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Em Pôrto Alegre:
Posse de Trebalhiste Causa
Aprensãb rio tiL. 'Exército

"

PORTO ALEGRE, 14 .-

.

(OE) - Círculos militares

do IIl. Exército, mostra

ram-se apreensivos, ante a

posse do trabalhísta Célio
Marques. Férnandcs. como

Prefeito da Capital gau
.ha, O· Gal. Justino Alv�s
Bastos, foi taxativo. ao afir
mar: "Agitações serão pu'

nír'as, sejam quais forem
as' consequônclas", Enfa.ti
zando . porém: "Rogo a

Deus' esclarece aos homens,
para que 1110 ajudem' a.

manter a or tom". com il
decisão juc1.ieüJ,l; também a

'C�mara Municipal de pô�·_·.
<

to Alegre tem presidente>
do PTB, na pessôs dd ve

reador Aloísio Filho.
.

Aumento de
Selérios
RIO, 14 t.OEj O Con-

selho Nacional de Política

Salarial, em sua reunião

de ontem, aprovou a con

cessão ele um aumento de

até 57";" na escala de sal.i

.ríos na Ola. Siderúrgi,ca,
Paulista P- ,ele 52% para rs

-trabalnadores do ServiçO
Gráfico 40 IBGE, ambos a

vigorar a

março.
parttr ele 1.

boje snlênemente os trabalbos da 3a.
Legislativa �da , 5a.

Santa
o comércio, segundo (1 As

sociação Comercial funcio
nará normalmente no

.

dia
de hoje, sendo que cerrará
suas portas as 18 horas, e

voltará a abrir novamente
com mcío-expediente no sá

bado vindouro. Portanto o

re n

Funcionários' da Assembléia
.

!
� ,

, \. CONVt".rE.
" I,,! .1f

A Mesa da. Assembléia I.:Jlg'i"",iativa. convídavas excelentíssimas uusoridades ci

Leuíslatora
A Assembléia Legislativa

do Estado instalará solene
mente às)5 1101'as de hoje
os trabalhos legislativos da

presente legislatura,
Ao ato estarão presentes

.além do Governador Celso

barina finalmente VãoPeceber "

.' .

ríro. 14
.

(OEl - A A6-

�é4í;·. pg_i�:Io!.� �:.,I �

Gu...'l.n::1bara
.

iniciará hoje. (,

:xtgmnellto elos salo rios R

-t ravados
.

elos -seus antíg..s
"runctonários f' dos SUbSI

díos dos
'

deputados. 'A de

cisão foi adotada .ontem
pela mesa que deliberou <1-

guardar a decisão ela J'us

tíca l;iH8. o caso dos servi

dores n:ccnte�l1ente adm;

tidos sem C011curso. A d,�

cisüo pl'OYOCOU,o pedido d.e

liecnça elo primeiro seérc'

Lário Lubizr.ro.'

a Seman3
Não funcionarão a partir

de hoje nésta capital. as re

partições federais, esta

duais e muntcípaís, tendo

em: vista ser ponto faculta
tivo já decretado pelo pre
sidente ela República, go
verna.dor elo Estado e pre
feito municipal. Por sua vez

General
I'

(ensu
afirma

O 0:(1

1".

•
•
_.
-
,
-
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. 2':) SecretáriCJ - Deputado HAROLDO J?EHR-EIR1�

-��-�-���--�-----�----� �
.......---

Roberto Campus Je.oressou oolem:
BIO vai colaborar mais at� ..

.
.

...
.

vamente no desenvolvi-
- mento -brasileiro

•

•

'1--
•

RIO, 14 (OE) - Chegou
hoje à Guanabara, proce
dente dos Estados Uilidos,
o Ministro Roberto Cam

pos. Falando a imprensa
:1,10 Galeão, disse que o Ba::l
co InteramerÍC'ano de De-

fSenv01vimento, completou
o relatório das bases té,:

nicas, do programa . dE'

vis, unlítares, e relígíosas, as encic!'>:.des de classe.' a .ímprensa, o rádio e o povo }_)a·.

râ, hoje, J�.s J.) horas, assístirer» Ü, instalação c1-0s trabalhos legislatívos e�11 ses

<;ãb solene, 1:.1.;1, :j .. SI'O';Uí'Ü legislatura, ela 5" legislatura, no ec1ifício séde elo Poder J_.e·
gi.sl.8.tivo Catarincn�;e,

Flr>rúl.l1qpeli-,., J.2 de a]?rH de 1965.

Presidente - Deputado IVO SILVEIRA
P Secretário - Deputado LIVADARIO N(}BR-EG.I\

PORTO ALEGRE, 14
tencirio do l'y1inistéÚo da (OE) _ O Comanôante do
'Justiça, ocasião ·em que III Exército viajou hoje de
serão passados e111. revista," Pôrto Alegre para Curiti
todos os estudos ,e aeórd'os qa. O. GaL Justino Alves
do projeto ·da refoi'ma ele i Bastos, vai acompanhar as
toraI. O chefe- do GoveJ;no

• investigações sôbre mov;-
pretend� hoje,. i.nsta�ar. �s mento ed guerri1has.Avisamw; os'. possuidores J do CARNÉT BANCARIO . conversações sôbre o pro- {

lVIORRO DOS CONVENTOS .� ZONA NOVA oue o ines- jeto, cuja r�eãGão final,
----�- .. _-

mo' fica localizado na planicie ao sul do Morr� dos Con- dará a conhecer: logo mais � AI
' ,

ventos (Denominação Geogl'afica 'da Zona) vai até ,'J, lô- em nova lJ."euniá€l marcada uguels:calidade chamada. AR.ROIO SILVA fazendo frente ao mar com ·aouelas autoridades
e fundps na Lagôa ÔJt Serra sendo que h divisa ao' norte 110 Palácio do Planalto. Ol>
chega até a 5fJO metros da l)l'Opriedade da ImobiÚarla

. pontos pcnr1e11tes e que.
Morro dos Qonventos Ltda.•A documentação referente a' foram examinados na ma-.
legalização' do nosso Carnet esLá a disposição dos nossos nl;ã de hoie,· são manuten
distintos clientes no escritório de nosso representante· ção do sisterna atual de
na Galeria 'Jacqueline loja 5 - Florianópolis,

.

elp!f'i'ies. Amanhã, o Presl-
Fizemos questão ele salientar, 'que nosso em :o;i-�ndi- dente Castelo Branco "e

J'nento ·nada te111 que haver com a Imobiliária 1\ �;:ro elos' oC1J"'a1.·á elo ante-nr01eto elo
Gonvenj'os Ltd,�., pois os Í1ÓSSOS lotes s5.0·
f"�,.,.,n rlA í·<o·...,n" a C .(, 120·nf\l'·

'

" .. ',- _.�
,

"".' ,1 .•.•'.' !" ou, em "W pr st-:;I ;.

,3.000; 19·uai.s e consecutivas. ,"'t.,,,.
....:!?ráSil· de �.

'

h�obr';7

nosso desenvolvimento e

investimentos, principal
mente D,O setor da energia
clétrIca, Por fim, adiantou

que Só voltará aos EsG?clos
Unidos, em julho, para par

ticipor de reuniiio do Co

mitê Consultivo do pro

grama ela Aliança para o

Progresso. Aürmou que o

AviS9 ao -PúbliCO

Bid vai ·cooperar mais at!
vamente lia desenv,olvirri\'al
to brasileiro.

Presidente d� R,epública
se reunirá hoje com o Mi
nistro Milton Campos,: De
sembal:gador Colombo de.
Souza, deputadOS Clodomi
to Milier e Osc:ar Correia,
na Sala elo Conselho Peni-

A i C I J" t,A t
JJ.maral onsu ta ; 1\0 JOÚr8 O�

Problema'Sucessório
RIO, 14 (OE) - O c!c-

putado Amaral Peixoto,
pressionado' por })r6ceres
pess�djstas.. iniciou consul

tas clentro' elo seu partido,
sôbre as teses a respeito do

lancamento do candj(�8 to

tlo
.

PSD, às éleiçé,es pl"'�1-
c1eneiais ele 66. O primeiro
passo foi dado pela consul
ta qUE( o sr, Tancredo Ne

H'S foi fazer na Eruropa ao

sr. JlIcelino l}ubischesk. A

resposta do ex-presidente
ainc.1a não chegou, saben
do-se apenas estar no fir

me propósit0 de regress�'r
. -_._.--- _- -------

.Justino em

Cu(itiba

Reajustamentos
Dia 20
RIO 14 (OED - Voltará

a se reunir no próximo' clia
20, o Conselho Nacional de

Economia, Voltará em sua

reconduzíu a presldencia do

Parlamento E s t a d u tl, 1 o

Deputado Ivo Silveira, Ii

cando assim constituída a
.

Mesa Diretora da Casa:
1. 'Vice·Presidente - Le

cían Slovinsk (PSD).
2. Vice-Presidente s-r- Luiz

Bianchí. (PDC).
1. Secretárío - Livadário

Nóbrega (pgpl.
2, ",se(!retrí:J:io -- Haroldo

,

Ferreira. (PTB I:

Suplentes· de Secretário
Wpltel' Gomes ? Edmond
Saliba ambos do (PS},)).

'.

hoje.cemece
>

• • t .

,. .' .

éomér_Cio. . floríanopolitano
terá expediente. normal ho

je e sábado, respeitando
i),...üenas a sexta

"

feira santa,

Por outro lado, fonte ofí

c.�al revelou cue o Banco tio
·

JJrasil dará expediente na.

parte mátuí.ína para cerrar

suas portas . ao meio .' dia.

Ramos, altas autoridades
voltando a funcionar só- federais e estaduais,
mente na segunda feira.' Na ocasião, um destaca
Acrescentando: A partir ele .

mente ela Fórca Pública ele
hoje começa o prolongado 'Santa Ca�a:i'in;, prestará as
feriado escolar, quando. os honras militares a' que tem
est-üx-lecímentos de ensino direito o Poder Legislativo.
só voltarão a dar aulas na Como se sabe, e111 sua úl-
segunda feira vindoura. tirna sessão a Assembíéía'

.- -- -- � __ 4--:--,--";,,,,_,__. .•
•
__�, • • � � • .__;_. � ,_ __ ... �. OH __ ._

é INV,ENCIOHI(
-----------------------------------------.--------------_.--------.---

,Em Alageas:
,

RIO, M <OE) "E' pura
lnvencionícc que os Cor-
reios 8 Te:egrafos flo B].'[;.

sil, estc.am ceusurauco
.

correspondência sov·iéU;:;.,
destinacla- a representação
diplomática ela Rússia E-

m'·'.'
. O'f''. : ': .·e··...

·: . c:t)'.".11.
·

11;: ���:�:���€g::'��-
.:� a te notícia publícala .J,,;i.')

,. ...,;,,_, jornal sovtétíco. IZaVcEl-l_Tal7:'l"tI.,:\.�,..."., Círculos oficiais ,,-

OIS mI I-O''es
ram a imprensa que o no-

.: '.' .....
'

tíciário 'd.o órgão coml.lnis-.
.

ta, era pura mornaaídade,
face' a derrocada imposta
aos vermelhos. pela rcvo-

i\tl:i\GL.. ' _.
tu da C(;.(liJl3i:·"O dos pwio- prof'essor .;José Moura COH).O lução democrática brasile.i-

Fci Úc.t3.da por dois ll'" lciros Eloi Prança e Ro- autor intelectual elo crime Til,

naLoo Chf.wes. O i.l1tcrme- ----.,------ .-.- --"-'-'7:-�'__�- -' -" - �_._

cli�rio, . Luiz Vic;]'a . Lüm:"

J l;t ,}c s cl� cruzeiTos a morte

do Secretário ela Seg:llf,mwu",
,te' Alagôus. O detalhé con.�- ain(la fcra;sido. teria 1'I':c::; ..

bido um 'millli'io dc cruzéi-

1'05 de cor·rebgem.
Mr'\CEIO' 14 (OE) - Os

cl.cpo.imclltos presta'dos ,J;o"

agora pelos pIstoleiros oi

tores da lllôrtc do Secrct�
rio de Ségurun��a do Esta
elo. implicam sériamente. (;

ao Ministério

SupHcy adia mais uma Vez regresso

a;) Brasil, dc,'lde CJue o can

didato do par'tielo seja um.

pcssedista. RIO, 14 IOE) - O Sê

nl1or··Flá"io Suplicy de La

cerda adiou mais uma vez

sua velta ao ministério da

E;elucaçrw. A pasfa deverá
fisar sol) o cOll1anôo do para hoje à tarde, a fim' de
!l1Ínist.ro interIno lVIonÍs de decidir sôbre a decretaçi,,)

Bolívia, se contar COln ii .chefia da Nac_ão, a quem .

t· l' dii.ra�o, a e que se so UC10- e greve geral na Guana-
apóio elos partidos de cen- obtiver.o triunfo eleitoral. ne a mise criada. pelo Cen- bara ..

'

tro-esC],llerda. Do contrárIo, , tra Asadêmieo Candido d-:;

J, __
, _�._VA _ "lfI.\" _'tIi!JI 't•.""", � �

V I t At d d dll.S ,le lilHuidac:í.1} e solJ1'essaltns, soh o sen'·o lJistú..;- ••
"

O a a IV I . a oe co Ol'Íe'lÍlH.!or. (le defesa.... c.ollsolitlaçi:io (' iWl'lI1aJl�nda., .l\a dõa parlarncutai' brasileira, o Legi,sh'.th'o cahl; !la leg-alülac'te, em sua mais profunda signiril':�çiio (' em

lIfII ri.l1ense se situou. SClllJ�re em plano pI;eeminente, des.(�e. seus mais amplos c efIcientes efeitos, ;
�

I) advento rcp!lulicallo. Compusexnm·no hmnens de rqa pô."to'" na lll'esidência dos tralmUlOs. na "i:;ênC'ia do ,.

.1' tf�n'·I)Cl"I. )l'ol'al, com. lln�a conduta "normativa üe ele"udo gul'Pl'll(l atual. o sr. Ivo Sih-eira "etn, curu um crHéri,} ,
_ l�adrã!J, g:'açàs ao propósito V�:QI'OSO de ló',ção im�essoa, SCpH'O de 11onilenwão, de firmcza guieira c, s.ourclmlo, dt

III( hzada, Ol':entumlo-sc n� sen.t)(�o do en.p·andeClmellto de 'fidcHdade ,jurícli.ca., mantendo eqüidIstânc.ia partidáo' fIIl
JIiIJ do Estado, por sOl'te a unprull1rem ao mandato uma. ria" f.�Oln. ml1 11l'O('Cftimcnto enquadrado 'nas funções rc· •
• feição de insÜ'l1l;lellto empreemledoT, interpretando sen- tas e indesYiá"ei� de verdadeiro magistrado. ,
Iif, timentos e aspÍl'ações do mandante eleitorado.

.

Sua 1'(;<:omhlçãQ ao úll'g'o ,rale não apenas comü
'

" Em sell plenário desfilaram várias gerações a que reafil'lllaç;}o 'vUm'iosa do PSD, de ;.!ue tem sido um dOS'
,. não faltnl'a,\ll visão lúcida, ·esfôrço lJersistcutl: .e espuu· le:::ítimos Yalu!'e:>, m,�s _ aim�a ,C�lTlO p:ar,':ntia (la ('ont.i.•
ri til.lIeo (".;uü-ito de S:r'erifício, menos atentos a jnterêsses nmd:.l.de de lIl11a tra<llhtO lnstol'lca olle c1eyn, ", "em duo
III'

e qu�stões llCl'Sonalistas e ah�on'e!lteme]lie. {le\'otadns vi(1a, sint!-lllariza o co;'1)o de JC'�'ishdorcs c"j'1l'lnt'Ui-cs,.
• 'aos anseios colcth'os. 1\'leSlTIO nos momentoS' mn�s gra- e;U1 sua tllJ:u;� totalhJ�dc l�laj� S:lh�l.'clillaflos nH� im\wl'l!- •
• ves � !nceTto�. �ss� tlcvota,�ento deu d� si condições tJvos do dn'cIto qne a flmmcla mCldental, 1Jf'l' 'SSI1 �l'an· rtl

dc sobtla l'eslstcllcla a contUlg:entes íl_esvlOs. a e:xsm:- sitúl'la, du.!> jmixões )lll1'tldárias, mesdadas, nfio '!'i.ll'O, de "
III .

t t tI· lt b'l';' l' '" só1'dic!o ]).c1'8011.aÜ�.lllo. fIÍ
� �en es rmwamen os, assegm:mu o a lua er1J, 1 l""al.Cue" "

., (!olldições .im·üliclIs. vale dizer _. consel"Vando ú�tCgTO e Cessado, assini, o recc'iSU .no1'1ual, reabre·t>e huJe a •
• l�el·llJaUente o espírito .constitucioualista e, assim,. as !\ssenlllJéia Legislativa, vara a nova sc�são da concute

suas caraetelisti(�as de soberania. ]c!!;i.�jaim:a, em que se exporão, através· da IllCl1sa�'cm •
_ SC1!S aJ1aiS ll:uardayum vozes e atos que .se nOl'ka· gOH')'U<llllental, os negócios públicos dó Estado, com.lu- _
• "a�n a U111 só JHlllLo .cardeal, que era, o do Cnl!:J'lllHlPci· útlos. com ÍlK"Outl'llstável êx.ito, lJela :invu.Jg·ar c·<111acida- di
mento üo Estado, unificando lutas e tralJalhos .na ]Jure· de realizadora do sr. Celso ltalllOS. •

_ za Úl1lJal' dê�se d.esígllio. Nos debates, como )laS \'ivas Ka sequência das sessões ordinárias, inévitá'l'eis se,'
• rc�regas.,_ sobressaíam, malgl'ado lima que outra dis- l'ão os debate�, sobretudo entre os camj)!)s oposto::;,_
•

sonância iiuefletida e escusável, as boas lllal1eiras. a quer em as�'lUltos adll1inis.trativos,. clnno nos (1,e llaitul'--
�

JIII co1'iesia,. a elevação fIe 1ingtiaj?;cm, :)s demonstrações de za politica. }<� êstes terão, 'por fôrça de uma vi�ão ChU'iL II'

• injelig-f-ncia, com�) �l.firmação de éultura c de civismo. {' d�s .

fúmlidades !al'la.��lltarfs, ue �onser"al'-se ,('11\, ulto •
"t, snordudo, <la corrsciência das lJl'Ólll'ia,s l'espol1sahilh!a· .nwl:!1 de educRgílo 110lítlCll, <l11e se Jaz substanc.I'1I a I'e- iii
" deso' El';�m, '!)al'a, os classificaI'mos à maneira de Henlles gularidatlc' e ii. t1I'óluia c,'olução ucmocrátiea, "im'HIada ,.

, t"(njtp�: lWl'll1!si.aU()j;; {Ie a:titude. ainda P. pTofund;tmen1.u às l'eSl't"'a8 tJ'ar.lic;Olhlis lI;l /1:.;· •
liCi. ..' fiai. u.es.:sa. n:l�Cl'nt pOliti?:1, .. e[)j:iliw�cida, .

(te. 1m ce.'
..

semhl�hL (J/) }o
.. fÚJ'Cfll .am.has .([6 Sll;t.eU�llft .' .

t'j" li·

� :t1JJli !'ii \'eL�w�,,�ii;:. d�:ci:��:\'P.!3I. �.' .�� llie,,�,hf��L (�C pl},lit: tL'l�lri o ',;t tla,de, � i�,p'M},tu,'a .e
...
da �ohe".in ia' (i� riJ'lH �ít)� .)·6�j;·�;!';S 'cui·:� "

�:�,���O��,::I�l::�l!i����%:{�i�í���;;.��. "��.. :\��i�·.",'1.' ,�'�'��'''i�
t:�.

.��.�. 7r �.

