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A. _ttA'8���:.::t�r.:I'ioU êlI'! 2:UlIlI. III"

(tiá'�fi'nrc i7i-;1'�'o 1.1,' J%,'í
Frente Frla: Negativo; Pressãa Atmosférica Média:
1016,S milibares; Temperatura l\;lédia: 2il.3° Centigra
dos; Umidade J:clativa Média: 74.3%; Pluviosidade:

I25 mms: Negativo - 12,5 111ms: Negativo - Cumulus
- Stratus - chuvas esparsas e passageiras - Tem
po Médio: Estável.

I t"

�.m. ,F�O'I"s'-.',--'1'-:;-TASS, Leonov foi lançado girando em órbita em l'e-
em órbita a bordo do dor dá terra cada noventa
"Voskhod 2°" as dez horas minutos em tuna eclpse
da manhã de Moscou, sete cujo apogeu está a uma
horas GMT, juntamente distancia de 495 klms ela Encontra-se desde ontem G(�neral Batista Tubino, Su- Sudoeste do País. O tícu- --------,�--..,.---,--

com o coronel Avel Bélyaev terra. É ele se notar que es- a noite em Florianópolis, c perintendente do Plano de. lar dêste órgão, dírejamen-
........ VA. ..._ ,,'.1,

que pilotava a nave espa·. ta é a distancia maís atas- Val9,riz,'1ção 'da Fronteira te. subordinado ao Minísté-
III. .

.' .•cial. Leonov retornou ao tada da terra que chegou

C....
--f' rio do Interior e JUstiça,.

-.

C'O'OPE'RA'CA'''''O
"

..."Voskhod 2°" vestido com té dI' C·' t' 'n1
.

ll'an está acompanhado de uma "f1 ,e ag ra um tornem em '

oO'pera' IV;;t
.

O rê o
.

co
.

para fora no espaço vazio, seu traje espacíal enquanto uma exploração espacial. .. Ú -e .

.

comitiva de 18 pessoas, que III
.' A exploração da, hulha negra 'em Santa Calal.'ina [01_o tenente coronel Alexi Leo- d lt t

H b I
manterão contactos. com ·di- ...

'd ' " .
a nave ava vo a a erra a

d.e a I' l'tan
...

"s
..O catarí- .iuicia

a 11{i oitCl�ta ,al�OS �)or _:lUprêsa e {'a�ltal !:n?talll'_nov, engenheiro de 30 anos uma velocidade. de 35 mil MOSCOU, 18 (OE) - A ,,"� versas autorídades llJ cos, dando ensejo a eonsrruçao da Ierrovia Irnbrtnbn-de idade, "saiu da cabine . klms por hora, depois de, televisão de Moscou conti- RIO, 13 (OE) _ A Coope- parte do Banco Nacional Cl2
ncnscs. _Llllro Müller, a D, Teresa Cl:istina Railway, com 1}<Hüe'do Voskhod 20>1 'para o es

.

ter com 1 t d t f .

t d fil ., . Prende-se a víasem do .

-1
-

't 1 _
.1 -

, p e a o sua are a nua proje an o mes das ratíva Habitacional da Gua- . Habltáção. Alegou ilegali- � lIII.de aml�arque do H.:tinério naqu.e e pôrtu, cstru uraua :l�paço sideral a" OI·tO horas e
.

t
. .

.
..

d
. General Batista Tubin-i à JIII' ' . .

. " no ex enol', -anunciou tiL experiências os astronau- nabara impetrou mandato dudE\"' no seu fechamento e aço, alem 'd,a ponte de travessia lh� lagoa de Imaruí, a.30 mm'utos (G�'�T) e S" T:'S'" Esta e' a príme' a t
.

't· P "

d d t
nossa Capital,. à coordena- .,

It I Cab _, J -

d
.

LV� � • ....,. irs as sovie ICOS. assar a de segurança na segun ."1. 'uslU'pação os seus per 'e11- JIII a: lira. c e Ia CÇUu:lS, numa exiensao vnc . mais ou me-afastou cinco metros do' ve n hí tó
'

l' 1 d t t
. cão de aplicação de ver- ··d'.

.. • z a 11S na que um 10- sare a o as ronauta a cín- vara de Fazenda Pública no t;d l.1Ol' parte dos ínterven. II1II nos. quilômetro c meio, con�tl'llI a também ue aço, iJJveículo conforme informou rnem esteve sozinho e
.

t da mave Tarí d .' bas que trarão grandes .be- jIII 'N- 1 f
. .,. - I

' .., �, q . por co me ros a. nave ança a .Río. Visa tornar sem efeito tore�� designados pelo. B>.1l1- �

'I ao sa ocmos se essa OI a prnneira utversao ue c�.i!'lIa agência de noticias oficial si 'mesmo no
.

espaço síde- ésta manhã pela nave so-:: seu. fechamento e destitui. .

co,
nefícios ao Oeste clltarinen- 'tC{linOS em nosso Estacl0. Decorridos anos, naciona.'.iza P

raI. O "Voskhod ::Y.''' está viética. . cfro de sua diretoria '001'
se.

.1',Ull-se as :rninas e a estrada·de,ferro, em limpa Itrallsa._

--Eln--fsfl,rd�s·--'·_·_ J' 'I!,'I"-q-u" e-a-I-1!-p"-�a: r�.---a pro'-d--:u-ç'-,'--aiii -de, s-'�m---e-. '1--1-.1'-e--.s-.-.- :ª5r��I;��n�1i:s.1g�f:���;��::
. 1._ ·11 i li 3,,!"'!>. clpalmente, ao carvao·vapor e aos l'esltlnos lnrltosos'dRegressaram de São Pau- .._ .

__ _ fonte elevada de renda amontoatla nos bUllh:ttlos do".
lo o n d e estiver,8.ln no

•CallÍvaJ:Í.· _CETREC: os engenheb:os- 1\ lllllicaçfto <lo capital estrangeiro DO ]lais passou,,,a.gronômos C�lso R, Wolf e " _ toda\-i:l. nos' fiHilllos tempos, a ,ser cOllslllcl'una
.

lllano·J!I

����eiI�':"8vas��::��1��:: c1� ri,fel-to de Bel'o 11. ,. �" I, t 'f!d' 5
'

ill;�o-es �:;�s�I�J�e:�ia;��,t�;!II��'���:�;��·��;re����r��:�!lfi��ti;��0I1��!
FdUo(��,'::-,;eonte·ooese�,uenfedsO'a. ddoa!:·a�:·�.�_,. "I, ,

'

.

"

, .� ; �.� r1z �1 !1,.". e_,. -,p·,D. � Il! ( ".
PUSlllO. Surghl. >l.less:l1'te, o r�rão do "é 1IOSS�". (Fssemi-)IiI

.'Ú '"
n

.....;;",. �
'#J..A<: I U "I:v 'JM!Õ t, 11lfl . ", ' � na';l0,'nos sctOl'C,S, de Ü'ah<\lho A' }!OS de ,oIliniao, pela <lr-'

ratório de química Agrí�o-

QII "'a'
'

j
.

'eta'�
.

', .. '. ,
>

,�"�4J"-á. ·WPW!J,@l\St:l'(;C'u)'1H,j."ilIJl",_··-,t._;, ..,_· • ...,.. �"J<la e Industl'ial.
.

.

.

......._, I�,,'I: "., _'" "ênm :A JI�aa," '''�'Ü;':m'' �ftl' - ���'�-�a\� :'--'''''B'' iflh'-'-
'"' �'< "'�r �C�ll_Jé esp�d\lll\ cam

..
a pro\'ocaçã-u d,-;init,.".ê. finaJidade ::�>"yiag'()lD.'· �.""... ' �\lVII'" >eV::l.U1''''�GfI'l' 0-t Itt-·;)'lC,· I' oes _�ões, n sentimento nacionalista, desfi�ul'�llldó·o pcla_

dOs téCIlict)S ã:ltídidôs, foi ...' .,:, " .' ,� '- ..I '..' ,

' �
_ l"xacel'baçã<l, clJll;·erLcndo·() em mera xenofobia dirig'i,'colher infonn'lções, justa' . RIO: IS (OE)' � Apõs en- 'eioriarícs estão sem .l'ec�ber gou memorial pedindo so- da. escamoteando·se a exata 'realidade das no, sas COl1'�mente, com outros' têcnh?s Calitelo Aulori.lado ã se:, contro CO�ll'O presidél:lte da, a quatl'O -meses .Ant(.;s, o lução jX1)'a o problema cbs 'dições s6cio.econônúcas, Era indispensáve( ao dC'Cll·11i

dos E':>tados 'de Minas GE.� , . , .., R0pública 110' Palá.cio 'Laran- marechal Castelo, Branco funcionários ela enrpresa . .o • v91v[melJto t�n eS?Uc.llUL \·e.l'l11elho, que órgãos es't":tais,ra�s, Paraná, Rio Grande do 'Aucon'tar do Pa' '.IÇ, jeiras, o prefeito dsva'do recebeu cemiissão de aéro- presidento prometeu es.�u- �� flzes�en: IlItOCl\.Ve1.s, blm(la�()s em ta,lms, como .seiSul e mesmo de São Pau- .>V _, P.ieruoétti, declarou "ter pe·. moças d�, Pa�lai.L que entI'e- elar o assumo em reUlllao .,foss,e :»OSSlVel o scu desenvolvlUl(�llto �ob i1 j)!'('úanr,/

.lo, para assessorarem a ela- BRASILIA, 13 (OE) _., II gumas horas: - Al1tes :) .Ma- Glida empréstimoj d�. 5 bi� t com � ministro ela Aérol1'3.u- ,LIade dc dei:ncnfos de ação e de recurs,os lHleuni;lrIo"._boração cl.e leis estaduais, Câmara
.

Federal ,aprc)\loli Il'�,chal' Castelo.· Branco ,�;:;- .; rica. Conseguiu-se,' ahula ,assim, através ue. exigências com.•de. C!l.r<l.cteristicas p'róprías, em votaçãe. simbólica ao J.U- sistirá com o Pl'esid�ct8' :C'oL lhões de cruzeiros., a fim .. ,�--_-:. 'llulsór.ias, formar reserva finauceim' do relacionado
'contudo obedecendo homo- tori.za.ção para.'Q ·P%esicle".1tc rag.uaio, cerimonia ,1e L'1à.u de:fazer face à crise finan, ,com. o j�etróleo, o mais sete·chaves ou hermético � em.geneidade necessária. da República: ause�tar-se gurl:\c;ão e'a Ponte �r '·3�I.l:a- ceira d'l prefeitm'a 'de 'Bolo

C't"'l (O E . BR. U.SOU; E sua. adminisfracãó interna.'
. •O local da reunião, elos �l� P�is no dia 27 qU<1ndo cionaI sôbrc o Hiv P3l'3.;lU Horizonte. D.!sse ter entl'e J l' Essa circm;stfmcia, marcando êxito do m'ovimc:'1tu

iiirepresentantes dos vários yisitará o Paraguai, por aI ligando os dois pais><!s. Ao regressal'el1l\ ��; ,t.uai íb��ri'os� c�4;.�u.nta L'-l:;'.l. .._ • commrlzaiite, Í1;'lln!;formou-o. numa sucUl'sal do pal'(ído�
Estados, foi, o município ç1e - '--,-.--..-_:__----J....;_.___ .-------..-.---� gue, relatório, elem()l1strull' r6.pida' visita à B:li�.:J!jtl(t.� clt jPQ��; )tl1r1.c�' e Águas C�:L� ti russo, oCQl'r�l�do mais ii ]lesada despcsa (lo aJici�l11('n.•Campinas' � .,;/> 'üa ·t.ep,.àrti('..ãQ· <:� i ;CS'pL'lO's"a:';":'iA�; ····l'" " -

d r h'
.

elo as elíyidas COIl1 ,o 'fuu- pl'OfCSSOll Osvaldo ;l:B'C;_'::oJa' "1"" co. !Jesi'tat·o;.ie'l'l' .

vl'as (1,',' r�"'I_'- � to, do pal'asltlsmo, ela propaganda e ela corrupçao so-1IIIcOl"hecida' co'fmo' ,CETR:E':C., "[;", U, t;. t;n ao a, un: ia ciollalismo ü" , . - � .ti viéticas. (lo (.,'ue às prÓIll'Ias finalldades, de ]ll'ospecção.,." .

. , se elevam' a ��,'Iclo e Auditor Raul SCllet8 clnsão. O, préc'io cl5 g:':\'C ,. ,

o que. vem a Sel;, Centl'rJ de

E t; �A 'Ih
dois bilhões e 700 milhões f�r, declararam. ao rçpcrter Escolar Banta- Tel'ezi,nl1á, _ce,studoS e eXP1m:açfi_0 tl� .l�nçois llctrolífero�, �,hnper��,_Treinamento de Camp'nas. , S a ''fIe or, de cruzeiros ·e que os fun-' que a, ac.áo, �ov€:rnaJYle,l:·.al ,COill oito salas, tem' a. SU�L h�mo russo da'Hl aI cdiflC,mte mostra dos, seus deSl",,_Visa ,,,\ lei de sementes iHOUSTON, 1? (OE) do sennor Celso Ramos :oe 'construção. b':tst.ante <\:':8- 'mos.

.

.

. .

.

.

.amparar u. produçãG de boa A sonll"',r'a T·C
..l·>_;;-O d.a r�t'- B"' P' --:-p-�:---;---- fü'" "eI)·tl·" l'lUl'tO loe'TI YO'_ 1';' d l'" _ '" ·d' .,. .. Enhetanto, Iulullna.do o alestranie e erOSIVO donr,JII,. ,u - _,

'Ia 'f 'd'"
C,"" . .<. A. " "" .<. •• , �Iaa . .t11ClaSv, a",OI1.".a". .. . _"l>el':l1cnte ,"om tõdas as eid- :mha, espÔsa ào ''l1linistro\ d"s C ln o na resl encla quêle lVhll�icipiO. :l cons- construção elo Grupo. E:i.,'O':' �

mo 1ll.oscovIta. 7cenÜ'al�nos,.. ·sob e:evacla c.:ull�reells�o,gencias cO�1hecidás e já. pl'a- Relações c'E'xt"''''io'''es do \;l'UCfio' cl;, l'odovI'a B'1'usc1lle I d' b. '., . d
.

"r" .1 ",.,� [PiulOralizadoFa, vIsaudo a :r.emtegraçao nos c.estmos II �:_1
�icadas, portanto .!1pesar, BrasÚ está se V�ec·uperalldo da República' Ga;;:'11' CúiH o Si se g u·e.'" A ;1' l6� R:����nci: ��a_n,��:�� • tódc;os

.

ocidentais, �� ]lratica: o aut�lltic? llaciOlla1isn�J._d�' cada Estado ter a sua, rapidamente ela opera<;ão B CELESC ., iniciol; los tra')R _ recem inst:llada, '::L.!)il.'.e.s �ilta rdI ])or meIO de entendimentos mteI'naclOllms, de que nuo_haverú na leis pontos se- cardíaca a que se subc::le-
RASfLIA, 18 (OE) O sr. José Maria Alkmin vi- lhos ela ligac§.o elétrIca da excelente.s resultadOS:·" _'1J llrescll1dcm a uo�sa pos!ção geo.ecOl:��cá c�ntincntal.melhantes, visando. possibí·. teu, segundo· infol'lna'�:iJ do ce-presidente. da Repú'JI'ca estacão 'abai�adol-'a c',, . :01'-' D" cl 1 e os superiores ImperatIVOS,. dem.ocra.tIcos.. Su�screvc'JII.. Será o sr. Bila.c Pinto, pre-' h

. . .,� � esse mor O O gov,o . .'fjL�L(lr

ti._
litar normas de llloraliza- HO"pi'l·tal 'lI"'eto·dl·sta. WI1 acompan ar o chefe da del·ro·'.s _ It

. , .

p. C'1 n dm(.s acônlos e tra:t( os e aS&'UmllllOS 'comlll'0l111SI'OS -'-1 �.... • 'd t dR'
. aJal, a .c>rusque. .,e so \1".8.1110S cUl.npre. ' j;:-ção no comércio de semen-

! Deverá permaneceI" no
SI en e a,. epublica du- nação às Solenidades.' de As obras para o fOi'nec.> ao póvo '..:�

� antes desrespeita,dos e fraudados sob estrallho senso.teso Sendo" que essa mora) HOsp·l·taI dUl'ante
rante. o . afqs�amento do, inauguração da Ponte In-

lavra dada �:.le yclhacal'ia _ seUl sacrifício "de. nossa soberania, dali"' 0.11'01.8 t'e- ma'rechal C t 1 B t mento de energia e luz acs B1'usque. 1'1'

•lização,alcancará um ín,"lic,e J. Ü,
. aS'e o ranco ernacional sôqre o Rio Pa- \!Í Bossa vontade e da llOssa inviolável independência.f �'la't1as antes de r:ó',�'ns,>?l' d' 26"

.. _ .....:.-- --:�--.------'-_;__" ---.-,--- !ii'de certeza. na utilizacão da
ao Brasil.

que Ia na aq Paraguai. raná. Assim I)SÜUllOS procedeiulo em relação aos· Estad'os d '

sem�nte :pelo agricultor.: -_'--
----- .lJllidl)S . .o siTilplcs examc da situação internacional evi,"Mourão vai falar da atuacão 'de.. Secretariado PaúJisfa,: :Reformulacão _�ienCi� triJl11U't1l0S caminho certo e honesto. 11 defesu.

" •.
'"

.

_
do Ocidente impõe, sobretudo,

.

esfrcIta UllUtU enÜ'e. aSIIf

M
SÃO PAULO 18 (OE) tendi.n1entos necessários à "

, aoalha
....

es P',nfo' "O'
, nações aluel'lcanas, pondo-as a coberto . de surilrc;.;as

,
.

secretariado . paulista reformulação". A informa- IIIC ruinadoras, detennimindo a indispensável cool)eração,�
, RIO, 18 (OE) - O Gal. Filho, hoje membro do Su

.

não deverá.;ser mudado. de ção foi divulgada em São "-'10 rumo dum desenvolvimento quc a todos asscg'n'a,Julaar Professor- :. MO,urão' Filho 'está sendo es: perior Militar faça re"e1a. imediato devendo o gover·' PHulo' pelo cj.eptitaelo Gil- II 'ehi nn.iqade de "istas e de ideais, \llll poder clcrcns.ivo�
'. ";'.,

lo perado' em, Belo Horizrmte, ções sobre a atuacão do Go.
n�clor esperar os' resulta- berto Siqueira Lopes, qüe é fi �ompJe:1J P .e:icientc. .

.

. _,(OE) ó escritor' 'paulista Mar
O inieiadcn' do 'Movi.mento. Ivernad.ar' M<>galha-es P;nto,'

dos das eleições municipais, líder do govêrl1� na Assem- P DaI nd".U·'L a pl'osperlllade e com ela a cUllaculaüpDonato. ti nronullciamento .

f' d d I bl" L "1t·' ,�. •

de abril, .

fa.lará, tiL. respeito .,nos ,aconte(',l'mentos .clos
'. a

.

1m e ese;nvo ver os en- em 8glS p 1V<1, . 'e nos res;:;mw!l:ulUflS contra qualquer tentativa de c:-;,jllIIPor unânimid�cle o Supre- revoga tiL íJrisâo preventiva; .

-

mo Tribunal Fedéral, decla- decretada contra. o ex-Dele- de eoisóelios da rev.ol'llção. idos ío de Abril. LINGERIE"-:Õ-E-SEDA'}� "·NYLON _ • 'l'uvização, tendo 11J'eSente a situação de outl'OS ]1ovo<:;,'tou à Justiça .Militar in- d d S R
- Aguarda,se. do -Gal. Mourão

.... .

.
,; ,'u.íeitos ao imperialismo totalitário, de liberdade .iUg·..._.

t t J p�a 01 at UP ,A ,em ésao ---' _-_._ .. _. TOALHAS" ada. .'compe en e para processar uu o e ranca o proc sso.
fi" 'li!

---� DE ROSTO E BANHO _ GUARNICÕEÇ' JIII . .]\'o�sa po�i?rtO atual é, selll. l�listUicaçõ�s 1�('m.JI·
O D H

.. .t,.. "
J

....

fi
·

...entOl'lza,çao ]lolItIca, . a de bons nzrnllos e Un1'ow:-:,dia'de oje nas "laranjeiras" DE· . ", �eglút1(lo })cla. mesnui trilha, solidarizados' na me:sma:-
CAMA E MESA EM 15 MENSALIDADES?' ''l�pil'aç�o llol'mativa, de q�e sobreSsai :1 !l'ml�fo:'u:ae�n_

�

,
... 'los llmses �u'H1esellvolvldos. Nossa, 1U10]'e\ l<leHClll,�.

