
- Osvalde Mello-

LEITE FALTA. PREÇO SOBE E LE1·

TE APARECEEntão porque não sobem j.á c

preço do leite,. si a causa da falta não é per
isso e nem por aquilo e só, somente e unica

mente porque é O' que' está provocando essa.

situação intoleravel quando se sa1::>€ que o lei

te é alimento de que não ?e pode prescindir
Doentes convalecerrtes. velhos e milite

,
, .. ' "

.

principalmente :as .crianças, .

Que alimento existe que '.se·lhe pCSS3
.

compàrar? .

Entretanto, fica uma população. inteira
privada desse alimento, valendo-se de SU'::E.

dâneos1 que. pDssu�m, apenas .ap,roximada
ment.e: as mesmas' (]!ualidades,� porque o leitE

é insubstituivel.
Ha um anúncw ü·a.nsformado elô}l

'�slong", falando através das e�issoras e pu- ,

blieado nos jornais por' todá a parte: -

BEBAM MAIS LEITE! ...
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r.:'I.:.t'ER:-:=:::.ro FULMINANTE DE BAkATAS" PULGAS,
TRAÇAS, MôSCAS, FORMIGAS E CUPIM
Processo Moderno com Garantia de 6 Meses .....

DEDETlZADORA CATARiNENSE LIMITADA

Peça" in!Qrlllaçõl}S pelo telefone 2681

dar em EtQn, i.m.gressou Tl')

Real Colégi'o Militar de

Sandhl�rst, tendo freqiaen-

)comunistas, . em uma hi

cicleta estacionada enl

frente a um -restaurante

tado também as UnIversi
dades de Genebra e Muni-

'que. Abraçou depois o' jOl'-
.

nalismo e cOlliv.erteu�se,
mais tarde, em corretor ctt
Bôlsa. Durante a Segun( ia
Grande Guerra, foi mobi
lizado [)ara o sen'iço ,ie

contra-espion:tgem da Ma
rinha brit.ânica. Em 1950.
na Jamaica, começou a es
crever, o primeiro livro c:.�
série de James· Bond:' 'CR.S .•
sino Real". Em 1952, ca-

ao ar livre,
qüentado por

muito frc-

,norte-ame-
rieanos.

Enquanto isso, em Was

hington, o Departamento
ele Estado informou on

tem que os EUA solicita-'
ram a intervenção da Cruz

Ver'm.elha Int.e1'naciona!

para: obter a libertação do
I,

SR. JOAQUIMH. FRANCO

A data de hoje a�sinala a pas§:agenl eh
mais um aniversário natalíclo do nosso J'us"
tre amigo sr. Joaquim H,'Franco . ColetOl
Estadual e pessoa altamente relacionada err

nossos meios sociais e culturais.
Ao aniversariante e sua digna famílié'

os .nossos sinceros e efusivos cumprimer;,tos

MENINO CARLOS JOSÉ

Vê passar na efeméride de hoje, seu

primeiro anin.ho d�· vida o robusto garotinhc .

Carlos José ESpíndola, filhinho dileto de
nos�o prezado amigo sr: Carlos Manoel Es-

'

pindola e de sua exma. espôsa dona Teptza
Maria EspindO'la, elemento� de destaque em

nossos meÍos.

Ao Carlo� José, e seus genitores "O
ESTADO", envia-lhes seus·respeitosos'e efu-;
sivos cumprimentos.

NASCIMENTO

os !l0ssas cum.primentos.

MENINO JOÃO JOSÉ DE MELO
PERREIRA .

Aniversaria hoje o galante l_l1enino Joãc
José de Melo Pereira' dileto filhinho de nos�c

particular amigo dr. Moacir Pereira e de sm.

Exma. Espôsa sra. Elizabeti Pereira pess(la�
'. 'bastante relacionadas em os nQssos meios.",

Ao João José e

,

Falecev dia. 12 do. corrente ás 23 h()'ra�
.em sua residência a sra. Maria das D<tl1fe�,
SanTcs Melo, a extinta deixa 9 fi]hcs" geIDI1WS·
noras. netos e bisnetos.

'

I" •

S(Ü 32J.1XljItamento', TeatllZOu-se �mt(�le

sain:lo o ftrefro de sua residência á rua C':':D
seJl�eiro' Mafr�,80:7 para o Cerríitériô· Olé ]ta
corubi.

't .' 'l.:' '-
. 'I f r' J�" ,

A Grave Situacão-;N.ationaf
, ,

Marcílio. Medeiros, Filho.
, 'Fados estão p'reocupados com a gravE

, I
sihraeão· nacional.

" � .

O presidente, ntarefad:ssimo, yiafa pa�a
lá e pa:ra cá, vai a: teatros, vai a jantares, faz'
discur�os e :2studa seriamente 'os problema�
da inflação e do abastecimento. Pois é'gravE:
a situação nacional.

Os governadores vão perguntar aO' pr.e
sidente como and'a a situação nacional e ôs- .

d "E'
,

"te :respon e: grave.
,

O ministro da marinha) consulta do sobre:
a crise ,do Vietnã, fac.e. à__dade da.posiçãc
hrasiI.eirra, responde enfàticamenfe: u� ma

rinha de guerra. do Brasil está preparada pa
ra' qualquer eventualidade". Grnvíssimo-.

O ex:..governad()r do Amazonas, apóE
f�char O' Legislativo e'brigar.,com o Judicíitri-
0, renuncia ao seu mandato.. ÉO, fracasso in
sofismável da superada instituição dos trê�

podereSl "har-rnôl'l.icos e· independentes entn
. "

SI •

nacionais.
Taurino diz-se injustiça do
Lacerda e Castelo trocam de bem, jo-

��::l/íÍK!(/(Y contra fôrça comunista.���c� /1@JAt"'/'-'=: "-':"�'1r, 1/(\[ XA BA HAO, Viemnam Tenente Everett Alvarez, o ataque aéreo de 5 do cor- do Vietnam do Norte, en-��4_�l� """-'

/II'
r

(�J IJ.
� �� 'L' A \ do Sul, - Cêrca de mil ,P�lôto norte-americano rente. O Tenente Alvarez contra-se, ao que parece,

� .- •

'",.J'I� s ell d a d o s vietnamistas feito prisioneiro pelos 1101'- cujo avião foi derrubado em bom estado de saúde

transportados de Sadgon te-vietnamitas durante o pelas baterias antiaéreas em Hanoi.

em 9a: helicópteros, inicia-' -----------

�;::���:�lr:::��!��T��·Fa·'I:eceu la'o fie'm�,lcll:,'o" c·ria-·selvas, próximo desta loca-
. I i

�:sa'!7�. �����o o;a:�e�����!�� ft �_'".#'4_" d' d Ja'me's Bo'O'dreunidos para uma das � � or·e·
.' ...

;0���1���,�P:�:��:S':0�lt�:i1�� J' ; i '

,

.' ',' .'
'

. .'
.

comunistas. Espera-se que Canterbury, Inglaterra, sou-se com 'La.dy Arme Ro�, ·pital,,·rareeel!li. pOUIAl!11hlil.epC!iiL<;,.
a batalha .dure vários dias. O rin Lancaster : Fleming" thermere; e Instalou-se <de;

.. Alem .

dJ� seu's.
"

líll_eJros0s,
Um te.neÍÍ1!te .norte-emert- . .autor de npVelas de espio- nítídamente na Jamrui!c'l.· livros, @B,' fiJ.m:es sQltte JiQl-
cano f.oi.'emort.o com: uma nagem e' criador .do famo- " Em i961, teve um pcíraeí- 'mes.:JBam.d ><0, S'allâNdcQ\ ]j)r.•.
bala disparada pelos C0111U- . so herói' James Bond, ra- 1'0 ataque cardíaco e redu-

'.
No" e "M'0seou' eo�ii11a·,(:)(t)'T"·'

nístas-
. quando pilotarido leceu ontem, repetínamen-'. ziu sua' 'ração de

.

cigarros ' i�)]'al1m -estrondosos >Slll.Cê;;� �
um helícbptero, sobr-evoou 'te, rio Kent and Canter- diarios de -,60 para 20: "Ul- sos." Um tereeíro., filme,
posíçõés �o Víeteong

.. q11e 'hury' Hóspital 'desta. cida-" ,:till1am�ni�, encontrava-se ., "Goldl Fí�ger", aéalaa c:Le'
atíravàm'<contra os apare- de, aos-56':anos, .vítímado de férias, 'na' .Jnglaterra.• ser termdriado. Millruões..de,'
lhos que "pa.savar. Os hç-' por' um. ataque cardíaco." Anteontem, à. noite, sofrer. 'livroS: de ;Flemillgi llorruria�'
lieópterõ�"· transportadoi-os .

Nasetdo, em 28 de maio ele· um nôvo ataque cardíáco .. veild�dQs', er{t, tôdas as, pa,t'-,'
de trowaS lançarilnp1,.:'coÍ'h- ,'.. 1908', F1�nü1;1g foi' o seg1llll1l:�.' e, tran�jJQrt;a€ló!' para o hos.> tes do J'lIl.llllrúio.
nas de' fumaçã. IiÍ.-e �aig'�n' do firl::iq, no. Major, Valenti-" •

i�for-rrta-se que unlla bO:1'l- .. 'ne Fren1111,g, ex-membro -""'----';-_.---'---- ..-.-:-,,-"--' - .........----'--.....-_

ba explodiu onte111 no, ceH-, conservador cl:o. Parlamentó '. FALECIMENTO -_,_-. SRA�' MARIA nAS
tro de My 'I'ho; ao Sltl da morto i1a Primeira Gtlerra 'I)()RES 'SANTOS MELOcapital vietnamita, matan Mundial. Depois de estu-
do três pessoas e ferindo
o,uotras 27, inclusive cinco

soldados norte-america-
nos. A bomba foi eoloea:ela.Ora isso che2'a a ser bricadeira ou e:i-

'-' aQ que tudo ihdica, por

tão, um insulto que vai caÍlr dili'eitinha no

cabeça dos vendedores, porqu€ na vaca, nãc

que ela não tem' nada com isso.,
.

Lemos nossa. colega "A GAZETA"

sôhre o momentoso' assunto que est� .pl·C'lCU·

pando os florianopolité'.nnQ, uma l'dutaçác
da firma A MEINICKI:: S.lt. ás acus3.çõe�
que a referida cülega publicou,. através di':

uma correspondência'assina&a por BARNA

BÉ.
Pelo que se infere da .r.eferida refutação, o

�"� _

caso é como dissemos e aliás todos dizeil1:-

.�
'; ",.�::=......__

questão de pr�ços. .
, '�'�::. 'I ; •

., � �:t�
Pois entã<h que a SUNAB�uqu 1M, t0fo.a ;' ���\'"'-,..
<as vezes, SÜBA.ló�o o pr�ço, ,p:�s, que ,�S�8

t

�_ ':"'.1' 1fJ�
é sua missão e SI ha quem pense o contIol'lC :w

está redonda'ou ...quadradaménte I
errado.

o sr.. Carlos Lacerda foi aq exterior ten··
, t tar explicar a revolu�ão" voltou correndo'

- ,

..... quanqo fa:lou-se� em maioria absoluta nas
..w.,.........� eleições presidenciais, explicou novamente a

Acha-se e� festa o lar do nosso prezad� revolução, já em solo\ . pátrio, e ago-ra S1", A

amigo sr. Abelardo H-enrique Blumemberg- maral Neto (ou .•• como queilram) vai ien
e de sua exma, espôsa dona Dirce Maria 'tal'�xplicar o sr. Carlos Lacerda. É a situa

Lapagesse Blumemberg, co.m o advento de ção nacional em tôda a plenitude de sua gra

sul\, filhinha que na pia batismal recebeu ( vidade.
nome .de JAQUELIN�, ocorrido dia 8 p. pas. O ministro da educação quer fechar a

sado, na Matel'nidade Carmélia �tra. União Nacional dos Estudantes" organismo
Aos' venturosos papais de JA�EILNE que foi o ninho infecto dos agentes síno-so

viéticos.. cubanos- brizolistas- com�nista�
ôtorrinolaringologistas, etc., etc., pois os es

tudantes, devem recolher-se á tranquilidadE
e á lucidez dos livros, caminho unico e ver

dadeiro para a solução dos graves problemas

)contecirnentos
�I U{,,--l-...i-

�50cia/s

1 - Estarão em pauta amanhã nos salões do Clube
Dose de Agôsto para o seu Debut", trinta e Rove me

ninas-moças da sociedade catarinense q.ue são: Tânia

Moura, Glcusa 'I'inn lia Costa, Tânia Regina Ludwig,
Eliane Pires, Maria Helena Lima de MedeIros, Eleine
Eng; 19ara Edill &� Noeeti:,. I\IUia HeIeDa :MeiPa,. Lí.- I

giá da Gvaç.a LUIZ, Maria. He�, N� S-�� Btt·
lieisa. Vieira, NmteS� Vam.a Jt,;'M�iJra � Beabu
1UvteS Radrigu.es� lllaatia da G�a SoeM,. Leà�s

.&.�is; Marro; de' .L.o�HdeS.,Maebad!o,. 'Vem' Begilna Glml1-

!ta cil� AJ;a1Í\� M3dtia Alliee D11I1111irutli, de Olheira, Mam-
.'

eia KlIImJ0e..;. illooroa S... �Qo, S6nia de- Meno ..is- '

'

lWa,. l'eli�iQj S. Be'A. ,.k:mde Ma;rig, Prait, MOema Ra

ma" MaurikÍa Rosa,. Mllrià. da Graça Pinto, Maria �
I.� MemcReg.nII €f'Aeamp&ra,. Amélia Maria AlJii.

,
'

Ciliada,. Helja,l'J31 HaveJmflti;.·Mària «;kJ. CarmO' K:ruger,
T.... i\berbec� • 0Ineira. '�aniao Mara Tetxeka,
Maua A. �bWi,.'K:ma Gania•. Tama €cwdov.a

Yiei'l!al, E_ I.\it.uii DaJ"�. NaU E1im dia; Siiva, Kose·
� lbrima,l'lIIl1I e EJiam �eyel' FeRira.. Serão, 1"I1t

btmeSMS dessaJ "aLiJe •. 'élegâDcia a Exmas. sennoJ1as
mítes das "Debutantes";" e também. a. E'xma. SenhOi1!ai
Dl:Ja:. Ru1lh Hoepcke da Silw "PauFQf1eSSe de, HOr.IÍra:' .

x + x
,

2' - As Debutantes dB ,baile 0ficial de 1964, recel:;>em
arnanluã llma linda j,óia oferecida lPeto Clube Doze de

Agôsto, e um delicado estoj.o de "Elizabeth Ar€len",
com a nova tinha "Meni.''lHt'MCJça''.

x + X

3. - Loge, mais as '26\ WJI"as,. n1ll!m 1l'l9vimen<tado Cei)

qm1lltl na. Queri!nciar hlace" Sallete Maria Chiradã.,
"Miss. Santa Catalrma. será llmDeoageada - A l'ep1!e
S4>'!iWmte- da beleza catarimmse, lei recepcisnada no

ael'eopoo:to Hercilio Luz,. por "Miss Florianópolis
Maria Ramo!';, em nossa cidade é hóspede ofieial 'dO'
Querência Palace Hotel.

X +x

4 _:..
. E11(\ll1ita: Miranda Ram0s, a no,va. Rainha do Cl'l+.be

Ji)Qze de Agôsto, amanhã reeebern ai :fa/ix<t de Call11fl.em

Rtilsa .Caldas, para "tssumir o reimadil!l 'no ano de 1964

ao ]196&.

•

X +. X

5- -- "Qua,nuo SJtembl'90 Vie...., a testa q>u.e realizálr�se
ã no' próximo dia, 22 nos salões do Clube Doze de A

gõs{o, com a famosa orquestra "Ravel1a" - A })1'0-

moção é dos alunos da Escola Tecnica IndustriaL

X + X

6 � A Diretoria do Clube "Paineiras", domingo próxi
mo recepcionàra Salete Maria ChdracÜa Miss Santa

Catarina com uma moviméntada e' eleg'mte reunião

dançante.

