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, , dia 17 de março lLe 1[.íi;;
,

Frente Frla: Negativo; Pressão Atmosférica 1\1étlja:
1015.! milibares; 'Temperatura ,Média: '29.90 Centigra-.
dos; Umidnüe Relativa '�'1édia: 74,.9%; PIuvlosidade:
25 'mrns: Negativo - -12,5'mms: Negativo - Cumulus

Stratus - Tempo Médio: Estável.
'

N.O 15.126,

Cr$ 50�OO
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Subemenda iria própor�
·

dos 'Ciovernadores
'"t..

Colegiado para 'e!ei-ção;

postos, apenas com. a me·

lhoria do aparelho arreca

dador e cdm severà, conten·
são elos gastos públicos. D&
ainda ,'1 mensagel'l1 que tô'

,��(�Q,ose:c�:t�:���: d�ig!��, / Gr,eve' nas' Universidades"ltqlianas
samente em, d�a, apesar elo R�MA,.. ,16 (OE); As '.sôres e estudantes,. em si·
governador fel' encontrado, Universidades' itaJianas, 'fe- mil de, protesto p�la não
quando �lssúmiu o Ingá' um char�o suas póttas hoje e:Ql "apresentação .na: CiJ,mara do
deficit de 11 bilhões de cru- uma greve geral de 24 h0- projeto de lei que transfor·

ras, decidida por profes· ma. as ,leis' univer�itárias.
�n.'_''_�_, �_______ _ ........ ,......_.;.

apêlo:D�putado faz
Quer a equip�ração,

Joacaba ..Hefva� do
],

BRASlLIA, 16 (OE) -- A.

:respeito do envio di) Con

gresso da emenda constí
tucíonal relativa à suces

são de 11 governadores que
terminam seus mandatos

éste ano, setôres politíccs
ela Câmara e Senado co

meçam a articular sube
menda ao projeto, que re

tira das Assembléias Est:t-

duais a competencía pum
a escolha dos futuros go
vernadores tampão. A me":
didà determina que 9,S eleí

cões indiretas sejam fi!itas

por um colegiado eleitoral
de que participem além dos

deputados estaduais .tô-íos
os senadores' e deputados
federais dos respectívus Es- ,

tados,

A TENÇÃO'!
Agora é fácil adquirir o seu DhWVemag O Km., Bel

cal' ou Vemaguet 'Rio, 'pelo "Fundo Comum Ofísa", com

apenas Cr$'130 mil mensais ..
Informações: Rua Deodoro, 15,

------------------ ----�-----------

Reajustamento de Alugueis' e o

Novo ,Mfn�lmo
lUO, 16 (OE) - O conse

lheiro Paulo de ASsis Ri·
beiro foi designado relator

para funcionar. no processo
relativo à. fixação dos coe

ficientes da reavaliação da

moeda para a aplicação da

"lei do inquilinato' em tace.

da vigência do .nôvo salário
mínimo. O 'processo seq�
julgado nos próximos dias

pelo Conselho Nacional. de

Economia.
.

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

SPVEA tlan�fotrrl:ado e'm' Verda_delra
,

Âaêneiá� d&,J)esénvolvj.�neftto:,
"

EliO' 'li (OÊ) ��, ()!"'�tiP& ''!)rfmitlÕs '; o's''''entJ:àves ,que
rinten�le11te do plmw dê- va- mntilavaif). a .itlstifuição, no·

lorização economic,<:l da Ama· tadamente â époch tl'iste, da
zonia, deClarou que O' orgãó' improvisação, pura, ,e suu·

ágol'a está tra;nsformado" pIes, para atendimento de

em: verdadeira ',agência de" politicos de pequ€lllos gru-
, I poso :qissc o gener,I:J que ao

desen�olvirilento SÓCIO'. eco-
\ àS8umlr' o posto, havia, na

nomico regional. Em entre- SPVE�.. . o que existe de

vista coletiva, o general Mü-
• mais abj�to em materia de

rio de Barms ,'munciou ([ue procedim€!nto adm�istrati·
foram de1initivan�ente 'suo "O neste país.

Bilac quer· na ordem do dia 'peq,jdos
de licenca Dara')proc�ss�ar deputados
BRASíLIA 1'6 COIÓ '..:__ ,·Õ

....

Câmara, serão apreCÍ'<ldos
presidente BUac Pinto anun· 'primeIramente os' pedi.dos

'

dou hoje no 'Plenário da que tem parecer contrário à

Câmara que serão coloca· licença. A seguIr os que
dos na Ordem do Dia, tôo tem parecer favoravel. Tais
dos os pedidOS de licença p�didos, serão, submetidos

para processar 'deputados. ao plenário da Câmara a,

Segundo o president� da partir de 23 do corrente. '

Paulo Torres Afinria:
'ESTADO DO' IRIO EM DIA

NITERÓI, 16 (OE) - O

governador Paulo' Torres

enviou telegrama ao presi
dente da Repúl?lica infor·

mando ter lido ·ante à As

sembléia Legislativa;, men-
,

sagem anual do governo 'd�
assin>.tlar o saldo finan�eiro
de 3 bilhõe's, e 255' milhõ'!s
de cruzeiros. Disse o gover·
pador que o saldo foi OQ
tido sem aumento de im- zeiros.

São lindos,. funcionais e duráveis
os mjveis de fórmica ..

podem ser ,�dquiridos ag{jr�lJ em
-

20 Pª�(iHlíl!I08 ·na A Modelar�lCiI "� �

,

'.
" I ,

.'

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

!

�UA''-... ' recrudescem
Vietnãofensiva

�_._'.

HANOI' l'�gon, e V:clS- 'l)rimir manifestações Hllli-' In Iormatlo pelos ·�tiL,),; ;).ie
híngton) , !� (OE) ,- '\'01.. norteamertcanas ;;,,11 :vIc;;- res mílítarc., no d8'H:r·1'�,t,)1'
taram a recrudescer os ata cou. Em IVasl1ingtor;,. o pre çlo conflito' :,1)

,

:-''..l-.i')'�,�LC
ques no, Vietname, com . o .sídente ,iL'flldon J·OÍ1uBOn. asiátíco, O .nformante [:Jl
retorne 'cas operações de pre::;idiu' r�{mião d::! 90 n.i- o general Haroldo Joiu,:.;;on

\"Uêl'l'a. Mais de IDO· aviúes, nutos para apreciar 2,' si- chefe do Estáclo :'\1>,í01' elo
te combate e tOl))b�H'd"i':l tuação, militar do Vietria- Ex-excito que acaua. c:c re

Jcs EEUU atacara .i um me' do Norte, JO;111WD f'JI' gressar em Saigon.
enorme centro do m"ce:r:jal
bélico comunista �L, apenas ,. ......... __ ..... __ '�, .... 1!IIf.. __ .. ..

",160 kms. de Hanoí, Despa- 'CIS,A'.-10 ',A' VISTA.. 11
,ehos de Suigon infOl'lna-.' . f1'

�a:n que o. operação t:�e, Longe de consolidar a unidade, com certas rcgalias_
eXlto: Em H�l1?l un�'n'.1"Jao .. revolucionárias, o

_

fato de lll�a agreI11fação )l�J·titlá-�'ia.\1os EEUU roí Incendiado e,.estar sendo assediada pelo, desentendimento nao den.:all('caiu ao mar. A Rácl,io de _de provocar estranheza.
"

JIII
TÓquio;

. cit�ndo despachos. i\ verdade é que o desenvolvimento do prnlrlema suo.de Pequim ínformi,u C;1.:8 a eessõrlo estadual vem criando no seio da lJDN um um-III!China 'comunista
:

,',C11lW,cioll _bicllte de discórdia, ameaçando cíndí-la, em .dl1US a'a:,.:"
o govêrno soviético ,)0;" l'C- .!'ed]}�ocamente ag:es�iYas, o' �ú�, .C\·iliélltemente, jJorá_

em rISCO U potencíalídade partrdann. '

•• .

Tudo isso decorre do debate.mais ou menos prema

.,túro e1)l tônno de candirlatos à"'$ueessiío, nm11 l>"l'jodV'
.,1'15 '(I!ràs� dois anos de anteeedêilcia. S(.'lll (jm' se eonhe.•
'''çam os fol'!uOS da refoJ'lua de\t#-bl--�!ll' aHd:' m->nh" Lll",-' lmu�';2. �1it:n1:tlles (,ue �,,_aP.r�:!y:tdJl'!4. l' ft}Jj·cl.n Cl!l1Ii,
Í!lliílU':à. a�sagrcgaçã(j. . •

,
SAO PAULO, :1,6 (OE:) II r l!; 'possÍvel que se oponha a ,estes comelJtários o ar.•papois çle �ümmhã

.

a nüs· 'gumellto (le quc se trata, no caso. de questão lig',u:!a ii
são economic,'1 japonesa .econonlia iílteú�a. 110 paI'tlilf3, a côherto, ;!�ni!l1. de ap.rc.'
que se ..encontra no Brasil

..ciações' emitirias pelos que 111e siío estranhos. Mas, ,as"
será recebida' na sécle da JIIIsim não é. O assllIlto CXOl'bitou os lindes do ,seu p'cn�l'
FIESl? O objetivo da mi:;;- ,'dO, veio ao c'enhecÚnento ,público e foi' (lado à ))lIb1id._
são piDôni.ca é, estudar pos- �datle em nota seu multo Cl1i'l'gica, d.o 'llrójJrio (.ljl·e�iil'io,,,sil)i.liclades de ampliQçfLo do JIIIJ)e��;a}·te. o �rlle extra'vasa' p.ara � {lornínio ]).ú11Iieo I�O�!t';iIintel'cambio comeTcial e de.c {levc ser comellta�tlo, seJa do ponto·de·nsta sectarw.,ifIII
inve,stim,entos em benefi<:!io �scja do 'jornalisíico, sob o aspecto narrativo OH de iscll-'dos, pai'ses sul·americanos. "cão facciosa. Não é ousadia. de intromissão, mas, cvj·""

Os membros da Missão ';lentemellte, um direito a exe!'�er, em'boa ética. B o que"
Economica j,"Iponesa em vi· .. fazemos. '

;' '.
, sita ao Bl:asil foram rece·" A estreita ligação do udenislllo com o govêrnq rn.,bidos em al1c1iênc.ia pelo. :illlvolucionã"o e, pois, com a obrigato-riedade de manteJ'� � '�presidente da RepÚblica que 'liliha de conduta. cO,erente; perde boa dose 110 que tangcitl
'se dedicou o resto do dia á I '�às �=tid{hlltes e �o �rocedimento. 'l'�gj.onais. ,Cl�mpr�.lhc,:.assinatura de diversos elo- 'meg-a\'e1mC!lte, atraves de uma deflllula atuaçao Ide!!.
cumentp�., o' çhefe' da mis· • ,lista, reformular o' seu processo Ol'ientador e, desde qlll"
são; ,qlte en�regou, ao lU8;l'€- .. si.tua�o em C�m]lO �posicionista, agir d�.� tr� de 'llrinc�.•.e11a1' 'C,'lstelo Branco a meil·, "PIOS nnperatIvos, alIenando, em conseqnencla, a obsh·
sagem do primeiro ministro _nada.e tortuosa campanha, já agora- anacrônica, do PI'I'"
do Japão, foi recebido ano ,sonalislllo r�l?COroso,\ que se ,c�cuhscr�vc. à promoção'tes pelo ministro de 1\1inas do cespreshglo de vultos pohhcos preemmentes, de tio.•
G Energia. com quem cliscu· �vernantes a(lvcrsáJ:ios e não ao deba4e arejadO e franco:JIII
tiu durante lima hora as .de idéias e propósitos.,

'

, , II
oportunidades de intorcam-. A identificação' me�ll1a COln a l�o,va Ol'den� .(lUe _

se .'
bio comercial entre os 'elois ",li. implantando no, pa.IS, �Olll ,prevIstas moülhcaçoes ".
P�ises. Os japoneses propu· 'hlSt4hlCiollaiS, estrrria a ditar normas outras que não as_sera111' a compra através eh �',eguidas até aqui. r�ÍllciüentenWllte,. pejo rn,cilos fmL,Reiniciados os vôos da ,SADIA� 'Companhia Vale elo HirJ Sínosso Estado, alçumlo a plallo menos subaltel'l1o as

Dôce, qurl:}nte dez anos, ele, "du'ctrizes de ação. ,.
para O Qaste ,: 15 milhõe,s de toneladas de _ O que vem acontecem,lo, porém, pã,o é. de lllol(je a.,. ,'v� ferro e procuraram saber �t.ol'nar o,)jej�vas essas dil'etr�es claras. E isso p0l"(llle,Comei é do conhecill!l:l1' nense haviam sido SUSpdl1- as possibilidades brasilei- "llcmalõÍado absorvida na introversão, a agl'cmh('ão 0))(1"to público, os vôos eh 51'\-" sos .pela DA,C. Entreta:1tc., ras de exportação de outros ,sicionista cria o seu drama intimo, l'c,ivcll'10 . prAticas �DIA para o (leste eatari- em razão da inte�'�'ençào minérios. Os membros d'X' ,superadas, por meio de competições, aeesas e até mes.

valiosa do govel:n,adôr ?el- missão. japones.à,' e�tão C?l1' .mo ag}"essinls, subonfuladas. a� in�erêsse� ill�hülua�s ou;so Ramos, o t'l:�fego .o,e1'E'o, cedendo e.ntrevlsta coletIva _ ;,;Tupais, rio 11te1Jaro ou na Vlgen�l� de, rIvalidades lHh:r·
fiJipara aguel� regrao voltou a para explIcar. o que preten- tIfI nas, que po�crão }'esldtar ell� CJsao

, ou: ,esfacelam.eHto.?ser 110i'mallzado dem no Brasil. <JP ÇCl'to, nao é essa perspectiva lamentavel flue 1m, (II:., , _ desejar, 110r exemplo, o ]Jessedismo �ata:rillcllse. Com ..Primeira. 'Indus,fria de Bene.fkj�� IIIIIIlllll profundo senso. delUocl'�tic� e Ul�l_a ampla .compl'�ll.)1Ii,III sao dos 110"OS dcstmos naCIOnaIS, ,11:10 lhe sena lUOÜVO'
t d" I' . _de satisfação verificar, 1101' contin�ê�cia de di��n!as in"lIIImen O e JXO :iIIIIIterllas trazidas ao campo da publi�ldgde, a dll'lSau;da:,"

RIO, 16 (OE) ;_ A Secre- presença do governador Car- .."hostes a(lVcl'sár�as, que deverão, ao contl'árill. lnantel'_
taria de Obras, anunciou, los Lacerda. A obr,'l, custou 'slla coesao, sua feição UlJ_if�l'me, par� a dere"a ele l,lrin".para o dia 19 a inaugura- cêrca de duzentos,. e setente 'cft-üos, à marg'�n�. de ambl�o�s pessoa��. ,

.
.

.cão da pl'imeirl't fabrica de milhões de Cx"uzell'OS' e a De resto, c Jil da tradlçao re:!}ubli.:a.na, vm!la I)!CS'!'
beneficiamento de .lixo da usina �em capaci.dade para .mo do s�g'�l1d.o Heilla�o� eOlll il1tel'l:litêl1c:a� lJ,��1Criu_

d I·
Guanabara, localizado em P�'?�UZIr 26 :1:11 toneladas .r�s. a ex�stCl?Cm. de dOIS gl'alldes J?ar:.'dos, c�m. Sl!<t.s se:'IIIIII,

e' S·' a" ,a" r
·

Bangú/ que contará com a dlal'lHS de fertilIzantes.
.(;(,)es rcglOmus: !J1l]lO�ldo.se �o �IeIt�lado .e sustel�tand( �I'O M---;

-

-;-d" f" .'? 4
suas If)ro�ramatlCas �'Qd1haIS dU'eCl?tn3,1sd" ASd'S1l11p'I'e1lJl1(1IJ'I�::Ct'O!•oveiS, e ormlClil.. ,.de l'eJexao e seJ'em ale e 111U,IO. e

_

es ',� _ 'II1II"

.•poderão e,itar, 1101' bem do propl'lo regnue, dissellçocslJllll

O
.

as melhores marcas Iodem ser !lIIrematadas em l'ealidade fragmentadora. ,
'

,

'

• Não estamos interpretando, vale reafirmar, o pcno."este adq�iridos na A Modelar em IIIsmnento do PSD, mas fb,alldo .comentários sôhl'c fatos:
,

.

"atualizados, como deve!' de Ílnprellsa, do fmgulo de no;;-'20 pagamen'los." , 'I'sa ÍluleQelldência jorl1�lística, frente à expectante OPio.'�nião llública. '

,[l1li Se, todavia, houvessemos de expor
'

l1(\ssa obsel'va.•'ção diante do �lesàgúisado ud.el,ista, não ,:acilariamos.,em 'afumar que o prõpllio lJessedislllo aSSllll entende.
Quer diz'er� 'não Ule aprazeria: registrar o enfraqueci.''mento do 11aJ'tido adverso 'atraYé,s da. sua fragmenta"."ção, por desejá·lo ileso e mesmo arregimentado punI, oS,�
cmbates cl itoTais. de sOl'te a. como tem ,acullítlcido,FI';COJ.1(luh;ÜLl� maio)' sibÍliJlcaçao c mais illtu' \'al()d.za�'i1(1��:Vltm as, üiórias pt:ssctJ.is�a�. '.,

;" '_)����"8._
�'. ..

>;:c., :'
.,' .�";

.

',' 1.

No� fla,g;rant.es vê-se p;illl.eii'ame�tc o momento ,mil que o Protessor Jayme San.
'tiago ,(u segundo' da esquerda para dírelta ) dlrígía-se aos cursistas, por ocasião
do 'iIúcio' das aulas, tendo ao seu lado Os PrOfeSStll'eS Pedro Prím, Roberto Lacer-.
'da" Pedl'o' Bosc6

.

em seguida .os partícípantes (lo curso quando da sua
. , , ,

ins1s.i;,--�" (TEXTO NA 8,' P,AGINA).
-,-

._;".�--_._- _--,---_._

(ôtert:,âtnbio.
-Bi�L�J��' �, \

Lalerda manda
l ,', ,-

,'
.•

__ '

\.

'ELO i OUTRA
" .' "

soltar
.

.
.

,

RIb� '16 (OE) _:_ Segundo 'Ordem Política e Social, li·

notícjas cir'cula,ptes na taro ben'l,sse o Sr. Eioi Dutra, ex

de de, hoje: nést,.'1 -Capital, o . Vice-Governador da GWll1a,'
Governadol' 'Barlos Lacerda bara, que se encontrava pIe·
detel"mihou a�:',';belegada de soo

,

,'C01110 se sábe, o Sr. El',j
Dutra havia sido pi'esQ on·

tem em São Paulo, >,endo
conduzido, para a Guanab8,-

, ta, por escolta do no Exér
cito.

em todo o país, pois o Sr.

Eloi Dutra' é ,adversário fero
renho "'do Governador La·

,çerda: .

e intimamente liga·
elo ao, grupõ contra�reyolu·,
cionárío.

Peron sem ,pOS
sibiliQ�des
NOVA YORK, 16 (OE)

"Não existe a menor, poso
sibilidade para 'que Peron

"ére o Poder" nas ciro

RIÓ, 16 (OE) Horas

.após - a soltura do Dr. Eloi
Du'tra o mes_mo era nova·

ment� preso, 8.gom por de,

terminar;ão ele. autoridad,es·
militares do l° Exérc,ito.,A notícia causa, surpresa

::- ,;... r ••__ , �.__ .-:__ • � ._

s ,atuai;;;" Escreve
rk Times em edi·

on�agraJd; ã-�c elei:
çõe,

"

gentLl1as. ?,-centuou
ain4a 'o jornal que e -pouco
provavel que se produza
moclificações no cenário pc-
lítiéo ,da Argentina.

