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Vieira deMelo acusa suplicY;desvio d;--v�fbas
Sta: Catarina var reaUíár

sóbre a revolução de 31 de

março. "ex-ministro da

Marinha, declarou que: "És,
ta revolução, que agora se

perde, foi feita por 1:0 .110'

meus; e cita: Marechal De-

. nís, Brigadeiro Moss, Gene·

.raís Mourão Filho, Cordel-
1'0 de. Farias, Carlos Luiz

Guedes, Justino Alves Bas-
. .'

tos, Brigadeiro Correia de

Melo, Marechal Nelson de

Melo, GaL Bragança e' éle

P!·óPJ'Ío. Almirante Sílvio
trGC}:. O novo livrp sôbre o

momento ravolucionárío es

tá fadado a alcançar in
tensa repercussão.

SÁO PAULO, 19 (OE)
"Na euforia da vitória, muí
tas injustiças fOf'1m come

tidas". A declaração é do

Almirante Sílvio Heck, ao

se manifestar favorável a
. uma revisão das punições
impostas pelo. movimento
de 31 de março, O Almiran
te. mostrou-se favorável a

crínoão de um tribunal ver

dadeiros revolucionários,
para

- julgar a.s cassações
impostas pelo Ato Institu
dOD'1l.
SAO PAULO, 19 (OE') -

O Almirante Sílvio Heck,
está escrevendo . um livro

BRASíLIA, 19 (OE) '. ,sal' o Ministro da Educação automóveis, de ô ):::U1ões de

O deputado Vieira de Melo de desvio do verbas. O sr. cruzeiros, postos ú dísposi
do PSD baiano, anunciou Flávio de Lacerda, é tido (:[10 de ,SUH Pasta, pela. Cai

que ocupará a 'trIbuna ,el.a' '. como responsável pelo des-
,.

xa Económica FeueraL
Câmara Federal, pura acu- Vib para fínancinmento de

-�-- -�-"._-- --_..._- _.__ .._-- .,'. -_ ----.--._-- ._._--.,. -----. ..

"PROGRAMA INTENSIVO DE PREPARACAO . DE MAO
."

_ •

J '- ..

DE .oBRA 'INDUSTRIAL

SÚPREMO C.ON-c-E.:ol-.HAB.-EAS.· CORPÚ.� •• ÍloAe���:d:Sl�l:ci�an�:j���:�
- riria, pôr em prática o Pro-

.

A" A'RRA'ES • 'trama Intensivo de Prepa-

" :'.
"

ração de Mão de 01)\''3, In·,,

_ dustrial. Fi rrna ram-no
BRASíLIA, ,19 (OE') - O Lins e Silva, manifestaram...

Supremo Tribunal Federal, se favoráveis e cóncessã'.
concedeu Habeas-CorPus -ao da medida, os Ministros',
sr, Miguel' Arraes, ex-gover- Goncalves de Oliveira, pe.nadar de Pernambuco. dro Chaves, Halemann Gui

Acompanhando o voto do marães, Luiz Gnlotti e Her.'
Relator, Ministro Evandro mes' Lima.

,-," •
• cão no ,Ginásio Iriduasrlal

.

COMA f)('A DE RIO' DO SUl FEZ
. "Vidal Rmnos 'Júnior", da'

. ,;r'\\",. ,

.

.' 'L .� ." ".,," cidade' de Lages.

I A:N'I'lERSARiO . .: ..
.'\s festi.vidades. do aní- nr,i":,' 0 d�putá(iú Ol'tando

r=
-

•.ersário q:ú cQ�nar.ca de' .]3.'értor1 s,_:_J.ti.:l.l. !);lCl'Ú('le, ctt�,PI. 113 l' i\
Rio do Sul 'transcorreram," 1'Ja'r'D. <l çhtllm,clr. "cap'ifa",' - ,

quinta�feira última. Depois do Alt.ü y'11e elo 'Itajaí". O.. , EN1�AO I�{;f\ t!\FE Zl1'f \
de transmitir U11l11' sauda.· . pl1rlamenta.r teve encontro'" .

_ ..._,.)
ção ao povo ri.o5Ülel1se, pe- com os Prefeitos de tõda �.

� .

}Q microfone da ·Ràdio Gnu· regiãO.
-,

,,1 , •

Ainda
reducão

t

REViSÃO. DE �f1IlTON .cAMPOS E MENDES DE MORA,IS
'VISA TCRNÁI-IO CONSTITUCIONAL

daprojeto
de salários

'o
._---_ •.. , . .__...._ ...---,...._-�--

peção e orientacâo às Dele·
gacías da SUNAB no sul do

país. A tarde de ontem', em
cOffi:paillliu do Dr, Osvaldo
Meira, esteve no Palacio do
Govêrno tratando do Con
vênia Que o Govêrno do 'Es·
tado firmará' com a Sunab
e seus órgãos jurisdicionais
(C;lBRAZÉM. COBAL ��
.COMISSÃO DE FI�A;ti!crA·
MENTO DA PRODUÇÁOi.
Agradecemos- 3. honrosa vi
sita com .que r os distin;;uiu

_ .�'" Jorrr,lil:a12:\� V(Jt'biii ne

pr9vc�qs1 '(;)stad::t rntté nós .

�steve ontem à noite, em
.

visita informai à nOSS::1 re·

dação, o Dr. Sílvio /1.. sa

raiva, onde manteve demo
rada palestra com o nosso

Diretor-Gerente. Domingos
Fernandez de Aquino e o

Delegado da Sunab em

Santa Catarina, Dr. Osval
do Meira ..

.

O ilustre visitante velo à

nossa Capital como emís

'lário do DEOON (Depar
tamento de' Controle e :rns·!
p�!;'íi,�):> ·'$.'t.)TYJ; a. filfulillnde

. iJ.)i'�ípuá 'de.-lazé.r 'uma� ins-

a·

Coordenação Estadual para
Santa Catarma. daqu=-c
Programa, do Ministério eh

Educação e Cultura, e a S";
eretaria

"

afim, em nOSSE

terra. A fínalidade é reali

zar cursos de especializa- Após o encontro o Ministro

e o parlamen tar . 1'€501ve·
ram que 'se1'50 Introduzidas

RIO, 10 (OEl - O depu- pro,ieto gO-'E'mumental que

tado Mendes
.

ue Morais "reduz em íncídéncla grada-
nvtstouse com o J'lilinlstro tíva, os vencímentos e sa-

Robertb Campos 'do Plane- 'lál'tos superiores a 600 mil

jumento, atendendo i1 5G11·, e;tllzcirns .do Serviço Púhli

�.:e.it-àcã0· do P-rê:siàente Cas- co"'é >das êmprêsas pl\ivaâas.
,

"do :·Hr0!4.(:6;",ti�fI�ntl.r� >?,\ ,í.; �.,. .

'"

.....__"k-!.-�....;..j,I..__�.......�- -..r:...�! 4 ....�_- ... ��''. �,

modírícacões ao projeto,
. com o o�jetivo' ele torná-lo

, nb:\'lf.\W1;nct'Ôn'f'i., ",l� ·nlQdQ,.qurc
.; sej.a. �c�to 1)810 congrb'sso,

,
-

\

._"-.....- •.__....---_ ...-'-�---

-Vitoria provoca sorrisos
,

',:_,.,.
I.' • •

:.
•

"

que se. propOIillam. apoiar a

politica ecor:ômiéo·filluncei·
Í:1clllStr ia is e comer-mas

ci�:Üs. que aderi;'em à port'1,
ria inter·ministerial nO 7L

Trata a portaria ele conce·
der faciÚdades, às' firmas

ex;goVCl'nr.mto é nel1s'ado ele

'p;;-áriCl1 de iTre�ulaI'.i.d'lcles
administrativas.

ràes apresentará. proposi
da c'cl:".d0; ,port'lllç\O em·tu· çfto lloj'e na Câmara Fede
Z�lS �)usi,.os Ü sua r'na:1ifes· ral, propondo :conce<;ler
taç-f1<p. isenção de impostos às" fir·
_�__�_�__�__����_��_��ft'

.
t'l do Gov�rno, e amcaça
as demais de severas püni·
Gões.

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

• 'A rt'STRA�JHA DEtISA-.Q pl:'csentaj'jam. :em CXIH'Cssão e Seln clenlcI1tQ:' pam,
•

li
h \.t. O)lPfem OlJ<;t;kulos fi marcha da renovação, ficando in· •

� \'0'11
.

�l'ndn o m;'is tllnlll�tu:ldo possh'cl o noticiá. cólume o critério anterior a(lotado. •
O Departm11ento Estadual , ':.'10 i'J'r','l'enie ii jw!>l!,'ão re,·olurionúl';.' l't'c.ntr.' Ü'-; }H'ó,i.' ,'{<io '}lá (iúrlda que a dgilância cm turno dos cal.'ac- tIII

de Caça e Pesca escl<treceu;'" 1"1"<; ("e'{'up's ,ii' fUl'l"l'l"l'u[nrcs
.

n'l 'nisvnCÍ I li' um r'"
kdz:Hbn1ente ;1l1ti·l'l�y()lnciollá1'ios ;não pOdloJ.'hi inter· "

através do edital nO 1, (1118
. � �;���lt ;;t"r:('nt�) onC�,tl crc'tivo. ....

"
. l L , \.'

r;111l}:ei··",e, i!té como n'lcllida preventiva, para ClllC a 110· •
a caça no territól',Ío catari· , .

. l\lmle.sc, umind.e, li um prováyel vet.o presidt'n.l.'bJ a
,a ordem possa .atingÍr seus altos fins, em henefício •

nense obedecerá, no cor. ._ detel·J.il.iIlaclos c;l.ntUdaLos, soh a rr1ega\�ã'o de }JossÍn-i.s· do pais c dó 1)OVO brasi.leiro. Não se segue, cd)\ttal0, que

rente ano, ao que está de- .. incompatibilidades effm as diretrizes iinplanta!ilas }lelo eh: se c.'.:crça, em seus el.eitos, in.discrimina<lamcnte. alo ,
terminado na portaria. de' /p lll',,,Imc11tu dc ·mar(io. Não há, cnh:etanto, qualquer ma. cm,tnnüu justos e pecadores. •
21 de dE)zemol'o de 1964, do _ ni.rc�tação clUl'it e ]JOsitiva dos qúe detêm o Poder, es.

S('. poâ'm, JJrocl'dc a proclamarão do nosso fO.l'ta·

.Serviço de Defesa da. Fau-
, d:,\n�{;elUlo n assunto, embora se assoallle que as .pro. lCt:;imcnto democrático, se1n ·p@.rigo de. dcsdos e- (listar.•

na' e 'da Flora _ Departa-
ii

\ i<lênúias proibItivas obedeceriam a' normas diferentes,' çõcs" reimmdo paz ,e tl'anqüili<la:i1e, ordem '.' tralJalho, ,
mento dê Recursos Natü- JII' aü::wés da influ['neia política junto àqueles a quem to. llll() atinámos porque se terão <ie eshtbclecel' l'csh'ições
rais Renováveis. Os interes- • �aria. a t,l>reJa de objetivar a fórmula coibitiva, .

indhiduais. em integral exercícÍQ' de ddadallia., soh a •
sados têm o inteiro teõr, ;\ nosso \ e1', e dada a reta determinação dos co.

escusa ele :r.ê10 às autênticas pl';liicllS ile delllOCt'ucia, ,
daquela portaria, na edição • manllos revolnciunárIos, de fixação de novas rotas guio nem pontue se ev:ite a formação de correntes oJlosiéiO�
do último dia 13. • eh'as, a ftuestã.o não foi posta ainda em seu!' termos 'nistas bem Oj:jcllt:ul.as, .inspiru(hlS l em '}Jura legalidade, •

'UB."l
.

a fi· rio. a·"·"--:----'--------�·�'''---._-.�-.--
.---,

• exatos, que deverão s.er .liinpidos, ter111immtc's c, so°
c (lne sCl'iau{, ne si, mrça colaboradOl'a. cO:llstriltiYa. bus· •

,
brcLuclo,' de j)lÍeil'a coerência, c:tmlo um fim COl1lllm·mi generalizado, iruc seria o do ..

',. •. Não é fácil impor sanções drásticas a candidatos. adia1Íiamen�o da uação em todos os 'campo,; d.e athi. JII'

• tra:litlos ou não aO' conhecimento público, sem que elas .

dades cJ'tauoras. •
se fUH.dml1cntem em imposições de ordem J·midica. O O·

• ..

E h
. �

]'c"crso Serl1l, por CCI·to,. um "ec<hHleiro j)lU'ado'ó!" (I11III

, d? I' F'P
c:on.tr"'rio seria, evidentemente, solução disel.'iciollária, :\ menos qlW se prIlC\lrC, 1>01' tais e.am:inhns, '"''''11' a pn'· liliiii

Ora e P
'. ,

-

t'
'.

- llão acorlle cr;ml oS'princÍpius dt'moc�)'útÍ{'os que ainda fert!l1eias partidárias, fayorecclUlfl deü')'ll1iúildn ltg.l'l""
.

an· a r
.

or · 'y;g;em.• em ]Jal'te ou em·comllleta plenitude, lniação, com 1111'(11(1,as parciais, numa jnopm'tuna cO:Il" •
.

'.

.' iii' JII A jtll;�lcgibilidade el'itllbeleee - e vai tomar Yulto cessão de ]Jl'hilé;;-ios, E isto não aeJ'edHamu� flUI' are· ••

_

t

.

_ maior - os casos pl'es{�ritos }Jda COllsiHuição:. a flue a \'olut:ãlJ tenha em cogjj_ação, J10]'(LlÍc não h'í� desfigurar

•
l.'eformá al!rcsç;.mta':rá ítens coml.Jlementares. . .

1
iIIII

a SJI1CCl'H adt> de, sells JH'o!}ósi�(;s. nClll a gl·andcz.\ de "

lHas, não se poderá; em boa ·lóg.:ica, ,.'eti\l' nOl1les, o
. - �

sua mL'iSlW. quc está acima das competições e :i:nterês· ...

M

d' I
'. quo seda' ct'i'{:car tlh'ejios c gozos até agora man:tidos, ses de 111H11quCl' agl'cmiaçfw 1>olítica.

rage Ir·
.,' ljot um processo SUllHt1'íssimo, às yéspcras do 11ldto e Natural scrú, sem dúvida, que a ação güVe)'Dllilnen-

,

aS e ·nv. e·, F'..n'.o. · à. boca. i�asll"":I;�S. �uaJld�, a lldossa orga1li7.a(;ão judiciá- tnl se encaminbe no sl'ntido de um pleito livre de coa· •

I

'

.

ria, "XigUl! I) .l'm'lh.';-S q'l'ul�rm OTI'S. iiI:] à su 1 'iistelH:í·. f�rU'S. ao m,�sillo Ü'll\pO que adote tlinto qllauto 'pel'nlls, ..
II tri:a; I:.,.-ig"il'ia f) t'llcl\fninlmmcnto regular de' tuis [)t'oces· síveis atitm!.es l' l'esoluções dd'cnsh'as.

jjII!l

• SOS, até fim�l julgamento.
.

lUas, submcicl·em·se candidatos ao sêlo presidencial _
. Por outro lado, a campanha transformadora ou 1'(" seria uma sUQOl'l}ijlUção a princípios obsoletos, tram;· •

uar problt;m1f.ts de ca:r:á.·" - llóva<lOl'a dis!>ôs do Ato Instituciolinl como arma de formando·os, quando aceitos, em sll'nples agentes:intel"
ter assistêncial, 'relacionado • efeito expedito" alcançando numel'06as cabeças, de sorte "entOl'e8 com' 'rótulos diferentes,

.

como. nas s!lperadas ,
com pl'QbleIl1as agrôllomi-"

á caSS�t� nim�d:\tos, e Uil'ci�os :poHt�cos não sujeitos a ditaduras. •
, .. t t

lIIlI 'posit:l'lor l'enSUG, �,/� .. 1)0)' llllu)\'el'tcncia,. bou\'e 110mcs E é nessa estranha dec'is·'io '''11 aSsullto p"'culiar a' •cos, por I aoaso, eX1S en as

._
," - " .

"
.. Q "

. t·"_';
.

,I' {11m :ll<1V "Se mclull'am entre os atin:ddos a dOlltl'ill<l a vida dos Estados, que nã.o ae.reditalllos, nem pOdeJl10S
nas granJas, e al11u;<:'m por- �

...
,..

.
.

ti.

que ul'l,).a visita de téc.ni.cos 'd 1;"1·).dH."<J�·:St' S�t:'i1. a meifl�la, isto ·é, elo não l'cvbiollislllo; ad.mitir <1.\1e, llOf hipótese siquer, tenha ocul'ri<lo à in- '"
.

.
.

-. • 1)0 e11hO < mtul'·s.e o fa.to :'j, e'·Íg·lútiad'" llo tl'l11 }i, 'lig-'.'
. -

d 'tO
.

aos,' criap.ores, Stllnp.l:e· pi'o� ...
. ,._� '.

..,
�

"

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

.

v ou .ê "'enCla e a C?llVICÇ�O elUOCrtt leu do cltefe. da Na·
� du��p,1 ,,,bOns 'lltê-sios', . l�etil;,- ;,te. ,'�i�t,,·· '�011 �l�,�S, que, Ú�'''rJsa([o$:,c.re:'' ,(Ç�.o·,\ij:;, <

'f j<"
� ..

',J'.,',
. , .'

00", '
�,

...;.f� ::",'- 1I'�'!6,1:,
�"
-.( . ri" ,,)\; 1íi j1;'j' 'O..

,

" ��'�; ._.
�.f . ,J!i

.�f/. �l!!!!._."e,.�" �_��'ft._a�a�.;r�a '-'_�l!!!!. __ ....� __ �

AIENCAO
{,A:CAOCRE S

A eleição 'do �lellutado ho Silveir,! à Pl'esi�tência da Assemhléia Leg-is!:üiya, 1,Ie111
tereci.ra v,t;r. consecutiva. V.I'OVOCllll :-\orl'bos dos senhores tlcl1ut:lllos, como demons

tn, a fotu acima, qmmtlo o Presidilllte reeleito' cra festivamente . cumprnuentado
,

pelo deputado Waldcnlar SaHe,.; , sol} ,lS visú?'s dos deputadOS J,jvatláI';:1J Nóbre"ll'
(também reeleHo pura a lulmeira s('{'l't;t�ria) e Dib Cberem, lideI' do GQvêtno �;a

.

.