Oliveira da Guanabara, 1'e

chado pelo ,Conselho ciG--._---.,.------ ---;--- -----------'---.-_._�

B�rrientos Candidato nR R.oHvh Universidade elo Brasi1 C):,
universitários 'cariocas te"l

Assembléia Geral Jl1arcàtl�LLA PAZ. 14 I.OE) -;;- O

Gal. Renê Barrientos, se\l."á
candidato 8;0 Govêi'no do.

continu:lrá no exrrc[cio elo

poder, e ,Úrcsidirá as elei

ções entregando clepols a

est.9t.ll�·0 dos ]'1si.'tidos, das fase final, o coeficiente do

PP"1l1·ljr1,:3.des sóbre crimes reajt}stalj1ent.o. !leis alu:"

,eleitorais :e dos. slstemh.s g).léis� em. tac� a, nova"de-'
de rêcu�s�s tl'at�v"'ist.. :08-' oretaçãa. tio .'salário· 11l,ll!i-' .

<:� :l:ante :e
\

Jtisticta1;;�I�r'toi'al�:" .' ",1i19��..�, ,� .�. { ". -, :+'''.'� N·.,··, �' -

,,' V';��iy':�"�:)l:C ':' ;; .. ,,�;,�: �}d

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



)rContecimentos Sociais

�I U{.�L-.t..-expressa:"; relação
.

\:lireta
entre a gestão da empresa
e á' importáncía dos meios

salariais. Se
. ,�s empresas

tiveram' bons resultados po
derão pagar prêmios, e re

muneração não sõmênte pe.
será los resultados individuais

Será introduzido o Fun'�
do Uni co dos ;�Trabalhado
res, onde será canalizada
parte da' te�1C:a criada pela

também devem ímpulsionar o cres

cimento da produtividade
dá trabalho' de tal> forma

que o ano próximo todo' o

incremento da produção.
industrial será coberta por
essa. fonte,

de -trabalho, masORBE,\PRESS - (Praga) uma empresa determinada.
- Depois da estagnação ApJic�ú-se�á. também uma

observada na economia 'politica salarial ativa' que
tchecoslovaca no ano pas- orientará o interesse ma

sado, a preocupação essen- e terial para a qualidade do

cial tem sido preparar o trabalho e estimulará o

plano para' 1965 e' traçar passo para formas mais efi

os principlos elementares cazses. de' remuneração ca

da desenvolvime.nto da eco-' mo o salário destacado na

norma nacional para 1966- edificação" os prêmios pera
1970. Para 6 entorcamento cumprimento elos planos na. ... �

���o��'?:I�ln:':'ua�u:Si�Sn�'�lV�: � ���s�:�1r����lrJ� l;:r��������, CI·c·l·o'::d.e· ····.r..'r·o
...·,·m,···O·ÇO_'·'e''S ..•"e'c'·O-leu'" C. l·e'II-.fl·CO·S.menta nos próximos" anof dos serviços. Os salários e

.

se' dístíngr por seus esfor prêmios seguirão partícula-
cos em extrair experiêncías mente o critério da qualí-
concretas dos erros cometi- dade e diversificação da .

T
.' # � F I'

.. ','

1-' R
'

'

d�:��%� �!'J�:"7.:���::; �::'����:ijd::���;:;�i:��� : rara· a�� ..... onanupo ISj: enoma os.·
a níveis de I eficiencia ope- Para este anD prevê-se .

racionais, e sistema de or- algumas mõdifícacõés.tsala-. le"CD ·COs· e E" ·nenle's C·e'nt-I·sla'-sganização é \direçâ:o que se: riais que devem aumentar

"", -,
.,

I. "'. .'
,

"',' m· Ir'"' ".,,'
'

I,
,

,

.

,.,

anoje em bases scnnímtca- o interesse dos trabalhado-
. '

mente válidos, res nos maiores rendímeri-
Uma' das medidas novas tos e melhores' qualidades � Promovido -pela Reitoria' de)' reitor: FerreiravLíma . e

.
De parabéns '0 .Reitor Fer

.

vem' se somar. 'a tantas ou-

qualitativamente, consi sce . do seu trabalho; partdçular da -Universidade ,"de,Bantá qhl�: objetivà+a- execução do
.

reira Iríma..e, a.dinâmica e-:, 'tras; que tanto tem contri·
Catarina 'será realizado, no citado .Cíclo, aproveitando- quipe q:ó. Departamento de buido 'para o. aprímoramen-
corrente ano' o� Ci��lo .

de Pro .. se 'a:esperiê)'lcia .dn.prímeíro - Educação e -Cultura da USC, to da cultura em .'nossà ter·
mocões Técnico-Cienti'fie'ls;

. Ciclo. TecniCO Cultural, rea-
.' por maís' esta 'promoção que 'ra, «Ó:'

ide�lizàdo. p�lo <M�gnífico" .lízádo eth·: U164, oportunida-
.

.'

Reitor'João David Ferréra: de. em 'que' foram mínístra- .
'

Lima. ' "dÓs. cursos;' abrangendo as-' �:'
�I' .

. süri'tos. .désde Adrrítnistração ..

'

A promoção, que ..s�i·á: .. 'e· ,
"

. .

v . .

.

.
'.

. ._",.., ', ' :
, �.'.

.:..

, ;;.:·,••.''''''''.:.�3
. .,;�.'.'�.�.I'-,

: _'. . , Púb1ica .até .

Cin.. ema . e Lite-.." .' :'''''''' .

xecutada p,eJo Dcpartapleú.· W o.
" 7 I' ':o'; _;!':'-.,�.-""

to' de Educação e Cultura,
rattira,

�->l-�/'�'� . ,,-'\j-"�
da Reitoria, segu'ndo se es· ", . ,c.

. . .'
L >; .

'

pera, repetirá' o .sucesso o)),
'Por' ��tro, .lado: seg'undo

:
I",...� ••:;:-.' ".. �'::_;:---

'

,

s.·e anUn,Cla)a estao. abertas ... ,�,WJ;.'.c�.:_.'�';':�'4!f!�,tido .pelo C. iclo Técnico Cul- .
....

-

as inscrições para o 'curso "--=-
.'

.

tural, realizqdo no:. ano pas" .

'que ',abrirá as atividades do
.sado e 'que repercut�v em.

tdrlo. o país.

como parucípação llOS re

sultados anuais fie seu tra
balho.
O' interesse material apli

CãJO em todas as suas mui

típlas formas, é um dos ím

portantes ínstrumeato.. que

empresa, como instrumen
to de interesse .matenal co

letivo,

_--

. Grande parte do mundo

soci�l elegante da cidade de

Blumenau, sábado estará

reunido, na residência do

casal Arno Buerg'er para a

festa de "15 anos" de Suza

na Maria.

Pensa sériamente numa

numa esposição de s�as te

las, o senhor Mário Corrêa.

O comentário foi divulgado
em recente reunião no Que
rência Palace.

A tra vês da mesma

"SPOT Produções",' sába
do nróximo estará apresen

tando no "Seares Bar", o

conjunto vocal Universitár
río. A promoção' é do cro

nista social Sebastião, que

vai reunir o mundo elegante
de ItajaL

Logo mais no Palácio da

Assembléia Legislativa do

Estado, dar-se-á a sessão so

iene de Instalação da 3.a

Sessão Legislativa,. 'presidi
da pelo Deputado Ivo Silvei

ra, Presidente eleito peJa; 3.a
vez.

:': ::: :::

Bodas de Prata: No res

taurante do Hotel Royal, o

senhor e a senhora dr. Viní

cio Colaço de Oliveira, rece?

beu convidados para um

jantar, quando era. (esteja·
do suas Bodas de Prata .

Ontem, o Prefeito Vieira

da Rosa; em seu gabinete re

cebeu a Diretoria da "Socie·

dade Hoteleira de Sant<t Ca:
tarína.

�.nente n3, edificaç�o," nas
fazendas estatais agrícolas
Modificou-se. também; os
salários dos contramestres

díí'erencíendo-ee exprecíva
mente segundo os resulta
dós índívíríuaís, experiêncf
as é qualíftcacâo. Estas :mo
elificações salarÍais .que · ..·ex!

gem 800 milhões' de coro

rias· anualmente, não gera

a. única nem a: média prin
cipal para ativar a l)oliti
ca oo's salários.

na fortalecimento. do ínte
resse material das 'empre
sas e elas pessoas Indívt-Iual
mente e a elevação dos po
deres e. responsabilidade
das empresas nos', resulta
dos da gestão e 'satisfaç8:o
Cl8.S necessidades "da socie
dade.

Segundo os resultados
do trabalho da .empresa se

criariam as fontes' de re

nnmeraç'áo da coletividade
e de cada emlJregado de·

•• J

.

' ..,'

Nomeada para lecionar
na "Faculdade de Ser,\iço

Foi visto muito bem acom Social", a competente Estel-

panhado, circulando de "Pu- la Maris Piazza de Souza.

qui", o discutido locutor A-
if;

dolfo Zigelli.

CPTC. ,A .,nQticia· e SU!TIlOlmen
te' auspiciosa . para o meio

Prdfessôres pertencell,t.es· univ,ersitário' " catarinense,
.'. Professôre� perte�centes'l "que terá; dese rriodo oportü
às' . maiOl'es Univêrsidades �rlidade' de "al)erfeicoar seus

do país e atá' do 'e�terior :vi .. conhecimentos, '.

mediante
I

rão a Floríanópolis, sob ,os "cursos mintstr:;t'qos 'por pro·
auspícios ..

da Reito'ria.- quan- -'

fess.ôres de. ren0me' interna
do n1inistrarã,0 .' cursos, .

a:'
brangento

..

todos. os' r'l.mos·.
.

da técniéa e da ci(lncia, nó'
ftmbito das Unidades da U··

niversidade de Santa' Catn.·"

riDa.

Segundo "O ESTAD()" pô·
cl� ['Durar o, Depart'llueJito

.

.de eL') Educ�,ção e C.uItU,l'a 'noS de ,12' a '15 anos, se1'

da Reitoria, está dan'do' ex�·
. vrr.<;ti' :fádl. Tora,tàr com sr.

cuçã.o a Çlmi:llo programa" '8:
'

'GolJ('alves:',ã{Rua Esteves

laborado, sob' á' stÍpe.rv!sãO , Jânior,;34.:·
- ..

!l�4i
�

�,'�:�.i··
;...� f

o SV,A.I.. ll'o,··:M:E L',O
I' '" Jantar: No Salão verme-·

lho do "Mário Hotel", acoÍ1-

teceu ontem m.ovimentado,
jantar dos FuncionáriOS �o

, IAPI, homenagem a senhora

Doris Lebarbenchon.

o senhor Joel José de

Souza, anda as voltas para

fundar .em nossa cidade, o

"Clube Violinistico Musical",

para melhor divulgar a mú

sica. O senhor J' J de Sou- .

za atende pelo telefone .

3007.

TELEVISÃO: .A· GRANDE ESPERAN
ÇA DO� CATAliINENSES - Assunto

Economia e Planejamento ltda' ,cional.
ra.

<'
Rio: Feste.jando hoje,

,

"Bo(las de Prata" na cidade

níaravilhosa, o Secretário
da Saude· e senhora' dr. Ar·

mando Valério de Assim. .'

�---'�---._--'-_-'----

Como se sabe e o povo w�m a,compa·,
...

' '.'

n/...�ando com lituito' interesse,
.

já estamos com. No próximo dia 24, o ca

." (} c�so ,em foco, ocupando preferência um
I
sal Heitor Steiner, em

.
sua.

j'esfdência recebe convida-

conversações por toda a parte. e nota-se� mes
. dos para a festa de 15 anos.

mo que voltou a �onfiança no seio' de inúme. de Rosa Maria. O senhor E-'
- , duardQ Ros<:I, está com a

ros telesl1�dpdores da ilha e do conthú�nt€. responsabilidade do esmera

sôbre O assunto, devido'a long(i espera que, do serviço' �e bar e copa, ..

.

h
.

d d
.

.

Que circulara durante a

VID '.í� amort�('�n ? to �s.. at_melhor�s perE .1:ecepção de Rosa Maria.

pectrvas. Temos ai TV 'local, que ,i-tJltihí. bre�·i '

.. ) .;
�:' ::: :::

vemente ao ar com s,eu progi'ama de "GentE
Nossa" e outros aspectos regioÓais. Por ontn
lad6� ai "Sociedade pró.Uesenyolviinento

.

dÊ
Televisão ,em Florianópolis, está fazendo
ul11a propaganda inteligente e intensiva �ntre
todos aqueles q'ue já. püssuein em 'suas resi

dências, apardhos cl:� telev�são e do povo em

geral, pa}·:;-" 1 }'?'Z"'r para Florianúpolis, as ima�
gens da TV "PIRATINI" do Porto. Alegre
Para se chegar a �sse resultado e objetivo pri
merdial. da campanha'é llocessário que todo�
concQrram C(_}J1l módica quantia, pois, vale
mais· um pequeno sacrifído do que possniI
um apar�J.ho de televisão mudo dentro ele
casa. E' uma questão de boa comprcens6o'
somente.

HOSPITAL DOS SERVIDORES PUBLI·
COS - Estivemos, ontel11� mais uma, vez

olhando de fora por dentro, aquela majestos[
obra que honra um Govêrllo e s;eu povo. 'o

prédio se alteia em dois sentidos. Em dua�
direções.. Alteia-se bm:cando· o eS11"<;O, ele
vc"'ndo-se do pequeno morro onde está assen··

to .� Crcs('c no ccnceito e na admiração do fIe
'rianOIJoJitano que se orgulha de possuir um

l'n�piwj ;ti',' r tão reclamada pela labo ..

r�o�'��'j ('lS��Fe dos funcionáti()s públícos.do Es-
........

1;:H:10 e agrra 1crnado uma grande e inconfun \

dÍv.d realidade p�lo dinâmico govêmo dO' sr,
Celso Ramos.

PLADEM CONTINUA

- C. L, t 1': .u
'.' ,PreciSa - seProcessos ele [jmm>:iamento. Projetos Econômicos ..

Plane.irrmcnto EC·'.l!;6mE:o, Períei::ls Econômíco·Financeír<;·!"
1.,t1'0C II radaria. LeÇ.ísl�ção Fiscal. •

:;: ','

Horário: elas 14,00 às' 13,00 hqras .

Rua Jeronimo Coel,hó 325 � Conj, 10R - CaIxa. Postal'G59
FLORIANOPOI�1S SANTA CATARINA

Nd American Bar do Que...
. �ência palace o Presidente'
Ivo Silveira, p:Hestrav!3. com
os DeputadOS: Auro Vidal

I

Ramos e Armando Callil.---·II

',' ,': * --_._

Está sendo esperado 'com

grande espectativa 0- chá

que acontecerá na próxima
quinta feira, na bonita resi-

, dência do casal dr. Percy

Borba (Virgínia).

{
Os Formandos da "Facul-

dade de Ciências Econômi·

cas", estão em' atividades,

para a festa de formatura.

Pensám sel'iamente na es·

colha do "Patrono
.

e Para

ninfo", 'da festa que reali·

zar-se-á no salão nobre da

quela Faculdade.Certamente que vai estar.
pontificanct'o na rerepção do

casamento de Ver'1, Bonas

sis e Nicolau Apóstolo, gran
4e partEl do múndd social

e elegante de nossa cidade.
Nos s<:llões. do Lira TeníS

Clube no próximo dia 15 rea

Üzar.se-á movimeritado jan
tar em homenagem dos Fis

cais da Fazenda ao ilustre

Deputada' Henrique de Ar

ruda Ramos.
Sábado no Cltll)e da Coli

na (Lira TeniG), "1\loite da

Cindirela;:, movimentará a

elegante soil'pc. ***

Escrif.óri·o de Advocacia
DR. PEDRO PAULO PAVESI - ADVOGADO·

ABELARDO H. BLUMENBElt.G; PERSI A. HAHN, MARIO
DE OLIVEIRA e PEDRO PALOSCHI

Solicitadores
Rua Conselheiro Mafra ;_ 48 - Sala 2

Ações: Civeis Trabalhistas, Comerciais, Previd€!nda.
Social Lei n. 4'494 "Inquilinato" - Consult.as Dia�l8."

mente das 8,00 às '12 e das 14,00 às 17 tis.

CALÇANDtl
Com os aplausos da população da ilha P

do ,continente, a Pladem continuá sem par.
das, seu programa de calçamento e por outr\
lado, dá um apertão nos propdetários de p&\
seios que os têm semelhante a bocas desden"
tadas qu� precisam de dentaduras� E para
exemplo, a Prefeitura está> consertando (J

passeio em frente go edifício da Prefeitura..•
Outro assunto: Merênda Escolar pela

Prefeitura. Voltaremos �bre o assunto.
.

feitos um para o outrÓ� .. Suas afinidades
e predileções se traduzem pelos mesmos gostos ... pelo

.mesmo entusiasmo pela vida.,! pelo mesmo cigarro de

fumos selecionados. suaves. cuidadosamente combinados.

cigarros
�'\T"'"' .-

••,.-/

-woo
.'

,,'#; ,,.
de .. ,PC1rtt gósto

. '

DIA - 25 - 15,00 horas

FESTA INFANTIL DA PASCOA
MES DE MAIO

D:U'� - lo. às 23,00 horas
.. eh r�\

.

BAILE DA ENGRENAGEM
·põ�, q}no '{I,s 23,00 horas

, '

I

L.ocalizada à RU7- Clemente Rovere n. 74 _ p·<ll.j., "

"v. qJ3.l ma" DANÇA DA. CZAR.DAS

. Cr$ 3.500.000 - Somel1te à vista. 'Tratar com FC'., '.,_
iJJ:'JI)�,

)1. ��Jl'g�me: .23,00 horas
'.'

Palãcío do Govêmo - fone' 3845.
.

{; .'
'

'i�"�_ �h,ao cont!!:t BAILE, DA CAVEIRA ,.

y. '<'�i' :;!:"�":y;�:�l R:.f��!.

; .

. CASA - VENDE-SECIA. DE.CIGARROS SÓUZA CRUZ ..
..

:2 ..

'"

.� _.,.�.·�,..h�·��'{���;;�;;��fl�;�.p� ,�,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bebil:o Mercado de Emprego
ORBE�PR�SS" -::-",-0 .

em- de 'produtos "índustrtals, et . certezas na absorção da íárícs. Esta situação conti- d-, 1" salário. .Esperava
prego em. 1964;.,' mostrou-se ram a aplícacâo .Iavcrita mão de obra. Tal situação nuon em 1964, até a época que as vendas iriam aun '

incerto e -dívídiu-se em 3 de capital, se capital pod-, . . r' da Revolução, O mercado tal' embora com aumen

,q�ladrimentos' que; \ para 1\\08 chamar a essas impor refletiu-se. principalmente de empregos' acompanhou o de preços. Isto não se c

merecerem umajuiálíse cor- tànciàs reduzidas. no mercado', de trabalho aumento de produção e j.-, ractertzando, ou seja, ê'11-

reta, devem'· ser ."compara-
'" paulista onde a atívídarie vendas, hora havendo aumentos

dos "primeiramente� com O
'

plàno Trienal contrr- industríal.. é mais Intensa, As Incertezàs Que' se ca-' de preços sem contrapres-
os de 1963,. buíu ·'.substancÍalmente ta' começando. a reduzir a pro ractertzaram após a Fl!�':c - tacão no volume das tran-

, , 'reduGio 'do et;xip�.égo: ü' iÜ;','" ,CI,lra:'. de" empregados novos lucân e .« ceticlsmo ]'�íllJ,:.1 'sa�ÕeS; diminu iu as pers-
'À tntlacão no prir.,icipi:o. ,'PteS anunciacão de oue -os destinados �,'p,reencher as te qua.nto , aos programas 1 =ctivas futuras de uma

de 1963, qtl€,·ieV�Và alguns preços tendél:iam' a 'C;il' em '

vagas. Dian1e do fracasso ele estabfllzacâo e 0S ih:::,n maior Incremento da pro-
a proteger-se. contra: a:' que 'virtude ,:da política :00 'go- da tentativa de estabílíza- mantos nos mvestímor »- l' ..."A" <!f""f1,11ri:1 1(',1 l' rio'
da .do poder,' squisitivó; o vêrnc cconsuostaeiadn no

- .