X + X

7 - O Deputado e a senhora Waldemar Salles, num
grupo de amigos jantavam no restaurlbnte de. Qne
rência Palace.

X + X

8 - Comemorando o 93.0 aniversário do Clube Doze

de Agôsto, o Presidente e'a senl:<J.ora 'José Elias, pa se

de a rua João Pinto, reeepcionaram destac!idas per
sonalidades do mundo social politicos,' para o jantar
de confraternização. Esteve presente ao acontecimen

to, o governador do Estad-o e J1 senhora Celso Ra-
\, ,

mos.

X + X

9 - Sábado próximo nos salões do Clube Ginastica

na cidade de Joinville, tdar-se-à mais uma parada de

elegância Bangú, pró "As�{X:iação Tuberculosos da

quela cidade." Doze srtas., da Sociedade joinvillense,

disput�rão o título Miss Elegante Bangú .

X + X

10 - Festejou idade nova ontem, a srta. Ilsa Damia

ni - Acontecimentos sociais felicita a anivel'sariant�.

x-+X

. -

..

11 - Um' delicioso jantar na luxuosa residência do

casal sr. e sra. dr. Alcides Abreu (Sara reuniu amigos
para. festejar aniversário da senhora Abreu.

{íi':;'*1
• __ 1'1.,_)0, __ ... .1\._- t.l.� .1\:.

L�"'_....��. __ . � ..
....

X+X

, 12, - Vera Lúci� Couto dós Santos, "Miss Guanabara"

no il18rtame de beleza internacional classificou-se en

trD GÕ; lLi, cimefinalistas.

t_:;..tJ �asal' Sila DO Jardim AllânlicD,
Póde Ser Sua

,
-'
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Jorn. Angelo Ribeiro

Por mais de uma vez te
mos afirmado que a nossa

pesca, essa que é pratica
da pelos pescadores de
nosso litoral, não só ca

tarinense como, também,
brasileiro, se encontra a

trazada de, pràticamcnte,
duzentos anos, Tal afirma
ção não apenas se funda
menta no que diz respeito
aos' processos empregados
mas, e príncípalmente nos

conhecimentos e 8éiuipv,
mentos de pesca 1e que
dispõem os nossos

dores.
�l�sca-

I,

E' sabido ql,e em qual
quer setor de atividades os

indivíduos têm necessidade
de conhecer os. instrumen
tos 'necessários aos seus

trabalhos, têm que conue-
'

cer as técnicas a serem

utilizadas na .reahzacâo
dãsses mesmos trabalhos,

a
e, ainda o campo ou o ma

terlà.l onde vão -trabalhar.

Os nossos .peseadores na
turalmente conhecem os

seus instrumentos de pesca
(embora 'êstes mstrumen
tos já não sejam os mais

recomendados) : sabem to

mo, empregá-los,mas, mui
to poucos', pescadores co

nheceni o'meío : onde tra
balham ou j:)l:aticam ao pes
ca". o mar.

Se
'

tem havido algum
adíantamento ná técnica da

pesca esta diz, respeito,
quasí que' tão somente, no

meio de movímentnr as

embarcações, ,Antigamente
a grande maioria d� 1:US

sos barcos, 'canoas. 0':1 ba

leiras, eram movidas por
remos ou a vela, quando
havia vento. I�oje táís em-,

barcações têm um motor a

írnpulsíoná-Ias.: Aqui esta
mos nos referindo, quasí
que tão somente, à pe,.;-

SENTINELA
Manuel Martins

o JQRNALI�TA '

nalistas? Quantos mistérios
são desvendados, graças à

'

perícia de denodados ho-:
mens do 'jornal. Quantos de
les ajudam, de ,maneira ím-

'

ponente, a administração de: '

um País, Estado, ou mesmo'
murncrpio. Mas, quantos
jornalistas são' despresados,
písoteados em seu 'ideal,' Ie
ridos psicologicamente, por
aqueles que procuram sem

pre obstruir os passos da.
hegemonia em' quaisquer sl?
tores das atividades, Mas o

bom, jornalista, não recúà,
Nao teme diante do perigo,
não desanima dianté dos

obstáculos, não chora díàn-'
te

'

das calúnias, não repou
sa, enquanto os seus 'inimi

gos o 'caluniam, Ele, sabe

que pode erguer a fronte e

continuar .em sua nobre mis -

são d� criticar Q que' está
errado e elogiar 'o' que' está
certo. Ele sabe que a opi
nião pública, a mentalídade
dos homens de bôa vonta-

Uma das atividades mais

cruciantes, espinhosas, in

compreendidas, é a do jor-.
nalista. O homem que faz

jornal, afeito à suportar crí
ticas de contumases espíri
tos mal intencionados, é, in
dubítávelr-iente. uma das

mais fiéis sentinelas da' se

gurança de um País. O jor
nalísta, não teme o perigo,
.quando se trata de salva

guardar os ínterêsses do po
vo e de sJla Pátria. Nas con

vulções internas de, uma ad

ministração, de um movi

mento, de quaisquer inicia

tivas, emfim, o jornalísta es

tá sempre na primeira linha,
auscultando, indagando de

talhadamente, sendo por ve

zes chamado até de curioso,
procurando "furos" de repor

tagem, para que os leitores,
a opinião pública esteja à

par de tudo o, que aconte- de, são eternamente reco-'

ce. Eis porqnc� o jornalis- nhecidos aos seus bons ser..

ta, bem merece o título de viQ'1<; prest.ados à Pátria e à

"Herói A::1ônimo". Porque s.ociedade.
ninguém lhe d:i 6 justo v�
lôr de que, realmente, se faz O bom jornalista, faz de

merecedor. E' um desconhe-, seu espíritp moral, uma trin

cido qU2.1q"Cler. Mas, quantofi cheira contra tôdas as ad

bons ()ser"ü:;os a família hu- versidades, contra as vicis

mana tem recebido de jor- 'situdes da vida!

---�'------'���'---------------------------------

•

I

o

fi 'i

c anog B I
feita de modo a prejudicar
as reservas de pescado, e

a concorrêncía que se es

tá' verificando, entre 'os

pescadores praianos não
têm possíbíltdades de, ir.
Por falta de maiores co

nhecimentos C.O mar os

nos sos pescadores, na

maior parte dos casos, des

conhecendo, também as

modernas técnicas de pes...:
car, somente apanham 'o
peixe quando êle vem "a
lance" ou quando percebem
a existência do cardume,
de dia, pela crispação' das
águas, e, à noite, pela ros-

PdE' .",.�forescêncía (em noites €s- 7 ro ução e' conõmia' : )��/curas, naturalmente). Quer. especratmenre projetaclo: e Construido para trabalhar com possante IIlULU.a: UieseI '"Mercedes Bens de 78 HP, o Utílí
ele dia; quer de noite, fi, �rio TÓYOTA BANDlnRANTE é o veículo ideal para a atualidade brasileira! De fato.. super-reforçado, oferecendo
pesca assim pratica-ta ce �xcel(mte desempenho e ut,ilizando eombustãvel de 'baix(l custo, o robusto Utilitário TOYO'Í'A handci,rllntc apresenta
assenta nos conheclmen- :eomo. Importante e1ement,,?, para o aumento da nrodutivída oe agrtcoia, com muito' mais economia!

-

tos intuitivos que têm si- Vá conhecer ainda, hoje á, fáJD.QS8 linlm de _veículos a óleo l!ics"l na R�vendl�dor' 'Autorizado,
do transmitidos, atcavés o 'Rua Fulvio "Actuci, 597
tempo, de pais para fi- -\ '_,\

'", ': �ua rp.!ipe Sohmídt, 33
lhos. -. I

(Continuação) M E Y E R' S. A. Telerones -:- 25,76 E)' 639;,

,
" ,

.�l(Jrj�.Hr('\)i-lllC: �I:�f:rf!ito

Paulo V1lrpede que
Frstemel,'ajpda

ca catarínense.
No 'entanto, sal�rl)" as

grandes organizações pes
queiras de algumas partes
do pais que díspõem de
barcos próprios .para a pes
ca' as atividades de n083,:)8
pescadores litorâneos con
tinuam eíreunerítas ao

mesmo litoral: Tal modaií
dade de pesca, além de es

tar sendo pouco, produtiva
pela escassez do pescado,

'

vem onerar, .sem ,dúvid:;t, a

economia dos pesca-tores
que a 'estão prattcando.
Esta escassea. tem: sua on
gem na contínuada ,Jt'SI',l,

de determinadas espécies
em uma mesma area, a

prática 'da pesca nem

sempre 'reco?1endal1a cu

DRA. ,TELMA C. PEREIRA
ciínica 'Odontolol :ica de' Cri

O')... •
•••.

aoças e AdullcS
'

Consultório: Ruà' Tenente
Silveira 23 - 1.0 Andar

Fone �798
Atende diàriamente

I

das 11>

às 18 horas

Ex<llusivamente
marcada.

horscom

_::;:;:'

novas nações e,um .dos
.problemas inais, impor'tan-'
tes de nossa' época, ao qual
a Igreja- presta especial
atenção com o ardente de

sejo de que, o pensamento
'posto nos valores humanos
'e. espirituais seja 'o guia
"dêste imenso esfôrço. A�

.crescentou Paulo VI: "Os

MAlIi.MI, Flórida, ,- ,O
rompir.lento de rela,ções do

, ,

'

_',
ChileLcom o regime comu-

bua oaUuluaut! ,\,ur.glu-s, .

t
..

F'd 1 C ".,(
. ,

' ,':, -

,,( ms a, (,e '1 e astro vel�'
�_Qsttral�ea..t_..t...s..:.' (le ....._.,.. -;"-""10'-'" .. �

--M _-c. ",-,,'.-.- ..
"

, .t:'l'!....."",. �., " " Cv C,,1' o exrcu' mo sItua-'
paIS"S, que, se e:tl.contra" -

d
. .

, '1.. " :
,', çao e_lcada aflrmarn os U,/,

em, Roma' .sOb' os e á:uSIUcios-' '

"

"

d
'

..

C t "d E'-d' ,_., - deres, cubanos eXIlados, que
o en ro ,. e ucacao '

.. _

EUropeia,. ',com 0, "o'bjetl',ró susten�arn a OPlmao de que

CASTEL GANDOLFO, ---,

,Papa PaulQ Vi-pediu--onté"W,;.,
aos países desenvolviros qu.e
prestem assitencia técnica
aos paises em desenvolvi

mento, dentro de um espi
rito de amizade fraterni'\,

se d,ê, com E ':-.,irito
ào)·subdaSénvol�lidos·

de estudar problemas de
assístêncía íe de prepara
ção de planos técnicos pa
ra países em desenvolvi
mento. O grupo compare
ceu à audiência geral s'�:

marial Que o ,Santo Padre
concede em sua resídêncía
de verão. O Bumo Pontífice
disse que a assistência 'às

, .,

'1 decisão do Presidente Ales
sandri será' seguida pel'l
mptura da' Bolívia e Uru
guai com o Govêrno de Ha
vana. '''com tõdil' � certeza,
o r..1:éxico não pretende dar
as costas 30. resto do He
misfério" - observou Er
nesto Freyre, coordenador
das rel'lções exteriores da

Representação Cubana no

Exílio, que se julga. o orga
nismo centrai da colônia im

ticastrista. De sua· parte,
Mário Seiglle, chefe do Mo
vimento da Univérsidade Re

volucionária, uma d'ls gran
des organizªçõ�& anticastris
tas, afirmou que "existem

esperanças" de que o Méxi
co acabe rompendo 0S vín-
cuIos que'man,tém com Sas- ,

tro depois da posse do nô
vo Presidente, Gustavo ;Diàz '

Ordaz, em j'lne�ro vinqouro,

a Imprensa destacou <l fa-
acrescentando: "O Pres.iden

to' o Juiz Oduvaldo
te López Mateos deseja man

Abritta, da 12a Vara Cri-
ter usa posição neutralista,

mimi.l do Estado da, Gua- com9 a da Iugo!ilávia, pois

nabara, lavrou' sentença espeI'a conquista� o Prêmio

condenando 'a três anos e
Nobre da Paz e, então' trans

formar-se em Secretário-Ge
, seis meses de prisãq os

, r"l.l dps Naeões Unidas." 'E
Srs. José Carreteiro Filho, Orlando Bo&ch,' crefe' do
Diretor-Gerente e Christo-

MIRR, organização assoCia-
vão Carreteiro' Nascime."to, da a'os "Comandos L", afir
'Diretor-Tesoureiro, ambos
'. . mou: "Exemplos como, o do
das fIrmas CaY\tar�lra ..Fro- Chile porão em qestaque a
ta Carioca e Frota Barre:-

\ ridícula atitude do México.
t�, pela apr�1)r�ação' indé- De qualquer forma,' fai-�e
blta de 27 mIlhoes de ,cru- apertando o cêrco' em, tôrho '

zeiros de contribuições des-
dos comunist'ls".

contadas de seus empre-
'

gados e não recolhidas' ao
Instituto dos Marítimos .

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

"

A IMPRESSORA fttODÊLO PGssjli todo,,: os recursos

e a necessário experiincio paro garantir sempre o

mó�ima em qualquer serviço do ramo.

Trabalho idôneo' e perfeito; Im que V. pode confiar.

SABOROSO�.
SÓ C�FE ZITO ExUados�csperam O rompime-n

to de mais deis pai .�s com
( Fldel (astro

Empr��dQ,ies Condenados por

,
.Ap_r6j}f,iação Indébita

'

Açã� :T�m;bém no I.A.P.1. contra
Falta' de';'Retolhimento de

f •
'" - •

�Contribuicões
:' .". ,

f

I
Através, de "Edital" ampla

mente divulgado_ pel,!l im
prensa, o I.A.P.:( cit!)u: 14
firmas industriais ,da, "Gua
nabara, ci�nt.ifiCI1.b:do�as de

que, em cçmfonnidade":, com
o disposto· no Art.' 86,' da
Lei Orgânica da'Previdên
cia Soci�l e Art. , �83 do
seu Regulamento, vai ins
taurar a competente' 'ação
'penal contra seus tit�ares
e responsáveis, como in
cursos nas penas de crime
de' 'aproprieação indébita,
previsto no Art. 168 do Có

digo Penal, por não have
rem' recolhido, na época
própria, ao Instituto, as

contribuições de Previdên
cia dos salários de seus em-

. pregados.

Nada de
·RFBnF�

J!i�a eni 5t:U earre

Lona de frej.08 �9LAf)lt
_ 60% mÇi1s :rio aproveita
ment�' (ias tona.

'.
'

CASA DOS fREIO�
P.Da Santol! SaraivQ

l!:s'fREIT.f,

IMPRESSO.RA
Além disso, está o r.A.p.I.

ultimando idênticas medi
das em relação a outras
firmas da Guanabara e dos
demais Estados, que se en

contrem na mesma situa

ção.

,

desenllos
clichãs

folhetos - católogos
cartazes. e carimbos
impressos em geral

"apelaria'

J� não perduram dúvi
das a respeito da configu
ração dêsse crime, após a

manifestação de eminentes

juristas, inclusive os Pro
fessôres 'e Catedráticos
Washingoton' de Barros
Monteiro e José Frederico

Marques, da Faculdade tie
Direito da Universidade de
São Paulo e da Universida- ,

de Católica do mesmo Es
tado, e o Professor E. Ma
galhães Noronha, os quais,
em pareceres alicerçados
na Doutrina e PR Juris
prudência dos nossos Tri

bunais, não só concluíram
pela' existência, naquele
caso, de apropriação indé
bita, como indicarám o

...

IMPRESSORA MODÊLO
DE

ORIVALOO STUART e\ elA.
RUA DEODORO N! 33-A -,

FONE: 2517 - FLORIAN6pOLlS

,.

