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Eleíções de goverl1ador�s \
vão sair afirma Pedro Aleixo

, \
, " O' Líder'do Gqverno Deputado Pedre

T�rrn,'ri,SBIO ·contra-·o Brasil agola em 'MoDteYi�éD :l:c���J�F;:�::E��:!�l�
"

." A afirmação do líder da maioria foi feita em
telefonema ao Secretário da Segurança rlf:
Minas Gerais, Deputado Federal José Mon
teiro de Castro" candidato da UDN a go
vernança mineira, Acrescentou o Sr. Psdn
Aleixo, que o governo federal'não vê incon
'venientes nas eleições. Existem condiçõe.
llel'feitas para que elas se processam livre,
mente êste ano, e em 1966.

"
.

{'MONTEVIDEO II, (OE) - Um aten-
, .

'tado terrorista foi {cometido contraa sededo .....
'

........... :- ...._....._ i-....-....-lA---- ..--- .. -�.'
Serviço de Pl�opaganda do �rasil, no Consu- : p. ,.. " ',' vice''''' f·t ' e',
lado ,do, Brasil �m Mont€Vlçleo: Uma �onba. " resos ,,O

,� Lpr,e e�_ o ,
'

. .expl?di� n� madrugada, de-hoje, na .citada • .'
' j,.

d:'
-

dependência consul.ar: .pr.ovocando enorn_lE tá
.' d '.'" ',# "0'"

" (.' •
abalo. Apesar ,da polêncla, do petardo, ,nao; OS verea. ores e', .sorlo -
se .registraram vítimas, sendo os danos ma-, _

.

. '

,.:,.' .,
teríais de peq�e�a m�nta:, O atentado apre-, OSORIO : RIO GRANDE DO SUL·' 11 secretário 'do Govêrno da munipalidade •
senta características semelhantes ao perpe-. conduzindo-os para Porto Alegre; "0 Prefei-' Eng'enhos podem, parar no nordeste,
trado semanas at-rãs,. contra uma _proprie-. (OE) - Um pelotã? ,do Exército, age�t.es t? do M��i�:pio de Osório, �o� interrogado. RECIFE, 11 (OE) - H,C1J: canavieíro. Iusistírào sôbre

dad�, ocupada pela Cia. de Navegação esta- do DOPS e, u� hehc.optero da FA,B; , c,he,ga.-, d.ur,a,I�te, .VC;l:rIaS h.o.ras., As._pr,Isoes, seguncl� nem-se hoje nesta Capital, a decretacão ou não- ele gre-
.

.

_
�

.

.

'

.

'

� os trabalhadores filtndos a ve nas usinas e f'ngenhos,dunidense lv'IOR-MAC-DONALD; , )'am de surpresa a CIdade de. Osório .no ,1110 as, autol'ld�des }111litares, .sao decorre�t�s �(,. 21 dos 36 sindicatos da zona que ainda não pagaram o

r--. d SI' P AI
'

• Grande, do S?l. Efetu�ram naquela cidade a �;�I, dos implicados na cha�ada operaçm'
,

__
' � , _�__1: salá_ri_o. _Precisa-se e a as, a·ra ugar .., prisão do: vice-prefeito, 4 vereadores e -do Pintassge. ..

,

.

. • ESTADO, 00 RIO' S, ÇLM (.AN.. ··��Pára 'Escritório =: no Centro de preferência com tele- � .. .. ..• .. .. .. .. .. .. _ �_ .. ,'& 1 F,
fone. Tratar com sr. Medeiros naCELESC.: NITERÓI, 11 (OE) - As . cidade de Campos no Esta-

.

-V· -,
.

....

ça de'" paz
�.:"-. Guerra Monetária, Preocupa.os -EUJ\ ��t�!:���e�h���:o���ascHYI:��� ��sC::ut�;�d�e:1�����:f:oCi�,

le' nan $enl nsperan;' sôbre vários muniejpios c1::d,e. tendo ''o Governador"

<

"

- r!
'

,
.

,WASHINGTON 11 (OE) -'-,' 'O jornal fluminenses, destruíram Paulo Torres convocado ex-
'

-

.' �

,:I
.

"

'

, . Star, editado em Washingto'n, mostrou-se ,: quate totalmente as planta- traol'dinarbmente todo o

SAIGON. 11 (OE), '_ O envídando todos os estorçós .ções de cana de açúcar da secretariado para mobiliea-
emoaíxedor dós E]stados para ,não cedermos as fnis.· pr-SQ�upadlo corh a 'guerra m�n.etária que o

. oão do, Govêmo .

Unidos no Vietnam Maxwell trações ao desalento. ,E�t.().- Pr.2sidente· de' Gatl-lle resolveu desencél- lIIl. ,..._ ..........- ......- ...........- .. -
T�ylor, em entrev.ista ,con· moseno meio de uma bata·

dear contra os' Estados, Unidos. ." LIMITE AO LUCRO •
cedida a imprensa, der-la· lha cujo final imediato não

• •rou que não mdstefil espe- está a vista", acrescentou
'

Afirma que se de fato 'for realizada a Há, c\idellte e irritante, urna disparicla<lc de pre: li(
ranças para o término ime- finalizando Maxwell 'r:ay' - • ços no mercadll das capitais brasileiras. Ao' que parece �f Foi sepultado riâ,l11�lIihBi��:le hoje o Dr. cUato da guerra no país. "É 101'.

.
campanha mundial de troca de dólares por" mn llarte, origjlla·se 1'a incompreen�ão de que vamo: •

RoO'ério Pinto Arruda,qll.-e fàleceu outeIn, ao necessár�o, que continuemos ouro: ficará sem lastro a moeqa norte-ame-.' ,camillhando, lenta mas firmemente, para a normalldad! 4:::. -

',' :,,'0 d " b"'"
� .,

t b _

II econôJl_lic�... .. _

"
dar 'entrada no Hospital

. ,de Caridade;víti-,
..
ncana, pel c �n o, suas (,....es no ,S1$ �Jl}a an

• Dal el�tenderem 'mUItos que à dcsvalorIzaçao' monc'
ma de acid1ente Qcorrido'na BR-59,mn qui .. Auditoria Examina, IPM Sôbre·Jango .c��i�_,��·�,:�::�_:__�idos.. _ ..._.;,;, ..�.i_�':' .�á:��el:����ec:r::�r��a(�:'Jeva�::.�:é',anteci]):1I1do.se, aSSim,lometro além de Bignaçú,qu�'nd� dirigía U11' JUIZ DE FORA, 11" (OE) beiro;' I�o' de Magalh5.i3s, '

. '.
. ..

"

.

' '.
'","

.

,

"

.' .•
'

Não indagllr�l1los aqui da-i:,etidão ou não desfic p\ro-,J' 1 r
. 'd ...

t
,.' 'otar devido à ex

' Raulino Mende;s qo Amai'h1. ..·U. '

'I f '�
\J'n' '

'
, 'cedlmen�() 'lt1e, ii, fôrça da costumeira ]JJ'iHka_' dá, aOf tiUter ...agos,Vll1

'

.�
.' es e,a ca� . : ':.' ,

.

'J'
_ Foi Íll�Çciada pel� 411,fl}to- " e, ,�aD�l�IQ • c:.J�d�o , .1:;�aIO",��S;ª". ' n, P�l�., p.� �.L�te... '" >,.'�, t.?u.t1;{l .a���lllt:rJ) (' ��Cl'W"l� ,a t1�l��1}--th� ,C(!:Sf.s Fdty-,"'-"cesso d,e ,veloCldadi!. A: fauvha do Dt,. Plutr ri.a fj') Gwu·ra. 'da"jJ;" M�iãg ,vuj:rr:l: (:};-úútrdst"�le .t.i L'" j..""': ) '1'�"".' """"_,' ,. I' r .JJ'''' Jiararul$.
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"

.. Arruda. tiPl�séttt�nos 'sêírtidás .C� :rviillt?r?�,a.n.<il;i;::>e êTqs .X�r.l[S '·,'SauavEfife±tos P911t1cOO ,-". e' \;Inc-o' ressoãs
-

�

_

-

,

"

• � ,]U�s. I'�r �lÇU�I: SUb!ist�, ?',in�S�,l'�PU�.O de. tu�to�.'

, "
'.'

'

.

'. 't' p.
.

tr I' / quo :mdlCaItl 9 e>;-presldent'e sados. Sã:p', acusados
RIO 1� (DE.) _ 2,5 pes- fre:u as c,ons'3quenclas da ,�llt�o,S, para OIS ,��lals

a ����,anCIa e o sen�tlo ql�as� cx."-.pelo infausto aco�tec�:QJ:el! ,'0,.. ,or ?u ,o· u;, Go_ulflr� � divers.as, pesso�s subversão e princip�lmente�, s(}P..s '�j0a�m ,intoxicadas m'lionese. 14 elos intoxica- ',clusno da atua«lo c�mel_,l,�l, Sem atCll!),1O pc.a supe-JI
do fonte do HospItal d,e C�ldade infonnol1 a· ele ,hgi).da:;, entre os, qum� c1.� aprecIação· indevida dos

,côm üw:ionese nUl�fi festa d�,s. fora.in jI�ternados 'no. r�orida(� ol'icntado;:t .cm pla_?-o amplo, que marca, na.
a· o' "0' Et:tado" que Fel,ipe, Bundgens,,caIn- figuram os sr�. D�rcy Ri- dinheiros públicos.'

de. cãsamento 'na Guanuba- Hospital Getúlio Val'O'flS. VIda naclonal, a ]WOHr!a f1ll1çaO como elcmento-de eO];1-
..'fi �

I
.,.. l

• -.._. --_

ra. A noiva, lJ{Jir3cy Cândi. n�o
-

.se�do constatado at� b • boração e con,tkibuiçflO à :QQssa nleUloria econôluic;! .. jj'
panhante da vitirpa aurant�.o acidente, con-

ela da ;Silve�ra', taq1bém 80- mOmento,' nenhum caso fa... fillanC'cií;a e, l)ois, de destacada reS]Jol1sabHidadc: �

't'l'n'ua, 1·!1.COi·lsc1ente,e seti:�stado inspira cm,· São' Paulo:
.

tal.
'

. ",. , A ânsht dê cl1l'iquccimento .rápido que caractel'iz�l, ,e;., j;

.C7"'--.---____ _ - ,_ • denuncia especuladores, vem sendo nutrida à distânciaJIII
" dado�.

'
"

,

.METAlUIRGI'CQ'S'/ E'M GR.EVf
-� -

--',
,

',,','"

_de .quaktuer minima.reflexão, so�. uma integral ausência.
.

.

' Adh''e'ma·r d' I'Z o'
..
ue n'a-o re''nunc"a"...

de :"ientimentos, já l�ã,o �izemos �e _caridad: ou l�uman�>1III
,
...*

,_--

'S�O f'AULO, 11 (Ç)E). - 'suspensos por'3 dias. p..ecor-' ..

_

Q • taTIsmo, l11QS de solidariedade crtsta, de apego a tradI'"
E:;,tão em greve os ·metalúr- rerão a Justiça: Á lnforma-

; C·.:in,dl'dafur'a . .ciOl1al ,'ocação çOl1stmtiva, que é ainda signo de ,hones-.C 't 't;' d·
;

1m'por'fac''a'"o'
'

.ip"a<r:"'a a gicos, da' METM-·BRAS. ; ção. é do Interventor no
. u.

" ti,dacte da maioria da nobre classe hlcrcanti1. III
'

on ra O' 'e:i" '.,'.
'" .

ReiyjIlclicarn, o pagament,o Sirid:ic;1to dos Metahítgicos; ,..

.

"
'

,,' .�
, • ESqllec�tll, do mesmo passo, que a conseqUencia doslll',

Tche,c'oslovaau,'a do 1:3° saiál7i.o. Por OUtTO sr. Nelson Cniz Paiva. �t?RTO :Ar.:;�GRE 1.1 (OE.. ) -,' .Nac. �;eus ollsidenies ]Jl"OllÓSitOS" o�tra cQisa não dará 'SClJão'
. lado, os �l;lpr�g�ori,s ,dl .

. rerninuei ,à 111mha candidatura não sou CO-;I o allmento' do yolume, inflacionário, c, lmmlelamelltc, Q,
'

ORBE·PRESS - pragl).
...
- firma. !'AM-PI-FILHO. ao' re· '.. , .'

, ,,-' '.
. .'

'

b
.

, ,'�,estímulo ao .descontl'ole social .�Ill fermentação. Um·
__-__,--- Um contrato' de' importa- tO�'1relll �áje àO. se:r:viç0. Documentos 'varde e ,não, seI conJugqr o :,e1' o renunCIar, instrumento, sem dúvida, de dois'l)eri�OSQs t' aliado;"

ção para a Tchecoslováquia; apos o acordo havldo. com '

.. .

O que há é que vou fazer:m�nha 'campanha ... gWlles. .'.. '.' '.

" . ".,. •D
'

f de instala,ções para a pro- os empregadore�, não' pu- N
·

f " '.' .,,' .' d '1 .. " S;" d€-," ,Para Just1.1;Jcarem seus- fms condenavcls, lançamesas'tre, az dução de aço, num valor de deram tt�balha:r,. Foram aZls as ' apenas ·seIs II?,(fse�, antes o p eÜo. ao "uão de nllmeros e diferentes, artifíci9s, como' se vem'
,

36 milhões de coroas, foI,
' ','

ORBE-PRESS - Praga -- clarações do <fqvernadOl' Adernar de Barros., registI''d�(�? lll'eSentemente, em que se servem. a�é mcs,1,8 vithn,as firma.do pelo àiretor-geral -------........--- O cinema tcheco obteve,um p " AI Ad €i' ss ainda UE:
mo de mhmo a1lluen,to no preço dos combushvClS para�-

t 1 grande êxito no Festival em orto.. egre. em�,r 1 e q. • a fhação exagel'ac1a da llcrcentagem� das 11o"as c cere",_LEON (México), 11 (OE) da empresa neca para o

E�' d C·
'

h III
comércio exterior "Strojim·

" XltO "O ' 'I' n'ema Internacional d ePeliculas não pretende agitar q paIS c,om a caU1pan a .. brina.� remarcações, scmpre ascende�ltes. d
-: Um, ôni.bus. gue trmispor-, " O" t f S t"de Curta Metragem,

.

reali·
t d d' .' antes O que por isso pf'-

. S La os comprovam qm), 110 que se re el'C a an?�'
,

t&oy.'1 u}I1a êq\iipe de futebol port", Premysl Strougal, e

Th' zado em novembro do ano e�ce a ,a, OIS anos.; : " , ,_ 1,:"Cat:uina, o enca�ecimento das Iller�adorias e utilida�e�"\ ,e,ntre as êidàdes de Leon e pelo ãi.retor dá emprêsa C eco . f.ind,o, em 'rours (Fran9a). dm aos seus, correhglOnm:lOs' que.. nao fHiCh,- .. a.ssmala verdadel1'� ."rceol,·d" ,no PaI.s:, e Ol}c1e �e. a,drmt. II ',Guan�caspe no.. México, te- austríaca "Vôest", Dr. Her· " i..' I
-

'f
"Na categoria' 48,s "Pri- � ., assunto até s,ogunda ordem Aden131 .. na,

como em B�'aSllJa., pc a sua }JOSlçaO geogra lea cd',.v� s�us, freios' dianteiros bert Koller. Trata-se ,de um ,ORBE"PRESS '_ 'Praga - meiras Obras" foi agrada-
SeI11 11,9 .

' ...
.

"

Jll'fieUldac1es extremas de tratlsporte, níveis mais aH!)s de" I
,

'--estourados" preCipitando·se sistema, pa!ente austría,ca, D(Jcumentos n�zista13 publi· da com. o. prêmiO . prll1Cl- faloú' também. que suas. l�e_lações. com o Pre-. pr.egos, são êles '�li muito inf�J.'iores aos da nossa. ca'em 6onsequência; num abis-', que' faciTit:'1,· o processo' , .
'

.

O III
.cados pelo.' senlanâdo tche- paI a película ,''O, último tru- sl'(le�llt,e Ca�te.�lo Branc,o,· vao mUltO bem. .) • pItal.__ , '., "}"" • 'nlO de 200 metros. 181)eS- mal's moderno na,produç'âo, ',_ .. .

,_'
..

..

c,'9 "Svrtvobr,'lzeclt" em uma que do senhor Schwarzwa1d '

. . 'Nao 1m ,neeessldade de mmUC13l'mos aqm !;ClICrOS fde aç.o. As instalações ad-
�érie de reportagens sôbre e 'do sennor Svankmajer", mal é. homem 'seguro, calmo, honesto e mUl- "cotaçõé�, 1!:les variam, em sua carência de llnif�rffijdadr,quiridas são destLl'Iadas às

, ., '1" '

,
'

f'lndicões d'a S_lovaq'uia
o.s segredos dos arquivos do diretor Jan Svankmajer 'to bem intenCionado, € que e o maiS CIVJ 4 entre l1etermhmdos estabelecimentos varejistas, acusar III"

, nazistas, �n�ntracio� l;1á de Praga.
. .. ':" � <lo, dessa forma, nulidade de critério .justo e razoávt' �

pouco tempo no Lago Ne- dos nuhtares.
.

' 'na futuração 'e venda, como ,'se as fontes, fOl'llecedorar •
gro da Boêmia, desp'ertam Os a.migos, altulOS e ex- -� �-'��--,-'-------:

..

� ,mallih'essem preços em cont�na osciJaç�o e até, sol •,grapde j,nterêsse ,n<? Mundo. alunos ,do· Padre Paulo En- ·Cav·�larlanos Invadem DelegaCia _ um absunlo arbíh:io�
.

.Segundo circulos- bem', in-' glert S:J., :prefeito Geral U

.• E bá qúe se registrar, como ilustração elo que SI'
formados, ;êsse ll,1ate:r;ial es.. do Colégio Gatarinense, ,fa- RIO, 11 (Q]';) - Cêrca de do pelos rebeldes congolê-

•
evidencia deS01'gau.izadol o fato sU,rprecm[cntc de, na' ,tIft:á sendo pôsto em' ordem rão realizar no dia 30 de '50 solçladas. do, Regimento ses.

III feiras.livrcs, seman.ais, ol.�dc os vcm!eclores gozam d(:pata lVgo, depóis ser entre- janeiro p. vindouro, às 12,�O. de Cava1ària Caetano de .-

III isenção de certas. taxas .eu in1postos, paj'a efeito de ver"gue aos g9vernos e institui- uma chur,rpscada, em sua F-irias, tia' Guanab!).ra, al'� " d
'

e o u" 10 alcance da bô1sa }lO) 1
.

4m'a.dos de metralh;'doras e F'
"'_ ..

as a pr ç S Ill,IS l ,. lU ar. o cOlllcr"ções ' estrangeiras' interes· - homenagem no, pomur do· "" elJao para III cio dos' 'ge.neros a l)reçOS acentuadamente Stlllcl'iores aO!.sada,s.
. .

, " C,.olégia ,Catarinense. bombas de gás, invadiram a ,. d pIÓ]'r'os armazéns ou empórios1 .

24a. Delegacia 'Distrital. O B h' iIt QS •

,- 1:' , '

. : _"
- ,

. -.

a a Ia ,;i Os serVIçoS de abastecnnento as ])OPUllli,'UCS. qur."Conf,ere"nc'J"'a d,a UNESC'O"em Pr�g:::t, fato se deu porque um dos. "são o martírio dl1s sofrIiJ.as donas de casa. ineldem. de'U militares foi prêso há dias
"

S1\O .PA:!LO, 11 (,OE! _ '.sarte, no rol dos que se processam com pCém{)os. 'onm.ORBE·PRESS .

- Praga tura, engenheiro J o s e k sob a acusação, de tráfico lO cammhoes
. transpo���n- .,deseql.,lilibl:antto Ol'f.,amentos dom.ésticos. e, o que é pior._ Em dezembro ,passado,

,

Grohllman, membro da pre- de.! macoM'l: Na Deiegacia; do 25 toneladas de felJuo, III dificultando a, alimcnfaeão (te trab,llb.adol'es e Uloder1"teve )ugar· em ,:rragâ uma sidência da· Oomissão Tche- os soldados seq�lestraram o se,guiran; pãr� Salvad�r .. tos fun,cionários, como �t conden�I,-]os ao regime cre�'conferênci� intern'lQional .de' cu para' Cooperação com a detetive
.

e', �mêaçatam de aflI� de normahzar o
. :,bu:- : centc I;!e sub-nutrição.

"

•expértos ela UNESCÓ., Dela UNE$CO, ·teve pór objetivo espancamento . um Comis- teclm�nto
..

daquele. gene lO ,. É cel'to' que as safras qué se anunciam poclerãr ..participaram' pedagogos dc( preparar F1 Conferência 1'& sário. de �nm01:'a necessld�cle na • am�l1izar um pouco essa asfhiallie situação. Mas, nad:"Tchecoslov.áquia, União So·, gional européia, sõbrl;) a '1'8' LEdPOLDVILLE, 11 (OE) CapItal bamna. O navlO,San. ,diSSO será possível, se se não provjdenciar, por meio dr.viética, Fr,'lnça, Grã·Breta- forma' dá atividade educa- Autoridades cn,tólicas ta Bern�rclete,. por outro
{iJ'g:ão controlador de preços, tão desvirtuado em sua' iii,uha,. e o diretor de seção, tiva de adultos nas horas de Leo.poldville, disseranl lado, partIU de Santos e se • finalielades, UUla ordenação do mercado, através de me �de . educação d� ,adultos, livres. nada saber ,sôbre: as 48 fr,ei- encontr� na Gu�nabara, .. didas exigehtes e imperativas de regUlarização e fiser •anexa à UNESCO, �r. As. ras e, 49 S!.lcerdotes, ,todos com �lS .

de 30 ;:1111 �acas "lização, de modo a que num país de fartura não se dig' �cher Deleon.· Tal conferência se ,renH· brancos, que se encontra- do. produto, dest,madas a' que, para a satisfação elos apetites �xtorsivos e illsácia lJI
A conferênci'l, que foi zará em Praga, 'de, 29 de vam em território domina- Recife .. !III

.__

•
'

, : �
_

!III veis dos especuladores,. ainda há brasileiros que mor"
.

presidida pelo vice-ministro
'

março' a 6. de' ,'1orH . dêstq I
,_-�-'""--_. ... I .