.

fI
- .. foram confirmadas p('I". "".'. ::' êlc-l;bor'udio ele f_,,",,)?'<>s' , çao a ln. aça.o ' recru,�esce'-� -, ,

,
" ",_

dolar era, uma das· f::o;sa.� planO' C0Í11 vista a est?',bili-, em têrmos nunca antes vis cipiepte denlandR. Cf'''S''- ,"'p[!:anfe o despm!)rego,
que -at'é operários e· e,i-npre zação dos preços, le'jou ús

'.
tos �. o ébrisumidor 'reagiu quente do não ))80'},,11'., '()

gadas 'domgsti,cas ·chê!?:,àVan'l negócíos a diminu,il'f'm' -dE; '·volt:;::ndo ' a �omprar ber.$
a adquírir, Ms,i; ,todrc.úorte ,ritmo �' aunlentarem' as ir:

. aumentando'cos 'preços c 8a

.

Orbe-Presa
.

- Rio, 1 (A

braham Benemond - espe

cial (Orbe':'Press) A si

tuação Econômica Nacional
•
em 1964, mostrou-se com

perspectivas desestírnulan
tes para todos' Os setores
da produção.: 0.3. Estados
Unidos com ajuda externa
prestada ao Brasil, e al.ra
vés de seus conselheiros es

tão propensos:a considerar
como infrutíferos os esfor

ços do governo brasíleíro
em manter um' ritmo de

desenvolvimento com, esta

bilidade e contendo' social.
O comportamento da ati

vidade econômica do' país

em 1964, apesar , de apre- cento, correspondendo des-
.

sentar com alguns sinais ta forma uma redução de

de recuperação no setor li 0,4 por cento durante o fk

nanceíro, não em-respondsu no de 1964. Por outro J.a

com o mcrementa geral do elo acompa:nhando a que-.

produto. Segund0 estímati- da do setor primário e se

vas da Fund?,çi).o Getúlio cundário, o comercio par

Vargas, o volume de prc- ticipou com 3% para uma

dueâo rural de 1964, foi in redução da atividade eco

fei·ihr a 1963 em cerca de nomica geral do pais em '.

4,5 por cento. A atividade 1964. As razões apresenta-
industrial .apresentou-se .. das para' tão' desfavoraveís
com o seu rItmc .de -cresci-. resultados resídíram nas

menta em cerca de ·6, por. vartações estacíonaís, fato

cento, I),O segundo semestre res climáticos'adversos, e

o que foi porém ,ilisuficlE'I,l' o racionamento do' consu
te para aten+or a queda mo 'tndustrtal e doméstico
estimada para .� prímefr-i, de'- energia> até abrll-mato;
que teria alcanr.açlo 8,4 pt r inclusive falores pol Itlcos,

A Produção agropecuária
em.

.

1964; :relátiva:mente à
.

de' 1963, .acusoui sensível re
.

dueão. .' ,

fi""-

la diminuiu de 61%' e111 medido através menta dos diversos ",�tor:'

da' produção: chega-se a

concluir que não correspon
de à meta programada Pf;
'c� ação do govêrno 1J:1r8

1964-1966, cujo escopo con

-substâncía à .superacã» de

estagnacão .

econômica ob-

servada em 1963 retomando
durante os próximos dois
anos a taxa d0 aproxima
damente 6% 'anuais de
crescímeto do [JI'O :uto leal

médo, que prevaleeeu no

penado lD47-1961, e cri
ando condições para ele-

confronto com ", a . origem
animal .a extrativa' vegetal
- em 1964, atenüaram c'.e

certa forma a queda veri

ficada no "quantum" . glo
bal. . No setor Industrial o

volume físico da
:

producâo

do consu
.

mo de energia elétrica 13

de dados diretos, acúsou
em 1964 ligeira redução re
lativamente a 1963 (9.4% I.
O . confronto entre as po

,tcticas monetárias salarial
e fiscal, com o desenvolvl-

Atencão,.

,., ,t

Venda .de Carnet Bancár,io
M,orro dos Conventos

loja,S

'''Esta 'situação �tssnme .

', proporcões cálamitosas

quando este destaçado ;;e

tor 'já havia dec�inado; (,!1m

'l'�láção 1962. Quer ' dizer

que os dois anos que 1;)re
cederam a 1965.' Foram de

'; . insucesso. O set,or agríco-
,'/,

'. _J4
---._;..,------�._------.------ _.....__._:.,,_....----�-,---�-_._--- _.__

.
- .

_'

EdifíciQ Jacqueline ---------,-,-- --

vá-la 'posteriormente par
7%, Supondo-se lU}1 incre,
menta demográfico de ;.;

por cento ao ano, essas t
xas assegurariam um f'

menta anual .de renda '

ppita de L:,5 per C'-,"ltJ
::.5 por cento resprCL
mcn te,

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

Expectativa nos tirculos Ec')nôm!
cOS: Revisão Carnbiãl Causaria

N'Ovos AUnl(�nfos

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

D I se o s

CHEGOU
.

,'� MONTREAL; 13 (OEl
Aí.fdacioso assalto foi per
petrado est.a tarde cont.ra o

ROY'l1 Banck of Cl'mndá, Os
ladrões arrornhar:un o no,

frp-forte do B:ln(,o, ('0111

.
Q

,'o -

"

/

(
/

ODE ,VOCE
-

ESPERAVA]
RiO, n 'C't, - Reina

illte"'�a f-S:; ,;nJiva nos cír
cu-'os prs 'l',_;.',·(� ante a

pos3:bili .,�. l:' c,c o Gm:êrno
l'eve" istG f'. :\�'mentar 2-

taxa carr.bLü A providên
cia é !Y(:i' ]',: a em conse

quência da ,;, ntí.í1ua des-

; ',"

P. DUTRA

Banda de Música & Audio

Fidelity

CARNET BANCÁRIO

.'Apl;esent'1ndo um repertó

(
rio de 'doze músicas, o Long
play Audio Fiáelit-AFLP-

1503, foi especialmelJte edjta
do e dediDado à Santa Cl'.ta-

1'ina. •

Q p,resente longa dura

ção foi gmvado no mês de

dezembro' (64) !tqui mesmo

no nosso velho Teatro Alva

ro de Q!ll'valho que sefviu

de, uma maneira improvisa-
da de -estudio, onde foram

colocados inúmeros micro..

fones Telefunken' M·250 e

U-47 com naipes separadas,
para uma captação melhor

dos sons instrumentais. Re- .

ssalta-se qüe os técnicos

que ,'lqui estiveram· lutaram
muito com êste problema,
mais não conseguiram uma

equaJização melhor entre os

graves e agudos. Esta dife,

rença é notada em c0rtas

emiss6ras de rádios. O :[IP'

portante' é que'o disco foi

lançádo esGndo a inteira

disposiç1io cios amigos dis

cófilos nas casas especiali
zadas, que, sem dúvIda al

guma, é' um tento. Apresen-.
tumos os nossos ,sincenl'os

parabéns à turma de músi
cos que �i�eram o encargo
principal 'para aue esta gra
vação tivesse êxito, e ao lí

der Capitão Roberto Kel
um dBstaque especial, pelo
excelente· desempenho da
nossa briosa Banda de Mú
sica d'1 Polício Milit.ar
Na face "A" encontramos as

MORRO CONVENTOS
.. .

-

O melhor negócio do ano é a compra de um CARNET BANCAR lO MORRO DOS CONVENTOS
Zona Nova.

Você adquire 'um terreno na P'raia Morro dos Conventos, o melhor. e mais bela zona da orla
. .

marítima, paga apenas 3, O O O cruzeiros mensais e concorre tO,dos os meses, pela Loteria

.

Federal, a fabulosos prêmios triplicados.
•

Adquira o seu CARNET BANCÁRIO MORRO DO� CQNVENTOS'':_ Zona Novo
- e concorra mensalmente, aos s'eguíntes prêmios triplos:

fi'

1.° PRÊMIO., GORDINI DA COPAGRA
UMA CASA 'TÔOA MOBILIADA
E UM TERRENO -

2:° PREMIO: UM TElE"'ISOR AlBANY.
UM ARMÃRIO DESCOBAR E

UM COlCHÃO DE MOlAS
COSMOS

4.° PR.tMIO: UM FOGÃO A GAS FlAMEX
UMA COSINHA AMERICANA
SANTA CECILIA - UM TERNO
PARA SALA COSMOS

3.° PRÊMIO: UM ,ARMÃRIO' DESCqBAR
UM COLCHÃO DE. MOL-t\S
COSMOS E UM TERNO PARA
SALA COSMOS, '. ,

5,° PR�MIO,: UM FOGÃO'A GAS' FlAMEX, .

UM TERNO PARA SALA ,,COS
MOS - UMA CO'SINHA AME-

.

RICANA SANTA CECiLIA Corto Potente N° 329

Uocumentação de
acôrdo com a lei

.

banas de d�namite, Até ago
l"l não foi divulgado o mon,

k,nte do f\\1'1'o, a l'é'ditando
�A contudo" que o mesmo

so))e a um milh?i0 rip dóla
rps.

cruzeiro
da ta.\(

os prec

COIl1 o 8·:.:�:lll�:j.��

carnbjal, ;"',')::' ::1

:mportad
ref�t'tind() se �{·bre a po

puI8.cQ'o, ?J:"'� :('ularmenb'
o a'lrn0:�1:) (h,s precos dl

gas';!ina c r, -, t.·:igo.

seguintes músicas: Cis

Bl'tmco - lVIal'cl:,l, Idtclo

3n1'c11a, Dai a Cesflr o qL
é 'de Cesar ..... lVIHI'cha, AlE

o,l'in - Comandante Lm

Ribas é Hino do Estado (1

Santa Catarina, FACE "P

Brasilia, Ancoras Levanf

tadas, 1\1arc11'1 MilitaT,
Flagel:;>,dos,

'

Saudade da \

nl)a Terra, finalisnndo C'L',

Aquarela do Brasil de ,',

Ban:oso, Aparece n'1 c.r

clêste LP, m'na vis1a par.

dé) 'Palácio do Governo,
)"1a foto· em côres de Ir

;Ering, Recomendamos Ê'

Long-play,

Novidades CES.

Mais uma vez nos dir

elo a vocês, com ótimas

'vidades da 'etiquet'1 CES.--;"

vão elas: Volume XIV apre

sentando As 14 Mais, Nêste

Lp. encontramo'S 14 autenti

cas sucessos para jtllventu
(le. Nele você encontrará
Roberto Carlos com mais

un sucesso Histórico De

Um Homem Mau. e um dis,

co dos mais soHcitaáos.
ROBERTO MULLER

Lp agm>rdado com grande
expectativa que fará suces

so na certa. Principais fai

xas: Nossa Noite - Sepa�a
dos -'Recompensa - Que
Me' Mate - A Bebida
Nunca Mais Brig.'1rei CaD, •

Você __: Cal?tiga-me' - Tris

te . Exemplo - Onde Estás
- e Fruto Amargo.
'No Lp. 37392 encontramo"
'Isto é Dança Volume V c

Sidney e orquestrá Lp
qual você poderá, tocar ai

furar, própriO para dançrl

"

CONTADOR
Pr;ocuramos elementos que possuam só

lidos conhecim,entos de· Contabilidade e cmr

bastante pratica erp.' assuntos fiscais e legi�.
lação. Cargo de bastante relêvo em nl orw
n'izaçã�� Firma tradicional. Convidamos c;

pessôas, interessadas a: envia.rem "Curric

Ium Vitae" completo. e pretensões Pé."

"CONTADOR"; ale. deste,Jornal.

, I

Informações e Vend?s:' .

SDCIEDIDl BBISnHB' DI NfGOCIDS IMDBllIARIDO lIDa.'
Av, 8prge's de MedeirQsi340 - Sôbre !oi� -
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De, Importante Indústria

ORBE-PRESS (RIO> nhía de Oaroonos Coloidais A Companhia de Carbo- da Salvador-Mataripe. setor inàuiltrlül o tota, de
IdlJallzada por um' grupo (C.C.C.), que se destina a' nos Coloidis, que esta sen A fábrica comecará a ,,( 120.üOO m2.
de técnicos brasüeíros, vem fubricar "Negra de FU).no·'. do instalada com capitais perar j; partir 'do último '

•

de 'ser formada na Bahia, matéría prima índíspensá- 'brasileiros e uma substàn- trimestre de '1966, desde o' "Negro de :Fumo", tra lIIIlcom auxílío da Aliança pa vel à indústria de pneuma ctal=ajuda do Govêrno dos que conrírmadas os entre- duçáo brasílcíra de "car- ""
ra o Progresso, a Compa- tíco, Estados Unidos através, da gas do equipamento impor bou black", é um produto ,iAliança, torna-se no campo tado. Em seu primeiro ano ootído com o craqueamen- III

da petroquímica
-

um fator de funcionamento produzi- to Incompleto de resíduos llI'

importante para o 9('SO'1-, rá 6.000 toneladas de "Ne- aromáticos pi'eferencial-'
volvímento econórntco 110 gro de Fumo", dez mil to- mente de origem petrolife- ,país. • neladas 110 segudo ano (': ra. trtílízando-se uma téc-

'

A participação' da Alían- 15.000 no terceiro, havendo nica, especial com' eQUiPa-_'do
ça no empreendimento é possibilidade de - ser atín- ,mentas modernos.: .a qúeí- ,o representada pelo tínancí- gído o teto de produção an ma h.,w',,,mpít:,l.a de. ,resídUo"S ,"cumprimento das exigências '

,

amento de dois milhões .de tes do prazo estabelecído ....aromatíccs provenientes (te',Ú;,cai,s do, tributo.' 'Ildólares para aquisição de devido à grande experiên- 11l1Hl reIlna.::j[l de petróleo ,.Outrossim, esclarece que '

equipamento. '

cía da, "Phillips Petroleurn dará uma orcducão índus- •
Esse financiamento, deve Co;mpany", dos E;stados' u- tríal de "Negro -de F'mno", "

rá ser pago em um prazo ntr'os, da qual a Compal- cujo emprego maís genera-_
de a anos a juros anuais, nha de Carbonos Coloidais lízat'o é na industría de au _de 5, 75% a partir do -prí- utilizará o processo e a ;:;& 1,()l1l(�V(,;S, Ele é misturado �melro desembolso, ínícían- tente. com borrachn natural ou P

s:"t,._(tica. segundo a formu- _
-a (lr' C8-::�"t fa,bricante. Em,.,pnCt1l1latico. ecrca de 40% ,

('�r' seu pes� é ele '"

'-l';r�g�i.'O (I
de }!�umo" e o restante é.br:narha. com H,ma., pequc-

'

,

))í�sjn;'l C'lwntij:J.(lr- de ov_- •
t"0S (l,rPq"os ('ue (jão C0"-'tflS Cfl,rn cterístic�.,s [W T).", CU

_Se 1;5.0 fô"se u+i];;;:fldo , ('

, ' .
"Negro cli; ,li'umo", a dura-'!Í
çio de um_ pneumatico não l'l
iria além de 5 mü 'quilô- ,
me,tros rodados. Além des- ,
�'t:;)��i�'Pr;,���;',\\�1)��:�o� �:� •
bém, em, tintas para a im •
pr,msa,

,

eletrodos, mistura ..
enm t'p.vest:mento d.e estra- ,.

das, tintas de parede etc. __
•
•
•
,
•
,
-
,
,
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,
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•
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Informa,ções ,do lmoôsío de Renda,
A DJ<'::LAGACI/\ R:l!�GIQ..

NAL DO IMPôSTO DE REN
vigentes, esclarecendo
'melhor modo possível

DA esclarece nos contribuin
los que além da dívulgação
nue costumeiramente, faz [L

través de jornais e rádio
emíssõras locais, mantem
um quadro de informações
e. avisos 'sobre as dísposí-

. vseus funcionári.os, l durante
o expediente, da repartição
estão u. disposição dos ínte
ressados para orientação e

informações:ções legais e regulamentares

CiO a amortização tres
após.
A fábrica -c.o.c.v, está sendo, construidos sete ta.i

ques "para matéria" prime.
uma moderna estação pa
ra tratamento de água iJ,_
dtlstrial e potável, uma

caixa d'água ,com ca�Jac!�
da,de de 55 mil litros ele

água potável, além do grU'.l
d!: armazem p'J,ra ,éstoca :

gem da produçào. Os opr.-'
ririos 'da "C.C.C."

-

ccntar80
corn um nioderno refeitór,-o
v,\stirio do, tipo adequado
para uma indú�tri.a do s'Ju'
porte e p0�f'.?i['30 8,�1 nss'�
tê)'cia mC:'íl!en. P. soeh1. O
tots I (ln ii.r,�J.n. 00 j)l':'opl'ieda
clr- (la f'rr::.:--l·�<)·,). I'; {le llUl1 rnj
]I;:?'o (\. ?'J3 11l"·:l9'."'S n:J!1.':lr8_-

Presentemente, estão

Prazo para Declaracões de Renda... :�.

,é Impror,oga.vel'
sendo construida no Muni

cip!o de Cnndcíns, a qU:1,
tro quilômetro da Refina
rIa LandulJ;o Alves e à mar

gem ela estrada pn -;i':n e-' t:1ção da declaração de r'endi
mentos das pessoas físicas"
q qual '€:lI."Pira a 30 de abril
corrente em todo' o país.

Rio, 12 - O Diretor do

DepartumentQ
-

do Imposto
de Rend';l. L.'1iOn1lOU que o

Govémo não pretende pi'or
rogar o prazo de apresenta-

--------

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

VENDE·SE OU .TROCA-SE
Vende-se ap:3.rl i.! :n,mtos

elo p1'3clio tla l'Uú Amta
CE\l'ibaldi U3,

Tratar c\.im
B, Tolentino
,rlimo Cê ,l1u.

sr. .A�,U:êHl3r
ii nA'! JGro
l-B-s/l:J, Ho-

Uma, casa, de madeira com o respectivo teneno iIe

10 x 32,llltS. sita à'rua Dr. Fúlvio Aduccino. 12.27 (S,,'
vidão :lO lucio da FarmácIa Doris) no' Estreito por, uma

na ilha e que fiQue -pei·to db centro da cidade
Tratàr na mesma. SCl"c1o 80

falta um
rádi'o em seu lar!
(o' rádio só da mamã,e ...)

B 3 ROO-A -, Excelente receptor
de mesapara corrent(,l aller'nada '

de 110!125/�20 V. Dotado de 3
\ íaixas de ondas. Anlenas incor-
,

'por-àdas: ferroceptor e,de placa
paia ondas curtas. Ótima sele
tividade. Deéorativa caixa de
madeira com frenie em plástico.

Claro' que sim,' pOIS as "crianças" tomam 'conta do rádio
para ouvir "twist" e "hully-gully" e'ela perde os programas
de que tanto gosta., É isso mesmo: farta mais um rádio
em seu lay; .. o 'rádio só da mamãe .. , (Ela,se ,encantará
com a idé[a). Escolha' para a mamãé um rádip PHILlPS,
com aquela qualidade de som' incomparável.

'

.;
" ,

B 4 R 06-A - Elegante re

ceptor de mesa. 3 faixus
de ondas. 'Inciicocior de
sintonia. Duas antenas
internas. Tomada para,
ligação de loca-disc,os.
Excelente sonoridado.
Moderna caixa da madoi
ra, com frente p lilstica.

, \
,

B5R90-A - Receptor de alto luxo, com FrDqii�w;:3 MOdulada e
EstGrooíonia. Disl:ociU'JO O:.JPLEX, 2 cai'ais dtl SOI11 separados,
para ropi'o0ução ostereof0l1ica. 4'faixas de ondas. 2 a!to-falantes
"duo-cone"(valell1 por 4 comuns);f-\rroja�o móvei ds linhas pIa 'las.

������ � �� �__���__�b., �

.'