,

o-J

caminho a seguir no pro
cesso aos contraventores,
Mais recentemente

Tratando-se de 'crime

inafiançável, os dois admi

nistradores das menciona-
das ftrmas, a fim de pode
rem recorrer da sentença,
tiveram de 8 )resentar-sp à

prisão.

A nova administração do

I.A.P.I_ 'Vem procedendo �,
cobrança dos débitos das
firmas empregadoras rigo
rosamente de acõrdo com

a Lei, não pretende fazer

violências. Mas não deixa

rá de usar de tôdas as me

didas administrativas e

Judiciais ao seu alcance

para compelir os emprega
dores faltosos - que feliz
mente são a mil?-0ria - a

cumprir suas obrigações
para com a PrevidênCia
Sr:ciál, em benef.ício dos
milha;'es de segurados, que
):' ,').' S'Ja vez esperam do
I"stit-'to o pHgamento em

dia dos benefícios que lhes
são devidos.

D�staque na' Imprensa'

Americana

Em Nova Yirk, a notícia
mereceu as p:fimeiras pági
nas':dos jornais de ontem,
embo:r;a sem comentários e

ditoriais. Todavia, em cer

tos círculos jornalísticos,
como os da ONU, 'a infor

mação foi recebida com al

guma surprêsa já que não
se esperava por essa atitu
de do Chile antes de 3 de

setembro, data das eleições
presiden"Clais.

-

Até agora,
niuP.'u,ém se aventurou a, co

mentar qual o efeito da de

cisão chilena sôbre a posi
ção das outras três nações

que adotaram, esta exce

lente iniciativa éstão CO�1-

tríbuíndo não só para o

progresso dos países em de

senvolvimento, como tam
bem para a criação de

corre-rtes de amizade a as

sistf"'cia e os assístídoa,
para o maior hem de am

bos".

có, �

� mericanas Mé}\.i-
�uaí e Bolíviá' - que
',alltêm reÍ'lções com

Fl�_� ",astro, mas é fora de

dú V1C�õt, na opinião dos diplo
matas acreditadbs na ONU,
que, ú rompimento anuncia
do .- 01::> Chile em ante:::ipa
ção�, UlTI'l 'possi'lel vitória

esqt: .lista nas próximas e

lei,�õGs, surtiu um efeito con

creta e profundo. Por isso,
alguns daqueles diplomátas

. oose: ;'um que o Chile tinha

,em "',l::CS mãos a chave da

lmail' 'idade americana e,

"'lSSihl, predizem que a Bolí·

via e até mesmo o Uruguai
sigam o exemplo de Santia

go. De quaíquer form8, a de

cisá::- chilena deve afetar

bast"'1te a posição das ou

tras nações dêste hemisfé

rio, 'llém dO inegável efeito
sôbre as eleições presiden
cl2is,

Opinião de "Le Monde"

Na capital francesa, a de

cisã.0 do Presidente Alessan-

'dri fn! p4blicada com gran
de destaque, merecendo um

arti'!() de primeira gágina
de "T.o. Monde" sob o título

"W".,hi1'lgton inicia nôvo jô
go". "No continente B-med
C�1'1f) - diz o j�rnal - a de

ciS8" do Governo chileno te

rá g""ndes repercussões, e

é -o"""fvel que a Bolívia e o

UnJO"',ai não deixarão de'

cUl,,,,wir com suas obriga
ções dIante do exemplo

" de

Santiago. Assim, Washing
ton consegue uma nova vi

tória 11'l América Latina, já
que dos ql,latro paises que

se otlUseram às, sanções de

terminf!.das pela OEA - Hé

xico; Chile, Bolívia e Uru

guai - apenas três conti

nU'lm mantendo relações
com Havana". No ..plano in- ,

terno, opina "Le �Monde", o

'Prestclentí) 'Alessandri �to�ou
suas decisões três setnanas
antes das eleições' presiden
ciais de· setembro, colocan
do o Daís diante de um fato

consll"""',ado que terá imedi'l

tas r'-msequencias na cam

panha eleitoral.

OUTUBID' VOC'Ê VEF,r UMA COUSA

L T !

PORQUE? tf''i.lIYDE'�,�;\:. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lês' prepar;a,
Stan�eyvlIJ,T

ção", que ocupa a cidade. A mente' acrescentou que OE mso, Mac;'vfq-r;:,nt;: G.otlE�J',.
mensagem foi assinada por aviões seriam uttllzados em e. cormuucação foi fkib�,'poiI"
Hoyt.. Outras mensagens . missões r10 transporte. de co depois d0 tef ,p�I7fic.!.O 'pa.
foi assinada !)or J-Io�:t. ULl, \ 0(\.:10 ate !'I'<Jl' c.n uma ba- 'ra. o Congo' ,0 'Subsrxi'1l''iltá:rio'
tras mensagens procedeueer se, próxima de LüiJj)J,(Jiy'utl'. de Estado' para '·a8s.únto� .. '&-.
da província Ortentar <.li;:,tl1l1 '1ümJ.lt0u que O�3 al_.li!.;[ho'o ""·lG::1flOS. �,,: MeJ'me!'.l,'-�·i�"'
que, os soldados congoleses serâo

'

usào.c::, paru quaiquer t�J.'r';"d, que :deverá' '·,G€i.ru.ei;.:n:-·
fizeram explodir uma ponte míssão que j'u�g:;r oportuna (;,\1' com o, .,Bi-in;iei���ljs.."
para deter um, a\"UlV.o . 1'0: . o' �,nb::ti;':t�(il.Ji:' dos. t,;U1l. no tro M-oisés,Tchp:n�hG.",·.' -.'.",' ,

.

belde para Basu, c[\p:.taJ: ctt: " ,,,.', ".;.'

�v�O�en�:ll�e�OS�������::�
�,�,

Como-T,ra.·ba-I."har· com'. é,'r.t.,·J.�.6�"��,··:·:·1�t,',,bombardearam um comoóic _

f!
debelde . próximo d� P01:lc.

-

Harleígh B. 'I'recker,' a "-, dade de ';,l1.<;lerançii':: ,.\.� :,un1
r. 45 quüômetros da, CàlCi�. cano da Esccla de, Sercii") grupo órganiza;d.o_ ',rr�)'l j,�:.'<c
Os. aparelhos, dois C'l';8.s' T'� Social da Universidade' u -

.

de u mÜvi:ó; .d.e:;'atiiá,üdllq.e;
23, eram tripulados por pi- .: oonnectícut, 'em colabcra- por' mostra!," a tAJÚ�úda
lotos cubanos antleastrtstas. ção com su;l. . e8pôsa .\.1' - que ,os· grup·Qi'i. 'tem.' ���: 'S;},-
OS aviões foram e:npre'lta- drey. R. Trecker, trazem :;;, ' çiedade , ino�ier:na ,3 h,; :,,:;:;!.l

.

dos pelos E'QA ao (;ougJ p(�blico, uêste ,irÜf:res,'3ii', papel na opuenção'�' r J:l-
WASHINGTON, -- '-,JJaí.::l'J fivro que a Liwaria ,AG1R. servação ,dOS�pri�1Ç;iplQ8 .üe-

Ui'iõeq ',C-130 'para tra;:1S,ór: Editora, prestandO ma,s mocráticos.
"

: ,',
"

te de tropas decolnr.;lD'l nn- um. grande servIço às gem- Numi't ôtiUll}.·t�adl.lgàõ <de

teontem, à noite, da Base ções m,odermis, acaba' de Evangelhi.�:: �
Lefvas,.·: CO;'f1

Aérea de Pope, C�iroliml ,c' ,lançar à circulaçftb, cxpe- capa de Heléri::i ��3:!'�' 4e
Norte, rutilO a Le;;['ln.lrl' 'j1'C '. riêl1cia Q:ue adquhiram (;'.. )1 Macedo, 'p·Úvro :'q.i,.'t3S' 'P{l.''';'
levando ,a bordo 50 pára-qUe: Organi�ações de 'l;:o'1LUnicJit- "gÍrms quê a: EdltQ:r� ':AmR,
clistas çiestb.ladOs à p't:>teAç ele; .

com '0, fim 'superi.�;... :te, em seu' 'prOgtàlP'�::ide lÍi&4,
J!)Erf\lf)()::;, an,unciou OU- ,:ajildá-las CiU suas ctivU::,--" ln..�lCo. à" pnbliCid)í,�(>.., ",

1 pp"! (I r:llefe L'le ;mpl'03n do .des: P�r� conhêéftt{eptO." dOd
T)(,'\)'Drt",fTlG!'1�O de'. DAfeS,1} noss'Os" 'amáveIs:'. ;i'i!\t.,jrf'�,
A,·thür: sklyester.' ',d fnror' .' Délin:eando os �'U�lG$,u!xn- .Ú'Íforll�l1h1QS' ,'q1Üe: '�' citada

t.es ça 'liderança 'd �� gt:u- Liua:riá 'a,tenàé.tiéto. ,,'
Ser

pos cleúlOcráticos. t'" h'\;- viço, de' Reeínb'(Úip':�· Post-a1.,
cu!-,am inte17pretá-10>:l e�il podenCl,o os P�d!4cis', ser d,1-
S\la,s U;)Íica;ções di:,.rb., l�a ,r:igidos 1?â:ir�:' tl4�L(te 'Janel
(>,ollduçào dos aSSU'1t0,:; 'do 'ro -;-' (lB

'

.

..,;.:- ,Q�'r:l{�:' Postal
\Yl'üpo, dizendo comá ;---- - 6040 é .. Bel,ó�'lÍ�tiz�rite, M11.
RGcrutar os' memb!os

.

rio ' nas ,G,e'rai);;.", fpM�:" 'Postal
g-r.u1Jo, _.:.. Apikar os '�0-' '7�i? -

.

,'.
. ':' �:< ;r.<, "

mitês, - Planejar progra- ,Livraria Editora;.! eOJilsa-

mas' eficientes, - Dlrii?;ir grada �ó lJ,elú":,P'iíl5Ueo; . a

discussões, _ Conduzir:, ' AGIR ,V'ertl 'àÍir\nin'do 'o ;seu
. r�u.niões 'de' negócios':_', ;prestígip:. �p�, '���S'.

'

m.�-
F<Ízer atas, '_ Obter OH!l;i- lectuais. briÍsÚêiio$:·'.,- sen-

.

cidade, - Resolver probL�'- '(1,0 êste, .ináisYíi'.t�:·it08
.

seus
mas financeiros... Ein r�,' "ótimos � S�Í"viçp'�; ; nrestadcs
"�umo: como. pufrenta:r .Cd'�l ; ao nósllO: P.I!-í�,'�; "",';'�,':,: ::�.'- ;-.

FONE: 31':78 '7" EUA CON-, - serenidade.e '!;'))'),hpelniel1t0, ' , "

SE�,HEIIW MAFR�,' �;)
, <.

, 'ele causa;', às -'�sponsiJiHj -"
,

'

.. '.,' ':�r:nlJi4�' \�::.�h.��9
A .SEMA�Ut ·'dr. 'ea:l'ia, ,','

'

,',
,

'

"'.,

será .colnemorac1a ,..') ':;a, 1. N�o' peço ,ca.ri,d"a·'·de,. qu�t:o a,pena,s. ser,
.

como' você. ·,DeseJ·o· estudar, t�àb�lhar," S�t;�,'�tit.�·:"ao dia sete, in·ÓK;r;H.) Uill'l.

�9nüssào 'reuniu-sr' I,C 5. Com a aj�da qu�, 1I.le;,qera,lh, já' Sei'dar algt:Lfls p�ss<?s,:apr�ndi,·�a ler. (! escrevero',�iIa$:'dal*a�i.."D. ,N. para or�:"l,Üz.ar (j ," ",' '
, " ..".

pl;ogml1la,
,

pOSSO ,filelhora:r- :riluito� ',e,á' e ,milhares de outras cdanças defeit�osas' que, quere1Il9S< ,d�,*;
Ú R'."VITRAL' 'Sonti-,· ::' o' .nas, ltWfl�k?���t'p�i��ft"�'l<;: ·��al1Uitar�9�_._-Colabore: Ç9m ,�, gente, ajude a. nossa C,alllpi����',progral:nn. que et:tá sendo' � , tl'· '" .:� ,:ll� .''''' ,."'.' �./ -, 1 . .._" ",.,"".;."'." ,:.".�".'.". -"'.. .

.- ,
'. ,,'"

apresel1hHlo, :J.f.,3 cl,'m;il1.- [
. " I ",. -'o

I> ',:.; '. ,,'.�. :';
'.

- ."
,

.,

, ,,',,' �"
"

.

,:
"

.•
,

..(......,_..\,::,,�./::,�.,��>
go� 'dàs J9.30 I1s., ;1.:3 JG l:s. Campanha Pr6-Cxia4ça p�feltú'o$a'� 4sspci;tç,ão Brasileira 'Diretoí."��;.cudvo •••• '. de ••• : •••:...... �,�.: ••••J;Y.'JiÍe"T4it�,'na R:idio Santa Cu t::�'ÍlJa da Crian�a Ddeitl:osa - A.H.:Ç;D':'1.�X(HlXEctmVA.NACIONAL, Secre'�áti.o «;. � • � �.' ••••••••• '� • Luiz "Plimpe Re;end�·Cín.�� ,

�:�I'��'�ei���.;d1as .íTilhei ,e ""

. .- .:<�_:.'.. TeSoureiros,�.".�,;.� •.AlbertóFiguerod.ôe-Cándll�Ar$:imn."
Presidente de, I:!onra;:,./.'; ... f .:�,�-,;.,. �'•• �. �Amad.or Aguiar Presi&ente' da A�A.C.P.••. :..'. �RénátO:.da tosta::)�ilij;'.' :
P·r.:e·":.l·di-�nte' .1;' C,' h'·: �'., .,': . :_",�"., ' , L' 'd' N el C'"

'.,

d'"
.

,,'
,

. ' . ,)
.

.< ,." i i- \,,,,
� � u'" �mpall_ !1��"� ..... ,.,.�".�.�.�, ... au o at ootden� br�;""��"�:',,.,,••••••••UlYsse$.;Máfclri�:��e�;:>
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.

(

: r.�:/' ,_, �/: �),:t .. "

o e
'

cito cong
a!lR,eto>,m'aela� � .:

'
.

'. LEOPvLDOVILLE, � ',4�;� JiJ+tgo, que , se encontra a

fu_rças do _Exército NaciQnã,l:9l\uH:la.çada pelos rebeldes há

:S?,pngolê!3�::oest�o�sp: 'pro�a;ait-ii'��'cÍo�' dias, EIÍ1 Catanga Ort

;#p.r-pará "�.§lféçhàt'::n9s �,�ó�;,>,)ntal e e.ru Kuílu, a situa-
-

'. Os cU��:t, �1t,trt.;:{���gu.e-, d9�'>C�o é, perreítumente 'tran-

"' de e:��tgad\li.ii;,:' éontra :g_U1L'l.
,��t'hiueyvUle, anunciou, on,-

.

J'epl ° Q. G. do Exército Na� . ;.: Uma mensagem recebida
"

'ar nesta cápítal. Os ín- , ..ont.ém, ,'no teletipo' da ,EDl
acrescentaram :PaL'f;ada norte-americana nes

':,�_div(!l'sas ímportarrteá 'ta ;capital afirma Que os re

,í�as foram tomadas ·r�9.s· beldes. apoiados, pelos co

nâ's horas pelo Conse- múnístas pediram 'lOS E'C".\
....

'<,;) Segurança, presídí-" quo f.ech�:y,. 1;8U consulado
'16 Primeíro-Mínístro em S'I unlevville,' ,\ mensa-

��., 'rchombe. Um co- g��: �e'd� \;�1);ém' a
.

r;ti��
I;milnicadô:' ofl�ial difuncÍido da' do Consul Micrael -Royt
;,',' ,' .. :n.i. i.iiforma que a região � quatro' dip16ni\üas l1.Ol't(!