Casa d.o Povo

O bIretor''l'écnico da Au·
tarquia UBIrProjcto G�do'
Leiteir.o, engO, agro. João
Demaria Cavallazzi. deter
minou, que uma equipe de
técnicos da referida aütar"

�.; r{�:�Site cf. ()s\� C_í.;iàtlq �.

para 1965, C0111 a finalidade inverno, como seja, plantar
de planejarem cooperativa· azevém, ervilhaca e aveia,
mente, com os interessados, já faz parte' da consciência
o plantio de forrageiras de dó bom criador de gado 'lei-
inverno. terra, que faz criação eco-

nforma o dr. CaXlallazzi nômica..A visita oooperati-
que �'visit1;l é· dé )�a�'átel: ya ela, equipe. .t:Kbniéá da

"cb"ol;:l'aqv9; ;,í�ói�:.,':i) "'há
'

i�q, , '·;:Ati:!�rH,ui9; :'�i-trpteto
_ n, '1;'"',,�U'��IL;AU·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o niá,'i(l Mais AnUg(l clt�

e

Reunidas
Jconfecimentos
�I �":__L-.t-em Escolas

o Governador Celso R:.;,

mos, assinou decreto na

Pasta . da Educação, que
após .reterendado pelo S,J
cretárío de Educ�ção e

Cultura, Deputado -

Lauro

Loks, foi publicado no Diá
rio Oficial, convertendo as

Escolas Isoladas ab-uxo re-

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

E. L de. Toldo ue . Cima
em EE.RR. "Professôra
Margarida 'da Anuncíacâo .

de· Carvalho", município
de Major Vieira

E. r. de São Martdnho
em EE. RR. Professôra N8r

tércia Batista", município)
de São Martinho.

E. I. de Cambucica em

lacionada
Reunidas:'

sem Escolas

OSVALDO MELO

- �,

. Reforma Eleitoral
ASTEROID� PODE DAR·UMA TRO ..

LAD� NA TERRA - Um diaé- da caça e

outro, do caçador.
Os nossos. andaram dando umas cube

çadas na. lua
.

le agora, o asteróide ','ICARO" estêve reunidó, com o Mi-
. nistro da' Justiça, . quando

que têm um diâmetro, de acôrdo com, o .as- foram apreciados os "ílti-
trôncmo Roberto Richardson, . .do observatô-

.

mos detalhes
"

das mensa

gens -sôbre reforma' eleitorio de Monte \Vilson, na. CaIlfórúia, há .possi- ral, a serem -eneamírihadas
bilidade desse asteróide- chocar-se com a; Ter-

.

esta semana .ao . Congresso.
, .' �, '. '. i.. noite; -:0 Presidente fez

raem 1968.

BRASíLIA, 111 (OE) - O pronunciamento, através
Marechal

.
Castelô -cadeia de emissoras de rá

dio e televisão, quando di

vulgou o conteúdo das pro-:
posições governamentaís.
Dentre as inovações, figu
rfl.l11 o voto obrigatório a"
'mulher e exigência de ró

lha. corrida doS' candidatos
·.a postos eletivos.

Brapco

-

.;'
-' -;,,---.......:_ ..:__----------_ ...

Isto por, áqui 'já anda tão ruim, que uma
'

esbarrada mais ou de menos lião resolve 3 o

',.
.

. Impõsto· de
Renda

.

'i
-

SI ·uacao ..

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

Arnaldo S. Thiago

Vivemos num'.!, época,' d,e
afirmativas categóricas, pór
isso que tudo 9-eve ser cie�
tificamente comprovadO, ÍJ.1-
clusive os princípios' religio-'
sos, cuja característica fi

losófica é insofismáveL Na

da mais o espírito humano,
poderosamente evoluído ,el11
smi vont'1de inteligente e

criadora, ppde aceitar sem

exame e, sem reflexão. prin
cipalmente sem comprova

ção científica. A époc8. do

engôdo já passou: agora só

os camarões podem ser a

panhados pelo engôdo.

a

EE. RR. "ProfesSDra Euli
na Alves de Gouveia 'Mar
celino", rüstríto de Rique
za, município' de Mondai.

E. L de São Miguel em

EE. RR. ',"Frei Deodato".
município de Pôrto Uniáo.

E. 1: d'e Fazenda Nova
Santo Antônío em EE. RR.
Professor Anterior Oídade,
distrito de Guatumbu. l't; '1-

rucipio de Chapecó.
E. L de Secção Cachoei

ra em EE.. RR. "Protessô-
ra Ascendína Brasínha

Dias", distrito de Cf:>!0,
munícipío de ohapecó.
E. r. de Craveiro I � Cra-

teux'', distrito de Boit(�llx

burgo, muni-cípio de :Ms,jo'l'
Gercino.
E. r. de Salto em .EE. HR.

"Belmil'o IMafra", municí

pio de Maior Gercino.

E. r. de Rio Claro ,em
EE. RR. "Professor Dráu

sío Celestino Cunha", n.u

nicípio de Major víeíra

E.' r. de Espigá.o Or·'ral

em EE. RR. "Caetano Lum

mertz, município de S8.0

João do Sul.'
E. L de Caminho Novo

em E�. RR. "Cônego João
Reitz" distrito de Santa

Rosa, município de Som-

veíro II. em EE. UU. "Cris- brio ..

to Rsden tor", di iltrito de E, L de Costa da Lagôa
Iraputã. municipio de Ha- em EE. RR. "Professor Her

iópolís. cílio de Fáv�ri", munící-

E. r. de Sede .Capela ;�l11 pio de Sombrio.

EE. RR. "Pa<dre Francísr o E. r. de Retiro União, ern

Xaxíer Ríederer", munici- EE .. : RR "Professôra Isai-
.

pio de Itàpiranga. . tma Antunes :Neves"- mit-

E. r. de Rio das Pedras níeípío de Somhrto.

em EE. RR. "Vf:'reador Nox
.

E .. I. ele Volta em EE. RR.

berto Alves", rnunícípio de ,"Profe�sôl'a. Julieta Pav(1l1

Leoberto Leal. S,imõ)s", dlstrito de Pl.'i-

E. r. de Boiteuburgo 'en. meíró, munícrpío de CJ,-

·'EE. RR. "Josefina 3u\- xambu do SuL
._--_.-_...._.--- -- --------------- ----

Iscole de Danças - Ieeí ro
'Alvaro rle Carvalho

CU'·s,.0S dI" GINA.SnCA FEMININA e BALETT para

criancas e moras. ,

Insc!'i.C'ões no local, de 2.as às 5.3S feiras, Jl0S seguin-
te,s 110ririos:

M/'.Tn-L\.: 9 às 11 horas. TARDE: 14 às 17 horas.

�.,

deração das AcademiaS de

Letras do Brasil, em sessão

de 25 de julho de 1964.

Branca r.ee!1CiJ,rnQl.l. com

os traços Hsiol1órni.cos per

feitos que tinha n.a encar

nação prC?Cedent.e, c: 1 que

se chamou t�\,,��lJ,�D-' Bram�a.

Maria d8. ,T8"'llS (\ o retrato

.
": :::

Sociais

:!: ::::

NOTICIA SOBRE AUMENTOS?'':_- Pp
. �'

' .

, '
.

rece que houve uma' pausa.
Também, do que se,come e do que se

veste, não há nada mais para aumentar. :
o. QUE VAI AUMENTAR MESMO

Com o término da Semana Santa, a POlítiC3 .

Atendendo a numerosos desobrigados ele apresen-

'vai crescer em todos os seus setorles.-·
.

pedidos de informações tal' declaração ele rendi-

0JIe recebemos aCElrca ,. da mentos, p.a1t·a o exercícib..

Federal, Estadual,' Municipal. '

. disp�nsa de apreseiltação financeiro de 1965, os con-

Como vai ser é coisa que'à nova 'Lei Ele}. ,de declaração do imposto tribuintes, pessoas físiCQS

toraI dira'...'.
. . de renda, por parte .de piOS que tiverem ,percebido-; cil1

. soas fískas, :publicamos a rante o ano, base, exclusi-

Agual"dtluo-Ia. íl;ltegra
.

da portaria s6!)re vamente rendimentos J.G

Bender OU" An�ê:..: ") Carlos l1a UDN?'
o assunto, baixada pelo, De trabalho. àssalari'ado , em

iSartamento do Impôsto -de montante. não superior a_ .

N� 'PSD é carro de üb:rit� ,�om:mutâções' Renda e que foi inclní- CrS 6.000.000 (seis milhq8s'
Centinua fechado, de htzi�s apagadas'�' ela no "Diário 'oficial" ;1::-, de cruzeir0s1;

o .
. '

.,..,' União: III - quando o con1.,t'j�
Com a completa remode-

' .. Surprês�s, quando, o coelhinho sair de buinte, além dos rendimp'1- VIUVA Maria José Perrone lação da. loja "Otica Modê�
dentro cmuõ do 'ovo

.

da Páseoa� ,

,

. o diretor do Depa rta):nen tos do trab�lho assaJar�a-_' '. lo", que veio embelezar a
. _.,' to do Imljô,�to dé Re'p·da. do n80 superic'[' a Cr$ ;. ·i

'

.. , cidade, ·tem sido bastante,. COl\lEÇp DE SEMANA. -:
.

CÓill0, tOtl�� l)O uso de sUP.s f}tril\>l{j(::õ�,:;J. 6,000.000 fS9iS.j 'll1i]pões ',;1c' , Transcorreu dom�ngo mais um anlVer,., Óimprimentac10 o senhor
uma avaresalde 110tíciasi: e co�sas l,ndvas. Se- . con�id�n,l.rtc�ó tT'-d1sP&�o \l'1»rftZ�rosl, '�cebet/�1.ti'ls\1· '. flfli· la,. t sra LMm:ia �Osé f'cr- . ?ascaes;; :.. ,i. '1gund,a feira éTésto de do.mi�l.2'0.,: .Resto.: dó �aI artigo lo, da .L�i no: :4.5·�'� Cfi11'i,àntos de odtras cate'�(,,-,' rIO na

-

CIO ,exm_y .:'. ,.·1
�

., \', .

C> '

<J. .de 30 de .npve.n1bro' de.': 19&4 rias em montante ·anual rone.' " "<.,., ':' �__

naval da Pá�coa,' de' futebol, resto' de; ,esp'eran .considerando; aintla, o p1'o-' não excedente' a 3% (Itrp,s A aniversariante, dama de peregrinas
'd '1

,...' I
..

,

b
'. ceituado no p,aragrafti" .2::>. -por 'cento)' dos rendimen-' ,

ç�S' ·e e: 1 usoes, esco as
.

q�e '. r�a rem
' seu�

..
do artigo 10' da "r.eferleb_ _ tos elo trabalho assalada!,) virtudes, compl�tou domingo. 85 anos 'de re�

portões, . alunos boc.ejan'do pelas �a.ulas, o ca-· 'lei ·no., 4:506;, re:;olve:. efetivamente au]erido� no, liz e proveitosa existência . tôda. ela dedicada
mii�hão'-do lixo'às portas, leva�do· lixo: de I ....,-Não·estãoióbrigadas ano-pase,'ficará taIYlbél'l'l.', - .'

a apresen.t:ar dBcl!iraçõ'cs desobrigado de apresent3.r [20 lar·e aos seus quatro fIlhos.
tres par;:t. quatro'dias. ; ,

' de :rendimentos; pina o
-

e- deélaração de rendim@ntns Dna. Maria José P�irone, que possu
A C.idade está suja·

. xercício' fimriceiro ele' 1965, no exercício financeiro -';_e •
, b-·- t ,'. da efa.as ·pessoas-· físicas. que. t,,- 1965. dez netos e qumze lSne os, ao enseJo -

Não taz sol.
..

" . 11h�111 per.cebido 'duni��t,e () IV - em qualquer' ca- m�ride foi homenageada pelos seus :desceu4
O .vento' sul continua sopi·ando. perlOdo. de, base

.•T�ni;:U.:nen- so, poderá a autoridacl�.
Q

.

ami OS e admira.dores, tos brutos em .1D1portancia .fiscal,., a que estiver juri:-" d.-...ntes e numerosos g
.

'.Céu p2:rdae�nto, novelado' de nuvens. não superi'ór a eis' âicionada a pessoa . físF';a i aos auais "O ESTADO" se assoem formulan-
S�gunda cfeira.'

.

'"

1.008.?OO,(üU\ nlilhãO'e oi- exigir, na forma da lei, à
d -Ih' t de felicidades extensivos à sur

to 11111 CI'U'Zelros).;· . anresenta<;ão da declara- O, e vo os ,.

Não há nada. '

"
,-

f TII '�,stã(} -. iguálnien�,� ção de ·rendimentos.· ilustre àmI la.
--------����----------�

No ',Plenário �à Democracia tristã
se amplia à prooon;ãu que
evoluÍlT!os em sentimento e

lnt�ligêl1cia, fortalecendo
no� 'no ."tll1or.

,Esse eternp convívio' já
pOQe mesnio ir sendo ele

monstrado corporl.llmente.
Disponho pelo menos de

quatro provas concludentes
1 . 1 .,

9. t' � p,',lle-rCl1-desta natureza, graças a ur).1 v:vo c,", '""'�'" "

dos mediúnico de que me ci�D:'l pnrf�,·i,) (18 Almeida,
(luis dotar a Divina PaterJ1i- desenr,arnada no' Pôr t o

dsde: a de saber de algumas auandó eu tinha 10 anos.

reencarmtGões, até 'lgOl'a s0, Roberto é a reprodução
mente de sêres ami�os e exata de meu tio polidoro,

afeiçoadoS. A prov8 científi- engenheiro civil, revela,Jldo
ca fundamenta-se Em conhe- as mesmas' inclÍJ.1ações (lês
cimentos ain;:ta que incipien te a tr.'1talj de assuntos de
mentos ain0n r<q.� incipien- engenharia, desde criança.
teS d.e antropologia: e de Os. traços .indiscutíveis da

lJ:sicologia: sufieientes, con- fisionomia dos Doins astã0

i,udO, para induzirem-me à indelevelmente fixados 'em

:.;onvícção, sem a qual tudo meu. netG Marcos. Antroptlio.
liÚS é âuvidoso. iõgjç_amente, psicolbgica-
E's::;as quatro l'eenca:ma· meJlt-e. também o poeta'

ções por '.
mim copheci� e. Gonçalves Dias está perlei

comprovadas são de m� tameate .estamp.'1clO 110 pl'Ín·
sobl'inha Branca de-S. Thia- cipa dos nossos, poetas,
go Melo, de minha filha Guilherme de Almeida. A

Maria de Jesus S. Thiago revelação, feita ao médium!'
Costa Pereira. de meu neto . sempre comprovada pelo
Roberto Costa Pereira de que a ciêneia ant-ropológica

� . deS. �hiago e do meu con�' pode nos proporclOnar
frade, desencarnado em maia elevado e concludente
:d.vançada idade, Afonso sôbre a tese, hoje aceit!l

ApoUnádo :Ooin, ora roon- por todos os homens estu�

camada em meu bisneto diosos e desprendidos de

Marcos de S. '1'hhgo Carva- sectarismos,
.. da sobrevivên

lho. A esses' quatro' casos, çia do ser e dos seus glo
posso acrescéntar um quin- dosos destinoS. A ale,gria
to, ret.erente a Çonçalves de- viver é hoje enContrada

�a�, reencarmdo, em
.

São mesmo rias tristezaf! que' a
J?âWlo, ;10 poeta GlÍi111enne morte outrora nos, reserva-

dk':'Álhl�ída 'COYüu PUde; d,ei- va. Q ,E1sPlRl'rrSl\rIO, '.

tes,' .' ,

:,i{ár,. tté�1o�;'tr3;d�1 em C!Jni,e�. taurando o C'1.'istianisnlO,
, �':"i.�;i;1!�.���U��?:;, .�'Ií<���%.;,

�����������--�������----...

Logo mais o senhor e a

senhora- dr.
.

Eros Merlin

(Ketti), em sua residência,
recepcionarão convidados pa
ra um jantar americano. O

casai em questão festeja.
aniversário de casamento ..

,': '::

Finalmente quinta·feira,
será a estréia de grande
"shaw'; dos "Patinadores",
�o Ginásio Charles'Moritz.
O acontecímento que está

sendo aguardHdo com gran

ds e'spectativa, por certo

movimentará nosso Estado.

No "American 'Ba�" do

Querência
. Palace na noite

de' sábado os casais: dr. Hi

deblando Albuquerque Sou-
.

za, (Terezinha ), dr. Nilton

Cherem (Eliana) e o Depu
tado Ferl1;anc1o Vi0gas, (Bel'

nadete) palestravam aníma

damente.

Da sociedade de Jtajaí,
circularam em nossa cidade
as bonitas srtas.: Rosel! e

Rosita Heusi.

:�, ,': ",'

Falando em Itajaí, a exó

tica Virginia Maria Ramos,

viajou para o Rio de Janeí

ro, para fazer o curso da

"Socíla",

Livro novo: Em certa roo

da, era comentado que o

dr. Nereu Corrêa está bas

tante u.tarefado com o Ian

çamento de seu 2.0 livro.

�:� ',' ','

Intelízmente, motivos suo

períores impediram que p�.
dessemos comparecer a mo·

vimentada noite de sábado
de Aleluia, nos' solões do

"Lira Tenis Clube", quando
t'I cronista. de "A Gazeta"
Celso Pamplona, apresentou
I) 'bonito "Sbow" "No,ite da

Cindirela ".

Pelo seu tipo. atraente,

foi ponto alto no. "shaw"

"Noi.te da Cinderela", :quma,
ra Pinto, a moça mais cor

te,iad."1 da cidade.

�:' :', ','

A senhora Virginia Borba,
na prÓxima quinta"eira em

sua residência, recebeu um

grupo de ,senhoras o de nos-

. sa sociedade para um chá.

Foram vistos, na última

semana, jantando no restau
rante do Querência P:.Jlace,

o dr. Francisco Schmidt e a-'

bonita Heloisa Luz Costa.

'::� ::: ','

Dona Bernadete Viegas,
uma .das mais bonit'.!,s e ele

gantes senhoras de nossa

sociedade, viajou ontem pa
ra o Rio de ·Janeiro.

Os casaiS: Francisco Gril·

Jo, Mário Petrili, Sergio
. F,'1'3pÍ!aJ.acci, ,\ Ary Mésql1ita
e"-Bolis Terlsehiscb, na noi·
te 'de sábado, janta_vam !'W

.

restaurante do Querência
Pálaoo.

Também pontificaram no

"American Bar" do Qu.P., na
noite de sábado, acampa
nl:;lado de Carmen.Rosa CUt·
das e Carmen Lúcia Cruz

Lima, o senhor Pedro Gi�

lhon Pereira de Mello e o

senhor Cesar Martins.·

:1: :': *

A renda import�da, que

será cauda no vestido. de

"Miss Santa Catarina" Sale·

.te Chiaradia, custou .apena$,
,

Um milhão e setecentos

mil cruzeiros. O vestido
está sendo confeccionado
por renomado costureiro na

cidade de Põrto Alegre, cus·
�

tará,
.

(cmco milbões dE> eJiu,.
zeiros)

Num grupo de amigos, Õ

jovem Marcílio Medeiros Fi·

lho, comentava sua viagem
a Capital Gaucha.

O sen..�or e a senhora dr.

Hélio F'l'eit�s. (Branca). Fes·

tejam hoje, aniversário de

seu casamento.

Na sede Social do Painei

ras, domingo último, a bo

nita Marita Balbi, recebeu

a faixa de Rainha, daquela .'