� \.; �

• '
.: 'I<.'\�-,U'W "Ki\ti'!l\(H,H',\U:f

,

N � ,À,.�se1"1';)\éi� Legis):ülx2
de f.\C .. \�D,ie as ouínzo horvs

,
'

"
.'" ele 11""�n,\-er:� B. c·.e!'.i:�.!:1()"!1ia � �

�
....

-

ta�ri(·ão· d0�: ·t.r:=lb3.1.fl.GfS lcgr�"
la j :1,:'0':;' clt) a!J.(I 65, O Oover

n,ndo't" C?ly·:"' r1·';1,�.os�· nH oca

�'H\:J fr:ró. a 'lei.turc. 9-s 'men

�;�.r��e·;1 !!·over.narr�.f)ntn.l elo

H'-,'o fj'!, A Sec;são' so,enc se-

1':': l)r(?si.(�i(12 pelo Uep'.ltado
I,�,o' SH':o;,1."R. Estarào pre

�.1=�ntef. BH�s nntoI"jda.des c_i
vls '11iJ.il<_l"'es e e�,1,e8iást.ic?s,

A CAl\{DE ontem à n");te,
'esteve reunida para orvaru

lar uma camnanha contra

,� alta dos preços.

\1:UITA gente não gostou
da aumento de passagens
solicttadas pelas ernprêsas
de ónibus da capital. Aumen
to é obrigatório haver mas

não muito como, elas solí
t,:;"'l, Certo o aumento nas

rl8s!"ê:làens - errado as em-:

-presas com ônibus velhos
cfel'eée'1elo perigo para os

nf.'sS3geiros - como um d.a

Taner.

ONTE1\1 este"e ria "Ilha-'

cap." o dr. Osmar Nunes -

Di-retor elo Mal'ambaia ,Ho-

•
-
•
.'
•
•
•
,
•
•
f
•
•
"

T�STr�!El:r, 6.._1\1 Tj�1: '"Ilh:J.-

c':",;" (I Sr. e Sra, Majo:r Av.

C�is�óf",n.O, Major Av. Gl.lÍ"

111e,nõe C,,.l, ambos do P::l,r-
,

(lue de "�,e,·onáuti.c.ia de São

P:1úh\ �:(�e ;')81a
.

p·�im·el.ra
,i'27. v:isi,!-�,r:lm a nosS,,", cida

de e gostaram muito dq be-

1l)7�a �8,i\��'1l da I1ha. Foram
)',."I!,' '0';1es (1':' c3,sal. C,)mau"

dant'?! A'-" ,Jorge .José de

C"T�;r:n:\') -- don� TerezL'1ha
__ I)�ra um jantar reuniram-

. 'se nó Ql!erêTlcía Pahce.'

CIRCULANDO na "Ill1R

('81:''' o dr. L::turentii1o de

de; Barros Lima, da Cidad�
'de Il-ineópolis, CJue veio
manter contacto com, o Se
r,retári.o d:'1, Agricultura
Depu.t3do Arrt,ôni.o Picheti.

•

,
•
•
,.
•
•
•
.'
•
•
•
•
.'
•
,

,�Ó 'PR.�"';"mI-'J'O A'e .l'nU1Vil-' "[ f ./,
le. 'sr, Helmuth F�ÜÍ!;��t:,'on- , ,'. ;'
tem vi�itou a Redacãó....desté -�, ,I,'.' �;,;:
'Matutino e gostl1u muito da

- '�.II!I �, ,"

�emodelacã0. ,Foi recehido ,� "
,pelo g-e"'ente sr. 'Domingo$ .,'de Aquino_. , .

",'I
"t ',1,

· "

',�",".,':;,'
'j

"":

-
· '
· "

,"
..

.'�',
o'. ",:'

dê l=\ ...",,,f1i"l, Hfil''''':'o,,.,, 'OU<) o "r -',

Presidel'l.t.e da Re'Oública, es
'Sf ;;:� :'}',

tá', co!!'itapdo de enviar ao ..,. '"
COn"1'''8SS0 Np',drmal, um '_'

'

,

��l��i;;:l������t0t)�(�.:�:n��� ,:,�:,:': "�:?)..
rid"rle de vAnd1'Ylpni:os aos

, ... '_

fundonários dos Três Po" ..
'

deres.
, ,�p'

l!!STE Matutino sÓ vai

circular no próximo domin

go� com isto quero regist�ar
e antecipar" nossas ,felici.ta"
(:ões' a Primeira Dam� do

Êstado - Dona Edith Ga-

,m� Ramos, pelo seu aI'...1ver

sário mIe vai transcorrer no

próx�o ,sábado - dia de-
.

-

tel, que entrou em ent�ndi.
mento cO,ui o Colunista no
sentido de oficializar cOIlvi
te B. Rainha da F8Íl'8. do Cal

eleita em
,

Tl'üio próximo em' NovO'

Hamburgo. una p�ssar dez
'dias com tôd"s as despesas

çado que será

l'eg'Ss. 'nafllle1e h"tel de, ve

rm:leio do Balneário de Óim
boriú,

zessete.
l

COM malas prontas pa�

conhecer o Velho 'I-.lr\.�do, o'
sr. e sra. dr. CarlQ,s Bastes

Gomes; que deverão en1bar,

'_, ep,r na' pró�jma "s�,guI1da"",
,

feir,<.'t. O rot�i.ro de. S1� via�'
-

:'�

gem'�,tjll.ge os ,prir!c\pais' p�r
ses da. Europa. Urna lista de

sou�eriir foi o,rganizàda,
.

c()n�t,it.llinrlo uma -gra�de
,'Pl'eoc�pação no belo, pas

seio que vão inici�,r.

O' RR:, Jàão Al'no Bauer"
foi indi�pdú ao Sen"do, 'Oe

lo Presidente. para inteP:'rar
Ú Conselho Ad"'1i.nistl'9't,ivó
dá t.fáiiã< 'EcríT.i';Ç";"lêá �ecte-"
ra'r de Santa Catarina.

Ó PREli'EJTO Vieira da-

NO firio ponto de i:eunião
da cidade, �uerênclii pà1ace,
ebtivérarn i'e�nidol? os s,ts�
Dçputa�o I';O 8ilveir�, De

put�do Armando Ca111, D�
j:mtado Aureo Vidal Ramos
e o Engenheiro dr', Alberto

Ferreira da Coshi, � mais
,

t .. d"adiante nUlI1<l 0\1, r� TO a ,

o dr. Paulo Pereira de 80u-

d Osvàldú Meira e 'Ve:r.n., r.

reacJ.cr Domingos de Aqui'
no.,

,Rosa. está de uaraberis pi-'
'ló desenvolvimento (lue �Tein .

fazendo n� Jld".,inist.rR�ão
da Pret'e1tura MUnicipal.
COn"lent.arei, ..
O RJ?" ArivRlrlo dos Ani'ls,

barr"'an dn A"""er;�lln Bar
do Que"'ência 'Pal:Jce, ret0r
nou de uma viagem' de fé-
rias.

uroeeden�es

Foi -marcada para o dia
, vinte e tres de outubro pr6-
ximo a IV, Feira de Atn(')s-

tra ,o.e' Blumen�u.- Em, gran"
des at.ivrdádes o:, 'destaçado �,

"

Industri�l Dr.' Ingo 'Hering,
Presidente da Comissão Ex

cutim do COEB.
O SR. Heriberto Hulse e-

to, Deputado A!v'iro Catão,
ontem almoçavan� no Q,ue
rência Palace. O De'Outado

'Catão, vià.iou ontem paraCONFORME venho noti

ciundo - próximo dia vinte
- e quatro' no Lii'a T, C., às

dezess�is horas, será reaU

�ado um elegante chá com o

desfile' das fantasias do Bai"

le_Municipal de 496�' �e'Fpolis, numa promoçao o

Clube das Soroptimistas.

para. o Rio de Janeiro_

O JO�NAL Rad<l.l' na So"

ciedade. que será lançado
próximo dia primeiro ele,
maio, vai fazer lembrar o'
"Shoping News", muito CO

nhecido na Guanabara.

DESDE ontem' em Porto

Alegre, os 8rs. dr. Fulvio
Vieira e Marcilio Medeiros

'> Filho.

E POR falar no Jo1'n'1.1
Radar na Sociedade. próxi
ma quarta-feira, no Querên
ela Palace haverá uma reu"

nião com as col'l.boradoras
e colaboradores, para uma

homenaO'em e aot'esentar,s.o
da "Public Relation,l, 8rta.
Neusa· e Zanét.ti. Os SrS. e

CO�roRME noticiei hoje
quinta feira seguirá para _,0
Rio de Janeir(i) eni viagétn:
de ,férias' 'a, simpática Stt�_
Lourd� Damiani.

Sra. - diretores das firlI1'1.s '

'comerciais aue estão 'pres"
tigiando o referido jornal
serão ,convidados éspec�ais ,

., ':7 ..
1

par'!l- o evento,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i'�1:nis.tério da. Educação e Culturfj
n>/€rsiaade de Santa Catariha

Pedro Manoel doo �antos
.

Cóllaço; 'silVio Là.hmkull�
Valrredo • Q1..álitinó '�.vaJêr�te

.1

j)", or
1
«rn cio seunor Dí-

·

reter ds. Faculdade de Ci

ências económicas ela UI.l'

çersiclade '"Cle santa Cata
rina c nos têrmns do Arti

go 30. da Lej 11.0. 4.464, de

9 de de novembro de ,1964

dex,eit:lO comparecer a Se,.
cretaria desta Faculdade
'no prazo .de 5 .(cinco) dias,
a contar cu data da publi
caçâo dêste, os alunos a,-'
baixo relacionados, afim
de apresentarem a justifi
cação necessáría, pelo não

·comparecimento nas . elei

ções do Diretórío ,Estadual
dos Estudantes:

CURSO DE ECONOMIA

la. Série
Altair da Silva Cascaes So

brinho; Elci Irene �rçal
FoabfJ.,id; Flávio F!.ôres
Zippel; Luiz Franco Lima;

:t\·fauro dos Santos Fiuza;
P..;carrJo da costa: S-érgio
Vardânega; Airton Perrone
Machado.

2a. Série
Ya;ra Coe�ho de Souzaé He
inz Coelho;. Mário Angelo
Alves Wildner; AdoÍfo De

ner Filho;' UbaldÇl Klann;
Odilon Lunardelli.

2a. Série
Ademar Rogério. \lbino;'
CrenUde Soares Rodrigues
Dionísio Rogério Schmidt;
Genir Destri; Jos'é An'tônb
:la Silva; João Batista Fer

reira;' José EsperidiãO de

Azevedo; Irineu João S-r;in
doIa; 'Nagib Ascendino Fa

rias; NorivaI Francisco .Pi-
·

azza; Osmar Klauberg; Re

nê Pi,res Machado.

3a. Série
.

Alfredo Muller Filho; An

tônio Carlos Lennkul; pu
miense de Paulo Ribeiro:
Edson Carlos Teixeira; E

vangelo Spiros 'piamapta
ra.;;; Flávio Veloso da Sil

va; Hugo Severino Becker,
José Luiz Vi€ira; João Ja

có de Sou�a; João �e Sou
za Ouimar:ães; Jackson de

Paula Kurten;' Lê-nio Ma

chado;- Maurity Dal Gran

de Borges; Marcio Pint-o da

'Luz; Newton qa Cunhi:l.

Lisboa; Ni'ton José Andra:·

de; Mário José Mateus; Os

valdo Meira; Waldir Car

reirão; Wilson Raymundc.
Karp. '-

F10r'anópolis, 13 de abri
de 1965.
BpI T·::a. Marlene. D. n·

Pira NI"�t.o
Secretária

3a. S�rie
Antô11!o Vitor de Melo Lu

bi; Haroldo Ruediger.

· 4a. Série.

:Hp'-'rique JOS6 "Peh'ão
Hamilton Cord�iro

CURSO DE CONTAD0R
,j

" .

Carlos }.t'ran?\oni:. L1tiz A.
() .. ;. HO"<Ta' T·<ll1ricy Lis
boa:

· ...TplSO.. ]\/I"a.1:'tl ....s:. n·

da ....yr José dQS Santo�'

lia ã causa aa üoeruade.
Muitos dos quais trouxeram

como "troféus" doenças
que os anos acentu�m.

E D I TA l
JUíZO DE DIREITO DA

PRIMEIRA VARA CíVEL
DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS

Edital de Praça ',C0m o Prazo

de Dez (lO) Dias

O Doutor EUCLYDES
DE CERQUEIRA CIN:

TRA, Juiz de Direi to

da la. Vara Cívél da

Corr•.arca de Floria

nópolis. RC. na for

ma da -lei,
·Fi\.?:." .:. •.:. a todos que
êste editál de praça' com o

. pràzo de <l�z (lO) dias vi

rem, ou do mesmo noticia

tiverem, qúe no dia 19 de

abril do corrente ano, as

15 horas,
.

o Portf;liro dos
Auditórios' dêste Juízo, le

vará a público pregão de

venda e arremat.a�<\.0 à por
ta principal. do Edificio do

.Forum local (Praça Perei

ra Olivej,ra, n. 10), a quem
m.ais der e maior laY1C(l
,oferecer acima da avalia-'
ção. os objetos a seguir
transcritos per>horanos a

JOÃO J0SE' MUNIZ, na

ação eXf'cut.iva que ll>le mo

ye JOSEMAR A. DA SIL-

VA, (autos n. 398-63), em

curso nêste Juízo:
t - um ra ...ro, ma·rca

Pioneer, modelo P.A., 12,
n� 245.403, móvel de imbuía,

. pinhão, em regular estado

de conservação e funciona-

mento, avalia':::o em ..

Cr$ 40.000.
.

2. - Um toca disco, sim-.
pIes, com três rotações, n.

104-557, sem cristal e sem

agulha, em regular esta:lo

de. côn,servação e funciona-

mento, avaliado' em .

;r$ 15.000.
'

E�n virtude do que, ex

pede-se êste, bem como

outros 'iguais, que serão

publicados e afixados na

forma da lei. D�do e pas
sado nesta 'cidade de Flo

rianóPol1s, Capital do Es-:,
tado. de Santa Cata·rina,
aos vinte e três dias do

m?!s "e março do .ano de

crevo.

BJ\ �T1\.T'T'P A
Juiz d.t' �;',..o;to da la.

Vai:â" CíVel

!...--_--------------�...--_._-_.,-

.'"

Esqueça
o resto!

(du�ante muitos anos você só precisará apertar o boté ,»)
E que e7tá Caixa de Descorga é Brasilit·- é feita dentro da mais rigorosa técnica.
Seus acessórios são perfeitos e inalteráveis sob a ação do tempo e da água: Seu
obturador • cuja guia juntamente com Q anel de borracha maciço impedem qual
quer vazamento - é um dos pqntos alIas de qualidade. A Caixa de Descarga

Brasilit sC:fr' ..

""}J,' prontinha pá"fê?'(�J5éação (sem
qualquer r6ft ... 'mi: É de legítimo cimento-amianto e

traz a marco"Brazilit; além de Certificado de Garantia.
Também à venda o modêlo' BF (Externo) - COIP as mesma� ca
racte�ísticas da qualidade.

.

CAIXA DE
DESCARGA

IVJi��sfér:o 'da Educação -e Cultura
Universidade de,Santa Catarina

.

, ,- ,
- "

.' "

Faculdade '. de Cirndas Econômk�,

20-4-65

c o iH T:J N IC A c A ()

CLUBE XV DE OUTUBRO

FUNDADO EM 1921

SARADO DE ft...LELUIA'

CARNAVAL.

INICIO 24 HORAS

•.J

)edit::as pe o DN_1S' nas 10-

.;alià.ades em que não h01

u pcss_:..mõ.aêe im.ei.ata
;�.1 .� c;:'n·'='l, "BO ÔO AO·�·,,('IIja)·.h v<.ç" 's' , . �o'-' .....

. ,. :;ô·tc, as qnl.is serão es

",""leei as as tas:s· de re

"c: ::;, r içcs, não

lJa Assem lóia G, nab (1

Descoberta' cana '�(ai)(jnl
aro 14 (OE) - PO!.lCOS dias após ô· ve carioca a S[L' fü.�:::1) de ]10Vp escândalo. A

nomeação ilegal de funcionários sem con- .ravés do deputado Everar lo Magalhá. s
curso para ernprêgos na faixa salarial de 600. Castro, chegou a denúncia de que existe uma

���la���eAntanásío Cardoso mil cruzeiros, volta a Assembléia Legislati- "caix.nha", para corromper parlamentares
Adílson José Vie�a;"_ t; e leva-los a rejeição do veto apôsto pelo Go-
ton !'Toviro Reis; AL... ,,0 j . T

d
.

1Celso Corrêa; Carlos �I_[on- vernauor Lacer ta, ao prcjeto que regu. a-
teiro Vila Verde; Ernani t:X Iombatentes em itaJ"a'l lsentos menta a área das construções civis. 'Em resu-
;r.sme Glória; El'siárioL\,,, . .

h ds "'f'mo, a caix.n la a corrupção , s gm ca queF�:-re;ra; Gentil Be'brarna , -

Ht;;lclo Toriera; J'oáo JOrge
. do Industria e P·rOHssoes diversos parlamentares teriam recebido vul-

de. Lima; João Batista Pe- .

d
'

t S
.

l'h barit d' Todos os ex-comoatentes .;>"LlÇ"'O que se eoncs e a- O a }'roplna, para 1 erar os gal.an os a·reirà; José Antônio da S'l- ,

filiados à secção de rtaíai. queles que tiveram sobre
zona sul P'" r-cr-io d 1

va; MarIa da Gtória Lt- . ct , LO,· '1 nan O �ucro enorme COHl'
serão isentos de ímpôsto os ombros a tarera úe sus-

ma; Mário A. A. Wildner.
tentar nos campos da ua- setores desonestos.

Nalcir Salomé Silva; New- de índústría e pror.ssao.
to" Aires de Alencar; ota- Matéria regulamentando o

assunto foi apresentada na
cv..'o Florentino 1-\{acha.do;

Câmara de vereadores da-
Pa1.1'o Lníz Bastos Silva;
Renato Marisur; Roberto quela cidade. JustA. sob

todos os ponto's de vísta, a
JOSá Vaz: Roberto S0'l.,eS '

Dias;' Rubens Amarilho;
Rodolpho Sebastião Tc;'"'o li.
Sebasttão Furtado Pereira;
Valmor Scoz; Valter Nunes

Teixeira; Walinir José da
Silva.

