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Govêrno disposto· a,
o Presidente da Campa- cípaís cidades ,do ínterlor,

nha ;Ill'asileira de Alírnen ; do País, com finauclarnento
tos, General Castro 'J'ôr'res. de até 50'\<0 40 custo total
informou que o Fundo cria- da obra,
do na COBAL, através. de
de ..�roto presídêncíal, facili
tará a ampliação e instala
ção de empórios n'18 prín-

__......... -�'r--'----

HOJE: ANIVERSARlü DE BRAS lUA
-BRASíLIA, 20 (OE) - O

Presiden:e Repúblicadn.
assistirá am'inhã cêdo as

cOmemOFf],çÕeS _ da funda

ção de Bràsflia. As -10 ho
ras viajará a Guanabara,
para presidir a reuniã_o dos·
sectetãries dê "ÍJ:ls-endtt dos
_......__ .._---

Estados. Dia 25J o Mnrechel
Castelo Branco estará em

Belo Horizonte, pam cum

prímeutar seu sõg;rO, que na

oportunidade, éstnrá' com

pletando. mais um aniver
sário nal;aHciQ:

MINISTRO AFI'RMA:
. CONlRIBU1CAO PARA OS INSTITUTOS

, .

e6N}�NUA'RA, A M'ÉSMA
RIO, 20 (OE)'- "A con

t�'ibuiçãQ de empregados e

empregadores para OS ius-
•

tituto's de previdp.ncia. con·

tinuará a ser de go,'tl", foi o

que declarou o Ministro do
Trahalho. 9 sr. Arnaldo
SUSbekind, concluiu estu
dos da re[01'111a da previ
dência socifil. devendo l;1ur& .

sel1t,ar o trahRlho ao Pr&
sid�nte da Reu'í.hlica. A ino
varão do parcelanJento do

pa2'9l11ento do 13° salqrio,
foi ure"isbl. nel osr. Arnal
tio Sussekind, que disse

�TITO AMIGO D'E
BEN BElIA

CONSTANTI�E, lugosl:i-
vm, 20 (OE) Reunidos
perapte 300 mil pessoas, os

presidentes Tito d� 'rugos
lávi'1 e Ben Bela, da Argé
lia, di�seram que- .a. arnJzade

,entre os deis países, é in
destrutível. Ben B!'llla, qua
Jificou o Marecl1al Tito- de
herói,

. q�le' llltJl'eeia a gran-
"

'.

h()9�eúÇlg�eir;' (ruú lhe' f6i ::'

ha,'er encontrado fÓrmul'1

que, satisfaça os trabalha-
1110res. -, ,

RAFAEt VENfE ..

'STF'�-'
BRASÍLIA, 20 (OE)' -� O

Supremo Tribunai Fedêral,
por decÍsão tomada na ses

são de' ontem, considerou'
insubsistente o argumento
de inconstitucionalidade, ar

guido pelo PSD' catioca,
contra a eleição do sr. na
fliel de Almeida Maga�hães,
para () cargo de .vice-góver·
nador da Guanabal'a, pela

.

Assembléia Legislativa.

cuidar 40 financiamento clJ�

gêneros .alímentfcíos. Os ín.
.

teressados terão de preen-
cher urna proposta, expon
do .as dlffculdadés ünanceí
::D.� .8c1':1 dada preferéncia

dâ hoje, em viagem de ades
tr.amento d(l sua tripulação,

·

juntt\J1nénte com o 'pl�imei
ro gTUpO de aviação em

barcada da FAB.
-

-

AUl11€lito de ,70% por
um ano :para os coi11erciá

_
rios êariocas, 11 jmrtir de
1° de 'rila:rço, foi estabeleci-

·

do em 'acôrdo firmado no

Departameato Nacional do
Trabalho. Foí também fi,
xado em 45 mil cruzeiros, o

piso do aumento.
Procedente, de Brl;1sília

está sendo esperado hoje
na Guanabara o presidente
Castelo Branco.
- Está marcada. para o

dia 6' de maio' próltimo a
solenidade, 4e inauguração

�'do' reàtQr allgonauta o l°
eonstnlido

•

no Brasil. Sole-'
nid;lde, será,- na cidade. ttni
versitária di' quanabara
.p�e�idida pelo�' nía'reclaal

a f i r
.;

a

solucion'

o Marechal Castelio
,Branco Pl'f"3;.ciirtí� 1loje u'

reunião . Uo� 'secl'etál'i0:;� es

taduais. eie fazenda. Unifor

mização
.

da arrec<:tdac;ão de

,Impostos c' o estabelecüncn
to de politica ele despesas,
entrosando Uniào e Esta

dos, serão' os tel1j:1s em de

bate:
,- Todos os órgãos pu

gadore� das. entiôa.eles
.

pú
blicas e emprêsas priva,
das, dev!,!m fornecer. !:'to

Departai11ento do Ilnpôsto
de Renda, a relação ele seus

empregadas quo percebam
quantia superior' a 6 :r,pi-

,

lhões ide enlzeiros. O apê'
lo está sendo feito, para

que\ os empregados não fi

quem impossibilitados de

receber seus' venehnentos,
de acôrdo com o novo re

gulamento do iínpôsto de

renclf.l.

.:.
�9' .....-_-_.-_-----�--

'CASIRO 'DIZ'QUE'GUERRilHA E'
. �. .'

1NVEN'CIVEl

�IO, 20 (OE) - O advo-'
gado Sobral Pinto entregou
ao Gál. Otueílio Terra Um-
1'8y, Coúiandlil'lte do to
E�:t'cito, cópia da decisão
do' . Supremo, cO'l1cedençlG

.
'I

AR'RA'ES EM LIBERDADE DESDE
ONTEM

-------.,..'-.----)-_._-------..;

am dispo�i(ã
,

,

o' problema

IETHA
'LONDRES, 20 (bE)

necessitarem de menor
I
a,i i·

da í'inanceira. '

Foi justamente, com, o •

General Castro Tót'res, qUG
o dr. Antônio Pi�hcl;ti, Se-.

Explicou que ('I decreto cvetárlo dá AgdeuJtura, 81\<

IM'·
...e,·n.,''. sa. ',' g-<·e··'mo de'1'In. e'_

.'

o" ,crIvisa apenas à extensão e aos que pagarem no menor caminhou os assuntes rere-
. ampliação ' de supermerca- prazo possível e a0S qU3 rentes aos excedentes �as
elos �_cq�_�s_:m. ..,�__

. _�s"J:_m,_!gri:O��.!�:'P"l
. de sonegação fiscal

c
..

ome
.. mora�S,e h,oJ·e o"Dia. deT"-..·,ir.ad,e.nt'e.·s" ,�g;����::l=;�.�� i��gI�:o��:;r'��

.��"._---
�._". .. ,__�"u.,

.

_ declaração de renda, com conhecnm maiores dados, EMITENTES DE CHEQUE SEMa :

Comcir.on:·:§e ho'je em to- sonre a personalídade e o nidade, na Rua Bcnjarnin '(1110 congrega os posítívis- base cm Si..'1Hi-S' exteríorés: saoc-so que sua parte mais .

do o p:::ds,a?'DIA DE TIRA- -Slf'pj(i'2.ailo do sacrifício de Constant, 74 - entidade Las.
,

(10 riq]ieZ'a' dos çontrib.lin-, importante se 'reíacíonc Vl,O PAGAR MUlTA NO V�,LDENTES1- Em 'FlortanQpo- ··ir�q0I.mt�s, As 0.ez horas, �
.'

'

.')03,' deverá ser; oncaroínha- com as penas a serem aplí- -
t ,.

lis, o tra*"cq,rso qa efemé- �J F,'ü r;h ...C.41eo ,1l'i,tJ homens ',.,-_-, �',
'. _�__,..��_ ........... Ii'r�. > d!], ilfi'< Itri3,'i'içien.le _CastelêJ' 'cadas 'aos. iIi.ft:àtOies..

'

'''. :C'H'EO"U"'E" 1

"

"t �ili��tl��r�;:õ���:� 1i', ��d�)��tl:�;:�l, :Sf:�' 1� ·:�O:·---E".'�."�A--Dt�O:'··"';;N�c�À' . 'G1:U-A .fA·:'B·"��R'K'1 �:'�.t�)l'��1\t�jIP��:,�,
.

i����a:�;:�.� s .rá ,�\ �) T�' ",.- i ·tlã.� 110S QuarLels da Policia'� rão em 'frente.' ao Palá.ci.o·
.ll .'. NJ. i�.H � 1���:iÚJ;j,o;:e;;; /l� ríqueza se 'eI1-'. 'tle'l1�" C�,E/t��1ó '.:81' 1<J.CO eon-" BR1\Sf.(.IIA, 20 10E) :- Os mil

Mílítar, Tírndent0S, 'precedidos pela ' ;"
,tn1derri"!lI, posse de bens-, trà': ffqU'(lles 'Cl1i.e, éom a so-: emitentes de cheques sem com

mascote c pela B'mda' de O Presidente da -Re- Castelo Branco.
, 'suntllcrlbs 'e ,de' ostentação negação fis�al, reduzem em fundos serão obrigados de

Como se sabe, Tiradentes 'Música -

do -Colégjo Esta,. pública inaugura no próxí- __ o O Mlnlstro. da Guerra .como "iates, casas d� cam- lnltltO a ar:recndar;uo do Tc- .: agora en'1' wp.nte, a pagar
é.o Pi.'.t:'ono· das Milicias dual de Petrópoli�. O des- mo dia 6 de maio, 'o primei- retornará à· Guanabaúi de

,po, fi11}j,a,si�s d,õ:) carnaval, �fJÚrp. A;;sim, a1élp de per- multas iguo}s ao valor do
Estaduais. f.ile da PM será., també:q.l, to reator' nuclear construi- sua vli1?/,}m . a0<: Ji):;tadçls (�rro:; lw:uosos etc.". _ . rdtil' UllHl, ac,[tp. cPreta eOll- cheqtie, ctÚo· montante 'não
No Rio, as cerimôlúas te- pãra comemortr -o' 'Dia daS do no Bra:;;il, o "Argonau- Unidos, no próximo dia '23.

" .

,tÚt esse tipo ele e.orrupção, 'sehi TIwica inferior a 50
'rã,o inicio-às 9 horas, com a Pcilicias Miíitares, que tênl ta",' com 92% de material O desf>1tlba,'(!lJe .elo Gal. r\ tnens!t'Zem concÍuida. (1, l1QlJP JegÚ;laGtió bruni um ---

. depos:[çàQ de corõ'1S de 116- no Áff��es José Joaqui.m da bmsilciro. Da sojmüdade, Cost.'3, e :':lUva, e�lú previsto kl' se. cnGOl\lm no Gabinete' 2U:iCl(:':'ÜD 11<,>
. receita � ela t�IRC'ADOST�S· junto à çstátua do Si;':� X'lyirf o �eu patrono. participarão oS presidentes ))f.j1'U o })orioo.o entre' 15' e 16 'C['1.i1" mas:'alnda nEtO. foi e11- Unift!).

Mártir d[. lnclependencia, Outra Roiel,idade previs- das, ('omissões de energia ho,as. .

-
,

- "� ----..-"-�--.---- ..

f'll'l. frente à; 'antig�l, Câmara ta para rev0rnwiar ft data, 1l11Clpar da Argentina e do .

- Se;;llií-aro ontf,�m put'::J
dns· Deputados. Em S(�glJl- l>:,;tã ll'!arcacia pura às '10 Uruguai. , Brasiljo ús Mlni",f;fos do
'da, vários oTadores' falarão horas, no Templo da Hun1f,t- - Foi recebIdo, ontem o 'T'rubalho (! Plal)(lju11lo!11o,
----;_--.- ....,- ..�.- .. '-�..

---. .pri.nicil'o grupo áe aviação Foranl. se avista� COlU o

emburracla da, FÁB, pelO Pl·(,sjd,�nté Castelo Branco,
Coman.dante elo p o r t a- l'l. fim de, trJ),tat: crI? prQbk."
aviõ�$ Mi.mw Gerais.' O na- inas ligaAos _. ilS, sqas ,.pss
vio�aeródrol11o, partirá am- tas.

mente da batatinha produ
.z'ida nos inunicipíos de

•

Bom Ret:il"'], São .loaquim e

Campos Novos,

Círculos diplomáticos ele

Londres, afirmam que a

Gro-Bretanha está disposta
U apoiar a proposta . sovié
tica ele convocar uma con

ferência in,ternaciQnal sô-,
bre :

a neutralização. do
Cambójía, como ponto de

partida para as conversa

cõés de. paz no Vietnam.
li.víões da Fôrça Aérea

-norte-amerícana,
'

deixaram
cair 20 toneladas de' bom

, ORS .no Vietnam do Norte,
--,_ -_._------

. BRASíLIA. 20 (OE)

'
__ '","_'-�" --.'"""1--......,-" - -- ---'-- ----- -�----""- _",_._-
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�MPCSTO DE 'RENDA t\RRECAD.A
BILHÕES

RJD, ZO -.- O Dop'utamem·
to dq Impoêito ds Uenda
continll:1 'arulertar os Gan

tribuint'es para o fato de
. ter�11jnar lio prÓximo dil:1
:lO,. improrroga vclmente, o

prazo esta,beleddo. para á

entrega de dcchrações da.!?
pessoas fisicas.

li, arrçCQdRçào do tributo
J1Q mês de fevereiro - iIi
forrou nque]e órgf;o do :Mi
nistério da Fazenda -_ atin

giu fi 43 bilhões ele cruzei
ros, registrando-se um au

mento de 120% em relação

Mensagem >l'Companhada de

pm;ieto disciplinando os

mercados financeiro e de
. ca'pitals, SClrá hoje encami-
nhada ao Congl'esso Nacio

nal pelo Marechal. Castelo
Branco, A pJ1oposição visa

prep'll'ar aqueles 111ercados
para o desenvolvimento eco

nômico elo pnÍs, que será
controlado ]iJelo Braúco
Centml da República do
Brasil.

. '

provocando'
preendimento
bloquearam d

estratégicas. U

Marinha
ITlOl'I'eU ao

rêlho, durante
são sôbre tert

�j5ta. No Viet

os guerrilheir'
um ci\'i! ,norte
teriram 4 sold

nídenses, 'e111
distintos.

,PlAV
REASSUM
Fló.vlo
sumirá amanhã.
da pasta d'1. I

Cultura, depois
mêses ele afast

motivo de saú
está acertado
vestidura.

����*�v��
'j

. SUCESSA�Q. E 'PSD' OJlTI}H'lllm;, scm atell!:ão 'à. cTítiea estrábica {' !!lt
dI' 'PcI'sOnaljslllO. a que OIJÔS, cmu supcrlorklau
dil'crc.nca do sIlêncio e a esmagadora eloqüência
tos, do '�ell Ü'abalho constante e cspl[�ndido, l1ll.t
I·ii. {!lW man1.cnhtl 11 cOJ1J'ia,JI(;a, senãl) 11 CPl';tl':7.H, (I
seu abneg'cido cl'fôrço guar,de continui(!adc 'atra
UUl l1Ô\'0 gO\'(;1"110, de sorte a não SOr.!!I']' .inku
11>tl1'clm n�nciua em direção � P}'os]JcL"idaile tIa !t
Lll'illcP"". éOn{�Ol'1'el�do l�lais e nmis acclltuadam'
I'a a llrosperidade.nacional.

Daí a ra�ão }lOl" que o ]Jurtido que comall

de. num muümenti, unâllilllÍ! de vontades. fixa!'
)losi<;ão harmoniosii,' alhc.ia u' qua1l1uc1' s'�Hcifaç'
1m], a c(lmlJeti�:õcs imliyj(]ualistás, eomo s(', ven
trando 11.0 eal!lVIJ udvce,o, ,PIH'tlJ:le o' que mais i.1
em signiúeação :1.' 11l·ul'umlictaul:. são os jn[(;'! i:s:'
Sunta ClltuJilJa l'u't �ua feição mais imlll·c�siü\..
alheia. a sentimentos egoisticolS' c nah<ks tr'ln. .

Prcn1c a.u momento :poJiticu, selll j1t.':·'da 1\('
rÍsiieas l'cnonuluyas. ]lÚ 'lUl'

.

se llUlIl ter. a lll) id,
.harmullia, a

.

solidlll'iedaele. imunes a atHmles ou1
não a d(� solidez. da cl.!csão, da f'streita união' de
mcnio, l'OJwicções c ação. em fortalecimento
junto. ]Jtll'll ]n:l1el'íe;o de mda unI c d(' iodos .

.1\. SCITllidadc CQJU (lUe se �'em conduzindo o P

poderá. ele forma llcnlunnã, l:lcr atil1gida, miJ,nt
<ln!t>s, durantc l' depuis -da llugna. próxima, COI

<Jei1.c:ia de só1i!la uuto·üeterminação duutl'inária e

te. el11 liml)ido contraste cumo ü campo o!,osic
Ulule se alastra a ,tllyisão declarada. e talvez in-ev

O (lUC mi cntral' em jôgo não. é esta ou aquel
tural aspiração individual. É o patrimônio dc IS(

lncsiimá\'cis e ]lOS).tivOS coustruido para 'o Estad,
devotamento llcs$elljsta e que o t'levou à fase

gl'esso 0"8, alil gi(Jo, pOJ' il'sO )}1e�,rno .• têm os d4
de congrcgal'-�c, {'UlllU' até aflu1, cm IU1)U só \'u

um�... fíl'Ille t1ctcnnina�'ão, l)reOcupa�los antes. c aci

�;.H!.O !:UJ11 .us· dcstiJl?S lia'Lérl"�de �alJíêL:C'<1tl.),:i11,i.:·'({(\<;"lJi��. ·St;.ia�;\.' lJ;ll,,{15;t.us}·�:'s;�c�lf:((�J:O�:.t; ..
J�liú!�á�;g;

•.��ó �.d;ltCç.)· �{O'b!�; �L�s,�tti'Ú;eút�eí,·t�h·u$ 'e;el{itÍt2te
�-

,

�A

ao J),fTec�ldado no mesmo

/

Não há esquecer, assim, a feição impressa à adnti·
. nistração púbHcJl do Estado pelo' S1". Cebo· Unlnos,

. lI4IAM;I, 20 '(OE:) miando·lhe níhio roteiro,' em sincronia com o tempu
seu' discurso pela rádio de atual, com um capacitado senso de possibilidades, uÚla
'HllvaJla,' captada "em Mia- sCb'1Jl'a apreénsãu (le reaÍidades, UlJerlando"'a a,os l�ntra·
mí, 6 primeiro. ministro Fi- ,es do tt'or c.lássieo e rotindro, que a confinayam· a
deI Castro� revelou. que os uma nrática de deltos deficitários ctn bcU{,'ficios e con·

.

pontos de guerrilheiros ope-, scquêndas' )Jrodnii'ias,,

rantes em 3 países latino- l\ntes mesmo que se adotassem normas reforma·
.

an1ericano�, são demasiado duras do rcvel!lo sistema conservado indefinidamente,I

,dem de soltura do el-goyer- poderosos, par'1 que pos- o gm'cl'O!llIte ('atarinel1se fixou c YCIl1 cumprindo odeu-
nante psrnalúbucano, será sam ser dornhlados pelos tação J'evoluciQll:il:ia, de SUJlcriol'es fulltlidades': revita·
· el1eamii�hada esta tarde ao exércitos l'iáCionais. Castro, lizudol'a de iodus (IS 'setores de atiYidudc, tornando a

Comnndullte da Fortaleza preGonizou" a vitória dos itt!mi,ni.,;iJ'lu:ão instrulllento U1Jto a impulsionar c a

de ,-Sta. Cl'1l.z, _
em. Niterói, gue'>1Ti1heiros da Colô.ro,bia, Il(HI"n;tjy:ar a so}u<;ão 'lI.' problemus instantes, com· lJre·

onde e tü pre�o o. ex=cl efe V�nezu la
.

