI,.,.,ir sua nova co

fl'lic:;são· dentr0 de alguns
diAS.
()"tpm n" <:6<40 li." r,"l

lll,'lndo do 5° Distrito Naval"

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

N st
Pr' �_. '"

.

.

. �'''' "-.
. 'i�, "-". a C'p'C'.., N·"..

duais.
O Presi.1ente da

são do Plano do

A fim de tratar das ;,.'Jli

caçÕes da Comissão do Pla

no do Carvão Nacional, em

Santa Catarina, espe.::iaL
mente nos setores ener_g;'l
e fertilizantes, estêve ê�n

FlorianóP9lis, na', últip;l.:�
segur.ca frir'a, o C<,>r,)'\el
Vmro Cunba Campos, Pre

sidente da CPCAN.
Na oportunidade, tratau

durarte todo o ,dia com o

Gover1"ador Ce'so Ram.'":s e

outlras autorida"es catari

nenses, dos serviços "l. se

rpm executados em 191)5

pela CPCAN em nos'lÜ Es

tado, informando qU'� no

corre"'te exercício ,s,"r.lo
aplicados' oito bi1hõ8S em'
Sa�ta Ca+'arha. sen:lo iTês'
bilhões em linhas de trans-,

missão da CELESC; qua.
tro e melo bilhõ'es na con

e'uEão da SOTELCA e qui-
7'he�tos milhões {:J11 ferU- O Secreiá.:-io de Ed'uea
r�ê ntes, o Que mUltI) Cf)n� ção e Cultura; Deputa;[o
tr'buirá para acelerar o LaurQ Loks, recebeu .:m

desenvolvimepto ecúnômlCo audiência no dià .lEi o�ltem'
de l'Jossa região. as' seguintes. pess'Jas, De":
'No periodo da l1:)�te o putados Lecian 'S!ovmski •. e

Gover"'ador Celso RaMOS. João Bértoli; sr.
'

Bert{'lr.J.o
home"'�geou 'o CO'..'onel Lau Ml}noel CirIlo, P:-efeito de
ro Cunha Gampoc:; com l!m

ja�tar no Hot.el Que�f!l'citl"
ao qual compareceram f,U';'

toridades federais e esta-

COlms,;
Carvão

nascional retornol: à Gua
nabara na marrhi de on ..

tem.

Senador Visita Secref'ário'
Depois de ter estad:) com

o Governador ÜeJ'so p.,itm:,s,
ó Senador Atílio Fonü'.na
visitou o titular tia Pasta
da VOP eng. Harôldo Pe
,derneiras ocasião em Que

tratou coni aquele técnico
assuntos da responsnb·lida·
des daquela Secretaria de
Est,ado e de interesse da
região Oeste. ',Entre os p:':-o·
blemas tratados pelo Sena·

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

..

dor Atilio Fontana com o

socrE?té\rlo da Viação e

Obras Públicàs .e"tã'" a

construção do trecho da es·

trada Seára-Chanecó - nu

ma extensão de 50 Km., a

lig,'lção de Caricórdi�·Faxi
nal dos Guedes a BR 36,
num trecho de 18 Km. e a

re'lonstru'lã,..., c.a ,ponte, sôo
bl1e o Rio Irar.i, com um

vão de 40 Km.

Canelinlfa; s!\ Rubens
Souza Lo'P€s; "m . .J�indha

Srveira, En,gcriheirq N'el':
san Beck;;ora Elizabete
Soares; sr. AU;ôni'), ,Jo�é
Lemkule, Inspetor Escclar
de Ilhota e sra. Iolanda
Podiachi.

Iniciada a Matrícula /

16l�í4
r\"r'

'

t .lJ1�
,

,lnvesHaacõ'es
_ i;;#." .

