
BRASILIA 13 (OE) - O

Presi�ente castelo Bran-
..

'

CO vetou to1Jalinent,e 'O, pro

[eto de Lei aprovado pelo
COngresso Naci'Onal, dís

pondo sôbre remuneração
dos IProfi$SiQ'Ilais djploma
d'OS em JEngenharia, Ar

quitetUíra e Agronómia ao

.Serviço públ1� e. nas em

prêSaS prívadas,

HIKE

1l;*' Í'
RIO 18 (OE) _;. A arr�

cadaçào '
.. do Imposto de

'RJendia. no país êste =, ano

e,té o mês de DOiVembto
Ujltraip!l.SSPu a casa do tri";

,
Ihão

.
de' cruzêiros. O Esta.-
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c ,-�. r,,,,,,SA� �:d;ã:�- com 440 bilijlões,D'IR.ETOa ,� I)olllm•.,� F�de8 de Aq1ÜDo ?�...�\. " ..

r iS��'O da Guanabara..CQm
" �""?

' .

.:.� �O bilhõets e do Rio ()�-19 DE DE�EMBRO DE 1965 ANO 51 N.o 15.309 -- Ediçã6 de ho je 8 páginas .

de de Sul com 79 b1lhoes
. de cruzeiros.

,MEIO SÉCULO
....mERANDO A
110.\ IMPRENS."
'�ARINENSE:

fJ,OJlIANóPOLIS - (DOMINGO)

Síntese �� .�
ENERGIA
Em resposta a requeri-

ment6 . .do Deputado Liri6

Bart6lo, afirma 'O mínístro

de. Minas e-Enerpa que a�é,
o

.

mOQlen.to 'O govem6 não
.

tom01�' qualquer providên.
cia nó sentido de dar pros

seguiment6 aos estudos pa

-ra aproveitamento �e 7
, quedas no Ri6 Paraná.,

�UPL1CY

Transitou por .Congonhas
com destino á Curitiba, o.

Ministr� FlaviD SUPlicy de
� Lacerda: Vai paraniníar
turma de formandoOs na .

capital Paranaense.

CONGRESSO
CONGREGA-SE

o C6ngress6 Nacional se

reunirá extl!aordinariamen
te 'de 2 a 18 i de Fevereiro.
Dabaterá entre' 'Outros 'pro-

.

bIemas,
"

a reorg�nizaçiio.
. partidaria' e

.

constituição I

daS futuras mesaS da Cji.
�a e Senad6. Iteq,�li·
m�nto de convocação 'C6m

137 assinaturas será. entre-

���p".a.r
.

)
. /.

.

Varias �estgções vem

sendo realizadas na União

Soviética em solidariedade
'ao povo Vietnámita, segun
do inf'Orm'Ou a agência
"TASS.

,COLlSAO

Vi6ienta c6lisã6 se veri

ficou hoje entre o E�resso'
l"aris-Lisbõa e uma

.

loco

m6tiva da estaÇã6 'Vilar de
Los ADamo�. Varias pes
soas perece,m n6 aciden
te.

CASTELO NA AMAN·

o Presidente C a s t e I o
'B mpareceu 'Ontem

mia: Militar de

gu Negras� O Chefe
do gov��o presidiu .s'Ole
nidade de 'declaração de as

pirantes a 'Oficlal dô Exér
cit'O.

I -J" 1": .... f

r 0" PÍ-esid�nte 'd6 :'IBC -:''1e
gressou - ontem ao' Ri6. ' O
. s,r� :Le�diá�

.

Bório �t6ntic
pe;: ,:io��� 'Onde :Párii�
po� da r�9 do C6n�e
piQ Int�rnaciolJal. do Cal�.,

';.- (
'. i. ..

.• J ' ; ,1;'

:W1NIMO·��.REVI�AO
'

;i.._ "

"

-,,'

, Não tem. f,tmdaroento· as

pOtí6ii de,.q'u�,' 'a" g'Ov�mb
�star� examinando a revi
J.ã'O dos, ,niye�s'; dtr s�ár�o
,llPnirii'O.. i }\<i.IifoimaQão: fOi
lcládi peio diretor do

.

Dé
partâmento de emprêgo e

Í$alárÜ, Niréie';;'â:ruz César.

�Ácentuou' qhe �, Órgã'O que
'd(nge .

nã'O hecebel!l qual
q\\er instrução naq\lele' sen-
tido.-

.

"

J li

. Durante a cerim6nia de
. �cerramento do terceiro
�nt"6 rural reJional f6i
IlProvaq mQção de apoio
de S6Ji�ri�de a6 nums
iro da Agricultura. A m6-

ção disse que
.

o
..
Ministério

doa Agricultura s�J..á presti-
.

gIadQ homem do campo
para que possa sdr real
mente orgã,o maximo e
atuante na agricultura bra.
sileira.

......IIU-�GRE. 18 (OE)

procedentes do
'_•...s, dãó cen� d�·

a soro o in4icé
la

mu-

cadastramento

pelo Instituto
de ·Refurma
Paraná, No Rio

Sul, O compare
..

ultrapassa a

considerados
'Os

sendo

integram o gru
eira semana da

se sabe, O

tito d'OS ques
!Virá de base
io da. ref'Ortnwa-:
ti� agrária em:

.

.' Para
Decorar
Folia
FPOLIS - As propostas

apresentadas pa,ra: a: deco

raçã'O Carnavalesca da cí

dàde, conforme 'O edital de

. concorrência pública bai
xado pela Prefeitu� dias
,Iltrás, deverã'O,· se.r julga
das na-,prõxíma segunda
feira, L, 15 horas, 1'1.0 Gabi-

.
nete do Prefeito(Vieira' da

Rosa .. Disse 'O Sr. Zanzibar
Fernandes. ao prestar esta
'informação, que

.

,a Prefei
tura recebeu três propos
tas que deverão ser julga- .

das por uma- Comissão Es

pecial ao qual será compos
ta além de êlementos da

municipalidade. por, repre-,

sentantes d'OS Sindicat'Os de

JOtnt\listas e Radialistas e

ainda de um representap.te
d'O Clube de' Diret'Ores Lo

jistas, da capitál.

H·,:.fíO e'

,/'

r
-1

GOYEUADOB, CEL" '·IA.bS
v.

� '
.

..

No anais de Santa Catarma, o perí6do administrativo 'do senhor Celso R�'a..'
mo� i't frf.'nte.do Execlltiv6 caÍ111inense. há. de ocupa.. um iugar de relêv6 e de des-

tayit�� sem_ dúvida.
.

/�

�

ti' À,'
.; lIiUa t.nâ1isc Il� sü�-,�âiiza(;ões. �116SHe "q;,inquênio de o-w'\:", iri lUíés úes.

simis\a que p6ssá secr O< o.b��rvPidor, lhe dllrá ao1inal, tnn saldo Po.sitivo. dos mail;
� ;

- ,".
.

��� t!� &1nllis' (l'QqCluplas 'e tã.o�r.�iVO 'O, Vl!)t,q
.

$
����Qf. �í" ��.�;'\��';'-k\" ��.�";' ,....

�"" I-,;{/
.

f' A«. ,,;, . �." "C'j.t. '., . " ". . '" .' ,
.".á. :� 'í,."t ,jní " � I" .",,' .,. \"L� .

',,', ',.

. QtSti!1DUhtd6".s� iclbJ�ô�e�CJ"�rativil por tódos. I)s., set�lres' .da,..

atividãije pÚhlfua, 'eot"tega 'à"(S@t�Catat'ina; ao �tê�ô de seu mapdat6" Ulpa-eI(à
('ellCion�f (teiuonsftraçtío de �fi�iên(tIà e oper6sldade'� .

.

,,'. . ."'. '

,

.

.

, .. ,,", .

:1·' ., .. �., :

-,

'. '.
I

.

, Enel'gla, saúqe pÚlllica, eclu(!\.çãO. viação, e bbr.à� públicas, agxicultqra,
.

se-
. gurânÇá pública, er.êdito, to.dos os ;setores . que Cl;illpõem o· co.mplexo adm.inistr�.
til'P do Estadô, meieceram'tra�alIl.ento equânimé e apoio decidido dó Governa:llor
Celso Ram6s.. Os' ffUtos dessa te\>-olucioriária J)oliii�' administrativa áí est;tó.. ii

vi�ta do povo, CODl� motiv� d,o jn�is just6'Orgullio para cada Wn d6S catarlrl.eii-·
ses que amain e desejam O.·pX:6gr�s6 desta 'unidáde' da Federação.

'

,. ,
.

1,',·" f

'�-�'b�'-,-----�------ ----------------------- �

r S'Oam Ja ao lo.nge os

I tambores 'do carnaval. As
- Esc61a.s de Samba e�

constantemente, enquanto
j as fantal'Ji;as vã'O Serl40

I confeccionadas; as
.

Sociie
cac1e,s camavale$cas já há
nov'e mêses' (tempo de ges
taçãlo) tflabalham anOlll

mamente no p,reparo d<>s

�ros alegóricos.
.

,

, :

c�dacle aPre
partieuJ,atmente
as nesses <lias
em 'Os festejoS
par da, pr'Ofusa
da . Felipe Sck

ras vias p:ubli
'O posso
também

das. em c'Ores a

eita da· Praça
·ap.te. está cha

tençã'O, repetin
de outros an'Os;
iluminad'O à

I'Ocais, <in-
o v"

bairros,�' a

recristianiza..
aI gan.hQ n'Ovos

tá Jl'!8ior vigor
s ·dias.
lis prePara-se

pa·ta 8t', de festa c'Om o

espírito a inspira.

- pelo qual a �unicipali·
dade preparou 'a área e

deu a imp'Ortância de cinC'O
?:::

milhões de Gruzeiros para
essa entidade' vis.and'O a·

c'Omplementaçã'O d'O Par-
...... .......--. +

que. Caberá ).ind,a. �. AJAO
a manutençã�',e cultiv'O de

àrv'Ores, flôres e plantas
'Ornamentais, .' etc .

Turísfica

em JoinviHe
Vem sendo muito visita

do e admirado o Horto .

Fl'Orestal e Jardim Botâni-
00 de Joinville, inaugura
do pelo Prefeito Helmut
Fallgatter n'O dia. 21 de se

temb.ro último, Dia da Ár

vore, com a presença de
diversas autoridades.

Essa grande obra digna
<ie uma cidade como Join

ville, foi 'feita· mediante
convênio qúê a Prefeitur.!1'

i

celebr9u 'com a Agremia
çãó J'Oinvillense de' Amado
res de 9rquídeas"":' AJAO

", �

1965/1966

sfira de -sua casa para O

IA PÁLICE HOTEl

" )servas de mesas na gerência

Enc6i1tr�lDd'ó 'o Estado paraÍ'izado, ao' encerrar seu.mandato eletiv6 o Go
vernador Cêls6 R3mos entr�ga ao novo governante que Ílie sucederá em ,janeiro
próxim6, utn mec.aDiSm:6. atlnWíistrativo '\ibrante, atuante e realizador,. que ver
rmtiu a Santa Catarina a retolhada de seu processo. deseilVolvimentista, para afir�
mar-se com6 uln� �s maiS 'progressistas parcelas .. da {Jnião.

'

.�I'
.

Ontem, o &'lIvernador Celso ltam6s ariiVersa.riou, Foi um dia de festas para
Santa Catarina. E nós, ln� s�mp.re estivemos �o seu lado, na oposição e no 60- .

vérno, apoÍando' incôJ;ldléionalmente suás 'lutas, â� fazeI'm6S 'O auspicioso regi,g.
troo .àssociamo'nos prazero�m:ente às mainf�tações «J,e júhilo. e d� alegria: que
l'Je fo.ram tributadas, levaIido-lhe 'O nosso àbraÇ&',Dlpito cordial e afetivo.

E nêsse kaço, que tr�du� � '1lel1�mento �9SS6 e de 1l0�S6S leitQre�, vão, �s
v<!tos de esperança n11 senÚdo de q,\e .� e:n:Unellte (Jovernador Celso Ramos, aP9S
deixar a Chefia do POd.er Executivo a 31 de janeiro de 1.966, continue a labutar na
vida ,púl1lica e possa fazer-se presente, �os futuro.s. grandes acontecimento.s da. vi
da catarlnense,'pois muit6 temos:amda a esperar, d6 seu dinamismo, da sua é:s:-
periênciâ e da sua visã6 aclIninistrativa." .'

.

(.

TAMBORES AO

··LONGE

"

Poucos dias mais. v€re-

maIS .n'a Praç,á XV oe
)
nas

ruas principais da capital
a c'adência dos paBS'istas
que anhtl� os e:lq)ectado
r.es.

Além d.os as�ctos coreo

gráfir.o :e· cultural, � o (lar
naval é o ponto al�o de a-

. tração para· 0'S turistas que
nos. vÚ;ita:m... e turismp
Significará, em breve, 'a

);ederncào econômica da

Capital.

. .'
I' ,

Precisamente 48. 2' horas '<ia manhã de untem, na.�'àl'-
:Feira do IDfemo" EstadQ do Ri'O Grande d'O Norte, 'O nrar
síl: viu. C'0170ar:se de pleno êxito sua

.' 2a experiência esPf.lt'
ci:al, quandó f'Oi diSplU'âdo de rorma precisa 'O foguete Nijee
Apache nQ:2,'subindo ii. uma altura de 180,800 metros.

Ao llÚlçamento .do Nike Apache nO 2 compareceram àl·
tas

. a�torfdades militares, entre elas 'O Ministro . da Aero
.

náutica,' }.i-R-techal·d'O.Ar Eduardo, G'Omes.
'.

peito quf'r'O lado, às 12.. hora� e Ji minutos, horãrío b�
síleiro de verão, a cSpsu!3 Ge� 7, com os astronautaa
Frank :Bonnan e James' L'Owell· a 'b'Ordo, tocava' suavemen
te às �guas do Atlântic'O, após ter batidos dos 'Os reeordés
anteriores de:permariênéia n'O espaç'O.

.

. A qeIll.iÍ1i. 7 efetuou' 206 evoluções eJO órbita terrestre,
p�l'IWlnecien'do �4 dias no cosmos, Foi ainda a pr'Otagonis
ta. do prirlià�rfi): .encol;lt:r;'Q cõsmíco, ao voar emparelhada'
durarite .vãrías hl.}ras com a Gemini 6. A descida verificou
se exátam:ênt� no h'Orário previsto pelos técnicos cfu NAS'A .

I�tàlpe��ef qs grupo�' de ré.sgat�,
.

comaadados peÍo'
pottà.�a��s WosP, acorreram ao en<Íoqtro da çápsula.. A

·

opàr�çãd·.c;le ret6�0 .. � .terra transcorrejI' 'n'Ormalmente,
, sendo Que. os �Oy�S �eos do espaço mantiveram perrw,i.

. nente .eontacto com a terra durante
. � descída. Precísa-

me.zite às 11 horas e 25 minutos o astronauta Frank BoT'
man ';briu

.

á escotillif!. da cápsula' pela primeira vêz
'

de.

pois de 111 �. Logo após foi executado o hino nacionElil
norte-amériC$.Iio.

I.

. DESCIDA Po1mI�
A',cápsula Gemini [1, a. b'OrdO da qual estão OS cosmo-

nautas Frank I3pnnan a. JSlmes Lowell,.; que partiu de CI:r
bb Kelmedy 'np diâ 4 últim'O, desceu às;,12 horas .� 5minu
�õs, hora, (Íê .Brasflia,

.

ao. sudo_este das' Ilhas Bermudas,
'Onde o,põrta�aviões Wosp efetu�lU a recuperaçaq d'OS gê
"meios 40 e�paço, A descida:da G�inini 7 atras'Ou apenas ii
seg1i)lldos dà· :bora calcu,lada anteci' ,adamente pela admi-
niStração �licionai de �er<?náu�ic,Q � espaça.

.

J

Fp,OLIS. � O TE,sCU' o
do Estado ,Wciará segunda
feii-�

,. 0- ,pagament'O do
· ,J\.bOnc> Pl"ó'il.'lqrió, Cbrr;�s-.

· P'Ori.d!en� MS'
.

l'D,e,ses de
Outubro e,·�oV'enibro. En

quanto �$So a� I?eleg<arC1a..

p.:,,'.s '::.g uirá 2a. feira
o p-ag:amzntü dos s2rv'id'O

/I:ies i
fed'erais. Naquele dia,

receberã'O os ap'Osentados
lProvtsÓ'ri<is.

Lacerda Á'inda
'é 'PoUtico:;
Rêàúncia Temporária.
'. .

