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PARIS, 22 (OE) - o Pre�
sidente Charles' de Gaulle
receberá, em audiência, na

próxima têrça-Ieíra, o Mi
nistro sovíétlco .das Rela-'
cões Exteriores, Andrel Oro
míko, que chegará domín-

.

go a esta é.�pital, em' visita
oficial que 'se prolongará
até 30 do corrente, segundo
se informou 'em ,fonte

.

au

tonizada.

, ,

A vísíta do diplomata so

vié�ico, de duração 'excep
cional, pois cobrirá quase
uma semana, -veríríce-se
num momento, em qtl� :>1:1

comprova clara melhora
nas relações entre a li'ratWf1,
e 'a URSS - a convergência '

de' pontos de, vista sõbre
vários problemas Interna
clonais importantes; a re

cente assinatura de um

,aeôrdo de cooperação fran

co-soviético, no domínio da
televisão etc.

'"

•. Y •• fi., , ( ......... ,..... )
t-_ .., llIoh_r,�_ I�� :i�"�'Oh'f�tA", ...

A. ..nas NE'J'rn s . �h .,1- ",,�, ��,l� .......
_ (!1l.1 2;} de abill de :lttii3.

IFrente: Fria: Np;;ativu: Pressão Atmosférica l'!ledía:.
1020.13 milibares; Temperatura jUédia; 2j\5° Centlgra- �
dos; Umidade Helativ8, Média: 7a.(,�/o; l·hwio�id.�dt·:'
�5 mms: Negat.lvo -- 12,5 1'11118: Negativo � Cumulus
- Stral1!S - Nevoeiro cumular ,com ChUVUb esrniT,'
sus ..:.._ 'I'empo Médio: Estável.

Louis Joxe, Ministro de, Es·

tado, que foi durante Ion

go "tempo . Ernbalxa4or; da
Frunça na União Soviética.

,

O programa prevê �m
pélU' várias manííestagões
'públicas, "como uma noite

, na ópera e uma solenídàde
na Casa do Rádio onde lhe
será apresentado o sistema

,

Secam, processo francês de.
televisão a' côres.

-_._-----�---�._,......,.. -_- ___......._.�I2i_�_

Os pormenores de seu

programa ainda não foram'

publicados, mas sabe-se que
Gromilw 'chegará ao aero

porto parisiense com seu

COlega francês, Couve de

Murvílle, e particíparã de
um almôço a. convite de

-------,--

Ainda o parcelam
do 13- Salário

ente

RIO, 22 (OE) - O Minis-
'

tro do Trabalho deverá .ser

recebido esta tarde pelo
Presidente Castelo Branco

.na Guanabara. Na oportuni-
dade,

'

o sr. Arnaldo Sus
sekind entregará: ao chefe
da Nação, relat6rio sôbre o

problema do desemprêgo,
bem corno pagamento par
celado do 13° salário.
BELO HORIZONTE, '22

(OE) - Representantes da

Federação e sindicatos de
trabalhadores de Minas, vão
propor envio de memorial
contra O parcelamento do

'

130 salário. Como se sabe,
o Ministro .4 rnaldo Su.c;
seleínd entregou hoje ao

Marechal Castelo Branco, a

màtéria sôbre 'a divisão 40 '

130, cujo ante-projeto, o tí

tular ela pasta do Trabalho
disse .scr bem diferente do
anterior, recusando pelas
entidades sindicais, e que
fixava aquele pagamento
em duas quotas, urna por
ocasião das férias e outra
no fim do ano. Esclareceu
o Minlstro. que o emprega
dr) pOc'!8Ü optar 1)e10 pa
gamento parcelado 01,1 11[10:

------

Ârraes em' liberdad

-----,,_,

Fazenda Ressacada:

Operação vamos' melhorar o rebanho
A política: de clinamiza- ,da Ressacada, alcança

ção dos recursos da Fazetl- pontos'de sfghiflcàção Pa-

•

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

"O'ESTADO'" na Guanabara
. RXO - Representanfes

"

com' Q oovernaôor Maga-
do Çomércio de tecidos da lhães Pinto.
Guanabara conferenciarão

' .
,

X X. X

hoje com o ministro 10 RIO O lIt1inistro -ío
Planejamento Rober,to Ca-n Trabalho submeteu' hoje
pos Serão traçadas bases ao presidente da repí1bl\cij.
de liquidação de estoq�es. nova tormula de' pagam,en ..
de tecidos da cídado eh' to do 13., salário. Disse O

'acôrdo com .o plano gov"�- ministro Arnaldo Busse
nainental estabíüzação 'cle ,kine! que o pagamento par-

.cerado 'ficará u críterío jo
X X X '

emprega do, Se ei'te .reqne-
RIO - O Miriis�ro'da Via· reI' J:9r.2bfrú 'TIc!ade do 13.

ção Juarez Távora, 'ségui':á saiar:o qua',�lo f"'tr!')'( e'11

amanhã p!A':D. ,Minas Ge-' ferias c 01,ltra., 'l11ctadé d,:J

ruis, orue' insPEtciona;rfi N',;;O�, 0', '''i,,;,;:jr0 (";""'1""
,

\ '

ohros fe0era1s, pri11cipa,1-, towb(5'11 1'("'.1 O, �'��"�(�P.'1+C.'
"lnen+:e rodovi'as. Em 'Belo (� T'",�);'<"í:'0j 1'1'f1hJA'na rlJ
!Hozil'onte, confere�cia;ra, "Af'�f.';·�','�:: ._0 \;9: ;raí$:;

preços.

CONVEN'lOS ESCOlAR1S
o Goyernador Celsô R'3.- ESTABELECIMENTOS

Imos, áss,�nou decreto n';1.,

Pasta da Ecíucação�,;' q;le Escola Pr�rnár].ll "Ln.u·ro
tambórn recebeu o refe��,n Loks . ..:.- Tubarão
do do tJtular daquela b3- ,Escola. D@méstica ·S'a'.lta'
cretaria, D('putado Lamo· Clura � :"""Urubici

,Lóks, aprovando os CO'\- buucandário "Siio' Jou-
'Vênias Escolare;; aQ.a.i;�Q �- .quim" �- sD.Çl LUQgel'o
lacionados cujos conLt:atos

\' ,isoe. �Q,ucatiya, . "Monse
tacham-se no livro comp0-" nhpr FrederiCo 'l'rómbock

,

tente da SEC. ,
� São Ludgero, '

, ,O':; convênios em qúes- Escola Pril1�a:rla "Castro
tãó entrarão em vigor' de,·, ,M·ycs" - São I<'ranc;sco 'do,
poiS de 'aprovado's pelo Tri- Sul,
bunal de, C0ntas, n cu.to Escola Primária "Duque
ó,rg,ãà se farão llresente '::)- de Caxias" - \ Benedit0

.

t.las autênticas ,dos mes- Novo
mos. Escola Primária "OctávIO

R. de Castro - Imbituba
--------_ ..........;._--

-�----

E N L A· C_E
Dreher' Schenkel - Am�ual e SHva

. ""

Healiza-Hc 'hoje em Lages o enlaée matl'im'oni:ll UO
nossQ Hec1ator CheIe, Dr, António ,Pel'l1::mcló do Âll1aral e
Silv'1, com a elegante senhorita GladYB' Dreher Schen).(el.

O noh'o é filho do Dr. Cant.idio do A�1�Br31 e Silv2., inte
gro e eminente membro do reder Judicüí.ri.o e de sua

exma, espósa Dna, Irene Muclmdo do Amaral c Silva, per·
tencentes a ilustre e antiga família catarinênsc.

A noiva, filha <10 i,.'i.ctustrial Ivo HenriquG Afon<;us
Schenkel e de sua exma. espósa Dna. F.rminda Dreher

Sc11enkel,' pertenc!3nte a tradicional família. riogral�,dense.
,

O ��üo, qlie ter!i lugar às 18 hora;; na Catednl1, ser;í ,eo
lebrado pOI: sua exçia. rev. D. Daniel HostL."1., :Bispo,Dioce
sano de Lages.

Sáó Padrinhos do Noivo: nc.itor J98,0 Dn'lid Ferreira
Lima e exma. sra,; Dr. Hermmi Baycr e exma.. sra.; Jor
nalista Domingos Fermmç1es de AqUlll0 'e Exma. sra.; Jor.
1ialh:;ta João Nilo Linhares e exma. noiva: nr. José MatllZa
len Comelli e exnm. sra_;' Dr. Emanuel Campos' e Exma.
sra.; Dr. Péricles Luiz de Medeiros, Prade !'i exl11a, !1oiva.

São P.'ldrinh(')s ela noiva; Sr. Cassildó Cllaradia e' e>;ma.
sra.; Sr. Attilio Peruzzo e exrna. 'srd.; Sr, p::ailo FOl'll;1ri e
eXUla. noiva; Sr, 'Ené�io P�Jlzzaro (.) e�:mf.J,. sra,; Sr. Ruiu'nin
do Schenkel e �xma. sra.; JornalisLa Clumcnceau do Ama
ral e Silva é exma. sl:a.

Após a' cUl:imonia religiot;a'os padrinhOS e os pais dos
nubeutes serão recepcionados 11a re�idél1cia da noiva.

, "O ESTADO" ao noticiar .o importante aeont,ecimellto
; 5of.;ial, cOl�ç:i·atuiB.·se com ',o Í)i'� AntÔllIo ,F'ornandÇl do Am..'1-
,

. e c::i.stinta consmte au'r.tuaúl::lO'llles 'feliei-,,

,,'. as .. ilÚ§tI:0_Ei 'f&;Ülí:::;, "

•

, ) -.

� ,.;"' ..,: ':' f. "" :''t. '
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RIO, 22 (OE) , Após
despachar com o Presíden..

te Castelo Branco, no Palá
cio das Laranjeiras, o Mi
nistro interino da Guer

ra, General Décfo Palmeiro

Escob!lr, afirmou· aos' [or-
'

nalístas que a ordem era

acatar a decísão do Supre
mo Tribunal Federal. e que
() 'Ji;�{jóv'}rnador' Mígucl
Anais seria Iíbertado nas

próximas horas. E frisou:
"Cabe agora 'ao c0111lmdaú',
te do I Exército executar a

.ordem".
� reunião no Palácio das

Laranjeiras. contou com a

'presen�a do' General Edson
Fig1,.leil'edo. respon.dendo pe
,lo .çQmal1do do I Exército,
Gene:t:al' Er,nesto .Geü;!ci,
Chefl" da Casa Mill.tar, c elo
S!'. F;ràloo GueIros Leite,
Pl'OCL11'<JdOJ:-qGJPl ,

ela Justi·
ç[1 '�.!'i).i! ur.

r

Genoral "Decio Palnll:'i-
1'0 ,Escobar, 1101'95 depois,
declai-ou que o Exétcito
estava empenhado no pleno,
acatamento da decisão da
1llais, alt'1 CÔrte da Justiça,
c ,recoriheccu qU(_� o ex'go
vemedor está respondendo
a vários IPMs na Guanab}),.
ra, que CXt1t2111 05cJarec:[..
mentos. Adiàntou, ahldu,
,que a cJetermlnaç50' do Pn:,\o
::ildente Castelo 'Brune!) .la
est'l;va sendo cumprida, de
V81.1t1o o' Sr, Migt,�ll Al'rais
fi.Cài; em libf!l'Ciatle. à ,cUspo
sição das autoridades mÚi
tares do I Exército.
:Nos meios militares, 'a

determhlacão do IJresid01ite
Caslelo Branco causou, a

principio, surpresa, mus, à
noite, admit�a-se que a li-
"-,

o'Regressou, a Saigon
Imbaixedor Taylor

, ,

SAIGON, 22 (OE) - Re- onde participou de impor
tan!e encontro com perso
nalidades norte-amerícanas,
incumbidas ela política de
Tio Sam naquele conturba
do pais astático.

berd�de do Sr. Miguel Ar
rais seria apenas por algu
mas horas ou mesmo por
'alguns dias, devendo ser

prêso novamente pai' conta
do encarregado do IPM na

Guanabara General Gérson
de Pina.

gressou esta tarde a Sai
gon procedente de Honolu
lú o embaixador norte
'americano Maxweli Taylor,

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

Vasco Leitão da Cunha:Lm,�mMDE

�"ão se' pode admitir Cuba no sistema
.

Icencmico Latino-Americano
Bispos do' Nordeste Reunidos

, o Ex-Governador de Per
nambuco foi'Ube;·tado pelas
áutorldados (10 T Exército,
deixando a FOTt,níc7::l de • I

BUENOS AIRES, 22 (OE) Goulart tívr.sse continua-Santa Cruz, em Niterói, nu- ,

,

....
- ;'Se o cáos que. reinava do, não 'nos surpreeudcrla-ma lancha que o -desembar- ,

� ,

n'o Brasil, 11"S últimos dias mos que no
.

.sso Pa is tíves-Cou, ao anoitecC']', na For,- - .. �. J

taJep:a de' São João, na.. Ur- de .prcs;,cl;:DCÜ. elo snr. Jo{,o se tentado ,estabelecer- um

f'egime Rí;'J11elhantc a Fi�'<'lcn, Em seguida. o Sr. Arrais
, "--------- -,----'- CO.stro". afirmou ü

c

min,üi-roi (',I)Jlrltniôn num carro

.r}(�lo· CorOl1C] Pl(lri;ll�r (janl� lro do -exterior Vasco Lr.j- f�.
....

pelo, para!1c Pr-nia eto B9ta- VÔOS de 'Reco- ·tão da Ci.n�ba. f'J1Le os ll1€nl Pr'e'S'5"&2"
,

fogo, ónde fjebu na residêll� . bras c1!l assocIação de 1m - fr "

,

•
'

C;iç., ele seu tio, Sr. ,,��1.:t,9ni? ",
l Qh�rimeri'i(\ "

i
j}rél1JS3,\Mestra�).gciru na Ar- '.

� : . .", .

-

\1-

"��'
/I f'� \j.' ,jJt.u �_;M'n.tt114r0•.Cl:1?',:M,'Cr ,,,,.,. ·'�'3$.;,,'H!)H)cm(\:�i'r..\>'Í�J�dé(i�:ffi,i",na('bne::;tíi0l).r,(� }, (;,Il�,al' , J _8. �� <t:m.:l�',. _._ ......."......, .

, , C 1
�

'I .'
�

dtllil 1õ 1!.;x- __ - rdadór et)1a- SIlIGo..�_ 2;] 'OE _" J S'ou, por OUt.r;), par', qt!c pita] nU".cii::s ii Q 10 do mGs 'cm CUl'60, "O' JomaJ" 'o R:o
.

.

1 'J,.' Ih,.lo u"',,::. .1'�]r:lC{l'O i}p,1)licou a .n-Ota • c/ue t.n:'!I,15crcvc't lOS ab_aixo:\;a rell1lid� l'lU11'lU !sula. do vóos (li.; r0con:l( dl'(Je·,no e puctc;;se ue l11lLll' ,-,Uua:1O v � - -

'"

upart''I1l.1ento e fi.cOl� s�r- armado, fotam cletuacl 's sistema. económico' Latino- "O grl1po elo Sr. Irincu' Bornhausen conseguiu elege.;-
, .' ,

, toclQ (] !}ÔVO di.n:t61'io ela UDN de Santa Catarina. Milis ctt)j)l'êsa quando êle' surgiU à hoje per· aviões dá 7::'1.. i\mencallo. enqua lleO nesse

porta,:' ineS'peTadaJll€Í1I1f: 'Já J<'rota dos EsLHdos UnIdos,' Pajs cO;lUnual" Cl'lJ vigor o que o oi)hó�io eleitoral, mera (�ispÍltu e.ntre, dois r;;rupos
não, cOl1'tava Íl},;(Ls que fôs, súbre território do' Victl.1uhl re[�i;l,C D tlla�, nüo se po,:!e,' intel'nc", o (,ue mais feriu a scnsibillfhc.1e elo nclCll i:-nllJ (:8,

;;_' " '

ta)'illcn�0 ('oi o comparecimento do Sr. Paulo UOJ'il!W,llSfl1SC �'Jlto, coúfotm�; clp(ermi.- do Norte. 1';nqiJi\llto isso, eol,e��bcr' (JUf� li,1n Estauo
'"

'em l"lorium!'IJolis, durante o })eriodo de l·cali;.�a('fto ela COll-nam ,�PresiderU8 Castelo aviões sl:l-vj('(.nal11j1,�s. bar\] (,e tuL"i1itar'o po,',sa intcgr.1.l' .

. vel'lr::ão: e�se diretor do Bam�o do Brasil IS a/�u!:'aclo de tm'Branco. bri!rciea' am posj(;ü(:';; viet- sua .economia CO\11 econo- .

, 'u!"aclD a inlluênC'la elo sou' C8.]·go na sentido de úbLt�r 'iotO:;e'nngs. ktl,fn-;::r\ ;1Crdiclo ,U';l1 mjas ltvi'cs de outros P::J.i.- ,

péJ.1'a 8 Jaccüo vitoriosa. Para taúto, teria cht.gaelo mesmo fi

Ilw.nh'1' (:()l1 t:�;ç;: os ·[.les!"oa�s com, dh'crsos 'r;ol1vencionais,
muito!'- (lus qW1i:, tr'�rial1l votado em di':ergél1'�ia com ano

�el'i()fe.., eúD1jlJ'omissus que tinham com o g't-upo 1'(::110%·

";Ql'. Pé/" ,h;Ult gi'uridade, o assUl'1:to esLá e�l1do' olljet,Q d"
arlüii�f' pura (:í'eito de exame da cOD\'fnlêncj�l, de S'lU Cl)�
11"1 irLt:tJ.'iUO ,!o presidente da República."

:::-:sta é 9. noLa publicada pelo Mgão ,da im.l':)l'{)llsa gua·
nabtu-'ina. Os comenLúàos ficam a. cargo dos nossos lei-

N�TAL, 22 (OE) .:_ Foi

inaugurada a reunião r1�

Bispos do Nordeste C01WO

cada pelo administrador

apostolico de Nata� e 88.1-
, vador D. Eugênio' de man-

j o Sa leso Purtlcípam .ia
con rercncía vín te prelad o=

e as reuniões se prolong ..,

râo até dia, vinte e nove (;,e
'abril.

,

"

_,. ... ..,.- _ .��_,t .. '"_ ... '-- �_. ....". __

\ '. '; ,
r.

o a]xr,tó,nlerito, em POli'
eo tnupo, ficou repleto

.

de
, jf)l'naüstf.'s, :1n'ligo< e pa,ron
't(�'i do Ex-Go,-crnador, C!lJe
('�1f"goLÍ às UJ)1, lÚul 'à Praia
(I" U(Jtalog-o. Réspoildendo
'üs ,il1t1l1lera[, perg;últas qu.e
11'10 fazi[\ll1, quase uo ril0S-
1�,10 tel11po," o St. l\'Iiguel
Arrnís pro!;ul'ou. evit.m'

'

os

pronunciamentos dH ordem
]}olítiCit, afit'maTldo 'que fó
ra muito bem tr<ltaclo pelas
autoridades mÍlitares.

Rioçrandino Kruel hoje e'm
'

Macei'ó'
,sranqino' i{j'.t]01. fúi chamB',
elo j)f'lo C;úlvl.'l'uadm· tui.z:

l\<fc\Cl"T('. �:: IOF:) O,
,,]1(':'í.' rIo D("l)artfHlwnio Na-'

ciol1al dc\.E'e�nl'tilH"a páblí�
ca e:1t:\ sf!J{cío, e:;peni.clo
f'\I1Hml1ií Cltl 1\1uf'e;ó. Pw-
tcndr> úof n�1) ;')(1 ballc1ftis- tÜl'io (IR Se;;urança, sr.

1110 no Estado, O Gal. mo· LuÍl, L\Ugit�to c Silva,
_

�.����-'

O Ih. I"ADM'.I,S� l\lEL a sobJ'��:h êlWi'A tI!; estranho anacronismo. �ão parccç
I'J � _\ f '(UC, cm I:C\'tos sdol'cs, lenha ha"ido comprecll"iio do

qlle 11 RcyoJw.'ão se llrollõe modificar ç inO\'al" allrbuJo
jÚJl{'ias all1plflS ao tlomínio democrático ul)jdho, ])ara
(jue !) llmhll'n�1' mwiol1ul seja }lurificado.

, "

O <'w;1�plu aí I'sl..í. tom sinais "cu arJ'ii'I'e", dt" an-

h",; d" 19:;0. 1';)1,11 a. sóllrl'Yixenci.ll Ou a l'e,cjyeSCcllcja
o;j"idcllÜ' de ',JrIJCl.'s:ms .sll])el'ados, sa]utarnwnte· argui,

-

"atl!)s pell) Ü'llljJO c pcJa evolução opt'l'ada. \(i'1l1'<;'� ULi:j.-,
zandü (>s mesmu:;; expedientcs, sem indagação �los .,yd,
to" {' l'f:n,;ücs fIU(' pussibiJitem. ,'\lan:a-os, Ui' l'c'Slu. um

de:<;lU!'i(ÜI, inescl'ÍlJmlo. <le gl'oss6ro cakulismo. ílue lW"

rece extint:J,
'

Co.val";ll1t i. ,qLÍc. deseja a

pUlli';ào ,de todos os impl
cac103 na 1ll()ttc, elo Socre-

tores,

, '

�,Jais de lUlla vez temos trazido â balha o tema, que
UI''''f'' t· ..,�.-('"th·-;;(', sohrduc!o nus mln)1t'l�tl}:O; ..urH:'dof" da

f.ô,·{'" Ik IllJllldan1I'11tu, como e:qJl·essa,o. (lC dc!iya ma·

tUl·iulJ�!c' r{.J.íika. Enti·nc:j(omos. e �'nH{""(,O ""111 .' tlüdda
1I!S, "spíl'iiüs .'cHetid",s, que há 'Presc,l.'j�,lÕes fbmdom)' de
liu>itcs a manifestaçõcs lJartIdál';as.

