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(on$egué
pAN DOMINGOS e WA

SJ3:INGTON, 20 (Q]�;) -- Si)·

mente com à intervenção
da Organiza�.ão d�;s Nações
Unidas foi possível conse

guir uma trégua l}rovis6-
tia na luta na RepUblica
Dominicana, As duas' fac

Ções antagõnícas concorda-
ram a' pedido da, ONU,em
ce;Ssar as hostílídadea por
24 horas, desde ao an)lt
nhecer de hoje,' para que a

cruz Vermelha. tnternacío

nal, possa recolher 08 m0:t:7
tos e feridos amontoados
nas ruas de San Domingos,
O número de mortos 'é ele<
vado, MtUtos corpos' estão
sendo sepultados 110S jar
dins e quintais particula
res, ou queimados, 'como
pxeéa.ução contra '�pid0-
ll1bs, Cópias do acôrdo de
trégua foram assinadas se

paradamente pelo chefe< da
Jtmta de Govêr;no Gal 1m
bert ' Bal'reras e pelo, diri
gente reb�lde, �l. Fl'an�s
OQ Caamafi::lio. Falando ,no

PaláCiO Naci9,l1'll' de, San
Domingos, o paI. Bal'!I'el'a�
declarou que suas fôrças
já estão vitoriosas sõbre- 'a
resistência rebelde. E acres

centou:' -:- "Não' serei um

ditador. Meu Govê�o não
tolerará ditadura, alguma,
seja de direita ou de es

qnerda", Por outro. ·lado, a'
Organizaçã�1 dos Estados
Ametlcanos, vólto:u a pedir

•

as fac0&ls contrárj,as ,n:i
nepública Dominicana, que
p0nham fim definitivamen
te a guerra civil. A OEA pe-
diu tambétn li Org8.11izQçáo
das Nações Unidas, que po
nha fi1n � sua irigerência 110

Cnribc, até qúe o órganis
mo continental dê por, ter
minada as suas gestões de
pnz, l?unci,0uáI'ios' nortc-

1);1�lcn;01!' t(údararam qúo
o fnl(�fiSS:o ,�'1 OEA'� çrise
aorniuicaha, poderá ','afptar
perman�.l,ltelne),1te !l' efic!&l-'
da' des.:;u o:::gatmac.'io. À6t."e$.'

«;" "

centaràm {'(,ue a OEÃ,. so:-
tnente pod�rá recuperàr (,
SIlU prestf,p,o, resolvendo
f).C'm urgêut'ia dwu; "questões
r.lJitV�ipais: EstabeÚ�cimento
da Fôrça Americana. de .Paz
já aprovada e desenvoivi
mento de urna' o,ção din1l.nli� ,

ca para logrt1r li solucão
pnlíttca da luta éUl 13m";
Domingos.

/

",reS�.:íenclàl 'qn sua 'I:iS!Lu,
:\0 nosso Estado, a Sru,

Salvador' Díníz, í'ilha do
M'll·êchal Castelo Branco, ')

':lu.L :r:;.rnesto Geisel, Chefe
',1ft Casa Militar da Prosi
�ênci.a ela República, os Se
.adores Atíli.o Fontana e

\ntônio Carlos, os Deputa
'.los Joaquim Ramos, Arol·
'lo Carvalho, LU(}l'Lt� Vidra
� Alv\lro Catâo, o DI', N,I'
rarro de, Brtto, o Sw.'.rcLll.
rio, de Imprensa, elo Pala
eío do Pmnalto, jorrinlísta
JOSf� Wamberto, O D!�. C��
lombo Sálles, o Cupítão du

FI'agata Enclides qu.'JJldt dn

Dtívclra, os 'I'encntos Oow·
aéis Antônio Henrique AI·
ves ,dos Santos e Amber

Cástelo Brancu, o IVtD,jt'l'
,

,Lívio SnyU França, o Capi.
tão çle Corveta Júlio Vidld
,Pessoa, o Cnpltão J\vim.'lor
'Murilo Santos. o Ç�piLilf)
Fteelerico Mendes ele :M'(l·
rais, o Sec'rotá.rio Asdru· ,

bál Pinto de Ulisséa; oCa·
pitão Médico 'AmériCa S'o1'·
vechi MoWão. os Capitães

:E,tá : previsto
.

para" às 30GlECOem E1+fai;;, dos � x'''':.'
'1l�l5, Uórà.s" de nojo, o� dê- ba,ihacloroll' é da ASSOC:lq.çfí'J
�1ü:'blÜq4;; uo aerqp<!lrto " do!>' E:�,Combàtênte�, 'B,iJ. 1'1:'

H'Brertto� Luz, 'dê PiesiQ.�hte �)lese�tq.flt��:· da: ; CAp.1DE.
Cà.$telo '

.-�rav!c.o, que! 'nª
.

"{(IS rép!reséntai1tes da A&",

opórttjriídade �ení. receblâo socíação Comercial de Joln
com' honras: milítaros, par- ville e por fim a UnJ:). de,

'tilldo "em
.

seguida. pu.l'a D ICllj(lÇão
-

de autoridades do
PJllacio:da Agronômica, H..... município 'ele Laguna.
si:dência-' oftcW do Presi- Fnz\}m parte da comítlva

mento a respeito do envio
ti:> contingente 'de paz à San
J)'ll!li.ngos. o. Gal. Cost.'t e
��ilva, desígnarã também
dois Tenentes Coronéis do
�erdt.o, que integrarão' o
Comando da Fôrça 'de Paz
[untamenta

.
com ·uin oficiai

superior da Marinha de
Guerra. Por outro lado, não
tem ainda hora marcada o

embarque para' a Capital
dominicana do CeI. Meira
Ma.tos. designado pelo Pre
sidente. da República como
seu obse�or pessoal na
crise do Cari� O embar
que poderá ocor�_ainda

Trê gua 'Provisória 'n,1 RD
hoje. O CeI. , Meira Matos
que já se encontra na Gua·

nabara, pronto para par.
tlr, voltará ao Brasil após
í'2 horas, com� relatório sO
bre a situação em San D0-
mingo,'. A seguir, assumirá
a. chetía do contingente bra
síleiro de paz, cuja partida
para a Repúblíca Domírríca
na, está prevista' para ,do
mingo ao anoitecer. O CeI.
Meira Matos integrará tam
bém em ,San Domingos, o

Estado Maior Conjunto da,

Fôrça de Paz da .Organíza
cão .dos

\
Estados Ameríca

nos,

COMISSOES DO SENADO,
SAO FAVORAVEIS

BRASíLIA, 'GUANABAR.l.
SAN DoMINGOS

.

e W4-
SHINGTON, 20 (OE) - <li
relatores' das Comissões de

Relações Exteriores, f:h�·,

gurança Nacional, e Justi;
ca, do Senado, darão seus

pareceres em plenário esta.

tarde, sôbre o projeto � do

envio de tropas brasileira
à República Dominicana, já;
aprovado pela -Câmara do"
Deputados. Fonte do Sena
do informou que êsses pa2'
receres serão favoráveis à

medída, Logo após, o plená
rio iniciará a díscussão e

votação da matéria, sendo
pratícamente certa sua a

provação ainda hoje ... Na

Guanabam, 'o Mlnistério da
Guerra ínrormou que o CeI.
Meira 'Matos; embarcará ho
je para San, Domingos, co
mo observador militar do
Governo brasileiro. A Mari�
nha, por sua vez, informou
que o Capitão de Fragata
Rafael de 1I.zev�c10, Branco,
foi desígnado para integrar
o comando do Estado'
Ml=lior da Fôrça Expedido
nária Brasileira, que segui-

rá para o Caribe. As últi
mas inforruações procedei
tos da Cunital Dominicana.
indicam q�e a situação t!
ainda contusa. As facções
'do CeL Caamafiío e do Gal,
Imbert Barreras concorda
ram com uma trégua de 12

horas, para que a Cruz Ver
melha Internacional, reco

lha os cadáveres espalha
dos pela Cidade. Em ' Wa

shíngton, autoridades nor

te-americanas, temem que o

fracasso da OEA na crise
dominicana, possa repre
sentar a falência do orga
nismo continental.

1915 - 13 Mllio - lW5
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.MEIO SÉCULO
LIDERANDO A,
8õAIMPRENSA
CATARINENSE'

,

O MAIS ANTIGO D�ÁRIO DE SARTA CATARIHA,

Avião
,CAI�O,' 20 {OE}

PeSfloas morreram e fi fica
ram feridas eom gravid�ds,
ao cair esta ma.filli:'i, prá::d
mo no 6üro, l�lU avião que
�(lV!l.Va a bot'dCl 115 Vas
sageiros e 13 tripulantes, O

homiogos rcnlull<)es dt, AlttÜllo

"1��ifiã�d�*8=-��i�-:'-:-- I'��f��-� -I
t

Pessoas'Caiu Matando .-'121
lip:.:.relhf'l, Iml "Bc'cinl; ela
Cm:. P,uq'J,ü,tan Airline's, pro·
cedia eh Nova Deli e de

veria ntel'issar no Aeropor
to do Cairo, próximo do

qual Mitl.

_ :BRASILIA, 20 (OE) :-,O
r;l'êsldell te Castelo Blranc()
llanóioIlou o projeto de lei

I

"q'ue :a:utotl�a o PocÚ:r Exe-SBN.IDO nF.VERÁ à,t;'RQ- ,

, ' .

, ",' "�,,,; ',e,'nt!,'vó a' p'l"omover a e,'!e:v-a-VAR A MF.N'�""i';;l\I
'

LtU!"" .

SInENCUL
' ',.. '13:16 d6/ càpit�l da_, f.âbrlc.i

Nacional de Motores' S.' A.
De 18 milhões Q caÍJital da
mnprêsa 'foi elevs.'do para

DIRETOn. GEREN'fl::
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BRASfLIA E RIO, 20
(OE) -- O, Senado Federal
está ri',lunido, hoje paro.',

'aurovar em x:egilne de ur
gência, a mensagem do

,Executivo, sóbre o emuo de
um'l tropa brasileira' à Ro-
'Pública Dominicana.: C,írcu
Jos: políticos adianta'm que
a matéria' será aprovada
ainda hOje na Câmara Alta
por exoressiva maioria de
votos. Logo a seguir, o 'Mi-
ni,stro da Guerra deverá fa-

siVJ 'Clt) E�U'S respectivo{$ go
'Y"ériws,' de" fDFllBtltar. ,vaI'
t0Ô':�-�..;. �';lfj�1l1.. <tO.,' :.,eu.)�!':il,
·canoe, a� relaçõe:;; poliU·
cas ,económicas e cultu
rais, que constituem o tra
dicional 'vínculo dê uniúo
entre os dois paíse:;;.

,----�---

zE)r o pri1neiro pl:ol1uncia-

-

-----
"

,-�._----

RECIFE, 20 (OE) - Che

ga:rai11 'à cápital p�nam
bucana o ministro Cordei
ro de Farias e a -professô
ra Sandra Cavalcanti. O

min1stro extraordinário pa
r� rissuntos regionais in

formou que pediu ao pre-

-
..

--

Por Kombi ou FUCK .um D.k.V; nove)

ano 196.4. Preçó. de �CqsU1o. Quilof11etragem
13 mil. Equipado com' 'Radio Telesparlç. ?s
interessadosl queiráln procurar esta redaçao
deiocando endei'eço hoje até 'às' 15 horas.

nordestinos

Interpol e

MIGUE'L
ruo, 20 COE) �,Agentes

elo Serviço Spel'eto do rGl':.�r,
rito (J da INTERPOL. estáD

lH'ocurando o sr. rvUglJel Ai":·
..ruis' nb)." tódo o 'Pal�, C111

c�tenf;f,o lU, �óÚclt�río "f.w:,
l)JUhlf!ií, 'W)"h:r &1. ('?e1'8ru-l tli
�l·lti'l.. Ó ex-g(!I.·erlludor l)er.·
nambucnno él.e��al}arecêtl de
sitio onde :>0 hospedava (:

sOtnenle foI constmla SUl!

ausência olltell1., ao ser no.

vaIilento intimado uI" pres·,
tal' novo depoimento, no
lPlo.i di) rSEB. O üepoimen·
tu do vice-Govenlador mi·'

11eiro C16vis Ehlgado, por
Olttro lado, ÜHpÚ5 no Palú-,
cio dn, Cultura no Hin.

Pat.rulllU:l do Ex(jrcito c

agentes do DOPS".estão mo,

bilizndos na procura elo ex

governador Mif,'Uel Arrais

que ,foi declar�clo desapare
cido pelos encal'regados ,da
JPM no 'ISEB. Autorida
ües milibres deverão divul·

gar ainda' hoje intiiIlaç1io
�mérgica no ex·governador
pernàmbucano. pai'a que

compareça aO Palácio da

Cultura afim de depor 11'1,

quele inquérito, sendo pas·
sível de prisü.o ao ser lo-

calizado.

IIRIO, 20 COE):- O encar-

regado do' inquérito do

ISEB, CeL Gerson de Pina,
1:ovalou que vai' expedir 01'

dem de captura o prisão
para o sr, Miguel Arrais,
que apesnl" de convoca

do, não compill'eceu lJara
novo depoiment.o, Durante

3 horas, o vice·governador II
dê Minas Gerais sr. C16vis

Salgado, depôs hoje 110

IPM do ISEB. Foi acompn-,

DOPS prOCUram
ARRAES

nl1ado du dejJutado esta- anullciou que o sr. Hélio ele
Almeida voJ1ará ,I, s(;)r ouvi·
do �(;';unda ftOiro,.

derltc,' durante ,

sua estada,
em nml�l1 Capital.

,

"

Às 12;15 horas, o'Mare
cila} Castelo. Branco encon
trar-se-a com o Governador
Celso Ramos, partindo em

seguida para o Comando
do 5° Distrito Naval, onae

lhe será oferecido um âl

môço ínformal.

Às 16,00 horas o. Presíden
te da República será roce

bído pelo Gov�rn[1dor do
Estauo ao Palácio dos Des

pachos, ocasíão' em que se

rá efetuada a entrega do
título de "Cidadão Honorá
rio de Florianópolis". USJl'
rão da palavra, o Governa·
dor Celso Ramos e O Presi
dente Castelo Branco.

•

Edlllur Eudóxio 'J'ele�l\ll, e

Brasil e Equador firma'm
. "Pacto ':Cultura,l'

(
-

-:r".

R10, :in (cru � o rÚl.l'lla- .

-
•

r "

'"t-' '.:� ,���.
. "n!t� 1}!-<;'Íti�1),�, .lil, \ 1i'X;;M,'� UjJ.

..�;;.lf; lM�j.I,J.;}.t;t. iU��QkJt"'!;�1»
los el),anc�lerc:; brasildro ,e

cquatoriSllo, ,i propósito
das conYers�;,ções mantidas.

por arnhos, A nota acentuo.
que o Brasil e, o Equador,
reafIrmam o tInne propó-

,

,-- .. _,- .:=;=====

FNM terá Capital Auntanfado
30 bilhões Segundo Ófl ter
mos da, lei os acionistas
tem' preferência' na subscri
ção de a,ções cabendo, ao

Ministro·· d{j, Fa�enàa sl!.bs
çr!wer 115 l1ece�ias Pllrá
a' intt>gralização, do novo

c'apitaL

Cargueiro
lanca S. O, S,

• I

'RIO, 20 (OE) A Esta-

dão do Arpoador recebeu

esta tarde pedido de socor

ro do cargl1elio de 14 mil e
500 ioneradas,' que estava'
éncalhado' num bancó de

árela 110 camt1 Ponta do

índio: � bacia' elo Prflta,
a'Cêrca de :'10:,l11ilhas do por-
to de BuenoS Airês.' O pe-'
elido rsbmente era de so

éorro, nao se referindo a

vítimas. O cargueiro não"
deu a conhecer sua' identl
ficaç�o.

(ilml miIwil'u ,JlJ'rge FE'lT3Z.
, o cei.' Gor:::on, di': Pina

I '

Bombardeios Americanos
MOSCOU e NOVA DELI, :lO (OE) Comunicado

ApóS a, cerimónia no pa
lácio dá Praça QuinZe, ain
da miqueie local, o Chefe
do Poder, Executivo conce

c1er�i, audiências ao ,Gover
nador do 'Estado e Secretá·
rios, ao Arcebispo Metropo
litano, ao Presidente e re·

ím�seritantes d.a Assembléia
I..I?-gIs.1ativa, ao Presidente' e

rep.re8(mtalit�$ elo' Poder.
,Tu.dicj {I rio. u,o Reitor e I'e

prnsent'lntes das Unidades

Un�v{)rsit:'!r�as, no Prefeito
'1\,'fuhiclpal de };Jo,rianóp0!i:-;,
'Mi l'flPr:esenhmtoo dO$ Di·'

.

rftóriós Aead0micos,. aos

rppresentantes dos diret6-
rhs 405 'partidos politicos,
'lI)S' Presidentes' e roprose11-
f H,ntes das Pedcl'a(;ôoS das
Judústrias, Comércio, As·

Gert:ilttnO ArnolctÍ 'Pf�dl'osn,
o f'üb·Ofir-ial Januário (;rus·
so e os SaJ:gentos Mário e

,Estevão

O'Govenll'1 d,o E:::t'l.d<i di" ..
'

tribulu
.

pata convidando w:.

auto'rid{�des ,G o 'povu' em
'I'

-

geral a ,receberem o P1'8Si,
dente Humberto de AleUC.fll'
CastelD Branco as 10,00 I1r;,
ras', na I'raç:lt Quiuzu du
NoVembro,

"(a,mpos,:' cSubmersa, Pede
.... ,. v
I'

dos

1."1+:;:... j \\" .. ."

(;_'\.M,PO�, ,20 lOE,) � 1"01
"LGC'!'etada Ó r;'�Lado 'de oalu·
midúlle pública em Campôs,
no E$t'ldu du 'Rio, em vlrtu
lie elas cheias que castigam
o Estado. SmJscnta por cen·
to da ·saini. '-de w::úcar foi }e.
vada pcJhs L�gm),;. Os p;ejui
"tis ?3:Ü cHJt:ull1üOS Clll cêrc'l.
'de 6 bi:!hõe", de eJ",tlzeiros. A
Cumaru J\iTwl.�i0aI �e Cam·
pos. �Lcv'] reunida em ses
tláo e:;,;�raordinü:ja. par� (\.:�n�
me da situw;iio. Ce))t8nH� .de
r",p�6?' (lue 'tl""'ll,< pr,'I"t'lva: I'l. 'f' - ,:). ,"

_G. :.J
.. "';�"'

..

.l __

açúcar est.fio i SlIbn�H�rSúS.. O.
Í'refeito de Càmpos· dÍrilliti-
89 ao goretnudór Paulo Tor·
n;" sulicitando imedíl1to au

:ci tlb. Foi' tambélll spli;�iti1'
do ao MlniBt 1'0 dA ,Saúde' a
vacInação em massa da po
pulação cariipisLli.. ,

NJT'EHót, 20 (OE \

Porta vQzes, 'do govérno
lluminense classificaram de

1

t· .....

d{Jsastrç';;;:;;õ; ..IS cm14eque!�·
C1!13 ,dUb, forteo ch\l'l".ls qU',;
H'111 l·fLindo i'Übl�C va��h
úreu elo t,;rrliõrio flLUllincn·
!',f', A região está sentiu
i1lUndaeln pelas ChUVHS cau

�;ando\ pl'ejuiv,os que j,t �l"

bem ti, emiLL lbs (I,m" 11lilllue�
do erlr?�.�iro�;. 3iil ,Súo_ Gefl
calo [), (11)!va ., 'CJlUSOU VU"

rios ,desabmnentos, pro·V�1
cando a mor[e de um lUt:,

llür e' ferimentos ell1cUve!
1::U::' )!!eSSoa3. A�, e8tr;:Ld!j,�,
do horta flumitl6n.:;s E�>t.?,O

preJ4,qJc9;da:s pblos [!&'11fi.�el
1'05. No Rio,

.

o' ,Corpo : de
'Bombeiros teve uni dia.
ele gl'anÇ!e movi:mer�titçào
fl'ten(1()mlo prLrlCipalnwntH
111(::didas de [iocorro vai',I,

, atender desa1Jumellto� OC01'

ridos em consequência d@::;
fottes chuvas que assolam
() 1Çstado elo Rio e li Guunu·
bàra.

Bilhões para empregar·
sidente da ,P.:épública o

érédito de 4 bilhõBS de CTU

zeiros para a abertura de

novas frentes de trabaloh
110 nordestE! para dar em

prego nos operários c;1a8
Usinas paraliza,ç'las.

"P r e m i e r" � o " i é tJ c o

não· vai, mais . a' Londres
LONDRES, 20 (OE) � O

pri.meiro ministro soviét�co
Alexey Koussguln, renún

clOu ao projeto' ele visitar
nêste ano a Orã-Bretanha,
e por sua }iJ'1rte, ,o p.r.imeiro
nlinl.stro britânico. H;Hold
Wilson,tão , pouco. irá a

'Moscou. Segundo .se sou

be, hoje, 'em, cIT.culos fidrt
dgnos em Londrés. A de

oisão' do prllneiro ministro
da União Soviética, prende
se principalmente, 'segUndo
a mesma fonte, ao agrava
mento da crise elo Vietnam,
a prop6si'to aa' CJ,U'l1 a Grã
Bretanha e a V:nião Sovié

tica, adótaI'am posições di-:

vergentes e dificilmente

conciliáveiS.: O TEMPO (Meleorológico).