Sociedade. A reunião dan

,çante aconteceu bastante

movimentada.

Atencão
_

-. t, '

.

Venda de Carnet Bancário

Morro dos Conventos

TAlHfRES PARA
MESA MARCA

,

SESAM CADA.
TALHER rr� 385'

Mas .'1 ciêncía galvanizou
se no seu aspecto. matena-

. lista:' nada entendo da parte
espiritual da Natureza: üal

o ceticismo dos ditos "ho

mens de Ciência" com' relu�
ção certas modalidades do

proi?;resso; que ,lhes nao
"

é
.

acessível pela sua duzera -de

entendimento,. resuitante de

fátuo orgulho, sem mais ea·

n;mento entl'e os homens rlrE)

'bem. � .:�
Sejamos francos e livm�.

arrostando o ríso maléVOLO

dos cépticos com o estoiéis·

mo dos que têm ideal. �.
trem asnirações e querfJl':il
vê-los .'lceitos por setts- 'Ir-
mãos. J

li,

O EspiritisJ;Do, em sua,�.
traordinária- vivência" dár-no�

·alegria de viver, grar:a;J'
eterna, ,I Iltl;rrrlanefici�., ,"

·que
'.

Edifício Ja.cquefine - 'Ioja, 5

DIA - 25 - 15,00 horas
FESTA INFANTIL DA PASC()L\

...
MES DE MAIO

DIA - 10. às 23,00 horas
.

BAILE DA ENGRENAGEM
- 8 às 23,00 h?ras

DANÇA DA ,GZAF.DAS
·5;.iàs 23;00 ho;as .'

.:t_·
.•

.

DIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Impôsto ,de Rend�

",Magistrados1
!t seres "e JClrnalistas

Profes-

Munique (Pelo Dr. Joha111· sito, aumenta consíderável- pressão atmosférica, POSl
Mauthner - Impresões da mente pouco antes e du- cão do sol, fases de lua,
Alemanha) - O sentírnen- rante a passagem de fren- ionização do ar, o cíent.ís
to de bem-estar, a venta- tes climáticas. Os médicos ta muniquense Dr. R. ReJ.-.
de de trabalhar, a atívída- dos hospita,fs no sul da ter formulou agora urna

de intensa, as dores de Alemanha nesse períorlo nova teoria que mereceu a

cabeça, cansaço, sono, de- são mais n:..imerosas .1S atenção dos especialistas.
pressões nervosas: tudo complicaçõ�s pós-opera tí- Na opinião. p.o Dr. Rc' tf!-
isto 'pode ter por origem.) vaso O médico berlinenae cos 'com períodos de 200.000

.

tempo ou alterações das Dr, O. Zacharias consta- por segundo, Segundo Rei

condições atmosféricas. To- tau; além disso, que o nú-· ter supõe, esses campos
dos estes fenômenos são :

mero· de partos aumenta propagam-se "à semethnn
muito bem conhecidos nó quando a temperatura se- ça de ondas hertzianas
sul da Alemanha," onde o be apenas alguns graus, quando se aproxima umc

vento seco eloquente, de- baíxando .assím que a tem- 'frente elímátíca , vartanr'»

signado de "Fohn" reduz· peratura desça. a sua Intensidade confor
.de vez em quando a capa-· Os invest!.g·adores não se me as condições atrnosré
cidade de brabalho: de qua-

. 'deram flor satisfeitos com ricas". Esta teoria'5 rico
se tocla a população. . estes 'resultados. Biólogos., moldea explicar a díreren-
A ciencía, moderna (

.
"in- fiSiólogos e médicos estão ca de. tempo (P1E> Se 1:8f'·i�

vestígou a dependencia do empenhados hã maís de . 't,ra entre o i'pressent.imell
.organismo humano das cnn

"

um decénio' no estudo �ét to" or<<anico e psíquíco e

díções atmosféricas, tendo dependêllcia do organismo 8S �itetações' atmostérlcas
chegado a conclusão sur- das ·con.dições atmoMéri-· prõpriarnente citas.
preeridentes. cas..

'Verificou-se, por : exem-. Depois de várias tenta
.

plo, que o número' de .ací- tivas' d� explicação frac'lS-,
dentes.: sobretudo, de

. trãu- sarem oscilações ·d,a

ser investigada em todos
os seus pormenores. Per

enquanto deslgria-xe . da
"ousada" a afirmacfio oue

os campos elétricos se

propaguem "à semelhança
de ondas hertzianas", ou

seja com grande vetocida

ele, em' todas
.

as el'ln:cses.

a travessando toda a éSl

cie ele abstáculos.
.

Caso a tese do Dr. F
'ter se confirmasse estar
mos em face de uma :l(
coberta que excederia ,

longe o âmbito ela seu,

bílidade
. do organismo

cond lções a tmosféríca :3:

- �-.---- -_._---------------

.

,

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

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

IJflO 1" " , J.
I t 1:'.1.. "PIU:

delegacias de ímpôsto .. 'la slljeitos à apresentação da

renda, estão-, entendendo declaração de Impôsto je

que �. fisco deie:· )gnorú; renda apenas os magístra
para todos os

.
ef�it:Ós;... os, cio�, professores, jornalis

rendíméntos � de'·· ttába�h,j ',tas'· e autores que, junto
à,ssala'riado' -aufi::<rido�" ' ail-·'. com. -os proventos da pro

tes de agôato- de' 'i964, :ú·� fissão, relativos ao. {perío
vando em' conta, ai.i.n\por--.' do de agôsfo a dezembro
tancías ganhas ,:d�pój�, dps':' . ,êif ·1964, tenham ganho, em
te.mês. .saláríos,

.

írnportâncía su-
.

-perlor a seis milhões _ de

Assim, te�do:"em' vrsta : a: crtízetros ..

'portafria :acÍp:ca.I -, ..
·ffcc:irfLo ..,

v
:

·Ol_�()SNo caso dos magistrados,
professores, 'jornalistas 'ou
ele pessoas que. auf'arem dí

'reito de autor, o pertodo
I de base p;ira- efeito. .de

computo. de rendimento do

trabalha e contado de agos
to de 1964 em diante, mês
a partiT do' qual' -j'icàr'am
sujeitos aos pagamento.rce
írripôsto de renda:' Ainda
não' e�isfe decísão superíor
sôbre este assunto,"mas as

us.\"" ócv S

.

A hipótese de Reiter, flue

'2 prlmetra vista pare-e

parece convíncente. terá ele

.�
�

otPnde,'1os C'C' �- P;"Otí.dÕ0
suo rece.to ce óculos

ÓTiCA ESPECt...,UZADt/
lf,nD�:�":'':I !!.� n�·-IO'"fi. J LI,,\V _:t<,� ,\f� r\,',,'

.,,: " CHEGOU.

,

/'

-----�.__._---- --

',r:'� ·

O·U E VO· C· E-4::-r. .,
,

"

'

,� ,"ESPERAVA I
Agente Ofidc� ·'a Propried:�de

Rc gistro de marcas patentes de inven

ção nomes COD1erC'i.!C'j,,: ftu]os de estabeleci
mento insígnias frases de propaganda! e mar

cas de exportações.
Rua Tenente S�lveira .. 29 -, 1. anel:

�la, 3 .-=- AJtt)s d�"Cása 'Ndir - Flori8.
nópol:s - Caixa Postal. 97 - Fone 3012.

Uma! casa ele madeira com o respectivo te�'reno ,],
10 x 32 mts. sita à rua Dr. Fúlvio Aduccino. 1227 (Ser.
vidão ao lado da Farmácia Doris) no Estí'elto por um

na ilha e que fique perto do centro da cidacle
Tratar na 111f'Sma.

.

Associação Rura! de Florianópolis

CONVEN'TOS
ZONA NOVA

o melhor, negócio do ano é a compra de um CARNET BANCAR lO MORRO DOS CONVENTOS

Zona. Nova

Você adquire um terreno na Praia Morro dos Conventos, a melhor e mais bela tonà' da orlo

marítima, pagei apenas 3. O O O
.

cruzeiros mensais e concorre 'Cldos os meses, pela loteria

Federal, a fabulosos prêmios triplicados.

\ Adquira o ·seu CARNET BANCARIO MORRO DOS CONVENTOS - Zona.Nova
'- e concorra mensalmente" aos seguintes prêmios triplos:

\
Assembléia ("'�ral Ordinária

O Presidente da Asscric
-

j Rural de Floria,nópo]j_f
no uso de suas atribuiçõe� ,- 1Voca .seus associados par
uma Assembléia Geral Orc�l" "I ia, a realizar-se no dia J

ele maio·do .corrente ano, .á_, 20,00 hrs., em sua séde 5

cial;-.:t fim de dar cumprunento o que prec.eitúa o art.
dos Estatutos:

.

Não havendo número legal na l.a convocação, a'pr"
prazo legal, será feita nova .convocação, quando entã('
Assemblp.'.a poderá deliben1r '<,m qualquer número.

.

Florhnópolis, 12 de i':nil de 1965· .

Mano"I Donato da Ll'2: _. Presidente em exercír
21,4

FD1TAL

CARNET BANCÁRIO

3.° PRÊMIO: UM ARMARIO DESCOSAR
UM COLCHAo DE MOLAS
COSMOS E UM TERNO PARA

SALA COSMOS.
'

2.0·PRÊMIO; UM TELEVISOR AlI�ANY.
UM ARMÁRIO DESCOBAR E

UM COLCHAO. DE MOLAS
COSMOS

4,° PRtMIO: UM FOGAO A GAS FlAMEX
UMA caSINHA AMERICANA
SANTA CECILIA - UM TERNO
PARA SALA COSMOS

c O N T .1, n O R
Procuramos eleF ritos que possuam

lidos conhecimentos C2 ContabiÍidade e c\

bastante pratica em assuntos. fiscais e legis
lação. Cargo de bastante relêvo "em n/ orga
nização" Firma· tradidonal., ·Convidamos à�;

pessôas interessadas a enviarem "Curricu
lum Vitae" comple"" e pretensões para
"CONTADOR'"', a/coo deste jornal.

,/

'/ 21-4-65

.1.° PRÊMIO: GORDINI DA COPAGRA
UMA CASA TÔDA MOBILIADA
E UM TERRENO -

5.° PRÊMIO: UM FOGAO A GAS FlAMEX.
UM TERNO PARA SALA COS
MOS - UMA COSINHA AME·
RICANA SANTA CECILIA

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

Informações e Vendas:
,

SOCllDADI BRASUllRA DI NfG'OCIOS IMOBIliÁRIOS I'DI�

Corto Potente N.O. J2 9

Documentação de
acôrdo com a lei ECO At�

Economia e Pl�" ijamento Uda
...

õ
:2
>

c. t:, e p, 1.� -

Prooessos de fmanciamento. PrOjetos 'Econômicos.
Plane.iamento Econômico. Pprícias, EcóI'íôrnJ(lo-Financeirr�
procu-radoria. Legislação Fiscal.

cAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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onas .de Casa nos' Bancos· d'a's
vêzes 'por, semana os adul
tos podem ser vistos nGB

bancos da escola, para ou

vir aulas de pedagogia, psi
cologia, alemão, aritmétíca
e um pouco de geografia.

Um novo 11"\010 está sen

do experimentado na Repú·
blica Federal da AÍcmunlia
.para superar a fulta de pro
ressóres nas c colas priJuli
ríns, Se bem que na última
década o número de alunos
nas escolas básicas e nos

gínãsíos' tcnh" diminuído e

o número ele professores au

mentado, fazem-se necessá
rio mais docentes para uma

maior eficiência' elo ensino.
Além disso deve-se até 1970

Foi assim que se crIou,
em três Estados da Repúbli
ca Federal, um curso de for

mação de professores assis
tentes pata as donas de ca
sa e outros proríssíonaís in
teressados. E já se pode,
agora, tirar um balanço des
ta singular experiência. Na
Baixa Saxônia obteve-se, por
êste meio, mais 947 assísten-

. tes, na Westfália cêrca de
1200. Estes professôres as

sistentes só poderão lecio
nar nas prímeíras quatro se
ríes primárias, nas quais a

tarefa do professor não é

tanto a de transmitir mui
ta matéria e assim a de edu
car as crianças. Com êste
recurso ganha-se.mais pro
fessores formados .para as

sedes '111O.is adiantadas,

com um aumento 'do núme-
1'0 de alunos no primário
em mais um milhão.
Uma classe de primário

.

na 'República Federal tem

hoje, em média, 36 alunos;
cs esforços visam diminuir
'6ste número para 33, pois
segundo a experiência, as

críancas
.

apreendem melhor

quanto menor for a classe.

Depois. acompanham as' au

las de proressôres experie!l-'
tes nas escolas e, só então,
os assistentes

'

dão a sua

primeira aula, Ao' fim do

curso, que dura um ano, as

donas de casa prestam exa
me para professôr assísten
te; caso queiram tornar-se
proresscres diplomados te
rão de estudar, apôs terem
ensinado <lois. anos como
assistente, mais dois anos

em uma Escola Superior de.
Pedagogia ..____

.. Primeiros resultados

CASI\ VENDE-SE
J.:ln tl�:ur(} rcs .•denr;ü;J desocupada. e0I11 a quartos, 2

<C;\�.\;J.8. g:�\.r:·jf!ern (� dernB.1s dcpendôIlCÜif-, construção recente.
_.; n}p�(_l torrenc.

Tl"Ji:.ll' 11 nua FeiTHmtL! l\lac!1ado, (j lQ andar com

'_ --._ .......-_._-_ .. _--_.-------��-..---�-------- Despreendímento
, A idade média das pes-,

CJ\St� - :VENDE-SE soas que participam do cur-
50 de rórmação de professo
res assistentes varia entre
30 e 4.0 anos, sendo 'que ape
nas 10% são homens. Duas

"A proüssão de professór
prímárío exige uma cultura
universal. Nunca pensei quo
f(\sse nccessarío tanto. co

nhecimento geral para po-

Lc�aiF[lrla fL Rw< Clemente Ro'.-ere fL 74 - Prcçl..
(_)'3 :-I.50U.CO!) ._- Sõnwnte à vista. Tratar com F'erráz -,

P;; lár.io do Oovêrno
.

tono 3345.

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

sem entrada
sem juros
pelo preç'o. de tabela

,

"

. ,
,

8
POR MÊS

FUNDO COOPERATIV_O S I �1 E f E 11

.10%

NO L
DIDOS

ENIO!
VENHA DEPRESSA CO'NHECER

NEGÓCIO DO MOMENTO PARA'0 MELHOR
ADQUIRIR O SEU AÜTOMÓVEL

,

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

I I Rua Felipe' Schmidt�
Fones: 31-09 e 25-76

33MEYE·R

der
.

responder às perguntas
dos alunos", declarou uma.

secretária que fê+ó O curso
de assistente.' A condíção
básica para inscrever-se no

curso é o diploma de assís
tentes durante (I curso de

formação, pelo fato' de que
em Bonn, de. 75 partícípan
tes, um terço desistiu apôs
alguns meses.

•
•
•
•
,.
-.

"(�'uelii .ngúer:\?: até o oxa- ...
me rr: afirmou recentéinen- JIlI

te o diretor de um dêstos •
cursos em Bonn - demons ,tra urna grande fôrça de :fi
"':mt8,de, senso tia responsa- "
bi1illade' e intp.rP"'3BI.' pele.'
ped�Jgogia,· E, geralmente, d
os futuros proíessores as- JIlI

sístentes possuem urna cul-, •
tum geral muito boa, ex- ,'�{:fr�8nç't�,_ prática do, vida e

(]c corno educar críanças. o •
(/1U:' f:llra 8 muitos m'0fICssÔ" •1�çi i ,:.-.:·e�:1� recém-formados

-
•
•

�A(O QUER GREVf' •
,.
,
•

Certamente eram pessoas
interessadas, IDaS não pude
ram dar conta das aulas e

elos deveres ao lado dos
trabalhos domésticos ou do
ernprêgo.

>. EM TODAS AS

FACULDADES S
J

ruo. 18 (OE) - A direto-

:--j(', dest.itt!icta. do Centro .,
d(''''_d�!ri�o 'Cândido de Oli- •
;'("n, CACO, está articulan- ..
"" "'''''''0 [';I'l1'31' em todas a!:l 'II

f}l<:'lll.dRoes P:)riocas, 'como ,
l)l'ctesto nela fech�me'tito •
rI;) entid�d� do� eg�uc1.antes

..
<}'l Faculdade Nacional de I'

.

Di]'ç,ito. Por outro lado, a' •
DOP!3 c"'Tioc':l 8.1TtmciciU ql1e
l1imrá de todos os meios •
lJara evitar" a parede do,C·:ACO. Á greVe tem "inicio
marc2,do p-;'1'a dentro de -
in'stllutes, qmrndo os aca- •
.p�kos d� (lil'eilo. i se sen- 'j

.

�'�"n na rua de hraços cru-

---�._._------

CINEMAS
CRNTRO

Sáo Jose

-em-

.!\. :\IORENINHr\ "DO TAtTI

CinemaScope-MetroColor
Censura até 5 mios

\, ,

Ritz.,.
'

Keitb lvliéhell

Geoffrey . Horne

Bclinda. Loe
- êl11-

JOSB VENDIDO NO. EGITO

TotalScope-E'1stmancolor.
Censura até 5 anos

CINE GLORIA
68 5 e 8 11s.

Tony Curtis
Yul Brynnrr
Christine I�aufman

---:, eln -;-

TARAS BULBA

Cinema8cope-Teenicolor
Censura até 10 anos'

tINE IMPERIO

\

,.

ÍJ.,!RT'OtcOMl·:ll
..

,-- ' ."

O Clube dasSoroptimistas próximo sá-
, '. I· ,

bado no L'ra T.C.; às 'dez�seis horas promo-
verá eiega�te' chá com o desfile: d�s fantasias
clfll Bt"tik lHvnidpal de Fpolis 65. U� "show'
-II', ";'J�;:fi�'i�8l�Pl" :��'('Qlas. de sambas no progra
.[I},R. J)�' cartões poderão ser adquiridos' .corr
H sra..Kyrana Lacerda' ou no Charmes �lo9

das .. ·

O SR FBANCIS Ilenry

Edwin, do Fm1.to Qltloltro
encontra,se nesta capital,
tratandc ele as�untos de um

Convênio com o Estado" só

l:ir� o abo".t8'�inJeht() fl'agu.!l
O sr, Frsnc's. 'est�<, !n:,:nten·

0.0 contacto com o dr. Aní

to Petry, Diretor do DAES,
·

orgão o.ue rel1rE'�enta o !!J-'

v;§rnp cat,2!tnQnSo no refc}·

rido Convên:lo.

nO.TE,' 'na. Catedral Metro
1)()]jt:wn i de Tubarão às de

zessete horas será realiza

da a certrnõníá Re1ígiosa do

casamento de WaJ.dir Rosso

com 8. srta.. Ana Marta A

""":' r. 0):; convidados serão

N.,�".�('jrJ'<lr,()5 na residência

nos pais d�·l !1f'J1Va, sr. e sra.

M'lUoel Aguiar.