Catla ll::u-t:1t1o., assim, lIão se coitstií.ue upcna", um

potencial de YQutalles subordiJiadas a regl'as programá·
ticas, com di.l'drízcs atuantes 110 exercício do' sufrágio.
Toma·se. puralclaille'nte, uma (�scola de ciyis1lJo. à lnar·

1','l'm ri .. características imlh-hluais. sob princ1pios ado-
'í'('lIia'be, assim. pelo achincaUll'. pcla ca.lúnia, pelatados COlUcO base fw.ltlll.mellta] ê não dr\'em ']1cm podem �

deturpação da n'l·dade. como em clut'o·etielll'tI euni ,I.!IH)se.)' truncallos. 1ll'1U UICSl110 Uerati"mncnte, nas emer·
'':'c �yj{\el1(,lt'J1} certas fjgm'us. d� �j lamclltàn'IJ1l(:,1I te ri-gêneias eleitorais.
tJkulus_ I' 1)1(!l!(oCl'es, tJuniuui,. a obra ímpar c a ])cr:-"o.

.\ v:rÓpri,. fundio, agl'cmiatiY:I, gl'cgál·;J)., importa'. nulidade tlli sr. Cchm Ttamos, ao çl'ua:1 um !'st'orrío t'i\l-

em desígni.us apc!'feiçoad.ol·cS, COl�l itlflnênlJia ,)�an�all' l'l"eenuedul' Ilu[úwl e 11.1'11 acervo dc :rcaliZaçõc:s ill!11BJo
te na yidil delHocl'áUcà1 110/sentido anw10 flue o l·cgj· slonado'ras do pfÚgT('SSO lt (Jue' a'tingimos,

.

concederam.
1))1: encarna c COJl1(lol·ta. Todo o "élan" ]lartid:irio, ('lU justo:s. c altos titul,llS de benemcrenciu.
sua eQJltextura, como em sua }Jl'ojC\'âo. não !Se coudi· De tais 11I'OPÚ�itu� il'ullS.lJa1'eCc um biliar rancor
dom!.. des:-;urtc, a sentimentos, llel'sormJistas, f'rcIIÜl"l1te· per'Somtlbla, ao 1111''-;'110 it'JTI})O que um defOl:mauo jui·
mente He!;ítil1lus.' os quais, de fOl:J;m latente, c:stimu]alll zo lia cUJlsdênda, lWlm}ar, sob a cOlwcJ)\'ão de filie as

e OC<lsif,mull os ilissítJ_ios fmgmel1tadores, arreml'tidas agl't'ssh'as, cm' feitio alJaSf,ui,nudo e fUllfli·
Não e�;tamos a obsen'ar aqui rat'os· OlJscuros ou do 1'111 sOh'ciSlllOS lmhl1al'es, llossam aliel'" l' o :-Óllperior

d('scouhcddós, lwm destacando efeitos \'jsh-d" aflS me· (' nll1>,l'c jul;;anH'nto fil'1llado e cO.IJJ'irma(Ju Iwlu ('spir,i-,

110S analjstas mesn16. O (Jue jl1)}Jorta, dl'uh'o, das exj· to .iusHcch'o e jJc1a gnltidão sinccl'H, do »1>"101 cata,l'i,
gêJlcias da sàdia (loutrina, é' c{luaciO:nar 111'oh1emas, de llCUSC.

solll.c;ãu' à mão ,II' colhiir. )ntJ'a t]ue se al):mdOlw. cm ue· N:in Ú j)ossín'l flue. a determInado pariid(). esse
rin.ith·o, li c1'osta <pesaua dos costllJ]H�S (�e:qJetL;cntl's :pl'o{:('dhl1e1110 tortlll)�O 'dum iJ� seus '�neUlbros, (IHt' se

"iciaclos, illhaTlllihúco's e att( atentatórios da Ilos<;a t'VO' lUZ pl'eemÍlwnh', l_)os:-:a ,'aler por uma' substituic;ãu do
lU�'ão lJolijka. DevI!-sc tCl' 1'111 conta, ainda, flUl' a nova _Vl'OCCSSO de lI.,;ão e conduta flue ']lretcnue rel'olueiol\á·
nr!lcm t.ra(.'ada {Ido mo\imento !l,c rnaq'o sc c1tstanda rias. de n'1� que rd'ogc às uoriults lícitas (1t: caml1lm1)l!
l�c('l3tuadmnt-llt(' dos usns e 11rátkas n�(�C�Jltel1l�llje de!'· Ilolfiiea •.'11\ campo ahe:rto e à base dc proyu:;, ,-,isandu
,·uidos. Dal. turn:.tl'·sc hlevitáycl o llnwes'So dI' i rI','11W'i: !';\('Õt�l'h'!\m('l1tp a- .Hfamar 'rCl.luüJ,{.'ões ad'·t'I'sú,·ias. ohs·
eaf.�ão cum . as jniciatiyas transformadoras em alluu' (.·un:c'_'IHlo i-ntahllC'nh: os ideai.s flúe llei"rilha e (lue uão

, mento. Jlodl'm l'('sh'ingjr-se a sbnl)lcs e inócuos tropos verhais.
Em cada partido, natural é que se façam l'cali<Ludc É tempo, st'guramentc, de se estabelccerem lindes

as normas diretivas estatuidas, seiu,. as inien)l'etaçÕt's às refregas }lartitlárias, evitando-se .o dCsl'cslle'ito com
el'entuais ue industriosa hernlenêutica, a favor de ma·

'

que se pl'etende atingir o p:r:imçiio llJalidatàlio do Es·
llolll'lts particula:rh;tu,s, itiola(Jll.8, e 'lue' cOlldQz'_'lll ao au- tlldo, mau, retroccsso de costumes ,que colide, com o

t{l·cnt'mlJul:'cim.cllto, Essa r(�alidade' só poderá. ser con- imperaiho atualizado. Porque, afiua), não é com ,dt;,s.
sP!;'�iitla súll a l'igit1cz d.os pl�j1\{�ipios' teôri!'l!l)lC�Jtc 111'0_: JH'hl1Vr de at',tu 1", (�,.,m� �c IhJb'1mg�!!l; /� :,

ch;,nwiJ'):,. Ol,:it;l1tan'" "i'; Clótontdll eOl)) '�1 "l1�IIÜI'a> l'SU.1lí1.lat:la.' �í:,0l!1' os ;i.fli:mItos. i(J,"líê� �.' ,:,'
'com u,. súlis,ÚI,TI�1 ú;.t ui iosW.auó ill'd'rcil<la' :llÚl:l.' 'S,e· .' ües;

;"'I�:
.... ' ,,��.. ..' \ " �l � �' • '-,.,',.t,

t.I'olmy'hit j·,i\J,i;óni,o;s .:;oli.tlalllelitc "ç,o!l;,!LJ.iliúQs -'é, .:."'\'<l1u ·S .

. " t'.,. � "'- /,�t:" H" "\' _ '�! , �'la�l<" \.' li! ',c; 'iu,lliuUllueíité, c,l.lnsâgr;illu, (' i(ií� ��\.. ',� :\-'
, '�';Í" '.� ',�'" J;:_ '�"i_'�. 1:;1' 'ii'

��������� ������.�, �

�

'Não houv,e fenfativéf de naipe
0(1 Bulaaria

. -

ra criadores, ela zona ru,

ral, e também, contribui
com �alguma positividad'c.
No ano de 1964, "rcalizou

n empréstimo ue 14 ternei
ros., sendo doze holandês 'e

duas ele mca jersey. éste
ano o meSlllO prog.núnu :ie

eU1!)réstimos 'de terneir'ls,
aprovadd pelo dr, António
PicheLti, atual Secretário
ela Agricultura, iniéiou o

l1l0vimcilto de erÍ1préstimos,
dando maIor énúl.se, aos

,criQ,dores desta Ilha de FIo
rianópolis e' seus arredo
res, de 'vez, que especifica
,melÚe, pa,ra maior 1110vi->
menLação de animais, o ,00
verl1'n.dor Celso Ramos, in:s-'
tLtuiu a Aútarquia UBL
Projeto Gado Leiteiro.

.

ConfQl'l11e d.etállw da in
formação prestada pelo
eng. agro Ezequiel Maia Fto:
lho, .Supervisor do Proje�o
Fazenda Ressacada, o l' ,-

S0PHIA, 22 ' (OE)

gram1a de empréstimo, vi3a

'Icontribuição nó melhora
inento do rebanho leiteiro,
através' do animais de b08

J�nhagem comprovadamen
te leiteira.

Sepultado
Pafados
mIENOS AIRES, 22 (OE)

--,- Foi seoult'ldo esta ma·

nhã, o líder socialista Al
fredo Palácios, falecido an

te-ontem, cujo corpo foi
velado na Câ,mara dos Depu
tados. No velório, ·houve
Ull1 incidente; , quandO ,jo
v.ens socialistaS retiraram
da câmara' 'ardente, uma

cruz aue ali' fôra colocada
a pedido da família. Os ma

nifestantes justificatam seu

gesto, dizendo que ./1lfredo
Palácios, era ateu, e recusa-,
ra aos Sacramentos.

ra o aCaba de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Com a gentil
.

senhorita. Veralúcia . ele

O tomador do empréstimo, "Centrais Elétricas de$rin· 'Martins Faria, ajustou .núpcias, Q,'sr.oRober-
ta Catarina S. AJ' (CELESC)'- utüízarã o dínheíro . no ,fi., to.'., Salgado Klaes. .

.

nanciamento de todas as despêsas em moeda estrangéí-
ra de um programa de expansão de 15 milhões e 600 mil

'.

O noivo é filho do 'nosso 'prezado con- dade.

dólares, 01'8. em andamento'. , ..
' t�rr·ãneo.,. sr.', C�.l.. D.anil.o Klass, Secretário Por l[niverSttários dei. A base da' soe'edade é 11

, ,. .
. SBDTFP (ESpe:clal para "O. ial�ília; que .é, Pl{tcri.l;;·, e

O programa tem por objetivo integrar. sua capacidade," . da Segurança Pública-e de suavexara, 'espo-. ESTADO").,:.. iióh �JUito� :ispect03".:',ur..ie-

gerador� ei:e.s�e�te" sua.s l�nbaS_de,t�ansmissão:és��'f�-",·s·a, �ra.·Nànêy. SàlqadO'iKlaes.:.·�· ':.',' l" ".
"

••.•

:.�: rlor ao EstiulO. -.f�:õtci..não
de de dístríbuicão a usma termoeletnca de Capivarí (SO", "

.' .',', Ci" . l
: ... .:: '. • : FINALIDADE PRIMOR�_ .,." :pode intervIr 11,1 ,foalb'it0.

TELCA), em Capívarí, sinta Cdtarinfit. " "Ai nOIva, fJha' do :,sr. Roberto 'Rodrigues
'.

DIAL ·rio ESTADO.: res·trito e riatl�rà1. da ta-

O Estado de Santa Catarina,. situado entre d) .Rio ràii�, : 'categorizado ." fiÜ:lCiohárío .'da>':ágêh���a ". ). milia, corno '8, f�':iú��<lÇ'b �]'l

Grande do Sul e Paraná, cobre uma área de' eêrcaxíe ..
, I

' I-d' 'E
'.

d l' de
,'. ' ..

;. ,'. L. Sbrgiq'.Solime,{ " 'prole, a niaml��n,,:Ctb
.

dos

95.000 km2. ?Ca
'. O' anco' O J3rqs.i e' te sua exma: (�.s'\ . c'ostumes sadios, etc.

Atualmente, a CELÉC .dtstríbui 80, PC)}: cento da;:ener; . posa sra. Mar:a IlÇl: de'Martins fatia,., A noção. que ·bojE' C'ori":l'�: .' 'A: reunlão d<\'S .. :f�lníUnE;
gia pública do Estado deBanta Catarina, através-de cêrcà' .

A:
..

-,

"R b
'. .

Kl"
>." "

1'· mente se tem ,:db Elst':l.do.'é .rorma a ,':3cle:'\Q,d.} - Cnp.10
; 8 o

- 10'3' lc lid d' A' t' 1
.', i·d'·"d' '. • 05 .no.:..w.o.s '.0 ert.o.

.

a.e.s..··e ·Ve·.r·� l·'.l··ci'=' .

.

. , .

f
.

,., '

ne 5.00 CQnexoe� em ." oca 1 a· 6S·. :Jl ua· ,capácl a e' .

'" ""

.. q\.l.e c'êle eri.'l:ana-. tôda :\"'vj'-', 'taL Em·borll: n,:' fim;na, E:e;8,

instalada em 'todo :'0 Estado, c6rr 'utna populaç�o 'de ;ap'r'ó� 'F-ári-a,,' os. no:ssos GumPtime�tós>cbrri \roios de da: ,da Cla"fi:l)� "'.
. :. ·'tuna sociedade, l�:>,tural, fIa

ximadamcnte 2 rnÚh6és e 400 mil habitarite's;-' e âa 'apenàs :. ie.liCidad€s.' "c,, ••.

':." .. :""
.

Portanto;; 'êle.'deve clírí�: \ não é compleh1,:;, .. N,eéeesita
)01.500 kw ..

'

'. '. l'
",
..

'.�
'"

.' ".:> ,c'
.

,.
.,

•
,.' gir, contrÓ.'iH;�" "i8�aii.zil):, . de' outras :;!Ql:'iêr1.a'de,s' para

EspeCialmente, o projeto' consiste n8.' irista!iJ.ção. de ..('.
. ,

, .. r�primir, óprig�.r r; (irdêf1�.r
. �r(a. .�o�pli:�nlen·('lçà;),,· ('0-

931 kw linhas de transmissão,. construção .de :9' sutistações ALVARO DE CAMPOS LOBO NETO. . em matéria de J. Ecoly'ill!.iã; :'nú)' ·por ex-empr0, da Igr�l'J·3.
e execução de melhoramentos na." rêde 'de distribu'i.çã�,·

. ',. . "-" .

".
"" ..

d d'
.:, t-eduéação", 'polikca', enfim:, dá .. soclê a e ev;!, c r::.

bem como. a aquisição do equipalnentó- geral"'e serviç�s todas as' :atividade" rior� C��o o homem (; ·d:.>tado·

necessários à realização do projeto.
. . ,

'NASCIMENTO mais de um p?ís. O ?ctler de vontade livre e de ra-

,
:

, . Público pensa, �'st\lda, pla- zão, tem a 'capacidf1,de ãe

MELHORAMENTOS E DlyERSÕES No SuM)istrilo" '. . .
'. . neia, e�ecnt". Os cida(1ãGs. conhec�r, de" módo .objet:!-

d.::> Estreito: foi, pela Prêfeitura Municipal, pubHca.do "€di· \
.

Acha-se ·enriqu.eVI.·do: o lar dó nossó' 1r)l'e- l';ulc1a 'mais �5c ,'lo c]ue PE:c' vo, .às coh;:all que o rer('.[lnl,

tq], docrctanclo de- utilidáde 'núplica, terrenos alisituad�s' Al
.'

�� "'zado aml'go e c·c.n'ter·"'a";n'�o ··A.Iv'aro' . , H'e··.'nl'l·q·1.1P ças dessa e:1f.:..r0r.H'�er.l bu- cabe'ndo' a e e, 'em p,:nne!ro

Para a nova Estação. Rodoviári<> 'de Florl·anópo'·llS'." .

. .L -

'

t"'
.

d tP�
...,. . . rocrática lod(')�pojerosa... lugar.,::t. ·areta

.

e mar:· < • ._.-

-C�ntinuam. sem par.a,.da.s, os. tra'balh'o"s 'd'as' a··v·e·n·.I·d'a·s' d C"
..

L "b" '. "d'" (-". ", .'
A ',:." D

.'
.

I
,

. e. ampos () o e e .,sua .eXIll:R. "e�posa na. O ir1E'al _jo Est.�,d.() S0r;a se'e 'ori?:1ta>se na 'lh a

norte e "I que contorna a parte sul' da Ilha: E' trab�lha ." .
,. . : ,'. .'

1 t
.

E··t· 1 1) "f
L 'o' ê. -�,

se em ritmo "Celsoriano".
- Eliane Maria, Reitz de :Catnpos, LáQÇi; porÍ1 o estabelecer

.

,', romp e a. '. m' ,0(.')5 :.I�: 'Jl., '.' cu.

,
.

. .'. , . ignaldade CDtl>l� \)S' cida- q'Je O iB.Ü:'1I'ltD ·1.:',) i'éja
- O trabalho de calçamento .continua no E.streito e n'ascI'mento de um ro"bus-t'o ·meru'n··o "qu'e la

.
' . " .,.

.

, .'. '.'
: .' '. 1. dão:>. Seria _.!Jowü'\-d atingir autQ-suficien1,-:l,. :,t' ,UIUl.la

aqui na' ilha. Bem adiantado.
.

. .'
. "

.

d
. ·p.:;a, bastim'a',' I .r,e.c·eberá.·. O ·n.o.tne··de...::··Alv·a'1") o'p o bem estar, q;,<ra.!. súwen- deve :air,p'3.r�v·l,): �uan o

- Os passeios estragados e' q'ue enfo'."'.' 1.']1 ;l cidade ..

' -

d
.,

"

.

te tomando ;�otno base a' estas' não· puderem everJ.

estão senao. reparados 'pe'los ,A".·", ;:il,;,·.,:_,,'.tarl··o·s· ... ' Am·.-la CalnpOs L'obo 'Neto' '.
"
..

.. _ _ "'.,
. >. '. -igualdade aDs")'.l:�?, d,Gs ci- o 'Estado :?,gl('. E' ·estt)· o

porém, existem trechos inj--:. ".:; ü:.: cúiçadas que; con.ti· O f '1" d' d
...., ." ..

.. e iz ..evento... "Q,cotreu ia:';17, o "('01'- dadão.�, desfc'.lb;n,\'o v::dos princípió dá Sl1osl.ui.aneoa- .

nuam corno _ esta"am Fel'o's f'azendo poças
.

..' .
.

". Está de' parabens o casal til. E.stará em pauta a oro

,
' .

.

," ...
.•

' I.
.. ...... .

a',·· 'l·)I)t·t\l"'l·rhd�- de., "'ITla< 11';;,.,,:,\li11.entJ exp.'-
_ O serviço de entregJl de.leite a.domicílios 'contilÍua rente na' Matel�ni,.1açle.Ca.rinela'Du.t.ra.· as mesm ".' .....

' _. u,,,v.).
J. -

1" Josy de Oliveira· (Maryse), q�estra de Aldo GonZaga.
4 _ Aos dtécrli.cps-blH'GCl';J.- citadú e d23·�·'..f por .:'J0

no mesmo compasso de espera ·que o preço 'por litro seja
"

, "O ';ESTADOn -aO 'r�gístràr �o';"nascÍlnen- tas", que devem' di':"i'ir XI e Joã.o XXIII.
peJo nascimento de Suelene,

'
-

majorado .
.

' "

.
.. . -

-
,

. na última quarta-feira.' na
.'

. . '. .'. '
.

'. to·'. de··Al.va'ro: de' . ·Cp·m··p'
·

.•.0·8· '. T·O·bo·.·.'...N·e··to··, 'a;ug.ll- imp'es�oal p
..

;1;:'Ô11l1�
.. t.unw 1"e Vemos" assim que J, V:d3. .

_ Televisão?' �elespectadores e telev�sionários, .. pa- .t:::J
..

. , .'

.

Matê'rnidade Carlos Corrêá.·
. '. _

1.' ". ; '. '. .' o' .

• •
o governo, cg,be, Pl'l" melO ... de .

uma' nação não n2.see .

:�ando prestações de seus �parêlho.s mudos. Até' quan· ra-:hs' futuro .prom�ssor; .. apresenta fe1lClta-, da �egislqção, >axaç5,(), pro- de _cima. par.a baixo isto é, 'i' ,. . ca�� �h�:�S���:r��L�:���
.' .,

- ::olls·:,orgulh�os·...o·'·.s·,"na''-pa'_e's:. 'e'.'v·..entur·o·SO,"� pag�nd.á,
... edll.ca:.J0."rc�:1tr."õ,. do Esta'do, ma" 'de': baixa .

E com

�A
te' 'punhado' de n.otíct'l.S,

'o' sei:Viç.o da coluna' çoes aos· ;:, _

._, . .1:",. _ J
• ....'

•
.

"d' . reira da Fonseca (Janile),
.

. .

..

' 1e vocaCional, e:.,.�: •. dl....c.n�- 'para cima, ou seja ,'1n- .;E'm·Lag11na, [0'1" alta�ente
.

d
cl1eít�.._

a pont' ·f\nal. ....
.

.'
. . ,

.

.

VOV·O'S. .�.
;" '. " - r I A" Jantava em companhia a

,
. I -

<
.. i 1 t:- '. \

I
'

' ....
'

.. ,'':' çar esta i!ru�a)r.h:'1; !wc('s�a dívicfuo; da far.üli3., para. recepcionado o "Presidente senhora' Deputado Rod.rigo
'" •."". .

....•
,'.

• ,':"�, '1." •·• .. i-·\ �,,1,.1O!H> ! as' s.\socia"õcs 'n'uüo:e:;·i·tP.-
,. ., .

.

' ��_...��.�. "
••

�� l.ivre elt-p��;;a: �" f;:.('�lf' se cheià���,�":f;�là(l. r doJI\P�'!'"seÍ).hor j\lvaro' Lôbo (Carmem) e a srta.
. A�tÓ }terreira, que:' víSi·- Alzuria Cunha .

.particular, 3. pmpr:eda;10 consegufnt"), a função ri,. tou aquelll cida�e em éom-

privada .devem se.�· tolera- morcUal '.)0 Estado c su)Jlc-:- panhia do Secretário do

das,. eRquarito (;. Est.aqo· tiva, js�'o �. ,.:)111 i')im�<:�jJar Trabalho, dr. Roberto 'l\fat:
não �úder ar.c,\'r L!!JlTI toda,> � inicia'tiv\l. pf,.rt,i;:u\ar. ta e o senhor 'Anibal Bote·

as atividades i!�ntretai.1:io, 'Ao' Esr,OJ.clo càbe ámpa];o,r lho Pài"a, :"Inspetor. Geral

devem se� fisca'Uiad'as J:;a,..:' sem tolh,�r, �ncentivar sem . do IAPM".