II b I C I h"'" d M' d" reni de fome. !IIItcheco de Educaçãô 'e Cul- 'ano. ,,' ,

'

O I- I-a'fl·OS o c Ges e o as" "
...,.__........_ .........__.,.:;...'..... ,L."---o:..............;..._...._

,-

. �.' Os crimes contra a, economia popular, lll'cvistos Clt' lIIl,

P 'p S
.

'�fapef..e's __', Es'lofados. 'leis de que não mais se' fala. COIllO' se fôssem autlHler"reços. ara erVlr• .I., " iii rogadas, ]lrecisam ser punidos. A provisão de gênCl'Of'�..,...,-""

G d G f' li uavÍs'simas mensali -ade _. deve ser reguL"lment:ula e policiada. E só u'ssirn os que
" .

ran e ru ln a� . "trabalham;.' ,]H'oduz: I poderãu ter as:;egul'�da lIma vi.

Co�selheiro MafraJ 44 �i I
.

•

(. � Na Modelar � lia m<tis di ha.
.
,{1 '. ...,' ._

.,��:e;?- ..�-.;� _ "" """"__ 'e. 'l!!!. ...a__'l!!."� ... '@l @.. �,,,

-------- -,--.._--..,._�_._---

-J_ ... _ ....� ..... ,.""" ........ � .. :'." ........_ ..._---_...,...........,; ........
' ,..\,.•,_.,_. "'.,,.-...�.\ ..

Sepultado Ontem o Dr. Pinto Arruda:
. ViUma do Desastre da SR-59

" '\"_' ,

soas perd�ranl' a 'vida, en

tre as quais 3 crianças" e

outfllS 16 ficaram (gravE>,.
:mente feridas, Ori�ntal.
�--_. "�,-,_..- ......_-------

Roupas Spod Passeio e Praia
P jlSenn,ol<as, Homens E Crianças'

tia A Modelar�
- .....,.__.�.'•.I""..�' _

Câmara Exa'mina Hoje
�. Vetos àã'Plade'tTr .

Em ·S('ssão E)ç�raordinar�a hoije,a, Cá
,mara . Municipal -de· FlOl:ianópólis,vai apre
ciar' os d�is vétos apostos pelo general Viei
ra dá Rosà.ao oi'oieto do Plano de Metas do

. �unicípio',PLÃ.D�i\iI.
,�-----'--.&_----.......,---,

URSS iniciou 'ontem importante
esoeriência 'esoacial

r, MOSCOU, 11 (OE) -. A

União Soviética iniciou ho·

J�' ·uma. série de expenen
cias 'com seus' foguetes es

paciais. Os, refel'i�os, ió�ue
·tes serão clisparados"parl1 o

Pácífico, a um pór:fÍo.,..'s'if,ua·
, dó nas proximidades do ar

quipélago uOJi�,� ':'OJ.'iro�Q
�� .. :G:..-,;...: ,�. :,'�',:: .. ,'�'>�: ;\�".-<-,i· .- ,

de Howl"lhd. Por outro la·

do, a agência. TASS .
anun·

ciou hoie o lancatnento pe
la União Soviética de m<lis
,um satélite não ,tripulado.
Trata·se do KOsn1oS 25. Le:
vri a seu bordo, ins.:tl'ume:n'
tos

�

científicos, destinados
. U,U· (;�\,uuo \la Ci�ncia!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o engr.nl'e;,:_")-a�TéJn.JJ1lQ Defesa· SUt'Uil:ic" Anima: vallazzí , cace_c,l-t�:,l'cCo da +r':i'a 'de Santa r::atanr�a
Francisco Hce ltgehaum, de tunhém (V'· .�n;�SI1l') :\l,;nisté Autarqura l!BL-Prnj eto Ga l!: dez V2Z. corno o rjiretur
legado fr::cleral no Ministe- 1 iC, em nosso Estad;), mtro co Leitu:rr) o lL(','.:<',_-Vl'- técníco do Projeto cuviu
rio da Agricultura ern San rhiZ'iram para, uma entre- ;�'�l'lnário 'sli:.tS' CaIG:\�:. su -';,rtamenr,� com todos rirem
ta Catarmu e ') med.co ':e- ,1-i"I',a com "'J er genh-: -u-a- ''P�rvisor :-[, 8\0t(,l' (;0 Tt-·c- ,;);�QS da i;:';·' equipe, o ]I.;1i
tertnárío �;J. In51'et.J�-ia de gr ônomo ;h' I .Dcrnnrja C�- noiogía da C'l'-llj)al:!�a Au t ; r.istérío ua Agr.cu.tura. :�n
�:- _ .,..' _ ,:, cara mui a.;erta·.!ar·'('nÚ, ,

�11édü�')- C( ntrôle \:'t íncrdê ,da' ela
Caldas,

noroue n

aftosa preecu rn seria

m=nte, a c'.j_uipe t.;CI!;C8 exe

- cutora d l', »o.. � ica, ele 'me

"r-,cràllieri:) ela p�cLl/lfla lé'j
.-; -';\OSVALDO 'MELO,
-----------

.com a

Emprêgo de
AUXltlAR ,01 :E�.c�,llOR!D

Inscrição das 7 �s 13.horas até,o dia 1()�
de JansirQ, na ACARESC, R0dovía LeQber
to Leal - AgronÔmica. - Os ,c,andidatos se

rão, submetidos a teste de datilografia, portu:,
gues ,e aritmética.

Apresentar-se com .doc.Umento de iden
tificaçao

13.1.65

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

\

PORQIJE NÃO TEMOS O 14 BIS ...

Não mantemos ne;'lhum museu ele- "relíquias aéreos": um motivo

Fazemos questão obsoluta de oferecer rapidez e' contôrto: outro

O '14 bis nao oterecia noda disto e nunca veio, o Florian6polis.
A Tac-Cruzelro vem todos os dios' (coisa que outros não, fazem)

nos melhores horários O aviõo? Convo,ir, padrào de confôrto e
1

rapldez, Ccntmue prefei'indo o Toc-Crqzeiro,

'[(,h!ié-a.ft.cn,
o médico-vetcrmário I�a

'1' Caldas, U:) momento rea

;'z,E', uma '�r��l:-:'.l. (�e contactos

raças léit,=," ,i, .

Para m- :'(1 de traoalho
Lr9111 e,;�;, 'J�lé('idas �l'.::l.s

\

frentes -r1.'� <H:'l') 'Ir ti aflva

1 coses li,;; ;')0'; a defesa dos

l'Ú)�mpos; seja dJS ar-miais
_!,,' corte c rios animais de

---,-,----------------�---------------------------

Itajaí e ') .• t:·1 na reaiâo ser

�p na, onr� (J cria t(.l":(J r]e
sado de cc:t'te lo; irnportoute

.ra�a .uliaei pur Irl9PI entre a·
l��váqu:a � ma� lJUiIlrl pisfS

. De ordem do Sr. 'Diretor;;.Executivo tor
no público que as inscrições aos exames de
éidmis��o ao Ginásio, Industrial estarão abcl
'tas, l1EStã Escola, de 11 a 20 de janeiro;-no hc

f
r.�rio cle � às 11 horas exclusivamente

para.§'
' ",.'"t'. ".,,,,,,.l- Passan'do temporada de verão na praia de Im-

c�ndi<ilatos do sexo masculino, os quais deve- GO�T� DE C�,l'E-!'� ,bitub'l, no confortáv�l "Cllalê dos Catão;', o senhor

[\'T"O rEi i\ l ,um Zr.If"- e senhora Deputado Alvaro Gatão ·(Lourdes).rão satisfazer as segumtes exigêncías: I ;'1'0 a "j�!, ·\!�l'JJ Ü' l
, a) idade mínima de 11 anos completo,', ou '.

J

a completar po decorrer do presente ano , E
.'. f

,máxima de 16 anos, comprovadas ,por ·certi-
dão de idade;.

hJ atestado �e sanid�de física e ment.:l1
e vadl;1,a,ç�o passados pelo Departamento ,Es-
rtadual de 'Saúde.;

I

c) certificado de c�nch!lsão' Jo curso pri
mário ·ou atestàd� de suficiente instrução prj

;,
,.'

Rádios - Elefrolas \:-"

'

.. 25 Meses
.: fI,à Modelai!,

LUZ' E ·SOMBRAS Domingo amanheceu nadando elTI, '
"

,

'

luz coD;l um céu claro, Iimpido, tO�bl'zul.. :,
'

"Relacees IulturaisA natureza engalanada, era um espetáculo para .os : ,

olhos' e' um- repouso p'lra o esplritó.' . ,

Mas, o ,jjllj,grante, Q triste veio de ínopírio; podendo, man- "

chas na, belez� _

do ", dia que �al despontava, naquela
.

�a�', 'O'
drugada trágica.

.

,

'

.

'

.'
Um de'sastre iÍ1espe�ado .!eriu .llS _ galas·:da naturezp.�m , .'�"a- Dret nhfestas C.o111,' fan.'tasias m'l;llticru;es. ",

'

:' .

"

'- :\:IjI, -dll '�tllll a
Um médiço e seu amigo ,qlle .o·acomp�nhava numa via- "

'

gem de automo'�er para gO,zar' 'as .delicias d'i p:r;ai� de .c.�m.: O'RBE-PRESS" - FRAGA
'boriú;: foram colhWQs ,na disparáda: pé�a morte que .os.rim- '

'-;- 'U'erminaram, �m 'P.r�_g'i·"
clava.. ,.' ,",:' :".:, ,', ,:

,,( " ';;'
,

... _:'.<.��,:',; �s 't:1egQctaqôes,. Jlültur,ais.,
O cárro (capotou .espetaoularm'ente; ,jogqnclo ,'iS v,ití'hlâs " tchecas e a Grã-Bretanha'

a \l�is·de 4D l"Í!etros '(1o·'local ào'�e;ilvél 'a,oiden,te, .:.:.: ,�éibre o programa ,de ,in,�er:
Assim, trágicamente, nu.ura 'mahã I;adtOs� em buscà,- de· câmbio cultw:al' para o pe

,um dia calmo e 'repousante, termiflav!1. abrutamenté" seus;, riodo de uni' ario.' a partir
dias vividç>s na terra, o dr. R�gério' Pinto Arr\lda, resider;t� çle 1965. As negociações du
te no bail'O d?s Coqueiros, que fale.ceu ao dar entrada ,rio HQs., r'im três dias.
piLai de Caridadl:;. Seu compar:heiro ,

,na corri-qa p\!."ra, a " O' programa recom.enda
morte, encontrava-se, ainda ontem em estado ,de ohoque. ,,"aum,éntar o intercãmbio 'de

Outro lamentável fáto, também domingo, foi a .cur::r;a ' bolsas de �studo'p'ar,a exten
de vagabundos que fez sua .vitima, ,uml;l; infeliz moça, que ,são universitária, para e�pe
na má companhia de quatro rapazes cheio� da p�çonba "dó c:ialistas no setor do ensino
mal, embriagado's, depois de terem, embebedado a. vítima, médio e l,lniversitário, e

nela comete:r�\m uma série de abusos Hbidinosos, deixan- também.o il1tercáml)io 'de
do-a em estado lamentáveL O triste episódio começou num cie.ntistas, téG.nicos .etc. Com' .:]D:aulo, indicando' principais clientes,onibus que vinha de .curitiba para ésta CapitaL 'Não vale preende, dêste modo, a am- \

dizer mais dessa repugna�te cêna, que põe á mos'1'u' os- pliação do intercámbio ,de
sentimentos baixos dos tar..:tuos desta socioc'acL quo cada estud'lntes e jovens em ge·
vêz mais se afunda no atoleiro ,dr \'!:i'3'3rifl n:oraL ral. -

Assim foi o dOl1üngo do r1', �i; �F.:._,) mês ,em FlGrianó- As delegacões est.ão de a-'

polis, qpe abriu o noticiário em 'flagrante contraste ,com .côrdo, também, com o que ' cadastral. Urgenté.
todas as delícias que a D!:tturêza prometia num céu' claro, SC, refere ,à cooperação no ,

cheio de luz e refletindo a paz do Céu. campo ,da arte., Na prima-
vcra dêste ,ano se· realizará,
em Londres a Semana ',de J.edera,c"ão 'Espldta Ca,'tarinense·Cincr:l'i Tcheca. Será à Grã-
Bretanha uma, exp()sição de De ordem do Sr. Presidente ficam COl1-
vidro e

art,e POPu,l.ar
e

o�u- vocados OS mémbros da'Diretoria e 'do Conse
plico ingIes

tea'
a opo tu- '

nidade dei apr ar a a ía- U:q F,�d�r�tiv? pàra llm,'� \�,ssão, extraor?:hüção da 'filar�ôn-ca tcheoa. na a Iteahzar-sec no �roxlIio sabado ( .. I
...

'

Na Repúblic'i Socialista' - '
.

TcheGa terá lllgar uma ex- 16/1/(5), com início às 14 hoxas ',a fim de
pOf:iição de arte \. aplicadas ser estudado o caso da tipog,rafia.britânicas, 'com uma das' o-
bras do famoso escultor· Sylvio José Dias - 10. Secretáric
Henry l\;'Iocro. Na República ---------,----....--.--------
Soeialista Tcheç�, a Orques- Ministério da"Educacão' e, Culturatra Sinfônica de Londres ,

executará � 'ópera Sadlers

Wells, etc. iÍlÍ.�

",':,...:. »Ó,

1,',
i ,10. "

',.

I. "'. ;;....

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

fJO� Ví .ALGOPÃO� .. '

.

-

; '.

."": , "

-

�m�o.r,tante Indústria Pauli�t� necessita

d� Representante ,liem r.elacionado par� a

locação de fios penteados. -Os interessados de

verão se' dirigir à 'Caixa Postãl, 537 - Sãc

que atu,am e fonte-s ,para obtenção de ficha

.

Escola Industrial de Florianópolis
EDITAL

mária·· .

,

d) 6 fotografias .3x4;
e) os documentos devém ter

reconhecidas.
Os exames serão realizados den.tro de

segu�nte horário.:
, dia 1-'2-651 às 8 horas Português' (�minaté
ria)
clia 4-2-65, às g -horas Matemática' (elimina
tór.:ia)
dia 6-2-65, às.8 boras Conhecimentos Gerai:::

,Florianópolis, 4 de janeiro de 1965.
Glauco Rodrigues Corrêa - Secretário

,

iyjstO: FREDE.RICO GUILHERME
BUENDGEN.S· -, Dite,tor

as firma::

D.D. 12.1.65

.cON'CURSO, POSTALlSTA
Nôvo ord,enàdo: C:r$ .210,..000,00

POSTILAS de acôrdo com o ,nôvo progr�a
, Livraria Record Ltda. - I rua Felipe

Schmidt, 14 - Fpolis.
Exames - junho de 1965

, Atençle pelo serviço de Reembolso Pos,.
tal � Pr,eço .Cr$ �J)OO?OO

,.

,

�.:...2�......._= ..
,L

,

,,;,1,:,' c!'_�":,'.,,':�,,*+,
�-

--'-,----

\

CO,nsoante determinaram
as Leis 4357 de 17-7·64 e :_
4506 de 30-11-64, a partir de
1.0 de janeiro' fluente foi

suspensa a cobrança dos S�

guintes "adicionais" e "em

préstimos compUlsórios":
", "Adicional Restituivel" da
Lei n.o 1.474 e revigorado
pela Lei 2973/56" . incidente
sôbre pessoas físicas e jurí-
dicas;'

..

"Empréstimo Çompulsõ�
rio" da Lei n.o 4.242/63, es-

pecialmente incidente sÕbr� FAZEM ANOS HOJE
pessoas físicas; ,

"Adicionais" de 5% e 20% menina MARIA LUCIA
(êste spbre impõsto il'nobl- 'B�ntre as alegrias de seus genitores, vê
liário"), não restituiveis, co-

brados sôbre impôsto a pa- 't 133, { 'ta efeméride de hoje, mais um' .ani..
ga,r nos anos fiscais de 1963

c 'vida. a graciosa 'menina Maria Lúcia
e 1964;
",adicional de Proteçção 'à QJ ... ---JOS, filhinha do nossO ilustre amigo .sr

(

Famílif:l," instituido pelo De- F.2Tnando dos AnJ'os e,,' de sua 'exma. espôsacreto-Ie '3.200:42 (o chamâdo'
"impôsto de solteiro"); d. :Maria dos Anjos,· residentes no Estreit'o
"Impôsto Cedular" 'inci· elem'entos que desfrutam de sólidas e mereci":

dente' 'no cálculo do impôs-
to nas· deelaracÕes- de· Pes- das amizades nos meios estr.eitense.·
soaS 'Físicas,

- .,

-: :':, .,' A na.taliéiante, será, :estamos certos., noAssim,· li partir, dêste ano " , , -

deverão ser cobrã,dos-. ape- dia.:de hojé alvo ,das mais cariI?-hosas demons
nas o 'rmpôsto., de Rendb. :trá'ções: de, aprêçQ e est,im� por parte' de" seu,r;torplal de Pessoa� Físic'as '

e - '

JLlrídiGqs e 0- Impostei Aâi-·' vasto círculo' de ·àmlza8.e's�· às quais nós de O
cional das Pessoas Jurídica..s ESTADO, nos associamo� "C0;.�vOtos de pere-
ctf�nQn�tnado '\Lu(;I'OS Ext,ra;� ' .. '. ". 'fi c '1'ordinário",

,. ,

TI ��'S�,â��s: .,e:x.tenSlVaS aQ� �eu s ) am 1 lareS

6: �':��ri)'l,' .. :

)

f�,
.,'.j

•. '_�

.' .,:.:;...
�;�\ . .:..

co

ORBE-PRESS Praga
- No 1.0 de dezembro pró
ximo passado, foi inaugura
da a comunicação por tele

tipo entre a., Tchecoslová

quia, e a Suécia, Finlândia,
Noruega e Dinamarca.' A

. Tchecoslováquia mântént·, a

tuahnente contato' ,por tele·

tipo aom, oitenta e seis poí·
ses" não só da Europa, mas

,�!érÍl-mar: Américíi. <,ia "Nor
te e .:do" Sul, AustraJ,ia e'to

,

d�, uma série de estados, da

Africa, etc'.. A .

Tchecoslavá
quia tem comunicações por

teletipo, completamente au

to:d�aQas, com 15 países ..

.%%'4%5' %S%S%S%S%%!

Prefeitos do Oe-s,te
,

e o Conore'SàO,.,.

'Catarinense
de Munklpios,
O Prefeito Vieir\). da Ro

sa recebeu o General Pa

vão Martins, superiten
dente c'a Fronteira Sudo
es-te, o seguinte despacho
telegráfico:
"Resposta' vosso :telegrs,- _

Ina ponderandO realização
Congresso- M,'_ll1icipiús, vg
informo reunião 'ChapeH
terá lugar tarde dd.a :::111tt
Saudações Gen�ral pav<l':>
lVfartins" ,

Com ,0::;5e esc18Xecil1leÍl
to, . a -respeito (Ia data." da

reullião de Chil�rçc..Ó, hil-í.f.'a
: �§sê�1írada a pre�'énça dos

S'enh0res Prefeitq,,> 'A Ve

rea�oi'es (lO Oeste Ca tari-

l1ei�.?B,
-

a0 II ,-C811grB.S,'S1 (:2.. ,,;,,

t>11'\'8pse, . de lVi:lpt:ic;ioS, a

ter )uga'r J1esta Capital nos
próximos,,�1ias 16, 17" e 18

I'mpôsfo'
'. í

Extintos "adicionais" e "em
préstimos compulsórios"

Socia/s

I,

.Com .uma movimentada noite de elegância, acon
teceu no último sábado, a ínauguração oficial

'

do
"Marambaia Hotel". urn dos mais bonitos no Sul
do Pais, no Balneário Camboriú. A promoção 90
Cronista Social Sebastião Reis, teve o famoso con
junto de "Erinho", que animou o mundo elegante
lá reunido até as cinco. da manhã, Especíalmente
convidado pela Direção do "Marambaía Hotel", deu,
um "show" de clásico o aplaudido pianista Apgelino
LOTO, da cidade de Porto Alegre,

Entre os convidados anotamos: Ministro e se

nhora Luiz Gallotti, -8ecl'etário ,de Viação O. Publi
cas e a senhora Haroldo Pederneiras, dr. Antônio
G"lUotti, sr. e senhora dr. Abelardo Gomes, dr. Mu
riJo Ramos e senhora, dr. Rudi Affons.o Bauer e se

nhora, sr. e senhora Abdon Pões, dr. Jorge Bornhau
sem e senhora, sr. e senhora Francisco Lins, sr. e

senhora -Laércio, Gomes -Silva, dr. Paulo Bauer e se

.nhora, dr. João Arno Bauer e senhora, sr. e senhora
Haneberg, senhora Hercílio Deecke (Namí) sr. Pe-

,

dro Guilhon Pereira de Mello, sr. e senhora Aldo
Gonzaga, sr. e senhora Izauro Carneiro, sr. George'
.Alberto Peixoto, srta. Maria Reis, sr. e senhora
Orivaldo Cesário, srta. Zilda Heusi, sr. Luiz Henri

que 'I'ancredo, o brotinho Vania María. Ramos, ger
gio Burger, Carlos Eduardo Haneberg, senhor e se
nhora Bertoldo Michls, sr. Benito Battistotti, srta.

Niracy Martins, ,dr. E'rio Veieira, dr. Ulisses Lins e

senbora, sr. e senhora Aldo Rocha, dr. Edson Mou
,ra Ferro e sua noiva srt,<:i. Arlete Rocha. dr. Aloisio
,BIasi e, senhora sr., :Saul' Linhares, Q brotinho Fer
nanda Lins Neves, sr. J?elfin Peixoto Filho, a cario
ca Marià. Eugênia Ramos, sr. e senhora'dr, Paulo

Mqlbery, a: bonita senhora Sonia Pereira, dr. Nei

Gonzaga em companhia de sua noiva Sônia Si.lva,
sr. e senhora dr.· Sergio Nobrega, sr. e ser,hora ,Ce·
sal' Pereira, srta.' Ligia Fóes, senhora Vera Deecke,
sr. e (:lenhora Carlos Gonzaga, Gunter' Deecke, Lilia
Liberato, dando "show de beleza. Não pod�riamos
deixar de comentar as maneiras simpática e distin::-C
,tã como os anfitriões sr. e ,senhor'a dr. Osmar Nu

nes, receberam os convidados no "Manmbaia Ho

tel".