"nv,PJCflJITOf'_\ em ]?ev',,·

ta" ('ri�,('§ 0 f. di ref>8.0 de l-I.

Tor'.A-Y, gr�!.ncl_e tlshO"",,/" dos

l�"t..ins [1.8 r"fla d.., s00,i.ed<>de
BsnorÜva -Pal:neiras de São

Paulo, que va,í extrear na

�n\xim? ouintá feira no Oi

nnsio "CharLls :r-.1oritz",

MAgCARAM elega.nte jan-
· tal' no Querência Palnce sá·

bado, o dr. l30ris Tertschi

tsc11 e sra. Major Ari Mesqui
ta, e sra. Dr. F;rancisco G:-i-

10 'e sm,.' dr. Ma.rio Petrelli.
e sra. e dr. Sérgio Francis

calacei e �enhora, EM Crictúma l'\eonre0,eu o

n::livado do dr, :r;;lrr�r M"ri',ig
-

nago com D'l.lva Casagrande
•

:P. POR [[lh.!" em jantar no

Qaen�nci� Pl'Jace, o dr, Jau

r� Linhares e sra" (> dr. Jai-
· me Linhares e �ra., srta. To-'..

.

�

rezinha. Spogp.,nkz' e srta,

N,�d9, de Oliveira que foi a
·

Rnfitriã da Doita de sábado
D'1 Restaurante daquele·Ho
tel.

FALANDO 6'11 . Cr;."illma

naquela ci.r\"'de, 8,canteeerá
c1.i.a oUf'lb'o de TIlf'lin ;n,-"".i>il0,
() c"samento de Clodnn-:ii'r
Cri",,,, r com, a Srta ..
.Cilrnei.ro.

Katia

\

H,eUlliram-se no America-!l

Bnr elo ,Querência Pa1ace

....-{iRtel, n�. npit� de ,sál)",.�O
os casais' De1)�d'o .�rn1:l.n
do (Ber�f'\.dete) Viegas .. ,dr.
J-Hdelbrancl'J i Terezfu!l8.)
1'1!:<1',-oues de SrlU:l.a e· dr.

LAURA ·Ji'nk:hi. uma honi-

t� e si,,?n>\tica lnoca da Bre- •.
da' Tudsmo Que vem

- COO'
, tnl'l",õR.'1.dO: .":ex.�l��,>õe�i:""_ de

São Plml0 fttÁ l>r".t.0 _A l"'o:re,
passando nela' "I1haC�p". A

comn�nh",da rl�s srt<lS: 'Lei.

l�a �R"dt e (;e1eo:;r, F()1'\<;ee.'l,
-P!lrtir.in!l"fl ele "''limada "ro

da" na QUei-ência.

(�Uane Chermn ..

SABADQ. no Lira T. C. foi

realizada uma movinlenta

ds "Soirée"· deFlominada
"Noite da Cillderell],", num9,

p'romoc�o dó Cronista Cel
so Palnplona, Qne a,nresei.1-

ENCONTRA·SE na "Ilha

cap" o dr. Fernand.o Bitten�
court, advogado de proje
ção da cidade de Curitiba.

tou o b.onito "Show" ahri-,
lhantado pela orqUestra cíe
Aldo Gon7,Ms. DP.�01·�cão
d� Octavio Santos. figurinós
da· Sra. Jurema GOn70Ae:a e

At.elier de Charmes Mrdas.
'ÍT6r� J,lÍ,da da. Silva

..

Fa:rlà,
Pl:'lultl l?,oher-to ds:t Silva. O-

·

távio Sa�tos, e Duníara Pib.-
to, n;trti�il)�:ram áli ��nn;fa

/

[lnr-esent.!1!"ão �(l')mnl:'lnllA.rlQs
de 11rtl P'J"lI'"ÍQ -rl", invem g'Uar

'. dR ·f1nri"n"T.nlit:f.1na. As
..
bÓ-

, .

I'ft.�� f<lnt,,,,,,,;,,s fm:-"'n1 ofe:re

.ei.�fl" . "'elfl 'n;rÀt"'''ls:t dn Li

rn T, C .. nréoidirla nelo Sr,
An_t,nnio. Ann"t.o, nile .,r-olaho-

,

PRóXIMA qui.....1ta-feira no

Teatro Alvaro de Carvalho
às 20 h8" será realizada _a es

peràda' extreia da p!3{(a de

cartaz intern'lcional "O. RE
C0-RECO", cotriédfa, dt), ati-"

_ tal' inglês' Charles. Dyer.

Cle-yde Yadonls,' Líneu �Dhs'
e' ViniÚcius Salvàdori'''esta
rão nos prlncip"lis papei.s. A

peça acabá de fazer suces

so em P()r�o Aleg;re, onde
.

foi assist1d'l po� mais
.

de

quinze mil ',pessôas; Gley?e
Yaconis, a melhrli: ab·iz'·"d.o
ano 62 e 63. em São P"ulo,
ir'rn.ã de Cl1dlda Be,>-,lrer,
vive a oe,:,sona�em de "Cy
renDe" urn.� mulher- maravi
lhosa ane Florianópnli<: i.rã

c01'l'lnreender e adorar.

'(PeJ:-cv" aue é vividf:J pf:Jr
Linen Di"s (o melhor coad:

iu""'-nh� de 1!l<:4 nela SIm Dar

tidnar.ão na ner.a '\Andora:'
de MHX Ficher) é um' ra

-paz iaen',o e h,,-mfPirl.. n0r
!Y,fll, norFim. até r"�' tri.nl:q e

c'inr.o· nuns de ;"<lr'le, nl1T1.ca
.

sinl1er h"";a heií"no uma

IT11,lhp,r. 1I11'",(Ti<;t,-r�h",pntp in-

ter"'retftdo por ,Lineu Dias

g:>",ha p"c::p. ne).''''''''''O-P''''1 os

e1ngios dns crít.icos do pu

b1i.�n cn-m mpit�, 'c::;""p-r;<'il1-

de. () ;.-"",q" fI.p, "r."l·en'le'l

1'011 cn'" fl..,llplp e1o."'''nt·e a

·cnnf:pf';"'ento. Parabens ao.

promotor.

"
.

BERNADF.:TF. Pia7.za. her

,ie. receberá muitas feliCita
Gões _poio seu "Niver".

.' TECIDOS perfumados. é a

&r.ande novidade . que. setá
1.90C9do brevemente' pelas
Fábricas RenaÜx, cujos dis�
tribuidnTes na "I1haeft.p". na
Casa BrusQue. 'O g�nero o

único do País.

SEXTA-feira· pr6xilJ1a na

Cidade de Lages, o dr. Ama-

1'111 e silvá, Redator deste

Matutino, e a srta. Gladys
Ssheokel, receberão â

BenGão de Deus" às dezoito

horas na Catedral Metropo-
l'�

;>
•
hana.

p0r

'H':' 11111

inst,,!nte drRm�,t.i�n rhl, npf'a

OT'no a TY'P"""'<l a"nh." m"bl-'

ri.florlp e TPr'lnhr"'. fl "'+P'''''8/)

da nl?t.S;�. ",,,-r�. ° r.hq"",,,fe
cpn'_.) (lo "_'"_..tnhQ,,,_Qf"l ,",1"\1" "lle

"(:;.,.Q""",.V". �.
rr ... r.II-+�',_C:P.p"'c::S�, -

dp. 1l.� t'r?'\-"Qlhn if,;""·�,,,�H........,ONA "I1hacap".· os 'Orofes

.sôres Antonio R"l'To� Cas
tr.o e �ra. F'erdi.n"'ntlo -o
Fit:'1Ieredo e sra. Esti'i."l mi-

lflT'O'()!'õ:. t'o,..n ....cl"\� t6'l ....d no«=: r,Q ..

l11f:l O rJ� 'H"",::"'_;11C: �f"l''''''''-'+()-i,
p�""r.l 'rp.,1';"I7<:1_1n ,.._nnl inf-o.",,,o

8(yT"f.I(1" A f"Q_"""c:'� ,....onQ .ç.;.,�

'r6 T'\',," "T'1'>" .... t'"\ Al.l'f)'rfl np t:q_-r-

ve1'bo".1ft até- domin�o.

nistr::):ndo cursos na CJ<1l>AL,
num cnm,p';lio CO"l .o p'o'!er�

no do 'F.st."'rlo. 'R'nsnedados

no, Querência
'

Pal9.ae.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, PABADE:'iA. Caltiórnia, r:
O., 'telespectadores norte-
'americanos " puderam ver

em seus receptores
. ima

gens da Lua ao vtvo; 11 me

dida que as câmaras mon

tadas na astronave �'Ranger
IX" iam tirando fotogra
fias da superfície do saté

lite; momentos antes .de o

• veículo espacial . norte-ame
ricano chocar-se contra, o

seu alvo - a cratera AI

phonsus,
A cobertura nacional do

acontecimento em TV ao

vivo _ coisa até 'então íné
dita - teve inicio às 13:52

horas GMT. ou=ndo a nave

espacial, de 360 k�. se acha�'
va apenas a uns 2.240 km
de sua área de impacto. A

partir daquele Instante, as
.

"'''mar<>s começaram a tirar

fotografias da Lua. de 5 Pro.
'i se<>l11\d"s. e "l tr"nsttiItí-
1::1S nara a Terra, até 'que a

pROGRAt�A DO .MÊS'
DIA 30 - SOIRE'E COM

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA
RESERVA DE -l\iESA NA SECRETARIA

I
----.-�_ .. __

EDITAL No. 06/65
CGNCORIREKClA PUBLICA No. 05!65

O 'Diretor em exercíc'o da Divisão de
Materal da Universidads de Santa Catar-na
devidamente autor'zado pelo Magnífico Rei.
tor, faz ciente aos interessfl,dos que se achr
aberta a Coneorrêne'a Pública no. 05/65 .

aprazada para às. 15,00 horas do dia 6 de
maio do corrente mio, para aquis'ção de Ma
terid de consumo, material, de exped�enk
móveis produtos químicos, máquinaS apa!\:.
l�lOS, f�rràmentas le material c�entífi:o. para
uso da Faculdade de Farmác::,a da Univel'si"
dade de Santa Catar�na.

Maiores esclarecim,entos poderão· ser 01
.
tidos na Divisão do Material Re·toria,

, .'. , ,
. nos-

<Jias úteis, durante o hOl'ár�o das 14,00 à�
17,00' hotas.

D;vÍsão de lVIat.erial, em 14-4-65
pJ.Diretor - Teodoro Rogér�� Vahl

23-'-1-65

.,,,trnT')""fl "e r.!-tncnu

tra l'I "r"'tera, às 14:08
rás GMT,

As imagens recebidas pe

los televisores eram nítidas
e funcionárins enc'lrregad's
do vôo disseram (tue era

'excelente 'a sua qualidade.
Revelaram a existência de

muitos
.

crateras ueauenas

no fundo da cratera AI

phonsus. "crater"L .iamais
vistas antes", Se"Undo os

crnesmos fn'1.cionários. tam

l:'Jém se nôde ver t')l)r"'-'enori·
zl'Idamente as cordilheil'as e

nicns nue rodeiam a crate-

ra Alnl"rlnsus.

o "l'?,Anp'er I�':, com o'
qual se enr.errq essa s4"ie
de en.'5ains. foi' e""ünado
com um."'. h<>-te'!'ia de r.<1."'1'l.-

rl'ls de te'e"ísão. de�tinad'ls
3 tir?r milhAres ne fotogr9,-
fifls n')s. 1Í1ti:mos rninllt-�s

que antecederi::tm ao ch')

ane ,1<1 'l"ltr ....n::we contra a

sup"rfície lunar.

I

fOR'ÇA E lUZ DE CRESULMA SIA.
EDITAL DE CONVOCAÇ��O

, De ordem do Sr. Presidente e nos t.er·

mos d� Lei e dos ,Estatutos, ficam os S�nho- '

res aClonÍstas 'desta
-

. Sociedade convocadm
a compzrecer,cm ,à Assembléia Geral Extl'a
ord-nária a real'zar-se no dia 28 'de abril do
corrente ano, às 10 horas, na �ede sQCial, pé!

.. ra tratar da seguinte Ordem do Dia:

a)' Modifi�ação dos Estatutos

b) Alteração na Diretoria' e fixaçã(
de honorárfos.

Cric!ul11a, 19 de abril de 1965.
F. J. C. Canziani - Diretor Gerente
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de as pri-rnetras fotograf'ás
terem sido obtidas em f')r
ma de sinais eletrônicos,.
aue tiverRm 'de sei: decifra·
dos. rev.elados e imnress')s,
enNu"nto aue nov� sistema
elet'!'ônico foi usado na

.

ex-

pe'!'tência com o "Ranger
IX".
As ·fotn�rafi.SJs foram 'pri

ineiramente transmitidas do) .

r
/.,

'.

I

� o

,'a�· Vi �,I �'��l
"1-18nger" para uma esta- . processo roí quase ínstan

cão terrestre de teleme-' tãneo.
tría, DaU, foram enviadas, M<1!,s de 640.000 km2 da
por micro-ondas, para o superríoíe da Lua foram
Centro de Operações de abrangidos pela primeira
vôos Es�cía1s do Labobra- sequência de fotografias. O
tório de Propulsão a Jato campo de cobertura redu
em Pasadena, onde os si- zía-se, gradualmente, à me-

naís foram alimentados dida que ai astronave se

num sistema. ele�rônico, e aproximava do' momento
convertidos em imagens do impacto.
apropriadas para os círcui- Agora que' se concluiu a

tos de . televisão. Todo o série "Ranger", o próximo

passo dos Estados Uriidos
será o lançamento do veí
culo especial "Surveyor".
rtsses veiculas serão lança,
dos à Lua, em 1966' e 1937,
com '1 missão de estudar a

composição e resistência da
superfície do satélite natu
ral da Terra. Ê preci�ó sa

ber se a superfície lunar é
suficientemente sólida pa
ra sUY)0'I.'1;ar o pêso de uma
astronave.

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

ESTRA,DÃS.••
Jorn, RlbCl1'o

cremes nós, fazendo um ::1,

""lo D'la m,eIhor'.a "e no�

sas rodovias ou pela ma!()l'

,extersão das rr..esmas rJ('

sentido de facilitar nãél

apenas as' co'mu"'icações ('-)

mo, tamb�m, propiciar mai

ar e mais rápida vazão de

nos�os produtos agdc'l
las, pastoris ou industr'a�s,

E'>Sa frase, "queremos �s

tradas", ttouxe';li1e à men

te a' questão de nossa ,.,.

BR-'S9, ho'e ,com outra de

s!gnação (BR-101), 01:, aj:l
da, coforme já ouvi, numa

homenagem muito oportu
na, de Rodovia Lauro Mp!-
I ler.

Esta estrada, cu:a con'l- Essa vEllha�. ,estrada ;1':1e

trução se vem
.

arrastan'.l... para nó.$ representa a I'�r

por. anos, e anos a fio, c�a. dadeira'\;Ülr'-"d_e turismo p.ns
maças por muitos de es- que percor�. quasl todo o

O "p"nn-e-r 'lTTT" P. ,.., "R",,- gará aa planalto parana n nosso li{à.ral' no�te poderia'
(Ter VIrI" dispunham' de se o litora� "e Sa'lta C� para fazer ;tfis de. f,ato "I

equiryame!'�-:-� 'c:e-�''L,��'c><1 rirá e Rio Grande do Sul �al afiS���ãp":,�� fomentar

�,_U1n _ c0nitp1to;� tiritráln . mE',�cê, à0S ,rec:.a.IPo*. e do.;; Çl... des
.

���o. dê3-Se

;;"l'Iis ,de 1 ,000 fotnqr:> ....·ac;. mQ'ViInentos ·,qUE' so têm f(:;j . mt:sm m��hoje co 1-

. PntT'etl'nto, est.!lS sn foram to, "aos poucos est; tom 1 sir'cracl,b'Í;'Coffio �vf>rdarl'ejr::t

Vistas na teJevisão algu- do uma fisionomia de 0'- indústr'lit);, '�ehef;:ar mais o

mas horas depois. bia em fase de conclUS:i0 nosso litoral .Do··trecho C.)!Yi
� :' .

.

A razão dísto estoi no f!lto -------�---_.----.---'.-�.--.:.,.---

'CIBU - Curso sôbre fé:ên'fcade
.' ,r, 1'- i" -

'.

ela'boração de prQjefQs.�

con

ho-

Dias passados deparei
com um dêsses muitos ca

minhóes que apresentam
em seus pára-choques 0.3

mais variados e interessa '1-

tos dilas, Este eamínhâc
por exemp'o, trazia em sou

para-choque dianteiro a le

gerida muito sugestíva "que
remos estradas", como que
a pôr em evidência ra sua.

pujança de verdadeiro de-

'Torador de dís+ãncía

Para fazer face à carên

cia. de nroietos de desen

volvimen�"" e"onôrni�n P- fI")-"

ci"l. a CJBPTT - Comissão
Intf!,!,o"t.Il.nll!l1 da Bacia Pa

raná-Urugu'li, em coopera-

APARTAME
Amàa restam' os 3 últimos apartamell!ltos no Solar Dona Eugênia. _ Almirante

·Lamego, 45.,

em cór - cozÜlha azulejada até o teto _; qúarto
t'partamentos todos �e frent(J, coüstando: 3 quartos - ':1mpio livitlg � banheiro

€mp:rega�ia curo bapllelro �

area de serviço com tanque - parque de recreação pf:lra crianças - "rUDO MUI-

10 FACILITADO EM 40 MESE$.

IM o B ! L A R
"

A

,Trajano 12 Fone

embora ainda leve algum' preendl'::o entre Itajaí e eP
tempo pata ser acaba.,a una, passando por Arma-
Chamam-na de estrata ção de Ital)Ocorol, e, de Bar

.. �, tur.smo; nào vemos em ra Velha para o 'norte, cor

que possa tal afír=ra: 0' rer paralea à costa até en

assentar. Se ela se avízt- centrar a localidade de
nha desta ou r�' '1u�la pra-a -<arra do Sul DO município
como por

.
exemplo a d� de de Araquari e esta mos

Bacra Velha, ou de Camba ma cidade. Daí' para círua
I

riu, ou de Itapema, tal ta- 'pcdcr'a. a1'1>'a. pl'!�ptrar :j

to dec\.orre 'de uma mera r;ua-:-to posível o litoral ín-
coír cídênçía no seu traça- f' o até a fronteira com ')

Convocamos aos Snrs. acirnístas da Const u' o-a Ca-

'0. A verdadeira estrada' de 'Par
"

.

i' ... tarínense de Estradas, S.S, - COCESA, para se remirem
.

•

. ,.ana, ...no ,mUnI,c pIO ,.e '

tur'
."' .