Síntese do BoMi.'l Geoniet�()rológit1o de
-

A. §�L,\AS
titTTo válida até às 23,18 lis. do di2. Zl de maio

•
de 1965

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

MOTIM ÊM MARACAIBO
!IJIAftACAI:sO, 20 (OE) ,-. prisá,o Modelo d�st:i cielade

A; autoridades tiveram de yenezuelaúa. Apenas 3 dos ,

empregar .bombas de .gás presos qu,e figuram foram

lácrim0gêneo e,' !1ajadas de, recapJ1;lr�dos,_ estando as

metralhadoras pÇ1ra suto- à,utoridades iÚvestigando>
o' :m6th�: ,ve�ii!iC�dO ,,ná origen::í êi�:.1 ,� ',�

=='=,=_=,=;:;-.;:;"';;:".c;c
..:;::'=-.

-c;;;'====I=�=n;:;l=J=JO=I;:;lC=.O=·=ll=,U=�=s::::·=d=e=u=m=a=l=1=0=,:;:':;::o=p=a:::l=lO=r='a=l=n=a'::-=::c::'l:!� -�IP're'senca Pr.eS'l'dencial �(' I'(li .trall,sfm·,mulllw, de sorte a se conjurarem di.11:S

II'.

,- apreel��>Í\'o�, illfJ.�ctações, illtermiteute�, anulamlo'f:'�
!'iOlubl'!aS perspectivas, COlll .a luta cOlltmua contra �I

inj'I�J.f:ão, .

a coordenação rápid,a dás atiddadcs ]Jrm!u'to· IIrat<, o l't'stab�jlcCllnellto da autoridade, a rt�staurtH;ã!J!lu t
{�J"étlitü exterior c, com êstc, da politica tradIciunal no li
!"olniyj(l

_ i�J.tcrnaciollal, allterio1'11lel�tc reduzida ;' !utLll

1'1tlesprcstlglOo
,EU! tão exíguo espaço de tempo, I) l'n:silleutc Cas, I

(du Branco traçou para o Brasil roteiro illf�lsÍ\ u dE II
recupe:l·açâ,o' dos caminhos que o levam" ii. gl'a11tleza, ln!!· IIpJJamlu, hor�l1tes lín1ll'idus ao trabulh\) eU!lstruth'u, ,,W

I']1fogrp:;so c,l:011ômicu e çulturaJ, re]wHdo·u cm 8u11, ilO�
slÇau n�llguardcira coutuwutal, e, em consequência
U1csn�a dos sacrifícios c����'?;;;, au patriotismo de cada 'IUUl, fortalecendo a trU)lqUllidade c -{l bem·estar �;l)lc.
th..os.

, , 'ITudo isso, cm fiel subordinação ao:, IJdlH�ípiol' de.
mucráticos, através do acatamento aos' dt'l!J<1b 1'0l:e!,I;�, I

!'do cu,nljJl'uncnto de regras (�onstItueiOJ,;ú!h, dI' :rtl'I'mü:u· II,t;ão dás libt�J"dades, de que é sigll11i�ath-o tn;tcIl1l1.nl!o li

'Iprópriu oposicionismo, \lão ral'O iurclt'�mdo CJll tibtt'mlt.
tica atuação, cum l'cli,'eseênclus Licmagõgiclts e PTli.t.i.
(já� co.\1fuslullis1as.

'
,

.

'Por tudo' isso, a" miani.:rnidade 'dos catal'ÍllcllSCt;, _pe. Iln seu �l'OyêJ'1101 seus partidus, seus-' rCllrescntalltes ]1ar> IIllnncl1tll.!'cS. suas da::ises produtoras e suas ol'gan!:!,il
eôes popu!U!'cs, pr,estari1o hoj�, a.o eminente chde da I
-�a&iio, a homenagem f!'an�a da sua grande ádmiraç;ío, I<1<] seu profundo apreço 'e da. t>lli! 111equívocI1 soliIL�!'Le· I''dade, .

!

eonjlLnlo i ncUuno·soviético

China Preocupa
r,Untl;;ado e111 M,Obl?UU e No-

H[ DdL rei�rn. que deve

CIDADE DO
im.edi 'ÜtUllClllc

VATIC,\NU.
:.'0 (OE) _ O Semanári':) do

Vatiéanó Observatore 'Le
bombardeio !lU Mt�)/�b;,iei;J,

;:
.

DElHocrátida do \hétnám elo
l'ônic�!, e�c['l'esf>�· hoje' gran·
de preocupaçãO' pela segun
da axp1osiío nuclear da Chi
na ÇOll1üníE�ttL f Aerescenin

Norte, Acell�ua que a solu

ção \ paru o 'pro]jl�llUt V'íat

nu:miLa, só !Joele'ser CliCOD'qu'c b,! 1'l;.,I'i,�C ck umhrnen·
j (l. !lfín " clrsejadtl f'rtl fUJ1

ç:1íu da paz, l�lHS sim na uni·

J'ieaçüo elo comunismo, me,

cliallte u �e:struiçílo

Lraõ.a quadros'

Genelw.J

- :::=,==========

\'

Quando aS"!1Jniu o gOVCl"110 tia Itepúbli.ea., o 1'1'e6i,
dcnic CasteJu Jlrt�IlCO tere iliante de si um anlplo am·

bitmle iI!: n:pt'dativa, ol'itU1da da circunstância dp não
.hawr a HCTo'lução - absonitL:t por iuteiro nos prcvara·
tÍ\ u,; tia !Jfl'Jl�ivu c!)utnl, mn 110del' estinmlad.or da

am'u'1l1l1a, de !le�Ol"(leUl e da. de��'ucatla das institui\fões
- e:;trutumuu o programa l1olitlco-aUlltllllf>'trati\"O a

(,'Ulll)Jr lr.
":ra ]Jt"ed!Stl, !Selll dú\id\l, inventariar·se os salyados

du "razúa" taladora tias 'nossas, energias c do uos:so

trahallJo para ,então, se fixarem rU1.1l0b c'\equíyeis de

n��!Jpe,ra\;ã01. I� de: J'chltegração. (!,� :mis na !'\1llJ. : "ca�·ãu
Lratlic1ol1al c no ,seu dcsLmo lnstoneu ..1\s próprms con·

I
!li,?ues' de ]JcrturlmdOl·a precariedade, de arrasamento

rcullômico, de estrangulamento Ult llieratqulà, de rl}.i·

I'
na financeira, transformavam a Situa�àol' nlH��Q1H11 e.�/

]JI'ob1cUlU de solução difícil, de1l1andam o h,.mez:I. ue

acãu. accl',to dt.: nictli.llas, "isào fiel de possibilidades, 11cr·
ti�lácia de (lecisões sa.1vaduras.

'

Ocs(k o início do govêrno, I}Ol'ém, ficou eüclente

(j1le o marechal Castelo Uruneo, à fôrça de üs!ml.o e uu·

selTaçiio lIa "ida nacional cIll seus aspectos, ticnit].o ]Jur,
uma euHm·;i lltn!1gar, era a CUIJaeida4e diligente, afim
com a imensa tarefa a reali!l:ur.

Empo!5§a�o 110 cargo, 1.1 chil :mbstHu.iu o l'Imtar,
mas cOllsl7n'1!mlo dê�t.e a sel,,'1!r3J!ça tritica, a IJCrsl'!C,�'

eia, a ciência dos avanços 1§,cm recuos, ct'Hf>ullõ.rwdo ??
sições, e ainda um alto espíritg de com:iliac;ão, que _liu'
lldmh·;lm às suas novaiS fuuções feitio Lrullcssoal, çomo
ai'inmu:áo :reali'7ado!'l,I: Witi aspiraçõelS de tudoi5 o:; bm-

siJeiro;' Sua or!ent!l,�ão. vigP!'ó�i, �cb!'�lW!!d.0 a 8o�i:l.
tacões !ndi1'irl��!g eu lla:rt!!l:ír�§l a ��glO�;!l!�!!�o::; t'em
cilÍentes e. ao jacobi."!i$l!l10 �dt1striogq 0$ !.."lterêgs€s

.

ir!

t'mtrhe;is da Nação, cuja segtU"llllÇi! é bom !lome havl\l.!!1
s-ofrido crimllwsos a.tenta4os,. têm sido de moId" 11 t!!.!·
nõ·!o à C!'!!tif!!lCa e ii sol!dá!1edarle 'eflj!m1t1hiMs B �!'a-
-

!:10 J�OYO b;asileiro, m3nifestada§ atral'és das

jáS;;1eJií;pr

ele

Desejamus, de nossa, parte, que o :presidente po!§sa,
mt sua.' b!'c,'c estaWi �m nOSSO I meio, alTa]fur bem dI)
"f1!or, da �J!ega�ãf).: da teuAcidâ,de de !!O�::;a gente e

dos U(l&l>O!li L'1dorim!loB go't'e!'""n.tes; !ao !ll�to f!�6 te"
mus co�twao" com !dêritloo itdot !'1.woladól!i'!'Ío, '!13-

f;ol!sagràção do 'eSfôrço l!uim�o, U1t p!'o�esMo minter"
'

!"1Ipta ,do '!!(jS1l0 desenvo!vhneuto, e!l! 'todos os seyeiio<
J''33 §ent,ido5, como fOl'lna de cng:ra!!rlwi't1!t3!Ito' !!é�t2.
terra J; de maior Co!!ti.'1gente de devotamento

. .,

'O!K�i':tj���l o'i,�:";':;����
�. �. ..

��
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Veiculos celersm o'Desenvolvrrnento
o balanço da Volkswa

gen do Brasil 'relativo ::IJ,

exercício de 1964, 'agora_
"dívulgadn, dá uma demons

tração inequívoca do desen
.I volvímento do, parque fa

bril au tomobihstico nacío-

nal e de sua repercussão
dentro da economia brast
leira.
A análise dos daelos con

tidos no relatório anual
da Volkswagen do Brasil,
em que pese o ano de 1964

'6
5

o S V A L 'D O' M E L O

UMA PERGUNTA E A RESPOSTA Você-dízra-me
"

um velho amigo, ontem, á boca escancarada e meio desa

,brigada da "Banca do Beek", corno cssím é conhecida a

banca de jornais e revistas á Praça' 15 de Novembrri.j-i
dizia o amigo, que foi um moentigueiro de todas as horas
e que' estava em todos os' lugares, que tanto escreveu e

falou sôbre política um primeiros e dos poucos fundado
res aqui da Aliança Liber,ál.e depois; um soldado de linha
ele frente do P. S. D,' que me diz de tudo isso que se pa?
sa por aí, deante desse marasmo, todo, dêsse descaso, 'dés
se desànimo, que reduziu. todo q mundo a êsse estado de
um bando ele passarinhos em �ll1pO de muda, que .não
abre o bico? . • .

,
- Bam, '!leu amigo. Não é preciso que eu diga. Vccê

bem sabe '0 "porque" de .. toda, essa mudez, de todo êsse
desantmo. E" que ninguém acredita' em mais nada. ;Eu fui
até a campanha 'ele Celso e com Celso até que o povo o

levou nos braços. ao Palácio.,;
,

Continuei a dêu lado .e· continuarei até que ele desça,
ele .cabeca erguida, com a sua consciência tranquila peio
dever cumprido e volte para seu 'lar, para descansar..

Estou com setenta "aninhas" no cangóte e o que me

resta é ainda esta velha cachaça", de escrever coisas "in,

sulsas e ingulhentas" C0n10 dia o grande Camilo. E estou

feliz e muito satisfeito.

ter sído difícil, com altera

ções profundas:no,panara
ma polítíco interno, refle
te a Impcrtâncía da livre
'emprêsa - fundamentada
�m

.

ínvestírnentos sólidos
- para, a economia nacío
nal.

.. -Nâo digo mais. nada para responder á pergunta que
me 'fez...

.

,

Porque você sabe, porque' você sente 'por intuição o

que se p·�ssa. Pois, não está o Congresso Nacional, ínteres
sado em estudar um projeto para transferência d .s' c.eí
ções estaduais. para uma; dílatacão de prazo, q.ie nao se

sabe bem 'até onde irá? Pois, en'-')
I

OUTRO ASSUNTO Para hoje não tem mais. As con·

siderações plasmadas nestas linhas, deixaram o 'resto do

espaço vazio.

Vazio,' vazio,
-

vazio.

Movimentando 800 em':'
prêsas do setor de auto

peças, as compras da Vol
kswagen atingiram a 126

bilhões de cruzeirbs, con-'

tra' apenas 364 milhões em

1957: ano oa 'implanta!)'i')

COMPRAS E IMPOSTOS

/

propaque O/5Cp{0265
...

Normalme.nte nao- Vende 0-

cu:lc.."S e 'sómenfe",'óculos. <c -'.';�-:"�,,
• "

1 "- _�....
�

"-

, É
,
..
a ve�a questão dá espe-

cialização,
A ótica, ScusseJ. só vende

,

óculos - portanto é especializada
(sIn óculos). Entendeu?

procure uma. ótica especializada
':"" em Fiorian6polis a Ótica S�)t"i\

� _
"_'''J;.�.

-',

seI.

Agora respondd: Você prO-�'�t
. /

curaria bananas em uma ótica?

Em caso positivo, aproveita
.mos o ensêjo para lembrar que

a Ótica' Scussel não vende ba

de 'óculós'1 nanas. Vende _óculos. Só.
'�

Pois é
'i'

,Quando ;-recisar

a "n!ca especializada

circulaCRO 1�0 País.

, -� ,;, .Elemer:to '!10sitivo diz
1 ré ,peito ao número de tra

�Rlhadcl:es admitidos pela
emprêsa. Em. 1964, o CO'1-

til' gente de trabalho eln

Volkswagen do Brasil I':J!

aumentado em 1.711 pr, ..

soas.. perfazendo 'um tO"9.i

de 10.094 epregados ( ("U

abril de 1965 já S2. eleva"�
a mais de .10.6001,

O relatório (lR e'�fas:! n,)

tocante ':"0 '')-O"�a·. ac:e,n

.tuando qt:e a �:n�)1'êsa dis

pen<a aos S2US colaborado-
, res "uma atenção especial
, sem precedentes na indús-

\

tria brasileira, excedendo
em !)1Uito as presctrições le

gais p'ara êsse setor". Os
dados estatísticos alinha

dos, são, na realidade, com
provantes de UDna obra 80·

eial de ampla extensão,
, ponto comum de UDn pro-

, irama de re�ções' huma·

: nas capaz de' promover o'

perfeito entendimento en..

tre empregados e empre
'gadores. Resta dizer que
naquela,. -emprêsa não se

registrou, em qualquer tem
pd, um único movimento

grevista.

maiores emprêsas brasilei-

1'::>'>;.

O ano de 1964 marcou

uma fase de novos e vulto

sos investimentos em edí

ficios, máquinas e Instala

ções.

A área construída da fá

brica, em São Bernardo do

oamoo foi ampliada de

�01.4UO m2 em 1963 para

241.000 m2 em '1964. Novas

máquinas operatrizes fo

ram 'adquiridas, elevando
de 3.500 para 3<800 unida

des, entre as quais se ep
contram as mais potentes
prensas da tndústría .. COPl

capacidade de até 1.600 to

neladas.
Tais elementos, contidos

no Relatório Anual da

Volkswagen do Brasil re

presentam não só 0'" vigor
ela economia' interna de

urna ernprêsa, mas também

o desenvolvimento econo

míco-fínancenro do País.

príncípalmente se se con

síderar:o valor das vendas

da indústria autornobílís
tíca em 19,.64, superior ..'\

900 bilhões de cruzeiros.

-�---- ---,-
.

f STF nega -e

Corpus:
JU'lião Não
BRASILIA, 20 (OE) O

"Suprmo Tribunal Federal

denegou' hoje o pedido de
11 a peas- corpus preven tívo
em favor do ex-governa

do�' Augusto, Araujo do
Acre. Foi concedido ha

beas-corpus em favor cio
ex-secretárIo ele seguranf":J_'
de Pernambuco, Humberto
Freire de ·,Andrade. No Rio,
o Superior TribUl,1al Militar
negou ha:beas-corpus ,em

,

fava,t '�O--�l.�d.ePlltapo;lFli,�ucis&� Jtüiã,;«. "'0' _, -i�' 1,.", j"
, p_. f �

, '.

1..;.- � ..

'

""

�

c r N E ,�1 A S
CF�rf'I{O

l�one. �636
ás 2 e 8 hs.

James Shigeta
Nancy Kwan

,Miyoshi Umeki
-em-

fLOR DE LOTUS

PanaVis�on � Tecnicolor
Censura até fi anos

fÍs'5e8hs.
:p."ncs�: Bor?n''le

Z.;l1,'a L:i'1'''/('Yt
- 0.111-

PVi.\ OU MORRE

(A Lei da Máfià)
Censura até 1ll anos

..
� '\.

Pane 3435
às 4 (' 8 Its.

"

'1, fi:',';' ,,-o � '''ij,'')] CTAR
SO - GrtJt�rr\ C/I.. I:DO
Roberto Taylor

-em-

,\. DAMA DAS CAME'LIAS
Censura até 18 anos

CAJRROS
CINE GLORIA

ás .5,e 8 l1s.
2.0 filme do Festival GAR

BO. '

GRETA GARBO
Charles Boyer

-em

MADAME WALESKA
Censura até 14 anos

CINE IMPERIO
ás 8 M.

Clark G.able
Ava Gardnel'

Broderick,Cl'awford '

ESTR�L)- ��
�

DESTINO

Censura: até 1.0 anos.
_

CINERAJA
(SAO JOSÉ)

às 8 M.
Alec Guiness ../

Valerio Íiobson

f .

) contec;i7Jentos
�"I Lt(,,-""-l-J_

-:-:-

Chegará boje a nossa ci

dade, um grupo de Agentes
de Viagem de Turismo do

Uruguai e da Argentina, que
será recepcionado no Que
rência Palace, pela Associa,

ção: Brasileira da Indústria
de Hoteis de Santa Catari
na.

': ',1 :::

SábadO próximo na Igre
ja de São Franc-isco de As

sis, na cidade de Caçador,
as 17 horas realizo r-se-a a

cerimônia do casamento de
Si lede Maffessoni, com o

dr. Luiz Carlos .Dalcanale.
Nos salões do Clube 7' de

Setembro, acontecerá a -re

cepcão aos convidados de

Silede e Luiz Carlos,

': 1".: -:-:-

Utilização da Receita
1- Formação de reservas 'legais,O,l°/ó 6· JurosO,7"fo
2 - Sala rios 10,0% 7 - Amortizações 5,8°10
3 - Encargos extraordinári-os 1,00/0

' 8 - Despesas gerais 3°10
4 - Formacão de' reservas especiais 2,0% 9 - lmpostos 26.,6%
-5 - Lucros 2,6°/. 10- Material 48,2°/0

da indústria autornobüísn- -

..oíkswagen díspendeu, na'�concede Habeas
ca no País. O dispêndio de compra de materiais e com

divisas para a importação ponentes, 40,5% de sua l'I�

de componentes limitou-se, ceita total no exercício .. '\
no Sedam a apenas 4 pe- indústria automobilística

cas (a válvula de escapa- é, "atualmente, uma das
menta. vedador de árvore atores fontes de arrecada-
de manivela, garfo da la. ção do govêrno, proporcío
e ·2'J.. velocidade e garfo da nando recursos à' Uníão.
3-a. e 4a. veloctdades i, num ao Estado e ao Município
pêso total de 544 gramas. onde se localiza, para ,-l,

Acrescenta o relatório que execuqâo de obras públicas.
fabricantes brasileiros "es- .... Em Impostos diretos, sà-
(tão empenhados na pro- mente a· Volkswagen reco

dução destas peças, de ma Iheu aos cofres público,,;,'
_ neira que em breve se po- 54 bilhões 'de cruzeiros, '·ou
derá contar com uma pro- seja 26% do valor de SUf'.S

du!)ão 100% 'nacional". A vendas, .;fixaqdo-se, de ou

tra parte., um, lucro líqui
do de 2,6%. equivalente a

5,4 J,ilhões de ci-uzeiros
I

.

, ,

,��UÇ40 E TRABALHO

't.
\ As barreiras naturais

prôyoc�das pelo período �l"

.kansi!)ão por que atrave�
sa õ País não impediram o

ritmo de expansão da em

prêsa - resultado, da con-

'fiança: de seus drríg�ntes
�'ra potencialidade órasilei
ra - e seus .índices de pro
dução apresentaram um

recorde. De 200 unidacl!'3

diárias fabricadas em 1960,
subiu para 285 em 1964,
marcando uma produção
total de 66.413 veículos
cont:'a 53.658 em 1963,

-

p

quivaJe1'te a um aumenJ;)
'de 13,2%.

A pu!.'t:cipação ela VolJ.:�-

wagen na prodU',ão bras:-

M leira de auromóreis de p'1S
f.�......� ',,, r �t.. ,...,

'�1''i,.:.'S���.j'�'',.�!Dg,1U ,
a 5;),4.0n.

�� '. \ ;q:... ,�"ir.-�., ,�::w:f �

!-"':"',� u.,ma ('o�abol'a'Gâo r2s,eit.\-
proporç30 elo número <;3

habEa"j'''':: 'por veículo e11

CAPITAL E

INVESTIM'ElNTOS' .",

da 'em

de 22.:3
'bilhQes

Aniversaria hoje, a 'linda
menina Claudia. filha do
casal dr. Antônio Grilho

(Vera). Logo mais, Claudia

recepcionará suas amiguí
nhas.

:: "
,

1

I'

Para melhor divulgar o

dia dos Namorados, a "Re
de' Feminina de Combate ao

Câncer", marcou o dia 13

próximo, para uma grande
noitada Junina, nos Salões
do Lira ;renis Clube.

• I,

-:-:-

Gente da Sociedade, pen
sa seriamente em levar a

luxuosa e honita peça "Ma

nequim" no Teatro Alvaro

de Carvalho, uma noite em

"Black-í\e", p,ró Instituição
Beneficente.

-:-:-1

São �aulo: No Santuário
do Sagrado :Coraç(:lo de Je

sí,i.s!):e.áJiZO�;.dia' fÍÍ p. p.as,
. sadfil, a certmQnia ,do C::lSq

menta de Tania Maria Melo
Pamplona, com o senhor

RogériO Mendonça. A 1'8Cep·
cão "tos. convÍdados deu·se

nqs salões de festa do Par

que das Hortel'lcias.