B G1!\ate. aIp.. Ylsta l11'o;iel:ão J1.9 j'uluko;
.

· do executivo ;' �per1'lam:buca- </Mirmou, 'ainda!, ç1ue' a gt\ê'l:'-
'c

/'$ep,J âmJif�':"" P
. ,

01'- li.O�, Ai�Eia h.\'jje;'o sr
.. :r\-rí�él . ri14<1. é fn'\�ellCiVêl

.

na·'.AliPB�;r :.,!?1f.i�li'O�'�q
J�)�����1��f�J2·:���:i�·.�:�Z���:���;,·;���� 'L,tii1�:�;�

." ,.,,' '�.'

- �o/

períOdo do ano c.ntc.rio r.

1\- escolllu dlt ca.ndiOatos à SUGcssão go:n�rnalllental
Rstat1ó não:' é taref,a dc solução si:nllllcs ,e imediata.

f\tingjjm�s {t ÚUl estágio de dcscm'ohimcllto, que exige
e:,;ame ddidiJ dils qualidades dos surgentes postulantes,
Minando com as- condiçúes, bem mais eom"lexas, exi

gIdas IleIa crescente' responsabilidade do cárgo.
O pósto tlc ch�j'ja do �ExecuVYo já não C(llÜ"lllc a

Ull\a posição de cubuinante e honorifi.co relê\"o político,
COIÚ flue sc cont{'m!,l�m. lJre.ferências indivldmuistas.
'óu �e satisJaçarn vaidades domésticas, de largas dimen·
sões, mas de falha grandeza.

l� que, graças i� evolução dos proccssos de adiar.�a·
mcnto. rumando ao bcm·estar coletivo. às conqulstas
m1!n:antcs a.Jcançatias c ao contínuo aperfeiçoamento
l)olitico, ,bá:ndo u· horizontes Ul;tlS amplos e menos cir
éUllserHes. a governançu adquiriu autent:lchladc de fôl'·

çu l)olarh;adol';l' d� todos os ('s1'01'(;OS c de. tôdas às as

piraçõ6lS, ordc�lanúo·os, conjugando·os c clillumiznmlo·os
no sentido' da valorização do homem e da prOSlJeridade
da ierra comum.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M E L OOSVALDO "

.

TV EM FLORIANPÕLIS Continua em

compasso de cágado.moroso.se arrastando,
espera por isso,espera por mais aquilo,o re:

sultado final que nos -proporcionará a felici

dade de, ver nossos aparelhos de TV em mo

vimento.clareando-se com som e' imagem
para alegria geral.
Entretanto,trabalha-se.
Reuniões são marcadas e realizadas para .. o

apressamento do assunto.

É preciso.é necessário.é mesmo ponto de
honra e .de 'palavra empenhada com' os teles

petadores,que todos trabalham.que :os:, de
boa vontade ajudem a que se superou-todos
esses ób.ees que vão aparecendo para enra
var a marcha do trabalho geral.
Não deixamos que a brazinha se apague.

'

Vamos mante-la acesa.

o PRÉDIO ONDE. ,FUNCIONA·O .MONTE-
, ,'" \

' ....

"

.. ,',

'PIO DO ,ESTADO A, respeito.escreve:" "um
assiduo' ledor".

'

�'Meu caro amigo sr.Melo.
Naturalmente,acredito,não haja" escapad'o
nas suas rondas diatias pela Cidade, ,garim
pando notícias,o estado' verdadeiramente
deploravel em que se encontra o prédio" on
de funciona o JV.!:ONTEJ;>IO DO: ESTADO."
Externamente já' não tem cor.

Nem,s;quer,vesfgio de tintas;
Passou de!

/ suj1i 'e parrl :=lccnt:' ,a compJeta
mente negra,a facl1i3.da cio edifício.
Prédio,além de tudb,ser 1 iluminação exter
na,ali ,está como um bon'ao negro�deapte da
luz de mercurio da iluminação pública;1!-um

.

contraste flagrante. \,'
() prédio não é ,tão velho assim, e sua esh',u{tu!a emb<?p!' sinrples' é bonita. '

"

',\ t
O de que necessita é' de UItla pintura ',' com-:
pleta para mudar a sua fision'o�ía.
Uma Capital com um próprio, estadual :confo
se apresenta o' do Montepio,com ,aque.le
negrume,aquele límo,aquela feiúra toda:, não
condiz com os foros de uma Cid'ade civiliza
da.

Atencã6
,

,

Venda de Carnet Bancário
•

:. -

Morro dos Convento,s\
Edifício Jacqueline -: lOja; 5.

--�-"",,,,-",�."';'_ ........

Co
Nacional de ',Medicina

WYPERAZINA

discípulos, an.tgos e admí
radores de Miguel Couto:

do Prof. C<11'10:; Ch8,gas Fi

lho, em' homenagcm sa lV,i ..

guel ,Couto, sendo oradores

os �rof("ssor2s, J">se Lerue

Lopes, que f:\iap a respeí
t, ' d� "i"'io"',v' co'lJtf' '1')YOo ...... �t).�;;.t1.. .. :. ..I, '.�.

-

fessor e mestre", 'ClemenGi-

no dia 7 de ]\'!,:Ü'). sexta-fei·
r

'

ra, às 11 horas,___, sessão so-

lene da Congre�a(),o da Fa
'

culdade ,N�cL'nal de 'j\I[(''-,',
dicína,
- --- ._-_.,_,---------

,
, ,l

*'

"",

..SRTA.' RUTE' , EMILIA� LOP.ES

An�versaria hoie a· sra.

pessoa de destaque em

Nossos cumprill:\entos.

Rute -Emilia Lo-
os nossos m8ios..

no Fraga !"illl0 ;,êbre "Mi

guel Couto e .t nollestea
tose visceral" e Carlos Cruz

Lima sôbre
.
'·Mig'L',r.l Couto

e a hematolovía Ao mes- .

mo tempo que se -verdif'í-
'

cam 'essas eélebra(�;je3, a

Academia l'hJ.!;I,ll'J,l de !\'!:e

dicina, de,:3 :1, '7 de maio,
em sua sede a Avenida Ge

neral Justo '355, reei Iíza a

"la. Confe:'ên::b Médica

Comemorativl,". em inten

ção de seu grande ex-Pré

sidente, sendo cnnfe:reul)is-,

tas; entre .outroe, 'o:, AI�a

,�dêmicos Juaqulm. Moreira
'da F'Ollseca, octávio, de

Souza, Leonel" G,)llz�l,ga, "D€
'cio' Parreiras, Lafayeti,,) Pe

reíra, Carlota' 'p'ereirH de

queirQZ; O�nival Londres,
, Genard Nobreg!.1", Atônío
'Rodrigues Melo, Carlos. Bas

tos Neto ,e Miguel (:Ollto

,Filho. Essas 's')s,:õe:, médi

eas 'serão PH:sic1iàas j)'eIÇls
antigos' presídénres Aca Jê

micos, Moreira da FOTls'3üa"
bümplido San:'l\.llna, De\)
lindo Couto,' U�a Finheiro

Guimarães e Olyr.1piQ ,e\a

Fonseca, e, pelu presidente
efetivo da Confel'êrH:i',l o

AcadêmiCo Neves-!VI::mta,
atual presidente ,h Acadp
mia Nacional de :vIC'd:cina.
-----,--_., -�

da O. E. A·
f.", ,

c'_
,

�·:�carta
WASHINGTON; 20 (v. de que o Govêrno norte-;t

A.) Os Estados cUnidos a-

creditam que ,o fort1a,leci
mento' do sistema" intera-

mericano não apoia o ph
no chÍleno de mudanças
radicais.

que algumas
ças reqúererão
ções da Carta.
tá.

das mudan
modifica

de Bo'?,C'-

m�ricano pode s'er fcimse- Assuntos Políticos e ,r'j

guido 'na Conferência ao ridicos.
I

Rio de Janeiro" em maio A primeira parte' do re ..

próx;imo, 'sem necessi(jadc latóÍ"io de Mora, à Conf0-

de modificar bàl?icamelilte a rencia do Rio de Janeil"'J"
Carta da, OÉA( afirmla.ra�i'l que trata dos assuntos po'í
ontem círculos d!plomáti-' ··ticos e jmidicos da reu-

cos dignos ',do nlaior cré- nião, foi enviada sábado

dito. O

secretái-io."§!lJ.l
da: último para conhecimen;;o

O.E.A� Jo�e �"'. M a� ,dt)Ç �ovfrnos.�pelo seu. ,ea,

1nia v�z, deu �_ ._

e t oI' rter ttle funciobário adrtti
que, em sua oJ)lmao. ,'It .e nistrativo , S?l11 poder l�,e

xibilidade e effcácia de- decisão ou politico dentro

monstrada pela atual estr;1 da àrganização. Mora n;;�J

,tura do sistema pode pe�'- §�, Co.l111)roni.eíe, nesse 1'1'. .•.

mitir a 'adoção de Uma ,�é-, Íatórto: a�jórmulas . deter-'

rie de 'medidas destinad'as/ minadas e admite', ale,�n

ao, fortilJecimento da @rg':l."< disso"", a possibilidade c!�

'l1Ízação em. Bogotá. A l1P- -- - - --------.

cessidade de modificàr' éS- �

ta Carta, que em '1943:deu,
INISTRO ROBERTO CAMPOSa atual estrutura ao si$te� � , M. ,,'! I '

'

ma regional iamericano,i es-
"

'

'

tá déspontand(), desde� já,' AVISTA-SE 'COM O VICE_PRESIDENTE
como o' ponto, central dus '

,

r1ebates da Conlerência; {in HUB'ERT HUM'PHREY'Rio e, é possível' que ':e ,

transforme na prova , de

fogo para a diplomacia rio
nôvo ,re�ime chileno' elo
Presidente Eduardo Frd.

Entretanto, o document:J

de 70 páginas deixa a im

p'ressão de qu,; consider-,t

desnecessária uma l11udan

ça ,profunda e' radical, co

mo propõe o Chile. Mora'
afirma que blasta imicamen'

te a yontade e disposição
o.o�rrti'$s ,do qo_'rno: díf
tomar la ação requerida eni
cada caso para realizar :le

uma maneira eficaz os pro

pósítos esseciais obedecidQ�,

pela Qrg�XíizaGão,' utilizan
do�se, para isso o órgão'
',flue a tais governos pare

ça mais adequado,

,

WASHINGTON, O Ministro do Plane

iam:::nto do Brasil, Sr. Roberto de Oliveira,
Campos, foi recebido, quarta-feira, pelo
Vice-Presidente Huh2rt Humphey para uma

.

troca de idéias sôbre a Aliança para o Pro-

Até agora, o Chile foi o

único país que su�tentou a

'tese de que as falhas e üe

bilidades do sistema ;;0-

extermina os vermes

deJende a' saúde
da criação.

• COI'l o "Iai� ,.t,,) e 111oderno sal ele pipCréuniJ (Dicloridrnto de pIDera2ir�;;) ..

!:_€/1[0 dI" eHl�;,; lC"!;,lcos e de hcJl aclml'lislração.
'

•

:1: '::

Transcorre alo de Maio

vindouro o Ceútenário de

Nascimento de Miguel Co ,1-

to, o qual, de 1913 a 193'1,

isto' é, durante 21 anos

consecutivos, presldíu C3

destínos ela Academia ,N:<

cíonal 'ele Mediclna. .:\.

atual Díretoria dest€ In s

tituto de Alta Culbura M.r

dica resolveu, por isso, to

mar a si a íntcíatlv-i '.::l. as

homenagens comem o��ui
vas ao-grande ,\'�lit;ó" 'da

Medicina Brasileira,'" Ini

ciando essas, COm(;l�(';Ja-
.cões, nó- di,à io d�)�1a)I)" lVfENINA ROSINEZ de: MEDEIROS
êl!:,adO?'- às 10 11:lnü;, ';, hn- '>

•

_ ,

.' ,

" .: ,

'
,

verá ,U111 ato búh1J<>J 'J�!to '�:.'.. . >.'. l$f'
'à sua, estátua,-' Hd.; ,Pl'�ia ," 'I'ranscorrê hoj�;-d 3.0" anip.hÔ, dagraeío,
de Botafogo f:,�c:t!llia da

sa meninaRosínezde Medeiros,' :d�leta" filhi-Rua' Marquês de Olinda, ' '

' ,

senro �radotes: '1) ();:DrbL nha �de: nosso prezado amigo'sr., Wilson
Olympio =. FO'llEt�C�t:, em "Liborío 'deME"deiros e de sua exma. espôsa
nome ,da. Llg:t ,da, Defesa", ',;

..

.
' :

'

Nacíoual: .2). o, B,rj�hl.,.ieiro .sra. ,Mana Inez Santos..
de Medeiros aniver-

Dr. Gerardo Í\'Iajela ';',Bijos, , sariànte ,s' seus genitores nossos cumpnimen-
em nome -; da,' AeàdemIJ,,', .

,

,Brasi'leira de ;MediçÚla M�� �;t.?s.:<
'

mar; �,) o: prof Ivolino ce,
vasconcélos� em non1'e'

.

do ',.

Institutq Brasileiro de His

tória da Medicina; 4)' c o

Acrad, Joaquim Mor-:il,l da

Fonseca, em nome d:t Aca

demja Nacio�1al de lVlccU('i- pe<;,
na'; 'no dia 2 à", Mhb, do

mingô: ·às 12 horas I
missa

" IN MEMORIAM , na Cate-

dral "Metropolitana, iI:) Rua
Ia., de 'Março' esquina daA· dRua 7 de Setem,bro, sendo, "'In aorador o Prof: Dr:, pad:e
Francis'co Leme ,Lopes, S.

'J., da' Pontifícia Universicl.l

de CiltoUcà; nc.. dia ',3 de

Mtaio', segunda-feira,. às 10

horas; visita de' sô.udaàe [�O

t.lljl1Ulo de Migm�l Covto,

1'0 Cemitério di! Sã:)' Joi.o '

Batista, seriflo dr,pu"itarla
'uma coroa pe:a A�i(l,�mift
Nncinnal de Mecheilla:

.

no,

dia 4-' de Máio, tn-ça-feira,
às 10 horas, visit:t cle_ l'f!c'or

dação,
Santa ea.'; ". d� Mi �

sericór ia, ao Pa'.'llhã 'I\t\

guel C uto e à 'lâ: Eh�r-
.

maria; ilO dia, 5 -'de ,Mãio,
'quiarta-feira, às I.a 1101'a6,

sessão evocativa no ];lê.spi-.
tal )v1iguel Couto, P'])) Lo-

,mena'gepl ao· seeI
.
patrono,

sendo orador o Acad,' J. A,

Nova Mosterio, se-" di rt'itor

no' dia 6 de' Maio, c:�1iI'.ta
feira, às 17 horas, se"ão c,s

pecial na Academh Bra"l

leira de Letras, em' 110on8-
naQ'em a l'![üi,nel COUt.1, pIe
Sidida pel') Acáci. Auskc'-

.

gésilo de Athayd'e, ,sendo
oradores QS Acaderlllia:; De

olinda Couto e Peregrino'
Jímior, qoe falarão' " J"E.S

pectivamente, �õbre' ":�'li,

guel Couto e a Me(:icir:f','� e

"Miguel Cout) r, la Lij;era-

• tura", e às 21 haras , vl,e,i
ta à' Bib1iot,2e;l.-�!nsf:u Cou

to. à Av. Rui Br,r'Josa,,350
,apto. 801. receb'olld,) as

Famílias Miguel COllt:J Fi

lho e C, Bastos Net!) os
,mente podem .ser sanad!l.s gresso.
l}1ediante uma reorganl:za- O Mipistro Campos está' em Washing
ção radical de todo o me- ton -participando "da reunião' doi Comité In�
canismo internacional Dl .. )']

, '

1;ádo em Bogotá. ' teramericano: da AElança' Ipara o Progresm
Os E�t!�dos un�d.os n;1o CCIAP) e fie Ífz acompanhar p::::l0 Embai·"

se deflmram ofiCIalmente ' ."'" �,

sôbre sua posição ante· o" -xador do Ji1ràsil nos EUA, sr: Jüracy Ma-
primo, chileno , porém ':lJ. galhães, em sua palestra de 40 m�nubs com
semana passada aprese,i- .. ' .

taram um relatório, en�ia- O Vwe-Presldente norte-amerICano.
do ao Conselho. da ']!';'A.. Um porta�voz dosr. Humphrey decla-
que revisou os projetos -::'1 ,

d IConferênci!a, do Rio ue ,Ta. rou que o Ministro C�mpo�· escreveu a g'.l-
neiro. Esse relatório, seg'!f! mas das recentes m2didas tomadas pelo Go ...

'

do círculà diplomáticos', ',-

vêrno brasileiro nos setores da habitação
, poia a tese argentina de

'

•

que não é neceSSária a r'�- popular, do aum,snto da produção agr.,eola
forma da Carta. 0s infc�- e do combate ,à inflação, assim �omo para
mantes aorescentaram qU.3
o documento apresenta, �- melhorar as condições cambiais do país.
lém disso ia pOSSibilidade O nôvo programa tributário, conforme
de estabelecer como norl11",' ,

obrigatÓl'ia que todos os salientou o visitante, resultou em uma maior
,conselhos e órgãos subsíg arrecadação de impostos no Brasil.
diários especializadtlS da .' Foram' discutidos' ta,mbém assuntos re�
OEA redijam relatórios pe: '

riódicos e regula.res ao COll lativos à Associação Latino-Americanà de
selho da OEA. Essa ê uma Livre Comérdo, informou' o porta-voz.ampliaç,ão d� uma idéia fI:-

presentlada anteriormente Acrescentou o informante que o Vice-
pela Guatemala e tem o Presidente' declarou ao Ministro Rabertq
objetivo de procura'r um:..

maior articulação ent;:e 03 ' Campos e ao E:Q1baixador Juraey Magalhães
órgãos e entidades da OEA.. qUe: O programa- .econômico do Brasil causou: -. Oi

U "'��-
Ainda' que o relatório dos, DIA - 25 - 15,00 horas ,

EUA, não 'tenha �ido :1- jmpressão' {avorávl nos EUA.· O Vioe-Pre-' FÉSTA INFANTIL D� PASCOA

.
presentado como uma reso- sidente Humphrey ter�a: saifentado aos visi ...

'

MES DE MAIO
lução, mas sim pam facili

tante,S que, � decisão do Govêrno brasileiro DIA - 10.,às'23,OO horas

tar o intercâmbio de im-, '..
BAILE DA ENGRENAGEM

presões e o esclarecímentl) de. 'r�é;l.liza eleições êste ano e no ano que ,DIA� 1;1 às 23,00 horas'
de idéias circülos eliplol1;ci. vE)fu foi bem iecébida: no Hetni�fério Oei:"

"
'

DANÇA DA CZARDAS.
'

ticos latino..,anlericanos in·; " ,

.. D1.II,. --:' r ,às 23,00 'boJ!as \" 'I' '�'""
<', ,�

. ,tel:.p-re'
.

'

. ibdicll)
, dentaL •

"

'/,
.

:.".'.
'

.

B���'�:p���xv,IimA"".'-

!���'��)�;��!'!i!�!;��,����:·�:·�j�"t!����IM!���������!� �����__� �

.. )confecim�ntos ?ocials
c7\, U{_,__L..J-

dar-se-a a estrei'l. do maior

"Shaw" do mundo ... Luxuo

nas fantasias e danças apre
sentado por (100) artistas

da capital paulista.

"

Corne não podia deixar

de ser, são os melhores co

mentários, com respeito a

estréia de Neide Maria, sá

bado 11. 'passado no Clube

da Colina.

DE ITAJAI:
Reuniu a melhor socieda

de na noite de sábado de

Alelúia, quando, no "Seares

Bar", o cronista Social 'Se

bastião Reis, apresentou,
o aplaudido "Conjunto Vo·

cal Universitário".

,', :::

Prepara.se para rima. via

gem ao Rio, de Janeiro, ' a

elegante Nice Fa'ria

Acontecimentos' Sociais,

ctlmprimenta a senhora dr.