.
ra que siga.m: 'as, l:.órn).Hs e coagir, cOLngn' f;em. d?S-
o planeja'f-er!t'l estatélis, t.ruir a ini.�:'.Ii,;.'/;t parti;:'Ll-
Obtêr a "''-l'orr,:'':t·) ctPS'!l.."; lar. a pr('�'L·!ed:�rl.� lJrívacaV

entidades, que CJ.Ul'mn rJp- e. as soelwlacks interme-. Procedente de São Paulo,
.sigualdades entre os c�C:a- diárias. . chegou ontem a nossa cida·

,dãos e ihdependência. cm E' na ('�Jm.t:;ll1t-:: atualiza de, o dr. Aldo Luz,
relação ao Est.ado, se ati- çã,'J de SlHS �apacfdades
gura 'como ide'!l. intelect�l8,':S, e 111. af�r;1Ia-
Quão ,diferente ê c con- '\

ção de. SU�'I, vün�'1de, que. o

! ceita de Estado, adm.itido homem se;·:J.t.fl-se· rea1izadb
.

pela doutrina Cató]ic(l. e e, feliz... ",

• pera bom. senso! Deve, pois, ser a primE!ra
Como ensÍll;t t\�fí..o XUI e princl�)'Ü preocupa.G�.o'

na "Rerum Novál'l�"l1" 0. r,a tio Estarí) gamnt-il' a plel1(t
"Immortalli Dei". a ,0.';(:'- l'berda.çic t' eom.;tanre enri

claQe é posterior rJ) "�f}- plIpcimE'nto d?, liberdade

mem e formou-se n;�j 1:"" 1- hllma"'ll. prn110rcionn.da pe

mente não '. pa ra "h<;')l'\'(�- la faDoj!:? garantjda pf;!a

10, mas para ampa ró -lo e prol1,,;orhrl � e l�.ri;sen>Hda

aper�eiçoar "na perwnali-' pela t.rRdie;i.:).

OSVALDO MELO

OS DOLARES VÃO CHEGANDO CADA VEZ MAIS E'
!
-assím, que, 8. imprensa carioca' de 20 do corrente m�s,
alude ·ao acontecimento:

BID: USS 3,5 BILHÕES PARA SANTA CATARINA

Washington - O· Banco .Interamericano de D:esenvo1-'
vimento (BID) anunciou a aprovação' de um empréstimo
de 3 milhões e 500 mil dólares, de seus recursos ordíná
rios de capital, pa.r� ajudar Q financiar· um projeto para
aumentar a produção e melhorar o .pistema dé,dístribúh
ção de energia elétrica no Estado de Santa' Catarina, Br'l.'·
silo

NOIVADO:.

��.'.....�.-' .. - .. _'",."",_, .,

. ,'Feitos um para o outro ... SUBS afinidades
e predileções se traduzem pelos m'esmos gostos ... pelo
mesmo entusiasmo pela vida ... pelo r ,lesmo cigarro de

fl,lmos selecionados. suaves. cuidadosamente combinados.

cigarros

woo
uma tradição. de bom gôsto CIA. cOE CIGARR.qS SOIJZA CRUZ

-!':'i'j'<f_'. \
'

QRBE PRE;SS - A Refi - Gazolina comum, 121,4
narla Presidente Bernar-·· mil metros cubicos; QuerQ

. dcs, do Cubatão,' em teve- zene, 9,9 mil metros cubi

reiro últímo. colocou no cos; óleos combustlveís,
mercado produtos no va- 159.922 toneladas: Gás li-

101' de .36,8 bilhões de cru

zeíros. No mesmo mês, J

processaménte de petróleo'.
atingiu 523,.925 'metros cú-'
bicos, com os seguintes ín

dices ce dertvadós:

.quefeito 12.712 toneladaa;
asfalto, 15.735 toneladas;
nítrocálcio, 6.24;f toneladas;
óteo diesel, 116,6 mil'metros
cúbicos.

COMENTANOO··

(

Usina de Acucar Adelaide S. A,
,

.

EDITAL
AssemIlléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionisTa s cl:.�sta S0cieda

de para a Assembléia a. realizcll'-se em sua sédé social, ·em

Pedra de Amolar, município de Ilhota, nêste Éstado, três
(:)) de maio de HJ65, às lfj horas a fim de deliberare� sô

bre a seguinte ordem do dia:

1 _:_ AJtera(.:ão. dOR estatutos socilUs

2 - AssuntQs de interêsse social

Ilhota (Pedra de Amolar), 22 de azril de 1965.

ass:
.

Eduardo Brennand
. Valério Gomes
Cesar Bastos .Gomes
Paulo Bastos Gomes

Açuca'r Tijucas S. A.
EDITAL

Assemblé� Geral Extraordinária
São convidados os senhores acio�stas desta Socieda'

de p�ra a. Assembléia Geral Extraordinária. a realizar-se

em sua séde SOCL'lI, em Pedra de Amolar, município' de

Ilhota, nêste Estado, no dia 3 (tres de maio de 1965, às
.. 9 horas. a fim de deliberarem sôbre a seguinte. ordem do

dia: ..

1 gj Alteração dos .estatutos sociais
.

2 - Assuntos qe interesse social

São. João Batista, 22 de ab.ril de 1965.

ass:

EduardO Brênnand
.Valério Gomes

)1
t

. I
confecimentos'

�I'U{�
Sociais

O jantar do casal Merlin: Um maravilhoso "büffet", e

bolo com velas, cêrca de 100 pessoas, entre as quais as

mais ilustres figurar da "Classe Médica", p!.lrticiparam da

recepção de aniversârlo de casamento, do simpático casal
DJ.·. Eros Medin (Ketti). Entre os presentes: o Presidente

da Associação Mundial de Medicina e a senhora dr. Antô·

nío l\lmúz de Aragião; Dr. Fernando de Oliveira e senhora,
Dr. Isac Lobato e senhora, Dr. ZuImar Lins e senhora; dr.
Roldão Consoni e senhora·Dr. Leo Xavier e senhora, Dr.

Mauricio Fernandes e senhora, Dr. Alvaro de Carvalho e

senhora, Dr. Geraldo Vieira e senhora, Dr. Lauro Daura e

senhora, Dr. Newton D'Avila e senhora, Dr. Perey Borba

e senhora, Dr. Ernani Santa Rita e senhora; Dr. Ivan Bas

tos e senhora, Dr. Waldemiro Dantas e senhora, Dr. Clau
dio Di Vincenzi e senhora, Dr. Nery Rosa e Senhora, Dr.
PrisCQ Paraíso e senhora, senhor. Ernann Becke e senhora,
Dr. João José Schaefer e senhora, Senhora Tereza Corei

ní, Dr. Alencar Souza e senhora, Cronista Celso Pamplo
na, Lúcia D'Aquino j),Avila, Luiz Fernando' Di Vincenzi,
.Júlia.. l\'loura snva, Roston Naséimento, Regina D AquÜlo
D'Avila, Glorinha Santos, Claudio D� Vincenzi Eilho, Tere-

·Z:l e Helena Amadeí e Silva; senhor e senhora Ricardo Lu

bre, Maria Perpetua Silvestre, Dr. Carlos Alberto Lenzi e

senhora, Dr. Mál:io Mussí, Marcelo Daura, Dra, Wladislava

l\'lussi e .o Dr. Hélio Freitas e senhora, o casal que tam
bém' comemorava aniversário de casamento. Os "Cantores

da Ilha", c.om um bonito e agradável repertório tnovimen·
tara� a elegante recepção até altl.t madrugada.' Está de

; parabens, o casal Eros Merlin (Ketti).

--�---_.< ::: *:� .

-------,-

* :,: :;:

* ::: :::

,.

Pelà imprensa' carioca; fo- .

mos iuforlnados. que fale
ceu no Rio de Janeiro' na

Estíl semana está em ati
vidades .com a exposição do

"Kenel Clube de Itaj'l.í" o

senhor César Ramos.'
.
última semana,' a

.

1.a Miss

Brasil, Violetà de LIma Caso

'tro, eleita em 1900, concurso
realizado pelo jornal "A

Rua do Ouvidor"

Domingo próximo no ,Li
ra Tenis Clube acon'tecerá
movimentada tarde Infan·

.

Impressionaram muito

bem, as. sérias palavras pro�
feridas pelO Presidente, Ivo·
Silveira, dia 15, na Instala·

ç,ão da 3.a Sessão Legislati.
va, da 5.a legislatura.

:� ::: ','

Aniversaria,.hoje, o discu
tído jovem 'Sérgio Oliveira.
O acontecimento será alta·,
mente: comemorado:

" /
I

Na cidáde de Lages, rea·

lizar·se·á hpje, a cerimônia
.
do casamento da srta. GIll
dys Schenkel, com o jorn!l'
.lista dr. Antônio' Fernando

.
'

do AlUaral e Silva. A rece}J�
ção aos convidados. dar·se·á
na residência do Senhor e

senhora Ivo Schenkel.

***

O" senhor e a senhora dr•
Odson Cardoso (Yolanda)
estão de parabéns, pelo nas

cimento de Adriana.
'

•••

::: :� :::

:Realizar-se-á dia 1,0 na

singela Capela d,o Divino
Espírito Santo, as 10 horas,
-a p.erimônia do casamento
de Maria Luiza de Oliv.eira·
com o senhor Michel Cnri.

�s� Maria Steiner, ama·
nhã, recepcionará o jovem
"Society para a sua festa de
15 anos.

No Teatr9 Alvaro de Caro
velho, hoje dar·se·á a estréia
da peça "Reco·Reco" com ó
Teatro Cacilda Bec·ker. "Re·
co·Re�o", terá.a direção do
consagrado Walmor Chagas.

J

4 'bonita. senhora Ivone
D'Aquino D'Avüa, foi hotne·
nagead3 na recepção do ca

Sál Eros Merlln (Ketti), e

apagou o bôlo de vela.' ::: :;:

..

27-4 1

í i� .!I' :�:--�
DIA - 25 _:_ 15,00 horas

'

FESTA INFANTIL DA PASCOA
11 Mms 'DE MAIO

DIA - 10. às 23,00 horas
.

BAILE DA ENGRENAGEM
DIA· ':":" 8 às .23,00 horas

PANÇA' DA CZA:RDAS
..DIA -1,5 às 23,00 noras
t,· ""'" '.

·.BAIL:E PA.Q,t\VJJ:IRt\.
. L ..

0 .;;�. ii y,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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sumo e de bens de capital exportáveis, quídos bancárros para eví- tor produtivo privado a ção, o Snr, Dcnío N::;gnp'
eda nacional e em moeda .cípal desses papéís o melo

para evitar' descont1nui�u-, A, política do Banco Cen tar 'que os bancos eomercí- trabalhar com um ritmo viu na criação elo Bane
'estrangeira à realização ;/) circulante; '- �,em conse- de na produção e no' em- 'traI deverá satisfazer, cana ais tenham qU0 observar de produção inferior 'j;) Central melhores horizo

ORBE-PRESS - Por o.. lítica de aplicação por ês- quêncía, teremos propicia- prego e tornar desnecessá- presteza 10, eficiência, flu- uma política, descontinua compatível 'com, ',OS ratôres '''S para a economia nac.
casíão da posse no' dia 12 te Setor, Além disso, íncen das as codíções de dírní- ria a estocagem excessiva tU::1GÕeS na demanda 'de pu do empréstimos, que inda- produtivos dispanívr:js.' al.
do corrente da primeira di tívar a utilização de-- cri- "nuir .substancialmente o de produtos importados e, pel-moeda e reservas de li ziri_a, por outro lado, o se- Ftrralizando a sun PXPO"l

�t�!�;:\;�T;�;::��
.

;,Il:�I���:'��;���;i ��ifJ:��[���::�i��;[' In'dusIria ..Miinu-ara de apare lhos- de�teIecemo-nica .-
senhores Casimiro' Ríbeíro, tocos inflaclonárros x.exts- ·cursos de capital, sem n03

f"
,'.

B

;ii�t�::�s?;f;:;�g:�� ê�if�P:l�:::;��� i��T�' ::::::�m:::: ção e etua Exportação para oveRta g' IISeS
Central qual seja a ele ::Tis. Deriío Nogueira' - ':captadO

o

.também o Gerente fínan- ORBE-PRESS - HUZ>oJ"- mã e a Holanda, Nos pro- cão dessas. centrais não víncia e, por último, cra- cupando mais ele 10.000 :)-

ctplírrar o levantamento]e pe1'a emissão de títulos me ceiro da nação "vis-àvis 'o GRIA _ A índústría hun- gramas.' atuais de' fabrica- custam mais do que a dé- rum-se usinas modernas pararias, O programa dês ie
recursos financeiros em mo nor e crescimento do, p:rín' .resto do .mundo. Uma das

gara de 'aparêlhos de tele ção figuram mais de ,200 cima parte das ínstalacôcs que se ocupam da Iabrtca a ,00 compreende o desen-
'tarefas maiores que caba.á comunicação verá sua pro- novos aparêlnos. E' carac- tradícíonaís. cão de aparêlhcs de tcl' - voivimento da aútomatíza-

",
: •.. "à .sua Díretoría .será a ele

ducão aumentar, no decor
.
terístíca dos. novos a rtlgos eomunícações para S,�O:11Ga cão sobretudo para o em-

.

'. :-:. '.' .: ;ic � 'exécutar .

a polttíca Iinan- reI'''' deste ano, de mais de sua eapacidacle' superior
.
A .fábrfca de 'aparêlhos .

thely, Alka, Fajsz, V�,(:, prêgo de máquinas de cons

A'
,

.'
o '.., '" :,' "iceira externa do pais, dis-

seis por eento.'No .mercado aos tipos 'antes construí- uparêlhos elétricos ORION,
.' Gy(mz,<;�:v'os e Bugyi. trucão húngaras. -. e 'ele,'

t
' ..., .

. .- ", 'I t· .em conexão com o Instit'l- .

,

' ,·en c,,'a'o', .' '","" " '�.,:c��i,Ij.ando, o evan amento .mundíal ela aparece com dos, enquanto-que seus pe-· " ", 1.\.s LrSi)1'itS construíram �o''1·se chegar a automatí-
.

'."

I' to dé' Pesquisas sôbre
.

Tele-".<
-".

"o ',·do,.recursos em moeaa ES-
vários ,produtos .novos, sos são .menores,' " .nesses diJerente'l, locais ,- r '::in' completa de certas'

','
r'

, comunicação, ocupa-se dat�
,,"

"" .Ór-Ó: tl;'angtüra ..e ap ieanuo ra-
pesar de uma allto"�:lL>�- r'�",s ele .rabrtcacão.," ,,'

'.,,'c'l·,'on"a'·li'll'en,t'e· as reservas' Atualmente, exporta seus A. fábrica ce apr,tr>/Jho;:;, construção de uma instala- -

1V .J d r t B"
r c lo' ,

•
.' , ' çao de forte impu so

enuã e ....erne .. encane ,. 'cambiais dísponívets, de produtos para 90 países. BELOYANNIS, de Budapes çâo .de 'micro-ondas, qUf�
.

'

, ,iuoao a tornar minímas as entre os quais figuram 03 te, te�f1�inóh,' com H parrí- permitirá 1920, comunica-

MOll"I"o dos ronvento's . ',dei:lpesas de juros com a 'Estados conheçidos :P0':' ciração, de eSl)ecialist::t �o- çoes, simultâneas, Proc�-
tt,�.

.

t. '.-
..

_., __ ;:
.

.

'c!ívJà'a externa e a permi- sua ingústria de telecomu� viéticós, as centrais" tele- deLÍ'-se o clesenvolv!mei1tcl

Ed'f" J I":' I'· C'
"�o ;,'0' :'ti'r., um', fluxo regu!a'r de iro ,Iiicaci'io. como, por ,exertlp�o fônicas do tipo "Crossbar", dêsse 'ra1:nos da il1':tústi,�[t

L H��O aeque me - oJa;. j - o

,1"porta�Ões, oe bens .de C()t',- a R�pÚ.blí�a Federal Ale- A exploração e '-a mál111ten em primefro lugar; l1'a ;J!'r'

Por Abraham Benemond

"
I

PROGr�""�I��F, ..... �. '.

i
'

g .. y ... Jo " "

\ .o" !,' "':-,

'\

',' CHEGOU•

!. ,,'

.",-,

DIA 30 S0�RE'E COM '

APRESENTAÇÃO l�IF_" ORQUES'rRA
RESERVA DE MES;'2. I TA SEC!b/fAlUA

"�'"'i'''''''''"
,

":'�,.;".

�.�;'
. .... �

.' ",.. .

,�,,: ,,,�,

, I
DR. PEDRO p::ru� 1" 'l"'�ST -- ADYOG:\DO

AEELIj"R�O li. nLF"�""TE!l' ..�, :'H·:R<;::J A. HA."IN, IVIARIO
DF. OUVElnA e T>� "'30 PALOSCiH'

ScH�it" 'lnres
Rua ('onsj.\I�1"irl) "";> '2; - 48 - Sala �

I\c.Ões: Civeis TralYllh'�':, Comercia:s, Previrl}'1I'ia
Social Lei n, ·1:4>04 "Il'ouilirn o" - Çonsultas Di"'.'lCl
mente das 8,00 às 12 e das H,CO às 17 h8,

- c. r. e p, d -

"Processos 'de fj:mm':!.iamento. 'P-rD,;etos E:"on'ômico�,
Planejamento ECOn0!1,ir.o, PI rirüts .EcOnQ'1.1ico·Financeil'õ'O
Procuradoria, Legif'h(}ío Ff:"cal

• Horáriõ: das 14,CC às 18,00 hOrf,S
Rua jeronímo Coelho 3:')5 - C(Plj, 10"11 - Caix� Pflsrl'll %9
FLORIANOPOLJ:S SANTA CATARINA

... CARNET BANCÁRIO

Uma 'casa dê .madeira com o respectivo te:lleno de
10 x 32, mts. síta à rua I::r. Fúlvio Aduccino. 1227 (Ser
vidão ao 1-acIo da Fal:n;"rla 'Db.!'is) no'Bstreit,9 por urna

Tla ilha e,que fique porto '{l(; centro Cla cidade
Tratar na Ill(:'sma,

1,° PRÊMIO: GORDINI DA COPAGRA
UMA CASA :rÔDA MOBILIADA
E UM TERRENO -

, 2,° PRÊMIO-: UM TELEVISOR ALBANY,
UM ARMÁRIO DESCOBAR E

UM COLCHÃO DE MOLAS
COSMOS

4 ° PRtMIO: UM FOGÃQ A GÃS FlAMEX
UMA COSINHA AMERICANA
SANTA CECILIA - UM TERNO
PARA SALA COSMOS

REx�r'4t\�CAS E PATENTES
'Agente.Otida! �:�:1 Propriedade

I n!,"h ..� �"'i;rl; � � � �' â ���_
Registro de marcas :-patentlÇs de inven

ção nomes 'comel'ciais: ftulos de estaheled
mento insígn,iáS Íràses:'de propaganda e' mar·

cas de exportações ..

Rua Tenente Silveira, 29,_ 1. andar
Sala 3 -> Altos da Casa Náir _: Floria

nópoli!s -- Caixa P�sta1. 97 c_., FO�é 3012.

MORRO,DOS
,

,

CONVE'NTOS

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

Zona Novo

Você adquire um terreno nci Ptaia Mo�ro dos Conventos, a melhor e mais bela zona da orlo

marítimo, paga apenas 3, O O O cruzeiros mensais e-concorre todos os meses, pela loteri�
Federal, a fabulosos prêmios triplicados.

Adquira o seu CARNET BANCAR lO MORRO DOS CONVENTOS - Zona N'ovcr
- e concorra mensalmente, aos seguintes prêmios triplos:

3.° PRÊMIO: UM ARMÃRIO DESCOBAR .

UM COLCHÃO DE MOlAS,
COSMOS E UM TERNO PARA
SALA COSMOS,

FOR(A E lUZ DE G��SCIUMA S/A,
1

• I

' •

_
•

·EDITAl"D'E CO;-:VOCAtCAO
,

.

,

J

5,0 PR�MIO : UM FOGÃO A GAS FLAMEX,
UM TERNO PARA SALA COSo
MOS - UMA COSINHA AME·

RICANA SANTA CECiLIA :arto Patente N o 3"29

Documentação de
acôl'do com a lei

De
.

ordem do Sr. Presidente. e nos tfT

nlOS da Lei e dos Esta1··t9S, ficam os s'eJlho·,
res acionistas

.

desta f 'ldedade convocados
a comparecel�em à As;:;�mbléia Geral Exh'a·
ord�nária a realizar-se � ,0 dia 28 de abril df
corrent� ano, às 10 }ljf1l1"'\s, na sede social, lJt
1'.a tratar da seguint� (>"�enl do Dia:,

a) 'Modificação ik���.Estatutos
. b) ,Alteração 'na Diretoriu e fixaçãc

&;e honorádos.
'

CrklUlna,� 19 (1�·� ll'..�·iI de 1965.

F . .T, C. Canziani - Drretor Gerente
�:",

r

Informações e Vendas:
..

SOCnDADI BRASUIIHA Dl f�fGO�iôS i��B�UA��aS lIDA.
Av, Bor.ges de Medeiros;.340· Sôbre loja·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Portaria permIte 'Irma que cur
ativo contabilizar aoment�" Itr,. j

reserva especiallHO, 22 - Ai; rirmas to A Portarlá abrange, aín- .. MinistrQ Otávio B ....L"es síveís compradores, poissociedades que. promove- da, aquelas sociedades Que afirma que "a emissão mar vive o Pais' unia fase 'ele
ram a .corréção mcnetarta já 'aprovarâm' 11 elevação ca e em curtos'

.

períodos ::e�;'ação de crod.l!;0S, devi-
.

uns 'bons do seu 'ativo imo- do seu capítat socíat nes- de ações novas, em d�,�or·- do iJ. políüca Jeflacic!l:lriu
blli7U "0 no primelro qua- tos primeiros QlúÜro meses, rêncía da renvaüacão, pro em vigor. A ccnsequéncía(:l'i,Ú�:�·jT(, do ('or':'�11t0 ano "desde que l1i!,y tenham vaca oscilações anormais foi uma oferta de ações
•� ainda r; 3.0 U3rham U 'J. i- concretizado a' .dístrtbut- na cotação dos va.õres IlE:- maior' dei que a eupaciaade
ruado it c:;nes'ôondtmte e- çiio 'de ações corresponden- goelados na bólsa, com re-·· do mercado comprador o
]x.'laç:iú do 3".1) ::'qpit:c] so- te::! ao aumento do capital flexos desfavorávels, no que levou ao aviltamento
('.;111, rV)Jei.'1 �\'!'1."L· ci-nta- ou a elevação do valer 110- mercado financeiro ele ca- dos valôres eh;:. ações.
hl)iZ:1l' o l"}'ÕlJ€ctivo nu- mina] das '.,jes .exísten- pítaís, com prejuízos à e-' A Po;�ts\ria do .Min;s�él"io

e::;- tos". conómía do País." - da P'azt'l1da, cO!� base r:a
O aumento da oferta de legíslação vlgems.. r,i!tmi,�.o '�í'ihlmeDf" 'do

ações não se íôz aco.npa- o cumprimento da Lei (�n�: Renda sôbre o total rea \"a-.
nhar de elevação do, capa- obrigou a ref.-valLlçIo elo Irado.
cidade aquisitiva dos pcs- .arívo, sem que as soe:' -''I

c:p� Edward, cl.e um ano.•
Os festejos públicos do an1- •

'riOJE à noite o' Cqtopel maio próximo, será r'ealiza-
v"'.'·;-;'ár!n da soberana são �y1,viO Pinto da Luz, PY8'Sl' ela. a convendo dei. Liot1s _ .