-:--;-
"

A "CODEC", logo mais

homenageará o grupo de A·

gentes de Viagens e Turis.
mo de Uruguai e Argentina,
com uma peixada na Lagôa
da Conceição.

-:-:-. *' * � ,_..:-:-

Angela Mária Machado

Pereira, um brotinho em fo
co na sociedade, que partici
pará do B'1ile Oficial das
Debutantes de 1965".

:;: * _'t
-:-:-:-

Será ;tltamente comemo

�nHlo, os "50 anos" do Clube
Nautico Riachuel0, no próxi
mo dia 30. Aeontecerá "Re
gata Internacional" e uma

movimentada soil'ée nos sa

lões do Lira Tenis Clube.

-:-:-- * * ::::
-:-:-

..."

Em Curitiba realizar-se-a
dia 27 próximo, .as 10 horas,
na Capela Menino Deus, a

cerimônia do casamento de
Maria Helena Gonç�ves,
com o senhor Ludwig ESche
nbarch,

'

i-:_:_ ;;: * * -:�:-

Também participará do

"Baile Oficial das Debutan
tes de 1965" a se realizar no

dia 14 de agôsto nos salões
do Clube Doze, o brotinho
Neusa, Filha do casal Arol
do Pessi.

-:-:- -:--=c-

Foram vistos jantando no

"American Bar" do Querên·
cia Palace: Dr. Claudio F.

Valente, Dr. Mauricio Reis,
senhor Gastão Mostardeiro
e senhor Galclino José Len
zi.

-:-:-

O Advogado Elio Viana e

Niracy Martins, marcaram

casamento para o mês de

julho. O acontecimento vai
reunir o mundo elegante
ela cidade de Blumenau.

-.-;:-.-
:'! ,;: -:-:-

Na última quarta-reíra,
Rogério, o pianista do jo
vem , "Society" deu "show",
no "4-merican Bar" do Que
rência Palace.

-:-:- ���
---

Deu entrevista na Rádio
Santa Catarina, comentando
sobre o Iançamento do "San
tacatarina Country Club", o

dr. Maurício dos Reis. ,

. -:-:- 'r. ", :�
\

Fomos informados que se

rá na próxima semana, a re

cepção do lançamento do
moderno e confortável "Sa
lão e Bar do Lux Hotel"

-:-:� ::: ,': :::
-.--'-.-

Na lista de hospedes do
Querênda Palace, proceden
te de Curitiba o dr. Milton'
Dall Negro e senhor Roher
to Robaina_

-:-:-

Em recente reunião, c�rto
grupo comentava a simpli
cidade e beleza morena, de
J-Ie!oisa Luz Costa.

�:-:-
:'� :!: :':

-

-:-:-

Deu rápida circulad� em

nossa cidade, o jovem se

nhor Jorge Marce!o, da ci
dade de Campos Novos.

-:-:-.
,', �...: -:-:-

Marcia, filha 'do casal dr.
Alcides Abreu (Sara), feste
jou ontem seu aniversário.

-:-:- :: :':
-:-:-

Em avião Presidenri'il,
chegará hoje a nossa capi.
tal, o Presidente Castelo
Branco, que no aeroporto
Hercílio Luz, ser;í recendo.
nado pelo governador Celso
Ramos, e Gabinetes Civil e

Militar, O Chefe da Nação,
Jogo mais, será' homeni'll{ea .

do com um jantar, 'no Palá.
cio de Despachos, . _ " .....

-::--:- -:-:-

. O Sen110r Oge Etcheg'l
rÇly, representou o senhor
Eduardo V. P. Gonçalves,
Diretor da Firma Produtos
Alimentícios Fleichrnann Li
mitada, no jantar .quando
foi entregue a "Bolsa de Es..
tudos" ao· acadêmico de En-'

genharia Industri"lJ, Vaner
Palma de Oliveira,

Tôdas aos Tardes no

vVQUERÊNCIA"

t.-

.Chá
-

Boa música
.Lanches Bom, serviço

·.Apedltivo Panorama
fi o. A- d'�','';'' n a�"
: � J' :' , '

• -! ',,' ,
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Josef Cerrnák forçam-se por conseguir u-
11'Ia apresentação mais obje
tiva e completa, mais ampla
e .prorcnda, da literatura
dos respectivos países des
sa parte do mundo. Durante

tores eontemporãneos, I o va

lar' documentário, e político
sociológico de suas obras.
De.outro lado, anteriormente
se editava, até ao exagêro.>
os grandes escritores .reàlis-

alguns anos se manifestou,
na Tchecoslováquia, um in
terêsse quase exclusivo pe
la' literatura r e a I i s t a,
na verdadeira .

acepção do.
têrmo, Apreciava-se, nos au-'

ge 'Luiz Borges, Julio Cor

tázar, Carlos Drumond de

Andrade e outros,

tas do passado. Entretanto,
agora são estudados, e come

çam a ser publicados, auto
res das diferentes correntes
Iíterãrtas e de orientação ar

tística. Simultâneamente, as
editoras, em sua maioria,
lutam por fazer prevalecer
exigências de caráter'de
massas, de. maneira que é
possível esperar, num futu
ro próximo, um verdadeiro
advento da literatura .Jatí
no-amerícana. Uma garan
tia ela boa marcha dêsse de
senvolvimento é o fato de

. que o ínterêsse pela tendên
cia mais complexa da poe
sia e da' prosa Iatino-amerí
cana se encontra nas obras
dos grandes autores, cuja
sígnífícação é hoje continen
tal e, mesmo, mundial. A A
mérica Latina está repre
sentada, dentro desta nova

corrente editorial, por .au
tores do .gabarito de Alejo
Carpentier, Juan Rulfo, Cal'
los Fuentes, Otávio 'Paz, Mi
.9.'llel An=el Asturías, Miguel
Otero Silva, M:irio Benedet-

, ti, Mário Vargas Llosa, Jor-

e Canela" Jorge Amado,"
"best-seller" na Tchecoslo- '

váquía, seguido do roman
ce "Marinha de Cada Pôrto"
de Moacir Lopes e os livros
de Carolina Maria de Jesus,
"Quarto de Despejo" de HeI'

,bert Sales, "Cascalho", cua
edição tcheca tem o título
de "Mais Dum que urna 'Pe-

o prosador guatemalteco
Miguel Angel Astúrias foi a

presentado com um livre

de reportagens "Weck-enc
na Guatemala". Contudo sus

verdadeira transcedêncía e,

tá .ern outro gênero, de ma

neíra que sua prosa consti

tuirá uma novidade para ()

leitor tohecostováco.
Da literatura equatoriana

publicaram-se dois roman

ces: "La Beldade de Alton

20 Diezcanseca e "El Chul
I

!::L
_
Rornera y Flores.", sob (l

título ele O l'?,an"z ele Quito"
r:$ Jorpe Loaza. Da literatu

ra boliviann saíu o Iivrr

";:-Josso Snngue" de Jesu

Larra.
A: iitera tura argentina p(

de sentir-se orgulhosa (,

publicacâo recente de t.;�('
de suns 0[)1':::o.5 traduzidas p2
ra o tcheco. A novela de A

Iredo Varela, "Rio Escuru'

,iá em sua quarta edição, :c

lém do J'Om'\l1Ge realista de
David 'Vínãs "Os Donos da
Terrn" e a antologia de cor

tos do autor espanhol Vi

tOl' S�\iz, naturalizado argr
t.ino, "E] Banquete", pu),
�'l(:!a sob o l'íl ulo de "O F

sidente J;':;letrõnico",
Com a ampííação dos hr

rtzorites- editoríalístícos ven.

tC\n1bénl mefhorando a quu
'(üt�rlP (h\� tl":1ctuções. E' lh�.
tirnável Dr:c se poder af
nar o mesmo elo, nível d
(' '):nent�írlos, os quais co

,

"'1U:1rn reca i:;ldo sôbre

ORBE-PRESS

,De ano para. ano' cresce,
na Tchecoslováquia, o ínto
rêsse pelos autores latino a

mericanos. As editoras es-

Literatúra Brasileira

A atividade 'editorial dos
últimos dois anos caracteri
za-se, ainda, pela lenta ex

tínção das velhas tendências
mas já começa a ressoar C0111

fôrça a palavra da nova ori

entação, muito mais objeti
va e sensível. Especialmente
a produção brasileira está

profusamente representada
no mercado tchecoslovaco
de livro. Dos autores clás
sicos brasileiros, surgiram
os contos de José de Alen
car, "Iracema e Ubírajara",
sob o título de "duas, Hístó
rias Indígenas", e a prosa
e cclhida com muito interês
se de Raul Porngéía, "O Ate- .

neu", e ,finalmente, o livro
"A Sogra" de Aluísio de A
zevedo, Dos. autores moder
nos apareceu, com uma

grande tiragem; na edição
popular Clube dos Leitores,
o romance "Gabriela, Cravo

-----------�-------------------

Juarei··.de bem politica
,I,' ,

como á dra Preciosa",
\

Poesia c Prosa
- Dos autores de lín[','ua cas

telhana surgiu nas Ii v rarías
tchecas um extraordínãrto
livro de contos do autor me
xícano Juan Rulfom "Planí
eie em Chamas", uma das
mais belas obras mexicanas
editadas na Tchecoslovaquía
Simultâneamente saiu (em

sua segunda cdícão ) "Os de

Baixo", de Maríano Azuela,
mexicano da geração passa
da, Uma surpresa e grande
êxito entre as os leitores

signíficou a obra elo escri
tor' venezuelano Mizuel Otu-
1'0 Silva "Cidade Morta e Vi

va?", compreendendo duas
das novelas curtas do au

tor "Casas Mortas" e "Es
crítoríos N.o 1" F.sse lívr

foi editado pelo Clupe dos
Leitores com cem mil exem
plares, Ur-ra edicão merító

ria é ,q antologia noétíca do
representante la!,ino:amel'i
e8no de modernismo, o Di

caraguano Ruben Dal'in, re

cém publicada com o tUplo
de sua obra fl.ll1daJ1wnh.:

. • . A ' :.

economlca
do 'com os ou"tros orgãos.

da administr'ação e' passou
a elaborar uma seríe de
visitas destinadas a con

cessão de despesas e a
.

di-
'mi'nuiçáo dos, deficits .nas

autarquias subordinadas a

.sua pasta. Mais adiante a

crescentou o mmístro da
viação: "Como ministro de
um governo presidencial eu

RIO, 20 (OE)' - O mi

nistro da viação Juarez

Tavora, declarou hoje que
é de sua intenção, colabo
rar sempre .

com a política
-tanti-i,nf)".>�ci'onária 'do g{l

vêrno ,federal. Em -entrevís
tà .a .ímprensa, desmentiu
que o Ministerio da Via'Çãa
não tenha nesse primeiro
ano da revolução colabora-

guém espere que 'eu deser
te no meio do caminha!

diria com toda. a tranque
za que no dia que a polití-'
ca do govêrno não entrar
na .mtnha consciência eu
saio. Enquanto ela estiver'
de .acôrdo COl�' o" meu pen

sarnento, : estou disposto a

aguentar o sacrifício até o

fim, P01:9.ue a política ao

gnvêrno é uma necessida
de pára. o Brasil, e nín-

....�
,

� (1�lo!Jnl(l;It.�·'a _.'

-":_��""':--

�----��----�----------------------�.----------�
--�-----------*---------------------

Maravilhas da Técnica e da Cultura
empregados, Fabricam tô
('3, a carroceria do cami'

nhão, de diversos tipos, de

ônibus e de trator, fabri

cc.ndo, integralmente, o

motor diesel, co'm' as po
tencias' de 90; 120' e 200
BP, E' uma fábrica enor

me, Olide passamos o dia

inteiro, \podendo pelt'corrp.l'
e observa.r tôdas as 'SU8S
deper::(loências. A ,fábrica
rossui uma cidadezinha,
dos

-

operá1'ios' 'e engenhei-
ros, que mu�to .me lem

hrou Volta Redonda, em

bora seja inH vêzes menor

pelo aspecto e pela ativi
dacIe, Ofereceram-'nos lá
um fabulóso coquetel , as

sim como' no
. Instituto cio

Cimento. Fabricam 30 car

ros por dia, conlpletamen
te ,pront.os para o mell'ca

do. O carro é integralmen
te de fabricação espanhOla
se.;ln� lta.vBr impoJ'�açâo' .de
-uma peça' que' seja. Ter�.'
exnol'l'U00' muito para a

América do Sul, e na Eu
ropa, para. a própria lLá
lia .

e mesmo para 'a rngIa
tel'ra fazendÓ bastant�' co
mércio com o México.

,Tudo isto foi o que
vimos em, Madrid, cidade

mo"'erpa, onde o povo, mu

lheres e' homens, andam
bem apresentados, dando
0' aspecto de '__prosperidade

(Continuação) /

sem entràd'a
sem ju·ro's '. '.

pelo pr�ç'o de- tabela

XVII

"Contns de Vida e t!e ESr)e- "Ylbros ele nlguns pour;Nossa visita técnica foi
ao EU (Instituto Naciol1i'.'
de Indústrias), que é ú ar·

gi'io a que pelrtencem tô
üas as indli"trias' espanhc
JUS,. órgão do ,govêrno, corr

auton.omia própria. Ao

INI ' pertencem. cêrca de
80% das ações de tôdas a�

indústrias da Espanha. O,)
dividendo;; destas ações
são empi'egados no plane
jamento e na execução de
novas indústrias, sendo dis
tribuidos ao povo apena�;'
20% das ações. Com L'sta
medida, tem a Espanha se
desenvolvido enormmnen,e

ampliando seu parque in

dustrial, passando segunào
as estatísticas, em cinCO

;��,,����,.�]1.11.º.��ir+c
, para rtnll� 'p:os gral1des pal-

se1j,' expot':tanores da Eul'u

, pa� poderlclo apre$entar
-, SQgull,d'O ê(l'()s� dizem • no

mercadó- interna,cionàl, n-a

'Europa, os' .preços m!llS
baixos' -o' _a' quàlidade mais

perfeita .. Achei ,esta org::,
niza_ção. é êste regtmen.
bastante i,Ílteiressantes;' em
bora sinta qu� .está· presen'
,ça demasiadà do govêrnoI
•

tire e- ábale muito a h:icia
tiva privada,

rqnç:�", Sim111trtEeanlcll1'e,
veio à luz e coleção revista
e aumentada dos' von;us de

juventude do poeta ehilPl.10
PaNo Neruda, auLo!' has+,un
te f'onheciclo na TcheeoL:s

váqui::!,. embóra essa ,oby�
tenha.. sido 'lpresentacla c:e
modo muito parcial: "Vinte
Poemas ele Amor· e Uma

Cancão Des0spemda". A tra

dução apareceu por motivo
do sexagésimo aniversá�'io
do autor.

ITão serh eJéaf-J'êro afirme

que a irnagem da liter.atUl
hi! ino·:) rlcricnna terá, nun

fnrlU'O não mL!!t o distantE
nentro do r:óntôx(;o cultul'2

t"hecoslovaco, uma ampli
('''io !T111itO sHtisfatóriq p�,
;'1.1n1):1s as partes. A rica
te1'8tltra dê!:;se grande (

Unente assumirá progre,
vamente, na Tchecoslcy

quia, o lugar que lhe corr�

popde na map'l da Literan
ra UniVf'l'Sal.

\ .

I

j
I

Concorrência Pública n. 6.5-314
,

COMUNICI\C\O
o DeparLamcnt0 Ci?ntr�{ (l.c r!O!i'Íl)t��.,t}� pi.fnte

jl\t(;rC:�5{lô.v8 4Uf' SP, 'tlt:'1U --aoe'tl:a' CD;,ti�t-r'êtrtf�{ 'Ptib)lca
prnza.dn para b dia 23 de maio, de, 196;).',

-

eünfOl'lTIe Ecli

publicacIo as fôl4as 11,0 5 do Diário Ofifiàl do Estado n,\.

7.806 _de 3/565, destinado a \"CTda de '\le1<;ulos paT� q Dire·
toria do Fomento e Defesa dá Prod�i9rw,

Maiores inforrr,:ações ,serão p'i"E;staclilS iliárÍt::lllt:lllLe, na
séde do Departamento Central de C01np�'a'!,;, ,l()('ali�ado a

Praç:a Lauro MüÚpl'. n.o 2.
'-

.

.
'

Florianópolis, 1[1 de, maio de" 19651
, nURENS VICTOR Dt\ STtVA

�
POR,MÊS

, Presidenie
21-5-6.'i,

S IM, E \' .E, liPELO FU'NDO ÇOOPERATIVO EXAMES DE MADÜREZAe riqueza.
O' ponto alto, para mim,

de, nossa estada na Espa
nha, foi a visita que' fize
mos 'a "E( Eséorcial", diS-,'
tal1te de Madrfd 60 Km. e

a fantástica cidade de To

ledo; distante de Madrid
80 Km.>
"EI Escorcial" é o mais

fabulosO castelo da Espa
nha, _

na ciqade do'· mesmo
nome, que foi residência
do rei Carlos V, por êle
constrlúdo .. E' um gigante
de tamanl,;lo, com' �s suas

tom'es ponteaguctas e seus

corredores infindáveis .. AD'

longe, êle já aparece; COrl-'
trastando "com a montd
nha verde e volumosa que
lhe serve de anteparo. E'

.

difícil d<:screver, tudo 'que
se vê em "el Escorial"
pois é umá riqueza infini
ta de elétalhes, qU� someIi
te vendo se pode sentir
sem descrever., Em "El. Es
coriaI" visitamos os arre

dores, indo a "Santa Cruz
deI Vale de la Caida�', cúns
truída por Frànco. atual
caudil,ho da Espanha (o

regimen aqui é a Monar

quia. estando Franco a 36
anos no poder e com direi
to de nomeár seu sucessor

Çl.uanclo.. lhe aprouver), em

homenagem aos sl'Jldados
mortos na guel'ir'a civil ela

Espanha, que· 'foi vitoriosa
Fizemos

-

aqui em Madrid com o comando de Fr!l.nco.

uma visita "ao Instituto Na � Não posso descrever esta
cionaI de Materiais de .enorme cruz, montada DO

Construção e Cimento. E- cimo da rocha, tendo em

,duardo Ribo, tipo do La- baixo, perfurada na mo""

boratório Nacional de En- tanha, uma igrejoa, in�gua
genharia Civil, de Lisboa lável, porque não tenho
embora bastante, inferior palavras com as quais pos·
e muito menor, E uma vi sa descrever tudo. tendo
sita. ainda, e a m'ais espe· sidô êste o l110nume'nto

taculrur, à fábrica "Pegado' mais impressionante que
d

. ,- -

t t e VI'
I

D.a nlin·h� viela e qu ,>e camlneoes Q' 1'"" '·01' 8, " v

fábriéa nova, tendo apenas .:m,elholr pOde mostrar a en
() mas bastante a1)a- ,genhosipade elo h�mern.,.

, I, "7..' ... .;k'.
�

I'" 1�
,

•
� , ;\;

-

1,

>!_1!Ii.5 O '"ii ti:p,ua),'

ViSit�lJlOS .

no INI P. lI(inÓl'fO
No�

.

di'as 8, 9. e 10 do 'pró
ximo mês de junho scrio
feito,> os primeiros exames

pelo Artigo 99, tanto pa�'�
nível ginasd.l (1.0 ciclo),
quanto para nível colegial

.

(2.0 ciclo).
As inscrições para 01> eX:l,

mes realizal'-se-ão de 14 n,

29 do cOl'lrente mês, das
18..50 às 22 horas, no Colé
gio Catarinense,

.

Os interessados deverão
apresenhar ,no ato da ins

crição a seguinte docmnen
tação:
a) Prôva de Hiade míni.-·

ma de 16 anos para o 1.0
ciclo e de 19 anos para o

2.0 ciclo, mediante apresen
tação de certificado de Ré:

gistro' Civil. ,

'b)
.

Prova de identid'ade,

\ c) Prova de quitação d'_

serviço' lnilitall·.
d) Prova de sanidade fi

sica e 'mental e de vacinçl

ção . anti-variólica ( C01'1

firma reconhecida).
, e) Prova de que voto
nns úlUmas eleições.
f) A Jotocópia nítida (1

'títÍ110' de eleitor substit

G-'!> segUintes documentm
certidão de idade: prol'.
de

- identÚladé; \ quitaç,;
eleitoral.

g) Trê�, fotografias 3:x.
e o' pagamento de Cr$
3.000 por disciplina no 'l.tr
da inscrição.

,

Ulteri{)Jl'es informaçõ
com o p. HonáriQ, no Co

gio Oatari�lense! no ex

diente aclll).l:!. indicado.

uma

enorme exposição, de indús·
tl�i'a e comércio, com mili
tas quadros de daclos esta
tísticos sôbre a produção
de energia elétrica, a side

rurgia, o petróleo, a. indús
tria automobilística, naval
aeronáutica, etc., impres-

"

sionando-me, enermemen

te, o stancl dedicaclo. ao 'tu

r.ism,o; onde se 'observavll,
a inscrição -" a maior in
dústria da, Espallha, - l<�'
de fate, é assim mesmo -

em 64 visitaram a Espa
nha 13 milhões de turistas
sendo que' êste ano esp<:
ram cêrca de 25 milhões
de turistas. O que impres
SlQna é que ..:na Espanha.
tõda existem '30 milhÇíes
de' habitantes. O turismo,
aqui , é olhado com todo
o carinho, e,l1contrapdo-se
por tôda parte, por tôd'a a

cidade, milh.ares de ôni-

bus, lotados, com guias
'em tôdas as línguas, sen10
bastante facilitado tudo

PROTt�IAsêw;
, �,' . (OL�YOS

.