Dentre os livros que ulti

mamente as Edições Malho·
mi'l e T'ovecp..,to" f' SPS�r.)'l- f!:tmentos tem pôsto ao al

ta. e cir-co . Eu. (Car'os Sal- oc:an�e dJ leito bru'sileiro, ser
ctal1ha'), E13crivão, o subs- vL.":do patrioticamente à cul

tura 'nacionnl, um dos m::.�s

intereS6antes é o que se in·

EUGLYDliJS" DE CERQUEI- t:\tu13" KVOLTA DO MAR
. EGEU", da autoria de F� ·.er

B�_rh. "Eg�u é o n:�r c:,1�
mares",

.

diz o eSCrlcor. O
-' 4n1If.tilha•.1-tlÍ!.s' suas-' ondaS

foi a canção de ninar que a

Europa ouviu qU'lndo es '-ar'
va no berÇo".
De fato, foi pas pra�as 'da

Hélade 'que a Europa ini· aprecir.nda esta valiosa f:cn

dou a sua vida cultural. O �,"ibuhl'J de .Ba·.1"" à cu t.1

'des;\.pr.re-::Lw,entó du's t:l:acU- :a ,U:1i..'!Cl'::..a� �e'1":lo :m.- em

ções P1i.tológ�c-'1S confunde ':;:·.1··::-::s ;'''S� .," e- ��'ji:,ll"'�,
. de"sse v�lu nc, ilustr'ai...\.:J co:::nse no.Espaço Egeu, com

.

s

primordios do períodO his· fotografias, t8.is como: O·

t6rico. Através dos· sécul�s. !\IIar d<ls ';,1::nes. U'n Pe1ue-

her.óis e mercadores, gene- no ConLinente (Creta), Os

rais e cientistas, piratas e Homens de Sescl.o e A In-

artistas, pel'egrinos. apos- v?são de Dí!"Y'eni e outros,

tolos, aventureiros e dester- mais se desdobra êsse livro.

rados naveg-aram de. pôrt.'"', em apre:::iáveis pl1ginA-s que!

nas ilhas dêsse TYlar de v."S· ilustram e e'"l1bevecem a

tos .horizontes. desde .Jasão mente d" ,�,.��

áté os cruzados. Desta ma· /

neira, a expansão de i·mpé- OnortnTI? Al.e d;:upn"J.os

rios e de re1"1.11;;.5e8 t'1mnu nr.tfcip .de ('u+ras oh""s que

c'3,TYlinho leste-oesfe, atra"es n::s têm s;;.�'"' �eT1"eti<i.'ls pe-

sando ess'!
.

velha
. parnão la Editôra Me'haram.ent:'s.

d;árttl� aue. � J�m tesouro in- aBroveitando êste
..
rest<. Je

c�l�ui�'!el . de 'acontecimen- pá�ina pa�a n�ti�i<lr. o apa·.

tos histó"icos; '.
rect-,'ento' do "lihro de] s,x-

.

t\ f\r;;t��' p<>l::wras sens<lt<ls -to Cf'n"Tef;'SO'� pu'l!ic"d" pe·

e eruditas. com que hrmest,o
.

la C�m_fede"acion Esp'rita·

cultor ds� letras apl'eciou � Psn A1'1'ericf'n� e que p,"ent\l-
o1">r:>' de' Petet B'lm.m. na t-a m:e·nt.e ...e foi re''Y1etido uElIG

"d -_.
conç_,r<>. a'p i'tlstre Dr. Crist6-ducão de Leom K '''''''l'\.o. �

a!'"ora llinrad" nelas Ti1dir;ões foro Fcstiglione Traz um

Melj10ratYlentC'ls, poderyv)s a- urólogo muito ilustrati.vo e

cres��nt8r' aue realmente em sete canltuhs f2Z a his·

foi l1',)qup1e 'ln"J.en'ssimo t,e· tõria sL'1tét1.ca da CE:PA. do

cho do Mediterr'ineo, P'Y- sexto Congresso. refere-se

• voand0 multidão de ilh<ls ao prograrpa I!'línimo a cum

por alí esparsàs, que os. dó- prir pela CEPA e aos tr::l.ba-

rios e os aaueus e os de- lhos apresentados, bem co·

mais povos de raca gre�a, .mo às atividades espirita�
receher.<:Im, pelo' influxo tia 110S diversos países ameri"

natureza mais encaIJ.tado"a canos, incluind'l ainda men·

do orhe terr<Í.'1ueo. aquela saO"ens e saudações renebi-

divina jhspir<>�ã0 aue .os la- da� no sexto C;ongré:sso da

vou fi, impl<>1"1tar no planp.ta Ce1;)::l., sigla que exat!lmente

a ""'ais O"rqJ'l"if1S<i. a 1"l"}ai.s be- d;';. a palavra que compõe o

la d"s civi1i7,<>r6es. "F: C1ll"n"'O símbolo esnírita: a cep�. da

as<:ic;t,(' 1'10 d""ma da vida f"l.- . v�de - conforme se <;nc')n-

mili.,-.r em (''''"''',, ne '1lT)""t�- tra no ca-pHulo r. Ent"'e ou

mento. verdadeiras .caV81'- tras trabalhos recebidos que

nlls. 0nde as crianças, são não obtiveram rrienção de

trancadas a grades altur'ts ser publicados' in extenso,
que unclem $ltin<rir a cente- está o de nossa autoriq, "O

nas de "tV'e""s. ,..n.... ,.,-..,,., ...�') CO�{FLITO DOS SÉCULOS"

perft:lltamente porque retrp- e que, apesár dessa inibição,
gradí:!.'·'1';s verg...,nl,fls" ......p." e. acha-se, de fato, inserto qua
no cult�JO das artes fixan-

.\

se todo· nesta magnífica re-

do-se h01e' as expressões de senha. .do sexto Congresso
P-oes1a epn t()1í�es, t"nto Esp.irita Panamericano. Is-

mais req"int.ad"'s Quanto -to quer dízer� parece-me,
mg;" .1I.r.redit?d"ls são os q '.l� o Sexto C�mr;:t:ess,; PJ:t

"nneh>s'" 'l1""6Jdernos; alm<\ . ng"ri.eri.can'l nã" (111i.� assu-

De ordem do ;�.2n.hor Diretor da Facul
dade de Ciências Econômicas da Unversi
dade de Santa Catarina, comunico - aos in

teressados, que a Egrégia Congregação; em

scssão > de 17 de Março," aprovou a contra

tação de professôres, para reger, a título pre

cário, as Cátedras de "Técn.ca Orçamentá
ria e Contabilidade· Públ.ca" e "Econcmia

D
.

"d 3 o '2 o .,.

(História e outrir ;).S," a . e . serre

do Curso' de. Conta.ior, respectivamente. •

Convido os .mteressadcs, portadores de

diplomas de Bacharel em Ciências Econômi
cas c Contador, devidamente registrados no

. CREP e CRC, a comparecerem à Secretária
da Faculdade, com os respectivos títulos:
até o próximo dia 27, para receberem os ne

.

cessários (scJasrecimeníos.
Florianór-olis. 14 de- Abr'] clt=> 1965

Léa Marlene :r""'''ff'"Fn,<:1\ E. Del Prá Netto

SECRETÁRIA

fI
]

a !J 'ião, s ,er super:or a

,.% (Q1;2,';:,0 :,or cer.to) d.)

§ 10.: - Éxçepciónalm.en
·te, mediaY1te pr3via auto
r178.'!ã,o. em cada eaSQ; do
·D.N.P.S. poderão tamb>§m
ssr '�o';'stltu'(los Represen
ta� tes em iocalidades on

ele· fá existiam peleg-acill.
.c1l Agê:'c:as, para o 'fim de

po�ibmcadE's .'dos serviços
de' fjrm�\l; ,tr.", -ic'o"ais ou

""ta'Jé\!ccimentos bancá-los
§<�20. � Nos casos. lJr ,.. ..�

'.os ;'0 § 10. a retribulcão
ao" C9rr-sl?,·ondente,. P�1"'4
... -:"nrs "!p

não poderá ultrapas.:;ar . 2
- '" c,� 1 % sôbre o valo
p_tron.flna�o.
AP..T!GO 20. :....,. O prose'

'.- r'r:·�L(' e-trar9. em vi·
'{c· ,.� r'[:;'a rie sua publi
ca<'§o, revo'!.a"as as dispo
sições em contrário.acôrdo com as normas ex-

PROl'EJ.� Sell$

OLHOS
':

.

t'
use óculos

bem adoptados

otende,nos com p.xatidõo
. sua receita de óculos

ÓTiCA ESPECLA.UZADA
MeL; "'.J ,�AEO�ATÓi-

s. A. TUBOS BRAS5LmT

Ontem o Dia Penamericeno.
Iesíele Ressalta a Inopersçãc e I-:'mi·

,
/

zsde dos ,Govprnos do Hem!sfério
BRASILIA, 14 (OE)

Um trecho a mensagem do

Pre!)idente 'Castelo Branco,'
.pela passagem ho:e do
dia Pan-Americano, diz o

seguinte: "Co'-'Q"rat.ulO-l"Yle
com o povo brasileiro e com

os cidadãos dàs Repúb!icas
dos Esta :'os - Americanos,
C01110 capazes de contribuir
para o aprimoramento '"la

amizade e cooperação dos

Govêr'"'os do Hemisf6rio".
A.s 10 horas, na Pra'(a
Mauá . na G"srabara hou ..

ve co""ce"'tra,,�o cívico mi ..
litar pelos 75. anos .de pP.-

namerleanísmo, com a par
t.icir:fH,50 Cip co,...ti"ngell�·t!S
do Colésrlo M'Iítar, Aca-te
mia Militar das Nmlnas
Negras, Escola Naval, Es

r,ala {la AOro""llt;pfl,. bom

�omo rp"wpsp"'tações de es-

. �ol::ls n',blicas.
"RR/lWLTA.. 1<1. (n'!<l)

"A carta pa Oro-a"'i"!l.rí'io
nos Esta flas America"'os,
deve ser reforma.-'la, para
(me. a entic1'lFlo hp1"Y1.isf.;,.l
'�a o-arhp. "'iY'amismo. Ttal
onin'<ío foi hf)'" oyt,o,."<)_

f'l13 111"10 Presidente Ca&t<:·!o
Branco.

.Ens·aios de CríHca literária
'Arnaldo S. Thiago cara o Uriente", mostra o

autor de "A Volta do Mar

Egeu", 'a c0ntribuição de

Veneza' e�n "I'/.[oisés e HJ

mero": desce às .raÍzes �la

pce3if1 gre;;;a, situandJ·a
jen�l'o eh e lolu;;ão cultural

d'.J l:)J�dsnl e, TI) co ,ítulo

"l\lejitaç6es DiLil· ca�d dv

'ê1rtJ", descreve o 'FLeu

Que rec.::nquÍ5t.Ju h J,Ía ..

;�l' de maior párto ma�'úl
mo do l\:!éditerrâneo� 'çm

"Semblante de Agamémnc.
ne", o narrador recórda os

'feitos de Schliemann, des

cobridor de Micena,s _c acen

títÍa ainda o er"'lulit), amli ta

· ... -i ... 8 r�q"""''"'n",,,,,,'';p41''1(le d�s �

5.dr:·_,'J.S rn:'3 e-'··.��1.�1'11 rn'''s,
ar,h"nd�-"s (le s9.lllta� reY1er

cussão. deu·lhes guArida .

. E' ainda um t101.�e,. dos.

ARTIG) Da PREVIDEN
elA' SOC::':AL . 4.LTERADO
o p"résiãente da: Repúb ica

'lem de 8.ss'tar o s-z·gulnte
,�e0'ilt6' '-a"do '''o,,;a l·s.:ia
�::e ao ar,:çó ..J81 do f�SgLl
a'" c to G�ial "a p�' ... ; �d2'1

ci", Soc�al, a:pro n.do P2_0
D'ecreio no. 48.959-A üe ..

.:9-9-60.:
Consi 'eranq,o a co,weni-.

Ancia de ampliar os servi

I)·os . da Drevidê'"'\cia sqc;al
�. f'm de -que possa e!s atin

gir, cada vez mais, àu mai-'
or número de benef'" "i:rios'

CO'1siderando, 0ut;'osim,'
a conveniênr:ia de, utilizar
a ar'mi,';st'�a"ão públi::a,
em certos cases, cs r'c";
-JS loc.a:s da comu �:::a::1e,
inedia"'te co "(1 ve;J ias pal'a.

prestação de serviços. decre .

ta'
Ã.rt. 10 .

..:_. ,O art "."·1 00

R.f'g111ame�to. 0eral r1a Pre

viiiência Sodal, aprov� '0-

pelo de�ret.o ·'8959 A. u�s

sará a v!l1'Ofl.lr com a se

gui:--to rpra,..ão:·
ARTIGO ::'81: -=- Os ser-

vipnc:; rr('t� ""P�l'""='�o ....... tq .. -t'\� nu

co,."t'''S:'10,",flp�tos S "'�JO !;�

rCfOl�f3 O nOT"".!,("j"... ·o:)�n {'} ..... ::",..,

r'lo 'a-rtiO"t) 381 serão cojem
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el ad"O"• ,-, \11
.

, �
. li!pr ,gador

operarios, a terça parte ou

seja 400 tinha mais de 25

anos de casa. E não se :jig
na tal fato é devido' 9pe-'
nas à carência de espírito
de aventura. Estou conven

cido de que motiva-se ape
·nas a estreita assocíacão
humana entre patrão por
um lado e trabalhador, por

O·
.

s
•

té 50 anos de casa, traba-

lhando com um mesmo pa
trão.
Pelo contrário, . olha-se

com certa desconfiança al

guém que tenha percorrido
17 emprêgos sem sentar
praça definitivamente em

nenhum, nem feito cartei
ra onde começou. E à essa

fruta . de 'tanta paz sociaí

que uma greve, por mais
inocente e breve. que seja,
logo se cor verte' em notí
cia de prím aíra página. U
.na das coisas mais ap:ce-·
c.ar'as e so i'almente dese

.áveís é f_U' um i"ldivi':l:1J

complete ·IC 20,30,40, ou a

ORBE-PRESS -(HOLAN
DA) - l'ia Hola...l1da como

em tôda a parte o '2..ssala

riado, que vive de um or

der-ado ou, salário, "e quer
xa com trequêncía de que

ga+ha P0]100" com a dífe

renca ele qus 16 »ão acon

tece na "a. A Holanda des-

. vJ:)erários, havia organiza
do uma festa para home

nagear 48 de seus trabalha
dores que, em 'um mesmo

dia, completavam alguns
12 anos e meio, outros .. .'

.

25,40 e alguns 50 anos. de

serviço, na. mesma empre
sal Ao mesmo tempo in
formava-se que, dos 1200

espécie de "ar, iversárío'
. poderíamos é lassificar ele

resistência .s: ·é empresta
do grande valrr e merece

sempre ser me ncionado na,

ímprer sa.
Assim foi prbücada .há

pouco a notícíe de que uma

fábrica de. furr o, ao sul rio

país, que con: a com 120ú

o conseguiram, não é táo

importante.
O importante, em 110SS0

ponto de vista,· é que o fe
nômeno tenha se produzi
do. E vendo isso, comere

ende-se méíhor que os" ::1n
dicatos e organizações tra
balhistas da' Holanda te-

LONDRES, 13 (OE) -,A

China Comunista e o Viet·

nam do Norte, disseram

que não será bem recebido.
em seus' países, o ex-minis
tro inglês de. Relações Ex

teriores Gordon Wa1ker, in

cumbido pelo premiar .Hà

rold Wilson, de .realizar
uma viagem de investígação
pela Ásia sul-oriental, 'em

.busca de' soluções para 11

crise do Vietnam. Ao .mes

mo tempo, a Grã:Bretanha
afirmou que negativa chinê,'

sa em discutir a questão, é 1
inaceitável.

. .

nha iniciado uma campa
nha para conseguir .,Jara:
os empregados a participa
ção não apenas no' lucro .

líquido das empresas, mas

também no capital reín

vestido, graças ao qual o

negócio cresce e a' emprê
sa se solidifica.

outro.
------------- -------_._.I

A
.

prova elesta afírmação
.
é a seguinte notícia, aín

da recente:
" .

Umá empresa. explorava.
,uma série de garagens ie
postos de gasolina, .porém
meteu-se, em um -negóeío
de importação de camí
nhões,' e 'por' qualquer mo-

tivo ficou em sérias díf'ícul
dades

.

e apertos. Porém, pa
ra evitar a bancarrota íruí

nente, em um supremo es

forço .final à emprêsa ré
solveu limitar' os gas't(l�'l 'e
não: teve: remédio . senão
despedir 70 membros de
seu pessoal. Agora vem o

importante: os 70 empre
gados citados negavam-se
a abandonar.o patrão em

tais .'ciréti:nst�'ncias, contínu
aram a, trabalhar. sem' ex
gir,·.salário -e até puseram
à .dísposíção da empresa

suas cadernetas de e�ono
mia para ve'r se com êsse
auxílio podiam ajudá-la a

sair do âtoléir.o. Também

ver.ificou-se que antigos
clientes da companhia e

até mesmo outros y',le não
o eraJV., começaram a ser

nr-se dos �ostos e oflcinas
de empresas co� mais fre:
quência Algus clientes mes

mo ofereceram ajuda fi
nanceira para que o nego
cio não fizes.se falê!}cia. Se

ai'

Ct$ õOO.,lJO
Cr$ '080'

LL�bE. o

Barba '. ,

Se em algum lugar .do
mundo' o trabalhador dá

mostras de solidariedade
para com o patrão, é a Ho

landa; e talvez' por isso, ao

chegar a .
hora das discur

sões, seja . um 'pouco difí
cil a mais, de um> .patrão,
negar-se a aceitar

JorDali�tás 6. � tle Julbo �e I�
.... '! •

. '.'

Oíter ta centavos, é quanto você- !fagá' por uma bar

ba l'sa"c�o o LFIADOR DE LÂMINA.S DE �BARBEAR
TABU. Com uma só lâmi-na, faz-se le 60;a 86 barbas e

pode-se aproveítar : as' lârnínas encostaoas por :falta de

corte.
PÔRTO ALEGRE;' 13' (OE)

_ Vários offcíàís -e. sargen

tos da brigada militar gaú-.
cha foram presos. em Pôr·"

·

to Alegre, Santa Maria acu

sados de participação no

movimento oontra-revolu
.cíonãrío ocorrido na cidade
de Três Passos. Os .detíâos

serão ouvidos· ainda ,ésta
·

semana, a fim d� 'que; seja
apurada o grau de respon
sabilidade de cada um: O

comandante do
. Terceiro

Exército informou que vá

rias prisões estão sendo.

realizad'ls em consequência
'dos resultados do Inquéri"
to Policial realizado na Foz

,da Iguaçú, afirmando que
há muita gente envolvida

em subversão. Sôbre a rea·

'lização de eleições em Pôr·
to Alegre' o general 'Justino

.

exemplo de que cargos ele-
.

Uvas' não Ipodem e não'
devem' ser transrormados
em coisa própria. Ag entí
dades de classe devem ado

tar Q sistema de' rorüzlo em
�odos; os cargos de direção.

A diretoria do Sindicato ni Pôrto e A"'.y Cabral Tei-
dos Jornalistas Profísslo- ve, resolverar i não parti
Dais de Santa Catarina es- cípar dêsse. p! eíto, nem tão.
teve reunida, à noite de pouco concorrerern à re

anteontem, em a sede. 1:>0- �leição,. fican 'o, portanto,
< cíal da entída+e, nesta; 0,,-. livres os. protssíonaís -de"

pita!.. Vários·, assuntos fO-.. imprensa. par-i . orgaurzaçào
raro. .. ventilados, destacan- . de chapa 'ou' chapas.. na

do ..se, entre 'outros; aplícà- torma-vda "Pn:ta:ria Mtnis-' ;Firialmente, porque esta

ção de díspesítlvo estatutá- "tsríat �. 40, 'lê 21-t·196?i. . rem 'os jornalistas, a dese-
.

-río aos, que, àté 30 de abril Sôbre, o ai:'''l)mto,. o Pre- jarem perpetuação nos

'corrente' .não saldaram ,a sidente da e"tidade de�la.- postos, mesmo sendo ês"es
· anuidade· dé' 1965. TaU à .. reporhgem:. "NàcI. qe benemerência ou de �I;.-

A diretpria., tendo em concorrer�mo� à, reeleição. crifícios? . Precisamos RE-

,vista' comunicação do Mi- 'Os jornalistas devem dar (I NOVAR os elemenlG:; nos

nistério do Trabalho, se- cargos de direção e NUN-
· gundo a qual deverá a e1,ei CA peirmitir que o'Sindicato

Ç10 para o biênio de se
-

transforme em propri�-

rn 'I"'d � ,
..

1965/67 ·l)e1' 'reaEza �a PO
.

í i
. r �>" [I, \ dade de um ou ele gr11pos.

períOdo correspondente de A nossa missã'o foi cum-

26 de junho a 26 de jul,ho. prida e se foi bem ·cumpl'i-
dêste ano, com posse' no CR"1'fRO '

\ da deve ser assunt�, para
·
término do manaato atual)� ser do' julgamento do,:; oue

.' i;;to é, a 26· de agôsto 1'e- .. .::>ão. Jose nos sucederem na Diteto-

solveu ,marca'r para 3 de Fone, 3636 ria à ser eleita l'l. 3 de j'u-
JULHO o pleito para cs às' 3-:71/2-91/2 hs.. lho de 1965."
novos dirigentes da entida� Geoffrey H3rno
de�

.