('':'l':�))r!, '�o�· f)l'l i1111,o, qil:l!l- � dm:�e do 1112tttuto ]IT::wloi'lai Clu):Je. Na ocasião será elei- •
do o tl';ul1JQ > ê mais favorá- • c}o Pil1,ho, ser�' hOmf,afrgea· to o .Governador. tii!.-,7el para lj. cerimônia miil- do. eom um jant:],riTIo Quo- ..

tal' do desfile r1f! bndeir'ls , rênciq_ Palace; pela c1"ísse •
0$ ed.ifícios pí'lbllcQS esta� _ madeireil'a de Santa Cat3ri·

,v:, l?l pmoancl'''jrudos.· ontém •
na. No Palácio. d3.s Indíí.,.. O DR. PAULO Roberto

.111.e enDhôes 'saudamm à :ni- trias, á<; 16 hor�s haycni Pereira Oliveira e sua boni·
II!

':;�>l':��'i.r:o· ela Ha!n1'a CO"'l' S'�ssiib Solene ..
'

ta: noiva pauh Bandefra
•

s'ói" i e ,à.� sD.lvas �1:aia, jButaram. no Qu-erên-
•. cia Palace. Ela ontem, re-' •
• tonou para a GUanab���:

..

•

••..
.

ACABO de .receber' "otJolo ,:t:�' <.!' �:eh DiretórÍll do '(Joncórdia ."'.

l'Jda ('ida,de de Rio'do Su�, l1.1C
.

. PEREQUITOS en� Revis- . ,

• (,�n'vid�mdo para' Í:J Baile' c;j.e ta, o "show" .da pat�s.:.: ,d.e.,_
.

.';:<. �\.

'. ).!'·"{'.•".'{":r,psi;.�.t\�.·' '- � ;- '.
. ", '''':;' t' J<. p" ,.... .

., _ ,j, ., ,>! ,. �tireselll:�H.Ó'dé�!is's ,.""n '0. ..mela da. ,?oc..:E.SP,.,., ��,!:el-.�W:·' •• • � _
<

J
-

�·"'...'I I. '''''''' ..... ',_
• .

�'Á- �
.., '., ,Fone.. �f;:�, Cáta!?f,na' de 19ê5 - �nia �g_ue h0�, \'ãI,!��r0���y 1I'f:"_ .

ás 3. e ti, bs. �<fari.à. Pinho Zimermárm, 4a tréia· no Ginásio ifCllar1es .

'. ...
I{enne'th 'M:oQr�

� • so(�'eq.ade
.

Rios�!leiú;e. AC�� Moritz�.
." •

Shirley. �nne-· Field ;. tef'lménto marcado· p�fa· 9,-
�

__ em -'- ii' n·l"".:n-hã,· :Gôm� a pr:e�enÇa d� ..
. O'.HOMEl\'l NA. UJA., s�Uete .Chi.fj,mdía,. Miss S'9· .

O .S.R: 'É SRA. ·_dF. HE:ütol' •
Censura. "até .5 fU1DS, ... de' H\34. •j" , .- SÚLiner, amanhã serão anfi-

.

.

, t�iõês da bonita festa quc •
""Jne ;..u<,'-,". •

promoverão par':l sua· filha
....<' • • <,." 1 " / Rosa Maria, que recepciona- JJ

• :OE. parabéls o casal...dr. rá convidados comemoran-
. ,

,-
..

'
Odson'Cs;rdoso pelo nasci· do Q.uinze anos. na Rua Vis

.•mento . de sila herdeira cOhde de Ouro Preto 43.

•_ ADRIANA.

, -, ..

,
-,,

IG POR falar 6n1 hetáeiúl, Õ CASAL Deputa:do Arno ..•
, també1n d� p'lrabes:ils,� ,d� Enkel;· ja�ta�a n0 Querên- , . �

•
I.

�sal J�sy de Olivéirâ,
<

pela ciá paliice. nll noite deI 'quar-.
'

.'
'fi.; 'pi:�eira filhinh'l que. Í'�� ta,Feira. Rotàriftn,o de Join- •

-

.

. . ,
.

' •
-. Deu o. ·nolli'e. de SU$I�NA, villê. -"

'
..

Jeanne 'Crain •
.

;.-'BasU'Ràthbone " ..

-em':"" , '

F" •.
ONG O

.

LATOS IMUt CALDAS .. ilho, este ..:. P I PI. :. vI) no fW)' de Janeiro' �ze.n- ESTA Colul1Q l� exemplo
' :":CülemaScop&EástmânColor

.,
. ,

"'. ti(1"> ., ..... ""t;::lo-;,., f'H'l Ré�sta qos anos ant.e'·ióres promo-Censura até 5 anos
. Manchete, c.Receb� a cre- verá

.

a inâlcaqão. 9:a MÃE .., dencial de Correspondente' DO ANO. 'Seu nome será
. \.l1li

.. dà.auela Revista e cia Fatos destaêado nos primeiros
."PJ

C }'

,
& Fotos; em Santa atati- dias de. maio próximo. .

f.
I �

M.
�

ás 5 - 71;2 - 9112 hs. " "
Os espetaculares lances, ,da ,ida do maior ponteiro .... ....

:!II' 1<" PRO''TA'VEL quOe a eL··' . Ar;: obras na' Rodovia "Lau -

cli.l'eito do mundo! � =. . "'-. � -

ri
H 'EGRI' .. DO ,

ta. 15 d.e maro próxirpó' será. TO ?vIuller", trecl.:lo Itajaí e II'GARRINC. A, AL., .'1
.

'

•

POVO' indicada para o desfile das Joinvil1e ainda não for'lm •� fa11tasias dó. :Baile rvrttnidpal retniciadas por estar oUm fUme verdade! '" .' f"'os maiores feitos � do Fu � ele Flotiarl6polis €5, na' cI- DNER promovendo a re or-

.,", .' III (lad·e· de JOl'nville, so.Ji.cit'lclo mula�ão d.·os. conttatos a-Futebol Brasileiro dQS .qül'lis
pal'ticipou' o faI�óso "Ma-' ;)ela Casa. d� AmIzade, dás. r:\ttiais . das -firmas emprei._ _né". ,

. famílias dOSC'tota:'i\1nos dAS, teiras.
..

- Produção: HEItBER'l' � JI�1anchestet atannense.·.
"

S "proinocão denomi.nada "NOI
•IUCHEB, .

..

C t> 14 "110S. � • TE DAS FANTASIAS."ensura: a e..... ,. ....
. CTNE IlU.t>ERIO , NO CLUBE da Colh:a,

...

f�i:tnr:. lU:>'" ., dia priméiro de m'lÍo pr6xi- •
"O �ECÚ-RECO�, hrii(jsu.. mó será realizado o Baile ••

'

comédia internacional de da EnQ;renagem, promovido
.•

'

• C11a1'1e$ Dyer, que �lOj;e, rio .

pela Faculdade de Engenha-

•Teatro
. '�Alv!j,ro dE! Curva· ria,

• lho", deverá marcar estréiá.
•.� Cleyde Yacollis; sucesso do "

III'
:Teatro Brasileiro, no papel •• "> pnlldpfj1. FALANDO no Cube da'Co- •'[>,·('r11;(:3.0: HERBERT iU-, IL'1a, . quero leplbrar qU� a-

.•
"

.'.CH!l:'RS:, rl1'mliã- êstarei anres8ntando
C,:msurll: até 5 anos. o desfilé das fan'tasiHs do IÍI'

.• M1SS s.6� 63 'bIlCfÁ Mus- Baile MUrifeiljal,,' ti,s 16 11s. :�:' f-tl\TF, RAJA .. si'6 () Sr. josé 'Dietrich, promonií,0; do plub� das So- ",..

':(s:Ú'\ ,10SB1' : matcarUUl encontro no altar ]optimistas.
.
;", J.;".,.

."

"no .pr6Xül1o dia pri!l1eirÓ .ha '

i':,8 fi' J�s.
_:cic:kde de ±tajai.

., "

.

"''''
- Bán"yc .s1f�van ;.I ,': .(,�r..: ,iii >••••

.. 'Elall!e�L')yevra�t .

.' , ' , _,o
.

,"
'

....
,

.. ',"'_" mn:.. - ..

· ,."'. , '

. A��:�1t�i:�;-:: :'':..�____ "lIL_�". ...: •._".•.'.'::
'

.•.. ':' "
.._
: ",

..':'., :
,.....•....

'

.. '.,;.:..,:..'".•,..:,'�,•.:.,..•.' ..•....�:.�.;....•.�'...•,..'..••, •.�.•.._,_.•.).•'•..
'

..�.-..�,.�.•..'.•.,.•:..•,' '.:,;..'.....•�.. '..'•....'•....·.:..:.:.,.:.·..
·

..•
,
•...,'..',.\,·:,c:'..''./�,:.•,..•.,�.:.•.•..:.:.,.�..}•.'.,,:.�;,•...•.....'.·.�.:·,,:.;.•.��:i

�fJt;ilii'·�,·�:��dii���4r�fr±�,�;�i6�:..-�'(�tj;yS,;_:·<
.....

',: .

I�.·:-":::._:.�:-·.'·\ ':�� ,:; -:::- :,i�: \:11\\, ,;'<�. :. ·,-/:::'ltt. -�:�;/;:,'.<':,�����,;::�:;:.,�;j::'. ,"',
-

.,"
..

' :Ü-Cc.'�· _. :� ',� •• ;'� '�"".:, �., ,�(:. <. ;.

·ln�l;J.ll co eOl"L_IJ ���:3.er)'�,

!J8C!:t1, de ,.L';5,� ia com

Port::uja .'1·s.�j.\;ada lW�C jl ,_

: 'niisLrb dá F'azend.:t, Sr. Otâ
\ ia GOllVCÍX de ,B'llhões.

OBJETIVOS

Jnsti�icando a Portaria

sem entrada
sem' Juros.
pelo preço de tabela

J'

PELO
'l!5w

FUNDO COOPERATlvd SIMEl'ER

., 1 % ENDI'DOS

NO' LANCAMENTOl
VENHA DEPRESSA CONHECER

DO i'v10MENTO PARAo \ MELHOR NEGÓCIO

AOQUIRIR o SEU A,UTOM.Ó.VEL
. '''''.\ J •

.j'

INSCRIÇÕES E INFORMACÕES' SEM COMPROMISSO

I Rua FeHpe Schmldl
Fones � 31-09 e 25-16

33MEVER

•

:,
fJ
,
•
,
••
ri
•
,
•

r. ...J�l._�!ü;s·!J) ,<"';I! ,
,

.

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

.
Enzabe-fh .II Com ,

í plelou 39 Anos :
•

A Rainha Elizabeth II, da ,
. Lqgiat CITa, festejou onter-: �
seu·,39, a_niyel'súrio' no CU,3- ,.
teio ele Windsor, C"l"', , .

pelo seu ma.rido, o Princip;, ..
Pllilip, e seus qu�tro fiLiJos ...

•
•

eles sejam obrrgaâas a lan
çarem n,OVGS valôres ao

mercado de··capitaIs. Tal
possibilidade ](1' está pre-'
vista no projeto ele lel en

víado ao Congt'esso pelo
Presidente C2..,tetl) Branco,
com base em . estudos do

CQNSPLAN.
A PC'L!'tul':i.a es:��arer:.� que

nt.o �q'S," ::"l':'��t' ."1.� �(}t,:n�h.j,ilr�
da",. obt"iga·turi'..:'i�i.-C:.� ào 1'8-

o Príncipe Charles,. de 'H'
3::G8. a·· Princeqa linne, �I
] 1 11.:'OS 8 . P:';nc�T)c An

(?'.f-\\��" rIe fi 3.nc·r.;, (' o pr.í�"�,� j).

-:..... r.__ ... ..a._ .....__�_

,CINEMAS'

ás 5 e S hs.
Jobn �lls
Cecil Pa1.'ker

;_ em -'-
,

Qut\I\'DO AMAR: NAo E'

PECADO
Censura até '5 anos I

ás 4 e a hs.
Jean .Maraís

. '\,

CINIt GLORIA

as 8112 11s.
o fihne verdade!
G i\.RRINCHA, ALEGR!A

DO POVO',
Os Inalares feito selo Fu

kbol Brasil,::l:ro dos Q1âiis
p<'J,L'tiéipdu o famoso "Ma-
·né"

'.

"h.f..A�TJIl\. T1.0 L.!:.'p "r (1

�'l� ln, hQ!"8.. S nuna Pl'OU10r,S,O
do' Clube doas Soroptimis!>':<;
será �r0?li;(.�do 11":' el!?r.:;r:;t<:)

. chá, QUO- terá corno i!,fT'i'�í':,�,
� (·1�.. ,),i"li-p.- "(1.,,,. f"�"'1+'�C�':'� (lf')'f _ .(,,_, � I" •• ' (<1,' .)., _(� _ .... t;, .,}�t;.. __

• !' "

t\aihL Mw�!e;lJal de :Ppç,l:'!i
d� lSr:5. AIY)E; o deSmé� aCG',

tecerá. um "chow" com I;l1:'
sístas das .Escolas de Sf:.>�1.
bas. Os cartões convíte. sã"
adquiridos com? senhora
l-Cyran>t ,!,(!,cerdH.· Casa Pôr
to e Charmes Mocb.s.

Fr?O,�"::OI""'TT� rli? Bel')
. Horizonte, chegaram nq noi

t0 de ouarta-feíra o for. e

sra, dr. Renato (Neyde ) Cm; ..
ta, Dona Nevde, dir+ze a

!'lerão de Artes do Jornal
Radar na socíedade.

RECEBI no jornalista
Castro Pereira, por íntermé
crío do [ovem Fcrnandc

f);,ar:;fer, uma b,Gnita colr

(:iio de fotografias coloridas .

das fantastas do Baile ::v.T1l

riicípal ele :8poFs G5. Castro
<), eorresponden:.e_ da Revis

ta· Sul e fotografou o Baile,
re81i.zado no Clube Doze ele

Agôsto.

NY;-YSA. 72J�l.é�'tL '·"F:;'l�))li('·
Relatirm" rIq hrn�.? pi.DAn.
.NA SOCmDADE, foi home-·

nage"à.da eO�l1' U!l1 coquitíil
no

.

qnerênda Palacf'. Muit()
elc!!''1:'1.te de modêl0 hroe,"do

br';::llco e casaco prêto com
nota' alta..
.' ..

NA MANCHESTER Catari

nense nos dias 1.0 e 2.0 de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ImpQsto de Rendl'

Orientação
..

sôbre declarações --,

físicas
dê pessoas'I , \

1. - Imnôsto de Ren h
... '-----.---- _ - dp 20% no exprp'c;o ·:te

. '. 1965 ·e i5% a partir de tif't"aci'i.(' d� suas 'ec'ar-a-

'�'." Ionfissoes:do;Ehfn�S " ," _'. ���!;���a,::��{::.ra::\��· ;r;i.i�:: 3�U'����b��;,�.:q+l-.
,
": ·�Hami·ton ·.�.lv�s)'.· < ;, piti!.l.abert�. rtefi'lid� "';0 'n,â é�t�,t;0r, �pra:l�Ri.� :';�.�4,

:
.
'.' ,; , \

',' ,"
' "(' .llrflti-({ �9' ria T'pf n �.'f �lJl>' ';�'P t�""',1!I",\ ";"""0"." rt��'

.. 'Fa:�,'uns" témpos:
'

er,ê0ntre.i�n1ê:' pôr' 'obrã; 'do' "�ca$!J, ,. 4li�Il:":'';4�. elo "� ri:,· n4' '��::��i clah::',�.�"�;sn..... ç�:'1!:is·' ele--
com iÜl1'jóvem chinês. Nãó se fêz imediatamente entre .1o;rofl:-ç;.!· hl l'lr�õos $10 ror- �"",1,..,,0� ;:;""'::l'Iri4g)r.e;', �)

· nós,. ti� c�ima propício para que eu pudesSe 'lhe' fa,zp.r ' ta�or, Çl1Jat'(1o '0 n"�'11l1dor p""pr:5", fl,t"'hó", -o:� ,n-i,J;'
algúma.s -perguntas. Desde que havia sido aprés��tadp� 8.

.

onta.r p�JCl: R"'Cl�i"""at,,· . priot{n·10S rle be .... s �t!',.6n!a'J-
'Jj;n,im,' procurei uma brecha para saber alguma cousa a '

TT
-,

T.."",A"tn ..:I n l'?,o,nrla t·oris I1tlll'lll?:ar o "�'(lr '�o�
reg.peito� da Cl-rtr.a. To 'o mundo sabe que a Chlnâ ho'je ',.r';;' Á""', fArt. 18, Lei, ..... J:Yl""""'ClS S°"'1 nlH,l�"",. ,,-,�s

é"Ull batril de pólvora. Sabe-se '01..ltrossim.,que a Ch�na' ·4'�<;'7:-fl.1,), f'c:""'l' (') ...�s i1o']'';r';'';;;'<>s'
detic,)"(l. de, ser há muito tempo' um' _país de home�'s feli- 0h,"or"9Ci'ío .....,... �. ".""I)1"';'1"l, ,1"""";:0 f·i,.,."�,,,. ;.:.. ...,' ...·4,,"'_
zes pa�:se toroar uma pátria de' de�graça'ctbs.: subjuga- .,..,r>nlh�,." (l i...,�A"",, Noe ;i7!l''''''' � NP"+"�-":"'�"::';':'':e;
,dos ·e ',e�ràvizados ao poder do Estado. E agora me::;mo ?;'çi ""1 'np 11;01, ""�T"r",e l'I'" " ....,.�"r>;;"$.,, """.!:,�o�t.;_'
, é��·: '('!tté�:IÍ' 'sit,�ação internacional sobe no .term�metr;) (j �I'ISO 9,�'J"1I<I' floh" ,Q \ P l"'"-t,, .. ,.�'� "�.,..:IM ,..i ... ,� .."i"l

,P?lític�: e:' ct',l!!-ndo a China assume u� pàp�l ill1P?f��n- a "lfA"'","'�a �",." "'"",,"'H,nl' �'";;,, ..... +'h,1'1'<: .. ;;-'.�.l"ri
te JlosI)LeOn�chnento!3, qualquer pesso�" �ql poy.ço· ,maJs ,�$,,�ft�% ,��'1"q �'i',.IN<I r>ri rt'I��, �"" ... o .,�;: .." "",...·"."fÓS\':;�

FORT, HOO!), ·Te�s q.vlsàd; �El interessa em conhecer o. que, ;na �',:reaHdiâ.e, �eJ;).to' dQ efetivo pag��: �rt 14 da Lei 4.357,
.

.

(V,A) - Os Estados Unldos s�' pass� >'por lá. Êle falava fluentemente" o' j,prtúguê$, I
l'

conseguirlij.m )er êXito' pa:- C(,)� 'unf sotaque inglês, tanto é que lli�, �élig�ntéi' se ft: ......�'......,....-,.-------�......,,......-------.:;.:.;;.--

clal ell! sua: ,tent�tiva (;,e ..làva ê!,se último idioma, o que êle eôrifh;mou.. Por :cu.., " "

'.

fazer descer,�a ,cabina rios1,daçle,' pe"i-lhe que falasse rim poucO" eni, chines.· '�,,:C�NSTkUTORA Ct\TA�INEKSE D.E
espacial em ter.ra firme, :Nun"ca 'óuvira ninguérn falar chinês. Ent,ão: pet.gunto'u-
anunciaram ·on.tem os téc- "Jlle, em' chinês: "como vai?". Foi só"b, que 'faJQÜ�' .,·Sem '

'ESTR ,.. "AS S' A eQtEsAnicas da ANAE, 'acrescen-' que' :e.q .;fiZé�se qualquer referência ao" J;IlO;t!vo p,or quê
. ',' 'I' i Li '. •

- .' \, lo': >�

,tando qji� o Cm\)dêlo da ca- ª�ix�F�:'a" China, informou, logo depOis de dez :minutos, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARI.(\
i ê.� _ ':,� :bina' "Ge:mini";, larg�do :le de pa1e.iitra, que fugira aos·treze anos ,do seu p�i!,. E,a-. ,.J.>RIMEIRA CONVOCAÇAO "yr,','--

um avião 'de transp�rte "a
..

4f��éThiôu que" a sua fuga se deveu ào'��giili,�,;c�m'li���" ConvOcamos' aos' SrS.' acionistas da G.;nstrut� :çs/'
3500 metros ,de altu,ro., ���� :�Q., Ts� Tung. � foi o próprio,. .,.�Il,e;'�e;r.;- �J6 � ,q�. Ejs�;�das, �.fl.. :- COCESA, para � assei��lei;a:',
aterrou de na1'lc,o ÇOm seus ,;

.

,
as !'luas próprias palavr q��..L ;::'?:ketal :��)teal�e ne d:.a 3e de a"::-r.1 �ê>;.�,�,'

retrofo�' �eSôs.' 'Ém- ..

,' erdade, não há mais vi. '.
a,} ã.-.. :t;,às 10 ras. na E,0SSa sede social à rua Luiz J)elfirio ri�, 30,

bora �s :t.écilicoS não este- �ip!��é'h{;kl de casa, os encontros na': J.1.Ja, $&6 pi'Ôi�Úios ",.nesta > C}Çi<:lde� :de, Flori�QÓpolis, para tratar da .S�gUm�e-
jam ainda' �rt9s' de que �e��,::p.Ql'í:(:�'á,' as reuniões ta-mbém. N�o hª. '�afs fa,ih��la.

" ',� \
,

" ORDEl\'l n.O DIt\.-
, .