"REFORÇO DOS
.

ENXOVAIS" 'DE JII '!p:avada ]}e]a 11efusta infiltra..çãp elo esque�'disll1o vpr-'· 1

:. A 1\10DELAR! ' ....elllO; nos l\rrast<�\l a cO'l1�iç,ões críti(�as, de qtie i:Ofi_
_" _�....- .... .... � .. 'amos g'l'adual e firmemente recuperando. Nada., aSO:;lln,�

C I •

d' A d
JI' 'lais rnei.onal, qüe aceitemos a cooperação 1l01'te·amel'i, '

om·erên·cla. e .

' rma.� ores • 'rUla, àtl':l�'ês de ajudas assllitenciais, quc muito têm dc_
RIO. 18 (OE) O sr. 'Ao conclave estarão pl'esen- • ·,uma.no, e de empréstimos sob condições cOl'rentias de'

Leonidas Castelo da Costa, 'tes representantes ela In- .. 2�iQ��tlieJiCI:::t1&í Q,]1� !"ujto �&i .c18 1,.nuvSi
presidente do Loyd Brasi- O'laterra Francá Holanda JIII �'1'>'• ..Q�;;hRiQ� il8fl. e"'!'"tit;.tIIM c #1tlilHtlQS' fi", I"j,oj

leiro,' informou que de 29.a �élgi.C'1'e Alel;1��ha, com � ,�on,él'(ülJ c sem abllica1'l1l0S de nosso al"bHrio ele PfJvo.
31 do corrente será re.'3.liza- objetivo ele debater o p�'o- ,.'iVl'�. , . .' . ,'.. ,.., .' ._do no Brasil, a conferência bléma marítimo na Euro- Temos, os Ú,l !�l1lellCa C()�ltIllelltal, o dever de um-, .

dos - armadõres europeus, pa. • ficar·nos, de cOl1greg'ar·nos 110S meS111O'S l)rOpósitos, da..
___--,, ._.. _. ,_ .. <las as mesmas aspu'ações e objetivos. Não podemos;.LENCÓIS SA:STlSTA TOALHAS �'lor falso e vesgo nacionalismo, descuidar-nus das som·' .1 '.i .

-

,
-'

.

.1Jl'ias pers).Jectivas ,futuras, frente' ao ,panorama complc'.COLCHAS
• "O e conturbado qttc oferecem nações orientais, sob os,FAQUEIRÓS E' 'pORCELANAS

.

acontecimentos t].ue se' l'cgistram c sob o pl'c]1a,l'o, villi'
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primeIra
flutua no, Es

MOSCOU, 13 (OE) - Os
soviéticos Idl1çaram hoje ao

espaço, uma' nave trípulada
por dois homens e pouco
depois, quando esta se en-.

centrava na mais elevada
orbíta até agora atingida

.

por um artefato . espacial,
11m deles saiu do veículo

Jústiça ,Militar Incompetente pa.ra.

BRASÍLIA,. 18

REF:ORÇO DOS ENXOVAIS"
SIMPÁTICA PROMOÇÃO DE

.. A MODELAR!
LENCÓIS SANTISTA COLCHAS

. "

TOALHAS
GUARNIÇÕES DE 'CAMA E MESA,

15 SUAVES lVIENSALIDADES .

chefe do govêrno um rela

tório sôbre a interven�ão

do/ Banco Wacional de Ha

bitação na Cooperativa Ha

bitacional da Guanabara.

Ainda mi. parte da manhã, o

presidente receberá para
despachos· os ministros Ro·

·hert.o Campos e Gouveia de

Bulhões,
RIO, 18 (OE) - O müiis·

tro da Justiça decidiu aten
der segunda 'feira a convo

cação da Câmara Federal

para explicar a posição do

govêrno 'sôbre as eleições .

O sr. Milton Campos com

pa'J:ecerá· à plenário as 16

horas, parà. falar tamhém
sôbre o impedimento (lo

iilx-prefeito de. Belo Hou'

zonte,. sr Jorge Ca!'6t�i,: .. ;
. .-' .

_
.
.:..J: -:;�

"«-� ,;}y�.�1,_t.:iAi��::l�1i.: ifiY'�--�������

RIO, 18 (Ol!.;) - O pre
sidente Castelo BI'anco vai

,

. despaChar 'amanhã as 10 e

30 com Q ministro MLlton

c'ampos, a fim de tratar da

l11Iensagem que será' remeti·
da ao Congresso sôbre a

prorrogação dos mandatos,
O ministro da Justiça por
sua vez, e o presidente da

Câmara, marcaram a dat:;:t
de 22 do corrente. para o

comparecimento do sr. Mil
ton Campos à Câmar.a dos

Deputados, a fim de p"es
.tal' esçlarecimentos sõb"�' a
matéria. A �enda presi'len
.cüil' "par:1 amanhã ma"'ca

pala H."; 11 horas, encbn�ro
do presiderite da RepJi.l\;1i
ca com a professôl'lt

.'

·�n·
. ctí:a Cavalc?-nti, Que fará' ue

Paulo Torres Eavorável a Prof
rOOilcao . de Cas'felo

NITERóI, 18 (OE) - O . ,periodo. O chefe do Execu-
'

governador-' Paulo' Torre.s· tivo • pei'ndmbucano clas
voltou a se eleclarnr favo-. sificou como gigantesc.a a

rável a prorrogação .do obra de 'recuperàção elo

;.ii<;wandato do m!1rech�l Cag-· paí'3·e afirma; qne o pre�
%,;:,telo :j3ranco, quer se,la por c\8nte elu República sob 'm.

...�'··,jntsrméeli\) de simples am- c1o� os aspectos encara hoje
.

pliacão do atual quer por· a .� esperanças da grande
;;:.:i.:·/9�'i::, Cü6 brasileh'Cs.

'. > (tI
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os estran
RIO - O sr: David Rucke

feller, presidente do Chase
Manhanttan Bank, afirmou

que o govêrrro Castelo Bran

co procura, Cal!! medidas

corajosas e" às vêzes antipo
pulares, colocar em ordem

a situação econômica-finan
ceira do 'Brasil, com, uma

conduta capaz de alcançar
a estabilidade dos preços.

Acentuou que a solução
,

dada pelo govêrno manten
do compromissos assumi
dos em administrações ante'

riores, como o caso, da' ,A
merican Foreign Power

CAM-FORF), na política dos
mínéríos; e invertendo a ten

dência estatízante, irão en

corujar os investimentos es-

te amenizarão o desernprê- l\crescentou que dentro

go no país", , dá política de contenção de
I Depois' de desmentir que despesas dos Éf?l:ados, o

(veio ao Brasil interessado presidente Johnson fêz um

"em comprar televisões;' re- apêlo aos .hanqueíros e aos
vistas'! ou bancos, o sr. .Da- investidores, para ,que redu
vid Rockefeller' disse que' zíssem seu crédito, ao estran

�--
'

tem velhos amigos nos' .geíro, em face da' enorme a-

meios bancários do, p,'1Ís juda milítar em outros pai-'
lembrando a organízaçãc, do ses como atualmente no

Banco Lar Brasileiro, liga- Vietname' do Sul, "que- rene
do ao Chase Menhl'llUan tru desravorávetmente na ba
Bank. lança de pagamentos ameri-

cana",

des nações; a' dr'ã-Bret'ólnha
e os Estados Unidos,

- Além do mais - frisai!'
- a todos os países da A-

méríca é interessante o do
lar forte, para salvaguardar
os seus próprios, ínterêsses.
Porém isso é um problema
do g'Ptler,'Ü De Gaulle,

O sr. David Rockfeller de

clarou que leu em jornais
brasileiros e americanos, a

indicação de seu nome para

trangeíros. 'íque certamen-

O sr, Roekefeller" : estará,
ainda hoje com, o presidente.
da República,' e €) assunto a

ser, tratado depende do rra-
'

rechal, "mas será, antes de

tudo, uma visita de corte,

II

ra]
•

erros r»

;���
a S'ecreta:riJa, do Tesoure, e

não vê inconveniente em a

ceitar um cargo do govêrno
amertcano, sendo seu irmão
lider' republicano e governa:
dor de Nova Iorque,
o banqueiro americano

viajará depois de amanhã,
para São' Paulo e, na sexta

feira, irá à Guatemala, a fim

de particípar do Cinquente
nário do Chase Manhant
tan Bank.

/

auxilio- incapacidade será' "in-
O que 'se;á a' nu"á LEI d:i_ feriar' a 90,ú/o do salário, mí-

Pi'c"it�i'ncii) Seciah
.

,

nímo e a pensão ppr �lnorte
não poderá ser inferior a

4S%.
PLANO BA'SICO. No pla

no básico serão integrados
todos os segurados que, e

xerç,'lm atividades no setor

agropecuária e doméstico, Os

benefícios concedidos pelo
plano básico são os seguin
tes: a) a:posentadoria por

i�validez; b) aposentadoria.
por velhice; d) pensão por

morte; e) auxílio funeral;
f) assistencia médiCa; g)
prestações por ,'Olcidente do

trabalho, O prazo de carên
cia nessé pleno é de 24 con·

tribuições, exceto para apo
sentadoria por velhice que
é de 60 contribuições men

sais.

A contribuição para o cus

teia dêsse pl,-.no será de 4°0

par'1 os segurados e 'para as

emprêsas, incidindo sôbre o'
salário mínimo_
PLANO MINIMO, O plano,

mínimo atingirá tôdas as

,11e�s�as 2�0, abrangidas pe
los mitras pIan'os. Nésse

planei, ond� não existem con

Úibuições serão concedidos

apenas o auxílio velhice e o

,'lborio as famílias numero-

equivalente (Art. 69, letra

a, Lei de Diretrizes e' Bases)
instruída com a respectiva
vida escolar; em duas vias_

b) carteira de identidade;
c) atestado de idoneidade

moml, passado por um pro
fessor da Faculdade ou por
duas pessoas idôneas;

Trindade, a inscrição' ao d} atestado de sanidade

Concurso de Habilitação l?a- física e mental;
ra matrícula no Curso 'de e} atestado negativo de

MateLnática. exame tuberculino-toráxico;
O coneurso versã,rá sêbre f) atest,'l,do de vacinação.

as seguintes diseip1!ims. anti�a:riólica; \

com,' obSeTvâncii:t. dos, pra- g}> certidão de nascimento,
gTamas, ,que se acham 'afixa- passada pelo 'registro civil

dos nesta Secretaria:, F'Ísi- h) próva de estar em dia

ca, POTTuguês e Matemática. ' com as obl'i:gações relativas'
O reauerimento de inseri- ao 'serviço militar;

GiRo será feito ao Diretor da ]:} titulo 'eleitor,aI aos mai-
salário quer na incapacidacb nova lei, dá-se condições, '10 ,Faeuldude e nêle haverá ex- O'res de 18 anos;
(auxilio, e' �posentad8rb), tnlbsJhador para contar CJ- ):11'038'1 menção das letras e J) prova de pagamento da

qlier 'para -a P?J1S2cO p�r. '''''01' ;li'" tempo de servi(:'''', pa"u de tódos os. estabelecimen- ,taxa tie inscrição.
te; g) a reabiJit"Gão p"of',- aposentadoria, suas ativid"t- tos de ensino secundário' O editar relativo ao Con
siQ!l,'\1 comp}rmenj'ará 01r\- ô"S 0:11 funções públicas di- cursados, e enderéço do 'can- 'curso de Habilitação acha-,

gatàriamentl.') os benefír:ios versas, quer federal, quer es ' didato, �endo instruído com se afixado 11a' Secret.aria da
de incapacidade, visando a, taciual ou municipal, como os seguintes .doCtlInentos, ó- Faculdade.

recuperação completa do se guarda civil, bombeiro, etc, l'iginais: Florianópolis, 16 de mar-

gurado, ,'AUXILIO NATALID.tU)Êj la) 'certidão de conclusão' ço de 1965.
Os segurados para se be- Este auxílio passará (J;. Ser do curso secUndário" em Aurora Gotdart

neüciarem do plano geral,' de apenas Um' saJIário·mini-- .8;, vias, com a JUNtada, Secretária'
.

deverão contribuir com 9% mo de: cada região. A 'earên- das, ficlla$' modêlo 18, e., 19, Visto:
do s,'11ário percebido. De' a-

;
ci.a, para a obtenção, dêsse' "da. Diretoria do Ensino S�-, , .Táldyr B. ]<'. da

coreia co-m o anteprOjetO awciiiQ, que éra de 36,5 dias, cnndário, visandas pelo, lns
nenhuma aposentadoria ou passou, fJ. ser de 300 dias.' petor Federa:!, ou de:: curso

•
,
•
,
.,

Entre9a�'Em�:Outubro de' 1965 ' :
Prê�os Fixos sem' Reajust.e

"

\ ..�.' , i
'mformações: Praça 15 de 'Novembro n. 22, �. andar!-Forie� :
I1)corporadora: IVO BIANCHINI .' ífi. .
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Processos' de
Plane]amen to

. c. r.' e p: i� - -

fínáncíarriento. p,wiétós' Econômicos.
Econom:ico, Perícías ;ECOllé)l�ico-Finánceiras_

/ '

,

- .,A' esta restrição segue

Ul-:1a diretriz global, e,' den
tl'iil do plano, os auxilias au

mentaram para a 'Amériça
do Sul, em diterimento eh
Europa, ..

, '_'O' sr, Rockefeller declarou
"
-' A regularizaçâo da Lei ainda que o Embaixador JU"

da :Rem'essã de' Lucros "

rací Margalhães em entendi
disse o ,f>anqueifo,� (';), .um ,'n:�ntos_- com autoridades, �acôrdo de garantia -pa'ra, o' merioanas, está estudando a

intercambio comercial .entre -aplícação de 150 a 200 mi
o Br�sil' e os E�-;,ados 'Uni- lhões de détares.
dos sãó aconteciÍlie�tGS que •. -Cornentando ó plano 'da
facilitarão -Iib ail}ica�ão: de .Franca, de liequidar: as com

capítal' norte-amerícano, tas em ouro" disse que inter
Mas os investimentos se tor- narnente talvez poderá, alcan
nariam inócuos "se, '11§,6 pla- çar algum exito, 111,as, 11,'1.

parte externa, fracassaria
fatalmente, não" só. pela ex!-'
guidade do ouro; como pelo
desinterêsse de' duãs ,gran-

os principais levantamentos
da futura lei de previdência
social são os seguintes, -Os

atu,'lÍs serviços ser�o unifi

cados e incorporados às, se

cretarias do futuro Ministé
rio da Previelência Social, .

Iconcmia ;e .Plan�aP1erto' llda sia".

Procuradoria, Legíslação Fiscal.
•

•

..... _. .•

"'.1'"_

Consultas -é'Pareceres sôbre a nova'

lei dO InqüifJn'áto� ,

De acordo .corn os dados

fornecidqs agora, à impren
sa, pelo professor Moacir

Circ1oso Veloso de Olh-eira,

i :

nejarrnos, e, para isso, ,pé-,
(limos um pouco de Jilaciê�'/Horár ío comercíaf

Rua .reronímo Coelho 325 ".. Conj. 100, - Caixá Postal' 659
FLORIÀNOPOLIS'

",

'SANTA, CATARÍNA

t}

"da', pois não existe' a Umi·\
dez propàlad�.,

neficios asseguradas são os

mesmos da lei atual, cain as

1eguintes principais� altera

�õe&� a) o.t auxílio-.1oênça
'passará a deIiOminqr auxÍ

lio-incapacidade e não terá

'limite máximo de duração;
b) a aposentadOl'ia por in

validez só quando ocorrer a

incapacidade definitiv'l e ir

rec1Jperável; c) a aposenta-
�,doria ppr tempo, de serviço
ficará condicionada no limi

te l1)ínimo dR idade ,de 5.5

anos, além do prazo de ca

rência do 60 contribuições
-

mensais; d) o: s'lJário-famí
lia passa a denominar-se a

bono familiar e é estendido

aos filhos até 18' anos, quan-
,da e,studante é aos, segura
dos ,em gozo de auxílio-ínc.'1-

'pacid'2,de; e) criado o salá

rio-maternidade, que corres

ponde ao pagamento elos sa

lários à empregada gestante
nas 6 seman,'lS antes e de

pois do parto; f) as presta
ções ele acidentes de traba
lho pa�S8-m a in!,"grar o pl'!
no g'liml1 d� Drest8-çôes da

Previdênc�,q_
.

SO·-:--:r0.k, corr2�:·

p'ondcl'}€io à, rEanuterição do

de maneira gradativa, a

fim de que não haja' solu
ção de continuidade. Os se

gUPI.dos d:r previdência so-,

cial terão os seus benefíciqs
de acôrdo com o plano que

estejam subordinados, Os

,planos são três: GERAL,
BASICO e l\UNIMO, - No

plano geral, o prazo ele ea

rência Dara aposentadoria,
lJensão e assistênci,'l, médi-

ca será de 12 meses, Os be-"

fi I SRS.
PAIS!

•

o ren�rriento dos estudos d,e seu filhO' dependE;! da bO,a -visão.

Se seu filho tem, algum' problema visual. consulte imediatamente
um esPecialista�'
Depois maneis aviar a :r.eceita na ÓTICA SCUSSE1.

Na ÓTICA SCUSSEL' além da facilidade na escolha e cr alta pre
cisão 'técni.::a, você contá com o Crédi-Óculoa SCUSSEL (óculos a

ct�tl?�\
POI que perder mais tempo?

PROTEJA A VISÃO DE SElJ FILHO !
/'

\

C R E O I

ÓCULOS'

sas,

O custeio será feito direta
mente pela, União, por meio
de uma çonta de previdên
cia e por dotações orçamen
t:irias· como já 9corre pre
sentemen.te no tocante ao

,

abono à,s famílias numero�
sas.

'As leis especiais só tem
os jornqlistas, aeronautas,
ferroviários, empregados em

emprês8,s de serviços públi
cos, ex-combat�ntes e servi
dores autá�quicos federais_
O custei.o dessas leis será
feito pelos próprios interes
sados consistindo de uma'

cOJiltribuiç:ãô, suplementar.
"

CORRIGINDO INJUSTI

ÇAS, Há um importante pá
ragl'afo no' anteprojeto,' o

2,0 elo arUgo 33, Nêle, pela

( ,

}i t·
" A ,t'VlDINHA" Jl;,M FLORIANOPOLIS Cidade

em. constante crescimento modernizando-se a cada

passo, marchando C()U1l Ia�" suas coirmãs, Ftorianópotls
de hoje já, apagou todos os traços do passado" passando
de Cidade calma, sem barúlho 'nas ruas, onde todos .se

conheciam numa -metropole barulhenta, onde .tudo é

"cara nova", oIll!Iie ÔS eumprímentos rareiam e onde es

"costumes ditos modernas tomaram conta dos dois se-

xos no gozo de uma I:iberdade, as vezes até mesmo e

xagerada.
Não há mais um escuro na Cidade.

H,óje ela é toda luz.

Desde as praças e ruas centrais como, nos bairros e,

até no alto dos morros.

Problemas que possam afligir os florian�polit3,nos,
nenhnm, à vista.

SfÍ uma coisa está. falt,andQ, apesar de andamento

eome afirmam: ,Televisão.
Quando virá?
,Até agora, nenhuma nota' oficial a respeito'
Os telespectadores Ignoram tudo

Quando, afinal, estará no ar?

Não se sabe ao certo, quann'o.
SUCESSO ABSOLUTO DA P;M.' EM LP. Está

ltlarc�d9 o )ançamt_>,nto, oficial d& lo., LP fla Ballih de

M:il�ica da Pvlíeia Mmlar, para terça-fei:ra, 23 dO. '€01'

rente na' Neva Reoo:nl.
O staeessc ê que ()' áCGnteciment& está desperían

'do' g:rnnd'e 'interesse, prevendo-se 6 rápida. acabamen

to da priRi:eil'a preRsag'em;
TEATRO ESPIRITA - COID() fora '-anunciado, deu

se quarta-feira, a extrea. do, Teatro E'spÍrita no Tea

tro A,va:l'� 'de Carval'ho, com uma casa cheia à 'cunha.