No American Bar do Querência Palace, f:iábado"
Helena Martins cantou para um grupo do "society",
que lá se reuniu.

O fabuloso Jamelão, sábado prOXllno estará ani

mando o primeiro grito de Carnaval do (::Iube da

Colina (Lira Tenis Clube).

Procedente de São Paulo, voltou a cireular em

nossa cidade o nQSso p�ezado amigo, RobHto Luz.

c;'isamento: Será na singela Capela do Di,vino Es

'pirito Santo, as onze horas do próximo dia 22, o

casamento .de '1;'ânia Helena Fialho, com o d�·. 'Ha-

nJilton Schaefer.

Arecepção aos convidados ,;Será a rua dos Ilheus

11.0 ;vintej t-
I, ,_�

Em homenagem à .Irmandade do Senhor dos

PélSSOS e Hospital de Caridade, comemorando a fes'

ta do Bicentenário, O senhor Franklin Joaquim Caso

cfles no salão, Paroquial, do Hospital de Caridade, a-
,

prl:;senta SUFJ. "XX.a Exposição de Motivos Folclciri
cos", da Ilha de San�a Catarina.

Está de parabens o senhor Valter José Luz, Ge
rente do Querência Palace, pelo conforto do nov.o

Bar do conceituado' Hotel.

O cronista Lazaro Bartolomeu já está pensan
do no baile pré-caru'1vàlesco a se realizar no Clube

Doze de Agôsto (Úa vinte e dois do prõximo. mês,
quando será escolhida a ,Rainha do Carnavál.

Também foram homenageadas com elegante'
'chFi nos salões do Oscar Palace Hotel, .as mana.? se

nhoras: Edith Gam'i Ramos, Nelita 'Moritz, jDoris
Ramos Gomes e Ruth Fontana.

Na lista de hospedes do Querência Palace, O se

nhor e senhora Otto .Riohter (Noemia).

AGUARD.EM
NO SUB· SOLO D·O· EDIfICIO ZAHIA

.

.•� "O CHAFARIS
-

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

..
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D;kSCOS" .' ....

� VOL1;'A - ED L

O cantor ROBER ro CAR
LOS da gravador-; CES, 81

'car.�,;tl no' ano de 19�4, (l�_

vers is títulos, entre 1)<;

'quais destacrcnos o 'de: p,ri
meiro lugar no' concurso

"FAVORITO DA ,�OVA
GERAÇAO" da pi'.:;g!ama,
«variedades José Messias"

ela Rádio Guanabara.' Tam
bém o dr. "FAVORITQ 'DA
MUSICA", 'I'::-oçéu :vIFllror0s
do Rio" da Revista d'')' Ro-
ck.

'

",-.

lSTO É VERDAD'E ...

O Correio começou a funcionar no Brasil em 1663,
com o regimento de 25 de janeiro do mesmo ano, sendo
nomeado o' Alferes João Cavalheiro Cardoso para o

ofício de "Correyo" da Capitania do Rio de Janeiro,
em 19 de dezembro de 1663.

ISTÓ TAMBÉM É 'VERDADE
ApresentandO' os mais áltos índices
de vendas, superior' mesmo aO's de
muitas O'utras grandes marca$ mun-,

diais, CONTINENTAL é o pr1rt:leiro
cigarro na preferência dos brasileiros.

vo orgao. Com a, continua,

ção, no tubo se introduz um

osso, lima cartílagem ou

um pedaço :de massa plásti
ca, esqueleto do dedo, que
une solidamente ao resto da

falange.
E o.dedo obra nova ��s

mãos humanas, no princí
pio não muito bonito, fraco,
inapto, mas vivo, é' capaz de

servir ao seu dono. Como, é

natural, os dedos feitos não

flexiveis e móveis como os

verdadeiros. Não se dobram
no centro, .êle têm uiha só

falange, .a príncípalj e, não

obstante êles podem apanhar
e manter uma rerramen

ta, pode' desenhar, traba
balhar. Os dedos se movem

por conta dos restos ,das fa

langes. Se estas não existem,
é neeessãrío alargar os' ten
dões' mediante

.

fios espe
ciais, mtroduzir' falanges ar

tificiais em miniatura.

Já 20-30' dias depois da o

peração Os noves dedos co

meçam a sentir dor, frio e

calor, Gradualmente a 'sen

sibilidade se, estendem,' COI:'
re ímperceptívelrnénte para
cima. A restauração comple
ta ocorre .. :aos dois �8:nos ...
quando nos tecidos sê in-

'

crustam 'os nervos. E' certo
que o dedo não adquire a

sensíbílídade dos outros.

Deve-se ao fato de que o

material de que é feito, ou

seja, a pele do homem, não
é tão rica em receptores, co

mo a da mão. Atualmente
existe a idéia de transplan
tar aos extremo do dedo

restaurado um pedacinho de

pele da palma ou do' ante,
braço, regiões mais ricas
em terminais' nervosas.
Depois da" operação e pre

ciso ensinar longa e pacien
temente aos dedos novos os

movimentos, que desde dês
te momento fazem parte de
sua vida: receita-se -treina
mento especial, massagem,
banho e a terepêutica do
trabalho." O novo dedo 'se a-

dere melhor" e mais sólida-
mente quando .se íntegra ce

do ao trabalho, experímen-

CINEMÁS
CENTRO

São José
às ,3 e 8 .. ris:

san Connery
Danieia Bíanchí

;._ em -

MOSCOU CONTRA 007
Tecnicolor

Censura 'até 18' anos

Ritz-
às 5 e"8 hs.

Rossano ..
" Brazzí ,

Rhonda Fleming
Odete Una

-,em'-
PÁO 'DE AÇUCAR

Eastmanõolor
Censura até 5 anos

Roxy
às 4 e 8 hs.

Kim Nov'ack
,

James Stewart
em

UM CORPO QUE CAI.
Tecnicolr;�'

Censura: até 14 9,n08.

,BAIRROS

Glória
às 5 e 8 hs"

f.3arbara Vicki ('�"

A VALS,\ E'lERl'TA
Te'2l1icolor

Censura: ",';é 5 anos

Império,
ii. 58 hs.

<

Maria Gracia em

O SORRISO DA VIF.G'l!;M

EsstmanCo]or
Censura até 5 anos

Rajá
à s8 hi

Milton Ribeiro
Carlos Miranda
Lola Brah

Tuca e Lôbo
-em-

,O VIGILANTE CONTRA.
. O CRIME

Censura:, até 5 anos

SABOROSO?
8.0 C 11 FE Z lT O

tando uma carga' constante.
Com os anos, não se debili

ta, não se atrofia, mas ao

contrário, 'toma-se mais tar
te, ágil e apto..
Tal é, em forma simnli

ficada, o esquema do novo

método das operações res

tauradoras.
E' claro que nem todos os

dedos perdidos podem ser

restaurados pois não resta
ram , os restos das falanges,
não se tem onde aderir os

ossos. E' outra coisa mais,
na atualidade só se restau
ram os dedos trabalhadores,
rundamentaís: considera-se

'ilógicQ praticar tão complí
cada' operação partindo uni
camente de razões estéti
cas, .. No momento não há

possíbílidade de fazê-lo.

Tatina Kostigova,
repórter da APN

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

" '

E' com grande ansiedade

nos meros presbiterianos
desta Capital que está sen

do aguardada a chegada,
âíntía êste mês, dos ilustres

professôres Dr. Laércio Cal

deira' de Andrada e de sua

exma consorte, Da. Josefina

Caldeira de Andrada, gran
des fundadores do Movimen

to de Assistência aos Encar-'

.cerados (M.A,E), que há.

dez anos vem desenvolven

do nas Capitais de vários
Estados uma assistência so

cial aos presidiários, o que
constitui, sem .dúvída, mo

vimento único em todo o

Brasil.

Há cêrca de um mês est'1

reporta.gem procurou ouvir

o mais estremado maeano

nest� Capital, sr. Dalmiro
Caldeira de 'Andrada, Prest
,dente dêsse Movimento em,

tudo o Estado, 'que mui geri
tilmente nos ofereceu os' me>

I
lhores i?foYm�s, »través de

,t umâ -jnéeressarâe entrevista
nesta fôlha.

Fa2! pouco' .tempo, estive

rarn nesta Capital, em visi

ta .10 MAE, os ilustres
maeanos, Reverendo Jnão

Gomes Neto, Capelão Oficial

do Movimento de Assis-

PARA. (1 LJLTiVO DO
,

CIt.NFIE EM

ALLIS-CHAL
'I'

Especialmente para o construção de açudes, taipas,
barragens e poro preparo do' solo e irrigação,

,

- 40 H P .: 4.400. Kg -

ASSIST�NCI� TÉCNICA LOcAL COM EQUIPE TREINADA PHA PRóPFlIA FAsRICA
• ESTOQUE DE PEÇAS P.ARA REP.QSIC;AQ,: ;HR'EGA' IMEDIATA E FACILIDADES DE
PAGAMENTO.

IIVIAR, S.A.
Ru... Voluntários da Pátria, 1981 • FoII.. '001· C. PO�'l'd 2020 . PÓIUO ALEGRE '- RS

End. Teleg'.: PATRO'L • filial: R'_'a 7 'de Setembro, 1051 . FOlie 1973 '

Caixa 1'0$1(11 �24 . 9Iumenau-· se "Elld: relag".;'AG�10PArQOL

.\"

'�.
,

ram com' a fínalídade de vi acolhtda q(í� lhes foi d.spei
sitar o M.A.E, tendo feit8�" sada pOJ: todos .os '�lOd�s e

antes, iguais visitas às enti- meios pel�, nossa sociedade,
dades de São Paulo (capi- concluindo que' o' Movímen
tal)' e Curitiba, procurando to de Assistência aos En-:;2,T
incentivar de uni modo de- cerados. é, o único neste gê
cisivo a assistência aos de- nem em todo ó Brasil, obra
tentos, não só espiritual co- ---------------------

mo jurídica e social. Arl1igos para tavl:;;J,u�lr9s � SS:lnora;
o trabalho importante dos

, esforçados maeanos foi .con- Magseiftfl Galeria, -- Edif1cio- Jdcque-
substancíado através de con

ferências nos templos" evan- line '� Loja, 2
gélicos ,das Igrejas Presbíte-. --

ríanes e Pentecostais, Na

Penitenciária da Pedra Gran

de visitaram o ilustre Dire

tor dêsse estabelecimento,
Dr. Paulo Souza, e tiveram

a oportunidade de promover
um, culto especial.
Visitaram também a Vila'

Betel, onde .. a' Igreja Presbí
teríana Independente 'd_á as,

sístência 'a cêrca de cínquen
ta famílias de senten�i"rJ.hS
e ex-sentenciados. havendo

Ui?' número, de ,quase ur:1a
-centena ele crianças, .e cm

quenta adultos. Durante o

seu intenso trabalho de pu
blicidade falaram os, esfor-

çados maeanos

radiodifusoras

através as

Guarniá e

Santa Catarina, seguindo _a

pós para Pôrto Alegre com

tência aos Encarcerrados do
. a mesma finalidade. 'I'ermí-

Brasil, ..e o .Míssícnárío Be

nedito de Oliveira. ex-sen

tenciado à pena máxima. Os

ilustres visitantes, em che-.

gando à nossa Capital, víe-

nados 'os seus trabalhos nes

. ta Capital, manifestaram

com grande júbilo a boa

ímpressãcc que tiveram da

TOPICOS ECONOMICOS
A Fundição Tupy S. A.

de Joinville, lançou a, fa

bricação' de linhas comple
tas de ferragens int'ercam

biáveis, para vinculo en';r9

tôrres e cadeias ele suspen
são ou tensão e cabos. A ..

lém de representar ,progres
so técnico e economia, de

divisas, a inicia,ti-va vem

ao encontro de nec'essidadcs
vitais do setor de transm;s
são de energia elétricR'.

- x X X

Mais 112 tornos IMOR

fora.m emQarcados em A

gosto para o +V1éxico, pelo
pôrto de Santos, como pf.r
te de uma exportação de

160 unidades prodUZidas l:e
,la Indústria ROMI S. A. de

'Santa Bárbara D'O,;stc,
São Paulá. A encomenda,
no valor de cêrca de 500
mil dólares, destina-se à
Tamm 'Ferrostaal, do Méxi
co. Os tornos exportados
são do Tipo MIN e MVN,

Os primeiros são para e:1-

sino profissional manuten

ção e pequena produ�:i.G;
as demais.t para produ�;).·J
seriada, manutenç�o e 0"

tras operações

- x X x /-:--

I

A fim de melhorar rã, (
damente os pádrões t2�r'j
cos e operàcionais. mp!"as

indústrias têm con4;ratatl.o

técnicos ,especializados, ra

sua ma,Jõria eü�enheir')s il�

dustriais ou químicos. ,'l�n.
1T1 a segunda etapa , erll'l,m

um nôvo departamento den

tro do complexo ,industri"..\:
o Departamento i.'f;,�ni."')
Este é uma constante n�tS

indústrias modernas e Y)1(� 3

mo as pequenas empresas

fazem questão de instr.la-

10 para dar assi!'ltênda t"c

nfea aos clientes.

- x ,X x

Foi aprov.ado um nóvo

capítul'o
..

do ,�,côrdo Geral

sôbre Tarifas e Cornérdo
(GATT) relativo �os Ctvn

promissos dos paísc:; imluS'

tr,Htlizados com relào:!ão :\8

n�cões�em �ias, de Íesenvol
vil�ento. _

" ;

'O do:cumento está, fj(�ndo

submetido à ratificação da
'

próxima reunião mintst.erj

aI do GATT, em Ge'1�bl'a,
'no més de dpzembro.
Não se conhere a.uda o

c,onteúdo do ref8i'j;b te�to

aprovada depois je encer

radas' as negll�:i:l.çt)e'3.
'O proole'!Y!:t das priorid:;1
des ou p,:,eferê'lCia'3, (lue 'os
países ceier eventualtn.en
te às nações em vias de cte
senvolvimen:;o ser:í. subme

tido a um E:studo :r:Llsterior
da mesm� forma q'lP as

questões reiat�"a,s à orga

nização rI('l comércio :ie pro
(lI tos de ba je.

SegundJ detprminarla�
fontes, o te>r;o 'alo '�o"ado
t�?O teve, �,�lltucl(J ,o assen

'mento un 'i.u1 n� das par
tes contratarot.es tant<l 'lG

ft'iCl dcs ,:::âbe� in· lJotria'.i-
z(1dos Cc,mi') m' urüpo l'0

uações em Vh:'5 d'e -leSel!VQ,
\lmento.

-/

o'

memorável que tornará ines

quecíveis os nomes do Bus

tre casal de fundadores, Dr.
Laércio Caldeira de Andra

da e Da. Josefina Caldeira

de Andrada.

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

P AR T I C I P A c .14 O
,

LOURI.vAL H. �CHMiDT e ANNA
,

'

KERSTEN
I

SCHNHDT
e

MILTON CAMJ.�OS e MARIA
" ,JOSÉ BAYE� CAlVIPOS

partiicipam aos parent s :;; abligos o contrate
de casamento de :Séus '�Líos ",

C�RL9S RON�':.tt:i" �,
PETRÓPOLIS 6-1-65

, NE1DE

BIGUAÇU 6-1-Gt
12:-.°.64

"_l.
------�--- ------- ---------

Município de Florianópoli.s
'SECRETARIA DE INVESTIMENTOS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL _. PLADEM

EDITAL de Concorrência Administrati
, .O Gabinete Executivo do ',PLADEM co

.

munica a quem possa interessar, que recebe

rá, àté',às ,12 (doze) horas do dia 25 de ja
neiro corrente, propostas para venda de ...'

SOO.ODO (quinhentos mil) paralelep.pedos E

8.00'0 (oito mil) metros lineares de meio frc
,

em ,dimensões e qualidade í4ênticas ,aos ma ..

tuiais expostcs no saguão da Prefeitura Mu-,

nicfpál.
As propostas, que poderão ser .globais

ou parciais, df?::7!rão ser entr�gues, .em enve

lopes fechados na Secretaria' de Investimen

tos, ',e 'cópsignatão':
"

Identificação do proponente ;
Certídão negativa de impostos mu,nicipai:.:
,Quantidade' de� paralelepípedos e melO�

fios, propostos :para ven-aá;
"

Pteç0 do' material- pôst6 na obra (nw,
da cidade)' unitárió e glóhàl;

Prazo·' de ,entrega;
,

CondiçÕes .exigidas
-

para pagainento;
Outras informações julgadas convell1.(;r

teso

Informa-se, outrossim, que a aberturc
das propostas se fará no dia 26 do corren r

mês, às 9 (nove) horas em dependências d
Secretaria de Invéslim.entos; permitida a pr

sença das pessoas interessadas.
Gabinete Executivo do PLADEM, er

Florianópolis, aos 7 de janeiro de 1965.

Engo. Georges W. VllTLDI _' SECRETAR:
, DE INVESTIIVrENTOS

Televisores G. tE� � Admirai
Teleunii@ -'� Empire ..,;_,

..".,._.....--. Com" As".· !l, �" ia Têcnica
IIi' "''O' 'i'l., ,Co' '",J�.r

'

l�a i:.'L ",l"�u..,�âr�

':- '':1.._� :
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Abmlados Reidgeradores G ..É.
·CItam·piei .; Bon� 'reço$.

,1 Modtbll
I -,c O D S 81 b os ,de '� B e I e z a

-Ora são pequenas; :: um ou embora' estejamos tratando

Manchas brancas � dos lápios. dois' centímetros ,de tama-, . apeisas .

da qu� se Iocadza
.

I nho, enquanto que outras nos lápiQs.
DR. PIRES vezes são

.

enormes e eh�, À leucopla�ia é mais fre

gam mesmo a ocupar todo. quente' no homem do que
o' labia. Os .lugares mais a- ria mulher, e em particular
tingidos são, eiItr�tâ.ntó, a

, após os trinta e cinco an 'S.
face po!\ter.ior..o bor4o Ii- . Nfl. rnín....ha clínica párti( ulr.r
vre, a superfície externa. ro- � nos. S�l"\"jGos .que f:K1Ú ..:.�1
sada 'e as comissuras la- teí na Europa e nos, ES,ta..c.os
biais. Unídos obser�ei que

. ,;nt:-
O nome cíentiílco, dessa. cem doentes, pelo menos

lesão é leucoplasía ,e' pode a- noventa são 'do sexo mascu

tingir' outras mucosas, co- Üno. �sta estatística tiib:.ez
mo a 'da boca, língua, etc., passa justífícar o fumo co-

I' mo das causas prováveis do
------.....----- �pa;e';ÍT;,e!1to da l.es'ão: Há

• mesmo b�Iem' f(ficue- que à.
leuc6nlcsrs resulta do uso

d� tabaco, porém' gfuaooo
�'';b�e um terreno sifilítico .

A' teucoplasíâ
"

'das ('r'a:l'�as
e

.

adolescentes e outros ('a

sôs "onde os =xames de S8.11·

- A Marchq da Ciência,
. Irônice do Iempç ·N. 2
A ::;eixas Nett,� Então, OCOrre1.1,. um amplo
•.

desequiíiLrio, dentro 'do :ne

AS E!lÜSSÕES �OLAHES eanís'no do mar aéreo d.e-

EM 1965 -;- 2 .sordel1anc.'o as li�lb.LlS,· (�s-.
táveis . c.lirnútio.,}..,· meteoro

[ogica:; ;, AS c�,r3.ctetís:ic'lS
,reonreteoro�6gi,?,�.l muda-,;:I

,
•

'�". -.0' lado "'}':'I8 CP.HS�,S -ací-
ram 1)J.·"scan1er.:'e t:�11 20 a- .•'" U�, ,<.

nos o 1::nto (; c a n h-j' :JC,/til"l3.; I ma citadrt,,<i'!lá ou rras G� de
J"I.� r�c(1etnt. ori:.:·,:n.�.\r o ...n,�:B.r�""i-. • rJ n '01·�(..õl·0 �,,'. Re {:,)11 / �;JJn . ..... .

� --

para ·.1L';'SO .rcpn:€:',:l, o . w ' ," -

,- 1
'

em i '_OI4,...,-••al. O C::;jl�2·�t�n(ll!f o mente .da tl"S!:�(\ .
so,,,;re �.l.DD

Prev.'s<;:) �. ·Lo!1Q:o i:"�·().ZIJ dos v • .,. .

t t4'.. - ..... I �" .

v

.(lu.S11do tê!n 0., cp."rac.�!: ,ra-

C0l11J)'ort9.ment.o·, do f,IT�·"r atn\osfe'�ico d;t I Terra esi;á'
. .

0tl'.a"lrl1ente. c:h. meDOS. re
,.,_, �,,� "11 'c'ptatlVo co·

bara, ') Engen'::l,�!cO Dr _Ii-' Atmosférico. Ass;m, disse- I '

.' mo .Pedaços de dente�" i r'�'
delbr::.1.l1do Mal (j',le'; -- ni': mos naqt,ela �i>\tp: "A :\t- &,istêncfà" ao fr'.) do ...par "

t d +"

-r.; 1
. l5os:r',iCo cil/CH:lrhll�e, '··iT,o' balhos de .,pro �se, envana.

O MARAMBAIA HOTE I reto!; (;0 16. D. R Ü(I DNE� X110sfera da Ter .. ·• <5 produ-
.,.,

_

.

c

.

mtcl feito;" be'bidns a!1.' ali,
10n Lima Cardoso e Hugo no Ba.lneário cti:! Cambot:iú, sábado, esteve :h) P. ;-;'l8l'i- to das ,r:açõe, ';.; (::) ·c�t.:;,ü-

-

C-C; mlélH�O eu' 3.Cl as PGr!:' .