... ,

.RIO;' 18 (VA). - A �i- torne à vi.da �olitica, pata
gqs que ti procuraram nos manter 'uniélos. e orienta-
últirilos çllas, . o sr. Carlos c· dos os ad.eptos d'O seU pen-
Lacerda ,fisse. não 'ter re- t.... samen o.
nWlciado à·· vida P'Olitic.a, O sr. qarlos Lacerçl.a dis-l
apenas se afastando delá se não deseja qualquer vin-
"pÕr razões que nã'O depen- 'culàção política, por en-

·

deÍ'am de num, e por con- quant'O, reeusando-se, por
t�ênciàs pelas quais. nã'O' isso, a atender a pedidos
tive a men'Or' resP'Onsabili. para 'Orentar polit icamente
dade", 'e que não ltstá dis- seus amigos. Manteve as
PQsto', ' a aconsel.h,a.r seus queixas com relação à po
cbtreligi'Onários, 'pois enten- lítica" desenv'Olvida pelo pre
de qQe �ó podem ,ori�ntar sidente Castelo Branc'O, a
os Ciue partici�am direta- quem atribui. a sua excllj.
mente da. lUta. , são d'O quadr'O de llderah-
O ex-g'Ovefna�or da Gua-. ças br�ileiras. Cit'OU o. can-

nabara: se conf()SSOU e:xtte- celamento das eleições pra-
mamente entusiasmad'O c'Om sidenciais, d�termfuado pg.
'O tra�o' que ve1ll desen: '10 At'O Instituci'Onal . núm�
v'Olv!ànÇlQ

.

naS emprêsas pri-
.

r'O 2 cOmo a r,azão' dete�-
.. vadas de que é <lire.t'Or e·

, .:mip�te, para seu afasta,.
inforinou q\ie est� reSintin- .

.

mento da vida .pública.
.do a ap:elás pará.' que re- iV

'

�OB!,'�f::·
EleiçÕ8S·Após:.o Ato
RIO", 18 �OE)' -_ Didg,oo C'Onstituído ele·pois de Se

. tas· do PartlOO:& ,9P'OsiçãlQ .esgotar a vigência d'O Ato
in1cm'ramí estudos s(>bre a. Institucio.nal n.' 2. Eb.c�"

·

cQnveniê:nciá:do adiamento lhinha.rão de.pois emendâ
.d$ . eleiç<$es p,l:).rlamenta- '!]este sentido a'O Pl'Ie'siden ..

rteis, de ,ma\l� qll� no tu te. da República.
turo O. Qo�esso possa. ser

" �,....
I" f�

"

•
r

-
� ••-_

.' .�
;.1=�- êRt:J�E�R0-90"SI:H::�H/'IfW:

.

4lr�
':; .. IC

' I

.... O· ·bltPO (Meleorológiéo)
Sfnté�

.

eto .-sole.thn Geometeor.jióglco de A. SEIOs
·

NETl'O vAlida atê às 23,18 bs., d6 dia 19 de deiembto
de 1965

!<'RENTK i''RIÁ: Negativo; PRESSAO ATMOSF'ERICA l\rE
DIA: iO!!!.l milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 26.3° Cen-,
tígrados; u,M:IDADE RELATIVA MÉDIA: 95.5%; PLUVIO-_'
SIDADE: ·25 nuns: Negativo - 12,5 mms: Nl?gativo
Cumulus - Stratus - Nevoeiro Cumu�ar - Ch).lvas es�

pr,íssas e l'l6ssageiras - 'IemVQ Médio: Estáyel.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TUOO SOBRE 'Tf::LEVISAO
. EM FLORIANÓPOLIS

.
.

RIO,.·- Os servicos e

atividades. de regístro do

comércio ern todo o territó

rio nacional, serão reerga
nízados nos têrmos da lei

.n .. 4.726, recentemente san

clonada, .

,f!;> que determina: '

seíam, êi'es exercidos ._de .ma
neíra uniforme, harmônica
e mte.t·depen.dente.. com.

subordinação
.

técnica aos

-órgãos e autoridades do
Ministério da Indústria ,_: e

Comércio.
Dentro elo programa ela-

Estaoelece ainda, a nova

lel em .seu. artigo 8.. que
haverá uma junta comer

cial no' Distrito Federal e

em cada Estado ou ·:territ.ó
rio, com sede na capital e

com subordinação adrní

nistratíva do govêrno local .

eacom subordínacão técni
ca dos -órgâos e autorída
dês do MIC. '.

.' pal,"a execução da
nova legislação, o secreta
xio do Comércio, sr, Adail'
Morais, Por designação do.
ministro Daniel FaTien, de .

verá- percorrer, Jl1 nos pró
. xímos dl'as; as capitais de
vários �stados,' a. fim de
iniciar os .contactos com

os dirigentes das juntas
comerciais vis�1'ldo .a reor

ganízaçâo desses órgãos:
O Departamentó Nacio

nal de Re�isti:-o do Comér
cio. subor:inado:;._. Becre-

taría do Comércio do Mi

nistério da Indústría e Co
mércío é ·0 órgão êentraj
_ nos têrmos da nova 1e
gjslação - com .tunções de

. supervísora, orientadÇ>rn. e
ooordenadorà, no plano' téc
níco, da4l. atividades e ser

�iços de registro elo co

mércio.

sôbre
som

para _aperff'jçoa.

'Irmandade do Senhcr Jesus dos Pás-
. .Substituição do. '('onversor rJlarli melhor fr(>·

qn�n(;ja.
:f.M.·ARARANGUA

Rubstituição do� balil1;i,4or com novo' sistema

(dentr.o de duas selIlJlllas).
EM J'(.fflA,R.AO

Súõestituição do bastidor com um novo. siste.
#

ma dI' ACC.

:EM IMBITtJBA

ses e Hospita I·de :C.,idade
.�

-- --_.-._ _o.

Cafarinense ;

0btem'
.

f: P-rê�:
"

." . .1

m;o.da "FNA1

Edital- de Concori'friêia' ,

.

. Devídamenje , autorizado cient�ico às pe�soas. ínteres-

.,
sadas que esta' Secretaria aceita, ,até às 12 horas dô dia
27 do' fluehte, propostas, em sóbreeartas fechadas' para

forne�imentos d(� gêneros alimentícios, destin��s . 30

-consumo; neste Hospital, durante o primeiro' semestre do
ano próximo vindouro.

.

Secretaría do HOSPift! �e Caridade, 20 de Dezembro

ç1e 1965.. . .' -'. '.
.

. AMÉRICO VESPUCIO PRATES· - Se<)retário em

.exerCício 22-12.

Substituição tio BOOSTER.

U'i'ItIDADE ?úBLICA .
_

O Dep. Dib Cherem, qu� é Inccntestãvelmente
um grandf' anugo de .Florian�pOlis, apresentou
na Asselhbléia, projéto tornando. de utilidade I'

I'
pÚbüca, iI.. Sociedade Pró Desenvolvimento da

'felevis�õ em FlorianópoUS..
.

.

Seu g�sto. foi mmto elogjàifo. por . tQd�s os te

lt·spf'ctadores.
,_

. t' '-;'

.".

.\

\ . ···,t. D�'iTld ,Jrerre(ra {Jlma (fo

to), descendente de uma

mais tradicionais . famílias

'de Santa Catarina, obteve

'primeiro prêmio' na Cadei

nt de Grandes Composições
da Faculdade Nacional de

Arquitetura, da UnÍ't'ersida

de do Brasil, pelo seu tra·

balho no projeto' arquitetô-
-: nico de uma cidade. O pro-

( jeto se acba em e�posição
�.' patrocinad'l. pela referida

Escola.

Hoje, David Ferreira Li-.
:c ma, estará colando grau

em arquitetura, juntàmente
com' os seus colegas Tuing

.Ching Chiang, que rêz o

'. cálculo e José Brandão que

executou a parte de urba

� nismo. Os referidos ."l.rqui

� tetos �ompartilharr.m com

r o jovem,\catarinense na ob
.:

tenção do primeiro prêmio'
,. da Faculdade· Na'cional de
..
"" . Arquitetura

� .

••
...

ii
.;

•
...

O novel. arq\Jiteto é filho

do professor João David
FeÍ'reira Lima, Magnif�co
Reitor da Universid"l.de Fe:

\
F\

.,\ deral de Santa Catarina, e

'de' sua exma. �spôsa Dna: .

NeI1Y Ferreira Lima.

David Ferreira Lima dis·

tinguiu·se durante todo o

curso, sendo oonsiderado

dos melhores ,alunos qUe

passaram por aquela Es·

cola.
"O ESTADO" felicita o

novo arquiteto e sna ilus·

tre' família.

..

&vo;'e 'lÍa FeUêidade... Síntese do nosso ideal de cristãos.
�8.rlI!.0nia e s(ngelez\). a tudo envolvendo e fazendo mais viva e presente, a signio.
fLCaç1:tO da data mâxima da cristandade.' .

.

Repetem-se �s g:stos .�� carinho... d�" tert;llf{R. . ,É·o extraordmarlO espmto dt? .Natal;· pen�trand0 em todos os lares e a todos to •.

�ando, �om· sua paz e tranqmhd;de. - ", '

'E nesses inst�ntes e num.ambiente ass�m, fUle mªis. sê destàca a presença da Cimo., f
,�ua qeleza smgela e a SImpliCidade, de suas ·linh'as. .

.

Confôrto, distinção e categoria ... enfim, bom gôsto. .

.

-

Sabemos �liss�' e nos sentimos integrados nêste ideal.'
"

Em Dezembro-mês da Árvore da Felicidade-abrimos nossas·portas. Contribuimos
para que se complete a alegria e felicidade no lar, oferecendo estas facilidades:

..,.,., Você compra o que quiser; sem qualqu,r #:ft.,.tda; .
.

'.

......, Voc� fica c-oril tod<H>. mês de Jan'eiro, p.EJra· equilibrar o orçamento;
.... Voce .s� começa a pagar em Fevereiro .(em cruzeiro forte) e em quantas, ,

,
.'.
mensalidades preferir; .

'

.

.

i
•.�� Você pOde•. �i�da, e�colber a� facilidade� de 10 .outros .planos trresi�ivei's •.

0_ tU,do !- e �UltO:.��lS - s�ntimo"nos. ..fe_l�es �. aJ.'luflciar Dezembro: omQ... ..'

���;,�rx.or,e. ql\ Fehçl&aqe... , '�".'
..

.
.

""'\....: :._':."
'" . ;.. ::'-""'j--./,ii.- ��,,_

.

"/� . <" ,'-;_.... '

1
'

. ".-:
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.
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•
•
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IÂcontecimentos Sociais
ZURY MACIADO

Em rápida conversa com

.0 Engenheiro íaaudio Va.
lente Ferreira, fonios ínror

tQades ,que na próxima se

IIlAJJlI, . estarão concluídas

as instalações para
.

o jogo
de "Mini·golf", na sede d�
�'S4NT.IlCAT�INA COUN·

TRY CLUB". .... , ...

_\ -:-:-

Será no próximo d.ià 2�,
o grande aeontecímento que
.movímentaeã a sociedade,
nas "B�s de'Oaro" 'CiO

.simpátioo casal Sr. e Sra.

dr, Diogenes Gomes (D.
Maríeta).

-:-:-

,

.. A Associação Corai de

Florianópolis, hoje estará

no Teatro Alvaro de Carva

lho, com mais U1ll elegante
recital, sobre a regência do

maestro Aldo Krieger.-

-:-:-

Domingo dia 26, a·Direto
ria do Club,.e Doze de AgôS.
.to, realizará' movimentada

festa infantil,
t'o

-:-:-

Estava muito elegante e

discreto, o vestido em ze

belíne branco, que a 'Sra

dr, MúrUo: Mottà, usou em

recente hmtar nO' Q�erência
palace. O modelo em que�

tão, tem- a etiq\ieta "Lenzi"
_

-:...;_:-

ConfIrmou a J)iretoria
do Santacata;�a Cóutry
Club, qu� o Reveillon em

sua sede social, terá início,
as vinte e uma horas e trin

ta minutos.

.
Comel"\tando ·sobre o Re-.

veillfN'l,
\
l'oJ:'ll.9S jJilf(l)r�dos

que uma da& "Mais El�gan-'
tes", usará- um vestido de

g"l.la em n;lOsselina' branco�
que levará apenas 'vi,nte e

cinco metros do leve teci·
do.

-:-:-

Vie�am. de Brasila par

passãr as festas de Na1fl1
Ano Novo em nossa cidad
o secretário do Governad
d,' Distrito Federal, e a sr

Colombo Machado Salles.

-:-:-

-:-:-

Regressando hoje
ritiba, a bonita
Luz, que na .capital
!Uanense, foi madrinha
iaI do jovem Hercíllo

Costa, doutorando da

dade de Medicina. da U

sidade do Paraná.

-:.;...:-

A suave Marcia

Debutante deste Cal

noivado do' jovem sr.

te Borba.

-:-:-.

Em Curitiba, o mt1
ticuIar amigo Flávio

da Coelho, está em'

ati'Vi.!lades no setor

são.

r--:-:-

Casamento:

mi singela C3pela d

gio Catal'inen$e, a

nia do casame�to de

Gil, com o sr. Harold

na ultima quinta fei

nia realçou sua' bele

legânci"l. usando Lmi

gote em setin de s�

perola,' com \delicadQ.

do em pedrarias r

longo véu. preso a

fOa de tlôtes,
nos· tons branco e 1'0

nia ·e Haroldo tivera

'p,adrínhos: AdolphO
lich Silva e sra. Al:y
ares 'de Oliveira

,sra.. Alvaro Veiga

,

.i Loja .José Areas Decorações ac:;aba de re

é Pedro Gil e sra, Eugênio
uller e sra., Edson Gheur

sra., Eduardo Nicolich e

dla Nicolich, Waldir Gil e

sra., Paulo Roberto Gil e

zns N. Sil'V3., Irací Rosa e

sra., José Marlli da Veiga e

sra., Acyr Brígmann e sra,

e Aldonliro Reis e sra, A

pós a cerimônia os convida

dos roram altamente recep

cionados na boníta residên

cia do casal sr. e sra, Wal

dir Gil.

-:-:-

.1,

Na últinia quinta féira, o

·sr. Jacque� Schuweidson e

o' sr, Maurício dQ� Reis fo·

ram vistos . jantando' no

restautanté' do . Céunt:cy
. Club.

-:-:-

Germ,aine Montiel e Dro

garia' e ]1!armácia oatarínen

se, com lindos estojos; da

nova linha Montiel, afama

dos produtos de beleza., \es-
\

tão homenageando as 12

Mais Elegantes de Santa

Catarinã.
.

-:-:-

Procedente de São Paulo,

chegou'ontem a nossa cída

de, o Governador eleito sr.

Ivo Silveira:

--:-:-

Sexta feira, Noite Bem

no Country Club, aconteceu
com movimentada reunião,
animada por Paulinho e

Neide Maria. No restauran

te jantavam os 8rs e sras.

Rubens Pereira Oliveira,
Carlos 'Eduardo Orle, Ro

berto Doria Gomes de Mf;l>t
tos, Gald;ino José Lenzi e

Norberto . Brand. No s,alão

principal, em. outro grupo

bastante animado notan;los:'
.

sr. e sra. Capitão Tenente

LeoJ.ll.ardo .Spine.tti (I:vani

se), ·um casal simpatico es

treando em nossa socieda

de, sr. e. sra. Fulvio Luiz Vi

eirJ3., ·sr. e sra. Mario Meyer,
Hidelbrand Marques Souza

e sr. e sra. Milton Ramos.

as últimas novidades em Móveis

df> .Jal'acandá, trabalhados em. palha e deea

,

Rua Felipe Sehmidt, 22 - sôbrado -:- Agora ta até as 22 horas. 21.12 •

Em' Blumenau:
Lançada obra d· rof. Pliniu
Correa de OUVE· em.41lemão
Blumenau, 18 "Die

Frlilihei"� Der Kirche im

Kommunistischen State',
edição em Ungua a12mã

do estudo do Pr·')f. Plíni:o

Correa de Ólivei.m "A Li

berdade da Igl'c5a ne Es

tado Comunista" \ em de

S2r lançada
nesta eidade por
va do Setor !o��t!"

.dade Brasileira �.
da Tradição, Farb.' e Pro

priedade. No eL:tfí Caia

rinense acl1a-se' fi ta ao

públiCO uma mostra das re

pércussóes do l'-eferido. es
tudo bem enmo das' ativi

dlades d.esenvolvidas pela
Tradição, Família e Propri
edade na luta contra o so

,
cialismo.

..

'

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



GRANDE FE�IANFANTIL

Obstáculo à paz '

CLUBE DOZE DE AGO
horas GRANDE FESTA DE

presentará ,o quadra "ARV

crícões de crianças !la Secr

'a 26 com inicio às 17
- Ce�o Pamplona a

ATAL VIVA," - íns-
PARIS, .:-'- "�a opíníão do

Govêrno Fede�l a :golltica
da. União sovtétloa cQ,nti
nua manteàdo 'O seu ea.rlltêr
agressivo face ao muhdo li
vre,: razão pela qua� a· alían-,
ça ocidental necessitava de'

uma maior vígílâncía"
e união" - debíarous o mi
vnístro do' Exterior ilemão,

.