Newton D'Avila (Ivone), pe

lo seu aniversário, hoje. '

Ana Maria Lopes Ramos,
,

no' dia de seu' casamento

que será no ultimo sábado

de maio, receberá seus pais,
um brilhante no valor de

(duzentos milhões de cru

zeiros).

,
", :::

"Primavera", o s?>mba,
canção gravado por Sil

vinha TeUs, que no' rüo é

sucesso.

"O

Marcou cas.lmento �om ,a
srtà. Vera Lúcia Martins' Fa

ria, o senhor Roberto Sal

gado, Klaes - O aconteci

mento foi altamente feste�a
'do:

""Sesteto 'Bossa"'" o' con

junto que vai estreí:tr na

próxima semana.

Casamento: Está marcado
Para sábado próxbno as 17

horas, na Igreja Nossa, Se

nhora de Fátima; a cerimo-,

nia do casamento de Alda

Ney de Oliveira com o se·

nhor Wilson Lemos .

***

Deodoro Lopes Vieira, é

é nome dlvulgado na "Ca

mara Junior do Brasil", pa
ra assumir a I;'residência,
substituindo o competente
,senhor Hugo, Hoffmann

Não será surpresa para
esta coluna, a luxuosa deco-

'

ração da "boutique
•

Carlos

Hoepec'k", que adquiriu
moveis no antiquario da se

nhora Kam S. Lenzi.
I '

Patinadores: Quinta-feira,
no Ginásio "Charles Moritz",

Também marcou easamen

to com a srta Jacira Vieira,

o senhor Emir Campos.
, Comemorando o aconteci

mento os noivos 'recep�iona-
,ram convidados.

'

Já está de volta de sua

((lua de mel) a Buenos Ai

-res, 'O casal Deput'ido Genir

Destr,i (Jussa)

Encontra-se em- visita ,

ao

nosSO 'Estado,- o Pre!ilidente

do IAPM senhor Alvaro Au

gusto
.

Ferreira, e o "Insp�
tor geral" do mesmo. Insti

tuto, senhor Anibal Botelho

Paiva. Na noite de selnlllda

feira, os ilnstres vi�itantes
jantavam no, Querência Pa

lace, em companhla do "Se

cretãrio do Trabalho" Dr.

Dr. Roberto Mllttar, senhor

FlFncisco Pimentel de Lima

"Delegado do IAPM" em

nossa cidade e senhor Wal

ter' F. da Silva Procurado!"

do IAPM.

"As 11 horas 'do dia 1° de

maio, na Igreja Grega Or"

todoxa dar·se-á em ritual

bizantino, a cerimônia reli·

giosa,do C'l.saménto de Vera

Bonassis, co.m o senhor Ni"

colau Apostôlo. -!>-_ recepçãó
aos co.nvidados que esta a

cargo 'do competente senh()r
"ManoIo", sera na bonita

residência do senhor e se

nhora Dr. João Batista Bo"

'nassis (Elz8.)

As lojas de "A Modelar

estão ,comemorando a festa

dos Preços Baixos-.

Pela Cruzeiro do Sul via

jou segunda-feira para o

Rio ,de Janeiro, Alzirinha

Ferreira.

Muito comentJl.da em re

cente reunião, a b�leza da

senhora Fernando, (Bernâ

dete) Viegas.

Palavras' de um· Ptofessor:

"O mundo é livre, cada um

tem o.direito de ser "Bo

bo" como quizer.
.".

I!<*>!I.

Casamento: Realizar-se,á ,

sexta-feira próxima na ci

dade de Lajes, a cerimonia

do casamentá do jornalista
Dr. Antônio 'Remando (lo
Amaral e Silva, com a srta.

Gladys Schenkel.

o,, :': 'i:

ti
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NOVOS ASSESSORES
,

!\�ACIONAl DE T AN
({lN:SElHO
O�TES

Novos Assessüres
Consêlho NacionaI

'

de Transpo=es

do realização de duas reuniões
semanais até a fixação defi

nitiva do traçado da obra,

Como se recorda, na últí-

'ma reunião do grupo, o re

presentante - do Ministério

da Aeronáutica concordou

com a construção de uma

'ponte que, em princípio, fi
caria situada entre a ponte
de Oragoatá, em Niteroi e a

Ilha de Villegaignon, no Ca

labouço:
Na apreciação dos proje

tos alguns dos quais pre

vêem a urbanização de toda.
a orla da Bahia da Guana

bara ou a instalações de

um sistema mcinoférreo en

tfe o Rio e Niterói, os' en

genheiros têm em vista dois

problemas o trânsito inte

rurbano de pessoas e peque
na carga e o trânsito de oar

ga pesada entre os est�dos
ao sul e ao norte, da Guana:
bara, uma vez que a .. obra
integra a rodovia BR-IOl,
destinada a ligar tôdas JlS

capitais 'litorâneas do Bra:,
si1. O objetivo do Grupo é,

agora, fixar o traçado que
atenda a .essas duas exigên
cias, mediante a melhor lo

calização das cabeças da

ponte e a construção de

obras comnlementares. O

engenheiro Luiz Vieira, pre
sidenté dQ GT, informou

que a solução definitiva se

rá apresentada antes do ex

nírado o prazo fixado pelo
Minist.ro da Viação, Mare

chal Juarez Távora, o qual
terminará a 5 de maio pró
ximo.

ORBE' PRESS Foram

nomeados, por decretos do

Presidente da República, na

pasta da viação, como as

sessôres permanentes do

Conselho Nacional de Trans

portes, o economista Olym-'
pio de Bouz'1' Andrade, como
representante, do Ministério
da Indústria e Comércio e

o engenheiro Coronel R-Mau

1'0 Bohvar de Moura Carijó,
como representante do Mi

nistério das Minas e Ener

gia,

Representante do l\'IVOP
no Loide

ORBE PRES Para repre

sentar' o Ministério da Via

ção na Deleg'ilção de Con

trôle do 'Loíde Brasileiro,
foi d�sig!ladq,. "por decreto
do Presidente da República,
o contra-almirante reforma

do Raul Valença' Câmara.
fi

Prosseguem Estudos para
a Ligação Rio Niterói

ORBE PRESS - O Grupo
de Trabalho que estuda no

'MVOP .a lígacão entre Rib
e Niterói realizou dia 13 do

'corrente nova' reunião, 'du
rante a qual foram aprecia
dos diversos projetos exis

tentes sôbre o assunto.

Em virtude de- grande nú

mero de sugestões apresen
tadas o GT deverá passar a

PSD:' D'IRETORIO DE CAMBORIU
2.0 více-pres.: sr. Paulo

Fischer;
1.0 secretário: sr.. Alvaro

Silva;
2.0 secretário: sr.

,
Paulo

Bruckeimer;

Com a presença do depu
tado Nilton Kucher acaba

de ser escolhido o Diretório

do PSD, no município de

Balneário de Camboriú. São

seus membros eleitos:
Presidente: Prefeito Aldo

Novais;
1.0 více-pres,

Mafra Cardoso;

1.0 tesoureiro: José

Fernandes Damasceno;

,
2.0 tesoureiro: José Fer

nandes Damasceno:
2,0 tesoureiro: sr. Eloy

Reinert.

sr. Olavo

�

rasrvos,
não lll

. ,

SÓ entra
lucro

• ;1$
, ,"

",

Esqueça
o' resto!

Bulgaria toma

ESTEIRA
VEDADA

CATERPILL
Esteira Vedada - exclusiva da Caterpillar - e uma segura
proteção contra o desgaste prematuro da parte rodante dos Tratores
e Traxcavators de esteiras Caterpillar. Impede a entrada de
partlculas abrasivas, prolongando a vida da esteira - aumentando
de 20% a 30% a duração dos pinos e buchas,

Teremos o máximo prazer em dar-lhe maiores informações
sôbre êste nôvo aperfeiçoamento,

FIGU,ERAS s A�, ENGENHftRJB E �MPCRJncão
Av. Assis Brasi]. 164 - P6F<T9 ALEC'I1E - R. G, 'do::ul
F.iiiais: Cachoeirà do Sul, F'lor ianóp ofis e Blumenau

;�

Caterpillar, Cat g Traxcavator �ào marcas rl)gislradas ria f"ií'rpil!ar Tractor Co. !�:j
�B_illli.IIIII.Ff7.=lBlrr�mTTE ,�_��.tr�llij

,f ,

Fer-

ORBE PRESS - Nos 1110-'
tivos do decreto destaca-se

que durante a II 'Guerra
Mundial, os criminosos hí

tlero-fascistas realizaram

graves crimes contra a paz
,

e a humanidade e crimes de

guerra os quais nunca serão

apagados da memória dos'

povos. Milhões de homens,
crianças inocentes, mulhe

res, e velhos. foram barba

ramente assassinados. Eram

liquidados e maltratados

prisioneiros de guerra e

massas inteiras de popula
ção civil, milhares de al

deias e cidades foram incen

diadas e destruídas, além

de inúmeras riquezas cultu

raís.

(PATENTEADA)

�---�-�-

medidas contra crimes d guerri
paz mundial, a defesa do ' 'jam repetidas.
hornem e dos direitos hu- O 'povo búlgaro, sublinha
manos exigem que sejam o -decreto, tendo sofrido

entregues aos tribunais e com o fascismo, assim co

castigados conveníentemen-. mo outros povos "Imantes

te doso -os criminosos hítle- da paz não podem se conei
ro-raseístas ' independente- 'liar com o' fat.o de que os

mente do tempo após a rea- criminosQs nazistas não re-

lízação daquelas menstruo- cebam o justo castigo por
sidadesvpara que, jamais se, suas atrocidade,

para essas atrocidades, es

tá sublinhado mais adiante,
'

que revoltaram protunda-'
mente a humanidade é esta
belecída por atos internado

riais, 'especialmente' com . 'a,

.declaração de Moscou ele 30
de outubro de: 19�3, corír os'
acordos de Pottsdan de 2 de

agôsto de 1945, com os acôr

dos de Londres e o Estatuto'

��:a�ib;.:a! �!li�:ô:;�tel'l�:'VI'I'1945, cujos princípios é nor-".
mas foram aprovados pela

,

"

Assembléia Geral da O.N.U.
centeourio de D �e m f

cado por . varias cer\nôoi
ORBE PRESS - PRAGA nascimento. Além disso, den Academia 'I'chocoslovaea 'e "\7idã Nova" de .:Jante,

'Ciências, elo Ministério ('1 fundida por Jan: VIadisl

Educação e, CUltL1r:':: e La lpoeta tchecoslo 'r 1"0.

Sociedade Tche�oslo� ;" '-If!3J...:('.(lição do "Pen CU',,'
para Relações Inten2,cio- será publicada uma bib',

universalmente reconhecidos
elo Direito Internacional.

Fosses atos internacionais
assim como a seguranca da

A responsabíltdáde penal
r-.__� """__ , __' ��_

I l

(;Wspec�1:. �1s eomemOTa- tro dos marcos da Semana
ções elo VII Céntenáfíô do '" ele Dante, incluída no caíen

nascimento de Dante Ali- elário de aniversários de

ghieri serão iniciadas em 17 personalidades importantes
de maio, próximo na Biblio- da UNESCO, será efetuada,
teca Popular

' de Praga com de 18 a 19 de maio, uma con

uma exposição de materiais ferência científica sôbre o

tchecoslovacos e italianos tema "Dante Alighieri, .a

sôbre a vida e a obra do Idade Média e o Renasci-

maior .poeta italiano do, Re-,

ORBE PRESS - A AC"Ide-

mia Nacional de Medicina

cel�brou uma sessão cientí

fica na qual o Doutor R,uiz
Gijón expôs um trabalho �Ô

bre o tema "Estudo da Ali

mentação do trabalhador

Espanhol.
O tema despertou o inte

resse d"l coorporação e con

gTegou a grande njÍmero d0
acadêmicos e científicos in
teressados neste problema.
A apresentação de �odo o

trabalho sintetizou-se no es

tudo de todos as necessida
des a11mentgres para os tra
balh"ldores em geral. Na se

gunda parte, ° Doutor �uiz

Gijón arializou êste aspecto
baseado nas estatísticas da
Escola de Medicina do Tra
balho de Madrid e estudou
a '1limentação de numerosos

menta" sob os auspícios da

grupos de trabalhadores es

panhois localizados em di
ferentes regiões. Mais adian
te 'coupoti-se detidamente

de todas as particularidades
do regime, r,esultando que
em princípio' a ,"llimentaçã_o
supera em calorias a outras

estatísticas.

Invierão os doutores De

Corral, Garrido Lestache,
Bosch' Marih Y Carro, que

depois de referir-se a distin
tos aspectos do tema e 'aos

problemas que o mesmo a

presenta relativ.amente a

ãieta,s e calorias elo regime
alimentício, felicitfJram ao

re�ator por seu interessante
trabalho. Presidiu o ato o

Doutor Palanca, Presidente
da Corporacão, acompanha-'

,

do do Vice Presidente, Dou-

PETROBRAS 'RECUPERA POCOS DE
,

PET'ROLEO(durante muitos anos você só pre,cisará apertar o botão)
ORBE PRESS - Visando

a obter o máximo de petró
leo que as jazidas possam

oferecer, mesmo, no caso de
tratar-se de pouca pressão
a PETROBRAS, vem' de fir

mar contrato com a HIDRO

BRAS, Projetos e Consulto

ria Ltda,
Prevê o ,'1côrdo que a em

presa técnica se incumbirá

da elaboração de projetos
e anteprojeto referentes à

construção das instg13,CÕes
de cantacão, linhas adutoras

e estacões de recalque com

inst.als,ções elétricas desti-\

nadas ao sistema de recupe

Nção secundária de petró
leo, dos campos Taguip8,

E, que esta Caixa de Descargo é Brasilit - é feito dentro �a m:Jis rigorosa técnica,

Seus acessórios sôo perfeitos e inalteráveis sob a ação do tempo e da água, Seu

obturador, - cuió guia i'untamente com o anel de borracha mociço impedem qual
quer vaZamento _ é um dos pontos altos de qualidade. A Coixa de Descarga

CAIXA D'E
DESCARGA

Brasilit sai' da fábrica prontinha para colocação (sem

qualquer reguJagem). É de legítimo cimento-amianto e

traz a marca Brazilit, além de Certificado d/e Garantia.
Também à venda o modê/o BF (Externa) - com as mesmas ca

racferísticas da qualidade.

s. A. TUBOS BRASU.. I'i'

SEDE: Rua Marconi, 131 - 7,° - Te!.: 34-4127'- 550 Paulo {Càpii(,I)
FÁBRICAS: S. Paulo' - R. çJe Janeiro - P. Alegre - Recife - S, Honzcms�" """"="""'.""""'''''''."...,,....,,
AG�NCIA EM BLUMENAU: Rua 7 de Setembro, i051

�

Cassarongongo, Agua Gran
de 'e Buracica, na Bahia. O

valor global do contrato 'é

f)stimado em 93..8 milhões de

cruzeiros.
A técnica de recuperação

secundária de um poço con

siste na injeção de água ou

gás no reservatório, o que

provoca ,o deslocamento de
óleo no interior da jazida e

o faz afluir à superfície. Es
ta operacão é usada com

êxito especialmente nos ca

sos em que o paGo possui
pouca pressão interna no

l111C1Q, serido insuficiente,
,portJinto, para ejetar ° pe
tróleo para fora. do "ub80
10.

Levando em conta o;; , " 1

cípíos e as normas do ,Y'-ei

Internacional e xpresvndo C\

vontade de todo o povo' úr
garo, o Presidíum da l'\�"e'�l

bléía Nacional, da RCl';,,-,1-
ca Popula r da Bulgáría, i '1_

põé: para crimes contra a

paz ei"l humanidade e '�1:'"
mes de guerra é, inaplicável

OE crirra prescrição e

so« hitlero- tascístas ('

'elos deverão ficar su

à pena índepondenter
do tempo passado 8')

realização dêstes c rim,

Ao cumprimento dêss.

ereto incumbe-se o l"

tro da Jll?tir,'1. da Repu'
Popular da Bulgária.

-'-----"

nais. grafia denominada "Vi

Anos do livro Italiano

.Tchecoslováquia"" com

prefácio dedicado à obra
Dante. A Editorial de B;.
Letras publicará a tradur
da "Divina Comédia" e �,

biografias do artista, c.

autores são Boccácio e

A Ráqio Tchecoslovaca
transmitirá um programa
aôbre a obra do poeta e pre
parou a

nardo Aretino. Está S"

tal' Carro, e dQ Secretárfo"
geral, Doutor Matilla.

preparada;, também, l

exposição "Dante '

na '

Tchecoslovaca" e uma

outl'a de livros italianOl
eluzidos para o tchec(
eslovaco.

CONTADOR
Procuramos elementos que possuam

lidos conhecimentos de Contabilidade e

bastante pr�,tica em assuntos 'fiscais e J
lação. Cargo de bast�nte telêvo em n/ c

nização'- Firma tré'dicional. Convidaml'
pessôas :itnteressad QS a enviarem "Cun
lum Vitae" 'cor:i::,..\:�to e pretensões
"CONTADOR", a/no deste jornal.

21-4-65

Pll,O1"2JA �seus

O��-10S(
()s€ Óculos \\J

bem odopt(Jdos

otende,oos com exatidõo
I, suo rdce,ta de óculos

ÓTICA fCP(ClAUZADA
MODEJ

" LABORATOR!U
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l"re,'uio(;(u p�;ia o 0.110 vi
geüLe o acertado paso a 1-
r.iínistrattvo do GOVerno.
do Estado, que no ano pas
�·G··ci

í

lrinou convênio es

colar oom a maioria ")8

estão Imbuídos do mesmo
sentimento. que moveu a

aquiescência gorvenamen
tal.
Berlamos por isso ir..t s-

tos se esquecessemos a.

transigência: bondosa e hu
manítárla da direção (l"s
educandáríos, espeeíalmen
te, da Escola normal da'

Sagrada Família, 'que no

ano passado, por força do
acõrdo não pôde tremlm{�
rar as irmãos Professôras,
Não poderemos ,�h(1êt

Colégios particulares
,s[,nta Cataríha.

-te mais de 70 milhões de cr r

_ zeiros' para 5 educandários
e <1e Blumenau, 1 de In

dalI e 1 de ;Pomerode -:- o

Governador Celso Ramos,
olhando üntcarnente para
o bem-estar d'a- colétlvída
de catarínense, não teve

dúvidas em renovar o COtl-'

.vênío, que somente nos 3

municípios cítados, vem

benerícíar mais de � mil

crianças, posslr:nitancio as

sim aos maís pobres, a COI!

ttnnídade de 'seus estudos

O mérito da questão, que
com justiça cabe ao Go
vernador do Estado, não
deixa por outro .do, de ser

reflexo da' sã 'orlentaçâo
dos EstabelecImentos K�

colares, cujus responsáveis,

.

'Qua!ldo pelas ruas de
uma cidade caminham vin
te ou trinta rapazes C.l

mesmo homens de calces
curtas, mochílas às costas
e muitos outros apetr=choa
dístrtbufdos '

pelas mãos e

pela cintura, ouvem-se os

eomf.l1tários· m:üi; d:vefs::Js:
-E' uma ruamvill.1�,.!

