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muito rápidas -:-;-' Tempo Médio: Estável.
O·

ar

Alexi� par
,

i
'f

f

Judia Sugere:
Encontro Johnson·

.".!.

da Luta no
�-----�------�----------.��--....----�---------------- N:OVA DELI, 8 (O�' -

o prímetro-mínístro da 111-

dia sugeriu hoje uma C1l

trevísta do Presidente Lyn
don Jolmson com ° pre
míer Alexis Koussguin, pa
ra tratar da suspensão dos

combates no vietnam. Sa
lienta o mandatário ítalía-
110, que tudo eleve ser feito
para assegurar a paz no.
sudeste asiático e em- todo
o mundo.

R do O n t em

Comando

•

e' uni

Alt�
o

;

que não foram tratados as

suntos referentes as elei

ções, Iirnítando-se a cliscus-

são a

.

problemas relacíorm
dos com a área mílítar.

Era, 8 (OE) - O Presi-·
dente Castelo Branco pre
sidiu no Palácio das Laran

jeiras ' a uma reumao do
-alto comando militar das
Fôrças Armadas. A Secreta
ria de, Imprensa esclareceu
tratar-se de reunião 'de 1'0-

tina, Observadores contu

do, atribuem grande im

portância ao encontro, re

velando que nêle foram de

batidos assuntos relacio
nados C,OUl <JS próximas
eleições, As 13 110ras,[ o, Pre
sidente da Repltb�ica ,séguiu
para São' Paulo, onde presi-
diu a instalação solene

.

do SÃO PAULO, 8 '(OE)
Ia Ci.Clo. ele 'Est.udoS . sobre

.

0 ; Ooverl'!-,�d(,'lr Adtiéiil�t'" pe
eslágiu de llnrendizagen- .' :831:1'05 v-olifOtf';J:I afil'�
Na oportunídad1 o' Màret 'Que ,a' .;'ão réalizáção de
chal Castelo Branco formu: eieiçÕes' diretas em outub;ro
lou ,!1pêlo �ôbre' a nece_s�ida- dêste �no, poderá' gerar o

dc, de instrução princiJKll- cáos 'no Brasil, sem gatsl'i
Irente da indústria" pata.- tias de soorevivências pe.ra
cO,n.ter a ·.elevação dOs pl'e- . quem

.

quer que seja, ; ";"
ço�. Logo após sua' chega- ,

bandeira' d(1 luta. em defesa

da, o � chefe do Govêrno foi das, eleiçõe$c, não- é a mais

recebidb pelo sr, Adhemar' cômadn": aerescÉmtou. Adhe

de' )3arrbs. Manteve depois ,Plar ';'mas é a qué se 0010.
um encontro com -os CO-, CH' sOb a égide da lei e nela

. ' -

mançlantes das guarmçoes '-----,--<----.-�-� _,___._...,......

milit;Flres de São P�lUlo.

BRASíLIA, 8 (OE) - O

presidente' r da' República,
l'eunítá éstâ semana:, o Con

sêiho de Seg'urança Nacio

nal; para decfdtr ;
da conve

niência ou não da realiza

çãó de, eleiç5e� ,municipais
no Est;;ldo d� Sã,o P,aulo,' em ..

março' próximo. Pessoal- -----,-----�._�.-----.

�::��Ooéll;:;e;��!l"�as!��� 'M'IH',Is·I·EH,IO OES'MENT"E-:'ções, mas numerQ:,!oo' gocu-, _

mentos elaborado's por rrii-
litares e cfvis, -indicam que
o jôgo eleitpral de ,Sào' p�u,

lo, não se desenvolve em

Nki
� "

h'tÔrno de. progra11�âS; timão ; (a"o ".,ac,arater " de' disputa , .ent��e� _

revolucionários e"' cGntra-re-,
.

volucionáit'ios. "t. -, '" " '.
. _ In.10" � (O,E> •.,-,.. Port'a-voz t,;,,,'para est'" ·tarde· co t,RIO; 8 (OE) -.Termmoll ( ,

..

- -r ". '-"" n an-
do Ministério:. da Mm'inha do COIl

.

1 d V'
a reunião .. no -Palácio das '

1 a p 'esença 0- lCe-

d lt
. desmentitl esta manhã as Almirante A::noldo ToscatLaranjeiras, o a o C\'lman- no' tl'cl·a.s d

,-

do �ilitar.'c0m 0 ,pFesidente e. 'que nova crise nq. Frisou ainda que' não
,

' estaria agitando a 8rmada. pr.<;>cedp-m, as notíc;".s deCastelo Branco. O encontro v .
'-U

.
.

h
Acrescentoú qüe, a posse .rUlscon�ntaJIlento ·por par-teve a duração de duas 0-
do novo. titular da Direto-

ras. O Ministro da Guerra,
te do� {\lrpirantes de Es-

. ria do Pessoal, está previs- q4.íl-ç��p. L,ll.L}Zt,'I;êixeim MaW
, Gal. Costa e Silva informou ._�_1I:a1l••••1 ...._lIIn_III.!J_íJl"'IIi••,ii-,.b:rÍi�,"'!!II�,.�.i".�·••••••••••••••••••..;

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

Adhemar reafirma:, • I_

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

·utarâ

Funcionalismo da Uniao: Pagalne�í�),
RIO, 8 (OE) - Tem in.í- págameilto 4-8 horas . atlós

. cio hoje o pagamento do a COlmini.ca(:ãO'.' Isto, 'q�er
'funcionalismb pÜblico da dizer que o '1�agamentó ,sai'
Uniãq. O Diretor

.

da Des- hoje, mas o c1in1l..eiro os fun;
pe'sa Pública, lnformou que ciopários só T9éeberão ,de-,"
os Bancos �ó !ibel'm'ão o pois de amanhã..

'

ni, Mário Costa Furtado de

Mendonça e Antônio César
de Andrade, por serem os

cargos de confiança preen·
chidos por livre escôlha do
Almil'unte Paulo �usísio,
Ministro da Marinha.

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

..-"-- ------------.--------�--------�--------- �--------�----------------�-------------

... 4 i 4 J •

" '

uspensão
c.,

Vietnam

I
,lUal saido do il1l]Juct-o cmocional

. que me atingiu I
S

com a de;saparecimcnto de Itube'l1s A: Ramos; J1(n-awcll- .

'P'..' r-ec,o '

I ! te u�erg,1!lh� llu�n . dês�e� hi1ensos' túiu'is 'de tristeza,

/. (�UC a. C�:tl,l�paha, JllCur,aYel agrava; com scnsaÇ.�o mo.)Ial dolo:tJua. ül.orreu Othon L. da Gama d'Eça. .'

.

Êle fui, em ,nosso grupo ',a l'c<luz�r-se gradualmente;
.I o espírito intlU�eto, a palavra fácil, o taJerito de l'aca, a, sensibilidade a.rtü;tica constante e fecunda,' fJorhldo� sob

" i,aúni�ras .f�ceias. numa espontaneidade. admirávcl, sem
forma ca�tJgada, mas sempre rejuveneséida, viva de co·

100'ido, singularizada ,cm criação e fb;ação, um joallieiroI despteocupado de cânones,. para melhor a.PfoxhnaNic
do seu sonho de heleza.

.

Era o �lOsS0 "Baby", co'm ÍUlpctos f� atitudes '<lc,
Bayard, mas de uma Índole inaltc:radamcntc mal1Sa, que j

•
se comovia profundamente diante de uma criallca du- i

Im<t
flor ou dURla sonata beethoveal1a, sentindo'o' ];,do 1·

bom e h.ll:monioso da vidá, ignorando gestos de malc!a. l_
.

d�, �ceitando _

as alegrias
A p�ras e il�minadas como l'Ícas I'I

tladlvas do ceu, como bcnçaos de Deus.

E� l1�s�a geraç�O -:- que não conseguiu varar a'

J b�rrell'a sOlll�a Jlr�Vl11Clana ::- ocupava ullla das posi-'
çoes de cuhll;mllncla, dela 11ao S1e dando 'conta, porque,

1 de si mesmo, não' niediu nunca e nem deu nunca apre·

1 ço
ao v:l1or mental que representav:a .Não comm;cializa·

I va. a �1�1'0thH;50 �t�rál'ia, !lue�te, n�tl1�al,. �m lavor r.e·l qUlntado de Cellim, segumd<! as mclinaçocs' tempera·'
l1l(mtai� que são, sem dúvida, uma esplcmlida afil'lll!lcão
(le 'pcrsonalidade.<'

" _.

Como Araujo Figuerêdo, êsse gr�nde ClllOtivo iden
tifiea·sc com a gente humilde, os pol;lrezin!ws de Nosso
Senhor, com os ignorados praiarios, sentimlo-lb('s as pe
{luenaS tragédias sufocadas c' obscüras, ex:tltamlo-os na

luta dTamática contra o mar, que 'êles tanto HImlm e quc
é a sua illevi�ável perdição. _

1'01' js�;o mesmo, c.olllIecendo-lhes o, heroismo anô
nimo e os sacrifícios' e SOfl'Ínlcntos, que são o seu teor
(�e e_xistêll�ia, Othon d;:Eça alllav�·os CPlll tocad.o enteI'"
necimento, que fixou em suas páginas esculturai".

Mas, não há esqu,ecer' a sua po�sia: De contextura

I'prÍnlorosa, tinha transparênCia e ,'ibração úe cristal, co

i mo água límpida e fresca, deslizallçlo flanem; ·de IllonLa.
nba, com a espontaneidade incomum aos torturados da
rÍnta.·

Não tento traçar aqui ,o pedil dêsse illtelectual,
compaIíbeiro e antig'o, que teve sempre UUla lm!ayra bua
para as alheias deficiências, um permanente podcr de
incentivo a quantos ingressM'am no iispel'o carrascal
das leit'as e pôs todo o seu esfôrco' a

-

servico
.

tIo nosso

ellgral1d.cchúellto cuitural.
.. .

O,que, neste desalinhavo atordoado fIO momento,
sob a OPI'essão da mágoa inevitável quero ressaltar, é
que desá.parcce O maior poeta ,cata:inense dos últimos
tcmpos, desfalcando sensívelmente o 110SS0 ainda es·

casso plltrimôIíio intelectual àth-o.
Emudece para todo o sempre o rapsiJQo sem paI"
E morre fuhninado pelo cOI'ação, tão cheio (le amor

e de bondade; morre o artista que . fizera da terra na·
tal um lllotivo de constante enlêvo e de lllcsgotávef ado·

.

'- .

' ,
raçao.

,

' " j
Não tardaremos, os demais, certament�.· a seguí·lo. '

l\'Ias, até que assim seja, nutrimos a, certeza de que, (Jon-Igrega{los, se o chamarmos, teremos a ilusão de que há
de responder-nos, coul o espírito jovial qu� lhe foi nota-!

Imal'Calltc, e o bom e anhnador sorriso com que a tndo.l.
I encarava, há de l'esponder-no�: . "P:l'csentc, compll!}Iw'Í· J:'.
,
1'OS1'"

do SUl. Um dos norre-ame .

ricanos feridos ontem, ta
Ieceu hoje no Hospit.al. .üS

j.crdas materiais se o: 11

hehcópteros U -H-ln des
L'l.'idos e maís } 1 daniríca
:1'.) • .-:, um avião transporto

8 "trur.bém daniücado e 4

comunícado o[;C'ü;..! ;')0 U:J

v-mo sul-víenarntt.i <:J�;ian

tando que tropas governa
:",:mtais se apjct(·'r,U'al�l fie

.·�w:::de quantuta;« -:C ar-

r-iamentos dos Vlercongs.
Ct,;LtaS noticias ',tão conta
l} flue as familías no-te-

"! i", ,�ô il�[lO
São .Pa,:110 '�st1'i ÍI:1�e_gr,'í1'4@:', ,

'

" _

:P���fLA,,;�S,;tº���- .�6 '

.

' ' 'i.<. ._"....--�"r
pro�w;r�a-· �'�ii', ',.jfj:h::!!·�;..z. � \� ".

I
-:. '�t,1 ", .' . ,r

�!�iPd����t}lJ��::���:'� f:\-a';: 'g.t·'é'lo. fa"z'�' ,I�p e'"Io' .�datas expi:ram em ja:Í;reiro . V, ..

__
. ,

U

vtndouro, POd,9tão ser resol- ,_o_'---i---'-----;_ _--;-____
-' "-.-�_._--------.,......-�.

vidos, pelo' 4ó Con%resso de '"

dASsen,}pléla L€;�isrativas, que, C' t
.....-

:�li��S���ai�����( �t�r!��:\
.

-,on encaro ' : 0.5
ça de 170 ,pa.rlamentúes d.e �"

'

'. ,-' t·
todo o país. Mauá. Em ca,>o contrário,

, RIO, 3 (OE)
,

O Minis- continuou -{) ,�:,� Luiz Viana
tro Luiz Viana Filho, con- PilIlb;'O Govêrno deverá to
firmou, esta 111<1n11ã que o

Presidente' Castelo Branco

deverá fazer veemente apê
.lo às, cLasses produtoras,
para que contenhail1 a €1\')
vação dos praços das utili

dtledes. O apêlo será feito
no di�c�rso q�.le prcT;LUnciu
rá esta noite no Palácio.

lisalto dOS mil�ões continua:. 3e� &olu�ão
R,IO, 8 (OE) Poderão la Delegacia ,de homicídios. Prestes Maia Sofre de Câncer

estar e111 Jacarepaguá 015 no, sentido de apur.ar as re- SÃO PAULO, 8 (OE)
.• (1ssaltantes do cárro paga- laçõ(ls do < ex-detetive cario· Funcionários'. do • Hospital
dor do . Banco Moreira Sa- ca Pirirko, com " o assalto. 'Samaritano informaram que
leso A l'8\celação foi feit� a Piririco, foi €) �u.t0.r· do gol- o Prefeito Prestes Maia es
imprensa guanabarina pelo pe contra. o Banco '(;].e - Mi- tá internado uara' tratamen
japonês 'Kasuo Anakano, nas Gerais em 1961. e apon,' to de câncer.' Adiantaram
residente, ·em Itaguaí. Reve- tado COplo um. dos pl'inci- que· o Prefeito Maia est.á
lou que no dia' 28 de j,anei- pais suspeitos do roubo dos ,-----------------------------.
1'0, dois dias após o assa 1- 500 milhões.
to, foi abqrdac10 por ocu; Continuam na estaca. zero
pantes de uma Vemaguetti as buscas da Políc�a'aos as

cinea-claro, que -visivelmen� saltantes da kombi do Ban
. tê nervosos, pedirani" infor: co Moreira 'Sales, Porta-voz
maçõeS' sôbre' a· estrada que da Defegacia, de Homicídios,
c o n d u z a Jacarel1agtlá. d�clarou -'

que Jogo 'mais se

Acrescentou ter visto. vá- rao .encetadas no,!,as dili�
rios volumes 'm parte tra
zeira do veículo. Em São
Paulo ainda não foram ini-

'ciaclas as investigagões :pe·

f
,

-.NOVO AT!.\QU)� C:f" -repatríados, 0; ;"��!l';;'C,1110
. uetermínação elo .?"u ·.dl)]l-
t::' Lyndon Johnso.i

ri v'0u: de reconhecimento
'P:� também sofreram ]<1-
1:'<;8. 3 dêstes últimos perten
("C'-

\
a A" .�. .

_.ç.l.
I.

erona-n �e:l, nQl r,8
;ln�erjcana. Por outro ,(6.d<::;.,

. fi T8n'� destruidos 7 dos 5�
r" Ef.:amentos do campo nor
,9 -unerícano 4.':! Horíway
�:l: ��, do ao lado rio aero-

1 .rt.o de PlaY!WUi:t. Os r.u
tros sorreram danos dr,
DfllO,r importâncl(�.

:10

ZA);,GON, 8 (OE)' -

,_Fõrça."Aérea nortc-amerí
carie voltou a atacar NU

mcssa posições víetcongs,
em represália aos. i'Ji; snsos

ataques dos comumstas no

Vie:'!1am do 1i'orte. tinqua.n'
t o os aviões Ianques prece-

01'1'0 AMERICA��u�;
MORTOS

3/.JGON, 8 (OE)
norte-americanos mortos
e 1 \_; feridos, é·) hlhli�:o
do ataque vietco;«.

,"�'��t.(;an! do S'll nÚJ i ece-

1 (J-an:: ainda 'rl�l;OL!er 01'

i-;:,r eie retirada .. ".y;,je" l;a

:t' :_,j\F, atacaran 110Ve.rm·'1-
\,
r' .I·�.2e 9]Jjetii::'t�' .r... : .. 1 nr�s

II,,' Vietna'.l;l <,o, ?; .r;e. c,

� ih "batal.1:,�."'.J �;.j\'�. rl)��t,o
�hc'_:ele, país 1:.,�.;1. :'ur.cio
" ; '.' (lerac1o' C':,l::: perdi'LJ
:1;.>0 um atacue .,,) no' te

.

. iJ iT')-Yén;, ,;:."",1 .... 6 ca

;".!' hoinba!d;�ltt.:.; lentu�a:�:
em vão rechaçar 1111' a+a
que. Em' Pequim, reg'iÍlL'0J
-: � [;.�.ande !l�'l,l!iJ,,',tacáo vo-

.

ptll.ar, com centen�s
.

de
milhares de pessoas P1'o-

,testando na praca JY-'lnei-..

paI .qa Chi�a,
'

C')1Ü"J" o

>a.t�qúe aniérlCflno ;1:1 <,·iet-

cediam a novas incursões

200 VIETCONGS .!'ilORTOS

SAIGON - PEQl,JIl':!
r ONDRE;S, 8 mOI ;._ 200
solclado8 vietcCl1l:3 foram
A�',-0��"íQ:!' l1QS VlCJ'l;��.� l: j._; �$>jl'!"
i:)�lt('g tl'ftyu.dos,

OTHON· 1'1]'0 CUt'VáLHO

os :r�drte-amerj.c9.11G:;
eram, evacuados ri::

Vletnàm, sendo em

o aeroporto dé� l";(::kL,li.::t �

ao Ql,lal'tcl' GLr:'�:.·J.j ,ia' na."'CiO o

Tática I:'.) 'V i,,-:;nam

.'"

gênc'c::ts, visando ri' localiza.

�ão de novos suspeiLos,
cujos nomes nf,o fonull 1'ú

velados, ...
�:._ ..t� � .. _

'�.' .

1
ç'

.,. .

(

mar -enérgicas providencias
para conter fi espiral infla·

cionária.

.

Sindicê'rt�êiâ!:na' Pre.f.eitura oe
Belo Horizonte

B'ELO HO:í-1IZONTE, f:l' 16 Horizonte. Justificou a

(OE) -- Q' prefeito da capi- medf(la aIegm1do necessida
tal minQita _ 'OsWllc1o Piel;l}- de' de pres lar amplos escla

céU, det;rI11inou a -instaura- reçimeI)tos (lO povo Qa ca

ção de sindicànQia em tô- pita�, sobre a real situação
dos o� cÍepartamentos de administrativa e financeira
serviço ela Prefeitura de Be- da municipalidade.
---------�------------------------------------ .�

, :
,

Salário Mínimo na fstaca Zero
. \.

.

RIO, 8 (OE,. Delega- ção 'dps nóvos niveis de 8'1-

ções ·de. traçJalhadores pau- lá,rió mínimo .. Al'nanhf\, em

listas estarão no Rio, quar- Suo Paulo� o titular ela Pas
ta-feira próxima, a fim de. ta do Trabalho debaterá'
entregar ,. ao· Ministro do' com os lideres si�dicais 'a
Trabalho. sr. Arnaldo Sus- portaria 40, que estabeleceu
sekind, �baixo' assinat10 pe- normas para eleições Sindi-,
dindo a imediata decreta- cais.