\(-). e,7
� usa Óculos �

,

bem
, adoPto�?�

que diz com o turismo a

qui. A técniéa espanhola
no que diz respeito ;a ele

trecidade, chamou-ine mui
to a a tenção pelo espÍl;ito,
com processos que até a�o
ra não tinha visto'em par
te alguma, nem nos 'EEUU.

VENHA DEPRESSA CONHECER

N'EGÓCIO' DO MOMENTO
AUTOMÓVEL

PARAo MELH'OR

ADQUIRIR O, S'EU

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES COMPROMISSOSEM
,

.

I\

otendemas com exatidão
,� sua receita de óculos \
ÓTICA ESPECIALIZADA

,

MOD�RNO lABORATORIO

••• :+-'

Rua Felipe Schmidt.
Fones: 31·09 e 25-76
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tmbrtub a-,

; .:.;,'

senhora; Jovem Boneval
r'-ascimento e Srta. Ana.

Rosália Horvath; Sr. Nel
son }.<"'igueiredo e senhora
Sr. Geraldo Luiz FJ;ancisco
e senhora; Sr. Nílzomar
Tavares e S�llhora; Sr.
Nllton r. Alves e senhora:
Sr. Jupy Viana e senhora;
�r. Valerío Bratt c sonho-

Ana Rosália Horvath, SN.
Belarmína de Súuza Pires,
Sra. Delicia Olíveíra de
Souza, Sra.' Zelia Moure,
Sra. Perolína Orige. Srta.
Tcreza Origc Alzira Pos

senti, Sra. Alba Figueiredo
,Sra. ]\1ari(t Costa Jeremias,
destacaram-se pela ele
gàncía, t6d3S tra!!ando
modelos ela mais requinta-'
da moda atual.

e Sr:03.; Su.". Joaquim Lauda
Iino semia e I3ra; Sr. Níl-,
sornar 'l:av:1rcs e Sm; Sr.
Nilton Alves e 'Bra; SrJ,
G:"ddino Martins: Sr. Ha
milton Fernandes e

'

Sra;
Dr. Aod e sua encantadora ..
admiradora, srta. Ana Ro- "

salíu IloTYuih, muito ele- f
gante: Sr. Osmar Vit1Ll de ,
,",ouza; Sr. Tiaf;o Figucre- t_
elo e Era; Sr. Mauricio Cos "
(.:1 Mouro e cr8 � "

,

J: :7L.étCL
� !L�O & �B.RI ELIS ..\

Outro"Ginásio
Normal ra,

!lZOU"&ê nesta cidade, o en

l.i,ce matrímoníaí do [ovem
Nílso Inácio Alvcs, a1':0
runcíonario eh Cerâmíca
Ir',,·'jjj,ub8 S, A; com a

srta. l\lari Eltaa de Souza,
ola socic(;"'tc1e portos icgreu-
6(�.

Outro município catar!
nens eagradoceu ao Gover
nadar do E:stado de Santa
Catarina.
O sr. Celso Ramos, rece-"

bou mensagem dêste teôr:
"En, nome dos munícípes
de Atalantn venho de pú
blico agradecer crísçâo Oi
nãsío Normal desta cidade.
Cordiais Saudações, Horst
Hvízdalek, Prefeito Munici
par'.

Padrinhos da 1101va , Jo
vem Geraldo Figueredo l.

SrLa., Maria Conceição COS
tu Moure; Sr. Arduino Pi
res c senhora; Sir. Teodorr
co Rufino de' Souza c Se-

I
nhora; Br, Manoel Augus-
to Figueiredo e senhora:
<Tovem Roberto Rufilly de
Souza, e Srta. ROSf1 Rufi", J
ele Souza; Sr. Mario Minei-
1'0 e senhora; Sr. Orion RJ

sa e senhora; sr. Ora.nê
Rosa e senhora ,r-----·-

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

'ECOPLAt\j

Presentes ainda, dando
maior realce à festa. nU1)
cial, Sr. Geraldo S011U t�

. 3ra:. Jovem Geraldo Fiffue
"l'!'I;() r: sua encantadora
noiva: f::-r. Otavio Posscnti
c Sm; Sr. Adolfo Ferrelra
e, Sra; Sr. Augusto Garcia

Da soeiedade (TJt�lum::tl-·.
se, �)r, Fru,!'c�;!CO Rufino dr; _f;1oufa f) Sm; Srt,a. H.,.: ;.:[1,
Hufi"ll de ROUba multo ,�if'; _
f UJ t G: Se,1., l\ 'I toníera ,
Coal,l di" SO[1Z:3.: Jov':l1_l Ho- lei
bert O Rufino de Souza, fi'
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;':,;OS:3,:; na j\ln.trj,!-, 0'3 CO;l

"ld8àos furam recepcíona
dos na rcsídêucia ciG ru
míüacns (:a norvu.
l"C1'8,1ll padrinhos do uc:

\>0: Er Urbano Goulurt e

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

A V I ,S O MuiLa uLenciosos j):ll'd
com os cOllvldad0s, os pais
ds, noiva" Sr. I\nLonJo Hu

fino de '8auza 0 Shl 1va

ne e Sr. VicLor Alves ç Bn.

Joano Al \'0S,
I", "1 t,, f'-1 t, I ' -1 ..'�J .: \,_t \

o Dan��{l RegíonaJ de Deser;tvolvíme�1to
do extremo Sul _,_ BHDE, faz saber que do
dia 20, Ú 27 estarão abertas inscnçoes para
1 este prü�llchjmento de uma vaga de'Conta
(101'. A�, :nscriçoos - poderão ser feitas na

Agência do Banco, Praça XV de, Nov,embl�o,
11, 1 5. andar � sala 504, das 14 às 17 ho
ras. Idade máxima: 30 anos.

Hequisitos:
;1') Certificado Serviço Militar.
b) Titulo EleitoraL

rcononlic
Os familiares C'�l Sn.

Mari Elisa, SI', Manoel /}, u-

gusLo Figuercdo c Sra"
l1lostraram-:::e sempn' a"

tenciosos pura com os CO:l

viclados, proc'Uirnndo SN'V'-'
Irnl do: l1lelbor form.l POH
�tVeJ

-� t', f ...'. II. I�-

')') 1:' sr'.... ,:,)-;)- ;)

Sra. Dufccnõar' PCrf!?!to
Goulart, Sr\t�l" Maria <':on

, ceição Costa Mome, SrtA

....t,••

linha CIMO

Ao fazer.o lançamento sem precedente no mer

cado ínobiliário _fl-flcional,' d� .sua maravilhosa e

Inédità linha (f.G�/llSSjoll{11 de móveis residen�
ciais, M'ÓVEIS--'CIMO se' congratula com seus

freguêses e amigos, e todos aqueles que contri·
buiram de alguma forma para que fosse possíR
yel. a conquista dessa realidade, que vem criar
uma n�:Y:,f1 concepção de rar'a beleza· a

"ilha 'Q;_/assiollal MÓVEI� CIMO.

Em qUél.lquer da� lojas CIMO.
I I'lá conh.ecer a 8ua deslumbrª!1te _ilt 'l�l-

, '

� ,

·MOVEI
ACta, [1 ll1tCidnd�

,
.

\

, ,

::> \NT,,\ Catarina, . hoje,
r';ccix-r,. :1 vísíta elo Presí
Jt'>;V: \.:J n;�públic3, -- ]\'18,
rcchal Cs,�,t('lo Rml1co, que
as (J; izc 118. será rccebioo
I OlH hOTH'US protocolares.
Mtas au toridades cÍYi� m:

j'1.ares f �;,:!,:;siá;:!tlcas esta
r:1.0 no Aeroporto Hercílto
1 ,11?:. �"').� ,�u 0c.:per0 r o ilustre
v'síta dc' '-�1J" pela: prlrneíra
\��'7 "rlç�f'1"tllJ:?rcarA 'no ft�sta
{lf] (k�"l,., Cj\r6 nS5umlu <)

O(l\'�;rl'O

o COMANDO do Quinfa
Dist r' to Na'l �l 110j e recep-�
eiot'3 r:\ cnm um al1noço \',

P1"�S' "erl�r CS.stel_o Br;:mco
F«tari'io pl'(,;Sentes no ev-e!1-
to 'ulws autoridades civis
l1lilita,�es e ec1esiásticas.

n GOVERNO 4Q Estado.
t€cepcionurá. C0111 um j,an
,1ar 1") Palú(�io •.Ij,g1.'Qt1onllca,
I) P1"e!"rientr� C[j,stelo 'Brl}!l
co f; co:,n :t!ya 1'rei!4eI;lC1·a.1.
PAnTlCIPANDO no" . Co

nlitiva Pres!4encia Sel)_horà'
Sahraclor Dinlz, rillla' d.:!
Prc:,icknto Castelo Branco
fiue ::wrá recepciom"cla f)'.;)
l'ij- Sra. Edith Gamo. Ra
mos.

')S' COM}'ES; do.,rJ �xér
-, ,cito Qelletal""Justino Alves

',� :naBtoo; •Brlga<illlr� I),í:>mai.,

-"ReJs da 5:. Zona Aérda,:; Ge
núal- Aurélio do'" c'::t�D\I),
(1,1 15, Rcgiao Militar:'õ, 13rl
Q'udfiro Peralta, da E.' ·A.
110 Pr �:tná. pa rticipa�i>.o dhI \
00ln ii :ya PresidenclÓl. ,O
i\_ I n' I ral1 tp A u rc') I?ab ta.s
.'T'orr:)�. Com!�. 'do 5. t}1.s
h"�to Nuval. o a�)flt.Tião" �li)s
COtntes, do Sul' do Pais.

A l\!ARINfÚ, 'dl')
.

Guerra
1'0 próxinlo di:} 'enz.e:: cJ':)
.lanho ser!} ,horricn�ea4a.
p�la socieej.,a4e· 'c:'J-tarineIl�,
i'OlT! ��cgante bª-Ue' '�� "gi
Ifl" no tira T.: C;" �rll hà
!:penager� �'�' f'tl�eit() Den
tenârio "da Sátaihà NAval
elo Riaghuelo. Damas �a-
t ronC8SCS marcaram a prl-'
meira remlião realizada nl)

quefl'ência Pa'ace. combi
nando o programa do es
perado acontecimento.

A ilSSOCIAÇAO Coral cl::;
Fpolis., em junho próxi�o"
irá à !Uo do' Sul. Antes irá
à Colônia de San'ta The
reza.

AIvL.<\_}/HA em Blumenall,
será realizado o Balle. de

Coroação d.e M1Ss Banta
CatarIna de 1965 '...... Sônia
JI"ta,riá Pinho Zh't1erinapn,
lla S. D" "Carlos Gomes".
com a orquestra Cassino de
Sevilha. Antes d&! enbreg'],
da faixa ,'límbol1ea à Sônia
Maria" havetá um desfile
de cinco fantasias do Ba'
le Municipal de Fpol1s. 63,
aténdcndo \!,m convite dOil
niários Associados ,em San
ta Catarina.

SôNIA Oliveira, arnanhã

'reccpcionará convidadocl
nara ' comemorai' quinze
'primaveras.

,,>,
O CO::lTUREIHO 'Lenzi•.

confecionundo ul;11 bpnito '

!J1odé:u de !laIa "ara; a sr:':"
! �.._. i"" �

uhorà Traute Zádl'oz�� va
ra o baile do dia onze de
junho n6 tJu."'lt.

"

•
•
.'
,
•

, BLUM��.'\U,. em grandes. • '

prê�ar,'!<tiv9S;:P8i�" :t'eceh� ( I
_é i�,a.nllã IO� ?residim,te ,Cas'-' , .•tela

\'
Branco. Gonfonne di·

'

Vlfl�é( ó�e'l:ll� .,aCQlltec,erá �,.
_,ip:l;."gtJ.�que� ��n: �dtciQ.-:o:'_' f;,�:�
nf!.� 'T!!-oajaras- T:(C., "

•
•
f,
i,

'

, J",
"

�'."
'"
•
•
•
•
..
• ,',o

•
,
.
-
�.
•
-
'.
,
•
f

, "-1'.
'.
•
•
•
•
,
•
•
,
•
•
•
f
•
•
,
•
•
-
_,

• �' �
f

1. ; f ';O' 1 " 'I 1

,1

ENCONTRA-SE acama

da (,tn S!!U apto a Sra. Zil-
ma Seára, que
• I �(;o bem

está. .'

A SENHOR�\. Almírant.e
Aureo (Nice) Torres. pro
\ íuencíando

-

elegante mo

delo de g>a lu, para" o baile

qno:; será em homenagem
ao I Centenário ela E'ata
Pu lITr.\'al elo Rjnc1ll�elo,
,rn onze' próximo no Llrá
T" C ..

APA'rn.oNI::SSF.i
nhora Ex-Qovernador
Aderba! Ramos da
6:!'colheu um bonito

Dr.
Si, v,a,
l:'l�O-

dclo palr<:l. o Baile de Gala
rm hOll1euagem a Maril'lha
no dia 11 de Junho.

- DEVERãO chegur a

'esta' C�pital, e participar do
fi lmoço ,no Comandá do 5.

DiRtri.,to }lTaYar,- (JS S(lnado
res AtiUo Fontanà' e An-
tonio Ca.rlos K;onder Rels.
De1)utados Federais: Joa.':
qvj'�',Ral110S� Ll'j.e'rte Vieira •.
Ar,-oldo Carvalho e Alvan
Càtii.,,).

ENTRE 'as, Patroncsse6
do 13aÚe que serã em ho

IU'eIiàge'm ao I Cen�llário
da .B.N.A., a Senhora, De·

put':J.do Alvaro (I,.o�rdes)
�1.tão que Virá do Ri�r , ,de
J'anei�ô, p::ga;. o elegante e

,.p�o ',�collt§ciniento
ptdi:n�\!i�O pela socleda'de
cá-tlarinense. i, •

' ,

'" •

�

t.
,

- I

". ':
�:�'.� .,.... �.,,� 1; �

';'�Á- tal�hdo:ào Bi;.lt�
dê ciàia: de onze de j,unho,
tie 131úmehau virão vinte
casais, convidados da Pa

tron�sse Benhora Traute
Zadrozny.

EM. GRANDE rubvimemo
08 Srs. Dr. F�:vio Vieira,
I.)he1e do Gibmete de Re-'

láções' pú'blicas c' Professor
Nclson Luiz Teixeira Nu

nes, Chefp do CerImonial.
que está acompanhado dú

Ministro Palllo Paranagu,t,
Chefe

-

do Cerimonial do

"Rresidente doa. República,
que ontem estiveram em

Lilumonau
'

o ba. l\'lAURICIO Doa
Reis, Presidente do Sa.nta

catarin,a Gountry Clube,
cotá obtendo apóio, da 80-

dedade florianopolit::Ll1J.
pel\]< fundação da referida
$ocieclade,

EM .confecção, ,o jot,�1-al
"nadar na Sociedadef',
pàra () l.ànçaméllto do ,seu'.
segundo nÚmero. Artes, Cl

nema, decoração; conselho,,;1
mcd�&cs, Ulusica, crônicas
sociiiis. poc()ia, lll'Op,as, tu··.
�rlsmo., teu.tro, Qdolltologi:l
e etc., sáo colunas do Il'efe
rIdo, JorÍ'lül dirlgid'ó ,pe�o
ÇOlUllista - Dia pri�neiro
próximo a data ludieaq.t
para o s!::u lançamento 110'

Qlérênci� Pala.ce com um
"bOQ".,

/
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, li,Pr$te1:mra Mun1�lpal
4. Florianópolis" comunica
aos interessados que 'só 0;.'

certará .requerírnentc de
"Alvàrás ,de Licença" para
construção dêsde qu e s=�

Jam obedeci .os as seguin
tes 'normas:

1. - Apresentação dos

proj etos :.' e reforma, re

co' strução, ampl.ação, a

or ésc.mo ou construção no

va, devidamente assinados
pelo proprietária, autor e

co+strutor da Obra; .,.

2. - Apresentação do'
Oertíricar'o de Reg!stro' rIe
covstrucão entre o propríe
tárío e o Responsável Téc
nico no, CREA, CONSELHO,
REGIO:',AL DE ENGENHA
RIA E' ARQTJITETURA -

ica. Região;
3 .

..:.... Aprovação p�évia ::1.0
projeto de reforma, recons
trução, ampliação, acrésoí-

mo e eonstrução nove p�-.r;

Departamento <1e Saúq.e
Púb::éa -,1. Dlstr}to sã
nitário;
4. - .No caso partíeular

ds.s Cc·i' st.ruções em terre
no de Ma,:lnha, a permís-
5:,0 c.a Capíta.nla dos Por

tos de Bta. oatarína:
5. - No caso -le

......:
zona

G!<�NEBRA, (OE) A

-Gonft1i:&lc.ia Intern'ac10n.:ü

Lia Trabalbo que se ínsta-:

jará nesta cíuade, a 2 de

junhO vindouro, e�aminara
(�OlllO as ccopemtívas po-

'f"r' u '
ra Estreito) per

rn.ssão do DEPA.'1.TAMEN
TO� NACIONAL DE POR
TOS E VIAs NAVEGÂ
VK"S;

6. - Apr"se""tação b
.

"Habite-se" do' Departa
mento de '2'aúde Públícs
sempre que se requeira o
.' HABITE-SE" na Prefei-
tura. ,

derão beneficiar, econômí
CJ, c socialmente, os países
éU1' desenvolvimento.
As coperatívas têm por

objetivo beneficiar seus

próprios membros, que
_ .. - ....._-

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

Um relatório preparada'
para a conrerêncía mostra
que o movimento cooper-e
tivísta cresceu censíderã
velments r a maioria dos
países avançados e está
ganhando terreno em muí
tas nações em desenvolvi
mento. Em alguns países
em desenvolvimento, já se

obtiveram notáveis resulta":'
dos - afirma o relatório.

que tal ava.íação poderá
inspirar os países· mem

bros da ILO a promover efi
cientes cooperativas de

'
I

produtores, consumidores e

trabalhadores.
Ao mesmo tempo, de-

clararam que os c'ebates

ajüdarãb a ILO a adaptar
os seus programas de as-.
slstência às cooperatlvas
às cambiantes necessidades
dos países em desenvolvi-
mento.

usam seus serviços e con

somem os seus produtos.
Esta será a primeira vez

que -a Organização. Inter
n a c i o n a I do Trabalho
(ILO) c'edieará um. item
separado do ternário de
suas conferências anuais
às cooperativas.

Disseram funcionários
que as discussões· do órgão
supremo da !LO avaIarào
a experiência mundial das
coperatívas. Acreditam em

'As referêr-c'as do rela

,tórIo ao progresso c'as.
cooperatrvas nos países em

desenvo'vímento demons
tram f"ue' o movimento co

operatlvísta sr-co-frou cam

po favorável para incenti
var progr-esso ai'..;na maior.

"por Isso que vai ao en

cO""'t'(9 rla� l'1ec"ss'clades da

popu'acão e da economta
nacional".

Ba ncn do Br"asil S� A.
Carteira de Comércio Exterior Flor'a"'ópo::s

de 1965.
Gal. Paulo 'w. Vieira

da Rosa
Prefeito Municipal

de mna

CO�UNICÇAO N.o '16(,

AV�SO AS EMPRESA.SA CAHTEIRA DE COMl!:RCIO EXTER�OR' torna pü
'blico, com base. no disposto �1O art. 2.,0 do Decreto n.o ..

" 55.664, de 25-3-65, que .0.8 formulãríos de licença de expor
taçã,o e' de guia de embarque referidos no art. 41 do De
creto n.o 42.ll20, de 16-12-57, e no Decreto n.o 44.916, ' de
-28·11-58,..serão, a partir de 24 do corrente, substituídos por
formulário único, o qual poderá ser adquírído nas agên
cias do grupo CACEX. A f6lha de rosto do nõvo 1o'rmulá
rio conterá as instruções necessárias para o seu preen-
chimento. .

,.

Nos C!1..'30S de exportações de café - que não estão su

jciÍ;as a licença da CACEX - serão utilizadas apenas as

vias da' guia de embarque do formulário único, podendo
os exportadores acrescentar tantas vias: 'quantas necessã
ri.!>.s para o contrõle e a fiscalização dos órgãos interessa-" '.

dos.
"

,

-----_.__._-

MiJnic�pfO de Florianúpolis
,Secretaria de Admin�stração
Secção de Serviços Gerais

E D I T A LN. 130'

o Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industríár.os, Delegacia em Santa Cata
rina, avisa às Empresas, que .as contribui.. I

ções a êle devidas, em virtude de convênios
firmados, poderão ser, r-ecolhidas nos seguin
tes Bancos:

'BANCO INCO SIA - Agênc'a em

EflUa) �e Convocarão O" í6.5
A Diretoria do AÉRO CLUBW, Dl!: SAl\íTA Ct�TAR:rNA.

('1,e acôrdo com o artigo 24" dos Estatutos em vip,'ôr. CON·
VOCA. seus. essccíadcs em dia com a Tesouraria. nara a

Assembléia Geral Extraordinária" que fa"'á realizar na
dia 23 de Maio corrente." no Hangar da entidade, em cam
pinas,. ás" 8 horas, para tratar:

1 - Alu-ruel de um terreno
2 .....: Estudo da reforma dos Est.atu�os
'3 - Assuntos p:e,."i<; r1,e ;"te,.esse· ri" sÕc�edade ..

Floríanópolís, 1 fl 'ne 1I1Hi" oe 1961),
MAURO SOUZA - PRESIDE'I\T'T'�

21·5·65.

rete Miaria das Graças
Corrêa, Zilma Maria Souza
L05a Maria de Anc.'..ade,
Valdecir Lemos, Gilberto

Rodrigues Lívern, Maria

]!'erp�n:'es, Maurilio Gon

çalves dos Santos, Floris
ma Candido Costa, Marle
ne Vargas, Antônio Carlos

Garcia, Iracena '�eara Po

liodoro, Ala� Paulo dos
Santos Lanes; La'r Telresi
l'lha Vel'tura, Marly Ter.e
sinha' Campos, Ivam Duar
te Santos, Augusto Severi-
no, C"ara Lucia Miller, An
tÔJ.1la Verina Damascenn,
Gentil S!queira Neto. p,)

dro Bento ....Vieira, Santa
Iz'abel Pires Gomes, Orlan
dina Mitanda, Arlete Mo..;
Iraes, 'S05rgio Li:).urenço, VaI
ter Cesar Pirés, Luiz Car
los Olineslt, Pa�lo Roberto

,

'LoP\!s, Sebastião' La:.trindo
Tânia Maria da" Silva, Ia:'
ra d9s SaYJtos, Jo�o Au-

.