{Ontfriu�m'
SAO'P,AULO, 9 (OE) ,-

- 'Numerosos a,gentes pnii(�i3is
de·'érÃ.'l re,<llizllr n'" interior
dr') ES.t,Rdo, unia' série de in�
ve�tíg8cões' para e"'�ont1'a�
u""'a nista' dos ladrõec:; que
há 13

_ diA,s ass".'t<lr""", o'

p.""'r0·n"QQO"lr do B,'lncà

,
. GrUDO Exec�tivo de Convên:os

ESfolares
b Governador Cei",) Hf'" Esc01arf"L () cHa�o Grupo

mos as<;'''''ou atá- 1.1'l .i?a�:a 'está as�im con�tit,Hí.lo.

.
Contínmindo suas expIJ-'

cações, êleClararam q'le "0

paiol não exi�e umatpcIll
ca. especiaÍizada, como no

_

caso'de silos ou armazéns e

qualq'Uer agrieultor pode
rá constrai-Io. .\0 ser co

locado o mi1h�J em espiga
(com, ú 1 sem �)alha I den

da l'igrictlltuf<l, 1'111 ;:clabora . trá do paiol de tela terá
êie cS,c.nadas irltt-'m1erIi�rias
de ini;,::t,icida protetor de

'fhãos (Shellgran ou Mala

gran) totalizando ',1 kilos.
O �empo de coustruç,'í.,)

.exigid:, para Ui: Da�c) de

telá. é c),F. aproxlmadamenti:'
�n"o 6 horas, com 4 homens tra

'e umda:ic_ armazenad(�r:1.s
nas propriedades rmnis, da

. ordem de 1 milhão de to

neladas, disse,am aqueles
té':!l,i:;ós que Co M1nisl;éri:>

ção com a ii.iial:(:a TI,.r! o

Pr0�t'es'5,) ef,jUdl:iram que
o rtnico meio eficiente de

fazer frente a essa, rea11el,a-
de seria um tipo de arma

zenamel'to eficaz e, de bai-
xo custo, ao alcance de,

qualqHr agriculte ....

de 'nl] cls,l, então, a Campa
r'l � rJa,lonal do p,: n] ':e

de Tela, ora em franço .an:
damento em todo o pais.

seja guar�iü,.l.' essa pr(Jdu�;;;o
. num arm'a.gem" ou tullTl,
terá que gastar no IDlOllno

Cr$ 60.000 para cobrI:.' as

üespesas de debulha, lim-
peza, secagem e' sacatia.

Entretanto, se êle construir
ó 'paiol de tela, gaji;,uá a

mesma quantia; :€.n diunei
ro so!uente no l)tlmeiro an(}

e terá uma unidade arma-

ou

balhanuo".
Como se porü' observ:)r,

rea�me!lte a iniciativa.' da

instituição da Campanha
Nacional de Teia, é des
,sas que devem merecer o

mais franco e 1eciditio

�poio, não Só dn, ó.,:,g!los
governamentaIs, com:) t:..m

'bém d0� agricult!>res. � el&

'que' os. benefíeic3 [l,dvind)s
com a. constrv.ç'1.:> r:le um:"·

i'êdi' dps�es arn'azenadores
- Pela. facilid!.L'13 e baixo
custo - serão ef<:!Llvamente
de

.

moldé, a pr'1,P'h",Í,,:' ar
insetimáveis e valios�)s cer

viços pClra a' a,!pculturn e

Uma iniciaUva que Irará
nr, ndes �eilefícios p3ra a

Agr içultura e para a Economia
Dizendo de sua satisfaça.

H'· I
das 'aS provId€.l�H'S ncces-

pela ferma com que llil<:-,n' .. 8.·C I g.
.

ea
sárias

.

para que :t _campa-
recebidos ,pelo governadOi' ,

nha tIvesse a ma.o .. reper-

Celso Ràmos e da
.

cene,,-,l,
'

cussão e peelltrd.;ãc em

que a �ampanha que e<;táo Santa Catarina.'.
mGv�ndo em nosso país te- ,acima ref"lr:d';s que, "1 c:e

rá grandé receptivlt.lade _ e em di� um agricultor que
colhe !10 sacas ce milldO

apoiO governamental em

por /ano ( que e ,1 capacidaSanta Ça'3.rir.a, os senho-
.