A' peça agradou muito e os'prlJmotores desse gene
OI' de teatro foram muito felicitados. >,

'\
\

Câma'ra' Júnior dê Florianópolis
CONVOCAÇÃO

Compan:leiros
corrente ano

20 horas, r"1

Ordem do DL:

campanhas a

�Eila presente ficam convocados os

Júniors para a Ia_ Sessão pienária elo

,qu� se realizará dia 2�, do corrente, às

Casa de Santa Cata:rina, com a seguinte
10.) Notificação a0 Plenádo das novas

serem encetadas pela Entidade;
2�.l .outros assuntos de interesse da

\

SoCi,ed�l:de"

Florianópolis, 18 de -março' de 1965.

DEDORO LOPES VIEIRA - SEÇRETARIO
I'

1"">-' ,,'

GEORGE RICHARD BOAB� pAUX - PRESIDENTE
v'

Faculdade de Filosofià; 'Ciências
'e Letras

Curso de M,afemática
Comunicação

De ordem do Senhor Dire

tór, faço público que, de 11

a '25 do corrente mês' de

março, 'das 8 às 11 hora:s�
estará aberta nesta Secreta

ria, na' Faculdade de Filoso

fia, Ciênci,qs e Letras, na

Silva
Diretor

20-3-65

j
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Demscralas do' ui dos EUA critica
Yjolentamente a Projetada Legislação

. Sôbre
..

'

Direitos EleUorais
legisladores de ambos, os

partidos continuava prepa
rando o projete-de-lei que de

. verá ser apresentado., ao

Congresso. qs senadores de

mocrãtas Allen J. Ellender,

Estudantes, de ambos os sexos, do CUl�- de Louisiana; John Spark-
.man, de Alabama, e Herman

SO CEPAL/BNDE/PLAMEG, oriundos de 'E. T,'llmadge, 'de Geórgia
Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Belo Ho-. pronunciaram fogosos dis

cursos no 'Senado contra o

rizonte 'e Guanabara, desejam alugar .Apar- projeto presidencial de no-

tamento, Casa 011 'Quarto Mobiliado.', 'mear funcionários federais

A f d
-

'

d d
"

_ chamados examinadores'
, s in armações .Ó: everao ser-, a as, na' _ para inscrever" os negros '

Secretária do . Curso .' CEPAL/BNDEjPLA�: ',nos, regístros eleitorais, 'IS$O
M=G 1 alizad I· E d! 1

.

d .: será feito nas zonas em;' que,
.J!j -, OCa,lZa O no nstituto sta ua

,

e menos 'de 50 por' cento" dos
Educação, à Avenida Mauro Ramos" aos cidadãos . qualificados depo
Professôres Pedro Nicoláo Prjm ou :.Nilton "sítaram- seus votos, eni.<'no-,

. ." .., .

,. : . vembro passado. '.

Inocêncio - Chaves de Souza, rio Horário;' das '.,

'

'.
. ...

'

,

8 às 11 horas e das 14' às' 17 horas: .: Os sulistas evídencemente
representavam um ponto- de'

19-3-:-65' -vista em minoria no Oon-
.

gresso, que está decidido a'

adotar -uma' ação para -elí-:

.mínar -uma das causas- -da

contróvérsia que tem' dado

origem a manifestações: ra

ciais -nas ruas, como as,' de
Selma, Alahama, Mas ante
,,"imeaça de uma dílatóría, ·os
rererídos Iegísladores repre
senta demoras potenciais
em tal. ação.

.

Ellender disse que a' pro
posta do presidente signifi
ca uma violação do direito

constitucional dos Estàdos
de fixar as qualífícações dos
eleitores. Ameaçou empre
gar táticas dilatórias e ;!fa
-Iar 'por_ tanto tempo como

Deus me der ânimo". EIlen-

V d V 'Ik der aduzíu que a proposta
en 'e�se O SW30em' de 'Johnson poderá conduzir

Vende-se
.

2 Volkswagens ano. : 1964
.

à, anarquia .no govêrno...
, .Talmadge atacou o proje-

equipados. Tratar à rua
..
Dr. Fúlvio', Áducci, ,to corno

. inconstitucional,
: 721, no Estreito. .Horário comercial. desnecessárío e inadequado.

Sporkrhàr;m expressou que
, os cidadãos qualificados' d'os

" Condados 'de Selma e �al-

WASHINGTON, _' Os de- sôbre direitos eleitorais,
mocratas do sul atacaram: proposta pelo presendente

. vigorosamente ' a lesgilação Johnson, enquanto' grupo' de
�----.--------------_._---

Apartamento, Ease ou Quarfo

REX-MAPC�� rPA�ENTÉY.",.
Allent 1 OfiÓdJ '�a Pronriedaee

'InrlustriaJ
, Regisb ) d-: marcas naten� de invençar

nomes comerciais: tít..los de estabelecímentr
insígnias freses de prL.f=:agand? e rri=reas clf

, exportações
Rua Tenence Silveira. 29 -'10 andar

, '..
..

'

I

Sala 3.- \1t. s d� �asC. Nair - Florianópolis
c__ C::ll···_"·; .r.","'f-:"I c:."1, _ "'0'1'- '1)·t<'l-.

'".

. 't"\.r 'r ,'"'\.... .
. I{.,..... 't,). t..

---,�------- --�-------"---

:ESCRITORIO. DE ADVOCACIA ....las, tanto, negros como brim

" ,C0S, "receberão a oportuní-

'DR P'ED'RO"PAV"L'''O D.A\·TESI ADV"Õ"G":A'DO',�dade'-de 'se'regfstrar é -de

.•. ....
r .

, ':
.. .

.votar, quando iniciaram es-

ABELARDO'H. BLVl\'IENllERG .

e PERS
.

-tas manifestações, e terão

. A. HAHN.
. esta op?rtut!i�ade' qUa�dci
as,'manifestaçoes termUla-

rem". ,Acrescentou que isso

estava sendo. feito de c'on-
Solicitadores

.

.. .

R�a ,Cônselheiro 1\1a.fra .� 48 - Sala 2 formidad� com ordens ',.de
'tribunais· federais. nA gran

AÇÕES� CIVEIS. TRABALHISTAS, CO" de'maÍoria dt> povo do Ala-

MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL Dama se opôs vigorosam6n-

LeJ• n''o.' 44'.'9'4. ,úINQ'VILI''N.'ATO" _" 'C·,fl.N:r. 'te, ia aprdv�çãb de lei de,:âi
U . reitos civis (em 1964) e áin-

SULTAS DIÀRIAM'ENTE DAS 14,3Ó, A�' da se opôs 'a ela, por "-, �er

h
. inconstitucional e 'inadequa-

17 s.
.

,d�'''' disse "Sparkman. "Mas

�-----,-, '----------------�--------�-------�. �--��--�-----------

TULIPA N. 2

Cada Cr$ 760 /

lampeão

,ar'

êste projeto agora é lei e o.:

povo de Alabama e do sul
, obedecerão à lei porque é
. a lei". Aduzíu; "que Martin

Luther King e seus assisten-

tes façam o mesmo. Se exí-"
gem que .os outros obede

çam à lei que êles próprios
também lhe obedeçam".
O líder- republicano do Se

nado, Everett M, Dirksen,
de Illinois, disse em entre

vista' concedida aos jornalis
tas, que- tem a esperança de

que um grupo de advogados
do Departamento de. Justiça
e membros 'do pessoal do

Congresso possam produzir
um anteprojeto de direito

eleitorais, para ser apresen

tado, amanhã ao .Congresso.
Acrescentou que' está

l

traba

lhando 'intimamente com' o
procurador' geral Nicholas

Katzenbach; com o líder de

mocráta do Senado
.
Mike

Mansfield, de .Mon'tan";" e

com "William . M.,' <Culoeh,
republicano de Ohio, em Sela

,tentativas para, produzir
um projeto aceitável para
os dois partídos.v Opinou
que o resultado será aceita

vel,vel para o presidente
Johnson. Nem todo o sul

está contra o projeto.
O senador George A, Sma

thers, da Flórida, que usará,
de táticas dilatórias' contra
o projeto sôbre direitos cí
vis, em 1964, disse que está
convencido "de que todos
os cidadãos norte-america
nos não somente devem re

ceber o direito ao voto, mas
que devem ser protegidos
em seus erforços para votar.
Como uma, premissa geral, • '

espero apoiar a legislação
sôbré o direito eleitoral", a

.fírrnou. Ó senador J, W. Ful�
bright, democrata por An

kansas, disse que é a favor
do direito de todo o povo a

votar. Acrescentou que "pro
váve}mente" .apolaráca medi
da.

'CINEMAS
CF.NTRO

São Jose /.

Fone. 3636

Harold Lloyd
-,em-

O L�O ALEÇ<RE DA VIDA

Censura até 5 anos

Ritz
Fone 3435

às 3 e 8 112 hs.

Vittorio Gássman
'

Silvana IVIangano.
_ EM-

JUIZO UNIVERSAL
Censul'a ,'lté 10 ános

Roxy
ás,3112 _ 8 hs.
ás 4 e 8 112 hs.

M,'lrlon Brando

Tarita

O
-em

GRANDE MOTIM
PanaVision-Tecnicolor

Censura ,até 10 anos

BATRROS
CINE GLORIA

5 e 81[2 hs.
Lorene TutIe

-- em _

A PISTOLEIRA SANGUI·

NA.RIA
Censura até 18 anos

CINE IMPERIO
Fone 6295

ás 8112 hs.
Alberto Sordi
Franca Valeri

. .:_ em -.

UM ,MORALISTA EM

APUROS

Censura até 18 anos

,CINE RAJA
ás 8112 hs.
Sara Montiel
Antonio Cifariello

- EM _

A BELA LOLA
EastmanColor

Censura até 14 an03

dias
e

'

"

.:

,

Ás "BOÀS ÓPORTUNI'oAOES SÃO RARAS;
POR ISTO ELÁS DEVf;M SER APRÓVEjTAPAS:

'

,

, Sãd" 30. dras, d;uráhte o's quais 'você adqt.Jke
Conjl"m'tos:" estoféildos, 6u salas de fórmicà

------

sem 'nenpum tQs-t,ão de entrada. '

"O ,pri,meiro pa,gamento?
Sem. voci9 corrtpre hoje e corrre'ça a pa�:jar
depois de 90 di9s. .... ,

Aí está: 30 dias de' oferta
.

30, di,as, de. pra,zo
OS ..p_agam,ent<:')s.: ,

�. ' �

para você iniciar'.

o orgul,hO' c:;:te .uma casa bem mobiliada é o

orgulho

. ',,) ,����f.:���"�t�>:;.;,;�<> ",-:,

In9fé:�es buscam' novas
'·sôbre. o reuma'tismo

pistas
ar�icular

LONDRES, ARB-E-PRESS' isto talvez seja a v"l'lk:;p, outro. do Hospital' (Jtoke ,életrônico resultaram I:

Novos indícios sôhre a cau O. Cons�UlO,- 110 en<;,l,nto, Mafideville consegU!1'9l11' descoberta do papel J-ç,�:0r,

sa do. reumatismo úticuhr sa .ienta que não se co '1- isolar.e virsualmente ids�;- penhado pelas ,Üssosoml),� '.

agudo talvez sejam desco- provou ainda existir tal re- tificar, o fator. .reumátil:'J l'eU,matisffio: Trata.-se d·

bertos C0mo resuI,tado. de lação, .

---c- um Icorpo ('�estranhi)" di1nt�üItaS particulas le-

uma' pesquisa u:ealizada pe- Mas, já se verificou que insBnuado entre as eélulas madas de compostos ql
.

�a lFacll�dade de ,Birmin,g- certas bactérias ,produzem do sangue e t<;cidos hn',nf'.- micos e qúe têm particip:l-

ham, Inglaterra. "inicopl-asma", que Sã0 p�E nos ção nó desenvolviinent0 da

O ConSelho Na,cional ue ticuJas infecciosas" 'mas tào
.

Estudos i realizados entre matéria-prima que fornl:l,

Estudos .0 �a!,rt1'itism:o e 0/ . diminutas que podem Gcr a população pelo ConséO- os tecidos do cocrpo, Com

Reumatismo a'nunciou. nesta idOOltificadas apenas V�:I)S lho demonstr,aram que' ml:) provou-se que há g�'1,r.('e

�id'ade que Iconcedeu um microscópios ,eletrônic'n tas pessoas sao por1:a-.:lol'% número delas nas articula-.

'donativo especial ao Dr. Certos cir .'stas acredi- -do foaI fator reum.á!;ico e ções afetadas pelo reuma-

Kenneth ,Walton,' pesquis:1- tam haver localizado.) "1l.1Í que se mostram mais 'SLlS- tismo e que'·· algum�i; clro- ,

dor da Faculdad<;, para que coplasma'" em tecidos en- ceptíveis à enferrnidade.· gas usadas no tratamemo

coopere: na identificaçi1é) ,la lermos de pessoas que pa- Não obstante, muit8.s pes,: da doença· (ainda que não

pos,síveI origem da enfer- deciam de reumatismo -:t- soas que o possuem não se .::aiba como' funcioi"l8,l1l)

midade, que invalida alll'.al tieulall' 8°'''''''-' A T}r. W''1,[- c�Hltlra'em o artritismo afetam os lissosomas, for

mente 'mi'lhões de pes<;oas' ton orientará seus 81' Em Icon.sequéncia, pO:l' si mando uma càpa em :-'edD�:

em todo, o mundo. ao longo ria; teoria de qne m::esmo, não se pode 11110r- das mesmas, Únpedindn que

Em certa época, pensou- tais partícUlas,
.

que 80, as- mar que o fator 'Seja a cau libertem 'substâncias (\'Ü
se que o artritismo' era '2au senlelh8m aos vírus, rio, S3. da doença, Deve ,havar
sado por um vírus. 'Tal capazes de provocar G 8-r-

.

outro agente que dflflag-re
idéia foi descartada .hã 3,1- tritismo, a enfermidade,

micas daninhas,

guns anos, mas agOll'a i5ur- Em 1963. o grupo' dlri,:?;i
gem- novos ihdícios .de, que do pelo Dr, Walton' e C)111

Além disso, estudos rea

lizados com o microscópio

O ,programa de pesqulsas
do, Dr. Walton. aba'rcarf� UH'

período' superio-r a. i:rês
anos,

,Ministério ,da Marinha
COimando"d.oI5. Distrito' Nava�
Edital de -Concorrência

Conforme fez, púbiico 'está habilitada a presta
Diã.rio Oficial do Estado inf�rl11ações qua.nto às ex.

do dia 9 de marro de 19l)5 pecifi'ca-ções do matinia'
será realizada em 29 do· concorrenciado, bem como

corrente, no Ministério clt:'., inscrever Firmas 'paN a r�
Mari�ha, Rio-OB i a eO!l- ferida eoncorrênéia:
cQrrência geral para, forne'

,

'

'f�'mento por atacado de Comando do 50. Distrl<
matérias prin;as (tecídc:s), .Na\-al, em 'Flori':tnópol
confecção, aviamentos e pe. aos l2-3::HJ65.
ças prontas de fardamen·

,�.9:-- ' "
- �.. J

-
• DJAURO. RAMOS D�

Em adiamento, comtmi- OLIVE!RA.
ca-sé" 'aos intereSsados ,qui'
a Divisão de Intendênciá Capitão de Corveta -

do Comando do 50. Dis1:li- carrega:do da Divisão
to Naval '.

em Flo!l'íanópolis ,:;tendência.

Chácara em ltaguacÚ (Juni'o à Praia)'.
Grande pomar, _com aproximadamente 3 mil metros

qua:dr,<idos, C0111" casa, luz, água encanada e fossa. Serve
também 'para loteamento. Vende-se por prêço de ocasião,

Informações 'nesta Redação, (

",

,

AGRADECIMENTO'
PR JULIO DOIN VIE1RA, completat;nente, restqbeleci:'

do .em sua saúde, vem agradecer a t<;>dos os: amigos e peso
soas que se interessaram por sl!a pessoa, pedintio a Deus
que os proteja e abençoe.

Pivriat;tópolis março de 1965 25-3-65

Associação de Protr'cão à Maternida
de e' à Infand� ,Ia FlorianóP91�s

CONVKlCAÇAO
Pelo presente ficam e011' oeados tonos os sócios

efetivos da A!?sO:-ciacão rl'Ie Proteção .à; Maternidade. e à
Infância de Florianópolis pa"a uma reunião de Assem
bléia Geral ExtraorrHnárial cC'nfO'I'me artigo 11 e SQUS

parágrafos dos 'Estatut,os a Sf' rea,1izar 110 próxima r:lta
27. sábado: às 20,30 h(1rQ� r<l i'w'lp ('In· re,.,'trá E<:ni.'·.it8.

A V I � O
A Impress-ôra lVlrr1êl,o comunica que 1

tem à venda os nov{�c: modelos paTa 'ii}C01 :;�"

.m�nto de Impôsto de Renda. Rua D�l'j'
'3'). .'�. ,

"Amol"
...
c Humilda.de . () ,.'1>01""-00'\ à rua

Guilherme, no, 28, nesta (:auihl.

Florianópolis,.16 de março ,de 1965,
Este:r<:'<de Melo :Lel'l� _:_ Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rem In lige
são co-presídentés 'ja con- licitou ao Govérno, ;b;itQ:;ü�'SuJ. A' ....euníão foi' êbscivj
terência; de' Geneb�;l.' de co que assine com ,M03110U' cu, num grande hotel des-
1954, que pôs têrmo à .guer- uma mensagem conjunta ta capital" em virtude de

ra na Indochina e criou o condenando o que ,quo.;m:: 118,0 "ter sido autorizada. F'oi
Vietnam. cou de grosseíra . víoíaçãe, a quarta tentativa em me

Divulgada ontem à noite pelos' Estados Unidos, q.p nos de Uq,1 mês para orga-

Mais de' 35.000 Carros· por' Semana ����ét�c�ên�i,are�;:ta aa n�l�� �����ni�ov�:ticaG������'ad:� �����rp�;nout�:o�;��;1��:lel��
LONDR,ES (BN�) -'-'- Continuaram tra da Grã-Bretanh.1, da-- mais, que a mensagem con- se que 1700 pessoas rearíza-

eUl alto nível 110 ês d
'. . , 1

; tada de 28 de 'fevereil'à, que junta encareça ao governo rarn anteontem uma ma-
mes ,e JanelrQ u timo

.

a perguntava a MO,3COl;.. se dós, Estados 'Unidos qh8 nifes'f;:rção de apoio ao Viet

produção ,e exportação de automóveis bdtâ-. estava disposta a conperár Gesse, imediatamente
.
os cong comunista na orovm-

.i OS
.

.

para a cessação das 11OS-. atos agressivos contra D; He cía de Bihn Mihn, 480 (1\::!-n_c .

.

� tilidades no VietnailJ. A púb.tca Democrática .do lômetros ao norte desta ca

Sa.ram das fábricas 143.229 veículos, URSS .enviou sua, resposta Vtetnam (do Norte), rctíre pítal, As tropas do G'1",'nl)

com uma média mensal de 35.807, ao passo domingo, mas retardO'!.l-Sã tôdas as suas fôrças e ar

a sua divulgação até ontem mas do víetnam do Snf e'
que nas cinco semanas de dezembro foram à noite, de ao povo víetnamíta l' a

produzidos 164.26-9 ve'culos de todos os ti- :, Mensagem Conjunta, oportunidade de, decidir por
"A Il'azão da tensão .no si mesmo de. seu destino.

pos, com uma média semanal de 32.854.
: Vietnam está n"a gi_-;),�:;e;;"1 Reunião Dissolvida

As exportações atingiram ,em 'janeiro a violação dos acôrdos" dFO. saígon, _ A polícia m'-

52.164 unidades.contra 54.409 en1 dezem- Genebra -sôbre a Indo�h,l!,c� 'pediu uma entrevísta ,à )1'::

por parte do sEstados tm.:- prensa,' organizada por vá

dos, assim como sua inter- rios mílltarea da seita ca- ern for�tc\ norte-amencana

.: J'
..
....

)
,.\.

MOSCOU, A União 1"0-

víétíca exsgíu, oficialmente

que os Estados Unidos c:e:5-

sem os bombardeios no Vict

nam do Norte 'e ret:\::":i'il

suas, trepas .e armas cio
Vietnam do Sul. A exigên
cia esta contida numa men

sagem da União Bovíétíca à

Grã-Bretanha, países que

bro.

Co'mpanhia Telefônica, Cafarinense
Novos Números dos. Telefônes de seus

Serviços Infe-rrios
A CTC: Comunica -'a, todos seus a,&sinantes que a

partir de zéro hora do dia vinte e doÍS d.o corrente, to
das as secções internas, da telefônica. passarão a aten:
der exclusivamente pelQ troncal 2 3 4 5, com os segttin
tes ramais lntemos:
ADMINISTRAÇãO GERAL - Diretoria

.