'

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

o lídel' pessedista na As·

semb��ia Legislativa", depu·
tado Nels9n, Pedrini, apre
sentou prOPosição ,encon
trando ai:>ihvaçã'o unanmle

do plenário, no sentido de

que seja enviado ao Minis;
tro do Trabalhà ::1pe16, vi·'
sando a equiparação do Sa-'
lário Mínimo de Herval

vez que ,aqueles dois 11111-

nicípios apresentain: as mes·

mas condições sócio-econô
micas. Afirmou o 'deputado
Nelson 'Pect-rini que a de·

sigtiaid'l,de de salário llOS

dois 111tinicípios càtarinen-

---'-'�--'------

Móveis de fórmica
das mais afamadas marca�"

se tem acarretado transtor·
nos à indústria,

.

e comél'l:ib,
locais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



des da estrutura funerária. dores abriram a lápide ins
A seguir, durante o reinado crita na parede e encontra
do 'Imperador Constantino ram os ossos, sem suspeitar
(sé&ulo IV), seus restos que haviam descoberto o

foram escondidos na cãma- que se tem buscado durante
ra para evitar saques, e foi, séculos - os restos de São
coberto com' monumentos Pedro", disse à professôra,
sôbre os quais a seguir fo- que acrescentou: "Agora já
'ram construidos os três al- encontrei o caminho dêsses
tares. Em 1950 os ínvesttga- restos".

forma definitiva os restosmortaisdeSãoPedro
de 'de Roma, -disse em en- to tempo esquecida. Os re- caixa de madeira e deíxan
'trevista concedida aos jor- sultados de suas investiga- do-a num aposento na gru-

,nali�tas ontem que começa- 'ções obtiveram grandes ta do Vaticano".
rá .a- Investigação 'depois de manchetes no mês passado, A professôra Guarducci
"encontrar casualmente" u-

'

quando a oficina impresso- disse ter .encontrado a cai
ma urna funerária por mui: 'ra do Vaticano' começou a xá no verão de 1963 e veri

publicação de um livro da ficara que continha ossos

professôra. "L'Osservatore humanos e restos de u'a
Romano", órgão do Vatíca-. manta vermelha bordada em

, no, disse então que a profes ouro.

sóra. Guarducci estava' con-
vencida ,de' que "os ossos de O professor Venerando

São Pedro" foram finalmen- Correnti, antropólogo da

�te e definitivamente identífí Universidade de ]�lerrpo, "

,

;B
�...

�--,,:":�./
'

-p

'Ed,.,!.,f'ta' ,I" de Ion c'o rrêncie cadOS:'., �Osi ��s�:u�����t��:�!U�� �,�� w� '��'.'">; ,<'i.';�-�;,�."';::. h.1/?1. t?)?.t:,"/.�',1C",o,nvhe Para>M'i:ss.a ), , \{l",�:�,:,'
"

-'�';'-1Jfr7'-t.,:f�;;':í�'"
.'"", r'l".

t ' Conforme fe:<: ';público, ,ó está habilitada a prestar o

A 'Pzofessôra',disse ontem:' xa eram' de um homem a' , \�·frtt.;",�'". ' .; c,: -'- ',' ',/" ';';:�<I('�j r\ ,(

1)
,

. ,',' '

'Di��i'o Oficial do-' Lsta.do.; ínrórmações quanto às' ex-
- "Cl1am_a.ram:mB a atenoão dulto, de uns· 60 -a 70 anos \'�:'�;:;,::;',:;::�� ,;'."f. jr 'il.,: r� j.l f �.I','

ULCE,MARTINS PEREIRA do dia '9 d'e;.m�rçQ de JCl65 p0.cificações do macer.a!
dois fat�&" U_�1 Ôl>SO nlt te�- de idade e de robusta esta- --�..' 1... fJ', ,'" 'I j ! II ., l, "1Espôso, Pai;. irmãos e. �ogr�s' convidem será, reallzàda, 'ern' :J9 'do concorrénciad 'b '�,: oi ra, proxrmo a .estrutura Iú- tum:' - informação que o '

, ','
-

", .�,' .;/ .

, I
.

,. "

" : o,, em "O.l�() nebre, 'Obviamente um, tu- 'Depa,rtamento de Imprensaparentes e. amigos para 'assitif..em'"a' missa (lE corrente, ,RO Mlnistérro ,(Ü' Inscrever Firmas' pari, a re ,,-,.
. OSVALDO MELO

CO'
. ,- Mal'l·'n'iha R'l"O'GB'�' ',"

f' 'd' " "mula que, estava vasio, co- do Vaticano disse corres-
, ,'. -; ,::t ('(\,;-' (in a uonoorrencra.

mo se:,'seu -corit�údo houves-
.-

trigéssimo dia que mandarão', celebrar pelr ,corrêl1cia gera-} para; tome " ponder ao .que se ,conhec� OS "DESABRIGOS" DE FLORIANO":
. ' ,

'" .','
'

.

,.', '

"
,

. se sido 'r�tirado apressada- das característícas físicas de - I ,

alma de.sua inesquecível-vespôsa.rfilha-irmã 'ftm��tq po�, atacado �e, ,Ccnnando, do ,50, Disti'i,to, meI1te.;segundo;a lápíde íns sso Pedra. POLIS. -, Sim, está certo, porque se disser-
e nora bULCÉ MARTINS�,PEREIRÁ" no: pr{-_ ���tfr6;:./}�n��1e.��d1cl�O��:., :oaSvd�_3.�:�1�5, Flo:hne:pcÍls crita vescõndta .uma câmara A arqueóloga disse que' as, 'mos os "abrigos", estaremos. confessando ig-

"

di 20 'b "a
.

h'
. ,

'
,'.

,

') _, interíqr, _onde" encontrei pe:, porções de terra erjconha-'xnno Ia -sa 'ª' O, às 19 , '(lr:as'.)ia;;niatriz .de cas pr��,�as, ,(1e f;lra:an�en:,:'· ',' ,.', quenas- rel1rmiâs de 'ossos das na caixa eram exatamen norância e jnverdades;
Nossa Senhora' (La Boa Vi�gem4 ,,,.em 'Sace tOE��' adiamento, ,. ccmnní- '6���:r�A�AM0I3 D� humanos." Então,: a)g\lé� me te iguáis à terra n�, câmàra A�udimos aos chamados -abrigos col-üca,"
dos'LI·,mo-es'. ' '�'I,,;.,Wô,,;·

" disse que,múitos anos atrlÍs' ,escondida. '''Istó me' tévou ra d' t d :_'..l d '·b'''I �� ca-se aos li1t�l'essado,; qu:�
"

üS n.OS pon -OS ie pari:iUaS' O om us, pa,ra" os escavadores l1aviam lim· uma conclusão", disse.
a.

a Divisão de ILlter:.<Jcn::i3, Capitão de Corveta En- pado a câmara interior, co- "São Pedro' originalmente embarque e desembarque de seus pas-do Comando do 50. Di:3l<l- can-egàdo da Divis:i,) (,e locando tudo numa pequena foi sepultado nas proximidà- ,

to :ttàval em FIQll'ianopolis Intendência. Sag.elrOS.o,
À excepçã.o dos que cir_culam· a prad

nha Fernand.o Machado, na Praça 15, todo�
os outros p,ela Cidaa� estã.o em peti�ão de
-miséria.

Há abrigos que só possuem .os varões clt:
'

terr.o em que se sustentavam.
O zinco da coberta sumiu. Outros que

mantém somente :uns pedaços da coberfurr
que vão sumindo aos poucos.,

,

Uma vergonha para a Cidad,e.
E não se toma proVidência alguma, p(J11�

esse desmantelo vem de anos passados.
As folhas d,e, zinco estã.o I caríssimas
Rüubam para vendê-Ias.

E se não. as v,endem, as estragam somente

pór ,perversidade e gosto de destt�ç,ão.
O fato é que os "abrig.os" nã.o1ahrigam

wais nInguém. ,
.

Vi liá dias um forasteir.o estar, batendc
.

uma chapa fot.ográfica do aprig.o situad.o na

Pra.ça ,Etelvina Luz.
Folclore?
Document.o históric.o que publicad.o hon

fará nossos brios' de Capital Civilizada?
Sei é que .o monstrengo foi f.otogr�fa.

do ..

E' m,esmo um escarne.. presente parH
atestar o quant.o ainda é preciso fazer para ('

progresso de n.ossa t�rra�

ROMA, - Uma arqueolo- São. Pedro disse ter passado
ga italiana que' acredita ter onze anos antes de poder
identificado os ossos de ,resolv7r o enigma de 'um,

monumento funerário va

zio debaixo da basílioa. do

apóstolo no, vaticano, A

professôra . Margheri t Guar

duccí, especialista em inscri

ções antigas da Universida-

CASA OU AP,ô.RTAMENTO .

Precisa-se de, uma casa ou apartamento .com três quar
tos próximo ou 110 centro da Cidade. Qualquer informação
poderá ser dada ao Sr. Lázaro Bartolomeu, na �!la Luiz

Delfina 24 ou Rua João Pinto n. 9.
'

Minisfério da Marinh�
Iomendo dó 5, Distrito Nava!

Antecipadamente agrade,cem poi· este
to ,d,e fé cristã.

.'
- / o•••, .......... _"''''

'SRS.
PAIS!

o .��hPimento dos estudos de seu filho depende ,da boa visão.

'Seoseu-filhp tem algum J)roblema visual, consulte imediatamente
�1l\ esPecialista.
,Depois mande aviar a receita na ÓTICA SCUSSEL.
, Na' ÓTICA SCUSSEL além da facilidade na �olha e a alta pre
cisÇio téçnica, você conta com o Crédi-Óculos SCUSSEL (óculo:;! a
crédito). ,.

'

POI que perder mais tempo?

PROTEJA A VISÃO DE SEU FILHO!

'C. R E O I -

Ó�C U L 0'5

POESIA FllOSOFICA
Arnaldo S; Thiago

-I

Um ,instante de pérfido éontento
PGr milênios de mágua � de auiargura:
',Eis ao que leva a húmana criatul'a
O instinto sem contrôle e cabimento.

Não 'somos 'animais: UIII sentimento
De lludor nos disÚngue - 'e se a natUl:a
Tem nos homens a litáxima feitura,
E' por ,termos na vida UlU reghnento.

,Chama-se êle respon'sabilitlade;
E', êle qu� sustenta a humanidalt1'e,
':c�nduzindo-a aos seus lúcidos destinos,
\. t �. 1', J" ,tneulqué-mos aos filhos, dt"sde a infanela;

,

'Os pl"incípios morais, e na constância
Da inocência estarão, sem ser meninos",

-II-

Da psique nos íntimos refolhos
SintO' em mim uns pruridos quixotescos
Que, p'or vêzes, aspectos dantescos
Assumindo, envergonham-me aos meus olhos.

Vêm de um longo passall0 e dos escolhos '

Que nos causami ÓS' surtos, principescos,
Enchendo-nos de estranhos arabescos
A mente e a alma de múltiplos abrolhos

Eu, nessas explosões de }len,sarnentos
IracÍlndos e: mesmo 'truculentos,

"

SintQ o homem antigo da caverna.

E reajo, o mo'::êlo procurando
Que vêm há dois mil anos lue ensinando
A ser bom pal':t ter a vida eterna!

- 111-

Do Infinito lll;ovinclo, eterno enlêvo

Atrai-m,e ao infinito I) pensamento.
Vou deixando no tempo o meu l'elevo,
Desde o instante em que tiv�lascimento.
Encontrar-me primeiro. assiln, eu devo

Lá no flÚlllo oceano em movimento:
Por isso proulrar-me bem me atl'CYO
Entre o seu pl"imar:ssimo elemento, .. ;

ApreHdo, asshn, a" amar a Natureza.
Nada estrfl,nhe, nem mesmo' atroz, fereza
Revclad-a por 111 uitos animais.

,E agora que a centelha, inteÜ!gente
Pôde tornarprne um homem consciente,
Dêste amor não me afasto nunca mais! 1\

ECOPLAt�
Economia e planejamento Ltda

(
- c. r. e p. 18 -

Processos de financiamento. Projetos Econômicos.

Planejamento Econômico. Perícias Econômico-Financeiras.
'Procuradoria, Legislação Fiscal.

Consultas e' Pareceres sôbre a nova

lei do Inquilinato,
Horário comercial

Rua Jeronimo Coelho 325 - çonj. 108 - Caixa Postal 659
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c d!o 22 a Câmar
VAI ESCLARECER-O PROBLEMA' DA P'RORROGAÇÃO ·o.OS 'MANDATOS

.

A propósito de um artigo
Andei viajando; pelo sul crítica sadia, honesta e ra

do Estado, com o -rím de zoável, 'porque ajuda a cons

truir e desenvolver, alertan

do o povo e os poderes pú
blicos para êrros verifica
dos. Porém, a crítica faccio

sa .e sem fundamento, de

monstra destruição. íntütra

ção de veneno, ou interêsses

rever lugares em que há

anos não passava. De Lagu
na para baixo, encontrei-me

com o. desenvo"Ivimento ve

I'ifiqado naquela regiao e

recordei o tempo em que
molas e amortecedores se

quebranvam em quantidades
naquelas estradas então pes
símas.
Passei uns dias em Tôrres

e visitei o Mampituba, Pas

so de Tôrres e adjacências,
onde pesquei um pouco e

boas peixadas comi., Regres
sei satisfeito e com o firme
propósito de voltar' para o

ano, se Deus quizer". e 'o

dinheiro der.

Qual não foi o meu espan

to, ao lêr, num, jornal desta,
Capital, um artigo a respei
to de hipotetico cassino fun

cionando em Passo de Tôr

res e para o qual as autori
dades superiores estariam
fazendo vista ,grossa. QUe
absurdo! Diga-se, em abõno

da verdade, que nada existe,
alí, onde se possa' jogar' um
simples "pif", embora, se

gundo me informaram, ti

vesse funcionado 'um "Bin

go". devidamente autoriza
do pelo sr. Delegado Regio
nal de Criciumà, o qual não
foi àvante, porque não da

va lucro. Depois disso, ten

taram instalar uma roleta,
.mas, também "morreu na,

escusos.

Para êste último tipo
crítica,' deviam pôr-se os

sentimentos 'demoeráticos
de parte e usarem-se os má

,todos drásticos das ditadu

ras, ou da jtit;tiça elementar
de el-rei de Portugal.
,E' lamentável que tal coi-.

sa aconteça" pois, além das"

idéias partidárias, existe, a

ética do jornalista, prefíssío
nal, que tem de estar acima,
muito acima, da chicana e

das enxurradas de lama que
ofuscam a imprensa livre.

Com segunda intenção, ou
não, 1:1., transcrição do rere-:

rido artigo foi totalmente
infeliz e inoportuna, pois,
conforme afirmei" não exiS'-

'

te cassino algum- em Pas�?
de 'I'ôrres. Mas, em compensa'
ção, o "píf"; o "bicho" e ou

tros jogos de azar, campea
vam em larga escala, naque
la data, bem no local de ori

gem do, reclamante.
Empanar o' brilhá de uma

administração honesta, atin

gindo o brio e a' própria
honra de pessoas que nos

merecem o, maior respeito e

admiração, deveria ser poso
casca". sível de punição. E a melhor
Tal artigo, começou com

de todas, seria um "auto de ,

enorme cabeçalho, para cha
fé", em plena praça pública,

mar a atenção, e terminou para servir de exemplo, sen-,informando, e� lêtras ma-
elo os' autores queimados

grinhas, .

ser transcrição de
numa 'fogueira feita com os

um jornal gaúcho" do dia
seus escritos infelizes.

12-2-965. Porque só agora' foi P.S. _ Informo os ínteres
transcrito êsse artigo? Será sados que isto não é sermão
possível que o jornal- de Pôr-

encomendado. Os 'que me

'to Alegre só. aqui .foi , 'lido conhecem, já sabem que te-'
um mês depois? Isto cheira nho dêstes rompantes, e,' ele
a "peixe pôdre", a uma lé- vez em quando, gosto de
gua de distância.,..' pular à arena e entrar na

Um dos atributos da ,de· liça por simples prazer.
mocracia, é a crítiCa.,Mas a . CARLOS l\1EN.QES

,
,

, �----���-----

Ministério da EátJcaCãô e Cultura
Universidade de S�nta Catari�:a

REllORIA
EDITAL No. 03/65.

,

CONCORRENCIA PUBLICA No. 0:3[65
Propostas para o dia 29 c1� março,de 1965
O Diretor dá Divis�o do Material- da Uni,

,versidade de Sauta Catarina, devidamente
autorizado prelo Magnífico Reitor "faz cient{'

.

. ....' ."_
,

-

..

aos mteressad.9S que se acha aberta.a. Con
corrência Pública no: 03/65" aprazada 'parn
às 15 horas do dia 29 do co)"rent,e 'mês; par[1
a àqmslçao 'de' material de. expediente.
de cónstrução, 'ínóbiliário, llláquinas, 'produ
tos químicos ,e, i;nstrumentos de música, destI
nados à Faculdade de Filosofia, Ciências €

Letras desta Universidade .

.

Maiore!; esclarecimentos poderão s�r ob
tidos na Reitoria - Divisão do lVlaterial, eu:
lO. de r�larço de 1965.

Josoé Fortkamp - Diretor
18-3-f}5
•

•

�,�lJjilllt(f(l!Of(' 6,'M,f�[�
.� 'J -;:",r •

I • �:.-1.;? •
.." ' J ..

de

to-tampão, de um ano e'

Em contato com o
_. deputa- dois meses por eleições in

do Rondon Pacheco, o mi- dírétas das raspectívas As

nistro Milton, Campos arír- sembléia 'Legisiativas. No

mau que fará chegar hoje caso de as Assembléias não

à Câmara" o ofício no qual lograrem acôrdo pela maio

fix,'l a data de 22 dêste mês ria de dois terços caberá

para sua presença no Ple- ao presidente da Repúblíca

,nário da Assembléia Fede- com referendum do Sena

ral, 'a fim de ser interpe- do a designação de inter
lado acêrca da orientação ventares federais. A Assem

governamental sôbre as bléia de Minas Gerais adian

eleições de outubro. Como tando-se nas, gestões para a

se recorda ai convocação do solução do problema apro

titular da Justiça foi íní- v6u através' de sua comís

ciativa
.

do deputado Cid são de Justiça a Prorroga
Carvalho. Até o dia 22 en- ção dos mandatos do go

tretanto o govêrno fá terá vernador Magalhães Pinto e

encamínhado . ao Congresso elo více-Clóvís Sa�gado. A

a mensagem com a solução constitucionalidade da ma

esperada: Escôlha de onze téria foi decidida por cinco

governadores, para ml'!nda-' votos contra' dois.

BRASíLIA, (OE)15

Clínica Odpnfopédia'trica,
'DRA� IARA ODILA NOCE'rI ÁMMON

Metodo psícolõgíco moderno especíanaado para crian-

ças.
Alna rotação
Aplícação " tópica

dentária).
'

de flúor (para prevenção da cárie

Atende também sras.

Sõmente com hora marcada :- .das '8,3� as 12 e'das)4
às 18 horas

'
'

"

Fone 2536:

S- A L A
Preciso alugar sala para escritório. In

formações para o telefone ,3081.

Coluna Âgro�Pecuária
Acmm

CAPIM LANUDO: (por José A. CoI1arcs)

Faz pouco Ii no Correio do Povo Rural, um quadro
aconselhando o plantio dessa gramínea. Conheço o Ca

pim Lanudo já há alguns anos, e, desde o momento que
vi me chamou a atenção pelo bonito aspecto e maciez

de suas, folhas. Já. ouvi referência que é pouco palatá
vel, e , que na Inglaterra é considerado prejudicial às

pastagens, tirando, o lugar de outras gramíneas de 'me- '

.

Ihor qualidade.
,

Havendo dúvidas quanto à qualidade,' é interessante

consultar "Pastagens Artificiais", Edições Melhoramen

tos, de Anacreonte A._ de Araújo, que' é, um estudioso e

grande conhecedor do- assunto.
A prfmeíra vez' que vi esta gramínea,;.�m estado de

perfeita adaptação 'ao nosso meio, e, nascida em forma
expotânea,' foi em' um, potreiro na Granja' de Pedras Al

tas, 'em �amIP� bem defronte ao Càstela da Fa'mília do

Dr. "J; F; de Assis Brasil. '

I

Posteriormente, tenho observado nas "lavouras ae

az�vém" a aveia, nos a�reliíiores de Pelotas" portanto, em

terrenos baixos e ,Ú'midos .