ti A ',de do ·.la1/)1 ;le tel.!)., P àt'�
res L, G�')J:gc �oonr(\. s-

sessor Técnico da USAID

Brasil, ,c' Anv'n:o lViarí �'1'>

Chaves, Exr.�utr;r ,,][L Cam

panha l';aciorlr.l do ,P�ol
de Te'a, prestaram iRl,e

ressante3 d.�clarações à in:

prer.sa, aoas ,) conta'::to ql!e
mantiv\�rar.l Jr:,�€:rr. peJa.
manhã �(Jm o Governanor
(10 'Rstat1ó, no PalMio da

P,ràçà;!,,�A;nz�.�; ,".' ", '
..

'

",' a�d:J,'[:�k;;h.�:�l1jtHi(!!rtiLt1) ítQ- zenadottl, por l1'luit..,s 3noa."
bre as· or;�'!'.l�> dâ

.

�amVa
n.ha, cru= surgiu eDi razão
da previsão de que CI Bra

sil. estaria com u'm ctéfjcJt

O QUE ,E' O, PAro.L DE

TELA E SUAS VANTAGENS

o "paiol de tEna" é de
característícas rústicas,

,copstr,uido de pedra ;')flLa.

da, mourões e eucaliptn,
-tela de arame galvani:;r,r:l,::'o;
chana,' m�t{"lica g<J.lva'.. iza-
da, ripas' de ,l11adeiN,
bambú, grampos de cêrc8,.
pregos e sapé. E' ventila.j!),
dispen,�a o uso de se::a ir
res (11') '�a,<;o do mi'llo\, é
a prova de .ratbs e 3.dí;l a�
desn"sas ('cm 3' debu.iha
Ese]arer.eml') as venta-

gers elo llSO ;'} paiel rIr! te
la, informaram, os técn:'!:()s

para 't própria. ecor.omia
nacional.

:Êss�, aliás, .rm () pensa
'meflto do gover-nat�or' Cel
s9 RamCis que, t1e i'Y\e=;:Uatc;
determi!lou

.

fÔS:'�l� toma-

CAMPOS NOVOS:
Oito 'm:f S,arrl, d� batat�

I'

Nêsse sentido, de"iararam
os senhores L. George C(j
onrod '" AntÔnIO MarUu;
Chaves, que "="l� 110SS:> Es-

.

tado, em colahor:tçãú corn"

!!- ACARESC e Se,,.et.ai·la da

AgIl"icultura, so'J a' s.tlper
visão do l\JIin',���"') da
Agricl!ltura, com a<;�istên-

:, cia t�chica e finaneetnl da
,Aliançg, Para ') Pr JGressc.
serão e:etivadas 200 de-
monstra�ões si)r�r') as van

tageps ,do uso rI:) paIol a�

tela';. Í1�';\ mais diversas i·e.
giõ;e� '�gyídQT,a:S de' Sa'nta
Citarhia, nUm. Jsfôrgo pá
,ra �que' o agriCult,,�, c':Iiari
nense possa se' beneficiar
dessa in'ciativa, .ficando em

condições de 'Podr," .arma-
zerar as ,grall'1es s<Jfras que
est.ão previstas p'lra êste
ano e ajudando s, diminuir
o déficit áe v.nl'i tJe$ àr
mazel'adoras, qu� se ::>b
serva não só. eTc UOSS) Es- .

t.ado, c�·mo em r.0.:1.) o P:;lÍs".

Estradas de Rodagem, para
proceder ,a macadamízação
do trecho de estrada que
liga 'Painel, no Município de

Lages a Urupema; no muni
cípio de São Joaquim.