Diretor Presidente
Diretor Vice Presidente Executivq

ramal
Iramal

Diretor Técnico
Diretór
Secretária Diretoria

ramal
,

ramal

rn,-mal
Tesouraria Matriz ramal
Contabilidade Cen,ural ramal

Secção Pessoal ralilúI

Estatística ramal'

Alm�xarifado Central - G. Outra ra111s.1
Almoxarifado Badaró ramal

Departamento Tráfego ramal'
Departamellto' de Eletrõnica ramal

Dep. Manutenção e montagem ramal

ADMINISTRAÇ,AO REGIONAL' ---, Florianópolis
Gerente Floti�nópo1is . rainal 992

Escritório "Filial FJorianópolis ramill·. 993
Contador Fili(l.l Florianópolis ramal' fi92
Caixa. Filial Florianópolis

"
. ramal tl�

Secção Rêde ramal 994
Almoxarifado. 'Filial Florianópolis ramal (W5
Central automática Florianópolis ramál 996

INFORMAÇõES, tados os. números que não contém l:e'3-

ta lista ou no Guia telefônico disque ü9,'
,23-3-65
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nârios acreditam ::tU'3 0b cor:'�dO$ se acredltam que çao pualtce.da no "Di6,�':')
continuas ataques aéreos os bombardeios ela' ·:1,..-iCJ.\_-Ú,iJ do PO'iO", órgão oLeh"

.

co

des.tr�lram cêrca. de dez ucrte-amerícana contra .0 comunismo chinês. Pcqum
por cento das armas l. m-.- víctnem uo Norte rarào ca pergunta: "Pretendem.' os

níções do potencial !j '�L") I' pítu.ar o regime ele :FL.. - J:.s�:1dos U·�idDs' uttlizar ::�P:l

do Vietnam dá ::;orte. noí.
.

E' 'a prímeíra :.Icl�j:l- selvagr-m bombàrdeio 8 SI:'t

raçâo 'oflcial de Pequim sõ- 'l;:Ul'::(cl'a pressão par,\ tn-:

TOQUIO, .,_' A C:l;:lt !}o bre o grande ataque aéreo 'ir;lÍí'a" a República De-:
.rnunísta disse ontem flue ') de segunda .. teíra; no :n- moerar'ca "'O Vietnam, e

Estaclmi . Unidos sonham a- teríor do tenrítório I1D!';.8· obrwá-Ia a ,im��l(}rar �, i�az.j
'Vietnamita. Numa dee.aru - Sç'cifi sonhar acordado"
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NO PIA dez próximo o Dê . •
putado Ivo Silveira, será

.,'reeleito pela terceira
\
vez

Presidente da Assembléia ,
'Legislativa de S. C., com .

a ..
inq.icação de -sua Ban-::ad1., o III'

.

A lvrARn�HA q.e ÇTuel"rQ.� PSD,. que tem vinte deputa· •
desta Capital será hórnen�- dbS e conta ·com o. apôio dos ..
geada dom um baile de ga- deput;ldos ,do PRP e PDC, ..

la pela sociedade catâtineh-
.

num' total de quatro. A As- •
se, no, d(a onze de junho sembléia tem quarenta e Cil1 ..quando se cOlnemora o Pri- co deputados: vinte do PSD,
meiro Centenário da' Bata- quatrorze da UDN,. seis do •
lha Naval do Riacbuelo. Um PTB, dois do PRP e dois do •
grupo de Senhoras serão pa. PDC, um da PSP. Para a re-

� tronesses com' a colaboração eleição o De�utado Ivo Sil- _
... dest,e colunista. veira, já conta com vinte e ..

_ quatro deputados. III .

- .
Amanhã, na Capela 'do Di- ...

, VIAJOU ontem pata .São vino Espírito'Santo, ac'mte- ..

, P,<J.ulo o Senador lrineu cerá o enlace matrimonial _
'"

Bornhausen: do Deputado Genir D-stri, •
l1li' com a s'rta. Juça Cabral.'

�ntrevista. sôb-l'e se acred!ta
., ,

va que a. guerra pC'i� ser l1li BROTOS
.

homellagean as ENCONTRA-SE ria "Ilha. •
g:llll1a sem ampliá-:'a. Ta,y- • F A d' E t Jli

III' orças .rma as _ m. o· cap", .há vários dias o Depu-
lar respondeu: _"Se ]

..
)01' i'),m· , ...

- ... elo o Brasil foi lançado ,a tado 'Laerte Ramos Vi'ira, ..
p1ia93.0 se quer dizer o en- II'

ddI' corte •"olvl'lnellto de �'r'all(ies "O' _
mo a o saque com.

. jantou com
.
o dr. Nilson

,
' .

b ,y
-

'l't O' d f
..

lnll ar. mun· o emUllIlO Be_nder, no OSGar. Patace ..tê1.1cias como [), C.:ün.a e a • dando "chow" com os s1a- Hotel.
. JI

União Sovi�tica, a f85POStl1
•

.

ques l!m pouqo
.

abaixo dl:l. •:é iSin'1, I Aen:edito . CJ.u�� 'pode pr ointura. O .interessante é que FALANDO �em
.

jantar,'
'

..
ser garÚ1a sem qU(! elas u- .. há· falta dos cintos combi, o Senador Irineu· B::Jrnhau- III

lJareçam em �ena".
. " nando com a moda e 8 bro- sen, no Restaurante do Que •

Confirmação' ". ,tolândia prefere sempre os rência, �compallhado dos ...
gnquanto isso, em \'1.':1811- ;I cintos das forças armadas. srs. dr .. Volney Colaço de O- II'

ingtol1, conHrmou-se ;_� 111-
, em diversas cid,ades, do liveira, Fernl:l.ndo Faria, Os •

1'ol.'mação de. que o Depfl.i·- País foi proibido o uso dos cal' Cardoso Filho e. Edson ..
tarnento d.a Defesa 3ç ]]1'8-

,..
mesmos com as fivelas.mili da Silva Jardim. :

. pa�'a para aumentar pJnda If tai·es. Em São Paulo três e- JI
mais a, potencia militai' dos. iegantes brotos passeavam QUASI restab€lleçido após •Estados U�1idos 1'10 Viet,nm

, de slaque com os cintQS das sofrer forte' aba1o, o nOSSf
.

III
do' Sul. Por outro lado, se- três .forcas armadas. For"m ]Jarticular amüro dr. IGénÉ ..

funr'!o d�claraçõcs -Jt).�ja:;:;." \'is�<1s por agente pqlicial sio de Mirand;Úns - Dire
'

.•
,os Estado� ,Unidos pr2'�01:l-, que lhe chamou atenção -:- tor Presidente do BancQ iII!I
rlem 'intensificar restrições o mesmo nada poderi.à fa- INCO. .

JII

às infOll."mações relac.i.ona- � zer porque as moç.as pres� •
das 'à 'situaçif<O milih;_' no _

.

tavam uma-homenagem' .

as VIAJARÃO hoje, p:ua Sal· '111•
Vietnam e doràval1te, n[;,'.) Forças Armadas, com: a be- vador o sr: e sra. Délv�u Si-

. JII

infol'mar5.0 o número de' lez.'l feminina que todo queira, êl,� naquela Cidad�, •
.

aviões que participar3.0 em _ mundo admira. ass'lmirá a gerência d( •!lada opel'acão, nem (le. l1ue _ Banco Nacional de Minai
lJa�es_ l)artidão. Qs funci()":

Ilf.
Gerais.' .

"

�

� NUMA conceituad3r ....revist� ,
1*1I••Iii·iimllillllJi••tIlU.III.Iil.....

,

� cal:ioca destaca a vitória E- As 19 horas de
.

am,<mhã "

JII \'ando Lii:na, com a fantasia , $,erá transmitida- em grava '

.. 8,'3.n10rim '-l R�i de Goa', cão por Edsnn Sl'lveira, ,.

I t ti f �, I! � ': �l \1, ; Madalena Santos'com Bidu �ntrevista elo Dr, Jaisol1 Ea]' ;
� r ;\ r l�

n \ 'I li I _,'
Sáiflo - os vencedores no reto, na. vácUo Santa Cata ,

., . ." 1.". Baile do Quitandinha.· Evan- rina.
. ,.

• ... );�,:��--
...:..;.l:.:,.;.',:.',•..'.•:',,,..':'<;..·.'L�.•-'.'-,·,·.'.•.•"·.,,.:,.,�,,'-:�.:.•....::�\.c,.._..., :.-,.:.:.,..,...,.!.""',,'.::__...

,..•..-,_,•.,,'•., ••••'1.':..........:.•

'

...1.':.:,'..•...,'.'.:.•:=...,..."''':,.·.·.'.•
-

...lIi,.'.. ;"',:,'�"••,;••..•••.••',.i:..i.••__.�••��P�l, ?-O.R!,. wi._ ia _,� -o. �,�,-�. .' �
..

-l;.:i.:�,·�:' ,',_,' ":��::_�< �'. �"���: __;.��._ ·;;:Útlg�;+t��;:d����t.����fJ&i.����fh�i�
�.'

��.t�'.�?���;·::��L:�������::�t�··,�2,��.'�fZ},Jf�f;-

quais morreu,

,foram . .- �etidos,
'Outt os

A at,j\'-icla,rle 'eLOS bom <L), '_

delros ta jato norte-amor!
4 -'" os roí in tensa 8.n teon
tem e ontem, tndícou-sc

'.

venção armadn:' nos ,1S •.,l!!;- d0ista que, com seL�S dOlS
tos do povo vietnamita" - milhões ele fIéis, C,)1'S',!,·11� �1nt�opt.·C\rn ro-r.t"rn, objctjvos
djz a mensagenl. A�,e8Cel!-. um dos j)l'inC';pai.3 7>:,:,:'.·

..� l1.-" r,,\,.':i}fS ,1" T!lI�'!',j!'l'l -.

ln' a Tass que o Kremlia:n religiosos do V:etr:am do' l1orn�stf' d-I:>stg. capit::1.L (le
" Pleik'l1, no centro c!o Vieí:
.f P"�Trl. e d� P11anti._t;C1 1�O

.

lij'oral.. 'or'r-mtaJ s\]h\f:'t.�,,!',-
"B-G7'� .. pai:

'BANCO
DO

DE DESENVOLVJMENTO
ESTADO DE 'SANTA
CATARINA S.A,

região de ?ht:rn . CUr\:'1g. n)

norte 9-esta cidac1�, .

sue ve/; .. hOtHfJR.rrl(,D .. fHII1.. cp,

'rem, obir·�·l'!p .sÜur",:\;o; ,

",1

Asó:.embJ.éia Geral Ordinária

. c.... rc.su1j..ado�· ObS;�l',.T;'l(jO-S.Sã.o' convocados os senhores a cionistas a se reun. :.rem.;:' "',' ., � �

em as�ell1bléia g'eral ordinária, na sede oêste Ba'.1co;
_

i-. Cen'L.o·.e dez guerriTleü'o3
elo Victcong morr8rnm du-Praça XV ele noycmb'ro, esquina ela rua' ._,_,,, nh�;l1S, :;,'2:5;- ,

'
,

t.a capH�l, no dia 27. de março CCll'l'ente,. às 09 (nove) )'-'0- l'Uúte O;neraGi}�s' rC8.1'zacl:1i'l
i;t l' tc:cn t.em !la rCg'':{,1) cl c

._,
, ras;' COllJ

.
q. seguinte.

, Ordem do .Dia
L _. Tomar conhecimento (�O Relatório· da Diretol'.'a,

referente ao exercício de 19'64, bem como exami1.19.l', (li.S

ci.Itir 'e c1eliberHr a respeito do lJarecer do Conselho Fl&-,

cal, do Balanço e das contas anuais dos !!,dminist"2:�O-
ülrvam a 10 mortos etlfr," os

Vi1"h Long, no elelta elo rio

Mol<OllZ, e a' 30 qlIllQ[�let:·cs
a sudeste desta c;;J.pital,' A5

!:Ia

98
991

f1�es;
2. - Proceder à eleiçã(l dos .membros

qus.is um oficial ,110e';i�- ::1.

do. Cons!'Jno mericano e 29 fel'kl;)s, .sen

(:0 3 norte-amerie'ln.()�;,.
lland Ado!a Mediflas' de

Fiscal. e .seus· suplentes':
.

3.' - Out:ros a.ssüntos de interês.se da sociedar:!�),
Observa-se aos· senhores 'acionistas <wc 'ficarão S liS-

Dct'.esa

pensas as tral1SfCl�ências de ações nos elez (la) dias !we InfQrr:1ou�se qUê u 030-

untcce::'erem a assembléia, .. vêrn,Çl-. de IIa.qói intcmiflCi)�l

F·lor·ann-;::olis. v� de març'O de 1965 ,. ,�- <-:.I;;�k-/. q_;; 1i(?}iC\0s ):l�J�;:J..��,.:a8", ga f"
A'cides Nbr21'. Presidente Ir}' capi�l" prevendo DOqsíveis -'

José Pedro Gil. Diretor ataques aéreos norte;"al):e-

,Tacob Al'gl'st'ü Moo]en :"iáp-ul, Dtre.tor ricp,l1os à cidade, E:egundo ..
, Tlo dr S;;'O D] '�'rl0 Brandão, Diretor se· acredita, Um viaiante

•
'. ,José Elias, Diretor . que' regressou a es(,g. 'capi-.

ta\, lJrocedente· de Hanoi,'
di,Ss,e, q_ue o .,Governo, .

COITlU _nista está evacuando a.s�..

e!.'iaw;as da,. cidade t' pr"- •
parando uma rede Cl'3 �.t,i- _
gos antiaéreos, A n,')t.\'�ia l1li
coincide com· uma dw�lar:1" ..

,
•
•
•
•
�
•

disse ont.erri que o Viel;nam •
do Norte, a Chjna Comu- ..

--------'---_ ..._.--�---_._-_.

. �,

Gão d� Vice-Almirante Paul

Bla.ckl:}Urn, Comandante da
VII Frota nor(,e-amcrlcana',
segun-1o a qual seus pilo
tos poderial'Í:l' bombardear
àlvos militares no Vietnam
do Norte· à' razão de mn

por dia. Por ou1Jr'o lado,. o
Embàixador; dos, Estados

Unidús, Maxwell . Taylor,

'n!.sta e a União Soviética

})rovávclmente não :-espon
derão .(mi1itarmente UO·5 a-

,taques
�

aéreos no Vietl1al11
do Norte devido à sua Ín-

';,

capacidade para revidar' a
deq�a':"amente, e por temor
ele que a guerra se alast·re.
Intenogado durante uma

IMBRESSQRA
,

.

,
.

\ ,.

'desenhva

,�c�ê$
toi�efos � católogos
cartazes e carimbos
;mplusos em �erQI

oopelo;ria

iV.PI�ESS()R,)
')E

OR!d�L.-') STUART. elA.
t,?lJA OEODORO Nf33-,� t

"O'tF 25[T-FLORIANÓPOI..IS

, \

..

ARTHUR Moreira 'Lima,

rei)rCsentou o Brasil no 'con

curso Intel'uacional de Pia·

no realiz,'1do em Varsovia;
.

com sucesso foi o· segnndo
.' classificado. Vencendo o

concurso a Argentina Marta
.

mais uma vez venceu -, sua

fantasia - Triufo de D. Se·

bástião. Núci,'1 Miranda ven·
ceu com a fantasia condesí)a
de Ba.rral.

i\.rge'ricl1.

NÀ edição de amem "O

Globo Feminino" destacou

moda unj.versitár�a, dedica"

I

. da às jovens estudantes _

Destaco uma das legend,ls:
cus "chemisiers", sempl:e
práticos, devem bbrigaLria·
mente. 'fazer parte do séu

\

guarda-roupa universitá.i::>.
Listras,' "pois" ou flôres

sempre são motivos para
seus vestidos ..
\

BRASILIA prepara·se pa�
ra às cO!l1emorações d? �eu

Quinto Aniversário. Ontem,

os membros das subcomis

sões encarregado.s de, 'ela

bor,'1r o programa para os

festejos estiverani reunidos
nO saO'uão do 'Ministério ,da·

Educa�ão, sob, a presidênCia .

do Rno-enheiro' Dr.' Colam·,.

I

bo SaBes.

., ESTA. sendo organizadaJ
uma promoção com o desfi

le das fantasias do IV Bai

le Municipal de Fpolis,. co,n
o apôio -',elo Colw;lista.

·1

O AToR "fr;.lr.cé� . Main
pelon, concedeu entrevista
coletiva a imprensa carioca,
110 Copacabana Palace, �
c01"1rJanhado de sua eSj_)ôsa
Nathalie;

J

AS SOCIEDADÊS Carna

valescas "Tenentes do Dia-'

bo e Granadeiros da Ilha,
vão· exibir seus carros no

domingo de Páscoa. D'..Spu·
tando ,os prêmios do C_rna·

v,ai 65.
.

A PEÇA infantil "MfLria

Trapalhona", da brasile�r:a
Th,<1is ,Branchi, (}bteve. gran-
ele sucesso em R0ma_, no Tea

tro Arlecchino, exti:eando
no domingo pp.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ONTEM· .t.

I i [ I
, LONDRES (BNS) ...-r-I Bartoos c.i�' ',�:: ,! ' lo aperfetçoamento declarou que essa técni-·, os pesquisadores conseguem congelar olhos

gue hoje em d:a são comuns. 'noâdores:f�rn�:" '

.cajá se acha adiantada que permite que um a, uma temperatura de 196 g�áu�' centígra
cem o sangue, que é classificado": pktá' �." banco de olhos seja instalado no, setor High dos. AfJ que parece, a esse temperatura os

posterior e' guardado em recípíentes.. 1n�tf;": }Iolbórn' -do Hospital de Olhos de Moorfi-. olhos podem ser conservados durante anos,

dos a Uma temperatura ídeal.. 13a.-QCôs, .de elds.
'

em perfeitas condições de uso .em 'Operações.
olhos m-esmo em sentido 'muito,' ('$trilto,: �B:0

'. .:

"

Nessa'marcha, em breve teremos ou-

menos comuns. Mas banco dE( olhos 'ootlg�la� i
• 'Deve-se a primeira notícia do êxito da tros

'

bancos para substituição .de outros ór-

dos, 'para serem mantidos .durante 'm�s em eqU:�'Pe de pesquisadores há cêrca de seis f!5rs 'i meml ros v.tais do homem. O mais

perfeitas condições de uso pelos 'JriéClicos, 'é meses, quando os cirurgiões fizeram uma difícil, talvez, seja conseguir a .instalação
.novidade. É êsse tipo de banco' de, olhos' que comunicação sôbre um método de conversar de um banco para substituição de inteligôn-

. uma técnica de congelamento' ap�rfei'çoadá olhos' numa. solução de glicerol a uma
.

térn-', das. Mas quem sabe até no futuro será possi
no Hospital de Wesm:nstc-re em Londres -ª� peratura de 79, graus centígrados. Naquela vcl, graças precisamente, ã inteligência do

gora poss'bi'ita. O congelamento 'permi,té época, haviam êles obtido sucesso em opera- homem. '

.

que os olhos doados sejam prfserv�Hlps:' ;du� ções de enxertia da córnea. com u ilização do

ran+e meses antes de serem usados, f>Wa ope- material de olhos que se achavam guardados
rações. .

" durante. até 29 d.as.
. .

Um dos três cirurgiões responsáveis p�-
."

'L

.Afbaldo '

$. �fago
. í

� ., : � �.
I

-:

Em" antiga coleção do Jo�l "O. P�oCM1W: que,
Inícíahnente edítando-se em, .Join�te! ,p��04 â';::l�r .edí
tlf�o, 'cle 2!:i de outubro de 188,4 �l11 .4i:}���.:�, t,PW �eról'!'
c� 'cídàde' de Sãó Francisco qo "Sú�; el1:�(lU�l"�i,� 9�eglj.intE)
"boletim"- de quê estou daMo ccinh(lé�el1�O; a.ós: catarí
r-cnsss .transcrevendo-o 11a ,íntçgrá" nêste , dja 11 de'
março' do ano da graça de Ú165, '�o le�b.r�r-nie, que na

véspera fiz embarcar de retorno aó {Deu' E&tadq limá' ti�
. pcgraría que instalei com todo 'carinho em minha terra

I' , "�o
•

natal e que um dos netos trouxe-pare Q Rio, onde este:"
ve trabalhando durante 'dois anos."

'

-. ',.,
"

.