"

t IWf"S for"e�
Proj·ogp.nes GUI'ln'ara-es f'·'- sa'bad,o promovetl 'tlnl.f=.. 1no- c'al}-B!.1,r. do Q1!Dl.·"11f'-',,:; 0.0111 t" oras d/'l�i\'..,õe� (,Sé,:;'(,;0l�J15'

.:-as,ou CO'!1 cml" '.'. '.
c ':>.

v -
• _. ,- o - ,. � - � cas O�Grren e.:: no '.ntl'rw;· Como trat�mento .. 8 p"'i,

rào as leituras das Ordens vimentada reurnã.t,l ctançan- sua elegante twosa d.. Te- dQ PiP'1.:r·ta". O�i 301'seqt:::n :Lr., ':"(,-as1;1") '.;'1.: 'l� :'-" niei.ra.'cois'ol. a fpzer é evi.tar Ouml'e"'s'r: rl� Jaula Ri'Del'r'odo Dia. O Con,te. HUI!;o. é te. De parabens I) Dr. Os- reza. - Aco:::n;:>all::mdos dos tel11edi:'. �essada.:' essa" l'I:- ::'l:':',S r'. ma:S'f"S aereas 5'
:::3 causas'· flci:ml ei..::;d8s. .'.11;" V. J I"

.'

\

A
.

t t d 10"0 C )")1 "T m (',..,CO v'''o' .

D j' ," F ' ir . .11 'mais V.9.""las '.'. -
. d

'

o s.<;lIS en'e o 1" ...
- mar .�,unes, u ,'u" .i - casalS: ep.u_,t0.0 ('n,an�) ações (.:,'1'. o �'t,',,} '){) tPm-

... Certa.s ccmpllcaçoes po �m 'e tab'rd I E Ad
te. do 5'. D. N. riósos naquele notavel om- Viégas, DOl"val JJsé d�:;:3 po e", oxau.'lt.ào elos e1€·:"

.. /

?:, d01S nç·�u�fl':nS �!a.
.. :,>urgi� sobl:e éss8,s lTIllnclYl';

Oh' 11 aat :JConOlnla r v.o·

preendimento 110teleirc, ·R.p.is, Dr. Niil;.,!c Cherclll c n�ent/!o d: C(;,�:::�\l"t'�w mtf;l' ''''�',ê '? gr2.é':l,.-.; tr<'(�. ,como.a fonna.ção de fenc'lus �a(.;la· Impôsto d.;. R.enda __ . EmprêstÍlno /_.:
- ESTE Colunista, .Jil'i- que vem marcar.do I) pr.,n- cio Professo_' :Ne!s(l11 Lujz )1"-, (re::('.oes flS' . '-c.! "lE1l\:ê1S ,�1,1nOS··:;I'lcas. �lé,e ern:n el-

'011 rnesmo· de: 'uma ulcú.a- ."(. f' '. 1)'" l'
-

d � t' d. - . ' 'COITlLUlSOrJL .-.
- ".eaYd la.çao O 1\ wo

. a�girá um: Departamento de to principal de i:enrlião d.e Teixe:�'l Nunes. nucleares) ' __
. l' um'o mar dicas d'�'6'm"ses, esta:o 'o-',çâo'ba§tantlCl rebelde. �

Relações Públicas :l)l.e vai destacados vftanl�ta3. .- - .-- c"re gl."ologic.aD.l.:n:'3 � fica �orrelldG e� !)��Wd03 ·2nr-.· O'problerpa mais., imnor- Empl'ês3S' (Lei 43$7) -- lmpôsto; '\.diç!ona
ser fundàdo dentro de', pou' .,

- _:_ - ',iDOMINqO ,JJl'ó!�imo\ no sem atmosfe,'J. :)<�S�(', '.10- tos .,e t:.e CIClos O,E;s',n.:ena- tante, porém, é a pos�H.Jili-. dp Re�;da (Lucros Extracrdinários)
.

�:ps cÚ�s.:"nest� Capitã], U1�1 E POR falar 'no Balne!.i.-· Progra.lü<:, '.Rac.hrr 1;13. 'S('de- do, c confor'm� as ,,' ':1'; ·;.tl� dos. Há uma 'qllallÜ1h::h �de' da lesão se tr?:nsfor�· ", .

�"ryiçQ de jnfprma.,.,ier,. se- r.lo de Cam]Jori-ú, )'laqueie cH�de,' mã 'Rád;o : .:,Úi.iarnjá, vos m�\tem8.tÜ;(i:., .1,,5:;;)" lel, (,DJ'"ci'�T'] ,"ir:, Xl;O exterior l�ar em can;er'; sob:�etl:ld9 ��scritór'Íc: .Rua Con.'i. l\1afrfl, 57
rá organizado atingi:1do os ldcal· encontra-s\; o rlegan- patrocii.lado p,_�j;l "Jmob1l1:'Í- qU'; 0. 'precisai1H.!nt�, ,a pr, ;l:=:hrjj :scbr� a sUl�erfkie' qua�d.q. se ,apresente' venu· Caixa P�tal. 61�� .. ...:.. FonE' 38:�i;..
setores de divulgaçab, in- te éasal Dr. Paulc; fIveter

.
ria A. GCllz,3.g·a, ,cri apre- m€11'a Lpi geol'!leteorqoglr..'a p)anet,Ó"'f

. r.'�lstria, turism) � e�t., (;'Tl :Konder BornhaJj�er)., que s€nltad:;t 'er6:' gr:í.vüção 'uma temos c.nJculn.do uma série
toda área de Santa Cata..'. está de _partidl1 p�cPo '�'l. entrevista r,Oill (; Alm:ran

rlr,a. Guahabarq.' te M!l�'il�l) .Va ,co elo Vo I:'"

-=- A:'.1ANHA na . ,Escola
de Aprendizes Marinheiros,
às dez horas será realizaria

a Cerimônia de Passagem
de Comando, do Vice-Al
mirante Murillo Vasco do

Valle .Silva, ao Contra-Al
mirante -Aureo Dantas, Tor

res, no alto cargo de Co

mandante do 5. Distrito

N,wal. O Governador CA
so Ramos e altas autorida
des civis, militares f) ecle

siásticas ,estarão' pres('n
teso Os Comandantes Ocli-

O MINISTRO Jua!'ez 'lf1,-

vora, virá a esta Capltal,
mt segunda quinzena deste

mês.
I

O ALMIRANT� Aui'eo

Dantas Torr.es e 8é;U As

sisten.te Comte. Hu�')' Pro·
togenc.s Guimarães, ii] lli:a

valn no QuerênctJ. PaJace.

A SENHOR. i\. Hi�:\ric.
(TerezÍlú1a) ::NYC!."tr8
sua filÍ1:t Ana Ir112.iu, VÜ1-

.laram :!ara a Guarw.'oara.
onde i)�Soar5.:)· t,::m'po.'. [l,da

..

i

�\
I

\n:�; O 9- lei 4:306. 'de 30 éL')

no,vcm))ro' ele 1904 c�·lJ·r
liova disciplina à legi.'oa0�1.0
do j.1l1�)ô.:)t:o· de l·e:�ciH,.· kl

C'8nçamlo 1.1.f,o só as pe,;-,soD.s

j'urídic[."'.s, rOl110 RS f.1sica�;'
lO.esta oportunicl.a'lc, lrcmo3

aporlt.:j,�· sÓlllente as iIi'Y/�'-

l,ões 'contidas no c1tádo
d.iplorna le�'al, "!"8ssaltan

do entl'eta7Jto, que tendo

em vista:::.e modificaçõP;3
surgidas [l,pÓS a pu.blicaçc.o
c'o deercto 51900, de 10-·j·�

'63, neeessário' se 'tOl'11rt
agual'(,8 � () á2lvento ele' no'·
vo de�;J:eto, provld�,nc1a es

sa
. n'cvista no árt. 89. f18,

lei 4506/6·1.
1. _: .A s pessoas j uríc�i�:1s

(art. 12) qu';) pagarem Of;.

cnlditar'em .. em ,o.ada mdR.

i.mportâ'ncia. 8upertú); :::.

Cr$ 100.000. clevidé', por

prestação e'e §E'fvic0S, Cj li ar:.
: !o. n beneficiário COlll' e18s

c�e

(
l·
I

de verso' cem
1''''5

'

� •

'1.

ramíha- .liâad€ e de conjunto. O

acontecímerrto programa
do 110 Clube "J2 de Agó,,

to", da .ru_a 30i;) Pinto,

seus

-:- "-j

Q::iíTEM a SdÚlOi'a. Go

vernador Celso 1-1:.n11005. ho
menageou' .com TI::1 ,�J egan

te "lunch", no., ?al'Lcio
Agronorníca, a .sennora

Almirante Muriilo 'ÍTa'oco
'do Valle Silva. N;). â conte
cimento p'rtkiparmn Se

nhoras da socll'ltlali,� f]or]a

nopolitana.

in::;�alaeões. ·l.!'}r·l�iW movi
men"·�,do CÓdõ plt,g9,nte ec.

sruis . ('a, nossJ. socie-õ:::\je
.Helena Mar;;in ,. ��te�1den�li.
convite daq1lf'l�t dL·e.�<l.c. c1�u

"shaw",
aias.

can��nr.1dú !lwlo-

O BAI�E :vHIl1;:�'l)<Ü ',':e
.

Fpo!is. 65, abm·.l. r.<; feste

jos carnava!p'3r:oS 4a c ...�b,-.

\ -
.

de, 119 d�a\ �6 llt� f;!Vl'�'é-il'o
sexta-feira, quand'l será
eleita 11 Ra:.c'Í1i:l. Co Canía
vaI Haverá Í1m desfile. ele

fantm:l8.S

ÉDGARD _. o

'�tió -Bona", apresentando
o programa im'",',ljt ela TV

Fpo!is., t11.lC está em cara

ter ul?eri�nent<'.L

RE':!.'ORNOU eh l"T'..lU:.l:1, -

O 'CLUBE DOZE ele A6'ÔS
to, . promOVeu ná :Joite de
sábacJo ° 'seu nr'meil'C'
to de c"rl���;?�l 65.

FALI\�:DO e:li G:nt� L�e
Carnà\'al, próxil1.lq ��iJ)a�!,;
0_ Lira 'l. C;. c9m Úome
lno, abrlré os se.ns !:�:ões
para' o jJ.rimciro de (!;)

\
.

ES�ORT1ViA: :,.'J' Bíltafo
go DO primeiro Juge) do p'i(;

Quatr0Ce!ltão, vence" r,

camIJc§.:J ?aulis!a.; o ::;�\l1-
tos 3(x

�

"

------_.�

tQ.cs)ecial clispensoll'p ]e

p';�'.JiJ.;lor aos t�ans:;;orta�!o
res 'de cfEga, vencl0.:l0l.2ii,
vi::! i a�l tes COl11&l'cialS e tv

gel;tes auLÔllon'ios lo' co
mércio Oetr8.s "e" it "(1 '.J
2. /" Ainda C0111. r�:18:�(J

ao impôsto aescontudtj llrJ,

ion'te (10%) está c}e�lil.ra-.
do no arl:.. :t3 que a êi.e, cs;
tão s.lr.leitos as i'1lorUhlcias

pagas 'CO�l'O alug'uei�. p.'; CI,S

pessoas j uridicas a \ 'E'6-
. .

soa� físicas- Iàéntie:).
I
tl'l"

bnta<;6.o ocorr" ')el0 paga
!l1ento de juro;;. .qus ':ldo
çxcel'cter a/Cr$ 15,ODO l11en

s9;_fs. Qum1'do se traL3 c de

alugueis' é �JE::mitic!a umH

redução de 20 a 40°': (par.
1.0 <:'0 art. 13).

3. - A ccibr�nça elo, acii
cÍonal de 15% sôbre impb:o:
to de renda e 4% sôbre as

reservas e lucros suspeu
sos (art. 213 ..!_ item �2° de

creto 51900 de 19(\;';· :ica

;:�1speE,:�·�a p�1.!.-tir.:�1c I:::\{er ....

eício f1.nanceiro dl3

(art, 15). Como se

ue adicioi1al restltl1lV,el t,:)
cierão os, contribuintes O�)·

tar, 1).0 pr2.Z0 ne 3 at1o.;, a

pat·tir de- �ü-l1-G1:,
recebinient.J (le obriga (�()es

de Reaparelhanlenio Eco-

nOllli:ü:,'l r:Ul r.h:ul0 dI> rr'3�

scnro 1'[.:1(::: 'i_r-al, l'�ln::) l·;·..ttl
súla à.a e;jr':eea,) 'rll(�?)etá
ria (a:t. IS lJ�1.l·. (i"!.

4. �.. A ·�o·;):>'!\tuaç;;,!) di?

a,lugué�';5 (�, l'üyalr,ie'.s veHl

(li�.cl�·}Íí:_;'\.1(1Ct nus '�tr;l�Q.f�
: 21� �2 � :.:3 c 2·1.

<). -- "NDV_l forrn:-)..

trôle es;,abele �l:TI

ladar. &0 ipstltuir
tro d),�. P��tJ�) ':,:,1,5

f &':1'[. 2(�:;' fi:;an0.o

éie {�( !�1-

o 1e61s":,
o F�eg�s
.)l.ll·í.dic-:t:,
obJ ii;�).-·

elos edt:lbc18(�!!J1C·.1�/)S
dUbt.rn._tS ::-

I con").el'�:.Lal;:-·

funr:lo';.H �',; lU
nachnrt!.

6. -- N::ô

no terrltúTil)

,

.. ·,t:1l'8C Stiil"j-.

'l"eCei1a t:t'G�;'1 anual �eja
Con'clm,a na 6<1. 11<',[;.

tnumefos índívíduos, ho-

mens � ou mulheres, mesmo.

.críanças, podem apresentar
sem mais nem menos, umas

placas de coloração esbran

quiçada ou -levementé amare

laca (como madrepérola)
sobre a mucosa Iabi�l� .Es

sas placas surgem' sob as

dimensóes' as. maís diversas.

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

Florianópolis (B . .o.) AI..,

gumas das mais '.ll1PiJr.':,a:l
tes leis da. Geomet.e'J':o:o;:dl'..
foram enuncíadaa em 1901

·df".r.�Cl�"f1eiEt no cGt.'�i-un(» :;t
mosfe� ira E {> exa' '.irllC': ��
, /

\" que (jl.:orre, no) �íl,jlnDs �l.
9!10f> �;)'tl' a qü':'i'r'!,'� ":;"l Hl

r'roé:8;1I'" e cios gases C'F,l

bl1"tjv.,,� da At·lI')sflz·rf �p.
las' explosões fislo]u;dearros

Notki�s da
\efrpt�r;a' de

Educacão
.,

t feípio

Com finalictad� de :r:;ar

tjcipar de reun:i'ies .la D;n:

t.oria 'c do C'.mse;ho F-\s�al

(ia Coníedel':-tej", de Profe.s-
.

-sores PrinH� '.e5 ::lc :rirasiJ.,
guiranl na l.t�.rde ;ie 01.1 tel1�

tJara Eão p�u;() as r,r<-fps·'
�ol'as Clarice Men.de� às. Sii.

;1(). e Lúri", I;,.che�i Jns San.
: "s, resDe,:::;va1ll6r.te� pl,esi
('(i!1t.e e 0:.,·jO!·:! (ln ll:"S 1(:18.

,�ClO Cul�·'.ll"!,t t' Recrea' "'.1
':JO ,Prote;;:, )�. i ,18' S::l.nt�

};-3-

CjÜC

(;8 tarit'p.. ,

'AS cita:;. I: •. i�..(m:ões q',e
i<,:':ão pOl' ld�·'. o ·.:é'l1,tro de

Frofessol;es Puu!if>tas, te�n

�-!nr fil1alid,'.'·le a .n.pr�;<ênta-
<'.0 elo J;'Jlü"" ,'. do;' r:!'l']ei- .

..

'

ano dê l.j[":' <
.'. é[Ct atual

l."retoria '" ,J'aürjr..r a, ati,;
vl::;�Ldes '1'3. Confederaç:lo
IX;;'a o $.rJI' ele fl5 i··.:�lricivé
: realiZ9f"1".1 d� H Semj�n
}'jc da J\,�:'( � 1'-tl.�1G dr � .. ffS
['Qres c o V -,- i.�onp;l'ci'ssc Nl)
c.(\l1al ,dp. Pt'l),:ess l�'�i> Pri�
mários.

(

--'-_ ..�--

PR0CURA'-SE' �-, casa OU apartamento
..

para .q\'ug;,ü-'.· fr'};:,tEFoNE -" ",490 e, 24ií3
dando 'condições

.

. I

.

I'

guc nara (] c1J;>,l!l1"<\Ur'O es

Deei'�jeo são negativos, ,·se

r;�!'Y) (:":plicados _pela here-
.do-síritis ..'

_-JVl

.. ;,,;.... .'

JANEIRO
DIl). 1'6 _. GRL\NDE. ÓRrrO, DE CARNA·
rAL - Apré��ntação de JAM·EL..2iü
1)1.\ :J.11 -,- .2a. GH.rrO 'DE CAn,NAVAL

FE-VEREIRO
DlA 13 ._. :�a.' CaUTO D�: CARNAVAL
DIAS _. 27 e :=8/2 e 1 2/3(- CARNAVAl

.'

N'O F O G O

- ,

.

'. "

- ---_ .. ,--- ...._--.__.......�-

cpsa. , .

. 9uaiq-uer plaea� ·jen�QPla
.sica',� jndepende.. entretanto

tr�nsfo:!'lnacão· moJignà,
Not2.: '-Os nossos l?itQ.res

--�.

ORA.'
-.

.

gia fn�'an1 enaúcif-tdas e'!1l
'posso (",t.udo GEOMETE6-
ROLOGIA, e'm �t8fh. Clínica Infantil

noder1'io dirigir � �o"e"p<'),cl'

I)\;F�RMAÇ. ji::_."
.

ç:i i',":), ,. dêti�.ia: desta ,se��iiC) 'Ç!iret'?
_ °f'''tG.l. ':+.1, :__ F!:)rJ8.n"l:'o1i:, inente nara o. Dr. Pires. fi
,o'" - ,'S0LE'!'r:.,r.: DO TEl'v!- l?!j�, 1\�fxic�; 31 - .R,jo\ de

PO., ,Taneiro..;
.

t,
' -,.,

Consultório: .rua Jerônimo Codho no. -325
,

.
. ,.

mconju,',207 -. Ed. Jl1lieta Fonf': 2495 - hr .

rárió r1<'1S 14.30 às 18 hs

I.
.

�'.'

..

SIGNIFI.CA p·RESríGIO r
"

r1r<eSltlll�ce
8ASTANTE CURIOSO o OUE DIZEMOS. PORtM CONTÉM UMA E)(P.RESSIVA SIGNI.

FICAÇÂO! ).

PRÉSTIGE • � A MAIS ATUALIZADA LINHA DE MbvEIS C I M O PARA ESCRITÓRIO,
lOGO, SIGNIFICA !,RESTIGIO AINDA MAIOR PARA SUA ORGANIZAÇAo.

�\
É CURIOSO SABER TAMBÉM OUE A LINHA FRESTlGE' t COMPOSTA POR APENAS 18.

'

ELEMENTÔS, OS OVAIS PERMITEM OUE vOCÊ FORME, A S-EU 'GO'STO,. 160 CONJUN-

lOS DIHRENTES.

UM .G,A8iNETE �RESTlGE REVELA BOM GÔSTO, MODERNISMO E ... ALTA OUALID,ADE'I
vÁ VER A lINH.A,. PRESTIGE, E DÊ NÔVO IM�ULSO A SfU .PRESTIGIO.

MÓVEIS CI 0,1·
lIetâ Qua� rompretrrutG ..

Em Florianópolis - �ua Jerônimo Coelhc) 5 . Teleforfe, 3418 '

" ,1'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Prefei u de mbit
:\Ianud l'IlarHlI."· .

� díscussão, no Legl&l�tl,:,,'
vo Muníeipal, :Propo(eiorn:."
fia uma a:t"re.ced�çã.o da 'or
dem de 3;3'mílhêeá, para o

'exerdcjp .dl!l\ corrent.; . ano,
{> Orçamento j� -f,?i aprova

ta ele verbas para realiza- . Ç!o;·. porém , sem :0 Cód±30
Tributârió , o

. Orçamento
praticamente deixará'. de
ter valí:'ade .

Há algum t .nioo airae, o

sr. Moacir Oríge,
.

Preieil;o
Munícipal , anunciou'

.

que
iria reuuncíar, alegando fái

çâo ele seu programa de go
/ vêrno. Todavia, a situação
foi parcialmente éont�ma-

Ai r=síde o problema
sr Prefe:to.

, . da e o sr, Prefeito desrstru

dl;\ renúncia.

A�'(:)1'a, parece que a situa

cão volta a ganhar 'c;orpo
quando o. sr, Prefeitq

.

diz

textualmente. I'Se � oâma

ra não aprova: o Código Tri
butário em .tempo, .

para (o

exerci .ío de, 1265', renuncia
rei ímedíatamente".
O sr. M<Í!l-Cil f�z alegações

afirmando que) o Legidiati'"
vo Municipal está ').�indo

, eom moro�:cta"'e na vocaçi-lo
1."' Códig<;> Tr,ibutátl0, aere

ditando até- que. prol?os: 5:

dameJ:'lte fat·o que nílo po;..
.i demos 9.firmar.

O certo., e:ltretanta é

que, o Código Tnbutário
ora em votação na primei-

Pelas
'.

nossas deduções, .<;1:'

o Códj�( Tributárto 'conu
nuar 'a: ser votado a!'�i,l(l
por a.rtlgo, como vem �"'lldtl
feito, SUa aprovação não po
derá acentecer antes' �e
Maio ou Junho, jã. -pÍ!::ltiC:a.
mente fora do perloc'hl nor
mal

.

!>a.rá ser àpÚdario 110

corrente exercícic). Ai e�ltão
o sr. I'r!,-feito ficaria' sem
o' pró. 'rio OrçanlÉmtl\ e. a

Prefeitura em -Péssima �i...;
tl1açi'íci (;U, apenas con' a ar

recacJaç",- do ano de 64'
'.

Outr:J grave problE'lPa ([ue
vem trr.zendo· afHç'lo aO
Chefe C:,' POder ,ExecutIvo
é :l greve dos empregad,)s

São Francisco do Sul
.

Estão neste. porto em serviço de carga e

.( descarga. os seguintes navios mercantes:
"GONÇALO" -'-, nacion�l -.- drescarre

'gando trigo da Argentina "SANTO ANDRE"
nacional � idem idem

, .
.

"LUIZ AFONSO" - nacional _. idem
idem,

"MARyLIN" ingles -' carregandc.
madeira para os portos da �nglaterrà .

"RAFAEL -.' ingle� -. idem idem'
"HUGO NIELSEN" - dinamàl'qu�s �'

carregando imbuia para'os portos do
'

sul da
Africa. \

.