.

com o espirito admínistratí,
vo dó Govêrno Celso Ra
T:.10S tem voltado grande
atenção para o aspecto .da
rêde 'de estradas .estaduaís,
que exigem permanente cui
dados de conservação. Além
das rodovias de grande síg>
nificado para a circulação
de riquezas nas mais InI'

ções de tráfego à região que portantes regiões economí
serve! o qU0 representa G,'1S catarinenses, que o Go-

. mais uma contríbuíção do vemo do Estado vem cons
Governo do Estado para ,o truíndo, a Secretaria da
Desenvolvimento. da área. Viação e . Obras' Públicas'

(:) 1<;n";enheirlJ Haroldo Pe- tem intensificado a con

derneiras, a dirigir a P.a�ta "servacão e melhoria \.técni- o

da VOP, numa demonstra- ca dos leitos existentes ccrn
ção de perfeita sintonia \ notaveis resultados.

Esta estrada, numa ex

tensão,de 30 Km. passará a

oferecer excelentes' condi-

Novos Catedráticos
CURSO DE P'EDAGOGIA

Lídia Martinho Calado ceI' no mesmo sentido foi
homOlogadO pelo Egrégio
Conselho Técnico 40 Insti
tuto Estadual de Educação,
em sessão plenária lieéente
mente re'llizada. Por outro

.

lado,· o ReÚor Orland� Fer-
'

"

reira de Melo. informou aos

candidatos que'. não obtive
ram aprovaçãç>, no conc'l,ú'"
so, aue "sens d()�l1l'1'\entos
poderão ser devolvidos, me·
diante reoue1"Ímento diri·
gido ao Instituto Estadual
de Educação.

.

A n;rf>�()";."" fie O':<!"n1o:a·
di) rln 'Prf)d;'�ã". e"t., c'"

"�\l11'�'}nd,� ,.ns int01""ssa-1As
; i 1(' "'r"\�nnf-r'Q";..F1}:'?�-�,_.,jcl'; s",,",rní-'ei

.

--·,,'f',>,'.,

obteve 300 pontos em Psico·

logia Educacional; Joaquim
Madeira Néves 440 POT1tQS
em Biologia aplicada à Edu·
c'lção; Anibal Nunes Pires
340 pontos e João Batfsta
Luft 330 pontos· em Sacio·
logia Educacion!i,l; e, Paulo
Fernando de Arau.io. Lago
300 1<IOntos em História da
Educação. Estes os candida
tos aprovados para as,' C'l.

deiras da Segunda Série do
Curso de Pedagogia,. pela
comissão julgadora. Pare-

.:>: �:,��::,;:":,/ 'fi I ,;',�, ';;Ú:\ .

\

"''Censo i�Esto'lal €om:rssião Entrega
,

Relatório Ho ie
..

Foi encerrada a apuração,
prelimin�r do Censo Esco·
lar em' Santa Catarina. A
comissão Estadual fará en

trega hoie as 16 'lloras, ,ao
governador Celso . Ramos
do material censitário e' no
dia 11, quinta-feir.f:l.! seguirá

para a Guanabara tôdo o

material do Censo 'perten'l
cente à Comissão Central,
inclusive o relatório final.
A informação foi dada pelo
p-residente sr. Orlando Fer
reirá de Melo.

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

�alecimenlo do Presidente do 'Consetho Uruguaio:
Luto oficial no. Brasil por 3 dias

RIO, 9 (OE) � O Prtl�
sidente �a Repú1llica de
cretou luto oficia! no ,país'

.

por 3 dias,' pe;o: falecimel1-
"to do presidente 10 Con
selho de Governo do' Uiu

guaí, sr. Luiz Viantanasio.
O Chànceler va�co . Leitão
da Cunha do Brasil Já se

encontra em Mon�rvl ice,
onde representa G Bral'il
:'os funerais:
MONTEVIDEU, 9 (OE) ,_

f1onduzido por úma carre

ta de artilharia, puxada
!Jor cavalos bran�os e co-

lierto com um.lt bandp.ira
rjJ Uruguai, o c()r�r. :lo EX

presidente do Conselho
'.Il'uguaio, Luiz VIanastásio.
fr; levado para :) Cem't�
r!e' Central de l\Io'.1!;evJGtü.
Co Brasil estev� r'3I:-resenta
ela pelo Cl:lance!<:!r' Vasco
LEitão ,da Cunha
Assumiu hoje a Pres;dên

ria do Conselh� de Govêr
n" dó Uruguai,' o sr,' Was
hington Beltl:an. O prlnwi
"O at.o do novo Presidente
CÓ, Gonselho, for deerp.ta:r
1.:1.0 oficial ho!,� 9 ,tmanhã
" dispondo ainàél qUI) o e,,'C