Que engr�,cn.dinht)S 1 T�to

sim que é bom p,ll'a o!':

. rapazes! Coits,0..in !�.os!
(E não faltl;t quem (Ug'd. ou

pe"se) Que, pa1l1,} ()as1:J. :
Com quem pstar'a a 1'30-

Este ano, muito. embo-a
" ;,:a.rcc .. fL dlspendída te
n 11a chegado a primeira
vista, a vultosa soma,

CONSTRUTORA (ATARINEN'SE DE
ESTRADAS S. A. - COCESA

M'3S.I;;:1IBC:F:IA GElUL OlunNARL\'
. í'Hli\'(f·:m.' COl\"\'C'.CliÇ�O

C{'n\.'(l(�::mj()S ue::; 81'S: acionistas da Construtora Oa

rurínonsc 'Je r:strad\J:s, :3.:\.. _. COCR:SA, para :o. assembléia
�"õl":,].l 'ordinárÍJ1 G. roaítear-sc no elta. 30 de abril de 1965,
;!i lá 11',;"",,, l'l:!. I!0:OStl sedo 90da1 11 rua Luíz Dclflno nO 30,
fl',;;,tg C;'c;'lC0 Ó" T1or�.l�nÓp()lIs, para tratar da seguinte

ORDEM 00 DIA

l") ,,_ .. Fst \1c1.:;:-" díê,C;lS�ã() c (w�ibern::�ão sobre o Relat6rio

ti;:. Dir;áo\"1.G. Ha1mlço ner:;>.J, Contas .de Lucros &;

1.'1'!·lhs (" ]'O:,: n:,'<"": do Consêlho Piscai, relativos .ao

}l;.")U.ll\�) Geral encerrado em:n de dezembro de

IUG·l.
9;') -- lI.:lcü;iIo d.'1 Díretouia para o biênio 1965 a 1967 e Il-,

:\n.<;ào dos respectivos honorários.
;�") .... J:ih'h.;.G.o do Conselho li'íscul para o período' de 1965

11 l�J(l(i 0 fL'}aGÜo dos respectivos honorários.
'lO) - Outros assentos de interesse sociaL

,l\VISO
Avis:.!mos ::lOS Snm. Acionistas aue se acham à dis

postt;,fío 'elos mesmos. em 11.QSSn. Sede Social à rua Luiz Dei..
f�no nO 30,. nesta cidade de Flol'inópolis, os documentos a

q\Je 1;'3' T(�r.;;'f') o .urtip,o 99 do Decreto Lei m·. ,2627. de 26
de ::>e�('mbm do 194D.

F] o riD.,R,Ópoli::) , 6 de abril de 1965.
DI', Newton Ramos - Diretor Pre�idente

neste rápido' registro, c!ei
xar de consignar os D'J;,b')S

ap!�ul:;os' ao mediador dar
partes,. o deputado .'\1.e1

.Avíla dos Santos, que '30

tem portado em tõdas as

ocasiões como iídlmo re

presentan.te do' V:1le cio

Itaja.l, e que como veoeü
radar dós retendes

.

Edu-

qui·

•
•
•
,
•
•
•

escoteíro �prlra a �'lua . r;8; ,(;Gmunida.c!.B" para � rcs-

,ponsabiltdade, para lt ir-i-

\!j,ltiva e coragem. •
Queremos 110 correr 0<'3" ..

ta Semana. do E:-:eo'ufül'O l1li'

dar aos prezados leltores .,
Ul,!l breve comentário dI)'decálogo que norteia f1., \'1- ..
.pa escoteira. :il:ste deca' J- ",
go está perfeitamente e·'l· •quadraCio no Decálogo D'-

...
Viil0 e, digamos de :ps.;;,.
s"g'fm. o primeIro it�m f?:íi •
pl'l'l1ne�sa escote,rs, rfefer ..
re-se D.O sS';:vico .]e Deup ..
Lei Esco!.eira:

.

•
1 - O escoteiro tem t'!'li: ..

só palavra, sua honra vai, jIIII

•
O sentido dêst� pr).meir •artigo não é o de llm�

pertim1c-ía no erro mas de.'
uma. a�jrmag.i.1o 40 C01W1C- I
\ões. O escoteiro 80 afirn13. •
aquilo de que ·csV). rCJllvic:-
to... NEto Plen'te. Quapclo o.
l'f.l!J:J.z c� 1118.is <arde o h0- _
1118'1) encontrar �l !\lé'l'!'C".num:), de-suas' 11 �Ú'rnacões
não duvidárá '�m II retra- ,
tar,,, 111as, el)quanto esta.com'icto. sustent.a (t

�lla.afirmação c1eante de quais
quer pessoas e de q":ijs-.
quer

"

cir('lws�àncias. Nào
será'a mentil':t uma rlús ,

•
,
,
•

�.

eandáríos assinou.o ccn

vênío, . (Transcrito de "O

Luzeiro Mariano de T:íiu

'menau.':_ edição de mar

ç� de 1865').-

SEMIANA DO ESCOTEIRO

aventt�ras quer :prep�.('ar ,) CU1FUS, nas eriges m(,c:er"
. nas? 6' �TirilCiro' o.rtig(.) :hl.
lei escyteira' Q_1.h:':' qu" o

1, jov-ein cont�buà C;)11l. 'uma
, t pG.rc�la p.'ara tornnr ''O

. 1TI-lludo- lllÍllhor. ."

� .....-::. �..
2".� O eSÇ9.tem� é leal

\ InoUlca-:-se, ao i'&\"tm,
plostrando todas as· c.'.�s

cunstàncfas d.o prescI),te e �
cio futuro, que <]le ,:cv'e ser, .

....
'um hOl'l:le�:l" d�

> c('11fial1ça �
PCnl'1t.e Deus a Pátria e o " .

,I próxirho;--. Ser mlJ homem!1

��._:.
ele confiança, isto l), :{,.::lJ �
110 comprimento <'!,JS cJ.{'ve� JIIl

l:es es'col1ares, na guarda'
de um segredo amigo ou •

� profis�iona], le;lÍ no desem

�� pcnl10 da n::e:Jtc:na ou ê.Cl'
..
aireito< leal nas

. COm;;rcl.3 •

�!�
e venda,ti,

, .iii '

É Quanto o· mUndo �:eria"
, melhor se tôd:1 a ·hti.mani- •
i" tlade vivesse) o) segundo ar

•"',
I

1;- ti":o da lei escotclJ'd,!
::1 -3;"" ,escoteir.o esta setn- •

pré' '8Je:-tá pura �.�udar ('_.próXimo e
;

prat.ie!l , cllario.-
ll.l.E'l).te lima bu[". aG�o. •
'QUà�ldo �tJ 0scotismo no<,; •

referfimos à ?oa Acão es-
• Cl'��retnós com !etn�' m;�ius- •

�::; cuJa imL�ando ni�í;o c .F�n •
r.i dudor do' ESC?tÜ1l110; Lute. ...
I'·' Baden PowelL 1-"'.:le escrevia P

rJ assim-'para indica:' a hi-'
l:� portâne�a que lhE; dava _E' _!� nas pequenas bO:ls i3.çoes

,j: "iárias que o escol,eto 'en- �c0!1traxa' a10gria 0).11 se sa-
p

�rificar pelo pré:�imo e pe-
�r.� t

.. •

ti Ia comundadi.'. Es ara,

sempre alerta, à espr�lta •
eirD.S !llel:?reS e �8.S 111,110-.,
res ocaSlOes. E nao se pen- "

se que o 'escotismo m:,mda •
p.gir .bem ap"':lUs. para,
cumprIr um.a lf:l, nuo, .;)

jovem, à proporção 3m que'
for amadmeCell'lO r�rá l'a- ,
àa vez mais as SI1'<lS boas

al;ões . lembrado das pala-'
vl:as do �'langelho: TuJc_
o que fbcl'de S9.0 111E1'0: ..
dos meu:.: irmãos, a ::Yllm o p

fareis. O cscotei:n não'
pode ptrescinó �1' elo sobre- •
na f ural em S'ua v!da, em

suas ações. •
_
•

Cnm.uniClàl1WS '1ue du- ._
Xlwtc a Semana elo Esco- �
tetro haverá na vitrine ela III'
Cf-Isa' Carneiro um' exposi....
ção es.coteira. .

•.C01111ll'icamc!s que nos
..

préxi_nm'3 (Uns 21 I': 2;:1 ;'e::t- "
lizal'-':Ie-ã um d;campat'.ncrl- •
Lo.' de âmbito .distrital em ..
U3 ','a:ovieira. P

NOVO APARELHO
BIOLOGICOS

ORBE-PRESS - BRNO
(EEspeclall. - Nôvo ap.\
relho- médico destinado ao

exame compl�to tia ativi
dade elo' C"o!.'a.ç�ó c Ele':
troearelfógrafo "Karhlne\.
V1II", quando �ubstituidos
diversos. de seus

.

CfJlJ'tUO

ne�ltes, pode servir, t;'il1-
Mm, como Eledt'Opoligi:c.
Ia, capaz de u.crrClpanhar,
togos os Íenômenos )):010-
gicos. O ap:) l'elho ,�sta sen

do. produzició. G:ll 5(:,'1'] r:;e;a
Mecà111ca dá" .p;ecisã,) �e
Brno, na Íl;1orávi'a.. 0 Irt,;tr.

,tllto dA P,esqllisa,<; 1I_:I('c,��",,
CA.8 de PreciBão de ! lEmo
já _l)l"ojetoÍl, l�()<; C;ttall,;�'
o.n08 ele SU�l ciist.enC'ia.. �p.r
cr1 de 1CO tipos e!e ('.oa! P_
lhos médicos e.ficast's· s;�

mClhánteR. Vlirlas emm,'f'
sai> do E;or.te.riol' vêm ;.)·i�C'.\.
rnndo ad-qvir!r 1.:een('n� (\(1

fnbriraçfJO (los !nencinpa-'
dos artefat03 't"'h�,� ,�;O\ ,1-
coso

ziío? Digam lá o que
7<:1'1>111 1 O fat.o é que nqu,,-
18S . r[toaZ8S . de cale;):) C'Uf-

1:fl.� são escot::>iros e �.; :)

escotismo lhes for apl':e3.
do nia integra. por ehefe'

maduI:os e bÜlP inr,eneic�
-nadoS' e se e,3te.s e'1conl.r;·
rem a colaboração dos
pa ts e ect').('!l.rlores, êles � ;-,

. t8l'ii:? se prr>.Ufl ['(ludo P'11':\
"� ,,,'''-''

"

11(''''' �""S 1� () mais �u·
dnflelro sent.ido da po.lav·.�.
.'0 F,;",oti';IJlJ.O (; um. slst,,,,
:11" ""'clU�fl.tÍlTo

.

el,t,ra-escoü' r
que por um lema:>� 'ser

C01111Y:-cC'nd1i"'o (' spgnírln � i
n.� r8 uaz. Ul1l .ideal sadio:
nnr 'um si�tellla de. pat." ._

Jhi�S Ilrrunos) de gradua
('õ�·s. provas. ativlõad?s e

I\SSEI\'mLf�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

CI,lnvocamos aos Snrs. acionistas da Construtora Cu·
tlll"inGnsc de Estradas. S.S. - COCESA, pàra. se reur:il'em
cm �lsf:'ornbléiu geial e:{traordlnária, às g, horas go dia
:10 de abril, de 1965, em nossa sede social à ma Luiz Delfi-
11.0 1;10 :�O; nesta cidade de Florian�poljs, paI:"L). tro,tar da

seguinte
\

'

ORDEM no DU
._ Aumento do e.apital social, mediantn . a eorre';ão

nlOl1etária compuls'órtl do ativo' imobiii.;.-;ad;)· cla
sociedade, nos ter�os da Loi nO 4357, cie 16 de ju·
lho de 1964.

- Alt.oração contrat�al no capitulo rc)ath'o ao

tal social, em virtude da curreçiÍo monetária.

F'loriunópol;s. fi nA phril de· 1965.
Dr. Newton Ramos

capí-

Diretor 'Presidente
23-4-65

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

Nonnalmente_ não. Vend�' 6 ...

culos e sómente óculos.

É 'á ..�;íh� . qu�stão da aspe-

Pt��a ótica �cializada
... em florianópolis a ótica Seus-

.

'.

.

seI.

cialização.
A Ótica

Agora resPonda: Você .pro-
t

Scussel só 'vende

óculos· partanto é especializada
(em óculos). Entendeu ?

curaria bananas em uma ótica?

IEm caso positivo, aproveitei
mos o ensêio paIa lembrar que

a Ótica Scussel não vende ba-·P·
,

01$ e

. Quando precisar de óculoS: nan(IS. Vende óculos. Só.

mais qu� ap rÓ}1ria vid.a.

---x·----

].,000 à noite no que-
rênC:�:f,1 PH.!aC€ HJ';"\:. (''::'-�'J

eão reunidos os colabora
dO:rC5' e colaboradoras

'. do
Jorna.l Radar na SOcleo::a

de, com UU1:1.· h()i:lf.;ntt�b1n_
a 'upu�}H(� JX.i?Ja ti:)',;", S�(f�.
Neusa Zanet.tL 3r.D e (>!!.".'I

dados especiais .is Dire�o

res de Pirmas (;rW.1e� ..�j·a;_8
ela Cídade qu:� estão pres ..

tígíando o re�e:;h jo;:p::\.i
da ':iocieri::lde ';::Lhl:,inensc:

Dr. II 'J.lo �Bl-�HeG. Frei

tas, r\�uniu -C0L1Vid,9.:!.03 De

seu confortável a.iartamen
to com· um' etezante jantar.
l';:JZ Sem8,na Santu; uron

S0mal1!'1 após a .da Igreja
Católica,

NELMA Varela noivou
com o }<'ormaceuti\ 'l-Dr.
Osni Vieee�, l:esidente em

C:J.)lnzal ,,' A noiva c fi-
.' ';,,, l'a�::t; Ody V:lt,"la.

A �'8":q""'/I,);F�\ é�J CLlbe

[)070 de AgôstJ Ü p:,;t.lr da

próxima sefSUl1-i�J. .fc;ira, :r.s

tv:rá, :f1mcionando '.<1. 110Y8.

'iI.NTONIO !j\yrthes) l.,i·

ma BarroR8, COllVlclalldü o

éollmista par:). a Rec::u'" �c

que' oferecerá pn)}:"m(� r:a

primeiro· de' maio, nos �"'\

-Iões do Clubé" 7 de- ,iu'110
�.') 20 ho;:-as . em Tu:-'a1·í.l}

p'�ra festejar' auirze 1)1'1-
l'yw,vcras ele sua fii.ba Mar

ly.

s?�le
I.:ú7..

B: POR f��hE 1,0 C,ube

DOi;C ele Agosto pod('mos
informar aue a eCllscrução
ela I�ova s�de .scrú cOb,;rta
'::08. p'dlnr3ir'os di::<·s Ul)' l;'les
.i" i'u}ba. t\ BONITA: Ma�:t8.· Balbi,

(1omi)"lgo 1;ecebéu a .fan;:1.
de

. Rail�ha do 'Clube Pal:'
neiras, da Rai�1ba cio Lira

.. , ..

'ACABO de rece1)er ó!ício
na Gasa da Ami·:aci� G:3.s
.f'14alÍlias dos .Rotari;l.TlO·s de

,Toi\lv!-lle,' solicit.ando do

co{unista '9. ,promoção "Noi
te, � -das ,Fantasia;s·':. e'm
maio' próximo .. QO .anó. p p.
apré'sen teJ. as fantllsia3 .:10
Bàile Municipal de ,Fp.njjs
64. Ppsso adi:anta!' que. tu:" ;
do f�r�rrics' ,para. �i.#�

.'�

.,J ,

o gentil colH,:it� daque�a.
Soeiedade. Ofício, 8.s�tn3-
do '�)elas Senhoràs: Regina,
Zi"'P3tll e, Eleol1,lra:' .E.

PELA TAC-Cruzelro LlO

Sul, viajará hoi2, o Sr.. Hi
·

eário . Silvestre ..Diretor Pl'e

sic1ent.e da Empres'a Cata

rinens� de, Televis'ito S/A.,
que no Rio de .·Janéir'J eÍl

tra.rá em con�acto com o�J
· piretore� .�a. TV::�i.�� .. pa;rQ..
ente-nàiw€'!'t0s -1iNti;;;"- �
conv-ênio �om aqueh .�TV..
q1ie. trará suas ótimas ·�)ro-·

.

gramações pa:'a a 'TV

FPolis .

Sipin. ' -.\

I
.

o CASAL - Dr. Hei-

E)5;XTA-Fe:m pr,óx1ma
�om ;1111- jantar no Querên
c;ia .Pa'aee , será hamena
g�ado o �oronel SyiVl; jljn
tó ·(la Luz, i>re.�idêilte d� .,: :

.

I.N.J;i., pela cl\à�ê il1àd'e!
reira ,de sant.a:. CiÚarhía.

tar Stainer, próximo sába
do recepcio�ará coúvid:ld(lS
em sua residência para
comemorar qU!!l:>:e prima-'
veràs de sua filha.' J{Cosa

·

Maria.

. .ASSISTI a m\l'! iplODr-
.

,t::Hite 're,união já rea,li;a�á
neste uno na" :'Ill:mcap" e
com U111a imP'Ortantissuua
conferêpeia no reatrQ "AI
.mro I!ê CÚva\1.1,p", na '!1.�i
,tc de segtmda-feira. prole:..
rida pe�a Madre, CrIstina,
.Professora oa �eulJade
Filosobia de São Paulo. -o
Teatro estava cOIl1'hletamen
te lotado. Muita gente as

sistiu c ap1audiu as bi'lí.s:
s�m8.s palavras d·l lVl""dre
CristiDa, que pre',tiglfJ�! "'..,.

comentada conferêncl·a,· prp· .

mbvidq pela Escola de Pais'
e Mestres de Fpolis, que
éstá .de páiíabens pqh, fe
l;ssíssima iniclatint,

., ; •. j

BRASILIA hOJe; em fes-
ta comemoran"'o tnais um

.ániver�tio d� fund_l�ção. •

A ELEGANTE Scr,hc,rn,.
·

Dep{it�ao Fernandtl I Berna
dete) Viegas, viajo.u para
o Rio de Janeiro.'

A PASCOA da colônia
grega será no próxin:o do

nlingo. A Igreja ortúdoxa,
T.C. Dumara Pinto.

PROCEPENTE de Belo

Honzonte, deverão cheghr
hoje, o Sr e Sra. Dr. Re

Bato (Neyde). Costa.

'. '.
"....

A!\1ANHA, no. Tdat.w "A]:-

varo tle Carvalho" ftS vin
te horas :lContecerá a ex

tréia dá fámosa pe;a., "0
Reco Reco" com a . iestáca
c'h triz Cl�yde yq.eonis. ir
má de Cacilda Becker,'

NO . Lira T.e., com 'u�11
jantar foi homendgead') o

Deputado Henrique de Ar-
ruda Ramos, "p"l10')
da Fazenda . de 8. C.

fiscais

E POR falar em extr�ia

amanhã, também aconté··
"'- cerá a dO "show" de patlns
.,>

�
de' �oda da Sor. Esp. Pal-

.

mei'ras de Sã<;> Pl:',ul').. A

Senhor:1 Virgini2, l!f'Jrba :lU

per visam· da rp.rel'i.'la pro'-'

moção ..que serf.. reaHzadq,
no Ginásio "Charles �id'l':'
'tz".

COM ele'-rante íantar 0!1

tem o casal Dr. E�'o" Mer

lim, reuniu convidados 1;'111

sua residência.

RETORN\>U qe Hma via

gém o c_fl;>ul D!·. �ewf,on (
Ivone) Avila. Dona 1vone,
hoje, sel1á. n1U1tÇJ cumpri-.
mentada pelo �eu ·'1üver".

.'
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I _ança ,�
1,�'·��"t.tCt· :

.. l'TJ.':.S(;I�v (nr�r:l ..��� (

de:;�'uvoraveis, isto será, c.n

"

,i!;riqü'lititó i$�b. o prog�ª�'
/ >!'" - •

grande parte, cor scquà- (;1,. ma do President�, ,JollJ.l. '11

ao 'efeito, sôbre a econo- :Jara:"'fesolver Ó '�roblema
m:a l:orte-americana, ca ':, 'i� ança.. de pagame i',':)Ê
lorg� greve portuária. l"!íj.S segue adiante de maa-ra
costas oriental e do G01- promissora, apesar d� I de,
ro. Felizmente, parece que corridas apenas três ::o"�a
tal problema trabalhts+a ns desde que rot pro
lá está em vias de solu- 'lesto ao Congresso,

·.--'----··[�-iBE·-D�. XADR'--EZ-OE�-·�·-_·.