Ruralistas fazem ape'lo a, SUMOC
PORTO ALEGRE, 8 (OE) nas exportàçõGs ele carne.,
Industriais e ruralistas Acreditam os signatápios do

g,uuchos,
. envi.<l.r'am telegra- telegrama, que o confisco

m,!1 .ao Pre;sidente Castelo significa. sensível 'injustiça,
Branco, fazendo apêlo para beneficiando frigoríficos, in

que' seja sustado -o ato da ternacionaiS, que são expor
SUMOC e_111, que determina tadores de conserva' de car

.0 'confisco cambial de 30% ne.

sendo submetido . a repouso
clínic0, com visitas

.

proibi
das por ordem de seus mé
dicos assistentes. O boletim
médico de hoje,
estado estacionário�

l'egistra

Ur�,g�ai escolhe novo presidente
do Cons'elho

MONTEVIDEU, 8 (OE)
Esteve ,reunido o Conselho
de Govêrrip do Uruguai,
pam· escolher o 'sucessor no
sr.' Luiz Vianatásio, fale
dUO:hã noite passaçta. O
p ..��idente do Conselho ele

iJovérno úo th'l.'ii;;, ,�J, c:_;L'Jw

. uma síncope cardíaca,' quan
do déscansava no balneá'
rio de Punta. Del Este. Seu

últ�mo ato oficial }oi repre
sentar :0 Un.w:llai' TID,S .

e:ré

quia? :de �ir V/inston Chlr-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cu
UMA CARTA FALA DO MATAGAL DA RUA SALDANHA

MARINHO Não é bem o matagal da rua e sim. de um ter

reno baldio, que tem sido, por várias vezes, motivo de re

clamação,
Ei��
"Tanto o sr.s como outros colegas seus têm se referido'

a um terreno baldio, completamente abandonado, á rua Sal

danha Màrínho, bem em frente á Loja M?içonica "Ordem e

Traba!lho, O terreno que está abandonado criou um expres-

50 matagal e· serve de depósito de lixo e outros detritos,

criando um viveiro de moscas e mosquitos que são o tor

mentos de toda a vizinhança.,
.

Naquele matagal, por mais de uma vez, já se esconde

ram presos que fugiram da Peni.tenciária como
- também

serve de "parada" para' a malandragem. que ali tem seu

quartel .Oeneral. .

Est"lmos, sr, jornalista, atravessando uma época .de. ca-
lor corno poucas vezes tem sido constatado em Florianópo-
lis, .

O terreno .a que estou .'aludindo; -aíémde tudo, se cons-

titui numa ameaça a saúde pública.
.

O Sr. General Vieira' da Ro�a," que vem zelando pelo
progreso da' Capital com .todo o carinho; diante €lo que

aqui se espõe., tomará por certo uma, providência em bene

iício da populáçâo, mandando chamar o. proprietário do

aludido terreno á Prefeitura e fazendo ver o inconveniente

€le
.

deixar' em. completo abandono aquele .terreno, . que por

sinal é bem grande,
.

,

,

'

..../

Motores de Popa Evindrude
Todos os modêlos de 5,5 até 90 BP

',.

.. ,

Ml,ü't<:/ obrigado pela, pubr�7aç'ão:�d�s"ta:, que" o queira
Do amígo grato, Faça sua importação. 'lfíreOta 'Por

preço de Fábrica
consulte'

. tp��ülon'aàs.;.
...

,

"

De ordem do Sr. Diretor-Executivo t(')rn,) público que

as Inscricões aos exames de adIDi-ssão ao (Ginasio Industrial

(2.a Cha�lada), est'3.rão'abertas, nesta Esc(')lá, de 8 a 12 de

fevereiro, no horlÍrio de 8 às 11 h(')raS, exCrusivamente para

candidatos do selÇO masculino, os quais deverão satisfazer

às seguintes exigências: .

a) id'3.de mínima de 11 anos completos ou a completar
no decorrer do presente ano, e 'média de 15 anos, Cl'l':npro-

vadas por certidão de idade;
, _

b) atestado de sanidade fíf"n� e J'.r:��::.l e vacm�çao
.

pass,'ldos pelo Departamento' �� -;: c:dual de Sa,�de_; ,

c) Certificado de conclusão do Curso' Pi'lmano ou a-

testado de súficietite ión-strução lJr!mária;
d) '6 fotografias 3[4,
·c) os doc�mentos devem ter as firmas rec0Flhecid"ts.

Os exames serão realizados
\
dentro do seguinte horá-

Distribuidores exclusl..o para o Paraná e Santa Càtarin�
BLUMENAU - Funcs: 1463 e 1680

FAZEM ·:<\.i"OS : 'OJE nússo ill1.:;tr"e cOlega de t.ra

�:alho jornal!.si',3. Fedro Pau

10
.

Macha 'Ii) c do Seia fX-PEDH') �, [lULO

l\,.A;";Ü "LU 1<' �LHU ma� espô;;c_ :1. :i.\üu-ia

N'�Yês Mello N.!J.i:i1ac1().
rio:

dia
dia
dia

às 8 hor'as Português (elim:iriatóri'l)
às 8 horas Matemática (elimiFlatória)
às 8' horas Conhecimentos Oerais

15/2/65,'
18/2/65,
20/2/65,

.....

Prazer::-.:;oc; ':.1�13ign(.!_m�s
\ pp.ru 'a mt· .;L (jue l1uj-=
transcol'r.J, .l pa53ag0m fi'
mais un;, ànli'fl.'s:U'!·) nata

lício do t·�\",,:,toso jOVêl1l
Pedro Paulc J\:faehudo, I�'i-

Ao na.tal:c:tanl;c e se'.IS

fenitores, '0 1�8.'A1.l@:: S�f
aSSOCIa a;; '·<1J.ll as m"tnJTes

ta r:Õ ':!" que ;�es 'if:·rt·) tri
])u;;g,das t�' en '"a-lhes seus

Florianópolis, 6 de Fevereiro de 1965.

respeitoso� cumprimcntos.(Assinatura Ilegível)
12-2 do

"
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IM�RESSO.RA
,

�

" ,

'i

t
i

f ,
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desenhos

il:. 'cliçhe/s
.

foi hefo� - católogos .

..
cortares e cClrimbos

impresso,s 'em geral
;. Dolietorio

'A '""PR'ESSOR'A MODêlO possui todo, os recursos

'e o necessório experiência paro garantir sempre o

móximo em
__

qualquer ,serviç.o do ramo. :-.�
�'J"robolht;. I doo,o e Ptrfeito, til) que. V. pode contior. ;
..

:---.._..
-

�,--
IMPRESSORI\ MODÊLO \

.

'�RrV�u}Q :�UART.e CJ�r

,R�A DEODORO' Nr 33-4 �tc

Jftd��.&!i11 � F;LO:Rf��,ºy'Ç�I'�\,�� .•• , -. I� -- ...._,1Ff?T.t·.;'1i?4-r�.-

Estou tornando (!onheci

menta, aquí, dos es�G:l'�o;.
que se vem fazendo no

Brasil, para exportar. Ve-'

rttico que o "slogan" eo

Dr. Roberto Campos, Mi-

nistro do Planejamento é

"Exportar' ou Morrer", mas

observo, Igualmente, por
outro lado.. que um te-r.a
congênere, largamente ele

batído, especia.lmente nas qusa" "ciôncta" e "cnJ.(:v',,,,'I
meios cÍetití'ficos, também 'em geral: perij(lado 'tle nres

possue uma divisa scme- tígío e ornamentação
lhante: "PeS';l!!":;'c' parar

Exporta·r": .

\

Em' verdade, não se pode
· deixar de levar (-\\11 Clln�.,

deracão as ootníõ-s -expen
dida� por e�inentcs pro-

P'rtyjlCSSfJr 0»1'. oHel'''IllJfill

M, Goergen

tessores brasiletrcs, entre

I,

·

os
.

quais, pelo noticiário
·

que recebo, se destacam o

·Dr .. Alberto C·);m:::r,',:1,. Dire-
·

tor da Di\i'isão, Qr\ÍIl1,.c3, .do
'Instlt,tto

.

de ,'Qifirtliío3, da
Bniv.ers:i€Ia:�e .cl:.o B!'c1sH,.e ')

19r. �nt,i)nio' F,0�1:')C'0a, Pte,-'
sidelfJ..te . do '. 'Cdr.3cJ10 ,N,a
cíenaí Ide J'esqnis·,1,. ",Q(ltanC!i0
deJ!el:ll'ilcn) a ·n!'ccS';l!�i:lde -. de
pesqüisar, 'porque, ,SI? p.x

portar e um imperativo ·; .. a
'ra :morre'r, pesquisaor· l:-:l 01-

bém é l'ma circul1�tã.'·I( 1-<t

. táo importa'nte C;P10 o ()ll-

tra, p&Ea sobtevi'ver.
·A· pesquisa já � , �-

pação de alguns go ·;ê!.'!10S
dos países de !jngl!�'., f.S"

pa:nhola, 1.-1a Anlérle't L�rt!

na ..
E para i3.0 ii" nUll.� 1 rt-'

ge, poderia C�C�H' u('is ou

três dos maiores, ..... -.1 ;,c-

jan; a Aí:-'g�ntina, o Ch\l3 e

o Uruguay, QU'lH',oJ ::;0

Brasil, é um país '1U8 �'e

projeta para situar-se, n li
to em breve, à altEr:',. da'

ma�otes potências do lVlu)1-
do, e por isso mer.o::e,ll a-

plausos aquêl(:'<: qU0 que-
-.'rem export8,!" p1U'?_ não
morrer? mas, �l,� U')' modo

:particul�r, (1", (i'�10 preg:Lll
a n�cesíidade da pesqm"n.
a fim de que :t e.xllort;:.1G::i0
não só cresça em llw.nti
de, mas !11elho:'0S em q'Ja
!idade,

.

Quando OCUO'la un'la [la!':
ta, propondo rdorma ad�

ministrativa, no 13rJ,sil, o

deputado Amm':ü, PeixQto,
sugeriú a cr'·-lf;:t.o) do

. Mi-
/

nistérjo da Gié{;c]::t, A idÉia
tomou corprl. '.:m'.lG:::l, h,)je
não se pOSS:1. .:;:,.b('�· se fi de

nomina'ção �·el'a a mCSiY.la.

o ,program:t ,', C'l�.l'(:G L1!.O,
semelhante.

Tempos passc,Jos. 8li::J s.

reuniram-se, em P.1l-�S, GS

ministros ela .OECD, '::;!IC(OS
sara d.a .OECE \ürgauiz3,-
'ção d� AçlI�lni.'3traçã(!) d\1
Plano Marsha1.t.., reSpOD8R-'
vel pelo fomento da::: pes
quisas científic3;_; p.m seus

países, àebatemb l'ekt0-
rios do inglé, Chri,i"oJót-r

.

Freemal1., do ff<mc�s R.
F oignan� (' '1o, Stw·�() lng-
ovar SvennÍ!';'il•. sol: o tí-
tulo "�s Cii3nr:.dS G'!onô-
I1Jic::ts' e a .20�li·i,r.tl ·GG\·lc�r-

das

Pesquisas (:!("ltific;" '; li�,.

OECD, re(,0!1f�('Ce'1' 9. 'CSLI'8i
ta ligação e:1tce o ;:;rCll.c'es
so e <:) crescim':'lil") econó
micos, e o· ÇJr02,]'ç·s�() e o

desenvolviment·) c'i;ntí1'i�('s.
Provaram os p!�\,j t8s da
OE"CD a nec'o,:;ic!ade dos
govêrnos <,ss,1l'l\ii"1"1 .n1:1inr
respcinsabili::1:i.llc; \1« C;l111]"-O
da políti�:'t ecl:!,°:1,::_ic,t!üI e

de ciêúclas' ,;''}:H 'JITt:t i:l,(';ío
política, rei' -"'!ll"'fOl!d:)

.

a

funr,'âo vi{:1.l;1'l. pP<;fJuisrL'
rientífica i; impr'f.','ivd CO�
locar a ej."iíCl:1. !V) seu Ju.
gar., den !.. !';) (;�, pr.o(lcS�1) <:ia
desenvOlvimer,tí:.) ,eCl'>l'lÔo-

.

mico él.e um pais. 'Pesquisas
cientiJiicas não são apetJas
obrigações 'c�tu,rais em'
geral; c3;pazeS 'I'le ·teV'ê'l�r
aprofundar lê a'perlclçiia-i' .�

.

sistema ,de v::Jílores les}>i'rl
tuais, d01ninant�s nà. res
pectiVa sl')�-edade! 'têm atê>
maior valor para O. pro-

Qua'rlo
'Pfedst.;i} .

Uui
_ qu3i1'tll. !Jal'a l'apaz'

sdIteiro, em �asa. railm�iâr.
Tratar com i) ,�', 'Camilchn,
pelo tel. 3790. lIo ...átio Co
:m,erciai.

os próprios ínvesttrnentos.:
ele capitais, Uma polít;e3,' [-----
'V'isa't!élo fO)"l'Wnta'r :J pes- I Logo maís as dezesseis

quisa prestar f) melhor sel'- .

I horas na. Capela do Di

viço à expa+s ào ec )J�:'m�!- I vino Espírito Santo

ca. I realizar-se-á a cerímô-
A luta

í

radícíonal Ó.!"IS j nia do casamento de

[ Luiz" Fernando. Jorge
com' a srta. A:dÇl, l'v'1:a'tia
Vieira, Os noivos rece

berão os cumprimentos
na Capela e logo após

1
-

viajaram para o Ril!> de

I Janeiro em' lua-de-mel.

1......,.....---

grasso eoonômícc do que

Ministres ele Educ!.aç?io e

Cultu,;;, com os do Min;s�
térío !:e Financas, <;6 t,,,·,,

sentído se 1,,'fwada nos l.er

mos tcadidoi18,is, que "'.1<1-

o-sideram "educação", "'pl�"-:

Qs t;:ô;:; peritos arirmam
que o ,)'}ietivo principal de
cada [JoJ[�i�',t, que é garan
tir o crcscímento ccon.rni
co, �,O se alcançará cem os

mstrueâo o� cultura, 1. '\-
mentam a ausêncía
cont):;lct.'1, 'dl� dados

Ci�R�.;,e
esta-

':' ciênc! t,
1.) Balanço de situ?',çã')

completo, detalhado: bem
fundamentado e- irrefutá
vel, 2,) planejament.o elos
objetivos a alcançar; fó;-,-

.

mula cl!) progressQ
, eC'?QD

mico. e ('cntribuições .neces
sá.rias 8a p:/lte da pe�qui-
sa

de

Dize:.l .. ; ;Jf'ritos_ que :13

ecauornl<ts nacio!:ais dflS
paisps di:' f )�.:cfD, p.;;� C'Ju-

'

seql1êi1l-.'::' ,c',·. s-ituaç2n co
plen.) ,l�l;�::€go'� :?1n�lento
de' ]Jl'rdt.:i;:?irlade, sr) r;()clem
:s-a.fwl} l:,' 111:1iol'es' .):"I):;·l:l�S

sos p8:a �)C,sq:·:lsa (".:�!1t:lii�8"
to té: 't'.ic<t. e ;;'l]'

'

:·.:;IIC:ac-ão
:1:1 :rt1t <."[:").]")'.',:1

.,

·Política e1.e eiemcia não
visa só b bcratório, cátedra
especia:lisú(�u e diretamen
te Ugano: a ·determmada.

. pesquisa, mas tedq b siS"õ
tema eéhtcaciEmail. ·tl&lciI...

:

';:),-se; nos 'iÍ,]ti'Fl10S- S� ...n(j�J .

LEU aum�n�) elo 'm:vel -c:Dl!!ó
Continua na; �..�

-�---I

Aníversãrío: Festejou idade
nova no último sábado, a

senhora Ondinaldo
'

Oliveira

(Dulce).

[-----
[ bo Rio: No bonito apar
I tamento do senhor e

I senhora dr. Francisco
I 'Câmara (Esaumar), a

conteceu elegante e

movimentada jantar 15

anos de sua bonita fi

lha Maria de, Lourdes,
. '0 . broto em foco que I
será um') das Debutan- !
�tes do Copacabana Pa- '1
lace, em julho próximo (
usou um \. vestido de I,
renda azul, confeccio I
nado por "Hani 'Mo I

I
___-o!

Idas"
�:**

Procedente de Roma, circu·

·la em nossa sociedade mui·

to bem acompanhada, a lin·

fia AIda �apa,

I .*� I
I Fomos informados que I
I . vai transferir sua resi� I
I dência para a Capital [
[ p,aulista, o casal dr, I
I Sergio Uchôa Resende I
A Empresa de Onibus Sto.

----...,--1*;;:*

Soe/OiS

sempre acompanhada
senhor Roberto Luz,

do

I *,'* -I
I O advogado Luiz .Fer- I
I nando Borges Teixeira, I,
I cerrrpànhía . da srta, Ma- r
I rffía Machado, 'janta-
I va'm no Querência .ra-
I lace com o casal senhor

I e senhora Elpídio Ma-

I chado (Angela),
.1---··

..
·
.. ··_--";]

Em sua l'esidência de .praia,
o casal senhor e .senhora Er-

. miro Lima Sobrinho
beu convidados no

rece

último
I.

t�an arsábado, para um

americano,

* :�: ::: ----:--"._[
para o, I

I
I
1
I

MI
----oi

1----
I Está marcado

I próximo mês, a cerímô

I nia religiosa do, casa

I menta de Rosaura Gil

I Maravez, com o' senhor
I' -Moriv8ildo Orlandini.

I-�--

Procedente do Rio de Janei-

1'0, onde foi festejar seu ui

ver, a senhora Emília Rihei
,rQ_.

-----1
O Professor Nader, tem I
,
sido visto q,mpre a- I

.companhado da srta, I

Elizàbeth Mussi. I
��-I

::'-!::::

Infelizmente não. nos foi

possivel' comparecer ao

grande
.

acontecilnento reali

z\1do sábado, na cidade' de
. "Itajaí, quando reuniu' o

mundo elegante de Sta. Ca·

tarina, para o casamento Ue

Aná Helena Bauer e dr Pau·

lo Roberto CalJral,

na Lins -Neves estrean·

do penteado, domingo
último jantava no Que·
rência Palace -em. com·

panhia do Barão Udo

Von Wangenheim.

i
, . A bonita caTioca Carmem I
Rodrigues, está acontecendo r
em nossas reuniões sociais,. 1'-----

Convite pará Missa. de 7. Dia t. ,0

I João da Silva Flôres
Viúva filh(i)s, genro e ·-fietos"

.

�e JOAO
DA SILV:A. 'FW�, profundamente, CO,1.S

ternados com � desàparetMirenta de' seu i11S ...
·

:quecível ,espâs()., .pài,. so-grQ: �. ãvô; {convid�m
aos parentes e pessQas de. ,SUas' relflções para
assistirem a 1ll.�ssa �e 7J1 di:à, qu� Será éelebra
.dá dia 12 sexta-felr:ª-l +�, \� hs. na Capela .do
'Colégi@ Catarirrefrse.' .

pesde já agradecem· aos que compare
�erêm' a 'êste ato de fé cristã.

-ilF2

..

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

.

,

PARA O t ,jLTIVO DO ARROZ
CONFIE EM

ALl'IS-C A,LMERS
l

.

1Y.!;!t!*,.!H[::-1!f'

Especialmente para a construção de açudes, taipas,
'barragens·.e poro preparo do solo e irrig�çâo .

-,40 HP .!. 4.400 Kg '_,

ASSlstlNtlA TÉCNIC� LOC·AL COM EQUIPE TIlEINADA PELA PROPRIA FÁBRICA
, rnlnltlE IDE PEÇAS PARA REPOSiÇÃO • �NTREGA IMEDIATA E FACllIDA.DES DE

'PA'G'lfllINTO.

. MA .. S... "

..
'Rua Voluntários do Pátria, 1981 - F"e,e

"'

1;;01 ' C. Postal �Q�" ·P.óJtTO Ài�GII� • H�

'End, Telegr.· PATROL ' Fili:al,'Re'a 1 de- Selê'n1bro; 10S1 - fonEi 1978 •

'é'dlxo Póslal 324· &1�m,,�cilJ:' se'; .filél. Tele9r�:AGROPATROL.

.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

guéi
ficando os :"l;",) r=stantes

para entrare:" (T, "igOl' ao
longo de 10 :"':c"', em pe r

celas, à ..0Po"'c:mrla:íl� das
revisões dos níveis de sala
rio minírno.
r;o últínu.: C�) 1\en�,ll'JO fIa

série, [oca.hzarnmos o sis
tema de corr,'",j ,.

stamentos
João' José' R: Sch"aefer

Ênio Luz

Advogacl'oS
'

rf���('; i..:!e !l:i�"\7{)

::,e p:I1' vt.lta de' EI:l2 't,i{):,',
par de sapatos, cus: nva 50

rru; ;,�:,' e 'não 'há e;-:àgêl'O
ne::;,5), 9.SSert1"éI. _ 11(.I].e e.3-

tá pela c?,�a �0S CrS' 15"UI)(,

a :Jr.3' 20.000
a- Custo de 'vida, oois, $1)

bíu aproximadamente .' ano

vezes" por obra e deszra

ça exclusiva da inflácão.
Um aluguel ajus í io, à

. ocasíáo., por Cr$, 250, p-ira
ter selI valor corrigúJo. e

tatualízado monetàrram-u.te
hoje, deveria ser da ordern
de CrS 75.000.