Dr. Schroeder em seu dis-'

curso perante o. Conselho
da OTAN, que se reúne pre

sentemente erri Paris.

Vende-se um Galpão à r

- Uma casa e grande terre

166 - Lotes - Olaria, à p
Tratar com o sr, Francisco B

vío Aducci, D.O 524
Santos Saraiva, D.O

oteamento
.
Corsini.

rua Dr. Ftüvio Aduc-

'.

"Apesar disso não se de-

. via abrir mão dos esforços

para uma melhora da si

tuação" - continuou Sch-

I E�;#�:;2�r�
por sôbre armas atômicas":

•

noSSOequl
eferramen

........

obede.Gem
especIfica0
Volkswáge

.

revendedor auto
c. RAMOS S.A. C

,"-_.__ RUA CEL. PED

Disse ainda o ministro

"
do Exterior alemão:' "Os

fatores da política mundial

�
não se alterarão de forma

Volkswagen ',V alguma,' a curto. prazo. ,A
10 E AGll:NCIAS 'I' União Soviética não se a-

EMORO No 1466 eha sêriamente ameaçada.

'J pera China., o que a pode.
� ria fazer .tender·. Para o 'O·
; cídente. As demonstrações
r antí-norte-amerícanas em'

I Moscou, a deturpação mos
l
truosa da política ameríca
na pelo primeiro-ministro
Kossygin e pelo ministro
do Exterior: Cromyco e as

, aousacões ridículas contra
o
o pov6),alemftO _ tudo isso

não pode' ser encarado co

mo 'contribuição à, distensão
.. .

desejada. Este estilb p<illíti-'
co é um grande obstáculo'
no caminho para a paz.
A divisão da Europa, cria

.l da e mantida à· fôrça pelos
soviéticos continua sendo

i'REPRESE NTE
Grande indústria. de elos' de fama

internacional, aceita

gíão.

Comissão pa- (
rà �IA Imperial - Ind, COIr... Exp . Ltda." � Caixa

Postal 110 - UBERLANDIA

\ '

lf.

.

.•
O que OS

• � ..

rgn ltores braSileiros
ecisam saber

' .

A Petróleo Brasileiro . '3, A, - PETROBRAS co

muruca que ja se acna instalado, em seu Depart<\r11en
Comercial, na Av. Presidente ynrgas, 309 6" anelar

e diiíci<.> Bencíd _ Rio. de. Janeiro" Estado da Gua
Lucia Hedng . ��·.����h��iã Ut'e1tk!iJl1es 23-6!!1�,.-d.iret� e 22.'7701, múl'li"- 50. e

o contrato de casamento o GRUPO EXECUTIVO encarregado de atender
SEUS filhos

ao que dispõe a Re3'Jlução n? 3-65, de 2::: fi i);j, e as

e MARIO "Normas" anexas, do Conselho Nacional elo J'clróleo
FLORIANÓPOLIS, 16/12/65. (publicadas' no Diárto Oficial' da União de 27·8·(;5, pago

----��------'-_-_-_.-_=__=_-.-_-_�.-:._:._=._�. 8769), que, em oumprlmeuto à Lei n? 4452, de 5·11-1964
.

(Ler do Impôsto único),' torna obrigatória a aparelha
mento dos dístribifídores, transportadores e ('''no,u ,�i

dores para u,ti'1�al.'(� file óleo oembustívrl ele ,dto pon

to de fluidez.'.
Os interessados locaHzados nos Estados de San

ta' Catarina e Rio G�'3nde do. Sul dev�iio entr.�\l' em

contato' com O Oerenw' do
.

�ryiço Regional ,de Dlstri

buiGã� no Rio Gr::)nde (í.'o sul (SERDIS), Dr. Nelson 1)e

'ter!;: na rua dos APldn,das nO 1251 - 12" andar (telefo·

nE) 61106), em Pôrto .Alegre, ,Rio Grande do' Sul, ou se

julgarem conveniente. dil'et.'lmente com o Ç>rupo E

xecutivo, �o Estado da Guanabara, a fim de receberem

as instru�ões necessárias. pa!� -se habilitarem à inscri·

ção ao fJnancÍ"lmento· espec�fiéo' <ié -que trata aquela
Resolução do C0nselhe NhCio.nal, do .

Petróleo.

, rização total 'da' Europ""
Central. e mais ainda, a des

ttui�� dõ sistema. de de
fes� nuclear existente den-

. tro da, aliança ocidentaL
tão. decísívo aSSIm ou se

seria justo que Um tal acõr

,do envolvesse mais eonces
sões políticas, inclusIve. cus

tasse
.

a união' da alíança 0-

ci9��tal" �-a-centuQli Sch-
roeder.

'..

.'!t

Não obstante, o Govêrno

·
Federal é de parecer que
há razões válidas para se

analizar um acôrdo inter

nacional de não dissemina-

·

ção. Está disposto
.

a uma

tal análise, se -se evitar qual
quer prejuízo à aliança. e

tão logo o seu desenvolvi
mento. futuro estiver. asse-

.

gurado. Este tema diz.' res
peito não apenas a' alguns
membros da alianca, mas

a tôda aliança. Os projetos
americanos e britânicos

· não. levam mais, ou menos

em conta a Bepública Fede.
ral �l�mã do .que os demais.

. membros da aliança. Em
.._'

., \

--_.�--- --'_._-----:---:-----_.--�..------

. ,

. ;

. VEIDfiDOR�'IIJAHJf
.

,

OJl�lEX S. i\., dispondo de uma voga para viajante no VALE 1)0 ITAJAI E LITO·
•

I,AI: - NO�T.E DE SANTA CATARINA, oferece oportunidade a elemento capací-
�

tado e residente ,cm.Blrenà� 01.1 Joínville. 'Pó"s�bilidades de vencimentos eleva-
"

.

,/ ".

dos, Apresentares- no Oscar Palace 'HGtei á partir de 20 a 22 do corrente 'das 8 às
, I·

.

11 horas _:_ Entrevístas com o 'sr. Tanuri.

____--C __ •

_

I �articip�ção
Gualberto 'Abreu

. �., .
e '

.

Adelaide 'de Freitas Abi'eu
Wil1y Heríng ,Jr.

�Participam
,

.

VERA

LOJISTAS E'
REVENDEDORES
QUEM MELHOR COMPRA

MELHOR VENDE!

Hllpo�to de'
Rp.nda
OFICIO-CIRCULAR

61/65

DIR-

Janeim,

.... ;,0.

Em 25 ce. nO�'e'nbro de

1965.
Do Dintor do Departa

ment'o do Impôst,o de Ren-
.

lITEN(ÃO PARA ESTES PREÇOS: da

I
. . .Aos SeIj.DOr?S Delegados'

DUVIDAMOS .' QUE "EN- Re-Q'i·()'rais. Sec�ionfl1i, e Ins

CONTRE MAIS BARATO! retor�s do: Im.pôst,o' de Ren
.

CRS �a.
'

SAIA DE'NYCRON

I' �.<;'ri.ipto: Descarto do im
SUDANTEX para

.•

nh 5 000' . p&sto de ,renda. Ul. _.'fonte,
SAsIeA �� TÊiiGAL

'

I sôbre o .chamado '130 sa-

par'l. senhora 4.600r lárlo".

I
CALCA DE HELAN-

,11 'CC'mtmico a V081'aS 'Se-
.. CA RODIA para

h 5 800 j"\ h ';1'\lS. r.,ara C's devidos
sen ora , .

II
I

! SAIA, 007 Double-Fa- I fj,,�. que no senti:1o' de a-

I ce com ziper 3,500il clfl"ar dúvi"as 'surgIdas à
CONJUNTO , D E li "I�ta d'a,"- dis1}os,icõo�s da
BANLON desde , 4,500!' '" -.

.

VESTIDO' DE JER- ·l! L,et no. 4.7,49. de I? de ae:

SEY estampado . 2,500:
I

gôsto de 1'96�, quan.to ao

BLUS4 DE JE!RSEY I desconto do impôsi;o de reu

estampada sem·

1600 da, na fon,te, sôbre ° cha
mangas . , , , . . . . .

I
. •

tIDEM m'l.nga curta 1.800 mado "130; salario, es e

IDEM manga 3[4 ". ..2.1.00 I Departlamento, tendo exa-

BLUSA DE JERSEY I

minado' o assunto., conclui
listrada degradée

.' fetuado de uma so vez
sem mangas 1.600 seli e

CAMISAS V. M. NY- no mês· em. que f;jr comple
LON 100% desde 5.900 mentado o pagaIlliento da

BLUSAS V. M.· NY- TOTALIDADE do "130. sa-

III
LON 100% para

II lário' 'e não no mês em
senhora desde

.

:. 4.600' .

. BLUSA DE NYLON que houver sido' pa�a, a ti

I trabalhada para' , tulo de ADIANTAMENTO
I

. senhora último ,a metade dessa 'gratific-a-
lançamento, desde

çã:o' salarial. .

BLllSÁ' 'RHÓniÉL'À
6.500 .

Na hipótese de rescÍsão

estampada' para do' contrato de trabalho·
senhora.. desde ,.6.000 antes mesmo de ,paga, a

BLUSA DE MALHA
título de adianbamento, a

.

'com m'l.nga ,renda-
da para senhora L80f) metade do "130; s�Jário", o.

MAIÔS· DE HELAN : rlescont,õ do tributo se de'
CA RHODIANYL vie'a consoaf\te as instru-
até 12 anOs .. " 4.950

MAIÔS DE HELEN
� <' CA RHODIANIL

p/senhorfl desde 9.000
OS ARTIGOS EM OFER
TA SÃO DE :NOSSA :$X
CLUSIVA FABt.?ICACÃO
GRANDE. SORTIMENTO
DAS MaIS, MODERNAS
BLlJSAS E VESTIDOS,
IMPORTANTE:

.

Os pre,
(ios: são líquidos e' à vis-,
t",. P8àidos mínimos de
ÇrS 100.000 RC01l1panl1aclos I
de oheque ViS8do caiu ,11·

créscimo ele lQoíJ de im-
posto ele consumo

Para os agricultores brasileiro
Desenvolvimento Ru'rál. Ela
brasileira, dando condições o

datários, parceiros; meeiros e

de proprietários e trabalhador
O Estatuto da Terra estabel.e
Que produz e desestimulando
previstas no. Estatuto da Terr

que é o estatúto da terra
sta�uto da Terra não é apenas uma.lei de reforma agrária, É uma lei do
tôda uma série de medidas para acelerar o progr.ess0 da· agl'ic\jltura
s de progresso aos que vivem do trabalho da terra: proprietários, arren
alhadores rurais. Valorizando ê convocando ás organizaç.ões de clqsse
ra um programa conjunto de progresso.

.

mbém, um critério objetivo para'a tributa��o rural. Premiando aQuêle
não compreendem a importância do cultivo da terra. Uma da� medidas
cadastramento de tôdas as propriedades r,urais brasileiraS.

.
. ..-'"

-

.

É um levantámento reill das c

rurais. Os únicos que podem i
'declarar as condições de trab
necessidades. Esta é a única m

da agricultura brasileiré;l. Mel

ue é' o cadastramento' rural,
es da agricultura brasileira, Feito com a participação dos proprietários
ar o� problemas da lavourae da pecuária em cada região. Que podem

, produ�ão em cada propriedade. E demonstrar, assim, as suas rea�s
de serem planificadas medidas corretas para aumentar a produtividade

do as' condições de prdgresso de .cada. um:

que. é a semana da terra
A Semana da Terra é o mom os proprietários rurais brasileiros cadastrarem as suas prppriedades.
Dirigindo-se ao pôsto de cadast nto do IBRA, instalado no' Murlicípi'o onde se situa a sua terra e preen
chendo os formulários, que pos arão um conhecimento real da situação da estrutura agrária brasileira.
O primeiro passo concreto para endimento de suas justas necessidades e o início de um diálogo tranco
entre o dono da terra e o Govêr orque é preciso conhecer para melhorar. O órgão encarregado pelo 'atuai
Govêrno para realizar a Seman Terra é o IBRA - - .Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Obtenha
maiores inforr-ryações, .na Prefe do Município onde está situada a sua propriedace.

'

de 13 a 20 rle dezembro: Ri
Es

de 7 a 13 de janeiro: Minas
Nade,

de 28 de janeiro a 3 de fev

•

f Bahia, Sergipe, Ala'goas, Pernambuco, Paraíba, Rio' Grande dp.."...
, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá, Goiás, Distrito Federal

.

O: São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Acre, Rondônia.

n[]3�

INSTITUTO BRBllEIRO DE REFORMA AGRÁRIA

ções em .vigor, l'era- f�ito
no mês em que ocorrer o

paqamento da g-ratifica-
. ção salarial e incidirá 00-
bre éi im.portânCla efetiva
m�nte paga,

. Qüanto ao· nlais deverão
§€r observadas.' sôbre o as

. sunto .as normas consuhs-
tanciadas no Ofício�Cjrcu
lar no. 53-65, déste Dcp.ar
tament:o, q,ue. aindi ago
ra, subsi.s:tem.
Aprovei,to a oportul1jda-

CONFECÇÕES L;�ÀA·M A
R. JQsé, Poulino, 558 • T. 52·5694
(Bom' Retiro) • SãQ Paulo. S P

ele para renovar a· Vossas'
Selll10l'1as OS pwtest,os ele
mW1!a co;nsideração.
Orlando Travancas
Dir �r

vista -da política inalterada
e dinâmica soviética deve

, se destacar' novamente a

unidade interna e os ideias

que encarnam a aliança o"

cidental."

LIRA TEN.IS "CLUBE

'Programação 'Para o Mês
de Dezembro

D'a 19 _. ROIR'�E DE FOR1\IATl"'RA
tas r'c Imtituto de Erlucacâo Dias Velho .

Inicio às '23.00 horas _

.

"raj e ozsseío.

QL:8rtaniS-

!

DIA 25 -- FESTA INFANTIL .DE· NATAL _ com a.

presença de PAPAI NOEL e distrtbuíéfio de caramelos,

, Ilflcio à.� 16,00 horas:
.

. .

'DIA. 26 ,� SOIRÉE DE NAtAl,;
.lnÍcio às 22,00 horas _: traje passeio .

NOTA' - 'A venda de 'mésh's "será na Secl1etaria do

L, T .. C. ,ai. partir do dia ,20.12:65,
.

,
.

\-.

PR,OGRAMAQÃO PARA O MÊS DE JANElTW

, ·DIA '1 .:..; SOTRÉE nE' ANO Nü,;(O·
.

$h'J'\v pr·pS l\ & B('.S�A com .Raquel Florklni - RUI

N�"F1S GÓNQ.,\LVES, e '}1w.iS :rtá�11aSsl1 .

Vocal . -s- SUR-

PRÊSAS: � ,

.

..,', �

.,pp",: �.A. ('(1l11'11':< tle ,rnf.'��$; 0-R.' ;iii>eito H rn"('otrpr

fi f:;"�r''f'� 11;,"'(lr5 e uma' mesa p21'8. C5 qlntr'],-, ('!.I. dias

ele r,<\RN/\VAL.

nT_.l\ '7 __ o Tl\]_"TTfi,TTPi\.r'Ã() Tl.l T'"IT�.(""i""!,-T('I

M"," q ,,--�r��q rle. Nr§s Brasil S,:,h. !I 1'!\R IFl RA

f"'TJFT' f'"' A!'Tf1ADE.

PETROBRAS
! I

.•

COMUNICAÇAO

.'

BONS,
LUCROS

A

TEM

EXPLICACÃO � ..

O sucesso dêste ou daquele criador de suil]oS não
. ,

.

acontece' por acaso. Tudo .foi clJidadosamente estu-

dado, planejado e executado, AI�ro drs vádnas pre
ventivas, ,os animais l'eceberal'0 pl'OdIftos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Presenle na Se unda Reunião do' ConselbO Nacional ,de
Governadores, o LioDSJ� Club" de florianóttls:·

Blumenau foi sede nos pessoas de seus gcvsrnado sóes do Distrito L 10. Desta. feita uma cidade.
.