Ki�' eneontra13e em per- úml,;:icànos' Q11t' ainda s:)
,

__ DEVERA' chega�" lló- ;·.calma e' que pros3egue (luc\;}t)6:am' n_acÍuet'1 cidad.e

je, de Lages a Garota Ra- B'*io, de reforços, telido dam�n�da p_elus, rcbe\dús. A

dar (loira) daquela C;da- '�,ista uma completa lil!,:' soliêitação 'foi feita 'em DO'

.
de, ELUSA Biaquini Anu- f:lp.'&li';';de rebeldes da provín- lhe!io "GeIl;cral" Nicholas

jo, que participou, da .I.H ji'iji; A situação perma.usce Olenga, comandante ti::> uE

.Festa de ConfrateI' ·ü� ..u;,:o rsetn modificações em Ll,llua· ., xérci.tO· pppuJàr de Li1)el'ta-

da,' Sociedade Catai'Íuell:3S 1.realizada no 'Clube Doze, >.,'

A Diretoria do 'Clube Doze' Recepcionou Debutantes
1964 - O üaerêncie Palece Recepci'onará Convi ..

dados com um �'COO" hoje
A mRETOElA do Clube

Doze .de .Agôst9, presidida
pelo Sr. josé Elias, na

noite de quarta-feira, re

cepcíonôu as debutantes
de 19(H, com uni elegante

.
jantar em comemoração ao

92. Aniversário de Funda":
çâo. Entre os . convidados
notava-se· a presença dt.i
Sr. e Era" GOverna.dor Cel-
80 Ramos,' Sr. e 8!a. 'D'_':
Aderbal Hamos da S,l.;V�'"
Discursou o orador, ,)'LhtJ
do Clube - Dr.. Augusto
WQlf

FICOU muito
centro de mesa

do Clube· Doze,
por Garbellotti.

bonit.o o

do janta:.'
decorado

O QUERÉNCIA Paluca
Hotel, logo mais recepc;io
nará convidados com' um

elegante Coquitel� em ho
menagem, a Miss Santa
�atarina de 1964: _ Salete
Marià Chiaradia, O Geren
te _ Acadêmico Walter
Luz, em· preparativos pa
ra o acontecimento.

ONTEM, receba ViSi

ta, dos S1's: Alimpio' Va:r
gas Presidente do City
Clube e do Supervisor dc
r:11-, daquela soci�dade 'le
Cricium·a.· Sr. Arton Gou
lart, que entregaram ao

pohmista um ofício !Con

vidando para apresentar
as debutantes de 1964, do
Sul do Estado, l:l8,quele
Clube, no dia vinte e no

ve próximo. Inform�rclrn
que foI contratado 'um de
corador de P0rto .I\.lf'gre, .

Na organização daqut'lc
acontecimeilio, Bov�rly
Go(!oy d;::t, ,Cos-;;a. Agr,a,'ipço
a gentileza b con";!+.e c

prometo estar prl}sente' pa
ra apresentar as Meninas

Moças de 1964, do Sul' do

Estado, na Cidade do Crí
ciumá. Nossa capitál, es

tará represehtada.

-- PELA FAB, viaJarào
hoje, p['.m o Rio de J'w,('i-
1'0, 'o Almirante Mu:-illo
VaílCO do Valle Silva. a�om

pan):lado de sua simpática·
filha, Ana Maria e :[a 5:eu

ARsistente - COIIl�e, ()rli_
1011 Lima CRrdosi) N8 Ei':
p01a: Naval, assis",'r'd) as

Rolenidades u<) ·Sllt:·,:)::_ós
de Espadas a,'),'l 'n;_J',i(,s

Guarda's-MarinlF1. 'O A;te,
Murillo, é F:1drinhc (lI)
(luard�-Maricha -- ,Jor'!c

Gonçalves do Va li:; S;j·,"l.
O regresso está p1'f�'!isto

O ,CLV'aE ,Do'Z'3 de A�ôs
to; pronto' para.' o ,Baile < de

GaJa, em 'cómelllo�ção ao

seu 94. 'Anlversário: de Fun

dação, 60TH' :desflle· das de':'
butarites de 1964, que se

róv •. apresentado pe.o ç:;ro
nísta Zuri Macha.to.

Ui P-Ol:\. FALAR em, debu

t.antes,
.

apresento a _1ista
das gu<;!

.

al'uanhd., elllbeJe-
Z;lrão a nossa, paisagem

Hotel, nu. noite de' q 1.1<:11';,<,1,
feira, o Sr. e Sra. Deputa
do Waldemar (V0,1'}dalSul
Iese o Sr. e Sra, Hamilton

(Marta) ,:AguHl,�, .10. socíe
dáde de TubarÍcL Ades

com, um drink, 11';:>' "Ame-
;ric3.u' Bar", parcíeipando o

Députado Annall�lo' . CaJiJ,
lembràndo o seu bom tem

po d� estudante de'Direito
�a' Ca::>jtal, do Pannú"

. HOJE em

social:

Tàni:;t
, MO�l'a

CÜiusa Tinun :la" Cost.a
Tânia Regiu!1 Ludwig
Elia;ne Pires
;Maria lIelena. Lima' Me-

deiros
'

Elaine Ert�
Igara ,l!;Ul�e Garcia 'No-

cetti
' .

Tânia. Corçlcva V!elr2.
:r...faha ,Helena Meira
Lígia �a Graça .L,U::l
Maria Helena NoceU

tencourt,
,.,

' .

Heloi�a. Vieira Nunes,
Vânia Ritzmann Madei-

ra, :Neves .. : 1."
Beatriz Al-V�s Rodrigues
Maria. da Graca. ':3o('o,s·
Lêtla Ramos', Ássis
Mária de Lourdes, -.Ma

chado
'

Ver� ',Regina Gll0t'!.'3.

AraÚJO.
Maria Al1Cê Damh{li úe

Oliveira
,
Marcia Kunzer
Norma :s. 'fhiágo

_

-.sonia de �vrello LlsboJ.

ce1liia 3nrigo
,Jeanete' Màtià Pla�,f.)

.

N@êmia Rocha

,Marilda Ros'!:).'
Maria Graç�t "'int:).
Maria de' LOllrct::l3 :Mon ..

tenegro·- D'Ctunporn':"'f ?c.

.

'Amélia Mari.u AbU:!;,;
,Elian� Haverroth''''':' Itu-

, pOY;fJ11ga:
Tânia

Oliveira'

será eleita. Miss Bdeza.
Internacionul ue 196·1. A

,

' ':repre�entantc ,;tJ í;l'i1�il,
,

,Ver::t Lucia CouLo, 1v� (::::;

'colhida, na ter\;a-feiL'8, -

YMiss Internacional' de 1"0-

tog�nia".
Bi-

A, ,I1Y.IOBILIAH.l..:\

Eliane' ME-y,;,.:: 'P!$':t',n
Rosemàrie Hartmanll

Itajaí .

Nair, Elisa da,'
Itajaí
Naura Almeida' I3laqlliHi,

- Lages
Maria <;lo Carmo I{ne�

,ger -- BrusCjue' -

Ka'tia 'Garcia _. JU, ia�
Tãnia Ma ;':1 Teixejl'� e

Al').e Maria DarA5�,1
Uma obs: }\ r0fel"·';:t 1:8-

ta 'de'te te!' sofrido �if.?'um.l,
.

'_

lllodificaç:ib de. ú.ti:r,�" bo
ra.

J\lAR�1\Rl\]I!i um :a ',';lr
no Quer011cia Palace

Gonzaga, convidando '.1 Co

lunista para J C(JL_llllteJ
que' será ofercch.lo :1 im

prensa: hoje, as 17 nOúliS,

oc().Sião· em que fari a:- en
trega elas Ct\_a1 e� do a:x�J
tamentos 'do C'):-,,�oml]lio

. .so;ar "Dona' \),1(H::elção", �
rua Presidente C'JUCÜÚlO,
n. '120, esq. (,"{)'.l1 H'.la E8te
'ves Judiar,

ele

, DQMINGO _d:\s ,i L15 l1s,
às 14.00 l1s�, cst[1,,.,�i lHl R(l
dio GUilirui::í., par!l :l,l}t'('

sGntar o I'ro;�r:Hna <'Ra-

,dar 'na Soci.edade."
, ,

LOGO i:L noite, !la i'al:í,
cIo das Ind.ústl"ia:3, el)<:fl'

ra:rá, o Curso de Jocmdis
mo, ministrado ijeh Prv
féssor ._ Ca'rIos }liZz.!lli.

Cll.sTELAN Ü .-"1[, Dr·

qU0st!'a, prontos ·para. o

BaBe de Gala '�,o Clube
D03e de Ag/isto, 1ue a-:!")l:

Leccrâ amanhã.

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

(luem vai 't'oa1,sl,r',�.ir já sahe!

JANEIJAS DE CO�BJ:R ·E E�"SCUtAMTts

ih7r !,r:}��\s m:;;,'i c��"�mito�t Ja estão pr�ntº�r
e '1 sua difln�i�ão. em�

I
I

!;o._
.

i � p" L
·."a'mpen�;}�u�os, ,�e� , l:D.n9

AmeD,dóim
Loro
Cabreuva
Cedro
Fanlasia

e os famosos

Imbuia
Pau·Rar�im
,Goncalo"Alvcs

"

Mogno
Carvalho
Pau-Oleo

LIda.

:LAMBRIS, "CODEPLAC"
EU1AS NOBBES PARA REVESTIMENTOS

c.

I ". v,

QUAR'B PAGIN.\ t

de

..... ,_ . ._ ........... ,." .. :.

A.

,�_.- ,

Expresso -Cr:esC;:uménsé- S" A.
Transportes, "Agê:riciã's e'

Repres6'nfa'çõe's:'
'.

. '.' .
.

Ass('mlJlfiJl' f!,'f'l'a1, ordiliárhl'
Convié.amos os ·S�·'3.' aci0-

'
.

nistas a se', reunir;cm e�'1, a:-;- , .;' : ' i', "," .:

sembléia geral orcUlláná, ,n�')' . ,A1;;baiú-se.ll dJ.silosição des
dia 10 de agõsto' do corí'el1- '"ieri.llOl;e$ acionistàs, no es·

te ano. às,14.'horn,s. n;) sé0c . c'rltÓriçr d:+, COP1])unh·ta, os

socwl à rua Coronel i\t"r';os :dn\:i,úJ.r'entos '1 que f'S l'r:rc

Rovaris, n.o 560. em Cri.é i ti- ,re o' ·urt;g;Y. 9D. dó r1eer<5to
ma, a fim de deli.!}C"f,>l·e,'··1 só.. 'lei r1.6' 2.627,. de 26-940.
bre o relatório, o b!;l.lanç0 '\" ..

geral e C(111�" d� JUCl'OS', e" «jrjcjúma.,'29' de julho de
� 't � �'

,
'

.

perdas refE"'(,l1t"" 'l" ('-',,�. '1 fI{,'4,
"

'... .. l. �.'

,:\ \-. "�. "f" 1. •

dOlO elc' i'l63 a,,�,·i:"4cnt'HI·>'),,·'
pel� direto;·Ú�-·ô �s6b�e ,0";:0�:'
pectivQ pa�·ecer. do conselhó
fiscal 'e fiJ{ação de seus ,ho
norários.

, DR., DJtRCY X,AN,I,
C�,rur�ião D�ntis·!à··)·

.d!.

"_, .. �... ,';
.

'. '.'

,'viso

" i'1 I
, I, ,

....

': ,'.�,Clé�ÚJ'; Ni-v�!dó
di:!'eb'J'i-�iT'es10 ('T' te.

Crip,Pu, ATENDE DIAIUAlVIENTE
.

'DAS 13 AS 16 HORAS.', ,: :,
,

/, ,TofiÓ' . t'Jf�l'd,O
,) j ,:p_tOcr-co.mêrcia.l

Carn!)os

' .. " . ..,:_-

,.

." ..

, ;
,:'"

, .: ...
::"

,i'

, ,
t' •• � ,I

,6: .

,'.

ENYIE. SUA CONTRIBUIÇIO PARi 1 CAMfANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA,' Ã ENTI'DADE F,IUIDA DE' SUA CI:�An�:
A�Socl'ação Pernan'l�ucana de Assistêocia � Criârisa P=fçiwQSa' ;..:.

. Rua do Espinh�ró. 730 -, Reci[e. •.
" :,'

Associação Sanat6rio Iilfailtil Cruz Verd,"-Av.Janc;Ura.l007.";"� p�
Associação·SaQta CataiiJ:la deRe3bili�!São- Rda c;7d. �iu.eQ(:O� ioa'�
Florianópolis... .' .

. ;.'
Instituto Baiano de Fisioterapia e ReumatOlogia ..... A:t/. Ge�o V!i�1
�-���, .

Sociedade Campill1citadck'UFa� daCr�� It'ilUI���-.aw.üW�
� �_�mnu. ",. "

........
.� ........ � 1tf'rh��\, • I � \i...a ......;_ �B�it ...6íI.. ·-l(, ltcr+' ,t.1

.Associação de Asslstêndà �Jcr4w,à tJd'ci�ostí- A.A,C.D. -Av. Prof.,
&�bcel1dino Reis, esq. Pedro. 'tolc4Po' .... -são Paulo. )

,Associação Ca:sa da: Esp:r.ul� ...k� lIupetatr.iz Leopoldina� 9-Santos.
Associaçãp N.ossa Senhor� d� LoUrdC$, fQ1�a à Sta. Casa de Miseri-

.

c61'dia - Av. ,Cláüdio RW$ 'ú:1stil, ,50 .;..;. Sarltos. ..

:\ssúô<'l!ção �iiti.t1ra. de lle;abi�t2� o;;;.;;> A.M. jL ...... Aweruda M�
.Pena, 2698 - .Belo Hod:run�. �

'�Pa:r�d4:��';"U.L-L��m-Qui�.1

,
,")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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kllnlult�re�[�nira o ," ��t�·Uf8':. a;:'��: ;e.lrd�\_
. Ponte Nova O/'{G) .�.- Por' Brasil a se pronuncíarem ma Ágrária - �estlí.o qe pos, do Prof. P1!ril.0,:'Cot�êa� ·à,(tv.'��re$··Ptíbli��s· parª,.' ���i.ão d.ã ·ix Expo�içiÍ.� j\. contra o "Estatuto da :rer· 0J.l':;\!1t:ncia", .de �4torl� d,e·' de Oliveira '.� AQ I?OOlio�li�t�.. ,qij'e,' ,��. elfl.'hOfaçâo·; da.,.� 'lei
g.rop�cüári� Industríal e Co- ta", que consideram "conrís- J). uenÚtio' de Proênça (:ii·. Luiz MeI1�onfiª' .q.� ffel���i .. a,gl:átia:; .sej,lÍlU . 'ouvidq� os
m�l"��r do Vale do Piranga, cat6Iío,·· socialista e. antícrts- gaud, Arcebíspo de Di!}man· . 3 .,.... Que' rearírmem '�eu alitOrés" da .obra � hoje rustÓr
realizada' em Ponte Nova tão". Afirmando que só deve tina, D. Antônio :de t;a;s�ro repudio lj,' qu,alci�e� Ú�i agro-', T!Ca': e' 'célebre "Reforma A�
3S·}'. hÍraliStas lançaram nm:" ser aceita á reforma agrária Mayer, 'Bispo de Campos, reformista de, car.ater :,CO&-. grá'-na.:i;_:_'Questão d,� ··Cons.
nlfest6 concíarnàndo tódas feita segundo os príncípíos Pruf. Plínio Corrêa' de OU· flscat'ório ou diri�.sta-,,' cQ�� c.iê11.êta1' .0'5 Preélaros P. Ge

�� .Associações Rurais' d� enunciados' no lívro "Refor- . veíra e economista Luiz fOl1lle �qit9; bem de�oz,l�� .�(Jp' :'Qe ,.Plbeoça Sitlga�d,;
_..;.._._-.,._.,,"- Mendonça de Freitas, pedem Ü!U'�zn; os 8utO�S do referj;; ;�po !Se '.�tfM.

que esses autores sejam ou- .: 40 livro, .no pronu.nciam�nt?' 1+ l\n�O..�e �tfQ M.a'S'er,
vidos orícíalmente IUIo ela- ':A Reform�,' Ag�ária

.