. ,Em,' janeiro, do �orrente ano, em mii�a", .estada no
.

município de "Lajes, Santa Catarina, observei esta gra

mínea na beira <lás estradas de rodagem�
',Ouvi de um: criador, dr. Accacio Ramos' Arruda, iU7

teressado em pastagens dizer que lá produz 'o que se cul

tivar, mas o ·que fica e progride é a "Ulca"', como e co

nhecida lã o "holc�s lanatus", ou seja o 'mesmo que a

qui cham:amos de CapiJú Lanudo. ,

De �'ólta para Pôrto Alegre, observei ,aO longo da

estrada até' as prOJldil1idades
I

�e Caxias do Sul, o capim
Lanudo, o q�e bem diz .<le sua aclimatação.

Estas notas, somente tem por. obje�ivo chamar a a

tencão dos interessados na melhoria de nossas pasta
ge��, coin a' observação de que o Ca,pim Lanudo, é uma

gramínea que' está prosperando em altiflldes desde 6 a

té ,1.000' metros" e, em climas' bem diversos.

- X X 'X-

PLANTE NO! CEDO SEUPASTO DE INVERNO:

Ensaio, feito no Instituto' Ag'l'onômico do Sul; revelou

que a aveia prci:::nz mais pasto quando se�eada no ce

do. Não deixe, pois, para o tarde o seu potl'eiro de iIl�

verno. As chuvas de fevereiro são melhor sinal de qu�

está chegando o tempo ue preparar a terra. Semeie em

, março, parte, ,ao ',menos, de seus potreiros de' inverno.

-------,_.__ .._----
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"',' .','$ãq .ao, dJa;$i 'durª·�t�., osO'q,lJ,a'is você adquire
;, "C'onjU'1tos· e·sto{ãld'oS;. OU" i5âr:as de fÓnnica
\

v r:

.< s�m t;l:en�:�m to,:�t&b de. 'e;;t't,�da.
"Q :pr,ime!r:ó.',pagamerito ,?' .. '. ..

�

,Bem,,\vo�Ê7'co,mpra hoje e começ� a pagar
depOis de 'qO dras.

.

'

Aí est�:; ao dias de oferta
3�:t,oias ·de "prazo para você inicial"

) o.s pagamentos: ,"'_

,

'O' Orgulhb "dê' �,mac�Sà 'b"e'� mobiliada é o
,orgulho de-,qüe'n, te,m CIMO. ,..,

.
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BJil&i"7�Híirao ':persôàdir Russosfa tomarem
partt,numa conferência sôüre a crise JnDoclJil1esa

LONDRES, - 16 - Uma
_
forma em que a' Inglatef- numa arma, na prepara- rem envolvídós e quanto

nova tentativa, para réalí- ra pensa aliviar a atual da por Pequim. O jó',Í"ul mais ãUniãb Y'Soviétie:t for

zar coin�t:lrsações de paz, so cris�" fontes do gove>:") r'lis
-

disse, num editoriai"Que ;l,'� f{)rçada" mai,or' será a pos

bre o Vie:t;name. se CGncre-' seram que os russos ',SeF�o!, relações entre o I p.:'inlelJ:c- sibHídade de qlle as det)l�l�:

:tiZ'a, em 'vésperas da vi:;;ita pressionados para rew.t.:.a- ministro Alexei KosyggÍl!. e
_ relações entre as. duas su

ofiCial de .Arídrei Gromyko 'rem" com a Inglat.orra, su .rohuson·pendem 'por
'

um . perpotências sejam, destr:1�
a Londres.. Altas fontes in- as responsabilidades ,con- fio delgado, e, acrescentou: c as, um resultado C!u'� 03

formar�m' 'que os britâni- juntas para esabelecel' a "Mas crnanto mais se pro chin€ses certamente gosta
cos tentarao, aprçsentar t!m paz na'quele pais ,indochi- longar esta orise,' (1i.U"I: l�) rüi.m de' obter.":
plano de�. duas fases ao mi nês Caso os russos concor mais os Estados Uili.dl'S· fo
nistro dé � Relações Exte�'io- darem, lhes será apresenta
:res soviético. Foi formulado do o plano de duas' fases.

'

,com, pl€!.no' conhc',cimelito Na primeira , c�ssanào af.

das coridi,ções do preziden- hostllidades; os rU��l1s t.e-

te, Johhson· para' negociar. riam 'que presSionar Oit

Os' principais obietiVJs bl'i- persuadir o Vietname d,o
tânicos são:

'

Norte comunista a suspen-
dêr sua ajuda militar a.os

,
1 - Ação conjunt9. so- guerrilheiros do Viet Coüg

viétieo britânica para, tra- no: sul. Far-se-á notar a

balhar pçla cessação das Gromyko que a suspensão

)nostilidades, i t�,vez ;por . de tal ajuda não significa-
meio de um acôrdo infor- rá, �ecessariamente 'J dê-

mal de cessação de fogo� sastre para o' Viet Cong,'
2 _: Uma vez que tenha ca!"o se demonstrar a a�

sido suspensa' a luta e/ se firJ"1ativa comunísta de aue

comprovar que a luta real o Viet Cong representa ll-,

mente tenha cessado, p ,(;" ma genuina insurreição 'la

'rão ser iniciadas .o.egQ�ia- cionalista.
t;ões que, poderão ser con-

duzidas por canais diplomá Entretanto, aumentou t1,

ticos, numa confetência, €S ansiedade devido as infor

pecialJlSôbre o Vietname" mações. da imprep,;;'l de

ou à m3lrgem de uma ,eon- Washington dizendo que o

fe'rêl1cia, ,que poderá ser wesidénte Johnson' decidiu
convocada' cOln maior '!:act"'�"as 'seguintes novas,' .n10di-

lidade
-

e com menos ,)frua, d�s:'
. "

de prestígio para. todos 53 1 - Ataques aére03 mais

bre o Laos.
I

. poderosos contra o Viena
\ 'Grom'Yko virá pal'lt Uma me do· Norte.
visita de quatro dias. As E'S 2 - A transferência áe

peranças britâriicas se con uma divisão' de 20.000 ,ho

�el'ltram na
"

;Posslbmda!;l.e m�""s no 1l:xército dos, 'Esta
de' progredir ,nas !l1Cú5uas 'dos' Uni'dos .

pa,ra . O· "\7+er.1a:-'
para dimipuir a crise', do me do Sul.

\ " .
,,'

Vietname." Ma;:; também se' '3 - Um bloqueio n�fGrça,
Irão 'examinados OUtl'i)3 pro do da costa do Viename 'do

blemas entre êles 1 situa� Sul.
ção geral no sudest� da A- 4' - Enfase numa-;polít.i
sia, o futuro das Nações U' ca de "nenhum santuá,::o

nidas, ,o desaram9,mento, privilegiado" sob a qual os

com ênfase nas lliedidas 'Oa Estados Unidos se reservam

ra controlar o afluxo de ar o direito de represália 111(:),- ,

mas ao, Orient� Médio. Fi- ciça' contra a China Comu'
nalmente, 'o primeiro-mmis nista,> caso Pequim intervi-

tro Harold Wilson deseja; er,
fix:lr acõrdos definitivos 5 - Manutenção indefi.,.

para que'o primei,ro-mi.nis- lIlida' de eLementos milif;a
tro soviético AI,exei :Kosy.-· rl:'s 'norte-americanos no

g-in visite a Il'!.'!!aterra na continente asiático.
,

mimavera, Gomo já :prome. lsto lev;ou .0 jornal "Ob
t.eu. serve!''' a per!!Uli.tar· se jo-

em detalhes da hnso ãb" estará caindo

---·'T·'---

Banco de Desenvolvimento do Estado
de S�nta Catarina Sr, Ar

Assembléia Geral Ordinál·ja
São cOTlvocacl.os os sênhores acionistas, a se reunirem

em assembléia ger,'ll ordinária, na sede dêste Banco, à

Praça XV de Novembro, esquinâ ela rua dos Ilhéus, nesta
capital, no dia 27 de' março corrente, às 9,' (nove) horas,
com a seguinte

Ordem' do dia
1.0 - Tomar conhecimento do Rehtório da Diretoria,

referente 'ao cxeroício de 1964, bem como examinar, discutir
Iii deliber:c<r a respeito do parecer elo conselho fiscal, do ba

lanço das contas anuais dos lJ.dministradores;
2.0 - Outros ,'lssuntos de :D�erêsse da.' sociedade.
Observa-se aos senhores aci:::nistas que ficarão sus

pensas as transferências de açÕes nos dez dias que ante-

cederem a assembléia.
.

'FlorianóPblis, l1 de m<1rço de 1965
Alcides Abreu, Prcsideute
José Pedro Gil, Diretor, '

jacob AU�llsto Moojen Nácul, Diretor
'110 de ,São Plácido Brai\«ão, Diretor
José Elias, Diretor

DR.; JULIO DOIN VIEIRA, completamente, rest,'lbelec.
do' e);n sua saúde, "em agradecer' a todos os amigos e per

.

so.as ,que se ititeressara);n', por sua pessoa, pedindo a Del:

quO' os proteja e abençoe:'
Pl'Jrianópolis março· de 1965 ,25-3-6ó

Atencão" N'oivos
, .

Vende-se um' moderno, conjunto, estofa-
do .

(1 sofá'-cama e·2 poltronas) 'forrado de
napá, gêlo,em estado de novo.

Tratar à Av. ManrG Ramos, 66

Clínica O�nrrltolóoica
Ura. Içara Maria Nocl'ti

Clínica e' Prótese
'

Atende sras. e crianças, sóm_ent� com

Das 7.�r (is !l,:m l1s. e dnf' 1:1.:30 às
RU20 São Jorge, 30 - Fone 2)j36 r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DHUXELA'S, Bélgíca, '--"- Comunidade. Européia, 'em 1965, embora "um melhor rio", disse o r�l�tó�A;',:> :-.

oCid�ntal se agr��c.rarn:, En-," J.
.

.�
..

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

�'
A média de. crescimento ela relatório econômico' para fe-

.

eqU�íbrio do ,merc:wo ,tra- , "', .. quantc isso, �� Itália o de-' • ","",.:- V=a' �' . _
produção Industríal no Mer- vereíro. O mercado traba- balhísta da Comunidade . se Os severos problemas no

.

sernprego conttnua aurnen- '!' ,
' •.cado Comum Europeu fo:- lhísta dos países membros tome 'claramente necessã- mercado ttabf\;lhist�' alemão tando agudamente. Naquele f J.i\7.;UW U)\,R,j:m..iO�ltT

modesta, ao se iniciar o-ano, continuou demonsbrarído di-. ,
.

'

'.'. país o persistente a4.mento' " •
hoje:il vergêncla no corilêço de oe; A.'partame.,nto, Iasa OU,' Q.. ·.u'a. r,·tà:. dos salários 'mantém baixas

II1II •
, as cifras de emprêgo, por-'" ;�eni; Deputados: OUo TÚ1' d

Chácara em Ua'guaçú {Junto 'à Praia) c·EEstpuALdap./tB�Ns'DdE�./apmL�oMsEO'Gss�xo�..' '?Od'�- ÇUd��- �����asa: ;���:;ss::� o��. doFL�;'�i�,��� ����t:S,�,��)t�;��: �Ja�:\�������oD;I��tt:; d�:' ��:
..

.

Grande pomar, com apr6�dil1adamerite :3 mil metros sO.· ". .

.'
.' '.n..' ,

' Orl�n 0.·.8., ',e ·'ganizações.' Os produtos pá- ,
I.

no C'l.l",r(lllc·'l·"', disse :1;) Co'. .' ,\ •
_ ",. ,> ," bcrto EOJ:j'lhauSefL r:;I

quadrados, com casa, luz, <Irma encanada e f'ossá; . Seiwe C "h P AI
.

S- P 1" B' 1" H'
, "

•
. .

T
. .

P'� uriti a, orto ��l'e,... ao au,.' 0,', e O. ' ... o;..
.

ra os consumidores se"man-,
.

. ';,culi.;;:ta que U, Sadia ·l� .. 'ns-

t ambém para loteamento. vonde-se: por prêço de ocasião. .._, . ,

'ln E'more III
'.

te G h" d iam i.ahn A' , tiveram estáveis na Franca, )Jür.tcs Aéreos e UH ',' ,.t... JI
Iuf'ormacõee nesta RedaçãO. rlzon,e e

.

nana, ara, es.ejÇU.l,l
-

alugar... ·,p·.q.r-. I.
- e Holanda. mas subiram for sa .(.'.')L�,T;nensc Ç' ,eon'a"D tttamento, Casa OU Qua'rto Mobiliado.

. .

..

temente na Alemanha Od-' com ü seu apóio e natura':
•• d

.
.

As informações deverão. ser... dadas na md.eettoal dÜe::,;tt1Àa "B..n-�.l.giCaN·.;an�t.a'�l�- ',_,'.
.

menie ele ({Gdos ós deputa pi
• 'ç - - " , � C> elos. Sugere qU,ej se - üi:5i?ne . K3TA' previste para o pro ,Vende-se' 2 Volkswagens ano 1964' Secretária do Curso. CEPAL/BNDE/PLA,-\ também se elevaram. ., 'Lima cQmissão para ��sttar . \ ";.1110 dia dez de abril a mau

!di

equipados. Tratar à rua Dr;. Fúlvio' Aducci� MEG, 'localizado'
.

no Instituto" Estadual,' de i\. hul'�n{,H comercíàt -da o DiJ'(etOl' do DAC, a tun de' guracào da primeira etapa J1.
,

,
.

-
. � Ó"níun'je1ade pi'lQ ano eO'T,- I "?Ülr: c1:� "'''mmto' que ié. ele' du Sütelca, cem ctn-ou '1) [1, •7'21) no l'�streito. H6:1'Ú1'10 come:rciaL. Educàção; à Avenida - -Mauro . Ramos, aos 'p!e'Lo confirmou os cyd,lculrs :l1l:e"(':;,s(' d') 'nosso ES�.ado c· lJli\ ICwfs. Copstrt que dC"'e '

_ ....��,-",.", ..... , .... _,.�-_._..;.._ .."-._..;:-_._---_.::._--.-. Professôres Pedro Nicolão Pdni·.ou N'ilton' feitos anteei'9aclamentc. K,i elo 'Br1s�"1 ri!, CSt:ll' :)!'e3pnte '0 Pres ."

Sindicato dos' Jornali.stas· . Pr.of. issio- " '.' .' '.'
. ,.0.

.

qr; �}j()(1 rnjlbÕ'Js de c1ól�res (é;nLe Castelo Branco. ,InocenclO Chaves de Souza, .
no Horarw ' das - �!)O mi.lllões do dólares ,it

. na' ,'s' de' "Sa·n,fa.' Ca' far",na' ; 8 às lFhoras e çlàs. 14 às 17 horas. P'();1�:'" '(:uo 0:"'1 19G3. '�I\ n:o- :, .•,.
.

. .'.

'-

19'') 6,r::" lhor}a da balança comercloL., 1.''''''''''
-

.•
I!::DITAJ... NlL 2/65 .

-0.}- Ú da ItlÍ1i:�. em )964 nfi'-l se ..
. ,

II1II.

CONVOC;\,ÇAO D:{i: 4SSE�jBLE'1A G)i;RAI.J
_.

.

m�nteve. '�r!,n forte àun1ento .• JlI
De ordem do: selihor Presid!3nte, convoco os jornalis- .1\

.

�,l J 7\ O np;!;. iiT1'DOrrp.(;6es al�mãs ,c?n '... lIND.A fal;"ndo .;11.'1 Sac\if1. NA "ILI1ACA?", desde ('n, •
Las sindicalizados; filiados a esta entidade-; na 'form"1 da clUZlU a U\1.'..a roduçao ·adICI')- T,' A,,, o\.1.e C'it� /�om Sel}S teni. o Dr, j'TEsql1 Bend' r.

_legislaçào 'e� vigor, p�l'a.a Assembléia O€ral que se: reali- A.' Impressôra' ]\'fodêlo' comui1icâ qt.l.·� 1,?
m,f dr) excedento"'qe 'expor-"", \1608 c,lJ.spensos p'ú-a .0 Oes- m,mtendo contactos' p'Jlí'i,

<:ará na sede dêste Sihdica.to, à, tua' JerÔnimo Coell)(), es" t8.(:0.0 dpsse País. ." te) C?tari'1ense, que vem ·50- CDS, •
G,uina ela rua Vidal Ramos, edifício JULIETA,' sa'a '0.1'.· tem à vendi1, os novos �odelos para ,rec6!l:{i- As imnortl1t;ões ,de Com li- 'frendo sé"'iqs prejui.zos a.b'l- . i

•209, segundo andar, nesta, Capital, no lUa 30, trinta, de ):n)�nto çie Impô�to de Renda. RÚa Deod�o�'() i�'daée procedrmt8s elos 'pní- • lando a oc'onomia dE) SQnta

marco corrente, às vinte hor.l3,s, em primei1'&' conyoca:áo 50S' oue 118,0' são' men1h.Fos Cab".rim'.. naouel,f;t região e •
e, meia nora após, mn segunda, com qualquer número 'de 33. <lumentaram na última part3 �. e� nossei Capital. Não h'i AS.

_assbciaelos,' para l'ier �preCiada e discutida a, seguinte - •.---.......------- de 1964.,mais pão forÇlr::J a-. • tradas que se· possam tr"f�: O CLT-EE el
-"

t d
'

...

1964�'
-" Relatório d���e�l'�a:� �i!iVO à� ativid�de-s

de�t.," m··ti.tI·��.7/'�.�,.c'··�"" '�:.I"'��I!�'.,,,:�:,,'.,,.,�.- ����':���:;�:E�ffi:�11�: .�.. �::�;i�;1:: :��::�;,,: ;,���:U���i,:,:�;:�',:� �
b - Parecer do Conselho FIscal rel.,tivo . .ao Balanço; �, - :J!/�;P�:, YJ'"

ca, �s importações - al(:n:n� •
jantar, Plano 'de tti'risI_Ylo as� ...

c;) - Previsão Orçamentária para 1966; 1 /�./I .

. ·Y.;.,;:-; f�;' �. :. ?f1"".' '

:,

,.:' ." ::.' awnentara:1i. num ritmo rá-
.,'

sunto que (oi venti.lado na,- ,
d - Orçamento da receita. e despesa:; 'e,

!
. /'r" .' "11 �,( _/,". ,

.. ,
" ;',.,' - piela,

.

I
i

'. queh reuniãq, Cemo CÓ�lVi-'
,....c. '-- Da'''.. nço. patrl'm'o'nL'·.' I ·comp�..

ra"o.
- .... ,....::.' , .. �, !

", .) ",...,..-. .' ."" •

.• .i'�' "'. � '''eJ'10'n 10' iY
, . dado 8.special, d-everia estar "

- w,. '<'> U
_

........_....,..,'!_,;.......;.""-
,.' ..�

.

. .-.: ,--,�� _ :
I"

"
. ; no,. J ,,,)1.ne:·c10.

OutrosBim, 'çom.unico ii.os jornàÍistas sin(rcai�'ldos '
' ('�1��' ('S nuíses aU8 ti{t::l são • presente o Prel:eito Vieira' . g

�e=��at€'�:i:,�'E!���:i:��;:�t: _,.aooa«a-,' c��t�1���!�"."'� 'dias, Q ,a,"u :�':���::�::��6e�,q:::' pu�ad�LES;';:7E ;��;�d�:)-
da Ro,".