Nesta mesma ocasião foi te .L)lstritO, de.pCsit-a..rii.Q sUl!-
últimos días: 26 - 27 e 28 res, O -êxíto cobriu totalmen, 'f@i agx;acla:da eóm 9 dína-

. lançado o nome do C.L. confiança' parâ '.'
mais um

de novembro, de uma das Além dêstes, .outras auto te ó conclave. Bluménau ré mísmo 1eonisqco, onde mo Néwt,�n F·stt como candí- período <te '.éngrandecim2n
mais importantes reuniões ridades leonisticas, como cebeu do Lions Club mais v!_mentados assuntos foram

.

dato à· Gover�ador do Ois -to "ca erltidade que govér-

do Llons Club Intemacio- Conselheiros' Int�rn'acio- uma das suas grandes 00- de&envol�idos. trítor, 10 nará
.

nal '

......l. naís, Díretores Internacio- laboraçêes à' coletividade. ''Nosso Oluh. se fêz pre-. Nele todos os leões dês-

nais, 'Aéessores de Distritos Ora grupos, ora agremí- sente através cios coiíq:la-
e ainda Vice Governado- àções. do Lions vem semean nnéíros leões, Antônio. Pe
res, Presidentes € Repre- do obras humanísticas de rerra OUreira Neto ·e New

sentantes de várias díví- inestimável valor. ton Fett, Membros Direto-
.

�'. \dO� Lio� desta ·Capi ..
tal.' .

.i

"

R.euniram-se no Centro
Ill(?:ISt�i'al Catarinense, 12

Dlstrítos lseoná'!ticos, .
nas

.
.

No Turbilhão das Idéias Modernas
ARNALDO s. THIAGO

Serão mesmo �otlernas as idéias que

.
se IJIChaDl expostas �os periódicos, prece
dentes de vários setores das atividades

humanas? Apliquemos.lhes, contudo, o

qualificativo, justificável ao menos pela
Sua apresentação no moment« em que es-

tames. ;'

Todos os jornaís superabundam em

gramles manchetes e extenso noticiário a

respeito do encerramento do Concilio

."Ya,tlc8no II", de modo que ninguém deí-
'.

xa de ·ter quantos Informes queira sôbre

o conclave da Igreja, que b:ã quatro anos

vem oeupande a atenção de tôdas as peso

·

soas que, além das necessidades físicas,
propriamente ditas, 'experimentam outras

necessidades de ordem intelectual, moral

· � �até mesmo esportiva. De modo que ig.
nórar as atividades do Concilio é o mes-

·

mo qu, pretender tapar o sol"copl uma
. �ne� ...

.

;
]i': qh.. há. coisas excelentes a joeirar

nesse amplo noticiário, qualquer prObo
jorQllsta ou simples manuseador de

idria� pod� verificar.

Numa 4e suas meosllgens de encero

ràine�to- do Concílio, disse o Papa que o

l!1,smo Concilio "�I)via � mensagem

mUlto. especial
.

de. saudação a vós que

pr()C'Il"als' ii verdade. Aos homens de peno

$.aÍnento e ciência, aos que investigam o

Homem, o Umverso e a Histó�ia. A todos

yós que sois os peregrinos no caminho
..

da luz e também aos que se detiveram no
• meio

.' da estrada,. fatigados e decepciona·
,

4ds i)ela sua' vã pesquisa".
,

E acrescentou: "N�, com a graça

�.'Deu,s,J()�. ,ti,Q c�ra �OflO" h8je. a :pos·

, .. 4âil�._di,.üffiá. �Of� c"'l'.Pfeensão
,ntre 'a clencll:' e a Vêrda4eira ,fé, .servos
comuns um «lo outro em busca de 1lll1a
,�Ó· v�l"dade".

Tôdos os nossos pOlfaças dirigem.se,
neste .particular, à Igreja, saudarido.a
com tõdas as veras, sem omitir, porém,
não por vaidade - o que 'seria fútil, mas

: por amor à verda,de - o que é muito sé.
rio, que imensa tem sido a cooperação do

Espiritismo, no plano das idéias, com a

Igreja, para que a êsse resultado tão au,>.

picioso chegll;Ssem os. nossos irmãos ca.

tQlicos, i'eI»'esentados agora na álta per.
sOliaUdad.,. do Papa Paulo VI.

. N�o nos· envaidecemf)s. ale!!'rarno.nos
com essl' âdmirá"el conquista que tem de
sêr regIstrada pela História entre IIS sa.

lutares conmllstas do Jivre exame ne to.
dÓI<! os princinios filosóficos, reH�o('o<;
CiPlltífic{lf';, nôsto em nr�tica nor psta e'e.
"fi rI.. DI)'ltrina. PSspnc1a1mente ".s�larpce.
dl)..... das (·......<;cip.ncias.

Nesse turbilbã'l .fle idéifls a1inh<lm-"e
g-rave$ conceitos. nontra das"e ii,· ('.ogita
ções exnressos por GU"on de J'fli"a" rIo
Conseth" Nflcioflal de. F'conom;a. em �e'I

excelent.e trllhl!lhll - "O l'Iinheiro P II "p••
gura.nça nacional" -, publicado no J'lr.

,

naí do Commerciu, edição de 8 do cor;

JUIZO 'DE, DIREI'FO DA .

VARÁ DOS }i'EITOS DA FA-
,

ZENDA . ,.PÚBLICÀ E ACI·

DE�TES ',DO TRABAr,.HO
DA"COMARcA DE FLC)..

RIANO'POLIS.
EDITAL.' PE ClTAÇAO <1

-
v

COM O PRAZO DE TRINTA 10 )' C'h" d ' B
(30) DIAS.

.r-. apa ão uo ugre - - Mário Pa-me: io

o Doutor'EUCLYDES DE 2°.) Senhor Embaixador - Er.co Verissimo :

CERQUEIRA CINTRA, Juiz 30') O f d C
. -

.

U· ,. d"\"
d� Direito da l.a Vara Ci.

.' r eu' a . oncc::.çav.- vaucms -:.. �,·tc·

vel, em exercício no cargo

de juiz de' J.lifeito da Vara

dos Feitos da Fazenda Pú

blica e' Acidentes do Tra·
,

balhe. da Comarca de Floria

nópolis, Capital do Estado·

de Santa Catarina, na for·

ma da lei; etc.
FAZ SABER a todos que o

I

prese�t�� edital de citação
virem cu aêle conhecimen- '1°. O Govêrno Invh/vel-- Devid "Ill's9. T!'f"-
tos tiverem que T)or pR':'te ') 'D

.

t mf1s .[l·oss. •
de JOSÉ FT,TSF(). D<\ sr. r. "

VA, brasileiro, casado, pes," 20)O·'
,

cador, :çesídente e dOlllÍci-. .' • Ernb�lÍxador -:- Mçu'ris West
li<.tdó em· Cacupé, foi 'reque
rIdo, �IP ação de usucap1ã'),
um

.

térren'l SitU<lCl0 'Rm

r::,�m'l(\. -
.

ne<::te 11.I[uni.r·í·-jo

�r.'1r10 , 11 (r'.e7.�" - ) >"1 �jTaS

r.'Q f··f)'rjt·e. RO sul. D<'l·a !' es-'

,

!? " ?C rk .is." p[rr)
. 1iL0 Concurso. de '}.I
Florilj.Rópol1s r. a 'iS
IEdl',str·a1. em SI

1.
D·'a. J�lia .Le:p6'$
.Econômicas de Bl
"Vidal Ramos" e;

Assembléia Geral ExtraOl"dhlária .,' '.

·1 - O Cal}(l'
. CONVOCAÇãO .

. .

j' de i:r.Scrição instr
Ficm:1 convid'ados os senhores acionIstas ��a Cen-

.

a) oel"tificado
. t�s Elétricas de Santa Catíarina S/A _ CELESC _ 'pa, equivalente de o

ril s,e feun�r.em, ,em Msembléla' Geral Extrao;:-:Jniria, (2 vias);
, q�.e "e ;r:alJzar;l no dia 27 de dezetnbrQ de. 1;966, as 16 c) carteira de

heras, na sede s::dal, à rua Frei Caile-ca, J.52, .I�€sta 01- d) arest<ido id
ça.cie d·e FlnrianÓPolls, e de!i1>erarem sôbr2 a' s€guin� pess.:as (firma '

ORDEM DO DIA:' !' oe) atestado'd
1 _:_ AHera'.'ão dos Estatuto's Sociuis; abreugrafia (fir�
2 :_ Aume�."':i do Ca'pi:al Sc-cial; f) certidão de
3 -·Ontt·:s �a,�suntD.s. de interê{�e social. g) prova de e

FI-:f.'U'-'c\pó)ls .. 15 de D:zembru de 1965. viço Plilitar;
.

'(as) JUi,w. ftORST :lADRoúiy _ :?reside!lt� h) prova de
.

H'II'lU�-::EtrNO LARGgRA -:- Diretor .WxscefIvo 1) três' fcto.S( 3
WrLMA.R .DALLANHOL - Dlreto� Fimü:eeiro H .provia. de; t1
KARL RISCHBIETER - DIretor Técnico rais.

l\ULAN MILASCH ...,.. Diretor de. Op�raçoei II - O conc nstará das . seguintes provas:
Matemática, Física ímica e Desenho. "-

_

III - As P,ro 'e Matemátioo; Física·e Q�ca.
serao exclusivame scritas, ,e gráfica, a de Desenho;

, . _

IV - A Clllls. ão obedecerá as seguintes dispo
slçoes:

. ,I

l. - Estão h
.

e decrescentemen
fias matérias' que
que tiv�reDl nata
t� matérl'as. ,

_
�; - Sobr�n

numero de vagtts
das' notas obtid

.

curso, os cantif
un�a matéria, ;na..

'inJ�ior a. 3 (três)
temática.

V - O núple vagas, fixados pela Congregação,
é de 80 (Ioitent'a);

VI - Os� eau às habilitados e classificados de
verãô d'rigir a_o r,. requerimento 'de matricullà de
·vida.m�ente b:sfrui' o máximo cinco dia� após a 'pu
blicaç'Do do result do Concurso

.

I I,
.

VII - O !;lo'!". pa.ra as inscrições será:
F:I!Y."ianó:pddis·. e 23.. às 6a. Úliras
das 09:00 as

I

hor:as, na Secretaria da Escola.
JoJitullel1?-u -_ 2a: às 6a. feiras
uas 08:00 .às horas, na Secr·etaria da Faculda-

de fie Ciência.s nucas de Blumenau. I

Uajes - de 2 s 6a. feiras
das 08:00 às O horas, na Secretaria do Çolé�

."Vidal Ramos".
Tubarão J.. 4

,

das 14 :00 j às horas, na Tesouraria' do Colégio
Dehon. . .

,

VIII - As p�s serão r,eaUzadas nós mesmos dias
e horár!os. ahaix dicados, sim:llItâneamente em :F'lo

.

rianõpoH.'3. LàiES menau e Tubarão.
D!a

15-?.-fUj�..
S 08:00 horas � MATEMATICÂ.D:a Jf,�2.-�6 t s 08:00 horas - (�UÍl\lICA ..

Dia 17-'?-�6 .f, s 08:00 hor.as _ DESEN.HO
'

'Dia 18.,.2-t16 jS 08:00 horas _ FÍSICA ..
Secret,a,ria ela 'Coola de Engenharia Industrial ua

Univer�idade �à'e', ta Catarina, aos 13 (trez.e) dias do

mês de dezembro 1965,
.

,

.

. 160N OARMiINATTI

·�0H�:l :!_j-\��-�-,-._-

EDITAL\'

cQrnnri:mento a leste; li.mi-
.

tand6.-se com tf.)T'r8s'c!:l N'!-

'. ,&on Cf..rioni< E;isen
.

'!:'rpn-

. :'..o!��fd��9to1� �t���'�o
requerente: ii' "es�� -'�i''''f1

extensão de '3'50 drezEi�tos
e cin(111.ent�) metr-os. 'C')''''';

Ql'em {le direib. e fiO m);"tl?
o terrenO' termina em 'bre
!TIa afunilada C6in

.

Quem (le

clireito.. Feita' a justlficanão
da p�sse, foi a mesma' jul.
gada procedente. por••:sen·
tenÇ1:l.. E para que chelPl8
ao conhecimento de todos,
mandou exPedh- o pr.i:lsente
edital, qUe· se'rá' �ublicado
na 'Corma 'da lei e fix�do no

lug!'t de costume.' Dàdo 'I'l

pttssaqol. nel;lta: cidarle de

F1.oriaJ;lóT)oli.s, pos vinte . e
.

oito pias do mês de. sete'11·
hro do :''11) de mil novecen,
tos e ses<:ent9. e clnco. Eu,'
(�d'5nn. r'.� )lifro'tra :Ferr')
Escrivão vitalicio, subscre-
vi.

rente,
Em certo ponto do referido trabalho,

depois de estabelecer qontronto entre o

nosso crescimento d�mográfico ( e 9 da

Inglaterra, escreve Glicon de Paiva: '10

exemplo evidencia e evidente influência.

negativa de nossa enorme. população de

pobre;' desprovidos de técaíea, marginal.
mente empregados, origem de tôda a nos

sa crise social e econõmíca, O Brasil con

ta c.om um PÁTEO DOS MILAGRES de

30 milhões de quase 'lnendigos, torllanr11)

quase impossível o esfôrço de
.

desenvol
vimento".

Linhas abaixo acrescenta: "Só existem
três maneiras de fazer face a êsse pro
blema nacional de desenvolvimento que

abrange questões de liberdade pessoal de
todos nós e de segurança naeíonah 1). -
Um "plano nacional de contenção de ria.

talidade para baixá-Ia de 3,0% para, di

gamos, 1% em 5 anos,) permitindo-se atra-
fronteí

\
· vessar a rontell·a do subdesenvolvimentb

em 10 anos�.

o articulista expressa·"e,·· bpm se "�
eui têrmos de ciência' econômica mate·
rialista. Não há, todavia, em que acusá-Io

por isso: é a sua doutrina. como é a de

tod.os os estadistas- e homens públicos
do mllndo: o que, por certo, o justifica.

Felizmente o Concilio terminou os

seus ftahaJhos sem tentllr _di7.er a llltima

palavra sõbre êS"le qe"rált;�o prob\ema
{lue tanto preo'cupa à cllnsc;;;''''c�'1 '(los hfl.

mens cri:-;tianizados. Lon2'e fie nós a idYa
de quérer ventilar

.

aqui, em têrmos . de
c'lntradiü ao que elIlinentes estudiosos

·

d? _!,sf�t� .

t� OO�$eguic:Jo. .

ejjt�lte�cer
lmmn crl'.crlO ,exemnveT· em· 11m "",n}j'p>t1:l

_
"Ie tã') difícil. solúção. O que apenas dese
jamos é. com relação a'l, hllmem b-l'si.
Jeiro, reiterar um conceito .que temos ex.

ternado muitas "f.!>ies em nI'S""S trabl,.
lhos llara a imprensa: a necessidade, no

· Brasil, (l,e uma Jef'i"J:1.f'.;'í.o· ""'e r1iSTlen"'e 'os
mUl1icíll�OS de Wla1qller outra obrigação
que nã') �eia a de proteger o homem co..
mo um pai prote·l.!'a os s�us filhos. O· Pre.
feito Municipal tem' de ser um "PATER
FAMIUAR", Não somos materialistas,
pois Que somos cristãos.

A' Un.ião. os F!iltr;jlfns f!U�
S,,"-10 éh'lm>ldos a trllhr de

cnnt.iflllem
'�interêsses

co1etiv".s:'· .m:JS f;,..,.p' ans Prt>.feitos M"ni
ç�nnis o (Iever cristão de taltar de extin.
1"1':" ('''''li misér'a

.

a oue se reFere Glicnn
,� P"ht'l. flp,�)(''lhar com êsses trinta mi.
lhfí,,� ,II' m�"fH ..."s·' "He w�ra.mbu'am pe.
1;''' ,.;(1,'r1Co;;. pel�s c ........",,<;!...

'

,

"''; �"'"''''', TP?lmp.nJ·e. "s Munlcí.'O'lios
t",.;;.f' (lireH" " ,.h !:,S".i"", ,,;; o (le �éIulas
ml1tri7p.s ,CÉLULA MATER) (la Pátria e
s,'} �ss'm (le.<;aparecerá. o triste" Quadro d;'
-mi"éri'l. e da f(\mli. "!te nos é anresenta.
rh ll�<;te P.'rllnrle. l'J""sil nnr 1ml tão gano
de mImem de irmãos nossos dignos d�
melhor sorte.

.

.

.' ·UWROS ._ OS mais vendidas
� partir. de hoje, estaremos pubticanuo

em todas' as . edições de domingo á reiaçao
dQS �ivro� nacionais-,c estrangeiros mais ven

dídos cm Florianópolis, de neôrdo COl1l'as
relações distribuída pelas livrarias' da Capr-
tal

.
.

.
.

ai:.... -,
..

.

NACIONAIS:

ra��
".40�}Grande Sertão, Vcredas=-> Guímeràes
Rosa .

'. .

.

'
__U . .',

5°.) Fazescuro mais eu canto _ Thiago de

ESTRANGEIROS
. '

3°.), Histór.la da Minha
'e l'

, ROJ).n

Vida'-. ·Chane.:.'
1:.