Fl01<fAN-QPOUS
'

.
EDITAL DE., CONVOCAÇÃO

·Convoco os srs, associados do ',CLUBE
DE XADREZ DÉ FLORIANÓPOLIS para
,� :\""''''111'[,..1'', G 1 E d' .,.

'.I:-'

�j i "'."�-:" ,';dela erai xtraor mana oU se rea-

.Iizar dia 22-4-1965 às 1930 horas cm pri-.
' " ,

meira c?nVOCaçã9 �u uma hora após em se-

gunda e última convocação, com qualquer
número de associados, para deliberarem só.
bre a seguinte ordem do dia:' "

}"Q,. G uy 8im.s .íf1tch,
I.P.S.

iH � .i o
'

"Ctt sna ceia (Í� C:!.l.

V�l\l;; com os �::stados U.li

aos, assim como o
r

acun

'lo de bonus e ações es-

trangríras nos mercados -F

títulos dos Estados Uni

dos.

------------_ ..... � ......._--.

EXTRAVIO DE CERHF!CADOWashington, Parece
estar em moda, hOJe, em Extraviou-se O cert.ficado de propr.e-

, - .

dade do veiculo a motor de propriedade de
M1LITINO DA COSTA, do caminhão FORD;
ano 1960 côr lVIARFIF e VERMEL�IO, mo

tor' n.? ir 64-AADSA-2064, S cilmdros, 172

H.P., placa n." 29-81-01) conforme certifi
cado n.? 67179, fornecido pela De'cgac.a de
Polícia de Luís Alves, em 19/9/J 854. "

,23.4.

,.!ia. considerar ·OS pro;:;]p
mas em suas ,perspecti, as
mais sombria: Este é o ca

so, por exemplo, de grande
parte elos ccmentários a

respeito da balança inter
nacional de pagamentos
dos 'Ell'tados Unidos.
No entanto, o qua "ro .ge

I"fa! da questão oferece as

pectos fundamentaís ravo-
ráveís. Neste quadro, po
dem ser observados diver
sos fatôres positivos, que
Cf' ntrlbuem para explicar
o rlatívo equílíbrto com

que muitos economistas en

eararn a presente s't1.:IJ,ÇÚO
ainda que isto não sI 'J't:\ f�
que aceitação de certas SJ·

tuações.
Em primeiro lugar .a 0-

pirião geraI' dos analístc s

está de acô�o em

aumento do deffcít da u.

lança de pagamentos dos

Estados Unidos .durante o

último trimestre do 'ano

passa ?o, deveu-se em gran
de parte, à influência, de

or'-'�"', t.r8�sitória.
Estas influências compre

enr'l('nl o atraso por pa'\e
da Grã-Bretanha no p.lr:a-

Se os resultados da 'M

lança de pagamentos 'do
._-----_,...._-_.__.

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

[IpDrta�Õgs Francesas
lulomõveis em mô I

-----��-'-----..---

a) Fíxacão do valor da mensalidade
para o ano de 1965
b) Fixação de nôvo valor para os títu
los patrimoniais
c) Outros assuntos. FaculdadePARIS - Em 1964, as ex

portações rràncesas de au-.
tomóveís (estatísticas al

fandegárias) totalízararn .

519.0ü8 unidades, contra ..

574.664 no ano precedente.

portaçõas atingiram '" o

\

468.436 uni "ades (contra .

512.270), sendo 412.360 car

ros partículares (456,673'>

a Africa do Sul', com
'

....

7.574 carros part.culares,
contra 7.556, e .OS territó-
rios ingleses, com 6 653

unidades, co�tra 6.582
COMUNICAÇAOFlorianópolis, 13 de abril de Ü)65

.'

Na Europa, a Ur.ião E
cor-ômíca Belgo-Luxembur
guense é o primeiro impor
tador de carros franceses,
porém é fraca -3. progressão
de suas compras (5.3 '7" \.
Na Africa, nos dois prm

cípais clientes, S3.0 sempre

De ordem do Senhor Diretor da Eacul
dade q(: Ciências 1CCnOlTIICaS ati Un.versi
dade de Santa Catarina, .comuníco - aos in.

teressados, que a Egrégia Congregação, em
scssáo - de 17 de Março, aprovou a c�:mtra
tação de professôres, para reger, a título pre

cário, as Cátedras de "Técn.ca Orçamen tá
ria e 'Contabilidade Púbí.ca" e "Econcrnia

(História e Doutrinas) ", da 3.° e 2.0 série
do Curso de. Con.aocr, .r.sspec.ivamente.

CU,hVido os aueressaocs, portadores de

diplomCib ue .baCHarel em L-.tn<'::las .r..<.::onOlni

CétS (. LonLauor, uevluamen�e rt'g"'SLlauvS no

L1I.Í1J.t' .e CbC, a comparecerem a t>ecre.ária
da ..Iraculdacü::, com os rlsp,;!CtlVOS tnu:.i.O�,
até o prÓXimo dia 27, para rt:!ceberem os ne

cessarlOS (SClaSreC1ll1enLOS.

. :t!'lollanÓl'O.i.lS, .14 d·e Abr] de 1965
Léa lVladene lJoso1ina E. Dei PIá Netto

SEC.R�'l'AR1A

Des. i\dão Bernardes - Presidente Na Asía, o Líbano au-
.

mentou suas cOl'Ppras ( ..
2.439 contra 2.191), assim

como os territórios britâ
nicos (2.576 contra 1.839) e

a Arábia (704 contra 629).
(SI!)

Essa regressão de 55.5;;6

unidades, ou de 9,66% pro
vém essencialmente da baí
xa de nossas vendas na I

tá.'ja (- 71.(175). Quanto
ao estrangeiro,' nossas ex-

---.- ......_---- -��� .... -

CASA - VENDE-SE
Localizada Q. ,Ru'}. Clemente Rover.e n. 74 - Prêç\

Cr$ 3.500.000 - Somente à vista, Tratar com Ferrá.: ...

Palácio do Govê:rno -- fone 3845.

CASÁ VENDE-SE

Regulamentado D Estatuto dl Terra
ORBE PREo__ O Grupo esoiarecendo aínaa sõore os U.t:, a arn:<.A'.u.",�ãu U\.J iln·

do Regulamentação do Es· A primeira, assinada' pelo prazos previstos para a co· póstQ Territorial nos ülti-. '

tatuto da Terra (GRET) es· Ministro do Planejl,l.ment:J, brança e arrecadação do mos dois anos. Essas i:Üfl:)r
tá enviando pelo Correio, informa quanto ao novo tributo aos 'Municípios ou

, inações, que devem ser re-duas' circulares aos Prefei· sistema de cobrança do Im· Estados, mediante convên..o.
tos de todos os Municípi�s PÉ>sto Territorial Rural, de
esclarecendo sóbre a cobran acôrdo com a Emeuda Cons

ça do Impõsto -Territorial titucional n:o' 10, d�i 1964 e a

Rural. Lei do Estatuto da Terra,

Em bairo resídencíar- desocupada, "com 3 quartos, :.1
salas, garagem e ricmaís dependêncías, construção recente.
Amplo terreno,

'l'l',1tS.1' a Rua Fernando Machado, 6 - l° andar com

sr. Síàney.
'-___,----_._---

EDlTAl No. 06/65
CONCORIRE�CIA ·PUBlICA. No. 05/65

.

o Diretor' em exercíc!o da Divisão do
Mater!al da Universidad,e de Santa Catar.na
devidamente autorizado pelo Magnífico Rei

tor, faz ciente aos interessados que se achr
aberta a Concorrênc�a Pública ,no.' 05/65:
aprazad� par�' às Í5,00 horas do dia 6 d{
maio do coI'renfe 'ano, para aquis�ção de l\la�
terial de cOnSllmo!, matexial, de exped'çte �,' �A� reMjgq,� de me.hJl'.,..
n{Óveis " produtos 'q'uíIDic�s, máquinas, aparto mentos rodoviários em ter{:

ritório catarinensé meb!.l·za

lhos, ferramentas e material c·�ntüico 'para as equipes de engen:lei os

USO da Faculdade. de 'Farmác:a da Univel'sip do Estàdo. _ . .,para a fisca·

liza;;:ão dêsses serviços, de-
dade de Santa Catar:na. signa.os o Secretário Exe::u.

Maiores es�larecim�ntos poderão ser oi tivo do Plano' de Metas. -

..

d M�'
..

1 R't
. São as seguintes as C�n&

, tidos na DIVISão o
.

a.:ena , e orla, no� truções a sere:n fisc:, liz'l.-

dias úteis, durante o hotár:o das. 14,00 àt das, em d�corrência da por·'
taria de sete da corrente:

17,00 horas. _.

Divisão de Mat.erial, em 14-4-,65 Estrada inte.ro-mmidp I

pI Diretor - Teodoro ;Bogér'o Vahl (com 18 km). li"ando B�1rrà
·VelhaIGuaramiri.m e (1U�

23-4-,65 completará a lig'lção da SC·

l!.•etiuas CUul a maXilI1a ur

gencli't, servirão de bt),se pa
ra o estudo -das providên-

A segunda, sissinada pelo
Ministro da Fazenda, solici
tada dados aos prefeitos só das, cabíveis, que visam a

facilitar a fonna de recebi-
memo dêst.e tributo llU cor·

rente exercício pelas resJ:"t}.}o
tivas municipa�idades,

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

MO.; com
-

,8a:1:>i:Q.. Velha..a .á,

,BR-59;
Trechos rod9viários Oli·

veira·Centro do Mouro ·(7
km) e Ribanceirá·Itinga (de
igJ1al extensão) ;
Estrada mtermunicipal

São João Batista·Itinga
(8 km);

Reconstrução da bllfsa
que "erve \ entre Ria-hu�lJ
e '!' .r.nt:ras. at.ravés do :Rio
It�'.iaí·A']ü, T9is' ';ervi�os Tea

liza,m·se em convêhio. com
flS l=>'!"efe'h�.c; dos municí·
pras beneficiados.

Os malares feito selo Fu
rbol E};ras:leiro dos g'taiS
"'rar�icip'O.u o famoso "I\la:':

o r né" }

;

:'roduçãÇ>: HERBERT
,HERS.,.
Jensu;'a: ,i até, 5 anos.

(IXV

RI-.

às 4-7 17'2-9, 1/2 hs ..
Geoffrey Rorne
BfJlíndà Lee

:-- em -,-

JOSÉ VENDIDO NO EGITO

Total$,cope-Eastm'lucolClr
Cersura até i anos

H,\P'HOS
CINE GLORIA

às 2 h8.
TARAS BULBA

CinemaScope -' Tecnico�or.
Censura até 10 anos.

a, p a· R T a M E N T 8 S
••••• S •••••••••••••••••• 8 ••• e.e •• u ••• �o
. �

: • pouqulsslma mão-da-obra (um só carpinteiro) g
: • material mais barato que elfiste
: • decorativo (plaquetas de diversos desenhos)
: • recebe' qualquer pintw'a
•

G)
..
OI
..

..

..

..
••••••••••••• 8e.e ••••••• 6s •• fte�.t$�8 •• e

Se o probl�ma é forrar sua construção cem prr; ,,;';'rmo
de economia apl"we. as Plaquetas p,o; ll'�

.

� í"f').
Em três tempos se forra a obra ln ..:;'Ira) CÜP1 J a a::;a_

rência bonita a um, custo realmente JI1slgm Icarol" (bem'
mais barato que o fórro de p,pho), As I-'Iaquetas Po_
Plllares de Chapas Q,oras DUI'atex não er,'pB'�am e at,_

seguram vfJde.ção completa da pdel<-a e calor Irrildmd"
do telh;ido.

' ,

Alllda restam os. 3 últimos apartamenntos no, Solar Dona Eugênia - Almirante ' às 5-7 1/2-9 1/2 hs.
Leonardo "irilar.

Teresa Rachel
- EM

PROCURA--SE UMA ROSA
Censura até 18 a,110S.

CINE IMPERIO
Fone ,6291'

às 5 1/2-8· hs.
TOl1Y Curtis-Yul Brynner

Christi'l'1 P. Kaufman
-em-

TARAS BULBA

C;nemaS�ope-'l'ecnicolor
Censura até 10 anos

.

CTNE R.f\,.JA
(SA() "JO�É) _

áS 2-5-8 hs.
Naney Kwan

DLdmego, 45. .' ,
\

P,pertamantos todos dp, frente, cou�tando: 3 quartos - '1mpl0 "]jvinr; - banheiro

em côr - cozinha azulejada até o teto - quarto etnpl'egada eorn hanhéiro -

�'
f1l'ea de serviço com tanque _ parque de recreação p.'ll'a crianças - TUDO MUI·

'lO FACILITADO EM '40 J.\oIESES.
PLAQU,ETÂS POrULARES' (PP) • FEITAS DE CHAPA DURA

DISPONHA
1:'6 NOSSA'

ORIENTAÇAO
Tt:CNICA

DURArEX NORMAl.. 1/S"

IMO.BILIÁRIA

0...:9.0 t:I_�;ª9i] DU

I Traj�no Sala' 712 FOlIe" 3450-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ORBE PRESS - PRAGA
(Especial). :- Calcula-se que
mais de quatro milhões de
turistas estrangeiros visita-

rão J3. 'I'chcoslováquia no co

rente ano, ou seja;. 10 por
". � '-

cento mais que no. ano pas-

�-.,-----_ .._---_.

c,.· ....'. " '#'>. ••,1 '"
d ••

.

'�

,
v

(ln. P·�""'P.O PM'!,O "lAV'fi'SI - ArVOGAJ)O
ABF.LAP.:'O r . L.-p'-'" REnG PF.Rftl ·A. 'H!ARN. MÁR�O

DE OUVEiRA e PEDRO PALOnCHI
'

Soliei 'adores
P:.a 'C(),..",oF�,;ir() �!l:lfra _ 48 ,_ Safa. 2

.

Acões: C veis Traba.lhistas, Oomereía ís, Previdência
Saciai Lei n, 4494 "Inquilinato" _ .oonsultas : .Díaria
mente das 81'C <>3 12 e das 14,00 às 17 hs.

ElJITAL

'� rlal ejamento Ilda
- c, r,' e p, 1.1l -

Processos de

Planejamento
r-ro('uradol''ia

,

Iínancíamento. Projetos Econômicos.
EC')D.ômico. Perícías Ecoriô�ico-Ii'inanceir&:::
Legislação Fiscal

'.

Hcririo: das 14,00 às 18,00 horas
Rua Jerorul1 <) ;dllo 325 _ Conj. 1011 _ Caixa Postal 059
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

V'1"� ""'E r.r O'U TROCA S'EvCh1 ' -)[ .' \.' -

Uma casa rle madeira com o resp�cÜvo teneno de
10 x 32 m1;s. sita à rua Dr. Fúlvio Aduecino. 1227 (Ser
vidão ào lado La Faqnácia Doris) no Estreito por uma
na i"ha (' ".{11e ii0Ü.� perto do centro da cidade

.

Trahr na. mesma.

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

FOPfA, E LUZ�DE C�ESf IUM�� S/A.
DE r.n��vorAf�O

Do ",..,.,:J"'Tn ,l� Rr. Presiderte e nns- "',"']

mos (!� Lei 2 das Estatutos. ficam os Senha·
res ad,,;;ú,>t�s (lesfra SQdec:ll1de

.

!'onvoc?.:lo�
a CP'W?�·�·:rece:r.pfu à Assembléia Ge·ral Extl'a·
ord',r>;i .!!:!l a rp�]�'l�r-se no dia 2� de abril de
corr""nte 3:n�" à� ] O h[!1tJr.::1.S, h}} Sr�de social, pp
ra h·Ht,�..,. d81 "".""(r�lntl::e Ow,lem do Dia:

a) f/Io,H;ifj�ac�o dos Estatutos
b A�te:ração na Diretoria e fixaçã(

dle bo";,,,:rárl.�s.
.

Cr!�!R[n\l" 1� d:e a�ril iJe J 965.
. '.

F. J. C. Cam:iani - Diretor Gerente
23-4-65'

sado quando, utilizando-se tchecoslovaca de turismo

das facilidades. da Agência CEDOK, estivera TI 'no país
__._.. -. --- . -----_\_----�... - +__..,...--

3.726.000 turistas, �endo que

dos países ocidentais. a

maioria.era procedente da

Austria.

Nova Iorque tem Ex
ModeLar .. deposição

Crlstat
.. .

.

temporânea.
o Claráter prático' ('._.-

rÍ.o desse cristal da· oBêmia
está .repTilsentado por vá
rios jogos para bebidas,
sintetizanno a coope.raç-ão
dos artistas :pl?Jsticos com

a prodllcão realiz,arla én
gl�a'�dps spries. Nl1mpro�os
ontros iOP'Qs deslubra.l11
tJa,mhp.m�atenden,-lfr a essas

condições.
Na exoosicão de Nova I-·

orQue, com .as fiQ'uras de
vidro fu"'iHno cn"'1':trat'''l)'!l
as n""Cl<; lTIn-""18rlas a sô

pro, frágeis, lisas, de espes

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

• 11.

Tcheco ���" '''''���r!��- �-: "�

:�}�:.�� t���

m.

Colaborando, atualmente,
com cêrca de 500 Agências
congêneres em todo o mun
do a CEDOK mantém acôr
dos com, as organizações de
viagens estrangeíras . estan-

do aparelhada para assegu
rar aos turistas bons aloja
mentos, guias e interpretes
qualificados, viagens tusís
ticas através do país, e tô

da espécie de serviços afins.

e, de conrormídade com o

inciso, l do art. 54 da rete

rida .Lei no'. :2.370, promo

vê-Ia ao' ,Pôst6. de tenente
brízadeíro com os. proven
tos

'"

� (i'u� fize� 'jus na 10'i'

ma da Lei no. 4328, de

30.4.64, visto contar mais
de 35 anos de efetivo se1'

yiço e haver servido no

teatro. de operações da :itá
lia.

ISTO E" VERDADE
Cabelo. Cr$ 8UO,OO

Cr$ 080

t\sfwmhl�ia Geral Ordinária - «IQ�BE.,.PRESS _ NOVA sura íncruelmmte fina e',
O Pl'e;d ''l�p �q f\s�or:;.acã() Rural rl.e, Flt'thnç5:oolis, ICRQUE (Especial) _ 03 com elas, por outro lado

no 11S') de S--8� �+rn-·'1.1kFiés convoca. seus assnciádçs cara Estados Unidos possuem criam uma s rma de- antí-:
UP1a AS!'0T,,1"iB neral 'Ofdinárta. a realizar-se ...no -,dia' 11 prscíosíssímas coleções -re teses' outros. '1rodutos.· mo-
de maio 0') cn-r�"'l'e ano, ás 'W.OO hrs., em .suà sfidÍ;) 80- vidre" e -crístal, atualmente delados. na bê ea de fomo
ci"j r, 'f',-' (, c]nr cumprír iento O que precei,!Ú�.o: art "29 .

em exposições no "Museu em formas qr e cativam pe
"'')S "''l,,,t ,,·,..s. -

, de· Orícíos Contemporâner.s' la .lim'1Ü"ez . C C) .matenal e
1'--'", . �,;., �·'·"�e)'') '80''1' '1::>, J.� c",n.T:o.-:�nã·<,gnr<s o de Nova Iorque. Três pai- do .brIho.

Y""'?�,- 1",_.�' f"'-'; "s'1'n DOI-a convocsoão.. ousndo então a: ses europeus foram dístl.r- No' século" a técnica, os

Asso' 'b-r;� "v,n., ",-' �',"libor?r �(1m qup1rl1�pr número. guídos com convites par-a al'tJif�ces. tchecos dominam.
F'''r'"pr'�olis, 12 de Ahril de Hl65. alí se representarem: ItáIa de um. modo consumado
llf''frcnel lr'GnatO' da Luz - Presidente .em -exercí"io . Finlândia ,e Tchecoslovú- tôda .. a . prodreâo, subor+t-.