. :
no ano de 1964 e, 'ainda que só será admitida:' lnutér'a 110SS0. prGzado 'amigo �r. Lraukiin H8Gsevel� i...à 811\,.1 "(j 't0' as im\)ortaçõe� pcnn»ne- , Catão desde' ontem,' na III
constante da pauta acima, na" forma do Estatuto ,em de sua exma. espô,�a (..opu- Eládi'r G:OiLt;;lveS , ua '3;:�',1, c;.a\"., mí:,js 011 menos' sem, na "Ill1acap". e hoje, rdcl'- "

vigôt.
.' ,

' ..

com o advento üe Ulll. .robusto ga:L;uto qL�e, .'na 'pia c.'t��", rrodiÚcacão.:, Os �.ltos' valo-
it.

nará para o. Rio de 'Ji),ni'iJ-. ,
Secret�ria, em 12 de� março <;le H)65' "

.

1
. . . . , I'P" de i1111,)oTtacão SI> esta • ':0 L' des sp"á -''fia O DF�.· AMARAL e, SIL- ...ma Jevou o nome ele Rlçllal'd H90sevelt da:

.

Silvá. Aos '1 �l� .

-1'
.

t'" '19'114�
·,·e

-

..
1'0, 01'l,3. ·our

'. d--'"'
, \.d .-

....

."LA', ontell1, ',comprou' Uill p ..

Hernam. Pôrto, Secretário. felizes pap.aís, bem conlo ao. rúscún .u:::.scbo. e (l,::;.];a�üs JL\lZ!lraD1 Luran'l;1 ,"�, QU'1n
" t)as ,Patronessos, "

e. um W·l.

VISTO: Adão Mirall�a, Presidente. familiares; os nossos vaGOs de um. PQl'vir cheio dJ V8i!Lll- Alln, os preGos ,dás rn,atérias- ..r. grand� Baile
..
de Gala,. (1\.1e bonito par ele ,alianç:as. �

'17.3-65 �:ras.) prima� declirü3.ram· no mero ,. vai -acontecer 'nesta· C<l,!)ital AcontJecimento à vista. -" •cu mun<li?'!. '''Os a�onte�l'- '.�
-

d
.

t 1" t
-

e' e'"
' I' '

- • .en 1'.0 (e res, ,m' s __,

·,mel1.t91� 11P.y'iet1,1?-�ne,3inWr; � o,·
\

,', ;�I _.
l1'o�nl' teSSê "�dec'liii'Íb' "Élín'" "t ,i,
fevere,.'iro de 196.5, mas a in- " iii'

tertuÍJção "pode' ser tempo- :-.,.�".
r:Úia", disse .o. relat6rio, .e 'S�RA' reeleito pela ter'

. '_'... ceira' y�z o Presidente da
,

,

, ' , .' EM CURITIBA, no. Hosui- .Assembléi'1 Legi'9lativa de
. __

.

tal das Clínicas a senhora - Santa Catarina, e no, próxi-
,.

t1NEfv1� ç . - Antônio (Mari.H) Apóst')lo, mo 'dia dez o Deputada Ivo
..

,. ,
.."; está em tl',atamento de' saú- Silveira. -: .'ele, aos cuiçl..ados do abal'za ..

·

lIJI
eV�TRO � di:> médico clr. ·Adyr' Molinà� •

.. l·i.

.
,/ -

.

) Foútl�'. 36;)6 �
",

!!III
EM Junho' próximo' a. Ma- ,.

às 3"e a iI2·.!is.
III. "

rinha de Guerra, vai come- •
,7',JIIII Ulorar o primeiro' centeriá- I11III

EIS:tANA .'
' .. A l\1:ENINA Moça; Dulce tio da Bat;<llha !\raval do Ria-

' ....bswaldo,' LOUl�eiro >
• •

'11 d I h l'
.

"'. '

Maria Luz, fI la .o casa c ue o, com um programa
id', .

. - EM -'-

. S, dt: Hercílio l'uz,. pr6xi!ll'0" que sel:á cumprido de qua-

'" ," .

Ul\L MORTO A,) P -�ábado vai comemorar
.

q�jn: tro à. onze de junho, em

TELEF'ÓNE • ze prin;J.aver,'ls, no Bqa Vis-. todo ó Brásil. Nesta Capi-
Celliura ate i4 ano.s . ta T. C. de Joinville.'. tal, podemos adtantar Que ._ '

...
, .no dia onze, será reaUl1:ado' .

.

'" • um baile
.

de g,<lla em h"ome· •. '

t� •
nagem à Mm;inha. oferecido t .

F�.m€J, 34a5
..

\ pela s0ciedade iC1'�g.rinense d
as 5· e 8 112 hs. III

'
com a colaboração desta Co· III

,

JoJ:in'o/aYne
I

1fIIII' ONTEM, almoçava.m. no
.

luna. •
'
..

1\1(Xlj.reen O'Hara " Querencia Palaee, o.· ·Corhte. III
" Rooerto R���ma, aeofupa- "

��- III· �
QVA) ,DO' UM HOlV1Ét1 ,E'" ilhado. de su�. elegante espo- IJ

H M'H: .,. JIIII s.i>. dona Edna;' Sr. Airtop PR,OXJ1vIO sáb';.do na ·Ca- l1liO .'T:.c�ic:1Oi()r •.� salgado e $1'. Antônio. Rà- neJ,'1 do Divini:> ESUlrft"l SQrl" ,",

•
.

.
mos Netto.' to. aconte�erá .'0 enl'�c_e ma-

'. l.;:msura ate 5. anos .
.

tl'imonlal do Deputlàdf) Ge-' •

• nir _Dest,ri. com 'u" elegante
'.

III'

rtnxl;" •
;. \

S"
.' .l1li• rta. Jucá Cabral. III'-)

"ás 31:2 - 8'hs. •
.

Alee Guiness , .

Peter O'Toole • TAMDEM almoçavam. nO •
,

.,.-..- EM ......
-

. ,Querêncüi., o Senador' Iri- SF;MPRE acompanh"'da, .,'
LAWRENCE 'DA. �AbIA, neu Bornhausen, Deput",do 'de.\ Deputado" Nelsonledri-

.

d'.

OinemaSéo�e' 70�'Iie.(:novvlór • DiomiGio Freitas e Albmo ., ni, 'a ;;rt'1. Doris. 0, 'l;'ava'res - II

Cen.sura: at� 10 anos.

.., , J.
'. �,'" �, •

Ivlatias.
.
...• :

riA ,lH'H
.... w.. w.., ...... ,. ....�_� .....� *t\!.� -m.. -.-.� .."

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

Ve�de�se Volkswagem \

, ,

D ISTR ISO IDORES
"Co'mpénsados Paraná, Ltda.

���.....",.._ .'R: Df., Fúlvio Aducci, 748 - J�ne 6211
Compensados de topoS9S tipos

,,,'O

,.

\'

( o D E P L A ( da realmente nova beleza aos

ambientes' de- fino gôsto, ·Fabricado· càrn ma"
doiras sclecion.adas, não requer métodos ou

cuidados especiais 'para sl;la _'colocação, pode�do
ser rápida e factln'lerite áplicado em paredes de
alvenaria" revestidas ou', n.ão, proporcionando
considerávef economia de tempo, mão de obra

e nlélteriais.

."'

. Pm'quets Bl'asilia

e ele madeir;_� .

\.

"

�

. -' � ,:

,.'

,

par.aV_i.siol1

I

CINE üLORI ...t\ China Acusa URSS:t' ,-

.,
J

S'ú'a Montiel'
�

AI(.tonio Cifarieflo
- EM-

A BELA LOLA'
, EastmanColol" _

Censurl'j. a�é' 14 an03

Moscou· eslar'ia
..·agipdo sób

d�minio - do línperi"álisme:-,
AmericanD

,
.. . �.

,
,

..

CINE IMPERIÓ
ás àil2 lis.

'Vittorie Gassman

S\lvana Mangan.o
,
- EM"':""

JUIZO U:N'IVERSA+'
de11l':uta .llM 10' anos

CL�ERAJA
ás 811.2 hs.

. Lorene Tutlé
- EM

r,' i

, :'

MOSCOU, �5 (OE) A norte-azp�E�êal1,os, contra o A· acusação foi formul"'da
• União Soviêtica: pediu ,as Vietn.am do .Norte.'

,

. através 'do Diário do P-vQ
Nações neútralistas que in-

. TÓ�UIq, '15
••
(OE)' 'A de 1Peq'uim .�m editoriaÍ sô:"

formem' 'aos 'Estados' Uni."·· 0hinà'" Comunista 1fCtL'Sou o '"'bre a reuresá:lia ao ataque
govem� �oviéÜco' ele; estar

domínio do . im- '.

hoTte�,umel'icánb.
,

.

T:'o"·

que a .'China intervirá
do
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Impelido Novamente pela .olicia e 'Ala' ama
(f IU.tado(es� pelo:; Direitos. >'Civis na 'Cidade

foi iniciada na quarta-feira ponto" disse o delegado Brown 'e. transmitiu a Viyi- . den, para serem regisüradps. taríos, com capacete de aço,

passada e tem' prosseguido Clark, colocando-se à fren- an a decisão. Vinte e cinco polícíaís volun estavam de serviço no local.

sem ínterrupçêo, Os dírígen- te de seus auxiliares. As tro- En,quanto Isso, uma 10ng!3, _ ----.--.
,-'-----�--------

tes . negros sOJ4Citar,'1m per- .pas do Es�ado' estavam
.

a fila de negros se formou an
.

missão pára realizar a mar- uma quadra de dístância.. te o tríbunal, para se sub-
. �EXI-MA�CA � � p.A�ENTES.

cha de três em três, ao in- ,Dentro de 15 minutos, no meterem às provas de el -i-

vés de cinco em 'cinco_ Mas entanto, (I diretor de segu- tores, no segundo dia de re-

Agenl ! Ofl'�ía'l de Prcpnedane.Isso foi rejeitado pelos run- . ranca públíéa da cid-:_de; gtstro êste mês. Na p-pu'a- .... I ti n
cíonáríos do C�ndado e da Wilson .Parker, e um zrnpo 'cão de Oamden' uns 25 ne-

cidade. "Isto sígnífica
'

que de :m>Ii:ciais' uniformízados' gros bem vestidos se dí-tgí- lndusfrialcontir.uare�os em vígílía e
I da. cidade' chegaram ao ·l-c'!.l ràm ao tribunal para S:-lbi

oração", disse, o reverendo A polícia da cidade tOTl1.nU tar sua inscrição como' el ií

C. T. Vivian, líder. da mar-. posíeão na rua. Os' ofící=is tores. O prefeito F. R. Albrt

cha. do condado se colocaram à ti.ou olhou o grupo e· disse:

'À polícia da cidade voW'u e�qtierda.· "Não' pretende- "Podem dizer, com cer�ez"3"

a colocar barreíras de' ma- mos prender nínguê=i. P:» - que pelo menos 90 por cen-'

deita em tôrno da vígíiía, As dem perder' as esperanças", to dêsses negros serão oualí

tropas do Éstado bloqueá- _
disse Baker à multidão, fa-' tícados como eleitores", Não

ràm o lado' oJ2.ôsto da ruá.·.· lando através \ de um alto- existe um' só nezro . eleit�r

Somente estavam presentes falante. Baker. conter-n-íou ·nn Condndo de Wílcox, do

delegados policiais d? Con- com Clark e o prefeito s» qual' Camden é a sede gover
dado e tropas do Esioado, seph T. Smitherrnan sôbre nativa.

quando" se iniciou a rr-ar- a permissão soItr.'it,"r1'1 ua-a Mais tarde' um segun:o

cha. "Não" passarão -dêste a marcha. Depois Baker foi zruno de uns 165 n=g+os se

'. até a
. capela da Igreja dirigiu ao }ribunal de' Cam

'SELl\tIA: Alabama,
/

o- em' memória de Um clérigo reitos civis dos negros, ti

.delegado James G, Clark assassínado.. ?S, rnsnifest9Il: nham saído de duas Igrejas
assumiu .0 comando n\lffis tes, marc?-a�qq '. et;p. 9?1\ln� num bairro de negros. Dírí

rua destfi cidade e írnpedíu por cínco, entre 9§ q.uais;qa.� gíram-se-' rumo' ao tribunal

qUE: uns 500 silenciosos ma- via clérigos \
e sacérd tes para render homenagem ao'

nifestantes desfilassem até brancos, seguidos �PQr estú- reverendo James J. Reeb,.:
o ,tribunal do Condado, para dantes riegr9s e 'por outras 'clérigo .de Bostnn, de 38 a

realizar um serviço religioso pessoas que .Iutarn pelos' di-' nos de, idade, que faleceu na

noite de quinta-feira passa
da, depois de. ter sido atacar

, do rl.a. rua por um grupo de

brancos, em Virtude de sua
-. partícíoação numa marcha.

Clark e um grupo de �
lícíaís impediram que 'os
manírestantes' continuassem
a marcha antes que êles ul-

Levamos ao conhecimento dos senhores trapassassem o' prím=íro

acionoistoas que se acha à di�po'"s,;.ç'ão, na 'sede
cmzamento de rua�_ Momeo.
tos depois os manifestantes

da sociedade, €m Capivari de Baixo, muni- se dispersaram.' Mas uns 50

cípio de Tubarão, os documentos a," .-que .se negros e uns quantos ('léri-
, gos' brancos conttnua-am

refere O Art. 99 do Decreto Lei �,627. de �6 sua vigília na rua. A .vigília

dei' setembro de 1964.
'.

..
.

,

Tubarão, 12 de março de '19:65.
Eng." João Eduardo-�ori�z·.

Presidente .,:'
.

Eng�o B.enjafuim �Mát�Q 'Il�pti$ta
Diretor Industrial'

"

Sr. Jah:ne"Sá ,-

Diretor Com�rcial
,18-3:'65.

Sociedade Termoelétrica de
.. Capivarí - r,'SOTELGA"�'

.

AVISO

Kru
{.,'.'

ESCRITORIO DE ADVÓCAÇIA
MOSCOU, 16 Nikita.

"

.' "

.

\',1 .,

DR. PEDRO PAULO pAVESl ADVOGADO,
t\B�:LARÚO H. BLlJMENHERG, ,e P�RS

A. HAHN.

Kruscheve, aparentemente.
com boa saúde e bem dis

posto, fêz �ua primeira a

presenta:ção 'em públi.co des
.

de que foi depôsto, há cin
co mes�s. Lág:t;imaS corriam

por suas faces aó ser �plau
dido paI-'uma mulgdão c1_e

,

russos. O ex-primeiro-minis
·tto e cbefe comuni.sta, que

agora tem 70 anos de id"de,
apresentou-se como· sÍl;np!es
eleitor . para depositar seu

'. voto -

.!las. eleições locais.
num lugar s,ituad0' s.t ape�s

• ., ,

Solicitadores'
. ,.'

Rua Conselheiro Mafra. '. 48. Salá �

AÇOES: CIVEíS TRABALí'JlSTAS, CO

MERCIAIS, PREVIDENCIA SOGIÁL
Lei no. 4494 "INQUrLIN�TO" '-� '·CON.

.

SUI�TAS' DIARIAMENTE 'DAS' t4�30,· A�
17 hs.

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

:: ..

REPRESENJANTE
. ,

.
,

"

Indústria de 6g�rros do Rio' c;le janeiro �eê:�si� d� represen'tante. n3$ta c� .

". ,<.

lade ou nos Mupicíjü9S 'dêSte Estado" a fÍtn r;!:e ultegrar-se em sua rêde de dis-,
•

• .' " '. �

•

" '..
j

tribu�ção nacional. Os inooressadbs.·Çiev�rãQ':�screvei �ara:
TABACAR�A LONDRES ,S/A. EVA ANi)R� ÓÁVALÔ4\N:ti, ioa....;:.

I '. "

RIO DE JANEIRO .. .,,\
,

'

,.

,,', � �

TULIPA N�.l
\1' ..

'

��·Cada' fr$ 760

'. tampeão

!

,

,

Registl í d, marcas ....atente- de invença
nomes coruercrais tít�JO::, de estabeleciruent
uisigrnas ·Ír�.3€s, de prLj.;agandé', ,e m=rcas clf

exportr-çoes
HUa TeIleIllt Silveira, '::9

'Sala 3 _.. \1t. s da :asô Nair
JO andar
Florianópol.s
ZJl?

BANCO DD BRASIL S. cA.,
Carteira de fo'm�-rcio' Exterior

duas quadras do Krem1in 462 rublos: Mas ontem era ClVIS mantiver".m-se pe�tG
cj.e onde certa vez gove n u< evidente que também exis" de Kruschev. Mqs não esta-

.", '

de forma, suprema. Ao: s�r tem 'outros' ebenefíci-::s, co --o va claro se era para p"ote-
interrogado sôbre como es- por exemplo, um auto"Uóvel gê-Io ou para evitar' que e-'1.

tava. Kruschev r.e��ondeu: com chofer. Sua espõ's!1. Ni- tli'lsse em. çontato mais �n
"Como um aposentado. "Ni- mi Petrovná, viajou no au- timo com estmngeiros. "Fa''1-

chevo, ni:chevo'! (Não mal� tomóvel de seu nôvo apa-ta bém estavam prnS�T'\t-s

não ma!)". mento. Kruschev, estava sen- membros' da segurança es-

Circulam iIlrórmações de' t.<ldo ao 'lado do chofer. pecial. observan10 os 7; 011
que' o ç'lsal Kruschev rece- :Dois policiais em' -roupas' mais russos que se reuniam

be uma pensão mensal de em tôrno do edifí"if) de a:
I partamentos; e muitos mals

'no local da vrÍtnr.ão, situ"cto
nu"":" 'cluhe a.':l. UniversidJ.de

d�l Moscou.

.'

schev Recebe co
Primeiro

., '

.,

'b
�

u '. "Ir

mas divina, não será regido
.

por um homem mas p�r

um ,ser que ocupa o se�un

do lup;ar' no universo, Jesus

o Cristo.
. Desde 1914, as Tesi;e'1lu-

maD;'!.s, ".
. 1 nhás Cr.istãs de .T�o"á. m')&:

t'l:unca, jama�s, as o<u;:ões ·.tram à humanid"de q'le a

�alcançarão a paz e un-a'l, única sa1.vação·ve""l ne D'us

proçurarido su'!. própria f -r: e não de org'tn;zaçõeS hu.·

ça, 6.000 anos de civili"':a'!ão man"!s, apesar dis:to a cris

provaram que todas elas de- tandade emnenhou-<;e a 'd7-

pois de chegar no seu ap')- monstrar que a Liga das

gêo,. cairam por' caus.':l. do N'acões era a exnressão ,P'"·
desejo de poder e se dividi- litica. do' Peinn de Deus .ll'1

,

. raro e quebraram,
'

terra.' Port?rtto o fra""s",o
.

'A base
.

da. .paz começa em 1939 mostroll Que D3us

,pom cad':l. individuo ser aca- não pode sustent"r uT'I'Ja or-'

tador das. leis e prln-ípbs ganizacão que ec;tA, snielta a

. divinos, vistq' que, <:I te"'or· fracassar, pois Ele não tem
:de Deus é o inIaio da Sabe� fracass"'do até "'!fora.

, .

. ,

doria.
_, I PorÚmtQ, conhecer mp.1hol'

Assim, .·as Testemunhas de .

os renuisit!'?s Que Jeová
Jeová que' se

.

reunirão em Deus requer dos ,seus sú·...i-
" Florianópolis nos d5a<; 10-20 tos é o· melhor para fazer
." .

e"21 de Março! poderá? no nestes tempos d'l fim, p�is
-:- Ap'irta!1""mto no centro - Edifícin Edua"do - 3 quartos - �ala ._ coz,

. nh� '''- ba�.helro completo -:- terreo - Para 8 v.enda ou. troca por carro.'
domingo às 15,00 hor,"s ou- a aninuilacão deste ure-pn- � .

.

,

. vir o momentoso disnUTSO te sisteTl1.a de cois<>s é p�e_C'" " 1." � ·.RU'3 São Jorgp n,o 51 _ Centro
públiQo intitulado, "N;OSSO' vistO. Toda peSS'la Que 8"na -

to Há h
..