4°')" 'M t f \ .

...
.
� amor ose _ 'P nmz Kdka ,.'

? "
.'.

- •

. ,

5°,) A outra Amér:c� - Machy.cl H;T�'!"'�"'�
ton' .'

.
.

"

·(entra'is' Eréfricas de Santa Cata:rina
CELESC

EUCLIDES DF, CERQUEI.
RA CINTRA

. f
.

Juiz de Direito em exerci.' --_"'---'--�-----
, ,

cio
�

. 22-12·65.

I

.,1
_..o

I'

Sala 7 Fone

I I\/J o '8 I L I Á R') A

a-:iIfR.-""'§
...

·"""-O---.·"
.....

·

..I •....

",Z
I I

..

- u' >.,_�

�D .,;9. 1 ". -�gL,1
Trajano 12

TEURENQS

3450.
penas Cr$. 2.400.000 elll condições ,- Otim.a localização
Entrada ,Gl'S 600.00Q.
Vila Santa lUta - 7 b'tes em (Sermria. - BlU"reiros _

Os '7 por 500.000 - Aceitamos propostas para pagall1cn.
tllS em condições.

Praia d'l Sauc!ade _ Coqueiros - Maravilhoso' lote ,,_O

medindo 13 metros de frente' por 24 de fun:do� - � Com
ágtJH e Luz _ PertinhO do .Grupo - Ap.1nas Cr$ 1.000.000
em 10 meses.

."

nua i\ll1Úrllllte Lamego - Temos a venda. na· Rua Alte.
Lameg·0.4 excelentes lotes com'área. de 480 Dt2 por ape.
nas Cr$ 5.000.000 cada.

. .

:

Rua Professor.!1 Antonieta de Barros - EstreitÓ - Pró
ximo a, churrascaria Blumenati "- Lote bem situado por
apenas Cr$ l.400.000. ,

'

.

P:·'lÍa do JUrerê - Quarteirão n.o l� - Lote n.o 17 com

área (lc 450'lltZ - F<;quina dlJ. Rua Principal - Aprovf'ite
para adquirh' agora - Apenas Cr$ 400.000. . .... , .. : ..

PI'aÍ<! de Caiaéanga _ Area de 84.4';5 lUZ - Próximo ao

Clllb� Canrpestl·c ...:.: Frente para a Praia - Apellus 'Cr$
1.UUU.OOO.

�ASA E APiUtTAMEN'I'OS
, .

..,-'-'. --.""'_"-':__
.

,j

PROTEJ,-� Sf'US'

OLHOS
,)'"

use. Óculos '.f
.

\' '"

b.em o.doptados
�I

DE

ARINA

l{ua S:lu judas Tad�u - HaüTo �I)sé Menues - "'I'es

.

(:!, lo(es ))(ll" 1I1)em\s Cd' 900.0(10, mcdimlo �ada 10x27

Ul,tS.
'

Gail'l'o Bom Abrigo -' vende-se ótimos lotes muito bem
localizados -:- Com luz e água - Planos - PU1?,:1ment05
com facil'idades.

.

.. A,·ellida Sania Catarina lSalneário - Estreito - Lote

plano com área 'de 350 m2 - por apenas Cr$ 2.200.000 ou

em condições a combinar. .

Jardim Atlântico _ ótimo lote com excepcional área de
412 1112 - Frente na rua Eo;;lcbão Pinto da Luz - Lote
n.o 73 quadra 6 - Cr$ 2.5'00.000.

.

Na Uua. Professora Antlnieta do. Barros - Estreito _

Vende-se dois (2) lofes com bóa localização - Medindo
cada 12x25 mts. - Cr$ 1.200.000. I

Terrenos entre Coquéi.ros e Estreito - Pe�tb da Suh·
ESf;açâel Elétrica. _ Com financiamento em até 40 me

ses. Passagem obrigatória da futura avenida d!1 Aquto·
ra. Lotes de 12x32 níts - Preços a partir de Cr$ 500.000.
Terreno a Rua São Cristovão - medindo 20x10,50 .me.
tros - Em condições a estudar.

Lagoa da Conceiçüo _ Comp"e qgora ern super facilicla·.
eles seu. Iate na LAGOA' DA CONCEIÇÃO _ e desfl'ute
ainda oeste verão das suas belesl'ls naturais. 'Somente 7
lot0s _. Preços a p�rti;; de Cr$ 300.00Ó.
'l'erreno a rua

l\J;f!ft. 1S.r'h).nm
- ;Barrciiôs com ál'ea' IItI.

'

1.463,31 ,nt2 � Ate. raIJo frente no' asfalto e fU!luos na�.
1l1'al3 - Servido e á�ua e luz - Cr$ 5.000.ÓOO. ., .....

1 Temos em iitissu Esc:I'1tol'iO, ,iii'ias' residências parv, ven
Janlim Atlântico. - L��es 11.0 312 .- e 313' - Dois por a-.

\

der cuja l'e!açâu :h'emos publlcat: neste lucàl. 1"

__----................... 'oi -�." .. -- "ti ,

.--------1:ri---:-----------.---*'.........--' "'
......
' ) I·

� --- .

-1-
>

- ..... � • .....";:,,.......•• ,�- •. -

Rua, Max Se . 87 Estreito
lviatrjz: - Sã r ncisco do Sul

. F�briq�s;.�. f Alegr�:e ,(!'uriíiba· ...'

.' -_ ....

4,0 �

(> .

.

atendemos cotn exatidõo
. sua receita de õculos

ÓTICA ESPECIALIZADA.
MOD�RtJO LABORATÓRIO

\-----------�--\----�------------------------------

ElETROLÂNDIA
-Ed. (PASE TERREO

TELEVIS'oR�S:
'I;'HI.LIP,S
TELEFUNKEN·

PBILCQ·
STANDART' ELETRIt.:A
BRASTÉMP
TELEUNr:AO
SEMP

TELEV lSORES
RADIO ELETROL1\S
GRAVADORES
FOGÃO A GÁs.
DOPw.\1ITORIOS
COPAS FORMICAS
MOVEIS EM GERAL

PRÊÇOS ESPECIAIS

PLANOS aT'.!!: 2�

.;;_

l

Es�\rifuras -

Ftrrnas.
. Réconhecímentos, I

ramo procurem Sardi-

.. produjo catariae.se

. Escola de Eb ha ria Industria I da
Univ'EI de -Federal de

Catarina
l N. 4/65

....:.

o Concurso c1e HabiWacão.
__
.l .' t . hd'f Dirê!:-or, :qfte, dt

,6� 2-si.al'ão abo,tas, as ü:scrições
ç.ao para matrícula inicial, em

rIa, da Escola . de Engenhar'ia
u no prédio do Grupo Estadual
leicJa Faculdade c1e Ciências

1}., Em Lajes no COlégiO Normal
barão no Colégio Dehon. I

verá ,apresentar requerimento
om os seguint.es documentos:

.

nclusão de curso secundário o'u
�hecido como de nível tnédl0

firmado por dulas

mental, inclusivé

ento da taxa de inscriÇs.o;
de frente;. i� i

: dia com as obrigações elelto_

dos, dentro do número de v8gas
gundo a SOll1<l das notas obtidas
tituem .o concúrso, os candidatos
ut{tro) ou superior em tôdás di-

� -estão hablldtadüS dentro, do
, eseentemente, segundo e. soma.
matérias qUie COnStituem o cón

_ll!e f�rem reprovados em apenas
porem" não. foi atribuida nota

de que·'esta matéria não seja' Ina-'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lazarn Partolomen

A dia nove· co-

#
�

-

�

memorou treze p,ri.Inavérª,s,

com um jantar na bonit& seus pais, Sr. e

nADAR NA SOCIEDADE;
hoje às 13,35 na Rádio Gua

l11.iá - com êste Colunista
e patrociJ;lado por Macha,l"o
& Cia.·

e está crescendo mui

�olssa {4pitàl. Na di·
os S.rs. Dr:Dj�� A.
e Dr. José Araiíjo.,

-xxx-

NA GUANAB�A, ama

phã, o Almirante ·ZUmar

Canipos Araripé, reoebetá
do Almirante Paulo Bosisio,

'. o Cargo de Ministro da �- .

rinha.

NTA-SE . que o. Co
Pedro Ivo C::uupos,

Diretores '. da

-xxx-

DAVID Ferreira Lima, for .

mou-se em en�nbeiro a,;
quiteto na Faculdade Naçio

. nal de Engenharia no.
.

Rio
de Janeiro. Para assistir·ás
cerimônias de sua fonnat}l
ra, encon�e lUUIuela ci
dade o Reitor dr. João DlL
vid Ferreira Lima.

recepção nô Coroan
5.0 Distrito NavaL·

-xxx-

RECEBEU muitas' feti
taçães pelo Seu aDi.Jersãdo
o Sr. Celso Ramos ..... Chefe
elo Executivo CatariDease.

.. �
. -lEJ:X-

Santa.-

LETRAS de �bio ca.
tarinense, à rua Deodoro 1'7

.

,está recebendo a visita
'

de
inÚlll� pessoas, interes
Sadas em aumentar 'suas
rendas. E' um impôrtante
e�preei1dimento econôJDl.;

·a falta da
o ntação de Natal, de

o aconteceu no.. �no
p .

'�ã�,�;���iti�l de FI�riariópoIi5·
,

", : ..EdltªL·ae: GQDco;t'J;'ênciã Pública .n,o 1/65.

}.' Ci��' Mi#UCipal de Florianópolis torná 'público que

.. 'f��·te��r,. .no '4J,a '2.7-).2:-1965, à� �O horas, em sua Se-
: ciétQ� nd .

eQUicià MtihiciPhl, à.praça 15 de, Novembro,-. �, . ; :' . ..,' -,'

; ��ncor.r.encia púJ)Jic�,. nas con<Uções. seguintesl '

,

-Ó: I _,'OlW!!TO P'A CO�OOBRENCIA '.

<

;,
,c' i', :......;\M!iq� 'de $omar, elétrica, de 1, 2 e 3 zeros e O cherife de 'Pontiac, DlinoiB, at1rou.-se exausto e

.\t�cú�s ,:de �p.t�. pOsitiva e negativa. Unidade - Um: cansado na cama, quando o. telefone no porão da ea-

�tt�,-,-.�:_. : '. . :.
.

sa tocou. Alguém o chamou para d1zer o seguinte: "Ain-
t

.

2.";_� 4e esc�vér, tipo p�, carro 165 a .22() dia terá um!,l surpresa desagradável 'esta notte", des11-
��ç.�::U��e...i... Um; QwmtkJade - 1. , ." gando .eI? seguída, FUrioso o cherífe abandonou o f()-n_9.
) . II, �"Fb�s .

.

. subía: para � seu qUarto e atirou-se DIa cama. Com um

CINE .·a"TZ' ,: �':os,���íéS;��'atender pãra .as seguintes for- pUJl.o, gritando de dor,. levantou-se novamente, bla&fe--.
1111 '.��� .. ,(

.

nando 'Como doído, E',que um l'adrão, mas sua aUSêncla.•
. às 2-4..:7 l/Z��: 1Í2� ·ba. �

>
• 1;"" • �toPostos .serâo. abertas às 10 horas do dia 27 . além de lhe roubar alguns objétos, havia. JogadO 8lgu_

Spa,rtaco SaB�"'
.

. �.�� '(Je 'Ü)65�,·. . .'

mas mãoa de percevejos na cama..surpresa pouooagra.
Alld8. ,Valli:', ',;' .

.'

i :.��)' �. ;t>��pos't��:contendo marca, prazo de garantià� davel!...
�su

:� .

.

��qõ�: ��. pagameri�c;> (a d.iMeiro, ?> prazo), validade
..

apt'E!8enta.ti�:. .'. ": ,
.

-":.�" p,r.ppost!i: e �otitr�s :lnio�õe�, 'deverão' ser entregues A pequena Olga: "Mamãe, quando foi que a cego-
TER.Ez.A V$.4S�t'!'EZ.· ,i' ���·��V�l*. f�ado.. n� Secretari� da Câmara Municipal, .4}la me trouxe?" "Foi no dia. 24 de J'unho, mínhã fi-

_. e:m' -; \. . ,.'.::.' ,�te'.��" l;1oIJlS do· dia 27 de dezembro, media.Iite recibo, 1.:1.8.." Olgumha.: "ç�: juntamente no dia. do' meu
ODISSEIA p'$ UM .��ve. .é� q�e':s. �éllOi0nt'Tá o.ata e.'ho1'3,40 reéebímento, assí-

.. aniversário."
PaniGQIQr. ,;. .'.' .l11}do ,l'.Ol- fj.ulcionário: da Secretaría ela 'Câmara. ,

censucit. �t� .�4. ií.�.:, .,c'.' �,
"

Í'1orianQpd&;
.

�7. d�' dezembro de '1965.
.

.

�.' .....�.'
'"

"

:.. '�. So�,� Diretor Geral em Seóretaria
.CINE..ROU . .',-:>. oi'

.

'�'. \. ""'" ,.
.

.

A SRA.' Neyd'e (;ostã, es-

,às":2 h's.: ;....creveu uma bonita Mensa- .

geni de Natal, para o RA-' Jo'h.R Wa-yp.e. ; :':'"
dar na Sociedade, que cU-'

" Elloa: itain(1iS'
.

culará na,"próxi,nia semana·, '.
_:_: �� ,�". .'�

.. '.

�
. .I.',. DE. AÇ,O.' ::,:com a edição 0.0 6 - .&Iora .�

·tul r<T... ,....,...... censúra," at�: .10' a�C,l:l; ,',com um ti o - "'""","'&Ma-

ÇAO' NACIONAL _ Repor-
tagens,

'

econ�micas soclais
e culturais ilustra4as,
destacam nossa próxima
ecUç�o com 'deze!,sels pági.
11;38. Nà edição Sete que pu

blical'ei próximo, mês des·

t�arei com legendas as

Dez Personalidades de San

ta Catarjna e as Dez Mais

de ,San� Catarina de 1965.

..•..-. ,�, 1

. Clube Doze 4e Agosto
_J � • '. ,". "� •

". '; ,
'

.".,
......�

o QUERENqIA Palace

Hotel, . iJii.ciou· atividades

pal!'a o "Reveillon"

-.xxx-

ACABO de receber Felici

tações de Natal :.._ Dr. oo-
, lombo Se_lles e Sra; Oscar

Palace Hotel; Querência Pa

lace Hotel: Dr. Jaison Tupy
Barret.o e Sr,ll; Dr.

.

Dieter
. Schfilidt e Sra; Ivo.ri ao

mes, Bancó do Estado ,do

Rio Grande do Sul.

-xxx-

-xxx-

. ,DIA 18 de Janeiro (ffilxta
feira) a data .pa,ra o B.Ilile

MUnicipal' de . florianópoliS
de 1965.

_·xxx-·

ONTEM a'menina moça

·R�Q(,�L· Ferrekà,de Mello,
comemorcrq qúinze. p�
veras no 1I,)tel' BaJne4rio
�beçU,�' Fcii;:�triiO :0
casal .Jjr.,·OSDiàr � Nnnes.

.\

. 'ESTau búclando ..�
des para o� a:-vI
Festa . da RaoiDh8.� 'Atlânti
co e�;.. :;;._:

. p�ra
finS' d'e� jarieltp.

EM recente �cepção nes

ta Capital, a elegante· Senho
.
ra Ria SchIoesser, deu nO.

ta alta•

-xxx-

TANIA dos Sa.ntos Lyra

N. 425

.

censuea até 10 .an�.s.
. .' .

A professora deuma orquestra. de uma escola su

perIOr em Baltimore, U. '8. A.; durante um erlSaio, eles-··
matou repeIlltiinemente Ela· estava tocando violencelo e
notou que um ratltnho eorría de um Iado para outro den
tro do seu inStrumento.

e Edson C.Ilbral, em prepa
rativos para o seu casamen

to que vai acontecér próxi
mo dia oito. Edson, é coo

tadorando. de 1965.

às 3 3/4-7 1./2-9 1/� h&..
Laurence oilv�'

Simone Signoret'
_. em �

.

MENTIRÁ INFAMANTE
censura até l8· Q�08,'

.

o verdadeíro motívo: E' costume num hospitál' dia
Marseille. Fra.'Ilça, �C'rever' n'uma taboleta oendura.da

. na tamà do doente, não somente o .nome e o "di(;�óati
cc· (1:e rua doen�a, mas taIntbém a origem, o motivo em
mesn1a. A�sim podia-se ler no l·e1tO dle um acldenmdo'o
s.egúj,nlOe: !'11. Dupont, trêS cóstelas quebradas. Beijo no
autOmóvel a dem. qUuoinetros por: hora."