-

" ti'
. .' em ·àssembléia g",ral extraordínára, às

... ,14. ,.b:l'.us, d. '1,. d'aursmQ .e,. e sera a· an' ga Garuya. orades trecos dés._ '" "

,

t
,. ", .' " "30 d;' â:brll. de. !!'lG'3: em nossa-sede s6ciàt,'�à :l.'Uldtúiz'c:De.1fr��es rada estadual, que.' aín- . ,sa PQsíy�l estrada J'á exis-' "

.
.. ,

. . . ..'
,no :;�:r "O',�' nesta ,cida.de

.

de. Floria.n6-p0li�., para f:r,at.·a''r' da .oa cO"1tinu'a servin,do, pri:l ._t,.em sO�/[J,' fnrma rle estrg- ,.
...

-
'"

C'l�alme"t" d'" T"
.

", " ,
' seguinte t .,' ,

," ,

:;" ,; ."-:
. '" "" �. l1ucas :).ara .- as í;<u:"C'!1a"s" p.aptar'�!)_1·_
cima. até a� cidade dê'· Bir� pata que e1as purlpssem 3<:1'
ra Velha-. E esta estrada, usa"'as com qualCluer te'm
mo;-1e�-ta, por isso meSTrI·) 1)0. serem feitos' os t.raba
ia 1Jm ta":lto a'1tiquada. l11es ele .compleme,.,ta�8�0
mefmo

.

no trecno compre-, 'tor�an"o�as asfalta'''las,
end'rlo el"tre' Big-ua�lJ e Ti

jucas, deverá spr mantid.a
e, del'1tro 'd-o possíve�, m,�':
;horarla. :E'

. !l0r asslm' 'i
ZE:'!', um 'ealI'!iT'ho vicjnu,l
Que serve· às' . <po,pu'aGóes
da'11'';les' i11ter101'es e qü,,=
servi,.,; 'dr e'0 ''',.,tro, fl�'\'"
J'Y'P"""'''S 't'oyo?.c"e� e a"'"

tra"'a +"'rí"'co, te'pre,senta-ja
pela . E;R-1 ln.

",-' � ,\

ou,

ção com a.s 'Prinpinais agê�
cias nac1onài:s e intp'l'l"Mio

nais .de" desenvolvimento,
r.n)'Y\() o.' Bl\T:r1ll!, o Cfm�,.') de

De�p'1'1't"nl'7;"·"y.'Ip·..,t'1 E"f"'I"J)�i
�n �'P.\T.l:P"TT)l<1. o BTD, 'o
BTR.D :� a: USATD. e em es

oe');"" CI)""';: a. Un.ive,!,,,M"rle
de 'gão 'Paul:o, nrn"1ove,rá a

��:rt.ir de l", rl� ·Jull').r:l, Tm)-
- .. �..,..,("\ �q--- ,.,.:".,..t::,,, C"Ah-". ..,..,,�_

..,;n,,� ';.e "8"'!lOl'",,1!ín de Pro

letos, em �;ão Paulo.

o Curso terá' a duração
:le d is Il'iÉ\ses, compi'een
-l.end::: ":aulas palestras e t!a
�.'11hoS 'práth':os, ,e seri ' mi-

1õstrado de forr:r\a inteqsi-
. a. em regi�e" oi tempo in-'

egral. :' ,

BQLSAS DE, ESTUDO

A ÓBPU concederá bQ17
s/ls de estu1.os que com

preenderão.· a' passagem aé

rea de ida e ;v.olta (N,,;rl�n·
eia do candidato à -São Pau-

lo) e ;11''''1a a iud'o\

para aS. des2esas
",

"._ :_ ''I-

de' custo

pesso'ais_.

COl'.J"qT�<\F�
.

'?"" 1\

tANDIDATOS
OS

0s deverãocandidatos

ser indi�ad"� né'as' fl!!�n-
I '

cias .dê d"'s�nv')lv;"Ylent(),
ane lhes" a.S<:�O"'ll'em os ven

cimeI).tós dur'lrit.e ci nerfflrlo
do �'l'!'S:).;.· e �('''m+;�r c·,,"Y]. um'

)1!<]'l·1...,...ri ('le -",.,... "nn �rle ex

pe,.illn"j;" "e;:;" 't,r<th"lh"s oe

promn'rãl"j do desory'lmlyi
lT'P"'�(' ""l�rn �o "''l''lsuirem

o nível univer.sitário.

,"l'-T1""i"I'\""".,ft".I'!'" ."r.tAv� T.t" """"",""''''n·T..

I

TARJO$, PAf.� INSCRIÇÃO

ff''''�'''l>1��!-I")�' �";\�� .;"O:O ....T"�,..�.()

n('dOor�� 'coo:"', Y)"",",ro11"'�,-1"",�. :ta:

f:,,�1r���. �Y\t.P'�P?4- ...�",�l ,,�
-0 .... ,.,:;0:') 'P"YOf3"''':'

..
_,.... TT..;r."'""q;

nl"lo-";'�"1""pnt"" np n'n...,p'';�

.�.. If_,

Corn isto muito lucr,a:Í'ia L\

E,stado e as' populações üe

to"r no�so 'ito1;'a1-norte
·Fpo;is. 19/4/965.

CONSTRUTORA CATARINEKSE DE
ESTRP, DAS S. A. �COCESA

ASSEMBLÉIA GERAL OJ.m:J.:]\:[ALUA
PRIJu.En�A CONVO{,�AÇ�\O

Ccnvooarncs P�)S E5rs. acíonístes da Ccnstrutcra Ca

t:.'1�:l.el1�� �;.�: Y-��!Jt1 (�.j.t::.:.;, �'i .'\. -- GOC.�S�\J para f:t assetrbléía

gera, (.H.t'.:i:;rj.a a realizar-se no dia ::ln de abrl 'de 1925,
às II h:,rrn, na nossa sede- social à rua Luiz De1,Ç'no n? ::00,
nesta. cídade

'

de FlorIanÓpolis, para tratar da seguinte
ORDEM DO DIA

- Estudos, discussão e deliberação sôbre o Relatório

da Diretoria, Balanço 'Geral, Contas de Lucras &

Perdas e Parecer do Consêlho Fiscal, relativos ao

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de

1964.
2") - Eleição da Diretoria para o bíênío 1965 a 1937 e 'fi·

.

xacão dos respectivos honorários.
. 3°) - Eleirão' do Conselho Fiscal pare o 'pe1';o-1o de 19G5

a 1966 e fixação das respectivos honorários.

4°) -- Outros assuntes de interesse sccíal.
AVISO.

'Avísamoa aos Snrs. Acionistas que se acham à dís-

posição dos mesmos, em nossa Sede Social à tua TU'Z. Del
fina nO 30, nesta cidade de Florínépolís, os docu-nent is

'

fi
.

que se refere o artigo 99 do. Decreto Lei nr, '262'1, de 26

de setembro do 1940.

Florianópolis, 6 de abril de 1965.
Dr. Newton Ramos - Díretcr Pr s.dente

ASSEMi311',�Y.A G]P�iI\IJ F"i("'�,f,()Qn!NÁRIA

PnIMEmA CONVOCAÇP..O

ORDEM 'DO DIA' '":'
1°) - Aumento do capital SbcüÜ;'medla'nte a -::COl"�.e.�o ,

monetária compu'sórh do ativo i'11obi' 'zado -da

sociedade, nos termos da Lei nO 4357, de 16 de 'jú-
lho d3 1904.

.

2°) - Alteração ccntratual no c?,p'tulo re1.a"ivo "O capi
tal soci::>.1, em virtude da correção monétirià.

Flo�ianó�olis, 6 de abril d� 1965.
'" Dr. Newton Ramos - Dire�or

'. ,:

Monsenhor' X ·.1
Brasí"ió PereÍ'l':t, XII; em '1936,� textua:;metl- nalmente entre to ias os

" te: "Sem' dúvida alguma,. cic!adãos, quando tari1;o'
Creio que todo .mund·o e:xl-lite par!!: Jodos os CI a- há Que sonegam _ e �1.1

.

deve te'r lido, e ..
'

.. saborea.' 'dãos o dever de suportar:,; co;"sequênc'a ningu�m est.
do a piada w':hil obstat·" uma llà'rte das despe§fl.s ii,r.o�rigado a bancar I

.

estampada em "Visão", nú- públicas"? Mndá Pio XH, "caxias" .. " E que o �o-
mero de 26, de fevereiro. em 1948, 'dirigindo-se alS vêr!'o esbanja o diUheiro
p.p. Até nosso. j ornaI a, p,l.l " memp.1'0•. s do.' C()';�gress9 1n- ,Cil\L.f! 'recolhe .. , E (lue j', -

"'"
' ..

."�4:t'>:-1"1'.�bUCOll, ra edição �e sá:.?-'l.�.�f'·t,ef13â.e�al (l� F.i,t�n�!i;s Pú ,}�íl:post('s são Injustos, ex ...
-

do último. .. Aliás, p,arCl,'" a}tc-as; a: 2 de. outub�6,; a�'a cfss'ves, etc; etc,
'

quem não a: tivesse�' 1iofo: !isa'''á, bar e�ten�o· essa ü� ,Çf.\llfesso ue a questão.
ainc:a, ou dela' se. ·tives;e' bi'ige,(,:i,'o: E a{;S'�a'a':a. er>' 'nii.o m:: tem �fe'ar',J dir1"- '.
esquec;do, aqui a re"h-o�',-' . tre

..
outras coisas, 'a �'dr;- t,?rne"te. a' é agcra, .porTle

ZO, para. começo' qe COt:p- . cadênc�a da consciêpcía;ir) minha& rendas "'urca Ch2-
versa: PQvo '-;- do povo em t,ôd'1s �'1.ram a Do�tO rle rjccJa::;'-
f'Um bom cat91�çb,' a'P�,s- aS·. c,ah!a.ctas socla!s _ cin '. ção Nr iSSO "1).0 te..,'ho'

tólIco romano não é obri- matéria do bern público, e sE'ntidg ain"a êsse ('alo .)"lOS

'gaclo a' rlizer a ver 'ade na e��ecia'mente em matéria n"�.. Tle N1tro 'larlo, l'1��
sua declaração de impr!';"C' f:scal. Como po 'eria a I- rhl,n1. f!seal \}le encom"'n
de renda, segu:ndo procla- greja. - continua o Papl\ ceu êste nra7('?rl(' -"1 J'�_
ma Mo�sP,"hor Lampruschi como p,oderia a Ig'reja con fOFa rla "'r��" nh"''''''�;n ('j
1"'i no "Oss"rvatore d8:1a 'templar' indiferente uma .-,�., do impõsto. Mas o ct:ué
Domenica'; , em r,:s'1osta' à crise ass'm, que é. ·na re').

consulta d,e um 'eitor. Tl,of'll lic!ace uma crise de çor.:lci
to' catNico brl'l·siIeiro aue j'1

se se1"tla: allmertando as

fer�alhas ,de Bezebu vai

passar ap-'ora a ent.rar hf'l-

sa�8s 30 compreensj'lo
.

Mons :'1'0hor."

_'x x x-

Pum I Dá nra rir um '1.)
ca"'o. (> v�rrl,a:rte 11/T<>s faz

nen"ar tamh"m r'i.o') Ii: �,

�sso (!"f. �;-a.�"":� fq�er, S3 n

.

"�Hnr 11"P norm'te:
"FIT' tem n8,+";1i "" .. ::;,

oj.,,":��rlc a rliz,°1: a vpr-lade
na sua c1ecll'ir8��0 do im

pôsto "e ,rpn"'a",
A trôf!o de aue? � ...",,--

.

que o�deslip-'ou dessa onri
,,"g";;;o? ,_AYJP;'l'IS

.

o "comnre
e�s'vo lvfo"'serhor"? l\>hs

onde fica a lei na.tura1. que
r.0S p,rs1;"'a á co,.,tribmr

proporcionalmente para a.

s.o'ciedade; na 1

que dela rcs servimos e

,..".; F p :..,.,T'-rm �r--!c e ') ....

:1,

:ma estrutura' ga�hamos?'
E, onde 'fiéa a missão d'l

sociedade civil, que é a' 113

provE'f ao be,rn-pstar gera!

de tQC�os os cidadãos, mas

que por isso mesmo pre,:i
sa de meios financeiros que

ningu�m ma:s, -a não ser

('s própr' os, ci
-

adãos, lhe

podem fornecer? E onrli!

fica a lei positiva do Evan

gelho, �apidarniente expr�5

sa em Mt. 21,22: "Dai ,t

C�sar o que é de C'sar'''' "',
o p"'si'-'ame...,to no A",fl.�t""'1)

110S' primeiro
.

se�e ca"litulos

mpostos

meY'
.

.
"" ...:.evfl me:x:ê-los a ca::la ��

t"6lico que se preze - ·foi
E por aí afora Seri Ql1C Gssa h'stér:a de meter ..rf;-

- áp' easta, leitor? ,Será que ligião r.O meio, ajuzindo-_�f.l ','
pão é suficlepte 9 que le�n o ensinameto "cr:st:aníssi�
brei - 'aprsar de "'em ter' mo'\ de um "comp<:.-eer;s'.yo,

. S"0UP�' me-cJ-ona:r:"o óU!r'�
I.
·Mo�,se-hor" em abo�o, de

m0t'vo im!)Qrra.-'t:.ss!mo, 3: cafólicos fa·tosos· para CQr.1

sabêr, o do "'osso !)atr'o- o dever do impôsto,
tismo, o do nosso amor P'l-
ra com a pátria! - SO-'.L

,�ue nãe ch""'a Issn p'1,:'1.
ros 'r'ar��'os c·o,.-,ta .10' ab-_
surdo da "COm';1rf''''''�iií.r''
in • �r''''1preerS'vo Mons,,
�h(lr"?

Aliás, eu, ·bem
.

que gos+a
r'a de ter em in:; os o ·tel

d� rúm"To do "Oss?rvatJ

re �ella Dam�...,jca". nr';'iÍo
�ão of;c'al, mas certamen

te oficieso dá Santa U�.
Porque l.;ão. me entra pa

cabeça que a'í possa �er

s410 esta'111'lado o que "V!
S:5o" publ1cOlol. a'i48 ,sum<1.�
rl'7,:ou .0 Que non'e spr é que

.
no casQ narticular no cor,-'
�,-lpp':" a,.,resp, .... tava-se t:te-

termj-ar,'à C'l'�l1'-s·â""'0.;'\

prssoal oUP .D exhrria, d,)'
co"'sl1lp..,te anr_"'se"ta"a-se

rl';tO'!''''1í�!l,.ra Circu�st.â""c'n.
npssral NU?' () pyl:w,ía :lc

s�-�eriMa'�� )1.9 ripnl�';"aG.t:i:Q.
J\lra� "'U""ca: 'cl? ieHo l1P-

"'hnYYl r,('''Y1n n,..; ..... �f""tl') �e-'
"�1 �<>l'q "Un'l hnn'l nat:Slicl'

ap'ostólico 'romano"!

-x x x

-��tú\ '.'l?'!Tor:· Aceitar;! OS

ar:.tes: C 'Eva":ge'ho e '0 bo,a
,; --'soo Cdmo h'em' o 18,'1}-'

. 'brn1JI: - :';ls",,:aM """��·',.'·'S
, ,".' '"

-;"'"is: éit:nr.B'es a'i.nda'?' bom
""1.-' "b'· 'dê"

-

�

.

. LI' ?S'. 'spo, .uo�lr" "!!,
'Fran�a.J em 1959: '''Es·tá
ultrapassarla .9. teoria "os

, que. eY'sinava,m qu� as ],'=is

fi;;,('a1s. sf.'"r'lo 'P1prame'Y1te

penais, não obrigariam sé!'

não 1"0 caso r:le a sOY'>e1�,

ção ser descoberta." Pe,io

co,..,t.r2I1-1o, o pagamento ',da
.

im�1}0S�0., é um dever H

co:.sCi�,;"�i" I"
E um .-lever. po"lemos i\-'

cr.esce'" tar.· que t� .. tr' m""�

se 'mpõ.e· a nós. bras11eirOlS

"rn!OJ:a, q'_'p O "Ja's 8" Ps�(!�- .

ca nor· sair ('la "lhl'l"ó50 je-

eomo SH!1" S'=' f'lC; "'.:4'o:l ....l�.�'\:j.
"'U'" mflis l"cr",." �;;n +l'nl,;

cs �u� rra1s �p ps.,';·,t
impôs-va'Il ao dever do:

to?
x x x- -x x x

N;;() iP''''oro. P. cprto, aO)

da sua G�r�a aos }�,olna""''J3' .... �� I;) s .... ',,+ ...·"'-r-o;�.:,...<;' �..,l· "-'- c:--:-- ... !<;!,.3 .... "'·t:�"'T�são� 'r'OS �a

P:::,.,Ar'.;fl.1TYl"'''t·e o vprsÍc'llo "--_0_'" �"o " ,t,,1 <Jo ;nl- sos concretos.

,

rH�;p"�("'ts�(";::'''='c:. ""'''0 �o -F<:J7''':\''Y1 �l?�n teor 0Rf""n+p,:Jr n a�·1l']
..

""f'sr-a m"t'<;r'", � fl·S -l"'SrinÍ· ·tn ,t';r'rs nf'-t,,1" �ão ryas-:

'7: "P8t)'ai a to�o<: o .lua "",�;"q'_n...1(:1 .,.. ... Y" ...'..., ...,." �"p N"1\l

lh"'s � ('lpyir"o: o im:nAsto. a '"'ll"r 01'+"" itn."A�tf' p. "m--',.
ouPtn dever!a o ;mnôsto: r. "'3__'f".�+o:') r...,-Q'" o 1"'f .... 0 r!0

,1... .;,....';,+0 A ry,TJom rltPV�';8 "; oh,.';q� ;,"f' n �,..,� ,..,.!:'........, ........ .f.'" ,.J.�

. tt"1b.... lO,.:· f' t�:r"'nr p a.� hn't"p";3" 't:'p<ft� ..:� n�C'."" �; "";-, ..\.t,....'"