MUNDO DIVIDTDO _:_ �E. :a Deus procur.",r'á ,a lp.v�n-· �,' 8 (- q �iTO \
nomplet(l e cozInha

RA QUE CONTINUARÁ?"
-

tar êsté baluqrte,�o 'R�irio' ,< r') I I
"

l
_ Ter.renf' em Calõ>neira�

. O orador mostrará ó 'que_'.. cte rietÍ�, como a úrti'r,a' es-'-"
� , ,_., '.do - ,Oport1l'lirladf Unica'

sussederá a este .sisterÍl.'t' de petanca da hurn,,�ld;"d'l.- A�; .I!
c�isás e at,rese,'1tiírá g: 'I:)",se 'T'pc;t,e""nnh�� Cristiis de ,Teél

qlie as Nar,ões 'têm p"ra' es- vá terão o pr<lzet' depr'lis dd

peral' um nôvo !!;f)vê"n, '.i"s� congTesso
. infnrrrmr a

.,

perfeito: O Goveqi-O I;peito deste gov.ê' 10.
"

,�"",
.

',':' :,':f_' ;,.,.',
. -:.. -. -,

u

---------,..__----�- _._---

Délegacão\'Esporfiva de São Paulo
presta �hQ.menág'e,m",-"à memor�a de

Nereu Ramos
Ao, descer' domingo ú'ti- que O' S�l.f nome, fic<)r,<i� gra-

, • , , .. '" f "/
mo, na cidade serram. de 'vado no coração de 'muitJs

' .

Lajes, a delegaçãp do Ju- "patrícios.'
,..

..
vel1tus, de São Paulo, ma- Agradecendd- a h'Jm-n'!.�
nifestou .desejo de pr9st'lr gem, fàlqu '0, 'vereador la

rev�rêncill ao catarinen'"e' ,jeano: i:Clãüdío . Fi�rl"'é"'h,
que o Brasil respeitou Dor em nome,,'do Prefeit:1 W"ny
sua 'inteligêncl,ll e austori· pella. Rocca, -

que 'não
.

se

dade: Nerêu' de Oliveira Ri." . achav.l:t 'presente.
mos. Guindado aos p'st'1S
mais .re9tesentativ0S da: vi
da pública nacional, s0ube
po�Úd-se' . aoIU o gab::trito
de um estàdistà.

. .

, ._--------

(lpuql)�W saun� :tm1!

,

: vaOW: va I:!I_ll

Nascido na "Princesa' da

Set.ra�', dela
.

projeLu-se,
vtftticalmente, atá o -cenário
màlor da vivência po_ftico
,administrativa brasÜêira.
Depositando uma "cor,

beille!' de flores,' trazida dé
São. Pauio, ao pé do monu

mento. �e Nerêu I Ramos,
quíz .

a
. d�legação esportiva

da Paulicéia testemúnhar

v'IOa va I:!I.3: O �'I:!Id

UlVulgue
Leia,' ASSine e

'U t)IAlJü'

Assembléia das' Tesfemunh�s' de
,

.
Jeová em ,Florianóp'ol�s

Desde 148i A.E.C. 8000 t-'a- não será d�' putoria hum."na
tados foram violad0s, até

1939, pelas. nações. A hlta
de paz," o desejo de p?der,
as d_emáis. tribulações,; são
os resultados da apUcação
errônea daS cons'�cuç.ões .hu-

. COMUNICAOO N° 160
A' CAR1'EI�A . DE C01\/fÉR,"'''I'"l E"'�RIOR na fnrrila

do disposto no. ,"rt. 4°, '§ 1°. do Reg'll?m"'nto .da L"'i nO 4 "57,
torna púb'icas as normas ·:3hnix'). as au-is de';e 'ão se" ob
servadas para.a centra1jz"cão do' registro .de. e-r-ortad-res

1 - O e�nort<>dor regi;:tr<>_r,sl'-á e a"e"hta-ã o m.'1dêí�
da sua marcação de volumes n"s .. a<;0nci<>s do Banco. do
Brasil S.A". que operam no -cr:m"rcio ext!'rl�r: (Grupo
ÇACEX), 'às quais pretenda fOlTI'ul_?r pe'Urlos d- l'cenna .

2 - O exnortador "ue, na vig<\nc','l da leg'sl-çã"" .... n+.e
rior. r.ouver ;'eito o seu reo::istro pm au-j,,-uer ...las' ag-'\rtc'as
do Gruuo CACli;X. deverá 'cr:m'�19t,á lo, forn-ce,:--d, a essas

agências o Ínodi'\1o da sua m?rc"cãn de vo�umns.
.' 3 - Ci re'!istro de ,exurrtador de café çJntinU'lr1 a- ser

.

feito nn Tpi'it,itut0 Brasl1eiro'lb Cafp.. .

4 - Para efe'to ct" f'scali-<,ç'-ü de "'UP. trata o a,.t,.. "0 .(la
r.ei n° LI '5'i7 .. çle 1'0:12 fi4. 1)'11' narte d"s ó 'gã-s enc"r-e7a-"os
d,'! fiscalizRnão' de' em}Ja,rl1ue<:, fa�-"'e" c-n"Lar � ,!1 �á"'''i,
na ou.? c"r,10.�n, - 'nas vi�s dg.,;"�;a de e-""b-r;u'>, 'la cnlu
":''', a Issn des!:nada. e n�� da 'ic,-n -'a ne "xn-"t"-ã', 'ln e<;.,
-'R'O refer�'f'i:l.() a. "es-ec1fjc�c�·es 'cdi�i-n�is" " moiêl� 'da
·�·r.r�a'-;·ão ,'J'lerhada' n0 r':'g"p,t:-o 'do �-mort'd '1'.

.

5 - As aQ'f)!lCÍac; do Grupo ;;"A';EX f r�c."'rão "o.; !nte.
rfl�s"d"s "s in�tnl(!ÕeS para o p::-e3n::h:mento das formali.
dades buro�rátlcas.

.

, ,

)?tino ne .1aneiro. 4 d� mà��2� n/ÚJ'!5,'
(a) "Ido B, Br<lnp,o -'Úil:"'t"r ,

.

.

(�) Euclides Parentes de Miranda
.

. �
Ge"e�·e.
• 17-3-35

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

r' '.,

•

'\ '>

.",.:� \.

" r
" '

',.
- ,

.."I.,

...

Na Hua Vereàdor Batista Pereira easa cpm 3 lIu<lrt08 e delnais depenctl:
cias - Tôda de �ij0108,

.

- Na Agr'ónômica casa de alvenaria com
'.

2 l'esidê'.1das: Na pf..rte· de cim"
� quartos - '2 "alas - cozinha €. b'lnheiro: Na parte de baixo - 2 qaartof. - sala
-cozinha e sanitário.

.

- Estreit
.

:-- Rua ;Balneário - Gasa de. material com gat ...gem. Terreno freu
te pa.ra ri mar e ftinJos' pan a- Ruá BalIJeário medi�do lr..40 de fre�te por 54,80
rle fundos Proçc. facilltado Entl'adÍl minima

.,

- Fina re"iliência a Ruá Visconde de Ou�o, Preto ..... 2 pavihellt 8 em cima 4

quartos - 4 ":::.I8.s - banheíro - cozinha e ·v.arandão: .em haixo 1 salas _ 4 quar
. los. e depcJ1dendas sanitárias

.
.

para o Caes t ibrl"dade ' ..

- Praia J"�requf' - Casa. nnv!I
ilHad"

2 "avimptll"" oreço ta

- Plaia La?'Ja dI! Conc«!içã<:
.

'rnídaop ,par:... loteHmento ,'.' ...

No
..Ia-rrl.im l\t1ã:;ico

.

- rprrenl' hell; In('�Hzad" :- mf'tadE' dos preços �or.
lente"

'erta"
Praia C0qll�lro'1'<
Bem Inf'C('

Casa OI, ,':elll;" Rui! CHII,.t'·lh"-ir. "1<1Ii'a ._ Otilll. ilIIlH,', l):l,,, ...Jme!I�]"
- f:asa ("om � ql'ar�os .

-' lt "ala� .:. I·ozinha :- .l-tanhf"i".".p rlisflÍ'n:'II'

- Soprado r,omerdal ·e ReSldeJl':lal t)en OI' ,;entr() Ru& <\rclprest.e �IVb
"ITa frente do dnE' Ritz N,') terreo LO}f>' 'uinerdloll t:" "sr.ri <ri,' n<' altp '1mnla'''e
.ldênrlfl 'Possu!' ainda ::impl() porãll para it:prl ;it(

.

Casa ele tllvenaria com 2 5:'I1a8 ,- 2 ("'tQt'f

0nmf; ,'O(':1li7.Rrik 'rlp "O::i"111inl-
.

Ir, m w 10 m

.

,., R,w" Bdll,l' GutH;allle& t..ravess$, cÚ" ClInsell.elrv Ma::':t
m'n, ;l qUàl:to� - 2 '3a.las

. '''!'pi'roflo ",'�, JninvillE'>
.,.

\ . '.'" �

_. eozinhH' e hai"!i"l(-loiro ·'OfHr.ptei,f
Nn �ardim \olofl Bahrc 8.(11), ,t,&t",

� :'
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------------------------------------------ -----� (Do correspondente:
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1961,' constatando a seguran-
.

ça da sua exatí dão, de for"
ma a possibilitar a criterio
sa apuração das írregularí-:
dades no almoxarífado

secção de compra - apon-
...

tadas às :Os. 56 a 61, do. re
latório da primeira CoriUs- '

são de Sindicância, e cons

tantes do processo n.o ; ...

102,527/61".

LIVROS 'E AUTORES
TITO CARVALHO hertas ao Por determinação da Rê-

100 TROVAS - Archimimo do. de Ferrovíáría Federal, en-

Lapagesse Contudo, há os que bus- contra-se nos escritórios dá'
As trovas em que- foi mes- cam e conse=uem dar à mo- . Estrada de Ferro D. Tereza

tre cinzelador Adernar Tava-' dinha ,substânCia e colorido, Cristina, tendo já iniciado
res e em que se consagrou .com toques de encanto, oue seus trabalhos na. última se·

Petrarca M9rgnhão, estão a elevam, sil:llfa.ndn-.q; entre gunda-feíra, uma Comissão
sendo cnltiv.<>d"s através de I a noesia a ,U'11 temno sono- de Sindicância procedente
recentes Jogos Florais, ,de ra. r+tmíoa e estiliz",d�.·

.

do, Rio,' assím constituída:
que nos dão conta jornais Osmar Silva, por exemplo,

.

Franéisco Orlando Esre, con
cariocas. escreveu 'cem' trovas .que o tador e economista; Arístí-
Em S'lnta Catarina pou- colocam, ' nas' letras da tor-. des Coelho, técnico de ma

cas se c1edir.am a êsse gêne- ra, em posição pioneira. teríal: e Frederico Joaquim
ro 'noétteó, tão afeiçoado à Mas. luta COM a verllafleira' Lobão, inspetor de tráfego
lírica popular.. cruz' que ,é o:hter . edi'fiô';'p's, ferroviário e receita. 'Pelas
Há.: sem dúvida; as csntí- tão oomum, tÚ)S ,inf:eleêt,19is informações que colhemos,

gas "populares, apenhadas a provínctarios, para os "l'tais a' fínalídade é "proceder íní

grosso modo pelos catado- a barreíra sunersôníca das cíalmente a verificação da
res de riquezas folclóricas." livrflrias edítõras é -maís existência nas dependêncí=s
Emhora de metro não. raro nrni'bitiya que, o muro' de da EJi'.D.T.C.· da competente
claudicante .. são. em geral,., Rp-rlim, .. : .

.

documentação fichário e

de surpreendente esponta- Já o me!!'U"o nj'in aeonte- registro dos processamen
nei(1nde fOr1""HnrlO, pela "'Pll r.nn'! �, F'litAr<l V<1f'!chi. tos .de compras e movímen
Vlp'ied"de do aSSF'1to, farto "TlP "hri":fi� ";'"rO'e"';' 'R; p.�i-

. tação de material,' relativos
material de estudo. noden- p'i\nr.h da c,:!merci<llizMãn, ,aos'. exercícios de 1959 'a ..
do-�e mesr-io est�h81e�er a, mais 011 'rne110S gener,<lli7a-

,

sua evolucão grsdntíva. .
,eh. eni�01} n:'í,o,meses,. "100 ,

----------------------'--��,----

Houve terno-is em que' a _ 'T'-rrwps":' .de .,Archimitr:o;) Ta-'

V0p';::J, er,'J � "t-"i.-,let.". "feíto., n�9'eRse. ';cat.â�i�ense �e'h0a �·�L;p..lho·ra O B�ldnc.O de Pagam.'entesinstrumento de crítica, .
de 'r:ena. dp.� ('JüP'11 rer.p.bp.111tiS, Pl_, .., u

,

sátira, ou de polêmica, co- em 'gentil oferta, um exem-

do' Peíne llnide'mo a maíçría dos aue' dei- plar. EU
xaram na ímnrense da pro
víncía Marcelino Dutra, o

Preta do Breio. Virgílio
VrI,r7.e.'1. Nunes 'Pires, Luiz
Neves. Firrrdno Crsta, Ogê
Manneback e outros. Ti
nham um, DOUCO de seme

lhanca com os des�fins dos

repentistas ao som. d'l.· vi"la,
opulent.ando c::mcl(meiros e

,

cri.1'llldo cantadores de pres
tígio e f�ma na sec1.uzida au·

diência.
Ao "triolet" suced.eu a qua·

drlnha, em setissí1abo. A

usanca tor'1ou-a, entretan·

ro, pe1.a f,,�ilirl!'dE\ de urdu

ra, em C0.FP)('sic8.0 freQl,lo,n
temente ll"srl.ír)f-;re. em seu

conteudo amil1de piagqs em

L9��f"eSSe consezuíu en- LONDRES _ Orbe-Press . Salientou QU3 as medi-
ouadrar 'em vinte e n;to sí-

_' O Sir. Jaimes, Callag- das de emergêncía toma
ll'l.has humor+smo. snfrimen- ham, Chancele:' do Erário das no outono _de Hl64, tal
t.OS. '<lleO'rias. sonhos e mun- britânico, em di:3CUrS;J pro- como a sobretaxa sôbre as
dos de ternura. O espaço é nunciado no Overseas Ban- importações e a· elevação
sem drivtda. exízuo, de sor- kers Club, nesta cidade, in dos juros bancéríos p'l.ra· 7
te Que salteia ·ao trovador a dicou os motivos porqulO es por cento eram de' nature
exie-Ê'nci.a da té�Ílic!l estru-. p�ra uma substancial me- za temporária.

- ,
.

tura! a dmts rrrnas. dem'ln- lhoria na situacão do balan Frisou. que ;,) govêrno ja
dando-lhe ainda, um lavor. ço de pagame�tos cio pa.ís mais cogitou cm t(jrná-Ias
esmera�o. que não s"lcriH"

no corrente anG. permanentes e G,l.e pm
aue o aso7cto' da horinoni!t

Afirmou êle que não, se guém deveria ':lUtrir t'Júvi-
esnonf;<i,nea, sem forca,r a. fazi.a mais �entli' s3bre o das sôbre a !ntenção do pa-naturalid'ide na fix�cão do 1!sterlino a forte pressão ís de revogá-l.l'.s ti) cedo
pensamento, e do sentimen-,

que ocorrera pouco antes quanto possível.to de est.esia.
d' N t I ·t· I f • /T'

•

t 'eo a a , o que perm: Ia a- n armou ') .. ',�mlf, l'é) I,ULoU!!e dos nagos, Arr.hi- .

1
.

dú
-

'a "ugora ao :governo c ar m�:uor a pro çuo. COD'pça .. -

mino nã,n, os esrfUece. E' co-
t
-,

l'd 1 t
.

t"vo d'sa ,ençao as mec \ ,as a, on- men ar ·e que o mo I e
mo ao,uê1e tr'eni.no de Br.'l,s-

'go prazo pa"a retifIcar, a se aumento � fI. elevação'saniJ.n. tra'7.endo-os per"1a- ... L C
•

situação. cambial. das exportaçÕes. --------------------------------- - .....-...;..-----------------------,

Comissão de Sindicância na

Estrada de Ferro D. T. C.

Terreno para o Quarte�

Seguiram,. est-i semana,
com destino, à Gapital do

Estado, o major , Walmore
Pereira de Síqu-ríra, comsn-

.

dante da Lo Ch de Fuzilei
ros do ·23.0.Re'imento

.

de

Infantaría, ' e. n sr: Dilney
Chaves Cabral, »reteíto mu

nícípal-de. Tub.'ir�o, os quaís..
ao que apuramos, foram tra
tar junto' aos ó ...gãos :públ�
cos competentes da trans
ferência de um terreno da
União. para o Ministério da
Guerra. a fiin d"! que

. seja
construido. nêle 'o quartel
definitivo da, Ci?'. de Fuzila
ros aquí, sediada.

Iilx('esso e n'l. 81]<''''nci''" dp nent,p'''''ente no cor::Jcão. Reu

originalidade, de inrw"ns li- ex-lihris é.a Ponte Hereilio

.. Luz, com esta legenda:
S':Mldade" llO,-J:e e�'lca:ntada .

.
Crescimento Demográfito
Anula' o Aumentu da

Produvão·· chinesa·
HONG KONG, - A po- trangeiro para novas insta tlrial ex.iste cada vez mai- O Banco diz que

pulação da China CmuU':lis .a"úes de refinação", diz or ên.fas,e na necessidade dos de grandes naVl'}.') me�

ta; auinill\tou ein. "100 mi- o relatório. 'Outràs io!ttala- de qualidad�. I Às ,missões. cantes à. 'lnglaterra ind�-.
lhões de bocas desde 1957" ções industriais -' inclusi- para estudos técnicos, es- cam que a China Comu!ll�

e esta explosão demográ- ve, fábr'iêas de fertilizantes pecialmente na Europa 0- ta pensa em ampliar seu

flea anula os au�nentDs de produtos químicos, .•de cidental, aumentaram". comér.cio com o uItrapar,'
conseguidOS na. produção pro.dutos têxteis e de ener

F· de alimentos, segundo um gia elétrica - também es-,

Inan.. . estudo. public!).do ontem. O .tão sendo .soliêitadasl às na.

estudo. foi )Tealizado Relo ções QO Ocidente. O re�ató'

B�nco, de Hong Kong tio' diz que "no seta:' indus

ORBE- terra.' pepois, convers�,rá Xánga�' que inie�ou .�u�sPRESS - O' Sr. Den\s Hó- com representantes da As-. operaço.es.· na Chma ha [lO

well, Ministro britâni�3i) en sociação de Fut8bol, da Li- anos fi! aInda possui mr;.a

VENDE SEcarregado dos eSIlortes. Dis ga e da FIFA, para Jecidir sucursQ.l �m Xangai. O .'
.

-

�õe-,lSe a plercorrer as iCÍ- que ajuda será necessiria Banco baseia SeU relal,crio .

Bar Restaurante Marga-
dades onde serão realíza- Ao anunciar êsses ph,nq; em eálC1.tlo feitos por espe-

rete. Tratar no mesmo à
dos os jógos da Taça do disse o Sr .. ,Howel1: cialistaa, sem levar em con

Rua CeI P�r1ro Demoro 1481
Mundo de 1966, para ver 'Atribuimos grande impor sldel'�ão questões de po- Estreito-Fpolis. '�l I "
como o Govêrn'o poderá (1,- tância à competição. E', lítica o.u propa�anda l!