"

os retro-fognétes tenham AS ci'iá.-t({as, dElpois de certa idade" f'icam ",seb, a tut�9 ; í�i) - ;fuÚudÓs, discussão e deliberação sôbre o Re':a�ório
amortecido õ' :choque, o tl;·� �ó í:El$t�:�. Os pais, assim, 'não têm 'n�TIh'U!n; diiéito '.Sô- da Di/,'etoria, BaifU1ço Ge:a1, Ccn':ns de Lu�r .. s-'&
ret.or: �la ex�riêflcia �'a- br� 'O� liilhos". Pergu�tei se o. povo 'nãQ .réa'!4�

.

,Qo':1.�rà.. ." Perdus e Pare::er do Cansê1ho P;sc,d, re at� os..� aO':'
ra,ntiu que; s� li: 'ca.bina ps- 'il;�O:...;�o')We respondeu: "o povo n_ãó pdde faze:r na.da Biíanço Gerá1 encerrado em 31 de de2a"II!1?.r�; de

tivesse" tripula(la, os CQ�- rontr!!:';\i,Í'n exército de cinquér>va milhões' de n.omen�.. 1964. !,.. � ',"�
monautas tebam . recebido �uá,iqtier suspeita de insurreiç�o, o ex.éreit.o ablj,fa" ma- . �20) - Elf3ição d:l. Diretoria para o biênio 1965 a 1937. � fi:

alguns ab:�.l9S" mas não- ii.os-,-tpsurrectos. Já' se tent.ou uma revolução uma v�.. xação ,dos respectivos honorários. '._

morreriam. Até a�ora, to- Mãs 'nlio �eu certo, foi sufocada pela' polícia. O po�o' ,3°);_ Eleição do Conselho Fiscal para o perf�o 'de' 1965
,

"as· as naves, espacla's nor chl'!.:.ês 'vive rum regime de esc:a1l1uão: Trabalha. só, co-
.

a 1966 e f,ixação dos respedivcs honorárins :'

tp.-amp.-tlcaTlas 'inc:t:u:s!ve!l. m/ um Pouco" dcrm.e, e não tem 'mais diréito a nada". 4°,) - Outros assumus (11'\ interesse' s cial.

'lo, vôo "GeltlÚii" do . mês Estou tent,ando ser o mais possívei fiel às palavras do' "A V ! S u

�áSSa:00, cairs'1l <'ôbre :\5 c1ún�s.· E 'depois de um si'êncio, prcsse'guJ·u: "o pior é
", Avis8n!'bs aes 8m3. Açicn'&bs que se acha'n à. 'd.'s--

,:guas do Atlântico. q1,Íe' � '(fh�,:,a já possui a bomba atôÍllica, Infe)izmente. pbsiçáo dos. mes:'t!os, e,n nossa Sede S;cial à rua'" u:z D'l·.'
Del'ltrcf em breve, terá a bomba de hidrogên:o" que se- fi!10.:o.° 30, :n�sta cidade às Flor+n5po!is, os ãoc>!"·�I,1.r-s' 'i

--.....-----------....------
tá' '�i:gtiriJ.as vezes mais forte ...." Fez um' gestO .e'Va;s�vo':.' "quÊl;'_se,refere o arti.go· 99 do DeGreto Lei m. 26Z�7, de "26,

,

�u��eIi "�� c

dizer qüe, depois diS�O, a Ch�na. pa$9,rja··; ú .. :ne·. setembrO- dll 1940.
'

I . '.
"

;'tàr ,ó�, ,pelo menos, a tomar parte dec'slva na politica - .... ',florianópolis, G �de .:àbril .ae ,19,65:
. '}', " v,

'ritertcaclôr'al. A guerra atômica, talvez quisesse ins'n:l:-
. , .Dr. Newton Rànros -;:- Di'!'etcr PrJt�e.1.ta

'ir �starià mais uróxima de desencadear--se. Duram,e

alg�pí tempo nos� calamDs. Olh�i o chinês .. :Pareceu-me,
':iste.: Pareceu-:-me uma ériatura· ;cou·strangida. íntima":
n�:nte me pergurtei púrqu,ê (;) niuií'lio deve ser as,sim-?

')a1" ,eme os homens têm que es"'ar divrdidos por ideo1n

· as?·Cc)" statei que o chiY'Bs era meu Irmão. Fôssé Ch-l-'

:', �i el:Úporá,'mas erfl. um llGl11.em, Era 'Uma cr!at�ra. qu�,

,;�tn." op.ção, : som culpa, 'pa:rticip'ava .da, avc'1tura de exis-.

Y.''t ilo 'planHa terra:. Dolorosa. essa realidade para nós

� :mbos, de .êle ser. da CHina com:qnistà e' de eu ser d.,

Brasil' �éniocrata. 'Mas ambos homens, ambos .!ilhos de

U!TIa pátr:ia 'c,omum: a terra. Ql1ando já pràtiéain�nte
'se esgotaram seus comentários sôgte ''o' seu páí�l,'e quan

do, a cou'versa caía' no vácúo, fiz uma reférêl?ci'a" ao'

Vi�tIiame. Disse:.me que leu muito sôbre o vietname.

Fêz', 'de novo, um ir evasivo. Não me deu sôbre.o Viet

name nem s6bre a guerra que lá se fere maiores infor

macões .. Convidei-o insisFert.emente, para tomar um Cl'l,-

fézinho. 'Recusou � delic'àdltmerit.e ..o cafézinho. Olholh\M

'; a!gunl tempo, por detras dós séus óculos, com seus 01hl1S

tiJ.ongóis.. Amanha ou' depois poderá" vir a ferir:se ..um�
guerra' entre.a Chira comunista: e os povos, del'nocni:as.

· umá guerra que, provàvellnente, ningUém saberá Por

qúê' eclodiu. í!:sse pobve l1omem, Ji�Ó .

da ,China, sera

perset:hlido e escorraçado eru nosso p-aís.
'

Será possivelmente perseguido, preso, m'altr8;tado. E'

.à' ll-berração, é a estl1pidez, é a monstruosiàa 'e qu�
.

. c.ampeàrã. Q_ ch:.pês que há lUl!itos anos fügiu de se<l
·

.país p�ra ser livre não terá culpa nenhuma, que, os a-

. ,contecimentos po:íticos tivessem evo:uido para um con

'flito armado. Os po�os não têm culpa das guerras. Os

povos' deveriam se recusar à guerra. Os homens devt'

ría-m' a'brir os olhos e compreender que todos têlll rima

pátria' comum: Q planêta . tet:ra. Quando o .éh'.�S esten

deu-me .. ii mão para se d.�pedir, já que a nossa pales
tra 'cheg'ará ao termino., fixei seu rosto amargurado e

jtip,da. ,Ine formulei uma pergunta: que se fará éom ês

se pobre homem no Brasil se houver uma crise interna

cio�.al em que a Chir.a figure como nossa adversiria?
". O. pQbre chinês, que nasceu chinês, como pOderia ter

.

nascrâo .no Afganistão ou elp outro ponto qualquer da

�erra" ainargará então, a, :'oll de. ter- .J?-ascid,O, .Jil.a terra e
.."V

n�n. Paí,s,. <#al�g� ,Cl'\ina':l
.
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"", .

'

, ',,!S,'
E -ll�e façq ullla 'peE,radelra 'pergpn�a: qU'ªp.�o, ser,á que

'os, Qol:n�n,s ,desQ.O.brirão q�e .. estã9 . éoinnromel;Jdo'S"". ;nãó
Cb�lo às ·SU�� 'p�tr!as, ,blas' c\tJ motlo' m:u1to 'i;n?is, firO!uri-

.

·

(\0 .uns.cO:111 outí�Ol'L .. peT(!l;. sltn'ples: condlçãd, de ,serem.."" ........""""""""'"..,."'"

,:tjJi�i���?��ik�fl;t:� ",/
\

\"'�jl .,
N' y.. . "I' -

�;,.;�;
"

': '.' . j' '0" ".

I
r

...

J1nccrrn-se
no dia 30 o prazo para a

dec.aração de renda das
pessoas fí'ÜC&3. que c:ev('-.
rã? obedec�r. às modífica
ÇÕr� introduzidas na lCg13-'
lação reterente 'ao Imposto
respectivo. Assim é oportu
no destacar as principais
cle�er"ninações da nova le
gislação, conforme reSU'1l0

A Lei n, 4. 506, de 30:11.64
(' �'.v,l.O Onera,", de,
3,0.11.64 +. Suplemento :1-

nexo), entrou em vigor. a
partir de 1 de janeiro, ra
zão por que as declaraçôes

preparadoípelo serviço ele
.

informações do Grupo Hal-
123, de emprêsas finan""�
ras, assim 'redigido:

1 - Alteraçó� e Inova- a Isenção tributária. para
ções: a) permissão para os as pessoas fí&icas que pres
menores aprssentarem : «e- � tarn servíços a governos e�

claraçãc em' separado, :::.e t,ra!1geirQs·.ol\ a Õrg�nü1;lv;S'
seus repdimentos (Art. 'J) ínternac.onats Art. 5); di
b) a resuop..sa:bilid'ade', na- 'foi aumenta o o límite je
t.:imori)ai d6' menor' é \":1;2- abatímento da renda bru
«as quanto .. a .seus rendi- ta· .Art, I?, parágrafo ::, �

mentes, nas. declaracões Art. 9), que passou de 40�o
em conjunto (Art.' 4; pará- .quzrenta por cento) pata
grafo 3); «). foi ampitada 5C% (cir quenta por cento i

e) estatuíu nova discl:ilm
nação das deduções a ce

rem f�itas da renda bruta
(P,rt lSJ: f) fixou nõvo
r'c"m." '00'91 r.'l,:a. a rl.i.,3-
tríbuícão de rendt-ne+tcs

de rendimentos estabeíecícas nevas nor-

mas sôbre contrtbuíçõea e,

· doações (Art. 5,5); P' f!(hl.m
· fixaups novas, normas '·pa·
ni., a·' concessão de, prêmiOS
e 'bolsas de estudos.' (Art.
5�, p�rágrafo !to); . j)

.

1:01

aumentado para ces' .. :',.
íOn.aGO o valor � partir ao

qual os pag-amentos de pes
soas J urídícas a pessoas ,fí';:
sicas, que não sejam a

,
ti-

·

. tulo de emprêgo, serram. o
desconto de '10% dez por'
cento) leu :!'o'1te (Art. 12;
!�) o leg'sla"or, adotou

.

I)

dólar amercano como me-
,\

elida. financeira, para fins
de tributação "OS que per
cebem rendimentos ;'no ex

terior, (Art. 11); estabele..(.
ceu X'ormas especiais para
os que recebem pela Dele-

à serem

fel�a6 neste exercícío, CO!:l

relação ao ano base de

19ê4, deverão obedecer aos

preceitos do nôvo diploma
legal, que institui uma sé-

a, terações e inova
ções com relação ao . im

pôsto de renda das pessoas
rís'eas. as quais merecem

registro...._�-------
---- ,,-_.�---

�Bº�!ãp_ morta por asfixia
1

' ) o estendido no meio do ma- preseu.a .a o .rosto conges- valor ascenderia a 800; �i;-

Pl'U ares que passavam pe- to, a certa distância do tíonado e' grande escoria- cudos, ambas. Tais objetos
a' Estra "a que

.

d
.

.

.

•

con uz �o caminho. As primeiras in- ções no pescoço. tnterroga- não foram; encontrados
Pprto, no Conselho de V:- . vestigações permitiram ') dos sobrinho seus em favoi" junto ao cadáver, C01Jst�
la do ?onde" Freguesia de estabelecimento da identi- qos quais fizera testamerl- tan"'o-se que� as árg01as fo-

• .Tunquelra, ?róximo do lu- da-'e do. an'ciã que resid:a' to recentemente declara- ram violentam.ente arran-
"oar conheCIdo pel . .

'

b .,' o nome nas proX1mldades e era ram que ela andava SemU1'8 cadas das or�lh�s. Ao q)le
�e CalGada, encot}traram o' viúva. A polícia concluiu com um cordão de ouro' 9- se' imuQ'lna a 'anciã dirlq'a
corpo de Angelina Ferre!�'a de imed!ato, que e'a f()i valiado em 2000 escudos c se à Vlla .dó é01'lrle, a fim
de CarvalhO" de 75 anos, morta por asfixia, já que ?-

. mais umas argo�as, cujo de depcs,ttar õi"'heJro nUM
.._

,ba"'co.' 'Quando foi' sl1rme":
endida e 1'sg-a�9�a. A :oolí
�la 111N;"i6"-;a rio <PÔTt�' fl�

ref8rent.E'S a v6ri"g PVP��í-
" I

,c'os, recebír'os acnmu'ada-
mente, rpstri!'gir>'ào os. ca'
sos (Art. 19): g) trib'l', lU
as re>'das d9S athJi..:lq "'0."

. ilíCitas' (Art. 26); h) foram

-----�-_...----.....----- ,-,-'

CCll1 E'''''a"l'"r;rarla ..to I>SCll\-

'1
recimento cpP1t?lpto do: ca-
130. 1"ão' se> -te",tl(\ l'll"õa. 3.-

:p"t",..:I(). $I!'l 'S1J"t>eitflS a'1e

p�s.am· sAbre os sobrinhos
, da vítima.

F N M- S.A.

-- Revendedores (�oncess�onários)
Oficinas Autorizadas

Cabi.na Espada'
, \'" "��Iiação das Rêdes de:

!

Postos de Emaraência
.

, �"

_.acilua.

A Fáb:r;ica NaciQl1al ,de Motores
r.a firmas interessadas, em re.px:_esentá:-lJ;l, s,ob, as

,.,
,

Serão aceitos candidatos para tôdfl"s as

de;> Pais!' sem quaIquer ônus por parte dDS interessa c;

dependendo apenas, das cOIidições : téénico-financeiri'

que possa�: ofetecer.

Os interessados deverão dirigir-se, por escrito., co

brevidade à FNM S. A. - Caixa Postal 5095 - ZC-O!\
Rio d:- .Ja.neiro. Guanabara.

APARTAMENTOS
Amda .restam os 3 últilllo'S IlpartameIUltos, no. Solar Dona Eugenia - Almirante

Lamego, 45.

Popartarnentos 'todos u"J frente, cOlistando: ;j qu:ü:ws- -:-. 'lJ:1plo living - banheiro

em cór _ cozi;:;.ha azulejada· até o' teto - quarto ,-'11lpregl1tia com 'banheiro -

Ü.rea ele sei'viço com ta.nque - paJ;.que de recreação p'lra crianças - T,UDO MUI·

'10 FACILITADO EM 40 MESES.

I M ,O B I L I Á R

.Trajano 12· - Sala 7 'Fon�

'-.
I'

gucía t;o Tesouro Brasilei
ro: no. E..",tru1or �rt. 11),

mente ou crédito dos alu
didos rendimentos (A�t.
87, .Lei 4.505�64), devendo a

.

diferença do ímpôsto dea
conta o na fonte ser re

cclhíc'a pela emprêsa. qie
,o houver rende, dentro 10
mês ,;,pc'u'irte em que tiver
sido feita a retenção (§
{.,......:",I"'I L\.rt, 87 Lei .

4.357-64) .

c). ações ncmlnatívas
pertencentes a pessoas fí
sicas I. R. de 10 r oua+dn "

r""'r'!im"'rl'o anual for su

):2,'01' a tÍ'i�s v�z"s o sará
"�'I'· mí-17no f'sca1) (A':'t.

, na, ,n� 1, do. Dec. 51.900).

'2· - ' Obrígaçõas FiscaiS
R.eimgadas:. a) emprcstímo.
compulsórlo Instituído pe;a
Leí n.: Ü�2�63; b) adicto
Dal de proteção à rarrnna

criado pelo, Dec. 3.200-41;
'c) Impostos certular=s sôbre

rendímentos , líquidos de
-

clarados peras pessoas fí
sicas' d. ) adíclor a.s restl
tÚi�e�s .

criados pela Lei.,.

Ú74':'S,
<

3 +r
: ReréL i"il"�{'s .ie

Ar.r}"s: Novos I"'ce,.,�jvos
fiscais: a) ·a.ções ao porta
dor, quan?o o possuidor'
preepcher a (l.eclaração fie

propriedade:

� .T".�,..1"l'fI"ÕPS de-' bens
fl, recla��

ens,. a Lei 4 056
irtJ·(''''''711l as peo-"l",t,.".g

j�("'a"õps' � as !>PgoOl;i
fh�":!��·c: r"n�o.,..!in

� !!
'7t'r � r�-

ASSEMBT",ÉIA GERAL EXC::'RAORDINARIA .

PRIMEIRA CONVOCAÇAO,
c -

Co'IJ-V0CamO� aos 8nrs, .,aci�nistl;ls ,da. Const� u'oia Ca·
tarinense de- ES�l'r.q.as, S.S, - QOC;SSA, pa:ra se reunirem
'3m <lsse::.-:-!bh3i3. g;eral, ext:r'$�hn.Çlá;::a,

'

às 14 h�ms do dia
<\0 ;de ahtll de 19·5", €]U, nQssi si4e ,sJ.e,ial � �l�' ; Úi:3 :Qe-Ji.
c:10 ':10 ,3D, ,nesta cidade. dê FIGi'Í�op6Üs,' p�t,� 'tr��ar' , di!

.

seb�inf!3'"
�

t ..... '., ',' : •. to ",'" �1! �
"

, . ORDEM ,DO :OrA
1°) - Aumento do capital �"�Qdal, �1�dtante .

a qbt;e'}§:o
monetária· cO,mp1.l.ts9rL<.t dei a�ivci>. imObPi�,á,dO(

.

d�
, sQcie,dade, .nos ·termos �a Lei n�',,�357, de 16, pé ju·

, .lho de 1964.
'

. '-,'
20)' - ,A1ter�ção éontratual no c8.Pftt.lI�·· relai:ivo �� _capi�'

, tal soc,tal, em virtude da co�reção monetá.ria::·,-
Fiarian6po�is, 6 de abril de 1965. ' .;..

Dr. Nt:Wton Ramos. � Diretor pbg_i��:'te..
,

23·li.fi5·,r,

',' ,

}'flO1'b"j'· .�eus
.��'

OLHOS

,.

I.lsa óculos
b(;1i) oàoptCJdos

,
'

01'-'nJ� .IOS com pxotldõo
St'O receito' da éc�·los

;.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ',iv11ad2s do SESC desta

Capital kvrrá a eíe.to, de 3 a 8 de maio Vin-'Ldouro, um Curso intensivo .de Preparação
ao casamcr;' o, para comerciários, dependen-

.

tes ou afins, de �6 anos em diante.
As palestras, terão inicio às 20 horas e

serão efc.uadas com a colaboração das equi
pes d? Nossa Senhora.

1- s t ... "n,...' -,ops acham-se a rber'as. no

P'antf.o �ln SESC. dáriar-ientc , das 13 'às 21
horas. M:�i "fC8 informações serão prestadas
pe10 tel�',for( 3228. '

"

,.. t""
.� -''"81 n .

. \.. .i" .
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1,�?,c. '''SS 'jEi�TRALIZA
SE"S S .':� 7Ir;'"'S DE BE

NEIoíC:::O$: - A atual ad

mi: .ist"2 "'::-.0 do Instituto
dos Ct""'1."l"· ;:'.·'os, através
dz sua Ju":a :;:nterv�mtora.
e do I)'ret\.,. Geral do 0€

'p?�';tamc"'to de Beneficios,
sr. Alfr"Cl,o O�h�vio de Ma

vignier FO.. c""m i'1Vulgar
e coraioí!a iri:!iativa, vêm

õ'e det"rmj"a" a descel1-'
;ra1'zs60 ("li'

, • "GGS de

!.ler 9f: c' "s. C':.- ,o' o o ter-

ville, Blumenau, Joaçaba,
Itajaí, Lajes e Canoinhas.
, Breve, portanto, os segu

. rados do interIor, terão TI&

solvidos os seUS pedidos
nos próp.rios órgãos locais:

já Que os processos não

mais terão a inc-onvenient,e
e

.

morosa tramitação pal'1i;
a sede da Delegacia" onde

'eram calculados e impla'T.
tados.
Parabens, :pois, a 'ait.a

a "ministração do IAPC, ao'
Delegado Gl1a1ter Baixo e

fil"alme"lte aos, benefi:ciá
rios do Instituto no\" t;;.,

grande e inegável cOnquista
que há muib vinha senQcl
reivindicada.

�I'js�"r
.

o:; r .c"z ressaltar,
que fS"a n1'8' i"ê""cia, até
ent" o r"lt'�q rl[' pelas ad-

;,l-

C1,'l?,-se eX1"rnsc'a T'O artigo - - -

)

122 da L�j Or"§."" ica -da H � ,TTFEST 11 l"'õ""'S CO:,\T,

Pr""rifll"'"c'a 80cial. TRARIAS A CRIACAO DO'

Nossf' "i's�'arlo será o ter- MTNTSTl!:RIO DA PREVT

ceiro Fs"r"'o a sér benefi- DÊNCIA: - Lemos, que l'

c'ar1o éor1 ps;_;a, reformula- presidente d? Jur.ta Intel'

la cf.o. "n'J D"Css"O'uimen+o ventol.'a do J AP� acaba. de

aOS Estar'Qs. ('o Rlo e �a se pronunciar contrário à

Guana,hara nos quaiS já preiendida 'criaç�io do Mi

se iml)lart.aT'9'TI êsses sel'- nistério da Previdência.

viços' com e'{c�lentef$ e sa- assunto que uodE'rá ser ob

tisfatór;:os res'lltados, se- jeto de estuc'l_os d::!. Gàma'i.'a -

gm,do sabnnos. Federal. aincla no decorreh

Por liet�l'rninacão do De- te semestre. Em entrevista

legado Gl'alt,er Pereir3. publicarla nos jornais do

Baixo, SPlrl,iU ·1:'al'a a ':t Rio e São Paulo, essa aU7,0-

Agpncia pm L<)"!'ma, dia 19 ri(!ade não ,encontra, no

do" cor-:-Q.,.,t,!". l'-ma equipe' projeto,. van+agens ele mon

dé fUT"�io"';<ri('s e mais ;) ta na' crlação do Ministé

emi�sp.,.'o "0 ne'1arj-"cmen- rio, uma vez que ,:;e,�á rl1fi

t.o til" n(>n"!\r>'n� 0"0 nro- cH unir +'ode>q os Tnsi:itulr,s,
vjàf'';cinr� a rlos'õ"...,t:raliza- 08-la ª' situ!'�ão bast!l:"te
cii.o Nr..; h" .. ,,·o'f'irS .1'10 Sul d�f!'ren!!lada de cada' UM, .

do ��tqr'ln (ln"""0o-se se- iI1f'llJsive quanto às possi
guir as agências de Join- bÚidades econômicas.

o "mutuerto
,T ""icas ele Sa· .... ta Catari

na g, A. - CELESC -. uti

Pelo contrato, o emprés-
'

timo será pago em dólares

ou em seu equinllente em

f'll+ra� moe+as com exce

ção do cruzeiro QUe racam

parte. dos 're{'ur�os ordíná
rios do capital jo RID.