Belirtda Lee em

Pôr outro lado,' os mem- JOSE' .

VENDIDO NO
bras' ,.la nirotMia. iOf"'"'lis'- ECITO.
tas Adão Miranda, Hrrna-

Vm Cr$ 2.600
,

Z 4.800
.

.

4 9.0ÓO
Despesas correm por conta da Fírrr a ...
Aten "e-se qualquer quantidade. Ma-rtL,êm-se preços

especiais para revendedores,

Preços:

essas

dosnovas reívíndicações
trabalhadores.-

.

I

Essa preocupaç�o. pelo
bem-estar da emprêsa, .êsse
amor ao trabalho não ex

plica; como foi posível que
nQ último :r"ríodo sôbre o

qual nos informam as estra
das de ferro, os passageiros
tenham esquecido nos

trens da Holanda milha

res de luvas, casacos, guar

da-chuvas, 'ca'l'teiras, ócu
los e outras miudezas nor

mais como uma imaleta
com caveiras, vários pa·res
de muletas. inúmeras den':'
.tarluras postiças e até um

ôlho de vidro,! Será: que

.'

es�a g-ente do trem esta-'
Alves Bastos ,<:tfirmou: "Nin·

ya assjm tão absorvida com

os problemas dos patrões? guém terá forças para tu·

·
multuaf a campanha elei-

Peça-o pelo Reembo�so Postal usando o cupão z..baJ-
xo.

T')ll"i(!amos.
toraI".

cupão para pedido
A
I, RAMOS LTDA.

C. Postal, 467

Floria:1ópol's SC

Peço erv:2 '.·-me peli) Reembolso Postal, ( .... , .)
AFIaDOR (ES) TA�ú o (S) qual (ais) pagarei quando,

TotalScope
E<"stmanCotor.
Censura: at8 5 anos.

ílU.
retirar do Correio.

Nome . 'Continuam
infensificados OS

ataques �o.Viet �

nf"m do- ��'o,.te
-

SAIGON, 14 (OE)

oFert.asI"onp �43f

às 5-71/2,9U2 hs.
Ja:i .es ::ot.,wr.rt
Janet L"'_;Fh
H'Jbert r�yan
- FM -r

.

O.kREÇO Df!; UM HOMEM
T"L'!,,'r: ,lor

l'eros",l":1, aro.' , 1 anos

Rua

Cidade

Estado

AssiMtum

NOTA' :t'"a Cap'tal, a entregs, far-se-à diretamente

ao cl!�'-te. 0::,:::-s'00 "fi que o Agente fari demotlstra:;ão
r"a eficiê�c'a c�b produto, deven-Jo o frt?�lês enviar à

F-rma eC:11 'nt:'g,S bem legíveis, seu noJO'!' E' endernço,
p:,10, rorreio

•

.Av'ões a jato t'orte-amer-Í

ca'lOS, atacaram hoje ins··

talações de radar e veícu-
'os militares ({m uma I�S- .'

. 'rada elo Vietnam do Nor-
te Po,rta-voz porte-ameri-
'�a�o disse que a m'SS8.0

'�T'e i'brito,' e oue tarlos I)S

rrarêlhos voltaram a "'a-
se.

WftSHINGTON, 14 (OE)
Continuam intensificados

.

os ataqups a'>reos ao Viet
nam do Norte, afim de
convencer o regime de Ha
nói a àceitãr. a proposta
norte'_americanas de rea

li?flr conver"ações incondi
ciol1ais. Vias c;le comu:nica-'
ção e diversas instoalacões
iml1ortantes. foram total

men_te dpstruidas pelos a

tanues aéreos nOlrte-ame-

às 4 e 8 hs

Je,ry Lew'is
Dira Mnrril erR
A CANOA FUROU
Ce-sura: 8 té 5 anos

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

r,..,., �

,
.

"

APARlft·MENIOS
,.'

! ;I�I

rl1\JF f11 '1R'A
i'1s fi ' 8hs

Fra,-k S;natr�
Batbara Rúsh
Jill st. John: em

O BEM "-MADO

GV- E' _'Jl.
P i'l ()� --e""pan0P fl t1

RROA l")R·['HEFF
\'1r;'\.ni.·) 7;1en"'�rdr rln rrl"r;l t -'!:1

W-;V"Al3'1f',,\MENT0 DF ED'TOR 'lI,

lnãn Franr.;icn V:'z Senetiba � Pedro ?all.lt� fal'hadr
Os\'a'do lIffelo - Dini'lo M?ri·· t

1"nRLTCID"DE
.

Osrn.'H Antnnio Sr.hlind"'ein
OEPARTA ll'rRl\TTO rOMF.Rr:IA 1

Divino l\/!'ari"t.
. C,)T .ARO'l{ADORES

Prof, Barreiros Filho. Prof OS'Ia'do Rodrigl:es C"bra., Tit(
Carvalho. Pro� Alcides Abreu, Ministro �i'ton Lrite da
Costa, Dr, Pl.1hens r:osta. Coronel Cid Gl)n�"ç:a:. W'llter Lan .

ge. Dr. Arnaldo S�mt;ago. Dor,'lléc1o �oares Osmar Pizani,
Dr. Francisco F,sr01�ar 'Pilho, Zuni l\1:al'hano Lázarn Bareo
lorneu, Raul Ca'dRs Filho, Marrilin M�dei.ros Filho, .A. Caro
l(ls Britf1. O"1w,ldn '[\,i!:rrltz J8cnb AlIguc;to N;cu' Maior Erl
1""l.mdn R...,< j'08 Tún'or C, .Ts'Y1u,'dá .T�l'ec; f1arf'l", N�lsl)n
Prtlsrher ,T,�o� Pprre'l"" r18 f!PvR ::'e"""pnc""u do. A'11"rs' f
f'ilva, r<'i'l')n l''fe''r'es Cv�ar111, .J"sé P,..,1'p�t0 B"echel�r
Beatriz j\>Tol1tenegrr D' \r,am'lQra Mam1el Mart.ins.

RTCP1H?��1\TTAN'r'F'S
Fenresenta"'ões AS L.<lra Ttela, Pio (CB) - Fu" S'''mldoT'
Dantrls 40 - !'ia a""�<lr - �i'\t1 Pau'o :_ �ua Vitór'a 657 _.

coniuntn ::l2 _..: Be''1 H0ri70'l"e - RIP - Pna (i...,s r.'1.rii6s.
5'i!l - 2" nnd?r - Porto Ale';re -- PRO"'AL - Rua CeI Vi·
cente 4"" - ?,o, ancar. ,

fn1J.ncif's��ed'ante contrato de acôrdo com a tabela 13m

vigor.
jlS':;TN�'T'TTPA A]\T(T"-L r.r� 1(\000 - VF,l\TUA AVUr..R>\ Cr$!iO
(A DTPF,("" () N fiO C:::F. P"F'",PO"T�ABTT T'7,/I· Pl<:T,OS CON·
r.F,TTn<:( F.MTTTDOR NOR ARTIGOS ASSINADOS) ,

Amda restam os "3 últimos apartamenntos no Solar Dona Eugênia - Almirante

Lamego, 45.
'

Apartamentos todos de frente, 'const!:mdo: 3. quartos - amplo living - banheiro

em côr -- cozinha azulejada até o teto - quarto empregada com banheiro -

!1l'ea de serviço com tanque - parque de recreação p'lra cria'Qças - TUDO MUI-
I

'Ia FACILITADO EM 40 MESES.

PanaVlSlon - Tecl"!lcolor
,

Ce"'sura: a",p 14 anos
às 5-71/2· 91/2 hs.

CINE TMPf�RTO
Fone 629f;

às 8 hs .. �

J,,'t 1 �.!:inf1
.

Ce"ji P�rker
-:- 1'.'\>1: -

QUAI"DO i\]'ljrA� NÃO F

PECA";O

.-..J..:J..

t M'O B
" ,L, I Â R' I A�ric(mos.

Avi!'ps a ·ip.!-o I101"to-a-
mpricanos voltaram a ata
car jnsta lacões COI1ll1niF;i'as
de ra-"ar e YPÍcl110s mi11La-
·ref1. numa r(\novia do Vi�j-
11am do l'Jorte. (!ilttOS

.

avi.i'jes cl0S F�.UU.,· deixa
raM. c<lir sAh1'p' t.<=>,... itnl'iO
ve"1Tlplho. 3 mjlh';ps d8 fo

lhetos, a1'Ylp'1 .... fj,nr1o co'U

,..;("'OS e ,rlpvastaáores ata

ques aéreos.

;:I,�gOri� iEII9ª
'-CT1\rF 'R L\ T fl

(SÃO .T()�'É)
às 8 hs.

Tom Poston
Ja·�pt.+o S('''�t em

A VT.fU'II' CASA

ASSOMrRADA
Censura: até 14 anos

Sala,712 Fone 3450-

�
_ 'b-i;.�

�
�,
-
•
,
,
�
�,
•
,
•
•
j)
-
�,

E.ntr·ega Em· Outubro de .

�·1965
P

Â

�os Fixos sem Reaj�ste
Imformaç'ões: Praça, j5 de Novembro n. 22,2. Fone 2828

IV B CHI I
.

..""..�

.

j'

"), '

, . u;::�_� -�- � �

'. .

.,. '.� .o,' J,._�ü�i:._ i

_,W!,'_'" .......... -.: ..... -'1IIIt..�� •."" ....... '!!II.!. .... _��:!
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üA ,fo

Terceira Partid
Tendo em vista o período de recesso do

futebol da ilha, com os ·clubes fora das dispi
tas finais do Campeonato Estadual, as direu
rias de Avaí i� Figueirense resolveram pro
mover mats um, Fla-Flu, para o público dr
ilha.

Assim sendo, teremos, na tarde de do

mingo, no estádio da Federação Catarinense
de Futebol, o encontro de no. 3, entre os etc!

nos rivais (To soccer ilhéu, nesta ternporadr
de 1965. Nos dois jogos efetuados êste ane

no primeiro houve empate (1 xl) e no se

gundo venceu o Avaí,· conquistando o troféu.
"Celso Ramos".

P],'?,OBLEMA PARA

OLJMPICO
o contrato do atacante

JOlCa, um dos arbilheíros do '

clube blumenauense .termí
nará no próximo dia UI.

O clube deseja manter'o,

'jogador em suas flleíras vi
sando os últimos compro
missas pelo estadual e as

disputas da da Taça Bra

sil, em caso de . sagrar S8

campeão estadual.'

CARLOS RENAUX

CONTRATA

'JOElL TESTADO
GREMIO .

A diretoria do Carlos Re
'naux acertou o ingressos
em suas fileiras 'de mais
dois jogadores. Altevír ori

undo do futebol paranaen
se e Alemão que veio elo J't
'tebol gaucho. Ambos já fir

PELO

O ponteiro .canhoto oJel,
pertencente ao Guarani dr

Blumeriau, encontra-se em

Pôrto Alegre, anele vem

'sendo testado pela . direçâo
técnica do Grêmio Porto

.
Alegresense.

a agrerníacão -tricolor brus
/

quense.

maram compromisso

DOIS SEJ'.,{ CONTRATOS

O arqueiro' Amaury e. o'
vanguardeíro Adilson am

bos pertecentes ao Caxias,
continuam firmes 'em sens

propósitos de não firms
rem novo compromissQ com

o ,clube alvi-negro, caso

suas \)rot'fJstas não seiam.
aceitas pe'o rlube.

.

�

,

Os jogarlores 11:30 aceit8,
ram a CO'ltra PtolJOsta j�.
agremiação.

NEGOCIADOS ternacional.

. América Fufe�ol Clube
AiVIERWA FUTEBOL

CLUBE
a efeito r,o ciia 19 do cor

rente (�'�'f"IT(!a-feira pró
xima),. 9.S �)h horas, e, se

não b0U'vt'l' número legfl,l�"
·.meia hon" àE'l)ois, em se

gUDc�a CNl.' ,cação, com

qualquer �ú!'wro de asso

ciad')1':.

��i-;: �.

E{Uhl ne Convocação

O presijl'ntc do América
Fute!Jol Clube, de Coqueiros
de .lCôrd0 .J",j!) o que dis
põe o S('l,; f'stptuto , vem

conmcar a lctios os asso

ciad0s p'1 ra a' Assembléia
.

Geral Ordinária para' o fim
único de eleiC]ão: da nov.'

FIIJ':iar.ópoliR, 12 de abr.il
. d:o 1965.

Pelo Pi··(,'jw'nte -

A :'."'t 1., Hibeiroque será levada

RfX-MARCAS E PATENTES/
. Agente Ofd��' .da Propriedad.e

• !nrlustrial
Registro de

..

marcas patentes de inven
ção nomes comeTciais; t�tulos de estahel�ci
menta insígnias frases de propaganda e mar.

cas de exportações.
"

Rua Tenente
. Silveira, 29 _._ 1. andar

Sala 3 - Altos da Casa Nair - Floria-
nópoli1s Caixa Postal. 97 -. Fone 3012.

Participação
Léon Grams e Vanda Grams, pl'l,rticiparr.. aos seus

p.arentes e pessoas de suas relac;oes o na;;cimento de seu

fllh� JOSE MURILO, ocorrido diR 10 p.pa�sado. na Ma
termdade Dr. Carlos Corrêa.

CASA VENDE ·SE
Em bairo residencial,

. desocupada, com 3 quartos, 2
salas, garagem e demais dependências construcão recente
Amplo terreno.'

' -
.

� 1"

.,,;.::rr,�tar a ... :ij,lia)i'ernaI,lliq
t:l_y,"

.',.

Avai e Figueir

I

REDATOR: PEDRO PAULQ MACHADO COLABOR.'\ DORES: Maury· Borges
Paiva _ Decio BortoIiu�zi, - Abelardo Ahrahiull

._...,....------.--.---��----.

..,-

ca Várzea) estará se exi

bindo em Biguaçú, dando

REABILITOU,..SE OE
GOLEADA O AMERICA

F. C. 5 x 2 -.

com

bate não agr9.�()u)
b árb'tro (lei:'ar

.

o pr<SUo
descambn para a violiln-

de':T� -"r

cia. ]Jl'ir,cinalmente na {a

s der'radeira, e invert:nd,)
co� staJ'l ter:11'J:1 te.
que prej'.}dic? "�;:'1

as fa !�'!1, �
o .bom

os atJ0t-as· Sabará
.

e NC��10

do Cru>eoiro 'F. ·C., Quando
dcv.a apenas adverti .. los, e
no .Iirial (10' encontro .disse
ao Sr. "ToBo Cal,'vàlho, Pre
s'rterrte do Cruzeiro F. C.,

Ç!U0 "não houve anqrmalida
d es. �

'>'

'T'
o

?..)ll
As rlU2S equç2s ,�.tnm::;

nnn assim: América: Aldo

MeÍi1êzo, Vah�ir. Cola e AI

fre '0, S'" ':10 p Amir, C:JSli-

Fi,zzolati,

I
�"

, Gilherto Nahas ...;.. Gilberto

Masi1"ho (Zélio).·
CRU7.:EIRO

.
r

combate na oportunidade
ao forte esquadrão do Bt

guaçu Atlético C' 1 1.1 b e

uma' das mars poderosas e

quipes varzeanas de nosso

interior.

A partida, é aguardada
com grande interesse e ex

pectatíva
.

pois ambos os

conjuntos vem de grandes
resultados e tudo farão pa
ra deixar o gramado com

uma vítórta
A saída da dele

gação do Caçula está pre
vista para as 12 horas em

ônibus especial.

Osmar Ramos

federação Aqu�tka em S�nta
{afarina

NOTA OFWIAL No. 3/65

I - af,iYlO - R'lEGATAS
_

..:_ TREINO

A�._enf1(J,ati�. na falta de
calendári.) .ix, la a presente
temporada' e visando os

preparativos do, remo cata-
os prdximos

Lu'?,: C1J.li�a, Xexpco e Má
rio. N.eno e Osni; Celso ( ..
E"h�l �:1) Rogério, ,!\rmando
e 7,i;;,i.

l)roli:ni"'ar

�om '1':'01'°'�:-f,': r acionais e
. inte�na";::F; is :nsti.tui as

REGI\,]'A';--Tl·,,,·p,TO, a se

rem rlisput r d[ � ertre os

meses de 'maio e' ag'ôsto do
eorr"'lte ;)"C PC último tio
mingo de cada mês excluí
'da a. de _!:la:..>. crue fica ma"

�ara pa.?'f)_ l "'�ia. r1P7'���'"':s
(donoing,j. cc'm o nroQ.'fa

ma o lírri.:l i co, pm class�' a
brl't�, a�Y'r., ,��(. rie un1 ná
rpo ti,e Dt'i�'ch��c,rt')" 0n.1. jo
les frarch(:,� a quatro re

mos, resr:'''j� (I do Cór1üro de
Regatas ,�0m as Seg�intes
alte:·ftC'õc:.,.

1 - Nfí ! t n'pr'Í., rol:)ra'1.
.. ça,_,,;çl.e ;todos ou" em0��,rn.�.p;,
tos.

2 - Cê: r1 i.dS da Capital
serã" in:,:.'itos ex-ofício

.

em toda,,> as legatas.
3 - A :nscrição das

guarniçõ,es far-se-á até a

sexta-feira [nterior a ca
da rega�.l'1. .:la secretária da
entirla rie. 0, primeira ins
criação valeia para as rega
tas <;ef?'U\Y)LC3, fi não ser
que '3e.ia in; n-'tc novo con

junto' em <,ub�titurção ou,
no mesm0 1:1'[1Z0. comunica
das as alterações introdu-
zidas na guarnição.

'

4 ..:._ Poderão ser inscri
tas guarnições A' e B.

5 - Não haverá . conta
gem de pontos para os a
tletas.

6 -. A raia só terá' ba
de· saída e che-

"-r,'\. NOVA 2 x 2

A fase inicial, tprmll"0\l H:B:RCTLIO LUZ
rr''1 l'm justo empate de
1 tento, mar�ftndo Pi7zo- A Teprf'SeJ1taci'ío do yila.
lat,j pra ü AJ:Yl,é.::,:ir...;:.t e Ho- Nov?, .F; C. do' Pairro ela

:,'trt' 'J" s- _�'

o''';'"';n r1.� .�;l'� 1+'"'1, �<:'I "1"<""\

"

......

_

n.,..'l_·
...

r"'!"1 •• �.�

� --1e. ertf"re�t-a:n.do no

zeiro 'F���C:X, q,J�,.�jO�li>lDe-;:rdomiUg·o últj.�O, no perj,Q.do
lhor, ���-?dO ,'6tirr.ü}'§1:Q ":'��)"I?_ t:>-frle. o coniunto:;Mlo
tunida·::.'es para eleva!.' o HprcWo Luz, colheu um tri

placar. linfo de 3 a 2, n8.0 che-

Final América 5 a 2, mar
. caram PipillO' 2- PJz:?:Olati
1 - Carlinhos 1 - lJara. o

Alvi-Rl'bro' ele Bàrreiros
que foi a eqt:'ip" D'18is tran

qui'a dentro das quatro li
nhas do grama�)o, princi
palmente o setor de meia
car,cha ,que jDga7a certo,
dl;mdo bons lanç2,meT;tos
em profundidade, apa-
nhando /de vez em quando
a defesa Alvi-Aníl despre

venida, enquanto Osni Di
minuia o marcador para °

· Cruzeiro, F. C., que' seu
meio de campo esteve con

fuso c1esde os minutos ini-
· ciais, seus atacantes esta
vam numa ·tar<'!.e nee;ra pa
ra os arremessos em gol.
Com issto, os ameTicanos

mereceram os louros da vi
Viria e darão ml1ito trab�,
lho aos seus próximos ad-:

's�l"l t:3_[\'b"Dl vitor;oso o on

7." ill1'prir'â,no. u"lo apertJ.-
dQ e!:Orare de tento a O.

g-and" o pré1lo >1 o térni 1'1f1

devI-lo uma confus1c ent,.p

um' atletil, do quadro J.')cal
e (1 á l'hitro.