""

. ._��.-:;- ..

gustQ da costa.' �l'zabete :' ,��� _ ,�f �f>.,�•• ,

;!:c,����a'Lau�:l'��:;��"� Pror�joig�- Anast_á�io Kt(ZfBS
Souza, Valdir 'J:osé dos

31Santos, Salete Tiel: Adenit,
. C.R.M - .

Mauricio �a S'l"'a, Eucli- P' f' O May Perel·'rades EugêJ.1lo Femeira, Se· 'ro. scar I �
'

•.

bastlà"a I

Si'va, Dilma Ro- 811'\6A ti Id'
. C.R.M --- 57

sa gos,"'ho./Va lVla A-, ,

maral Sagaz, Saléz:o Pau Professôi�s� d�l FacUldade de Medicina
lo Coelho, Alcides Luiz

-Dcenças 'Infecciosas e Parasitár'as-
castro, "Roséll Teresinh l .

Trilha, Ivarir Vie'ira, ,JaYle -EXA�ES DE SAÚÚE-'
I

. te Pereira, Graciollnda P'3 Consultório;· TeTh311te Silveira, 15 Sala 103
reira, Petro"1.i"ha Ju""kes, .

..:..:...:.' F'o'ne 2405,Laureci Elvira Vie!':'a, Ber- '.

nadete Menez�s, Baul ,Mi l�rár:o: J 5 As Ú�\'h�ra$
guel>' de Oliveira, Rosange-
la Noe�"a da Silva, Lauda
mar Vieira !<'ilho, Maria I
nês F"r�e1r� i I\r'

... ··;,.....I.;.,(')
.1ulio Rosa Neto, Rejani
Maria Cor�ova, Mar a :de

glna Espindola, Rosana
Mar'a Vieira, Romilda d'�

Silva, Catai':ll'1l Makowies
ky, Nadia 'Ellva Silva, An

tônio (Wveira.
ADMINTSTRAÇAO DOS

CEMITERIOS
.

PUBL'1:COS
em 17 de maio de 19615.

AOMINISTRADOR GERAL
CID X. A. GONÇALVES

Florianópolis
)3anco de Srédito Real de Minas
rais S/A
Banco de Crédito Real de Minas
Cátarina S/A
Banco Sul do Brasil SIA

De acôrdo com a, Lei no.

246 de 15 de Novembro de
1955 em seu artígo no.

1.793§ parágrafo 10., con

vído, a todos os Interessa
dos pelos restos mortais
de crianças constantes da

relação abaixo, inumados
n�sta Necrópole, ctr.iO pra
zo de sepultamento está
terminado, ou terminará
dentro de 6 meses, para

. no prazo de (30) trinta
dias a contar da data em'

que completa (i) três 9,

nos de sepultamento, re

q\:ierer t:)xumação, afora
mento ou ànrendamemto
nos respectivos terrenos ou

nichos, para depósito dos
mesmos, sob pena d� fin
do

.

o prazo, que nã.ó será
DR.. PEDRO -PAULO PAVESI _ ADVOGADO prorrogado, ser feita por

ABELARDO D. BLUMENBERG. PERSI :A. DADN. MARIO esta Administ:r:ação e re-
t' DE OLIVEIRA � PEDRO ':PALOSCHI· movi'o os mesmos para

.

Solicitadores' • '0 Ossuárl0 Comum�
.

"' R�a' Conselheiro Mafra "'....: 48 � SaJa z:. Adl3.lgi Machado, Lucla-
AcÕe.� Cíveis - 'Trábâ·llifst.ll-S, 4:1enl�l"cilrls. Previdência ;"'na' daf�Sirvâ�<Sa"ltos,"":NiIcia

Social Lei n. 4494 "Inquilinato" - Consultas D'(I.'!'l1\· Rodrigues,' Malria dos San

mente d� 8.00 às 12 e das 14',00 às 17 hs.... tos. Maria Tholl, Marli S�

cheidemantel, Ana Lucia

Medeiros, Maria ArÍastácla
Maria de" Lourdes Si'velra
Valter O'ivelra, Valci Val
ter Oliv.!"lra: LeHa Maq;à
lhães, Antônio Calrlos Da
masco, Valdir Lemds,' Ma
ria Pereira, José da Silva,
Ione Tpi'êesipha Re'l)s: Lu

ciano peluso Miácedo, Ma
ria Neuza Souza. Marli A

maral Gerber, Hede,?ar, AI
m!ro �a'91stane, José Cu-
nha, O'a.udemar Ivo de

'Souza, Luiz Goes, Luis
GO"',z3..ga OliveIra,

.

Gefer
SO'" Calvet, l\I!ial'la, Pereira
João L011es, S�rgio L111z

Som'a, .Tosé C'au .TIo da Sil
. velra. Eliete Lucla

__Matjás

Miguel Vieira. Maria Hel�
na dos Passos. Luc;a Ten-e
sl"ha Espl,.,dola: Valter I'le
Almeida Vlel'l'a, Maria He

lel'a dos 'Passos. Lucia Tp

resll'ha Espi"rlola, VaUer
de !Alme�na: Fi'ho, Rosinha
Mar1a; Barbosa, Isabel de.
Lima Cardoso, lone Marg

Ge-

Ge- .Rio de Janeíro (GB), 14 de maio de 1965

(a) Aldo B. Franco - Diretor
(a) Euclide!l Parentes de Miran�a -'- Gere1,1te

23·5-65 ,Para fins de' recolhimento as Guias 'em'
modê�o própóo deveráü ser emitidas em 3

(três vias
, Ac contribuições com mais de três (3)

meses de atr;aw' continuarão a s·er recolhidaf
nos órgãos, arr·ecadadores próprios do Insti
tuto.

Flo:rianópoDs, 17 d,e maio de 1965
.

Ass. Ewaldo Mossimann
Delegado.

25-5-65,

Um à ru<'1 Frrnando ;'lI'r

'T'ratar no local.
4')

fLAMUlAS
---"----, _" -_._-- - ._""-,

Confeccionam-se Flâmu]as. Informações nesta Ite "'1
t:ã.o com OSl\'IAR ou telefolle - '3022. U· .,. ! (' � If"'. '-

nlv:rs úa(Le oe Jt:n�a lÓt[J na

Div:são de Ma:er:al
. Escritório de Advocacia

-

'1\.0-· '"

� Dh:e�9'p.' da
..

:2. ?:, .Mlate;:-i�l"�� IUlfvaIs,lr\,:A de
Sa.nta Cat'3.J:WS';" 'de' 1menfe.., aut,J�i:;a.do •

P61,O j.\Jll:l.':,íl 'í,;;o
Reitor, fáz c'ie�te"'aos �inter·e���é.lJs que ;e acha abert�"�8!l:
c:orrência pública à.prazada par'1. às 15,00 hL ras do dia 4
de junho do corrente ano, para aquisição de l11.)di)"os pe·
dagógicos para ensino de matemática, destinad:Js à E}sco·
_h de �n'5en�,aria Industr-:al desta Un1ve"'Oid8de.

.
Maiores esclarecimentos poderão ser ob�id:::s na Di·

visãc do Mater�al da Fe',V;r a da [J, '3
no horário das 13,00 às 17,00 horas,

C ns:L....:.

nivisão de M��terjnl, e'" l!J:ie :nai: de ln,,',
José Fortkamp - ·D'fRF ...."-'

21·565

..
- _._--- �-_ ..... ,_-�

,

Par:kipaçãoA.

PRO-GR�r�A"DO MES.
:,.; .

' Eutichio Prazeres e Sra. e
Vva. Olívia F. de Fai:a

têm o prazer d:e par:icipar o

noivado de seus filhos
Elo!sa e Araraí

Biguáçu, 5/5/1965
Cel.T.eixeira ";e OJivera,5

Bom, 2

MES';DE'MAio
30/5 - ENCONTRO 008 BROTINHOS ...- Inicio às

21 horas
l\ms D� JUNHO

Orquestra ""ESPETACULQ VIENENSE" às 229/6
hOrM

MEf? DE .TT,I-LHO
3/7 -:- :F'esta Junma - Inicio às 22 horas
9/7 � Orquestra "FANTASIM3 DE ESPANHA"

Início às 22 hóras.

OBS�RVAÇÀ0: Para as festalS dos dias 9/5-Q/6-317
e.!I/7 - RESERVAS Dl!: MESAS NA SECRETÀRIA DO

,�LUl3E.
-

.

Rua Rua João

--;--- .._- _._.- .. _--�:_. ._--�-

REX - M: J«J\.) E f'A I Ei\1 tS

Agent� Oficial de Propriedade
I 1:.��ustr ia i

IRegü;tru de marcas pate'nt�s de !IlVen,
;30 nCIpe� c.Oi11CrclâlS; t!tu!os de estahel�.:::i
mento jnsígnias frases de j)ropaganda f mai"

'as Je export�ções
..

Ruo -Tenentl SilVCll'a. 2� - t. dnd&.
Sala 3 - Alto::. dê.! CüSCl Nair - Floria

nópo);� - - Célixê-I Poqéll q7 ... - Fone :10 � 2

BALCONISTAS PODERAO
ESPERAR SF,NTADAS:
Conforme é lia conhecimen· '

to d'l classe balconista, fo:

ram modificados artigos dO

decreto 5 'i.52, referente à.

higiene do trabalho. A refe-

rida modificação permitii-á
que os err pregados e.." gê
ral, que tl'abalham h�bit'lal
"!',ente de pé, ,como é o C"lSO

dos balcO!listas, poss9.m sen

t9.r sempl e que possivel. Pa

ra o conhecimento d'Js in�

teress2dos. transcrevo a no

va -redação.
Art. 1 o '"\ O art. 190 do

-,- _

O 1. A. P. I. E A PREVI
DENCIA SOCIAL RURAL:
- Encontram-se em Floria

nópolis os srs. Gentil For

tes, José Euripedes Vieira

Pfldrinha, Moyses Halegua,
Hélio Moreira Gomes, Isaac
C9.lneiros 'Bonfim e Hilton,
Queiro'�, fiscais. do Institu
tI!) aos ·Indús;triários, tive a

qui Se' encontram cbm a fi

nalidade de implantação em

nosso Estado do Serviço de
, Previdência

.

Social,
-

que se

rá administ.rado pelo !. A.

P. 1.
No' dec0rrer desta sema

na, segundo fomos inf.-,r0"Í>

dos pelo dr. J?'lulo Felipe,
Olle f0; nesilSnado como Re

presentante da P.' S. R._ eTl1

Santa Catarin". a eClu;.pe de

técnic('s se�;t'á corrI' d!')st�-
'no ao interior do Est"c'I_, a

fim de entral' '6"1 entendi·
mento com emprésas, C00\)e
r::>Íivp"l é com ",S Aóên', s

do IN"I. no sentirlo d� im

trul·l,9s a res1"eit" <iI') f"n-�'1

'nA,l'""'entf) - 'X�(\nih..,p,.,�
�Clntri\._tt".""e� (\ 'crmne" S

na 'hf,1")e"· ....i"'s - O" �r..·,l.

,v; ....... .: .... C"' .......... .:o:al M''t!'?l em T",,(T....lO

o território bra"UE:,,:(). '; :.'

Coluna Agropecuária1
, i do Leiteiro, situada á rua

Araújo de Figueiredo, 22,
em Florianópolis, que está

, mantendo contato: ,com os

produtores de tão' import::l�
te cert'lme.

.. IXa. Exposição de G�do

Leiteiro no Estado' de São
Paulo

Deverá realizar'se no
. pe

ríodo de 3 a 15 de junho
próxiJ?o, sob o patroci;io
do Departamento da Produ

ção Animal do Est'ldo de
São Paulo e com colabora

ção da Associação Paulista

de Criadores de Bovjnos e

das demais Associações de

Registro Genealógico. a' IX

Exposição de Gado Leiteiro

que terá por iocal o Parque

l"ernaJiido Cost'1, na capital
paulista. .•

Dando conhecimento des

te ,aco'ntecimento aos pecua

ris tas de Santa Catarina, es

peramos que os nossos cria

doves, aproveitem esta mag

nífica oportunidade' para as

sistirem a uma grande ex

posicão e estabelecerem con

tatos C"l'Y! os nenu'lristas ne

'outros Estad6s bem como
debaterem assuntos de inter

resse do Estado de Santa

Catari.na:
InrFcarnos. para me'ho"es

escc1nrec�m'1:mtos sôbre éste

a Assodacão Cqta·

-CriacJ.or�s d.e' a�·
.._::;::;,"/.,7;r:ri'J�?'�,..J,' :ri'

:�, ·",<:l·iJ;��:;'::·;::X;

.. Capim Lanudo, o C;tpim
que se Planta uma '59 Vez

E' o que acontece 'a quem
semeia capim lanudo. Popu
lar na ·Europa, de Port.u�·al
à Inglaterra e Nova Zehn

dia, onde o chamam de Yor

l�:;hir", Fog. Embora ná-i fi

gure entre os pastos de pri
IJ.1.eira classe. como Ó llze

vém e o "b1ue-ç;r!Jss". flca

para sempre nos pastos on

de o semearam Urrl'l vez na

entrilda do invern'). NaLi'ro

da Enropa fl'1Í int.roduzi;-'o
nos Estados .Unidos, onde

existe em 5� dos AR B�t"lod�s
No :R,io n""nrJ.e ri!) Sn1. é

conheddo de ,.,.,,,it.,,s n",.,<; e

aqueles que o S8"'Yle'l,ram di

zem d"', sua lon'revidade. Pe'
siste he1"Y1 11<1, lnt'l, C'lnt.ra os

,pastos nativos. ('me' e""'" ge�a1
vencem os ey.óticõs.· O .

ca

pim brindo fk8. 00""'.0". se

fosse �ativo. Não se. e:ri�re'

decreto- lei n. 5.452, de 1.0 de
maio de '1943, passa a ter a

26/5 _". 4.4 Feira -; às 21 horas
, DANÇANDO ,NA, COLINj\

'rráje' (Sporte - com Aldo Conzaga, orques·
, tra e atraçãõ N E I Ú E MA R I A
!D!A - 30/5 - Do�ingo - às 21 horas

�IRÉE OFERECIDA Aos PARTICIPAN
:J.�S DA :ta REGATA INTERNACIONAL
ALDQ GONZAGA,Oquestra e atrações

,Traje esporte

'p li" ,«,.
'''''.� ""t ;, fi-, r',f

.

- .," r;·:: u s� !t ," r !l\'..(i "'" '. ",,"9 ,."' ',J
seguinte redacão. .

"Pa] I evitar a f8,dip.;", será
ob'::o;atc'ria a cclocacão de
pr C' �tJL nos locais de tra

baL '" destinad�s à uti"i::a

çã,\ -'l'1os empregados"
Ai 1.0 - o lJar<l,p.;r"'fo e

S..l'lS let:a". do artigo 2�a.
ria ',ne:s!YlH lei n'1ss"m a ser
., e�!lll redip,'irlqs: "Nos ()��os

'1(" '. ;fr"', .1;,1') "O a,.t;'T'l ' IlO "

.,."u!�� ·�er� de ,c,.lj; '), 000

Prp j8a�se ppra alugar.":__ inforri1açõe�.
fone 3081

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

. !
�,_.------.,.--_.,.-

Cargas, Bagagens e Encomendas
tA�uria - TUbarão - Criclúnn - ArarahR1.lá -

'dO Est"do .,._ AGENCIA Dr'; TRANSPORTES
',:d, "

•.
" .

':'.,...... 'H'0't16 .,�60!)� ",- ..
,

; .... ;. �,'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'>,',; • ,\ ''c' -tP.ctX:�� l?ltG:('.l"iA _ :.�: .,
.
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A'f'ual Administração da Irnprensa
Qficial Elogia,da, da Tribuna da

sembléia. pelo Deputado
NELSON PEDRINI

Jf( e yr� _,': r
viços Cinematográficos .pa- enlutada, stevens tomou

ra Ia Agêneía Amerícana uma decisão.

de Informações, tinha al- "Julgamós que·. -aquêle
mocada em Washington era um :momento em que
com o Assistente do Pre- .a história deveria ser per
sidente Ral':)h' A. Dungan. petuada. deixando de lado
Falaram sôbre um filme a ,tr.isteza."
intítúla "0 "As cinco eírla- Inúmeras chamadas te

des de .Tunho". O Presicl.en .Iefõnícas partiram de Was

te KenT'edy I!rstara m1Jt+,1) hington e choveram os te

cla filme e '\té m=smo r'is- l"'p-Tamas.
s-+a Que o �ons''''('�aV\'l I) Fersche"'sohn; o jovem
"mrhor fil",1e 1'!')(',11lUP'"\';q- ,(ljretor de :>'2 anos de idade

rio a que j-é asststüra." cujo trabalho fora admira-

NqqueJe m=smo �ia ?� de el0 'pelo Presidente Ke ...ne

N'1""'mbro nrl'ce !H'''sche11 r'.v foi loca'Izado em Nova

ínspíração par a êles. eGo;, Kennedy, uma festa "P�ck possui cl�sse e dlg
ge stevens,· qu : o produziu ínfórmal. à noite,' na Ca_:- nidade e sua voz tem um

chegou a dízei : sa <Branca.
'

,

'sotaque Inconfundivelmente

"Sentimos u na grande Herschensohn, descrito Americano. Foi uma gran-

.resporisabílída le, porque, por de. seus colegas como de
.

contribuição para o

se o filme' rôsse bem feito "talento �i:pigU:alável"; não ' nosso filme". De fato, a

deveria rodar pelo mundo somente', 'elaborou o scrípt voz do narrador se faz ou

inteiro, durante anos a. fio. do tílmee o ,dirigiu, como vir mesmo quando, em

e se perpetuar na própria também compôs o

'

fundo alguns trechos, são usadas
história.

.

musical que' acompanha legendas em outras Iín-
A família K' nnedy mos- tôda a pe-lícula. Êste gênio guas.

trou-se profun "amente in- em "embrião chega quase a Espectadores que assisti
teressa-ía no t .abalho. A' pedir desculpas' pôr sua ram ao filme "Anos de 11e

senhora Kenne iy pôs à brilhante
.

combinação d.e lãpagcs, Dia de Tambores"

dísposíção
:

dos .nro=utores talentos: Sua -própría filo- . ficaram impressionados ati
da peltcula filmes particu- �ofia, quando: diante 'de ouvir O falecido Plr�sidehte
lares, de sua propriedade, .novas exigências é. ínva- -díscutir os' problemas e

em flue Sf' víar . o Plresiden ríàvelmente: "pais I é, por metas de sua presidência,
te na intimida ie de sua que não? POl� que não sobretudo porque notaram

família, brlr-c ando com haveríamos', de tentar?" a contínuí+ade dada a

Sf'PS filhinhm .Oaroltna-: Com uma profunda percep muitos daquâles Programas
g�sticula grr ciosamente, çâo por aquilo oúe as p=s- pelo atual Presidente, Lvri-
enquar to calvr za um 'Hn- soas já começaram a .cha- don Johnson, A questão
do norrv (cavatnho) e. a- mar de :08 anos '''Ie Kene- dos direitos civis, por exem

nesar rle ser 11m trecho dy" êle � um dos inúmeros pIo. cujas exigências fOram
m'''''o. seu gri; o infant.il jovens "apanhados" pêl1a, satisfeitas na DeC1aração
salt'a do própr Q silêncio: excitação e convite ao óti- . dos Direitos Civis (Civil

"Pa9ai., olha 1-qui". Em mo, trazir'Jo por Kennedy à BJghts Act) de 1964. A li

ou�;ro -tr,:,cho o pequen'J nova geração. Bruce Hers bf'rrJaclé pleIteada e cor se

,John-,Tohn caD' 1nha sole- chensohn viveu na . Caji- guida palra os . h1abitar.tes
'[lemente pm cJ.'recão à 'ca- . fórnia, não muito longe de· d, Berlim Ocidental que

,m"ra fot.o'!ráfia carregan- Ho'lywood, a capital do Ht,p hoie pprmanecem li-

do um cesto na caheça. cinema. ' e começou, sua vres. O 'feliz empreendi-
Uma rla.� ilf!' '8,S d.o Pre- ,carreilr'a cinematográ,fic� menta em favor das crian-

si"�nte Ke:nrer'1r; 'a se";ho- cama ,contínuo dos Estú- ças' em' idade escolar na

dios RKO, 'mais ou' menos . América Latina, agor'â um

no mesmo tempo em que pouco mais amadurecido'
,Jo;hn' F,·. Kenneõ;_y era mem 'p"los an.os, mais saué'!ável
hro du, Congresso America- e tendo ,diante 'de si um

no. ' ,fllturO mais brHhante de-

Há muitos modos de pres
tar tributo 3, um' homem,
O mais duradouro,

.

entre

tanto, é um filme que o

mostre em sua realidade

de todos os dias.