O empréstimo terá a gn

rantia do Estar::> de aplí-

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

'ESTRÂNHA DOENÇA
TRÊS ,PESSOAS' NUM

GAUCHO

l\'fA'TOU,
MUNlCIPIO

Sr. Ralph Olsechowskl. Ape
sar das províd , acías saní
tárías, houve outra, vítima,
,Un;J. professor L Secretaria
de Saúde tomou outras pro
víôêncíàs ' aC8,.l.lteliádoti:as,

.

vacinando a poptilação' do
municípiO.

"

n

1f1...
'

.....j'
.

!
. '. .

.

,

� .' ,
-

...

cação do fínanctamento

consíste na instalação. de

931 qnílômetros . de línhas
detransmíssâo, novs sunes

tacões +r= nstormadoraa e

....

.

a �Aecuç'ão. de rp,elhoramen
tos na rêde de distrtbuí

ção, conjuntamente com a

.

aquisição de squtpamento
geral necessário.

#' �
.

A Guanabara com 1.297:634 eleitore-
ORBE PRESS - Com o cancelamento

de 406" eleitores, por diversos motivos (per
da dos-. direitor politicas, por condenações,
ultrapassar os 70 anos de idade-e falecimen

to) e, as .inscriçõcs 'de 5.833 novos. eleitores,
no dia 31 de janeiro do ·ano erncurso a

Guanabara possuia 1.297,.634 eleitores aptos
a votar'�: dos quais 482.063 do sexo feminino

"

e 815.57i do sexo masculino.
.

Segundo o boletim mensal enviado pe
lo presidente do TRE da'Guanabara. desem-

.' \ .,

bargador João Coelho Branco. 'ao TSE, a 12.

Zona Eleitoral (jurisdiçâc sôbre Bonsuces

so, Ramos, Olaria,
'

Penha, etc.) era a que
mais' d�itores possuia: 76:20..0.: A Zona ,de

Copacabana (5.a) é a única que' conta com

mais eleitoras' (33A39)� do 'que eleitores

(32.946):

...-_.-.

washíngtou UPI o ma de US$ 156:)0 mil.

O,Bárico Interamericano
. de empréstimo tem prazo de

Desenvolvimento anunciou 18. anos, com [u ros de 6%

a aprovação de um em-. e 8% aõ� ano amortízado

pr 'si-·imo equivalente a semestralmente mediante

'JS$ 3,5 milhões de seus re- 30 cotas iguais, a prímeíra
cr rsos ordinários par't a das quais será oagn três
ampliação do sistema de anos e meio ap is a data

Lransmíssâo
,
e dtstríbuíção do

.

contrato.
de energia elétnca .do Es

tado de Santa Catarina.

Rlr\ "'?, (OR) E
lízarà os recursos do 'em':'

" I.} t. _. .u
- lntrarão em grpvc:,-

pr'ós)P10 para fiml,Ocia-:-

geral, no rré::":no dia 5 de maio. os servido- te los os custos em moe=a

res das fl.1:r-d8c5es Cr'sto Redentor e Osório. estrangeira de um progra-
�. *�

Re'vindicam melhoria �firial desde
outubro n2ssà...''). Tambérti "os empregados
das Pic-'�;

"

Sjiris marcaram greve gerar.
para (1 � 1 o ;aia, caso até .lá nãoconsigam

rf(t;a\ rcivind.cada há mêses.
.

: . PORTQ AI..;EGRE, 22

.�io� será C""n�fd�·l" ,(VA) -:. ,U�a .estranha
,"1("" ,.l\":; li. fi! \'! � ,::H,
.'" ut..,·.

,

"" ....... ,.
.
doença já matou três pe�-'

(OE) - O Presi lente Char- .' Sfl�, no WIu.nic�Pio d�
.

Es':'

J "1 ).'1·' �..'
.

'I "
trela. A pnmerra fOI. um

es De (; �J.." 1'<:' unnzara seu oiscurso pc o ra- aluno- Interno: da EScola "'-

dio e tr_'cv isão na próxima terça-feira, para;' gríc6�a .. seguiu-se 'a m?r.te
d
.,. h.f.·

.

1
" 1 .' ,d,o dIretor. do ,educandarl:J

.ar I'1KJO a campan a OlJIC11a para as eleI-.
'. .' c'

"

ções -)rssjr'cr-ciais de dezembro. Porém se-

gU:1do E;·e i::_�!ormou em Paris, o Gal. De Gaul

le 11:::" �. "�""c��rá a decisão de aspirar a ser

cand� lc�o '::2. e1.�ição,. nem a data exata da

reali::- ::,.ç:o da mesma.
----------------------�----

.�
. '�.

Fórmk�a sem antes

fa.zer urn "levantamento' de preços.

SALÁS DE f'ónMICA.

SIM ... SEJA QUAL FOR o SEU SIGNO: O MOMENTO.

É PROFíCIO F A.RA COMPRAR
.

MAIS ... CUID .. DO. FAÇA ANTES lJ.LV{ LEVANTAMENTO

DE PR:Ê:ÇOS t� EXAMINE A QUALIDADE DAS PEÇAS

QUE LHE SAO OFERECIDAS.
.

EM MÓVEIS (iIMO VOC:!!: PODE ADQUIRIR' CONJUN-

TOS COMPLET' .JS; D:E FóRMICA DE AL'l'A QUALIDADE,

EM 15 PAO:\.MENTOS DE' 26.(1)0 OU À VISTÃ POR

.320.000.

SAú 12 MODELOS DIFERENTES· PARA VOCÊ ESCO·
o �.

LHER.·

'"
e: "'\

, ;;.t, : , RUA JERONIMO COELHO N.:; I
�"-_.�._'�_-_--- .�

'

......_. , _.__.....J
.

.

• '!'8 � .. � .. ..,. ......__ .' - - ,. - - -.- - - - - - .. - - - - - - .

.

'

,

rega Em' Outubro de . ·1965

,
s Fixos sem Reajuste'

Imfcrmações; Praça 15 cI� Novembrp n. 22, 2.
I

'Fone 2828

.'

EXTRAVIO. D'E CERTIFICADO
Extraviou-se -o certificado '. de proprie

dade do veículo ,a motor, de propriedade de

M,ILITINO DA COSTA, do caminhão FORD,
ano 1960. côr MARFIF e VERMELHO, mo

tor n.o·F 64-AADSA-2o.64, 8 cilindros, 172

'H.P., .placa n.? .2'9-81-01, conforme .certifi

cado .n.? ,67179, fornecido pela Delegacia de

Polícia de' Luís Alves, em 19/9/1964.
. 23.4�

_,_ ... ,.,.., ... ·.uh • .., ..
.-----

CASA ..., VENDE-SE
Localizada à Ru? 'Clemente Rovere n. 74 .:_ Prêç\

Cr$ 3.500.000"':_ Somente à vista. Tratar com Ferráz ...

Palácio 'do Govêrno -- fone 3845.

CASA V·ENDE-SE
,

.

.

Em' báíro residencial. desocupada, com 3 quartos, 2

,'·;aias,
-

garagem e demais dependê[lcias, 'construção recente,

.i:Am:olo'. terreno. �

r .�
.

,.�'
, ..

,

•

Tr.<itàr a 'Rua Fern�ndo �MàdJado,.6 _:,. 10 andar com
, ...

-

sr. Sidney .

___,,.__---'_._------_
... -_ -..:..._.

"EDITAL No. 06/65
CONCOR'REN'CIA PUBliCA No. 05/65

O' Diretor em exercício da Divisão do

Material da Universidad� de Santa Catarlnâ -

'devidàmente autorizado pelo Magnífico Rei ..

. tor, faz ciente. aos interessados que se achu

a.berta a Concorrênda Pública no. 05/65:

apraz�da para às 15;00 horas do di� 6 d€

maio do corrente ano, para aquisição de 1\'[a

terial de consumo, material d,e· expe·diente
móveis produtos químicos, máquinas, apart:

lhos, ferramentas e material científico para

uso _da Faculdade de Farmácia da Universi,·

dade de Santa Catarina.
Maiores esclarecimentos poderão sel' 01

tidos na Divisão do Material, Reitoria, nos

dias úteis,. durante o horário das 14,00 à�

17,00 horas.
Divisão de Material, em 14-4-65

p/Diretor � Te{)doro Rogêrio Vahl
23-4-6;5

tmprêsa Edif<ua Uda.
1ua Conselheiro Mafra 160 _; Te). 3022 - C:;Jb':a Postal 139

Endereço Te1el?,T:ifico "ESTADO"
.

GEREl'fl'E ,

Domingos Fermndes de AquinO
REDATl)lt-CHEFE

Antônio Fernando' no Arri?ral e Silva
J)EPARTAMENTO DE EDITORIAL

oão Francisco Vaz Sapetiba - Pedro Paulo' Macbado -

Osvaldo Melo - Divino Mariot
PTJBLICIDAD:E

Osmar AntÔnio Sch1indwein
DEPARTAMENTO COMERCIAI,

Divino l'/fariot
COLABOPADORES

Prof Barreiros Filho. Prof. Oc;valdo Rodrigues Cabra., Tito

Carvalho. Prof. Alcides Abreu. Ministro ·Milton Leite da

r:osta, Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Wlllter Lanc

'!.e, Dr.' Arnaldo Santiago. DOT.!llécio Soares. Osmar Pizani,
Dr. Francisco Escohar Filho,' ZUTY l\ITachado, I,ázaro Barto-

'

1omeu, Raul Ca�das Filbo, Marcilio Medei.ros Filho,'A. Car

los Brito, Oswa]do Moritz. Ja�ob Augusto Nácul; Maior �d
mundo B.!lstos Jtínior, C. Jamundá. Jabes Gal'cia, Nelson

'Rrdscher. José Ferreira da Silva, Clemenceau do Amara.l e

�ilv:>.. Jaim.e Mendes. Cyzama, José Roberto Buecheler,
Beatriz Montene�ro D'Aca!llpora, Manuel Martins.

. RF.PRF.SENTANTES
Renresentações A.S. Lara Ltda. Rio (OB) - "Rua. Senador
Dantas. 40 - 5° andar - São Paulo - Rua Vitória, 657 -

coniunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua dos Carij6s,
558 - 2° andar - Porto Alegre - PROPAL .�- Rua CeI. Vi

cent.A. 456 - 2° andar.
,

l\_nuncio:3 mecliante contrato' ,de acôrdo com a tabela em

Vlgor.
ASSTNATTTRA ANTTAL Cd 10000 - VENDA AVUl'JSA Cr$ 50

(f\ nT'RF.CÃO NÃO C;E RES'PÓNSABIT.TZA PELOS CON-
.

C!F,T'1'OS F.MTTTDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).
.

( .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Na tarde de amanhã ias!_'
sistirá o público floriano-

politano a' mais um match
amistoso, pois chegaram a

. ,
.

Avaí e' Ferroviário, de Tu-

barão, dois clubes que 11;:\0
- ,

prontou ontem .,soh as or

dens de Amorim, O objetí
VQ .dos "azzrrras" é a rea

I'tacáo de S"UE insucesso
j .cnico ':! cl';:;c!plinar de do

r.ü'go �'1l2{'O to' õerro�.id"
� �o I��= :l>.Jir·" S� por � x

tiveram sorté na raso de

classificação do Estadual.
de 64, ficado 'alijados das
semifinais,

ria através do empenha
de seus rapazes,
Dia lo, de Maío, o Avaí

retribuirá a visita, do ';f.ll�,
peãiD sulino, jogando .em

Tubarão,
Com vistas' ao amtsto-o

de ama+hã ínter-mu-net

pal, a equipe, '0 Avaí ';t-

bani. têl'mo as negocíaçõe.s
que se, processaram en1.re

",Serâ; por certo, uma b8'"
talha sensacional' e

.

renhi
da na qual avaíanos e rer:

roviários buscarão a vító-

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

(:�on
..
e lo Ci lad:no rl.: "X��d�T

, 1-�a Am�.�1a
Amanhã às 14�3';'�� �rtim Aforso de Haro

na sede, do Clube de Xa- Dr. L' Afor:w Olsen da

...._._-- --�-- -- - -- - - -

,...
"

, ..

(.,:,
• �

A. "'", .':�
y� ..

"..;:_;
.' ....l ....J

1'� '-'

� "'o,

·1 I I.I
drez de Florianópolis, teci
inicio o Torneio dia segun
da divisão ca F"lderae"J o

'Cz,tarinense de Xadrez, Zo
na de Florianópolis, São'
convocados nela F CX, a

partÍcipàrem- do refcrírto
Tcrneio; 'os, seguíntes enxa
dristas.:

.

Veiga R!c "10 de BCfY'a,'

di, Milton ATa. . Max Me

dwr r., Mar-cel Bárbcs
iz Far:as, W:l�ori Líbórío

Me-'eiras,
Theodoro Miroskv, Rubens

Dín.z, Hélio R. de Almeida

Dr, Jcão J'ame dos San

tos, Jak Lorrne Cardoso;
Airton Jozé, Miguel, J Luiz

Carros Gentil Mauro Gtri
'-----_,._,.�---.._-------:.... _;_...;_.;__-------------=--:-:--'----7-:-'---- -------;-:-'-:-:--------__ ma.rbe_s,· 'I'argino e Míraglla

:'-:0:"2..: o cc'c '-1 ja_;a
(:;i� ,ée\/-e:r': -v'''' 'ar ·,�s pró
:�!n10s d·�3 ��râ E-'o =�a ':.0

once trs�'�'rr'-; r a ? .... ·��tu��ue
SD- de D�sr.ror',cs ,d'ri:§(c'1.
por Aymorá l\/!otsira.

meia médio N3li"1ha,
1B .sagrou-s= ca 'n::-2?lo es

ta
-

·.:r.l pelo Paula RamGI:>

e ,_.18 ,2,' � hner.te figu�a

no elenco A'm:rante

Barroso,REDATOR: PEDRO PAULO MACnADO COLABORA DOR.ES: 'l\!aury Borges
'. Paiva - Decio Bortolluzzí 'Abelardo Abraham

Nahas _;_ Gilberto- Gilberto

Olimpico, Hercilio e Ir�ternacignal cap�GUados
à [mn�uistar o Título·· Maxi��A última rodada do, cam nal, reunem condições pa,- sabarar durante os 90 mi- .clube a urna vIto�,a ._

, . tos d '1 se i / marca que lhe dará o ti�ta alcançar o titulo J:14Xi- nu os e eseJa evar· .

.

j.

o extrema Calrta que fí

gurou DO l\fetropol «urante
a temperaria de -19!'i't, e

MAURY BORGES

Domingo, poderá surnr

O nôvo campeão estadual,
estando o titulo entre ")

límpico: Hercírío Luz e In

ternacional, êste último

aparecendo em c:rcunstàn-.
_ cias para chevar H CJ títu o

máximo. catarínense, peja
V"Z pr.mc.ra Há também

s:'<:psctativa de U111 Super
Campeonato, I'<"' C,L::Q d8

um empate em Blumenlu

e uma vitória ,hercilisht

em Canoinh'as, Aí, o título

seria dEcidido numa S3:'1e

de "melhor de tr�s", e:1tre

O!ím,ico e Eercílio Luz,

tulo estaduaf distanciado
a quinze anos de clube .da
Alameda Rio Branco,
'Por sua vez o Hercílio

que recénterneot.e
treinando no C9.1']-)s

estevepeona to estadual, marca
da para domingo, com dois
jogos, Olímpico x Interna
cional e ,Eanta Cruz x HeI'
cílio Luz, poderá apresen
tar desfecho surpreenden
te,

Acontece que três equi
pes das quatro que estào
envolvidas nesta 'fase fi-

tac.o" 8-

vide a Ul'1 Iitigío com o treí

r-a-tor gaueho, poderá -pr

n2"CC'2 r'o com um clube

€'-ctra-g-e'ro, deve-vío seu

rasse cr�.La.� 17 1"'"IH1�é""'s a.

---"1 z=lro.

mo,

O Olímpico está mais

perto do título de acõ , 1,)
com sua situaçao, pois es

ta distanciado a um ponto
dos vice líderes e jogará
em casa,

A torcida do clube gre
ná ,está desejosa para de-

naux, encor-tr-i-se no fu'oe-'
bol paranarnse, onde' vem
se-ido t::sta"'o pelo Agua

Luz" vai até Canoínhas, ten
tar conquistar uma, vitó
ria; esperando por UP.1 tro

peço do Olímpico para féS

teiar a conquista do título

que durante a fase de elas
slficacão e semi-final, man
te·ve-'�·e sempre 111ais

/
perto.

O 'I�ternacional' vislum
bra uma grande chance

de �onquistar o título es

tadual, pela prirneira vez

na história do futebol c'a

ta-rinense, bastando par!'!,
isso que. v�nça em Blume
nÇlU e o Hercílio Luz, re

tm-ne de ,Canoinha com <t

penas ,um .ponto ganho, ou

dois perdidos, Mas" o San..,

ta Cruz certamente. vai de

Doze ,vai nromover a v�nda de
"

,

Ve"'ie. com !"!:'al

SP�p.,r1o "O"ic!!' -ío =st am

na "o Ta in'""'1--r2'''IS8. Y":Jr�in�

e"�·e o 'Toga.�0r 1.'j(ldE'�·? ser

eo��trat9.'..:Jo, na,3sa",:ldo fJS

sim. para o futehol do Pa

raná,

x x x,-
sileiro . pela G:lanábam,'
Tamb2m o árbHro ':José

Mário Vinhas -est,?o. '.:otado
pa,ra uma apresentação em

'Florianópolis, onde ficari::l

uma 'sen1ana, tl"ansmitilJ.�lo�
. séus -conhecimentos aos di

retores e atletas . dozistaS,
F.ir'alrnent0 o

.

j6rnalista A?
des Chirol; faz p.arr,e da 118
ta t!'ípli,(�E' enviada' }Jp.ló· J )1'

nali.sta 'o'lberto Na 1:\'.;1S, ao',

meDtor�3 do' club.e!;la f:la

João Pintá, atual deten�';r
((., título de campeão e;;t,·t

r�l'al.

A diretbria do Clube Do

ze de. Agôsto U8Vel':1 I ro

mover em dias P"QX1J110S
a yisita à nOS�;1 C'Rpital de

uma autoridar:e . {'In Fute

bol de SàlãD. ap<JJ'l;lUlidade
em que seus' atletas eSlil'"

rão tomando c'Oll�act.o ('('m

AY010ré poderá acionar o SanJós:
Meil'gálvio

Podemos assegurar que.
o pnsirlente d'a Federação
Aouá.t:�a de Sa- ta Catal'i-

1'2:, S:', !cri Pereira e Olivei

r�., pe11sa em conviclar o

ex-atlsta r'o Marti"leFi,
l\1:;;n:osl Silveiri3" p'xa for
:roar a se eção c'.3.cari:reTIse

('e' r:c':Y'o qt e participu.rá
cia ur:'lx'mo campeopato na

". cio";al, por�m, t.al ,fi'Jito só
l'lente poderá ser consegui
�o a1Tav:§s de una se10-

ç:io, Mãos a obra' sr, pre
siclf:nte !"

A diretoria do Aymy,::\ embora o. atleta já pert�n
'do Rio Grande do Sul, '.'0 ça ao Santos a mais de
derá acionar o Santos 1":1- quatro anos até o momen-

1J.ebol Clube, por falba, de to o clube santista. não
pagamento. da tri:msferên- saldou sua divida com (J

cia do médio' catatinense ,clube "b�grino" do fute
;Mengálvio, Mu\to' embora boI gaucho,

iDo';açôesas mais Davas x .x x-

co �a)onisl11o brasi'eiro e
-

sulamerj.�ano: Indicac1rJ �:i_f
Gilberto Nahas, deverá via'

jar até 1"lorümópoli.3 (" '-:0

nhecid� árbitro li"1aust,) Ne'.

ra, o popular Farinho, th
nico campeão cariara pElo
Vila Izabel c campeão bra.

Pela t:r,ilTIE'!l"a 'Vez nesta

fase finar (l(\ P8,!1'DPC

estadual a equipe do r

pico , _jogará completa_ J

lateral direito Orlando, q _:8

esteve cnmnr;11do pe"'a hl

posta. pe_!,Q_ T J,D ,_ yi1J:-C'.
vre

.

do '-cas'!go rj;�-;�",1;�w

no último "ia 23, sefln0
certo o seu 'r ,,'anare�imP'�

to na partida rli"cislva (c

domi";go ,saindo CO'l�'J

nllu�t.p'",,,,,.,te o latp!'flI im

prn�T�;,arlo :rfq·9,0'�'a':o.· �:.i

'�h"rá (l 0F:o"�'"�

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

Ficou def�nitivamente a

certa;o para a tarde de do

mingo, na' cidade de La] ,'S
uma eibição do Fig'l1eirells·�.
Futebol Ch:be, diante do

Guarany, local.
O cotejo deveria ter ,i

do reàl;izado há tempos 'f;

trás, todavia, devido a cer

tos f8,i ores Dão noude ser

realizado n-aquela oportu··

. Federacão Cafarinense, de Caca SUtj.
, . ,

merfna vai entregar diolompS- -

'

aos atletas elo /Cln15'e �I
OUAS recordlst.as catan

n�nse;, o

ditO
ma a que fi

zeram jus, .
ela D'artici'0:1-

cão no recel te TORNEIO
d.'esdobrado festa capitfd,

seiar encerrar seus com ..

promi�sos com uma vitória

pois até 'agora, nesta fase

:-"'f!rJ1tr- conlleceu apenas der

rotas' e um triuil'fo diante
do· Hercílio Luz, -servirl

ria para reabilit.ar o onze

santacruzense destla série
de derrotas. consecutivas:
Na verda.d.e, se a1"alisar ..

mos detalhes por dp1':Ü'_'PS
Vll,mos vêr que o O'Ímpic;),
reune m::üores coudiçiíes
(l.e. ch"gar, ao título nois

]ogará em casa com o en

tustasmo .

de sua nU!l1P'fOSo,

t,Otcir1a. Já 0 Hcr"ílio Lu.?:

v�i a Canoiphas, dar COl1'-

bate ao Sa!'ta Cru.z qt:e no

turno logr,ou empatar com

o Olímpico por 1 xl, atu
ando assim em terreno 9.d

ve1'sário onde tudo é maiS

difíêif.