.

,j\r� pl"clh"'11t,...?!.� o \.Tila No-

va F. C. venceu por 3 a 1

EMPATOU O B1:G

2 x 2

BOYS

A va1r'(rosa aQ'rpmiacão
dos 'Rig J30Vq da Trinnarl.e,
iO!l'al'l do dominvo à tar<ie
em Barreiros contra q for
te on!7.e do 'Pandelrantes F.

C. local. co-nse.e:uiu um em

pate de 2 tp,.,t.ns. numa par

tirl<l bem nisr)l,t.arla, aup. .�-'
Q'r8rlml em ch"in o público
prpgontp ao pmh!Jte.

COJ:Yl !>dp h0'"r""n. ",."n<i_

t.p os R".,..,,,,,,,,,,, Pn ..... it.os na
Trinr'ade continuam invic
tos em. uma �.5ri" fie parti
das. nas l(l",,'1irlades visi
nhas de Fpolis.

Guatá irá à Jusfica
,

inclusão do seu clube,O EC Guat&- queima-rá
todos os cartmhos para

ingressar no Campeonato
da Divisão .cs�(-cial. A de

claraçãb foi feita pelei pró
prio presidente do clube

guataensp fL T.'cssa reporta
gem na cjcJ;tde de Tubarão.
Frizou a!mb. o sr. Antô

nio Carlos Tourniê que O

preside te oa Liga de Lau
to Muller

pàdQ pelo

afir

lizamento
gada.

7 - Quando o estado da
. raia ou outro' motivo pon
derável, a critério do árbi
tro Geral, não permitir a

realização da regata, fica.:.
rá ela automaticamente a:"
diada para o dqmingo se

guinte.
8 - A el1ti"'ade poderá

reduzir o número de juí
Zf:>S e autoridades de cada
regata.

9 --' A "dobra." só será

pertimida na ordem seguín
te;
a) "quatro com", "dois sem

e "dois com" para o "oito";
í» "quatro com e "dois
sem" - conj1.1�tos comple
tos, para o "quatro sem".
c) '''single seuIl" para' 'o

"dcuble s(,1.'l1".
10 - Ars atletas que ob�

tiveram lY'ais v'tArias em

ca.ca prova, desde que de�

1,8 h?'am n,articipa10 pelo
'menos três vêzes, neste nu

)'Y1,"ro cOrPDreefldi �o obrip"a
tGrjament<� a da última re

Q'atfe. a e''1tirlarle conf(:'rirá
metia 'bas alusivas a.o feito.
As ;IT'prl.a1'1as corre�ponde
;!io g_ Quq'f'tidarle (le atle
tas �pee�5'';''''1ns t;:t P'YY"!l �"':'I
nicão. O pmnate dp.cidir-se
á nela 'vitória na última
rpP'8 t'l" rpcuando-se à an

tE'rior· e'1quanto perdur'l,r'
o empate.

II - S�ri CODsid!};.3...
-:,:.�r;;.<?.�:<;i;r das REGATAS
TREINO o clubl:! que, par
ticipante de todas compe"
tições, se tornar vitor'o')'
em maior. número de pro
vas, ao qual se conferir"i r

troféu FEDERAÇãO AQUA
TICA DE SANTA CATARI
NA. O empate resolver'-se-á
pelos primeiros lugares . na

última. regata, fazendo-se
o recuo à anterior enquan
to perdurar· o empate.

II - NATACão - SAT,.
TOS __- WALTER POLO

As atividadps nesses se

tor serão reinicia<:'as em

breve. Está em e s t u d o

calendário -para a temp,).,.
rada a tpr início em setem
bro' próximo. Providências
estão sel"do adotadas para
a filiação" de assoeiãcões
que já d;spõem de instala
ções apropriadas para a

prática désses esportes.

Florianópolis, 12 de

bril de 1.965.

Assinado ·DIr. Ary
Pereira Oliveira
Prp.si .'ente

.

mando Que virá a esta ca

p�tal juntamente com o

mandatário da LIMF afim
de <'0nverSal' C( m o presi
dente ()s:;:-.y Ml:llo.
Conclutu afirmando que -----....-------------------

o EC Gm tá iá contratou.
. -.

um advogado para trata'r
do seu ingresso na Divisão

Especial e, se preCiso for,
irá tratr::: do assunto Junto
":;to 'C�D, P.O :r:.�io..de Janeiro.

,

'<. :
'

;.',. ,:,.;�:;�'".:� I':;{·i��;.;
(,

Adilson Ama.ro Alves
Secretário

Burrice ou Teimosia
Jama

Hoje voltamos ao. assunto Campeona.ó
Estadual de 65, pois não concordamos .

em

hipótese' alguma com o que'. foi imposto à

torcida for:anopolitana.
Quando se esperava que vngasse a i<'léia

da Divisão' Especial pata êste 'ano, norteande
as dsputas do Estadual, não se sabe porque

carga d'águas, resolveram voltar aos velhos

tempos imponto uma fórmula que já foi tes

tada' e todos conhecem os resultados nefastos

que adviram quer no setor financeiro quer
mesmo no aspecto técnico .'

! .

.

Orá,· se' por antecipação sabemos que

esta' monstruosidade não .vai funcionar por
,

';"".; ,,' t' ?que insis ,iI'.

'. : Burdc�. ou teimosia?
., .

Preferimos ficar c_(�m a segunda hipóte-
/'t',

,.

. <Para' o s-. Presidente da FCF a única

solução para implantação da Div.são Especi
al em nosso Estado seria "na marra" esco

mendo-se de 16 a 29 e pronto.
Não encontrou outra fórmula porque,

nao quis ou porque aceitou a mais cômoda
moldada 2CS seus interesses cleitoreiros a

se perpetuar na presidência da Federação. A
mais coerente com a sua ambição mórbida de

que os entendimentos se desenvolvessem pa
ra ficar bem com todos deixou simplesmente
mercê de interesses outros sem se levar em

consideração, público ,e' o próprio desenvolvi-
.

mente do nosso futebol. Não' estranharemos
se agora êle vier a público para dizer que
.ri.ão têm 'nada com isto que a solucâo encon-

I
�

trada prtence '. aos clubes e sórpente a êles

cabe' a responsabilidade desta monstruosida
de- qt%t-·teimam em chamar "Campeonato".

Não comprendemos porque o Sr. Osni

Mello toma atirtude como esta, quando todos

esp::Tavam. que mais uma vez a sua energia
fe fi7P9se presçnte. N·ã.o precisa d e $ t e s

éxepedientes para angariar a S:D'1pftia .. -i0s

...:,üues C ligas do interior. Sua fôlha de servi

ços prestadcs ao futebol de Santa Catarina

o �r.::denci2 de maneira extraord�n3.ri2. O

fUlehol catGi.rinense_ e particu}armente o da

:r-,)' 'tal espera. m:uito mais do presidente e te

mos certda êle não irt. decepcionar.

A CONFEDERAÇ1,0 BRA

SIL:i!:IRA DE AUTOMOBI

LISM�, em. 23 de fevereiro
úlâ{ri� :p�l�Fortaria 42, re

cebeu do Minist.ro da E:iu

caçào e Cultura a incum
bência de estruturar e en

quadrar o automobil:smo

brasileiro, cabendo-lhe, ain

da, a respoDsabiJidade de

pscalizar, coni ro' ar e su

pervisiona" '?'das as 00 ;1-

petiçô"s, r:fJdeneo, inclusl-

ve, autor:zar
de corridas.

Domingo em Biguaçú .
.

.

Com Forc� Tatai Cacula Enfren-
., \ "

.'. . • 1

eO;ed��c���,�u�':�;�;;:�·�tarã ···Bigu.·.ecü Atlético CluSe.·····;
vü:cu�aàos ao' América de � .

',. I
Jnínvílle, acabam de ser Domingo a: equipe do S.
negocíados com o futebol Cristóvão F. C. (o Caçula
gaucho, sendo transrericos
Pira o Ipíranga da cidade

de Erechim.

riel Américo em Barreiros,
defrontaram-se mais uma

· vez os conjuntos d�' Amé
COROl\TEL N.ÃÚ FIC,A N.TO rica lf.. C! local versus Cru-
CAXIAS zeíro F. Ç. elo BaixIO da A-

gronômica: O primeiro ven

'.

.

.' '_cido no "ÚU;!!O pelo Alv1,-.'\
Alegando que o Caxias riil pelo auertado escore

não poderia dispôr ,ela ver de 2 a 1 e�trou em ca;�1-
ba solicitada pelo médio

'

po disposto , a. désfol'rar-se
Coronel para assinar cÇlm

I e, ao mesmo te;TI!)o, apJ.-
.prom.Jsso com o Clube, a di. .,. -

var a, m?. lTnnrp�s?ú cue
retoria do preto e

.

branco V01).1 ceixanc'o d"sc]e o h'l
resolveu eDc�rrar as nego- cio do referic�o to:m?io, 0"'-
ciacões para. 01 ingresso do d

'

e ja encontra-se com 6
veteraJ?o jogador em suas"

. pontos psr "'ido.s
fileiras al)f'sar de con.si�e- De 1)111 mor'o. !f'eral o em
1'ar de razoávél as ba.�es 80

licihvlas nela jogador inl-

Sem dúvida será um cho

Escreve: L., S... versár.os, pois está com . que de gigantes, já que o

uma .equípe embalada aní- Caçula possue uma grande
mados a colher novos tri- esquadra, que tem colhido

unfos , neste Torneio. resultados honrosos para

Dirigiu o encontro, o Sr..• as suas cores. Esperà o zéc

Jair de Carvalho, com pés nico um ótimo 'resultado.
Em sequência ao sensa- sima atuação, conforme fri

cional Torneio Amizade e' samos acima, sua senhoria

Disciplina qui Vel1''Í ssn -::0 não está apto para arbitrar
disputado no Estádio Coro- icgcs princípa's, expulsou

Assim, o Automóvel C1u1:1
'de Pernambuco, All.tO·ol'1 ,�,

Club dOI Ceará Al�Tor'�',ci
Club Fluminense e o 'Tc' -

.
\

rmg Club pediram é'llG, !' i'

aç'ãlO à O.B.A., t�ní:io si�:.o
atendidos, na qualidade (le
entidades vinculadas os

três primeiros e o último
à Federação Carioca de Au

tom<;Jbilismo; como precei-
.
tua .o ;Estatuto da Co�fede
\ -

racao.
Gom a ar-lesão dêstes Clu

b e S. à é.' B. A. r e s -

tam, apenas, a atender o
determinado pelos poderes
comuptentes, as duas asso-'
dações ,regionais do Rio
de Janeiro e São Paulo.' o
Automóvel Club rlo Brasi1
e o Autornnvpl Club Esta
dual ,de S:5.o Paulo. que ain
du, continuam recalcitran-

CLUBE 007E DE AGOSTO
DOMINGO DE PASCôA

,� F)h-STA .;INFANTÍL �«iênonÚnada)
,

;' �L�Ir!I.?,;'·
.

"Í��;:;��tJ':;.�6�>;·,ifC

tes e ,tentam, por todos

meios \e mo�os, imped:i.l
que a C.B.A. estruture, or

ganize desenvolva o despor
to automobilístico no país.
E' de se lamenta,:, que o

segundo d,"sporto na pre
ferência do públiCO cnnti:'

.

nue ,a . encontrar entravos
ria s�a organização, justa
mente por duas assocÍ'J,'(ões
que dever'am ser 8_5 r-rimei
ras a obp'1"cprem às nor

mas legr.is vigentes.

Não é possível que o qua
dro' social d.,essas agremia
çõe,: continue i.g:norando O

f'j'''9: �p n""��q, e "f�O :01'OCUt'e
B'·nvp·<; da Assembléia Ge

ral, m(r-'lfi�ar n np�Q Y'" 0''1_

to e ação danosa de seus

dll":gCP"2S. flue, por y'ue�tão
dI'> v�ir'a<1�, lancam seus

clUJ::2S 10a antipatia popu
lar, desobedecendo às ins

t!'l'cões dos poderes que re

gem os (1C!;t·· 0S da nação
e, principa'rne1lte. do des

porto, como no caso. n C011

splho Nacional' de Desp,>:,
tos.
O desporto automobms�

co no Brasil não poderá fiQ
car mais a mercê dê.ste�
dois Clubes particul�"es e

ree:ionais, porouanto a to"
t.aHrlade dos Automóveilil
estac'!llais e criando ro..,r'n�
CÓf>S para que a. Confe,�"'·
racão nos"a BP r'!jsj,.,CU1l'!'!Ú�'
com crit,f5rio, das instrl1c5ea
q1](� recebeu dos Poderf'SI
Constituírlos.
O To1.1ring Club, nue �em

de pedir à Fer'!�ração Ca...

rioca de Aut,omobil!smo,
sua filia";;;o. ,.,,,d;roe!na1:'1Í ai

provas ,.lI' Ra'!ye; ilHe fo-'
iZadas·· no . .Rio· d�
; .. �, �.:}t1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o florianopolitano vai ter
carnaval de PáscO'l.. Confor
me estava previsto irio· às
ruas as Sociedades. cama.
valescas désta capital que
tiveram suas apresentações

,

ao público interrompidas
em virtude do mim tempo

:

que reinava em Florianópo··
lis durante os festejos mo

mescos dêste ano. Já confir
mou sua presença às mas

A Associação Carnavalesca

........, .. ..,."'11' ,.'" T)!.,'h",

se exibir eom seus carros

aJecórtcOs e mutat6rk16. TO.
das as partidp�tes dos
carros de alegoria é muta

ção. dos Tenentes do Diabo
estão sendo convid.6das a

comparecer nos galpOes da
sociedade, a fim de serem

ultimados os preparativos
para o �'rande aéonteeímen
to, que dará à melhor so-

Abaixo do preç0:
SeNAU 'vende banha

-_._�-.--- -------,-_
.._-_.,-�---

Faltam �igronomos e Velerinarios
Durante os últimos qua

tro anos, ainda não houve

um progresso significativo
no aumento da formaqãó de

pessoal de nível nrríversrtâ

río; engr,n.heiros·agrônomos
e '''''édicss-veterin'Írlos, a es

ta, é uma deficiência que a

América t.attna ainda não'

conseguiu eU:thinar,
_

apesar
de ser Uma região onde

.

a

agricultura é ímportantís
síma, disse o dr. Felipe Her

rera, nresídente do Banco·

de Desenvolvimento Eco

nômico, e entrou a comen

tar com objetividade dizen

do. Que a América Latina'

precisa fazer. muito mais,
atrsvés de centros onde se

j(""-" r",�!"i�+."..t")�n� pnc1�gmp.T"-

tos poss'ihi1it"rl0'res dp. uma

nova mentalidade fazedora.

de ""rh�resso social e eco

nômico.
Argumentando sôbre fun

cionamento de escolas um

verstt:!i.fÍas, especificou, que

os cursos de agrônomia e
(

w,t.�l'inq.ri.a deteem, apenas,

��.2% (t�ês virgul<t dois por

cenl:o) do total global das

Il"8',·fcu18S. Oferecendo su

?·e�tã(). 'dissb o dr. Felipe
F"··Tenq. eme é fi própria
,A",prir? Lat,in2' quem d('

ve ded,inqr rori,:, di.nhei�T!

par<\ Uni.vers1d"df's, e esta

def't.i,,<>ni'í,O Sllr.<;+·\'Incial de'Tf'

provir dos recursos inter·

nos', e'!lbora possa contltl

com aill.da internacional.

Ao mesmo tE)mno df.t en

trevista do. 'senhor F'elipe
Ferre"a e"'1 W'1shington, a

iMprensa. nqcirmal n0tidjjt
Vl" 'l conclllsão de uma

tr::l1''I<:J'rr·'''s,rqn 'n0D11ment.a'

na Universidade ,Rural de

Minas Gerais, que iniciou o

ano letivo de 1963, com um

aumento; de 40Q (quatro
centos) alunos. pois em

1964 era apenas 600.

A grande reforma contou

com' recursos substencíaís
do govêrno

' mineiro e tam

bém a garantia
.

de convê

nios de entidades como se

jam: . FtÍn di ç ã 9 Ford!
C O S U P I, CAPES, IBC,
GERCA, ACAR, USAID; e o

Plano ..Trienal de Educa-

ção. 'lA

.
..

A meta prevista, vai pos-�
sibilitar, que nos

futurnricinco anos" a Universidade
Rural do ,Estado de Mín,

Gerais, ::j.lctmce· matrícui.

dois mil e quinhentos alu

nos, número, que presente
mente é igualou maior ele

que .a mátric\1Ía.global de

algumas universidades dou

tros Estados J;lrasileiros,
.ainda, sem. as escolas de

agrônomia. e ·veterinária.

E o esfôrço mineiro não

fica nisto, pois, a Un'ver

sidade .Rural de Minas G('r.
rais, como está reestrutura

da, permite a vinculaç[o
do ambiente universitárJ.o
c··nn a familia ruml, �tra

Y'�S dos órgãos de pesquisa
. e extensão.

Nos pare::e que Mina.s

Gerais, responde ao. dr. Fe

lipe Herreira, eutros Esta-

-dos Brasilei.ros dévem aqui
latar o que podem fazer

para produzir m<üs eno.;e-.

nheiro-agrônomos . e médi

cos-veter��rios' num pro

grama atualizado com as
.

,necfsiàades da América La
tina..

._ ------

09,1.1S0U i:r.1f'nsl:! conster·

.al'!ãn na. cidade de T,,<',,;,p;;; o
fl;\'ec!,mento d'1 advogad''),
ir lI,r"'eu F1.l',t�d'). u""'1 d�s

fund?d�res do '{>prtido
.

So

cial Democr'Ítico e que vi

nha secretariando a secção

•

l",:;rliana desde quando sur-,:
giu. \�.
H

. td,iiomenarzens rrres ,a as �

memória do extinto cE�"em
bem do. conceito' de (lUe

gnzava nl) seio da socieda
de serrana.

O Diret.or-Gerent.e ,de "O

ESTADO" recer,(')U de D.

DrnieJ 'R:astin. Bispo rle�;La

ges, (','1rtão e1.1'1 r[ue o ilustre

pre1HdQ agl'ad::�e nnticia,
publicada nes�e Periódico.'
O cártão está redigido da

segui.nte forma: "ao mui
.�----

rHstinto 'e nrezado Sr.

minJZr'ls Ferrumdes de Aqui
,no, D. Daniel abenl'!oando,
c'Jnii"'lmente aRT"'dene. ue'

nhorpdo, a fIneza da IlIi}tí

cia de seu anivers4rio na

talício em o conr:eituado

diário "O ESTADO".

��,,-l.�ve. nnte"n eJ:n Vtsi.::.-::_I, à.

nossa redação, o sr. Hehhut
Fa1lgatter, prefeito de Jom"

vUle. Pessoa .Illtamente c re

laciünada nos' meios políti
cos e sociais de Sta. Cata

rina, o sr. Falle;atter, man

teve cordial e informal pa
lestra com nosso diretor

gerente Dümi'1(7ns 'F. de

Anuino. onortunid"'tie em

que externou seu iúbilo e

sua imensurável s9.tisfação

,ela marcante' evolu�úo de

..... "s"� i"""nl'e'1sa, da qual, in
sofismavelmente, �'O Esta

do" é ijdimo rep,resentan
te.
Ao ilustre visitante, co

nhecido homem de imnren

sa, nosso. conftade de UA

Noticia", conceituado órgão
ininvUieJ'lse. do qu�l é di-

mos vütos de feliz

e�l Florianópoiis.
estada

r�m:ndade do Senhor-'j'esus -d-ôs- PôS:
sos .e Hospital de Caridade

E D I T A r.
Comf'm,nracões da Semana' S'anf�

1. De comissão do Irmão Provedor. exmo. oes. J"ão

d", Fi',1'fl 1\ITpnf?iros FIlho, convido os irmãos e nn T'I'l'1ãs'

dA"h Irmandaqe. nera, em a.tendí,o ao Edi.t."'l dR O"ria'
·MetronQUt"1ns. :publicado nos jornais locais, tomarem na.r-

.