,"BOLETIM' -- . S. 'Francisco do Sul, 19 de outubro
de 1884. (Logo a seguir e'stas duas mentasj -: i�Os povos
modernos, aranósos por atingirem à..'perfe,ctll:;iiÜda,de,,'as
seutão suas tendas nos arràíaís 'das Ciência" e tradu'l�m
suas conquistas por inventos maravílhosos".
"�uando Ella se alterou das brumas da Alemanha.
Alva, grande, ideal, lavada em Iuz estranha,
N[j. dextra suspendendo a estreHâ' d� :liW,npã.... I

6 espasmo de, um fuzil correu' nos horízontes ... ·

Clareou-se o perfil' dos alvacentos montes
Das cimas do Perú - às grimpas do tndostan. (castro

Alves - A Imprensa.) .

',Desponta a luz do progresso no horizonte de � -Francíseo

Salve, ânrora!:'
."..,

.

, ,

Já desperta esta, natureza, toda encanto, ao síbí.ar.

do vapor, ao movimento. da índustría, �oni9 que testtva

compartilha de nosso jubilo Immensurável 'motívado pe-

la verdade deste grato acontecímento:
'

,

UMA TYPOGRAFIA ACABA-SE1 ':OE, MONTAR NES
TA CIDADE.

'Sem que -lhe peze clausula po!íticâ, parcíla, sopea

dora, por isso que deve ser tão livre é, util ao' 'bem 'ge
ral. como o foi .quando irradiada de uma concepção dl-'

viria de Outtemberg, esta typog.rafia S/J" ,se orígma como

um 'dos elementos de prosperidade' para S&,c. Francisco

e assim se manifesta resplendente de' esperanças.
Desprendendo-se do manto do, �Qscurantisrh� que a

envolvia até hoje privando-á de andár av�nte; esta· ci
dad�; que veio tantas .outras, ergllerem,-se e progredirem
rejuvenesce - por fim :_ lev�tando.' também o estan

darte '

da emanc.ipaçã9 do pensamento e da difiUllao
,

das idéias.
"

,

Clin.Cd
. Odontológica

L-n... li;.tca l�laCJa L'-;OL:l:lI
CllIl1(;<1 to! PrO.t!S6'Agora, utilizando-se nitrogênio liquido
'-\'I.<"h.l.<" ,1'<"" L .1 l"!1�'a::,. sõrncnn, com hora
i)a� I.�li, 1> :1.,\1; Ib , '1:1), 1:S.;)11 a" 1.).;�lJ h"
rGUê> :Sã" Jorge, Ju - F'ont' 2:.oJÓ

mar-ada
., ..
_-----�---._---

.

.I'"

fcn}panbia Britânica aperfe�·
d
•'..

' ",' , tI" liIl<
,... ',': ".,' . " ..

'

r
. ,.� '.\' ,.... ... ,�,,'

.
1

.
.... .

... ".

voa �U JO!lIotro'eif miulatufd,

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

, AJenção Noivos
.

Vcnde-ss um moderno conjunto estofa
do (1 sofá-cama e 2 poltronas) forrado de
napa gêlo.em estado. de novo.

'

Tratar à Av. Mauro Ramos, 66

InsHtlffo de "Apos.;n�adôria e ·Pensõzs.

�,nra pesqu'isar ·�U dez
UONDRES, ARBE-PRE8S oftá1ri1icos, em

ICl)lalJora'ção : normais audíveis. As perdas adequada para fins nor

E' possível que o em!>rêgo com um mé}ico JondlÍtU"e se tJodem determll11ar des- mais: vma perda entra 20
, de diapasõEs e relató�"os o Real Instituto·" para:�" a. de' a capac.idade ,'auditiva e 30 dec.ibéis. exigiria un�a'

Os tempos mudaram! Tem,-s�� 3,' impressãcy 'de (Jur

somente. sábem disso os maiores· 4e 70: a,!:'oS, J(ois q'úe pam as investigações bll- E,urdez, prOPQrcion,a-:'um râ.; 'nOriúnal .até um valor' de investif!ação mais det�lha-
ciais ['a surdez seja substi- pido meio de comp.f,o��ar,- a, 65. decib.éis· (o ,decibel é a da.

.

há atualmente uma tal indifer�nç�,,"pel� a�untos qUe . . .

.. .. tuido, brevemente pelo 1:1;;0 surdez nos consultórIOS mé- unidade utilizada pam. me-'
dizem com a cultura, com o, progreS&o da,s idéiaS, l'Q- '. ., . .

de um· nôvo audiômetrIJ .le dicos, nás indústrià.s e. nas .'dÍr o som). Os sinais '3Êio Se a perda ce capacÍd::l.-.

mente interessando aos' homens ã$. cousas pr�ticas da ..
-

vida, isto é, aque'ás q.ue entehcl.ein éom 'ó al�l1;1énto ,0
reduzidíssimas ldimensões e escolas. escutàdos mediante a aju- de auditiV3. adequad� ;,�"a

,
. prêço econômico. Com êste

'

da 'dé um auricular, a fre- fins norma's:' uma:· p�:,';a
v.estuário e, a habitação, e

..
as alegt'iás pa.g&s, q.ue· . .

, instrumento OS médicos po O nõvo lrstrum�nt,o / 11':;\'n "çrUên.da. de 250" 1000 e 4DODü e21�re 20 � 30 decib;;J.s o.i ..

ressurgiram dos ve'hos tempoS·' da decactepte Es- . ,
'

tra-
detao 'diagnosticar, em sistorizado, li acionan,o r;or cic:os por segundo. ,gir:a urr.a investigaçao ma'is

Parta, da Ronia deca "ente) J(I'este,s a, s.ei" ','
.

.
..

tão seus próprios cot's:mor os. pequenas pilhas. que dur!:lm detalhada.
gáçla pelas invasões dos bárbaros; há inditerença

os sintomas iniciais ...!a s"r vários meses, não e.sti de-::;� Se com êste instnmH:nto • S d d
contundente pelas cousas do, e,spírito, que 111eSIIlO .)'3 q;_

". e a per a e capa,cida,-
,

, dez, antes de enviar seus tlr>ado a substituir, o c� o pacijplte Plldesse' ,,)uvi:: de auditfva em um (Júvido
piritualistas nada IIla;s �nxérgam -além' �G pahrio ,4e.JlO pa:eie!ites :á,'-'>'tttn esper:1alista t�so aúcllôÍl1etrc> ·'··util.�ãa� as três frequências em ca- o'u outro foose superJ(lr a

ri2Íl!)nte que ('<'ta civiUzação ma'terialista Ines apt',esenta lt·· 1 I li t'
','

: ,'t da '.� 'vido com um!.. per- 30 d 'b'" para a ,co"su a e pO;;·..!rl()j· pe o espec a s a, m�s ��.es _ eCI eis, em -1ualt(lH'r
diante dos olhos!.

. .

tratàmento. 'PeTmitl1' ao chamado n\� da não superior a 10 deci- 1irequênc'a, ter-se-ia que
dico de cabeceira 'ufu d1ag- béis, segun"o a idade e ou- recorrer ao emprêgo rlo ins
l1óstko tynats ;:icu.r�"o; pdr "tí'às circunstâncias, o fato trumental de um espef!iv,-
lhe proporcionàr 01go Ii.a�s Sena eons�derado nOrI.'lal: l�sta.

técl)ico I'Ille d.. :. dia,PàsÍi..:>
.

o'rl uma pp.rda não maior de
um rp.rMiQ.·

, .

20 deeJbéis em um!\. ou nas

O pacient.e esc\lta
.

:u�j,� 'irês nrequêl"clas, em um

S6�p' ti,; s''''ais. 'gn 'uan ',s único ,ouvido, significaria
em decibéis atr.avés 'Jé t.6-'Unia capacid9<de auditiva

4a a gama de fte.qllêAei�'� ..

Regosijae-vos, patriotica. cidade!
Estimulae-vos, mo:vidade!' E' ,para vós 9ue �.ssenta,-

111<;1S es�e primeiro marco ,dtirp.a �ornad� gloriosa. '

PARABENS, .FRANCISCANOSI·� .

,.
.

I e Carpas
DELEGACIA EM SAl'TTA. C.\TAJUNA

'. ;'., .AVISO A� EMPRESAS
Si\J.>\�'t:")"'-'EDUCAÇAO (Lei no. 4440/64 e Decreto

no. 55.551/64)
. .

Pelo presente, cientificamos às Empresas sujeita�
'ao regime dêste Ipsfit.uto, flue as epntribukõas referen
tes .'ao S,ALARJO, EDUCAÇÃO deverão ser r�co'hirlas a

partir de janeiro de '965, correspondendo o primeim re

colhimento ao mês de dezemhro de 19R4 • .' .

.

A percentage"TI é de 2. %< (dois 'fiO!', cento) do salá
rio mersa1 qe, aflu!'''o, mul;J;h;Uca,;::o pda, núm.:\H'{) de em

p:tpgad{\s !:'m,-I�uer (Jue se,;a a ida.ile,· o ,esta.ro ci.vÚ;: tl nú
mero de filS.os, a fprma de àd!'.'>-issãó, o' :regime', de tra

h.alho, a modalidade de remunera:;;ão' e,�, v!1lgr. do �ala-
rio ·C&Presvondente.

.

" '.

O rec01himento será efetua-"o juntamente' com as

demais c.ontribuiçõf's devidas ao IAPETEC e a terceiros
através. da guia atualmente em vigor.

Salvo os casos de !sc:rção, com!ll'o-'a!J,os êom o coert.í-·
ficado, anexo' ao regulamento baixado com o decl'eto �cj
m�\ citado, nenlm.ma Émprêsa poderá efetuar o' reco

lhimento <la contribuicão normal, sem fazê-lo com' refe.
rência ao SA.LARIO-EDUCAÇAO.

. ,

-xxx

Sã� �rancisCo deix�ra de te+ 4nprensa: . !év.e� (lcl.ra
lá uuia LlVUl5nl.�.a, !lll,l).a.uLel novan�t:4:tLt: Jlrn JOf......al. v.

veu com lIh! oUlculuaúes, por .1lIll- llaO' p()ué ma.s ll�au

tri!'-se. �uauuo a LWll!S!,a�.a. �s�á';a,scu�o reULOVlUa. 'ue

la:lpara o ttlO, o .::sn,r. '�Vlallur.elra �par�ceu na por�a, út:s",a

titx,gL'aüa - e ao vet que se emlJarcavam .OS prt:lOS ��um

cti.mlunao, teve uniá palavra de, trJ,Steza, t!COU oe ;)lh0S

m.au;t:Jauos, e vo!�ou para sua casa .... All perto, o ',-,en

t�h ,l!,Splt!ta "lA;trluaue oe J,eM,ü;" estava ua�lUO fl;lnw";

álOs e agasalhb' aos. sOltedotes q{l� nao d��!I;,in' sáoer
rÍarla a respeit<> do que lá �e e�ma.

.
.

.

.,.
...

'�.. ',
,

. <.. . .
.

'

. Passa.vatrt os frades' fr!j.ncise�nÕS e., oÜia.�m nillife
teiltes também .' rassavam os. poiitlCOS, os aUl�rlls�..a

dortis, os negoCiantes, Os' trabaÚlii.Qo�es .. ,. TÓGOS ,pas

savam. lUl perto eSLavam esCritores' ... Só o. snr: :M:-adu

reira tmha pena de ,se perder .para Sãô �anc.tsc6, l..'!ná
tipografia, um jornal!.

,

-r.·e audiómetro em mi

niatura, dese.nvolvido por
rima fIrma especiaHzad� em

instrumentos cirúrgicos �
Florianó!)olis, fe"ereh'o de 1965.

Rodolfo F. Pinto da Luz - M. 1927
De'egado Estadual,', ��80MBDS

HIDRAIJUCAS'
-�----"'----------.,.--,--_.,---

Clí n;CÕ Odon!!1o :nirtrir?.1,
o m6ximo de eficiêri.::ia

DRA, IARA ODnA NOCETI AMMON
Metodo pSiCOlógico moder�o espedalizado para crian,

""'.

,

Vi E, ,N . D'.É '_ S' E, ças.

AI�-a rot!:lc;)ãt'l
Aplicação

.

t6pic� de flúor (para prevenção da cáriE'
dentária ),

Atende tambéin sras,

Somente com hora mareada � das' 8,30 às 12 e das 14
i'ls 18 hnras

DAN,COR S.A. Indústria Mecânica
Cx. Postar 5090. End. ,.r.lI. OANCOR.RIO
Representante em 8lumenau:

Ladislau Kuskhoswki
Rua 15 de Novembro n." 592

L' andar. 'Cáixa Postal. 4(7" S. C.

, •

.i

UM LOTE .DÉ,'t�O NO LÓTEAMENTO DA VILA,

lW\RJ.A 00 i::AH.Mu MO StJá-DlS'l'R1TO DA TiUNDA

.DE - .LuTE :N(j� �9�QlilNA DA ROA W.Ili..iiE
l\URQ COSTA COM A A.VENIllA DE ACESSO 'A CWA
DE U!'lIVERSITARIA.
TRATAR A'.' .l(.tJA '\'mAL ":RAMOS No. 50 - SUNAB' / _;,.

COM O Sl:NHOR'SlMAS.,·
..

,

20-3-65

'-.-, ...'------�

Nada de
REB: rE��Não' nos podemos queixar de ninguém! E' um si<lal

dos· tempos! Ninguém tem culpa.
Os espIrita aesapareceu '(16 ,corpo dos· homens. Os

homens de ,hoje têm sôni�n'te cc;rpo... Éx1.;a em Set' Cfl,rro

EleS não compreendem' mais a vi'::a senão como :a- 'L<>na de !relos COLADAS

dicalismo pagão. Só os veIhos de m.�i;:l 4e' 7() anos é -- tiO% mais no BPI�veit8
que � lemptam do, tempo em que" o homen1 tinha .al..l1a n'intc, daF ......IlBS

e corpo, Eles, os.'homens atuais não têm cuipa; não 3a-

bem
Ed�S�Otive de ficar, nêste 'mundo mesmo depois de CASA DOS· fRE:J:

ter' feito 70 anos!!!!.
"Pai, perdoa-llies porque êles. não,�abem o qu� fa,- Rua �::lntnl' �fl rRlv� 453

zem" . . •
.

- ESTREITO -

RIl1l :-:;ão' Jorge. :lO , F'nn<l 25:lR

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

Banco.do Brasil e a Prefeitura
"

.

Municipal
.

Graças a compreensão
,', dos'diiretores do Baücu ào

Brash, agência, desta· capi
� t�l, está em fase d� sólu

\ 'ção a' questão levantada pe
,

" c

lá Prefeitura MunIcipal, no

que diz respeito ,lo\) paga
mento dos 'impostos ·devi-

40s ao município.'
.Estão sendo mantido�•

,Cqntactos entre Banco õe
Brasil. e Prefeitura �'[uni('!

paI, visando a /elimina�!ã0
de qualquer divergêncla de

orderp. fiscal.

---...,...�,--"

DEDETIZÀCÁO
. '. '.

.

. . .

.

\ ereadul Batist� "er�ir3 �àsà ('om 3, llUllrto� e delnais depenue

,Ja !\s!DnCi:nica asa· df ,1lvfI!1aria 'com 2 )'esidê'1�ias, �f\ p:.rte de cim"
� quarLos - 2, �,alas - ('ozinha f. o'mheiln, Na p!!rte qe ba:xn -' 2 qJartm- - sala
--(;uzinha e san!tári.o

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

PELí!; O REI D./t BOLa

''BRITO'' o ALFAIATE Praia c(,)qu�lro'"
'erta� 'Bem I)TE"ÇC'

REI DA MODA
,.

Rua 'C(inbt!lh�"I' 'Vlafrll " othn\. ·POllt., pa. ii ""fIle�m,'

� �al.a· '·"7.it:1hl'l !):�nhf,i. 'o .' 'li!iõr1en' II

"

- t:asa 1111 cenu;"
Ca.('ói.o ('001 " \!"artol"268'1 Rua: Nunes Machadl)

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

.. 8(mTad,o (;Um�rcIaI e Residoo'..:llll (Jt!!1, no ,:end'() - RUI> .:\n:lpr6sk PalVa,

'lÍa {re,nte çlu ';j lt, !;titz: No terreo LojE< UI�le,l,(,wi;- pS('rl ,"'ril, m' Jilt( 'Irnula re

'In<';)Jda PnSSlli "linda' .:unel(. porâ" pan, ki/" II<

.� Ru� s.�Q Jorge n,o 51 Centro' ' r,f1l'f1 rlf. qlven�rj!! ('om '1 ';'llilS
I.OS Bar,11flin' '·omplet.f f> ,:ozmh!1

2 ql1 ,'1 ,I

!(,UL B<.IlL., GVIH;al Vt!� tr3 VI�!>S" Jl:> Cu""ell.tllrt, MaL ,1 .jl!f r. , !iI.:

vW .: LlUjrtu� ; ;; :;ala:s - ,..;uzinha t hantH!lfG ,:.umpl�t()
"If,1" loinvUlp Nr> ,!ardju' '�Úlqi'. Sair r. SUl> V 1st,

.' ,X' ,'i "0 ,E�TADO'c' .�

...,··;J4:·J�;:j;;l�dt!i';'1i'fi�;l��fi��4�':�;:,:·;
"

" �._- :.:
'J.,\I " "o.

>;. 'i: "._�. ,- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Declarações de Pessoas Jurídicas pelos.

CA5A OU APJ\.RTAMENTO ,
,

Luéros Presumido e A,l'bitrado

Precisa-se de uma casa ati apartamento com três qUát
tos próximo ou no centro da Cidade. Qu'·lq·ler nfotma ão
poderá ser dada ao Sr, Lázaro Bartolomeu, na Rua Lui2:
Delfina 24 ou -Rua João Pinto n. 9.' .

J

As "Pessoas. Jurídicas", no corrente éxercícío de ..

196�� que' ôptátem pela apresentaeão ee "declaração
dê !rendimentos" pelas formas de "Lucros Presumido" e

"Lucro Arbitrado", 'deverão observar o seguinte:
'.

Istabelecmentos A MODELAR' S .. A.
,

. Comércio' 10, As pessoas [urídícás cuja receita, bruta anual não'

As:s�m'&]�6·�·(;�f,�J nrrli·,ári,.ft exceder de 20 vezes o salárío-mínimo-físoal (840:000)
Lei no. 4.357, de 16-7-64, art. 25 § 1. Oe Decreto nõ.. ;

..

CONVOCAÇÃO 51!làÕ/63, art. 28, d:
,

São covidados os acionistas d�sta sócfê;.,· ,2�'f A,s firmas individuais cuja receita bruta anual
. . seja m erior a Cr$ 5.000.000' (Lei no. 4.506, de 30..,11-64,

dade para se reunirem' em ; aS�l11bIéiâ gel'�l" ál't. 21});

ordinária, na sede social,' arua t;ta)'�fiô. «s. Em ambos 'os .casos deverão ser apresentadas as
-

. declarações, nas épocas fixadas em lei, po+endo haver
1. ° andar, nesta cidade de Florianôpolís; ,às. qi.sPéYílía de apresentação,' quanto ao 10. caso, por son-
9 horas do dia 23 de abril de 1965 a fím.de- .cítaçãõ da interessada à autoridade lançadora (Lei no.,

l'b
\ .';' .

.4.357, art. 25, § 10.)
.

1 erarem a resreí+o da seguinte
" .....

ORQEM DO DIA
.

1.0) Exame. dscussão e aprovação do' bal�Íl-. sumido:
,4 10. As sociedades em geral, exceto as ror ações ou

ço geral, conta de lucros e perdas, apre-: . 'por quotas de responsabilida-íe limitada, assim como

ciação do .p.2r,,:cer do. conselho fiscal'. e
. -as fWais, sucursais, agências ou' representações, 'no país

, 'das firmas' e sociedades, com .sede no estrangeiro, cujo
der-ais documentos do exercício;'" de.' capital não ultrapasse de dez vezes' o .. salário-mínímv-

1964' ", ,� .

'fisCál Cr$ 420.000) e cuja receita bruta anual não .exce-

2 O)' 1 �'i .'

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

"', , ":,-da de 60 vezes o' referido salário (2 520,000) (Lei�
,

. e. e'J C;cO dos m-embros 'da díretoría ,e· do' 4.357, art. 25, § 2,354, art. 30 .. e 3,470, art. 76).
conselho fiscal; ,20. As sociedades, de qua1qt1er espécie, que exoio-

3.0 a�"'u t l'v c
rem exclusivamente atividades agrícolas e .pastoris, e

",i:) n os Clv,�rsos. .

lt b t
-

f
.