� S? vivia 1.'-'0S de

1'03:,1." ainda V)Vl:'l'l'IS r( .n. a
. I. .

dif2"(:!l!z'::l'oe' que agora o

prQ�" ;".l inf'lacíonário
'

é
CO(lt'l'1�, i�) e pá? f',sU,lll.'a
d? ·�r�. '.';.vi::uí�()s em .:��etlo
·Fe,�ü1J.� � �Ílf lEH�J0 r-�lrio,� .. tería
m01, f(;'rçr,)S�I,lliéll.tf', que 1l0�

ar_\>1,0t�!:' :i,s ··.:ll'CilJ);.�7tll�·.::>

iiová-Leí do Inqui
Em Comentário anterior. linato, rUjo mérito' aos

examinamos aspectos posi-,· poucos vai sendo Cornpre-
- ._- ._.:,--

"

endido -.
'.' "

Bubllnhamos que atras da

aparente, complexidade dos
calcules necessáríos à ob

tenção dos- reajustamentos,
esconde-se 'lima solução ra

clnnal e in,te�igente. em 1Ul�

---'

POi" :;s� .., .' �'J)lll<::) I, ele (')1-

rígir .' ::bl;f' c.r: :!I..UJ ,! os

alug 1."<S.
Com o objetivo, entre

tanto, de evitar um ímpac
to muito forte e brusco -na

economia dos Iocatài íos -

que são a grande maíorra
da população - cuidon a

. an1.':!'górtl-
o <CINE

Emànuel »Ó;Medeiros nos urna O�i"' •., .Ie
Vieira --'Envjl'Ídi)' di> universalidade.
C. �: ;:r.:. Porto'Alt'gre Seu direto .

N2S";".3 'condicões, para 'S':
)

, c'1e!�a;:' '8, ,verd�de monetá- ,
. PANORAMA CI'-,iE'MATO-'

l'l't
.

fIam.. eomo 10'<1,.:11 ':1'-l- >. ":'GáAFW!) DE ·191l/1
'

sérios c.� reajustamentos de,,,' ,\):S .MELilÓRF:S �nJME.S
,

!:l/lt'1-'
"

,

DE>196'1"·:. :
:

Lêi 3.085/;>6,.
v '�.'

, ,,'

pe-

\

.r

ENVIE SUA- CONTR1BU1�AO PARA A 'CAMPAIHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA'I � EN,TlDA'D'E FILIADA DE SUA CIDADE:
Associação d.e Assistência a' Crianç; DefeituoSli.- A.A"C.D. - Av. Prof.
Ascendino Reis, .esq. Pedro de Toledo, - São Paulo. .

Associação Casa da Esperança.-Rua Imperatriz Leopoldi�a. 9-Santos.
'Associação No.ssa Senhora de .Lourdes. anexa à Sta., Casa de Misen-
córd4 - Ay�, Cláudio Ruis COsta. 50;7 Santos.,

�ssocl".ção Mindra de Reabilita.ção,....:" A. M. R.. .;_ Avenida Manso
Pena, 26!]S - Belo Horizunte. '

. '. .. , .

�Paranac:nscdcltcabili.-Â.P..L-LJsaasu,811-cudt.iba.
� h'" '.

�

. ,

Associação Pernambucana de Assistência à Criansa Dcteituosa -
Rua do Espinheiro. 730 -'Recife.' '. /"

_

,Associação Sanatório Infantil Cruz. Verde-Av.Jandira� lOP2�São PauJo�
Associação Santa Catarina deRe�bilitação- R� Gal. Bittcncourt,,102-
Florianópolis.
Instituto Baiano de Fisioterapia C ReÚtnatoIogia.- Av. Getúlio Várgás,
544 - Salvador.

. '

Sociedade Çampineira de Recuperação daCriup l'mUtiea-RuaLosi_
� 369 - Camp.iua.l. ,.. �'.. . ._ .. � , . .... . _

'

e
"

lei de que 0& i'"fJ,justamen-
(L '. f .�
os sejam �('JS rGr eta-

pas. :1 prime' r:l delas "í:

dias qCÓS a sua publícacão,
,quaniib os alngeéis passa
rão ;< .ter o valor +e l/�
(um terço) ,J') �8.l:.WL1el
corrigido", ,se �nf"""JI.ll' :\0

á}ug;uel atua'inent, 'pitgO

.. RONDA

púngente' do �ml),' :')al',1 .se

.analisar comD ilimem, l�aü
.

apenas como cc·itico. ,N,)

vocatltlário ciuf: 'll;.tt.Ogl':i!i
éo, 'há' poucas palaVI'.\:3 l�a

ia
.

se classifica:' "I,cs LJi-

'manges ele' .V:!'le Drq ny'·. ,

COmOV211t.e; s,\:)limll1l'l'!,lé�� '.,.
.

-,
'

f�:r,:��"��:�t.:;�,,�,:�� �rl?.�7= -:ro':�Tir:
Patl'lcla Go::,',[. m:lr�c.u t�tflC.·li� II ��)

sua, jovem pr,JSe,'}r,:l, ;:'I»)flO', tbszirr: .' liIIiItii _; ..

a .personalirladé: :nais lí;i-
. "'bl'f"� F

_
.

�a do r,'" � I" 'H �í' "r·llt I � .'."
.'

. r,i,. �'·r"'�"L Gt,1 I C J •• "'I.,..) .. ,._ •

(
•

�
•

a mais :":,:'1,' 'Tt�UiL8.
3. O PROCE�S0 -, }bo só

um .impo�CJ.I1·.f! :éstéÜ�:o �C'-

1110 'çaHl\)�.,. ;U:11'a, r:r:JflH:(!'l
e r�ali;",i1J al1à!';�e sot"f' :;;

marcante

�Fellini, uns dos 5 cin8:lstq:3
mais iU1Port8.:1L�;:; ':'<1 atua

;jdacl,e. Em qüalqnp:, ÜW?

çáo, urna O\E'J. p!"l;'!a e a

estréia mais im p- ".! ame do

ano.

. 2. SEMPR.E f\()S

I\ÍIINGOS - ü filmE

j_usti�:a � :J-,; ")11.. :,ão ,!t'la.

e tão .,.� l'.:.;n.e na 'O'xpIf"s-
p .'

\,�iva Oh:l ,1,; O1'80n ,Wcl;cs

.

�a do Sol" .- V:i!(Jl'inçào
p,,:la críti�a mundial -f' :;; té
certo' ponto, i::1(.'ClE".P :p.endi
do', P01" ,,",:1 ,��' críGiC'c.s ,

cre-
... '

• '/
:>-_�

gionais, "1)21.).'; !i;�V DiabCl"
forma ',0 n' "Vida�, 'S�pI'S'
"O Assft'tJ 3,,) Trel'n ·P:.:�;.,
dor"; "C' ,:·tl.,f M;;J!1:c::t()·'
o qllarc") d[is me;1, II-.:'S

pelícl.l,l ''.; l1<l.ci<Jnlus C;UE �·IE.-

3istimos( ull)da l1:1.J 'vinlos
"A Neite. VazIa").

, Quatl';': o r,l}(�'.1.) rl:1 ver

dade ç '.1,,' <lU,',:!'i. :Uil(!C Be

transIor {,,� numa ,,(lncc)

ção ·de vida e a oprsssã.o
.

- .

ama.l'g11!'·'l O·C-:'�!::;lO dl)s

justos, . r.''; 'e Q valor c!o

poema S')·'·il.l '!c ".auber

Rocha� l: l monizanrió a

ilnport9 ['da histórica da

obra de' ',' vê c,)m ;t :::11�()r
tâncià 0S"<' '.; • L.

5. Mn�DI) CÃO. O 1l1:'

lhor- ClO�ll �wnta:::i(J pur 11i'�

aSsistino, ar..l� )Jf):1elllos pn-

t,�ar ern conta tc' Cr,!11 (1

mundo' e1�' ::j .1e vivem ·,s e

que eles:� ,':h'O':.8mos Apesar
de seu ","L!';; "\) pl.pt,ic' ,

para alg'Uns sensacionalir;-
,·mo. o �ilíl,3 i:� ,J2.r;c.petti
possui Unl, fIT,,,} ele r,r,p

r'aÍlça e de, cr,ença _

P:::J 1]1)-

dr que conta'?,",l n �'!-:j)3CL.::,_
c'or ,pelo caotismo de �,uas

açpes e. pela heleza melan-
,

olhar.

no
H'\ais

9. QUATRO DIA.::> DE

R.EBELIAO - C01'1 uma

'Il l' j'
.

grane e carga '.� elll'),:,Vi- c

dadé, não t§;d bem ca racte

ríza o espírrto' 1:,I;iri'·'., Nan
ni Lcy nos .deu 1l1'Yj filme

simples, eS'p'o"lt�1.neíj,· fJ.O

mesmo tempo prorund».
cheio dê fÓ:!�U S[.1S11' ') e 02
víbcáeão: 'A l;ll.�,l, P,)f "'lia

menS,�.gem,. de amo, à li ..

berdad�, oneé. úÍ"11. 'y):jL
laç�o", d,eSal:;nfi,',!Zl:"!L�nt' e�,;!
tra tinJa opreS';:1J élt'ga'liza
da -=' J11ilítár' ::-.á, 1"') ('.��,). a
-I', ,: C"_'

_, �

- .; -� f.

'
""

o.!J�f'_,�a.() na!:,'H.l"

mem.
,-,"

6. VIVER A VIDA: Um 1"- "As ,sellhas' serã'Ó"distribuidas às 7,0(1 horas do
poema' sôbre 'o, aq10r, on- dia 13 'de f(tv!'l'reiro- '(Sáb�do\ e a venda será iniciada às
de Goddard parte de umá - , .

8,00 horas .do 'mestna dia.
reaUdàde concreta, den-"'), 2 - Q',:pagamento será feito no ato da quisição.

-

de um momento histó.; �o, :3 -, Üs' convite� óbedecerão às exigêneias est,,,üutªrias
exp,ressando-a' nmna

.

'lin- e Pl'lderão·. sel-': requisitados a partir do. dia 22-2-65, e se-

guagem sem cont�rnos, ::;ê- rão entr�gues 'após 4B: horas.
"

,

ca e sem concessoes. PUpc'- 4 - NOS b.�AS. DE BAILE A SECRETARIA FUNCIO
mos chamá-lo !ambém de .

NARA' NO HQR.A'RIO DE 1400 'AS 18,00 liORAS, EX
um poema verdade, não só CLUSIVAMENTE' PARA VENDA DE CONVITES.
de urna mulher (Na;:lá),�

.

5 - No ato da aqui:Sição :do convite o sócio solicitan-
como pode 'parecer, mas te deverá:

A ;"
um poema sobre toda, mu- A _ Apresentar a cart.eira social e o talão do mês.
lber moderna. ô _ Os convites só· poderão ser 'fornecidos pela Secre-

7: REQUIEM POR. IUM tari'l.. \

LUTADOR - It1Justar�eme 7 -- O conv.ite não dará direito a mesa que será paga
ignorado pela críticlli "Re- a parte.
quiem por um Iitltadcl1'"", 8 - A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER. FEITA

não, poderia deixac' de en- PELO ASSOCIADO.
trar em nossa lista .tos dez 1 - E' rigorosamente vedada a entradg, de menore�

melhores. nos bailes noturnos (de 14 a,18 anos) - só acomp,'l.nhados·
Formalmente notável, de seus -pais .

Ralph Nelson màn;fe�h:;L1 2 - No baile infantil só será permitido a dança até
em seu filme influência áo a idade de 14 anos.

, �.
.

)
"Actors' Studio" e da "Tv 3 -. No baile infr.:ntil não será, permlt�€\o o "uso do
Play Pidure", além 1e OU:- lança perfume,

'

tras, que não é ne,�é�,sarlo 4 _!. A CARTEIRA SOCÍAL"E O' TALÃO '·PO MES ou
salientar. (ANUIDADE, DE 1965)' OU' b CONVITE SERÃO RIGORO
Não porissc) pt'�'de!1 seu SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA,'

.

-valor, paira os observgdo': 5 - (')S port'l.dores de convite terão que apresentar-
res de espírito ,l.ber:'o. docümentof.: de identid�de.
Além do mals um !ibelo 6 - Os cartões de frequência não terão valor para o

. ",
. s<;lcial sôbre 3. degt',�,d,),ção carnaval.

hl1mana no bóx americano. SERA' RIGOROSAMEi\JT'E PROIBIDO O USO DO

3. "L AW R EN 0- E DA LÀNÇA PERFUME COMO EN''T'ORPECENTE (CHERETA).
liR,ÁBIA" - DenLl'O de 1.1111. Aconselha.da pela pratica. a Diretoria es�larece os se-

esmerado c'lidado plé.stico guintes pontos relativos !lO Carnaval:'
e de uma sensibi:idade \ 1 - Não serão atendidos. no decurso dos. Bailes, Cl'

. muito v·iva, David D,�l"n (A sos de esquecimentos de carteiras sociais ou de anuidade'

Ponte do Rio Kway) no.<3 2 - Não serão atendidos. no decurso dos bailes, ped
deu uma misteriosa e to- dos ou .aquisição 'de convites-ingressos.
cante análise de uma das 3 - Não serão atendidos pedidos cte ingressos a lu

personalidades' mais notá- tógrafos.
vojs do sécnb. I'p.t·sQJlalida- Florian6polis, 2'9 de Ja11eiro de 1963.

1 J. A MU!_ESr,: Ql.iE FE-,

COU:. 'Outro r:::l�E e sqiie
cído, e mais' UI1l'l [Jr:Jv8, pa
ra aqueles qj'3 �1,{') ar,re::t;
tam (ou por i·,n·);"::tnci't ou

'por rná- fé) :10 v l.'�)t' esU',;
co e hums nc ,iii.s novas

correntes . cinema trográri
cas [duais. SA'�' 11l2(],) (Ie

tl'fl.'iieões ,l::sp,::i:� t';. {J La-
kntoso Brian. Fr) :'l�'S na"

y:int,_ .0' quadtr.l de 1...1Nt

17mlher sit.llp1�fi. wD':lpna·
.' da

.

L lOralmefJ+,;' '])01' lprL

p"l'� tanisnlO ril chtssÍí'J,
r>'0si.l;a·nclo .tánJlJ.§r.-, r1 sl:a
Cl'f-ne::1' no �1111)�

COMUNICAÇAO
, A Diretoria· 40 Clube "Doze de Agôsto" reunida" tomou

, as seguintes resoluç0es, que vigorarão pam os festejo�
carnavalescos:-

'

pnpGRA1'lfA DOS .FESTEJOS
BAILES A SERJ:;.....M REALlIU'l.DOS NA SEDE SOCIAL
Sábado � 27 - Baile de Abertura
Domingo - '28 _ 'batIe na Séde Social
Segunda' -;- �.o -:- 'Baile In"anti! hã-Séde Social
Segunda -;- l.o Baile Ac"uItos n'1' Séde Social
Terça -- 2 _ Baile na Sede Social.

. "

os BAILES COMEÇARÃO:

Pára qdultôs as 23,00 horas
·Para 'infantil as 15,00 as 19,00 horas.

MESAS - PREÇOS:
,

"

"I', �J � ..

Na Sé1e Sqcial - 4' noiLp..s - Cr$'12.000.
proprj'etã'1'ios . -' ,., '>, '

Na Sécte Social � 4 noites � CrS 10.000.
prietáriqs ..

. N� Sfide Soçia,] _:_ 1 ncite - CrS 4.000.'
OBS

..
.......:. Cã,da TSóc'io só poderá adquirir uma mesa.

ROLHA -:- Cr$ 1.QOO, por noite.
·CONVITES:' "

,CaS'l.! ,- C!1$ 20,000, para' todas as noite'�
'casá1 .

- '0$' 8.0PO. para uma noite
Individual ._ Cr$ 15.000. para todas as noites
IndIv'iduhl - Cr$ 6.000. para· l.:iina no,ite
Estudã:ntes. deviâ:miente' 'credet;Íc.ia�()s
CrS '10.000, "pal;"1' tôdas as' m)it6s�

'

...

, Estioidante. deviGt�rrlente credenaiados
Cr$ 4.000 ... por tm1a' noit,e.'
k poss� da. mesa não, ourá direito·à entrada, sendo

necessário_ a cárteira e ó tálão' elo mês :ou (anuidade ele.
1965) ou 'O cpi1vité ·acóll1panl).l:j.do 'de 'aocument.o compro-
v,'l.doF da, identidade.

.

INTÊ'ij,CAMBIQ: Cr$ 8.0ÓO. 'pdr td_das as noites
PGr: . uma ' �bite. Cr$ 3.00b." .J
RESERVA:" ,',

_ para nã'

para p:rü·

Hil'um do Livl'umení;{I _ Spcl'et(lrio

.lo"é Enas - Pre5'idéntf'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lrnpôsto de Renda

Prazos ue entrell �as ieclara�õgs �,e, ����üas
lJiRflZO!S .' )'DE ENTREGA

D!\S
DECLARAÇOES DE "PE-S

.

SOES JÚiUDICAS""

vigoram ás mesmo's prazos

*" ,,�,;,;:,k,,�.aJm t\ :err��g6lk";dllas"ê,f'Decta- <,

, ; '. :: [:"'fações(' "d�",'��rripôS�() A�io- J' �;, .

, h!J.l de Renda." Cbe1 n.o'.... . !
.,

2 3/06'
.' . , db I

ll!7." " uenolpl11!'}uo, "'"

I"Lucros Extraçrr:dinái'ios",
é de Cr$' 3,780.000 (tres mi

:1'. 'Ii�ões,' "sete��nt�s e 'oiténta
l:' . < ,

cruzeiros) çonforme estlpu-.
�ou a Lei n.o 4357/64 .

, I

'.',
,

.

i 'I

" I

, "
r �

,
1 l.,,'

.

,�
) • ." ,

-

1 l·.

AS eO'AS OP,ORTU�IIDADES sAo RARAS ,

•
'. .�. ,

" , •

j.

POR ISTO �LA$I:;)'EVEM SER APROVEITAdAS. "":",'
I

..-'
'

_
' .'

,.
"

•

e começa' a pag-àr ,� .\.
>l'

':<

iniciar

,

. ,-" '.::,:'

, '

A Delegacia RegÚmál ' do

.
Imposto de Renda nesta é,n.
pítal divulgou nota esclare
cendo que as "Pessoas Juri

dícas"; na' c�nfOl�midade dás

leis n.o 4503 e 4506, deverão
�<tzor· entrega das suas "de
clarações ele rcndímeritcs"
nos seguintes prazos: '

1: Até 29 de Janeiro - as
que' tiverem balanços encer

rados nos meses dé [aneíro
'3, setembro de 1964;

.

.

'2. _:.. Até 26 de -fevereiro .�

as quo optaram pela tribu

tação do- "Lucro Presumido"
e as 1;1)10 tiveram ' balanços

.

encerrados no mês ele outu

b1'O de Hl64,

·1 (

,
3, Até :<1 ele marco - as

"finr.as -Indíviduaís" (com

re'�,()jta bruta superior a 5,

mUh".es o obrigadas a apre
sentar balance), Sociedades

, em nome coletívo" e' as que

',enCerrql:am balanços no mês
de ,n,:wembro. ele '19.G1.

4. - A�é 30 de abril - 'as

deIr.ais "pessôR8' ,iúr d',c3s.

(Sqci.eelades p�)l' qu�tas limi·

tada, sociedades civis COD-
, ,

8��F.sion.!jri?s de servi��o . pú-
h li�:), f'(�or:>e ri' j'!vas, socledfl)-,

.� des, isent:i1s, etc).'
5. Até 28 do maio - As

SociAd"1des Anônimas" e, "fi

liais de so;ieclades estran
gei�al'>",' com 'balanços ew:er,

rrcrlBs' a:: ,31 de dezembro.. de

19d4·. �. ,: <
' ,

",

;

A .stlpracitad'l l'epartiçàO
, .... \- .. .

.