-----_._ ..

�---------.---.-.---_..'--------_ •. ,
x x x

BasquetebOl . na Parada
.

POR DECIO vIda que se nosso certame

Deverl VIajar pl),ra JO'l1-

'Jile, nos próximos dias, o

senhor Laudares Capella,
!presidente dia Federação.
Catarinense de Caça 811;

marina, onde irá com '.t

incumbência de entr:��;8r

BOHTOLUZZI regional . SG desenvolveI'

normalmente, o título, esta .-"',,') ,..lrr.",'S fi. 1("1(1 :'11.1'(: 1\f1'lr

t.:·": op! f""I(:l ",h("',�':,;"",? f"n'! -S�i'�a
",

..L \�nt",-:'''a, "., .... ___"o 8q"",,,{8, �:'1 .,' J:' ao

Y""���,:.,.� � �0�0f,,",,�'O (J(J R.·lo

. Finalmente, m·eus ami-

gos, também os senhor�s
mentores da Fec�eração de

:"ual será mais um'a

f.OSSO, como ocorreu

vez

ano

nidâ -'e_

A'?,'ora, por,5ui. djr"tores

dos dois clubes chegaram a

um acôrClo e o púbJi-;o ;-1�1

Pri'-'cesa Cf) Sprrá, ter" as

sim a onor'··lP)idaie ne re

ver O e]en('o rio Dt'Pt.O e

branco na l111a, !'(1)ÓS al-

guns meses espera,

-_'---------

2a. rodada §a�onij'fa

ai'
r/sentou

go!eada
o campeonato de fute- ções,

boI de salão da cidade teve

'�
N-o, cotejo ri!". fUl1do, o

.
.

P'" Sup€]�on ao clen-andamento na noite de :1:1, am Iras
.

.

.

feira COITI o desdobranien�· co e Cartola / po:r 5 x 3.

to de dois jogos, nu jõgo agr:;dáveJ, e bem

Na primeira partida ca dislllutado,

noite, o Caravana da Ar 6 cari1peo�,a-,C" tel'ii u�,.
.

dil�1en to ho i p con]. dOISque mais uma vrz srrge
,

com possibilidades' de ché.. .ilJSg'os: r�a n:'cli.minar pre

gar ao título da' te:1!pOl':'t" lJ:arão Ind\��tr;?J z Rc)do

da, goleou a nova e�i{lÍpe !viário, com allll)�.s as equi
do Juventus pelo marcaõ,or (pes est.reando na ce:.:taJ11e

de· 9 x 2, o que vem ates-/ e no ínatch de ft:nno o �o
t,!ar .a diferença, de . f(Jr(�� ze dará oombate aD Atle

entre, as duás representat tico,

paEsaào, Mas aconteceu is

to parou e as 6C[uipcs (]o) in
te��ior foram as ;YW'S J?:a
cas oue se poderia im:lg:
nar. "O Paln�irà') SE�P� •. rei-

Basquetebol,' C0!l1e,Çam. ::t

demonstrar pela. pri.mêira
v't'z, vontade', de 1'esolvr:r
de uma vez por tôdas, a

celeuma que existe no

meio basqueter."lí�j1co, en

tre a mesma e J Slube De,

ze de Agôsto_ Compreend ,u
se fiDalmente, o que ven11o' de:::1;8.s conversações' será
divulga.ndo desde que da- para gaudio de todus os

qui 'emito mellS s'mnles ;')8;;, atletas principalment0 os

receres ,Atualmente, em do 'Clube Doze de Agõsto nal que iniciou () cert.ame
Floriano'polis, sem o 'Ck- e ·pa.ra os aficciollrudnos do

t'despretencicsamen ·e,. pairabe Doze, e seus, atletas,
" espcftê "-ifu cêsta que terào

ao fingI co'�stituir-se em
não é possível prompver- novamente oportunidade candidato real 'ao cetro l!lá .

mos basqueteboL A(��lelQ de assistir a belos espetá- ximo el.a t�ll1porac1a, embo-.
Clube, é o único q:w forja cuIas, Espera,mooS que tu·

,ra 'sua tarefa seja a mais
atletas e deixa-os em con- do se resolva a con-te',).to: difícil de tôna� Y11as per�dicões técnicas sufÍcientes Meu particular amigo feitamente possível •pa-ra ingressarem' em qual Fênelon Damiani 'cont.nu-

Esta a síntese atual do cel'
quer equipe do nosso est�- me que em carta recebida

tame' estadual que ficará
do, e mesmo fora dele, co- de C'apitão o mesmo' E'S-

decidido domingo, podenmo' titula:;:es, E' o ca�o d'} crevia narrando sua trans
do adnda. registrar-se umDumas, Ivo, I�rl<,ill'1.0 e Ca frrência

. pam o .Clube de
Super Campeon'ato em capitão, que ')l'::ham em Jo- Rega;tas F!amengo, Assim
so de um empate em Bluinville 'o primeiro, e Ea Capitão deixa o Fluminea-
menau e uma vitnria �)o.

Guanabara os três últimos, se F, C, para 'defender o ..

Hercílio Lu.z em CanoinhosEstá marcada uma 1'eu- rubro-J1egro, o�de segundo Assim Olímpico e HercíHonião entre OS dirigentes da
.. êle, disporá de mais' tem-

Luz lutariam mais uma
FCB e o representante do po para os treinamentos-

vez pe:la soberania do fute-Clube Doze, para elimina-. Foi convidado a ingrea,SaJ boI catarinense,
rem as arestas, que atra- no grêmio da Gávea, após

_

va:ncam o andameí1to do seus, dirigentes apreciarem
bola ao cêsto, Ambas as no em uma partida em

R' (',.., P Ipartes terão que ceder ,em que foi o cestinha, Felici- fO-JaO' au O:
alguns de seus princípios dades a meu amigo Capl-
sem I) que, não Se chegará' tão, que tão bem está re ,Palmeirasa um fator comu']}, tão 'al- presentando, o nosso bes-

.

quet.ebol, lá na Guanabal'i:t,
Por hoje é tudo, Nos

próx:imos dilas, estarei di

vulgando o resultado das
tão aguardadas conVer'1'3.

cõPs, entre dozistas e fo

racionistas, Até, lá m�'lS

F- r)rO'o�tiV'l0S: qi� ....·:lq ·...,r;.o,les
ro�dêram aa co""'ite,r() rlo:1-;m CC(lSe�,!_i':il: ve:l1czr

fé. Gi:nl.2:.1te.
x x x

o l'fsdtado dos bons 1'e

SillfMlos que se c<:peram ..:.�._-'--- --- ----.,,--

. Finalmente o Intern'acto ..

o meia médio." q-:j'e-per
tenceu ao Caxias, I-iurante
sete anosf já pert�'nce :]C1

Tupy de '.Joinvil' e, ío jr}a;>.
dor foi quem l'ev()1ou a f:õ

portagem que havta, firma
do com o clube :milionário
da

M?-nChestf';�
poré!t1.

não revelou as bases,

_ x x -

O ex zagueir Amaro

q\le pertenceu to Améri

ca da GUanab�a,
esteve

em Joinvile ten ndo acer

tar o seu ingre o no clu-
-./

be rubro da M'�lCheste'r. .'

�mbora tives$e �do indi�a
do por elemento\ de proje
ção do clube jnericano,
Amaro não interisou ao

-

I
'

clube já que a dl�toria es

tá satisfeita com.\ traba
lho dá Renê.

nj.lm match que vem cha

mando as atenções do pú
)l'i(jo da cidade das fábri

�as,
\ x x x

A representação do Cl'11-

zeiro de Joaçaba, conse

guiu bonito empate ao dar

combate em jôgo interes
tadual amistoso, a' equipe
da Portuguesa Carioca,
2 x 2, foi a contagem final,

me'ado, Aí entüf', J1.osso· es

porte dos gigar,tes, dpixa-'
rá o marasmo em c:úe se

e:acontra parl :i, história
e passará a brilhar nova-

1'Y'o�+o n(') cp-nário estadual

qUQndo começava a perder
a lideranca de anos para
os :;oinvilÍenses, Nã0 há dú

campeao
do turno e Santos
_e América fora
,do 2. Torno

x x x-

Foram devidamente re

gistrados na Federacão Ca
tarinense d,e Jfutebol, os
contratos dos jOgadOrAS
Pistum, Octacílio e Emílio,
as novas .aquisicões do �ln �-- � __

be americano de Joinville.

amigos.

Com os jogos de a.nteon

tem (Palmeiras 5 x Bot,a

fogo 3' e ,Eantos 2- x Améri

ca O) terminouou <> primei-
ro turno do gjo - São Pau

lo, sendo proclam'ado 'cam-'

peão da fase o Balmeiras e

vice-campeão o Botafogo,
Santos e Amé:tica, os ú1-

_ timos cólqcados n,ão .toma:·
.

rão, partt;l,::nó 20, �Hr.!'lo" P,9�';
i;:;4;o ·ça,,·;d���.i·�:g..uia.mento.' 'I,,� ':1,lt,

Peoê abafa no CorWbax x x -

Encontra-se em .Toinvile Estando em UtíglO cl:m
o treinador Rubens Frei- a d\retQrià do Alomü'ante
tas, que está em entendi- Barroso, o médio Pepê, via
mentos com mentores do jou at� Curitiba na tenta
Tupy, para firmar compn- tiva de acertar Sll3. situa
misso. Segundo noticias ção profissionat t'l'ansferin
que recebemos -está quase do:..se para oúlm agremia

�, c�r�?', o lfgressÇlJi4f'!, Rup�ns çap,. embora, SY� r:���tacl?''Ereltas: n� UpYi' cf -".' , 'llberatól'io' esteja," lJ'xado .

. .

'.}

\'.'
em 15 milhões de crql"ciros.
Pepê, treinou e abafou

no Ooritibà Futebol Clube,
h:wendo possibilidade de

seu engajamento no clube
alvi-verr'le, desde que seu

latestado lib�ratório ven�a
a ter abatünentô,.

x .x x

Em comemoração � mais
\ .

Um aniversáno de \l1da-
ção da a!3sociação �étil:a
Tupy estarão prelian, na

' .. tar e do ia o. de.,-,aio,,,' .ri�'"Mànchester as eqpcs
do�0i1ni"� {, .. , ....
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Faoo aos -disposltlvOl'J .M
nova lei n° 654 (PLAD�),
de 23

.

de dezembro de J�,
, re�a QUli1 ��� a

p0T':1t" seus ,tri�qt(la' "aém
o a.fscy�·· C(lnC�ssÕes : r.)ci!:o
.1'od.·r Nbllco',' a ·p�eféHum
M,liú!ir;rl uurnentou c'on8i�
deravelrnente- sua. recetta : a

partir do mês) de janeiro
4.êste . nno.

'

'. Para se ter uma idéia,
('1"':',8. neva fase admínístra-

.

�vfi. da nossa rnunícípálída-
..�._.

--.-.... - ..

" '

�,� se· dizer qÚé no

ptime4'o tr�tre � ano

df) 1� a .' �eitu� ar

� .

a' tm.�� de
Ct$ 99._'752,'" �eieGdo: que
nêste /'atlo; em igj.1gal: peno-
46, páss:aram ,pelOs,; cofres
da Prefeitura' a quantia �
cr$ 280.000.000. "

-

Em tode o exerclcio de
, lS64; - a arrecadacão �UIÜci
p�l ' foi de quat�tos e'

quinze ml1h6e,.,;, dll1.entos e

q�ai"ent.a
.

i:l sete 'mil,
.

qua·
.

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

A

//
. ,./

Os pr� os baOOJ� prova _ -,quê o povo
.,

B lia r;p:hendo resultados da' bata-
lha rlú$ preçps baixos desencedeade

pelas' 3;� M,odela.L e a
.

Grande 'Grutinha,
.

Ouando uma iniciativa é P�letós,· ótlma ,- 'confecção,
.'

d tem Cr'; 5,500, � Blusões, combem lntetl(:'tona a e'
_

�

re;!ex')s posiHv0S ,para' 0.5 golS. 'Qe nvlon Cr$ 6·1.00, -

L""��esse'3 dr, popl.ilqçáó,· J3'11sõe� de (Jouro Cr$ ....

nãa se ')ode deixar de' 14,900, etc. etc.

an·'");a-1<" .. r"" d<H'·lhe '.0'
recido destaque.

me-

Acredifamos
.

'cme .OS pre

ços acim� • servirão " _como

Os estabelecimentos ad..
.' atestado de que _. as cousas

'd' t;;-o o.n:i. es+"� .' mudando, també'intt'la menCIona 85, .OS .·a
.-
""'... �

penhadqs em' cooperlJ,r, 1�1 em F'lQriartónótis. As payo

e decididamente�. para ,Q r�sa� 'aità� 'de :preços estã,o
bar'lteamf;lnto' (!fl.- vida.' PT� em .fase de' agÓrua, .. Já é:;-

cederam à UmB rev\são,' de tão despont'l.ndO me�hor'es
. dias para-a vida 'do povo. Aoprofundidade, no!? preços

de tÔ,l3S PS suas me:rr:udo- !!1'.ern'l à i'1fl:\r5,ó está em

.

T n-to as mobiliril'l'OS marcha .vitori.os.á:fl<iS.8._
.
h',' '-"'"

ta.ner.srias, co]chôep de. mo-
.

..
'

.

da casa d�·· 'm6- A_os 11if:lllleirOS d� !?Tanrie f'las. etc., .

...

1)''110 os' ....,fri<"eMda-
' bénf,'\�e.�· "Batall}A '(bs Pr�·

veIS. c,. �v ., , .• .•.. .

• ....' .

1
.

-:-es. rrü�quinas .
õ,e c;osti.tta;.

. ços BaIXOS o
.

,�osso p en-.
t 1

. or�s ·r,.<;di' ().s'
.

-nr.r·c'ela..- apôio. Os no�sQs . p'lr�e evlS "" �
'.' .'/Jf··" .

.

n:\.s. liqufdifict't':lores: .;�' etc. bens,

et�. !'l1'l+'re"'�"'I 11m!!· drástica
reduroiin. 1'Y'utt.ó embol'';Cl'l1n- - .. ,-;-'----.---�",_------,

d'l. +""'1,,,,,,,, s;d"l ,...,� ...,i;rl'l"

$'" "acilid"rles de p:,\g"1men
tos..

'

tributo, alClU'1ÇOU O total '�o de ., SS.8:tlO, ��
de apenas Cr$ 64.310.374;

-

nc �ldas mais de' três mu
nove-se notar. ainda, qUo Isenções d<,

I<r'" �nêste � apel1-85 1'..0 o trí- dJ.a.l. '

mestf� 'eom' .'� salário mi
------- -----_,

tr�tos e Se8S$1'lta cru

zeiros -
. êr$ ;

415.247.460,
dos quais Cr$ 70.4Ó2.5� en

t�ram no·�· de dezem
bro,.

;
�,: UIJ,:: �nistra*

do prefeito Vieira da iRoM
e,

. face a aplicação da cor

reção. morietária.
.

Quànto 'ao ImpOsto �
dial no 1° trimestre, a Pre
feitura arrecadou 11 soma

de 'Cr$ 5�.OC-O.OOO, sendo
que dun>r-.te todo o ex�..

cio d(1' 1964, .a r�
....

dêsse
----

Vem o governador Celso

Ramos recebendo qWl!!9
que díàríamente mensagens
de congratulacões "de entí

dades joínvíllenses, pe1a
críacão .

da Faculdad.e· de

Eng'enharia daquele munící

pio do norte eatarínense,
numa demonstração do re

conhecimento dos h!Otbbitan
tes de Joinville pbIo muito
que' á

.

atual administraçãq
tem fei.to em favor do nos

so Estado.
,

. Sôbre êste assunto, a As-'

sodação Comercial e In

dustricl de Joinville, por
intermédio do seu presi·
dente em exercício,. Sr.

Gtinther O. Weber, ·endere·

çOu ofício aq Chefe do Po

der Executivo, interpretal1-
'do unãriime da Diretori� e

Conselho daquela. Ent!.d"lo�
de manÍfestan,do'" aplausos
ao' govêmo ..de. Sant!1- (;:atRIi'
na pela criação' de tá? lni

portante escol� ,pe ensi�q
superior.

.,

SABOR{),S01,
80 C �lE ZITO

- ,

'i'ambenl as
.' &��Õb5. de

A- .....v ..."'.a.i"' ue' !'ll. ...uil-;:i;· a&

frentar.
,R,e"ta sz.ber, pOréiX'l, se o nevoeiro espêsso que lançou

.

"',IlY :mas hostes, terá a propriedade de evitar a borrasca

'lue' se '3.vizinha mais violeÍlta qúe nunca, agora com um

t,'sceiro nome, recem aparecídQ nas calçadas da cidade.
A êi>te último diz que vai resistir, firmemente, à tem·

pest.ade. Por m'alor e mais violenta que seja. Com o que
'�'_"'�'r.orda.mQs, desde (lua vaUla a presunção de que nome

�":l'" (. ::iU::icj(:;LÔ·e. POÜ5. pu!.':;;. derrubar
ser nl:ecif'Q/, '.nU:ito vento.

.

_
.

i,t;o ijastt�rá ,ap������ búlc:lo!,

a

Sintese Politico-Adm:Í1isfrativa
nenses vão cursar a Esco
lar Superior de Ed1,l.cação
Físic.a do.Estado do Para
ná. Hercides José da Sil:va
e Enamir Graça �inapdes
obtiveram a necessária.· au.

torÍZllção.
. x :lÇ.x

Está sendo aguardadq
n()s pr6ximos dias, d$ �
gresso . da viagem de Joaça
ba, o líder pesseQista J:el
son Pedrini.

xXX
Mais dQ�s gir).ásios nor

mais. integram·se na cam-.
panha

.

do' Govêrno Esta·
c1u'i1l- de cobrir O .territórjQ
catarinense COm ês� Jipo
de e&tg,belecimento de ensl-.
no. Foram cr�dos os qu�
se denommam· "I'rofessôr.
.Elpidio Barbosa", na 'cidade
de Moadaí,' e "Beput�<)
]'i"ioravante' Massoljni", . em
Vargeão.
De outra pJl;rte,

.

autori
zou·se o funcionamento;' a

título prOVisório, por·_.l
ano, elO Ginásio Ferroviário
"CeL José .Machado Lopes",
de Mafra.

:r.: x x'

Ato do Secretáriõ da Saú·
de !9 Assistência, Social,· dr�
Armando Valério' de -Assis.
c010cou O··dr. Marcos Flaeh.
cirurgião·dentis'ta contrata
do' do Depàrtamento de
SaÚ.de públi6a.' à disP6sir.âo
das Pioneiràs- Sociais . desta.
Capital.

x"x x

O Estg.dc instituiu· títulQ
inalienável em favor da
Fundaç'd.o . Vidal Ramos,
m"l.nténedora da F-.leuldade
de Serviço 'Social· de Santa
C:üarina. É do valor de 701
milhões d

_ ecÍuzeiros, cor-
.

resuondimdo à 2% dá ar·
l'écadaçij,o anu3J do I.V.C�
de acõrci.o bom' a lei 3,55i.

.

. x x x '

,".

Em Florianópolis o Pre
feito do municfpio de sad
ta Cecília, sr. José Carlós
de Medeiros, tratou de' as
suntos do interêsse de' 'sua
administração.

r2mento a 7 de maio pr6-
ximo. conforme escala es·

tabelecida na' Portari>l nO

DR-I0/65 Baixada pela mes

ma repartição. '

Outrossim, a referida D�
legaci.'1 esclareóe que o pra�

,

zo uara a entrega d!3s de

clrar;ões de rendimentm'l de
Pessoas .Físicas terminará
iprrjrrogavelmente 110 d'ia 30
0:0 corrente mês.

Reassumiu o Dep. 'Mario Tavares da
Cunha Mello

gislativa, a 'fiua eadeira de
Deputado, cO!:no represen
tante do PDC, ao inicio de
nova sessoo legislativa.
Agora, novu:eilte li�

ciado na Assembléia, retior
na aO cargo titular: do �1'l
teriar e Justiça.

Conferendsfa Esofrita ·em
Floria'nóoolis

di.(1 4 ele ms!o.
.

.

nróx!mo, O

Hospital
.

São Donato, de

Içara, Grêmio XV de Ju·

lho, de Canoinhas, e Socie

dade Benefícíente dos "Por

tuários de Navegantes, do

nlUnicipio do mesmo nome,
foram de-:1aradas de utili

·d'3.de púb:lica. Leis esta

duai.$ 'estão sancionadas.
, -xx. x

Está provado, em S"nta

Catarina,
.

o regul"r-np.nto de

concursos, que atribui ao'
Departamento de Orie�ta
cao e Ra�i'1nalizq�ão dos

Servkos Púhlicos Estaduais
(DORSP) a faculdr.de de se

lecirll'1ar candid8tos para

prov�mento ,_ de cargos pú
blicos, �'l(ecuta(10S ()� da
]I.1r ft.<Yj strat�ra, 'M'lgistério;
Ministério Público. T,;,r,u

�al de Jl.istica. A�"!e":"lblét'l
LeMslativa e Tribunal !-'le
ContaS..
Os concursos para pro-

profes
sor. �iA";�Tt,�n Be�h.:)yt .

F ,)·\r,ii.�" 8. r.onrBl'p,nr.::a. e

sél'a às' 2"0 h01'<iS mu ponto'

vimento
.

de �l'U',!I'l<; em An

t:nmtias pOderão se realiza·

rioll com à cohb0brllroãl) 110

DOPSP. Os para cap!,"os de
c!lrrei:ra ou isolarJ()R serão
de provas' ou de t.ítulos; ou
de Prov�s e titulas. se

�undo dete�it'\em as lns
truções Especiais.

xxx

Outras entidades que aca.

bam çl. ea-dcuirir car<tter de

'\-\tTd�de' p{<blíc:.l. no âm
bito est8.dual, denOl'1inam·
se: União S'lci?l e Benefi·
C8'1te dos Cl-)811i'ferUS Ama.-·
cioies . e Profiss;o!l" l1i rlE;l
Ita.lei:· Eseola de Auxiliar
de Enfel'lnagem "Mqâ�tl
Benvenuta de Florianópo
lis; 80C!ed3de Hospitalar
Pt','j.re João Berlhier, de Sito
Carlos e Sóded<tde Cat�ri
nel1se de 'Engenheiros Agrõ·
'110m_os, .