:Arüz B� dé Catl'lP,os:e os exi
boração da lei àgrária. nadra-Ivan IJuiz +- Jal,'lg�s. :QlioS·:S.�, Prof, Plínio Cor-
Eis a' íntegra -do maníres- mo sem Jango"; ',; ; rêa. de- '(jliv.eira e economia-

. to, assinado pelos Sr5.. Jo- '4 - Que. itiSistam )únto tà 'Luiz Mtindo�ça de Freitas.
sé Ribeiro, Presidente da

., .

_T.' .'".';
,

•

Federação dos ham'adores
FI. de Cana, 'do Brasil, Nazare··.

.

no R. B; Monteiro, Présíden- :
te da Associação·Rural' de
Ponte Nova,' Joaquim Gôn

çarves de'Assis, ttresidente
da' Associação Ru,;al de D.
Silvério e centenas de rura-.

Nossa .Coluna
_

Um Convite a Açao·.
JCesar Luii Pasold

"

Muitas vêzes uma amíza
.

'

de inici�cia em viajem toro
ná .. ".ê bastante sélída,

VERGU1'iHAVAM DA

LHA QUE TINHAM!
.

NãO demorou muito tem-
. rVaga. a':Cªde�'i�o:N�, 1,3'

Da Acadel11:à, Naclonal..d�: 'Méd:idna' .

;.: ....,'COIn
.

_0 fa!��i��hi�" do �of.' 'Rober·to·.
:,-Seg�das,·. es'tá 'vag��: d.a�eirài -.N°i3, e:, qÜ€
,

tem, .cQ�P J(ât��Q.ç"��lJ;d�'Rocha ·F:,::.rlU, . na.

'Secção .de M�didpâ.' Seridó" elh 'número. . dt::
· vinte os,acádêm:icós <itie.·1��grám,'a referida

·

.secção, 'a e.��a �agà'�pod€ip:··,.ooric9,rt�,· Co�;.
forme (Xii""Êstatutos:�qile�iegem �màis ,:vé�h�

.

:' iristltUiçâo:'lüé41ci( (lo Pà!s�;'-: '·�ê4jéOs :':-.cújc·
,>: teno�ê .

e':' :�bra·'�e.,enq�ar�in;:�n�;s�.ê
.

".s.eetoi,
.' d' 'M'd' ·'···�·;c·; ".,',_f.:\' r,,_"",," ,'. ',.,.,,:.'.'
.'

.

a. e lcma lentll,lca.··�·,,' :-' :,',< .. ', ,',.'. .

" .� <l\b��:i��,;�·�e&u.l�!lll��{�', ';;�§ : u}§�*i��� . �:'
lo' espaço: de: IioveIità. diaS� :;�n�ei'ram":-se :

.. à�i,:
.. '�m���ãs .

�� ·4i�: 2 ;de" ,Sei��br6::Ylnü:O:Ufo; p:j�"
�denab�'*: càdeira,'vagà ·;.c.6n�9f:rer·· .g�alquel
médico -br.asi;êlro;'te$iC1�i\�.é: en;"qual<:p.:er �S·'

"t�do' da:UiÚão.·
.

"
.

'

. ,·PQRQUEl.-NÃO·;TEhfOS. 'O 14 'BIS ...

�
. '. . '. , .

pu, c VUHUS VlaJan;t�s en-

ÓS
. ganjaram-se na conversa.

Pf.1sSa,gfMos 'olham·se" em Debatemos bastante o as

mptuo estudo, Surgindo um sunto, até que surgiu fi idéia
I)l�."••"'H\) l:0fCl')OSO' que íní- de lançarmos uma campa
eia á conversa:" pronto! nha para á fundação de um

estaM rompído o fio ínvisí- curso para tratamento e edu

·Vêl. "que·:, segurava, que .reu- cação das crianças excepcío
nhá .� 'vontade- de conversar; I?-aj,s de .FlOrianÓpolis., '

(J '��;"dJ,� ú� àl11lzade: A idéia nos animou, ape-
Foi .ó· que, ocorreu em' nos· sal;" dos lógicos

.

obs'táculos,
.sa }üljerri· de volta

_

de GUri· CUt;sos, �tc que iriam torriar
t1ba."Conllecemós 'pm cas'al ,nosso trabalhe bem difíciL
'e' sua.' filhinha. A simpatia

.

Apesar dé ,tUdo a· vontade
rcir '_ mUtúa.' Cóx{ver:saw,us p.ersi�dti: '!:anta que, .: hoje,
Á" �izade iniciou. O casal inci!:\uros quase silenCiosa·

.

. e·':�dnilrável. ó; dOIS, embo· mente {evid.en'��mente nsíssafá "voy6s,' são' jovens na ··a· :voz ··é fraca); uma simples
. parêiid!:\. E' não, só nesta,
1bGm como tambem no espí·

· �ito, :'0: que ficou bem' de
·'ino.nshadó. na conversa.

.No início da 'viajem,

o
.

conclomínio' Soiar D.a EUGE·
NIA e. o NOVO' :LANÇAMEl'I"T.o da
IMOBILIA'RIA A. GONZAGA, ap.re
sentandó à, família Floáanopolita.
'na, em excepcionais condiçÕes de

venda. Voce t.frp 4 B.nos de prazo

parl:J. pagar. Mas 'veja '.bem: este, é o

prazo 'de pagamento, porque dentro de' 8 'meses você já estará, morando em iiuR

casa Própria. E as prestações? Elàs estamo quase que ao preço de um' aluguel.
�JA:

. '. .

:. Play Ground. (urpa preocupação a menos para sua esposa)
.. Local Previlegi�'do (prÓximo a Colégiós) ". ,

" 6arJ],gem Independente (onde voce pode' guardar o çarro � os brinquedos das.
crianças)

� Con<tução à (Circular·AlInirante Lamego)
� Acabamento' primo·roso (mat�rial de' primeira)
.: Aquecimento de água à gàs (colocação de aquecedoz:es JUNKERS 'pqr conta
i 'da incõrporaclorã)

,

VOCE JA REPAROU QUE GRANDE OPORTUNIDADE?

I' �
,

"

,',..

" Apó; > 'ál�'uns instantes O

assunto' fof "ela". E nossos

no�os �migos contaram.�os
�ue

.

vÓltavaln- de Curitiba, . E ao fim .da viaj.m a me

ffi}de a haviam. levado parf!- nina foi·se, a jogar .beijinhos
exames médicos é inicio de para' seus novos amigos, que
tratamento.. Relata,raro·nos convérsàram con1 .ela, que a·

seu modo de tratamento pa· trataram co�o' um'l pessoa
1,'a 'ci)1ll ela. 'Ficamos maravi· . normal.
ibados' pela mB.qeira

.

comó Os seus beijos,' inocentes
é�n�uziam a._"e,d�oação d.á" e puros,.,eraro uni convite à

menfu_a. AtI'av�� das': horas AÇAO!
que passavam, pudemos, --------�

eop.statar que' e)a -era, trata
da:; pór seus Pl:1:is,. cQmo u·.

· ma pessoa normal.'
..

E nãÍ sÓ isto; ó. p,i,"inéi.
pa.l .. :. ELES ·NAd 'SE EN-

, Nosso
.
povo, o povo· de.

nossa tiM, é bom, Saberá
efitender problemas e tris·

tezas dos pais da crianças
excepcionais.

. Noss\) povo, estanios con·

fiantes, colaborá' com' os
pais de excepcionais, por·
que êles precisam da ajuda
de ibd�s; p".l.ra sua feiicida·
de.

.

, .' :'

..
.
1

::
"

..

' I. '.,

: . SABAÚ0 :D.lA: :. '1'5' :" ',COM', iN·lctÚ Ars'
22,00 HORAS"G����_NQ çt.�. -----.,..��---....,._�.............'"'"!'------,O__",,_.-,·.

-

..

�'-.

-!----o ...BE .REC��A��' ��: "i\Q�r::�b�rA ':, .;
,
.'

.

. r re:�,.i .

. en '�e
. ":':.;,

"

...'/ .. (�·<·'.$:':';;'.,;�...;�-"i':',��� :',:, : ',,r ':�;.': CUll::ETtBA'-'(SIS�; o presi· ,l.neira :do' i31soado; cttirà:tte A f.�mUi'1 Paulsen é. a ia·
denÚ� da:"Mi;são . Btasileirfi· "d,ois án03,':� :cômo ':Bisao �i'. milia. mais fácil de conhe·
dO Si!l; ;Finli, :B>Páulséri;' 'a·'

.

-êineq ..ano�, Ip�;eseÇiendo. �Ul);' '\eer .nó, rJmudo. Como já foi
nUDQ-io\l .o:n,t�m:. �l�.e ite·. e' a: qesif?.ná,;_ã,Q' cot:nQ :Ptesiçl9tite .. �m9 po,!' U::'1 auto�' dC33;:m.he
sUa família .vbltarãq abs:Es�"_, dà 'Estaca, Wüforâ:, .. 'cargà·. c.ido., "'As "ações d8S filho: .

taa:.;;; 'u-P.rdos· na
.. próxim� .

qqe'é�e�e!� �o.�s�:r. chan:ado '.n1ostranÍ:-o.que os pais são".
seguridá·feira.· Ele, ser.a .�t:i-:', para, esta presidêqcÍ!h�' �" �. ;'Eles irtadiam as ve:'tudcH ,

c�(tido por· c: Elmo-rUmeI, � .Ambos;' o'�presiC:lentê' e ·se·· dUma família muito feliz
como já fói 'anunciado re- 'tlho,ra Pa:u1sen:'s� ,fói-mai-an:t� S�ntir�m0s muito a f'llta dê

(.. C€ntemente· peÍa".Primeira . pela t1I.l.ivér�i:qàde pe.' Utah; les,.E,) �o Presidente Paulsen.
Presidência dà .igreja:: " ela'. ctepoi&' de ter estudado .

di�eni.os:
:', (:> 'p.resideJ;lte

.

Pàulsén foi U!1 Utrlversidacte de' }\iinÍléSó- " "ADEUI? 'A. 'lJl\i GRANDE
'oomeàdo ,pelac'Ptimeíra Pr&' tà...

.
.

",. PR]1jSIDENTE".'·
sidência:· para' 'ser o' pies!, .

.

dei:ite'�dà .Missão· �rasileir'a .
"

do 'Sill'em ·19{1l .

é serviu cU::'
.' ".

\. ,'."" 'I-
•

'ugentemente des�e',' sua' no·
,.meàçij.o; Durante os três úl·, .'

timcis"anos; o'progresso' da " .. ', .·.C6tn;t�ina. �áquiha. de ,�screver.Rer.lün- .

.

Igreja dé Je.sus Cr{st'Q dos", .

Sântos dos: �.U1thno!'i- Dias: gt6� � 'm€!s��� ,�l11', Armário, e' 2 po ralla:

,,�. ,,' :·"',:��':;�;,/>-:;�T;·:;::.':�:, :\",;",:,-;.. :, ;;' ,'�. ',��'. ,: :'.' '':',;- (M<?mrOn)'rtos:.ttês' estados... tudo :âe imbuia'. '-um cofie·de ferro. um Ar .

.' ,Fern�Q '.J1íiij1icu:es'i ,:Silvá': . ;iI< ·"MónseôHtii sulinbs do . BrasU foi· tanto ,'.:' .. ' . ,..'

d f
.

.

/
"

. :�.·;�.·I.·P.nP"an<.:.�:.l.'.,··'iA.�· :.d.�.. ·P'��'�"'l'g:··:�:":::;"::·:'�:':�.:��,..,·.·,IL_,,·,;.',_,�.:.;·.:,.�.�.T;e..·�.:h.n.::.;� ..·.:.'[!)'.:,:.'....;::•......_.'.....""'... >;;; ;' .•....'.:. ����o:e'i:;1":et".,!88:i.' ::.v� e �tçà prens? e erro. P;'êço de ocasj,

I! \;.L ti'v í3 :lo Sol"" .'�� -1"' "''''� ;1'liétJ..wnt. bonVerSQS .para.' á. '.'Igreja. ", ..,', V�r':,e ·trata��nâ.loja A Br:.sih:ira err
-." �'�bmêniá" dá .;&h'v�:"'��ha :� ',c�éin-eiHe<a� ,QuatrQ no'vas 'capelas 'fó- '. . .

'
.. ,', ".

.'
" ,

"'vere';>', ...,: ''''/ ::>:� i>��''':? :,,�.�:;;';, ''':.: : '�': ':'.' , ,'<'" :���-C���i������dent�é�r:a�
. frente do Cin� Glória; no. Estreito,

,,:himInio Martins 'viéira ,.__.._' ..Raffs . sa, Londrina e Pôrto Ale-
. .". gre. Màis quatro estão a'

� 'irniiruo !tosá _'._'
.

Cae,ira. tua'1i:nerite sendo éonstrúí·
,Finna 'lierr�ta é Cia:' Ltda. _'_ COnSelbeirc das em Curitiba, Pôrto Ale·'·

M·
\. ..'

.
.

-gre,-Canoas e Pele tas com

"
,

.
afi'a' muitás

.

o_útras' .sendo' plane·
d

. i

!.:�a D. .e P;rod. Nac,.: Ltda."-.- Servidãc. jaúas para õ ano. ql!le vem.
. b programa de construçãoLauro Linhares aqui no' Brasil constitui sà·

F'itrna Maes �oidiIi Ltda ..
-;.o. '�rgio L. Fal- menté uma pequena . parte.

.
.

d0 ,prógrama 'de construção --:-----------�-...,....-----'----...-.---

:cão� 13 .
,.

de tôda a Igreja,.a qual com.

F':musirio M. SiqueIra �'�Silva' Jardim· pleta uma capela em 24 hlF
; Flavianô' 'cardoso e ou,trbs _.-'•. Menino Dew raso

(
'
..Flodoaldo Silveir� _.-'J:osé ·Boi-íeux.· ".' o Presidente Paulsen··nas·

.

.'. '
, .

"
.

'

ceu etn Springfield, IrB.ho,
.
:hodolina BaUasteld � Siqueira· ,.

. 'e casou·se com Sara', Broad: ê:
..

'Flormda Lop�s 'Putta:�Dêodoro
.

bent'no Templo de Salt La-. :·rem o� pr,azér dê rarticipar..
• I

-- " .
•

ite City 1:1:,26 de junho de ." '
.

.

c�lorind� ·Mehezes'de. Aq4ino .. -.-· Dr. Pjalfuf 1946. Eles têm 'cinco filhos: d� Ca$ãrtlento do s'eus filho.
MoellÍllani} . ...� ":

..

"

'
' .

.'.
.

David,- de 1'7' anos, Shauna,

Fl
. "b la d Q�-

.

( ;l\'Ir···· d'
, . de 14 anos; Margaret Arm, de"

'. ons,e· os OOIltos ,- ,J.VJ;9J;to .

.

Q. 1Vloco:ê 12 anos, Susa.n;· de' 9 anos·e·

lhótiste�q 'Botba: .� 'LattrQ Linhares Louise, de fi, anes.· , '

,FonuD:ato Âildrade �··Laur.a.'Meh'á' "

o President'O Paulsen dili·
gia uma firma' comerci;;d'

. Fortun<;lio: Andrade: _.', F�rthiga'
.

.

juntamente com ,seu· lrtnáo·.

·F:ránceli�.Aguiar �," V.ru,d.�m,iro .C9�ta.' .