,fiscal adverte aos cOlJ.tribu-
iutes interessados qüe o a

trazo na entrcg'1 ela" "de�la

raqões" superior à dc� (lO)

dias, . importará .110 paga

inenij>cé- <).0 ,.'impôsto çe' um�
sõ v'é'z!

"
.

.

,): 'w ,_- "

Outros$im,�esclarece que

.

-

. � �

Papel da l.ureiª n�J'.L. �Brã 'eSIGdado
em � ptolu.n"''Iüadê - Pró'sênles os, �I

rcêbispdS: d'� .

Sá"" PaeUlú 'é1, Recife,
___._..,..."- '" __._...._ ....

�-_.-,
" •• ,..;__ ..._:-_

'

........ '_._"_,
_ .•:-,:'_

<

CHIGi\GO, _(()RJ�E-PRESS) seph Rltter,' Arcebl.spo· ele mútua e a aml2;ude entre oi?

·�PRA,I.A. - .e tNA'S"),/U:JDA'S En,l�nentes prélael?S,.e. leig�� �S�. Louis.;, o:' cardéal ,Ju�n catõ]icos dos Estados Um-

.'

" ,A: ,-' H: 1\ c"";ollcos el0 .H��;msteno OCI- Lanqazun, Rlehe,tts" Atcebls- dos e Am�rica, Latina.
.

L. O T E S � , clentQJ estuda rã,") em pr01un po �e .Lima; R Sargent ,S�ri A
.

finalidade do programa
. ..', '"' â:ielade.' o '1)[\1)31 da hrl'eJ'a na ver, DIretor dós Voluntar10s

\. VI" 11 L' I' 1')"" Z "D�" " �." " é "despertár os povos .do'
.1; \._.) h 'e I .lOl' '-Oi;HI -, :..eú:).. ona ",t"e.B1:-. revolu��ão sOcial. da:. Amóri ,da Paz; e Rafael Caléleira,

. . � , . .' .
"

,

'l'd'" el'
.

' Continente, dando-lhes o de·

d�néi<d '_' 'Lúz Etéi)··tt,,@,:..,..-...:Rttas' ,Revest1crftS �a. Latma, :eI1). ?Onferê�da.�. I �r o Pa�tido De�oc'táta sejo de �gir e J'Ll:Írindó-lhes
, " .

•

,,�. .

"

I',
...

'

,'. mst�.lar·se ac:'!m.... no dLU- �i da Vepezuela (COPEI), que

lJal�1 1 nmSI{O de VeIculolS. .

" .

" do '-cbrrcnte�
•

.
falal'á sôbre a c:rj3scimento ó caminho pa,ra uma provei-

.
.

. ." .',' ' . tosa atuação".
.

Trm;.;1' í::"ODJ Heitor t1(·�e.Z:lcl)üd,"a{)s 8tt- .'. ' ct;t"p:emocr�ci9,.·cristãnà A-

I' .,' . ,:
" . .

.

'

...
'

:1>' "
Vanas ·ceatGuas "ele, pese. I?ertca ,Latma.'

.)(1(,,-, (:' (lü\'� "11('0' '1'(' 10,,,,,1 ;., ()UtI'OS' '" ln'"
' ',.' ; -'. " ,

'.-.'"
Ih, '.[" .: ',1"'''',(::1:::; '"", ....��.ç. '.� .', •. ,,,,t�.9.'? -,-� ',soas'lde}'lêrão)iarticip\lr, da',

.

,.... "

Ut.;, rl·;.,i1t'i·::co·'P()I�On'iílo�,21' _'- Fone' an,50 (�l .GõnfE:deração AnuaJ"dQ pu:tras conhecidas perso-

\� ":. "
.
", �-"- progrania de Cooperacã::l .nalidades que . participarão"-c \ -:.

"�S('RIT;On 1 0" OE 'AbvúcA.CI,;;( '�G8.tÓlíéà' inter.,Al1Jerica�a, di:t ��n�e:rêncig-. s�o' o

té��.\
r__,.-----------_..,------�---_;_--.:.....;.'�

'
...--' .

�, ')
'." -"

,., '-, '. :" T,.""
. que se Rl'olongctrá áté o dia ren?1sslmo Agnelo, R0SSI, .

,'o D'E' o:E"
.

'T("
. .'"

I:""l'"
'.\

C'
"

"\ hl'.l.:\ 1, pn H,'� {de,} J\1,'F,N.hl·,'fl(,', e PI;�1{,Sl 29, no "Edg'c:NDter Hotel". ',Arcebispo de, Sãa PauIQ:. o
.

.. '.

.

I

.

,

l"�'. �L HAHN.'
.

revf;lren:ss��o :�eld�,;,�:\.-fI , "

:

,.' ;,',. ·(.f;�.;,:.r,,: ' ..,';
.

,.','
,

S ,.
'. I

. Algumas nofáveis figuras 111arl1, .

rce 1SpO e e,c 'e ,;'
.

, í) ·�lt·IV"Hre:s
.

d' I J
.

H 'b t Q'
I

'
,
.' ,do catoljcislno nas Améd. cal' ea ase "u er ,o UUl- . .

ao

Jtüa ('HIlS'l:Hl(,iril 'bfr;1 '. .tk._ - S'll·, ::. ('as inclusive vários. bi"1'o<" ,tero" Arcebispo da Canwas; ......;
.

/ "

�.
.

.

.

CO
e cqrdi::1.ii; bem c6mo leigos Hugo'Jordan, Diretor do Pla

:\ÇOFS:·.· CIVEIS 't'RAJ?ALHTSTl\S. - ê'1li11el1tes, estã) inscdtas na
no de'R�toflm"Agrária ltós

lVIERCJAIS; P�EVIDENCIA SOCIAL Jista dos oraclbl;es e (los ,que Bispos' Chilenos; René OteFo
. 'I

.
- do Ba,nco lnte,r-Americano

1· 4Ltf�4 "IN(YUILIN '\TOr, C,r.:,·N �ml1H.rao parte. nas 'discus-
"eJ no. . ..).. 1 ",[ .' 1-1... .. Ú i

�

sões.
'.)

. \ ele, D.esenvol\T�ento; card11'1l

SULTAS DIARIAMENTE DAS 14,30 A-t �

, A!.bert Meye�; Arcebispo\de
Os tc'''as dei p-onferência '. Chicag�; e Ir"'\3rendo .. T1leo·

c()n'p�·ce;.1(J.ei'l vi}.rios aspec-
dore ,Hesburg;h, 'Pres;d"nte

to"!. da f'YiS8 socin,l na Amé� 'da. Un�versidade
'

doi N6tre
rka T,A'li'fha at8.

'

um estudo
Dame.

.

I
(1"8 ct1'''01'5rs 'ri10\'imentos S0 ,

" "
'

. cial-ci·istfl.r:s ,gu;�. 1105e se 01)-' Ü Prog·r8.l11a ele Coopera-

VENDE-SE UlVI.A PItOPltIEDADE 'NA se'rvalll n(/ Continente. ção
.

Católica Illter-Al1l�1'ica-

ItUA S;\N'rOS SARAIVA, No. 12';9, NO 'Af'Í1a''''-sf'l ent,'e .os nri�d.. na é um projeto' que /se de-

pais oI'<'cclor'es' ó cardeal' 'Jo-
s(Wlvolve sob a· égiele do Co-

ESTUEITO, COM O TERRENO MEDINDO .,

. ...._._. .

lpitê ele BiSP0S dos' Estados

61 l\IErrllOS DE FR]�N'..�E.r POR 90, DE
TT�llctn:> para 2. Ái:nérica �aÚ-

FUNDOS l;i CASA REC'ENI CONSTRUIDf\' ,
_

���l cfti�h�:�s�led��l!��.I!;�
t,:':OlH II Pj�ÇASo' Gl-il"AGElH "E P01U\f' i tr� f f,1 Z P', H O, N � O !",i cebispo' ele Boston. J

I O programa iniciQ}l-se em

AnIT.AY·EJ�. rfRATAR' NO LOCAL OU r, t ii:. i, í.: r,
� ;' O 1.' � 1963, como parte de um' es·

PELO FONE! 62')1' .

i\........,.....tl'!!e�·., , f�rçp p<tra promover a apro-
, .
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EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
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.! <>. : .!):;:,.... ..f,� ..;::.�.�.: � :�':'.�.:." ",
. ",' "",.,M(f\F-ja�LOMl'_J ."
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!-' ,I-
•••

:..: ..

�
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'.' ,\: ., :,: � ,�� .•<.���.�. .� ", '

, . ,::,-
r > "';' .;.")'�'/"'.�,;�.': ÇIRCUL�NDO na "Ilhacap'', '

.

O CL'{jBE Paineirus, pre- ','

- .o jornalista, Tlmar Car\'alh'; .'
sIdido I�Jr. fl:Ia"li'iciú Nrrú,j, �V -.,',:': ,;:. :;.::.i-:Publ:i��R�lat.ioé,. da Con- .:

, ..... • ,.
,

� .'. !., r ,� ... � ,.'
. i

rhn, na noite li.e sábado pl'es ,.i·..... ,

,< (í,·'t'ecleJ:.ac�o Naeional das .In-, '

,

tou uma homenagem a' R�' ,: ..
, " ',j, .. «Nstrii�. " '. :

..

':' i, ;.,'� '.' \ �,

( inha (Lo -AHàntlco Catãrinen-.' \ ,.': 6�TEi�:r, "à� �rde' na S'éd�.
he de 1965 -"- Naira Beatrjz ;. -", dó' 5,o"pistrito"Nava1, "6 ce /�,
" De ]\'1"rÚll1', com UIn:.!: rhO-:'

.'

d d'" 'I J' é 'A'l r 1\11' .
,

Á .. .. m'f'n ante ,OS
..

'.· ves ;'. ey, :

.� vímentada 1.euníão danç;lri- assup1/,:i �[$ funçÓe�, dé, ;C�& ":,
,.

',tc, que contou (\01'9 a' pard-
, ;;e ,d? ,}.\':stadq Maiqr. ,doi; 5 .. 0 ;

,

;, cípação dos seus assócíados 'i ')?. N.;' re0:e.bendo do .. C:<:maÍ1 ;.,'
�, 1\ Srta. Dulce �fang.rich! eii- �

L

!J � :,da,nte �\ÀIlt6.nío Avila' de Ma-' f
.

,

tregóu à (Nàir�, uni: bouq\lei ;'
�

'" L !.;����: ,-QU$ está
_

de viagem r
de nÔl'(�S eni nome' daque.!,à

' ,

,,;. J:?,a�'c;:ad<t para �ondrEls;
. "' , , ,_..__

;

;. L

,
,

sociedade. 1
: '1

.... /.. . '\. .� �
r. '. ;.. >

AI)A 'Maria . Vieira é Luiz

F�rnand'o Gapel;f Jorge, 1'10-
J

",: ' f t, �.
.....

....
.

.'. jé,'-'às' t6-ilm'as no' Al.tar' d;;t
�� '.

-

Ca!�ela' (19 piv"ino .. .. Espitit'ô
. ....

·St�nio.! receberãn
.

a' Benção
�,' �,ê Deus� Onde os jldivos

�

ré
.::eberão 'os cumlj�,illierítos.'
""'.

"

-' .

AS' ME,cAS pha o B':üL" Jv�u
nicípat de Pp11is:.' estão ia

" venda 0<:>. See'·er:=tri'l.· elo Cl't'

","'"

- "\lA CIDADl-;: de Ita iaí sa- '

,

h�td")., fei 'rePistmdo um·, . r i·,ro AI>!.IERICÂN :Sãr do Que
I�randí'.\ aC(lflt�ci'l1ento'sofjai; .:,: :�'; .' .i�np��; :0. Sr. e sra, paP!l.t�:.
com 0:'f'3Sameuto, da'srt4 ..

'

. ::';,."do::Femando (Benlade'e)
\na l'JeJetl1� ·Bau.el', coi:n".0' ;: ,,�, Ir:. ;\fjegá�,. 'I;lel?utado . Armando;

! dr: Paulo' CanraI, cerimônia i > " �' �Ç�lil" o' 'Procurador ..
da R.e-�

reUghisà_
_. - rfV�l�'li�da n� ._;ná):' _,:. .�' .,:.::-- ·ÍntbHc3j_ Dt ....Wolney C91.a.:;o

- /.

tlir. ',(to' 'S!�ntí��i�ó ',Sapta ..
, �j. '"

.

� �·\.·âe .. 'OlfveitaF á )Rainh8.·��o A� �'

menb.· F:l��im!�e" recr,pçjio;: � ,�? .:�> Ü�nlico "C�tatlIl9ns� cr:e 1965 "'; ,

a.os ,.com;ioJado�· ácollietletf,l�· ,: .. -i :. Mâtra De 'Mâriini," Sra. .Ilse�·;
na Sociedade GuáranL

"

.,." " ,;' " ;'. ·,,';·,F Gerhar-dt e St·ru. J'.l!._agda e O �
, "';',; ; si'� Fernando Faria.

< (' •

.' ,'(
.'\ ,1',1(EN:J:NA M.::Jqa. _:.: DE:SO: ,\ :

'

. "i 1·
. TAMBEM, not,nnos 110 Ame·

RAH Dwute. 3stií convidá;� :" "

"'. 'l dclin 6ar, o casal dr. 'C:mni- �
do pan'. sua'bonita festa'ele ,�, 0:.,' .1:, r��tt,j'J�nior, Ye�a Silva. e o �
quinz0 anos' .no pí'ôxlmo âia'� í,: '. .' (_

(�sturerro Lemil... ., .....

;'inte� e
_
três "BO QuetênCiâ) -;, ";';f� '" '.'

'

.

Palace..
'
.'

'; ,

.�: }.
.

,I' DoMINGO' no., meu pr<:lgra-

-"h, ) , .� in, íj;:: social na Radio G�alú,á,
OS. DiA'RIOS ASS�:T;,iDOS" l" :" í� ';",'aetocinario por 'Machado

-

&

i," <.... ")

::IOS�:::l1����ri�::=�� �. ,,:. !. t�, ;���i;n��t��:�li,' e;���td� I)'vier, domingo 'lio Restauráli ) :.' i ·EstrêlJ3.s e Mon River - pro'
te Bat.urité ila, P�aiá : d� �. - "� . Ximo, dcimingo ela' estará no � l
,Çal�boriú, ofere�� �m lan;:.; :":,:,', �','r ��h�erite nÓ' nosso pr�grama
tal! : à faty;ilia �.�Úl�Q .�in)�r: .( ';

, ::�: )'. :-7' a· p�q,id�., de uma se?hora L ,

mann.· Na ocaSlao 'f�l feltó. ! 'i' • � .".., uma. moça' e �m Jovem I
o convij.e à Srta. Sônia ,Ma.. J "

,

..

I." vài tocar de melodias su-'
\ .). (' r I •

- • �r-ia Pinh9, Z�mt1���"",jia{�,.L.;.� V f,\' ,�ss�. ",
..

'

"o ""��" f.

reçeber.oJtítulo.:de,.�s�,Sáil, ).' .. ,.".('�":'! ,,, ',�' '"j
I "".' ,4,

, ta Catar�a 'd� )9'5. A>;b,9�i�,!�, /:'i.tn':: (l-CASAL D�.. �'Ug��t� Ai��t- 'l
ta móÇa ace�tou o convite' á,. "

"

..

" ti;' Jantavam ilO. Querência" I
pOiàda pelos séirs paIs '-:-- �* .. t

.,

...... : i . P�lace Hótei.:.... êle: Íla A::és-
.

(
e sra� Olinto Jl-�er���.,.' ,I :'.

:, ,>,.(.", .s,on� !écQlca d? �1isté�i� i
'O', .' ."

•

.'

,
,�. .., '., ,. J. ". ,d,a, .�.ude. q�e, hOJe, partIra ;

O CARNAVAl, �e Fpolis de; '. (". ,para ,o Rio de ,Janeiro.· )

1965, vai' ter cinco' dia�'cónl' 'I'
, , '

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

"
�

-
,

-' •• 'j
} �

" (' �. .')", )

I
Q. Baile. )\'hiniç.ipal· que· s�Í'á; :.'� ,.(, �. ,POR {al,.'1r· em jántar'no l .

( _realizlld;l no próxinio��wã ,2{) J. .,,' f ::Q�e�êilCia, est�vam. reuni- �

'I'
_.I 'se�ta-felra no Clube, Daze,.,\. '"

.'( ,.cI,qs ,'naquele restaurante o \

éle· Ag�sto. qúa�ldo 'será; e�ei- .�. .... .!: .,(;asaI Elpidio Machado, sua í'
t� a Rainha d?,Cl,\���t� ,'j '.': . I. ;t�l8: M:arííi� acompa�ha�a l
€ldadc .. Havera. Class�l��Ç�.j ,

•. .i, 'l. : ij�i' : �uÍIlt<;lrusta 'de Dlre.lto -

)

pa.r�': a� i�ntas1as, d� :l��� .i " ..
,

: !�.)�uÍf,:'·'Fernando Borges Tei- �
or�g�at;.d��e 7 de. ��lliJ���f"l" ,:: ;Y;' '�eiFa.' .

l
o 'baile so vaI' parar para"·� 1'"

..... í! _ ';', '. ,
I

cotOáÇ�O d:i:,�aJoo�·. e' ��':: ',� ··,�:··<·.;'L': ��:ItÀINiIA: do Àtlâtico Ca- �
>' sentaçao das ,falltasl<lS i 'c!8sl-';' ...

�, ';�dnepse de··196�.- Naira i
;s��ca�as.: P,�r� está }��tt.�<�; / L;t';' �1r.ttii· né Martim" aMm- )
atraça� ·turlSlhO ,da" ti�ss�. "

. ":;paóha:da de sua niãe dona

�:apitaI, necessito :rillil�k �d!f' ,
... ,

'

•.
' Bse, ,de sua colega Magda e

. apôio financeiro do Govêtp'ó 'IIQ Coluirlstá, n� Simca do
do Estado. SbilceÍll, ,OÍ'9üe�

.

Sr• .J�ãQ AugUsto Bayer' Jor·
tra, decoração; prêmios Jià:- . ge, . co�ecéu as praia da
ra as fantasias, a receita.P,á:. í 'tIbacap; éncerrando 'com um

r
ra os. que tra})alhalli dura0- '( 'banho na LagôiL da COllcei-
te o baile ,iai custar'��i- " .. �. 'ção" e.m frente a· residência
1'0 -, venda de mesaS DiW

.

�c J
.

do Sr•. .orlando Cadoni. De.
sustentam tudo isso� g.ega

.

'" t "
:
pqiS o Restaurante' Marllú,

de· ter prejuízos próprios.) l ;do. Sr. Isauro Véras" nas o·

Recebendo WIl auxilio, do \, ,,�' "fere��� u�a caniaroada ti·

Govêrno, disponho de �in. l .

r':' pi�a,
po para ir à Curitibae â Pôr I ",f ÉSTEVE em Curitiba, o Dr.

ta A!-egre; parlj. (divulgar 'ó ,'.
. ,f 'Jb�o M3�ia Siqueira, ' em

nosso carnaval. ESTIIUlfLO 1
.

,

mls�ão do Governo do' Es·
A CIMA DE TIJDO. _' i'..

, ! ta_d.o.
__ �_ _.�=�::��:�===� -> �� �__........ �..-:::::_.._,_�, • �/",r�__��� __���'-"�/����
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s, /
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. ,
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.i" ,dQ,N,TIIA M09ClIg,
BIJ/(Arltg, /)lJlGI/�
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CAÇAROLA -

1- . ES-MAlTADA
•

8 cm,' Cr$ 1,100

Fel�pe Schmidt,
Cons. Mafra, 2 e 4
Fúlvio Aducci, 597

A

...

.

"_
.

Pela diretoria: _.

IDRO ANTONIO �RADO - Diretor.ae�nte,�·
.

1G-2 "t ,.

Grupo de trabalho vai. ria de Seg1:lt:a:nça, Públiçrt Dr. Carlos Augusto de CIl
estudar e sugerír : me "Idas para elaborar . o' relatório minha; Ma'or Oomand.mts
relativas ao problema de . fáquela ,Seér�taria' dê 'Es�

.

db ú'sc; ·sr.' Otávi(j Oal.
telecomunícações do E.sta- tado, relátrvo 'ao ano "de ',. \ vão, Dr, Wen.daúsem Díre-
do. de Satlta Catarina, com 1964.