"Um produtor cinemato

gráfico, um escritor, um

ator e seus colegas' devo
taram seus talentos pro
fissionais a lJrlrpetuar pa
ra sua geraç J o e para to

dos os tempos os 'a"os de

John F. Kennedy, como

Presidente dos Estados U

Pjr1os. Esta htstér!a é con

ta=a no filme "Anos de

P�'àrnnag-os, D:a de Tam

bores."
Sua fi'1.alir"ade nrf'cl\)Ua,

t:'Iv ...... � .... C't;rq ro',9;: rt;l"8·'if"3.S do
narrador do fi)'''' s, é tor
r�"" hc�""1' 'l19�() '11�':l '(norfler':1.

algum é Ci'ln'io: r'j" !JnaO'a"

p"'rs r]p 'Rol,il"","'p0'0,� f'!)J)1
l'tr' s-'> ""a no 'T'q''I1hOrF��''

:f\T801'''14'' "'ip .,"l rJ" No-
V°"':hl;'n fi fi' 1 q�" _(}"01''''B
,Stevens Jr., diretor dos Se,:,
.)., "

'-,-_'�---_ . .,...-- --'-'" �
--

-

-::- \-�---__;_r-"-- --- .._-,.-.-

«A consultoria Juridica, atual administração soube
a Penítencíáría do Estado colocar o serviço em . 'dia,
e Conselho

.

Penitenciário com o que satisfêz plena
e a Imprensa Oficial fo-' mente os interesses do co

ram. departamentos que mércío e da indústria do
tiveram volumoso expedi- Estado,· bem como os das

ente: Aliás, desejá desta- demais atividades ligadas
cair aqui o dinamismo "que diretamente ao Poder Pú

foi, ímpnímido no ano de blícó Estadual".

1964 à Imprensa Oficial do (Do discurso proferido
Estado, setor . industrial, em 3 de maio de 1965, da

Que mantinha até então o Trfbuna da Assembléia Le-
seu expediente em grande gíslatíva. 'pelo vibrante de-"F'atraso. Felizmente a sua putado Nelson Pedrírrl). L�

",
'

-

'IJ
I

vork e rlesiq ... a "o para di
r;g'ir e =scr=ver o filme. Os
!'1.r'horps fot-'\o-rafos do

v,......,..J� -!"·0�tr, 't·Hl"'�. lP'J'a

<rh O'PlT' inte"-a p;rl'81, em

crmnriTY'prtr c:;: suas obr--

a lidar

1_'l'WJ' r,o"'"ora,.10S »ara 1)'0']"

faJ'�7a� a 's<:)nllPnrT�) .snlp��
':''1: r,nt:'.f"'! "-'/V'·:P,",P'.:l/BO t;!l"'lH-f-
1'n à' nato";-"l np 8:5(1 1\/1'a
t�·,� P 'lO r,om't.";r;o de
1 r".nq+o"

.

()ntTns fnt(H:rra.

.

/.

1\.T",..,,,olo -rAt"Isorn'"' �4�. �m

n.,l1"s Ke'1_'"edy foi a�sfl.S

�1.'-'(!"Io.
I tmprêsa Editora "O ESTADO" Uda.

'!\To rliE. SP,r-l';�te, <>l1('jll'l '1-

to fi19S cb'on's'a� n"s�alrf,m

ein frente' e, Casa Blrl"-ll C'3.

\.
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f'1; em ]T'lll11.prGS

raí�,es, filIT'''lram
Ol.1trOS

alQll'1'\f1,S
['as cf''''tena � r'Jp êXE'íllJia.s e

s'T"icos, fUT'ebres celebra-
� . c1o� no m11n60 int,eiro U�l8.
a'ma do falecido Presiden
te.

, Nos mpsE''> quI" se SE'<!'ui-
, r'un. os nrf)Nl'tnros cini�- \"a Patrícia Lp "fori, aiu-

r:,,\;"iI�- "",c'�"·l'"""", '1TlR.+f)'!rVirQs t,vahalrQr8n1 /lou J"a p'l,rolhf das· fotos
"'l-� I" '(.iH i.;� "'" :.:, I,'J.' com .afinco para tribu�a� na">! Q filme.

r;)\.41 � i' Ir 7' f,�. O'.

,
: 1'11a home11s,gem a ·Joh" F. Não deixame s 'uma só

." _ � ,i, � '. ).�f Kennedy, ao mesmo Ú�m'!)o !'la lug8.T, em r assa busca
. que se mostravam ansiosos Dor trechos de' filmes ain-

Os -a�soer,dos do Clube XV de Outubro /ror provar que a triste7.8 da desco:rheciros,' "Compn
int.2rE'Ssadcs em particirar do r. .Campeona�o �e sua .perna não h'av�r'a tau Steveps. M'Eis dp 750000

] 'D I.,' ,1'�
.

-; . . .
oe obscurecer suas realIza- metros de film� prrÍvinien

oe omE',O. rCCterao dlanam�nte (solIcItar a ções, seUs ob�etivos visan- tes das rl,ais (lversas fon-

SUB j:rscr�i"f)o da secretaria do Clube. do a América, ou até 'mes- tes foram exa"lÍl1arlcs.

_, Edison' Pinto J .

-

C ,,1 R
mo seu bom humor que O filme é qu"'se todo co-

• oao a_. os osa lhe granjealra a estima ge- lorido - aparecem desde
Presidênte Secretário -Geral ·ra1. os campos ver'lejantes ,da

,

'. O próprio senso históri- Irlan"'a, onde viveram os

co de Kennedy foi uma ,antepass'ados_ Idandêses de

Aliança' paravido à o

Pouco depois, _Herschen
sohn trabalhou como as

sistente e ·cameraman em

filmes documentários. Al

,gumas das cenas do filme

que. mostram os prim.eiróls
lançamentos 'de foguetes
dos Estados, Unidos foram
realmente filmados pu::
Re:rschensohn quando era

,airjda carneramann. "As,
cinco cidades d� Junho", .

�m que êle trabalhou eo-

',mo co-diretor foi escolhido

Para um prêmio Acadêmi':'
,

.

co.

.

A escolha de Gregory
peck como n!arrador invf

',sivei de, "Anos de Relâm

pagos, Dia de ' Tambores"
IO� felicíssima.
"Todos concordaram nes

t�' ponto: Gregory peck se
,

Iria o perfeito narrador",
'.

e'>;plicou . depois ,Steve�s.

Progresso.
COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho, Prof. OsvCJ,ldo Rodrigues Cabral,
Tito Carvalho_" Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dl:._

Arnaldo. Santiago, D,oralécio SO,ares, Dr. Francisco Es- (,
cobar Filho, Zury Machado, Lazaro B<artolomeu, A. /.
Carlos Brito, Oswaldo �vIoritz, Jacob Augusto N;§.cul,
C. Jamundá, Jabes Garcia, Nelson Silva, Jaime Mendes,

Cyzama, José Roberto BuecheIei:, Beatriz Montenegro
D'Acampora, ,Manuel Martins, José /Simeão de SOuza,
Sebastião Neves, Johnny, Luiz Eugêíüo Livramento, .Jo

sé Guilherme de Souza, Sra. Helena Caminha Borba,
Valério, A. Seixas Netto', Wilson Liborio Medeiros.

REPRESlENTANTES

Representações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena

dor Dantas, 40 - 50. andar:_ São Paulo - Rua Vitó:
ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua

dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO

PAlI - Rua Ce! Vicente, 456 - 20. andar.

AnunCios mediante, contrato de acôl'do com a tabela

em rIgor .

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA

Cr$ 50 (A DIREÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA' PE-
LOS CDNCE!TOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSI- �

,

,

NADÓ�J.

Em, uma pa1avr:l" o fil.,.

me é um documento p':;s
soaI, de um homem que
foi respeitado como Pre,si
dente e amado por sua

atraente personalidade hn-
mana.

"Agora êle se
'

contundi'1
com a história", disse um

dos antigos membros do
Presidente Lincoln,', em
,1865. "

O tributo .prestado por
'êste fIlme ao' Presid,ehte

, Kennedy conclui:
"John F, Kennedy j1az

agora
-

silencioso e invisível
"Mas, são êsses Os atri

,
butos dá paz e da liberd:'l.-
,de

' "
,

"Do, amor: é da ·lealdaçle
,

"Das 'memÓrias, e 'dos

semh0s" ..

___,.J..-. � _

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

\f�MnvE,SE,> .:..! �

Vende-se uma casa com to,'reno 11.3 de
frcntf' ror 42 df fundos sito à ru'a Aracj Vaz
Calado H81 ES�Trito. A tratar COM O Sr. V�l·
mar Françozj Impre'1sa Oficia] do Estado
no periodo da tarde.

BALANCETE FINANCEIRO
, RECEITA

'Ingressos .

Program'3.S .

. Depart. Cultura " _ .

Bar -

,
" .

Donativos ,

',' , .

Revistas Perkjuitos ,

6.761.900
230.000
350 "(10

86.260
.

100,.000
50.000

.-

Vencll?-s" um'l casa pr 'ixima à ',i'8. O;Jetária em Sa
co dos Lirnô:.s.

Trata" ra tu:. Joã(J p'nto, 9 ::_, sohndo. <:om o �ir

Ivo.

7.:78.160
6477.809

Total

Bala.nço

SALDO _:_ Cr$ 1.100.351 - hum m[hão, cerr
tCIS e, cincoenta '8 11m cruzeiros.

DESPESA

Periquitos .em Revista

mil, t:ezen-

1.150.000

600000"
'

.

66.1 -o
'

:'0.000
4"9.000
1 "1.050

1,067."00
1.200.000
156.000
140fi09

ri (/:
. t,' , t' ,Refeições viàgem ••••••••

'): , •• '0 •• , ••••••

Passagens funcionários .................•.

Revistas , .

Hotel Rnyal , ,

Q:1!e�lênf)5a Pal::'ce H/ltel , .

Restmmmte Chafari..,?;, ' , .

Transporte' : , .

Programas .

Propaganda .

Restaurante Marilu '
,

S'1[' 2- ri}'"" l'lí"� t;hr f"'

",3 �: ._'�.:!.> r '\

11':;

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

O·p O;R T UNI DA D E S _

160000
II1II

1.12�.000 l1li'
33.rOO •
lO.OO

,10(_OOO

-
-
-

fã" P:oulo, tel1'\OS o gr.ato n"aze" de ::J,<tr<>dec"," de f'!orarão �
ao sr. Hader Torlay e seu Conjunto pelas noites de artes,

'

noites de 11.17.es' e côres, de gra:ca e beleza, que nos nropJr' �
c',cnaram e aue se constltuil';:Jm no lVIaior Sh IW artíst!,co �jm"'ais 'visto 'em Santa Catarina.

Os nossos agr2decimentos também aos exrnos Srs. Go· �
v'3mador Celso Ramos. Prefeito Vi,eim ô.<:. R0 :8., Superin- '�
tf'nci.ente do' SERC-SENAC Haroldo S03Tes- G-wan, Juiz, �
6·3 Menores Arí Pereira de Oli 'eira, 'Eng. da COllesc. Heinz &Of

Itp1.1el, Comandante Geral do Polícia Mil,itar CeI. Peters, .'
Diretora do Departamento de Cultura Olga Bl"'1Sil da Luz. �ri,retor

.
do Abrigo Irm1í,Q Máximo, DIretor de Censu'ra e

I:i.versões, ao Lions Club, Rotary, Soroptimi� as, Cc.mara _
Jünior, A Imprensá Escrita e Falada, ao eqlü:le de b'ar e �;l
às pessoas que hospedar'lm os Periquitos., fllll

Um agradeCimento especIal aos abnegacic's colabor.a- �
do�es da Comiss8,o Central, da Comissão de ,cinan"as, da �Comissão qe hosuedagem e recepcão, da Conissão de'
prop:f:lganda .da Cnm�ss8.o de Patrocinad"res' e às Patro- �
nesses, nominalmente a d. Virgínia Borba,'dr. 'R,uth Hoep- .'
ck:e, .D. Kyr:ma Lacerda, d. Odete JYrever. d. ''Iilda 'lia.eg
chIe. srta. Delci Capela, sr. Newton' V'lsconceilos, sr. Má- •
rio Moritz e o sr. Augusto. •

Agradece'mos também ele modo especial a0 Cap. Ten. II1II
Is.l:1ac Bechimol do 5.0 Distrito e o�Ten: 'Neto Armando do pi

14 B. C. e aos srs.· Nagib Jabour, Diretor da Estrada de •
Rodagem, e ao sr. Alcides Elpo, Gerente da Emprêsa N. II1II
Senhora da Penha. JIII'

� last not least, o nosso ,a�adecimento tf'Jdo especial •
ao sr. Guy Maykott, comnanheiro fiel desde a priroel.rà <lf

hO;!l e ao CeI. EJ.c1i.des Simões de Almeidá. n 'esidente d"

�.

•
•
•
�

Casa paJ;a negócio, na rua 'Conselheiro Mafra, 132, ao la- .'
do da' antiga redação do jornal A VERDADE. Casa de II1II
7x18m em terreno de 7x46 m. Ponto excelente para 'Ue- l1li'

góeio. Ddpendências: 3 quartos - 3 sal"ls - cozinha:_ •
banheiro -, dispensa e 2 quartos no sótão. Preço báSi-""
co Cr$ 12.000.000.
BENTO GONÇALVES (Centro) •
Casa ?,O centro, ao lado da-redação do ,TornaI "O \ESTA- _
DO", a rua Bento Gonçalves, 12. Com 2 quartos _;__ 2 sa- lIlI
l"ls - cozinha e banheiro cOIJIpleto. - Apenas 6.000.00Ó. JIilI

CASA NA TRINDADE •
Três (3) casas novas de madeira, bem conservadas - 1IIl,
Desocupaçãt> imediata - por apenas 6 Vlilhões (àS l1li'

tres). - Aceito oferta para cada casa em particular. - •
Ver na Rua Antônio Carlos Ferreira 40, Bairro da PEl-- •(nitenciária - Trindade.

,

Casa de tijolos, terreno 20mts. de frente. Rua Max de.
Souza, 740 - Coqueiros. preçq especi<J.l - 2.200,000. •CASA BAIRRO SÃO JOÃO' lIlI
SALAS no Super Mercado (Mercadinho) do Estreito,'"
com frente à Rua CeI. Pedro Demoro. 2 salas para Or- •
ganização Comercial.

.

•
BOX a venda Super Mercado <Rodoviári>=t). II'

'

�
-
JII
•
•
..

Onibus ...........................

'

.. � ....

Souvenirs
Corbeilleem Can;:'l�vE'iras - 200 me

com frente para a Baia
T·erfPnos
ba1nE'ario

MORRO DO 'GERALDO I'
'

'A R,ua Dr. OdilQn GalloUi - Temos duas casas gemina
'das de madeira. - Preço facilitado.
.CONSELHEIRO l\IAFRA

Impressos/ trns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.' . . . . . . . . ,

CASAS
CONJUNTO RESIDENCIAL DA CAIXA ECONôMICA -,'

ES1'l-GEITO _- �l:la Vereador Batista Pereira - Casa de

material com 3 quartos e demais dependêl1cias - Valor:

Cr$ 7.000.000.
RUA: SAO JORGE
Casa cOm 3 quart0s .:._ garage e demais dependencias -

Preço Cr$ 9.00ú.üoo.'
ÓTIrt'llA OPORTUNIDADE NO ESTREITO
Casa de alvenaria no Estreito - à Rua Santos Sarlliva,
46 -'Em frerite ao Cn.!be 6 G_e Janei:cd. - Ccnstrução es

merada, cont�lldo 3 quartos - 2 salas - cozinha - ba

nheiro completo -:- qwuto de empregada - garage, de
material ao lado. Pagamento à vista ou facilitado.
RUA VALDEMAR OURIQUES 479 - Bairro São João -

Capoeiras - Cas'él.. de madeira de Lei dupla, com frente

de. pedra, contendo: 3 quartos,.'2 salas, .cozinha e insta

'lação sanitária, notando-se que a cozinha e instalações
sanitária,s são de material e 'f�vestidas.
RUA MONSENHOR 'l'OPP 54 (Cent,ro)
Proximo a rodoviária, casa com mnpio Living (52m2) -

quartos - cozinha - banheiro completo e área de ser

viços. A'rea total da casa 154m2. Otima .construção, rua
tranquih e próxima ele todo comércio. Terreno com

300m2.

Ncrrp.
TnfrTnacõrs: A Carlos Bonetti Io n.e

28 18.

Total ': ,

'

, . .. . . 6.477809

/lO apref'entar o b21aJ!cete :f'inan�eiro do F, ,tiv'al "Peri,
Clli'os em Revist'l" da Socied8de Es'Corti�la Falme"ras 'de

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

1rp,,,,..::jt:LC'O J.\,.....o't-.r."........("\ +n çc::!"'"'p ?nn ,.....,.....,ot;t4--,,;-..::;..... -r.rf"';p"'.{-.e,
(lt';�,=, 1 ...... ",..,1.;,.."...,..--nl'"'! ,..� 1 ;,...-;,,'""'1 rpco! 1c"" .... .;..,1 '("1,-"1+6 .. ....., � ,rtn'-'."

tn� ? h.o:l"t""l""_c';T''''r:":! ? c::<t""Il"C! (y�-�pO'P"Yl'"1 �'I..,..,,;"'l":l f"'('C"';!"hq J�Vf.'t"!..

dp,....;�.•(lt"""l'"Y1 i .... l"',...H� r1r.\ ;Y'I.,....p ...,,"n() p rlo.·('\P:n04An ...·5�c: r1� p.,."nreg-a�

dq,. A,..pH.q��f.l 1"',... ..... (ll")"'�� "Y""r,....r.,.... ip�'"'n,:"\ elA ,.,..,�rnr '1�tnr.
'T'''''hr com o sr. Sidney a Rúa Fernardo Machado, 6

1° andar.
/

U1"1 f;1Hr> pm 'Q'h<1;""n fI� Tlha .,.,.",t<n- I'nm o R:,

JMÓ Portela no IPESC, artigo Montepio - telefone �
3441.

APARTAMENTOS.

/
CUmos 'apartJ1mentos em edifício recem·construido Alameda Adolfo KOnder, 27 -

PrÓ,ximeí a Ponte,Hercílio Luz .�. Magnífica yisão panorâmica ela Baia Sul - Apar·
tament'os eln diversos tamanhos, desde 1 quarto e sala ."lté apartamentos ocupando
todo o pavimento @oin 3 qt.lar.tos � 2 salas - aquecimento elétrico' e sacada em

todo 6 lado da ci<:tade. Entr'ldas a partir de 4.000.(\00.

,Local17:arla à R,lJ')., r:lement.e Rovpre n 741- PrêC1<4.
Cr$ 3.500 roo - Somente à' viRta Tratar com Ferráz / ..

,

Palácio do Govêrno - fone 3845

C'lF.liSR'f);O Cent,ral. Clue c'lmandou de 1�1'tl modr' tão e.fic;p'
. te a nronap""nda das R.�dins. prinr.ip"Jml'mte df Rádio DV

.

rio da Manhã e a cuja direr.ão dinâmica e at'la(\ão incar
sável se deve o êxito absoluto dêsté espetáculo em terras
catarinenses.

'

Embora a renda, tenha correspondida a espectativa,
sentimos nos sumamente felizes e satisfeitos por termos

. t�,do !l onortunidade de proporcionar ,ao POVO cata,rinens('
um es"'etl:iclll0 t,ã;n helo, que êle tanto apreciotc e aplaudiu
e .. , bem merece!!!

'

Barreiros. 6 de maio de 1965.
Padre JUSTINO CORSTJENS ---"- Vigál'iÓ: da PalZoquie,

e PX'esident�
.' ,

,.

os;
.� -; l {C', ,'.·c·

; '.

Por motivo f�,e v'agem, um gabinete dentário completo
_(inclusive Raio X), por preço de ocasião. F9.cilita-se.,
Tratar e/Ita - Rua '1(rajano, 7

rft-��- , Sala 7Trajano 12 Eone 3450

VoIR's\Mr;r:en --- Vendr-se
.

·Novin 0, nre garantia,
�Gmbinal' telefone 283�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



i: ôrto Alegre, 20 (V.A)
- Vencendo as elímínató

rias estaduais organizadas
pela FAROS, o. O.N. União

partícapará de todos os

páreos tnternacíonais da

regata comemorativa <lO

Jubilr.n de Ouro do C, N.

.

qnistas que desejarem a-

companhar a delegação
-cue viajará na madrugada
de quinta-feira dia 27, felri

H:O relíg.cso, e re�ornari
ra noite de domingo pata
segunda-feira, 31.
Newton Netto e senhora.

Caries Ergelke F:lho e se

nhora, Marciano Sch',eí
der e senhora, Jorge C'.l_r'a
p senhora, José Ga rloll 80
br' .�,ho e senhora, A

.

o' ':0

Prirper, entre outros. j:: -

tão inscritos. Os i�iteras.n
dcs podem procurar tam

b'm o sr. Osmar Bu·''1.
na s':)Êr::;te.l'�a r'o 1}"'),iâo .

Decisão dos L:rtl�05
Eder Joíre: Acha Que
:.. ' .

-

NAOOYA {Japão), (UFI)
O, "galo de ouro" co Bra

sil, Eder Jofre. perdeu I)

seu título mundial de pê
so galo 'ao ser derrotado
per portos, após os 15 as

saltos do combate que
ma 'rteve nesta cidade com

o ,('l'esat'ante 'anonês Masa
híko "fightin" Harada, A

luta, que terminou cerca,
r'as 9 horas (horário do .

Bra síl). apresen teu um

desfecho inesperado pois o

favorith�� ." "O ' brasileiro
era acentuado.
O nôi o "anlJeão mundí

dial era tarja' sorrísos. quan
do' um !?-,ranqe 'l1úm"[t"o' de
a,fi,r,ciollados. japoneses e

pereãístas penetrou. em

seu" .camarím depoís de- ha
ver arrebatado �. coroa de
Eàr r

'

Jofre; do Bra si! nor

décisã� discutida. dos ju
rados "Creio que "Os "up
percuts' ao corpo e na

mandíbula de Jofre 1112

luta'venceu a
causaram o maior dano",
disse Harada ao comento r

sua vitória

Florlanópo lísRlachuelo.

com",páreos de "quatro
"dois sem", "dois com" e

"oito'. A viagem será via

rodoviária, ônibus de .' 38
lugares ín t'o junto os bar

cos. O diretor de remo.