120 la'cuja receí a ru a nao ar superior a veaes o "a -

rio-mínima-fiscal (Cr$ 5.040.000) (Lei no 4,357, art. 25

§ 20.).
O lucro presumido será obtido pela aplicação ao

coeficiente de doze por cento,' sôbre a receita bruta,
quan-to esta exceder a 20 vezes o salário-mínimo-fiscal
Cr$ '840.000)

,

ISENÇÃO _ Estão isent�s do' Impôsto de Renda,
independentemente de prévio reconhecimento pelo Di
retor do D.I.R.:

LUCRO PRESU]\.UNDO Poderão optar pelo pre-

A V I S O
E

-,

t ,'". . - d hncon .ram-se a orsposicao ' os sen o-

res ac'onistas os
. documentos aos quais se

refere o artivo '99. de decreto-Iein.? 2.627:
de sP+C>'Y''11",l'O de 1940.

Florianór-olís. 15 de março '1965.
ODY VAREI.ldA,

DIRETOR .: GEREN�
21. 3,. 65

LUCRO ARBITRADO .: As socíedades anõnímas.
as por quotas de responsabilidade limitaõa, as filiai!';,
sucursa1s, agências ou representações, no PS.IS nas fir

mas e socíédades com sede no extrangeiro: as firmas

individuais com movimento bruto anual' igual' ou supe
rior a Or$ 5.000,000. assim como todas as demais p'=s
soas jurídicas 'que não se enquadrem nas' espécies e li

mites indicados em o número II retro, deverão ·apresen
tar suas' declaracões com tun=amento em. balance lt'

vantado à vista' de escrita Il'egular, e, se .não fizerem,
ficarão sujeitas

.

ao
. arbítramento do 'lucro, na forma es-

tabelecida no § 40. do artigo 33 do regulamento do I�

posto de Renda (Decreto no. 51.900/63).

ISTO E' VFDOAD,E
,

: ; 'Cr$ 800 0\
Ctt, 080

Cabelo .. ;

Barba ............

Oitenta �pnt3"ns. I'; oua=to ,,"cê, t)"P.'a 1)Or .1ffijq '\,"rb.<l
us=ndo o A'I<'pn��, Dl<: LA1\/rTNAS DF. 'RÂT.!'PÊA'R ""ÂBU.
Com uma só lilt"ina, faz-se rie 60 a 80 b<ljo,...ãs � bi"l<Íê-se �
proveítar as ii'\mhás f'mcostadas por falta' dê carla. .

Preco: Cr!'; 2.400. cada
Para revendedores mantem preçõs éspedaiS.

Fantasm'a da Retelhacêo 'A.ma!aca a
.

. � .
.,

Integridade de Itaoirann'a
maior for onúmero de mu

Por 'Ernanl Hickmann nicípíos, menor será a par
cela de retôrnos destinada

'. Em recente visita a Itapí- a 'cada um. 'Daí Q aspécto,
de . certa forma, imp,qt�ióti�
co da crtacão : de mnnícíp'os
fundamentada nesta questão
Tem, em nosso entender,

pleno fundamento o temor

que reina, principalmente
entre a população que seria
a do futuro mnnícínío de·
São João do Oeste. Este te

mor se traduz.ctnclusíve, na
venda de terras que muitos
colonos dali pretendem efe·

tuar - segUndo � const.,tq,
rnos ..:._ a fim dI" emigrarem,
deElilUdidos que estão cnm

as manobraS de alguns polí-
I tieos e convencidos que o

tão almeiado bem·esta",
fruto do progre"so enonôrni·
co. iamais lhes Rorriría num

municíoio sem as mínitn,<ts
condicões de dqsenvolver-se
uma ·vez isolado do resto
de Itapirariga.

ranga, despertou nossa a

tenção o estado de espírito
da população de todo o mu

nicípio. Contrastando com o

entusiasmo costumeiro, rei

hã contusão e apatia. Quem
conhece aquela progressista
comuna do oeste catarínen-
se percebe logo que algo es

ta empenando as esperan
ças daquela gente. E não é

par,'l.. menos. Quando estão
em execução inlportantes
frutos de um plenejamento
eCOfiômico, criteriosamente

eláborado, com base num

dos mais completos lev<>nta

mentos sócio- economwos

do pais, elaporado pela A

gro·Hidrotécnica Ltda. de
São .P.'l..ulo em 1961, surge. o
perigo .

da divisão do muni

cípIo em dois.

Peça-o pelu tteembolso Postal u�ando ) túpâo abaixo

cUflão para pedidO
'A

.

"

I. RAMOS LTDA.
C. Postal, 467

Florianópolis Sc
Peço enviar-me pelo

DOR (ES) TABÚ, o (S)
do Gorreio.

Reembolso Postal, ( ) AFtA
qual (ais) pagarei quando retira:t

Nome
Rua
Cidade

Estado

,I

,

Tal fato constitui grave a

meaça 'ao desenvcilvimento,
principalmente para a parte
que seria desmembrada pa
r,8.. a' formação de São João
do Oeste .. Isto porque o êxi

to"do planeiamento econô
mico depende da união de

'esfôrços de tôda a popula
ção do atual município de

Itapiranga, já que os dados

que lhe serviram de base re·

ferem·se à toda essa área.
Não é ,'l..dmissível Que, a llre

texto da canaUzacão p<lra a

reMão de maior snma de �e- , Lamentàvelmente a Câma·

cursos em Q'Jotas de retôr· ra Municipái de Itapiranga
ho de impostos fedprais, se já aprovou�, o desmeIll'l:>ra·
concretize uma medida (me Ínento. Talvez o momento

viria a ser um golpe mortal psicológico ,·tenha levado os

na prosperid'lde de Itapir�n vereadorel;j'\'1 uma decisão

gá. com à qua� êles mesmos dis·
A justificativa dos retor- cardariam, em condições

nos dos inlpostos de Ren.da normais. Não· pretendemos
e de Consumo não resiste. aqui julgar' a conduta' dos
serouer. a uma· RnQlise su- edis itauirangllenses. já que

perfi�iai., A f;nR.1iril1de d<ls para tal teriam que ser lE7-

QU0tllS de retôrno é' O. f"r- vados em contq circunstân

talecimento finRnceir0 dos cias que descol'lhecemos.

tnunicfoios; ,iamais, pl'lrt<ln- Todas aS esperanças do

!to, dEiveria ser a fonte prin. .dinâmico pôvo itapiran
ciflal de ,recursos pa118 um guense residem agora na As" '

municípiO, ctUa arrec<lc;l!'lcão' sembléia I1egislativa do Eso
hão 'oermite ·nem a fnRl'l"ten tado, da qual-esper:<lm a re
�Ã'" ('le seu �i!lte,rna. <>d"l'linis.. jeição da :r!'lt!'rlhação 'de Ita
trl'!t.i.vo e, mnito menns, a piranga, c(Jnfiartes no alto

·cõmp'r.Íi, de veículos ou má- espírito pÚblic,o que norteia

q�irlás ródoviáriàs. Além da" dos deputados
tnfli$•.

·

':�,jid�nt
.

.

',;;.\
...• �

�!t_- .. .-;<,:

........... 0.0 •••••• '. 0 ••••••••••••••••••••••• Não eondenarp-mos a e

mancipação de Flão .João .do
Oeste quándo f'xistirem ali

condicões para tal. E' uma

aspir,!'tção justa e louvável.
'No mom,entô, entretanto,

.

a

emancina.ção seria sui"ida,
sem sombra de dúvldas. A

emancipação se torna neces

sária quando eJa é o resul

t!J.do do progres<;o evolutivo
e' não Quando w;;piração de

alguns interessados.

Assinatura

'S,A l A
Preciso alugar sala para escritório_ In

formações para o telefon.e 3081.

PROTE.f-� seus

OLHOS
_)

use Óculos i

bem adaptados

ote"de.nos com AXd"dõo
sua' receita d� óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

MODtRI�O lABORATORIO

.'

/

/'

�
r .

\\ IIIi/ \

�
�

- -

-

»>:
,

..

( o o E P L A ( da realmente nova beleza aos

ambientes de fino gôsto. Fabricado com ma

deiras selecionadas, não requer métodos ou

cuidados especiais para sua colocação, podendo'
ser rápida e facilmente aplicado em paredes de

alvenaria, revestidas ou não, -, proporcionando
considerável economia de tempo, mão de obra

e materiais.

-

-_

DISTRIBUIDORES
Compensados Paraná ltda.

R: Dr. Fúlvio Aducci, 148 - fone 5277
Compensados de todos os tipos

pa ra fados os fi ns

Parquets Brasília

Esquadrias de ferro', e demadeira

Tacos e .rodapês

81vêrno Quer Saber as
Deu. as e Todos

RIO, 18 Juntamente
com sua declaração ànual
de rendimentos, os empre
gadores deverão apresentar
à delegacia ou J_nspetoria do

Impôsto de.Renda a. rela

ção das gu�'1S de recolhi'TIen
.to do tribqto sôbre rendi·'

. mentos do trabalho assala-

riado, pigos ou creditados
no ano civil anterior, indi
cando número, data e impor
tância tot!;ll de cad'l.. guia, in
clusive o nome da reparti
ção ou 'órgão ,arrecadador
respectivo .

los empregados, .em mode
los próprios, aprovaq.os pe-;
lo Departamento do' Impôs
to de Renda, em uma únics

via, que ficará em poder do "

empregador e à disposição
da' fiscalização do tributo.
A comprovação dos encar-

· gos de família, deduzidos da
·

rênda bruta: auferida pelo
assalariado, será feita jun
fo à fonte pagador,'1, a qual
deverá conservar em seu po
der o documento próprio.

Empre'go para moças
P:f.ecisa-se moça datilógrafa' com reda

ção própria e bôa caligrafia. Necessitamos
. de dilve:rsas moças' e senhoras,' para o ,ramo

ramo de v-endas com possibilidade de ganhar
3 a: 30 mil cruzeiros diários.

C), além dos títulwres de em

prêsas individt).ais ;:\ os só�
cios' diretores e conselhei·

ros de -socíedades comerei
ais ou civis de qualquer na-'
tureza.

_'--

As interess!ldas queiram comparecer a

Galeria Jacqueline - LOJA N. 5 -. Diária-.
E' o que estabelece ordem

/ meut-e das 8 às 11,30 e das 14 às 17 horas.
de serviço baixada ontem Quando. a 'fonte pagado�a
pelo sr. Orlando Travancas,' ,de rendimentos do trabalho
diretor do pepar�'l..mi:mto do assalariado estiver isenta 'ou
Impôsto de Renda, acentu- imune ,8.b i!}1pôsto d') renda,
ando que os empregadores deverá' apresentar à repar
informarão, . também, a 'mé- tição fiscalizadora cpmpeten
dia mensal do número' de t<:õ, até o último dia útil do

empregados sujeitos ao des- mês de abril, as informa
conto do inlpôsto, apontan- ções exigidas pela ordem de
do ainda: O total d,'l.. remu- serviço. Para efeito da· inci
neração dos seus funcioná- dência e cobr,'l.nça do tribu
rios, durante o ano, bem co· to ficam equiparados. aos

mo quantos empregados. empregados assalariados, os.

trabalhadores avulsos, a

, que se refere a Lei Orgâni:
C,'l., da Previdência Social
(lei 3.867160, art. 4.0, letra

Equiparação

'EmOfp.sa Editora Uda."O ESTADO"
.

.

possuem a seu serviço.

Rua Conselheiro'Mafra "16'0 _ TeJ. 3022 - Caixa Postal ],39
.

Endereço Telegráfico "ESTADO"
.
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Domingos Fernandes de Aquino
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Antônio Fernando do Am"ral e Silva
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Osvaldo Melo _ mni,"'o Mari'')t
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Osm.'1r Antônio Schlindwein·
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Divino Mariot

COLABORADORES
Pref: Barreiros Filho, Prof, Osvaldo Rodrigues Cabral, Tito.
Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Ministro Milton Leite da
Costa, Dr. Rubens Costa, COTonel Cid Gonzaga, Walter Lan
ge, Dr. Arnaldo Santiago, Dor,'llécio Soares', Osmar Pizani"
Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Machado, Lázaro Barto
lomeu. Raul Caldas Filho, Ms,reílio Medeiros Filho, A. Car-,
los Brito. Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major Ed
mundo B."1stos Júnior, C. Ja11:1undá. Jabes Garcia, Nelson
Brascher. José Ferreira da Silva, Clemenceau do Amaral e

Silva. Jaime Mendes, ·Cyzama, José Roberto Buecheler,
Beatriz Montenegro D'Acampora, Manuel Martins.

,

..

Rendimentos

No exercíCio de 1964, " so
mente estão obrigados a a·

presensentar declaração de

rendimentos, caso haj,'l..m
percebido, durante o ano

passado, remuner�ção 'sala
riál superior a 6 milhões de
cruzeiros.

Estradas vão

melhorar
Fannlia Já no mumClpIO de São

. REPRESENTANTES
João Batista,. a estrad'1 a Hepresentações A,S. Lara Ltda. Rio (GB) _ Rua S�nador
melhorar é també� a

. que Dl'l11t,"ls. 40 - 57. andar -_flão Paulo - �ua Vitória. 857 -

conjunto. 32 - Belo HOrizonte - SIP - Rua dos Carijó, .vai a Itininga, em Tijucas. 5SS _ 2° andar _ P0rto Alegre - PROPAL _ Rua CeI. Vi-
·

A execução 'dos trab"lhos ('(mt.e. 456 - 2° andar.
ficou a C,'l.,rgo das _respe0,t.i- " J'Ocios mediante contrato de acôrc10 corn a tabela em--'

vas Prefeituras, supervisio-' ?i\?:9r. "

nados pela Residência do ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50
(A DIREÇÃO NAO -·SE RESPONSABILIZA PELOS CON-

DER de Brusque. EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINAD
;'
,);"

"

..
.

� � ?::"<-.,�.��

Os. encargos de família

correspondentes ao conju
ge, filhos e outros dependen
tes, p,"1ra fins de desconto
do . impôsto na fonte - de
termina a ordem' de servi-,

ço deelarados .pe-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.'. .

.

. "

. .

Hercilio Luz' X Internaci·onaJ e Sl3nt fUI

O·
.'

! :.'� .'

• ' II!. "
.

.•.... Ilmp:(� rodeda ..
··,

.

" '�I r;, 'f"'� '::
..

. ...

'····'a··'·
, ,� �. .:

, _..i .,'
. ,

.

� " .,', \

!"
..

. Para que Denhum�'eq'Ujpe Iosse prejudi- --.-
' :

cada a presidência da F�Cj?resolveu realizar 'P'D 1',Q",.,',,1-O',
"

.:
,n·'_"b,' 'r-.'o' ',' L �ll�Za'd� e":',D-i�, :(:,".,",':,',: ,n,',a.,·,,·,um, sorteio dos ,jogos e- :tesperlÍvoS' locais, re- � .� '-"1,11, rf

,,!��eittes a parte final 'do campeonato estadu-

O SVél.dó:' (níZ -Gc,feCi,' ii.:': A·�éficá·u.'.O ato que contou com ,el��ado número .'de interessados, aeabeu f]eando assim consti
tuída a tabela dos j6gós, seus locais e 'd�ta�:
Dia 21 _: Eiti. Tubarão ,,-.H.· Luz, x Inter

nacional.
Em Canoinhas _',Santa 'cruz. x Olímpico,
Dia 28 _ Em BlulJIenau _' ,Olímpico x Her
cílio Luz.

'

Em Lajes '-,- Internacional x Santa Cruz,
Dia,4-4 -, Em Tubarão ....;:...H. Luz x Santr
Cruz.

, Em Lajes - Internacional x Olímpico

4 :X'
Adernar,

e AlltcéU;
JQg.Q Amértcé' R �. C.' Juiz ___:_" Jacy Po-lilcart

x.' Osv;'l1do cruz: F.'C. ,', otíma atuação.
Local - E"stadio Coró"Íel
AmÚico em Bámiiil'Ü';;"
10. tempo O x O.

Final - Oswaldo Cruz
x' Améríea O'

.

Daul!'i (Aldo) ;
Valmir , Cola

com: :

P.:)al.ton; N:,�ton, vatter,
Ganso, JOl'6e, e Níval Io ;

ooüora, EUa, Ba, Ja:J: e

Adilson.

Juíz - Hipólito Mene
zes com '1oa atuação

Osmar Ramos
Domingo rio Estádio Coronel Américo em Barreiros

(IS 'esportistas daqaele município vibraram -com o sensa
cionaI .Clássíeo - Osvaldo Cruz x América, partida dis

putadissíma de causar iillveja a muitos 'clássicos, 'pro"
fissionais.

Contado em seu nlantel 'eoni 'verdadeiros eobras
do pebol da Capital o -Osvaldo Cruz' conségoniu o trnmlo

por, <I tentos a, 0, mantendo sua inveJlcibm�de no t(l,�,-'
neio Awba,1.e e Dlscí'plina.

, Apesar do escore dilatado o Osvaldo ,Cruz teve tlDe
suar a camisa para dobrar os rubros de Barreiros, ttílc
Iatal'am até o' ultimo minuto, não se entregoanoo nO';l

ca ao adversário que era superior técnica e, territ,�r',.l-
mente. .,

, A prímeíra etapa terminou em branco.

Mas no segundo tempo aos '3 mts Lalãt" abriu {) score

aos S' mts. novamente LaIão aumentava para ooios�
Houve um pequeno. descontrole na esquadr'l iIl\Ihra

e -dísso se aproveitou o Osvaldo Cruz para' aUmentar
o placard através ele "ZarililtOl�, aos'! 'nlinntos e Jj)ilmo

aos 16 mt. encerrou o marcador asslnalando o 40. tento

Assim continua invicto o OsvaEo"Crüz (lemonsÜ'all
do que. é um -forte candidato ao título

Memeseo e Amíe: Macínho

Piàzolatti., Akíeíno, 'ca:au
(Dalmir). Na preliminar
Oswaldo Cruz 3 x America
1

Formando o Osvaldo Cruz
�---------------------------

QUADROS

Oswaldo Oruz F. G. ecm :

Ar]!indo; C�zar I, Ce?ar
II, Zilton, Jarn!lIe; Za:mll
to» é Daltru: Marinho', A
nisio, Lalão, Dllmo,

América R. F. G.

4

Marcadores - Larâo aoi'

3 e, 5 minutos, Z�milton
aos 7 mínutos "Dl .mo .aos

16 minutos.

Amanhã o término do prazo tlu::u'Í '!t:r resposca. A presl
dêncía "acesqueaua." po-'
derá, r encvar a correspon
dêncí t .cvando C::.D couta
a possibil.dade d,� algum
contra '"fcmpo n a entrega
daqueles expediente.

A Ai.eosraçáo dos Ul'OI!lS
, tas, 'E�;Dortivos' de S'l-;1La

Catarina ,dirigiu �,<:;»--l;,,1-
te à direção regional (�OS

Carreies t' Telegrafas. S0-

licitando reserva de �d"xa

postal. � DCT' informou,, )

no encanto, que, 11'1 111')-

mento,. nno dispô," 00 c \j

xas di'8poníve��, 9,I'oti'ln�.r.

,p�rn' !i���i:?r �,t'i.r. dimen:,to" (} nome da fJ"llldade.,.

. .-

para as mscnçoes
'A Federação Cat?Jriuer.- cidade estão abertas ce'3-

se de Futebol de Safão de o' dia 10 último', deven
vem de determinar atra-: .do se encerrarem �abado,
vés dá Nota Oficial '7/65, ímpreterívelmente.

.

que as inscrições para os Nos próximos dias d.vul
cl-ubes que desejam parte- garemos a relação- dos cht
cipar do campeonat::>, da bes inscritos.

RETURNO

Dia 11-4 .Em 'Lajes '-.' Internacional x

Hercílio Luz.
Em BJumenau -, Ol�pieo x S,ta. Cruz
Dia 1&-4 - Em Tubarão - Hexcílio Luz x

Olímpico
Em Canoinhas
naI
Dia 25-4 Em Canoinhas -, Sta·. Cruz x

Hercílio Luz
Em Blumenau

''''- x x 'x -

Ainda esta _ se.1�J,r,a... L)"
derá estar conc1U',(l,) '1 8X

pec1ientr de ingre�::;o r;f'fi
nitivo do narrad0!' esp::>rti
vo Sin'\-;�l Barret6 no,> qua
dros 1�,' ACESO, já que o

antigo 'locutor de Tu') "rão
hoje ria Gua'rujá, cumpriu
as 'exigências de praxe; fa'
zendo ;;!t'ova de !U'.li,",:1ncm
na crúniGa espo,tiv2, ari-
ma lo prazo de cal'ênçia
dos es�,a';,�tos.