;

"MARIA SASSO" argentirio -. car-

regando madeira para a Argenti"n
.

PF.FEHIR PARA. OS SEUS EMBAR
QU�S. O PORTO.DE 'SÃO FRANCISCO
DO SUL E' -COOPERAR COM O MELHOR
PORTO NATURAL DO StJL DO BRASIL
------

Ternos -,··Calças - Camisas
Grandioso Sor:imenlo
C{! 'Ra-';A-'J!ôdé'ar;

Ç". I '''. -II,

laz
, " �.

PREVIA ELEITORAL
•

... ·'l1li"11
De acõrdo com no<ssp.,3 pre

'1sões, a. eleição do nõvo
Presidente da. Câmara ,1\T.1-

. nicipal p'x:rirá dar-se ,Je se

gúinte modo:

Vereador Húmeu Pír ).� q).
D.N.) 'pró .- UfAURO
Vereador (lté:.vio Po 5B cIJ.i
(PSD) _:1ró -- MAPR(1
Os vot zs c'os srs. Verea

dores AnVIDlo Roze�1 ill' de
Freitas (PTB), Os:ny João
de SOUZ9. (PSD>', Har�,ldo

y:chietti' (PTB) e' Ja�r Car
cioso (UDNr dariam a \11-

Tof1?vl1., é vítór.a p".\c'J::í.
pender ao "," Mauro de ;,,_ u
za Viei':�, cem previsões. A
última "1ip·) ese é concor.ien
te à �'jt:)l"ia do· sr. Ctávío
Possentl, ,�. 'J!! os Vot iS dos
srs. R;'Ui:!'Í, Pires, Osny
Souza ": Ii.1 oldo '';; .3;1 .....�t;.

çJes.

o . Exéréi:o .·.CunstrÓi Est,a�as
O gran�::l público que· .:1-

y �,'lude ,) gJ.:·ti ...i .e 1'0""',\5

Fê.rças A!:'11'càas pu: Ma-.
,ião dos' de':,lr 111,'•• lrLS cc

n;emorati ·r,.; nas
.

gr·:md�r.
tidas na;:�.;r,a -; 11 �C:(llihé
(.e, em graú1J pa"rte. a E'nor

;- t;: contr:� "",ü (iuP elas
aão 'ao paic;. '�IT, temp!:is çe
PRZ; sohici) 1.:.rino,· !lcE'lera n
r.c o prog!"!�:;o '?"!llÍile;ro, e

Influindo, . dE'I!!S1Vamente,
na melho;:la 'do -p�drão de
vi�as d'l � l1,?ssa,� pcpula-

çado dlt n )';'.'1 in":li:Wl1�e :;. 'l:tro U") '�'l. '.1.'.;" óie R10

rêde fp.r"O\·lá�·a. E:'!:e '�'I- rt-gro.
t!Os, aque.1. diretorIa ('\.n-· Arrastav;'.n1-se ·1S trai>\

e( ntra Sf;:tS {:,;f:,rçns no
.

..!" .1 os, e p." :<. 3,:?eleta-los, em

l,r.minadJ Ti" )!·:l.l' Prinr1pal j�,50, fac(' a ma;:,res reCl:r

�l1..�, são en,;r!1t(·s prinrlpal so� dados pãra a ferrovia,
11 ente pelo eneurtaníen,o. c>r:penhou .. Exerritc

.

t�m

Ce mais 1e 7UO o'dnlllt'tr JS. I;;dbém' )or :convênio', 0 20.

na ligaçã" 8ã) P�ul0 _J3atalhá) R.).i1 .... i;m,1, "Ba

Pl,rto Aler,t' \ nl;;m ua me ta!hãü, R) l"on" <:om s<!

U.iüria· d'-!.'3, �'J: (liçties tr;cni-. de ,�m L-1p' " �o "I�}ll

.m que !:r:.T'·i('�,I':t em ma:or lhão. RoiíJV ••lrlO com sNle

vf:ocida'le cos comb_ :us, em Vap.u�·_<',. 'D,) I �l': 1'10 Rw

l'f duzindo -i ·metade (j t·· ti Pelotà5·:'" Rio da Pr,;.: a

jl" de vH�l�n' ai;uahl1l'nte Póstef"�' I..,en!,l', h.,'uve mu

t.� sto' en;�e as J:'15 I'id:'fks dança. 1.•.
'

rllrptflZ da f ;rro-
,chave UO wluérClo do sul - via, sen I,) ex"híd:t � nld,,

d,
.

pa,is. ' de di;:! t:;!'2'11 ii G')nt:p lve" f;-
cando .). ;Jrla-;l.!iro '1atalnãe-

<;lo Es Ferrov' d,�;O com n t.roch,·
Rio ::u Fratc!-Pu·rl2 'di] ',':1-
caré ._ I�(\cn .�,., s

Na glo .;"; � M,lr,inha rie

Guerra o navio hic;lrográfi
('0 "Almi':l n SilldtUll{a:',
ttansforrr'a.ól) en� \:érrfadri

Graças .' esforço
'r� univeL'). �ar.J-ô nutU,lnte,

�i ,do Mai J!" do Exercit<;>, em
(' �á. en;!.pd'

- .r:) nu· $(111)-
c H�1, (l

.

.t'ht,." ãe Viaç:io N'a
ção- d� uní d,)� lnl\i:if('s pr/) (%nal' e3+abe�. ,'eu a nova
b!emás na'" ',"�ais'

_

I') de r:- 'Ji�'ação f�'-1l1 'iaria. sendo
t'r.ar do lYlP' .ahm("�f3çlln t� mCOnSelll'el:C:�'t I}rgani-
r!l'a, Qur;t·,.l\ e abunjnntc

..

zado o 20. T'.3.tD.:h:·to Ferr,,
pa ra o n,'1S:;) : ....VO . 'lduidl'
ertre os S".lb.lu!::dns . do

rll11ndo;
. Queremos aqui· for.n.!izar
, n,agnífi. 1 t.nbr:lhl) que ('�;n, 0, M �J;.t.,;r n ,la Vmç -,o

. .;:n sende fel! ') ·"lelo EX('r- h�umb1U-se de COld.truir ,

viário; C(Víl
-

sede 1'111 �l 1\'

!,tro, Para :\� que. de à..:õr,"
,_:0' com .) �:)(lV, -aio fIrmado

rito, o. qtv:: por I� ·erméiio t,'echo f?,;.; �f;gr·) - Denll.

"n� orga!:iz"'�t"es sub1rcliná ·.};'nçalve<s. �o ane dI' IlW)

••8 aDir".: '. �.' de Vias de !IO\g. un1>iS-.!1E:' 1') f xl'r·. t,'
rr�"'�pol'!te, vemw !'j_psenvn),. A '10., Ba,;,a�b·l) -·'A:>rr�:.;;lL-w.
t'�J"Itlo um t atI,')da"'e '1M!!.. ,.'3 mE'sm·t f�:nn:). que o nu

níflca na . o u�a' rt" pl'''I,té. _ tro Bataln·.t t .. ·

". :J1n

i' itli ;da "'.�.ior re,l�:y,â:'l:'I;i, :'{'tssáo, inic.y' . .á /:C;lW f1le',O

'V'S9'<l.riO 'l',lr.l'l�H:rta "10 �I'à f'., .direçHJ \Tarte. a:o en-
.

,;. r";'

.

1

f'
'.

,

� " ..

do

: Os ver"'Vlr res já entra
ram na. Juta pela eletcvo da
nova .MCS;l.. para o f".t'� '1·

cio do cor. eute ano O di'>
seíe qo �J Pref�ito M.�m·�-·
cipa� é al;"regiI11entar for

ças no Lel;ll:i,ativ.o, pa,1. elei
ção do r'l". ; f',leador.AnlFtnw

'. '.
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IMPRESSORA
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A IMPRESSORA MODÊLO -p'osiui toclo� os ,ecursos'

.

e o necessória experiencio poro vorOntir s.mpre o

móximo em quolque, seni�o do raMO.

Trobolh .. IdÔIleO e perfeito, II" qli� Y.90dt eontior�
.

.

, I

'i

...
" '.

..... �,
,
"._.

des'n_
clichia

fOlhetol'- cotálogos
.,' ,J eartàzes e c:ori'mbos

�i�pre$'os em geral
ÓQPelorio

11;
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N:eocid Líquido
em ,'ata de me:o Hlro
Cada Cr$ 600,00

Paul FlorLn

ORBE-PRESS � ALEMA
NHA _' o· dE,lsenvolvimento
econômico da República Fe,
deral da Alemanhà ap"e 'an
ta no ano d� 1964 um aspas·
to mais favorável do que a

princípio queria. parecer.
Nos primeiros oito mes:.:s, a

RepÚblica Federal da Ale
manha importou me'c?d>
ria no valor de 37,2 'Jilhões
de marcos (9,S bilhões ·(�e
dólares) atingindO suas e'{·

portações J um mdntante de

41,9 bllhôes de marcos _ ...

00.475 bilhões de d61'l.res'.

No Primeiro", se�estre do

corrente ano, o. faturamento
da Indústria subiu em éêr�a
de 10%. ('I indice aumenLou
em relação ao primeiro se

mestre de 196.3, para o quá
druplo. Este'. incremento
não se deve apenas à de
manda no exterior. A entra·

da de pedidos -pro.va aue a

conjuntura' na Repúblif'a
Federal da Alemanha se l:-e
neficia forteplente com a

procura ..no mercado .. inter
no.

ham baIxado, em rel�çã")
ao ano precedente, de 3%;
êste ano, conta·se com um

aumento de 10%, indício se-:
guro de que também o se·

tor privado considera favo
rávei a situação econômioa
Dentro de quadro dos inves
timentos, as somas aplica
das na radionalização e mo

dernização estão em pri......ei
ro plano,

.

-devido à tens"o

que Ct')ntinua a nersistlr no

mercado de. mãl).,de-o"rR.. O
afluxo de operários estran·

,\ �
,t:,
ri).
Q.
O
'
Q.
fJ)
CO .'

AFORMA CERT..DEFAZERECONOMIA

Hesenvolvimenti' P3!�it;Vl�a
[congmia alemã

.

Exé"c::t,), pr.-·::-'(gurm
bO·ll re',c:imen'o e se·, aIO
surgir) 11 ,,!,<;tú(',ú) ;Irin
CiP'l':Yl0'.l:e dt!: ,'.' 'ia oe.

dO-i1.cõer, (JrC:,i1'I\e1Jl."r�a:.; "'nl
pra<l:) raZO-lve. 'a fi Tr',\ la

,

qu� :1ará gra}Hle jes(?,r'vnl\'j
me!'to à re::ãc' Sul, e fará
a ligação BraS1E3. --::- Rio

Grande, est>.ra r.oncluída�
Alfm :1J. inestim:ive! co

laboração r,a conÉ.tru.;áo· de
vias O� :'1" I :rl,r!.. -',." rn "

pais, a,;€l,::.· \ ") o ,'� u pr,.,.
gresso. '·nantcl1!, Exr;rcito,
seus tlatulhô'�� de �ll!;�-nha.
riá berro '1{1 �'; • 'ao s I' E'r.'

constaüt.e- ativid�·!e. famlli

, a:iz�do;;, �.; m!ti� lnQde!"nas
trcnlGas '!e eom:truC'Oi.o ele
ferrovias, vita'w pan° n sP

guranç3. l'') 'lonal ::: 1nrHs
pensáveis à melh,)r dist.rl
buição -� l.,� riquezas bra/Sllfj
raso

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

Bombeiros:
-A-uxilio

�-----------------�

Nadd de
,

REB;TES
. Exi

-

a em 'leI' carro
r ,ona de .....rei(..;, COl.ADAS
--

.
60°;'. mais no !l'P� velta

'..,"nto r'la" ,,,,na!'

. resul�ado positivo: n) se ��m ram àpreciàvelmente, m- n

do trímêstre de J.934, a' pro tendo'1ie a respectiva ta -a

duçãó efetiva lJor hora de denttó do quadro de --·-a-or

trabalho �U:biu e'� c�r':"a d
;, prqd_l,bvidade. Os ::u:l'Hmt 'S

_10% em relação aos índi. es ménsals de ,custo de vid-.
dé igual período dJ ano pas- q1..le na última p\i'�':lD,Vj a
sado.

.

se situavam
.

entre 0.1 e

Em face da Gon_iuntu"a 0,2%, não tlvel'am conti'1"'i-
ascendente, pam-::e ser p s dmle no �êS de se+em<ro '0
:5ivel manter relativamente índice do custo de vid" n"o
estáveis os 'p:re-:;Js. Os 01'- aumentou em rel<>çã)::::o
denados e salários aumen a rr:ôs ')recedente.

----�----------- --,--- ---_._.- -

BANlO DO BRASil S. A.
CAR1EiRA UE LOi\1fi(LIO EXIER�O'R

drs

U} - uci l.�", ... .;..LU';' ""'� res-

_lue, ú�eSínü na rupóve"e l.,e

venda parcel<:tda, as cam

biais respectIvas devem S3r

;;;g'.:Jciadas para pl'cnta en

trega;
ponsabilidade" consignarãb,
ainda. que, .não ocorrbn_,o

venda, a exportadóra SJlici
t8.rá lIcença de importação,
independentemente de co

bertura cambial, para ore

tOlno da me;cadoria, n03

30 ·dias que -se seguirem à

�xi:Jira.ção cip prazo fínal p 'e :

,vistó na arínea anterior; -

'e) - em razãb das 'p,"rtl-'
cul<:tridades de comer:bli

zar:;ão de alguns dos tradu-
.

tos e da ineumbência: de· ze
lar pela bo� liquldsqâo d�s

'oJ?erp.Gões, .

a Catteira �
A

Com.éroio Exte!'ior e� -i-á;
sempre que conveniente ou

necessário, garantia de nre

ço mínimo para a consign'3.-
i ção; quando não fôr o cas'J,
nas licenças constarão, co

mo valor de referên-.:ia, ÓS

preços .vigentes no merca

do atacadista interno;
f) - examinadas e aceitl1s

as contas pela Carte·ira de

Comércio Exterior, o pro
cesso' cor.re_spondente se -á
er.arrinhado à Carteira de

Cihnbio Fiscaliz� çã ')
Bancária para '3.S providqn
cias relacionadas com a rfi)

gulariza�ão da 'Oarte_ c·am·

bial da transação;
g) - a b'lixa d""s "termos

de resopnsl1,bilid"de" s�""".pn

te ocol'rerá apÓs negoci�r'o,
entre�ue e e�etiva"Uente li

qUidado o câmbio apur-do;
h) :........ a Carteira de C:>mér

cio Exterior re::usará pedi·
dos de licencia""1ento em

consi�IH�ão a firmas que
não tenham liqui�qdo S'3.

tisfatóriament.e seus com·

promissos anteriores.

'Ieaçà de Renúncia
da Prereítura.

.

. Roze:pdo de,1f\reltas � p""�l- ,Veri?adcr'�:!ac,ro á� .!:.i):..tza

Os serventuértos rnunlci- dêncía (ta Gusa e sr. )r' r 'a,- RVIoCl.·rà (Um':) Pró - MAl!
pais estão com, 'SUa!] L�iv;- dor Nlall,'O c.f Sou7:a vw ra

dades 'paraUzadas desde ns'· para 'i v:';l:.:-presidê.tda. O

vésperas de Natal, alegan- prímen» :.[-vieuee ali. �'�B

do atraso no pa:,g�:er:t.to c 'e 'õ segur.dr., � UDN l!.�rt)

não pagamento .do 1 ...·1.;:; ·S3.- tanto, há u-na corrente 'ta

lário ou mesmo gratírica- vorável.i
.

eleição do sr. ve

çâo natal ',nfi,.
. '. .

.reador i�a�ro' de scusa Vi·

A VôrElil.� .é .que' ; 3. Pré-
. eira para a - presídêncía e

feitura .de Irnbítuba está outra fI:' voravel à el�;,' .o
em crl.tka situaçª-C' f: mats do sr, !���u'-or 'Otávl::> i .s
aínda <,J' sr, Prer�itQ, 'Mí.'a,clr. sentí que é o atual L're;-i-

Origc,..
.

,.' .

dente, .pertencente ao' PSD tóría ao ,,"_ ,'Il',tôüio Rú�el'l
.

AI. eleição) �ar:-se-ã na PÓ do de Fni:p.s.
COMPOSIÇ 11 O DE NOV>\' metra' terçá feira de Fev·;!-
MESA NA ��AMARA retro,

.
Pres�y,t.:.,f.(.n�e es·;.o ,l

fetos '.l.O:: E:,f'rc'j1" 1.11fl km.

do Tr I ; ", . Uni1l'! ;:ml Suo

senda .10'1 km 1l0�. Es�adns

:'0 Purall';t .5rtn'fI (,'. '1.1'.: ,�

e Rio ',: ... I·.I(! ri" �,:I e ');3

km em Cr�:,s e Dist:'lt Fe

deral. .C::J'3· 193 km :<". 'l:aea

dos n) �lll. t 1':,t:-11 pron

tos . e I!.l: I � :.� li �5 a
• t· g "l

e den't., ct � poucos ":as o

trecho Rio p'onte Alta do
Norte _;_. La:Jes. também

o será, ':.1urria extensão rle

56 qui:Ôjletros.
O 20. 13a:,;11hão Ferro

'!iári,o '·B9.t!l!h·ão Macá"

lric!a, 3t;-j'Jr"!: szu desloca

mento p'3.' f). a rcgiár ce SUa
.)Ova mis'iào, tendo romple
tado a ·u tarda no Sul
E'ntr" �.!' lo::-aJicladcs d;! Rio

te, num:.. �x! ellsàn dE' 2�4

IA Irub'1.'1, ,!' nt' Tr'·:'l'!o

Pri:lr!:.�,Ü Sul. à ,>;ugo
.

(trl
N.o 15';

A CAR'l:.EIRA DE CO
MÉRCIO' EXTERIOR torna

público que, na forma da

Instruçíí.o n_o 284, de 16 de
.

dezembro de 1964, da Supe
rintendência da Moeda e

.do Crédito; acolherá para
'exame pedidos de licença
para exportação, em consig
nação, de m.'3.nufaturadJs

compreendidos entre aquê
les_ constantes das classes 6,
,"{ e 8,: da' !:{omenclatura B:u-

sileira $ Mercadori,as, ['s

O aumento 'da procura no sim como ;de produt.�s de
mercado

. inte'11p de,reu <;"l, outras classes, da mesma

em primeiro lugar" à' maia ·Nómenclatura,. que,' peLs
fcinte tendência. para .n e_,·. . peculiaridades de seu co·

timentos na' i:.Íldústri'l ':'I lEi mércio, ou- pela' convenfên
mão No 'aoo de ,1963/os' m- '. cia de uni- êsf.ô't'ço ma�(E 1>a
vestimentas ·da Indúst h ti· ra sua colaboração, possam

merecer idêntico tratamen-

mara de Co,.....,é'·�io e ron-"
lado do BT'J.sil n'l n"'ís rle Hio de ,r"rte;ro, 28 de de-
destine, P'lr'l anur!'�ão "'0 �emhro de \954

e'Xll� Tl).ont!'tnt.e de d;visq'l f a) Aldo. B. Franco - D'

obtjtlo, (,(1.1�"se:r<\. entre"!'l1e rete-r

de"tro do ,Nl!e!õ�.10n'1rl.:) l)"g- (a) Euclides P:oorentes de

�ua a ....nto!> Saraiva 453 zoi, a banco autorizado a o· Mira.nda - Gerente .

.......
ilS'l'BEI'I'Q �,.....,ci.� p���t�m câmbio, entendido

__,�,_: ...

=�iiilii;;iilI:i=iI.��IIl==�����"",,,i.i..�..............":"':""'��º���0à�����>��'�:·��<':�;�'S�-,-:,,,,:0i»iti$;,Ú#TM.���j:ii,,,,.-;.�.;ii""_·"";,í.�;.''''"L;'_;;;zQ,��j�.�i�E1;.'i;I1:,%\�:!l!;j:,;;iii[!:'-'�>.:�:,:�lJ;;;,;;:;:i;t:{f;�;::,·.:ji, ...,_;j·,�l�i(í:-"'!· , .. ,,,

.• <�

Através da lei 3.600, o

govêrno catarinense ele\'ou
de cem mil para. 250 mÍl
cruzeiros o auxilio ao Cor

po de Bombeiros voiu!lta·
rios da cidade de Joinville .

Esse benefício' é concedicto ultranassou. a Cl'lsa de um

-

atravé.s da lei 3.316, d� 16. milhã·), tem dirnlnllido Blti-

de outubro de 1963.
mll.......ent.e. Parll. cêrca de ,.

671 000 eml)rap.:o� vag!)s, a

indústria' aJe,.,...ã vê-c::e "or�q·
da a l'l.utol'Ylstizar airtd" ""'ai.c;·
/ suas insf,ala.cões, caso quei
ra correEponder à p,rp.�c-n·e

procura. 'Já se ve!"ifi:a um

geiros. cuio númerf'l ("m
fins de setembro: 9R5566)

------------ ...___...

to, observadas, além
norml1s gerais em .vigor, as

se�tes :est�p'ula_çÕes bás':'
�cas:
a) '_ 'as cipe�ações da es

pécie
.

sbmente podem ser'
deferidas a firmas de com

provada capacidade.· fin�.n

ceira;
b) - os petitdos de licen

ciamento serão Instruidos,
quando fôr o caso, com 11

correspondência troc�da e"1-

tre as partes Interveni"nt -s;
c) - a concessão das 'i_

lenças de exportação fic' rá
condicionada à- asslnubra
dê '''têrmo de r3�u?isabi1i
dade", per�nte a Carteira c'e
Comércio Exterior, atrrvés
do qual a fir!!).a ex:oo�t'1do
ra se comprometa a aryre

sentar, até ·180 dias da de
ta do embarque da )""er�q.

daria (prorl'oÍ<áveis a 'Tité
rio da CACEX), c6phs das
,faturas, ou .docll""'en+os e

quivalente�, emitidos n" ato
da venda. v\s�dos 'O"ll'l nã-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Mórmon' foi Reel,eito
SALT LAKE CITY: UTAH

EUA (S:ES) ... O Dr. Ernest
L. Wilkinson foi reeleito co

rue Reitor do Sistema Un.
ficado de Escolas da Igreja
e Presidente da Uníversrda
de de. Br:qhéJ.ffi Young L '1:11

anunciá 01' ia: feito pelo
presidente David O. M�Kr.y .

da Igreja de Jes11s Cristo
dos Santos dos Ultlmos D:as

J,3.006 pa-> anroxtmadamen
: f 130.000'

cuadruplícru s "", capacída
de

.