")'.

ou

s;dencial e' seu 38 11,lItamen
ti,; seja realizada com' ho!:-

ras n;:lilitares.

Secretaria de Educacão
,

Conf<lrme det<,rminação Lembr'lmos também a

"do titular ,'a Pasta ela !!.riu determina�á,:) do .lustre Se

cação ,

-

De:putado 1 a. u r o cretário de que nenhum .

tev.e início no d,ht de o:�- estabelecimento dA ensino
tem a matrícula pau:, .) a'1o oficial poderá reC:lisar ma

letivo de 1965, tricula de criarrça em. ;,-!a ..

A matnCl;la 11)3 eSí'z.be-
,I
de esc0lv, isto é, as que

Je�imentos ele' ens�n'o pri- compl�t�l,rem sete '71 a';os
. mário ofi-:-íflls' se estp.!1cJel'á até o !llído do ano l,�,;iv'J.
até ti di,a 14 do corrente.

�.--

,

,I

lutai confra a inflação\
,

, re'percute nos 'EUA
NOVA YORK, 9, (OE) nado llorte·,'lmericano, .qüe

Ac.ep.;;ões 'financeiras 'da im- as autoridades brasileiras
prenS,'l nova�orquina, dão estão empreendendp um_ es.
hoje d._estaque à declaração fôrço heróico para por ém
do sub-Secretário' de Esta- ordem is -finanças do país,
do Thomaz Mann, sôpr� • a, 'e que poderão domin<lr' a
luta. contra a inflação no inflação dentro de 6 mêses,
B�asil. O sr. Mann, de�la-' se mantiverem a orientação'
rou perante a comis"ão de atual.

'

relações exterior�s do·· Se.• ,
•

Neve' causa sérfõrfranstornos
"

" .. 3 �m" �:o�)\� r �
,

ROMA; 9 (OE) - ,Em da pOP1.}lação dos • bairros.
consequência da nev"e, a Âs� ãgências telegráf.i'las -:to
C,'lpital �talianã: está \, quase: ,-rlim reduZidas,' ao si1Ân;:'io.
que totalmente privadà de ,Nas .estradas que conduzem'
eletricidade, água: e'gás.' CÓ�

-

à capital ltaliári.'l, cent"m�s
bertos por grossa 'camada de veículos.,foram ahfl.Tldo·

, J ' j...

'de neve., estão inutilizados nados 'e ,seus 1J1·O'ol'iefâ,.;os
os fios de alta-tensão e as t,iyerRn1 de s'e�uir � ué. Os
centrais' de distrib'linão," bnmheÚ"_os de R0m<l 'i:i 8ten
Canos. de' água e deram a, cha.

foi
rf'(:�i)r::'d i.I rrfet'f';1':10
el·",·j�.·;��l) D"pl,).tq_c11)"'·".ar'<.l'.l.1

,de.
:

"""po Exeeutivi:r ,d,�
e(;;�'nrN-�..:if)S rj�-;' '�'l-cl:-,dc

i:ti.p��'�ciàa do ']>I,ol'te-,'
::::+-\:�;�. "'.>c' -'

;b;'
-

-.: :.J:.

Prf'si<:lente -

C':'US

ra ser�l'I'\ venrlid'ls. Qw'is·
tr"f.ar
Kae-

'Quer inforn,"r.fies.

p"er na(J11"T C:! 1\!Tl1nicipio
naquela Dil'etorb.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