.',,'

TJ.D. nãodeu,provimento'ao recurso

do Metropol que assim perdeu o -jô
ao inacabado com o Guarani
� ,

,

Campeonato' Juveni.l: Ava!
.

Paula Ramo's e PosJal
suplantau' Atlético'

e Frans.
Alikchl!malidades:

,

Botelho
e Chlmrnca do Paula Ha

mos foram expulsos ue

x x x-Sànta' Cruz X Internacio",: venceu
Decorddos q�las� dci.s

meses 'da remeS3'1. 1e ofi
cio à' 1110sidenc:a. ':b M8-

tropol, �ugerindo a datn
de 24 c�e julho para, u'n

jogo d9uuele- ch.1''Ji:) em Fie
rianó'P{<lis, confo;-mr� l�.ore
ciment:r de sua d'l'eeão, a

ACESC Eão receth�.1 abcia

Esteve 2a. feira reunido,
o ,Tribunal de Jus.tiç'J, Des

portiva, para apreciaI' e

julgar os processos, que
const.avam ,eh PH\,lta rj't S�

g'Unda feira da S!�lT!ana

passada.
Cumpatrece1'am a reu-

nião os juízes. ;Lauro ,San

tos, presidente, Julio Cesa
rino' da Ro'l!l., Osni Mf-;ra,
Valdir Machado r F��mil-

Olímpico 'X -Intétnaciona: e não tomar conhectmen
to' da indiciação de Pilota
por cpnstar em sumula ca

mo, infrator o joga-:".m' 110.

2 e não ser êste' o indtc!a,·
do.

Encérrado 'o julgaÍnen
to o colendõ aprreciou o

processo referente ao p!.o
testo interposto' pe:')

,

I'lie
-tro-uol' r01"tra a vaHd:ade

Ilo�s jogos decisivos f)
ram travádos na tard'e de
sábado no estádio Adolfo

Konder, pelo camp,eon'tw
de juvenis da cidadíil.
Avaí. Atlético e Pm;tti\

Q'ele,g}!'áfico ',t:esentavam, '

se na lideranr'" r,o eert,a
me com oito )ontos ;Jerdi"
'dos enquanto que o Pauia:
Ranios pouco aspirav',\ ,êiLl "a zero depois de est:tbele�

'relação ao título, ostent.-',n cel' um a zero nos pl'lmei- ton Berreta cOJ'1trJ, o Guarani, '01ljOdo a segunda colocac:8.o ros quarenta e einoo ilÜ:r.-u lnieialme'1tg ,) e,;Jc',;�lQ P'õl'o 1"50 ch�gou ao Sl'U
com 9 pontos no passivo. tos, goal de, Luiz ,W.:l 5 111 apreeiou o pr:)::esÓ:�l �lj65 final por ter o 'Metropol
Na preliminar o A'I?,l 'Zizi aos 25 e Manoel :l')S funcionand.o COntO rel<:;Jor abandonado. o, gral1'JJU'::'o,

depois de estar inferiori- �5 no segundo templJ, de- o juiz Hamilton Berreta. Roi ft:'lator r.� ",.,.,,,
zado no m�trcador no pÁi- ram cifras defivit:vas, ao Indiciado: :Heitor de Sou o juíz Osni Meira, que ,';cm
meiro tempo, conse�'uiu marcador,', estabel,"!cendo 'za do Marcíib Dias, ln- habHidade aprecioq Ot� au
vencer ao Paula Ha:w:J3 i-r"F lpfl.,ra 10 Pdstal, zero' cW-"so no al'tlgJ 118 Dec1- tos do. processo, pr.Jfel'in-pela contagem e'e dois tfõ!1 pa'ra o Atlético. Dirh�i\1 o são,: absolvi.do. do voto 'Coerente e acom-
tos á um., Chimbica. aos 2, encontro com trabalho re, Processo 22/65 panhado por' quasi tod'qsdo,primeiro tempo marC'JU gu}ar o Sr, Nilo S-ilva. Relator: juiz, Wa1dir ':i\.!a'- os juízes.
para o tricoIOl;, cabendo a Jogou o Postal, CQJl1 E- chado. Apareciam como indiciaEvaldo os' doj� tput,os 'elo dinho; Orlando I, Edmar; Indiciado: Lanz·minho do <;los. Ru,ben's do Metropol, c
Avaí na f;1S2 final, aos 10 Marcia e Orra�do lI; Detiê· Tupy, infrator- do artigo, presi:dente 'do clube Gil-
e 30 minutos. e Luiz; Maciel, Adãó (Zi- 11:4 berto 'Olivp.ira e o própriO' '

Dir1giu o cotejo o Sr. ,zi) Adilson e Pecfrinno. O Decisão': 6.0 d!as de SUSl'len Metropol no artigo 64.
Manoel Alves com I!.'f,,>Q Atlético com Jorge; Adol- são. �isão: Rubens, deselas-
trabalho e os d.ois quadros fo, Carlinhós, Zeca e Edi- Processo 23/;)5. 'sificado do arrUgo 100 paranhà.; Jamil e Valmor; Pau Relator: juíz' Waldir' Ma o 110 e suspenso' OO�' 70

linho, VanUdo, Tico e De-
-

chado. 'dias, Gilberto Olivein ab
ba;t Carlinhos', Ze,ca; e Ti- Indiciado: Nelson A::I<t.ns solvido e o'Metropol muI.;.

.

co foram expulsos na fa- técnico ,da Tupy,
'

infrator 'tado em 50 mil ·Cl'UZl'lilros
se final, todos eles per- do artigo 4-9 e Tantos a- por abandono de ca!ll�n.
tencentes ao Atlético Ca- tleta 'do Tupy, incurso ,no, Resolveu ainda () Tri'bu
tarinense.· I'

artigo 114 naI determinar a volta do
Avaí e Postal c1eC'1dirão Decisão': Não tomar conhe processo a aurl'itoJ;ia vara; Manoel Silveira que tantos Afirmou ainda Ma'1�JI?I

O' título em .me�hor de três ciinento da "denu:t;lcia con- indiciar o MetroiOO'I n6. ar triunfos cOlilseguiu para, o Silveim de que do Marti>:lel
tra ° treinador e Tantos tigo 40, por aJ)d:esentar de remo ca.tarinense e bra'311ei li' deseja apenas conservaI

,suspenso por dois JOQ'os nuncla infundada, deeic1in 1'0 voltou a confirmar 't rp o título de Sócio HOl1ori-
com os 'benefícios- do ::ur-" do ainda o colendo, n�') portagem de que não �em rio que lhe foi conferido pr

mais quaisquer Jigac5es los ditrigerites do pró,lrio
com o Martinelli, recusan- clube. 1�,Ho-se todavia a revelar '-,----

Hoticias do futebol brusqÍ1énse,
ti

campo na etapa
mentar.
No, segundo enco:lt>::j, 0

Posl:al Telegráfico s�per(,)'l
ao ,At1étko Catali'ine!',sc pe
10 plaeard' de três te:o.ws

�;
'1

•

selibores Bruno--- Ma,luchee
Artur Jacovitz,' Anselmo

Assim como vem o Cl uoe
Doze de Agôsto, realizan
do ensaios coletivos, �am
bém ,o Paineiras, antiga
equipe do Paula Ramos
Espo;r.te Clube, vem s'0 d,e
dicando aos treinamentos

individuais e coleti'!os, V;
san'do as disputas do 'ror
neio ODY, VA:J>EL,A, que
será iniciado na próxima
semana em, que o próprio
clube é patrocinador.

Maier, Pedro Moorelli, e

Wilimar Ristow,' estão '1ul
tad'O para as ,fileiras ��O

Paisandu, pa'ra' 'colabG'ra
teln" com a diretorL:t dei
verde-branco
Brusque novalnente, eon

tará com um PaÍlsarrd',
bem a '''�lado e com ,::rede;l

Oa'1'los Renaux e Pa»,>n.D.
du, jamais cogitara: ..t). em

renunciar as, vagas a'

que têm direito na Divisão
de Honra do Campeonato
de Profissionais d::> E"jlJ,do

Portanto, são falsas ;j,S n,)

tícias' que alegam, qUf� o

Renaux cederá sua 'i �:JU

ao Urussanga F.C, ,e o) Pai
sandu a 'Um clube' etc nos

sa Capital.

4,

réaHzm:

---------�--------�----------

I Thu�o juvenil deverá 59r dedd!rlo
en:re Avai p Fo�tRI

Dependendo do protesto de máxima do tutebol bar
lçlo J\tla'i, que se enwntra, riga-verde ainda não deter
no Tribunal de, Justiça minou as datas desta deci
Desportiva, c01'1tra a, vali-, são que será em melhor
dade da, partida contra o de três, tendo em vista

,

o

Atlético, o cntame cte in- clube azurra q'ue de
venLs (jeverá ser deei"Hdo entrar em pauta para '"ul
entre avaianos e pcst'1As- julgame�to do prot'
tas. l!smento numa das nr5xi--

..

,

ti�u
do

ciais 1- ·.ra disputar o

lo máximo do estado
, fluente ano.

'

x x- -x X,x-- x

O senho'r, Oscar Glnta,'
vo Krieger, Presidente 'ná

quatro anos da Liga D"s

portiva Brusquense, está
inclinado a não concorrer

em abril para a sua .reelei

ção.

O Carlos Renaux, tem

nôvo presidente na pesdo3
do desportista Hein'<I Lu

dim, o Lu dos bons tem

pos do C, R., intclou lUll

campanha de enverg�dura
para Tecolocar o �.ri�,jl('r

brusquense entre os gran
des do Estado.
Ludinho está trazendo,

para os quadros ,diri,ge:ntes
c1esportistfts de, elevado- ga.
barito 'administrativó, e f�

nancetro" para aliado com

tais desportistas reviver
as ,glórias do vencedor da

seleção gaueha.

'Os senhores Antêmo
Hall, JQão, Renaux Bauel
otávie Bolognini., J:11lói� E.

gon Krieger, e os futJá.mi
eos e Jmogressistas iadus
triais da 'fanú1ia St:.b1oes.
ser"oo que tudf) indie�, jiá
disseram 'presente' ao cha

.

ma/do de Ludinho.

Até o momento a e!",t<':J_ mss sessões do T.J.Djogaram assim:
Avaí: N0rz�iJ,ho: Ní, V:l,

dinho, ,Fláv'o e Vielnt; De
Maria e' Nem (Manoel)
Salum,' Evaldo, Tanünio e

Ricardo.

Alega inúmeros ahzeres
particulares , e· apesa:: de
vários- clubes. da IJg'l. su

geril'e.m que fique n:ais
doi.s aD()8, dUigindo a Liga,.
()o oonheeido desportista ca

tatineD.se, não 'pre.tende
contm\1ta:r na, pres.iAência
da Liga. O vice-presidente
da L.D.B., é () canliidato
na\llral por conseguinte
:para suceder aO' !'.enhpr
Oscar Gustavo' Rriegêr
Deve:ras" Iva Gl'o'Ll, nes

tes: fl1!aRtro anos que serviu
ao futebol catatinensr.. oS O conhecido apita:dor Si! "citando .

.seu desl�gamentO'
mandatários. do .futebol' vano Alves Dias acaba, de do quadrO' de árbitros da.
credenciam, para ser o' enviar, ofício à 'Federação entidade da Il"ua Bocafuva.
'Presidente ideal1. 'para Catarlnense de Futebol, s\)-
substituiz à. alt'ura 'i), 'se_F
hor Kriegf'r.

t

Manoel S;lv'eira
C. t\I

destacado' remador "s motivos.
Pama Ramos: Maneca;

Luizinho, Toninha. Cid� e

p;�a; Botel�(} e Beto I;
Chimbica, Beto II, ninho

o

Sitvano Alves Diasr deixa o

Deoart�mento de Arbifros
sís.

•
dar provimento ao, I')rntes-

Processo 24/65. to ,apresentado' por falta
relãtor: 'juíZ JúliO' Cesari- de provas e dar ganho de
no da Rosa, pontos ao, Guarani

!�d'::���l�adir e Piloto re�:o�:j� ,v��ará S:ss�� Valtmir iem proposta do interior,' mas
_De_'C7S_'_ã:_O_:_N_á_di_·r__ab_S_'ll_Vl_·d_O_D_Olm_,_al______ rlQ(oi� fir�r n��.t� r�nit�1

O' médio Walmir reve]a-

Sairá hoje a: tabela de J'ôgos do Tot-,' Este més 'V,ai haver,�o�petição de, �;eiioe� !�:�����é p��o E�:,
r S bma vaí em algumas. partidas,,

neio Ody Varel,a POd�l110S diYU��?rC! c� rios ,!!,�� em disputa de ::;���r�:e�:������: ;eEsta marrcáda para a rem do Torneio PRESI,' ráter oficiaI' de que a.. Fe- troféus. 'tende voltar a praticar o
noite de hoje, na sede da DENTE ODY VARELA. deração Catarinense àc A relacão das equipes e futebol, após dois anos de
Federação Cata.rinense de Doze, ,Caravana do Ar, Caca Submarina, estarã seus i'l'!teP't"antes bP1p como fendendo a equipe prÍlJciFutebol de 'Salão, ::mexJ. a' Cartola' e Paineiras ser�l" realizando ainda neste ,mês o '16cal' da comnetidio es- paI do Urussanfla. da cida

'

FAC, a reunião dos clubes: os disputant�s. uma competição tar&o sel:�,o diV:1,ll,g;ados em dellido mesmo n,omein,teressadmi em particilJa" que . deverá' conta'r )lassa::;, prómml1,' r:f�lÇões. Walmir lna:nteve ng, uoi'"
�,,;.< � ,.' .�.� �,::.:.?:ín;:,:;.':.

te de ontem uma
palestra com a reporta�em
revelando deseios de rein ...

gressar numa das equ�!lei
locais embora tenha JUI)
vite da Associacão Att�ti...
ca Vtdeirel1se de Vidflira.
Encerrou Waltnir o bate

papo, dizendo que di,,�ei
ro não é problema' PO;l\1 de
seja apenas uin ,emprego
em troca de seu futebol

-xxx- -x,xx-

o Paisaoou está atual
mente com -mna ,equipe
melhor armada, que a (le
seu tradicional rival.
O Dr� Walter Ain�h!!n..

gel' (Dr., BÍlo) esta convo

,cando a velha guarda pai

�a��dl:j pa>ra 9, luta. Os

�,

W�b;fj.<·

P GrfomiOl Esponiv() Na
cional, é O> campeão 'do
torneio início, categllria
infantiil da L.D.B., eom ês
te, ti!tw!o o Nllr-cionaI viu
sua sala de trdfeus ,,2'

nameu.ac:a com m:ü, _'b_
taça.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Florianóp ,Iis:
lLI�liel

.

vai realizar "duas
�r� ndes expos!ções

.

.

6
\

o K.cn',1el Club Plort-in .
----

.

polis realizará . du 'S gr n

des cxposíções de cães de

raça nos dias 20 e 21. Sá·Ja·

do, com início às 14 horas,

(t exposiçao especializada
da raça Pastor Alemão, que
será julgada pelo dr. San

dro Ferrasis da- S.P.C.?.A.

Domingo, dia 21, com início

às � horas da manhã, uma

exposição geral, isto é,
.

de

todas as raças, tend::> co no

Juiz o dr. . Paulo SantJs
, Cruz, da Federação Cino.ó

gíca do Brasil.
Para as duas expcsições

estão inscritos animais do

Rio de Janeiro, São P,�,ulo,
Campinas; Curitiba, Farta,

Alegre, Blumenau, Itajaí e

Florianópolis.
Como. local das exposi-

ções, foi escolhida o play- :tEste períódíco registra
ground do Ab.ngo de Me- com grande satisfação, ja

r.ores, ,--_ui. gentilmente ce oue se trata de um dos seus
.udo pr-los Irmãos !y.Iar�,· bons colaboradores, a ad-'
tas. míssão à Facu'rla "f! no !Vle-
O K.C.F. convida o povo dícína da Universidade de

em geral para abrühantar
€:sta fest'::t cinéfila. A em .a

da será franqueada ao pú�
blico. ,

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

carnQvales�os,
ainda o dever

cum-p ·e·TI s

de ressalt.'Õ.r
nue se não fôra o empe
nho destas ilustnls aut'):t-

dades. o préstito desta

r'pd� -1e, n�o desfiJ,ariR n-'s

(12S ele C::'.tna·J21. por f r'a
r�:>. t,�at,()re'l: f'1ràm e'ns p0r

tf'!nto os a'Tligos certJS das
h0"as in.n8rt,QS.

O��"l' P"'ulfl de �ouza -

Secretario Geral.

no

o .IUSS ""1 !CO illABrr, Dt SMlT}! C,\ c ;',lll1!J
.

;Florianópolis, (Sexta-Feira), 19 de Março de 1965
____ o

"REFÔRÇO DOS ENXOVAIS".-
PROMOÇÃO ALTAMENTE SIMPATICA

DE
A lVIOI_)ELAR, 'J;TJDO EM ·15

MENSALIDADES.

\TAMBÉM FAQUE!ROS E PORCELANAS.

Foi aprovado no vestbular
de Medidna

lar ressonância, não Só em

nossa redação, mas tam
bém em tôda. a capital üa

rinenses, posto que por s ias

qualidades de caráter des
fruta' da est-ima e' da ::tJ-

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

No Rio de Janeiro, a )el'-
n"\,'sta Beatriz Lhc9,nll)O

�

ca l'efllizan'á i.m,porhw,t�
�urso de exte-rsão u u. \'ers�-

;ljnr;.;"

,�o �, a'ta funcion§l'ld

So-

r�
"

RIO. 1,8 (OF.) - Tnd - a1"o
. r.a)'Yi;3Tld,--, ,'r'je'nist,,,, re"--i"··<;e

a nofte n."ssilrJa no k',i, � com

o governaci�r L�cerda. P"'-n·
, te autorizadq informou q·"e

da reunião
"rt,knl�n",,, da �"'''''''''a'1l:1'\
rio candid8to da TmN a

Prpsidência da RepúbEca no·
.,I....1p;+f"l n", ,:')�/l,,+rYlf) �n:'16

.

� � ; ; ] \
( ; .

f)

0, a\1d1t6rlo do:Pa1áct_o
,das InlltistrlaS será pal::o,
dia 29 '(lo<carrente, às 10.
heras, ,da cerimOnia de 1'0-

çamente do Fundo de De

mocratização do Capit'l
. (FUNDEGE): iniciativa exl

tesa do Banco Regional
Ide Desenvolvimento do Ex·

tremo-Sul, ocasião em que
seria conhecidos 'os pl"l.
'mei1'Qs contratQs de finan·

ciamento do . B.R.D.E., à
indústria catarinense. A"'6s

'o ato, a: Diretoria do Esta·

belecimento oferecerá um

coquetel às autoridades pre

sentes, _ seguido de U"YIS

exposição dos prín-tp-ís
produtos das enlprêsas
aquínhoadas com os finan

ciamentos, através de pai
néis ilustrativos.

Segundo informação do

Sr. Jade Magalhães, Dire

tor do'B.R.D E. para san'a

Catarina, serão enviados.
convites especíaís, para tI'-e
prestigiem o acontecimento

com suas presenças, a "S

tres Governadores do Ex�
tremo-Sul do País, Srs. C �l·

so Ramos (S"nta Catari"a)

Ney Braga (Paraná) e Ilda

Meneghetti (Rio .Grande no

Sul); (la Ministro Daniel' -----------------�..._--.

·Faraco, da Indústria e Co-.
mércio; ao Deputado Fpd�'
ral Nestor Jost, Pl'.esirl�nte

do Colezísdo do F'UNDE'-:E;
ao Embaixàdor Lín-o'n

Gordon e ao Sr. Stephen
McLain. Jr., Cônsul dos Es

tados Unidos da Ap,1é-ic'l·

I

v

i. .,

Drpartrmento de Cultura va; promover:

Em flcrianõpalis Curgu
A partir do mês de abril, . encontra na Capital Catarí

estará �cionan:do, em nense, ultimando providên.· M;nl' -�ro lal d
.

q 'S' ; d
..

!,
FlorianóPolis, um Curso de das a fim de que possa dar i. '),' ro a a a UI fÇuO ·,e eqtBpa�
'�BaJJet" cuja instituição de- início às suas. atividades. , r- r •

I-ve-se ae Departamento de No Curso em pauta, além

.

menío médico 110splra ar
outtura, da Secretaria da de

. Dançá Clássica, será mí

Educação e· Cultura. nistradas aulas especiais I �e
'F:sse órgão, que tem co- Expressão Corporal p-ra

mo Diretora a Professõra atores e cantores; Gináxti

Olga Brasil da Luz e Sub- ca Estética para senhoras

Diretor de Artes, o Decora- e Técnica de Relaxamento
dor Mário Moritz, acaba. de

.