.

r " siiclns 4e bp_1andXl.'liS e insignias, na P:,sc0a dO!3
Fids Cie 011;]'1+.;; pf?i'(8. Rpni�a.. dia 15 do corl'enté, às 18 ho-

l'as. l1H C"lI eOl'<l.1 NIet.r,(l»)oÜtana_
.

.

Con�istól'io\eá1' Flori:iinôl)()1is. 10 de ahl'i.1 de 1965.
. e

.

c1edade O l1rêmlo estipula
do pela Com�o OrganiZa
dorll dos Festejos CamaV'&
tescol na ee,pital. PQr ou
tro lado, os Granadeiros da
Ilha também irão às' ruas,

\ devendo a COnfirmação ser

dada nas próximas horas.
Não Ie tem noticia s6bre e
apresentação de esÇolas . de
samba no desfile carnava

lesco do próximo domingo.

•

americana
I '

"A Delegacia da .SUNAB
em Santa Catarina desde

ontem está vendendo Wriba
americana, recebida dl1

COBAL, por preços ínfi

mos, aos dirigentes de

'Cooperativas de Cünsumo e

entidades e Associações". A
inforr(uwão foi prestada a

"O F.�TADO" pela delegado
·

da SUNAB e da COBAL,
sr. Osvaldo Meira, acres

centando que os interes

sados na aquisíoão da ba

nha americana deverão se

diric;ir à deleC''lcJ.a da

STJN'A.B para ent.rar em

crmt,,,t.f) COl'Y1 o órgão dis

trthuidor. Disse o sr. Osv=I

tio Meira Que ainda hoje
"'0 período de tarde a ba-

'!'_a será vendida com pre

'erencia inícíglmente os di

ri"ent,es das Cnouerativas

de Consumo e entidades e

A�sn"iI:l.cóes, para voltar a

atender somente na sezun

(I" fe;'I'Sl.. ""inalizr'lu dizendo
que a diferença no preço

da banha americ!ma com a

vendida no merc"do é de

3proximadaV!ente. 500 cru

zeiros em (m;lo. t.endo a de

lee:Slcia da RUNAB uma' c6-
ta de, 500 làtas à disposi- ,

ção.

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

"

ria das frentes da batalha 'de escclarização:
Convênios Concórdia e Xaxim na ';sfimula
Convênios escolares va

lendo maís de 12 milhões de

eruzeíros acabam de ser

assínados por . estabeleci

mentos de ensino do oeste,
com o grupo encarregada
do govêmõ estadual.

Representou-os, no ato de

assinatura, o deputado Fio

ravante ,Massolini, que. nos

forneceu os seguintes c1.<:\

dos:

Oonvênio com .0 Ginásio

"Concórdia", pertencente à

Campanha
.

Nacional de

Educ.anc;lários Gratúitos,
num valor de .3 milhões 'e
255 mil· cruzeíros, benefi
ciando 129 . alunos; com o

Colégio Normal "Sio José",
de Xanxerê, da ordem de 3'
milhões' e 180 mil oruseíros
e atíngíndo 53 alunos; com

o GiIiásio Santa M.aria Uo-

retti, também de Xanxerê,
num montante financeiro
de 6 milhões, 832 mil e 368

cruzeiros. O total de esco

lares compreendido neste
último convênio é de 412.

. Em consonância com o

pensamento do Governador
Celso Ramos, a escolaríza

çã:o desenvolve-se e amplia
se no Estado de Santa Ca

tarina em várias frentes,

C e n t e n á r i o de
Euclides da Cunha

0"
"

"

1

O Instituto Históricq e

GeogrlÍfico de São Paulo.

deliberou formar uma co

missão para festejar o

transcurso. do centenário de
nascimento de Euclid-es da

, Cunha (20 de janeiro de

19f;6), constituida de: iIen

rique L. Alves, Vinicius

Steím Campos, Almeida Ma-

. galnães, IsaacGrinberg, çe
Iío Debis, Ataliba Nogueira
e Luis Ten�rio de Brito. En

tre' outras iniciativas, des

t!l��m-se:' a sol�r.itacão ao

DCT para a' emi.ssão de um .

selo comemorativo: uma ex

posi'lão retrospectiva ,com

vasto
.

material bi.o-bibliüg1'á
fico sôbre a obra euclidia

na; 'rever o projeto da

construção de um monu-.

FRJ:!:F'EITURA PRETENDE

·
ADQUIRIR !:eOVÇ)S ABR1.

GOS PARA PONTOS

o Pref.eito Vieira q,a Ro

sa. enviou expediente· à
Zvibil Industria: S. A., de

São Pau10, solicitan�"o or

çamento para a àqutsiç�
de 10 Abrigos .pa'ra pontos
de ônibus. Coi1'i6 se �·ibe,
os Abrigos que exLstia� elU

· vários pontos da cidade
foram danificados e, em

consequêncIa, retirado� pe
la própria municipalIdade.

LIDER DO GOVERNO RE
I.".c..ul!; l.,,':.Ji.......:-'fw:Ml\;NTOS'

DO PREFEITO

Do· o tran'scurso do 230. aui.

vers4rio de fundação dO,
j .. ,,_" ... t..:.p,ü oe Florianópu]ü.i
ê.:· sejou discurso do Depu
tado Dib Cherel1.1, na As
sembléia Legisliü1va do Es
tado. Agra ecendo referên
cias feitas pelo lider do
Govêrno à sua athtipistra-'

ção, o Prefeito Vieira da
Rosa encamin.hou ao !"efE:
rido parlamentar o seguin
te oficio:

"Algradeço em Illeu no-

me e no' do M�nicípio. de

Florlanópoi;;r:;, a homena
geril prestada por ocasião
do 239. ano de inst9-1aeio
do MunicípiO.

I
-

A referêneia. feita aos

traba,hos já �ealizad()s por
meu govêrno" são-me pSor
ticularmente gratas por

·justa�..
: <A falta de meios e a im

compreensão., de múitos
têm, Sem.. dllvida, criado

ób'ces à 'admihi�tração hlU

nicipal, nl5.o impe ·"incl.o,
entretanto, que, algurna'
coisa vá sendo realizrtda'
nesta capital.
Posso a�segurar ao l\m:

go que continuarei firc::I'

mente no rumo que 'me tra

cei em' benefício CÚlSt<1. ('a

pital, ouvindo as crit!cas

que mereêam, pela. sua r)b

jetividade,. l5er atendidas ,e

desp'rezando as demais.
..

A quem governa só um

julgamento. interessá, o do

fim de seu mandato.
. CQm ,os meus

.

melho:ll'<:s

agrid�Ciqlentos, rqitcl':> a

V. ,Exc,ia. os mellS protes
tos de ,elev.ada estima €

·coDsideraç.s.ó.
Florifl.nópolis,

de 1965.
-----�------_;;_---

lo;! de abri'

Insti1ul'o Brasrl�iro�de FilOs.ofi.a
Teve lug'ar ontem na Ca

�R. R,,!,t,a Catarina mais uma

reunião do INSTITUTO
. BRASILEIRO DE.F�OSO-

· FIA, sob, a presi "ência dei
escritor MEDEIROS VIEI
RA. O Ir.stituto Brasileiro
de Frosufia v!,!m promo
vef'do o lançamento' de
obras e um ciclo d'e impor
t.antes conferências.
Tomam parte no' movi-.

rnento cultural, entre ou

tras destacadas figuras, de
nossas letras, üs profes.sô
res e escritores' Edmundo
Acácio .Mqreira, �eretl Cor
reia, Evaldo :PauH, Medei-

)

ros
.
'(ieira, Péric'les frade,

Lídlo . Martinhg' Ca:llado,
Alcides Abreu, ; Francisco
Feliz Batista e Tito Líviü
de Bem Menezes.

fi !"

t dE'
I

,nlmea O os conomfstps:.· Junta
.

.

(;lo'/Brn�t�va Tomou Posse
'

l\�"omblÕia Geral. Extracr
clin8ria. tprr;nu nn$"j, a 1'0-

Após t.er sino ele't.a em como secretário, o senhor
Odorico Durieux e'tpsourei
ro o spn"''1'� E.4�(l"". 'T'oixeira.
A ,II �-s "fib l'é�1)

.

npl''1' frjj. 1""'1

r.n<! R�nl'l01Y'list.;8_S .P�11 �an�a (!ip'Y'!r:h1s

}wf\si,de,:):�t:e . �" ,') , ,Ul:!vE'nsiçlade
""�"".'-"< .�' '.�.;"_,,, j ��

menta a Euclides da Cunha,
inici,"tiva do sodalícío, com
o apoio de várias entidades,
por ocasião' do eínqüente
nãrío chi. morte do autor de

"Os Sertões". .

O sócio Henriaue L. Al

ves está ultimando o tra

balho "Euclides da CUnba

em Controvérsia", obra . de'
análise e estudo sôbre vá
rios aspectos, incluindo, em
apêndice, a bío-biblíografía

",
I

produzida a partir de 1959,
complementando o traba

lho de, J. Galante de Souza,
publicada, na Revista do.
Livro. O escritor faz um

apêlo através desta coluna
a: todos aquêles que escre

veram sôbre Euclides da

Cunha ou sôbre sua obra,
oferecerem os dados para a

.Inolusão na bibliografia, en-'

víando-os para Caíxa Pos-
, tal 2665 - São Paulo (1).

-Sintese Político-Adminfsfrafiva
Para o início da nõvo' 'pe

ríodo legislativo, instala-se
às. 15 hs., a Assembléia La

gislat�Ya. do Estado de San
ta Catarina, com 'reunião,
como' de praxe, de carater

solene.
O 'Governador Celso Ra

mos será recebido naquele
Poder, p'l:ta a leitura de'.
sua mensagem anual. Em

seguida, o Chefe do Execu
tivo re�enc1,..h�'I'<í. os depu
tados em' Palácio..

XX'f
Encontra,se na regIao ser

rana o deputado federal Os

ny Régis. Seguiu para La
ges acoinp.!:lnhado do dr.
Rubens Nazareno Neves,
Procurador do Estado em

Brasília.
xxx

'Retornou a Curitibanos o

presidente da Cámàrn de
Vereadores. daQ11eJ.e 'muni

cípio, sr. HéÜO Ivo de Cam

pos. Naquelas cidades vizi

nh'1S" o passedismo prepara

se
.

com dOse de justificado
otimismo, para a grande ba
talha eleitqral que se avizi
nha.

xxx.

A ligaçãd das loéalidades

de Xaxi.m e Frei Rogério,
em Curitibanos. ",través da

.

construC!ão da ponte sô'!:Jre

9 rio Marornbas, poderá se

tornar realidade. 'A informa

ção foi trânsmit,id� à reuor

tagem pelo sr. A1t.ir '�Tehh�r
de Mello, representante da

quela comuna, anós ?S con

tà.tos· com os setores. do

Plano de Met'as do Govêrno.

xxx

R,i.o do Rul cr')"nnllrece às

gestões administrativas da

Capital, atr::wés ele se1\ Pre

reito, Sr. Vittório FOl'Ile

rol1y, aue veio a Flor;an.ó

polis tra7.endó· um temário

oue· irnuóe um cnnt,ato mai.s

urgente com setüres .'do
govêmo catprin.ense.

xxx

Nos nrn'l!:h1'1os (Uas, o en

genheiro . Rui S�"res. dire
I t9r-executivo ; ,da Comissão

! ;l:tí 'lDiJ�e:hvcbiviin�nto da Ca
I 'pitál falará a� microfo�e
da Guaru.iá, fa:r,endo um re

lato das' ati"i.da(fes de sua

autarqui'l .. l\i[enclOna�á. es

pecialmente, os trabálh ....s

de pavimentaC!ão ast:áltiea

da estrada em demanda ao

Bairro de Coqueiros, obl'a
contr,<ltada com a fir!I1a
"MANTIQUEIRA".

OSNI REGIS. EM LAGES
Rumo a I,ages, a .fim de

passar a Páscoa ali, viajou
o deputado federal Qsny
RéO'is. Aproveitará pl:l,ra
cantatas com' os líderes po
liticas (ia. região serrnna.

Em declarações à report.a

gem, antes de sua partida,

'informou estar aprovada
pela Câmara a emenda que'
esmbelece maioria absQluta
nas eleições estaduais do
corrente ano. Quanto às
eleicões pai'a Prefeitos, ca

berá às Assemr,léias Legis
lativas dispôr sôbre a ma

téria.

Navios eh.oearam-se no

Mar do Norte
AMSTERDAN, 14 (OE)

Dois cargueiros chocaram

se esta manhã no canal

que une o pôrto de Amster

dan° ao Mar do' Norte.' O
Lloid Nicarágua do :!3rasll e
o Kenimeds da Holanda,

fi�ram c011l1 grandes bre

chas em suas prôas. O bar
co brasileiro tem a prôa
afundada, e um rombo de

cêrca de um metro quadra
do.

DEESC:. Diretoria Tomou Posse Ontem
Foi empóssado onte111 as'

20 horas o novo Conselho

AdminIstrativo do Diretó

rio Estarlual dos Éstudgn
tes de Santa C,ataril1a, ór

gão. máximo de reprAS�ll

tação dos Universitários

Catarinenses. A soleni "'núel

pos<'P se df'u na sórle da

ent�ade à Rua AlV'lro de

Carvalho, devendo o refe

rido conselho rec.:rer oS df'S

ti'" os administ"ativos do

DEESC de 65/66

np "r':'!PrrI ti'" l1"yrelp'T1t.f!':f'i"""n �pn'h"r n"'7' .....n<>r1"'r
.

�o

'fi1c:ft:-":;f"\ t.n-rnn """;""';fl:f"\ f'lllP. �'1� "J:i'1Yfl:0lt:lTV'·;tl h�'1"7p' "Y'\t"lT' hp.m

�"n.c:;rlPl'�l' .f�".,..rlt.o�;1T() n n,...."tn n�� rfl:n�.,.�;...,.ilcu::: "Y\1'iblicas es

taôi'l"-'�'� t"">f"'Is; ,-·!�·�c 1':;. 1 h f� 1'7 ,-ln' �(\",·,·c.t)h_' - Dé.�.S;.�oa.
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D�ESTADO
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" Ftorranúpníís, ("'-!u.inta-Fell�a), 15 de Abril de 1965
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Iinquentenérioda Morle de
Batista Capelos

_''_'

O presidente do Instituto da e obra' do poeta Batís,

Históricp e Geográfico de ta Cepelos autor de "Vai

São Paulo, historiador Au- dades". Justífica-se tn int

reliano Leite, designou os
.

rêsse em tômo do refe
.

seguintes membros: ,Myriam cio trabalho, notadament
Elis, Henrique L. Alves, quando várias instituiçõe
João. Gualberto de Olivei- culturais de São Paulo irãG1
r"'. t.uíz Tenório de Brito e comemorar, em maio' pró
Vinicius Steim Campos pa- xínro, o cínoüentenãrío d

ra comporem a comissão morte do poeta paulista.
incumbida de comemorar 6 trabalho em aprêco traz e

cínqüentenãrío da morte seu .conteúdo, entre outra

de Batista Cepelos, o poe- revisões, o nome certo

ta de "Os Bandeirantes". mãe do poeta; a data d

Será também realizada ima nasci.lnento;, sua passagem

exoosíçâo retrospectiva da pela Academia de Direito

vida e obra do poeta de Co- do Largo São Francisco,
tia, reunindo material per- particinacâo no movíment
tencente ao arquivo de Me- àbolícíonísta: corno e quan

. lo Nobrega, o primeiro bíó- do. estreou na noesra: com

grafo de Batista Cepelos, o Ingressou na :Fôrca Públio

qU'11 pronunciará naquele do Estado, onde chegou a

sodalício, no dia 8 de mllit'), posto de üficial; seu noi

uma cünferência, esclaré- do trá�ico com a fÍ1h<t d

cendo dados sobre a contro- vice'governador do Estado;
vertida mürte do 'Poeta. Ou- versão ex�ta . sôhre a su

tros' aspectos e fatos serão morte e a reunião de aI

tratados- pela referida co- gUIls poemas inéditos e

missão. livro. Matéria vasta e pol�
miei' em tôrno de :uma po€-'
ta Que amou a vida acima
de tudo, :com lanca.ment

Em su� ultima reunião, para os p'ri.meiros .dias d'
a Academia Paulista de La- maio.

REVJ1S:AO nl<3 BATISTA
.... CEPEWS

tl'as acolheu
da comissão

oS pareceres
do concurso "O E�lADorr

Em vi#,ntlc ele bflie ç

amanhã.. '8e1'em diR.s sa.ntifi
c!l.dos não. daremos exp
diflnt.e em nossa redaeão el

o.ficina.s, I�OtivO porolI
�eixamns de Ci�·P.'11!1.l' ama

�hã,,_ vnlt<\pdo a fI\'7,p,.lo
malmente"no domill�o.

de ensaios. cOQ,col'rentes ao

Prêmio "Linneu Cordeiro",
concedendo apenas a men

ção honrosa ,!la trabalho

"J?e'rÍsão de Batista Cene
los". de autoria. do es'crit"r'"
RenfÍnúe T,. Alves. O refe
rido tr::lbalho procede, �
uma revisán �e vRrios a�
pectos contradit�rios da vi-'
------�

"

Enürme é a expectativa'·
pública, e111 nosSa cidade,
e111 tôrno do programado
início, a 19 do. corrente, das
vendas por prer.os baixos,
pelas. 3 A Model!:lr, a Ma

gie Boutique e ainda'a' Po
pularíssima Gmtinha.

malmente, bastantes

,zidos,' podemos
que aprese�1tará um, gran;
de sortimento. de artigos
p'ólra o inverno entrante,
cujüs preços serão de
de a prüv�car intensa

sação.
Encontrou, .' assim, eco,

em nossa Capital, a grande Ao tado. do seu sortidís

CaTl1paJ'lha Naciol1!:ll por simo estüque, A. Grutinha

pre�os baixos,
.

desencadea- 'vai oferecer, por preços de

da, em boa ,hora, cümo de- saldos. reais, uma enorme

corrências das' drásticas variedade de artigoS
quão acertadíssimas' medi- senhoras. homens e cri.!:ln�

das do Govêrno Federal. ças. õtimas mercadorias

A Camnanha encontrou essas, transferidas pela A

eco, em Florianópolis, jus- Modelar de confecqões, com
tamente na organização co- a finalidade expressa de

mercial. que. de há muitos serem liquidadas.· por
anos ·vem' §e imnondo pelo ços íilfimos.' Será um!l va·

acêrto e dessipaç.ã'o . das liosa "mão' na roda" pa
suas amplas e arejadas ra milhares de pessoas.

ini�iativas. Verdadei;ramen- É de se calcular aue a

te ema organização:pionei- população flol'ianó\)olitana,
ra da Cidade.' e 4Ih1nêso, - acorrerá par,a
As 3 caSM A Modelar e a àproveitar o magnífico' e

MaRie Bputioue est�rão fe- oportuníssinlo evento. fruto

ch<>d::ls de hoie . até o dia que é das circunstâncias

19 O$l,1'a rernarc"'r.í'íes, aue cria:das, em hora onottunís
oscilarão entre 22 a 3<;% sima, pela política financei·
nas venQ<lS à vistá e 17% ra do govêrQ,o.
nas vendas à pr,<lzó. A, baix!:l de nrecos,

Qnanto a nOp'ular .'''Gru� ,nossa Capital. será uma rea-'

.

tinha" 'onde, justo é ,recá- lidade. Terá início

nhecer, os preços s'ão, nor- 19"-d� �orrente.
'

�.À�__� � • � O� __'

Juiz e Promotor 'Ressal'fa'm
Tr�b�lho da'SSP

o .Tniz õe nh'AUo de XI'I·n

xprS, e o 'Prom.otor Ptí.h1ico,
re"....ecf;hT"''''''P,...t.�. 9,fl11t",.PC;:
P,,'h<\Tl1 Cornova e Dirceu
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