,;.1 o���s f}' :��!y!"t" ,.., .� �

() n"p p "",,, n\f'''9 _ e fnJ

Õ' I"t".p nr?t:o- '"i """""'V'I
· ...YlL'iJ

�r,+. .tn"(l �-:- p q �.fh""";"'3 ...qo ;(�

...
!"''PI"' .t:l;-.��+a ''t�('I'". "'�l"'\"""Ó"'�""
('i· ... -!'T
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-.__....,� r o vai ao supremo contra
constou de um almoço. no 01'$ 1.000; Sr. Paúlo Ri- 'a D,'orrou'c"'a--n

I

de'" . Maga,l'h'a'"e''sSerrano 'renis 'Olube, ,;oTide beiro, Cr$ LOOO; Sr. Adéi-
,

" ,'fJ li '

"

,

"

,

rataram díversos oradores mar Burger ,
de Castro,

,

-'

ibi
- "

BELO BORIZONTE, 17 da Constituiçao Federal; e riando a proi içao
:

expres-
saudando o ilustre vísttan- Cr$ LOOO; Sr. Mario Orant: (VA) _ Assinada pelo líder propícia a reeleição de go- sa no artigo 7.° inciso VII,'
teso Cr$ 2.000;�'Sr. Constantino da bancada -e por .todos os' vernador

.

e prefeitos para letra "D",
-

da Constituição
Bertussí,' Cr$ 2.000; Sr.

seus integrantes; o PSD en- período· imediato" contra- Federal.
FaleceU dia 5 p. passado Evaristo Duacte, Cr$ ,1.000 caminheu, ao Procurador

no Asilo Vicer tino da Ve':': e ,Sr. Antenor Vieira Bor- Geral da República repre
lhice Desampa rada de La, ges, Cr$ 500. Os donativos sentação Judiciai contra a

ges a asilada Maria Be- poderão ser entregues na prorrogação, por decisão do
nedíta Vieira, natural de Portaria do ponvento dos plenário da Assembléia Le
Lages, filha c'e Maria Tt',- p,,�,.o� Franciscanos, ao, gislativa,' do mandato do
'reza de Jesus o de .pai ígno- Sr., Nelson' Braseher, Presí- Governador Magalhães Pip
rado 'é que, .contava 104 dente do Asilo ou as írmãs to.
anos de ídade.. da Divina' Providência no Na representação, dizem

Asilo Vicentino. Aos que os pessedistas, em linhas
já ajudaram qúe Deus lhes gerais, que a emenda pror-'Em virtude de ter �aido pague. rogacíonísta fere 'a forma

uma das 'I'or: es da Ou
republicana de govêrno fe-

A fa,lta de chuvas em deratívo exnressa nos arti-
nossa cidade Jstá causan- 7 °

..

'VIT J tgos .

" IncISo, ,

"

l;, e ra

r(), séries prejuízos :. !108- "A", e 134 da Constttutcão
sa Industrla e comercio. Federal;' viola o príncínío
Existem muitas industrias democrático da temnoraríe-

-

Asilo, empenh idos em uma,' nratícamente paradas pe- d d da, f
-

I t·e- ,., a e' as uncoes, e e �:vas, ,

campanha ria cida +e para'. la' lfata de enerçia elétrt- prescrito no aTt,i�o 7.°, in-
arrao+ar c10� ativos' pp,ra .

1-
"

reconstrucão da Capela:
ca POIS a sa ao do Rio Ca-, ciso VIr. letra "C:' da Cons-
veiras não tem agua sífi- tituicão Federal; invade o

.Solicitamos ao .bom pOV0 ciente para fornecimento domínio temooral da lei an
la�'ea1"o"' a J"eces,saria co- de energia durante o dia tiga. consagrando ,o;' desnrê
o'geracá� parr tão impor- sendo também a noite luz ,zo à regra; cOnsuhqt�,nc;ada
.tante obra. J{\. recebemos "·t' f '

' "

,
,

, mm·o raca. no artigo 141, parágrafo 3.0
os sequintes c'onativos esta
sema�a:

'

81'.,'; Ozorio
Lf'nzi, :Cr$ 1,.000, AngelrJ,
Palhano, Cr$ 500;00; Sr.

Renato, Valente" Cr$ 1.000;
Sr. Ari da Costa Avila,

-ICL
I

Escreveu:
NELSON BRASOHER

Aníversaríou dia '.31 p.

lni·IF'·rl:d�de t:e :émia � afarina.
n· (d. �--: .U,�,

. d�)'O �n �ias Econôm�'c�'
C O M UNI C A ç À,O

De andem do Senhor Diretor da Facul
dade de Ciências Econômicas

-

da Universi

passado o .sr. Vicente de

Castro' Oambergí, criador B

industrialista em nosso mu

nícípío, No Asilo. Vicentino
da Velhi-ce Desamparada
de Lages, ocupa o alto car

go de Vice-Presidente da

quela casa de caridade.
Pessô� muito benquista nos

dade de Santa Catarina, comunico - aos in
meios' sociais e comercí as

tcrcesados. que' a Egrégia Congregação, em de nossa cidade, daquela

'�(SSãO - �le 17 de Marco. arrovou a contra- eremeríde o aniversariante
,

"- " foi muito curnprímenta ?o
tacão de professôres, para r,eger, a-titulo pre- fase as inúméras amizades

cárie. as Ciit.;:dra,� de "Técnica 'Orçamentá- que possue. Doqui desta, co-
.' '1' d 'd P 'bl' " \ "

1'E' '. .
, q-ui 'desta coluna enviamc s

.na e Corr'abi 1 a e u 1Cél ',' e' conprl1l�" o posso abraço de para"

(HiE:"";r:a e Doutrinas)", .da 3.�<e 2.()'série bens fvotos'deV1uitas'fe-
, lícídades.

do Curso de Contador, respectivamente.
CO:'1V'do os 'nters ssedcs. r'}rt�dores de, "

diplCI'�r,: de �acharel em c;êfi�:�s 11:�onôml� �.po�s�abs::rnc�d:de �Tas��i;�i
C2S ( Cor {?0 "'lr . dev:damente, '1:-f' '(jsfr,8'J,ns no' P"luJo Konder BOrnha?se�1,

T') ,rpc
'

.. ,,'·S ': " l'
'.' , ni.rét,o:r da Carteira de Cré

,CFF; p
.... ' , ,a conparecerem a, ... eçre afIa, .Ho \ G81'::1.1 do � Ba"'�o do

da F3.cv.. 'l-ó,de, com os r(spect1.vos ''títulos" B(�sil/que"aqui pres!.diu a,

t'
".

c1ia 2'7 para recéberem, os ne'"
' u_n;a, reurüão geral dos Ge-

a,e O rrOX;IT'o.. , "

,

'
- 'ren.tes do Banco do Bra'-

cess,;rics (sc1as�ecim�ntos. si1 em nosso Estado' Na.- ,

Flol'janÓn�lis. 14' d.e Abril de 1 �6!) q�lel� 'op'ortunltlade
.

recé-
,

" beu, significativa homena-
Léa lVI(]rlziu� Dpsf)l;n� E: 'De.t'Prá',Netto" gem das, 'cla�ses 'produ',�o-'

SECRETÀRIA ras da Regi.iio Serrana que

r

i---�-l
! ,,�

nela de" "São Vicente
Paulo" no Barro da Brus

que, co�t�nr.a o Revmo.
Pe. Frei Bern-ardino , ner-

�'ta'otti ,e a Diretoriá do

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

l
I

, ,

fie

F.A.B. Definitivamente,
em Br.asília

BRASíLIA, 17 (VA) _

,Com a, aplicação de' recur
sos da ordem de 3 bilhões
de . cruzeiros no corrente

exercício, o Ministério da

. Aeronáutic.<:t pretende trans
ferir da Guanabara, até

'agôsto, vários órgãos da

Pasta, que vêm funcionando

em caráter precário em

Brasília.
O Ministro Eduardo Go

mes se 'comororneteu a fa
z'er. essá tnmsfe'l'p.ncia quan
'do tivêsse moradia para os

o'fiCÍFlis', e até iulho serão
entTfwues ao 'iVri1'1;st�do da
Aeronáutica 420 apart�men
tO$ de luxo, na Asa. Sul do

Plano·Pilôto. Alérp. dos imó- ,

veis que 'serão entregues
em julho, o Ministério da

Aeronáutic<:t dará início, ain·
da êste semestre, à cons

trução de 150 casas, na Asa
Noite, e 20p apartamentos,
n:} Asa' Sul, que serão desti
nados a sargentos, cabos e

pessoal civil.

Corri a conclusão daque
las ultirp.'lS, 350 unidades re

sidencias, esuera, o Ministro
Eduardo Gomes que Juneio- '

nem em Brasília, no' nrazo
de 18 meses. os nrindnais

órgâfJs do Ministério da Ae

rop.áutica.

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

ISTO E" VERDADE

Cabelo
'Barba

Cr$,800;00
'Cr$ eso

,,\

NllO çO:l'"'lpre ,Fór,miC:8'· sem antes

f[!lzer ur.i'1 -Ievanta-rnento de preços,

Ec;rr�t·nr;n rfp Arll�nr?ri;:t
!O', 1

.

_

rm v"'T)�O p",n�,O V�V1"!'il _ l\,n'[f'<G""'n '

ABELAR:i)O H B1'.TTl\rnVBE'fl1t. pl<'.'R�J A. HI\l!N. MARIO
DE OLIVEIRA e P'EnRO PALOSCHI

Solicitadores
Rl�a Co....s"J....il"o Ma,!'ra - 48 - Sala 2

Acóes: Cíveis Trahalh1stas. Comerciáil':. Prevjd;�n.cia

SoelaI Lei n. 4494 "IflClUilil"at.o" _ Consultas Diaria

mente, das 8,00 às 12 -e das 14,00 às 17 hs.

tmprêsa Ed.itora "0 EfTAf10" Udâ.-

Hercilie,· e Internacional... <M COD.elhelro Mafra ,00 _ Te!.:'2 F_L�úo, Po,tall39
Endereço 1'elel{ráfico "ESTADO"

de Lajes, na luta pelo tí�ll:" GERENTE
lo, precisando � para

'

,isso Domingos Fernandes de' Aquino
que o clube' da prircesa;

.- REDATOR-CHEFE
, Antônio Fernando do Am"ral e SIlva

da serra, vença ao Olímpi -

nEPARTAMEN1i'O DE EDITORIAL
co domiTlgo e o Santa Cru?,

, João Francisco Vaz S�petiba _ Pedro Paulo Machado

pelo' menos arranque um' Osvaldo Melo _ Diuino Mariot
"

'

plJBJ",ICIDADEpopto do RercIlio Luz, la
OSffi9.r Antt'mio Sch1indwein

em Canoi.nhas, prognósti- DEPARTA1'iIENTO COMERCIAL
cos difíceis de acontecer Divi:1o Mariot
mas não j.:npossiveis. COLABORADORES

Pref. Barreiros Filho. Prof Osvaldo Rodrigues Cabra., Tito
Carvalho, Prof. AIcjdes Abreu, Ministro Milton Leite da

Após a realização da pe- Costa, Dr. Rubens Costa, Cc·remeI Cid Gonzaga, Walter. Lar:
núltima rodada do returno, ge, Dr. Arnaldo Santiago, Doml�cio Soares, O�;nar Plzam,
fase 'final; eis a .classÚic-t- . Dr. Francisco Escobar Filho,. Zl�ry Mach�do, L�zaro Bar�·
ção, dos clubes por pontos ·\omeu, Raul Caldas, Filho, Marcrho Mede1.l'os Fllho, A. Ca_l('
Perdidos: los Brito, Oswaldo Moritz, Jacob Augq.sto Nácul, Maior Ed,

mundo B.astos Júnior, C.•Tamundá, Jabe." Garcia, Nelson
1° lugar _' Olíinpico com Brdscher, José Ferreira dá Silva, Clemencea� do Amara! e

3 p.:p. Silva Jaime Mendes, Cyzama,' José Roberto Buecheler,
20 lugar _' Hercílio Luz Beat;iz Montenegro :O'Acampora, Manuel M�rtins.

e Internacional com 4 pp. RF.PREç;:ENTANTES
3° lugar _:_ Santa Cruz RepresentaçÕes A.S. L<:tra T,tda., Rio (GB) - H,ua Senador

com .9 p.p. Dantas 40 _ 5" andar _ São Paulo _ Rua Vitória, 657
,

. conJ'unto, 32 _ Belo Horizonte _ SIP _ Rua dos Carijós.,A proxima ro�ada mai"-
558 - 2° andar _ Porto Alegre - PROPAL _ Rua CeI. VI-

ca ,para domingó: cente, 456 _ 2° ançlar.
, Em Blumenau _ Olímpi- Anunciar; mediante ,contrato de acôrdo 'com a tabela ',em

co x IDternacjon�1 vigor.,
'

" •

Em CanoiJ1has _ Sant!:l, ASSINATURA ANUAL Cr$ 10,000 -VENDA AVULSA Cr$ 50
(A DTHECÃO NÃO C;E RESPONSABILIZA PELOS CON-

Cruz x RereÍlio Luz. GFTfOR F.MTTTDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).

Continuação da 7à. p. g.
zaga.

Olím.pico: Barreira:; Pa .

raguaio, Romeu, Nilstm e

Jurandir; Mauro e' Paraná;
Quatorze (Lila), Joca, Ro

drigues- e .Ronald.
Arbitlragem de Zóel� Tho

eli' 'Thomé que expulsou a

.Marcio logo aos 6 minutos
de partida e puniu o Olím-

má
ela

oitenta centavos, é quanto você paga por uma par�,
, ba usando ô AFIADO� DE LAMINAS DE BA�BEA�
'TABU. Com' uma só lâmina, faz-se de 60 a 80 barbas, e

pode-se aproveítar as lâminas encostadas por falta de

corte.

Preços: Um Cr$' 2,600
2

. 4.800

4 ·9 OCO

SPl.LAS DE FóRl\ÜCA.

:I�íI SE TA QU}"L l�OR ,O SEU SIGNO, O l\1:Ql\,iENTO
"

",

r pico com uma pena
,xima duvidosa aos, 38

primeira' fase. Sua atuação
foi. considerada fraca.

Arrecadação de 745.000

cruzeiros, considerada boa
se levarmos em conta o

mau tempo na Cidade Azul.

Despesas' correm por conta da Firma.

Atende-se qualquer quantidade. Mantêm .. se

espeCiaiS para tevendedores.

preços

_; PEOF1C O PARA CGMPRAR

"-r�AIS." CU�D!lDO. FA';A ANTES Vivi LEVANTAMENTO

DE PRÊÇOS E EXAMINE A QUALIDADE DAS PEÇAS

QUE' LHE SAO OFERE-:::IDAS.

E::�,.1: MóVEIS (;IMÓ-:VOCl!: P�:>PE APQUIRIR CONJUN

'fOS COMFLETvS, DE FóRMICA DE, AL'l'A QUALIDADE,

15 PAOAMENTOS DE 26.000, OU À VISTA POR

VITORIA DO

,INTERNACIONAL

•

.)
-\

,

EM'

320.000.

SAv 12 MODELOS DIFERENT.ES PARA VOCÊ ESCO-

LHER.

\

Peça-o pelo ReeI'Jbofso Postal usando o cupão abai-

xO.

A

'/'

cupão para pedido
I

-1. RAMOS LTDA.
C. Postal, 467

Florianópolis SC

Peço enviar-me pelo Reembolso Postal,' (,: .... )
AFIADOR (ES) TABÚ o (8) qual (als) pagarei qnanda"
retirar <;lo Correio.

Nonie
'

, ,. . .

Rua, .

CidQ,de
Estado

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

,
-

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

Assinatura
NOTA: Na Capital, a entrega far-se�à diretamente

ao client'e ocasião em que o Agente -fará demonstração
, da eficiêu'éra' do produto, devendo o freguês enviar "irt

Firma, com letras -bem' legíveis, seu nome e . endereçrl;._
pelo Correio. ,\

RUA JERONIFvl0 COELHO N. 5

Em canoinhas, I o Santa
. Cruz 'voltou a perder, a<;o
Ira para' (i) Inte1'nadonal
pela contagem de:3 x 2,
continuando ,assim o clul';e

)

tre-ga Em Outubro � qE: 1965
I�( S Fixos -sem Reajuste., �;'. '

ln fc�màções: praça, 15 de Novembro
'�-AII""-'.....��

•

IV r
n. 22, 2.· Fdne 2828

",I""""i'�_.,.��"""""""''!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''-�...."�,'''''"._,,j,-

'/',
I

,'-''71-
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,

0,0

Figueirense e Avaí fu-

ram os protagonistas da

pugna de anteontem, ao

estádio "Adolfo Konder",
sendo essa a terceira vez·

êste ano que se bateram os

dois tradicionais adversá
rios. O "Leão" estava invic
to na temporada com três

empates e uma vitórra, es

ta sôbre o mesmo Figuei
rense, na decisão do tro

feu "Governador Celso Rê.

mos. Logo, a palea teve,
'para o alvinegro o caráter

de, "revanche",' ao mesmo

,te1npo que aproveitava a,

ocasião para testar sers

DOVOS va 'ores: .os gaúchos
Adyr e L ,Fernando, os

q�:a,;s, diga-se de passagem

atuaram convincentement9,
notadamente o ponta direi

ta que revelou notável qU'1

lidades técnicas, isendo

mesmo um dos arfífices da

vítóría que pertenceu .1,0

conjunto orientado por- Jo

ní .Alves.