.-

'Abel E.- Pa'Ulsen 'conhecida
. . .como "Finn ,B Paulsen Qun·

Francelinà D.' l)iaS<� .T6.�az J. dos Sanwt tracting Co", Ele serviu co·

Francêlina T. da,' Silva FrE?'Í CanecA.' mo missionário aqui no· Bra·
sil de 1941 a 1943, e antes 4e.

· :Franéêlino :A. C�bral .:,_: }oáo MOla .E'spe�'}rr ser chamado' 'a prestdir li

F1'allcelihQ BaldóÍrt0.Silva,'#- Morro do Mo.. Missão Brasileira do SUl,
.

,serviu como Presidente do
Quórum dos E'ltle:-es nas·

Estacas HUlside ,ti Sa.lt Lake,
como Presidente do. Quó·
rum dos Setentas' na 'Estaca
Temple View,' como éonse.

'c' )�â�' �0�t:e�6i/:r1E?rihÚn1 ióuseLi·:.'d� ·':i�iíqui�S. oér�a!(: um mótivo .

,

, '.'::;',; O,' ,.�. : � '-." � 1";",,��.,1 ,
•

' ".: '-.

'Fazerllos' qcies'tció absoluro··8e oferecer fopídez e' eóríf6rto:: outrp,.

O:', :'�'. "'"�_ \,'_ .',4
�

';' .

.
'I"

",.;' � ", _',: ., ",', t' " ,',,'

o ,}olkbts .ncro' Gferecià' 'nado:·disto e nunca' veio '0 ·Florianópolis.'
ALrdC:Cipi��r;·Jé��,tdd�s· Ó&,:�\os,':(�lsa ·.�e �utro� não fOzérú)

"'.'�.': '�6s'xneIhQrés' '�0r��':Ó ';Q����; é�q;ciif:; pad�po de cOnf6rto � .

�,
i

'.: rapidez: ,,:çGh���UEi 'pr��ábd�_' ,o; �(jc-Ç�zei�',' .'. .

.' .'" ,

" �

.: •

-;

',' ,
'... ,,' � ,,'

•

• ".' :t

.

'.e A gjl.rôta f.il{la deles, acom·
'j>ahnàva,' 'com . olhar: dôce �e
"esperto' os rUais diversos as·
· suntos ,

.

abordados. Triste
me!lte' c<:)nstamos ser a me·

i nma, 'retardada rnentalmen·-( te:
.'

.

....

Idéias e ·adesões. pl:!r8 a

campanha p�dem ser envia·
das para' CaiXa Postal, 669

fpolis, ou a 'rua Silv.eIra dá

Sbuzà
I

11� '.
.

"
.,

" ".," Sua' ,Casa Propri·a :finançta�a .em 4, Anos'

J "

'�, ': �

Moça - AuxTar de Es�(t(:rio
.PTí:cÍsa-se que tenl:a r:ra�ica de ,CS::T�t[

rIO .(; seja dati�ografa. .

"

\

: Cartô,s dé púrr'rio punho com r2ferên.
ci� e idade para,.cabui,Pqstql, 507.

'.1. Partidpação'
.,José. Yládi 'Che:rem .E�pidio/J; da"Rosa

.
e Senhora' e Sephora

o contrate

�
,
..

: ;'OAPf,� �JCÉOl\IAR
,

"
. . \ -; "

fLU..

A R TO
,."

.

... /, '"� t

.�.

, , ': ../',6 d� Agôs:q de 1964,.
Rua: Mal. Gui1her,:l-. Fr:o�is .

Rua: S:h�os Sataiya nO 3�4 -. Es:reitc-

j t ",' " .' •

.

l

Mach.ado.�· General Nés�'Ót.
Passos' .. :'

".. ""-

FrandSGa Candida Ferreira -� Pa�r�.
, SChl�edei

.

�

,

Francisca' da Costa.C�btàl -. Mott,o do ·Mó·

,
"

DRA:.EVA .- ClINICA"'INfANTJl
".' C6mÚi11ca a réaberfu�à'de s:u consul·

.. : tàri�:� .paitir de 17/8, nQ"c,:'njun:o 207, de
Edifdo,.: JULIETA;"-Rua' :ér:enimo Cop.lho'
nO.• J2:5.,� ..'

.

, .

cotó'
ti' ...

Francelina 'J.
:..

.

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

.cotó '·Co.mnro,-.tasa.,< ••

. . .

Gf!S.� f.hJSTl>hRÁ
.

r'11\.1S Il�RATO!
PORQUE?

,.

DE?

" Em zona residencial pró
;;:imo ao centro.
Ofertas com dados ·;::nn1-

:;' � , \
"

.' I

A. GONZAGA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Decidiu a diretoria dio Esporte Clube Me-
,

'

> .: , , •• :. ••••• .' ._�
-

••-.
---.-

::=-.tropol, iniciar viagem hoje
<
com. ,des�illo : Cª>rj,0me"S'ê�I,onrsfp Inipo ga '

a Curitiba, passando por n��s,�i'��p'it�l .. ,': ;.? .: <Ca�'ávanádeu a�eus ao tituleo clube representante catarinense'; na, NJr, ... '
. :

. :' ,.; �
.

"
,,\). .

Taça Brasil não contará cem ir�.e��s:;. �.,"; .: .0: ';' . dfff.emoor��apara o .segundo prélio interestadual, 4e�e�.:···: ;F�r�e""d�: �ar2' o panla� Na preliminar o .Cartolà,rilo portanto a,:p,r'2S€IV�a.r-iSe ·com':'.;s:ua', m'ê'::�,. '� RâP;9S'·,:�;6;ci��lcQ'.,reali3}'),- foi derrotado 'de 'n ancjt.,�
J'.or formacão. O zagueiro "H�ilton , q'U€ ).:.d§;.!·P�:f�?ijiéfq�:·-3a:.fe:�a, supreendente pelo I�d1YS-
, .:.1 ". "

.' ".
" "

no=estádío 'Sà�ta Catar,ma, trial, _ pela .' contas-em de.ficou de fora da primeira par.tida:' realiza-v; i:'i�p.r�s�rit�çaó 'do; ,Gata- 4 x 1 depois de ter conse-

da no estádio 'Adolfo konderl ;a'êve:râ/� ..

'

.
V?Ti:8.·.:gà� :A.r,,':,:deu 'aà.e�scde·· guído ótimós, .res tl�ados

.

"

; <."'� j'
.

,.:
�
", "rr,p:itiV:Ó';,qi,i)i:r;;i:to, as','súlts_..às·- contra os chamados '�gran...Permanecer rnars uma ve� a;,margem 'des..:".:: Pjiil.�õês tt�.'!!:'éou.ci..]ii_sfar, o des" da temporada.

.

te encontro devido a uma forte .contusão /'�í��rd :d'��ll,�'J;eiP.porâ,dà... Chiquinho. 3, .Edso', mar
. '. :,-, . . ":

.

" F;in - contraposição'. do' caram para os· rapiues 'dade que se recupera lentamente.' ,'. ..... ; parilà.' R'aindS; �oritiriua .no Escola Industrial, en juanto
---'--.--.'-:--...;..... páreo, tôr.�iiríáo,; para que que Edson marcou " PI)."1-

.
.

'. ".

\ .

o Clube>i:ioze' de·. Agôsto to solitário do Oart.ila.
.

Demar�a a��tará HercHio X Barroso :; .' tropece �g� ,s�ús próximos Após a realização .destahV "..

.' co�promlss9�. .

. rodarla a loa do r'�tur�".'),A diretoria d') Hercílit pondeu negativamente: in- ._, P'J.ÔgO .entr�"P.aúla Ra':' ficou sendo a segt:int() aLuz de Tubarão telegrafc.u formando que.wai�,er V-��l� �; ,mos .e'. Cat,àv-aria ·dÔ .. Ar, fvi classificação nos princià Federação Catarlneme de ra havia sido e�ca.rado para Irricó 'em 'triOvirtl.e!):t;:tç}io, a- pais postos:Futebol, indicando· o nome dirigir 'd0njingQ. '\ pr$iio >.L p,'ratlà:t'do\:érti ;��heio: a. boa la IUl,\'ar _ 'Clube Doze.do' apitador Walter vieira . Metropol X.,:l'4'4�Wgá, " pela' ·.1·assistêri�ia�qiie,. presenci('u de Agôsto com? p.l1.para dirigir. Ó eo�e.io de Taça Brasil:
' "

',o' sim d�sênr,Óla'r. '.' 20 lugar _ pa.ula RamasdOmingo entre a equipe Em vista, disSO; O� ; her,.. .

;. 3 'x 2, fdi 'Ó.'plooard fi- com 3 p.p.hercilista e o Alm.iL':J.llt,e cilistas solicitaram. C�riicn ' nàl \.favoráv�f ào elenco do 30 lugar _ IncustrialBarroso, em c0teío Que Demaria que seg-=ndo 'no- Pa�la" RliJ;rios-,. c6tn tentos com 6 p.p.vePt sendo ap( Di'ado como tícias deverá mec;m'J' ser �o assirialadóS�,.,àtrà.'vés de' ..r. 40 lugar _ Carav,-ma doclássico da rodada. apitador do clássico' d�sta MartiÍ's, ,.À1bel;to e,'Rogério, Ar com 8 p.p.Porém a Fedel'açãe l't·s- rodada. tend'o 'Ad;aJbe.rto e ,Dilma, 50 lugar _ Atlético ccni
cori�ig'1adb. 'os�:. 'ponto:� do 15 p.p.

---�--------\-------......-

Caravana: do Ar� .. : A próxima r0darl� mar-Lanlon�nho no fuf'ebol catRri"én�P.l Aroi1ngem,da'dtipla Hu- ca patra hOjDoe: Atlét1Icod x
.

," mUto'n. B�rreta. e Milton Juven us e ze x n I1S-
riJ"ltia"'s e futebol argen;" t.emoS do 'Prado. trial.
tino, custou aós' cofrÉ�s

.
do

clube barriga"-vêr.de 8"inl;o
� pprtância� de' dÓiS. "'-:riilh6p.s
e meio de· cruzéi,�\}';. .' 1',..1.0.
zoninho,

.

coino .:s� -

rec')r�ia.
estava vincvtilado ao' 'Bd
tâiJ.ia do Paraná,'.

_,": ,

/7�\�-;�.\- �

':": , , .. �Avai derroleu Comerciário em
. ciúme, :e' Hercillé manteve a

.llderanca batendo o Gua1á
, .

" 1,: equipe do. Avaí,' ante-' agradável.
ontem .": reabnltou-se. de

. :�,
.

seus Insucessos no certa- .

m�. da la. zona, .levando
de" vencida" a equipe . do
Comércíárío rio reddto do '. Enquanto isso, em seus

vice-campeão' da .
LARM, ·:dominios, o., Hercílio ,Luz

PQ� um gol consignado por
' derrotava o Guatá, com :o

Rogério.' Com tal derrota, qual. empátara no turno.
a situação do Oomereíárío Marcou o quadro tubaro

para a classificação' 'pal'a nense 3 x O, conservando,
as: r'lisPl.lt.as da fase final·· assim', a liderança que di

do Estadual, não. é "nada vide com o Metropol .

Cri- ,

,--"", ._.' _J.......;.A�ÍI1IIIIM...
.

A di�et6tia do' São Paulo

Futebol Clube estará ho

�énageàndo . a. .ímprensa
escríta e ratada no 'próxí
mo. dia 3:0;; ciuàndo· reaE�
iarâ; uma. churrascada no

'·terr.e.no . de ''iProPfi�dà.r''',
d{J.be· ali" no

.

'Largo "ria
-. ","

, "

Bandeira.
,

Nesta. ,oportunidade
.

o

presídente
:

do. Sãe Paulo,
sr. Osni Costa, yai expõr
aos homens de rádio e jor
nal o que pretE''1:c"e realr

zar para
'

construir a sede

do �lub� sampaulino.'

verá' indicar' o- treinador
da seleção floríanópolítann,
que. deverá ser' o ,do clube

.

que
.

'se 'sagrar -:campeão,
pará, rorinar o. nosso sele
cíonado que .ínterzírá nas

'diS];)ut::is do Tb:r:�roi ,J.V0
'V�-l'ela a. ser ;" desdobrado
em "ioinvile.

'. '
..

x x . x.'

,VEN{{EU .
O

HERctUO

A. dir'etoria do 'América,
de Joírrvlle.: vem de contra

tar o conhecido 'desportista
Euclides dos Reis, nome que
sé �onsagrou no fúte'bol
c'ataririense, .

atuando l�elo
América Futebol Clube·: p,nl

temporltda passadas. .

, ..

Etj..c1id�s, foi contratado.
para servir de auxiliar. téc-
nico de Helio· :?imenteL , I

,

x .,x x'

'. ,

A
'

diretoria' 'do Nacional

de Tuoaiáo vem de dispen
SM- .

três jogadores de suas

fileirás, éom o propósito de

co·ntrat.ar· outros de melhu_r
categoria. .

'Trata-se ·de Alamiro, To-
. I

nico .' e Abelardo.

x;x :'lt.

. .

. A diretoria do Nacional;, Rio -:-:- Agosto - (Cortesia da Cruzcircde Tubarão, vem de .m.ar- d S 1) d d Flcar uma reuniã<;> de ASs'erri-
.

O,'. U -'Apreciei _ emasia amente o �c

bléia
.

Geral para hoje;' X FIu, tanto Pela movimentação, pela disci .
oportunidade em qUe' vá-

.plina,. q'�ando pela ·.técnica· apresentada pelo�rios a<:suntos referentes. a

administração do' clube, dois conjuntos. O Fluminense foi mais téc�1.
serão debatidos. . CO, é verdade, e obed"ec€u um plano táticc

do princípio ao fim� repetindo sempre aE

mesmas jogadas,. jogadas essas exigidas pe-,
lotécnico Tim. nos treinos, e .que têm dadc
.z:esultados positivos, como o d�ram no cBan
gú,' quando Tim: lá estava.,

.
x ,x x.

o
.

campeonato salonita

da; cidade vai �r andamen
to' na noite de hoie, com

� : mais, _dqis encontros. Na

prelíminar jogarão Atléti
co e J\lventus enquanto
que .po cotejo ·de fundo as

sistiremos Doze e Indus

trial. _

O ava'1.te lnternaCl.lrJ8J,
LaTlzoni'1ho qep,)i'3 ele 1"2:1-

Uzar testes e 8,p1'oval' lia

-sqtripe-ua-AssnC'8,cão At,é
tica Tupy, foi contr�l_tado
pelo clube car,:,l.l.TmniSe le
Joinvile. o avant0 OEe pas·
sou pelo São PaplJ, Co-

:-��Avafem GrandeÃfjvidadp.--
.

..

. Êstá
.
a diretoria do Avaí mais do qUE:

nunca emPenhada na e1evac8o de sou natri·
monia. c-om a cons+ru�ão de seu estádio e se

de, oue;lvão �ér erguinos em t,prrenos própri
os.]oca1illpdós ao lado da Cidade Univ:-rsit{
ria n�l Trínd8de. pãrq .t::Jnto vem a di't"('!tórlt='
do" "i\ÍI�i� v�'7.PS Carnnt��()" rio insti�pir inte·
ressflJite TITTTLO PA'rRTMONIfL' flue fará
db seú poss�1ido� pronrietário do clube caIr

direitó a tôrla sorte de regalias para si t' sua
faÍnília. Melhor ainda. t�is tit'111os dar?'o di
reit6 a'concurse-r a prêmios f!:lbn1ósos" �bm:c

cihtb ;�utobiOveis e cinco televisores peh Lo
teria 'Federal.