Mas. 'lás houve son.en

te um aumento de estudan
tes senão também rios edí-SOb a 1..' :,i:',!i dínàmíca

ur .Dr, Wdk,nson, a" llniver
s.dade de: BP��h;m� Young

Iícíos e � )'!.) Jc1.:daejfs
sao.. os ma 9 modernos

q:.:!'
da

nação . Hot : é conhecida
por seu al t.1 nivel de er.si
[1(, e os proçramas que ore
"('ce para os estudantes su'
americanos

Depois de oito, meses

de ausência +a Cniversid!l,
de, o Dr. Wi!kinso� conti
nuará seu programa espe
rando que a universidade "

consiga uma'reputacão na-

•
'
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cional per ensinar aos €S

budantes os prlncípícs de

responsabilidade individual

eontíança em si mesmo e o
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Es,c!arecime·ntf)S sôbre
I

,. '

,
,

O Dr. Wllkinwn renun
ciou ao canso' rle Presiden
te da universidade no mês
de janeiro passado para ;1-

presentar-ne como candida oon». r}i\ 4a'. pág.
.

Sindicatos, constitui obje ..

to ao Senado dos EE. DU, inferio'!:'.-t ,Cr� 5 oro OJO co dos arts. 30 e 31.
Durante seus últím.is onze (art.' 29), Q'1amlo, uitrapas ,8. -

-.A ssocíedades de
anos de se-víco êle ef'et.uou sado êsse teto, seria eouí- economia rnix+a em que
muitas COlS'lS. Expar.rtru-se paradas às pe,SSDUS juríài-' participem a União, Esta
o Sistema (lI" Escolas da I- cas, 'Imp'ortante,. inovação ,do's e. Munícipi l,S e Terrí
greja e '1.lJl1i8;'(,ou--se' o nú- com" respeítov n essas 'fir:" . "tóríoe, . Inclusí ve por in-'
mero de Seminários e Instí- mas diz. respeito- -19 com- termédío de autúrquías
tutos de P,"�ir;iã('. O ,lllJmp.'-- puto je lucms que' ocorre·· 'f,'starão sujeit:'ls à l,r.i.buta
ro de iris�'::i -,:.'3 da Sistema' rã semente qnartdo. forem ção df; seus lucros. " par-
de Escola ci,,"\. Iç;reia, incl'mn- pagos ou, c,redit.ados. ' tir de l-1-19o! (art. 32).
';0 as escoI"l' pr.' �,r;:'�� "l!, .·7. - A ··dís;>�w,:t :·1" pa- , 9:;- Fbi 'alCerado \; pra-elementar")s r;ür, fu,:,rionD r� gam8nto do ':i:::npôsn:; à." as .zo para entr"Ja de decla-
ílO México ? 'l�reec", t ,"nlFP saciações fun':t.;,.�res de ração de rendimentos ('lrt
t·, inaugn",:',,; ,na A!11!:'ncn caráci:er ben.'fldeilte, co- 34);

.

:

c'c Sul, ),!1li'Ür:tou (le oper9.tivas, bén como de ' a) ,com base no lu�ro

I Oportunidades em Imóveis

- Na Rl.\a VC1:eador Batista Pereira éasa com 3 quartos e demais depende·
cias - Tôda de- tijolos.

-:- Na AFfonômica casa de alvenaria c,om 2 residênciás: Na parte de cima

2,quartos -:2 sa�,as - cozinha e b:anheiro; Na parte de baixo - 2 quartos -I sala
-cozipha � sanitário.

,

_' No centro - Eua Cristovão Nunes Pires 23:- casa com 3 quartos e demais

depenrlências e. teJefone - Preço de o.casião.

- Estreito - Rua Balrteário - Casa de material com garagem. Terreno fren
te para o mar e fcmdos para a Rua' Balne"írio medindo 1C,1:0 de frente por 54,80
de flindós. Preço facilitàdo. Entrada minima;

"

_ Fina re§-;�ência a Rua Visconde·de Ouro, Preto, ...... 2 paVimentos em cima 4

quartos - 4 saks - banheiro - cozinha e. vafandão; em 11'a&o 4 salas - 4 quar·
tos e'dependências sanitárias.

I

_ Casa no centro - Otimo ponto comercial - RUa João Pinto com fundos

para o, Caes Liberdade.

_ Praia. I'p.reque - Casa nova sem ser habitad�I,..,.. 2 pavimentos preço fa-

cUitãdo.
'

- Praia - Lagoa da Conceição - Casa com Um �grande terr..eno. Boa-opor-
tunidade para loteamento.

_... No Jardim At!ãtico - Terreno bem,loc,alizadol- metade dos preç�s".cor·
rentes.

,

_ Praia Coqueiros - casa de madeira de lei na praia da Saudade. Aceita, o·
fertas. Bom preço.

_ Casa no centro - Rua Conselheiro Mafra .,- Otimo, pont� para comercio,
.

_ Casa com 3 quartos - 3 salas - cõzinha: - banheiro e dispensa.

_ Sobrado Comercial'e Residencial bem no centro - Rua Arcipreste P,!:l.Íva.
Na .frente do cine Ritz� No terreo Loja comercial e escritório, no alto ampla re·

sidência. Possue ainda amplo porão para depós�to.
\

I'
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presumido até",último,,'dia -ações resultantes .de corre- promovidade .por autorí
útil de Ievere.ro ; 1), 1,.1.';' .ção monetária do ativo ou dadas administrativas ou

mas, Indívidua s e -soeieda- de incorporações de lncros . [uridícas' e aquelas cujos
de em nome, coletivo' que ou reservas; idêntico tra-

.

bens
-

estejam situados 'c..m

não 'optarem pelo' "lucro tamento é díspensados às áreas dema.rcadas para

presumido durante c o mês emprêsas (soc;';!d'ad,es anô- desapropriação ou .em. re

de março; c) as ,demhis rumas) de .capítal
.

aberto, Iação aos quais. hala pro

pessoas jurídíc-ts ,'- duran- assim :conslder.8;('{as as que. :cesoo. em andamento.
te o· mês de a'bril. E', 'fa- tenham ações 'efétivamíni- 20. - A fOrma de pa-

" cultado 'às re.Jârtições :la- ma de.,'30% ,a mail:>de200·gainento.:das prftsta.r:',õ8� �e
(:adoras' e;,t.;,_bf'l��e . escal9: acionistas, que 'nãó possuam lativas à, corre�ao mOl1e

r",ll'a entrf:ga dH. ,:lecIara.. cada um mail;' de 3.% I do" tãr'�a: do "'ativo ''das f'nlpré
ri_,€,s, nos pi.'azo,> elC ma pl'e- 'càpital ,da' SociClilade lart. sas, na, hipótese de iel' Lo

vistos, ficando \vedada em 39) .. A partir dr_; 19,66,' a mada· como íridic2 a mé ..

tal circunstànc',a, a remes- porcentagem, e o número. dia da reCleIta bruta, sofreu

sa de declamç:-�o pelo Cor- de acion:stas sel:8.0i eIeva- alteração, conforme Ó Pre-

reio. dos. visto no art. 78, qUe en

tr.ou em vigor mi data da

publicação da iei '4506,. oU:

seja 30-H-1964.
21. -- 'Ainda com refe

'rência cGrreção· Il10netária
do ativo" está dedatado

'- no art. 85 qUe .3· "varia,ção
.

do valor ,Jrig;i,nal dos b€,ns

deverá, figurar ·dest;:tcada.-'
mente 110' a,:v" d�s. em-,

prêsas e nã) pn:ier!i, snb,
nenhuma, .fiJrma, ser com

putada C-OJll0 curtú ou ('�es

pesa .ope:],�,.jl1aí".
22.·- As :)brigaçõcs,

criadas pela lei 4357 ":r"o
,derão ';m' recehidas, peio
seu va, ;,': ;ü't1ahz�1,c1o" {'omo

caução fiscal ou ��(lntl:a�

10. -, Ino'ia�ão m:por- 12. - As flrmo,s indivl-
tante no que diz respeito duais que se dedicam à

ao pr,azo de ar,::e::i:mvação compra e vence! habitual
de' declaraçã9 de rendi-, de. imóveis, a construçã.o
montos;. para as pe�'SOas de prédio para r�venda, ou

jUl'id.c.:>.c, cUj,) exerciclO incorporação .:le pré,iios
não (,0it1cide C0111 o ano, em �ondommio à organi-

zação de loõeamento de

terrenos para a venda a

prestacão; com ou '. sem

construção, sãn equipara-
das às pessoas jurídicas.
(art. 41)' •
13. - O art ,13 C'l!\('E/itus,

o, lucro open'vlOnal, q'lç
representa J, dif'J�?nça en

tre a receita 'Jfuta cpera':'
cional e as cusms. as jt's-

civil, E'�;tabele(_eu O art. 35.
Parl, ;],'3 pesso?"s juriãicas
cuj J ba;anço �!' Iavarttado
até '1D pE SElThMRRO 'a
Clt'r al':1çüo de l'f'.:�d!l1lcntos
..,�r{ apresenta J.[1 ar,é t ll.
timo 'dia útil de JANEIRO
do ,exercicio financeiro.
Quando . o 'balanço lur le
vàntano em ,OU�U:SF.,I) ou.

NOVEl\1:BRO o p'l:azo de
entrega dfi declaração ter
minará no último dia útil
de FEVEREIRO ou I\iAR
(.;0 do ex�rcício fi!}a:J\}ct'i.
ro. Fixoú', alnela, Q ,legisia
do!' íart 36) que na'h elr-
cunstâ,l,ciaE· há pouc.-} a-

pontadas, o' impôsto será
recdlhido res,ectivamente,
em 10j 9 e 8 cotas mensais.

11. - A a!iCluota . do t:i�
buto 'será ci� '28% par::!, fts
pessoas jurídicas em ge
ral, com exceção das C011-

(;(>ssionãr!ail dos 8e::vi;;os
públicos. (ár.t. 44, "a" do
decreto' '51900/63) que es-,
tarão sujeitas a 15.% e das
;;essoas jurídicas CiV1S or-

g-Rnizadas ex";lusivamente
para prtstação de s�rvje:JS
i art. 44 "b"· do decrp')- 51

,900/63) cuja alíquota é de
10% (art., 37). Além do
inlp(i�i,i). Jart. 37) �e"!'i' C:J
brado mais 7% sõbLt!- OS
l'lcros distribuidos l'''h
qualquer forma ou' título
�:'.cP.to 'JS atril''>u1do; q ... r!.
tuJar da empr§sa indivi
dual e aos sórios das ;:Jecl
soas jurídicas civis de '�res
tação de servicos (-art. 38).
Assinal.e-se que esta tri- ,

):mtacao não s� aplica às
sociedades de Qualquer es
pécie, cu',a 80'11a de cani
tal e reservas não

. tJtra
passe Cr$ 30,(100.000 bem
como às bonEicações

-------,-_.,._----'-----��
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Quem constroi, já sabe - �
·

-

�

• Tacos e Paquels
.
�-

dos alugueis ou "royal-, R li
'

F
�

-

ties", fixando o -legislador
' O apes orras .•

condições (art. 71), •
. Porias de Ferro e Madeira •.17.. :- Como mE'õida �'e-',

pres�iva, visando coibir a II1II Janelas de Ferro, de'�tGrrer ( Basculantes •
evasao de rendas, crlou ü'" •legisladór uma nova figu- _ Porlões de ,Ferro
�:d� d-;�!Sct:�=il����. �;s)fa�� � P�ra pronla' enlrega e por prpço ruais economico� �
::::::�:ft::;:,�;�P::��-: Compeàsadus �al'aná (tada .�
cálculo da remuneração' �"pro labore�' dos diretn::es, liII �
sõ_cios; e comerclal1tes gin- III RUA DR. FtJLV'IO ADUeCE, R'.o 748 II1II
gulares, para efeito - de de- • �

dução como despesa, uma • T�lefo�e 6277 .'
vez que esti!pulou - valores

E�T'bEITO II1II
em cr.uzelros (art. '51) e j . S II '

_

�,

em função 'do .:apltal. En- • •
tretanto,' torna�se oportu- "

�,ompeD5sados de: Finbo Imbuia _no, assinalar qUe o art. 3.•
do diploma legaL' em· aprê·· • Amendoim Pau-Marfim •
ço, prevê a atualização •anual dos valores expres:, • Lero Gonçalo-AH,es '.sos em cru;<Ieirns,.a partir • -Ca'brellva MoeRode 1965, face aos coefici- II1II OI'
entes de correção monetá- �

C Ih II1II
ria estabelecidos pf::b Con- • Cedro, arva O :
se�ho Nacional. de Econo- • Fantasia Pau-Oleo �
� .19. - Por fôrça do qis- • e, os lamosospôsto no art. 77 ficam rle- .. •
sobrigados de c,>rreção iii " "PL A "" • '

monetária· do ll,ti�'), ímobi- II1II' LAMBI!S CCJu ,,sl'>.!l' '.
lizado;, ,as) sociedades, qu_e. MADEID "S aOBRES aAo ll\. R,E\lESTIMENTOS III
se encontrem em cOl1cor.. .

.

..,. ft ,O. ,I" 1&11
,
..' •

data, falência, liqui4açã,!1, �,�:, _.._� � -.. � Wl..- ; �'
.-

. '. ., .

-pesas operati'JilS, encargos,
posições e perdas autGri
zadas.

11. - As despesas. cus

'1)0«, encargos é perdas vêm
arrolados nos artigos 45,
46, 47, 48, 49, 50,' 52, 5:1, 54;
5'5, 56, 57, 58, 59, 60, 61� 62
e 85, sendo de notar que a

prurcela relativa ao. impõs
to de renda, devido pela
pessoa jurídica, não é de-
dutível.

'

15. - Normas especiais
relativas à apuração do
lucro operacional estão
consignadas no art. 63,
(emprêsas cujos resultados
provenham de ativida.des'
exercídas parte no País e

parte no Exte rim') .. �el'ri.e-
lhante provi rlencüt está'
vasada no sartigos 65. 66,
67, 68 e 69 respectivamen
te: emprêsas que explorem
a atividade agneo',a e pas
toril,

.

venda de Ptopri,�da-
.

de ou direitos. i:nobiliár:'os
à prestação, companhias
de seguro ou capitalização,
emprêsas de navegação e

emprêsa .de navegaç:ão
aérea.

16. _ Dispositivo' especial
cuidou de dedutibilidade

em

quaisquer
repartiçses ou autarquins
federais".
23. - íl impõeb descol1-

tado na fonte refer.ente
aos dividendos de ações
ao por,-a1,I)r (al't 96, in;ei(,

3. dó de('�el,'J n. 51 90!)/63�
.

será exigi'!,) r,(' exol'rlc!o
de 1965, à razão de 20"� e

.

a partir de 1966, à razão
de 15%, re'isalvaclo '0) di;; ..

pôsto lU ar':;. 18 da lei

4357, 1U() fixcu em 60%,
isto é, çuando ') beneficiá
rio dn .:8 ·l(:lir.1ento 'lptar
pela não iden: !flcuC'á'l
(art. 134) . A eXi!z;pr,cia em

aprêço :-:e concrc:tizará no

momento no efetivo paga
mento '''1 cré1iió dr,s ren

diment,"I� al:vendr. ser re-'

colhido pela fonte, dentre
do l'p.és' sep;int.:;, aojlle t- em

houver t't';t· a retenção.
(art. 851
Conto ll') prÓDC1(!'
número .

",.. .' �
\

\ .','

PUBLICIDADE
Osmar Antônio ;::-chlindwe;n

DEPART4.MEN'l'O r.OMERCIAL
. Divino Mariot

COLABORADORE�
Prof; Barreiros 'IF.'ilho, Prof. Osvaldo ,RoQ.rigues Cabl'8l,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu,

'

Prof. Othon Gamlr
Lobo,E'EQaó, Ministro Milton,Leit� da CostaLDr.'Rub(m4
qos�, Coronel f:id .Gonzaga, Major Ildefonsp JuvenaL
Walter Lange. Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío SORl'es,
Osmar Pizani. Dr. Francisco Escobar .Filho, Zúry Ma.·
chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Marcilio
Medeiros Filho, Luiz HI'!nrique da Silveira. A. .Oarlos .Bit- .

to, Oswaldo Morítz. Jacob Augusto Náeul, Major Ed
-nundo, Bastos Júnior. C, Jaínundá, Jabes Garcia. Nelson
trascaer, José Ferreira da Silva. Clemenceau do Ama,
"!,l!, p., 'SiJ711. Jaime Mendés- Cvzama.: Jo� Roberto BU9
'lhp.lf''' .TnÃn lnRP ra1deini 'BA.Rt:OS. ,Tn;;,., NHn T,inha:-es
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REPRE"'ENTAl.....WS
_ff,epr.esentaçôes A.S. Lara Ltda. RiO' U3B) -- Rua Sena
':lo" Dar.sas �O - 5° andar - São Paulo - :Rua Vitória,
Fi57. - conínnto, 3� - Belo 'R:orioonte - SIP - Rua Clo�

narilós. 5!'8 - 2" andar - Porto Alegre - PROPAL -

Rua CeI.' Vicente. 45fl - 2" andar.
'Anuncias niedianGe '�ontrato de acôrdo com a tanet8
,..,..,., '1!';p'(""

AC:;�TNA'l_'URA ANUAL, Cr$ 10.0'00,00 - VENDA AVULSA I

Cr$ 50',00., .

1\ ,TRECAO "'1AO SE Rll:SPONSABII.l:lA PELOS COR
C':ET'1'OS EMT'J'TDOS NCJS AR.TIGO� ASSTNADOS)

- � ---------_.--..-

Oín�ca Odontopediatrica
Dra.' Iara Odila Noceti Ammon

Método, psicológico iíloderno especiali-'
í.a.do para criànças.

Alta rotacão
,

,_. ,\

Aplicação, tópica de flúor (para preven
'':V

çãf. da cárie dentária) ,

Atenfle também sns.

SOJTlente
.

'!orr hora marcada - das

8,30 às 12 e das 14 �c:; 18 hora�
..._----

REX-MARCJ' S 1 PA�EmES
At-tenfJ Oficial 'da Propriedade

Iridustri(1J
Registl" de marcas natente"'\ de invenção

nomes
. cqm�rélai�: tít.Jo::; de estabelecimento

insigniàs frtlses de prbpagand? e m�rcas de

export?ções
Rua Tenente Silveira, 29 - lO andar -

Sala 1- \lt,,'s d::t Casa Nair - Florianópoli�
Cai�f' P"S1:::lI. f:.7 -, rO"1l ZJl�

Loia Rárlio Peças
endereço - Fulvio Aducd

\
I

mesma rua. novo

867 - E�treito.
Anrovplte as V31'lta!!ens de fim de Ano.
COMPRE � SUA TELEVISÃO

Arliçns Finos
M�nazine aaleria
Edifíci" Jacqueline Loja 2
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Empate justo
.

entre
·

'RgueiI
. _',

.' . .;
o Campeonato Estâ,d;m.I lei, têm direito a férias Liga' Atlética Região Minei- 'meta' guarnecída ·,por_ ' Jo- grande "ponta.-de:-lança",

d f"
.

t tôd f' d "" n...,C!T· oUE·S além de exímio armador.e Futebol, Que ora· lU er� �m o o 1m e ano. .c.r1 ra: suscitou .protestos pur' cely ,

.

I ..",.., '!( .'
.

rompido por rnotívo dos ardor e combatívídade parte do Figueirense, mas 'O' tento' que df'�i'eZ a ;Do lado . �úvínegro 'c!2i';;;- Outros que convenceràm

festejos de Natal e Ano também não se -houverarn : a decisão do' referée f0i fi- vantagem qar.rosist:i roí.cem .camos o .desenpenho do ,ar- rcram":o guarda-valas: Díc
Nôvo, foi reiniciado natar- de molde a· convencer A- nal, Como anormalidade, ,D18!Ís sensaciohal,: emb'):3. queíro Jocely Q�le". operou ceu .que .também

'

demóns
de de anteontem, com vá - penas 'alguns valores CCí- verificou-se; 'pouco an:;'es do càJilsig,;n�do; oontJ:');. Verlfl- ,piflcil e' sen iacíonalmeirte .trcu' .classe.» .s;rr.(lj6; .

.os
rios encontros, consoante reram a cancha' nos noven- té

.

·u· d': etréga ;' "x
.

cou-se a'os ··seis. :m,lnuto3 da :V:lÍIl1las vêses, demons+ran-
'

2íaguéiros·.1;: '�atil1ta; 'An-
. �rr.pl o. a,r', ,_, :.. - v

. ,

o programa elaborado 1)2-' ta mínutos, Fo', mais uma pulsão do 'pla:v.er pet:-é," o .etapa éompíementar. quan- PO ser o .melhor: da ,ci�:J.:le toninho G N'elinho � O .mé-
la Federação Catarinense peleja do _no entrega!" a

..gúaI: i�titaqo com unia' uc- do' Ron'aÚlo,. 'l'ece1J:mdl� f�· .em aua IPosição. ,�3ç'�ü:1da- dio Zito.:,'·

,
de Futebol. Aqui foram' ad- bola logo para melhor se císão: ei'J;ône;:j, dO. [uiz, 'ati- bola, p:i,Ssim POr ztto e Pe- ram-no Éid�o .e. -88;-gJa na

, versártos Figueírense' a Al- poupar. úiu.,a pelótiÍ' pàni ,L�ü��.': pê ':é enÚ;;'gou ;u:;_) . extrema zaga, Ya�ério' no, :m:��o do' i\RBuntAGEM ,

mirante Barroso, que em- Em suma; o público teve
' .

..

. esquerda a' :Héilnhc o non- campo ,e 'Ro,nalc;lo' na linha . A À�bitta:'gem coube. ;;t.
patararr. por uni gol; em- que suportar 87 minutos de. ., .