.

21�4

6[f'
quia, a, fim de que· dOCil-· rra.ndo- . "tos seus objetivos, "'.'
mentassem, da maneíra . a artísticos.

PC'l 'A·'
"

-

..
,

't':."-4','",'
-�

.
'

'1" :t'aCalê.�C�CO�vi����:e� -d� ��::!� .A ',extraO:l'd:aária mostra

revela o elevado nível da

atual manuía .ura do vidro
A coleção de Novy B:J:', e do· cristal checas, que

centro de urna das regtões enriquecem a rualmente os

vidreiras mais ímportant es mercados com novos e 'ad
da TChecoslováquia, corres rníraveís modôlos.

pondeu plenamente à soli- ML3SÁO COMERCIAL

citação dos exposítor-rs, TCHECA' VIf:. :TA INDUS-

pois nevela a agulha índi- TRIAS Q1,J �MICAS DA

cadora da balança que '1:; -' FRANÇA _ ORBE-PRESS

'sínala o equilíbrio entre ", PRAGA' (Espcci1al) - Che

.
tradição e a 'experimc ';'," gou a esta CfJpital uma j,�

dos inovadores; entre legação de :,"presentantes
possibilidades do matel'; tl ·,,''''úst.ria química: e da

e a 'fantasia artística\ €1 Câmara·Ter ecoslovar
tre a producão no ,,1.-1,.., Comércio. O objetivo da -

do cristal e a estética con- visita é c-onb ,cer as lativi- -__;__;---------------------------

dades da ind'Istria quími(':'t
da F'rança e examinar

possibilidades de desenyoj

vimento u1te-'ior dos co;,

tactos t.chero franceses

'l!esse, .t,errPDo

UM NOVO l'J'IO SINTBTf
no RTWSTT'T"TI A LÃ NA

TTT'P.,1,L - ,C'1.'R� PRFSS -

PR.Aq� (Ti'o:� �iap - i}.ca;
ba d e i ser, ir�r+.fotad!.'t "dr
um tPCf.'iCO C1� Fiacão K-ty
ne na T�h.o('rslov6rl11ia, um
l"ÔVO fio sil"�·"tico denoml
l'lc;j�n ";,. ....h\....... -" �llia nl1�'l-

c1"lr"" !'llln'''rCl '1 nf\S fib1:'�!s

de ·"Twsil", sendo seme-

"

Barba, " , , , ,. , , , ,

Oitenta centavos, é quanto você paga por uma bar

ba usando o AFIADOR DE LM,'IINAS DE ,BARBEAR'
TABU. Com lima .só lâmina; faz-se de 60 a 80 barbas e

pode-se. aproveitar as lâminas encostadas por falta de

. corte. '_,

.......,
lhante aIã natural. Os pri
meiros trajes confecciona
dos com. o novo tecido je-'

monstram que "Velana"_ pa

tenteada na Tchecoslo.vi-·

quía, - constitui unia novída

de Única no Inundo texti.'.

.

. ;

BR!GAD�IRO: fARIA UMA
ORBE-P�ESS - O. pre-.

. sidente da República, con-
.

• l-

siderando ter, sido o briga ..

deíro do aí; Engenhéiro Jo

sé "Vicente . de. Faria LIma:

diplomado em , cargo. eleti

vo, resolveu promovê-lu,
nos' têrmos do Art. 10. dr,

Lei no. 268, de 8 .de junho
de 1948, alterando pela Lei

616, de 2 de fevereiro de

1949, ao posto de major
brigadeiro

\
e, neste pôsto

. transferi-lo "ex-offício" po.
ra a Reserva Remunerada

dia Aeronáutica, de acôrdo

com o art. 30. da Emenda

Constitucional no. 9, de 22
de Julho de 1964, combin:l,
do com o art. 10. letra t>

da Lei, no. 2370 de 9.12.54,

CONmC:O"l·Sf ODUQUE; flPt
.

Iii UlAV!

!\ua: hlI1GlJ(D', .Jlfino. 11.' ii

. ,..

P,R.OGR�rv1A· DO MES

DIA 30 SOIRE'E COM

APRESENTAÇÃO DA 6RQU�STRA
RESERVA DE MESA NA SECRETARIA

Preços: Um o-s 2.600

2. 4.800

.

.

4 , ..
9.000

, Despesas' correm' por conta dá Firma .

Atende-se qualquer quantidade. Mantêm-se' preços

especíaís para' revendedores. ,

/)�

1
Peça-o pelo ReeJ.7Jbo}so Postal usando o cupão abaí-

xo.

cupão para pedido
A
I. RAMOS LTDA.

C. Porital, 467
.

Florianó'polis SC

Peço ·enviar-me pelo Reembolso Postal, ( , .. , .. )

ÃFIADOR (ES) TABÚ o (8)' qual (ais) pagarei quandJ
retirar do Correió.

N0111e , .

Rua .. _"
..

Cidade
Estado

•••••••••• '.0 •••••••• 0,0
•••••••••••••• o'

h:/ 'l�t�RCAS E PATENTES
0\ I!" .' I �

.

P
· I dJi.CW oa ropnaaa, e

i I A' Irn U�Sirlà
Rc.gís!ro de marcas patentp.s de inven- __..-__----�-_......,..--

ção nC'P'€S COr'1.rrClé'lS; ftuJos 1e ��st:lhe�c�d-
men to in8Íe;,,1ias frases de propaganda e mar-

cas de expor:á.çõ�s.
.

.

Rua Té:'lente SÜveira, 29 - 1. and.3f
Sala 3 - Altos da Casa Nnir c_ Floda

nópobs -. Caixa Postal. 97 - Fone 3012. ••

.,

O
til
Q
..;
Q

\.
o

AssinatUl'a

NOTA: Na Capital, a entrega far-se-a dh'etamente

ao cliente, ocasião em que o Agente fará den:onstração
da eficiência do produto, devendo o freguês enviar à

Firma, com letras bem legíveis,. seu nome e endereço,
pelo Correio ..

, )

,Emprêsa Editora "0 ESTADO" Ltda�
Itl1� Co�selheiro M�'ra 160' - Tel. 3022 - Caixa Postal 139

- Endereço Tele!!Táfico "ESTADO"
GERENTE

Domingos l'i'ernandes de Aqumo·
"

REDATOR.CHEFE
Antônio 'Fernando do Am"ral e Silva
nEPARTAMF.NTO DE EDITORIAL

oão Francisco Vaz S�petjba - Pedro Paulo Machado -

Osvaldo Mek -- Divinp Mariot
PTJBLTCIDADE

OSlll'1r Antônio Schlindwein
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mariot
COLABORADORES

I

D.EDETI
eONrt;A M09CIIg,
BAI(IITA�, PlJlGA� lo.

eUPIM e TRAÇA�

FONE 2681

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

Prol; Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabra., Tito
Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Ministro Milton Leite da

. f:o�ta, Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Walter Lal}.<
ge' Dr. Arnaldo Santiago, Dor,'1lécio Soares, Osmar Pizani, •

Dr Francisco Escohar Filho, Zury Machado, Lázaro Barto
lOMeu, Raul Caldas Filho, Marcílio Medeiros Filho, A. Car
los Brito, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Malor Ed
mundo B'I.stos Júnior, C.' Jamundá, Jabes Garcia, Nels<illl
'Brdscher, José Ferreira da Silva, Clemenceau dq Amara.l:>ye
Silva. Jaime Mendes, Cyza.ma, José Roberto Buecheler,

, B�atriz Montenegro D'Acampora, Manuel Martins.

:?I��#�i;';!�i' 'ij�'
REPRESENTANTES

Representações A.S.. Lara Ltda.'Rio (GB) - Rua Senador
Dantas, 40 - 5' andar - São Paulo _ Rua Vitória, 657

,conjunto 32 - Belo Horizonte _ SIP - Rua dos Carij6s,
558 _ 20'andar"- Porto Alegre _ PROPAL _ 'Rua CeI, Vi
cente, 456 _ 2' andar .

Anuncios mediante contrato de acôrdo com a tabela em

v�� .
.

.

.

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000"':" VENDA AVULSA Cr$ 50
(A DtRECÃO NÃO l:lE RESPONSABILIZA PELOS CON
f:F.TTOF; EM'JiIT'TDOS �OS ARTIGOS ASSINADOS).

ega Em Outubro. de 1965

,
s Fixos sem Reajuste

Imformações: Praça 15 de Novembro n"

Ine 9radora!' IY-Q B ANCt::llt�I ..�

>

22, 2. Fone 2828

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mau
Após marchas e contra

marchas ' com noticiários
dos. mais" diversos, em tôr

.110 do arqueiro ,ç!1t�ginem:}_
Gainete e o Vasco da Ga
ma, a última notícia ,'Li,

Guanabara ínrorma de ma recebendo 4 milhões de

que Gainete nrrnou C01_1- luvas e ordenados mensais

trato com o Vasco da. Gct-' de 300 mil cruzeiros, ,po:

__--L _

I. XCII••

-REDATOR: PI<;J>RO PAU�O M�CHADO COLABOR.-\ DORES: Maury, Borges
Pa1va':"'::" Decio BGrtoIiuzzi. 'Abelai'do Abraham-

Gilberto . Nahas - Gilberto

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

A\cacio,'
'vadinh(j sem contrato

Binha/ Gilson, ·Renê e
_c .

.

.

.

com'A
O arqueiro Acácia, o tiL- ces, 'Renê, Gilson e Va::1.;

gueiro Binha, e os atacan- nho, 'encontram-se sen

contrato COD1 o clube azur

ra, sen;o bem viável :1,

"transferência de alguns
destes jogadores para 0'1-

tras equipes.

••

v,al
estão cpm seus contratos
terminados há longo tem

po;' sendo que até o m

mente não houve acôrdo
ert re clube e jogadores
para a reforma de contr v-'

to.

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

lElECO RETORNOU AO Acácio, Bíriha e Vadin'10

A diretoria do Palmeír as
tão logo ,ficou sem trei11a
(ér devido a rescisão' d,,,

contrlato de Lucio Fleck ,1J,

Rosa, tratou de conseg1lÍt
um substituto,

A escolha recaiu mais

uma vez em Carlos :\0

Campos Ramos, o· conhe,;,-·
do Leleco, que aceitou d0
imediato o convite, tenr.J'
já assnmiflo 0 cargo,

---- - ....�.. , .. , .. _ .. ,_..._----�--------_._._._-� ...'___.;..-�-�---

I\S lERÇt\S, OU!NTAS E SEXTAS

GREMIO VE��CEU 'FACIL EM 'SALONISTA
..

CONCORD'IA Tendo em vistas as cons
I

tctnt2s' paralizações do' CéL111

peona to salonista, Ç'0111 G�..
-

diamentos de rodadas, d2-
vido as chm:as, decidiu a

d�retort<I" 'dtr- -emi,im:re -sa:-o"

nista realiza.r jogos as ';- r

ças, quintas e sextas feira;,;

afim de que Ó cil.!l'!.!Jeonal,;

.�;��o��l�:1�!�2�::':�:��,F··�-"Â·.....b·.AND'Olecido para 1965...
.

• DE (ADE. A
Na' exibição realizada re

.lo Grêmio Porto Alegrensc
em g:ra'mados de Santa Ca
tarina, f'l'ente a,o S!a,dia:- d),
cidade de Concórdia,. reg;,�
trou-se ,um triunfo fácil

da 'equipe

,....----�---- ------ -..__.--� --

o 'atfJ.(�ant.P- "';;17!). (]u� 3-'1' cO"l'ê�Y'\,"Iênn;a' ao treIna,

Vil1 a últ'vl1a seleçf cai�"- dr-- Rozendn Lima. """'1":] 0"

rinense e sagrou-se T�'l- "erhH' r' "·2-111J's .

asco
..

um contrato de 2 anos.
O Vasco da Gama pagou

lainda a importância de
sete. milhões e meio ao I'..l
ternaeíonàl pelo seu at�!)
ta-ío liberatório.

E' de se estranhar tal no
tícia pois existe um convê
nio entre os clubes cariocas

n que não serã 0

mais 1",�\3,s aos
.

dJoga .ore s

contratados.

,tagem de 4 x 1.

O meia ponta
- de 'lanç,

Alcindo foi o autor. de dli\S

gols.

Nt·I,(:) Fórmicacornpre sem I
1\
I

, '

,� " . NORBERTO NEGOClt�DO fOM,O
.

COM'ERCIARIO
I., .

MAURY BORGES

fazer levantamentoum preços.

O a'rqueiro Norberto, ,,-

,PÓ3 alguns, treinos em equí
pes do, Paraná e do IVI) .

Grande do Sul aca bou d'�i
-xando mesmo o futebol
JO''1vHf'l1se. transterte do-,
se paria o crícíumensa; anele

.

Ingressou . no Comercíárto.

O clube 1"";"0 -'a�611 '1g

lo passe de, Norberto a tm

portâncía dI' um mílh+o <ie

cruzeiros tendo recebido-
600 mil cruseiros a tízu o

de luvas com' ordenados
mensais de '150 mil cruseí

ros.

Waldir Mafra, o compe
tente treina, or, atualmen

te afastado do nosso' rute- .

bol, rQderá mesmo voltar
ii atividade, como .prepara-,
dor técníec do Tupy, de Jo
invile .. Pessoas .ínfluentes

nos meios tupienses' .estío
se movímentando na ten >],

tíva te' Iévar o tretnarlor
para 'Joinville, visando com'

isso armar o conjunto' pa- ,

ra as disputas de 'estadual
Sabe .. sé 'também que o sr.

Osmar, .Meira, Diretor -.i.�,
T.!epartarnento de FU,t;õb',11,
vê com, 'bens olhos a coo

tratação '. do treínador..

----------'�.��--�------

SALAS DE FóRMICA.

SE\:!. .. SEJA QUAL FOR O SEU SIGNO, O MOMENTO

É. PROPíCIO PARA COMPRAR

MAI.S ... CUIDaDO., FAÇA ANTES DllI! LEVANTÁMENTO

DE PR�ÇOS E EXAMINE A QUALIDADE DAS PEÇAS

QUE UIE SÃO OFERECIDAS.

EM MÓVEIS CIMO VOC� PODE ADQUIRIR.CONJUN

TOS COMPLETvS, DE FÓRMICA DE AL'l'A QUALIDADE,

15 PAOAMENTOS DE 26:000 OU .A VISTA POR
EM'

.

::��
,;,>:�',
. ��.

A representação do Pat
morras Esporte Clube, <l,e

Blümenau, que. vinh� liw'>:
r

ranr'o o campeonato regtc-
nal, foi retírarsa das' dísnu
tas da competição,

.

tenrto .

em vista os moldes a qU8

será. dlsputado . o certame
estadual, rase de 'classifi
cação:
.' CDtn a saída do Palmei
nas, assumiu a ponta do

campeonato I
a .equípe do

'I'upy, da cidade de Gasp<"r.

.,. "!

,-'-
,,' X. '. . x

,

E' de se extrar-har, que' 2.
c"irsto-ria da Fr.:leração· A';'
quátíca de San:ta Catarina

que tem como presidente a

figura do sr. Arí Pereira e
.

Oliveira ainda não desse

conhecimento à imprensa
e aos clubes, do ealendárío

a S8r observado, para 19"'-).

E isto se atentarmos pa�'2.

o fato de que a atual rU

retoria foi eleita. e tomlm

possr h-i dOis meses, ap"'�

ximadamente.

320.000.

SÃO 12 MODELOS.mNERENTES PARA VOCÊ: ESCO·

LHER.
,

CORONEL ACABOU MESrv:O 'NO
CAXIAS

O lateral Coronel ex-vas

,caíno que teve seu contr:i

to rescindido com o Tupy
esteve para ingreEsar n�J

Oaxias. Porém, a pr-opos�a
do jogador embora,. const.,

deracla razoável foi consi

derada pelos mentores ca

xienses como difí�il de .g--::;.
realizada. já 'que ultrapas-

sava as bases. pré fixad:a s

pelo clube. Apés alguns C'1

tenclimentos, Coronel ac'1,

bou mesmo ingressando -, ')

Caxias, com diretores do

CODselho Deliberativo, co

brindo, parte da diferença
..considerada "dificil'" par,;),
o clube,

x � x -

parla conhecer leis, códigos

RECOMENDAÇÕES
ESTUDAR

temporária ou definitiva

l11ent� por interferência de

expectado�oes, ,graves conrli

tos ou temporais. Elimine

da partida atleta que 80

torne inconveniente ou não

se pnrte disciplinlado COl1-'

sigo ou com adversários.

Atenda aos seus auxiliares

quando n8utros, se os fat lS

que êles :narcarem não fo

rem por você percebidos,
Apite de ,ma'1eira a ga

"'ha:r respeito 'os atlet·-!'s

e 'assistfn{-es, 'lll-""'<i"'",rln
,a- -rnC",,3.S senrlo correto e,

im:r:1arcial em suas decisões

ma-rte"1do-se fis.icament�

apto en1 l:rcrll ç�f'or;1""\ ,1")

sem permis;:ão do árbtt,o.
d's�l'te'm com o /irbitro

al1xíl;a,ps e quan(lo s13,o ar

vertidos se revoltam, Pl')-

A e regulamentos, Contudo,
seria ótimo se alguns di-.

rigentfs e treina00res m:

nistrassem pequenos conil"

cimentos éas regras e
·

...c

dissem mais disciplina, ] S"

to é, se as cOThecessem E'

se forerl1 disclplinados, p3.
�a -poj2.re�11 r'8.r o e=re:l1'� r

prime:ro. Jogadores -exis-'
ten1 que não sa1Y::11 o qu'-

A Internat:onal Boa'rd, o

catecismo do árbitro de fll

tebol, traz em seu bojo di

versas recomendações, nào
só aos árbitros, como a di-·

rig�J:ltes e jogadores. São

recomendações importa11 tes

út�is, essenciais à discipli
e ao bom andR.n1ento :lo

prélio. Desnecessário se tor

na c/Izer que tais recomen

dações não são observ'adas
fielmente' por q_t;em de di

reito. As demais decisõ8s

em regulamentos de ,Fede
rações, em códigos etc" Il-

é um penalti, ql>'a"oo
tíí.o il�pec1i

-

os, n_ua,., ".0
ticam fOl.lls, entram e r:ai-

cam, em importância, mui- treir'2.m�"to, apotando o rnm a s'tuacão, e se <;a

to abaixo das recomenda- mau proC'.:!r)lr:lf.,to dos ;0- c'a fizeram, Se josador de

ções da IR que é o livro in gadorfs, �dmo?stando at;i'-- fdb1)f'l ho'''' e111 d!a f. U\11"

ternaciopal mais importan tas con1 firmeza e decisãn, p"nf:'3S2"0, 'lógico que dev8:n

te elas le's do jõgo. Nas re mas sem miaus tratos. Lem a:pre'cdl"l' tH"'t.O spu o�lcÍQ

comendaçéss aos árbitros b1'e-se qüe para a marca- cerno as l·o's. A Tp, r"f'('

diz a IB: Percorra o campo . cão do impedimento, o es-, menda aos atletas que nào

com c1alma antes do jogo, s�Dcial e o 'decisiv:o é oh- usem de c011'hJta inco1'r3t.:

repare nas $marcações dac; servar 'o 'Iacal onde estava qúe s.pre1'1npn1 as reg'C'as

linhas, olhe as 'redes, . veja o atleta no momento em nara f;:l'e ,., 'ô''-'O �oi�- "'P

se o estado da cancha per que a bola lhe foi jogada, bonito e 1'2') seiam a -'m:)

mita que haja jôgo, veja se e não, como julgsm, no estado, aw' ,;o'a:12 ielis

as_ h1astes das bandeiras!:le momento em que 'a recebe. com o aclv"r�-Ó1";fl jOglJ o

escanteio não causam pe- Saiba dif:'!renciar tiros li- duro,· rr:as""a br]q, que

rigo. Verifique a 'bola, e no vr-es firetos e ip.diretos. não discutam c�nl o 8r',i

decorrer do prélio esta s6 Assinale pena.lti . por in- tro nem procurlôP1 "" �r�

poderá ser mudada com .'leu fração as regra:;;, l'aseado com advers<'.rios ou '3" ;;�,

consentimento. Não permi- nas nove faltas. Não per- tentes. Lembrem-se. (P]" ,.,

ta substituições Sem seu mita reélamações, gestica- forem substituir arqucir'),

consentimento, mas lembre lacões e indisciplinas. Res- avisr� primeiro lao aroi':'o

se que estas podem ser fei peite, os
.