-,._, .. ,
" '. Há nduco foi eleita a romissão de Patri-

. Walter V;le�ra1 árbitro do 2. J.ç:g�.,�"", .

nlô�i�"do Aval. ficando' ('OP1Posta dos psonr-

Mefropol X MiUi�"á,. ,;;J:i':::,:·. ;�a��j:'C�:!::��:�::i':ic!:n�:o�d::::id�:Caberá ao jovem aplt!;1,- voltarao a :'s,e�: de.frq}luar ,
.

.

d S I OI'
.

dor Walter Viera, ,perter.- Maringá .�, r..• ·:.,e.:'�����,��·",.�··,
, lio Soáres,., ,secretario, e r. . au· 1V€lra

cente ao quadro de árbi-
" .... tesOuréir0 ..

tros da Federação Catari-
nense de Futebol, dirigir c

�-
...

'"

encontro a ser travado 11::!- 64\ S m'A 011 .' A t' � � t� j fl li ,�'H,!j.tarde de domingo na ca.-

pital do· Paraná, estádJO � E�TAO .P�çJ\ LAFE ZI'!" 1Durival de Brito e Silv�,
,

quando em match deeistv'l

x x�x

Raul, jogador que foi
acidêntado na lamentável

ocorrência' verificada en

tre Laguna e Tubarão com

uma caminhoneta que

transportava alguns joga
dores do Hercílio Luz, eÚ
contra-se totalmente recu

perado,. tendo retornado
aos treinos normais da' a

gremiação sulina.

"

----_.�........
"

x x· x

Palmeiras à procura dê'
,

.'"

um' oresidenfe
o atual presidente

�

do Foi então. "apontado' I)
Palmeihas Esporte Cluhe nome do· dr. ,João de �or

de Blumenau, Deputs,do ba, para sucésSor: do' <;0-
Abel Avila dos Santos fez nhecido Deputado' Ab�l
sentir aos demais membros Avila dos sànt��':' ,

de diretoria que nã.o . prt- Agora, em r€'cêq.�e'. re)l
tende continuar dirigindo nião, tamb�m.:.:O' ,dr., iI�o
os destinos do clube alvi- de Borba declifibu>'do cO!):-

Corri· a realização desta.

rodada,
.

ficarão . faltando

apenas' �ais três rodada.s

para o t�:rmin0 do certame

regional.
A segudr, a Federação de-

Comentávamos, eu e Daltir Cordeiro
nosso conterrâneo, a capacidade técnica de
Tim, explorando minuciosamente as fa]ha:::
do adversário, jamais utilizando os ponteiroE
pelas extremas e sim forçando pelo centro

'. em penetrações 'rápidas jogando a bola em

profundidade pelas costas dos zagueiros cen

trais� vaIendo�·se -da velocidade deste valen·
técAmoreso,. e dos lançamentos' primorosoE
do notável' Joaquinzinho. Os adversários e

quivalerant-se é verdade,. pois o FluminenSE:
foi mais técnico, O·Flamengo foi mais fibra
e mesmo ·com 4 atletas sem condições de je
J.o, forçou o r:itmo do jôgo e se não chego1J ac

empate foi -devido a: personalidade da d'efen
siva:tricolor que nos momentos dificeis soúbe
mostrar a sua fibras e lá estava Castilho, v€

. r
'terano e respeitado.

Dois jogadores, Airton e Carlinhos, en

'\ traram em campo com o braço enfaixado
Nelsinho e Murilo ç_o,m entorse, e Ditão con

tundiu-se indo para a frente o que na verda
de permitiu o gol único da partida, pois o za.

gueiro central possue' excelente mobilid'ê.dE
e recuperação.'

O triunfo foi justo, embora o empate �re
miasse melhor esfôrço e a bravura do F12-

mengo, onde dispontou mais' uma estrela, (

novato ·Amauri, que j-á tem pinta de craque
Armado num 4-2-4 e depois 4-3-3, c

Fluminense mostrou reais posssibilidades de

.conquistar o titulo, se jogar como jogou do

mingo. 70 mil pessoas' que se mantinhmr

quietas durante o transcorrer da pugna so
se entusiasmaram.quando Eunápio de Quei-;
roz, que foi um bom árbitro, deu t> apito fi-
nal.

O gol único da partida foi inapelável 1:;cJ

ra Marcial que ai:p.da saiu para tentar a de

fesa, mas Amoroso foi mais rápido e marcou

como tem marcado outros tentos neste cam

'peonato. Parabéns ao Flumnense e aos br-

. ores do tricolor pela bonita vitória ..

•

, R.lVERÁ ANSIA Bt COMPRAR
O 'SETOR MAIS BAiiM,TEIRO DE

.

FLQBIANÓPOI.JS SERÁ
ONDE?

.

POR�UE?·
verde devido os seu,s inú
meros afazeres.

vite.

Usina de Açucar Tijucas S. A.
AVISO

Achàm·Se 'à disposição' dos senhores acionistas, .110 es

crito'rio da E�presa, os documentos a que se refere' o art.

99, do decr. lei n.o 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

São João Batista, 28 de Julho de 1964Fed.·era.cã.o Cafarinense de
Basquetebol Eduardo Bl'ennand

César Bastos Gomes

Valério GomesNOTA:OFICIAL N°64 deracão, para a seguinte
ordem do dia:

1) - -Homologa"ão dos

vice-preSidc'1tes indicados

pelo presi.rlente. São convidado:s os senhores acionistas da Usina de A-
2) -'- Homologação! de

çucar Tijucas S/A. a se reunirem em Assembléia Geral Oro
filiacão de clubes e ligas. dinária do diJ3,:
3)

>

- Fl'omologaC'ão do 1 _ Relatório da Diretoria, balanço geral, contas de lu
calendario 'para o corrent." cros e perdas e parecer do Conselho Fiscal ao e�ercício
ano. findo em 31 de Maio de 1964.
Flori a.""ó1'}olis, l° de Agos- 2. - Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

to de 1964
\

3. - Assuntos Diversos do interêsse social.

Gilberto Nahas enfreviStou' o.Gover·
nador Celso Ramos no Maracan,ã.

CONVOCAÇÃO EDITAL

De 'conformidade com .o

que preceitua' o paragrafo
1° do artigo 40 do -estatu

to 'desta Fer'lel'Mão, ficam

coilvocarlos. tr,"')s os clubes
e ]ig-as filiados n!'l.ra a A �

,S'!i!'M"F'T,ÉIA GH:RAL EX-
TRAORDINARTA, aue ::;e

'realizará as 15.00' horas' do
dia 15 .do' corrente mês
na sede provisória da fe-

.

,
.

,
• f

I

No��o ';colega Gilbel10 Naha� teve o

Ipl(�hmidade. drt malllter iCOSldial palestra
co� o Governador Celso Ramos no inter.
valo do cotejo Flamengo x Fluminense.

S. EXCIA o Governador. encontrava
se sentadó nas cadeiras especiais, pérto dI
Tribuna ·de Imprensa, assistindo como qual
quer torcedor aos lances do s.ensa�iona
FLA X FLU ..

.

Perglmt�do se estava gostando ((a par·
tida, S. EXCIA declarou. que até.o moiI,leOn·
to não tinha visto nada pois. o plamd até er.
tão mundo, demonstrava equilibrio�S;, EX
elA democraticament� conversou cotn GU.
berto Nahas, demonstrando mais UIU8 vez ,

seu cavalheirismo para com a imprensa"co.
mo só o são aqueles bons despotti.stas como (.
«oi o Governador CELSO R4M0S�

,_�_ .. "_ ...."" _

. João Pp.dro Nunes
.

Presidente'
São João Batista, 28 de Julho de 1964.-

EdWlrdo Brennand
Valério Gomes
César Bastos Gomes

Reproduzido por ter saído �om incorreções no 'origi.
nal. 18-8-64

..

ALGO DE BOM ESTA'POR ACORTECEI
..

AOS OUE 'NÃO' PODEM ,GASTAR

"..

-·PRO.GRAMA DO M�S�
Dia 15, - . Sábado:

.

'Baile 'de Encerrame'rito - Traje Gala
Dia .. 18 - Terça-Feira:
cinema, - Assassinato em 45 RPM
Dia 25.,- Terça-Feira:
Cinema - Anel dá Fogo'
Obs. -'Reservas de 'mf3sa� para as festas de ·aniversá·

. MUITO!

PORQUE? ONDE?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Da "War Resisters' . In�er
national" recebemos. a se
guinte comunicação, a res
peito dêste eminente sábio
alemão, à qual ' pedimos. a
êste diário pre�'1r

.

cordial

aC1!)�, par.!l o-. GtUIe. o:lie:!1e
cerno-la tli'adlll/Zidlat]ll9d"aJ o'

vernáctllillo, aos> ·cillrgn(l)S. leito-
res:

"O sábio. e pensador, au

tor da obra mais significati-

coNVflt
O Grupo Teatral "PIO Xli''', te:n::t a

hoara de ccnvídar V.S. e exma fi:lmiliia,])8-'
ra assistirem sua 1a ap�es.entação' (){:iieial
Dia 15 do eorrente, às 20' hs, no sa]ãó Par·G.
quial do- E�reÍ!tó. Entrada franc�<-� mtlSieé

'

,
.

- humorlsmo .� artedramáêiea.:

Edttal de· Convoc(lcão�
, ',. - �', 'I- .'

o Chibe Doze de Séte]�n:hre;de Cap{)ei.
ras pede a inestimável pres�nça dos seus-as
sociados na Assemhléia: Geral Ordiinária, '�.
:reãlizar-se no dia 16 domingo pr6:xirna" às r
horas que tem por' obj.eti�o p.'elei�ãó ,da dire�'

.

toria para b ·ano 64/65. ".
'.', . ,.

'-;-"

CONVirE .•
s. R. Ente do Sa'mha

Tem a honTa de convidar'V.S. e E,xma
familia para à baile que fará realizar nos sa·

Iões da S.R. 15 de Novembro, no dia lf> df
Agôsto no próximo 'sábado ,com in�lCio às 22

horas, õ qual será a brilhantado pela orque�'
tra, Vanderl�y e seu Conjunto.
A Diretoria agradece o comparecimento

15,A

Dr. Júlio Doirt Vi'eiJa
Comunicação

Comu.nica a seus· amigos e clientes
. mudanca de seu consultório. para a :rua Fej

.

pe Sch�idt n. 51 sala 50 -. Edifício .Jaqw'
line (ao lado do Hotel Cacique). '

J-, _-'_""'_
-

•

Vai Construir ou Reforma?

Consulte Nossos Préços
.

.

Inll. e Comércio Metalúrgi:ca ATLAS- S. '\

Rua: Deod01�o, N.· 23·

Filial Florianópolis

VENDE�SE
Por motivo de mudança, moveis em

perfeito estado.
Tratar á Av.' Rio Br.anco" 68.

..

voa d,ii! nosso sécUJll0 sôbre a l1Il.l..1tl'J.OO não reconaeeem sua buição em.� CIlU 1I1lll!llll:
gmel1lta e Ia! pae, vilve páfbjl1e dmdaJ para liJom êsne paeí- ouú$ que, além <ll.e> llie· asse-
,e esqueeído, em 1mla conãí- .fis1ta porque .. IWo sa)fl� gul!8l1' adjlllGla m;ib�rial até ae'
çã® que ralÍlal�) lIllIIi5él"ia.:. qi1Qe1Iiw é ele nemm Ironl!lel1!lill!I.'l a

.

fim �.�, seas. ., e�rrà"
E' nonagenário e 'está pros- sua obra. Quem hoje lê a o reconhecimento do

"
seu.

trado em um catre coberto
•
sua Biologia da.' guerra, cu- g.raI).d� hLbor._em pr{)l. da a

com batas e cobertas velhas, ja primeira edição publicou; �mação entre os povos
. num Cj:tlaxtr0, esjJ:uew@> S' es- em Sméeia �r eeasíãe, de' q.ndo· . se aJi!_va em. pleno
euro. Não perme Jj)0llt isso S1ll4t lhllgan,. emID avíãe, dar Ale-' . �r iIitele<etllLal. e a 'reparaSU<l.· lucidez e seu (!).t;i�o

.

manha?
.

..:
.

',. ç�' de Ulll!ll esquecimento
manifesto das vícíssítudes
que teYe de afrontar como

sereno de "ser humano' que,
fe�iz,

•

confia no future"
(zukunftsfroher Mensehj.
As gerações jÓV611S' do

P O N T:'Q

DE'"

.. .ENCONTHO

ÇOM.
ANTUNES

SEVERO'

É

é�qu.'êm�itR
. cde se1l1l desa

:100 à& fôrças; d'0 mal, gerado
lfaIS, 'cde QWIS gue:n-:tras ':mun
alIiai& Re:fumo-mne a<ij' JilIIlêmio
f<í}sse compartilnado P.(i}1!.' Eu

g,ê.Qio . Relgis".
.

NO'I'A: Os fundos podem
ser envíados a Laís DÜilz,
CasUÍa 11.3303,. Santiag,'CDi, Cltti

.

�, em vale P0s1i� 0111 e_ €In:e

que.
. Prestígíeso propessor de'

fisiopatolmgia n'll' UlilIÍ!ve�.
de de Berfirri, inventor Ci1kn
primeiro eleetroca�6gJ;adib,
que traz o seu. nome, negou
se a. subescrever o manítes
to dos 93. íntelectuaís ale-

.

mães em defesa da .pclítíca
exterior da Alemanha, pou
l:v uepoís de estalar .'1 pri
meira guerra mundial. "A

companhar'am-no em sua:

negativa Einstein e p.prolies
sqr Foerster. Por esta razão
iój, êle demitido de- sua 'eá-

_

.

"
> '

I.tedra e expôstl'). a tQGIà so';te PROCUREM . S.EUS DO:" Pedró FeliI>e..:... AJlni>l'tllílm:
.'. de veX.!1mes; A.o expatria.r-se, .GUM.ENTOS: NQ' I:A,P.Ç,:· Elias' Adriano' _; Ot'l:amh!l,

conseguiu levar 0 manuscri.. O Instituto. dos· 'Comerciá:.
.
SeifércÍ - Dal1te Ma].agf)i.-

'. to da citada'ÓÕ-ra.. ' r.ios. está sw-citàndo o car'n":' ti ---,-;-L'.1iz.1i3rati _;._ Alber11C1l
Conjuntamente com o parecimen111tl, da:s pes-soas 1:\':'

.

Frang�. �� Wa:.l1y. Bee-k .

__

grande (\I)critói fr:;meês' Ro,.. biu.:lros· relacionadas, a fim . Mariâ� .

da Cal1'n10, Regis �
mains Rolland' e b pti.bl�cista de .entregar diversos do(;01-·· ,Odilon. dos. Sa.JJ.h1ios :Wh-
rumeno EugêrJio 'RelgIs, que mentos que se encontnli��: ba,ch.':_' FL"ameisco 008 S'<l:J.Ill-
vive os seus,.últirrios dias em retidos e que- se destin'arJl 'tos -:=-;' Igllini 'MuÍlili' Anma-
Montevidéo,no Urugtlai, ini- a, Aposeitadoria por Tempo' raute - Alomso

,
Cmse .

__

ciou .uma obra de 'aproxin1'1-' de Serviço. Salientamos Luiz' Pariz _:_ Nilson Dh-
çã_p ifiternacional' entre .os que os. do.cumento devem catti:'_ Angelo Faehini _
intelectuais ,'làs naçõe.s que sér procurados no 5° andar Alfredo; Fietz

.

.......:. João' José
hav�ain partidpado. daaue'la Divisão de Fiscalização e Conradi - Francisco •. Be-
g'llI.ena. Isso· lhe val.eu o hOn. Arrecadação, com o servi- toni �1_:a:hia G. Soda" t;e
!roso q1!lalifi:c<:litivo de "gran- dor CelsO: Ciríaco da Luz, Carvalho _ João Pe<Íro �de
de ,europeu"· que lhe outá!'- ou por- carta enri"r��arl<1 Borba' _ IólaT'.da FeJireira
gou Romain Rol1and. ali) mesmo.' funcionáirto, _ Ereneu W. Beck -:- Pe ..