Muscular.

contratar, para dirigir'· o O Departamento de cci
Curso de "Ballet", a 'Profes- tura,·à rua 'Saldanha Marí
sôra Lygia Callage, 'nome nho, 47, estará à díspostção
de grande evidência .nos dos interessados para quais
meios artístícos-eulturaís de quer informações, a p-rtír
Pôrto Alegre, Rio de Janei- do dia, 22, segunda-feira,
1'0 e Brasília', e que já se das 15 às 17 horas.

.'t

Sêca.no Nordeste Pode Assumir

ASP'8CtoS' Catastróficos
do Norte para o Paraná e .

RECIFE, 18 (OE), - Al;J informa que se até ctS >;'1'0-·

sl(mem aspectos g1.':'aves' as ximàs 40 horas não' cl1o
Concomitantemente;, es-

sêcas no norte e nordeste ver, cérca de S,'ltenta nul
clareceu-nos o Sr. Jade M,·

do país. O governa/lar fla'g,elados' , acorre1rão as

gaJhães sô'l-)l'P. outras �1livi· .

Aloisio Alves .afinno'.l que principais cidades de seu
dades do BRDE,· dize"do

se não 'chove� no Rto Grau Estado. Declaração fe�ca na
que todos os, projetos
oriundos daQllele· Órp.;ã,> e

de do Norte nas p>róxímas reunião do superintendente
48 horas, regiões· de tIa r,e- da Sudene. O governador

relativos a Santa Cat"ri"\a,
lados rumarão para' ou- calculou em dezenas de 'oi

obtiveram aur....v"�ã'> inte-
tras cidades. O sup6rinten- lnõês de cruzeiros os pre

gral do Banco Naci"n"l.l
.

de

Desenvolvimento Econômi.co dente da Sudene em conta- juizos �á causados ·pela 'sê-

) to permanente com cs �o- ca no Rio Grande uo
.

Nor-
(B.N.D.E. , n\1ln total "pro·
ximado de Cr$ fi�O.OOO.OOO v6:Jnadqres está providen- te. A Sudene vem remel;"n

(('uinhentos e trinta mi. CÍant'o o envio' de ,sênens.· do generos as regiões dos

.1hões de cruzeiri)s), pl'o"e. Recife, 18 (OE) - Set� 1- ,f!agelados.
tos êsses referentes a fin�tl· ta mil flagela-'os estão ..la

, ciamentos de capital fi'l:o. iminencifl. de acorrer l'ts prin
Até o momentQ, cinco firo cipais I cidades Rio Gran�e

mas caJ,l'ixinenses fora'u

cohtemuJad"'l'; com os fil"l"'n-'
ciamel'lt.os. São elas: Colu

lose Úany S.A., do mtini�í

pio de Iraní; Papelose RA.,
de Fraiburgo; 'FrÍl;orí"i 'o
CaIíoLl1.l)as S,A., ,da 'cid<>de

!l(llie·catarinens,e; Berg S.A.

(Cllrtu!Y',6 e' fábrica de c.., I·

"adns), d er,a"'�dor j, fi·

na1.r'1ente: Tl';?AFO S.A. ('''''ã·

RECIFE, 18 (OE) Os

governadOQ'es do Ceará, Rio

Grande· do Norte e' ��aralba
do NOJ'te em virtude 1\1- se estiveral'n retinido hoje eom

ca que assola o' interior. Es o superintendente da SU

tá dec'aração foi feita pelo DENE, �studando, relatório
governador Aluisio N.ves sóbre a situação proY,)c'143, -----..;..----------------'----
qual acrescentou q'le os pela estiagem no nord':!ste.
flagp.la(1os poderão d,�.:� ", 1-

. Segundo, o relatório ,los "0-

car-se caso l1ãQ chover ar,é ver.nadores Vrrgílio ''l'!Í,:II;:a,
q,mqnhl., Depois .-eu',i'ão Aloisio Alves e l;'edro H:m-

cro�7el:'l;_úlOl·es
.

no N�rd€ste fim, é Frande o número de
_,,'0' n S'JY)or,<»ten0f'nl,e. da 'fl3(cre'anos, principa.1mente
8",(1(',1'1e o gov.I''Ç''arlár ,do em 5 niunieÍpios.
Ceara Vir:9,'ilio Tavol'a ..:n"sP

,o.s governadores do r.:>r

deste deverão fazer ;:;:n

coniunto, ,uma exposição da

-sit,uaci5o ao presidente C iS-

telo Branco.
O

1:t".01'(': rip (':-"11'70;'-("\g. �s· n�;;
"o�,,;ela.cles da luta C'.)l1t;:-<! '1

sé(j�:-- ,'i:·. .

t'i�.
: :tl;:;Gi.:':,

l\T4 'T' II T" J 8 (Ali!)

governador
.

Aluisio A1ves,
\

,I

·1

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

míracão de todos. Rl'I>zác pe
Santa Catarina. do\ Ga'.e""'t'J·· la qual, sentimo-nos á von

so iovem José Roberto Bne- ta ele de el"laJ.tecer 'o SEU

éhl�r, que n:esta fôlln oú- f�ito ,assim como fo 'mu ar

blica, de quando €m vez. a os' 110SSo.S mais ardent�� vo.;.
tão a�)"o�iarla .cob"a "Ci- tos para· que a caminhada

A'!, n�1\,ADr-[rr.'.�.i1�L'-N,TO"U" \.?r.IV
- ne 'Ro';"t'la". A pol·ícia ct.a 'Q"lra que o espera sejq, re-

sua aprovaçá.o teve Singu- nasmda de sucessos.
'A Diretoria da Sociedade
Carnavalesca Granadei ·'os

ela Ilha, através deste jor-
,i'1"11, vem mui respeitosa·
mente -agradecer alem dos

(lue muito colaboraram pa

"a o brrhal1�ismo dGsta SO

ciedade, os Exmos. Des. CO'n ne"t,i,.,o a G'.til"' il,ba,

Paulo Wendhausen e Arcttlo ra, S83'u:irá hO,ie, acomn,J, -

Perden�iras, pe'a dedica,çãJ, "har1a de seu Pai o .?rofÍ:\,
boa vont.'lJde e empenho to,· sor LuJz Osval'lo D'Aca',nr-o
tal com que se deàica",·'m ra, a Dl'a. Beatriz· MO'lt,ene-

em
<

, ,.!

V trr o -ac ,eracJo
,

Estreito
AS' MAIS· BELAS GUARNIÇÕES DE

CAMA E MESA� . LINDOS FA"lU,K1KOS
lit.;.LISS1MOS· . .JOGOS DE· ,PORCBLANAS

15 PAGAMEN'l\JS NA A MODELAR
•

, Consternação enf Santo Amaro
Causou consternação nOs municípios do nosso. Esta-

meios político·partitli.rlos de 'do.
.

Santo Amaro da Impera· ).0 ,extinto· era pai do Sr.

triz,
.

a notícia do faleci� 'Evaristo Briigge�annl pró-,
menta do Sr. Leopo do cer pessedista de San.;o

Brüggemann, figura muit, Amaro da Imperatriz.·
benquist'l não só n"queh À família enlutada, os vo

cidade COlilo em outros tos· de pesar do jornal "O
Est'ótde".

Santa· Catqrina;

brica de Transformadore-o)

Equiparação de Atingidos', pelo' Ato
InsHtudonal: Mensagem Seguirá

Hoie OH A'manh�

em v!iriqs rU'lg �omo "lTerea·
, dnr B<>tíst"l Pereira, Rã') Jo: RIO, 18 (Ó8) - Por s�is
sé, ,AJ'e'''''r!o T,'l7" Ca0Ú:lJlo' \ vótos C(l�t,r�, ci,liat�·o . o S·t·
C0sta, .Feline Neves e Anto- nerior Tl!j'l)unal Militar n<:l·

niet'l de :Ra1'ros. gou t>edido de habe"s-
Anós o tér"'ino do oal�a_· �nrnllS em fntro't' do eX-IC

't"n�nt,o d\)s rH'l . ., GaL Ha'gas vernador ,t>én"'mbu�"'Tlo �(1:i"

Ne':':s e Ant')n'�h:\ de B'x- p'ueJ AIT.'1i.": 0, fYünistro Li.-
f, ma Hr�,pa· 6118' v'i'tnu crmt"a
"; i'. ,

cnncessã{) deelar()�\. ,Q_I,l,"

Cem destino à Guanabara segue hoie,
&0 g.f'v''''rnôdC'r Cel,�n Hl:lmos em companhia
do

de . 'l'l1h"'rão.

Finali!'lflndo. f!.�"escent�u
o Sr..ta.(Ie MM::>.1hfí.es: "Ca·

da C1",,;.,i'!'l) "'nl��",rll) pr) ds-

,sen,'w�KiTY)�nto. i.'1:çill��rial ern
Í1d'!;�a�:�terrí:h � ��i'l:ê�iiJoh iie-\i.a
a um aumeTlto' d�' set�""'':a
�PTlt.�."os n"r" flS cofros pú'
blicos do Est�rlo: em bene·

fício de Slla 1'er.elt.'l" ,

,
.

(tel ,I "Ballet"
RIO, 18 (OE) - O mín's

tro da Saúde enumerou em

entrevista coletiva osjpro
jetos em que será aplíe-do
um crédito de 30 milhó's

crianças, cerca 'de 350' 11101'·

rem antes 'de compl-tar
dois a1lOS de idade. Afirmou
ainda o ministro da' Saúie:

"que uma palie do crédito
- será aplicada 110 reapare
lhamento da Rede Hospita
lar da Guanabara. Lam�n

tou por fim que o orçamen
to da União designe ap-n"s
'2,9% do seu total ao Mi·
nístérío da S'1úde, quan+o
em outros. países OS índí
c,es chegam até 10%.

de marcos concedido ao

Brasil por um consórcio de
firmas, uma alemã e outra
francesa. Disse o Sr. Rai
mundo de Brito que a ver
ba será aplicada na aqui
sição

.

de equipamento" mé
dica hospitalar. Um mühão
de marcos irao para Aia·
goas, onde de cada mil

Brilho na's tomemoracões . do
..

versário da Re�olucão
, 1

RIO, 18 (OE) - O mmís- brílhantísmos naá
I
testívída

térío .da guerra dístríb.nu des, na semana
. de 24 a :n,

nota oficial sõbre o ,.,ri�nei- corrente mês. -€erá lida' n�e

'ro aníversárto.- da revolu-, organízações : militares (r

ção, alertando todas as :)1'- dern do dia ministerial, re

ganizações militares q itLr,to fere.nte a rata. Haverá 3cr

àos atos previstos p'1;'''l 18 viço 'religioso, desfile. .lili

comemorações no se,::ltido tal' combinado' com oa';,'as

de pl'Qvidencias de nlti )res forças e palestras.

�lais' Mansag·ens Presidenciais
no Congresso

RIO, 18· (OE) - O pre
�ldente da republica vOlt::m

a despaChar ho;e n0 pnIã-
cio Laranjeiras. A H',Jite
\pa�sa:dà, 'foram �·1idas no

Cong1l'esso em Brasília, rrês

mensag€ns·? presidencl8.Ís.
Prinieira' cuida dã emenda

c01�stitudo,lal, versando sô
bre os beneficios da pre
videnc-ia social. A segunda

trata àa incorporaçQ.:J da

campanha de formaç,flo de

geologc:3 as Universldajes
Federais. A última, re1ac.!.)
na se na criação do fUi.1do
elo E'XIIl'Cito. Hoje 'encami
nha.da ao congresso,.mea-.
sage,E\. presidencial estabe
lecendo a pensão para, fn
milirures de servidol'6s ci
vis, demitidos p lo atl> 1.18-
titucional.

. Favelados Transferidos para
V�la Ananca·

RIO, 18' (OE) - Come- O governador da Gua:i�,ba

çou as sete horas a trans- ra de o' tiro abrindo c.a

feféncia de 39 fa�lmltS d�, minho. Pronto o projeto de
favela do Morro Tur:wo pa construção de cinema ao ar

ra a Vila Aliança, por 1110- livre na lagoa :em te�rellOs
\

tivo 'de.iJPe�·�gp-�ôe,� desain- ;do �st;a!'lt:>, l:'t€>l'mitill'cto ,'até'
l11en�r' 1t��b�1 ��

. �r' �igàdo � fj�Qdto \ t � ; ?lfriQ(íhn �Ssistir
a bálrr&'i CÓsme Velho '3, 'fl�m� �bh �riH.': M -' >ôarro
Rio éOl11prido, aberto d8;;- ,será: ó; prirhehr0' nó,

.

Brasil,
tI'O 'do l11orr� Santa Tere�a. com' capacidade para '495 *

carrqs.

Prefe.itos
'.

-t I/O E d II
VIS',I am ',sta o'·

AcompanhadOS do Depu- da Justiça de C�iciuma Sr. "-O ESTADO'!
tacto Waldemar Salles esti- Jorge Bertan: honrosa visita.
veram .em visita a nossa re- -----------,--�--,---.:-� •
dação vários Prefeitos do
Sul do Estado e que em

Florianópólis, ,j\mtament3
com o ativo, p,Qrlamentar,
tratam de interêsses

. dos
seus ,municípios com auto-

ridades federais e est.a- SALVADOR, 18 (DE) dé encontro ao anseiçr do

duaiS.
' ' O deput�do Clemertt Sam· 'pov().

Na ocasião, qs referidas P,aio afirmou. nesta cap'tal BRASíLIA, J8 (OE) - A

erus, recebidos pelo nosso qué nenhum deputado - do Comissão de Justiça d'l Câ

Diretor-Gerente, ,. mantive- PTB poderá sér expulso do
�

mara Federal aprovou pro

ram cordial e 'demorada pa- p,llrtido por apoiar o presi- jeto do de-putado, Bil:il,c Pin

lestra com nossos Redato- dente Castélo :Branco l?ofs to, instituindo o salário mó-

res, externando seus pano
isto não é pecado. Acresi· vei em tôdo o país pará

tos de vista a resueito de centou ainda' de que nada funcionários públicos e em

problemas 'das comunas
valem as 'ameaças db à�pu· pregados de êmpl'esas par-'

que dirigem e das soluçõ ,'s' ,ta�o. Pou�el de And�ad�, ticulares. A'mensagem con

em aridamento, bem como po� de acordo com os Es· substanci<:tndo' dispositivo de .

do auôio recebido do govê:'- t.Qtutos do oartido, f!llta·, um pJ.!oieto inicial do depu
lhe comuetê'ncia para

\

tarJ,' .
tado :aUac ,Pinto, elemp.ntos

to na luta interna de bano 'de àntiga mensagem do ex.

ca� federal petebjsta. Fl'Í- presidente João Gouiart, e

zou o deputado Clement contrIbuição do sr. Nelson
Samuaio 'aue o objetivo é C�rneii-o, tem como ponto
somar e nãó dividir, olJjeti· principal a correção peli6-
vando progresso e tr'lnqui- dica do salários, aplicavel
lidade

.

da nap.ão, não ha· aos· satãrios minimos l'e<ú'O-f
vendo por· isso qualauer. ni'óts, baseado na vali"lcão
constramtimento em. anoiar dos Pl�ep.os e desvaIÓrizagão
o president� Castelo Bran- da moeda.
co nas medicjas que venham

Palácio Laranjeiras, p�"c'7
dente do Ministério da Jus-,

,tiça. Fonte govername ...tal
declarou que foram 111"1

interpretadas as felicit'l·

ções do presidente da Re

-púJ,Hca' ao governador ,Ma
galhães Pinto. Disse qu,e o

..

1
marechal Çast,elo Br'l._llco
f�licitou o g.bvemi:Jdor op10

seu u-restígio n<l. Assemb'éia
.

Le,gislativa e não pelq, p-or-
nP. seu mandato.

'RIO. 18 (dÉ) - O ch 'fe

AS obras do PLADB�vI da Casa'CiviÍ da Presi1éln·

prosseguem em ritmo ,ar;e- ci",-' da' Reuública anunc'ou

lerado no' sub,disUíto do paTa amanhã ou depois o

Estreito. envio de men�agens p-esi-,

No dia 3 do .::orrent'e .�s
denciais' ao Cong�esso eq'l.Í"

16
. parando ,os direitos • en,1;1·'3. '

noras; com, a presença
do sr. P.retei�(') Municipal, os militares e os, civis, "Vn-.

diretor da CODEC e Secl'<!- gidos pelo, Ato Institu�io

t�rl0 ne Adcninjstração da nal. Informou o sr. L--if;;

Prefeitura, 'foi entregue ao
V·ia,nna, Filho. que a 'm�nsa·

C"I'ca. I!'em sôr-.re
'

a coinddêri�i�tráfego, inteiramente '" .

de ,mandato�, não ChegO'l :='0
,da, a nm Hen':;que B:·ibu't.: .

. Por outro !ado, comi-

nU;:im os trabalhos de cal·

çamento das ruas Gal. Va�

gas 'Neves e Antonieta de
BnTros e dos reparos das
ruas ,Raimundo C�rreia,
Joaquim Carnqiro, S"rvi- RIO, 18 (OE) - O B''''si1 ,gada por fonte do Min;sté

dão Sanford. S"'nt� A ..... -'l1:'O a,caba de· obter da Al\'en"ia rio" do Planejamento. Ac-�s
e suas respecÜvas traTlsver· 'lnternaCion-;ji ,de Desen"ol. centou que o governo Am�

sais .. Além :d'1s traba'hls ci�' vimento 'em'érestimo de 1f)O ricano tam1;)etn coloeo'l a

tados, a Prefeitura M.uni 'i·· milhões de o.ólal'es U!ll"" fi· disuósição .do Brasil cem

paI vem, se uref)cll"and'), 11anr.i.amentoê . de industri�s, 'milhões de dólares para
Foi instalada, no últim'J O referido, órgão está fun· t,flmbém com o serviço de "brq,s enA1'Qj"'. fll�t,t'ic.q. l'g�i.� inlci"'U"'"s sin;ilares em' to-

dia 12. nA: "Capital Ferie-al cionandcr. no '120 andar. do esp.;ôto, inc1usbre co...... a �u.ltnra.. tra)j<;no�te e c"nrl- do o País.
a Procuradori'l adm;n'stra· edifício llnexo do S"n�do 1'YIun!Jn�a de c\).nos antigos nicações. Informação divul-

"itiva de Santa Catarin"', que H'pner<tl.. onde bmta d'>:; in· por outros de' ��i�r ,,�.;. .; ------,.....;,------------------
t�." M''''''f) p�"�u':'ad')r Ge terésses' admiriístrativos do / em alguns locais, sendo
ral o Dr. Rubens ,NazarenJ nosso Estado, junto às es· ?-inda realizada a 1im' eza

...Neves', "

-- faras f�derais.

·Financiamento par�_ O Brastl:
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'

Milhões

no Celso. Ramos. através do

Deputado Waldemar S,"l.1·
leso

STM nena :H�beBs-Cormjs

Fnram os seguintes os

Prefeitos aue nos visita·
ram: Luiz Nançli, de 13 de

Maio: Jorge Si'Mt. Morro da
. Fuma�a; .Otacilio Duarte

Gravatal; e ó serventuário

fnsifalõda em·;Brasília a, Pro:uradoria
dé Santa Catarina,

tamente preiunicial à d.e
mocracla e à segurapça, (lo

país. Disse Que o' sr. Mí�

�ueI Arr.'lis estava tentand �

criar um clima aue f'lpili

. tasse a suh'!ersão da oro

dem, po""ih;Jit"'Ddo in--;lu·
a diviSão do pAIs rIJ

com a Có-

do Su!

agradece a

Deputado Petebista Afirma�
A,ooiar 'Castelo Não é Peéado

{"""r (', ,')� ,r�-·á ;\l'1it·,,,_.�.

_

.... 1...... �.;_d. '-'a�k,-' .1.: 1:1 Q..l.

Sua id:1 3D Rio de Jªnél'o,
:. '.

.

--�,. _ :"":\ .

;;',� (ÚP1lftl" p'l'pplew?:s atinente�
:r_:�:::>-?) •.���.-,: ... , .,:;'t·:�\'-::··I.' <: -)\- ;. ':·:"::,:il,� -�r" _/ t

':�.
.:,

SABOROSO�
--'.- ----------

RECOMPOR SEU ENXOVAL?
<f É FACTL E CUSTA MTJITO POUCO!

�
.
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