reguFamentos, cá- peçal1) para sair ou entr tI'

tas mesmo com o prélio em digas é leis, e procure ;j,- em campo, evitrID a. r1� ,

andamento,' aplicando :i prendê-los. Enfim, l:Lpre- madà "cêra" uniformize,n-

lei da vantagem. Não a- sente-se bem uniformiza- se com ele�ânci!l--
-

tenha

pite em jogos com menos do, apite sério lembre-se suas chuteiras sem pregos

de 7 atletas. Verifique 'iS, que _não existe amizade não finja estar necessitlan

travas .dias chuteiras e olhe ou inimizade dentro jo, do socorros médicos, não

com atencão a cÔr dos uni campo pára com atletas, e- aposte em futeboL Lembr"
..

formes. N-ão permita' apre xija policiamento antes, se que qualquer má condu

sença em campo de treina dUl,'ante e depois da parti- ta contra o árbitro, forit

"dores, massagistas ou (J dia e procure instruir-se ó _ do campo será tratada co

gentes. Permita ao médic:J bastante para escrever com' mo ofensa cometida dentró

ent'rar na cancha se, n!a detalhes relti.tórios e súmu .da CJancha.
sua opinião, o atleta ne- ,las. Seja, na expressão da Jogue pelo apito dó árbi

cessitar de socorros médi- palavra, um Juiz de Fute- tro e não de .lacôrdo com

COSo Evite perder temno boI e não "Um sopradór.:ie os bandeirinhas; pois' a au

com atletas contundidos. de apito" como diz Ma,;i·,) toridade máxima é o árbi

Não permita a cêra de for Viana, nem juiZ de ar- troo Dê a distância obriga
ma alg·uma. Lembre-se que quib1ancarla como existem tória de 9,15 quando fo

suas decisões em matériia centenas, São várias' às 1'('
.

rem cobradas. faltas, sai.ba

de fato, relativas ao resul ',comendaçõesaos jogadores, que abolia' sôbre a linha

tarlQ da partida, são finais mas êstes, como é óbvio só aInda está em jôgo saiba

Cumpra a lei. Fàça um 1'e- se interessam em aprendf,'l' que estará impedido se es

gistro do jôgo, cronometre a jogar, a fazer gols, e pau tiver correndo" na mesma

a ,pa'rtiria"desconte o tem- ú.co 'ou nada se interl'!sse:n

po. perdido proPbsijjaç1an1eJ:i�.i,' el� co-:,hecel' ao ,meJ;10s ' a� •.

te e 1e1l1P1'8:;:Ie 'fl�le" t,�p1
.

p';�")ei�,ti .,.��JqgOl,_·;.J·� .i, H�e, rio!
ffá_;"ta:b�pãrtidat'! iis:il pêrâér �:iauitd "IV t�mw_ �;�����:����t���,

Campeão estadual pelo 1\1E'

tro:"ol, co=tr-ua em li�í5l
com {) treinador do Int .1'-

",eL.a. e Cli .. l_ equ:'!nteLL8t
,

- fLO (la cluoe, O a·,

1:1 sta contmua 'atuando r»

p�:u pcs do' íntertor e a,?; ,1

C (}:.H'�!a··'i, :'e Bagé,'
mos+ra-ss vivamente ínt e
ressado em contratá-lo.

x x x -

o jornah:ta Gilberto �h
�.T1S r-o R:o cl ê J'.a� eiro, a

p;;'ic;o do Chrbe' Doze ce

..AgÔSt'O,' encontra-se 0.'1

gra'1de atividade vísar do
envtar até a' nossa capi'"él.l

. argumas personalídades li

·ga(las :10 fut2tol :'e sara

flsf'm é 0l'E' F2wto Neí :

corhecírto ,)C''t' ,-""j" '110 Té!

nar10r dr> íTa Is"lo,�l. �a'r�

peão car+oca e prepara "or •

da sc.!C�"':' "9r'or.a, DO -:::"á
ser o pr',Td�Q a visitar !'lo
"a"0<,(1', T;"n'J"r'l o me

'hcr árbitro de futebol ele

mIA0 ca r'oca. Jo>'é Mar'J
Vil" has, está na PIauta pa
r'1. ";,,i'1]" 8t.> a "'117t"n'101,'

cpJarj'lp.Ds8. Ayr1es Chirol

�Q'�""81iS�-'H _ P�'Y)pf1'�<'1H'7'Ãrln 'rl0
(;(17'1'"i(' rl"1 :M8nhq é out .:�

la l1"r·í'�irla.de ,,,q l,....�...,i�t,a que

pairrá
tarira.

até Santa C,'l,
(

já endereçou'

es-

bola, .mia,s tente participar
c'a Joga;.'::?, ilií.o ten::o do:s

adyers�rios pela frente, es

t3.rá impedido. Aprenda
tem a Regra yTT n<1"'" o;.';�

tar' ta-tas, n8,o revide e do

P'.i�' e S2U te'llpén:uae_l"o
.
pois se' fôr excluído, alh1

('.o cast''!o que 11:1e (> e "e

r!', im.�'C'sto pelo T;D lai'1da
·'l":3. '-r"'u'zo ao seu clu

r�, rfc re�l""lne po� ser

"]"2," Co "'o, o tra-'fl'o l�Tal r

ner'�'''c'c, :"'''0 chpto bola

nas D19.cs. elo arqup'rr t·:t]
h ::Ô�O pOr'�os? Como ::p

l0'1'o, lembre-sp que cJ31x'3,n
(tn a f""a C� crel; quo1auer
oDone"'te pode tra"cá-lo
T :�r'-d-'rn-se '1ue PP1TI �.empre
o árb:tro deve ia"ll:c8r a ,ei

'a va"tag'em e afi'�al lrm

l-"'''P'''E� rj11P o rr'.it.1"(' ..; hn ..

.;'YH·no, suj�ito a erra! ne''U

tur10 pode ver e m8 fNar, e

1'Y)(.l�r(in nl'P v(')t'lÔ tP"'''q: r·�-

n .'.'

zão, é des'1ecessário é infra

ção discutir com a autori

c;larJ0 rnáyima do cJampo.
Nas recomendacões aos di··

rig,eY'tes a IB observa que
o clubo (111e dá carnl"O 8

responsável, pela adequach
::narc9.�ào da cancha, pekl.
sf'Q'uranç9 0(1 árbitro, auxi-.
li31.'°s e visita,.,tes; 1-;-

�(:n reservas, nela 10Gêtl
8:'1<'�"8r:7; par� visitantp.s
r"servas e árbItroS'; diz a

I'8 que clube que dá cam

po é responsável pelo bem
'Estar e seguranga do árbi
tro n"tes, durante e após
a raro""'''', oue individuc..,
de n:('c'�l:fcido mau cará
ter n5.o r)çl'l)m" frequentar
seus estádios, que uã.o de

vem entra'r em campo trei
nadares ou outros dirigen
tes sem o

' consentimer{tci
do árbitro; n8,o deixem' de
tomar conhecimento da má
conduta de seus atletJas e

dêem exemplo de ver"'adei
ros desportistas·mantendo
e exigjndo disciplina; res

peitem o adversário e sai
bam portar-se tanto j'l�

derrota como na vitór!3',

pois são contingências nor

mais do e�po!.'te e lembre�
se que afinla} de contas.
um dirigente é um dirigen
te e como tal não pode se.

, co1Ylf?ra-r . com .m a'tleta
'.

: oJi assistente; S9.' to:'J,os CUl11",�"
. que 'pl'is�em, "'taiS \�ecQlTIendi�:;
;nw, içôe,sj ,como seria o .flltebol?

.'\1
I
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sadas. As Centrais': Elétri·
cas de Santa Catarína, por
sua vez, se obriga a utili·

.

zar o empréstimo, nq pr�
maxímo 'de . três Ilnos.
O contrato será assinado

provayelmente no di� três·
Entre outras condíções 8 de maio, no Estado da GuaJÍ

serem' fixadas no contrato; nabara, contando 'com a

destaca-se a de que o rere- presenca"do Presidente Sa.
rído 'emprés;tl.mo vencerá ,tela Branco; do Presidentà

O empréstimo 'à 'ser con- OS juros de.. 6% ao ano, pa- do Banco Interamerícand
· cedido à CELESC é da 01'- gãveís semestralmente, com de Desenvolvímento, Felipe'.

·

d U"''i: 3 500 000 Tl.O - tuna eomissão de. rO,b sõore Herrera '

e do Governadoruern ,e .:"'" '.' .,,,,...A .

\

g�véis ern l� anos, oo� um a� qrrantías não desembol- Celso Ramps.

-artiCllla-" homenaliem
an" Governador

o Govêrno do Estado, no
empenho de essegurar- à.
Santa Catarina os'm�s
necessários ao seu' �n
-i0l7irneri.t:o, elaborou .

,.

pro-.
[eto de fi.n�:mciamento,. sub

metendo-o ao Banco Inte

ramertcano de Desenvolvi-

mento, que o aprovou
último dia oito,

Sul

.

�ríodo de, -earêncía de
três anos e meio, destiprut�,
d.Q.ee à obra e serviços de'

transmíssão e dístríbuíçãe
de energia elétrica- ao n0S'

so Estado. �

no

E�A ·CONTINUARA., NAS' FIUPI'NAS
MANJLA, 20 (VA) O.

Presidente Díosdado M�ca
pagaI declarou ontem que

·

os Est'ados Unidos deve
rão manter suas bases mí
litares nas Filipinas e ad-

, ..
. I

vertiu que retirá-las seria

dar entrada aos comunis

tas. Em entrevista .concedí-.

'da, à imprensa, o Presíden
'tE) filipino acrescentou que
os comunistas têm' lutado
dentro da o::�u e f01'11 da

'organízacão mundial .. pela
eliminação das bases norte-

americanas' disseminadas

por todo o mundo e. que á·

lamentável que alguns h

deres da Oposição tenham

apoíado essa medida. Pros-
,'\ --;-_.

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

"0 ESTADO"
Em virtúde do dia

nO,lc ser feriado na!)Ínnal,
nãl.l d-arem0s expediente em

nossa redgção' e oficina!!,
'1HlUVO púrflue não circulá
remos amanhã, voltandQ a

fazê·lo normalmente na sex'

ta-f'eira, dia 23.
T

seguiu Macapagal: "Não
existem mal-entendidos ou

desavenças entre nós que,
não possam ser resolvidas
com satísfaçâo para ambas

.as partes. As presentes
y�"-·"'''s<lções sôbre bases

müttares se destinam a

promover êste objetivo."

Iniciado pelo Prefeito

Jçrge Silva, de, Morro da

Fumaça, ganha alento no

sul �do Estado, a campanha
visando erigir um busto de
bronze .do Governador Cel
so R."tmos, na Avenida Bei-'
ra Mar Norte, em Florianó

polis.
O movimento, já conta

com numerosas .�desões,.

tendo o Prefeito de Morro
da Fumaça, declarado a "O
ESTADO'� que a campanha
já conta com o apóio dos'
Srs. Dilney Chaves Cabral,
prefeito. de' Tubarão: Otaci-.
lío C. Duarte. nrefetto de

Gravatal: Arlindo Junkes,
prefeito de Criciuma; Luiz

Nandí, Prefeito de 13 de

Maio; Lirío Franzoni, presi
dente da Câmara de Verea-.

dores de Morro da Fumaça;
\

Re"lldo Guglíchime, índus
tríal de Morro da Fumaça;
Antôni.o G. $obrinho, ve

retEÚw e�n Criciumà: Depu
'taâos W.aldemar é.ulles:' e

Ministro da Agricultura, ·v.i
'sando . seia determinada
uma ajuda imediata ao mu

nicfóio de Tai6: atin«ido
ref'entemente' por violenta

chuva Ide I gr.'lnizo oue des

truiu tõda a en1tlp'u" d.e
,arrnz. n1'lryr,intll susfentácu
Ia e,ç0_J1�T'1I'lA-;�d,' !'tlgrao do

Alto Vale 9-0 Itajaí.

, gentina: 'Será recebidq pelo
P��.""""tp. A,'t"l1rn 11);<1· e,
V',i;i avistar-se com O· Chan- .

cela,. R""""'111;1 OrUz.
. SAO PAULO '._ -Estnl'á'

nf"st.<I, Ca'0it", 1 ?,'l1'ülhã, O sr.

Otávio. Gomrêla de'> Bu

lhões.
.

ProferÍl'8_ . Dalest'ra

ahordflnn.o il.. n-olítJ.<:a ec:ol1ô-
. rnico-fi_n2,nceira 'til) ,Gôv'êr

;) � ,1-

nO.·
.. }-t� ':t·\!�_, T pT

.

�r;:�'0,')"f,(L,70NTE ,

_

AtO-. '/1'0' i \7.f0nr:n? d '11" l\II:!ll2;a
lhães 'Pinto. ex.-,ln;u o jOgq
dor Pel�, da rebr'ão dos

que serão' �g"�Ar;,:'dos ho

je; (\nm a· medalh"t da in-

ç?Ílfidência. ,
'

PINTO DA LUZ VAI' PRONUNC�A!R·
fOMFEPENflA'

E '. II
streito ',

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

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

Eovernauor cria outro Ginásio Norm
·

lista bnmcnâucm ao professor Elpióio 8aruBS3

NOVA ESTÀÇAO- RODO.

,VIARIA 'DE FLORIANÓ
POLIS

PREFEITURA DESAPRO
PRIA TERRENOS

_'''''---

, Prefeito Municipal

PREFEITO PTtF, ...TA Ji:Só
ÇLAREf:TMENTO l\

C,AMARA
Com 'relação ao pedido

de esclareCimento solic\ta
do

.

pelo' vereador Muri)o
Ma�no, Vieira, a respeito da
tlrb'!luiz<f'cão- dos t'erren1s
lor.aliz?dos próxiino ao Vià

duto Presidente John Ken

nedv. no Estreito,' o Prefei
to Vieira da Rosa ênviou à
Câmara de' Vereadores, aiS

"seguintes: informacões:
1 - Cpnsta dos planos

. da Codec, face "t pavim�n
tacão asfáltica para' Co

queiros,
.

a urbanização do

local 'citado no requeri
·mento.

Aliás, êsses informes já
foram, há .tempos. 'dados ao

público. Como. se vê, fina-.

lizaí o prefeito, já estJ'1va
antecipadO o !ltendimento
�>s hstas reivindicações do
Estreitó.

.

MEDICAMfNTOS:
MrNISTRO DETERMINA 'RéVISAÓ' NA

LISTA DOS .QUE TEM PIRECOS
. ,

.

'CONGELADOS,

Realmente
,

trata-se, .de viços prestados
ra .

Razões
tanto teve·

·

]Jara escolher
ilustre Professor.
Barbosã, para patrono
novo estabelecimento

Monumento
Kennedy

NATAL, 20 (VA) .Q cOlnissCl.0

panha "Do Povo para, Koo;
nedy", que acaba de voltar
dos' Estados Unidos, ond
convidou a viúva e os

mãos do Éx·Presidelite' para
assÍ'stirem ,ao ato. O mo

numento foi, construídO
r-, Com �

t'

cÓlaboTaçao" 'finaJli
ceira de mil1iares de' pe
soas, €'m sua maioria es

dantes, operários e I'l1ilit6
res de Natal,

P"i11io' Freis.
b1ic.ft enviará segunda feira Y

Deélarou-nos, ainrla.· o Sr.
à Jipreciuçã,o do Congresso, ,1nl'�e 'SUvl:l:' Prefe{i;(j, de
o proieto de reforma eleito- JI,'\()rrn ih .FtlMa�t· 'q��. os
ral. 'Seguirão também o es- jnici�dores dt> movimento
'tatuto dis partidos poliU- .�e;') amrllo esquema de tra

lei das � b;'lh�"'v;sando, a óbtenr'ão
de re�u"c;()C; narf'. fi. concre

t.iY""Ãri 1$1 h"l"'o'18r.;em ao
� ,--- � �·vi!!. '\11"" _�.,,;,.., "i:!J-"".�'_'"-" 'e:'..� ';''''\ V"'I'. � \"'" � Co"ermHJ.;)l' Ce1so R"tmos.

� -·G'M� F-O,�toDE iiISfü�dA·1 DE I -;. _.-,,--
IJ. .•

.'

' l"

, ( OflLrl<lfA. iii! � tJ: \t,
-r,j , .• o • -."w .

'

!�)I' t"f.; l'e:'e�1�es açünt.ec�rnen�çs que s .... �e.:..it'iv"ram ,Dal:!:;. �j .

BJI-,r e�tudneu:ie não me surp:ree'1�.h�l'?,m, ·pcl'que ,j,� há��.

� �uitq esperadoS", Mniiei ileste partido por íluk�ze an:}�'r�,

_' o c:.mheço l�uito bem, ,;1 ele e a sua gcn';e. �Nasceu lI,-,({� . UN scb signo mau. ResuJ.ku ,da mLl:-0, de tl'es grup:J: �
� [�ti) hetel'ogéfwos" - orhmdcs do

.

antIgo Pa",tldo ::,e If;
., "1!i:;:lIW c"t'l'rhwnse. dn ·Part\do 'VhCl'll} e da Y-,cg a

i'j�j "n"�;c'-'�a t"ndo a fren'e. �;'1:J,a i\'éH1l0, seu 'chef(�, . [J. I� . '.' ,. t { .

r�,' ��",�,:..,.-�-".t;'l(l���;."I'��'�Dnder, 'I��;�ís'f' ,'�� ':':-".lJ,!f"; C ({11t_.JP JS,Hi ,r.��"....
",', :l -".�··(,d:�li :'. <,

IV
c', J.-. , '"

• il',. NAÇÕES U:pID�\Si' -. �
� '\ ·t",··h.....",ei-··") ff�<�]....JO l"1'.:1Jis· f'1Jpm01'����(:

•.
�rro]->:a ,��:] rJ.2!:�.f.,.·t-;.t Cf�f:�� O�:a "_;..l." , .. ,. ,".�- 1 ',,".. -

.
.

!ii' Sccratáric Ooral da. rga-e» no e nã -; 51lpGrt�va os ,out!":}s dois, ll,pemlf) ()§ tolera u:.,_, nização dcs Estado's Ameri-
� ., ép;Jca de C\uTIImnhas, isto ,dentro de l'cGü1.h1S c .n·,Je-c�-.J canos, disse que. devem ser

� o.f',:;.:.,h••s. An.s pm1C{;!il ia ·ah,·,jandü os que t.e.nbyam ü�;ó:,a.�d!l,':.:•.' I_H,�
- fij, r.n1_1.ndad�.s em. uma doe: a-

-.' �"" 1'''-".;';5 ou funções de relêv,'n" -

.

enr>�o""
."