. 17.3
jU0ar financeiramente a em importância, o segundo ,O relatório anual; dado a·' 1-------------
realização do campeonato. acontecimento esportivo do conhecer pelo presidente do

mundo, depois. dos .Jogos �nco, J. �. H. Saunders,
Olímpicos. , di?: que a produção de c�

Sugeriu Jambém q"i':l se reais' 'em 1964 pode ter al
faça uma averiguação de cançado o nível de 1957,
mais vasto alcance na L�- que foi o segundo melhor
ga de Futebol em ge:ai. 'ano da China Comqn:lsta, e

Se nossa sugestão '! $.- acrescenta que: "As cn,rnes

'ceitável, procuraremos. ide- ovos, vegetais e frutas es-, randa.
alizar algo com vistas a. de tiVeil'am abundantes nova-

�---- .....-._--

um modo geral, fint'oneísr menta". O relatÓ'l'lo não
o futebol -' frisou. oferece cifras deI produção

mas váirios especialistas a-

grícol8$ Calcularam a pro
dução (fé' cereais . d,e 1957

entre 175 e 190 milhões de

tdheJ�das. 'Calculou-se que
essa produção fieou redu
zida para 150 a 155 mi-

LONDRES - Orbe-Pl'ess aImente cria"do para super- lhóes ele toneladas no ano
Anunciou-se nesta cido,de visionar o' programa. de 191)1. O reiatóriQ aS5in9.�
o lançamento. de um plano A produçãiJ industrial la que tais aumentos na
vintel'al de mo-lerniz9,Gã0 da Irlanda do 'Norte �LW- produção. de alimentos fo
da lrlanda' do No.rte, com mentou em 39 por cento �

ram �llqlados pelos tia po
um custo de um 'l,)illlão q� .no período 1954.,.63. e d�s- pqlaçij.o,
libras ,esterlinas. de ·1945 foram !rjac!.óg rpais

-

O plano prevê a ol)n�tru� 50.000 novos empregos 4ilm.
. QuaJlW à .1De!horiQ, indus

ção. de novas 81utopistas,. cêrca de 20(}- i,ndústrias ,a,.. ItgaJ. fpi mll-ia! \ . dest�cada .

,

uma nova, cidade, uma se- - traídas para o país, C'llla.$ PI\ pnxlução d�. clmento f'

�-
. .'

-----..........
gunda universtdade I't le'(;r- cas�. matrizes se ',slti1l:�1l1 p�tré.le_p., "4 'China pode fi :JS'i 4 D F C H' R? ,banização da QapHal, Bel" no Reino Unido, Estados muito' bem considerar-se.

_

fast, dentro de uma l€:de Vnido�, Çianadá, Alflmanha .qu8.$e áuto-suflciente' em tNT�n pr� ,\ \

(!e. estracl.as. ,,�levada3. Ociçle�t!!;l�. França' � HlllªPo" peW(lI�o. çrq ç ,jª, foi'3.m. -

;(oi �(mnuladó� �edido�·'
>-.-I���.r; :/rt .'-/�

.. ,

t .;, ." �,.�. .

.

·.Será Proibidó Anúncio· 'de' Cigarros'
a-� na TV Br'fânica

.LONDRES (BNS) r� o, com outros miristros, C0n..

anúncio de cigarros ni' te- tinl,lará intensif'.�ando a e

levisão será pl'oibillo·. na ducação a resppito dos ris ..
Grã-Bretaha. A decisão, tó cos .Que o hábitl de fomar
mada como parte !i8. cam- significa para a sa\lde. Dis
pgnha' do' Govêrno em fa- se que a decisãn de acabar
vor da sRude da população cOm os anúncics de' cigat
acaba de ser anunciada no ros na televis,ão faz pa.rte
Parlamento. de tal campanha.

Entre o r-['ISS�<lO e (! :oresente,
Por onl!\'e a vida passada
Volta a ��,SS"l' p{):va.men�e; ,

E ain(l.a esta linda vinhe- . traços o colorido duma
ta, que en�err.<), em breves guarelá em· miniature.: '

Florianó!lo�:s ll?ssa'
ante meus .olhos :febl'is:
Mel\S pais... a figueira... a praça ..
o mar ... a ponte ... a Matriz! ...

há pérola.s, 'ou -melhor
.

dil'o,
E' o con�ôrto das recor- got'1S cristalinas,' guardan

do mundo.s' de azul e cintilas

mhha W'€1)" in/?:ê--ua e doce,
Quem fôrse ,!n;;;e i!!ãll> mÓI'reria
por mais ve!hiil1:la que fôsse!

rificar que o seu autor, nos
so conterrâneo, possui raro
talento. e, sobretudo, uma

perfeita e límpida alma de
artista.
(Para a remessa de livros:

Caixa Postal 204 - Florianó

polis).

dações, que Yen�e d1,stân,,;ias
e ameni�a n.0sta1gios.
Nesse li":"'Íl].ho de hôl�o,

que se lê de U'1l.'t.8sSe'1tar1a
!om suave de1íri::1 espiritu"l
Se Deus 2. '�r'�€f,§"l um dia

Não vamos faz3r t�ans-

crição das cem Quad�inh"..s,
. 'como seria nosso desejo.
.Mas,

.

as que ?1 fic.8.m, ser

vem de, mostra ao leitor;
que poderá saboreá-las· no

próprio liv�'o, E há de ve-

de estrêlas, num brilhl') q'je
encanta, conc'!.ens"ndo O cp

lar de enternecimento mu'-'
tas vêzes comovido:

O . Minist;ro de Saúde Pú-
blica, Sr. Kpnneth Rob:n- O Sr. Robinso'Í. aCT:'escen..

son, ao revelar a decisão tau que a questão (los ,a

do Govêrno, disse que as núpcias de ciga'�i:'os atra
mortes Dor câncer pU1mo- vóç: rie outros D'!lios de pu
nar· co�tinuam au...'l1e�tan- .

blicidade .

está· !'endo' est'u':'
do e anuncio'l, que, junt,o dada I pelo Govê:-no.

o Govêrno Brifânko Ajuda a

. ciar a T�r.� do Mlpnrlo
LONDRES

VOU(S'WA(;EN 61
.

Vencl,e-se cf La Sincronizada, Chassis,
Suspensão e Lanternas 64. NegóCio para
particular. 2.900.mil à vista ou financiado
com 1.500 mil de Entrada e 10 X180. Tra
tar ·ho}e e/ Cap. Mensch na Base Aérea.

\

17.3.65

seus

í o Sr. Ho.well, 'que já foi

juiz da Liga Inglesa, v€tá
os' campos do Sheffield We

.

dnesday, em Yorkshire, !'o

norte da Inglaterra; do Mi

ddlesborough .

e Sunclerla-

nd, na costa nordestina
Manchester United e Evel'-

\

OLHOS ton, no no.roeste; e Aston

Villa, no centro da Ingla-
use óculos

bem adaptados

Plano Vintenal' de Desenvolvimento
, .

dij Irlanda do ,Norte

Q1"'''' _J � "105 com p.xotidêio
suo receita de óculos

.

éTICA ESPECIALIZADA

1,IUuH\lW lABORATÓRIU

J

ti

/

IMPRES'SORA
.

.

LO
I

)
,�.f.

(
desenhos

'

clichês
.tcíhetos - �atcilogas

.

cartazes e carimbos
impressos em geral

r>c:1pelaria

. '"

A IMPRESSORA MOD�LO possui to-llo,: os r e cursos

é a necessório
.. experiénció poro garont.ir sempre o

.�. , �
.

.
.

'moXlmo em qualquer serviço do ramo.

'Trab'3IIí,_ ulôneo e per.feito, t'" que V. pode �ont(ar.

IMPRESSORJ) MODÊLO
1)E

ORlvAL;J1) STUART. elA.
RUA DEODORO N133-A ;.

�OHF.: 25�7 - FLORiANÓPOLIS
•

/

Centrais· Elétricas de Santa
Catarina ·S. A. - CElESC �

AVISO
Lev,imos ao conhecimento dos. senhores acionistas q�e

se acham à sua disposição·os documentos' a que se refere o

art. 99, do decreto-lei n. 2.627, <:le 26 de setembro de 1940,
Lei das Sociedades por Ações.

Florianópo1is, 11 de março de 1965.

JÚLIO H. ZADRÓZNY, Presidente
HER�LINO LARGURA, Diretor-Comercial

- -
'

VENDE-SE .

Uma sala no. Super .Me� IEmorêsa Ed�tora' '·;0 ESTADO'� ltda.
cado do EstreIto, medmdo

Rua Conselheiro Màfra 160 _ Tel. 3022. _. Caixa Postlll 139
5 x 6m. Frente para à rua Endereco TeJe!!ráfico "ESTADO" .

Fúlvio Aducci. Tratar pelo
-

GERENTE,
t I f 6'>75

'

"_'�1'- .Domingos Ferna.nde� de Aquinoe e one �. , com sr. !Vl

REDATOR-CHEFE
Antônio Fernando db Am"ral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz SeDetiba _ Pedro Paulo Ma.chado
Osvaldo 'Melo -;- Di"i'"o Mariot

PUBLICIDADE
Osm'1r Antônio Schlindwein

DÉPART.4M:F.N'r'O COMERCIAL
Divino Mariot

c(:)J�ABORADORES
Prd Barreiros Filho Prof Osvaldo Rbdrigues Cabral, Tito
Ca�v'alho, Prof. Alcid�s Abreu, Ministro Milton Leite da
Costa, Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Walter. La�
ge, Dr. Arnaldo Santiago, Dor."llécio Soares, Os_mar Plzam,
Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Machado, Lazaro Barto
lomeu Raul Caldas Filho Mar()í1io Mp.de;ros 'Filho, A Car
los Brito. OsWaldo Moritz', Jacob Augusto Nácul, Major ,Ed
mundo B'istos' Júnior, C. JaMundá, Jabes Garcia, Nelson
Brascher, José Ferreira da Silva, Clemenceau do Amaral e

Silva, Jaime Mendes, Cyzama, José Roberto Buecheler;
Beatriz Montenegro p'Acl:lmpora, Manuel Martins.

..

ExJ:a em SeU' c�rro

Lona de �reios COLADAS
- 6(}% mais no apr)veita .

mOll.ntrl daP l..odas.

CASA DOS FRE:�r
Rua 453

, REPRESENTANTES ,

Hepresentações A.S.· L,'1ra Ltda. Rio' (GB) - F.u"l, S"nador
:nentiJ.s. 40 :._ 5° andar - São'Paulo _ Rua Vitória, 657
conjunto 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua dos Carijós".....-"'--
558 '_ 2°' andar � Porto Alegre - PROPAL - Rua CeI. Vi
cf'nte. 456 - 2° andar .

.

l\'1Un.cios mediante contrato de acôrdo C0111 á tabela em

vigor.' ..

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 _ VENDA AVULSA Cr$ 1)0'
(À pr�EçÃO N40 SI!: RESPONSABILIZA pELOS CON,;
CEITOS ·F;:MITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS'�"

.

;/
,

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

�anto.s Sarl;liv3
ES1'RETTO

pr '1"
. f f
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50 ANOS DE LABUTA

CONST� EM PRO�

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

REDATOR

PEDIJo.O I:)AULO. "'"!iI Il «vt:.... ,

DIF).� _ ll'.u'.'I1..'l.-Íi..dL ,.

COLABORADORES ESPECIAIS

DE SANTA CATARINA I
�O SETOR DOS ESPOR'l'ES

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

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

Gainete Estreou no

.1'
MATJRY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

"fARlO 'ÍNACIO COEL�O - DÉCIO BORTOT,lTZZ

ftUl J,OBO - MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBOA

'ABELARDO ABRAHAM

I !

I

111�mit-i�a_'___;a�venUã de Sarlilthaao�Saot�s! 30l',",1�Õ�i
Segundo ínrormea chega .. sente urna proposta idônea dencíado pelo Santos -para jôga, no·:B�as.Ú;' Çi'$ 2' mi.. , R9b��t!), Hélio; Ml,lra � 'A'-� '80 rliÚ por jôgo no ·.�;�terior

dos' do Rio, a dlret.ma �)..... C"'" 'lAO PJ,.,
..

"

E
'... . "

d 1,""
.. .,

'"
" ."

B
'" .....u m... ioec. ssa ceoi .eornprar o' grande at acan- íhões por: jÔgo. nu exterion. eva uO· nas, seguintes con ".Cr<? .15 míl . por Jogt. -no ra

Botafogo adm.tiu vende!' o são foi comumead.i ao' a-í- tel:íotafogúeí."1se . ..) ·,B.Jtàfo- O ',Botafogo fiaoú'. (iC" e:.üi:, dfções: 'c-s. �50 :ü�ii 'nle�':: �sil e ..prs I,O 'mil ·por.�eiiipD.-
famoso pontelro :\1ané' Gar vog d R b

.
.

,
.

" ," ". . .. ..
,," .

, a o, U ens Marçul qUG go rrísou que quer : cir;/ 300, dat 'e, de: responder \
.
nas, sais? ,��,$ 150 Ali! t, .. n').!'Jnsa!� • ,te.': ,',

.

rincha ao Santos ou. J. qual além de procurador de Gar milhões límpós s e a vL:IT,a:
; prólQlu,as 'horas..;,,' '.".a tl.t�lo; de- luvas: Cr�:\(:;:Í'S . ""', ..

quer outro clube que apre- r.incha, se declarou ere- Enquanto :.'J negócio :não , :.� altc-eoruando . bt�taf?-.,,· :.�:
., ., é -techado, :'J:ç;àl,loii;h.,lo 'Ru. guense--;i;iecidUt .tarnbém' que '....' .

Pa'ulo·M'�.,I·r"a., .emposr".ad·o: .n·a�'" '(",8.8'..
üens '.l(1rçal' óYopos,' '8J11 os' jogadol'es::ELt':Jr! e {?ÍldG ·/:".'·lorneio�,Sákiríi$te,.vBi··sâ·f(,>·"· ;,,-

-;;J
nome de ül.ll'nildn;' qu'et ('I .não ÔQga.l·i;.� ,ü�., ,

. 'pr'lximas ' ,,'"
.

, '\'

Rto, 15 (ll.A.) - O Almí- �Iizada' na sede da entída-
j�á,Po� flz0:;"e .l1ill C«(��tl'D.,.. Pa!'tWQ:s,�se nao 'flssin.l1'l'em. ..'.' :.' Í'.je".:s'Va' i's"�rn'��'a"

,.... ,,;,.
rante Paulo iVlarttn'3 Meira. d t

·to o.e.dDis meses-com 'o Bo contrato eom-.o .. clube .até lJ � u ;
"

.' e" con ando .com a pre- tafogo nas' :;ugl,iút.e� 'base�, . hoje ao meio ..
' dim Parà '.en . O :Torneio

- :QÍl'a:c'J'artg·u'í�.r;; �eh'�;Â� . fica�,\) iniormã'd":
disse �exta-feira . aO' .. ,ser se"n"a. de grande n(m1"�.o"

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

'.
" .. "; .'.', ,'r·

,

"', v Cr$ 200 .·'1m ""de' 'Ôrdená(1n ire.ntaJ:' --a sitvàciiJ. fêz' ))'1:0-' ODY -VARELA, . :q.'u.ê··.· ést"{j:' 'de nu,e : 8�'2:"ct', iJlua'. re'lULiO
empossado pela décima ::;é- de re,',p'resentantes das di-

� ,

t·
. .mensal; CrS 400 mil· por posta· .aos Jogadores Dimas sendo 'estudado'. pela direto;' entre', os parh:ipanté's .em.

lma. vez.no ccrgo de Pre- versas· federa�Ões.. Os Pre-
,'.

,-.

.

dt'

. riá
'.

·do;··' Paineiras, deverá, mea,dçs da ;3Cmn,f!J,. parir, o,'
SI en e da Confederação sidentes do Conselho Na- _":'__._",_... � sair aihda esta' seniana�, assehtamentõ-':defiliftiv::l>:elo
Brasileira de Basquetebol· cional de Desportos e da côm. • os

.

acertos finais' eu- Torneio.
que Icontinuará trabalhan- Fecterac,.ão Internaciolln,l '."le J B t· t

.

t t
.

f
.

•

. .

v.. a iS a com'·, con ra '0 pre"�.'.' e"s tre os' club�s que· 'esta·':ão Conforme .já inf'1rnDmos
do

.

sem poupar esforços .pa Basquetebol Amador .....
.!

J d
tomando par-.te. o torY1eio será disputad::l en

Ta )em esempenhar' suas (FIBA), GeneraJ Eloi jF) O
f

- •
''N'ossa reportagem J"fi�tou tre as eq-uipes .:lo PaÍlwiras

unçoes, por ele exerci.das· liveira Meneses e Sr. An-" (-":'J,," f,"'v'r'm;,::"'t.la�:r ., \
'

h' 28
..... se cp,n um

.
dos n'·5POlü;á- Caravana, Club·2. D(Jz,� 08

a anos, "isand3 elevar tônio dos' Reis Carneiro,
.

I·
veis pela equipe do'. Pai- Agosto e Cartolas

·cae a vez mais o prestígie prestigiaram a solenidade ,o contrato do' zagueiro' vi-verde em manter ;) ',. Vi-·

do basquetebol nacional no e usaram da palavm 'para Jota Batista, com. o A]mi- goroso atleta em suas' f!lei
cenário intern.acional. .

!laudar o veterano d?spor- rante Barroso estará Ióx:çi- ras, devendo haver Ú.ll1 e'n-'
A posse do Almirante tis�a ,e dirigente. 'rado nos próximos dias. contra' entre diretor�3 W' ,,o

Paulo Martins Meira foi re
.

Segundo notícias fJriml- 'gador para a:cêi:�o. de t\)11

-------;--------------. ---- das c'a cidade portuál'L't e- novo .contrato.
,I xiste. interesse do ,clube .::1·

.

Taxas em vigor na F.C.F.S.
·A Federação' Catarint;p<,e 5000 G

.'

d
.

'.

t 'h 4
de iFutebol de Satão ú..."�"- Re?:'.. ·.ros e Transferências ran e movlmen o nas OSies
ba de' tornar público os ve � CrS 300

...

P
,

I '

ços da taxas 'que 83�ar-ão Inscrições de At�etas - Cr$ ,aUialnaS
vi.gÜ'ral1�o�r...a;'-entid�'de: �q1? ;:-00 .'; _,::"�[i,.; .. ��_� ...�....,......-G--�ltamos 'OOfitinüà'" de "1utebôC�ncabeGd o mo

,.��;,_ ���;�Ism�tí� 'n'�' r·a-:i:.X'·-,a-S-·_..·· .. ";""'�_· ,�!� _ ..���ti�, Jlfê:·ln!;êl'l��. ile Clube,s .- Cr� em grapde. movimentação, vimento'o desportista ,Ciro

I\,:a V \, ��� � S�gUl���.: 100. " quando seus qirigent�s, pro Marques Nunes ex-presiden

O ata.cante Ism'ae: que be �elo jogador tenha se··1 laça0. e u es -, Cr$ ,curam, fazer,' ,<reto'rnar os te. do clube, e qlle di!'lgia
. vem brilhando no ,ataque tornado nas mais wntro-

.

paulain:os da velha guar-. os destinas da agren�üação
do Caxias Futebol C:ube, ""vertidas notícias, o cer:ó é d!t para que unidos püssara quando o Paula Ramos foi

deverá permanecer lTJ:J.is que clube e jogador ac�,.�ta ,A Va',fz.ea e:m: .fo�o
a,rma,r ,poderosá equilP-3 a- campeão 'estadual em 1959.

li mano, pelo menos, no e- �am as. bases para a �a3ililla' , \, fiin de disputar o estadual

um ano, pelo menos, no e- tura de um novo contr,lt'). minuiu o plaC3l' pft:'a, 2 -a
-----------

Embora o assédio do ciu 1"or: I,. S. 1.

•

Mais dois que deixarão o Metropol
Mais dois 'Jogadores deve ,vile, ond� defe.nàerá o Tu

.Tão deixar o Esporte Clt:bé py em 1965. O later8.l Pane

Metropol 'na presente rsn:- 'co, que veio do futebol gêtU
parada. eho, está com destino Ü1CP!'

Segundo os noticiáriQs' ó to orém poderá aceitar o
médio Silvio que foi contrit convite que lhe fêz o L'.J"
tado ao futebol .paranaeh- rmerciário de Cricium:L
se deverá fixar;.se ,em, Join

\ .

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

Daí :em diante, o C::llzei'

ro . con1eçou a >JOt�::L' melh,ll'

e a.os 39 minu'Gn.3 Rogório
empatou o encontro.
A arbitragem esteve a

cargo de Baco, CO;�c1 reg'.l':'
lar tràbalho.