"
,

.
à.s .4-7, j/2.Q ,'1;2'·IUI.

Charlon· Restoll,
'

:
..

'

Jennifer :Joni� "
.

.. Karl MiUdén .
'.

--. em':, :.;...\:; ,".
A

.

FURIX; PÔ :o$Sll'.JO
Censura at�>l*, àn�)��' , ;'

A�nteceu ... no. trem: Uma moça degante to�" Q
tl'e1m, aC1cmodanao-se no carro' de ptiomeira. clasSe, 7.;ló
nual também se en�ntravam" di:v'ers'Qs l'mocit1h06� êD.
'1l'açadjnhos" fumando e s.ol�ndq parà o ar gr�:h�
,c\f(fra�1as.· d� fumo. AmolliJ,.õa a moçá. pergunta a . l,tm
dêles: "For favor .. moço, 'êste é o ca·r.ro de primeira
classe?" Muito. amaV'elm{jote re.aehe a se'gum.te reSipOs
tia: "Ex1at�nte, seIllhorita." E ela: "All, sim? ..

,

. ·Eu
.

tinha. a iUlPÍ!e'nssão de .ter tomadJo a locom.otiva.' .. " •

.' '_#

'Q" •.p.��. "."
...

' .,'

:.··�:��n��1.·:·'\
r.J�, .(U�Á·�,'

. às" '2-4-7.. í����:'í;i �'h.�' ..

.George p�ppard 'i: :�, ( .

sOphi� ; LPr�n;
.

_;_ ...!ii' ";;':.,., .' .'

OPERAÇAO' <>ç��v,l
�nelJU!.�..�OiC9t°f·'

Cenaura a:�,14 ����:. ;,.
.

. '.� :/\.�':- ;:
... ;-.I;...

�
�

'l�':;

.r fNF. -f]\ft·�R .1),
às 2 lt2-�'· ií��':{iJj2:·,lis�
Fftd � �;

, ." ,

,J�����.'::,,� .'; '.
�M Vo��E".· ;(..,
PAilUS).'" .,:.....

�CiÓior: . "

� ijté',Sê,.....

('lNE·wÁ�::.' i",
, ,,',', ··1.0�F�·. :::.:,

'.- -l, .' -t
.

-.

. M 2:�. 81V� lls.
Clauc:le:�l:Íls,',.. .:..

.
:Btn c�rl}�. " .'

"

! MáW.· Bf�.n(' .

:' ;:'�... ';:e,m,:�' , .:: ( !-
.

�o=r��s:
Censura.

.

at� 11): �riQª. ,.

Os "Li�ns Olubes" e sua orig.em: O seu fundador
,c' foi o. norle-americamo MelYin Jon:es, de Ohicago e a sua

fwndação data do ano de 1917. O p,rópno. nome "LionS"
é UIIl1a síntese do que ête sonhou aO fundá-lo,. Assim: o

JL � Uberda.de, o, I Lnftetigên�ia" o O Or�em, o N .Na
cionaJ'idade e o. S Serviço .. O nome oe maIS um. lema. . o

N� Servimos, llllaftém un�dos, ho.je, 123 mil I",Ões es

palhados por 125 países.. e·m. 18.500 clubes.
No Brasil o Liio� Clube íQi. fundado por Armando .

. Fau.ardo" em 1952.'�tem em todo .o país 594 clubes
com ua.. total d�e 20J!(;� sóci()s, sendo Armando Fazar�
o. leão n. 1.. 'Caca Estado 'cqrt2sponde a um Distrito J
ao seu diretor é dado () título. de Govema..dor.IMOVEI COMPRA E VENDA t'j

. <?ASA DE MATERIAL vENnE-S ua Clemente Ro- CASA VENrlE-SE Aa R.ua.Professor Anàcleto�j$r
'V�re, 74 Rua Calçada,. cdm '43 meti drados e wn bem te planá. - contendo. 2 qU�s, 2 salaS, coiiDh,aó ..�dia, .

rancho d.e Madeir�. Plantá. para
-

de maís uin an- banheiro completo; constrUção recente: Preço .• r;nIlh'õles. A
dar. Somente Cr$ .4.700;000. metade !insmêiada em 20 meses.

.
.

"

,

.CASA DE PRAIA :- VENDE-SE eI guaçú, Coqueiros, TERRENO VENDE-SE.' Rua Visconde de Tatuml' ..;...,�..�
com linda vista panorâmica. Casa, terial, tamanho nômica, perto da ACARESC. DOIS milhões. À me�ltde' fi-
ideal, nem grande nem pequena, do 2 qwutos, Li nanciada em 25 mêses.

.

.
"

....
ving, copa/cozinha, banheiro comp Recém-constrÚida. TERRENOS VENDE-SE � RUA WALDEMAR OuRíQuE$,
VENDE-SE EXCE4ENTE RES� DE MATERIAL rua que liga e Estreito à Coqueitos, e que,efu bre:Ve"Sé�
na Rua Matos Areas, 382 com 112 1 ago ao lado, con- calçada. Lote plsmo, de esquiíla, com 450 metr()s quadr,llodo.s.tendo dois quarto 2�$a1;ls, banheir mpleto, e cozinha. Financia-se em 10 Mêses.

.
.. ,

Apenas 8 milhões ,e meio, com 3 S !inancifdos em RUA FULVIO ADUCCI ESQUINA COM MÁC1!A.Po.DE·;As.
vinte mêses.

.

SIS - Estreito, perto da entl'ad.$ de éoqueitós cÓm' 45 me-
.

RESlD:eNCIA VENDE-SE na tua 1fros de frente p/rua. FúlvlO Aducci � 50 ni�tt:os irente.'·�;ra, .'

inha. Paredes exteí-nas de pedra em rua Machado de Assis, Contem duas casais. velhás.'·
.

tendo 3 dolmitórios, 2 salas copa,
;

}.

pleto e garagem. Terreno com 430
.

COMPRA-SE TERRENO OU CASA vELHA NO CENTRO.'
se todo mur.ado. TERRENO NA PRAIA DO MEIO. - VEND�E' àtI].p'lo �
�SlDli:NCIA COMPRA-SE' no pe utbana da ilha, tes de l7x18 metros a 200 metros dá·�aia,

.

çom iuz "itgu,a.
pOdendo ser casa velha.. paga-se a vis é 10 milhões. . Entrada Cr$ 400.000, saldo em 12 meses.'

.

.
..
: .

imcJ>llió:rla ilhacap'
DIRETOR: DR. WALTER LIN�S

'

RUA FERNANDO MAcHÁDO, J. FONE: 24-13
FLORIANOPOLIS.

O Divisinho ·está crescendo. Passel:l,n:do com 1\). �
•

nui.e num jafd.iIil público, vê �a ta�leta e :-ome!Ça _

a'

soletrar: "Os cachorroS' que vagarem. pela. ruaS sarao. I

recolhid'es pela cla,rro'çiln:h:a." qomE(nta então. para siWI:'
má:e': QUe bobagem, .Essa taboleta � adianta na�'3.41
081 cachorz-ús não 8abem·l�r'!•.. ;', �:

"
../ .'

. ;

'. Auxiliar de'l Escritório'
; . .� ..

'

\
"

j

Ad�ite-.s� lima Auxiliar' ti.é Esétitórfo.
CondiçõeS .mínimas:'
Ser datilógrafa
Ter 'curso ginasial' completo ..
MaioreS inf.ormações à partir do dia 20' do corre�-

te� das '8 às 10 hs., na S�de do Touríng C'lub do Brasil.
'

.

.

. ',24'-12-65

. :.

'i ,
"

"

CLUBE OOlE 'OE AGOSTO
"

1965 I HI66

"

.1#.

Não perca o mais antigo e tratlicional REVEILLON de

Florianópolis .
.

,
Atração: Ruí NEVES aqNÇALVES
Orquestra do Clube dirig" por Silvio do Píston

R�serva de mesa na Sep/�l'ia: Taxa cr$ 3.000 COrrí di,

reito a uma Champa,gne./·.:; .

_
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aUMENTaM SUl.. t
ESTIMULAM o PROGRESSO

As letras de Câmbio da Catarinense
. .garantem.o V. uma

oltq renda, no menor espaço dé tempo.

,

. .-

Aplique seu dinheiro com tranquilidade, adqui{indo letras.
de Câmbio da Catarinense, pols é um negócio .que dispõe
da máxima segurança, A qualquer momento V. pode trans-

. formar as suas letras de Câmbio em' dinheiro. O resgate das
letras de Câmbio é feito 'nos !escritórios da Ccmpcnhlc;

Aumente a SUQ renda - compre Letras de Câmbio da Cata-
rinênse é aiucle o progresso de Santa Catarina.. -

........

CIA. a.,ARINENSE
DE CRÉDITO, F,INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CARTA DE AUT 238 DO .SA,NCO CENTRAL - CAPITAL E RESERVAS: CR$l00.cOO.OOb

RUA DEODORO, 17 - FQblES 2�25 E 3033 - FLORIANOPqt.IS.
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I'TI
Em �7, já carl: "tü;:iàr

teve sen primeiro título de
artilheíro ,Illàrcando .37

tentos, ou seí.a raltando
dois ten.tos apenas para i- .

gualar'() recorde de Feiti
ço (39 gols), o que só veio
a -acontecer no uno seguín

.

te, quam.do 1'êz 58 tentos.
E, d� então, Pelé tem
sido o :'g1oleador máximo do

Oa.mpemlato Bandeirante
de Futebol,' podendo já no

próximo ano obter o de
ea-eameeonato.

•

HH9 - Friedenreich, do

Pa.tU�stanÇ> - 26
1920 _ Neco, do Corinti-
ans - 24

Firma-se cada vez mais

como um dos maiores gole

adores do mundo .em todos

{)SI temPOS, o profissional
Edson, Arantes de Nasci

mento, o famoso "Rei'� P�-
1, J'ogador por oxcelêncía
e,

.. 1 ,..

do Santos e da Se.eçao na

donal.
pelé conquistou, pela 9a.

vez 'consecu�iva, o título

de .artilheiro-mor do cam

peonato Paulista de Fute

bol, consignando nada me

nOS de 49 tentos, elevando
a 363 o número de tentos

por êle obtidos no certa

me bàndeirante de futebol.

Igualou Pelé o recorde

de Fridenreich que por no

ve vêzes foi artilheiro má

xímo do certame. O feito

do player colored avulta

de importância, porquanto
o número 'alcançou-o con

secutivamente, ao passo

Cliue o de "EI Tigre' foi a,l

tei·nadamente.
Fried,enreich, Feitiço; Te

lec e Servilho possuíam o
o

"t ."
orecorde que era o rr',

�

primeiro em 3 oportunida
des, o segundo em duas e

.

dois últimos em uma.

O recorde doe tentos num

só certame pertence tam

_ bém a Pelé, que em 1958

fêz 58 tentos, batendo o re

eorde anterior que era de

39 tentos e. pertencia a Fei

·tiço (1931),·tan)bém do

Santos.

. ,

1923 � Feitiço, do São Ben
to .,-- 18

ie, de IS, 'n'�·I. 'l;ians - 19

Li}.F. J. 944 _.,:.. Luízínho,
.

do São
1927 - Araken),._ do S:n� e Paulo - 22

tos - 31, na AI J�A, e. Fr! 1945 - ServiIio, do Corinti

edenreich, do Paullstano "

ans e Passarinho, do S.P.R
- 13, na LAF. 17.

1928 - Heitor, do Pales- 1946 - Servílio, do Corin-
tra _ 16, na APEA f. Frie- tíans - 19

denreíeh. 1'10 Paulistano � 1947 - Servilici, da COlin-

19, na LAF
•

tians - 20

1929 � ti'eiti.;o, do Santos 1948 - citas, �'J lpitangoa
_ 12, na APEA e Frieden- 19

reícn.: do Pm.l;,,�tallo -

.

16, 1949' - Príaça, dC) São �au
\na LA? lo - 24

1930 -' Feitiço, do San- 1950 - Pinga, da Portugue
tos -.37

.

m de Desportos. -- 22

1931 _ Feitiço, do Santos 1951 - carbone, do, cortn-
- 39 tians - 30

1932. � Romeu, do I'a)es- 1952 - Ba)ta!êr, do Corín

tra _ 18 tíans _ 27

1933 - Va!deniar de Prito 1953 -:- Humberto, do Pfkl-

1925 -:- Feitiço, do São Ben

to - 10

1926 - Heitor, do Palestra

Itália - 13, na APEA. e Fi

Frieden:reich, do

Paulistano _ 33 '

.

1922 _. matfibarota; do Co
ríntíans -- W

·São1924 - Feítíço, do
Bento 14

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

os GOLEADORES

MAXrM;OS
.--

A título de curiosidade,
vamos dar aqui a relação
dos artilheiros do certame

(paulista, desde que o mes

mo foi instítuico, em 1902

1902 - Charles Mmer, 'do
São Paulo Atletíc - 10 ten
ias. .

'

NAHASREDATOR: PEDRO PAULO MACHAQO - COLABORADO PJES: MAURY BORGES
GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABELARDO ABRAHAM - MARCELUS

GILBERTO meiras - 22
I

1954 - H11mberto, do

me iras - 36
1955 - Del I '''eeehio,

do Sãio Paulo :.... �l
PaICO Palas-1934 - .L(.:):"õel:

tra .; 13

1935 - T"lS�o, do Corln- do

Santos - 23

1956 - Zezinl:o, do São
Paulo - 18

1957 Pelé, do Santos

2·7.

r ,rOrasil o grande favorito
4a' ['Opa d_o Mondtlde lPD6 �:8í:�'U,"QSã?paU

De Londres informa-se, "bcckmaker", britânico, o para a Taça do Mundo, efetuada na Gra-1i5re��
que, segundo um grande Brasil étavoríto por 9 - 4 que no próximo ano será Em segundo lugar esta

.. �
Inglaterra como favonta

,

em n - ; seguindo-se a Ar

gentína (a-I), Itália e

URSS (10-1), Hungria e

Portugal' (16-1), Al('manha

Ocidental, Espanha e Fran

ça (25-1), Uruguai (33-1),
Bélgica, Bulgária, Chile,

'México e juiçaI66-1).

1903 - Alvaro, do. Pal11is

tano e. Boyes, elo São Pau

lo Atlétic - 4 tentos

1904 _ Charles Miller e

Boyes, d., São Paulo' Atlé

tíc -' 9 tentos.
1905 '- Herman Friese, do

. Germaniá - 14.

1906 _;_, Hermani Frilese,
do Germania - 7

1907 - Leo, do Intel'nacio
nal - 8'

.

1908 - Péres, do Paulista

no e Léo, do Internacional
� 7

1909 - Bíbi, do" Paulistano
- 9
1910 r.- Boyes, do São Pau

lo Atdétic 'e Rubens Sales,
do Paulístano - 10..

1911 - Décio, do America
no - 9
1912 - Friedenreich, do

Maçke.u.zi,e ,:_ 16

J 913 - Décio, do America

PO -7

Pelé, do Santos1958

4'fJ
1960 • Pelé, do Ssntos

33
1961

...

...,_ Pelé, r.o Santos -

47

PeJé, d.b Ba1).tos

Pelé, do 8antos1963
22
1963
22

1964 - Pelé, do s�tos -

34
1965 - PeJé. do Santos -

- Peixe, dó)

Pelé, .do S�,ntos

1941 - TelecoJ, do Corln
tians - 16
1942 - Milani, do coríntr

ans - 24

1Q43- - Hercules, do Corin

Tem também Pelé o re

corde de tentos numa só

peleja: 8, assinalado em

1953, sendo que o recorde
anterior era de três joga
dores: Araken, Feitiço e

lFiried�nre1ch, os dois pri
meiros do Santo é o úl�i
dUO do Paulistano, com se

te tentos cada um.

Pelé surgiu no santos

em 1956, ou seja dois anos

antes da conquista nelo

Brasil do título maximo

mundial, em que teve par

ticipação destacada. Pele
m,arcou seu primeiro gol
no Santos no dia 7 de s'e

tembro de 1956, num amis
toSo com o Oorintians ; ele
Santo André. Foi seu úni
co gol d'o ano.

49.

Vem ii Q Iomeio "Iarcaré"•

16

que
da
foi

Guardem esta data:

de desembr», dia em

numa reuniãona sede

FCF o "regulamento'
cumprido.
Até quandO?

tra sem ter absoluta condi

ção. Não adianta gritar
Porque o negóc'o agora é

'Fe�nando :t_iJihafes da
Sil'7:t

do Corinti-1914 ..... Neco,
U",S � 12
1915 � Fachini, do' Cam-

pos Enseos - 17
.