Marciano Schnelder tem a

Iísta de inscrições para" os

diretores e' àssocíadcs 'uni

Walter Mcgowan da Es

cócia havia sido menciona
do como possível -', adversa
rio 'de Jofre se o'"brasileiro
retivesse o titulo' esta not
te.

I I I I
Por sua vez, o excam

peão elo�'jvu ao lutador ní

pôníco, declarando. aos [or
nalístas, ante seu prímeí-

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

. " '::;'""

REDATOR: PEDRO pAULQ .IV.l.-1.CHADO COLAB()RA DORES: MAURY BORGES .; GILBERTO NAHAS

GILBERTO 'pAIVA _::_, DECIO BORTOLLUZZI - ABEL ARDO ABRAHAM - MARCELUS.
::0 revés' após seis, anos e

49 pelejas cerno ,lJ':,ofissic-'
na I: - "Embora Íl, resístên
ela oferecida peló. meu de
safiante acreditava .vencer
o combate !,o'r. decteão a-

)ustad� dos � ,-jlnlados.. {�
..

que PB.Ç aconte�eu".'

•

i.

---------------,---------

Prática· doTécnica O Avaí, saldará, na .tar : mente quanto a contra-
de de 'domingo. mais ',um' tacão- do centro n"Í6,ç'o
compromisso interl11unil�i-. Walmfr : que:' cefendeti .

ao

cal amistoso, atl{�ndo "fm 'Tamandaré, do �streito. e

.são Joaqiüm: diante:. do "presentemente encontra
Nevada, na

:

ínáugurácão . se

.

em: dísponíbülrtade .. O
do estádio do clube serra- ,Paula' Ramos poderá

.

as-

no. sim formar a meia can-

- x x x cha com Wa.lmir e EH, pa
ra as disputas do Estadual

Questão de suma' impor . .guarnlção o segusrao em' seus rema,dor�s, po.is a : quarta fase. Vçriflcar no

tância nos apresenta a 'fer seus defeitos e- estará o guarnição onde' o cOl�an-' fim de. um mês, ' resulta-

mação das guarnições. Di- conjunto fadaGo ao .,fracas, dànte sabe menos que os. dos surpreendentes,
ticilmente, o quadro de soo seus comandados, está ta-

atletas de um clube conta Os que remam sabem, dada ao fracasso. E não"

com elementos homogêne- Quando o companheiro há excessão. pois, quando
os. El'es se apresentam que está à sua frente não duas guarnições têm as

mais rcrtes ou menos for rema;. por exemplo: que mesmas quali�ad!2s, ga

tes, mais altos ou menos escapa o carro, que a sua nhar ou perder está nas

altos; ou são borestes ou remada tende a seguir' mãos do pat ;'0.

, são bombordos. Dàí resul defeituosa. Daí resultar:

'tam dificuldades na com- um voga com remada de- METODO DE .

posição dos conjuntos. Pa- teituosa," guarnição tôda TREINAMENTO

ra distribuição dos rema- mal remada.
dores nas diversas posi- .

Nào deveTá o treinador

ç-ões dentro do barco, de- O PATRÃO PodemC1s encher a c:abeça do priTl-
veremos l�var em conside I estalf certos de que o 1)&- cipiante com to-'as os par

rat;ão que o tipo alto, for- trão não está aH, someni;e menOlres de uma remada

te,- pesado, deverá, OCllp!lr paTa guiar a embarcação. perfeita. Deve fazê-lo por

o centro da embalfcação, Ele é o comandante da em
'

etapas, se quiser ser bem

enquanto os demais deve- barcação e também da. tri sucedido em seus ensina

rão ser colocados nas ex- pulação, e, como' tal, é .0 ,mentos. E estas etapas siio

trel11idades. respom,ável pelo seu com as quatro fases em que

O VOGA de uma guarni p,ortamento na raia dividih10s a remada. Po-

<:ão deverá ser um elemen E' êle quem infor;;a!l derá, o treinador em Ul;na

to de já alguma experiêr:- posição da guarnição du;; ,tabela muito s'mples, colo

eia e de gra'nde ene.rg�a; rante a corrida; é êle cal' o n0111€ do atleta ou

... [l\e .tenha ritmo, CJ'.le sai- quem 'dá o rit!l,!o .à_�marni prete,:so rema:1or ,fq, ,na
ba reagir às condiçõ�s ção e sabe o momento pre primeira semana,. epsinar

do momento. Se colocar- ciso ele uma "vil�ad'éL". lhe a primeka fase da re

mos um voga que· não sai O patrão deve conhecer mada; Da segunda, a se--

ba. remar, os demais da não menos de técnica que g'unda faó:e e. assim, até ,à

Q '''rnarager'', dê Jof'Ce
Abraham RI'! tznelson, adi
antou que Harada deverá
conceder revanche ao ex

campeão dentro de 90 dias
em combate a ser travado

O treinamentos dos atle

tas deverá SE)r feito em

rema-rema, sem o que
serão infrutíferos quais-
Quer osrorr os no sentido

do a;::dmoramento técnico

Os prlncípíos gerais que

regem todo Q sistema só

poderão ser aproveitados
estando' o treinador em

cOI'stante contato com os

remadoreíO, desenvolvendo
néstes as sutilezas da prá'
tica deste nobre esporte.
Poderá o treinador in

cluir i:JOvações,. aplicair
um padrão de remadg,

Essa a tarefa que n03

'propus3)TIOS transriütir. Es

pE'!'amcs ter ofereci -;0 ,aos
, afiecionados do "Esporte

dos Fortes e T�cnicos"

m.a;s que m:na s�mples o

pinião. Se alguma preten
são 'tivemos'.. foi umár• só:
ser útil,.

no Rio ou em Nova York.

Com vistas a exíbíção
ern S Joacuím n-a ta.rde ele

domingo. a diretoria do, A

vai determínou que o em

barquedaldelegaçãô, em ô
nibus especialvmara aquela
cidade do interior catarí-

.- x x x -

O Metropol poderá atuar
na tarde do próximo do
mingo em Blurnenau, em

partida amistosa, diante
do OlímpiCO, campeão ca

tarinense .de 1964.

A� conversações' prosse
gaem.

Progra�na 'cam'cmorathro do an�ver w

sário do E. C. Fernando IP�uHl]o nenSe. dar-seá
meiras ho.ras
de sábado.'

às
da

pri
tarde

Em comemoração ao a- 10:30 às 11:00 hs.

ni"ersádo do ·E. C. Fer- 11: '15 às 11 :45 hs

nando Rl,l,-:Iino, sua dir.)- Arbitre: Sr. Roldão T.

toria orga·.1izou- o seguinte Boria

programa: Equipes - Finalistas do

DIA 22-5-65 - As '9: 00 10. e 20. prélios
hs, Missa' em ação de gra As 12:00 hs. - Se efe-'

ças (Rezada pelo Revmo. tuará a entreg>a do troféu'
Padre BiaJ1chrini) ao Pa coaclo pelo' homenageado
trono e aos sócios f3i�eddos sr. Humberto Leão de A-

do 'ÊSPORTE CLUB:>!; rau;o. ao vencedor do Tor

"FERNANDO RJlULINO" neio Juve:nil.
"1)"'1\' 23-5-65 - Tcrllpi,o Jêl A'S .H�: 30 11s. Pl!éliQ
venil - Local - Bairro nrp';mirar entre. O E. C.
- Saco dos Limões - Es- "Fernapdo Raulino" x

tf..dio· -' Ipira-r,ga Futebolr Il1;ranga F'üebol Clube

Clube ->Putic'p,ãl1tes ,-' HOn:1e�a�em ao Sr. Antô

Pa�meiras 1;'. Clube, Mari- nio Dias:

- x x x- x x x -

O Hercílio Luz acaba de
'contratar o eXÍl�ema Croa
ré, que pertencia ao In

terniiCional, de Pôrto A

legre e que vinha sendo
cobil'ado por várias agre
mhçÕ9s. O arqueiro Van
c1e,l"'v: que eo:;teve pa!':a in

grfssar no Tupy de Joiu-

vile, reformou, seu com

promisso Dor mais um a

no com o Herci:io Luz.

O ata-cante Morelli vol
tou a sentir a contusão
do joelho. que. o vem man

tendo afasta"'o dos gram:t
dos dwrante longo perío
do. Deverá, assim, voltar

ou ficar inativo pelo menos

por duas semanas.

- x x x -

Edy Leopoldo Tremei O tre.inador H6lio Rosa

poderá opinar favoràvel-
,

_ _._.___,-----:._-'--'--.------'----
a'oo F. C1.ube, OUi"'d Preto

Futebol Clube, Flamenga
Futebol' C'ube.

10. Pré'io - Horqrio

O::J:PO às· 09:20 h3., C9:20 3.'3

09:11: hs.
Arb:tro - Sr. Túlio Bo

hJho

Eq:uipes -:- :r-,/fs"''l'la F. C.

:li' Fh>.me"go F. Clube
�o. Prélio - Horár;o

.
'

f'9:45 às }O.OO hs., 10 :05 :13

JO:?5 hs.

Arbitro··':_ Sr�, Alair Teix8i
ra

Préli::>As 15:30 hs.

princ!pa.I entre o E. C. "

Fernanclo Raulh,o" X Ipi
il'aY'ga Futl'bol Clube Ho

I'me"'agem aos Srs.: Depu-
"8"0 Ivo P"is ]\/[ontenegro
" C� ",':1:''];. P Militar'Elvi

c'.icj Petters.
As 20:0r- hs. -

o R!o-S§o Paulo de 64

é uratlcamente do Pa:

me:rgs rue anteontem �er

ro�;;u o 82,0 Paulo pOlr 5

x O, num espetácu'o qu-=
rendeu 37 milhões de cru-

zeiros. 'O clube esmeral-

dino, campeão de turnó.
é o lídei-r"�:�"dojs pO!1
tos à fre'1te dos vice':'líde
res qUê são Botafogo e

Portugueoa e tem apenas
U'U COlTlurom'sso fr�nte
'10 _ryrim'?iro que para ve'1.

'�E'r o tl'r""o pi�"'c'sa ve11-

�"r o Va�co por 4, x O �

por igual escore o Palmp.i
ras, já que o saldo 'da

tento�, do clube pau'ista
é de 8 gols e do Dotafog
1

Sessão

�ole""e prlo epcemament;()

das fps+iv;�ades - InauR'1:l
racão ela F"tografia 00 Pa'

tr01'o' da· Agremiação (Ora
tória do Fr. A.,.,tônio Dias)
- Ol'a"or Oficia!) - Co

quetpl ofe,ecido aos horn-e
,

nageados,

E!"/p!pes:: Palme;'."8.S F.
C. X ()l1P."O· Prato F C,
30. préIio, _:_ Horárro(
.'----_.__ '--'" ..�,----

O Clube de Regatas Al

do Luz por sua vez não dá

ar de sua graça,' poiS qua
si nerhum Çlu mesmo ne

rh'-m movimento intensivo
tern-se verificado pelos gal
pões do' outrora famoso
clube barriga-verde de Sa

dy, 'Boabaid, Chipão, Ed

son e outros que deram ao

clube, ao' Estado e ao Bra

�il, grand es triunfos,

1
.

-

Nr) -
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Continuam os trabalhos

de reconstrução uo galpso
00 Clube Náutico RiachU'õ

lo, . tOTnandu-o assim mais

a.l�:::,lo e apresentoando con

diçêes rara acomodar mai

or . 'uú.merG c: � barcos. Os

trabalhos y,sr::l').1 srndo (;u

pervislonadcs p,lo pi7óprio
presidente dr. CcJso Fa

mas Fi'ho, e pelo dr. PUll

lo, Wen:'hausen.

te, de ac3rdo com as i��

criçêes :rfcegidas pelo R'a

chueJo, r'lclà menos de no

ve ou dez gu'arnições esta

rão disp'ltando
.

palmo a

pa'mo o, l?uros da vitórl.a.
C. R. Flamengo da Ouana

bara. Tietê de São Paulo

Uniáo de . Pôr:o Alegre,.
São Nicolas da Argentina,
Pavsal'\dú ..do Uruguai, Rià

chuelo, ' Martinelli -e Aldo

L�z nesta c'apitâl e mais o

Cachoeira de Joinville se

rão os prota�nistas do

mais sensacional páreo da

regata. O povo de Flol!'ia

nópolis, muito especialmen
te o esportivo, terá· oportu
nidade .de ver êsses gig'an
tes do remo da América
do Sul.· em espetJacular luta.

proporcionando talvez a

, maior prova remística la
efe'tuada em nossa capital.

Por: Abê

l
O C.R. Al-lo Luz, vence-

dor do páreo de oito giga�
.

te, dispu"tado no tíltimo
domingo. quando foi r'ea
lizada a primll!r�ira rega1:a
anima.çáo, foi cle��lassift-,
,cado pelos juizes da rega
ta por ter ,incluído em SEU

oito dois' relll'1dores em

cOI)1ic'Ç}es irregularet poiS
segunr:lo ficou estab�N"ci

do remadores que remas
sem DO quatm s-patrão
não poderiam dobraI!' 110

oito. O Aldo incluiu Man
frei"lo e Ayette nessas con

dições. Portanto, foi vence

dor do páreo o: Riachueló
em vista da desclasllifica
ção do' oito a,ldista;

"

- x x x -

- x ;x x

o América de Blumena·:t

t?l1lbém não 'atravessa boa.

fase, tanto é que os dire
tores do clube amedcano
de Blumenau, resolverám
que o clupe participa1rá a

penas eles páreos nacio

nais.

..\�

ELO
O Quatro Com do CIUb;;

Náutico Martinelli, na pa
lavra dos entendidos, e.s

tá em ótimas' condições,
capaz mesmo de levantar
o título do páreo, constan
te do programa da 'regata
internacional 'do próximo
dia 30. E' formado pelos
remadores Edson ....:. Rui -

Miranda e Ado, com jobel
no timão.

dennhos
clichês

folhetos - eatôlÓ90$ .

cartazes e carimbos
impressos em geral

Dapelaria

-xxx-

""""Ti

- x' x X _j Nos próximos cUas o pü
blico terá a (/ portuni4ade
de verificar de perto os tro
féus que estiarão sendo dts

putados na ma. Regata
Internacional, promovida
pelo Clube Náutico Riachu
elo. pois que estarão sendo

expostos nas vitrines da
Alfaitaria Abraham, à rua

Trajano, bem no cen1:u:G\
da cidade..

/

'I,
No próximo dia 30 tere

mos a sensacional regata - x 'x x-

Jubileu de Ouro do G. N.
_"",_...-

Riachuelo. Quatro são os O C. N. Martinelli, con-
o

páreos ipternacio:nals, a. sa trMiando a tôdos os seus

ber, ouatro c-patrão, dois torcedores, não participoll
c-patrão, doiS s-patl!'ão e da primeira regata do ano

alto gilmnte. Vai .pegar fo patrocinada pela F.A.S,C.

go 0" duelo que travarão a Riachuelo e Aldo Luz de

dupla Irmãos Vahl contr!j. ram uma de;nonstração
Passig e, Walfre�o. Os Ir-

.' clara de prestigiar a todas

milos V'ahl correrão peio 'as p'rogramaçoes da entida.

Riach'.lelo e Passi!? e Wal de dilrigida pelo Dr. Ary
fredo pelo Martinelli.· Pereira e Oliveira, corilpa-

Que.Í11 venjar' , :
," r�eençlo.; a tactos os'

rto;:,,�fgih�i8j�i:�""iàí,:"
'

-�,. .."

-. .

A IMPRESSQRA MODt::LO poSSUI to�o� os recursos

e o neeessó.tia experiência para çoranti, sempre o

máximo em Qualquer serviço do ramo.

Trabl.llhr. idôneo e perfeito; el" qUIi!' V pode conNor.

-xxx-

Os fl"iachuel1nos por seu'
turno também aUmentam

esperanças de uma ótima
figur;t no páreo de Qua
tro Com, enquanto acredi
tam que' no páreo de Dois

Com, dificilmente perderã:>

pa�a guarnições I brasileiras
_já que Alfredo e Edson a-

travessam excelente f.ase.

IMPRESSQR� MOOÊI.:O
f)�

ORI.vAL�c) 'STUART • CIA_,

tWA DEODORO NI'33-A '

fOrjE 2�17 - F.i,.ORIANÓPOLIS·
'..

.' .

:�:
-

-XX.X!-

Faltam aper as 9 dias pa

:; fa' a,: reoatizàç.ãô da . IIIa� R.�;'
"gata ,fut'ernaclQn

-

:h·,,;:"',?_:4*�.t:>:, )U: _o,' ;_ �-���' .. -,>'.,

iilti�\í�lil
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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êcnicos 'p'r o c u r a m

(u I t u r a dil
Melhorar
A

"'s tá -nícos da Díretoría
d ; :?.J;r:ento e Defesa .

da

Produção, incumbidos da

Implantação de projetes es

pecíüces acabam - de realí
.zar reunião com um grupo

-------�..__._. '-.-

Tabela de. Pagamento do'
mês de maio de 1965 na

Deegacía F,:sca.l :'0 Tesoll
ro Nactonal em Santa Ca
tarina.
DIA 20 - Ministério da

Faz,mda, Poder Judiciário,
Ministério da Justiça. .

e

Tribunal de Oontas,
DIA 21 =: Ministérios do

Trabalhr,L Indústria e Co
m árcro, Edúcação e' os que
não receberam no dia an.

teríor.
DIA 24 - Ministério da

Agr:éúltura.
DlA 25 - Ministério da

Saúde.
DIA 26 - Aposentados

Definitivos; Salário' Fami-
I .' ,

lia e Gratificação Adíc.o-

nal\ dos que recebem pro
ventos pelo IPA:SE e os

que não receberarni nos dias

próprios.
DIA 27 - Aposentado!'}

Provisórios.
'

DIA 28 - Pe"'slonist9,s
Militares, Provisó-ias, pen
são Especial e os que não

receberam nos dias
_ pró-

pr'os,
DIA 31 -

eivis.
Pensionistas

,

AltJ Oporiun�date pã,ra Homens·

1 S"" Á 'f)t A nA" "I "ii'" .,.

00ernos �';P�i\. �,A e [') "1\" a 1),1 ''\
ReunIndo U'Tl 'é;uhmto

de s21d'JS, ou "pcntas." de

esbque, dai? mais :t;a�lcso�
fabri::an'Gs de ternos �o
país, A Modelar de con

fecções t-ran,sferiu,·os' para a
I
popu'aríssima

.

e bar-'lteÍra
Grutinha, onde, j:\,mta�en
te CJm cutros saldqs. i'nlal
mente transferidos pela A

Mc:.delar, estão sehdo_ liqui
dados por preços verdadei-'
ramente espetaculares.

'entre ê:::ses
, ternfJS� os da f-.imosa "S',ar

ta"; considerada a m"!is CR

te'1;orizada marca n�ci.onal:.
Para se ter uma idéia' da

'extrem<l mod�Hdade do pre

ço pelo qual estã0 senio
vendidos. b8sta. dizer, aue

só um par .de boas calças,
éusta mais caro do que, o

preço dos ternos.

É, realrrente, . uma alta

oportunidade.

'7-- -..- �., �

----.--�--

em
Procedente de Porto Ale

g"e e o.companhadÓ de Me
nic::s e altos funci.:mários

da ad '"iriistra"r�.ãa. \
<'e!lt6:LI

d8 SAPS, deverá chegar-hQ
ia a esta Capital, o dr. J,oâo
Ed.uardJ de Sá Lucas, ChElf:
fe de Cabinete da Presidên
cia de ServiG� �. Àlimen>
tQi::ão da' Pr.Avidênçí,a so-

c;al.
Nest<l cidade, juntó

;!,utoridades estaduatã

Horfan ,�paEs
municipais e' à De{egacia
Regional do SAPS, acertar�
medidas' v!sunda a constru�
ção do' Mercado Livre do
Produtor, iniciati'l& já im

:)lanb.da em ot�tros cen

tros ,consumiqor.es do Pais

e que, pelos seus ob,iettv:s
sócio-econômiccs, vem co-

. rc:>'ndr:i de êxito a atual ad

;�,hÍdtraGi1o· da 'AutarquIa
pre1>"idida pelo Dr. René
Urrutia de IImiel:

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

r ••
'

'I d ,.' U � I
.

r resL_enie úa �n rSjna nJ!e�eira:

V�':
-

rL da ,Rosa Representa Pro�k[J

Obra
Falando à imprenSa _ao

tetornar de Curitiba, Ó ,dr.

Odson G<lrdoso, presidEnLe
da Associação Brasileira da

Indústria de Hoteis, s(7':)ção
de Santa Cátarimi, disse:

;. "Ao represen+,armos a ci

d1'lde iunto àqueles que aqui
.cteroand'im, 'sen'timo-nós a

vontade para nos cçmgrptu
lar com I' -�r, prefeito. Gene
ral Paulo Weber Vieira dá
Hosa. uela admiravel obra

administr.<ativa que em-

AdnfnislraHva
preend:e em nossa cid'3.de".
Disse mais adiante o dr.

Odson Cardoso que "o cal,

çamento de nossas I pr'nci-
t

pais artérias, a limpezc_ e

·aj.'l.rdinamerito de n::1S81$
. logradouros e de nossas

ruas, berr, como a dinâmi

ca e>npregada nas funções
mtmicipais, são o ates'ado'

eloquente da proffcua cb-;a

administrl'.ltiva stua'mente
em nosso município."