As duas equipes alinhg,

mm assIm: CRUZF:IRO:
Leo1::oldo;' LU'lZ j Paulo);,
C'ulica, X�xeco e l,Jário;
Neno e Osni; Celso, R('g'é
rio, Arnoldo e ·A-jnsnll.

INDEPENDENT!i:: Már!o

Cezar; Zezé, Osma,!.', ·t�l.'nol-

tos para cada conJunto. do e Walmir; .Jmíü -; Qui-
Partida bem r.(jt�I]U)racJ3 nho; Galego. Pipin.J , Vavá

�desde �os minutos I inicü).Ís

até o final, pois �t�.ha.s a

gremiações muito hem pre
paradai

.

técnica e fislea-

Hercílio luz recorrerá da' punição
de Valmir

CRUZEIRO E. C. 2 X 2

INDEPENDENTE F C.
\ �

" ,�.

O gramado do Paula Ra

"

A diretoria do He.rdlio Waimir' que foi' punido J>or Cmos F... , n§!v Trindi'!.cie.: "foi
Luz de Tubarãó, cam:Jeão ,aquele órgií:o com a suspen palco domingo 00 3'3.�l,Sil.C·L8-

da fase de classificaç'io, de são de 100 djas, pori.,autO) nal Clássico V,' �'.;eano Cru-
verá d,a'r entrada na' 8e(,,1'e- . prazo superior a 3 mes.es, zel'ro versu I d d t-

.
.

s n epen Cl1.,e.

taria da Federação Catil,ri- ficanc'o assim o destacfJ.60 Após 90 minutos ele óri-
nense de Futebol, d8 un� jogador completamente n- .

mo espetáculo futebolí"t�
recurso contra a pUllição fastado da fase final· d0 co com as duas. equipe') <J_

imposta pelo Tribunal ,de !campeonato do EstadCl, 0- presentando um 7Jaciriio de

Justiça Desportiva 'da ,'::l!.ti- portunidade em qwo se co jogo. bem desenvolvido o

dade da rua Bocaiuva, con nhecerá o novo campeão marCador assinalo�l :! ten-
, tra

.

o !Seu quarto sag;i.\eiro catarineJ"sé.

e ·Perereca.'

Com destino à Guanabara, devrTá se

guir na próxima semHna o vice-nresidente do

lVlartinelli, ,desportista Lauro Sócini que na

'. c}lade maravilhosa entrará em entendimen

tos com os altos comandos dos Clubes Bota
.

:fo�o, Flamrugo e Vasco da Gama, visando
a' ..vinda 'a Florianópolis daqueles clubes nas
,festas de Jubi1.su de Ouro do rubro-negro,
qUE' será em julho dêste ano.'Conversando
corn o destacado homem do esporte sôbre
o que o MartinelLi pretende fazer na data do

'cinqueten,ário da su� furídação,disse, Lauro

Soncinil que é pensamento da d,iretoria Mar

tinellina fa_zer uma regaJa" .d� âmbito. naóo
ri'are qÚ.-e�êr�: �ai' à Guanabara' como emissá-

rio dõ clube para 'ver se é pos�ivel trazer até
nós as melhores guarmçoes do Brasil nas

suas, especi!alidades o qu.e tudo 'irá dependei'
dos' rutendimentos que irão se processar. O

Martirlelli, pret<ende comemorar ·condigna
m�nte a passagem do seu Jubileu de Ouro e

vai organizar um prõgrama a altura do p1'es-'

trgio qüe goza nos mécs náuticos de todo o'

BrasiL Disse ainda Lauro Soncini qUE' poste
riormente iJ'á também a Pôrto Alegre fazer

.
diversos convitE's aos cJubes União e Barro

so,
.

daquela cidade, para participarem das
festividr:ldes do seu clube: Preten'dem os

martinellilnos' efetuar uma regata tino Cam-

. pf'<mato Brasileiro,pois conl cariocas, pau

listas, gauc'hos e catarinenses teremos efeti

V8mente quasi um Campeonato, já que es

tes Estados são ine{_?,áveJmente os melhôres
centros remisticos do Brasil. pàra os amantes

·do remo, parece que êste ano vamos assistir
,verdadeiros dudos de gigantes na raia da

baia sul de nessa capitaL Teremos, segundo
seanunc}:t, para abril a regata internacional

do C.N.Riachuelo em comemoração ao seu

. Jubileu de Ouro em julho a r�ga.ta do Marti
.

nelH também pela' [-assagem do seu Jubileu

de Ouro.
Será que nós teren1.CS a felicidade de ver

tanta coisa boa ou não passará sómente: de
ilusões? Ainda teremos em abril, talvez dia

18, a 'regata Quarto Centenário do Rio de

Janeiro. o que provavelmente vamos tomar

part�, talvez precisando para isso uma eli...

miinatória entre os três grandes da capital,
para se saber qual o Oito Gigante melhor de

. Os entendimentos
. estão b I

adiantados, devendo o Tol'- Santa Catarina,poHs é em passive que' no

neio ser denominado Ody Quarto' Centenário iremos disputar o páreo
Varela, em homenagem ao

.
mais importante da regata .que é o oiito gigan-'

atual >presidente da FAC.

te. Vamos esperar o que vai resolver a

F-:A.C;vois é ela quem vai dar a palavra fio

nal.

Uo, Valério e Zezinho renovaram

co'm o Fique;rens'e
!to, Válério e Zezinho re

renovaram, com o :figuel:"en
se. Valeria e !to . inciusive
assinaram ,contrato'

branco, deixando" a c�'ité
rio' do clube a quantia ClUe

irão receber de luva.s e 01'

denados.em

Osni Mello na Guanabara
Para tratar da o·�ganiz<l.- Rio manterá el1tendimen�o

ção 'do certame' brasileiro éom' o sr. JoãO Havelange,
t1e amadores, que terá por presidente da CBD. o l'e

sede Santa Catarina, deve- g,resso' do sr. Osni Me!o da

ter seguido para a Guana- Guanabara da\r"1se�á ·no

bara na, manhã de ont3m fim da f''.'mana.

o presidente Osni Melo. No
_. __ . ,_._-'----_._--------------

Bupre o�ranõ(nse quer Adf!iH�rt
.

o sargento Bilbil.O, repre

sentante do Guarani
-

de

Ponta Grossa, recebeú cor

'respondên!cia de seu clube

SOlicitando fosse o interme

be par'anJ.ense, O G'..:arani

de Ponta Grossa está ('-is"

posto a' da'l um milh5.o de

luvas e duzentos mil Cl'U-

zeiros mel"sais ao colored
atleta alvi-negro.

ISTO E' VFPDADE
Cabelo :.. _'. _ Cr$ 80n,0\
-Barba '. . . . .. . . .. Cr$ 080

Oitenta centavos,' é quanto você paga por uma barb,';!
usando o AFIADOR DE LAMINAS DE BARBEAR TABU.

Com UIPa só lâmina, faz-se de 6Q� a 80 'barbas e pode-se a·

pro�itar as lâminas encostadas por faltá de corte.

Preço: Cr$ 2.400. cada
Para revençledores mantem preços especiais.

:diário para a ida do zaguei
Com este empate, 1. TA- <I'O ADAILTON para o clu

ÇA \ que esta (�ln dts1)uÜ� fi-

cará' nas mã0,., �l(', Cruzeiro

mente; com suas �l�,l[·f:a.s jo' E. C., até o .,)l'óxilril) epcon
gando às mil ,na:,':1vilLafl, tro que ser:i 'JisIl'l.itado n.o

e seus dianteiros 'pra�lE'an- gramado (o 1\lJ):igó' de Me

do a.brir .0 escore.
.

mores em data previalhen-
Na fase inicial, I) placar

terminou em branco., 0 In'
dependente teve ma:,;; ch3.n

ce de inaugurar (J' m·l:.·:.::a�

dor.
No período cOll'pkplentar

as duas equipes voltaram IPIRAN'GA F. c. a x o
ao g'l'amado com a rnesma CORINTIANS F. C.

disposição, porém, :tS defe-

'sas. exploraram :muis as la De:frontaxam.-se no cam-
---.--------,------------'

. tarais, onde _com ist:) dava po 40 Ipiranga em SllcO
margem elos ponta de lan- dos' Limões, as valorosas:

ça se infiltrarem pelo mio equipes
.

do Corintians do

lo. Pantanal verc;us (I clube lo

E aos 20 minutos, Pere-' cal, saindo vitorioso o C011-

reca, aproveitaml!> Ulll coxi junto do Ip1rallga por 3

lo qa defesa do Cl'uzeiro E. tentos à O no domingo últi.

C., assinala Q :,10. tento do mo à tarde.
embate. Na preljminar,' vencell
Com êste gol, a equipe Ipiranga pelo apertado

visitante nã() • desesp�rou, core. de 3 a 2.

contlnuou
.

jogar caJmo. 'e
procurando um meio de AVAN'l'S F.C. G X 1

empatar o Pl·�1jO. mas não CAIÇARA E. C.
adiantou, e aos 28 minutos Wanderley pode -Ingressar
João num petardo de fora Preliando no gramado do

'

.

'.

'

da ã'l;'ea aumenta o placar Corintaians do Pantanal, n,o 'C·omerc' -Ia' r-lo
para os loc:;tis. onde Leopol as equipes dQ Saro' dos l.i.

.

I � •

do jnal colocad:> não teve mões, ·Avante e caciçe,ra, 0,- O arqueiro Wanderlpy, lino, nos proxlmos dia�, ha

chance de agarrar o balão presentaram um futebol pf'rtencente ao Herc�li.) Luz vendo grandes possibillda-

de couro. que' não. agradou o públicO pelo qual aca.ba de se sa- des de deixar. o clube Notícia· divulgad!'l. peh aliza,ndo um período de ex

Ao!? a5 mlnutos Adilson daquele B.ah;ro, tendQ Q \�rar campeão da fase se- O arqueiro, está em adi- imprensa calrioca, afirma ueriêl1cia no Fluminense

dando UM centro da ,es- çonjunw do Aval'lte golea- mi-final do campeonato' ca,
. antados entendimentos C'J';'ll que o zagueiro c�tarineI1se Fvt"bol Clube.

querda apanh(\u a defesa do de' 6 tentos a 1.,
.

tarinense ele ::.�Jftebol, esta- os mentores do Come�c1- IOberdam, atualmente viu- Seu passe está est.ip�llado

desprevenid,a e celso upro:' Na prelitniriar, surgiu' um rá c.om seu."'�ómp'romisso ária partt �se·,tjian;pf€rlr r-a- cuIado ao Co't'itib.a Fut"ebol em tJ-'inta milhões

veitando bem O l�nce di- empale' de 2 tentb'S. ·t�.rlJ,'i:inàdo com o clu,be SU- ira Q
ii Clube do Paraná,

�e 111arcada.

�o encontro preliminar
entre os conjuntos suplen
tes, venceu o time local

por 2 tentos a 1.

/

peça·o ),leIo Reembolso- Postal. usando o cupão
.

abaixo

cupão par!1 pedido
'A' .

,l. RAMOS LIDA.
C. Postal, ,467
Florianópolis' SC
Peço enviar-me pelo Reembólso Postal, ( ). Ali'I�.

'DOR (ES) TABú', O (S) qual (I:!<is) pagarei quando retira�
.do Correio.

Nome ,

�1.la
Cidade ...............................•...•......

..

,
••••••••••••••••••••••••••••••• p •••••••••••••

Estado
,

� I'

P��sam bem, Bira e Jocely,. operados (

na semana passada
o atacante Ubirajara que

foi operado pelo Dr. Jefer

san SaI\tiago estã passaYluo
bem e deverá, dentro em

breve voltar aos treinamen

tos do alvi negro.
Joceli foi operado pelos

doutores MáJ.:cio e Begia:to

assistidos pelo dh:etor d.o
departamento médico do

Figueirense. O arqueiro, 5e�
gundo palavras do D=. Je

ferson Santiago somente
'Voltará aos treinamentos

depois çie 40 dias.

.

Paineiras vai prof11oyer um
quadrangular

A diretoria do PaineiraH,
v�i realizai!' p·rovavel.mente
ainda esta semana, Uni. Tor

o neio QuadrangmlaJl', deven

es fio pa'l'ticipar além do clu

be promotor, mais I) 'clube

Doze, o Caravana do Ar e o

Cartola.

.�"ri!
.\ J>,
�#'

O arqueiro Gainete que estava vincula
do ao Internacional, após alguns testes 11(\

Clube de Regatas.Vasco da Gama, acabou

por assinar compromisso com o clube presid'
do pelo milionário Joaquim Lopes, A imprer
sa guanabarina noticiou o fato, deixand» 110
rém de registrar as bases de contrato.

G
� ete f.,.., "l'll .."'.i '.' � ,." ta .... .JI � ..1

aln._. e ...C." SI!� .. e;!}�re a n�·j lU ue . e nO

mingo" enfrentando ao Cruzeiro de Belo H«

rizonte..Embora perdendo por 1 x O, Gaine-.
t� apareceu bem, defendendo, inelus've; umr
penalidade máxima quando a contagem era

de O .;_ O,
/

O MatHr,�W e s�n ;��hrk',�� ,).� O�H!1
,

Esc-reveu: Abehrrrlo AbrahHm

o (atarinense Oberdan fará
feste's n� Fl'ú

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sob O patrocínio do Ga
binete de Planejamento (\0
PI.AMEG foi Instalado na

ú:tima segunda feira, no

Instiluto (le Educação Dias

Velho, o XV Curso Intensí

vo da CEPAL (Comissão
EconômlGfl, para. a Amé-íca

I Latina) e do BNilE CBé'_l1cO
Nacíonal do Desenvolvimen
to Econômico), cuja, fi"1.a
lidade é o treinam'ent'o' inin
terrupto de técnicos para a

solucão el,e problemas de

desenvolvimento econômico,
e que terá a duração de de
sesseís semanas.

Além do grande número
de partícípantes do ou-so

que compareceu à sua íns

talacão e ao início das au

las, estiveram present-a rs

Professôres .

Jayme. S'mt'a

go, Chefe do Departamento

�a �n"<1"'� rlll c�'PAi. P�dro

Prim, Coordenador7' local do

Curso, Roberto Lacerda e

Pedro Bosco, que ' ministra
rão nas duas primeiras se

manas as aulas de estatístí
ca e matemática, respecti
vamente. Os demais prores
sõres virao .do centro

CEPAL/BNDE, ou então do
Instituto Latino Americano
de planificação econômí-a e

social, com sede em San

tiago do Chile.

Compõem ainda o eu-se

as rnatérías de ãntrodu-ão

geral à economia, cont-bí
Iídadé social, progra+ação,
financiamento e política do
desenvolvimento eer-nômi -o:
elaboração e avalíacão de

nro+etos e as matér+as «om

plementares de ínt-ouu-ão
à programação do setor pú-

bltco : e' introdução" pro
'gramação erçamentãría.

p
.:

f
.

Estão inscritos quarenta
"

re o leto .5cursistas, não s6 de F10"ta, �nópelis corno também dê
POrto Alegre� 'Curitiba, São
Paulo, Belo Horizonte e t: t

·
.

t�:san:::r:�i�sp��;6�o�i�i: '9ne �I: p0," 11 enos, com dedicação integral
e exclusiva 'dos alunos, CHAPECÓ, SC (Do cor-

'

ções de p�oblemas da re-

i{���r;:���;i f��:ªi;}f.��É ����;t::; �bras riu Aeropu rIo de La jesciou àquêles que se ínteres- João' Batista Tubino, 511;e- com O sUperintendente' da '

sam P?los" problemas de ríntendente do Plano ,de fcrlounbteeira'C;·ha:_ê""all.. o�O,nus-ese, enno_ ..C·-· cncorreA.n:�"llIIIa· teu'.. "d·ata� ·m·.,.ar·c!Jdadesenvolvimento econômico. Valorizacão EconômIca La """ �,

I' lide anrímorarem seus co-' Fronteir� Sudoeste .; _ que contrando-se presentes, taronhecímentos, trazendo pté
se fazia acompanhar de bém autoridades civis e

Santa: Catarina êsse curso'
sua assessoria técnica mtlítares locais e vereado

idealizado por um 6"gão para um 'encontro de e��u- res de tôda a região. A sesoarticípante inclusive da,
dos, levantamentos 8 sc'u- são foi "aberta pelo secreta

ONU.
rio cos Negócios do Oeste,
engenheiro. SeJ:afim Berta-
80, que fêz a apresentação
do general Tubino, passan
do-lhe em seguida a presi
dência dos trabalhos. O su

períntendente da Fr.mteira náutica, através da 5a. zona

Sudoeste, apresentou seus .Aére�.
assessores :t;écnicos, e fêz
uma esplanacão da nova Dar-se-á' as 16 horas .da-

sidade da .sua reestrutura-: quele dia, o ato adm�P!stra,�toneladas de gás, fique res- to de gás à população cata- míndo ao órgão e 'ela neces
tatahelecido o abastecímen-: rinense. sidade da sua restratuea-
--------�--------�----�------�'! 'I .

" ção, tendd encaminhado es

tudos e pro+etoa nesse sen- .

tido ao g�neral Cordeir·) de

.'

ceterinensesepelam a Mene
'Goio-En'

ITAJAf (EspeniaJ) - Che

gou a esta cidade, dia 14

último, domingo, por vo'ta
das 19 hor=s. o nsvío "Pe

trobras Sudoeste", tendo
atracado no trapiche da

T.erminar SC-I, da Li-u;·-·ás
do Paraná Sta. Catari
na S.A" onde desoavrarrou
cêrca de 500 toneladas de

gás, (

Os trabalho!? de rece"1i
menta do 'g4s de p<>.rte ·da

Terminal decorreram de

.
modo ,satisfatório e dep�i,
de 8 horas de servkos foi

encerr"lda nt1rm<>lmpnte' es- _ A Linuip.·".s espe"a' que
sa

.

t<l:re:f'a. O "Petr'lb"'ás S'l- com a chegada dia 26 p-6,
doeste" t:::davia só 'evantou -{imo, de um l1:J.vio com 400

ferrqs 1;10- dia seguinte,
gunda feira.

.

O abastecimento' de
nêste Estado, desde·o in

cendio do navio "Petro'v-as
Norte", deveu-se aos esfôr

ços da alta direoão . da Li

nuiaás, cuia Matriz em

Curitiba, não regateru, sa

crifícios para, através de

sua frota ele veicuks (ca

minhões-taGques) tran<:p ')1'

tal' pal''1 Itajaí, gás'u g-a;
nel, suficiente às necesé:i1a
eles dos usuários .

to, com a compra e <'..rrüD

damento ele grandes a'liéies
a' iato, bem como de arcar

com as linhas defic�.tn.rifl.S

se-

gás
\

'

"NOITE VAZIA'" Vai Para ,CANN'ES
RIO, l(i (OE) - J flhne o Brasil no Festival

Cé1stero P'$de licença para'
�ps�n1ar'-sê do Pais

P{ZASILIA, 16 (OE) - - A

Ci'>D:",ra Fp.r1e,ral 1'0 'e,p"

m�"'sagem do pr-�sld, nte
Cssh'lo 'Rra"-'co. solici�J.I1':10
Feo�(\fI. -pfl.t'8 8ucentar-sp Jo

-país "-'0 próximo "ia, :�'{

cial, nas diferentes regiões·
geo-ecopô�lcas.
Através pa '19aJavra de

,

seus assessores, Antônio
q\.jal"do atravessará 'a, nó
va ponte internacionil ;oüs

truína sôbre o' Rio P;t�:al;a Cha.ves B!lrcellos, Vinício

e narticiIJará' de almopo na' Vieira, Mátrio Reis,. S,;rgio
C<i";Rrle r�r�O'ua;a de pi.'€-

da Silva, Olímpio Tab'1!:lrâ
�;rlp�i'o p.t...ncs"'er, e Dancj Ramos, deu a '�o-

nhecer as verbas destina-

'5('mHJ� rle �'nFf'i?S� Ontom e Hnip
- Foi adiada para' hojé "'os 9 milhões de voto,>, Iti

a re:'l''1ião do: secretariado plicando spa forca na Câ
da G:T?rabara com o go- mara

....
os Deputarlos,

verp.aror Carlos Lacerda. - O Mil"istro RaiW:'l',do

reg.L3o amazôpica e flnal-
eneargos" comprom"téIllio- mente a'JmeT'tar de '�:ne 'i2,

.;),; a1•. ':"a a a",sorveT tôüo o ta para 2-0' bilhões 'k cru-.

peso.)::C a1 da P ". "'AIR c a' ··t 1 •
- Ertrou Cm vi,go�' 01"-

\
no �rito rla Saúde. t;lronnn-- .n.�' zelros o seu capl a 2'TI gl-

uLi.:ar a' novas linh:1s o ro", Declaração prest.ar1a ,à
tem os novos preços ,ia C:1- c;ou O"t.P111 a'- auja

-

inamm-
f';7i'�ho, mérlja com l.e.lt� ? ral na Universidade �o Ei::-que 'mais moderno existe imprensa pelei prestdeilte

�m matéria de' equip.u;uen-· da VASP.