1916 - Maria'DOo, do Paulis

tanO' e Aoadcio, de Corin

tialls - 7
1917 - Frieclerrreich, do I

piranga .- 20

1918 - Friedenreich, do
Paulistano - 23

Ira ser c'isp!lbdo na últimà Frisou o mentor guana
barino que a nova ferma
do campeonato ficou 1�1Ul
to aquem da expectativa,
não corresponqen'l) 'aO

que ,cogitava a Assembléia
Geral quando modificou ,1

sua disputa.

diferente. Só participa
quem vencer P.:Ji::: o "regu
lamento' é Cléll'O nos seus

ítens e pa:.?g�AfL,:;·

Especial para c "Estado
, Tem, uma musiquinha que.

se 'chama Carcan( E; fala

das dificuld� •.des, da fome,
doo apertDs, da luta elo nor

deste brasileiro. Pez su<ces

so no rá:lio' e na televisão.

Quem nãlJ a conh(��e? Pois

aquí na sede ':la peúeração
. Sob o ponto de vista ter

CatarÍ1:€11Se de Futebol
nico, a produção das equi

foi criado um torne).o ql;lepes deixou muitq a dese-
vamos chamar de Carca-

Nova' �Iirelorl'a �o � 8 Af�o tDZ'
.

� ��:n���::i��:d��e ����:�:�: ;!�1:a;p:):t:� edjl����=a��
ba. o f2�: ",'81 �era iniciado

,

I I
� ::1 tiaça "Guanaba'ra", Botafo

dia 12 d,. 'n,-C'.'·1t'0 cemtan-
go, Fluminense e sobretu-

do com Ca'X'üts, Marcílio Di

Tomara'; P·08.ef� 0'0' "Pr'O't>,'m'o :· .."DOmJ·D�!�'
J

.pP���t.�;f���;.� ª:�g::����f�ff�
i l"a colocaç8.0 final, serão

ral ni'í(' �he C"ahe'i.do" i1er cOT'hecf-'cs o� c',,1.1'.'., que
rhum prf)nunChune:l�� ofi

jUI'.tamey'te eom l\1J:rtro!,olEm sol€nidade a reali- Diret.or Galpão - Sady A,��id��" R.���db,. p."��F��>.i<�1o ()9tcl�irq, ,1.:e. G�rciJ;\d71.""'e����.�'leweito. o Perdigão, � Int'El'n,llc,llm.'ruJ.,
. :����n;o s��raS:d:a'SO::�' �,r:e�:t�r���tuante _. Pro cke �'-b$��k��%�1í'i�ifff1\��hO: _.:.::;{w:l��·' '!:' (.:�i,{:;,,; �<.:"

,
<-, """".,'.. . ,ç, .,' C.c ,.,:/�

C1iS')Ut3X8 o a fase final
,lhhã, o CluJ;;e doe Regatas f€Sisor Liborio Silv-a PELA MOiD'IFICAÇAO deste "reg�úvne;)tac:')' cam"A'ldo Luz empossará a sua DiT. De,p. Médico - Dr. _.�._-�\- --:---

!)eoeato. cat9r;n'�'1(.;nova Diretoria, recem elei Humberto Pederneiras

d Muita Q':;.11te [lC'1a-,T,j _ eta, e que :está assim cOllsti Dir. De:p. Bocial -_ Eduar- HaveHange dispos10 a emitir Todavia ,esclar>:'c8u o .

nós também _ que deveritnída: do Rosa. (presidente Antôni'l ::10 h,s··
am utrar os quatro clube5'

Dir. Ed. FísiCa - Prof. Li Ha'ml"lton 60'sll"n'g so, se lhe fosse perz:tll�ido que chegaram no segunda
cario Silva opinar, optaria p�l:l 'mE'a

pôsto, evitando-s� dest'ar-
Representaote junto FASC Rio, 18 (V.A.) - A posi- Mruis gra.�, acrE'scentou ao c!llm;peonato na.. forma te I) prolongament.Q.' mais

/ ção tomada pelo. medico em seguida' antiga com os doze clubes intenso do certame. Seria
- Dr. Aldo Belarmino da Hilton Gosl.b:ltg, tornando - Podem: ficar' cert.os to disputando o título. Isto

a princíp:io, o 'caminlp
Silva - Suplente: .Prof. Li' público o conteúdo de sua d()s, que a CBD só permi- porque, os clubes teriam mias certo, embora estives
botto SilVfL.· Icrurta-denuncia encaminha tirá a presença na Ingla- muito te_mpo pal"a se. reca se sendo ferido o "reguJa
Rep'l no Ur�guay - Dr. Is da ii. CBD, tem deixado o terra, a serviço da seleção • perorem dos clássicos, con mento" da FCF.
mael A. GIL presidente João Havelange. brasileira; de g€nte que se siderando que a sequência
R�p na Guanabara - Ik. predisposto a tomar a soIu dibponha. Q, trabalhar com dos grandes jogos, além de

Aldo Francisco Schinidt. ção com o afastamento de 10 máximo de dedicação, saturar os torcedores, tam.
Rep. em São Paulo - s.s ftnitivo do médico da Co- hannoni'a e união.' bém cansa os logadort>S,
A'be'rto CaI5tro Júnior e missão Técnica, embora não dando margem 'aO des
Aldo Luz; . , I,H ainda. não tenha se' decidi HILTON' SAIRA. 'canso que se faz necessá-

do por ela, pelo menos pu rio de um grande cotejo
bl1camente.

rodada, m(�.';!'il0 asslIn o

dirigente acha (lne o cri'
tálio 'atúal n:\o corresp'm·.

80 comentoll CO!,l a repor
tag,em creder"ciada na Fe
deração CarIoca de Fute
bol sôbre a foril'\), do CHm

peonato éá te:np.r:;rada que
termina. Com o titulo pa-

.

Bem, até terminal' ator

neio Carcará f:: tu;vez, até
terminar o campeonato de

65. Depois então virá a fa

mosa e comentada. Divisão

Espec�al de Profissionais.
Mas isso é outra histó

ria.

deu à exnC,.!LêHíva,
AÍ vem a l!;.sLória dàque

le certame e mais c outro

e ainda 10 ouijro, (' aquele
outro 'quando bal'.t.av'a ha

ver l!lter�sse para que o
"

lL'egUlamento' não fundo-

AQUEM DA

EXPECTATIVA

'iii' I
, ,nasse.

BOLO ESPORTIVO

Atenção cOlllPradores do Bolo Espo�ti-
vo do São Paulo F.C. I

Comunicamos ao� conipradores dos

Palpites de Numero �626 a 0640, que por

motivo de força Màior �ão estarão concor

rendo a ésta rodada, sendo devolvido aos

compradoreS as imporláncias pagas pei�os

mesmos.,

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

'Campeonato Sul-Am,ericano
.', de Remoi

Men'Jtti Digia-

20. dito - Major Arí Can
guçu Mesquita
10. Secretário _ Dr.
l3elarmino da Sil Vi1
20. Dito - Dr. Mario Dias
<la Cunha
10 TeBI>ureiro _ l;cJson A
ma

travado entre Brasil e Ar

genttn.a.
Como atração, o russo I

vaT'ov. calrpei'.:; mundial e

elí-n"ieo (le 5kiif fará uma
rx:hicF 0, i'ai C'lmo 'aconte
:'pu h<\, r:mco por .ocasião
,;() SrasHeiro de. Rem.o,
r:'.:ando deu notável de

monstra;ão de sua estu:pen
da classe.

deRodrigoNa La.goa
A p1e�raçãO Ca�rmen-'

se d� Futebol todavia; é

preciso tiue se diga, foi hl>
nesta em assim -proceden
do

. pois seguiu piamente o

que Cietermina .0 "regula-
mento", mandando reali

zar o torneio carcarâ e de
monstrando que agora tu

,do ficará regulamentado,
que não teremos mais abu

�os, 'QUe' clubes- não entra
rão mais de �ça �ue não

haverão facUldades, que
não aparecerão os apadri
nlJ,ados, que Q Sr. Olmi Mel
10 não mais concortlarã

elll convocar as famosas /

assembléias para' que êste

ou
. aquêle clube aproveite

a Porta sem .trinco para
p'enetra;r.
O torneio earcará ser�

viu para c1emonstrar que
a honestidade é a tônica.

-

da FOF. O "regulamento'·
f.oi .cumpn!io, Ninguém en

Freitas, 112 Guo.nabara, se

irá efetua:-o, E"la' J.l1anhà.
O CamPeonato S;'.l-,\n1!:'rica

.no de Remo, (n··i('(,'.:'d,nlQ
ao' mesmo ArgeDtin:). Perú

Uruguai e Chile, ?lém do

Brasil. .

\ O Grande du€lo pelo ti

tulo uma. vez mais será

Comissão Fiscal: - Dr.
Antônio :aoabaid - Adyr
Galbelott - José RIosa e

Osni Melo.
Comissão' de Sindicância:

Salvo se houver uma no \
'Vil. tomada de pcsir:ão do '

médico, 'com reconsidera
ções e revisão às suaR quei
X'aS, ó dl" Hilton Gooling
parece caminhar, fatalmen

. te, par�'l, o (,esligamento da
ComissãC) '!écnica, PQr de
cisão do ;pre.sidente .

João
Havelang,,, a deflpeito de
haver o C}I€.!'(Õ da delega
çÚ!o dado o assunto como

encerracl0, qUá.lido f:firmou
que todus da Comissão
Técnica ha vÚnH feito um

ponto final, passado uma

,esponja nos me;lindres e

no pa�sado e '::rue tudo iria

\ iOOJl'i'er n Ull ambiente d

trabalho, m1idade e serie
dade,

. dito .:_ Arí lVP 'len
�elra
tor !,tegabas
V�loso

paTa outro. Com dooe' ti

mes, (} campeonato oferece
rã mais tempo para f'Sta
recuperação, descamando
também Q público que terá
sempre uma surpresa E'n

tre � rod;ac;la e Qut.ra,
pois os pequenos dão cons

tantemente Sl,la pre.sen�
(l'e;rrubando um grande.
O período legiSlativa pa

ra a 17eforma dos' regula
mentos e ,camponato COme

ça ..em janeiro, mas só no·

final, em março, é que a

80 TRABALHANDO
Belal'-

De certa ;fnr11".a irritado,_
o presidente desmentiu ca

tegoricamente que tivesse
conversado com o técn.ic.o
Vicente FeoIa abordando
assunto ligado à. çarta dOi
dr. Hilton Gosling, escla�
recendo:
- Ainda que o técnico

V,ioente FeoIa pretendesse
falar comigo ::;ôbre a car

ta, eu não admitIria, por
ser, o assunte de exdusiv'a

alçada minha. A carta foi
a mim endereçada, mandeI
arquivá::la � ninguém mais
tem. Q direito- d� ruscutí;"la

NORBERTO ClER AY
"Sugar" ;Robinson fará exi�ições

,

.

no M'aracanãzinbo
B

. .'..... ..
-

.....
,_-. " ,

egundo se infórmou' de' dev,endo efetuar, exibições"S'NflV'a Iorq'lie, o pugilista no Mal'acanãzinho. Buenos

�ugar' Roy Robinson, q�e Aires, Montevideu oe Lima
". rcou época no box M'un também serão V.'i:SitJados .

dia!' .

. .' lllclusivé tornando-se. pelo- estupendo P"J?:i1ista�'anas v-� . �

.

I
., �<lCs campeao mIm: dança.ri1lfO, considerado

â,-a ,d<lS P�sos médios, vi.,. um 'dos maiores boxeurs
�o BraSIl eUl feverciro, d� todos �� t!mlpos.

CERURGIAO D�T&
IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentisteria Operatória pelo sistema de aU!ll Jro1;�ffi!,®
(Tra.�&mento Indoio:rD

VROTESE FIXA E MOVlEfu

EXCLUSIVAMENTE OOM HORA\ MARClil'IA\
Edifício Julieta conjunto de saias 203.

Rua Jerônimo Coelho, 325 .

Das 13 as' 19 horas ,:,�
Ríesidêilcia� Av_ H\ell'cw'1l �. ·1!.2(j)

_

""" �!t�.�_ll��}j ,

AJssembléia Geral estuda.
e decide em tomú dêstes
!problemas.
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A SUBLIME HORA

N1?S Pró�<lis. días, o, re

Públicas do Govêrno do vamente paM'?S trabalhos °dic�tO Ae. JonjaH�tas Pro-' gulamento aprovado deve
Estado' está ulttmantío a· classíücados." em� .pr�e1rP . f�l� :e.· � ::ft,:cadêin1a:'\ ri. .:�r· ;u�i.i.ca;dO. �r&f CQ-
redação' co . regulamento e segundo �ug�r.€S e men � �enSe- de L1eix:as;". sé--.(

.

qbec11Ílento. 'de todos os

. que i:M1atiji :prêmios para. ção honrosa."
.

.: rá..' eonnecída '�o ato
.

�.de· . ��os�o:' .•.

"
" .� ��ga: d; ��� ·em

Segundo púdem(i8. ee- '�
'. " .:.

. ..,

gens sôbre o Govêrno ceI
�,�,' :'ü:."� .�.: '" .. '

; ,�'
.

!,��, , .:�
'

..�: � dúvida, uma

so Ramos.
� te1tlaB �e�te.. ",.; �:a:.;ptesen:� de 'j'oma,,: .����� :Porl��o pa

. . ,. .

" ,&�, OOIivldadofi' e '��.n- ta qUle ó8 jOr.nBl1Sta8 cata-'
pubItcaçãO de ,��: ",

'.

, ,

Podemos informar que '.. ..,.. $dor 'CelSo' �o&, . du� rlnepses.. éxtenle,in seus

��t:e' o Período: OOm;. ,,'" . ,

êsse Concurso será de .

"

" .
I' •.

' ra.rtté � segunda' q�� �n.tfoB' 'de ;v·lSta.; SÕbJ\a.l a Informou também i:>

�d1do entr-é.,20' �. dê;> ,
'

. "

.

.
' ... "

.,., "". r, feito Vieira da Rosa q
âmbito estadual, po®ildb. .' , de j1l,nwa dõ próxtnii> extt:AoÍ'dtná.ria· obre. a.dJni1.. A cídade bucólic� assume de repente um bulício d� metrópole, com as ruas um outro Projeto íguahn

sembro Ptlxim:,?: e ,16 d"',,.':" �
. ,,'

. .

;._. .

.

", '",.::' '.
.

..� o.s lqgr�d�uros iluminados feericamente o álacre ulular. das crianças aos ma- te foi remetido
. " .c

:

..i,
.

,ano', em data· que Será 'am'
. ��tt� ��d1da. Pe , gotes, f.élizes d.a v�c;ia. a aguardar com indisfarçável ansiMmlr,.

as dlívida1 do "bomj.""n.ó.iro de 100.S ..' ..

,.
. _. .' .

_,
: .... .

.: ..' . ,.' I, � ..
," �.'

"

s com o objetivo... - .'
.

.. � ·Noel".'
'

.
"

. . '_pla. e pre�te �i'Vul'; '10 -ÇfóV:e'NÍad0l' �ISo :Jta- autorização para que se
.' . .: .'" .

. .' . .. : ,
...

"
.

" _ .

. o. ,'"
.'

A Catedral s�)fJ:i pl,acidamente para a festa de cqres e os .sínos dobram nas-
;sendo-lh.e6 oonfeJ;idos pre-;-'

...

A, ,d� .�: �� � :,; p.da '_P;;lá': ��pÚ�'e :fá:" Plq.S:'ieqt; fa;vór::S1e santa C'a ta. hora sublilne. ,conCedido pela Frefei

nU06 � Cr$ 150'.000, dr$ Jtii�Ora d�; �:.ial· �i�. \.
':
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tJa.��, ;t;Qo �1i. prog.resso.'· '" :nm a:i�� �p��::\:�-

GOVERNO .'P.lil:;q":;:I;�M,,·;�í��;1 " O .!JiTllPO �f.t:q
. PROOtfr'I:�;, 'i�� }:QMtIt

'

E�enheiro !��,.
�. � -�I;i;em T�da Pa::

M_

JC

o Governador CelsQ Re,- P<mdo si�ua®p '�:rO��7' . di�Ç�',tend>O �1la. �:,:"�"���'\'ca.� B8,'A
)iZ lO'mo

,. poe Em carta dirititia @ Ministro Juracy Maga��s,
mos, ·t;el:ndo em vista 'a, s1- . tria. :açucar oata.r1ne�i et· � .éa.1:a.rlne�, �dti���m,' ��da; f11:mo-�e &teIi-

as
f't 'presidenté dq .MoVÍlD,e�t'o.. Democrático B�sileiro; (M.D

tua ....iin' grave'em que'.se enca.reoel:ul.o' ptovi'dêhdilia . ; e&Íl.is .. Iírllb�� ,pequ:ellliC!'s e1o,sam:ente·. r
,oi' nc IJravura . pronunci.a-se 'COntra ,eléições indiretas nos llll!i.tos su

,..__, , " ',. \, ' ..,
.