'. .o� (ÚUS -ta, que rio rlna'! do pi!rlur1:::l .de Ü'e.nte.'.,OS" demais r�'-
.

elementos· do Q\Uld.J;:o de
pata êsse que nos, pareceu futebol, pobne Dissemos 87 . in.i�jal' eittrára' e' msubsrí. guIares,

à

. exceção de, ,m ap:t�.oi:t)s da ..LIga, .".�.A,t1é-
'JllstO, jf" que em tudó se e não ·90' minutos .

e não '.:0 .ponto , maugural . da' tUição"á ,Bi·, ree,;�,�tl fi pe- que .acabou �alndo. DOl' J,e':' t1ca Região. Mh1eir�·;
,

com

iguala!'Hm as duas' e$qua- exageramos. Explica-se: o' pórfia ocorr:eu :aos sei e 1'111- Ioti: e 'atipou de ;ll1tldl'�tO ten11inàção ,d� �éC;'1'ico A-
.

Z'oile" 'TÓD',é �no .,aplf{), e (1,
dras, / árbitr.o não descontou cmn .iititos,. quan�o' 'pepê, c. t!e ra�teiro :é" fOl't�, tccndo Nlrm - nlQlrüu quê ma,jJo�!''1'l r>:.·:m' fÓ11;O Av.i:a �e 114:a ',oei Nü-·

Técnicd.mente, o' encontro acêrto, Q tempo em que ,posse .do lliÚão. de. �t1l!J'0," ríci:ó,' ao Pi'o.c:-:nià;;: :ev.itar· "acerto� fazendo. r�cua.r, Ar:' nes\ cià>:Sll�a:, ilas", laÚitais.
deixou.fI, desejar, o 'que 1'12,1) Jocêly; atingido por Mim"., 'arrematou' ao

.

a�có, num' � e'nt.radà' da ·bola ,no Cf',u-' cy para o 'ce!;1tro
..,Clo cam- TrataÍb6 'fraeo; me'srrtn n�-

deixa :is ser naturaJ, "e cie�prqpQs�tadamente, teve chute �taco : que .. , a'::'.�ol'. to di�'eito: �rehatído êÚl ,��- 90,
.

ma pele,js, fác!l ,de JÚ';gir.
levarmos em .'onta o· q'H! que ser -sooOl;r\do, �kal1do indo aos pés de Milro::" 'Iue, linho, indo a bola ao fllll- Do lago dos visital1;�s,' Seu êrro maior: eneel'ru': o

representou o período Je o prélio il1.tet'rQ�pido ,por 'bem colocado..ni'i.o lll':,itol'
.

do das' rede�. Era o gol apreciamos mais o des�'11- encontro. quando a;,nda
inatividade dos contendo- 6 minutos,. Tal desie'xb e' arrematou rast'2Í(() e cer- que em._putava a pel�i:t: penho do avante Mim:1, faltavan três minutos I-a-
res" que, de acôrdo con�' a por p:ute do a,pitadm' ja teiro no éanto e2c(uerdo da 1 x 1. que é inegàvelmente, um ra o seu téI'mino.

,'Efilaiat -,rlllll-I fim
O campeonato catal'i-. canos e marcilistas ���;: ..,' -

r:anúo-se l�esesperadamen-
, nense de futebol após as naram em igu8!ldade rio te' ao ataque consegüiu
· férias regulamu1tares"- hn- maréador pqis nenhuma d8S num desses avá_nços" Ui 1

pôsta pelo Conselho Nac.:)- duas vanguardas consegui- beJecer o empate de Ix1,'naI' de Desportos, voltou ao
.

ram furar o bloqueio anta- através de uma cabeçada
seu ritmo normal, com o 'gonista, embora' o cIub' feliz. do médio Vilela,
desdobramento .de sua quar- rubro estivésse se apresen- Com 1 x 1, O' jôgo ter
ta rodada do turno. tado com superioridade minou, cléscendo, conse:'
A rodada fài aberta. na técÍ1ica no· gramado. quenteme'nte as dur.s .e.3-.

noite de sábado com o en- Na fase complementar quadras mais um. ponto n�
contro América e Mú'cÍliô' o'América subiu ainda l1l' tábua dI' classificação.
Dias que teve por palco o ' .de produção e cons�€,ulu 9,- A arbitragem es""ve '"

estádio .Ernesto Scb�lem- través de Antoninho inau- cargo de Nilton Chagp..3
per Sobrinho. g'.lrar. o marcador. cOl'respondeu. Renda:-

_' Na primeira fase al��!i- �as, o Marcílio Dias 'lan- 219.100,00.
- •• __ o '''';'' �-- •

-

- Tüpy e Metropol r,-;ali·- mesmo Idéslo ·a"ilS :-:.1 rrj-

zar.am na tarde de· ontem, 'nutc!s e3ta\)I�J€ec;.1:3 x :l,
no estádio do

.

Amprica." que fr:i :j í},rQ::·'1'.'cj ::'iDa!.
prélio mais importantl' ela ,O MetropoI formou COln:

'odada pois. f'star; v '1 ,ic Valério; Panéco, N-atlil',
defr0l1tando !pela p_riw:.éin:, Gaióla e 'I:euf,\nte; Chrco
vez na história 40 futebol' .Preto e Nilton; Calita, Iclé
catarinEmsj') ª,S duas,' n1a�3 . sio, Madureira e' Galego:
previlegiadas equipes '\0 A '. arb�tragem esteve a

futebol catarinense, no se- cargo de Silvano Alves Di:'J.s
tal' financeiro. e como anorrr.alidade. rL'-

Vende-se 'por motivo' de transferencia .Com as duas equipes a-
. presentando um 'punhado

para outra localidade, casa recém construida de cr;;,ques d? renóme' do

à Rua ESTILAe I�EAL, 86 _ Coqueiros' cf :atebol briJ.sileiro, mclusi-
\'e, o match atr3.iu, ':!orno

sala de visita e jantar,' cozinha, 5 quartos e. era de se esw:ar, as 'ateu-

área de serviço com terraço, Reeebe-se auto- Góes de todo o Estado ca-
. .. tarinense,' levando até

'

nó
móvel por conta,. trátar ',no mesmo -lOCg!.- estádio �rna magn�fica. as ..

sistência qUJ deixou DaS
bilheterias a importância
de' 1.476.000,00.
O jôgo caracterizo.u-se,

pelo equilíbrio mas ao fi
nal pesados os prós e os

contras a l'upy obfeve le
ve vantagem, porém, por
estes fatos que· só no es

porte ::e registra, a vitória
coube ao Metrono:i por
3x2. ca conseg": i abrir' a cc n-
O público gostou 8 vibrou. 'tag'em. A tjef�,lsiva

.

do
com o espetáculo alé:-n do (Jlímpico ·.iCJ :(wmta\'n-se '10-

EDIÇÃO 1965 mais as alternativa:: do d"cisa caus�',l', Ir) cor:! isso O

I - Rigorosamente de acôrdo, com, . o
marcador deram ,{Q ur{lio ( l lapso da equiI.;p
uma feição de auténtleo Mas, :os blumenauenses

NOVO PRO,GRAMA clássico. l�tavam desesperadamente
II - A ÚNICA que c,ontém.: A primeira fase tel'mi- no intlliL() de equilibrar a'

ncu ravoJ'árel ao eonjunta partir1:], C;l:1bot:a desordena- ----- ...... _1) O Regulamento ,dos Serviços ,P.ostaiE Joinvilense j)'), 2 ,X 1, P1âS damente. Mas, o Hercilio
e de 'relecomunicaçaês,,{Dec. 29.151) �

'80 final ,() M'.:i,ropo! ermo Luz continuava pre'�irmando

2) Organogl'aIDa bompleto.do DCT Df,,\�_''_I._'
• _

3) Explicações, em linguagem clara, de. ,

_ • .' �'. •

.. todos os pontos
" '1. Campeao .de .PrOflS5:IOIUUS da -Cldade'l,CrO 4.ºOO,oo , Q Paula o""m .•o'SPedidos pelo Reemb.ôlso Post.aJ a Nestor

i

U MI!I:�·
\

F. Guimarães HOTEL ESTRELA - F-LO. .Derro.tando Q Atlético ,por 4;x O, ·teni? l
RIANÓP.OLIS - SC 13:Jl' ·1·c�nqu.ista�Of� , t?dos na 2a

..fase. 'Por. Ami;�
------...........----------. PlZZoJJ.�tti, Mano ,e .Cola, a e'lwpe do Pau,a

.P,a�i�Umção ,
Ramos sagrou-se, anteontem, .em jôgo ,preli
miuar .do ll\a� Barroso � Fjgueirense cam-

, VICEN1'E tDE i4:NT'ANNA ilt'JENHORA. ,peã de futebol profissiOBaI .da ,cidad.e cor-

MORIGUTI ,E SENHOR� :r.esPQI:ldente .80 ano passado.
,Q dube rpllesidido ,:pelo tespodista ·}lilto;j

seus Ros.a e dirigido Jl.rim.eiTe ',por �lio ,Rosa I

.. Ilnas .�tim?S par.tid�s por tPitola, _ JaliDhQ� O

seguInte tIme: Guara; Walter, ilermes, tEli e

I
Cola; Amir e Anísio; Cabeça, Valtinho, Piz.. '
•

zO

..
lla,t,ti' e Mário. Walter Vi.eira referiu o en-,

.

contro, CQm ::.anulçãj) aceitávet, .' .I

. , .

NO SETOR DOS ESPORTES

Metl�6i1t u. Luz
cante Didi, conseguiu �sta
belecer 3 x. 2 e conql1.1st:::r
mais dois preci'Jsos pontos
para suas' côres.

O clube caxiense este"e

melhor armado n0 grama
('O mas a disposl<;ão dos

jogadores do Guarany, co

briram em parte as fal.-lo,s
técnicas a,presEjntad8 s pela
agremiaeão.
Justo 'o escore de 3 x 2,

Ca;;:ias de

G(·guiu mais dOIS pc·ntos
(:r·!.,tr� nenliu;n ue ::�u an

LFIJuista ,o quÇ.' lhe vr.leu

o triiInfo' P. a '·manute·,ção
G·:.c

.

vice lid;;',�s,!1.\a. Natal'
fI t�.iu a contagêrtl f)8.ra o

'I'i;1J,Y mas ')\�?,du.,feii";:L 10-

gr�u, empat'or aos 'JI): 'mi
',nutos' para .Cal'linhos :co

,lo�ar o· Tupy. e:l', V�1.ut'Lgem
'no ,marcador.

Na se'Sllnda e��a.pa, cou

be :1 IdésiO aos fi nâuutOs
voltar ;1. empala!' par.:! o

'Metrl)i101 enqur;,.- l't':)' -(j'W ,,' o

MAQUINA DE .ceS'OORA

VENDE-SE uma ,;em 'excelentes condi
ções m,arca '.'GRAl'fD"'. Prêç,o de. ocasião.

Tratar nesta redação, �om €) sr. OivJno.
._---�-

gistrou-se a expulsão ele
Lanzoninho p'1r recLur,ft
.çác,.
.- Em'Tubarã'o estiveram

preliam:lo os elencos no

--------------------� �

}lproHi.o Luz, e �o ,Olímp,ico,
,no prélio que poderia rou

bar ao Hercílio �uz :], sua

previlegiacla posição de
.líder. do certame se�11 jJ:m
tê; perdido enquanto (j'Je c'

qiímpico lutaria pan se

rr,ar!ter n� ·v:ce liderunç�Uma LAMBRETA LD-1960 (ultima
serie), .em ótimo estado de. conservação.

Tratar arua Gaspar Dutra.n° 111 -
Estreito. Preço d€ ocasião'- Cr$ 300.000,00
a vista.

e mante,' ;;, sua ivellci:.'jil
(l,:'!de, pois Ci;ntav:l C0:11 a-

)Y'nas um �,c':�,o n,) ]ns";
"c,

o Hel'C);;'U Luz CO'1WCl'U

fH(mina�l�.e pOi·s" :" 1 �')S
:)

. minut()s, Mareic) .de c::"lJe-
. '- - .;._---'---------

· APOSTILA' DE LEGI§lA:Ç,A.o POSTAL

SANGORO
�o',
participam o contrato de C,asam�nto de
.filhos .CAijMEM ,L.l]CIA. � :ROBER'XO

Florianópôlis, Natal de 1l!964

e aos 28 minutos, CO<lse-'

,guia dilatar o marc�dor

por interrnédio !e RudhJ'1.ar

após uma bola mal atra

sada pelo zagueiro Nilson.
Na segugunda' fase, RÓ

nald, .numa boa '.investida
do Olímpico .:r.eduziu.a con

tagem pa:r:a- 2 X· 1; qwuHlo
o '·Hercílh> já demonstrava

que iria deixar. o te�l;pO
passar, pois acr�ditH,v;t. que'
o jôgo. esta ganho.
POl'é�, com '<JS 2 x 1, (,3

h"ercilÍsti1,s' voltác�m ao li,

taque corp mais' ;>ressã'a e

aos 15 '\IÜn}ltlls Ivan, de

cabeça, a,pro:v.e�t!J.ndo um�

cobrança de falta por Gon
zaga, aumentou para 3 x.'1,
com que te.rminou a parti-

rense

favorável ao

Joinvile.
O alvi pegro ' jogou e

"venceu com: Ama'lrv; Lui
zinho, Orla:ndo, Coruca e

Getúlio; Osmár e ,,)inho;
Adilson, Norberto Hü;ppe,
Didi e Zézinho ..

O Guarany perüeU: cnril.

Carlos; Bianchini, ,Di, Bra::l-
O Hercíl10 Lu,: formou dão e Schelo; Chi.C') e Nil0;

com: Vanclerley; E'lemar, Silvio, Carlinhos, .Da SUva

Pedrinho, Walmir f! Pedro- e Ivo.

·ca; Triunfo e Lu.jz Car.lo:;; Adilson abriu a contagem
M3Ircio, Rudimar. IVHn, e para o Caxias aos 20 lninu-

.C7Qnzaga. tos e .carlinhos empatou
O OlímpiCO formou e

-

.aos 40 minutos. Adngi),.1 110-

perdeu com: Ezio íBarrci- vamente' desempatou ans

ra); Orlando. Nils"n (Z<,- 41 minutos' para Nilo �Áe

zinho), Roberto. e Juran- penalidade' máxin1'l -

deC're-

da.

dir; Mauro e Pal':u1á; P:t

raguaio, Rodrigues, ,Ió�a
e Ronalcl.

. Arbitragem defeituosa de

Gerson DemarÍa I, como

anor:ilalidades registra-
ram-se as. expulsões' aos
zagu,eiros Roberto e Oí,lan
do.

- Em !toupavr.. Norte, o

GuaraLl'Y voltou a perner ve.

em seus próprios dominios
para o Caxias pela conta-
gem de 3 x 2. Já na pri-

. meira fase, o mar,'anor
acusava o empate de 2x2.
Na etapa camplementar

que, transcorreu bastante
equilibrada o Caxias, atra
vés .de seu irrequieto hta-

tal' nove empat.e. . )s M)

minutf\S, portanta nos des'
cont0S.

Didi, aos 22
\
minut'J.� es

tabeleceu o' ponto da -,ítô-
ria caxiense. j
Arbitragem irr';,-;ular -�e

Arno Boos' com arreca.da
ção .de 400'000,00.
AnormáÜdades não 'hou-

Leia, Assine e

D�vuloue
"O ESTADO"

PilOTEI) seus

'OLHOS
cuse óculos

.
bem adoptados

,

otende.nos com exatidõo
5UO receita de ócuios

ÓTICA ESPEClAllZAD!"
I .'

.

.

MODERNO lABORATOR�J'

"ED TO"

PEDRO IPAULO. MAOHADO

.QQLütQRADOlWS ESPEQLMS'
MaURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

. ,\ COLAlBORADORES
mUI lL0II0 - 'MI-I,;rON F. A'VILA - ORILDÇ> LISBOA

,MARIO :INACIO COELHO - DÉCI� BORTOT.UZZI
,

ABELARDO ABRAHAM

e Berroso
e Arcy (Helínho).
BARROSO __:, Dirceu; iI.

i}i'IGUEIRENSE - J(Jc.ely; Batista, Antonínno, Neli-

Marréco, -Édio, 'Sergio e' nho e Mauricio: Pepê � Zi-

Manoel; Valério <3 Bt .Jl:.r-, to; Helíriho Pereírínha, .

evr ; Wilson, tto, Ronaldo Mima e Gode';)Erto.
,.

iMartinaUi, tetracampe.ão tafari,
nense de remo

-Como se esperava, correu sozinho, .na

�anhã d� anteontem, na baia sul, o
. C.M

Martinelli que, assim foi. proc1amado vence

dor do-- páreo de "dois sEm" e .conseguente,,:
'.' .i

_ '.

mente •.sagrando-se tetra-campeao catarmen

se ,de �r.enio, faltando agora, tão somente a ha

rnologação pela FASC ,

-------- - --�------,-

,BaiiioG.G ] X S�ntos 2
NQ' Maracanã, anteontem, Botafogo '.e

,santos· disputaràm a primeira partida da sé

.rie,decisão ,do JZio'- São Paulo, tendo o alv�

r{egro cr,\,:Q(/ ieiVado a melhor pejo score de
'3 x 2. O segundo jôgo será efetuado em Sãc
Paulo,
�------------------------------------

�.t '.

Natal _. RGN _ Dezembro Natal: .

pequeno Estado do norte, apre::;enta-s.e quast
que como nossa Sant� Catarina, no tocante

aos eSportes, ressaltando em números maio ..

res os ade.ptos. .amadores, �enos o remo, é da
. ro, POSSl;l,€'1;ll os potiguares excelentes

.

está··
diós de basquete, valei, futebol de salão, a

lém do "Juvenal Lamartine" que sem ser

bom, 'é um aproveitável estádio de futebol
onde .boas" rendas entram para os clubes €

Federação. E' um futebol pouco prático' e
pouco prittico e pouco ti2cnico, màs de uma

fôrça de vontade im)ressionante, com os jo
. gadorcs possuindo resistência tenaz durante
.os 90 minutos. O que contudo me impressio
nou bastante foi o moderno e esplendoroso
"PaláCio dos Esportes", armado na Praça Pe

dro Velho no centro de Natal, mandado cons

truir pelo então pr,efeito de Natal, Djal�a
Maranhão, De linhas arquitetônicas, todc

coberto, tubelas de vidro, perfeito acabarrien
to e, com capacidade para milhares de pes
.soas,o Palácio dcs Esportes é joia rara do No!
deste e disto se orgulh2m,' quando dizem ser
o mais belo de todo o norte. Assisti, alí, Pa
raíba X'I Pernambuco, pelo quadrangular de
futebol de salão, e diga-se de passag!2m, atu

am bem, mormente os pernambucanos. A

platéia. era das maiores estando presente c

blo 'sexo em grande número. Disse-me '. um

jornalista dà ACEN que o esporte' amador
�rem diá a dia ganhando terreno no norte t

que as rendas compemsam. As arbitragem de
todos os jogos são normais, usando-se ·sem

pre a "prata de- casa". ,Em Fortalez�, para
onde fui, depois, assistI;' no belo estádio '�G�
tulio 'Vargas", ·Calouros do·Ar x Ceará Esp.P1

. te quando os aVIadores venceram'por 2 x 1
O.Geará Esporte não é uma equipe assim t.ã<

b'Oa, mas o adversário jogou muito mais. Eln
Natal, ,eo.cQutr.ei, .CQlll grande �razer; diga--sf'
de passag.em, o 'Sargento da FAB Raulino

qúe em Fpolis muito fez pelo futebol de salão

_
e segundo me afirmou, vai tentar aqui tam
bém como·técnico. Por certo venc,erá, já que
possue ni�itQs . para tal, e isto demonstr�Qu

. ;] "'" '. "C' d Ar" ,-A·squanuo pern, nCla ao . aravana o . ; n.-

sim, vou vendo o que há de aproveitável �nos' .

,

,

esportes aqui 'pelo norte do nosso Brí,lsil.
,t;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cc o prugra. a �e,65 o' pt E � 'cumpre integralmente seu�prburamB:
. ,

" -, COnfortne noticiamos em ediQÕeS ante-
. otrl'RA8: OBRAS, .:> do CoDielho de· Dese�vo1- Clmlpal, com $O Icmsl, as-

Tra dl·ç:a
....

o' � ila'H' ça'" ma'DI·te·sl;o", ríores, reuniu-se no dia ,�8 doúltililo Ult8,'nO '�- ,dai rodcntias ,SC�23 :eim::��:o���::m�:e�!! !:"o�:�;:tu'!:rna:�:
. .'

'"
'

..

".
.•.

:

lli..
' '. ",,: .auditórío do Palácio das Diretorias o Con- e BC-il, inf.ormou o Dr. Má· cluidos os trechos t1:ru.s- H6polJS, Com' 24,7' rtms: e em,

,

,

.

,'. 'rio' .. 'Marc0ndes de Mattos sanga-Criciuma, com 15,7 execução. o trecho Gaspar-
selho de Desenvolvimento do Estado, sob, a na sexta reuníão ordinária kms. e São Bento do SuL- Brusque.,

�ôbl"e a Rtlgrma Aorária �:�:��!:;a�:::;!=�c����: C�urriScO�f �espc�WaTo r('dr� raulo
A Sociedade Brasileira de . Xavier da Silveira, .Tesou- tãríe, do seeor dos Funclo- de,Planeiamento ,de' ,Plano de MEtas do �

. As listas de adesão en-

Defesa da Tr,'1dlção, Fami- reiro; os Vogais, o Conse- nários AdministJ;'8tlvos 40, . cantràm-se com os Srs:

lia e Propriedade acaba de lho Consultivo, e represen- Comércio e da Il)dllstria e vêrno, para':Q exercício de 1�65. .

I H�ber Poeta _ Secretaria

divulgar um "Manifesto . ao tantos 'do Setor' Uníversí- do Setor Operária . .(.ABIM) ,Na -oportunidade, o. Ass'e ssor Mário' do .