I'

, j

-,

Com um iantár. !'e1l1,iz�do
,
na Churrasc,"Iria Riosu1pl1s'>"

reuniram-se oútem os men1-

'<iO w�'7fln� ��"!;".''iH.. ii '�, '.ll"-",,,,,, .. ,

bros do Clube de Di"et�r<Js

Lojistas de. Flrlri"nóo:l's.
Ao ágape compareceram nu-

. _.;.

em.
.

�'----'-_.' .��"'-.'" ----_.;_----_

.Concorrêncía pública pa- tivo da abertura das pro
ra a execução do serviço de postas, As condições acham
infraestrutura no Aerepor- se discriminadas no edital
to de f-ajes está marcada. de' numero 21/65, que o

para 6 de abril, no G'ibine-, "Diário Oficial" do Estado
te de Planejamento do PIa- publicou em sua última e fí
no de' Metas do' Govêrno, ção do dia 1l. Aos ínteres-

.

em consonância com o iII1:: sados nessa concorrência

portante convênio firmado Pública, a Dívísão de Exe
com O Minístérío da Aero- ; cução do PLAlI4EG rorne-

cerá os detalhes, normas,
projetos, orçamentos e es-'

pecifícações aprovados pela
"ZONÁ' AÉREA", neces-
sários à execução da 'obra,

dância que dispensa maio
-

res considerações. o' íntor
rne, em si; diz tudo.

inclusive fi díscrímínação
do equipamento mecânico,
que se torna indispensável à
identificação do concorreu

te. É portanto; altamente
'significativa para o desen
volvimento ela "Princesa .da
Serra" a data mencionada
rio inicio desta notícia. Fa-'
lar ela importância de' que
se revestem' os anunciados
trabalhos é de uma redun-

-----------------��

Isglciaçãu inaugura
Jardim de" ReCreacã �

ô
• •

------

VASP iaEto(zt1da a exp!Ofcr
I"�· J' fff"'t: :\ � a f; � i)�nJ��� (,a

.

�,JIJ:\�,,�r\�.(\�
,
SRO P1ÚJLO, 16 (OEl -

A VASP' f1sta autormaó'a J.

eX1J]orar as linhas "iI- PA

NAIR do' Brasil e em C-C'.

dições de assumir os nOV08

das para esta região neste
exercício num total de 343
mnhões de cruzeiros, com

dotações em maiol'es )"er

centa;gens. e 'o setores que
apresentam maiores' defi
ciências - educação e sa'Ü
de pública.
As reivindicações 'desta

região foram ' encaminhá..,'-
I

das, após estudos em: �onpiio cem manteiga mt ca- pirita Sl'I,,,t.o." junto de prefeitos com apital nau'ista,. - O 0.oro"'el N6s�"r, foi .

--·------1 Secretaria dos Negócioil dO

A·! P'
_.

"" u �A '�'{! - Pstá Sondo uJ.tim�.da '1 pleito para o 3, D"rllj(jo de, Oeste, h�vendb um pensa-: múa a
.

fOrrOQuC"ao ao �."�iHliJthO. oe c�taqem oficial dos \,(.)�l)S �ojs· al;ns como Pt'{'sirlp.'lI,e'
- menta comum de não :Jar-

M I t.
re1at5"o� às' eloicões par]a- ela RA,n{lhlipa fi.'raoe Ull!rJa.

,

I d":'C�ia' !'la- ""'t·••',.S'" 'P�',n'I�,n,J't ticularizarem reinvirtdit:a-"-. mOl1 ares na·1:c;a;s rea1i?:'l- S"'n'lPl't.p' RI) pessôas votá- _ .

çoes, mas apresentarj'lfi
"" �? S na Arqe,.,t;nfI. Os pero- raU1 contra.BELO HORIZO�,TE e grande importância à f'��,a. num relatório único, inte-nIstas conseguiram 36%RIO" (OE) - A ASS3iU é'a reunião, na qual ,segund:J 'l"êsse coletivos, da região.

Legislativa de Minas Gc- acreditaram sê;rão deÍlp.tl- :ftsse' relatório entregue ue-
rais : continua 'reunic'l em dos os assuntos . ::21a�iana-

---_-

lo Sr, AntÔnio. de pá;:j-ua,
sessão extraordinária' dis- dos com o problen:a ':1UCi:'S- presidente 'da Comissão de
cutindo em segundo ·tu.rr!o sório, Com o meslno,ooje- \. M�nifesto' dos Infelecfu'al'S Estudos dá Reg'ião, consu-
a emenda que prorl"Oga' o tivo, o goverrador de Mi.- U II

• 'pstancia-,se nos 'seguintes
ma"dato do governador nas GeraIs manteve . hoje ·e t d C" ítel1s: - Finalmente de
Magalhães Pinto fá a;>ro- encontro com o d3tJ têdo omen a o nõ amara máqui:pas rotloviária�: rê-
vàdo em primeil';l d�scus- BPac Pinto, presi�ente da BRA'SILIA, 16 (OE' muitos não sao ca',ólie:c,s, des telegráficas e tp.:efôni-
são. Uma' s.egurida ::0(;.[":;10. Càmara' Fed�ral que (L�s1e U:n l"R:1if!?�t.o (iiv1' Por R<'U turno" o senho!" cas; prosseguimento das
do Legislativo foi C')·.1'voca- o'''t�m se encortra no B]o, última semaDa po;:. um gl'U Afor.,0 ArInos Fi'no, iesta- l.obras da, ponte sôbre o 1',0
['a 'para logl ma's às 20 ma11teTl.do contatos políti,. po ele int.electuais eras'i('i- carrdo e.rtre outros si�na- Uruguai entre Irai-Pahni
horas, Os h:ahalhos l�stil) COSo O govel'�acor ('''\�ir:S 1'OS foi co:ri.1entano na r,á': tarios- o Alceu de Amr'r:-.so tos;. início c1a construção da
em fase final e, a e I.·acer�a 'falanrlo à in'.nteD- .rnara, Fede,ral pelqs .ciepu- Lima e o ex-deputado Bar- BR-19; melhoria dos !:.ero-:-,
prorrog-ac'orüstR,' s,,"gundo sa, após a SOIPTIlrl<> i,e 'tl· tárlos' Padre )\Tàbre e Afór:.- bosa Lima SObrinho, Vf,si- portos de Chapecó e Sào

. parlamentares. poderá .';21' j"stalfl.c�o do a"-'o let,Í"') d", .so Arj"os FlJho. Amac') se �alou que êste .fato denw'�s Miguel do Oeste; plau2,ia
a:provarla na reun!aO de 1<'sccla Sllpp.r;or de Gt.<0rra,: rpü'r;l'am ao documen<-o tr<>va de pão se trat::tr de mento regional.' Foi ainda
hoje. Na. Gua�abal'a ,) é50- r'!ps"'1e"'tiu -notícias ce que ep, se tratwnno do nl''''''lPl- at,itu"'e s"bvrrsiva' '" lem soliCitado ao superintenden
'ver"ador Mag'alhães Pí»to tE'l'la et1contro logo �najs à C;'l,."p:,to ne int."lodnais e ele opo"iC'i'io pois' o cluêU- 'te 'ra 'Fronteira Sudoe3te Empresa' 's que Col.aborarem com'

I
tera um el'contro com o f'oite em sua' res[rl,,;;eift 11';0 dr lí"'or"s () Pa"'''''' N,,- �entó trafa apena's 'da l.'PS para que se'ja intermertüi.-. nense.

. .

presidente Castelo;' Brwco. com o pr2siden�e. Casc(:'io brp. ass;""a]ou o.lio _
p>itrf.' cs taural';.io e na manllt�11�ão. rio junto ao Govêrn'o 'do Es

�O- Gove"rno· .. Esf_l'mulosFontes políticas emprestam :pranco, , signatários do' docm:J,Ü'l",O . da democracia. no Brasil. tàdb do Rio, Grande :ia Sul,•.
--- f lê duma velhà' aspiração, qual Para as funções d�. Dele-

cessão. de êstímulos às em.

n n
I _. I' · · ' . '.!lado de Polícià do. municí- RIO, 16 (OE:;) - Porta voz --.,

'? Ue ontpm n'�S' �r�n l'e�r::H' -'- -. - s�ja da: construção de urna �

do Minist�:rio .
do Planeja- presas que congelarem seus.

. '.' ,.,':, Ü. �U n IJ' {\.JJ p(;mte sôbre O' r.io UI'u'T.,uai pio de Tijucas, 'foi desi�na-
b

.

, .

do 'o 20 Tenente (RÉ)
.

'da menta declarou hoje. que preços por um prazo' em
RIO, 16 (OE) - O go- em seus cO:'1tat,os "visando, ' ,< ) . eUl Gaio-En ou Praia Bani- -

1 'd
.

m'fer.I'or a seis mêses, em.

AI' ',.
.

d Ud
I

t-" V 't d
.

Políci<:t Militar Walter S�z,i.. já estao conc U1 os' os es-vernaà.or Carlos ;Lacerda solucioJ:7ar o problema, '1'8-' '.'OtOman. O ' e.ms a. Of a o para ta. '0 s�cretário Sera.fim·
no Emerim. Design"'u-o, tidos para a concessão· de voga a redução do dep6si-

. jartou h'oJe com 6 pres�- la,tivo à, sU,cessão., dos o':".,:e Be.rta.so, dissl que o 00- t' 1 d' to de g"l-aI1tl'a l's"nca-o e de, "at.ra'vés de Portaria, o Cha- es 1mu os a. serem conce 1-. c� ,"_ •

-

dente da Reu_ública. A t�r- governa 'ores de' Estados, a
.

S
,.,

d B'I 've"r'" do 'Es ado (1'" S�n' ta 6 't d 'd" A
"

la-

,a. uc·eçsao e' I ac o· � <" '

fe do Executivo estadual." elos as' empresas que ex- p S10 e pre 10, SUIDU
de (J mareebal Castelo j,! 'mI fN�r�se en;t outubro próxi- J C.atarina, nã�' ficará ind!fc:-

_ n _ pontaneamente colab:Jre:n do decreto será encaminha-
co recebeu em 'audiencia ma. Nêsse sentido, 'lS 15 RIO, l{i (OE) . - Q Alto çao em substituição. ao se- rente para , um convênio·· .

II1 o' gove"lno na estabili do ao preSidente da Repú-,. . .

; (9' SeCretário de Educa· co. .

-

especial 'o senhor Da\"d horas o mar\'chal Ca:,�elo Comando da UbN €s+,á vol- nho.r Bilac Pintoo,' ·agora na ne"·"e sentido' .com o' "l'zi- -, A con' bll'ca nas pI'6�nn'as horas"""
,

.'
. , ção e Cultura,. deputàdo zaçao aos preços. -

,
""..Rockfeller' e o embaixa.c[i:>1;." Branco -rec".beu nas V1f<U:- .tarlo l_,ara a, questãc ('a Preside'ncia da Câmara dos nho Estado POIS' a const,.u __.

.

'

,. . :-. Láuro tocks, 'ctesigri0u co-
- -----, .

. d�, Fra"'t'ça . .o chefe d�. 'n�- jeira_'5 o governador Ma.. próxima eleição pa:t;tIdárilt, Deputados, O deputado -Bi- ção dessa obra, virã so'ltl-
missão, composta dos ,S1'S.. C'ursos obJ'etl'vam' o ap.erfe"lç'oa'm'en.!to,çao eljl rementes pl'os·,e�lllU galhaes Pinto de Mi.'1as qiiandà será leleito ::I 115- lac Pii1to que se encontra cionar o entrave ao m"vi-, MÜton Rezende, Zilma Ma- \Gerais. vo presidente da agremia·, na Quanabara deverá par- mento de veículos qüe de,.
ria· Lehmkbul Teixeira. e

, de p''fO' fes"{o" res Pr'llT:1'�r'los
'

"
.------..,.,�_.

-- .. ------
•

ticipar das reunÍões de 'ho-, man-'am ,.na. travessia ·.do ., t.II

R
:'

d
'

Pedro Piva Júnior, com a
,

,e 'U"
,

'n,I...J, OJ'�" onte'm' os
je com outros dingentes rio Urugu!lci, mormente 'em 'finàlidâde' de"proceder ao A realizaGão 'de seis CU1'- cação e Cultura 'e no Insti-
udenist�s.. Os n01'nes' índi- noio-En, onde cêrca de

reconheciinento das condi- sos de Aperfeiçoamento de tuto, de .Educ,qção os seus
ca-'os até o momento pa- "'scentos' veículos passárn cões elo Giilásio N"rmal Professôres Primários de .signatários. Cada ÍJm 'terá
ra a D_'re�idência

'

urten.1.sta di'a'"'1'" ente
.

el1"rentano'o d
-

d 10 d' t'-\ ,L ..TIl " l'
.' "São .1osé", do município de zonas rurais tem no PLA- a uraçao e las, elJ'

D L
são: Ernâ,.,i Sátira, Aliomar as maiores gificuldades. -Nova' Trento. MEG, na Secretaria de Edu- do o primeiro se e!etivacto

.... I�· ,.e·' t' ,O re S" OJIII;"S ta-.s
Baleéiro, Arlallto L1Í�;o Cal' Tra"scrito do Correio na cidade, de· São Mi�el
doso ou Padre Godinho. do Povo)

,

D'Oeste. Os demais terão

Êm Flo_rianóoolis ,O ,Presidente lugàr em Chapec6, Joa:çaba,
- Blumemu, Araranguá e•

.
'

'. d'o .JAPM,
. Pôrto União .. O Estaqo de

Santa Catarina disp(:mderá

Farias, ministro plenípo
de tencíárío do Planejamento,

Noite Vazia de, Valdir Knu Cannes, marcado para maio afirmando que fia supe ...ín-
1'y conforme já notí.u.i.i o vindouro, Na categoria, dr s

.. tendência não tem nas a-
curta metragem nenliurr; tl1aü! condições, nem es.t;·�-'

CC foi selecionado � �10 dos filmes conseguiu cbt,?l' �l:lra, nem, lastro firlunreiro
Itamaraty ,para reprJsentar classificação. para a Dlissão da lE;!i qur a

,� -.

criou", ;:l.diantando, ainda, .D�· E·,··S··'Y··A,······que (,)S setores técnicos es-
.

tão promovendo um teV3.n..;
tamento econômico e so- <

A Associação de Proteção
a

.

Maternidade e a Infân:)ia
de, Flol'ianópolis inaugurou
seu Jardim de Recre?ção,
com mat�ícula de 42 crian
ças, de 3 a 6 anos de ida-,
de, situado, no distrito- de'
Cachoeira do Bom Jesus.
A mesma entidade está

construindo naquele local,
o Educan,dário Lar de 'Je�
sus, ! destinado a abrigar
criangas órfãs e I1bandona
das, de ambos os sexos.

Está ainda" no presente
momento, interessados' na

campinha de angariar objé

to� d� uso para. aquel.as
crIanças, como seJ,'1m:' pra
tos, copos, canecas piásti
cos, bem ·como

. brinqued.os
usaelos, mesmo ollp......ad'ls,
pois tudo restauramoo e

'

.

aproveitamos para aquele�'
RIO, 16 (OE) - F;:lÍ i11S- sidida pelo marechal Caste- pequeninos tão necessitad.)s

talada as 10 horas e 30 mi- lo Branco. Presentes o gr)_ de alegri'l.
nutos, a cerimôni? de ins" .vernador Lacerda d?-, Gua.

talação dos cursos re!âtivos nabara, o president.e da

ao ano' de 65, na Escola Câmara dos Deputados. o

Superior de Guerra. 1\1'e4 goverriador do". Estado .�q
,.

.' '.
.

Ri,o e' ministr,ós dê E5t�Ciô.
�----..:.:-��--- --'"�-.--� - -- ,_'---....----

;f. \::',:::�'�Moveis duráveli"ei'iluncionáis
:.'-'�. '. ,i �' "l:;

.

,. :,. \ 'I. -

.. '

das afamadas'marcas
Probel-,Contoul' - 'Usabra _;_ B. GOlfies

,lindos modêlos em fórm�ca"
.

--em 20' preslações' - ná A Mode�ar
.

_'__ M ----'-------.��

S�ntese Politico Ad,m=nistrafiv,a
Funcionários munic�pais Vereadores do Município

de Ipumirin1 ganham li con· de Sànta Cecilia, enr1e-e-:a

dição de contribuint,es do ra.m telegrama ao Governa
Instituto de Previdência' do ' dor Celso Ramos,' externan
Estado

'

de 'Santa Catarina do �adeciment6s pela
(IPESC). A Prefeitura Mu- criação de .úm ginásiO na

nicipal daquela cidade vem quela Qomuna catarinense.

de a.ssinar convênio com a
,--....:..----.------

referida autarquia catari-

o MAIS Afll'GO 0'."" OI: SAfl1A tUAR'"'

Florianópolis, (Quarta-Feira), 17 de Março de 1::65
-- -- -- ------------

Campanha Integracionista
Pr05seoue

SELMA' (Alabama), 16 zàram niarcha em ;,3e1ma,
(OE) - Foi realizada a sem serem molestados pela
primeira.. murd;1a in��gl'a-
cioriista C-0m

.

aut,nrização políCia" AQ' chega'rem aute

em' Sellna. 4' mil e SOO· '!)l.a:- .o <Palácio da 'Justiça o jJas
nifestantes brancos <: ne- tor King pronunciou dís

gros dirigidos pelo pasto!" curso. Depois os llianifes

Martin Lutter ,King, read- tantes efétuaram as de-

I '
.

'

Instalados ontem os' cursos da ESG

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

----_._�---:---!,

Secretário
Regressa
O titular da Pasta da

Educação peputado L-aurO

L0cks, regrel'sou na ma

nhã de ontem a' esta Capi
tal, procedc.:-.t,e do murucí-.
pio de São Miguel D'Oeste,
onde fôra pm'ticipar ·da
abertura 'do Curso de' ,Ap�r
feiçoamento' dos Professôres
Rurais (CAPRU).

, Sihe' O true é: -.,.<

t,

Probel- ,Conlol!!r � U""'al-ra __.:. B. Gomes? De passagerp._ pam o Rio Em principios de al,ril· mais de vinte e cinco mi-
Grande do· Sul transitará retornará 'aó nosso E"t,<:t-' lhões,' de cruzeiros, no pros-

são as 'mais 'afamadas miilrc�s em- hoje, por nossa cidade. o . sr. do,' onde deverá permane- seguimérito' da meta que vi-.·."
Alvaro Aug·usto. Ferre;rh, cel' uma semana, para ins- sa a-':>1'i11101'a1' as c6ndiçõe's , ...

mó:we" de fQrmir.�. ,. f{"'r�q 2D mes:s
.

presidente (lo Conse1h'l Ad- pecionar a Delp..f!,'a�ia e. as técnico-pedagógicas .do pro- l, .;

���,e�� .1���:��;;"'.[�:f�t"�>i,��:"'t'"ti.o
do Instituto Ae'noia,

�;_,�-,�-I!_;;����:j�:C", .

Q'c,". nos
.'�,'

mer080s membros da enti

dade, ,be"P assim convida
dos especiais,

I
'

"O E'STADO". esteve
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