- - . � radio e nan. em <oonv' _,,-0: ,

It8 1\"1 se é!f,sodr.rcm pl-lra a fOl'!W1Ção d,a ljDN fkelliii! os· meios 'de refciT�1l' a dê-

� !',Ülêt!O 0�;e a pJ:'csirlênda d.éI, f1�r,:i'en:d�:l:�ão scr.i,lt e:'\:/,)fT!J mocracia representa�iva dos LEOPOLDVJU.E _ Sus-
.'iH'} Ul'�n.:üpio 'de rodízio .. -\ssim ·fú e�BH.o 'primeI!'{),=1 D",1s8s ocidentaIs. Conside- pensos nelo. Govêrno suda-� ��'."entc o s[md·�sJ -e�t,,-(Hsta Aôf)üO K,�n.:1er Ao -U�"11)· �� o st, J.o�é MÔl'a, que não nês () tr�f()Çm d� arfY1as e

rJ ,j �.f üs'je ,;eu m;:m't:ab C<lr,:eria,.a A='isWbno R2mttS g'.lCe, I": p'ld:3 Si3r resolviqo' per um lY'Ul1irÍ)es entre '0 S".dão e
"�,,{;;, I<l..: cOl'ue�ou' a·c"'rj,sf�. v�.r{�t-,r.:::.m o il'-1me do n.:.�,e;·.,...", �

. .

"

OI
�

.
" "'" -

I instnETcnt'J no;ido como r e 1> e 1 d e s cong.o�êses.,li ",�. ,'�. n--n-<1e,·�"e,e>!1·:;ia f:'i a p,"me',:'a dsão fil:) ,j),"e
-

'" , .

R-
" -'�

�
--

- utn tr2taoo ou convençao.,- i'l1':;:l(�jri foi fe;�() rwla a-

·IJJ. :'1--, t>.,-r;c.::::n: [l.cs e.sfor,,-,cs do llJl'�"o Wn.m'ter'cy.:1, ''.;,'. 1 t 1
um problema ce' :8" COrn- dic 1'-Iac1nn:il·l do Cnu'!O.

n
." e ',L '!)'J(;ã') depuíau;, Os\·:�ldo C:lIJl'al" n') se''itUq\,-, plex.',':hde e fundamental� SA:O PArF,o _ Est,á' sen�\)1 .:.�, ":'. .i',rt'-',.I1'C.da foi c·)l1seÍr

.. aido, l;OEjUe nã') ln.tere . :', 'd.• ., -"

� (mente 'P.olítico. , 'dor cogitada' pe19 par.ti o,.,-"j ,

t'
.

t b c -h . "'i11 l:t v. outr;o< 'ala, sempre :: lm's:a nas,. aw... :'8 e,el F,ECIFE _ Cemeçarão � Repúblicllno;� o lan�mnento .

1'� i3 e Se�'l1p;re derr�tada. :eri�s� o pleIto para �. g<�"� ser. tomados esta semana,
. ,doo nome do sr. -;CarvalhoIt>l "":11:) estlldual e Irmeu f:ll b.�t:�? p'lr Adcthal Rcom.,:, �, os depoimentos dos impli-' Pirito. à su"�ssã'o do Go-� 2 Sil'l\a, Lages, reduto de Ans.ihan·", que fl�_OU a ma', !!ílI cados no inquq:rito que veX:IlÇl,dor A(lhe�ar de Bar-

"e:n. deu m11a enflrme rlifereu]!a' p?m !} PSD e. cmltI·
anuT!'JU irregularidSl,des no :ros. DirÍl:!;entes Yl'enubli�a..I!·u�.,.':' I�"n".,o.· p'assada' ii. derrr.:.ta tentarnn1 consertar a. D' t t Nrtcl'onal' d'" -,

t s esta se- .>� ""-- ., Jc'(,}a'.' a"'en o ",.
. Y 'nQS vao aV1S 'ar-, e ., . :

n,,�o unl'lO('O as fÔl'I]3S disslà,entes, Veio a e'é�liío 11tn:a,� .

0 C t �' Es d,ç""., • , • '. 1'\ • bl:as ,AJn r:" as "ecas. -

mana com Q ex-governa 01',
·:Cl.1��d::;I'es\ e sur&,iràm as dm�s .candidatul'::'.s natura.is de:, . tão envolvidos I'v'liciais, fi- p�q:l. (tr�tar da Questão.

� 1o'fa e lhisWiann. Veio' consequen�:cmente _0. yeto a, guras' do cenário p.olitico..

·

, lHO .,.... Ofici"is e sargen

_ 'ubes 'e os dois ex.governadores, fig,tras trad�CIOnaL'!l c
RIO - O ItaJ'YIaraty ,di- tos' 9-a F�B int�oTar2"1 .

p.

y;,-estigiosas sofreram anuis hü:milttante derrota f!r_ vulg:�u ontem oficialmente trir)Ulacão do porta-aviões• :'Ú�· se tem noticia ná, �oUtica ba�riga verde.; Já, naoueJf', a mODosta brllsHeira" para Minas' Gerais oite saiu em

• ""�a, cqdtava·se de. fUl'mulas ml1lJgrOSas,. c�� a d�pu'!d, 1 r�form� da cal'ta da. OEA. :via!'!'rm ae adestramento.
'- �e 'apenas uma cadeira. A cúpula partldal'la se, de-J:j A própostu, que, estabe1ece Hoie, aviões P-1I_i. Dousarão� . 'nteI'es�ou da sorte. dos dois. candida�os e 5ruzou �s�

.

128 modific�c(�es em 112 lJ.a nistà do Mi!J,lls Gerai.s.·
·

, '\;'aç:;s, não cuidand,? dos re�exo.s_que. pod�l'_l� ter ta
rtal artigos. será an1'eeiada na 'SAIGON _ Cêrc;a de 2QO

II1II' 1�''lastroso malilgro. Era a prllne�ra ��e sena no �al':� pró'xima conferência da en- vief�oi1gs foram mortos em
iii' ·:.do. Outras se. vem sucedendo e a �las me refel'lre,_ tic'l.<>nO'!.

'

combate, nos dillS 1'7 a 19.

_ lportunamente.
'

" '," rf4 " BUENOS 1\IR,ES. O. eJ'Y\ divel'sas operações na

� Os amir;üs e partid,ários de �;i�W�ano fOl'�m OUllsr �lJj C;h?nr:e1er ""seo Leitão da, região de T(m-Ki; A infor
lIíl >:,dns liquidados e. o� que restam es�ão ir!'emediave',� Cunha inidou ontem seu "":'"não é de fonte sul-vietna-
• 1ente marcados. Jaime An;uda. Ram(,s, de ,bravUra,. programa de visitas a Ar- m.it'a.
• � �nibativir�aq_c e inteH�ência h3' tl.lnt�s a�os colo�ad?.

." ser\jço da UDN ,estácom sua !'.entenca de m-:-rte a!'i"_
_ ',inadajáde 'há,muito; {Í�Laerte Vieira em que pese su:>_
_ ·l�a.�tuação n\) COJ1.�ressf! ,Naci(Jllal� ou por isto me�

..
'no, não sobreviverá· a chacUta." ". l1li'

�, Ante. tais fatos, e .cindida lIa ree,ente cris.e _cum' II1II '

• Q I j t d íJiI •

O C;nl'",.,,,,i �í1v;n p;"t.,., õa". 'o�e a UDN. aspJ,·rar, a.o,· g,ov.em.. o.,?, nl). a mo waçao . e�.. ,
.

-

T í P��";�Q,,t"l rln' Tn!5!;lt.'l·, ';là camv,n.nha? Atàc!'l.n<!o () g(Wer-nfl Celso Ram<>'s? pr .

' '"

., �,;�atada. Ú'Hce. A.s ·I)bn.!�, a' se�ellid;>d: e. l�nrq,,� �ão (I" ;;�.::�;;n:�l" :�o::::= c:;'-

_ �. ::-". � tole,râ.n�ia do.. govern.1I,Ii,oI' .

re�Hstl!i'aO hC11m_cn.t<" � """"
"'''

..

.... Jl' . .
_ HtTf"'\,.;' .... 't'l,J\�,...Hr. "ln ,.:t;o;a � n,_,

..
' ��·""":ranr1" ?, revf'!mmn? Balela Dela. da rev�l""·a.n

JII --n":r -'r:f!t;]l'Üêcnse. s<'i tom'Qu cnnl!c?imento através r1 _ corrente m';'rte nrn)11mdllrá
iii! . .

d UD� ll�Q �rrnf�T"ô.TH�;� C:0h're os
J! ",rUo'- A_tlS mesi.11o T'l't.lJ1.,e alguns líd.e:res "eus, a .. ai . .

.'

fj.,'.,.,t.úralme1')�e. m:mtinhml l'el:\flí5cs prestigiosas c"m . P ,,"'''h1A,'''''''!5 .ri" 'nmdeira e do
,

., . d n;fl�"A�t<l,."O'!"to:
� �"el�"I'1 (!r.�"f;'f:t(), obtendo clêle bons 'lugares para aw'.IP '

," '!;ôs e w:u;ent�s.. �."

<I" Gom qu�· roupa �ntâo·t ,'", .

,.t�E'B/!,}�,;rAO,'NJ,WES �
:� , ti�.l:dei· ,Ü,�, Ui}N M' '/\tisemi'iréia,

· " "".'

----------------�

de

O' sr. Dênio Nogueira
anunciou. que ,0 'Govêrno'
apresentará no. prazo de 60

dias, ante-projeto de lei,
revolucionando o crédito
rural, fi dando-lhe a·mesma

eficiênGia do sistema de

fL.'1anciamento à indústria e

ao 60mércio.
. O Presidente

�-CUDEC:
I/Operação

Com dimensões de 4.600: da. roDEC, podemos, infdr
-'metros quadrados, a Co-, mar que será un��to o

missão de Desenvolvimento iníctio °dos "

.

trabalhos, a

'da Capital calçará a rua "l°' cargo da flrtnl.!. JQrge Jps,_.
qe . Janeiro", no Estreitq, ql1im CarneirO. ó cqmpro
aplicando,' rui. a soma de .mísso de conclus�()' de�ta
28 mühões de cruseíros, obra ficou estipUlacw em

120 dias.
. ,

·ll.quel�, vi'1 pú.blica e um . De outra l'iarte; sabe-se,
prolongamento da rua oas- com tôda a segurança, que
par Dutra, sendo, pois, de' outras ruas se snçontram
reconhecída importância pá- no �s,quema qe atividad�
til o . sistema de trânsito da CODEC no presente �,
publico .em demanda ao como' contríbuícâo "sua, à
Continente, meihoria da rêde de yias.

Realiz'lndo-se ontem, ,às de acesso, dentro dos límí-
16 horas,

,

o ato .de assina- tes do nosso, município. O Governador Celso Ra-
tura do

.

contrato na sede Voltaremos .ao assunto. mos, assinou decreto na uma justa lmmenagelll ao
.---- ._- ---

Pasta da Educação, que emérito educador e ex-SI3-
"�.., .

'também recebeu o reteren- cretárío de Educação e CuI-

O �S',-,,r I!ID'n, :�s,d�r!�c:�t�:oc�:�:o Ld� ��ra�s :;�:!n��:t;�es e�:l'��liI;;. H V Mondaí o Ginásio Normal, sidente do Conselho E,sia,
_�. G MAiS AlI1IGO-DIlllIr. Dt 'lUlA CArABINA" • que recebeu o nome "Pro- dual de' Educação, com "lar-

Isse;Pbi'éi";íõimuíã dápêlo'ooã Ecãste"í'o: �a
fôlha do 'relevantes ser-

Ajuda de emergência- ao 1município de laió
Na _0ssão de ontem da "_ '_"_' ._..�.. _... -__,.....-

Assembléia; LegüiIativ�, o.

Deputado João Bértolí a

presentou proposição ao

plenário, encontrando apro
vação . unânime, no sentido
de que sejam enviados des

pli�hcs t01egráficos ao J?re
s1dente da Rep(iblica e' ao

Deêr-etQ na 255

O Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso' de

.suas atriooi<;lOes e· tendG

en� vistalo artigo 5°, letrJ:1

Ui" e o artigo 6°, .do decre

tú lei Jederal nO 3,365, de

21 de junho de 1941,. com

. as altm'ações introduzidas

pela 'lei feder$11 nO 2.786; de
21 de maio de 1956,
Heereta:
Art. 10 _ Fica dec}arada

de utilid'3de púbUca, para o

fim de desapropriação, 'urna,
área: de terras .situada ' no

sub-('Ustr�to q.ó, �irtreito, ide . Z:.'_ t::fma "úníca alteração
i P�ú'i)Fi�d.:�:�q 'tll��;'h:J�éle6:.ps·' foi': ifó1:d \;�;Ói t���jeto. ou .se

de .JÓsé FeJJi1>mq�s d§l Ja. :à hoéaIttW\�0 da Rodo
Aquino e destinadfl. ii. ,cons- '. ,viária, aprovada ,pela Codec
trueão da Estação Rodóvfá- e Gnvêrno do ·Estado.
ria d€',FIOlianópolis.
Parágrafo ímiCo _' O

terreno a' q_ue.:;;e referé êste

'1rUg;o tein às SCf.;-jlintes me

did�s e confrontac.ões: Nor

te, onde mede '107,00 me

tros, com terras pertencen-
'.

tes a Jacob' Vilain Filho;
sul, onde mede 134,00 me- CALC�l\fU'�MT() n4 RUA
tros. com te},'H\S da Com- S�o rni\�r:I8CO

. .

panhia Florestal e quem de A Cârn?ra Mimicinal �n-
direito; leste,. onde ..mede viou oficio ao Prefeito
,48,00 metroq, com o Ramal' Vieira, aa 'Rosa. solicitando
de Retôrno ,da Avenida -Sul; providênciás �isando 'o cal
e oeste,' o1'1(:'Ie mede 47,50. G'1mento da rua: São' Fran
metros,: com o Beco /'Cairú, cisco.

perf9zendo -'3" área ,de Em resposta, o chefe do
5.988.00 metros quadrados. Executivo MunidnaJ,

.

dec1a'
Art .. 2° - 1tste deer,eto en-' rou que a referida via pú

trará em vigDr na data da ,b1ic�, tão logo seia pelo
sua Dub1ica�ão" revogadas

.

DER recuada a área
'

de
as disposlçfies em contrá-' entrada,· conforme . acõrdo
rio.

.

f-irniado com a UniversidB.-
Prefeitura ,Municipal de de de Santa -Catà:rfua, será

Florianópolis,' aos 20 dias:' calçada.. (. Informou afuda
do mês de al)ril de 1965.. que \ a sua completa abertu-

VIeira dI!' Rósa ra, já está em estudos.

,le

lHO 20 (VI\) � () Minis,
tro -lV'lirr\l1l1d()\ de 'Brito, da

Saúde.,. determinou ontem a
ilY'ediata revisão dJ'1 lista
dos rne(j_ir.afl'lentos essen

ciais alie t,i.�p.ram os' pré

c:ios cnn<Te1"'-los. a fhn ile
Que !5eiam inclnidos outros

produtós consaQ'raQ_os pelo
uso na terapêutica das afeç·
c;ões e doençà.s mJ3.is· fre
·qüenf,es.

A revisão será feíta Dor

Saúde; Mànuel .José Ferrei

ra, di.retor· dó Denartamen

.to Nacional de Endemias

RUr'liS;�inaldo Vitor- De

Lamare. diret.or do Depar
tamento Naeion"l da Crian

ça.· e Lú"io de Va,seoncelos

Costa, diretor .
do Serviço

Nal'loT\al de 'Fnc;"Hli?:a�ão da
·Medil'i.n'l e Farmácia. A coo.

missão deverá apresentar
.sua relad'i.o dentro de trin
ta dtas, Da del'isão. no Mi·
nistl'o ili foi oi.en.li-FinHd0',··

'. ·.por. ofíd(l.

'M'iSSISSIPE S03F E TRANSFORMA
Vv'ISCONSIN ZONA DE DESASTRE

LA CROSSE; Wíscón.ün
'20 ----: (V A):;;;-- As águas
q�e trasboi:clà1am do RÚ>
Mississippi irromperain on

tem sôbre um: dos' quatro
diques 'que protegem':l
pa-rte i10rte desta êid�úle,
o Governador pediu . ao

Presidente Lyndon:' JOhl1-
,son. que dec'are Wisconsin
zona de desa�tre: A impe
tuosa . corrente ameaça des
truir os demais diques, o

que aumentaria inunqacií.o
de vastas extensões de ter.,.
ras ao longo do rio, entre
esta cidade $! Hannibal,

,

Estado de Missour! .

. O.
I
Governador Warre

p', KnoWlcs, falando bnte
a irn,pl'cXtsa, no palácio,
Mad.íson,· capitâi do· Estll
do, 'dirigiu UIll apêló
Presidente Jol-il1son. A

· clai-açâo de desastre' pedi
da' da,ria il11ediata.n'lénte

· 'WiscoIlsin e

ceber a iuda fe"'eral. O
.

sel'vat6rio Meteorológl
informou q\le quarta-fel:a
as águas do Mjssissippi �

·

ca\1çarão à altura ,sem' P
cedentes de' cinco e ll�U
metros nesta cidade. �

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

�ACERDA QUER CRAVO CANDIDAT.�,
vernamentaI. Os srs. EnaJ.
'do Cravó Peixoto, Raimun
do de Brito e Adáuto Lúci
Cardoso, foram õs nOJllel
escolhidos para 'a convell'

ç�o udeqista" l1;larcada pari
o dia 2!t

,)0,
I
i.
,

�1

"RECO ;RECO" PELO T�ATRO Df
CACILDA BECKER

nunca haver beijado' UI
· mulher. Daí temos a h'

riante e as vezes. dramá�
ca, peça . do .inglês CharleS
Dyer "RECO RECO" que Q

Teatro Cacildl:l Beket DoS
apresentará no dia 23-24-25
de. 4/65, com direção.. di

,,::a!mor Chagas e CelJarill
de Maurice Vaneau.

Ingre�sos à venda a pl!l:'
til' de 3' feira d'ls 12 aS 1�
lioras na bilheteria do 'feA'
tro Alvaro dé :CarvalhO.

cos e a chamada

inelegJ.hi.lidades. ,

F"�.,,,,,, .nO'! !=!""tq _,;r."t.<lrin'l,
8;.,.,""n"t.,., .1,,' rn"",&,,..-,in jI t't

c!-'t".·;i·d·Q no 'I\!T�_rlA;""'�' rl� Ttq ....

ipf C!';T",.:r� ......�tn rl'=* � T",,",...:l<1C!'t·,...:ft

R"nl-Q' r.p�",·iTJ.fI. e' ·,.!=!i��H".,to
rlfl, T"õ,;h-ia de ·i:!a,. ..."rli<>S.
·(�1l'r"".;n+�riq� e

.

r:rql"\')Ql'i�s \

",p. T ,.o'1��. fQ":5t) '1'��� horne-
�

11A.O"B'\.�J,' "810 +��n�f11"r.r.:() ,(."1.Q.
,

,,.",�i�";"'e·i�:�·' �17��"1.��:'c �,...�:.:.� ,-tr .�'·'a ,

um�

d.ns

ü'omnosta
A(1Hi1es

Embnixa.dor·
. Lincoln GO;":

don, dos Estados Unidos, é

e�perado nes�à �apits.l '�nodIa 1.-0 de m'l1O, quandq par-'
ticipará das solenidades de

in�uguraç,ão do·monumen
to a Jo� Kennedy, escul�
pido em São Pú;ulo, que es

tá séÍ?-do er�gído na Praça
dr! Indeuendência. A infor
mação é' dp Verea�lor Fil�
to RC)drigu�s, p:t:esiqente da

RIO, 20 (OE) Jérmi-
nou por volta ·das 4 horas
desta t6.drugada, a reunião
do Governador Lacerda
com as bancadas estadual
e fedetal da UDN carioca,
par� �scoltla do .�nQ.idato'
partidátio' -à sucessão go-

. Um torcedor' de Futebol
vindo de M�nJkêstes etll
virtude de uma � aposta, vai

. pa,rar de roset� e RECO
RECO num apartamento de

porão de Uma mulher e:ll."pe- _

riente.
-

Ela esccinde-se' em

invenções românticas sô
bre' os seus antepass"tdos,
llunca admitindo a realida
'de da, situação. Ele, apesar
de sua agresividade nor

t,ista, .não conse�e disfar

çar SWlS dificuldades por

·Kambi-59
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