'

toro do Iristíbuto de Médle-
vistas à integração no pla-. '

�egal, Deputado Nereu dr
no nacional. Segundo de- --:- .x

.
x X Vale Pereira, Rubens Na7'

.

signação do Govervador ...

re+o Nevas, Ahtôt1i"� .?ich
Oelso Ramos, a ret=rída O Oél Dani'ó Klaes, Se- ttL 'Secretario da Ag,'ic.uit ..
comissão será presidida pe cretárto da SegU'l"a"lça Pu- ra. Sr, Antô'1io Map.uc! Fr
lo Secretário de Segurança blica recebeu, em audi.�n-· rias, de Imauri, Dr Dárío

E D I TAL .Públíca, Cél Danilo Klaes era as seguintes Pessoas: Thvafes, dó Ministério ÍiP
sendo, também, integrada.

.

Dr. EugêI'io, váf&eÍu., dé· Saúde. Dr. UNewtón Lui>

'Banco de Desenvolvrmen,t,o do.lstade ��/:re�;:;g�!e �:'é��i:� :;0 d�oT���:�O��;;_r�t'��� ����O��l,�:�e�ad�".dp. pr-
.

.

de' S�n1a'· Ca't"a r'ln.a 'S", :A ...."

Dr ...Lál/:aro, pei:�mto Bayer nor José Rutnes,
.

Dirptoi: NQbrega de Jli>i {ui -,' Se: ,
u _.

e do rebresentande d-.I Bar da Díreterfa de'. Veiculo e tã.o Arnaud :-rorberto
,

..

.. . i .

_

,:
co de 'Desenvolvimento do Trâ�sjto PúblicQ;"' DéputacÍo Silva. COtrJandà;nte 'la. 14a.

Levamos ..

' ao conhecimento dosSenho Estado, professor ,AlcidÉs Valdemar Salles;". major C.P.D. de Rio do Sul..

.", d'·· Abréu' Gustavo ROcha, CeL -Paulo
res Acionistas que se encontram a sua- ispo- Te� o prazo de 4!'i rH3S Sarni, D1;. ·Milton CU'1ha, • ,. .. _

. sição na 'sede do Banco, à-r-raça 15 d� novem- .para apresentar . rela+vrto, Delegado de Policia f;e Tal

b '1
.

idade de Florianópolis .

� os do- pocle�.do requ's;�ar i"'fnr.., Ó. CeI, T'E'zeu
_ Domingt-s' -'ro n. ,na C1

,

'., .'. . maçoes de quaisquer ór- Nuniz,' Vice .Prêsjdênte da,
cumentos a que .se refere () artigo. 9;�, do de- gãos ou serviços: FP.f:Hmi.ção cataBr;�nse �€

ereto-lei n. '2 6.27; de· 26 d�' seteinbrp' de Xa�rp.z, ':Algon �da.,' Velra.,
- x x x .

- PrpSideT'�te' 'da:,</F��:éra:;�o1940.
.

.
.

"

. C?t·arlreT'sê· dEr 'Xadrez, Ca

Florianópolis, 4 de fevereiro de.' 1965. . pttão . de �a:r' e Gàerra,
(' �él Danílo Klaes,. Se- Heítor Plaisant Filho, Co-

cretárío da Segurança Pú mandante fia Capita"lia
blica comunicou ao Gover- dos Por+os <'I·e Fnn'is' 'P"'1-
nador C'lp.lso Ramos, a rle- lo' An-tonielli, . Ex'-Cóman-

I

stgnacão do Sr .. Ari de Me- na"" t.e da Caplt.aniá vos ---:.-...."'-.-.;--. -_.....:,
lo Mosímann, Diretor de .Postos de Flor:ân6poI:s, :!ó.
Admínístração da ,S'ecreta- Tenente JoSé de Aguia'r,

I..
, _.......__

Iranspertadora Ribeirfr Lt�·a.
"

Com 25 anos de bons. servlçQS em

transportes de cargas entre
.

PÔ'I10 AI�h- e
Florianópolis. Comunica que ,madou";se pa

.

ra à rua Pedro Ivo n. 1 com telefone 3835.
.

.

.

VENDE-SE
PORQUE Nft0 .TEMOS O 14 BIS ...

". , - \

Alcides Abreu
Presidente .,,:: ,

José Pedro Gil
.

-' ''''�Dire)�r/, .'

/
.

, _.;, Jacob·,A.iMo()j�rif"Nacw. �,,;,
.. '.

'_"���--------�-----

.. ;;' :., ';Ditet '

r" ••

:" ." '. '.... .
l .• ',' -

.
" .' .. ar ". ";

"

Ve.'n'deJe .1�lm.. A.... I·jnm'·ÓVfl.7·'�·
I '"

no de� São 'pr��do'Brandão,
Ditetor,·

UM, LO'Df. MJU)INDO
, 12,50' � 29 -. PONTO
cEliorrRAL' EM. COQuF:lo
ROS, -TRATAR COM o
SR. MAURICIO NO LO-

.

CAL - AO LADO DA
CAl!EI.1\

9-F2.

Marca V<>nQ1.!,"ro Stàndar ,em oCima estárlo de co..'1ser·"

.....

vação e· funcionamento.
Tratar com sc;u proprietário. à. Rua�. HarniaIl .. Bl'Ume·

llau, 28 ou pelCl telefone 3166.. '. S·� _,". : _�_. c. _

__".
.'

, ..

�--��.� ':.; .� ...I:', /
.,'� ··�?:.:\;:�:�Jús:·;.:.�.:;;_ .. '::::.'<'_;);;e�;);�··::.P)_!f. '���:i·itr��1���{.j2'_': / o,'

'l�ia:, Assine e

Div�lg.ue
. "0 ESTADO"

.. Nõo montemos .. r.enhum museu de "relíquias céreos": um �otivu
, -Fozemos questôo absoluta de-oterecer rapidez e contôrto. outro,
I"

.

.

.

O 14 bis nao oferecia, nada disto e nunca veio a Floncnópolís .

A Tcc-Cruzêiro vem todos 9S' dias (coisa que outros não fazem)

nos melhores horários. O avião? Convair, padrao de coníórtc e

rapidez. Contmue preíeríndc o Tcc-Cruzeíro.
('

.

�

���.�;r
TAe CRUZélRO DO SUL
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Conclusão da 2. pág. ,(.a� de fa':"l'it�,ir; í.) úni.a ps-

tural é, re�p":l,>áyel .

''?m I:,êcie : J,ie "neo-;:obnialis-.

50% pelo a;�mé'1to de pr\)� lHO",' de '''exi�lor-ação'' pe-
3

dutividaci,� (;0 [OVO y:mke,,:, j08 países rupita:istas:',_
,A consequ,�neia e Vfdfica- i â.o deve TI.; esc;uecp.( q11e' ,

.. da pelo J\Ú,.l UE' mu:tos' sfm peilq '1:::-\ .c;:trlssi:na e,.

gO\ êrnos Já lerem orgam-' cll:�teada P,),:-'<;le'c6nins n::.i.o.,'·
sados mlnisl;�':"LJS', de rión- lÍ.t. nem ·'r:lYfl.�hes" nem, Raj'á
C::�8 e de cOJrdex)açà,) , de 'patentes; '"te,t.. Úcencas de '. ás 81/2 hs.

pesquisas �i'Jntjfiea3. ACúll-
'

f� bric!j.ção, 'que' 'p'1s�a lli' sf>r,
selham os P�!'lWS li'ln in- cedidps p'')! J:_; palS�.3 alta

centivo da parte -lo Esta-
' Inente 'intl',!s'ria'��ad;)� aos

Çlo; para �íue a' eefmorr�ja €'In desen 'lo,vimento. "'Ex

privada <,'lOVe.1 ci•�ne I)'ais

eirda as pesqnisns cientí- portar 'ou' '�1()f,'OJr' é um"

,
_�ficas. �l,o'gan, ju,';':�ÜI'�rlO, l'e\'csti·

,l�' de ex;C',e:t'tcs .,:!!u'�en

tos, D;las, r. Ú·[l., exporta'r,
;
"11 qU9,).1ti -', '.ti � '. P, qnali'cla·

'

: b para :11elhorar' o valor�

da 'renda nae;una!" n8.cia.
mais imp)�(?, l',e (11) qüE" a.

pesqu�isa,
'

,
,. ciênria, a' ('')

ordenacãn â�, todas as for-

ças intelig�'l .KS 'de
.

uma'

, '

r���--�----��-�����������
.

CAS/I OU APARTAMENTO. Quem construi. já sabe· •
Procuro casa ou apartamento .cdm três'.

.

..

'

.•

q�artos ,n? centr� ou ' próximo\ 'Aluguel até' Tacos e Paquels •
OItenta m}l cruzeIros. Informações poderão (.. 'H..1" F

" •
. d' d '

.' ... oU.apes 'arras
ser, a as ao sr. Lazaro Bartôlom.eu- Rua _'

"
..

'

_
". •

Luiz Delfino, 24. , • Porias !le Ferro � M�delra •
•

' Janelas de FerrOe de Correr r Basc.ulantes •
• Podões deFerro"· •

: Far� prenJa enJrega e Jlor preço lUais econolliícos �
• C d ql�§'an,i' L 'd

•

da,. • ompensa 1S dU e Útil ta a :��. �

: BUA DR. FÚLVIO ADUCClt tto 748 :
.. T�Ieio�e 6271

. ,
..

Art. 1.0 - Sempre que o total trimestral do impôst� � ����bf"iT,fi ="sôbre Indústri'as e Profissões, a êle, somado' o· montante II :..&1\1l Jl. i."l_.i./. lU ...

dos tributos adjetos, .fôr 'igual Ol:! !Superior a Cr$ 60.000, • _. ,

'

•
(sessenta mil cruzeiros),' poderá o recolhtrnEmto I

,devido �,oDlpe,ft'\tsados de: finhtl li.... 'hUi�
ser -efetuado em três prestações, vencíveis ao ultimo <lia • M� .i.!lUiI ,U,f> •
de cada mês do respectivo trimestre. • Amendoim P M I' •

P,"trágrafo único � O benefício será requerido ao ,Se-
'.

ait� iU',lm
\ iii

cretário de Finanças, instruído o pl'ocesso com O com· /
, Loro GOnçah�h�UVeS " ...

; provante do recolhimento da primeira prestação. • •
r .

Art. 2.0 - A interrupção do pàgamento implicará na Cabreuva Moç:no ,

suspensão do favor,' suje�tando-se o contribui.I).te, ao, gaga- • Cedro,
. • '

mento integral do saldo" acrel)ci® d�s pefiíl.lida,gefj ,l!,!gfl,is. • Carvalho.
Art. 3.0 -, Revogadas as qisPP13içÕêS em �pntf�rt9, és- ...

'

Fanla'Sl'a, OI II1II

te decreto entra em vigor na data da. suá publicação. l1li' " Pau* '

CO ...

: e os lamosas
'

:
• LA�tBRIS 'I :C!JE� J-aA

,. •
• MADEI.AS HOBRES ,AIU� RE',��S11MERTOS •

-

'

!'W>.'�_.,._ "lIJ&1i\!'A, ..�'.... _'UI.....� -.� '9._ -;,.. .., 'I&�J .,

�,
.

a�. ," , E raloncmia d noss it

"

�'

Jorn. Angelo li.ibieiro desenvolvidos; o próprio isto é, de nação .que se en- dizer que todos nós, átra- 'ção educactcnat.- 8.'3 doen-
Brasil, em' que pese certos contra no limiar de um ves de várias gecações que ças e' endemias, bel'll como

Estados, 'ou áreas, cu re- completo d�sen volvimento, tem governado o' 13r�!t'", so elevação, do padrão de ní-.

gíôes, poderá ser enquadra Areas ou regiões há, mes rnos os r��ponsáveis pela giene 'e coret.va das popu-
do nesta categoria de na-. mo' nos Estados i'TI"'.is de- existênrj'a de, tal estado de ,lações em questao. r

'

'ção ainda por se .revelar,
"

senvolvídos e que poderJ'f>'
.

1 C
'." .

d
,,'

. "" COIsas aqui, no norc este, om reraçao. amt a. as

'i, mos ser excluídos da cate- ou mora; de São Paulo- ou "nossas populações iitorâ-

'�VOtKSV'A'GEM" �'i
",

'1, goría' de sub-desenvolvidos da Bania. neas deveremos eduzír. a

,
"que se encontram em tal . Não cos adíantará de na necessídáde de ;.rôcurar-

Vende-se um Volkswagem ano 62, se- �traso que a sua recu+era- 'da procurantios lançar � mos- incutir e desenvolver

gunda série. Estado de nôvo PrêçoCr$ ,

ção demandará ll'nito tra- culpa sobre êste -ou aque-" nos eleW011Ú)S que a com-

,

•
'. • ••. ba.Iho e bastante anlícacão le governo, sôhre esta ou' põem, -ainda

:

at.raves d"

3.950,000 somente à vista. Tratar pelo' fone ou investimento de' cap;tal aquela admírrístracáo ' não um trabalha sistemático

3767.
--

,Isto é o que se verifica, de "resolvera esta Si��;tcàO .ín- de educação; a idéia ou <1

modo geral, li. quasí todas quírírmos dos motivos de conscíêncía de, seu, pró
as partes do m"t'al brasí- tal abandono. O que vale a .prío valor e da sua ca

leíro. pena faz �"'. e depressa, é pacidade d e t r a b a 1 h a

,'Embora tal, fato poss= nrocurar-nos as !a�'h01t;i: em
"

favor' de' toda colo

ser. atribuído à '<tria'5 cau-' soluções para
'

a \:;;1-1 )üz,=t- .ttvídade Temqs vE'rificado
, sas, Inclusive e �nl;siyel- ção dessas regioes atra- "que" de, medo geral, -atra-.
, mente aquela '_ que SI" pren vés , de planos , que, possam ' v�s, de nm :f., ,'anda;n�as pe
de' à 'própria origem da co- propící ir . a recuperacâ i 10 "litoral· do' Estarlu ê de'

loniza,çãó ,n0s 'teríamos' dessas' ,populaç')es .e-ratri- ,outros"' E,stacios, ,'que os n- -s
'

que muttas populações
.

de buíndo, as�im, para, que sos "homep.<; IlJ.'aia'nQ_S ,te;n

qUe a' 'prin2ipal c;usa diz muitas l'(;.giÕes antes
� sUb-

'

se 'acom(J'flad,1, mlÍit'(1 fac:l-,

respeito ao abandonQ em desenvo:vld.as" l)assem a mente' ('e' quiçá, rnuitiJ '('J-'
que' muitas popui.aC;t'e, de' ser OU7)r::unes e' A{o:lutivas. 'modamerite�l, i1 sua: situa
nosso litoral tem vivido a- Sabe8o,� ql'e as terras 'ção

� de ele'.uent,iJs . mar.·,'j

tra've1·· destes quatr'()centcs fracas ou car;'�adas se' de- nais:_de 'uma população q�e
anos de, povoamento de 1Terá adí�:onr:.:, adu,bo'l ou - deverá e qa':i' ãe fat,) pre
nosso ,Br.asil. Abandono que fertiliz"tntes .prra :we' el<.s' ,

cura a!cánç'ar l;1[)lhol'es di

�o� não sabemos a que a- voltem ·:,s '?onaic;ões de pro as para .�ad t um ql' per si:

---r._;';_-'::"'- .._..;.....;. ,tribuir uni,a vez que as po- "- dutividade. 1\ :.r;ia t:J'OS5<?!- e para toÇlç:J \?ivem quasi
pulações de. nosso litoral, ra mas 1':e"11 ,por" 11-:80 ('iara que.' exc!usivam'el!te uma'

,

em geral prod1.1toras do comparCl;';"i') pOd;eremos a... 'vida' veg'etativa, através

pesca.:do 'atrayés dá, c-xplora quer do' interior como ,do ,das_', pos�;ibnidade.o: que as

,ção das' a'guas de nossa cos firmar flue �ertas regiF,es "ágúas do mar "ll1'2S afere

'ta bem ou mal estão con- litoral, ,'est�l) n,"l. oer:;imdf}n- cem,

�-tribuindo para a alimerrca- cia da apli::1l.6�) dl� fenili- Este é qrn 'dos aspectos
ção de nossa gente e, c�n- zantes p�H·:t a sua reeu�e- que deverfpl1rJ$ proc'urar
sequentemente, _para a eco ração. Estl�s fertilmarJtes mudar e sem o que. ácre-
nomia geral poderão som.ar vários re., .ditamos, pouco c"l1seguire"

Não podemos em sã, quisitos ou ..-er�m COêl1púS- mos fazer í)rge. que sacu-

consciência, pro�uràl' cu'l- tos de umr. rrultiplicida0(' damos os no'3'3)'3 praianos
pados ).'l'1,ra esta SitU3Cã,) de fatores tais CUl119: F.dN.- para a C(')pé�ac:.l')- cúm as

.

em que "'ivem tàis pODu'la- cacão. no sr.mLio, lato da demais' p::;Plllâ,';õ�s de nos

ções. P:JdC'110S, ,Jatr) sim, palavra;' Forn€,pt'1 da Pro- 80 vasto territór!l). Urge

dução at�.:tvss :1a 'faelliàa- qúe pr0Cl)'l"�n�,G� fazer" com

de de crérEtJ I:,ara compra 'que êstes mesmos ,110mens'
e melhor a (on�equente' entr�m pira, a compl'tic:ào,
dos materi\:üs ele trabalho; gerál qu:! muit,) os benefi-'

Existem no' mundo.j, se

gundo afirmações, de mui
tos .enten.ddos, um gran
de número de, países sub-

�-----------�-------

O(jonfopedia'�,ricaCHn�ta
Dra Iara Odila Noceti Ammon

Método psicológico «ioderno es�Ciali
i<'l.do para crial1ças.',

Alta rotacão .

ApliC::lC30 tónica' dp flúor (nàr� 'pI'�vel1
,>�( ,:j� ('�rif" (lapt8ria)

,<\ +r nri� bm'hpm sr':'s i',

Si\m,ontp ;>0tr horn maread;,;
,

5l. �� à� 12 p ,la� 14 �<l 18 hora�

,

CHDic� l'p fantiJ
,

'

Consult';rlo' rua Jerôiümo Codho - 'lO, ':325
mconiu, ?07 Ed Juliet.a Fon(=': 2495 -- h0
rárin (Jé1P 14.�O HS 18 h!'

,COl.ó.íabiJidade - �

,

Econo)nía - Aclvó
cada Imp0sto dé Renda - EmT,rêstimp �

Comrulsóric - Reavaliaçãg. do Ativo das. r' "

Emprêsas (Lei !357) - ltnnôsto, �diciona jWmnr.eoada,
de Re;1da (Lucros Extraordinários. Casal com 2 filhos pn-'

, cura· emprega:da para' to-
.

Escritóric: Rua tons Ma.f:ra 57 . do. o serviço e. que' durm?,
Caixa Postal. 613 ,-.' Fone B83':" no emprego, Paga-se bem.

Rua Hermam Blumené! U
21.

Localizaçho, 2m tais luga': ciaÍ'á e, em cOl1sequenf'ia, '

coláborará pa.r!l Ij e,lgran- �
deciméhto de todo o E�ta-,

res ,ou 'regl{,t�s. rle elemen

tos n0VOS unbu [(fos' de no-

vás" id�ias e melhor prepa- do e do paÍ3. ...-

rar10s pan, a trElba1,hô prli-' Florianópalis, 6, de' feve",

prio da região; Combate" reiro . de ·19lb_
ainda atrav,(�s d-i ori01�t.a-

\----------

,

Côrta da alemanha.�.
.,

'

,;����::�l���i
,

'SANTA CATARINA PREÇISA DA SR 59

Opori'1mlôades em Imóveis
CASA NOVINHA DE ALVENARlA, BJ:lON1'A PARA MOR.'\R Bem funCÍo

na] - Com 3 quartos e deml;tis dependênéias.
Pode ser visitada de 2_"t a sábado no horário comercial.
Com entrada de Cr$ 2,000.000 e saldo em 20 meses,

Rua SantC's Saraiva esquina da Odiion Gallottí no Morr,o do Geraldo - Es,

treito

Todos os p�a 'O�

cionais do� ,-�ov,�mo� 'levem

'sir elabo-:.'9.rloS e ju�g::t"0f;
soh o !'s0e��';o DO rI escimen
te econôl1' .

" �!, longo pra ..

zc
I

- Na Run Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende
cias - Tôda de, tijolos. As cOl'r'='1t(>:� '1)(l1!ti:!n�, 1::;.