Dois tentos a zero foi fi

escore da pugna que tCYC
altos e oaíxos, sendo, po

rém, decepcionante no seu

conteúr'o disciplinar, pois
até "sururu" houve. Tran
cos,. ponta-pés e agressões
destoaram bastante o bri-
,iho da pugna, e, como c,'e
turto. isso não bastasse, "'.

inda. suportamos: uma ar

J:ritra'l;r'm r evattva orerect
da pelo novato' Marledo

Müller, a c,.ilem os avaíanos . 'R�gistróu-se então verda

culpam pe.o insucesso do deíra eonrusão na: cancha

timE\tl Brigam . alguns joga:'w"s
·A 'peleja começou muito mais o massagistas do "i

bem, tendo os alviazuis 10- gueirense e o auxiliar :lo

go na prímelra 'investida técnico do Avaí que L: r -

perdido boa oportunidade arn adentrado o grarn.ido.
através de Cavallazzi que, Surge a Polícia. e, após se-. mas nada conseguem e,

rece,bendo de Caetano e, renados os ânimos, o jogo aos 40 minutos o Figueiren

com um ponta-pé que o

árbitro deixa -passar des
percebíc'o, mesmo' sabendo
que o guarda-valas do F'i
gueirense enquadr ara-se no

,mesmo caso de Gilson.
iProtestam os avaíanos,

próximo ao arco, atiro'] prosses.ue, no-anr'o-se 11m

rora. Aos 13 minutos ,p� valor a menos no gramado
gérío contunde-se e per- pois foi mantida, como não

rnarece fera de ação por poüa deixar de ser, a cx

poucos minutos. Aos 16 .'pi . pulsão de Gilson.

nutos, na disputa ::'e uma

tola, Bira atinge Gilson

que, caído, revida com um.
ponta-pé, tendo o árbitrQ·

,

atento aos movimentes dos

do-s jogadores, dario voz de

se inaugura o escore. A

dyr, em luta COIL Mirinno
leva 3, melhor e 00 seu se

tór chuta em díreção '10

a rco, tendo Bira em rání
da escapada msrguurado
para cabecear a hola

•

que
vai às redes. Encerra-se
o primeiro tempo com o

decano vencendo pelo, eSL!O

r e mínímo.
Vem a etapa conplemen-

tn e o Avaí, me�mo infen
oriza60 rmmeri�aJ!1ente ';J'10
vaca perigo para a· m�ta
(e M:í,rcJo, t�ndo '3'>.rO'io, fir
me como ilOS seu melhores
dias, recba-;ado vários "at,'t�
qnes. Aos 11 miriltos, C3,
vaLazzi, servi:'ó por Rogé
rio II; peràe nova oportu:"

• nidade p:â�a' marcar, o mps'
t m.o g;c.ontecendo com Bin,'

aos '20 minutos , atiranà�
�J fora um passe de Adyr.

expu;s:o ao avaia:Do

Aos 00 mínutos. numa

boa alta, vinda da extre

ma diréíta, Marcia leva a

melhor sõr-re o ponta :Ro
gérío II que com êle esbar

ra. O goleiro perde a. ca

beça e atinge o jogador
-----�-- ---_._----------- ,,----

Aos :n minutos o Avai

REDATOR: PEDRO PAULO MACH�DO - COLABORl! DOR,ES: l\'llam'y Borges
Paiva - Decio EortoHuzzi - Abelardo Abraha�

- G11�erto. Nahas __:.. Gilberto

vê-se reduzido para noye

homens com a e):pulsão de
Binha que atingiu a BiI'g_
com um po:pta-pé quando
o jog�dor alvinegTo provo
cava "cera" numa falta a

favor do Avaí e o executor
,------------------- ---------."..---

• • ,-'o< _ • .,_�. .�---------------

O cal]1peonato estactl1.8.1 'match .foi SOl :<l'3s(,-nrolando
teve seguim nto com m8.1s até que aos .38 minuto.:;;
duas roc'a -'8.S, ficando J. num lance bastante d UV1-
decisão do titulo adiada do�o, o árbitro marCQU pe
por mais uma semana, i<;- nalidade máxima contra o

to :l,"lf1rque o O�ímpico foi Olímpico, de Homeu em

dEJIu:otado em Tubarão (1j- Ivan. Hélio cobrou e es-

ante do Hercílio Luz por 2 tabeleceu 1 x O.
x .1, de maneira !J,té cerí-.o Note-se que a esta altll
ponto esperada,

.

el1quanto. ra o Hercílio Luz atua/é',
que no outro cotejo, o In- com apenas' 10 jogadar;;s,
ternacional 'exibindo-se '"Dl

•

uma vez que o avan';c

Canoinhas, voltou a triun- Márcio foi exp{J.lso do grJ.
far, marcando 3 x 2,con- mado Ora, contando com

tra a equipe' da casa a do um elemento a meros, Cla

Santa Sruz. Em TubarãD o do Olímpico atirar-se para
jôgo iniciou-se com a eqlli- b ataque em busca (lo ten
pe do Olímpico, precáven- to de empate pois aper;'lS
do-se na cefensiva para \,;1'1 emp'lte OH meomo UlTl:J.

não sofrer qualquer sur- vitória, lhe ii:üeressaria.
." _prêsa, enquanto seu ata- Mas o c'ube de .B)ume

que basta,..,te recua�o/ dan-, 1,a11, co"tinuou atuand::l
do a impressão de o zéró a ';rnediocrPffif>te até o final
zéro, serJa o resultado dos 45 m'n1Jtcs iniciais. Na
ideal. Todavia, o Hercílio ctapll cem1)lementar o 0-
Luz não pensava em outra iímpico ·voltou com outm

, co�sa senão o triunfo e lnstnlção a -le se atirar ao"

lane'ou-se desde o llllClO àtaf'_lJe, jO<J:ado seu futebol
decisivo para o ataaue em. f'CrD1fll. f).8ffi retra"cas IJe-
,busca da prim8ira -vanta- )a retaguarda. Mas, -ne,;-

gemo O O'ímpico defen.dia- Le momento, o onze co-
se de tôdos �s modos· Dela mandado' .po·r Niison, foi nu
retag1J3!rda já ('ue a linha piro com novo goL d�sta
média não fU';�io"'ava e lfita atrav0s de RuClimat',
muito meroos o ataaue que que batEm ·JuraTl({ir na C,)i:-

contava a\Jenas caril. .Tóca rina e ante a saída atába-
na dianteira.

.

Assim o lhoada de' Ba1rreira, em-

. :

1 venceram
e

'I'·'.,8

, DO
pt<rrolÍ c 001.1rO- parE �3 m:'�a ôo 'emnpeonato, qmUl

do apenas uma' vit6r'a do
. Olímp�co sêbre' o Inter,l::"
ciOl:al. significará' a ':'9J1-

des, decreta::ldb 2 x O. D::u

o Olímpico se,�tiu que o

jôgo estava perdido
"

iT�as

apes-ar dos peS;lres p'1S,:00!1
melhcrar seu nível téC:1i':
co, eom' jo,?a�'as bem 4:"1-'
madas e com sua va:'1glJ,a;:
da mexen(�O-Ee com l'2-atj,
vo ac,:rto: Coube a J6c::"

.

aos 38 minutos, d�cr':tat :),

dimiú,içào do l:lsrcadcr,
atirando cn:zado com vio-

•

- GOll'3aga Lamego - .l\ZiELHOH DE TRES
JUVENIS

CAMPEONATO CATAR!- CIDADE

NEI�\2 .:;� F'.!.Sr:: FII�AL -- 2a.

rOdr,da do returno Z

Em' Tubarão � Rercílio
Luz 2 x Olimpico 1

No Adolfo Konder

Avai 1 x Postal Telegráfi
co 1

l<3'1cia sem defesa
Raul. Com 2 x 1, os

panL
bln

su�smônauenses

cr.:ances de

viram

chegarem a E:n Cal oinhas - ,Sa:1-
Jm empate, �l1ment{lrelÚ
e entüo forço' ;-a:11 o redu
to ele Raul, ern busca dJ

t_ento que poderia lhe dar

,'J titú�o POt antecipa.ção.
Mas, foram infrutífer·ls

os esforços dos rapazes l:O

Olímpico nos, últimos mi

nutos q1.\an"'o .lançar:arn-se
totalmente pa'1'a' o 'ataquE'
em busca do '!ol wll"ac1ol'

que não aco'eceu.

AssIm, p.erdeu o Olí�n;;l
co um jôgo onde o '2E"ipa
te talvez pur'eS'!l .lhf' bas
tar p::tra �aÇ{rar-s� �anr ..

D2f',0 catarinen,:,e GP fut2-
bOlo
Ag·ora. I) titn10

•
s-"'Yi"1'1J-.e

�erá decidic10 n::., ÚI"_,�lEa

AMISTOSO PELO BRASIL

de Lajes 3
Em Belém - Clube

hM;-STCSO NA CAPITAL Remo 4 x Avante 3 - eo

te'j o preliminar
J'una Luso 1 x Comb;;,··

tentes O - prélio de fundo
Em' Ca1'urú - Ceilt'ral O

x Esporte O

No ,:\,rIo:fo KondE".� -

gueiren<:e 2 x A"aí O

['�j-

T0R�>l"EIO RIO-S,iO
PAULO

CAlVIPZO't':ATO INFANTO
JUVENIL DA FEDERAÇAO
PAULISTA

No Maracanã - Flameo.-,
go 1 x Botafogo 1 (sábado)
No Pac'1ernbú - Port�

g.uêsa de Desportos 1 x

VDS�O d'l. Gaina O (sé'-- ,�,

No Maracanã - San+; JS
5 x Fluminerlse 2 (domin
go)

Capital - Palmeiras :3
x São Paulo 2

São Caetano - Ypiranga
O x Comercial 2.
Na Rua Comendador SO!!

za - Nacional 3 x Corin
tiáns O
No Canindé - Portuguê

sa O x Juventus 2

_ ......_-_'�------'------------�-=---=�=-------------=-------------�--------------�--�------ CAMPEONATO
DE JUVE;NIS

PAULISTA

t
'

lIiI

o Capital - 'Palmeins O 1{

São Paulo 3
São Ca 0."-", - Ypiranga

1 x Comercial- ()
Na Rua Comendador Sou

za - Nacional 1 x Cbrm

tinas 4
No Canindé - Portugué

sa O x Juventus 2

tONTflA. M09CIIg,
8ARArA�, /)UlGII� �

(/UPIM e TRAÇAC CAMPEONATO PAULISTA

(DA IIa� DIVISA0 DE PRO

I,FrSSIONAIS
\ Em Orlandia - Volksva

�en 2 x Orlanc1ia O
Em São José do Rio Pt�

�0 - 'T'Q'luaritinga 4 x. Mi-

r�ssól/l '

Erry Píra;ú - Piraiú 1 ;{
.

Illter!:>acio�al de 'Li1;neirl'l. o

En( J_,i:cs - Li."8r>se 2 x

Cnr !rica cte São Caeta-

no O'

F
(.

ME . 2b81

da mesma era o zagueíro
eolored. Aos 35 minutos,
Renê deíxar :n campo SUb3
títuido por Ronaldo. Porém
ao

.

passar por Bíra, atinge
o com um soco, fa.to bas
tante lamentado pela assís

têncía,
Aos 37 minutos, o Figueí

rense eleva o escore para
2 x O, através de Lohmeyer
em passe de Eira, rína

lízando; as ;i:rn, a co-itenda
com a vító-ía do Figueiren
,se por doíz tentos a zero.

DESTAQUE

Nc vencrdor:, S 'rgio, q 'Je

po·.,tificou na defesa, e l\
dvr e Pira, êste 'dotado J,'�

mu�to ardor e coraq"'m, S2'"

do, porém provocaclol' ;),')

extr �mo, suscita-"do com t<.:

so, s(');:::e si, -'1, có1,era d,)s
ad·lr·,,,s6T�(,S- d:'"is��,..,f-roJa,..lcs
nos 'I'eus rervos. O" demaIs
esfe "n8,dos. "

,7;� venc;-'ô:' Rogs'rÍo II,
m,uito lular1or- e ránino, _s=
ctinc1aclo por Fery, Hamil
ton e Ca"ata77i, êst.e sem

muita sorte, al"'111 de se'1-

tir a falta de apôlo, nas

inv"'sr·j('as "obre a área 'J.O
vers�'ria. P.ellê' apeTlas 1U

tarjor. Deveria ter sido ex

pulso por ;00;0 brusco e in

diciplina. Bir:hi'! bom, mas

seu g'BstO imnep:;;acto dei
tou tudo a perder. 'J),ÚrhÚ1o
fraco". alé!u de brusco.

o titolo

DE
Cruzeiro 4 x América 3

Em· Sa:Iyador - Botafo,,:·)

3 x Fluminense ODA

�m Pt atas - Interná.

danaI 3 x Brasil 2

Em Ca;-npina Gr::mele -

Santa Cruz 2 x Campinen
se 1

'\M!STOS'J
INTERNAOIONAL

do

Em La Va'ét - Ilha de

Malta - EOl1sU'cesso F. C.

da Guanabara
Wandercs !

2

CAi\·rp:EC"'JATO ES'" _� NU j;_,

- ULTIHA RODADA.

Mad):id 1 x Sev;-Real
lha O

Sa,ragoza 2 x Atlético Ma

drid 2

Murcia O x Oviedo O

Levante 2 x Elche O

Valencia 2 x La Corunã 1

Atlético de Bilbao; 1 x

Cordoba O

Foram rebaixados para a

2a. divisão
La Corunã - Oviedo su

birão para os seus lugares
Ponteverra e Ma 'orka.

(campeões da 2a. divisão.

O campeão Espanha] fo

a representação dO Re't

Madrid.
Na It3,lia, França e p�:r

tugal' não foram realiza

dos pré!io relativos aos

campeoratos nacionais. fa

ce aos jogos eliminatórios
à Copa "'o Munçlo de 1986

Pelo Grupo 8 em Var'3()

via - Polônia x Itália -

empataram sem .abertura
ele conta!\,em.
Pelo Grupo 3 em Belgra

do - Iuguslávia 1 x Fran

.ça O
O ma tch Tnrquia x Por

tUflal o1.1e estava. marcado

para d�mingo a "tarde em

Instambul, cauita' Enronéia
da Turnuia, foi transferido

para amaTlh'i .às 14 horDs
no estp dia 19 de maio em

Ql'€ Á a canj+·)otl

Che'Sou a chutar o player
Eira longe dos olhos do <11'
bitro. Os demais com altos
e 'baixos.

ÜS QUAU::l,OS

F�GTjE::!1.ZrrSIq -

.

Má r
'c.o: l\�al�-l.eco, t:Jio', Ser5io,
e, I·tZi i , .cal: L"2�_�·:��}.O e L"o
Fu:ra:-é'.o; 4c1y.:-, �",ohmey3r
Eira e Carlcs :r1o·Jerto.

pcaco 6) desempenho do
sr. Marledo Müller que, 3'3-

tá muito verde ainda para

referir prélios da enverga
dura de um clás-ico. Pe r

mít.e as rrrela-nacões e ra

Iha eor stautemente, por
vêzes 'invel'te�' d.o 9.S fs.lt:.)J::i,

AVAl - A17a!'0; Harnfl
..0.3 (1?vcT.:aI o), 3ínha (II'}..
.rr:·::,cn), .'�. -r:y ..; l. .: r.

_\<_ .:.:,'-':!:�c :;: é ..... : .... e. I, ..... ,

: _-c \; ��·8=� ê, C·:,1. ,JI�L..::i

A::'�rtou na expulsão de
Birha e Gilson, mas t':':!'')U

não o fazendo COIU rela "'[Ú)
a Márcio (por ta-pé em R·)"

()'ér'o 'D, Bíra ("[;era" em

aJt'l. dose, pois chutou �

1)o;a para longe e r:roc"

':'0;< atrallalh2,T o ch;-:t<; :.l.e
'-'<"h�. '�8 ('ri-,.:o""'l >le ,,:'1,)'

fa 'tg) e' ly..á',; Re"1ê' (Jô,?:')
brU1;c6 e indisciplin:·a).

rf', )l'.'El.'!_""ar dafrozita
"r m- e cs il":,,' 's do A'l'H
� :-c.sta. 'T 1:-Z-" ,,"g �CO, CO:':rlO

�o j �[C \::"':2 _::: 'r- " "r�r:1:1o.r
_1\,_ t!A�,,: r-:\ ""' t:'-'lC '-:'a ::!l:1:-.

trgC'êla. 1 " 1, G r�sur u'b.

Crf; 235.1GO a :�enda da

p2leja.

.�-- --�--,--------�----

,

x x x-

A (EJi:"et(J.ri�. do g' :)Ch:I,�lo �on��:�ua arru
mando a su.a casa pm:a a grande rec�pçac
q]"Jt ti- 1 1�'

. ".,w

t. t..e pr,'2.cf'nflZ Ii";-33 :;'2;1' '-:'8 gua:n:u.çoes que es a-

rão dispt,:tnndo o 'g';hl�C da rIa. R'8g:nta Inter
nacion.al, p.rüg:rEmada para maio, em nossa

Cap;f21t ôent:m dos fle§tejos :[l!..e m'lrcarão c
•

J".J f '..l � 1 • ""

cmçUfl1'eB9no ue' :UJl]uaç�o cu �!(;re� açae
, p � � _1 ri 11

•

nreS!2c�(lin 1';1?10 u� 'J 9':"'''' E"'ffi",Ç; !i'�1h", Fmn.:J(J:.� '-
1.. 'V-_ o.:>u ..... 1 'LiL:> J!: .... '

u. ,�.""'U

é. movim.�nto nns dreulos 1igadiGs ao d!.1be
da .Rita lVlar�;G" ten.do sido marcada para ho�
Je a noite, W.".1'1 rr.�.,�., :fo ('11-''1'<;'. a iíi:ret,oria f

• "" _1 • - _]' 4-' •

com·ssao l1ie Grg-"- "1"�' "8)!)
.

tlO c'nqu.cn�enano.
cujo início está fL;,�;�;:-;;n p::.ra às 23,00 hm'as
Th!uitas novidades sm"t'l�;�.z.:� e nús aqui t;sta·
remos para divulgá�Ias.

-x x x x-

Avaí e FigueireI'l�,e' :real'zaram mais um

cIáss:cQ ·do futebol iU"éu e mais um· dássicc
.t:"lmbém de indisdp;r·na.· As dpas Pf1uipes, clt'
édidamente, atrave�sam uma fase' rHin�

\ .

nem m-esmo contando com o apôio do púhn�
co, puderam produzir algo ma;s do que UJl
péssimo jôgo de fute?ool, onde a �ndisdpHna
:r:ndou campeando. O fatfi do árbitro sel' ine21

piu;ente não é atenuante para Que os joga0
í,k1",�s. cemetam aque�as anormalidades qm
w; rcgisf:raram lá 110 ,,:,dát!'O' da Bácaiuva. O!
"i-!?<'-�"S ['·3.0 os pr:;)�j!,� "1>� 'f"d-�a�los '�9�S r.mcO'i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,,',

ao a crIse en- re a -rma a e a
H�je serão iniciados os PQUSOS no' Minas Gerais • a operação será em alt9 ma

,

.'RIO, 19 (OE) - O pouso caramadagem e espírfto p
no porta-aviões Minas Ge- triótico. ' '

raís somente será efetuado-------

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

S( iS de a enda homenagei
.

m

ArrudaRamhole dep.·Hen
1&

rlque
Grande número de Fis-

'!P..:S de Fazenda têm cha

gado a esta Capital, desde
ontem, para um jantar em
homenagem ao deputado
Henrique de Arruda Ramos,
às 20 horas de hoje, no Li
ra Tênis Clube, sob os aus-

. pícíos da Associação d 'S
Físc ... is de Fazenda do Es

tado e em regozijo à san

ção da lei nr. 3514, de 24 de
sete-abro de 1964, que ra

cionalízou os serviços fis

cais com o fím de. ajustar
o pessoal do Serviço de

Fiscalização da Fazenda às
melhores normas �uncio
naís,
A lei que exigirá profunda

revisão no síste-na de tra
balho para »tender dínãmí
camente aos diver�o� seto
res de servi-os em geral,
renercutíu, favoràvelmente,
entre os integrantes da As

sociação, 'que, logo mais à

noíte. de maneira ínequívo-
. ca, demonstrarão seu, -aprê
ço e estima àquele brilhan
te e dí-mo fiscliJ.. eleito -para
a, Assembléia Legislativa.
Preocupado cem a: arreéa,�

dação orçamentária previs
ta para o presente exer

cicio em. setenta-e-um bi
lhões - numa exuberante
demonstração do desenvol
vimento das atividades eco
nômicas. do Estado � o

ilustre. homem público não

poupou esforços para, com
-

a apresentação de emen- �
das à lei sancionada, dar
ao Fisco condições' de cor

responder, à conríança nêle
denositada pelo Ohefe do
Poder EXecutivo.

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

PkE�IDEN I E 00 P)D UE INDAIAL tM
tlfi,llj' h �JIO'"�nJ Ir.1 \)i�IH!�' .'Üii...)

Para 'êsse ágape. a As-

socíacão, tem contado com

p decidido' .apOiQ do sr. Na
bõr Teixeira Collaçe, que,
com raro descortino., dirige
o Serv_i40., de "Fiscalização

---,

da' Faz�nda, 'e que presti-

o presidente do diretório

pessedista de Indaial, sr.

Germano Brandes, manteve

vários contatos na Capital

do Estado.' Acompanhou-o,
nessas demarehes, o repre
sentante daquele e outros

municípios do Vale do Ita

[aí, deputada Abel Avila
dos Santos.

'

Kambi-59giará com sua ,pn>sença '- a

marcante : homenagem de

'h,oje' à noite. .' VE"'-'Dr. \E' TRATAR COM' SR.