FL)siL€n:e da Junta tntervantora do

() Sr. ,Alv,aro Augusto
:"'o1'-:-e'ra, nue, há uoú':!o, es-

"

",. é e..,' v1si.ta ..�. Sa'1t� Ca

t�,'íl'r en,,;ru 'ao Sr, Rober

t; Tu"fi. 1\1attar. Se�:ret,ádo
ri') Tr?bqlho do G-wêrn,o
Celso '

. Hamas. mensagem
v"sada rios seguintes têr-
!nns:

"Í'rez"di) Dr. ,Matt�r!
" fl"im+,i'e:>;" r.!)'TI 01"18 1)."s

,'. ;-'-" r,u'11ulad'ls por r::ar
" 4.r 'rr,-e, "lm.i�o e do Go-
-.,.,

, d" "F;;st'-1,do. (mando

'1�c1,- r�A1 .. �",.",',!, es';e:1al
,

. -ente. sensibilizl,ldos,

n�ssa

·do-nas assim, em grande
"lri'\�o. a distinção dessa
,colhiM,
No énse.io de cOJ:).si!Sn'ir

mos a exnressão dos nos

�os aç;radeciT"'entos, em.

)'Y>,eu nO"De 'pess0al e do Se-
. nhor Inspetór-Geral, quere
mos deixa.r bem certo' do
quanto o prez'Ido aJTIig'l e

') G"tvê"nn dêsse Es',:tdo
'1ode-:n di.sp'r dos n"Rs�i"
"'1('8 (lA "'''S'i''l ,"',d-:'1\1\ 'dra·
:1to. �a-Id,,�i'\AS. (�ss' "''1<1,

lia Ammsto 'Fe"rei"'l. Presi·

rl.e'r\te d!\ Junta Intervcnt:;·

(a: n a
I

i8 interessados no melao
., arnento da cana-de-açucar.
A reunião foi realizada

no dia 15 de maio. em Ita
jaí. Estiveram presentes os

gerentes das Usinas ,Ad,elai
de e Tijucàs; gerentes da

Açucareíra de Gaspiir e da

d ,2
Usina.l Pirabeiraba de Jo:n
vílle. A reunião foi coorde
nada pelo erigo: agro.. Tel
mo da Luz, Ribeiro, coar

.denadcr do Projeto bana
de Açúcar.
O Projeto Cana de Açu

car, tem a finalidade prin-
- -_.:------ -_. __._ ,---

fi" -� C' ,.
'.

,.

J:\ naa O mquenrenane-
�1ensag'ens Confnuem 'Chegando

Continuam chegando' a

nossa redacão hovas: men
sagens congratulatórías, re

lacíorr-rías ao cínquentené-j
rio df'�,�e Periódico. I

,

Pubtínarnos hoje mais
.

\..
as seguintes:

De Florianópolis:
,

Ilrnos. Srs. Diretores, Re-

'. datares, Funcícnárlos Jor

nal "O ES'l'ApO" Assem

bléia Legislativa Est'ld::1 vg

por proposta deputados Dib

Cherem et Ivo Reis Monte

negro vg inseriu em seus

anais um voto regozijo mo

tivo transcu-so
"

50° a�bér
sário fundação esse tr '.di

cional\ orgão imprensa �

_saud'lções - Deputado Ha

roldo Ferreira 10 secretario
em exercíçio.

pe Blumenau:
Jornal "O ESTADO"

Florianópolis
,Temes grato prazer cO,
municar aprovação in-h.l�
são ata traDalhos reun'ão
ontem reallzada vg voto

cOl1�rqtulações. passag9m
500 aniversário esse valorO
so orga,Q imprensa catari

nen1\e pt Atencios'nnente
Carlos Heinz Buechlel' -

F're::;;de;11:G l\ssacíaGão _

.

Co
mercial 51urnenau

J8in�rlllej en1.

ele 1965

13 de 'ms.Ío

,
j

l'TéS�H data, fe1fz e inco

Fl.um Dara �a imprensa Cá

';?rinense, é C8"'1 imensa

sat':s\2�ão e júbilo (me

CUl"'1primento ad. est1m�do

amigo e de-:nais com"Q?Xlhei
ras de labuta i::J:UGtidi.<>na do

ma1s �nti'!,"o dhrio de S'n

ta Catcuina, efusiv.�me'1te
feli�itando nelo transcurs'J

desta grande e 'brilhante
eJ'emeride que é marco' ex.
pressivo de valiosos e fnes

timtl'T.eis servieos presta-
10<; i\ !;8rra barrig''l-verde! .

Co.rdi,al abraço do'

Helio Milton Pereira

De Tubarão:
Sr. Domingos FemandAs

de Aau1no -,- DIretor "O ES
TADO" - Fpolis.
Peia Pássagen{ 50 eu')s

esse prestigioso di'lri.o vg
enviamos nossas efus;vas
s<mdacões extensivas co-po
funci"nários pt Saudações
To:né Antunes Teixeira
Presidente CâJ,l1ara Muni
cipal:
De Flori.anópGlis:
TImo. Sr.
Di"'etCl' do jornal "O ES

TADO"
Nesta
Associando-nos as .come

morar.ões do Ci.nquentená
rio desse conceitu"do orgão
d8 i'TIn"en<;<l cat"'rine"1SA;" o

'T'ruring C'uh d') Bl'�sil :_

Secr:fw' de Santa 'Catar'ria,
aue sempre tem en�onti"a
do nesse i ornaI a fue'hor'
coIah�r!l ....ão, no seu nb'é+i-·
vo de de<;envolver o tu""�'
mo em n'lssa terra, se'1te
se' n') dever de 'lpresentar
�s seue; Wlt;os de cres.:::ente
'lr'ls',Gridf< 4e.

�e"1r1'l S0 o Que se ri"s

'lnreS8"1ts uara o m0n:1etlto1
..{'-'S R"hs�';'�vembs _mui ateu-
�i"",C:::o')""''''ent.e.

�O""'''''''0'''' np '-��""t� f'!..,tnyoi"",1\. (
I\mir ��ü'".n;n" n_ r1.e Britto

Diretor 8eC'donal

n� .r;'1'�;f,i",,�.:
'''() "'�.." "'DO"

�!f"�l''' ll1f) - Fl'J"Us
l\Tr: t!'='''':'�''''11T'S'1 �in""'11Pn<4-e-

nario de Jutás pelos iel:::aiS

catarínenses vg apresenta
mos. esse prestimoso jor
nal nossos' sinceros .eumprí
mentes Irmãos Negrini S/A
/i

,�ipal de introduzir mudan
ças técnicas no cultivo da
cana de açucar, nas rela
ções de mercado e de pes
quisa e �xperimentação.
O deputado Antônio Pi-

. chetti, Secretário da Agri
cultura: pretende /que a

tonelagem de açucar e ou

tros derivados da cana-de-
,

açúcar, seja aumentada eco

nômícamente, ou em têr
mos técnicos, mais pés de
canas por areas cultivada,
mais acucar por tonelagem
de cana índustríalízada,
quando o nl'oieto ent-ar
em plena atividade, canforo.
me a prevista calculada.

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

;
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f' çãÓ, fi.r:la.L, E21tre êles destapa-se o que,_. ciz. ,
_ O idCa .

- 'es�nvo vlmev O a qompanhia Catarinense ;de Te'ecomurii.'
•

.

caçoes, em. complementação aO ConsBlh

I11III l\'l.M,t:. '.Est,adual de Telecomunicações, já saneia,'
I' naqo pelo, Executivo. ,
• :::ELSO RE�E·SE COM

•
.3ECRETARIADO

•
III minutos na tarde de ontem com seu se-

"cretal'iado de Govêrno, no Palácio dos

d DespachQs .. A reuniãQ teve como finalida
!!II' 1e ultimar és preparativos pà.ra a visita

�, _ .10 Marechal Castelo Branco que chegará
Em resposta ao OfíClO taria,_, no sentido, de ser o � :ogo' ma:is às li horas.

'no 333, de: 10 de màio do logradouro, situado na fren 'id
COí'Lente 'ano, do !'refeit" te do Grupo EScolar. Edith \J! ,\ COMITIVA PRESIDENCIAL'

lViu:alC.lpal, o Secretário de Gama Ramos, destinado a If I I

Viação e boras Públicas, [\I� ,�rdinamento, trabalho 11J
De acôrdo com .'=l/relação dada pela Mi:

env�oÍl ao' General Vieira que será executado por 68- t.JI .listro. Paulo' Paranaguá, a comitiva d'ó

da ROSá ó séguinte comu- sa Prefeitura. .' � 'residente Castelo Bránco está compos-

nicado: ' No ensejo, renovo a V. �
a por 25 pessoas. Destas, 14 são mi itares

. lJI
'.

3 11 são' civís'. :jljstão incluidos na lista os
"Senhor Preféito: E�cia. protestos de elevado

1-'
'Em resposta ao 9fício aprêço e distinta conside- l.JII judantes-de-ordens.

<no 333, de' 10 de maio do ração. � -:ELSO -FARÁ EXPLANAj.:tO A'corrente ano dessa Prefei- HAROLDO PARA:"THOS. vr"
, • ASTELO'

turà, . comunico '3. V. Exc:a. PEDER�EIRAS ,IJI .

que o senhor Goveru.ador SeClretario de Viação e _
concordou com a só'licita- Obras Públicas".

'. A par ,do documento que' o Governador

ção ::llrigida a esta Secre- • -:elso Ramos entregará hoje ao Presiden-
_____��, _;...L-:-,,�,-_::,__ .='_ _,

d 'e da República sôbre a: atual real,idade

I f
. .

A '" T
l1li '�:;' nômicá e social de Santa Catarniit, fa-

n 'orm�ção Hgrico�a efá • ,'á um relato simples e objetivo sôbre �

• 'esenvolvimento do Estado nos últimos

�,t;,r'Hp... O Técn:co 'nos e as perspe�tivaj futuras, por oca- CELSO COM CASTE�O NO-
II � _ _ "ião. do seu encontro com o l\'hrechal, em ALMôÇO DO 5Q DN'

para os diverrsos órgãos do � �aráW; protocolar, na tardé ' de hoje' no �
ministério da' agriCultura., f;ll 'alácio da Agronômica. Aó almôço que as a'utoridàdes milita' \�
A provideDc'a resu'tou da"' \

' res de Santa Catarina ofercéerão ao rre-,

necessidade de ma..,_ter �s I� "EGISLATIVO APROVA sidente Castelo Branco e sua c;ont;tiva,�
agr;cultores_ e populações r11 cOlnllarec�rlÍ taptbénl, o Govenlador' ��! �
nlrals uerma�entemente {..J Em 'movímentada sessão na tard"l de so Ramos; que devera che�ar ao loçal

,informados sôbre a politi- � 'ntem, a Assemb.léia Legislativa aprovoU re?enção no mesID9 automõvei' que o·�a·
cá agrícola' do govêrno. • ''1da menos de 13 proje��s, em sua reda- rec4al., ""

'.
.

-

____ 'R.__ ... ...__ ..�� .-.
)

,

Coordenando questões de
seu munícípío na Capital
do Estado o Prefeito Car
los Boas, de l}uabiruba.

O líder governista, Díb'
Oherém rebateu, ante-on
tem as criticas' formuladas

, c

à 5'. Mensagem do Gover-
nador Celso :Ramos pEllo nõ
vo líder qa UDN, deputa-

_
do Walter Zigelli.
O parlamentar pessedista

asseverOll que 'o doct:m1en
to contém' números· irr:fu

táveis, 'constituindo-l5e num
. '.

espelho fiel de" 'urna admi-

nistração' operosa.

'Paia aquisiçã,o de modê

los, caril utilização 110 en

siIio de matemática d� Es

cola de En�enharia, a Di

ViSa0 çie Material, da Uni·

,vÉll�sidade, realiza con�or.,
rência púT:llica dia .4 de ju
nhp, às 15 horlls.

�assun]iu a preslr1.ênr,ia
do 'dtrett'irió do P�D em:

Lebon �égis o ex-Prefeito,
Jucundino Pl=!reira' dos. Ar>:-

10S.

'> .

NR recent,e estada na Gna·
'V'brr�, o''Prefeit'l de lJe

<>-
"nri 'l'?,éo:is, sr. Virgrío AI-

.
tin�

.

de França, realizou
rrestõés iunto àO Min"sté-'

,

rl.o da Saúde, p�ra a ces-

são de u""'a ",mrlll1;'"ncia pa
.

"ta aq�(3!e �1l"liCípi�.
'

o Dfl'1�rt;"l"1ent0 AIli:(inÔ'
mo de :P.na,enharia ,

$anitã·
ria (DAES) remeteu mate

rial uara· "l. cidade ,rie La·

,
!r1,t1P. onde, nor, rieterri,i"'a
dia do en"enh.eil;() . Annifo
Ppb-v. realiza se"vicos li

(>'<>';,"s ao abastecimento

d'águf:l..

o diretório pessectista de

Siderópolis indicou à Con

venção Municipal o n 'me

do sr. �gon Steiner, ermo
candidato à Prefeitura da-

. quela cidade sulina,
próximas' eleições.

\:..

Após exposição, feita pelo
deputado Waldemar Salles,
o Governador Celso R<lmos

autorizou SJ.ditamento de
convênio para a constru

ção da rodovia Grão Pará

Braço elo Norte.

nas

o encerramento do .cur·
50 de Aperfeiçoamento de

Professôres d'1 Zona Rural,
que se realizou. na cid?de
de Joaçaba ontem, com a

piesen'�a do sr. Lauro Lo

cks, Secretário da Educá·
ção e Cultura.

O Govêrno estadual alu

gou imóvel
'

no subdist�ito
do continente, para ,o fun

cién<tI'lletito, a,li," da.s Esao�
las Reunidas "Otília Cruz",
do b�irr6 da Colcininha.

. Para exercer mandato

por dois anos na qU"llidat:le
de - memtirq do Csnse�ho

Cónsu'ltivo da Comis�ão de

Energia Elétrica, b Gaver

ihdor do Estado qesignou
o é'no:enhei�o' João Edu"IgO
Moritz. ef'-diretor-presiden
te da SOTELCA. Represen-'
tará naquele-órgão, a Fe

ç1er.?eão das Indústrias çió
Éstatlo de

- Sant� CatàrÍna.
_
..
_

. O laboratorista c�tarlnen

sé. Glauco Sanford Vas

con�eUos estsgin,r�. até 30 de

,dezembro na Faculdade Na
cional de Farmácia e no Ins

tituto de Bro"'1atolog\ll. d�

Guanabara. Foi autorizado

por l'lt:o do Governador Cel '

so Ramos.

===:-�.----_._--_._.-
... - . --===========

O--ns.

,�IO, 20 (OE) -- O mi

nistro Hugo Leme oficiali
zou hoje 'a cOl1stituic;ão de

grupo t"cnico de íU.forl11a
ção agricola que tem o ob-.
jetivo de pla:o->e!ar, orientar

. "I �

e' executar prpgramíl-B 1e

ii'l:kr-mação r1;1ral e' cam
panhas técnico-educativas

A propésrto' dos entendí
mentos mantídes pelo' pre
feito Vieira da Rosa com o

Enge�eiro. Cl}efe do 14°
Distrito Federal de Obras e

Saneamerltó, a Prefeitura

Municfpal acaba .de receber'
a seguinte ínrormação:

, ,"Do Eng<' Chefe do 14°
.

Distritc:> Fe�eral de. Obras e

Saneamento.
Ao Prefeito MUnicipal de

Florian6poÜs.
Assunto: Comunicação de

Concorrência.
Temos o prazer de infor

mar a essa Prefeitura que,
em concorrência adminís

tratíva ontem realizada nês
te Distrito, para a execu

ção dos serviços de reves:,
tímento de proteção e re

forço do Canal da Avenida
Hercilio Luz, foi vencedora
a -fírma ENCO LTDA. -'
ENGENHARIA E CONS.

TRUÇAO -, no valôr total
de Cr$ 30.710,000 (trinta mí
lhões, setecentos e dez mil

cruzeiros), e prazo de 170

dias.

Aproveitamos a ooortuní
dade para apresentar a V.S.
nossos protestos de estima e

eonsíderaoão :

José Bessa

do à C�pital do Estado.
Cqmo Prefeito, '�m nome:

do bom povo dêste Mllni.
cípío, envio os melhores
agn',deçi.rnen';Qs' e

nhecímento desta
ele.

"Acuso' O reeeblmerito tio
seu estímádo oficio de 18'
do corrente'em que me dá
a auspiciosa notícia. sõbre
.:'\_ .

'a ,execuçãp. dos, serviços de
revestimento ie proteção
do Canal' M' Avenida Her

eílío Luz." É, mais uma .das
.znúítas e excelentes coope
rações. que o DNOS; por
seu. intermédio, vemtraze�

Atenciosamente
Paulo, G. Weher Vieira da

Rosa"
.

I'
.'\

.
\"

Florianópolis, (Sexta-Feira}, 21 de'Maio de' 1965

Castelo COm. Parlementares
Incompatibi'lidades

Debate

estudo da matéria. Na_ reu
nião de 'hoje com os par
lamentares do Bloco de
Ação do Oongresso espera
.se que venha' ser abQr�ado
os itens

. �pai� do projeto
e a possíbílídade de um a

côrdo noã goyernamentaís
para a emenda constltuclo
.na I ora em trasmífaçâo
Congresso.

'

BRASILIA. 20 (OE) - O

Presídente ,Castelo Branco
convocou- nova. reuníão- na
ra hoje com': o Bleeo d�
Ação, Parlamentar para
.prosseguír no' exãme. . de,
Incorapatíbílídades eleito
rais. O 'Chefe do govêrno
manteve entendimentos on
tem com o Ministro da

Justiça sõbre o projeto não
tendo ficado concluído o

Engo.Chefe do Dístríto."
Em resnosta, o Prefeíto

V'.ei.,,,'l da Rosa encaminhou
ao Dr. José Bessa, o se

guinte ofício:
._----,----

José Wamberto C h e 9 a

hoje a· Floria,nóprAis
Deverá chegar h_je a es-� séjamos a José_W;tuberto, ço de boas�vlndas: feliz es

ta capital, na comitiva pre- com _o nosso cordial abra- 'tada em nossa capital. '

sidencial, o 110SS0 co'ega de i '

imprensa sr. José Wanber·

to, secretário_ de impre_nsa
da Presidência da Republi- NOTA, DA rASA CIVIL
ca.

Profissional que honra a pe ordem do Exmo.' Sr. Governador do Estado, torno

sua classe, O ilustre jbrna- p\Íblico que S. Exc�!1. bouve PQr bom: suspender c exp&

lista 'representou, por lon-' diente uàs repartiçõé� públi�s estadUais, da Capital, hoje,
gos anO$, o "Diário de Noti- rull 21 de maio, a partir das 15 hm::1s, Tendo em vista a vi;;i.

clas", do Rio, na Câmara ta do,.ÊxtUQ.c \61:", Ft:esi�enre da 'Repúblirn,' ,

,

Federal, tendb feH;Ó"-parre-""-'<"'� - J;at,��Q"��Ji�Y��"";,,:_i!;<,! .....� ,c

do Comité de Impretisa ,q'l
. -

"
, , _,

.

" .

mesma, onde 80. distinguiu
----

.

._ -

sempre pela S1.1'a. correç�o,
,',

'.

���:S�ida;Zs e i::e��:sº!�'d�! Prefêitur� de F:orianópoHs'
cronistas patlamentar.es. Es-_ ,Está hoJe nesta cidade S. cExcia. 0.- Presidente

sa: atuação, decorrepte da públiça, Mareehàl H'uiribet:to Castel10 Branoo� \

sua firmeza de caráter e Os Florianopol�tanos, cCllúo todos ÓS outrós' brasile�
, I .

da sua inteligência pnvile- ros, lQe são gratos pela pllZ que concedeu a esta bela terra,
gil!-da, o leiVou, vêzes vá- Íivrando-a da subversão.'

.

'

lias, ,lf
.

ser designadp peJo� .

S; Excia. poderia ter escolhido, na heira- da deci,são de

colegas de bancada comg 31 de março q.e 1964, o caminho facil, êôniodo do regitnem
seu representante em de- le exce'�o.!, de : f@t�, de arbitrió.

.

._:';legaçã6 .�do p�,Hall�lEJ,l?to � ,ent, ','. Mas 'S, �*4t.I.;�q_ue foi a L"1telígênci� da FEB em terras
diversas Con!érências inter- . dà ·'r:tiá1ia:i' �a:y!a àpnmdido que os males d:;t democi'Mia: só
nacionais, na América ê na. . com processos demócratic6s podem ser'curad6s. '

Euronà. �'é por: isso que o POV0, de Florianópe>us . é, grato 8

VlSitandó, pela primeira S. Excia. e O slluda coni profunda s1l1cerid,ad.e.-
vez, a terra catarinense, de- VIEIRA! DA ,ROSA

AU.MENTO CAI NA. ASSEMBLÉIA'

O sr. Celso Ramos reuniu,-se durante 20 P()r 22 votos contra 14, não foi aprová-.
do, o 'aumento do funcionalIsmo da AssélJ1"
blé� Legis'lativólc.. A maté� foi a plenáriô'
qui�ta-fej!,a. ..

•
,

, O líder do Govêrno na Assembléia LO' �
gisl�tiva, deputado Dib Cherem, ,rebateU,
mUlto bem as pqlavras d,o novo líder da.
oposição, sr. Wa,lter Zigelli,' quando êste'
afirmava que a 5" Mensagem Anual do co.,
vel'nador Celso R-m:::s àquela d sa pe�a-,
v9.\por excesso de dado,8. Rssp Ii:ieu o �f.•
der que assim era para se tornar maiS,
acessível 'ao povo e para não deixar 111:1:' �
gem de dúvidas quanto à prec'são 'das.
matérias. àu focalizadas porménor:za�a' ,
mente. Continuando, afirmou que a. Meo- �
sagem erá a prestação de c.::ntas que (l,
Çiovernador levava aos cat1rinenses, e que
8;quilo ainda serviria de f.<ll'to sub .idio plt'
ra reconduzir o PSD ao GovêrnJ, CJJ'll'
um nome que continuaria a administraçãO:
do sr. Celso Ramos.

.

. .', ,

DI? REBATE.
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