;� nnameric.'l.n,)s 1ue. 'jul
f �!TI opa'! tmE'nto dE' "ro

yr,lties", D �te':,: �?, e llcen-

) Leão.
,- Na Agronômica casa de alvenaria cem 2 residêndas: Na, parte de cima

2 quartos - '2 f:alas - cozinha e banheiro; Na parte de baixo ..,- 2 q:mrtm: - sala

-cozinha e sanitário.

\ (
,

- Estreit( - Rua Balnefirio - Gasa de material com garagem. Terreno fren

'te para o mar e fundos para a Rua Balneário medindo 1(!,40 de frente por 54,80 .

de fundos, Preço facilitado, Entrada,mlnin1a.
' '

_ Fina re�idência a Rua Visconde de Ouro Preto - 2 pavim�ntos em cima 4

qUlM:'tos - 4 salas - banheiro - çozinha e varàndão: em baixo <1 salas - 4 quar-
• tos e dependências sanitárias.

_ Casa no centrá - Otimo ponto comercial - Rua João Pinto com fundos

para. o Caes Lib�rdade.

_ Praia rereque - Casa nova �em S�I ballitada - 2 páviÍnpntos preço fa

cilitado., D E C R E T O N. 242
- Praia - Laroa da Conceição - Casa com um grande terreno. Boa opor

tunidade para loteamertto.
AUTORIZA PRESTACIONAMENTO

- No Jardim Atlâtico - Terreno bem localizado - meta"e dos preços cor·

re�L
'

O Prefeito Municipal, de Floriim6polis, no uso

tribuições que lhe são eonferidas pelo artigo 6.0,
n,o 655, de 29 'de dezembro de 1964

;, ,'. 1

,
'

\

- Praia C"qll�iros - casa de madeira de lei �a praia da Saudade. Aceita o·

Certas, Bom preço,
'

"

,nECRET�

- Casà 110 centro, - Rua Conselheiro Mafra � Otimo ponto para comerCio
_ Casa com 3 quartos - 3. salas - cozinha - ba�heiro (' dispensa.

- Somado Comercial e Residen,cial bem no çen1i;ro - Rua !\rcipreste P>:tiva,

Na frente do cine Ritz, No terreci Loje comercial p p.sni';6rio, n,o, alto ax:npla 1'e·

oldência.. Possue (linda atnplo porão parrá dl:lPá.:;itó. "

_ Aparta1Y'�nto no centro - Edifício Eduardo - 3 quartos -- sâla - cozi

nha - banheiro completo - terreo - Para a venda' ou tropa por carr'o.
'

,

- RU8 São Jorge 0.0 51" Centro _ Casa de alvenaria com 2 salas '-,2 quar-

tos - Banheiro' completo e c0zinha,.
.' ,

i�
- Teneno em Capoeiras - Otima localização de esqi$1a - Preço'f::tcilàta�

do - Oportunidade Unica - 16 m x 30 m.

/

-.,Rua Bento Gonçalyes - travessa da tonselheiro Mafra,- Centro,'- Casa

com '2 quartol; ,2 salas - cozinha e banhuiro compli;lto
T<?rreno em Joillville - Nó Jardim - Colon Bairro Boa Vista Otimo Ter

reno;

Paulo Goncalves Werber Vieira, da Rosa
a Pfefej;to l'4qniçip�l

CINEMAS,
C}�NTRO.

São Jose
"

Fone. 3636
,

ás 3 ,e 8 i/2' hs.

stev� McQueen
Shirley Anne Field-·

" EM '-.

o AMANTE DA MORTE

censura ate 14 anos

Ritz
Fone 3435.

ás 5 e 8}/2 hs. ,

Tom Try.on
Ber;verly ,Garlat1d

, - EM·-

- AUDACIÁ DE UM

.VÁLENTG

Tecnicolor
C'ensura' atf 10 0:n08

Roxy: .

ás 4:e 81/2 hs.
'Robert Wàgnf-r

AMOR, ,PRELUDIO DE

MORTE

OinemaScope - Teçn;color
Censura até· 18 'anos

Glória
,BAIRROS

---'" -""'il)
" W

Fone 6252
ás 5 e 8 1/2, 11s.,'

Maria Felix

ESTRELA' VAZIA

,I .'

. ,Censura até 18 anos

pensura até 18 anos

Império
Fone 6295

ás 81/2 hs,

'Miguel, Aceves Mejia
Yolanda Varela
Pedro, Vargas

HOMF,:NS
'

DECIDIDOS

Censura até 10 anos,

Gerard Philipe"
Je,"tnne Moreau

-

. Anhette Vadim

LIGAÇõES AMOROSAS

Censura até 18 anos

�ua., h4DCluo '"

aca Cl)nsellielro Mafra 118 - Tel. 8022 - Cab'" P08W.ll
- Endereço.Telep-iflco "O ÊSTADO�

GERENTE' ,

DOlningos Fernandes de Aquino

REDAT')R"\..l�EFE
Antônio Fernando do Amaral e Silvf,o
l)EP,�RTAMENTO DE EDITORIAL

João Fr::,_.ci�no vã� Sepetiba - Pedro pn'llo Machad,
- Osv-aldo Melo -:-- Divino Mariot

/'
,

l"UBLICIDADE
Osmar Antôulo � chUnd\'lei.n

DEPARTUIEN'l'O r:OMERCIAL
Dívíno Mariot

.

COLABORADORES,
E'rof. Barreiros ,�lho, Prof. Osvaíno R.odrigues Cabi'alJ:

,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu,

'

Prof. .Othon Gamar
,Lobo E'EQa, Ministro Miltori Leite da Costa,' Dr. Ruben!
,Costa, Coronel Cid oonsags, Major Ildefonso JuvenaL

•
,Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío SOlU'es,

,

_ Osmar Pízaní, Dr, Francisco Escobar Filho, Zury Ma.
,(mado, Lázaro Bartolomeu, Raul. CalÇias 'Filho, M,arcilio
M.edtliros Filho, Luiz Henrique da Silveira, ,A. carres ,Bri
to, Oswaldo Movítz, Jacob Augusto NácuL, ,Major ,Ed
mundo Bastos Júni:Jr, C. Jamundá, Jabes Garc1a� '1'{elson
�rast.�).er, José Ferreira da Silva, Clemenc,eau do Aln.a

�a� e Síl'Ja, Jaime Mendes, Cyzama, Jose Roberto :Sue.
�hAlf'r, .João José Cald{lira Bastos.

'

João.Nilo Linha:-es.
Alfredo Silva, Beatriz Montenegl'o D'Adnnpora'

'

, ,

REPRESENTA1,,'.fFS
Il,epres0ntaçõeõ A.S. Lara Ltda, .Rio (GB) --, Rua. Sena.
do" DaUas, �O -:::: 5.. andar - São P:<l,ulo - :Rua Vitória,

,
iífi7 � conjunto, 3� ...,... Belo Horizonte - SIP -, Rua, dOS

,

Carij6s, 558 - '20 andar - pnl'to Alegre - PROPAL --

Ru-a CeI, Vicente. 4.'56 <.- 2· andar. , '"
'

t\nuncios mediance �ontratú de ac6rdo com a. taoeltr
p'm ,rigu1'
ASSINATURA ANUAL Cr$ 10,000.00 - VENDÁ AVULSA
Cr$, 50,00, ,

.

,

,A e'lRECAO NAQ SE RESPONSABILlLA PELOS çoN
CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS AS�tNADOS)

- __
•

a. -

I

TRATOR (INTERNACIONAL MOD. 'fD-6
, '.

. '

COM LAMINA. TRATAR COM O SR. HE,

LIO AV. RIO BRANCO 43 SOBRE-LG�

JA, TEL: 23-9349 ,ESTADO DA 'GU...f:..J

'NABARA.

__. -=" .

":lt. ,--......__:__._

RE)cMA�CA � E PA�ENTES
A�entJ Oficiai da Proprieuane

tnrlustria1,
Registl

"

&: márcas natent� de invençá<
nomes comerciais; ,tít,.Jo� de estabelecimént<'

,
.

insígnias /frL.3eS de' pn>pagand? e m�rcas df,
exportpções

Rua Tenente Silveira" 29 - 1° andar -'

Sala J ,- \lt. S �!l Cflsa Nair _,. FlorianópoliC?
- .Cai1tf' 'P.f)s1:Ql, �'1 _- rO'1b ZJ'lZ
'. \

CONCURSO POSTAlISTA
Nôvo ordenado: Cr$ 21't).OOO,OO A-

POST�I.AS de acôrrlo com o nôvo pr6grama '

Livraria Record Ltda. rua Felipe
Schmidt. 14' - Fpolis.

.

Exames -, iunho de 196,5
Atende pelo s,ervi�o de ReemboIso:Pos

tàl- Preço Cr$ 9.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE LAlBUTA

CONSTANTE EM PRO]:J

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

•Cóm Cátegoria
,

•

"-

I
•

Lutando contra um ad
versário possuidor de um
"team" realmente . forte
.em todos os sentidos e àn
gulas, o Ftgueírense . conhe

ceu, na tarde de anteon
tem, sua primeira derrota
em seus dorniníos. Perdeu
pela contagem mínima pa
ra o Grêmio Esportivo O

límpico que, assim, deu
um grande passo para ;:tl
cancar uma das duas va

gas da zona litorânea para
as lutas da etapa final Em

disputa do título
-

máximo
do Estado correspo:::1dente

ao ano passado.
Foi uma batalha quase

de igual para igual, cem

(lig,eiro predomínio técnico
do esquadrão ortentado
por Aduci Vidal. E' e.�rt(j
'que o alvinegro local InVéS
tiu .mais vezes na ànsia do
gol do emp.ate que acabg
da não vindo. Porém me·-

.

lhor se defendeu o Olímpi
co e, no centro da cancha
conseguiu dar uma de-

. ,

REDATOR

PAUW MAC ADO

COLABOttADORES ESPFJCIAIS.
MATJRY lBORG1i:S � GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

MAR'IO INAéIO COELHO - DÉCIÓ BORTOT,UZZ
RUI 'Lémo - M'ILTc:1N F. A'VÍLA - uRILDO LISBOi'.

A13E'tÁiRDO ABRAHAM

monstração eloquente de
futebol adiantado, coru Pa
raná esbanjando classe e

a:r�or combatívo 'Indfscutl

ga- acorreu 'aos>27 minutos
do prímerro tempo, quando
Joca, correndo .pela .dírerta

cal'. a�iroU:. to'rt�, .tendo �L pelo-
velmente trata-se de 'üm . O· ataque, é bom f) mr.no- ta tocado.' a. perna de. Sé r
c.rack alutêntico, tenda no bra bem com 08 do mcío gio e .entnado., confundido
match de anteontem pcntl do .campo. ,POÍ'ém um .dos o' goleiro, que ;�ftct:l n.';de ,fa
'fÍca:do entre os 22 h0.!11enS seus íntegrantes ciaudícou zer .;par'a:, 'evitar) que a bola
em campo. 'do' princípio' ao ftTll:' o ex- fosse (;'f� encontro .. a') '),11:-
: O }ôgo caracterízou se tii'éma·. canhoto ·Rmmldo bante. Pouco, de�'oí.�, quase,. .

: .

.

pela supremacia doe 1).0- que nos .paveceu. estar. ne- que, ernpasava o F'h�';llejren
meus da ,retagí'ta:r�1[t sôhr» cessítando .

'ele' . maior pre-
-

se, 'Valérlo chjfftúu roree e

os da vanguarda, notada- paro físic'�: O �a.r'1·J('nro riu:, Barreira espa1ty'f)u' sobrar
mente da parte dos \·j!;;ran melhorrs·!'. julgar jJehs':11 do' a bola: ;Ji'1:t�' Cavlcs R.o
tes que souberam explorar tervencôes que prR';':,:JU berto que tudo ; -r.do pars
melhor as co:htliçCes do ío Porém c. i'helhor d ';"0::1:1. da Marcar,' chutou trace, ense

go, fazendo com que SO'J:·.e tarde fvi pratrcar'a por To' jande a Zezinl1,) salvar o

os elementos mais pel'l�·o-. cely, aos 39 minutos, c'::: :'.').
so� - Ronald'o e Wilscn

los Roberto .� .depoís
tivessem surgíd i oportuní
dades . ele o:uro.;t para mar- .

tempo, de um cnut= vtoien
'fôsse exercida uma vigi- to de J �:'a, des V1,,1 :1.::" pcP::) Arbítragem fraea de Lau
lància impiedosa, !.n�'·er·.en C01'neT, :lois minutos l,),\3 c'ino Pedro da Silva, auxí
do elogios as condutas de ter Rr)[út elo (do Olhnp ico) Iíado por Arno Boas é J:)
Orlando e Roberto, com perdido 'húa opm Guni:'lc:Hle, ü de Souza. Tddo's pertl':l
Nilson no meio par[<, r;t;;.l�

,

ar'retnat��ldo nQ trave:ssao. cem ao quadr,) Jr arb:r.ros
quer eventualic1adc, f'll- No Figueirense, 8� ·'ti1 rte da Liga ltajalensiO.
quanto que na la�rcl'à). tI!.- Joce1y, _iGgaram o.�r,� '�Vr'li'- Os quadros atü,:ln11l1 ,1S-
reita se firmava. c:e minu- reco M'"t' el H l' \- ,sim cons.tit�üt1..cs:, ,,:0, � e ltLln. I ii -

.'

to· para minl:lto ) col:Jrerl lério',� 7,czinho. Arcy me- OLIMPICO -- :S�rrojl'a;
zagueiTo Zezinho emj)')l'a lhor qn� Cari:l.los Ré111ert,0. Zezinho,' Robeún, Ni:;;cn �
aos seus policiados --- Car- e R,oI1a.1,1.o e vVil')�·l'. bem Orlando; Maúro e Pa::ar:?

s,, --C-------�----F··-;- C
. vigiados, nada p'Flerlm Lila, Rod_rigues, Jaca (' RG

.. •

t'
. .. .' fazei" cmj�orà se e"ff;rGas,,' naldo.

. a,o ris ovap .,'.' sem. E.:E·) e Sérgio a�,ern3 FIGUEIRENSE -- Jocely
regüla-:,<có:. Marreco. FdiO,. S.·�rgir, !� i'l'la

Elege Presidente
.

o poMo �nioO
:'a ,:,e- no'l; V.lffio

'_I_-Ier_,r:l1n'
,,,-<- ,,�.Em R{:união- realizàd�. q1.linta-ieira Pró Nos,·demais.�entontr9s fQram Ve'A_fe ..

xima passada a atual.Diretoria do São Cris dores Amér�ca, Hercílio l.Ul, Guaranltóvão F.C. elegeu seu nevó Presidénte, Jél
.

que o que vinha a·testa dos destinos do CA- e MárciHo; MeifOpol· abandonou o
ÇULA DA VARZEA era- e:m carater pPCiviSó gramado a'pós 1,er .0 Guiran.líriO.

Quatró Candidatos foram escolhidos 'e,mpatado
pelos membros da rDiretoria par� con�orrer Com mais cinco jor(,J3 reu o placar logo aes f!E;i,s

ao Pleito. Após as eleições que transcorreu prosseguiu o campeon<t!:\) :�1il1utos quanc[r) o iateral
estadual catalincnse, 'Frto - Tenente aUrou' Jf' longa

na mais perfeita' ordem saiu-se vitorioso o sentando- resultado. até ,,:::r distância, saiu rb meta Q

sr Niltom Cunha. to ponto normais, po-rp '�l., arqueiro Carlo3 e fui (')1-

. surgirído o abandono do coberto pejá pe:ota do en-

Pessoa ligada desde a 'muito as liJe,s es- gramaGlo pó!' part'e do lVre- tão o comand·1.!�G,,) I'5�':;io

portivas, tendo mostrado suas boas qualida- tropol, como o g-rrrnd.e "se para aS<:II'ar o. tçn1:0 in?u-
• não" da ror:1,c. guml da partI.:b,. Toda via
des a: testa de outras agI'eínia,ç0€S Var.zeanas aos 18 rninutos, (' Guarani

tudo fará, estamos certos,. pelo São Cristóv'ãc AMERICA SURPREEN1DEU chegou a' um empate al-.ra

F. C. q�e começa a despontar corl>lo uma da� BARROSO vés. de um pem..H;lf\d8 wá-

xima, ,cobrada ·,�(li· Joel.

grandes forças da Várzea
De Parabens, '() Caçula' pela Escdlh::l e

os nossos votos dé feliçidades e leliz gestão
para o sr Nilton Cunha.

arco , arrematando

Io.r(ge.

(.'- América sut'�J!.·eend2tl
a equipe do Almi;::H1te .Bar
rosa na· 110ite ·-1(, ,,;\bf�do,
na abert/ura da primeira
rodada do returll0

Na sequencia (1J :.ance. o

arqueiro Rubens :,tirou a

pelota cor:tra o árbltnJ, 01'.

denando êste a expuls.1o
do gramado

\
C;,) (l,rc;lJ.BiTO

€lo clube alvi-vE1:cle.Venceu o 'clu)i)!� :lI'll�l:i�'1-
no pol' 2 x 0, com Ve'.'.1l.8.

gem parciúJ ja 218, rri'11ei
ra fase por 1 x 0 �en�o de
Pedro Ivo.

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

Na zona Serrana o Santa Cruz é líder
Com a deáota do Int"f- com 5 p.p.

nacional de Lajes fi'ente 20. lugar: Internadon't]t
ao Guarani e com' os pGn- com 7 p.p.
tos ganhos no Tribunal o 30. lugar: Guarani cem 9

Santa Cruz isolou-se na 40. lugar : Cruzei",:) e Co-

'ponta da tabela do estad:.: mercial com 10.

Aí, houve pr()t�sUlS rn:1,S

o juiz continue" irrecutí

vel, com o .:\<121>: .'�],)l, minu

tos após Ceixar 'j grumajo,
'�endo entlo o ap:tador es

perado 5 miuiJtos 3 dado o

jêogo por encer!.·lrlO com a

vitória do Guaram,

Ao final. Osvaldinbo '1 ü.

mentou para 2 x O, j)l:tó,�,r
com que terminou a 1')'l.rti
da. Arbitragem de Nilt,'.m

Chagas e renda de CrS
167.500 .aI referente a c':1avp "B" 50. lugar: Sadia com 11

cuja. colocação se apresen'::-" 60. lugar: Atlético com

ta da seguinte maDI;jl:a: p.p.

10. lugar: Santa Cnlz

O Prefeito Municipal de F10rm,nópolis; no uso das
atribuições Que lhe são c()nfp..-;n,:,� pelo artigo 6.0, da 'lei
n.o '655, de 29 de dezembro de 1964,

CONSIDERANDO que, nos têrmos da le?-,isl<>ção es·

tadual que a respeito dispõe, o prazo para emplacamen
to de veículos se ncerra no dia 28 de fevereiro;

CONSIDERANDO que, de acôrdo. com a legislação
muniCipal, o' têrmo final do prazo para pagamento do im

pôsto de licença que íncide sôbre veículo3 ocorrerá no dia
31 de janeiro;O Marcílio Dias . numo·

CONSIDERANDO que a divergência de datas acarre·tarde bastante' ,nspirfLda
.

d . � tará transtornos aos' contribuintes sujeitos ao tributo
conse�ulU er:::ü.ar s,�a :m-

•municipais mencionado,tagm:llsta, pelo Ir.ac·cador
de 3 x 1, o que, sem de
monstrar a ·ma,im· snper�o
ridade da equipe porl;uál'ia

. ante um' Caxias apativo,
sem V'ibraçi;io que aceitou o

revés acomodado.

O árbitro foi o sennor
Horácio Julio da Silvá e a

renda somou 'lOlU100.
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HERCILIO T_,UZ

CONTINUA
LIDER MARCILIO. DI '\8 INICIA

RETURNO VENCENDO
I '

T.J.D. deu provimento ao 'recurso

do Santa Cruz
A reunião do TJ.1ibunal

de Justiça Despoil'tiva, O

Santa Cruz de Canoinhas
venceu no protesto inter

posto cOI!ltra a CaçadoreI!l
se, ganhando o'" .pontos da

partida, uma vez ,-ne o Ca.