-

, sórios estaduais. Antes, sustentando verbalmente i
encontr1am' pequenos produ . sent,ido ,��n'Q.a�· cri..-;.e; ti·;.f��ores �úe ; ��: . 'se, /;

.
•

"·m R' 'd' .., � ponto de visia, �stiverlun com aquele: ;t�tqla:r o Senad
.tores de cana de r.css.o � compare�.eço·. no.vam,�..

'� ",elIIl,:py:!vados.,o. reeeb��to,. 'CelsooRa.tnós �,�, ..
:" O aVias 'ovem .. Oscar Passos e o 'deputado Vieira del\kloj ê_e'e:x;

tacto, na depsndencia. ctt; . pr€'.seNça V�ncla. � .. tJ'úto. h,abàlhe lluas
.. f�mi- .

' Gdver:nador
"

O:' . �eLro SAUL ; �rio (V� e Obras·, :Públiças) de JuraciY; na 'Babía. 'o:

.m.edi..!n da Uondt:;du', qu ..u nem.'e Goyê.·rií'ó. Ést1S.do _,o · nu.' .��Y�,".sfô· !Sobrerna.,,,:;.,;. '.' "o ., ,

i· 'D4IZ
'. '.', �' "..... - ., 't .;6_ --:-----

._ -r'J.
o

.

� dosó
.. ,..� " OOordepa.d<J.r 114m a

"
.

J" . A..,..:çeesrem" �Uv o mundo fixam·se, amanhi, na e

to ao aten�m.ento <la
.

licitar.· úrJ,,�.e!Íte �';()V'rçi�p:! ):eira; probJ.� socl�l,'·ylr�;' , o� ... �n.
. ,�'Uée$60 Begfão SUt.; dd:ÓtUpo;:Exi,.. A> Primeira 'Exposição dá

.

ção da FÍ'a�: Pekguisas sôbre possibilidàdes'·' eleitor
�4.va.rmn.tageln" de' açucar, �1a$. essa: A'Llí.,.:m:a S:.�l't,!- "tud'e' op.rox!rni�Ja?·e �esta;s clle� ao .flual a &e:ma_na .

cut!YO da 2:nt,oO't ,," 'd Jovem Gravura Nacional o fa�rece� o general De Gaulle. Enquanto �ovos apoios
(a.. ordem de trezentos IÍú do' aienditn:énto' ,warl.ilh��� l";�":.á).ti)':JS ,'«1ft. f?-ce }mp.;'\!sl-:;. da, ·'l'-e-rra:. Const'att:tn'G� ·'a:-

liL'
<,VO a,ao a. '., adicionavam a Mittel,l'and, que reune em torno de 5ell

'. . , '.

.. ..""...:..�....... h4�"�" '..
",

i'
.

t
. '-;.,,,,.. ·tn """,,II ""'''''''l'Visáo nas diver PO:.tlCa (1€ ��a::'l'p(.;.';rt'foS.. ''''_'. cQ.ntinúa a.ber-ta, no'M u' '.' me .es.quor�ta,s., direitJStas .e home� do ce.niro,.o p

l.bõ�s de cruzeirOS, já,sv- gern áçu�r·v.a.lpr . .,..� ,'�a;..-e: llS.:t:l_JàS ..
a eu��e. ! � .,....��

,
,-

"I
.

-

GEIPOT t
'"

n...noin;"t .,d,..� r d d rIn _ft;�

lo. '_, �;a�, ' .

" ". ,. oi

'�'
� " U t1MCs. >i� t4xl� DitaI ' ($ ·n'e .!lêshli Ga- , �,de Arte Modema de FI rui . I.:":.�� ro'. org._, omPl ou, um os P Cl__...,. a

llcttadt4 pelW!l J\ss�1!�aÇ\-es .Ihllhoes �_�; .
.
.' ,. '!1'.

-6 "

.

.

o·, c'ulares dà CfDdid�ai -dO "Het:oi da Resistência", as

frOdutoras de Açucar' e.� .sociá,çÓes·Prbdutoras À�, " ". � .' . ,""-�'���!'!���= '. Et� .��..� � �v! aAP:��S1qA critica veemente contra o

tiflcadn pelos fornecedores
" eJat'et' ratlfi.ê�da. f0mecr- . �t��, _imt:b···nM"�UV!7.'·' PQ .. ��: â1� .� moS' e Córn o�ário dIe·' :move-a em intercâmbio-

..�:líJ�a�ciP:t"��o de insta
,

de cana: 'acaba de Se diri- dál'ss' Qan.a. J)o.rquan� l}u,:" '�M,fr_,��e�n'tQ'��O'��S p.�<�' .�� a;,ci�m.dê '1&/ � V'I>'('�'1 '1':; nonas' Públicas, oom o Museu de Arté 000'_;
.'

-----

gir ao p:' ;s;de:->t,� d:aquel� m(l'l"�r!o d-estl11a�se !l'aga-' m'.':!�' �r �. �" J' ".n � ... "n�n· .sua� p'�c.1>. .... e('�c,c:s cada,s.-
r", --�"'�',';., t),,�"rneiras, tempo..A-ea da t1ni._-'''_

Continua em foco o ('aso da Rodésia. Contrapond
Autarquia, através de ca,.. mento cana 'llÍn�a'res, .'1)08- 'wçnt" '.f::;��<,;.�.,erst�,::iil �e>de·< .t�,a�a3,_' o

&1'oU YIIO&__ ao "premier" �ld Wllsou, que preg" a som=:. _, '

t ." ",,,t d
' '\31""':r'!.'ac1e, o e'l'lg. .mica para' Iam Smith en�ar os· ....o..t4-os, pa af

bcg:'ama nos segu.intes te�r- quenes. f{)r!.?ec�r�C',:·:,�. ,·et ila..·i},,· ('!, "�,�,�,,'� oS p'r�C:.�<E)" ," "!:·.>E.. i.':;;:-';:·; ,-ue o �'a o
d d

-

I
'

. ·&"5 p Uif

� f;r '�� "I' P,;E ao g'lJ'-Grl'aclor e· e� Sao Pau o e em co- nos, partidários da iIltervenção armada, rompem 'OS
.

ope'17ário$ ..pt .. LelU?l;,tJ,lios .. ,re,,"p't . êC:�J.:;"�bf:3' 'p�,oi_.·' à�in!a' Q �l!.cH'7 je 100/ de:
elr F��'1.clo '? Secretário da laboração com o Departa- vínculos diplomático!! com a Grij.-Bretaüha. WDson

Vm:sêncla ca.rater. eJ{c'epr .. �êl1Ci-á.s vd�:ên.,?'la.. �t,' c�rtll'i' s��, op,roppledade s. cadu&· Vioacão 'e Ob�as Públicas,. o
.

tentou a opinião de seq govêmo ao. falar perante a O
clonaI atendimento reLvin- .

ZQ que anks' r-ll.tal Agro- 't:rad!1�. o mento de. Cultura, da Rei- : não sem 11m reparo às na.ções que 'se apres�am em d
.

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

l ,.

'.

;, ,
",

' '" q"'". é o GEIPOT € as pre toria da Universidade de jar a precipitação dos acontecimentos. O chefe trab
·,,'1-�·f:r S de Financl<3men!to ) ta acredita pa efjciácia da fieugma britânica, que acaba
para as Estfadas BR-10l e SantA éatarina. Um júri

.

por triunfal'l' sôbre o açQdamento dos homens· de Salis

SC-23, pdo Banco .� MU!ll-' composto pelo crítico de .
ry. SOlicita p.m voto de cnnfjança ao "tempo ao tempo".

dia!. ,- - -.---

Em Santa Catarina a política atinge o compasso
arte José Geraldo Vieira, '() espera, com mUitos rumores de rua '8ôbre a composi
artista-gráfico M a r c e lodo futuro Secretaria!lo.

, .' :: •• :; '" -t...
,
.

'.: ...

.
"

r •
r

<.

do governo
, '. '.. �,

.'
.

I -, .�

o Gabinete de Reiações 100,000 e 50:000,' re.sp,ecti-

um Concurso de Reporta-

concorrer jornalistas pro-
, , .

•..::.aior�:s ! sindicalizados;

I,

DOS

/.

mos: :' ,
, "Rc1t1ficando nosso'

. o�i
cio d'irigido Vossêncis, ex-

�emana, da Terra
r:"rnr'� � m,�nhã.

"

,
'

Como ..resultado 1,!i€ste
contacto, o Govefh'ad(Jr
Oels.o· Ramos, rª'tific� ofi
ci-alinente b acõrdo interna
cfonal que· possibilíta.ra tal
fin,a.nciamento, €ntre o 'Go

. vi'rn� Br8s!1eiro e o Ban
co Mundi'a.l,· cujos resulta
do" se,.ão altaménte 00-
néficf),!; para' o Estado de

�::
,- <., Cllra ri'!' a,_,

Após cumprkla a eSCI3tla

� fllp'cl'mata'
Para· ,

.; ..

. .' ,í'

Missa 'de�:'1° (Sétimó)� Dia
. 3..

�,

, .... � ..
"

I .
r

BRASILIA, Ül' (OE)
'O Embaixado" Martim

;BILMOES _A' IRENDA
�, Ô nep'a�ento cie Im- � fGé:.ais 50 bilMés,
posto 'd,é '�nd3" infôrlnoú :P,Qraná �8' bilhões,. Estado
'lu!:! são'O'S segumtes os déZ {io Rto

.

18 bilhÕes, Santa
:Estatlci� 'prlD.cipais" contrl- Cat'árina' 16 bilhõés. Bahia
b.�intes· do' imposti:) de feri- e .Pernambuco 13 bilhões e.
'da: �ão' Paulo, 44Q. bmiões', 'Cea�á:6 bilhÕes de cruzei.
9uapabúa '280 bilhões, IÜ" �os. .

��.'
.

"

l . ". I
.

Grande do Sul 69 bilhões'

, .'

i

,F,rancisco Lafaiete ,An.d�a-
.•�:a, poderá ser o nôvo re-

Presentante do govêmo
Bvaslleiro, em portug\lIl,' O
Itam:ara·ty solicitou o '.'a,..
gre,ement" do govêrno P<?J:.
'tugl1e�s para o nome do di
p1omata.

f

• MIGUEL DÁUX

A FAM1l..IA· DAUX con�da'os parentes ê amig€ls para
aSsistirem. a MI�SA pE ,,s�TI�O PIA,

'.
em'

.

âÇão de g�a�a
. pel� almll do saudo�b e' �eS'quecfvel, MfG1!!EL p.ÁUX, a
realIZar·se na CATEDR.\L METROPOLITANA, nO dia 21
do corrente, às 7 horas,.

.

Á todos qU� compar0cerem � êste ato de fé cristã, fi
famíli� antecipade.meriÚ a:gr-Üdecil.

. .

,

). ') r.

. .

� ,1
,

,
) , �. 1·

, .. :...

Grllossínann
maioria dos

(eleitos pela
participantes)

e o professor Walter Zani
ni, • selecionou, ,IlS I obras

constantes da mostra, que
em Florianópolis prossegui-
rá' até o dia 2R' do corren�

Inspecão
Penife(gc;ária \

Cheg�ti.�i.Qje em FIoria-
.I1óu.olfu o.. i<Dr. Guimarães
S'lva, presidente di) Conse

l�. �eMt"nciário do Dis
ttlto '�d€ral e que se en-'

��tra atualmente na fun
çao d,e Inspetór Geral Peru
teIl!ciário,

( " .::
r -p .yisitál1te !lustre se"ã,"

,. r
(Q;comwn},ladtl de aut.ond!àJ
'> des "esiatlUais e federais do

. orgão � Í!rá "Inspecionar '0
ro8�tema penitenciârió dó,
,Ji]stado de Santa Catarina'

.

•
o

•

:1Marinha
l :.. 1 '.

.'de'�M�nisfro
.

Novo'
I,·' ". .

RIO, 18 (OE) _, <> Al-
�iJ:lante ?e �quladra Zil

};::8!. Campos de Arari'p,e
:�aóéq.o será empossado
amanhã� no Milllstérlo rui.
:M..arinh:a..
f ,. i

'.

.

. O 'Alm:tr:ante Pa.u1o Bo-

��ízio recu.§ou�§'e a
'

revelar

"

os motivos que (> �eva.z.am
, la'

. demitir-s,e elo cargo. Fri
�01f contudo 'que deixou a

pasta da Marinha, 'por 'vem
.·ta,de própria.

"

tal terão . ,Ilinda
�atal um' abono,
de gratificaÇão, no

de 30 mil cruseíros, A
formação foi f�ita a

prensa pelo Pr�feito V
da Rosa' ao acrescentar
êste abono tem a fina
de. de· agraciar aquêles
vidores que com d

ção e trabalho co

ram grandemente para
as iniciativas do seu

.

vêmo alcançasse
almejados.
do Executivo fioriano'
tano que o Projeto q
concede êste abono de
mil aos funcionários ,

municipalidade ja se

contra no Legislativo da
dade para apreciação e

competente autorízação,

A �sseQIbléia Legislativa prosseguiu reunida n
fim de semana, desencalhando a sua naut.a. Entre 1\'1 m

sagens de maior importância e assumindo um caráter
lêmico, .a oova Lei de Organização Judiciária recebeu
ca de 140 �el\das. A subscrita pelo deputado Walter
cente Gom� determinava a fixação da comarca em
João Batt�tjl, ao invés de Nova Trento, comI) figurava
projeto. Os parlamentares dividiram·se de tal fom1a q
resultado �voreceu ao primeiro município por 21 vo
contra 20: O deputado Epitácio Bittencourt, também'
ex·P�D, baíeu·se pela localização em Nova Trento.
versas ao Pé do ouvido, no estilo va1adareano . (o Ben
fêz escola) e ".comícios" de convencimento marcar

preliminar,de, luta que se travou em plenário.

.
Estudantes da antiga UNE negam·se ao diálogo

I) govrmo" em F.,esl1osta às declarações do Ministro d,
• lca.· Prim�ro, tb'�ejnm anistia. Por seu turno o M'
Suplicy ide Lacerda desnlente entrevista a �ie atrih
que.� colo.,fava e�. posição antagônica à 40 s_r. Jw:acy;
'galhaes nO! 'propqsltó de conversar· com a classe est

'

til.
.

�----

Últimds dilis lia semana assina.lam mudan.ça
nistério, da, Marinha•. com " pedido 'de de�
do pelo afurlrante Pauld BOsísio.

'

,

\ .

'. '.

TO, �4VE ..01. ROT'
. PAULUS fnBLlO

.

.

, ':'. ,. " i
As fel$tas de fim. de ,Ilno' certarnente cooperam p�

,J>ac��caç.� politica �ional;e darão ao govêrnQ ,uma"
ratorIa para o enclUni.n.l:lamento . legal dQ tlôvo esqu
político, çm seja, ,Il Oficialização da ARENA e

_

do' Mb
, cOnstitui<los. . �.. .

Da mal}.e.ira C9.mo o panorama,' se m,ostra, podere
.c�r. a seguin�e c�nclusão lógica: o disposit!ivo te
cIo�ano que extI�gulU os partidos políticos e. implanto
°nova :Ordem; -após uma; f�ção p'lcifica dé poder (e"é
se eviàencmr aqtú a palavra poder), facultou a

t�ncia dtl dois partidos ,políticos, 'criados notadam�nte
.
elln?:. .. p�ljIl.- pailF,o �. 5lom:" 'tuna; eXiStêncill' efêmera, pOis'
se dest�J?, à '�I�IÇ�O pelo Congresso 'do nôvo presi o

da Repó\')llca. ' ., ", '.:' l
.'

.. '_ A éorisequência: 'lÓgica. do ÁI-2 será a,. de . que "ap'
elelção CIo futurq· maJ;lqatário da Nação, a �SCOIM de
vos .senadores. ,(1/3), ,deputados federais estadurus e

readores;' l}ãO "�érá latrá.'(tés '0 voto popul�r, ma'S pel�
,

pIes prorrogaçao dos mandatos como sOJução pacifiS
é de

adt'X'
a esta ,análise a'proposição ,de emenda

tltucion do deputado Vieira de Melo, divulgada na$
mas ho , que propõe o adiamento' das eleições
pa�a o· Congressq NaciplVll, medida prelimj.nar· - no
so ententle � prorrogação de mandatos.

.

A sâlda .....:. política _;_ virá ao encontro dos. inte
ses do nôvo pre�idente. a ser eleito, pois que, ôb

.

se; travado o �leltO em 6�, a renovação legislativ,Q c

r� .

com um numero razoav,el de parlamentares opos
niStás' e. que naturalmente perturbarão o sucessor do
rechal Castelo Branco, vindos de compromissos assurnid
na campanha. o

. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