Na. oportunidade. nos 2.S- h iL -..: .' . \..
.. '

��;���e:�!�:il� f:;;��a� M�D :lROS A R.UA FREI Ct�NECA,. 152
do por sua estla recída .

e

, ��:���: e�t�:;��'. ��s �!�. -rJ5NI REGlS· RETO� NA DE LAGES'
.

t.erêsses do' fisco e contri-
buinte. -----------

A Prefeitura 'Muniéip.'lI
;melOU ontem, a mudança
üo Mercadinho do Êstreí�o
p;: ra o novo local, situado
nt' )"arte intema do Super
N'ercado, daquele sub-distri
to.

Continuando a série· de

palestras re'terentes a as-

811n''''S de i"t.eresse do Mu

n',�Í'r)io, falará hoJe as 22,�5·
hrras ao microfone da

"R,"'dio Guaruiá. o dr. Jau-o

T,'",ha�eo;; qe��eb'irio r-le Ad

,"".''''�''���ão 'da Prefoitur'it
.�\�\�7l�qi}: ::�.1�

. 11">J11]'{I�"""" \..,.T�""'�""PIA

PROFISsõES

o "'r"o;o "'''ra n '1��amen
H rh ;"'l')Ôstl) Tndústria e

!-,r"'�i,s')i'íes. relativo �o S'7-
\

?,1'11��' b·il'Y'l�dre, te-r""imp'á"
no próximo dia 30. A info�-

mação procecle da .Secreta
ri.q_ '-de Finanç<:ts da Prefei
tnl"�, l\{uni�ipaL

Ó. Préfeit(). Vieira da R,')
aa receheu do General de
Divisão Alv?ro Tavares CaÍ;
mo. C:lmimdante da 5' Rof'
p'iã,r) Militar e 5' Divisão de

T,n�Qntaria, o .segum�e ofi
cio:,

,

"Acusann'" o re�ebl"'.ent.,
de vosso Oficio d8t'ldo r1e
,� dp. �p ......... "",, �o "O�:; ........ ,"'""'_

fr'e do enseio para I1grade-
cer a n:ent,i.�e'l:a da rem��..

nir'fUlO que V. Excia. admi'-.
";�;t.rp., e l'Itl'l.11rar "1. V.
p,"-�'a., o ""�YjntO de êxito
na. e,r"�l,.r>ão de tão impor·
tant.e Lei.

anresp.nt.o
"17 'F,vr'ia, ....... ,,'r<: nrc·testns d"
flltll consideraçíÍ':l e aprê·
ço."

_ ..... _ • ..., ..... ;0.0 .,,__, ••••,. o

ENSI�O INDUSTRIAJ EM FOCO
O desenvolvimento do en: de ir:rual educandário naque-

sino' industrial tem' mereci-
. la cidade.

.

do 8tenr;.ões do Govêrnodo OUtro 'setor' d!3 éxpressivo
sr. Celso Ramos. como o atendimento· relaciona-se
demonstra a cnstrução _dos com a expansão do ensino
estabelecimentos do Estrei- no:rmal. Álém dos ginasfos
to e Itajaí. Agora, o pri- ,postos em funcioMmento
meiro mandatário catari- no corrente ano, entrará
nense vem de autorizar o em atividades, de imediat'),
PJa:me� a providencil:\r a a .1'. série do Ginásio Nor
aauisição de imóvel em ·Tu· mal de Atalanta; recem-cria
ba'rão, para . o· erguimep.t9

.

dá.
" -",--

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

I:·�r OSTO rE 'REND.':':
'f-n r 70 P,' RCU L DI- S P.E.�.(OAS
J� 'j;fJ)rfA �. TEP��NA HO.'E
'..,A Delee:acia Rev,ionàI. do
ITYl"''''st.o de 'Penda t.endo

"

.em
.

,dS+'!! a bsr.1'lla alfa....ética
f'"tn"'�l .."lti� p!lrl'à entre�a
«o.. "ô��l"r<>"ne" qe rendi
r',p,n·�" d'ls f'Ti/::'''-i0A,S .JrJ-

;'P-fTY;(:h,q, no C�lTeJ.�te '!.:..!.;:,:�.
.i1)rlL e:;�hH"e(;e ql}.�'

, '

"Je!lce:ih::a,m�nto/
:;'�;'-�',':,�;' '.- "-"'� .. �.--',-._:��.�. �

ie. o nrJizo nara os contri
buintes (com hal�ncos 1 en·

cerrados � 31-1.2-1964) das
letras liA" a. "E".
No di'l 2f1' fin�1'Ir:-í o nra.?;"

nara os contrihutntes

_ A Marinha decidiu CJ:In

de on
FAB

ceiar o embmque
ciais e sargent.os da

no porta-aviões Minas

rais.
_ Rea'3,smne hoje o Mi-

,nis:.ó;'io da Educação,' o sr.

F�á'rri.o ,de Lacerda.
_ Viajou or.icm para a

Europa e Oden';e Médio, Ó

e;�-uresidente Jil.nio Qua
dr;s� Vai em companhia de

sua esp6sa' e SU"l. mãe.
O Gai. ,R�)r:h?, MaJ-a,

/nl:e"ve-ot'J" ,FI'Y'lB','al na

r;rv�·r,'('r;..tj:J2. Certr?l d0S

Ipwc1:,lt..ores de Leite. da GU'l
nab�xa: informou Qüe nas

pró'dm.<ls hotas estará re

p:u.k�;i7."do o fo{ne�imento
de 'eite ao Rolo de Janel�o,

'. Dis�e que o-rande,Qllantida:
de do produto. foi anc�m

tr!ltia riós depósitos da

CGPT_,. e est.?va ,sendn des

vjado para forçar' a Jllta do

pre.ço. ,

- As novas tabelas de

aluguéis serão aprovad<ls

J:\ni� ne1o' n1enq,rió do Con

selho Nl'!,cional de Econo
mia...

·

O !.'Ill"""'en+'o ser" da

ordem de lAOio e "l,!f')T'irá a

partir de 10 de Maio.

"ESTUD�'NTES
'

CO"Et� ",n5 r.M/",r, ,"':1. n',
,);�� .. b\.V ��

rll MIA
S�UL. 19 (OE) - Estu

dllntp.s sul-coreanos aue na

sern<>ua.· p"s<I<lda re<>li'70ara"l1
manV·est.a�ões em Seul" per

tr'ane�e::'!l.m calmos, n.o dtl:\

de hoje. ne1'1 pa«sfll!ent tio

50 <>.,h'pr .....rio· da rebel�ão

estud"."t.i1 nue d�'I"f\... o e'1-

t�n "'rp... ;rl�'1t.e' �h·'\\/I:S'l.n-1;:,t'
p.",r'io:: t.er,,!m. !I.ss;stlrlD .ceri
tr'ôn;" rflH�in"R, e"l rnem6-
r;!! r:1ns est'l"'1R'1t.es rnntt. ....s
dll".""t.p. n,,' r>h","l1PS' ne 1 qfj'l

r"rr>.':l de � (\nn <>ln"n<; dl)8

Após conversacões Junto
8 setores de, seu , col�gio
eleitoral. retomou de . La

ges e outros munícío'os d"\

z()�a serrana o de"lutado

federal Osnv de Meneiros

Ré!ds. Sua estada marpou
um nonto de encontro 'com

destacados líderes de, umg,

prA::!. Cl',t;<Hin'éni"é onde' (:)

PSD tem as<;inalado ex-

presshros triunfos. c>

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

diE'crs,

em alto mar, no curso de
'exercícios que serão íníeía
dos amanhã. A informaçãO
foi dada por alta fonte da
Armada, desmentindo críse
nova entre

.

a Marinha e a

Aeronáutica. A mesma fon
te, assegurou que . as equi
pes' mistas 'treinam em am
biente de muita. harmonia,

Por outro lado segund
se afirma: A Marinhá

\
-

Guerra negou-se a eritr
gar a Aéronãutíca, os aVióe
T-27, que deveriam ter po
sado ontem no porta-avíõ
Minas Gerais, pllota�à
por elementos da PAB.
decorrências,
a crise entre as duas
mas, por motivo da avla��
embarcada.

osô�

-FlÓRIA��'ÓPOUS ATIKGIDA EM CHEIO

Tino da' Independência
� I'

.

- (D. Pedro II
Martha - fantasia de.

. Fiedrich von Flotow

França ouverture ce

V. Buot

Froh in Kreise
Oscar Tehas
EI ' capítan

de J. P. Souza
dobrado

[STAD
o NAU AliUGO DIAIm DE sua CAtABLNA ,.

Florrunepcíís, r.n>'rça.FeirJl), 20 de lil.uil de 1965

SINTESE POLITICO ADMINISTRATIVA
_.

. • J
.

.
Para o funcionamento de

um 'pôsto médico no Hos

pital .e Maternidade "Witr

marsum",' de Ibírama, a

Secretaria de Saúde e As
sistência Social celebrou
têrmo de convênio com

aquela instituição.

As propostas para co

trução do Grupo Escola

"Professôra Ecilda C.

Sena", no ·)3",ir'·o
pinas (municipio
José) foram recebidas a

as 16 hras do dia de on

tem. Comissão design
A transformação' em Gi- pelo Secretário Executiv

nãsío Normal do Curso \ do P1ameg, s:r. Annes Gu",J
Norw-al Regional. "Dr. CRr-. berto, foi encarregada d
los Kullmever" de São Car- tarefa de recebimento da�
los. concretizou-se em de- mesmas.

ereto assinado na' SEC. De
outra parte, ainda na .mes
ma pasta, o Governador
Celso Ramos assinou o ato

_ que aprova os concursos de
remocão de inspetores e;
colares, diretores de gru
pos escolares, professóres

. normalistas , e. professõres

,

A Sociedade Educativa
"Santos Anjos", de 'Pôrto'
Uniâo, adcuiríu carater de·

utílídade pública através da
'

lei 3.615, de 9 do corrente.

Sancíonou-a, coin publica

ção no "Diário Oficial", de
13 do corrente, o Chete do
Poder Executivo. de Santa
Catarina,

de

do nç mês de dezembro
1964. Também se dísp

.

que as remocões dos mer
bras do magistério, prev
tas nos artígos 47 'e 48.
lei nO 2.293, de 27 de fev
reiro de 1969,
serão efetuadas
30 de setembro.

Os servicos
menta prímãrín
Canoinhas-Timb6 foram e

. t�gues. à fiscalizacão 'd
envenheíro Adavr Maroollal
residente do Departament
de Estradas de Rodage�
em PÇlrtó União.

.

'( J C1 O
. ,

TECNICO -'CIENTIFICO
PROFESSOR TR'ANSfE\RE DATA DE

CURSO:, /

;;i �_ ;. J.

,bu{����ti� ��; ó\h�sttds: in-

clusi��' 'um c'ur<l�' �unlflmen.
tar sôh1'e "LIUW,l?,ANÇA",
on0 seri'l. )nin;st.l.'ado �ao,s
lideres estudantís catari·

".

'. i
lj' i\

� .i� : "': ti
S'e e: u,il' li o informa()ões

préstadâ's' . â êste periódico·
pelo -Dena,rtamento de 'Edu

cação e Cultura da Heit.oria
da Uniyersidacie de Santa

Catarina. o, ilustre Profes
sor BACHIR AIDAR JOR.

GE. da Escob de Serviço
Social de São Paulo, solici

tou, mediante Western,
adi�rnento do curso �IN
TRODUÇAO A PSICODINA
MICA E SUA AP.LICACAO
AS REALACõES HUMA

NAS E Á PSICOTERAPIA".
.Como se saUe, o citado'

curso .'tinha seu inicio mar

cado, para o dia 21, do cor

:t;ente mês, compreendendo

nenses.

Todavia, segundo
c�a:rou o jornalista
Prade, Diretor em exercicio
do Departamento ,de Edu

cação e Cultura, O' I* Ciclo
Técnico-Cielltífico será rea

lizado e ainda dfa 25 do cor

rente mês
com o curso

FIA AGRARIA, pelo Profes
sor Orlando Walverde, do
Rio· de Janeiro.

PEDRJNI NA REGIÃO DE JOAfÇABA
com vistas ao próximo pIei·
1:0 revelou estarem oS pes
sedistas imbuidos dos. me

�hores ideais de luta 'políti
ca. e vitoria nas umas.

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA
REGRESSA A BiRASllIA

ras, tendo declarado à

portagem que sua p-resenÇJl
na Cápital da República 56

torna necessária em virtude
de votação de veto presi;
dencial, no dia' (ie amanhã,

II PARTE

Hino da Proclamação da

Republlca
Brasil Moreno - de Ary

,

Barroso

Os Patinaqores - valea
de' Emile Waldteufel
Anàn.lucia - de Ernesto

Lecúona
. Cap. ca,Ssulo
de A. D�

dobrado

Amar.hã retrela da Banda:da Polícia
.

Militar com venda 'de Lnng-Plays
Dando sua valiosa co.v- O prograu.a.. elaborado'

tribuição para os festejos para a retreta de ama-

comemorativos ao Dia do nhã, é o seguinte:
Tiradentes" em nossa ca-

pital, a Banda da Polícia' .1 PARTE
Militar do nosso Ei)l,ado
estará .

se apreseritando no
Jardim "Oliveira Belo", as

19,30 horas, oferecendo :1.;>

povo em geral, uma retre
ta com bem elaborado pro ..

grama de execuções mu

sicais.

Nota destacada será le

vada
.

a efeito 110 intervalo
da primeira ' para a S�·

gunda parte da . ;retrp�a,
quando .serão colocados à

.

venda os f!iscos "long-
play" recentemente !!ra

vados pela banda da glo
riosa corooracâo mí'ttar ,le
�:>,.,.I'l, rl'lt",,�i�a. rn ..recirla·
me=te c]pY'omj1"ada "o pla
no cahp·''''''n''e''. T!'Tá as

sim o público a ouortll11ina-
0e rlp 'e�r'ouecf'r suas dis
cotecas. COln essa: pf'lís-
s;'t1"'1� o�::O')I.,,,,...;;n'to ,..",_�.tl-:

e:J:l'da fáhrica nacional de

APÓS BUTZ AMERICANA,AO VIETN'AN:
/ '" .

Sükàfno álirma';" ioã'o
temer imperialistaS

. •
\
d' O 1- Unidos bombarnel'lv'lm !JS.

SAIGO;:�; 19 tOE) - de atacar a 1'0 OVla n ó)

8 e 12. Também 10
F- na regmo de Ving, os I:lipa- rodovias

Aviões a .iato dB., \- orça norte.vietn""1itas.

f re'lhos .efetu"'ram. o·utrp ata- l<1nchas
Aérea. norte,americana, e e- '-" -

I
.

,

d que nav,pgavam pe o no
tuaram hO.l·e 3 missões de que Contra o Viet'nam o

. Piag-Hang, foram atingidas.
bo·mbardeio no centro do Nortê. Enquanto isso ou- .

Fonte norte, american"l., pre
Ílietnam do Norte. DepoiS tros aviões dos Estados

cisou qpe antes de regres-
sar as suas bases, os l:\viõ_es

Ge-

PELA BATAlPA·DA BAIXA DE PREÇOS

A convicção da únpossib� .

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

lidade de refr�ar a inflação,
a certeza, coti.dianá:mente I
aliment'lda, da conUnua áF �.
ta de preços. f:\e <;1mtrapU;·
nham ao anunciado i event�).
Embora todo o mu�do sou-

,

,.;
I

besse que. em São ;Paul(� e

Rio. de Janeiro, a baixa de

pre�s realmenf;f! SI'! ver fi

C�Ml. noucos ,admitiam I
"lS

m'l)h",hilidàdes _dq sua rfe
tiva�ão em I FloriíJ.n6n�lis.
E o i.rnljl)ssfvel : aCoflte

Cf"I R6 mesrqo .-,:"<,\n1 'jnão'
entr0U uns :'l �d.�llyple�i
Tflel1� A ModeJjlr�; 'I) nue-n

",ii.... fmt.rou n� nt t""'ent<\
('If��i"'a e snrtitia

Quando foi a�unciado,
nos cómêços da fiemana
pl:\ssacta, o próximo�, desen
cadeamento, aqv.�, 'da Cam

·panha dos :PreGos. Baixos,
h6uve multo sorriSo des

crente.

ciativa das 3 A Modelar, da

Magie Bontique e da .popu
.

laríssima Grutinha.

Quem �inda não se con-·

venceu, que banque o São
Tomé. Que coteje preQ8E.
Que examine e compare. Só
terá a ganhar com isso!

lançaran;l uma tonelada de

foguetes tipo "Lemin". A1.u�
dindo a estratégia norte

americana no Vietn'lm, o

Presidente Sukarno decla-
rou em Jakarta ante .

100.000 pessoas: - "Os inl

periali.st.as pode'm utilizar
'Sllas ·bombas e suas �rmas.

Não temos mêdo. pnis es

tamos certos da vitória".

SEfRETARr.O P'RESTIGIA ,ESTUDANTES
.

O Titular da Pastá dá

Educação, Deputado La.uto

Locks, que eJ.?l diversa.<;
oportunidades tem presti
giad0 a classe estudantil e

agora por ocasião dá pos
se dl:\ nova Diretoria da

Uni&o Catarinense de Estu
daut."!s Univel'siH,.io. o Se
cref;'Í,rio imnossihnitl'lc10 de
comDflre�er nes0alment.e. se

fp.'7,' "'An,·p�.ent"'r neln ch�fe
no ' Rer'li()o .de 'R;e11'1�i'íe"1 N
hli�fls· naallp1a SeGrflhtl'ia,
;('r·r",lio::t.'1. 'n..,l ...... ;ro lI>fR.fr·•.

Q re..... rp.�f!.,t.<>."tfl do i1u<;-

�rl.W:!B,�
(lo U"l<l

n��"::nC'1O'.qn,,; � ..... -:� �1AV().� nl�n

d(.l,..':íl'�"'�·

Inqmrtantes obras tem
anda:mentQ em Lages .

Importantes obras em "Princesa' da Serrl1". São o l?lano dE! Metas e JJ

L�ges ti\m anda""ento. É li A rea1izacão é possibilita
c"n,('l11'::"1) d�s oh ...",.« wlm-. da pe,lo ,GÓvêrno, .. do Esta-

plementares, compreendcu- cio, atràvé� do convênio
elo c., P::W1",�,V'\j'8.n;:;.J ·o""'.;]<i_ que dois .de seus órgãos fi-

cam a Prefe1ttira!·da.:"

:I. •

•

'. �.; {

'."f:

cação renova a sua dispo
sirão de conr.i'Y\ll<>r pre<;ti
giando a laboriosa classe
estudantil.

Informes procedentes de

Joa�ba adiantam fINe o

deputado Nelson Pedtini es
teve em visita aos diretô
rios de seu partido, na re

gião. 'A tomada de contato

Retornou ontem a Brl1-
sma o deputadO federal An
tônio Gomes de Almeida. O

parla111éntar pessedista. via
jOtl pela VASP, às 16· ho-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