çadorerise havia incl'tlido
em seu time ilffi jogador

'Gainete no Pa'lmeiras, de São Paulo
o arqueoiro' Galnet.e do

InternacionaL de Porto A

legre, tão logo o Palmeiras
regr.esse a São 'Paulo, se

incorporará à ,dele,gaç:ão
alvi:..venae a fim de reali

a'lguns testes no grê-
.;de Parque Antartica. O
ElÍenfei ·arquei.rtu. ,ca'tatl..,

sem condição de jogo,
Ainda na mesma reu-

nião foram apreciados 06 .

jogadores Marre!!o de Fi...i

g,ueirense que foi suspenso
ao sursis, Ito ainda' do al-'
vi-negro e Roberto do O

límpico '. ambo3 absolvidos

Cumpriu a esquadra !1.er
ciEsta mais um difícil ccrn

p,romisso, atuando na cida
de de Joinville dial'.te do
Tupy. xias em partida que se afi

gurava equilibra :a, pois o

Caxias a despeito de ser

favorita, jogara. no reduto
adversário.

Desta l"ita ti percurso
será .:mtre Flori.<liJ1of,Oiis __ o 'Em Curitiba _--=- Primavera 2 x Agua Ver.cl€

\

O, la. melhor de três
.

Em Paranaguá ,-_ r Seleto O x Agua
.

Verde
.
O, la. melhor de três, zona sul

. 'Em LOndrina - Maringá 2 x São Paulo \}
:
..... ,��"l-.����� . .:_:"" ... :., �

-

.", � ,- \ .�; -

, com-'esse--resu1tado o Marmga tornou-se cam.

A Federaci:io "'<tt'!"';l1lPl1se> ,J.·,_"H -

peão. dá zo.na norte.dp Futebol cou�.}:J.}Wl· aguaI"
dando a homol,)��açio da AMISTOSOS NO RIO GRANDE DO SUl
b�crição de SaIHa C:1tati-'

,

Wilson, Zezinho;
e 'Ca:rlos :Rol':re1'to
Como .partída

Ronaldo
Í/A:r;y)

•

pre14in1"-

� '; �

ram: ad ;'er�ários os counm

.

tos !ia ·;Flig'uei..-e:;ls:!"; e São"
Pau10', -vemY.'!1do f). prsmcí
ro por 2 :x 1.

O Mareílio Dias rCl:ep
cionou, na tarde de an

teol!item ao elenco d'J Ca-

Depois de. uma primeira
fase inferiorizado no mar

cador por 2 x 1, o PIeraí!ir

Luz, disparou tremenda �o
leada no Tupy, elevanda o

plaoard adverso de 2 xl,
para 5 x 3,. ao final dJS 90
minutos.
Vitória. de ex-pressão do

clube. sulino que assim ca

minha rapidamente . para
a classificação, chave )f.i
nal.

nemse qU'i' bl·ilha no Rio

Grande ·6.u a.. merce suas

indisc'litítreis qu:..ú:jalles té:!
nicas, poderá corresponder METROPOL,
a exp.ectativa. do tr.einado ..:

..
O GRAMADO

" ...

ABANDONf

na r, -em conttrruacã« .iH>

Campeonato . juverul,
.

fo-

sr e

OllZ aJV� OS
iOSOHOHVS

Passadas as emoções dei

cs rrrpeona;« .(';5tu,l.u3.1 de.
futebol de. salão, brilhante
mente venoi.,o pelo: Clube

Doze de
, Agôsto, volta li

,Fede'ração Salonista a cui-'
dar do próximo campaora

to da oídaôe que deverá en

volver, lbproxima,da<nvmte
dez equipes eIn i965.

x X }.

Filpo Nunes e ser co: ,tra

tado pela Socieda.de EspGr
tiva Palmeiras.

Depois de uma pri":'leir:
etapa sEím abettul:a de COD

t[l;gem, o Met.ropol ;(l1augü� ilao".�,•.., "",,,".....'"'."'. .,.____....__............t,

O arqueiro Fausto que
foi revelado pelo Clube Do

ze de Agôsto, acaba OB e�

sínar nova . ínsoríção pelo
five .dozista, permanecendo
assim mais 11E'!:1. tempora
da na agremiação <'la rua

João ?in�c.

x}:. x x X z

A Federação deverá con

vocaI' bre:vemente -ama re

união com os presicl2ntes
ou representantes creclel"
dados dos clubes, para or

ganizar a tabela, apó3 as

devidas inscrições.

Está sendo lJI'G�:r��mR.do
para b�eve uma rega ta pa
ra barcos da C18,.sS'2 de llce

ano.

Praia (!i:e Car,l'l'boriú. devel'!

do participar os barcos
Yara, São Fernc.udo" l\'te··
donho e Anita.

x >: x

Todavia, a entidàde sa

lçmi�a �tes. dISSO, vai DI

ganizar o seu calendárlCl

Ejue será observado para, a

temporada de' 1965.
'

Como gra:nde atraçã') f 8,

lonista dêste ano,' 1�remo3

pela segunda vez a disputa'
do Torneio Govel'n,vlor Cel

so. Ramos envolvcr:.do duasl

equipes de Santa Catal'1l'.a
e duas de São, Paulo.

,-�-,-.

�a ao carppe:nuto brasilei-
.

�o de 'futebol 'de "di.áo, ca

tegoria j1,l.ventl, que. deve
rá

.

transcorrer na' Guana
bara no próximo �és de

març,o.

o E C RIT O N. 243
Plxa preços para a apuração do custo. de reprodução'

�u�.
-

l Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas

atribuições que por lei lhe são confél'idas,

DECERTA:

Art. 1.0 São .fixados, para apuração do custo de repro
dução. atual dos prédios- existentes neste 'MWlicíj:lio, os· se

guilltes valores:

Construção de alven'lria Cr$ 40 000 p�m2
Construção mista Cr$ 30.000 pjm2
Constl>ução

-

de madeira Cr$ 20.000 pjm2
Pal"2.g'I'afo único - Sempre que o prédio estiver en-

'quadrado na categor·ia de depósito ou galpão, os' valores
expresSos neste artigo serão reduzidos à metade.

, Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, ês
te decreto entra em vigor na data da sua pUblicação.

30 de janeiro de 1965;

Paulo Gonçalves Weber Vieira da. Rosa
Prefeito Municipal

Ivan· Luiz Mattos, Secretário de Fínanças

D E C R E T O N.241
P1:"orrog� prazo para pagamento -de tributo

DECRETA:

"
,

.
".'

I ·

------ -

Píece rd esporfivo do pais
CAMPFi:iNATG ESTADUAL OONA

LITORANEA
/

Nesta Capital _', .olímpico 'I x Figueirense O
Em Itajaí - J4arcí,Ho Dias 3 x Caxias 1
Em Blumenau -' Guarani r x Metropol 1
jôgo inacabado.
Em Joinville - América 2 x Barroso O, no
sábado.
Em Joinville -.'_ Hercílio Luz 5 x Tupy 3

CAMPEONATO DE JUVENIS DA.
CIDADÊ

Paula Ramos 3 x Atlético. 3,
..

Ava�' 4 x Guarani 1

Figue'ir�ns.e 3 x São Paulo· 1

no sábado

CAMPEONATO PARANAENSE:

Em Pelotas _._ Fluminense 5 x Pelotas 1, ;0
sábado.

,

Em Passo Fundo - Grêmio 3 x 14 de Julho
L
Em Erechim - Ipiranga '2 x juventude 2
AMISTOSOS EM SANTA CATARINA:
Em Crici'uma - Palmeiras de S. Paulo 2 ,x

Atlético Operário '0
EM Lajes - Internaci0lll.al local 4 x Flamen
�ó de Caxias do Sul 1

AMISTOSO EM MINAS GERAIS:

Em Uberaba - Comercial de Ribeirão Pre
to 4 x Uberaba 1.

DACAMPEONATO PAULISTA
PRIMEIRA DIVISÃO:
Em Botuc2tu -- F.êrroviária 1 x Naci<mal 1
Em Santos - Portuguêsa Santista 2 x Rio
Preto O

Votuporanguense 1. xEm Votupor:mga
Francana O
Em 'Bragança Paulista _ Ponte Preta '3 x

Bragantino 1
.

AMISTOSOS NA GUANABARA:

Em Italo deI Cima -- Campo Grande·8 x

Misto do Botafogo 4
I

Em Pilares - Bonsucesso 1 x Manufatura O

QUADRANGULAR '�,EM PERNAMBUCO:

Em R·ecife� Esporte 3 x Náutico 2
Vasco da Gama 2 x Santa Cruz O

AMISTOSOS EM S. PAULO:

Ar�. 1.0 - Fica prorrogado até 28 de fev�ei1'0 de 1965,
'

o prazo para pagamento do imposto de licença sôbre veí- Na rua Javary _ Juventus 2 x São Bent@
cuIas refe�ente ao exercício. em c�rso. • . de Sorocaba 2

Ar't. 2.0 Revogadas as dISposiçoes em of!>litraTlO, .·este. '.

decreto entra�á em vigor na data da sua publioação_ l:Em Ribeirão Pretb Botafogo 3 x Guahal1Y 1

27 de janeiro de 1965

Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Prefeito Mu

nicipal

AMISTOSO NA BAHIA:
Em Salvador - E: C. Bahia 1 x Bangú

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Instalando-se hoje, em mas de funcionamento
Brasília, o II� Congresso Ótgãos. Jepslativos será

l1:Taciónal das '4Ssembí�i�s' �r' qUé" a importante
. Legislativas, a rep<;rt�elI).·
de O ESTADO procurou Ó
deputada Armando Calil e

com êle travou o seguinte
diálogo:

QUíJ,1 o objetivo principal
do conclave? .

O Congresso N13.cionJI das
Assembléias Legislativas reu

ne-se hoje, em Brasílía,
para apreciar a tsse d." uni:
fonnização dos Regimentos
Internos. Outras, entretan
to, �poderão ser debatidas:
Qual a sua opinião sôbte

,8 . unírcrmízacão 40s,Regi-
mentos Internos?

'.

A ídéia ,de um s6 Regi
mento ·Interno para as As
sernblét=s Est.aduais é exoe

lente. Uniformizar as, .nor-

dos
im- '

lei

seja desrígurada tõda vez

que (:l exija o ínterêsse ;llni-,
lat�rat' da corrente pçlftlea

/ .\

Bi!pos: �dO
fave),. 'do

Negado recursó inferpÔsfo contra
prefeito de Iaplnzal \

Não teve zanho dn causa'
o recurso internôsto oontra
a ele;�1:io.' nela Câ""'ar� de
Vereadores de Oapínzal, do
Prefeito. 'daouele município,
sr. COtismntino Mêncio.. Co
mo, se recorda,' em tumul
tuada eleição' ali. realizada;
em 1.9R4; (> Sr-. Mêncio, ao
obter' igual número de vo

tos que seu comoetídor, foi
proclamado vit,,"'i"so P'1r
;er mais velho. Não se con

formando, a UD!Ij ímpetrou

dominante. <;lomparei ' as

Leis. 'Internas _de várias Ca
sas l1eitslativas e volteÍ
dêsse estudo com' a convio.

ção
. de que as diferençaI

existentes não, têm essencial
razão de ser. Nem as pecu
liaridades de natureza re-

. gional se opõem à unlfor

��ç,ãó que S9'. pi'�,.de�
As 'delegaç�s pa-rlámén

tares que sé encontram' na

capital Federal estão .legal
mente capacítadas para de

cidir, em caráter definitivo,
sôbre a matéria?

-

Não. O conclave de Bra

sUja, tem apenas '. o direito
dá . sugerí-la" a�s que têm, 'o
poder de transformá-la em

lei. É .atríbuíção exclusiva
do plenário de cada Assem-

.

bléia o .procedímento detí-
nitivo.

'.' ,; _�,

Armándo Calil
..

--.---

'9'

O·, IES. o
O fIlAIS AII'uGO &lIAJUIí bt SA.NU CA1ARIN/.'" .-

Florianópolis, (Terça.Feira), 9 de Fevereiro de 1965
.J

,
'

mandado de se!ffiranGa.. jul- ,

gado há dias pelo ,Tuiz de'

F I d
-

P f' E'
.

MI"""
'

Dh-elto, r{n comarca rie Gu-
' .. '

t
,,' .

'

.,.

t I
::,",:l;.!:ote;�di=��t�: a ec.men o oe rer, cmen o "",aus.a
tado contra a nreseI).ça . do '

.

vereador nessedtsta na Che-

C"
"

'

d' 'E'
.

d'
� ,

���s=� Executivo capínaa- ",on�;terna'cãO em te o ·0 ."
'

sta· o.O sr. Constantlno Mp.ncio" t
azora contírmado no pôsto
nf!ia n",ls;"l'''', d'" .Tn<;t.tt:R. esc

j:q P'(\.,P....,,�"�". Cq'11nz" 1 des
de 1° de outubro de 1.964. '

.
.

fazer apelo em

padre Lage'
não p�'éier autorizar a hos- s6 a' Justiça Militar 'poderã
pítalízaçâo do padre '-Lage, consentir na transferência
cujo estado de saúde inspi- dó sacerdote preso.
ta cuidados, salientando que

BELO HORIZONTE, 8.

(OE) - O bispo áuxiliar de
Belo Horizonte, D. Serafim,
Fe1"nandes de Arf!uj'l, vai
soli,�itar a' interferên�ia de

bispos de Juiz' de Fó�a, pa
ra que o PJ3.dre Franc!sco

Lage, preso. pela 4' Região,
Militar nos primeiros (lIas
da revolução, seja trànste-

.

O PSD' 'conseguiu ,vitoriar

rido" ,pa-ra hospital. O padre se na renovação das Mesas

Fran�isco Lage é acusado daS Câmaras' Mún�cipàis de'
de subversão, estando' ser. Tubarão e Laguna. 'Neste
frendo' de grave distúrbio municípto, os R�.s�,fl,qUst�
C'1rclíaco. . c013��i,r�p;l, etp c9Jj,g;Wã,9_,
BELO HORIZONTE, 8 ?,' pres}sl�cia .,de seu légis

(OE) - Continua aealnadO la.ti.yo o vei'e,ad,or �l1gelo
o Padre Frandsco l.arre. O ��ch�9, das -Weil;as. .do
Gal. J)tr<>lan, C"lm:cul.di'nte: d� Partido' S9ci�1 tR,r.,9gressi1?t-t:
4' Re'5ião Militar, infJrmo,� As �rticul.!li'õtJs 1?,@liÍ,tieas C\e

,��--�'�.�������----���,,��.��----

._ ---'''''':''-�-''----_-

PSD ele:ge presidentes de Câmaras

. !

Ex;'fado5 Ct��n�j Prol•.51jm

Laguna foram conduzidas
pelo dr. Armando C�lil;
JiÍ em Tubarão, segundo

infQr� do -qeputado que

répre.�ent'l. aQt;el;t comuna,
.

Sr. Waldtnnar SaHe�, foi

ampla e tota.l a vit6ria do

Part�do Social Democrático,
que elegeu toqos os ,compo-
nentes da Mesa Diretora da

E I J I, n I
'

·

��::�a�:;;�:!::�:;é-E· DCOn ro· Plloson � H:eXIS •.•
" I , \

tU,I).8S 'Tei�eirJil; vice,presi-
dente Esaú Amstác:io Tei,

xeira; 1° secretário, 'Luiz
Napoleão: 2° se-;retário, Sa1-
vadar Joaquim Nunes.

SAN JUAN. ·DO PORTO 'tretaFlto, chegQu ,'3. San

RICO, 8 (OE') __:_ 5 organiza� Juan,. para foment.ar a tro-'

ções de' exUados cuhan0s ca de 100 prisl'meiros. euba,
mont'3.ram piquetes em fren- nos por med{eamentos, Juan
te aos I Consulddos da In" �ÇJbled,�, sàbrevivenie da
glaterra, França e Espa- luta trav,ada na pnia de Los

nha, protestando contra á, Coehinos, . é represent-:nte
mimutenção, de relaGõec; co- fie '=3 On!Jin''7,q�Ões anti-cas

n�ercir.js dns 3 uàlsés com o tristas. dEi Miami. .-

:te�ime de Fidel' CastrJ. En..

. HE(K Será' Hom'Jnag'eado Hoje.
RIO, .8 (OE) - Será �o:. RIO. 8 ,«\)E) - O general

menage<tdo aPl?nhã em súa Mourão Filho, ministro do

residência 0 Almirante' !$fl-
'

Supei'ior ''tribunal,. Militar
'fará um discursb de sa"da

ção a.o: almirante Silvio

Hp.ck na homenagem que
êste receberá em 'sua rc�j
dência amanhã, Os promo,
tores ,da homenagem infor

m'anl!n 'que está assegu""ado
o comna'recimento' à ceri

mQni" dos !!'''re�hpls 'Euri
co Dutra e omuo D�n'z e

do a'lmi.rnnte 'Augusto Rad
. macker.

via Heck, notadamente pqr
mentores da revolução .de

março.
-

O ex-ministro' ció
Govêrno Jânio Qua,dros. já
fez de-;laraç6es, dizend�-se
fav�rável a .. reali.7.açíú>· de

'elei�Õe� prop.;ra"'1ad'i's par:a
m.nTGO em S,ã0 Paul"). UA. re

v,...lu�ãci, frisou o Aln1ir�nte
Sflvio Heck, foi feita pela'
,der'lOcradfl e as eleições de·

vem ser feitas c')mo m':,nda

o. éalendário eleitoral. � : ;..

l.�

Esposa, dos. Chfne,ses�com o

',t4'rn[sJro da JusHça
RIO. 8 (OE) - O Minis� JU1:itiça para' o

.

govê'rno
tro da Ju;>tiç�, sr. M'lton bra�ileiro dec�arar ino�en

. tampos reGebeu em audiên- tes e determínar a. sua li

,eia as esposas '?OS quatro. berdade. Disse o Min'stro
chineses presos na Guana- Mi.ltoa Campos, que o Exé,

bara. A audiência durou cutivo se limit::. a cumn'rir o.

cerca de 10 'minutos. Fo- que determina o Poder JU

ram pedir 30 Ministro da diciário.

Fn'm�nt'o �or"col-a no Ceará
RIO. 8 (OE)' - -O ,'�inis

tro da Agricultura e o Go-·

vernfld/)r Vir.gilio Tá·ro.ra·

cio, Cear<Í firm"rI'l,m .
conv€-

/ ni,... n':lr<> a �'l'p.c'l�ão d� ··um
plan'1 de f""r"ent�. !1gr��ol"'

...

na...."p1e Rc;t".;(). "",,,,"fi,-nte

emprego de 520,mHhões de
cruzeiros, que' constitu�m' o
-------.,.- -

,saldo das . dotaGões. orça-
mentál'ias do .f'xerchio p"s
sado. O convénio 'est�bo.lece
que será dada ênfase e�pe

cial ao llU'1'1ento da pr�duti
vídado. das culturas da uva,

alp;0di\'1. 'arroz, batata e

mandioca.

, ____

r f
� ','

d
- Fd

,...

]'Bere ara e ... utarao
I;
-o Tit.nl�' da" Pasta . da

.

E!'I,l1�a"ft'), nAnut.:ido r,puro

Loks, re�e�e]1 em au�liRnc.ia
nh (Ha tip,· nnt.p1'Yl, e'''1: S!?U' ga-,

bir'"te de tr"b'31ho �s se:-

/

sra.Eliza Cláudio. Aguhr;
Ana- Cal'doso; sr. Lóurival
M"tós Rodrigues: sr<l. Wlda

Martins; Zulma Ga.ma Fer-

reira;
(

'va: sr:

sr. Walrlir .T"ã() SU

J0sé CaY'li)s Bnstos;

Den'l'_r'"r'f1"'c. '!."""'Y�'·\r,r'�-.. C;"�:l ::;

F""a...;oi ...... 'P..;�·.f.�""'... --11"Y"�·-· �-�_;re-
tárlo da Ao'ri"ll'hlr.8,., DAnu

Antônio Pichetti; sra.

'�,

do S 0utiques e sra. Jamili

__ o _ • .,_�-;---,.. ••_ ...._,:. ...._ .._

G 'D'r-eve em t.J}m�'
ROMA, 8 (Ol�) 1_ ,G,reve

de 4 horas. para}i'lou hoje
os transpurtes urbanos das

subúrbios de Roma. Os tra

balMdore� protestavam, con
tra' a decisão do Ministé

'l'io do.s,,; ;;!T:rQ.a;spql't��, ; i que
éedeu

'

à:' 'e:�pr:ês,,'s;.' .pb;!a.-aas
algumas linhas de" c·õl-eÚvos..