CoI. Catarinense;

�::aB�a:�e:i:�"s��e q�e R�� MEli;s�-GRÃ,-AT-A-S,-ÃRTf';os FIR,OS Marcondes de' Mattos, apresentou o progra- gODr. ���C:I �n::::Ci�ed�:
=�r��,:çi�sd:oe��n�:cec�: '.MAGAZiNE GAl,EBIA EDIFICIO

'

ma para 1965,' no setor rodovias e 'obras d€ ��d��;�� 3°' andar ,_ 8 às

titucional e do Estatuto da arte eneontrando aprovação unânime do Helio Lacerda _ FIESC NITERÓI, II COE) - Fi-
, JACnUELINE - LOJA 2 'plenário. _ Palácio da Indústria 2° ,'r."" �,..,t,91TYlel1te arrasada a

SC23 na. Informou mais adían- andar"':' 14' às 17 horas; lavoura cateeira do Estado

te.:'q�e dos 181 kms,. que li-o C�sa Andrada Rua Fe- ao .r.!O. E o que dizem in-

gam Curitibanos a Blume- tipa- Schmidt.

nau, 129 kms. já estão im

plantados, estando previsto
para 1.965 a pavimentação
do trecho Blumenau-Bío " do
Sul e a construção de 319
metros de obras de arte

além de uma ponte em, cur-,
va com 120 met,ros.

Terra, Essa Sociedade atuou

até o último momento con

tra a aprovação das duas

proposituras governamen
tais, pedindo que a votação
fôsse nominal para ambos

os projetos e dístríbuíndo
aos membros do C0'1.'!�'7sS0
um profundo e acurado es

tudo a respeito, Ieít» peos
autores de "Reforma A "'rá

fia - QUéstão de Consciên-

cía",

to da Terra.

A Sociedade Brasileira (l·e
Defesa da Tradição, Famí
lia e Propriedade peie, pa
ra ess'l ação, a co18bo":"a

ção dos órgãos de classe e

de todos os brasileiros ció
sos de preservar a propr'e
dade �rivada e a livre lm

ciativa, princípios basilares
da ci�1ização ctistã,
Assinam o manifesto o

ProL Plnio Corrêa de Oli
veira, Presidente do Diro
tério N"ci"ln",l. p�"" �e�
n')ndo Furquim de Almeida,
Vics Presidente, Dr. .Tosé
C'lrlos Castilho çle' Andrade,
Secretário, e Fábio Vidigal'

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

o [STADO
... ,- O MAIS lIfllGO j)IAJUI'; OE SUlA CArMIMA" •

Florianópolis, (Terça-Feira), 12 de Janeiro de 1965

Má�uiidas de ctlsb'ra - Fogies Crislais -
Pcreelanas

FacHim�s mensal:dades
Ma A M)de�!r.

Com respeito a rodovia!

SC-23, que, liga CurWb"'�os

a Itaja!, afirmou o Dr. Má

rio Marcondes de Mat.cs

ser a mais ímnortante via.
"

.

(
de. comunicação dentre IlS

que compõe o sistema rodo

viário do Estado, pois efe

tuando
.

a lígaçâo- do planal
to' catarinense ao Pôrto de

Itaja!, muitO contribuirá

para 'o desenvolvímento da

economía de Santa Catari-
S(;·21

,
Sôbre .

a SC-21, rodovia
estadual que ,liga Pôrto

União a I São Fran�co do

Sul, informou o Assessor'

do PLAMÉb, que .dos 301
kms. de' sua totalidade,
195 kms. já se acham im
plantados, sendo que os tre

chos Rio Negrinho - Cam

po Alegre e Joinville km. 27

já estão inteiramente pavi
mentados, totalitando· 57
kms.

Dant3s
crínte

--- �.--.....;....---

Iorres
feIta

Lindos Mo�dos.
, Na A Mlde�ar.'

la um dia em São Paulo.
Dia 16 corrente o almiran

te Murilo deverá assu-nír a

chefia da Escoia de Guerra

Naval, para a qual foi no

meado recentemente pela
. chefe da nação, marechal
Castelo Branco.

• 'reelizerCamboriú vai
I ,

impo rt�nte.comp�tição
Excelente' oportunidade para nadado:

res nacionaJs denlqnstrarem sua capacidadE
será a prova que o DepartaJ7lento de Turis

mo ,3' Cel'Íames do Balneário de Camboriú
irá patrocinar.

A competição natatória terá lugar
14 de fev-ereiro próximo, num .percur�o.
1.700 metros aproxiIpadamente, estando

partida l11.arcada 'para a frente do Posto
Salvamento. A prova desenvolv,er-se-á

.

a ilha c volta ao lJ6rito de partida.

lá��iG� - ir:e�r��as - Te�evisJres
Com ,assi��iãntia féc:i:a

Na). Mo�e!ar

San1di> ,a��9,'1a a Instituição
d) '''Dia' dJ ·Indio"

,A !li III
.

A�lll[rinte
i ssume

Tanto a Modelar, de COll

fecções como a Magie Eou

tique decidiram concede,r
um prazo excepeionalmente,
grande par,a os prin�ipais
artigos de verão. Um prazo
tão grande aue os pag'am�n

tos' se diluem no tempo.
Tornam-�e insignificantes, O

prazo é de' 15 meses!
Os principais artigos, de

verão para se:hhor<:ts, ho-
m:ms e crianças estão a::-ora

, '

Está se prevendo' gnmd,e
sucésso para a iIiiciativa

singular dos encarregádos
de promover o Balneirio
de Camboriú, tendo-se já
assegurada a parficip,f:I.Ção
do vencedor da ,prov8.' do, '.1 'O, 'l'OURING CLUB DO
"Dia do Marinheiro" '� em, : �A�tq:i;:'em Florianópolis
Itajaí,

. s:n�or ..�arciano" -��m""p!feSil3;ndO lim grande
que dev�ra mtenslflc�r seus Sérviço no setor turistico e

treinamentos visando. ga- pai'a que' sé tenha uma
rantir bom resultado na ,idéi;á transcrevemos a\lui
competição de ;natação. algumas opiniões registra-

.

--------

das
.

no livro de visitas do

'nosso Club.
Dr. Moacyr Lima Garcia

_ procedente fio Rio de

Janeir-o -' "Quero . consig
nar o meu agradecimento
pela. maneira cativante com

'que fui recebido nesta

agência. do Touring. Levo

ótima impressão do pessoal
que me cumulou de genti
lezas e atenções."
Dr. Carlos Martins Seixlls

_ Rio de Janeiro _ "Os

serviços do Touring do aue

nos valemos no trajeto
Guanabara-Florianópolis, fOo'

ram os melhores que já vi
mos, cú'tminando cnm a '01'

ganizacão e a gentileza en·

contrados· na Canit!'tl do Es,

tado de SRnta Catarina." ,

Sr: Jorl!:e Bertola _ Cor
doba _ Rep. Argentino do

Automovel Club Argentino '

_ "EI servieio prestado pa
ra orientar aI turista es ex- Com a presença - da �a>.-o exercicio de 6�. Fon
traordinario, pIRn"s. guias presidente do Instituto' Na-

-

,te 'ofiCial fez a revela�ãO
y sobre todo ar'n!'lbilid"de".. cional do Pinho,· coronel .

acresce:iltando . que a recei.ta

Sr. Rubens Me1ster Silvio Pinto da Luz. s"rá' e déSpesa . tem igual mon-

Curitiba - "Muito apreciei inaugurado. 'np próximo dia tante ;de cifras" ,

o m�do como fui atendido 1,20 nó norte do'Estado,' à _" O Concurso para dire

no Tou:ring .Chlb do Bra'5il .' Viveiro, ,Florestal de ,*ra:', tores 'de 'Grupos "P.��n'a:�·es:
em Florianópolis, As"e"'uro quari. ,será lniéiado' ,amanhli: a� 8

que o Club é entidarie eg· horáS, no Grupo Antqnieta;
seneial a ésta cidade magní- - Está orçado em 18 bi- de Barros. Infirma!'.ão da'

fica do turismo." lhões e 625 milhóés de, cru- SecretariJ.t de Educ'açãO e

Estas são apenas quatro zeiros a 'verba do PLAMEG,. CuI'tum. '

(4) da's dezenas de oniniões

que Ilmito honram o Totl
riU!� 4e� S,anta Catarina.

1?7 'sQcorros for"m pres

tados aos nnssós sócios em

apenas 3 meses.

Este Rel'vlcO oue é I>'ratui
to até 20 km. (lI.nÓs isso o

, ,

ma

dE:

Balneário de Camboriú es

tará à disposição dos i1'lte

ressaclos em testar o per

curso, oferecendo a g·'uan
tia de sua cobertura, nos

düis sábados anteriores à

prova, perfnrln dll tard�.
INSCRIÇÕES

As inscrições para a com,

petiç:4o estão desde já a'ller

tás' na Prefeitura Munici

pal, com o Diretor de Tu

rismo e Certames d'l Muni-

cipalidade. I

O manifesto começa por
demonstrar que a ornmao

pública, distendida e des

preoeupada com a vítõ-ía
do movimento de mar-io.
não tornou consciência, a tá

o último momento, de oua

eram. de espírito jarrruísta
os projetos que tramitavam
no L�gjslfltivo, Por isto as

correntes antí-agro-rero-mís-
tas presenciaram átonas a' Os comandantes ...Mey a

promulgacão da reforroa Heitor Plisant Filho, recém
agrária. Dessa at�nia pa-tí- designados para Chefe do
cínaram os prõpríos pro- Estado Maior do Quinto
pugnadores da 'medida, que Distrito Naval e Capitã, do
receberam com frieza e' ,Pôrto de Florianópolis, res

quase com dísplicên-Ia a .pectívamente. chea= rão a
vitória do que reputavam esta capital nos. prí+e+os
seus ideais. dias' de fevereiro. A. infor-·
Sustenta a So�ied".rl.e 'Rra- mação foi dada por fonte

sileira de Defesa da Tradi- oficial, acrescentando , que
ção. Fa'11flia é Prop-ie"ade no dia . 14 quinta-feira, às
que isto se deveu também 10 horas, na Escola de
em boa p,qrte. ao fato de d l\'" ')

,

Aprencl.ie:es· e ,."'um 161.r')s

que o extensissimo e CO'TI- será trans'TIiticto pe�o a'mi
plexissimo projeto de Es'a, rante Murilo V'�.-sco do' Va.
tuto da Terra não foi' co- le e Si.1va: ao cont�a-�I"1i
nhecido pela opinião" t)ú'�H- rant,e Áll�eo n"'n�"s 'T'J)�_
ca por falta. de rHv"l"'ar.lio

res, o Co�n:mdo do Quini;o
ar.equada. Ü' manifesto ex� D:Er�rjto Naval. No dia se

põe, e'u se!5uida, as <TI' n· guinte, o aimirante �ilur'lo
des linhas fl1l1rla,....e�t.-ic:; (h . ,

do Vllle e c::ihr<t vi:>.;�r" -a-

reforma agrária brasileira, ra a Guanabara, com esca.

ar;'Jntando G caIát�r so-
cialista e confiscatório que
esta apresenta.
Por fL111; o do�u""'ento

mostra que 11 opinião pú·
blica, dentro dos prürí-
pi'Js da mais e;Jcrupul sp ,'... •__

le:;u1id:ode: pode atuar sô·
. bre os poderes competen�es
pura que exerçam com a

maior nard""'ônia as i'�e�-;
srs '3.tribuições que o Es�a ..

'tuto da Terra lhes c�nfe eJ
.evitando assim que passe
da lei para a ordem CODere

ta dos fatos a grave mutila

ção . da propriedade priva
d'l e da iniçiativa indivi·
dual decorrente da e""'''n'�a
oonstitucional e dá Estatu-.

Par3 'OS Elegantes 1965
Com'sçou Bem

Podo-se afirmar que 19 '5 numa arca de estupendas
.

r,()'meçou as mil lU"aravilhas facilidades, Vestidos, Tail

para o nos�o . mundo e�e leurs, conjunto, eslacples,
gánte. Os que 'vestem .com blusas e bolsas, quer na

, gõsto e capricho estão a,go- A Modelar de M:odas, q1.J,er
"

ra d� paraqens, na Magie' Bo'tltique" d�s
marc,as 'mais famos�;: nos
padrões e feitios. os mais
modernos estão ,agora ao. al
cance, facílim('), do,nosso
mundo elegante.
'Ilambém os vestidinhos

de crianças e' as roupas' Pl!o
ra cavalheiros foram inc'ui
dos nessa oferta especialís
sima. I

São' vf.mtágens que, . tenta
dbramélite; sint0nisam com I"
os melhores interêsses " da '

população.

O Senado aprovou, em.

primeiro turno projeto de
autoria do sr. Bezerra "Neto

- .

instituiQdo o Dia da,' índio
e dispondo sôb-re a ('e19b�a·

ção, dI!> centenário 'de n'>S-
.

'cirr-ento. do marechal Ron.
_dnn. 01!e ""'''ll'rerá a 5 ,de
maio de 1965,
De' ar:ôrdo

,
CO'11 o nr0je

.to; o Ministério da Edu�a
ção deverá criar uma co-

_

..missão' especial para orga
"nizar . o urop.;rrH'11;l de feste·

jos do Cent,en'il'io do Ma·

re"l-Ial Rondon, de"end:l,
�dent>:e as co!Y\e"'1o,ações a

se�e'11. prognlm"dÁs, sQl' er

. � gníd0 u", 'TI1nnll''''''mt'l :1.

R,é'ndori n" Dovca�ão de )\lfi,

de
atÉ

,

SUCÉSSO

PREMIOS ...

Está estudando o senhor

Israel Caüos Corrêa, jun·
tamente. com o Prefeito Al

do Novaes, os prêmios que,
serão oferecidos aos melho,

res qolocados, estando cerL,�
a distribuição d� med3lhas

aos particinantes.
'TESTES

Os integrantes do Grupo
de Salvaf?:lento que atua no

Divulgados os Resul'fados das Elei-

cões em Braco do Norte'. . . ,

BRAÇO DO NORTE E'POMÊRODE 11
(OE) - Os eleitores dêstes dois municípios'
catarinenses' foram ontem às urnas para ele
ger as novas Câmaras. Municipais. As, elei
ções foram realizadas em ambiente de cal
,'ma,segundo fonte fidedigna, com compareci-
mento em massa dos votantes �s umas ins
taladas em diversos pontos da,s duas cidades'

A mesma fonte adiantou a "O E'Stado�'
que os trabalhos de �scrutínio s�rão inicia-
dos hoje. I

FPOLIS 11 (OE) Informações rece-

bidas nesta capital,procedentes de Braço de
Norte oe Pomerode ,indicam' que . sé proces
sam hoje as apurações dos pleitos realízados
ontem" nestes' dois ;municípios, para compo-
"sição dos Legisla.tiv:os Muül1cipais. O escru,.

t:'nio fói inicíado' n;:l. mánhã de hoje.
POMERODE 11 (OE) �'

, Foram,divul�
gados.. os resultados das eleições ..

realizadas
neste mU,nicípio para 6 eleição da Câmara
de Vereadores .. Segundo os dados colhidos
pelo "O Estado" a UDN elegeu 4 vereadores
com um total de um�mil e 284 vótos. São
,os seguintes os vereadores "eleitos pelo Parti
do Social Democrátl".o: Fredmar Kóch,309

; 'vótos; Mario Yung 294 vótos e Haery Rahn
com ).90 .vétós. Os rd2nistas elei+os são Cid
Manoel Cm'doso,Arno ,Hass Rafe Kmaesel E

Rudolf Hompury.

Vestidos de, VEr1ío

,

Ex�'mes de Admissão:
Inscrr.cões Aberras

Foram iniciados ontem,
urolonf?'ahd"l-"e até o d;a
20. as ins�l'i.rões a,�s exa�es

de Admjssáo ao CU:t:BO Gi·
nl1SiRJ Indllst,r1?L a ser re<l,

li:r,qdo no pri""eiro �ia õe
fevereiro vindquro. Ta>n-

bém a partir de hnje est�d
ahertRs ín<;�ri(�õec; i'J,0 Con
CUl'sn de Ped"g'0p.'i.a da Fa
Cl11d<>ne de H:ctun",nií,ó ul:lr.a

65, Os exames estria m"r�<1.
dns no r" "C; dias 17, 18 e 19 ,

dn corrente.

EilIF!CIO

Chega ao Congo' um Combôio Fluvial
LEOPOLDVILLE, 11 (OE)

Choqúe de TTens nos EUA
Causa Várias Vitímas

_ Noticias de St�,n�eyvme,
informam que pela primei
ra vez, desde a libertação
daquela cidade, chegou ali

um comboio fluvial com

posto de. 8 embarcações,
procedente de Leopoldvílle.
Até então, <, o abastecimento

vinha sendo feito por via

aérea. O combôío foi escol

tado por todo o seu longo
percurso, pela Fôrça Aérsa

Congolêsa, que metralh u
.

posíções inimigas, aó longo
da rota.

_
STEINLEY, Ohio, 11 (OE)

- 3 mortos e mais. de 10

hospitalizados, alguns dos

quais em estado grave.
Eis o trágico balanço do

çhoque entre dois trens

Salár'o. M:n[mo:
NADA
RI0,11 (OE) - O novo

diretor. do Departamento
Nacional de Emprêga e Sa

lário, disse não haver rece

bido ainda instruções afim

de ínic1àr estudos 1>'1ra a

revisão dos níveis de sa'á·

rio mínimo. O sr. Dir�€',u

Cruz Cél3ar declarou estar'
ain_da, ocupado com a c,ia

ção daauele recém-cri::d:>

departamento.

Notícias do
Touring

sóci.o ulI·Q'a modp,c;t,<t

ténr�c;p.J,f."m �(l'l'1'lerr.i"l�el1"
te Cr5!; 1 ��nn flli() nn. ao 111'01".0

nOl'lYl81 C]"'.C; firmas e<;neíl;8�
lizadHS �yi<;tentes nas gran-

Totalmente àrrasada a cafeicultura

no Estado do' Rio
formações de Niterói sôbre

'inundações naquele Estado.
.

O Governador Paulo Torres'

, convocou 'extraordinária
mente o secretariado para
tomar providências.

\

Portuários em'Greve
NOVA YORK, 11' (OE) _

60 mil portuá 'os ' do gôlfo
do México e ela costa leste
dos Estados Unidos, decla
rararn-se em greve por tem-

po indeterminado. Trata-se
de movimento de protesto
contra o desemprêgo moti
vado . pela automattzação
do serviço,

AssociacÕ'8S Rurais Assembléia
J'

.

'
l

.
, ,

.

:

f'

Geral Amanhã
Assembléia Geral Ordínã-

'

ria, slJ.l'á realizada depois de
amanhã, com a presença -de
tôdos os Presidentes das .

'Associações Rurais, pela
cargueiros verificado es- Federação da AARR .. O íní
ta tarde em Steinley, . no �.

Estado norte-americano dé cio e;tá previsto para as 13
'

Ohio. Uma das composições horas, constando
.

de ordem
estava parada, quando 10- do' dia a-discussão e vota
comitiva. e 4 vagões foram

ção do relatório do presi
lançad'ls ao ar, pelo e"'l1oal'-

1'0 produzido com o, chpque
de outra . composição que

avançada pela mesma linha.

O chefe da estação, des'lpa
receu' do. local, atribu�ndo-se
a êle a causa do acidente,
uma vez que as chaves que

separam as linhas, não' fo

ram acionadas.

dente, bem como O p"rp.cer

da Comissão Fiscal relafllve

às contas do uitirrlo e'"er

cício .. Eleição dos memb"os

do COl1$elho Deliberativo e

dis'Cmssão sôbre 'assuntos de

interesse da Federação.

NOVA FUGA DE PRESOS
NA GUANABARA

, ,

RIO, 11 (OE) - Nova fu. sume-se que os fugitivos se

ga de presos oco rrE'U h".ie e n c o n t r e m nos sul:lter

na Guanab.'lra, no presidio râ,neos da Av. Presid€lnte
da rua FrEli Caneca. 6 peri- • Vargas. Hoje, deu entrada

gosos detentos do�inflram
. no Pronto Socôrro o gW'lr

O . guarda e con'leguiram da' Wilson de Carvalho, da

atinp.;ir. os tubos de es�oto PM, ferido pOI; uma expIo
que vão dar na !:Iveuida P 'e- são de granada, durante a

sidente Vargas. Tôda a área operacão de captura dos

adjacente à praça, 11 de., jl.1� evadido.s. Esta e a 2a. fu'Ca

lho está cercada pela 'P�lí- no presídio, ,pp -�sp�ço de.,5
cia fo.rtemente arIr).ada. ,Pro- dias. ',"Cf. ,,>'j '. ,;'

"

':'J:M��ech�l� 60��aador H�;-
Em Brasília '

BRASILIA, 11 (OE)
E' aguarqado amanhã em

Braflília o Marechal Emí

lio Ribas Júnior, Gover

nador eleito do Estado de

Goiás. Será recepçiomido
no aeroporto da Capit,al
Federal pelo' CeI. Meira

Matos. Por outro lado, fon

tes militares informam

que o 'CeI. Meira Matos,
po&sivelmente, reassumirá -

suas funções na Casa Mi_'
litar da· Presidência :'àa

RepÚblica, tão 10gG tCl'mi";"
ue sua missão em GOiâ,nta,
,ô que deverá ocorrer 'eom
a 'posse do Marechal Emí
lio Ri�as.

Mais Barcos para a Malasia
KUALA-LAMPHUR, 11 Defesa, após t')r.1ar conhe-

(OE) - A' Federaçã'j ma- Cimento do encontro de
.

laia -vai 'receber' mais bar- mais iI pequeno3 barcu:>
cos tQrpedeiros e caça- abandonados na. costa

minas, afim de fOJ,"talecer s1;leste, indir,ando novos

a vigilância em sua'3 cos- desembarques 4e guerri
tas. Isto foi '. o que anun- lheiros indonésiQs.
ciou o Sub-.Secretário da

! ' •.

Golpe de _Automóve'l vai
Re,dunrlar em IPM

RIO:ll (OE) 'numeros militares, apnc'ou
golpes em pessoas que p,e·
tendiam adqUirir automó-

nistro da Guerra inf"rmH' veis. 'O Gal. Cost� e SUva,
çBes sôbre as sindic�nci"s

_ ,s,egtItÍdo se informa, deter
efetl1 <> rh, q em tOT710 da' iir- minarR a abertura de in-'
ma CONn�SA, est",'he'°'r.Í- quérito policial-miTi.tar, � :9)
da em FOlt'1leza, A CON.oE· ra .apuT"'l' . 8:$' l'í;l:;p.ons�bih-

- O Ço-
mandante da P Região Mi-,
litar. deverá remeter ao Mi-
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