'",

Í{ �'i: X

il:;steve' enO: Curitiba, I em

.cE',rater part:i.culs,).', o lfdqr
governista Dib Cherem. De
ti1orou-se dnis dias naquela
Cl;lpital, retornalld.o 4' feio

.

ra,

.x x x

Dois professores catari-

"O 'Estado" nos' Muú!cípios·
eult�ra dr. 1,u19 Gabriel, outro veículo, um F-100, foi
poderá ser o candtdatn do forçado a assinar tres no
PSD à Prefeitura de Vídeí- tas promissórias de 'pOO míl
ra, acresc�nta.ndo que � êle; cruzeiros cad_!1 uma. Ge�&.
pelo -monos, o cannídato sío alégn que só veío a sa

mais indicado e de maiores ber- que havia íírmado' taís
possíbíltdades de vitória. documentos, horas depois,
Aliás. o Jornal "O Vale"', de se "haver recuperado

de Videira, informa que o mentalmente. Agora, pre-:
partido citado "aguarda a tende; com o processo em

palavra do dr. Luis. Gabriel, andamento, a anulação das
pará iança.r· a sua cand1da· n'otits de dívidas, bem como

tura à sucesso do prefeito as penalidades cabíveis. Oe
César Augusto". nésio reside em .Joaçaba e

- O sr. W-'ildemar Kleu- Firmino em Cascavel.
níbínah oedíu providências;

· em .sessão da Câmara. q0S . TANGARA
Vereadores, 'para o exorbí-
tante preço' do leite .vendí- Reassumiu o cargo de
do na cidade, afirmando Juiz de Direito da Comar

que, enquanto em Pô:tl;)
Alegre e São Paulo vigoram

· os preços entre 130' e 150

cruzeiros, em Videira paga
se 200 cruzeiros o litro.
Ess� ,q�estão

.

de forx:eci�
niento do' leite entrou. evi·

· denter-nente. para a dança
esuira-lada' da

.

elevacão': do
·

custa de vida. Exemplo:;1
nossa' :o,róprio capita.l,· onde
o litro 'custa 140 cr�ei'ros,
com ·amea,}:J. de alta, selIuri-
do o indicío, de todos mais

forte
-

aue é a escassez· 'rei

Í1�nt�, trazendo as donas 4e
casa em contínua' aflição.
Mas, �e o ob.ietivo 'é, a' ma·

joração, qu� se fac.a de

uma vez, acabando-.se. com

a f�ltà' do precioso alÚnen,
to .. E' não seria inadmissí,,�l
que incidissem o�· produ
tores no imposto sôbre '

a

renda, porque, afinal, pare
ce trat�r-se de negócio

. lu

crativo excelente: '.'
- A Fiscalização da Fa

zencfu -

. havia '. arireendido
mercador·ias na' estacj'lo fero

roviária, �sob álegacão '. de
nã,Q serem' o� consigI'latá
rios coineréi'1ntes inscritos
na praçn. Os q,1-le ní3,o con- BLü�IENAU
t:ordar<tm c011'1

"

a medída
'l11petr�ram mandado de "'Um 'g�oo de suJ-ril,'lgran-

lB�, obtetl,({Q,..;·, a. ��::- �,e��" :réSide9t� palita ci
"são, procurándo .. libe- 'dQlile éstá ,.€ll-}' ati íl:l'lides no

rai as djt,'l.-S merca.qorias. seq.tidt;>: dá' fUI1cia'cão dI' uni
..

E assim fizeram, levandO- Centro TraQ:icionàllsta 'Gati
as t!a Coletl�ria. para a es:- .�l1o, tendo a comissão' or

evlõ�!'I"iad()'. Senão,' veja- . taçã& "irn de reerr'barcá�' ;ganizadora dirigi:do apêlo
·

Jás. A p()rém� que :·'àós�. que não esti�eram ins-
� mOa!l. .r,..�(')v3meDte .critos, para que o f(1çam
apreendi .11as destb. '(tez éOm o sr. Dorval Leão, à
pela Fh",aluação RodoYiá- rua 7 d eSetembro t029.

g-uinte: - "O sr. Il:inen B--'r· ria, que a levou para Cur!- � Já se acha qu�se con-

Ílh.allsen . estRr\'l. url'lne"so tib!1nos: alegando a falta d(� cluida a ponte do concreto
a l<ln�"r o nome do 'deryu· Qocume.nto\. quc permitis- sôbre o Rihéiro ,Garcia, no

t."d0 feile"9;1 A """Ido, Cal'va-' $enl ,seue ).ivre trâ�itO e os centro.' da ddad�� próximo à
'l}-;ô' tlà��,!��",!*ir'lf:it,tl �q !�,ó- q�J3.i�;'l?ãO;;1:oranl �Xibidos ÀI�medat Ri;;' tH'atlco, com
..A';��· oi;" ·;"" .. i";oir.�;'" .��.'\t� M1es:. ����h��res.· I

'

..

'

52' inetl'ós . eie: bunlPrimé:l.to
cãtanna (sic); comó únIca ',,"-'- Eslá cerrendo iÍla Poli- e '19- de larit�J\, oh·ra·. Vll:'
fórtnula t)?ra derrotar Ó Sl". cH). .local, um illqúér\tó sô- 1108a de "que é construtora
'r,m�Oll Render,' cuja candi- bre fato t�iyer, inédito. Hou· a firma Takaoka. li:sse
d�tura. in+'orm'l-se, não f"i ve um choquE:' entre veícu· grande melhoramento é ini-
homolõO'g.rla nf% ·dh.'p,�ão los na estrada Salto Veloso- ciativa do Govêrno do Es
nacionAl 11". TTT)l'i. Isso f()i o Herciliópolis, de proprieda· tado, devendo ser h1íl-ugura-

. que cnnfidendl)u o prÓnri.o de de Genési6 Peret e Fir· . do dentro de três meses. Se·
Ar()ldo Carv<>lho aos ude- mino Eleutéri'O Martins. gun�o', um semanário local,
nistas de Mafra. durl'lnt.e a Génesio foi r�'\itado em ú;s· "ser<í, não há dúviW1, mais
sua paSS<l",e1'1'l \)I'l1" e"t,<l �i- t'ldo de cOma &0 seu jiPf:, uma \ extraordin'Íria renli-
d"rie ouinta.·+'p,;ra." Viram'? e, nessa ocasião. como inde: zaç[lO\ do govêrno Celso Ra-.

Anotaram? Não foi out.r,., o nizacão a ser ilouldada pe- mos em favor dos blurne-
intento com aue se pixa-· lo� • estr�gos sGfridos pelo r

nuw'mses":
ram u!>ssei()s 'desta cani.t"'l, -,_.......--�_,l...",.�---__....._-�-\-·....;.------
��:o ap:�!��!�r. �r'lat��: I'.' - de\"R'end'a- faz ap \110' para'forma de fazer-se lembrado
aos udenistas . aue trl'lnsi- .

tam em nossas ruas. Smres- .

, ,\' enlp-regàdostão posta soh os' olhos de L
cada. um. Poraue pelos Ino, 22 - o.tl?epal!ta�en- ros, o·: ( aprov'1nte .inais- '.

ouvidos não há necessida- to de Impôsto: \ de Re;ndo. pens�vel' ,ra que possam
'está 'solicitandq 'a ;todos apresentàr 'lo declaração a

os órgãos pagailore� " de que (estão onrigados, sob'
entidades púolicas'e às pena de fie rem impos-
.emprêsas privadas e� g� siblJitados ti l'eceber seus'

�ral, - . que' fOO1E:)çam ,iós ve CU!! t08, de acôrdo
fUncionários ,·que per� c m (j no\ (,) eg-ulamento
bem

'. rendimentos áCirba. do!' sto (,,, Rlmda.
'de seis. milhões de cruzei-

ITAJA!

Reclamam. os moradores
'de Ar,mação a f�lta de cum
prímento do contrato de
concessão por parte dos'
empresários' que fazem o

serviço de. transporte cole
tivo dali para a. cidade e

outros pontos. Os passagei
ros, em número de . deze
nas, .

aguarelam 11 condução
durante horas e, por. fim,
são cientificados de que a

linha foi suspensa. Tal ser

viço é feito com. regularí
-dade durante o verão, na
turalmente

.

por oferecer
boa margem a lucros.

Acrescentam os reclarnan
tes que o descumprimento
das cláusulas contratuais
importa na anulação da

concessão. o aue esoeram

seja feito, em beneficio elo
interêsse público.

� SerlÍ realiznda no dia
25 a N .... it.e d'ls N'l.r.Qes. corn
um 'désfile em l'lue QS senho
ritas a'hárer.erão com tra·

jes -caracterfsti�os de c!lrla

p�ís rel?í:esentado. O pro

grama . iá foi organiz�do
com reRI- bom·qÕsto. E U!1-

ta aue não' fAlte ao mesmo

uma 'nota bem brasileira .. a
�s�()la de sam'la Por:ta ,do
Vale comparecera com a

SUá aleP.'ri'l. e a S1H\ 'hatuca
da às 1"I18S 1ft. cidade.
'<
- A nresiõente rilt As·

!'l('\�i""i'io' . dos Ser..1dores
Mtiniciml.is. sra. Cnda da
Silva 01.iveira prl'lleta a

constru"ão, no :R�lne.árlo
do Cassino. da Lag-oa de

uma Casa àe Veraneio. d'ls
tinada .<i acolher' os fuO:,

çi()nários rnumcrqa.is nol'l
fiils rlp. semana e riur�nte
suas féri�s. Par1l, êsse fi"l,
já fai 'dn::ldo' o terreno pela'
Farnilia CilIiziáni.

MAFRA

Não é de h()ie alte o ho

mem f.oi nk<>d0 dI} 'M0s"a
azul.·,. Afin1'\L seu iôgo den·
trh d() n�rtido i <i.' se ::l�ha

Inos: .0 .�e,...,.,<\,,<5,.i'l """,.ih,,"'I:\
da li'rnnteirR". np. jll[<tfra·. én
man�hp'fe. nur,H�a .. na e-cti·
cã!) da 1-0 do cqrrent.e. o se-

Impõsfo de Renda:
!\t' 7 d

.

(P 'd ç' d d
I

�i il lf1 nn��n· ralo, �(' ·afie" ,'\1 .' Q('l ". '."" . �'" i I h",. �, • . \, '\.', J ..0.: ',_ c (\� .;"".'li

'Anônrmas e·3'O de ahril'para
Pess'oas Físicas

"ADO
e- I" • IWS AWJ 1GB �lAruc. D' SUlA

'

t'A�AllftA"'- ,

Florianópolis, (Se,ita-Feira), 23 de '.\brii:«te 1965
-�

P't'. \lota· mie ontem di

V1":l"'ou, a Deleo;'l.cia . Re

g10nal -elo Impôsto de Ren

d� esclareee às Sdc.t,eda
des Anôn;mas, sedi.?das

.

na júri�di.�ã0· da' Alfând�
ga. ,de Florianópolis, e

Exatorias Pederai.s de La

ges, ':rtt'barao e Criciuma,
aue ó -Prazo uara entrega
de sua!'; declara"ões de

rendimentos terá encero

Reassumiu, ontem, o CAr·

go de Secretário de Estado
dos Negócios do Interior e

Justiça o deputrldG Mário.
Tavares da Cunha Mello,
que se havia afastado da

quela Past� a fim de as

sumir na Assembléia Le-

Em v:isi.t.ft., á Federarão
F'lnírW>. ej,..t.!>rinenR€l- (nrfÍ-

de. ·':cm o meS1"l'l0 ohiel:ivo,
já havia montario a "M'l.tra
can (vide "O Alieriadc;>", de
Machado de AssIs), Que

forca criar·lhe popularidade
pelo microfone, rebenta,ndo
,e tortUrando o� tímpanos
?lheios. . . Em pura perda,
·t.alvez ...

·LAGES

A senhora Jo:vina Morei-.
ra da -Silva. de 51 anos de

idade. _cas!lda com o sr.

Amaldo Xavier, de 75 anos,.

nàtu,rais de Curitibanos
àmQo�, cometeu o e:ql!apo
de tI:OCll de s8.is auando

manioU!_ava o pão caseiro.
Adidonn;u à r-n�,ssa arsênico

e, cozida ao fárno. não pá·
recia . trazer. a morte. Mas,
assim aconte�eu, por des·

graca, de. sorte, J3. uere"er

envenenado o casal, não

;!jendo' P0ss{v�1 qualquer
rnedicação salvadora.

VIDEIRA

Sep.:und0 '1111

blumelia:Uensé.
sern"n.".";.o

Trihu·
'

..�-_.' ...._--_.-

cI" inville com

.dade de Engenha.ria.

�
._--- ---- ._------._.--...-

:>u,u, ·";VUiV. � i;}......i!>V.:�·, ,"J� ._•. ,.
-l'" . -" "[ n l',",,:-.anQO o 'l;ieUJlL'_Ol' B(Jr�atJ.sen ;nq.lCCJ,1 . {) -;e'·J.]<?r D'..t_-

lu,..20....,· .IoJ��tW�i:1t:•.. iJ.�.rah . .
.

.ci t' 'ó
- .'

i ,�. tó'....� Viana parl;1. Si.'Ü eandi.ua ,o a pr:>Si. enCHI t f) u: re. :'10
lltlUlo .üll:l��Üa. !'tlllltiao.. . 'l'0U0{i

> :egiow':l d>l U.D.N G_atarine::lse, por C'Jrto eótarb p18na:mell
UI:> 1'.�� ..

1
.:ivhC:�<liin OOu;:u.Ut)-

te' convencido de qUe o' fato iS.ria· recrudescof.r, com maior
r"IIl;;l �, . lntens;.dade, o clir08. de luta e dissenção, obse:vado nas
':"�l"" ...v_�.:;l..!lda,rOOn� f� .

. ,af:',S hostes.
ti.tuulW, eAUUI.H:.a - m�t!ie5-

, d rl '( f, FG.i uma e.scol):ra, cOP_'3cient�,
• sob me.i �a' p.n,re l't&

�" .... .,., "U.Jl•..;ar -tuna.' l:ela- .

u�.__ ". 'neS);lol, I'e.veli,tndo que o m'1tr�iró Sen:1c!Of - ao lan·
j '." únS iJ&.II.doS Vtli·��l.;a�s:-.· .

.

., ,).
1

�,,�� g;' () I1rme de .sc'.t cori;eltt;;ion:ü';o as fer?s '----;', oe antemao..
J. ....Ud..J.d" <tO y,u",: l.ili.v.: jJVué-.· .

- _.

d' "

d
nl"� 'un.!.-tr�nu:) e.de dêlir pU-' -·;.r,tava. p1enamen.te cónvencido a GOl'ít;_,auid3ue a crise
vw �

. artldáriac
büC1UClÚe a alguns pi'êç:o� .

a.a vvpUJ.ariss.u:na Grmui:J.in:. EamQr� Llv�':à::L. ai;obú:·tádo ü ;:.:;u eàrú:ildato sob a tau
Wlla vez que esse:>, mwteif '

...eira de "untúade pútlúária,\,. bCül l.Jersuác).ido eSlava de
sam ctiretamente á aCorio-

.. ..le o fato traria, inevitàvelnieilce, uma reaçã-ü (Jüe, inClUo
� da grande mtXlla 'de Jlvé, ,poderia vil' a abalar mesm_o o seu "disposltl\fO � .. fúl"

,

nossa população. :aado à qa-se de tun tripé de pretendentes a cari.u.ida�os à
.

Ai �ão algUns preços que, ,ucessão estadual.
estamos certos, serão devi� l'�la! el�l lUL.dade partidária, àquela altura dos acon-

/
él!'.\mente anaiJ.sado$ e apre- .::ciment:os, seri.a uma temenda.oe, t<i.O distanti9s e àdver&os .

ciados pelo povo em cujo ._l'am os contendores, tão acirradamente Op0stdS em cl,ma �

henetlcio està sendo órien- ',e luta .fla;:;rante eram as coneutes.
tada, em âmbito nacional.

.lV.laS, amLla asmm, o senauor meteu :oõUf.l 'colher no
.

an
A vampanha. çle

.

Eooução �ú e, i.rôniCllHwnte, lançou um nome dos mais respeIta·
do Custo de Vida: .

dos, nãe, há que se negar, pelO SEm passadQ de fideldade
. ARTIGOS l"�.I'i SENH().. xtremada às cores partidárias.
lIAS: Casacos de·maÍha

8�.
A' figura humana do atual presidente da UDN cataM-.

Cr' 3.900, - Saias de Ter
,;n.5e, não 'p�de eVidentemente, ser censurada. A não ser

galine a Cr$ 3:400, - Con·
eio f'lto de que - pelas suas condições de magistradO -

juntos de Ban-Ion, de Pp' ..;siá ilnpedido de 6Xel;Cer .Im cargo de nl:ttu�eza eminente-
111.ei1"a qualidade, Cr$ 7.100, '

mente política, cnfiO é o de presidente de tuna agremia-,

- Mantea}lX -de pura lã a.
\fãa partidária. Moo isso sãq "outros quinhentos" ...

Cr$ 7.900, - Saias de Na:pa No Significado de seu nome, entretanto, é que reside o
PláStica a Cr$ 3.950, - Ves-

ponto nevrálgjoo aa questão.
tidos de Lã Ct$ 6.100, -:- Ca· E depots de' termos tido conhecimento, recorren,do,a
misetas Hering, mangas

um "pai dos burros" dos mais recentes, do que significa
oompridas Cr$ 910,' - ,a,. buÍcão, ficamos ntl.l'nk duvida trtlmenda.
ponas Cr$ 7.7QO, ete�cL.�. Não sabemos s� o senador Bornhausen já era cónhe-
ARTIGOS .PARA .

O
..
L4R: cedor ou' se simplesmente adivirihou, porque a escoUla foi

Acolchoados 2 panoS:...... a' mais perfeit-a (dentro do signifi�do da palavra Quleáo)
Cr$ 4.050, - Cobertores pu· páTa o mon-iento perigoso e contilrMd.o que vive ó udenis

. rissima lã, Guai:atinguetã,
mo de nosso Estado.

.

valendo Cr$ 30.000, por .... . É qué, segundo o diciQnário, bu1cáo significa "nevceiro
Cr$ 17,9QO, Enclredons, du-

espõsso que al)iecede a borrasca, nuvem de. fuma�a; mim-
pIos, de setirn, com baba,. chã es·cura".

'

do, Cr$ 27.100, -. Morl.m Dai, a nossa afirmação de' que � escolha foi feita sob
com 80 de largura - bom,. nedida.
metro' Cr$ 445, - Algodão Dc.i, igualmente, a nossa dúvida quanto às intenções

. com 70 cm Cr$ 285, o me-
do senador catarinehse ao indicar o sermor Bulcão Vian�

tro etc. etc.
para a segurar o rabo do foguete.

.

ARTlOOS PARA H()..
Porque, disso tudo, uma. éoisa ressálta certa, evidenteMENS: CalÇas, pura lã, .•. -.' e. clara: o ln5:l.treiro senador catarinense estava absoluta-Cr$ 6.100, - ea.miSas li& . , . . .

.

mente convencido lias tempestades 'que ainda terá de en·
ring, para inverno; .Cr$ "".
2.550, - Capas de Chan
tung, duplas, Cr$ 5.900,' -

Palet6s esporte.,. finq Brcaba
manto. Cr$ 7.900, Pulovers'

1/2, lã Cr$ 3.�50, _, Pulo:vers
pura lã Cr$ 5.100, - Ternos

pura lã, Cr$ 19.700, ótmla.
qualidade; etc. ere.

.
. ,.4 R:rWOS PARA JtA-l'A
�S: Pul()ve'!'�, a- Cr$ 800,
t Calças pura lã', 'r$ 3.500; -

! tei'- 0,$ �:a'
.' .

ca, após o gôzo de suas fé

rias, o sr. dr. José Bonifá-
cio da Silva.

.

� Construída pelo govêr
no. do' sr. Celso Ramos, en

trou .. ::1 funéionar .3 casa.
�ut'ar"de' Tãngará. Dà Se:.

- cr'eta'ria de· Agricultura foi
recebidO grande Cluantidade
de' produtos'veterin!Írios. é·
iÍnplementos 5:l.grlco�as, que'
serão fornecidos a_ precos

eSpeCIaiS aos suinocultores

locai;;. í:sse forneCimento·
v.em facilitar as ativídades
do,' vet�rinârio aaui sedia�
do" dr. Nilson Alves da' Coso "-t.

','

ta.
'- SegundO informacões
prestadas peio sr. dr; Má·
rio Mafra, proourador do
P:LAMEG. deverá �&er ccms

truido dentro de 'um semes�
tre. em terreno doado pela
Prefeitura MuniCipal ao Es

tado, medindo 1.200 m:;;.

quadrados,
.

à rua Barão do
Rio 'Branco, o prédio de
alvenaria' em que ser�o bis·
iáladas a DelegaGla q,a PO·

IÚ�ia e a Cadeira Pública
desta cidade.'

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

Notícias do Touring Clu do
1l'l sede daquela Federação.
O Touring Club do Bríl-",

s11 realizou nos dias 12 13,
14 é 15' no Rio de Janeiro
uma reunião d� Diretores
Seceionais., A �eção de San
ta Catarina se fez .repre-

.

sentar Pelo seu Diretor, sr.
·

Alllir Saturnino R. de

Britt.o.
. Assuntos de grande im

port,ância fóralU tratados
11'1 . ref.erida reunIão I tendo

em vista o vestigfn.oso pro

gresso do Touring que hole
com seus 175 mil s6.-:ios é
o maior clune no gpnere, na
America Latina.

As . rei_,;indi�a�i'íe

rasil
A seçLo TouriI).g

tem rbebido inümeras car

tas de uristas que por aqui
passarm, agr:adecendo

. ser.viç" prest)ld,os
prind. destacar uma.
Dr. ;oberto Grinlberg
Dirêtr Ç!á ciã. Geral
Lail1�ação com Sede
Sãoi'aulo, que

.

num do�
Sel' tópicos, diz ,0 seguin
te'<·Fiquel encantado com
a,beleza .. naturais que a

�ião' ():eréé� .

e hnpres
pnado (:'om a obra que as
, sendo' Í'ealizadà pOr V.S.,
:"ocurando at;rllvés

ntJi,r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