'

le� Anti DTruste
SÃO pAULO; 8

..
(OE)

O Presidente do Conselho
Administrativo de Defesf1
Econ(llnlCa sr. Tristão 'da

Cunba, deverá entregar ao.
Presi'ctente Castelo Branco

�� p�óxima semana, pro
posta de um 'icôrdo bi,lat�
Tal, ofere'�ido pelo,Govêrno
dos Estado,s Unidos para.
troca de, informaêões e co
lab''':ra�ão" .A·medidH, teria.
por"ábieüvo' a aUli.riarãei' da
lei ,anti-tr.uste uI;> - Erasil.

"

J

Pro1essôres
Presos
BELO HORIZ0:NTE,' 8.

(OE) _:_ o' Canselho ,de Jus.,
tiça !ia 4' Região Militar se

I ,diado em Juiz de Fom, aca-,
ba de decr;tar � prisãO pre:

•

ventiva de' 4} pro1'essore,s
minei.ros. entre os quais o

sr. Edú de Vasconrelos, que
se enrontra atualmente na

Europ'a.

.,
Cnntril
NOVA YORK, 8 (OE)

,Em, si.naI de protesto nelas

bomb",rnpir)� norte-ame""ica,
nos ao Vietnam do N"rte;
uma centena de rne.."hros
do Movimento JU\re'1tude
contra. fi. ({llerra e ri FaCis
mo. re,<llizou

.

l1·Htni:t'ec:t.a�õ"s
em frp.llÜJ '::I. se·i:e da' O'N'U.
Anr'\s de1"fi1n,r oe1fl,s' p""o�i'Ui- .

crit,nri('l� do
_
·Q87"'l:r;r.() ·dp Tl}

f01Tn8,.,(iF�s dI) Exé"CiVl, "Não

.(
se

Faleceu ontem vitima de

mal súbito o renerando ca

tarínense Dr. Othon da Ga-
, ma Lobo D'Eça, um dos
mais ilustres' professôres
da -Uníveraidade de Santa

Catarina,

EscritQr, poeta e jorna
lista o extinto destacava-se

em nosso mundo. político,
social e cultural, onde gran

geou a admirar;ij,p e o
.

res

peito de seus " concida<;iãos,
mercê sua elevada cultura
e brilhante inteligência,
sempre a serviço das boas

causas.

Professor Emérito da Uni

versidade, ex:-Secretário de
Estado, p'r�sidente da Aca

demia Catarinei1se dé Le

tras o Dr. OthO!l da G,'lma

Lobo E'Eça, caracterizava
se pelo espírito' sempre ale

gre e pelo grande" coração
que possuia.

�
"

de prestar-lhe uma última

homenagem, I' llt
.
Ao 11:""0,0, que partiu ru

mo ao cemitério do Itaco

rabi às 17 horas de ontem,
compareceram centenas' de

pessoas: eram amigos e ad
miradores 'do 'sáudoso, ca-:

.tartnense que se. uniam na

dor e no pesar
.

à família
Gama Lobo D'Eça pela ir

reparãve! perda que acaba,
ra de . sofrer.
Deixa o Professor Othon.

da Gama Lobo 'd�ça, víuva
a exma..

'

Sra. Ilda.. Lobo

D'Eça. e os seguintes filhOS,:
Miriam D'E�a Neves, easa�

da com Solon Costa ,Neves;
Siomal'a

. D'Eça Morgenrs
mento reper<!utiu em San- tern, ca,sada

.

com Maximi
ta Catarina, faZendc;> com liano Deodoro Morg;enrs
que, numerosas inanifesta� tern; Luiz Fel�pe da. G'lma

·

ções de tristeza e pesar 'co- Lobo 'D'Eça, casado com
·

meçassem a chegar a. sua. Eurídice Luz G"'1'Yla Lobo
residência para onde aflui- D'E<;:a. Deixa, ainda, (;) Sau
ram numerosos amigos do" ,doso professor os seg'lin
ilustre cat�rL..j_ense, a' fim tes netos: Luiz Felipe D'Eça

Na Faculdade de Direito,
onde durante longos aiios
ministrou a Cátedra de Di

reíto Romano, era um dos

I
nrofessôres mais estimados

pelos jovens' acadêmicos e

a.1t.?""'ente cónsiderado pelo
Corpo Docente que outor

gou-lhe o honroso. título de
PrOfessor Emédto ..

.. .Antígo colaborador dêste

P�ripdico, sua, presença .em

nossa Redação jamais será

esquecida. Seus artigos' hon
raram . nossas 'pá&inas E) fi

guram' entre o. que. de me
lhor temos. publicado.

A 'notícia do seu faleci-

Conclubi:o da.h pago cadas diyersas guamiçCes
ri.�m do Norte.> P@' ct::.tro la • militarü&.
de" p.ort;l-voz do Governo

britânico inform'Jll qu-� a DECfSAO DO CONGRESSO
,Inglaterm .": c0,nti�lW l."i a

a' ai;J:aiar ,-a- pOll.';L:1. :':dvs .

'Estatos trilidos 'hó' ��;, tll$:m
do Sul.·

.

\

FOGUETES' "'I'ARA"
DEFESA

SAIGON, ,8 (OE)
Aviões nOl;te "americailtis e'

sul viétnaJ;llitas1 J4ca\am
hovamente óbje 'ivos mili-
'. ,. " ... ,,'�' r' ,

tal'es do Vie.tl1lí.n:r. 00 '!'for':'
te: TJni<.i�"ies de' betes,a/Á.�-
ti-Aérea r,orte 3.mec·icana
equipadas, com f ,gúetes
Haux, chegaram' hoje a

base Aére8. 'de ri�-Ncnl.

AMERICANOS
RETIRADA

SAIGON E

TON, 8 (OE) _.:_ �siões nor-
te-americanos e sai v!et-

.

namitas, bombardearam ho

j_e pela S-egunda vez,
_

'em
d<Dis dias,' objetivos milita
res comunistas no Vi"tr,am

09 Norte, loca�izado3 em
: Khan-H:;i. Ao UH\Sr;l_') tem

po, 'foi ',niciada a �'-?t:l"ada
das lttrr :)ias 'l1Qrt,e-am.eri- ,

can�d qn') reS!i.der.a. e(l1 Saio.

gon. RfV( lau-se qu,e 3 l,pa-

\ t'ê ..h��, norte-,amec'ear.o1s
-fo1.'á.;.q: 'dnruba:a,os ':'.1::.:(.
'fogo 'rins vietcong,'l. Eln
Was)�ingt·1n, o, C;�c'_'eta.rio

.; d� DJi:}T1 Robert M3,C :r.;a-'
.,ma,t:s· ,deç:'arou ::<iue, os Fs-

·tado,8� 'rs.'r:":'os, e.sfã.; 11r.'r"·.oi" J ,. _
�

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

parlt ')ualtlller elTe":'!tlH.I',lai
de. O Govêrno norteame-" E 'd' frica.�o e;"liou l.lota, ofici�i.·' nqua ramen O
à Jnião E'0viétiQa' e �.'; po-'
tênriac: aEadas; .:infr.rmando
ove o" b:1:obardeios' -:h:{ Es
tad.-,s Uci(los se: eon�tiiu
em llU'1"a renreS,;i::t aos

ata""H�S x,orte-vletn::tmit:ls
a 'l�n <''!i:tmp!j.ITj,e"lt� norte
ameri: �n'1.·

S!\�U.JN, 8 (OE) __:_ Se

rão: re! mdos todo.� 0:-: e:�
vis. norte-ameriCanos do'
Vietna.:n' do 'Sul, r;('l' dp
ter�:rihf:r;10 dfreta do Pl'e
si -'ent� Lvndon Jol1nsol1,
face ao f graVafllPutO 'la
sit.n>t��ão .. no menei ,'nudl)
pa;" 'P,or outro 1ao(\ as ho
pas 0.(;') Estados {UiJi.los" '!E:S

l'l1.�)'tira;n (jllP. oraH1 :if'r-

àtacfl.ra1l1 noje P8;" segun-

9a'�ez em dois tli'l"', O:� ob- Declaracão'd'e 'lec'I'a' n SIO"WI'nsk'i;' \VASH:':NGTON� 'd'; tOE; jetivc3 comunistas' no Viet , '. .

.

. .

'
�

-:--·.B��litla,�Se que 'a, ',a:;ào nant rio ,�orte. ·se�lmliO j,is' Na regIao extremo-sul de -A déclara.ção é' do depu-
dos Estadt';; Unidos c,1Ftra se UcL porta voz da �mbai- SantB. Catarip.à consegui-' tado Lecian Slqvinski, do
o Vi�·r �Ll1 do No,:!;e !'Ji ar';' xada N:Jrte Ame�tcJ.(l:t. O inos manter a supremacia PSD.

dem').lh é'ii', acôrdo cut'n a inf/)únante expli�o'.l (PC a
-na Mesa Diretora das Cã- A UDN conservou à' dire

resf)1ução'
.

conjul1tr.., dns "Açlo ln.:. irar adici')ual fal maras de· V�readores de ção dos' legisI!itivo's de' Ara

camar3.s l�')S reprf;,seuiZ\:Jt<2S ,tonHd;1, contra o Vie�'.1aJn São
.

João do �ul, Praia ranguá e Son�brió, dois mu-

e ,pp •• \'J �m sete ""\' a::ôJ"'- do Nr . 1 'e t' Grandé, Jàcinto Machado, mr1l')lOS contra cinco }em
0_".'''' ., ' !ó � .. H'·,e ..O] por par ,e ,Cle Mele'1'1'0 •

to,' .. )m:',da. 'depois d ':5 ati',- aVlóCs r..(J,�' Estadc.:s LJ;::�los
Turvo e mão� pe���distas ..

qU�s (l,e um,a, "tú-.:-r.�dcJia·.. e 'V\;:,]':,-?lum do. '3ul. Em " ;,,,;,,' :.",;,

Ndl"r,.�V\;letn;l.m�i;� <i�;J;'�fa Moseoll, � agenei. dr:: �l:'j- ·'�Il" ." , . �:, ..
'

. .: \'n!'i.';"'12
':d��,t::�;(�t�r:No�t�'�;: At��<ifr :t16:i��?rASS, disse. Q:l� o ·;'!r:tósse(JQe '!Ih�m H,rUm:Q;, acelerado, a
l'lá'-1:':O"·��'Jllo;,de":.W()'l�.�Jl .. ";'.A �a,ta!lue em questão foi din- . "I"".. ,.' ." , ,.,)

resol !<:�ào especifir:a que: ·gId�":c·�ntra Dong-HOl, a

-

:.c�:�tons1r�u.C,:ffO'-dO'"gi, idás.h> do Estreito ..
"O ecngl-esso an�,-;\'a

:
..e ):nesma' cidade - Ncrte Viet-

. - .., .Tivetam notáv,el impu1.so,
· apoh. p. détetmml:!.t.;�lo ",:0' namesa que: foi o·JUlbardea

.
.

tI nos·últimos meses, as· obras
pr�::;id,erJe como -�o,)nn an da ontem 'P!)l" aviões dos
te em \ l-íde de tontdr to- Estados Unidos. A 3.gent:i.l,

de erguimento do Ginásio

das aI'; mfdidas qu�, sejam Tass ncre&(!entou qu� tres
Industrial "Aderb'l.l Ramos
da Silva", no Estreito, FIo-

nece'lsaris,s p!),r:t. r\�]le.iJ' aviões Norte A!lleric!",llos
I

' rian6nolis. Quem acompa-
ql.ia�qui;r :ataque arm�:do haviam :;:cl0 derrubains na

nha desde o, início' a cons
can tra L�· forças C;O$ f;sta.- incur.>ão ôe hoje, 'eitando

,dos, 1;11;(;0'> assim: JO'l'O pa� notich'l.dp H'anoi ".. respei
ta prtlve1J:r l.imà '10Va a- to,

.

gret,;;ií.o, Estabelece' igual- O Maref'lJal da e"c- •••. 'll.!
meme que os Est!l.do;j t:lli- tica COTl$tantin Vest:nin,
dos r�t.ào preparalJs PB- 'vice-míi!5si:rC da de':esa Sa
ra ;::!ai' os passos n" eSE:a- viética _ Ga. Siàoronovitc,
rios, úg'.lndo determine ,o '..-ice· ;)::esiàente" ,,11_1 Comitê
presid�j1:,:) inclUSIve )' USO. de' Est,lL�.:} rara óAr Relp'o('IJe.:;
de ...... f JIças armadas pai'� Exteriúres da, RllSSb. COl1-

apoiar qnalquer integ'rante ferenci,uam esta
.

manhã
· ou é&�ar;(.' �ignataril.) &0. tra cpm o Gal. Nguian- 3haff,
tad,.) ('(U�j vo de, dt'f(�sa c.h Ministre da Defe-'l de \'.et.
Asia t.\., Bd Orientai qUE' nam do N0l"te. Na'�" ,ttans
so�ieite ç;_ju -'a em defes9. piro)1 10. llssunto Ifl'atado,
de 'IJa l::.erdáde. mas 5a1)elSe qúe tetia siàc

o ataqUE em ma')Si\ l,�.t€.
3 AVIÕES DERRUBADOS' americ.�IlO. as pOS ';6es CL_'

nrunistas dos viHc:;P.lg''),

SA.(('DN, 8 (OE) --

f9l'ça;:; aereat? dos .F..s�,),d"s
Unict,oJs e Vietnam to Sul

dós Portuários g'era
Crise no Porto

Neves, casado com Maria EeatriZ 'Gama D'Eça ,Mor
Wanderly Scussel Neves; gf">�tern; Maria I s a IJ e 1
Fernão D'Eça Neves; Othon . D'Eça. i
D'Eça Carlos de Abreu; 'Ro-; "u ESTADO", ao regis-"
drígo D'Eça Neves; Eduar- .trar o doloroso aconteci
do Luz da, Gama - .Lôbo mente, apresenta. sentidas
D'Eça; Solon D'Eça Neves; co�dolências a família' en-

Maria Isabel D'Eça Neves; .
lutada.

.

- ,

,,-
4<1a'

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

CQ·mité Est;adual, das .Secunderlades
. .

ES,tá formado,4 o Comité dor do Estado, é integrado
Estadual, 'das Bee.�ndarfades .

pelos srs. ;;. Rubens LaI1ge,·
Catarínenses, pro�oção com. Mário Abreu Filho, Valdir
que se :nQvime�tarão os' Mafra. João -Leonel de Pau
estudantes de c�tso: secun- ío e Dalm{�o Agapito M;afrf!.
dário nas prática;� esporti-

'

vaso Aquele Comité, segun-. O �ecretário Executivo é o

do designação
.

do Governa- desportist/:l Rubens Lange.

.' I
'

.

II Concurso Estadual de' Piano

As

O Departamênto de' Cul
tura da Secre�ariá 'de Edu

cação e'Cultura, fará reali-

2\13.r nós dias 6, 7 e 8 de .j1.J
lho próximo, vindouro, O II

. Concurso Estadual de' pia
no.

Trata-se ,Gie uma prorilo
ção

.

daquele Departarnento,
já consagrado pela opini�o
pública, dado o êxito que

alcançou o· I Concurso.

Tôdas as .emoções que lhe.

tem pa�'ecido inexprimíveis-
. encontmm sua expressão
máxima na mú.sica. Cultive

a, Ela trans�j'te ao homem
sentimentos nobres.
Você que é �onsciente que

deseja transmitir aos seus

amigos êsfes sentimentos,
prestigie o. II Concurso Es-
'tadual de Piano, coÍaboran-

. do a.ssim para o desenvolvi-'
menta da gente barriga
verde.

--_..:..-

trução .claque1B estabeleci
mento de ensino profissio-

.

nal, só pode receber dom
júbilo o atual' rítmo

.

'de.
obras. Vai de vento em po
pa o ({inásiQ Industrial, do
continente.

Nova Junta Médica de Lajes
Por determinar,ão' do. Se- ,Oficial de Lages. A compo

stção: drs, Airton Ribeiro"'
Ràmos, CHto C�.pelini e.,Ro
gério de Oliveira Carva
lha.

cretário da Saude e j\ ssis

tência Social,
.

dr. Armando
Valério de Assis,' fot �,��"L;_

tuida a nova Junta Médica

Re'torha a Joaçaba', Deputadol P·edrini
Retom!l.ndo seu' período., retório Regional pessedisÚl-,

de JéÍ"ias regressou a Joa- para a ,reunião de sába(;tb
çaba o deputado. Nel!,!on Pe-., último, .quanqo foram de

drini, líder da bançada do· batidos aspectos da ,nova.
PSD com assento na Assenl: lei eleitoral e estatuto_ dós
bléia 'Legislativa d@ Esta-' partidos. No seu

_

i:rr.pedi
do. 'O parlamentar inter- mentol, rersponde pela lide
_romper.a seu desc"nso., =='tpn-

.

rànça partidaria o vice-li-
'"

dendo a conyocação 'do Di- der Paulo Preiss.

RIO, 8 (OE) - Será ini

ci,ada hOje no gabinéte do

Minis�ro da Viação as ne

�oéi.'lçÕes entre o titular dá
Pasta e representantes dos

portuários, con) 'a finalida
de de,�encontrar uma fór

JjlUla conciliatória, parfl o

enquadtamento da révisão
salarial 'da classe que' vinh�
provocando inCidentes na

SVPO Revestira Trecho' de
Faixa do Cais do pôr.to; Co-

:�e;r:'���::;� d��d�o����: ,!Rodóyi� �,,�tádu�1 ,

' !
_

.

'-)

rios vin]Jam se negandO, ,- a A _Se�retHria da Vi<>ção 'e "mlJ,res. "É, 'decorrência do
traba.lharem horas extraol- i Obr,as 'públkas ,�oi .. auto!i' :-a.PêlQ ,�nc,�m�hád� ao eae�

. dinárias, paralizando o pôr-' _

zada pelo Govert)<>d�r ·Cel- fe do poder. Executivo pe

,to a partir,' das 16 horas so Ramos a proceder aO'A.'e- lo sr. Nélson"Pedrlni. Aque
como forma' de protesto a6 � vestimento, a,' macad<>i:ri�, "le 'l?ár!amenta-r também so

enquadramento que foi con. -do. trecho da' rodóvia es�a- licitarã ,a�(criação dbs Giná

siderado prejudicial' à clàs- dual, do municÍoio-'qe 'r?U- '. sios -'Nor�3:is
.

de Treze Tí-

'se.
.'

gará .
à localidade . de Pal- 'lias e Água, Doce.

A;nda/:o,f.��o·do<;fh�ne�es I d
.

di. D
,\"

'd
�

p

RIO.8 (OE) - T.ermina nistério das Rel<lcões Exte- ,n ica OS ep.ufa os ,para ·a
riores. 'sôbre a pet�nã" d"s

'

R"
'.'

.,..... � -

_eB
-

;1"
"

'esnôSfls de 4 elos .9 rl);,nê- " ..' 'Blln1ilO Ue ril,1 la .�. ,�

ses. nQ·l·!], nll� ner�$lner.am.
.

Pel� lider"n�,a_ d� i?SD :'à 1
drirli >ofi�iob 'à 'presidência

p'or mais alguns di�s no �.Assernh16;<> T,p"!isI8tiva, 10-· d8.(me1a· Ci'f'H. inrli�<lndn: - 'os

Bl'nsil pnm1pnt.o. Mll::1�d8m. 1"8111 indi.cados OS parla,-
-

denut8dos Dib' Chp,�e:t,:i),�:'t�o
a p./Wl"lnsão do. processo de ment.n"'8S, para 'a 'rPlJl�ift0 rle ; Montenegro. 8' M\1Jl1'.léhlâ:r
8Zl1l!1;:;;'b, b;' C:', l:�\;;'��Oo�� I' .. i,,:; .

,J; t '.. i,,>.

. hóie o urazo. para Que' o

advoP'''do �()hral, Pi n t o
, . .' I.'

Hnresente npfp"R. dn� 9 chi.,
r,) h:) r1 :', .j. avi:ões yo. '1.1<:e8 1'\"""AS no nr()�e�so de expul
nas i" �'ch:S;- es 1·n8H7",·1"s "r

•

são dos' mesmos do. país.
1',0,' '; f.,;l·i.,) de Vietl'8 ;1) do �1'a'Y'hpm 110ie ôéverá $e1;
NOl�i:e � ('�L ar.ld'J tO�<I�!l· at'f' � 'C011- €üida a (.5ciG�O. uo'� l�;íl�

es-
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