.
Além d2ll oIDra citada, o,e- mencionando;a presente oro Leonardo Alves de Ar:-

vem-se à sua péna nume!r;él- relação, d:rade _;_ José da Silva __

sos livros em que' se 1'e'\7e· Iracema Eva Rudel't .. _

la pensador'excepcional. den Modesto Creseencio �;�- Herbeter Duwe :_ Humber-
trá de uma linha científica rei.ra..:....: Oscar Delfino ria to Goldacker. _ August.o
e humanista. Os.m'lís conlle- Si! voa -'- Féli'pe Volle;? Schafascheck Francisco
cidos são:· Complementos Vilosvaldo José de Olivei- Brykczynski _ Almirante
bi.Ciiógicos abse]utós da teo- ra - Presal.ino Manoel José,. Bendoti _ RodoifJ
ria da' re),atividadeé Psh::�)- Fernandes - Matheus Za-, Lopes de Carvalho :_ Ol-
génests; Física e MOl';:1.i; Mi- go - Carlos Litbel Alfredo ga Jordani _ Ricardo Det-
séria da DÍalética;· A liberta- Wehmuth � Lauro Wollin-

�

tmer _ João Duarte :_ Se-
çãO do trab.l1lho; A seguro.l'l- gel' - Juvenal Manoel Ga-

. bastiào Ramos _ Avelir:.0
,I} ciel1t�fica; EsicQanáÍise <;la briel -' Érnesto Poop - Casemiro Fiemeiredo

_psicoanálise.' etc.' Sua ativl- Benevenuto João Ferreira Waldema:r de Souza _ D')-
dade não se circl.'lll'Screve\!l.,à :_ Célio Mei-ra � José' nato

.

Antônio dé Almê-id!',
pub1i�ação de .

livros, p(i)is Constândo de S0liZa' -
_ ReinaMo' Mareschi _

pr(Qnlll.ndotl .nume.rosas CQn. José Vesely - Esmeraldino Charles Vega PeTucker ---'

ferêne�as relacionadas e.o:m Prazeres - Bento Pedr.:> Waldema;r. Barbosa __ Bo-
a SU'1 .especialidade ou eóm Mallfim � Walter Mar- Iivi&._Santmt�- Itil.árid'B�{,�tema:s-'de 'i.n�ssEf gêrid:�"*4Uãrt.'':''''':-I4íti(ieüJío-:; Alvim' gatteJi _ Gert Paupltz _

Sua' ·indepenQ.ência espfti· da, Silva, _ Lauro' Wollin- DJahna Souza Neves _ In-
tual, seu i:nd.tvidtÍali�m& � ger- - Walter, Salomão da go Buest � Ju�ninlm. de
tanto adverso à irui;mid&de Silva..;....· Pedro AntônlJ França _ Ade Jacob 'W-
com as massas,. o. empafre. Adão <_ J'àão:Felizardo da" emantavardr.iet _ Género-
lham aos gr'1ild€s indivü:Úla- Santos� _ Luiz Leite Mop..- s� Machado _ 'Osny Sa-listas da antigui:dade e �QS teiho - José 'Gomes -- bel _ Ermínio Manoel NI-
mestres dQ. individ.ualisJjJ.o . Cláudio Preesler - Rai- colau Raul SOUZi1. .. _

·francês co:ntemp(i)Fâneo. És- Jl1.undo '".Milton Figuelre'10 Aiexandre SteiJ:Úein _� Jo-taS características ll!e alie- _._._. ThQmaz . Vanderlel de sé Inglat Junior' _ Pedi'o
naram· "t sb'l'l:patia do rnl'H1-' Freitas ---, HercUio Angelo Leonardo Alves de ,Ançira-do acadên)iho . e exolica:11,. - Osny. Armando Corrêa de- _ Hilário Carbi:mi
ainda que não justi'nli111�":l José Ambrósio Mart.ilendaÍ João. Mafra ,da Silva _

de modo algum, o aba-ndtl- - Patrocinio G. Ma{�hado
. Claudio Stakowski _:_ João

no em que .tem. pennané.Ci- Ascendino Fra.)(:ls,'(
d,o.· Martins - Paulo ?ereira
E' ne,�ess1.rio imedlst.amen Rios - Kunimund peyen

te e"11' seú auxÚio. Há dÚ,as ..;_ Nelson Camilo Machado
maneir"ls de fazê-lo: contri· - José Cunha - JoshtO

Peo.r.o da Silva - Alberto
{

P O N T '0

DE

..... ENCONTRO

ÀS .11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

Emílio Techio. - El�clide3
Machado de OliveÍ.l-a

. Augusto SmaniQtto .- otá
vio Artov'lo Romà.1��
Hélio Tobim.·

'RÁDI'O
,

,

G.UARUJA

SALAS DE FORiV11CA
Maravilhosos e novo.s conjuntos, com Bufe

•

Mesa Elástica 'e Cadeiras Estofadas con

Revestimentos em Plástico

.

(

, 'i

600
000
000
000

1''120 Kcs.
ZYJ-7
ZYT ... ltLt

j .

-li
Domingo -' dia - 23/8 -,às 20 hs.
,Dançando na Colina
Sábadá _ dia 29/8 _. às
B.ailE! da Universidade

Conjunto com

Bufei de' 1,80
, I

Cr$ 260,000,00 ou

10 pagamentos, de Cr$ 34 OOO,O�

Cr$ 280.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 36,,000,00
Conjunto com,

\__Bu�fe_td_e_1,9_O_

..

22 horas
Eleição

l\1iss Universitária
Domingo - dia 30/8 -- ás 20 horas

Dançando na Colina

Acadenlia .Nacional de Med�cfna
/.

Eleito o Professor NeWton Bethlem

Cr$ 320.000,00 ou

'10 pagamentos deCr$ 40:000,OJ
ConJunto com
Bufet de 2,20

o
Diferentes Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres'
TECA' ou Jacarandá
com Decoração em

�'6rmica Branca

MOVEIS· CIMO
. ,;,::;,._

para a vaga de Nilton Campos
;�, -�: t��·�.:\���;"

Foi eleito recentemente Membro Titu�
lar da-- Academia NacionaI de Medicina ê'

Pr;ofessor Newton Bethlem. O novo imoJj;a�
da Medicina Brasileira passou a ocupar

'.

�',
Cadeira' NO 59,' deixada por Nilton Campos
e que tem .como pat:t;'ono N�a Rodrigues.

Embora não marcada a data exata de·
.sua posse, esta verificar..;se-á em Agcstó.
quando·.será recebido pelo Acadêmico Má
�rio/'TàV�ira•.. '

Rua JeronirnQ Coelho� N.,5

.

. ;�-i .
' .

Jrn�rêsai·Edifora "(1 ESTADO'�.Uda.
"

Rua ConseDieiro Mafra Í60 � Tel. 3022 - Caixa Postal13
.

- Endere�o Telegráfico "O ESTADO"

DIRETOR:
Rubens de A1ln1da 'Ramos

GERENTE '

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR·CHEFE

Alnllônio· Fernando do Amaral e SFlva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machad4
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar, Antônio Schlindweín
DEPARTAMENTO CQMERCIAL

-, Divino Mariot
COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho, Prof. Osva.ldo Rodrigues Cabral
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gams
Lobo ,E'Eca, Ministro Mllton..Leite da Costa, Dr. Ruben!
Costa, Coronel Cid Gonzaga, Maior. Ildefo�so Juvenal
Walter .Lange, Dr. Arnaldo Santiago. Doralécio Snare"
Osmar . Pízarií, Dr. Francisco Esc'1bRr Filho, Zurv M;'
chado, LázaJ;"o Bartolôrneu. Raul C?ldas Fi·lho, Mf!rei1J:
M�deit'os Filifuo.'Vtiz HÉmrique da. Silveira, A. Ca'11�os, �.
to\ ()swaJ'do MOritz, Jacob

-

Au�u?to )lirácw'. �,l:O\l( F>d
IDmldo,'Bastos Júnior; ,C. Jamunda. Jabes Garcia, N!llson
:e.rascher. José Ferreira da Silva, Cl('men?eau do Amq
ral e Silva. Jaime Mendes. Cvzam«, Jose Roberto Bue

cneter,
REPR!<:SF:NTAN'!'l1:to:

Representações A.S. L",rq T,t:h pin (GB) - Ru".Sfi!�.
(Im Darstas, 40 - 5° anflnr - ","in P"J.'.l10 -;:- Rua, V,tÓT.lP
fi!'i7.. � conjunto. 32 - Br10 H.�·�i'.lo'1�.e '- SIP r-r- 'R.l11l d,�S'
C�riir)" f)!,� � 2' l'lnd?r � P0",h) Alegre - PROPAL,
Rua CeI. Vicente, 456 - 2° andar.

A t ".
Atlún�ios mediante contr�t() d" ,'lcordo com a .a'bet'-"
':ltn v:igol"

.

.àSS1NA'I'URA ANUAL Cr$ 6.000,00 _ .VENDA AVtl;li,S.·
C;r$ 3-1'1,06 .' ...
(;A D:rRECÃO, NÃO SE Rfi�SPONSJ'BILJZA PE'L(',� CóN
E3E!rrOS EMITIDOS NOS' ARTIGOS ASSJlNA.IJ08').

, I� •

VE�!D� \1"i\l' 1. •••A,.

U� casa com 2· pavimentos .à rua Alvé�'
de Brito, na 50 - Tratar com o sr., Jesê.
Amaral ,ü ifLo. Fone: 34�5

Vende-se ótimo prédio, com três paTI�
.

d' C
n· M�' 'e

. mentos, situa o a rua OnS'2lnelrO, al\.1;� n

33, Íl,.mdos com o càis Frederico Rôlla.
Tratar com sr. dr. Paulo, à ruaDeo�

ID nO 13 - Apto. na 1, fone 2230. ,

_____ ·W
\: ',C":�

M'· d F'IIUSlcas e 'Hmes
, ..

OUl"éÍ às segundas, quartas e sexta.��
.

feiras, ás 20'h.30m, pela Rádio Anita Gad·
bal<li, MELODIAS DA TELA, propramá dl
Orivaldo dos Santos e da "Livrãtia Educa-
r;o, ';' " ,-'t-' ,'.

. ,
.

� ."

�"?2,;�:�r���·�;·<;�'f: .�.�'�.,--��,�. __ .�. I _:_.-.:�..o;.;.._.........�., t ••-
..

REX�'MARCAS E PATENTES
.

'.

Agente :Oficial da Propriedade-
Industrial

Registro de marc?s patentes de inv�nçãr,
nomes .comerciais; títulos de estabelecimen
to; insígnias frases de propaganda e marcas

de exportação
:t'tua Tenente Silveira, 29 -'10 andar
Sala 8 -- Altos da Casa Nair - Florian.6"
polis '-- Caixa Posta1 �7 _.� Fone 39'12

Vende .. se um AJ1Ertamento
. ,

Vende-se um apartamento com três,

Quartos, sála cozinha banheiro e area de' �tr..
v:iC0" Situado à rua Felipe Schmidt. Aceita';;s'e
ca�o no negocio. T,ratar com Mauro na A\i;:�
nk;a·Herdlio Luz 66 das 13 as 18,30 hOl'a�'

ESCRiTOR�O DE' p�DVOCACIA
Ú1L NILTON PEREIRA

Advogado
f\BELARDO . H. RT TTl\/fVNBERG .

e PERS.l
A.HAHN,
Solicitadores

ACÕF.S· CíVEIS. TRABALHTSTAS, CO.. ,'

MERCIAIS, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC
'Rna Con�pn"P1ro 1VIáfré'l. 4R -_ Sala, 2...

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

OLHOS
use óculos !

bem odaptCJdos,
ce

atendemos com exatidão
suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

,MOD�RNO LABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



encerrOu-se:
"�"I,� . ,

:) .un � rcsresso
..-.

,

"

n,ou a
"

'

de .�iese,nv,olv'imento':
Lustro da F.aêu
5�rv:ço·4 Social

Realízou-se dia 8 do cor- Réptib�ica em 18 de dezem- tentes SOC!alS.

rente, às 9,30 horas, na ,se--' bro -de 1958 e Inaugurada "Um verdadeiro CENTRO
de, da. Faculdade de Setvi- '"e,IP:;,se;te de mar'ço de 1959, DE FORMAÇÃO E' DE

ço S':1pl3.l, uma Sailth r.IÍs- ' nã,õ:,;te1'll poupado esf �'rços APERFEIÇOAM1ENTO 'I'!tC
<;:.1 e.n :l';Zi::: de graça's pelo' ''>.a,;�"rma.GãQ, de" técnicos de NICO,.a Faculdade tem sl

·.l�::�-_��',���:· ��·�tÜ�u ,;�ci:s,e �r, � �ervl:;à.: S�:�i�l, t'en�l� �,ui;or do uin constante estímul-
tabelscimenco de .ensmo. sÓ.».Ó: gado o grau "de assrstentes ao trabalho', de' bem esta
O '=lio: contou com' apre- ':: sociais a t�s' turm�s: de' alu·' social e prossegue imbuída

se:l�a', das seguin;'es, autorí- \ n'JS, U1.L.ll total de: 27 assís- do seu ideal de SERVIR.
dades: Representante 'do
Exmo. Senhor Governador
do Estado, Capitão' Egoh
Peressoní; EXaTO. Sr: se�·
dor Re�ato Ramos da 'Silo

'�� ,ii,
,

-. , :

I rime ro
;

d �"d>··fJ·l

•

.', �t.". ,1

va, Exmo. Sr. Deputadô Lau
ro Lochs, Exmo, '$r� P�offl&'
sor João David Ferrclra Li�'

ma, M�gnífjcO' ReitOr 'd�
UriiversÚjade, Exmo.�Sr. Pr�
fessar Elpídiq' Barbosa, s,&:,
cretário de Educaçã'o;' e Ci.li�,
tura, e o' Exmo. Sr.' pr: Fer.-,

• naqdo Osvaldo d� Oliveirà,',
Sec:"etário de Saúde e Assis�':
tência Social.'

Particip0,ram,
da solenidade

, O;l��OSSin1:!;
comemora- "

.

" '.
.. ,

O, -,E'�SHI\:f!'l!à.'5a'-:

fl'l:?
'

� .:. ;',
.

�,
" t�: ' , r

o MAiS ""I«CO i)u.:rc) QÉ SA,Nt�- tAURfNI . .1",é.r�,,:,
Flórianópoüs, (Sexta-Feira), 14' de 'Agôsto ,ele i964

� Çóm �. �inálidàde de' íns
pecibnar e, cbservar o an
c.!atpérto' .de diversas obras
,énergéticas que' a CELESC
, :realiza, '�viaj;)}1 para' c$

.

Pla
nalto e Vale do U,io dô Pei-

I,,:,

",I
.oportunídade, S.S. Inspecto
nará R:s diversas lillhas dê

transmissão, a maior das
quais é 'i que',vai. de .Lajes
para Jotiçs,bà, numa te;ns�o
de 132. KV e; cu,i a

.

consLm-

ção já ps
avançada.

bastante

tiV.ll, o Exmo., Sr. Professor:
Henriql;e da' Sil-i'? .Fontési
os Senhores C9n!<'3elh��ir:�� x�', {; �J:: �"

..�":tln.1ai" -D:llElnho!,
da. FUíldacão Vid"J Rai::no�{, Diun',},' "'l"jn�nccii·o .' da C;en
Corpo,' Do�cente e' Discen� t-:a}s' Êlér.rica;s dé' Sant�'
dá Faeu1:dade, acadêmicos, ,Catarina', S/A e ,atu'almente
'),ssistentes sO,ciais',e ,pessoà$i "P.ésJ!ll�Íihandó: '" .iritez:ilia.;

,

'lrÍligas da Ca�a_ 'desClé, suá.�· 'in,í:l!1�e [Ú; )hr:i�Õ�lf: de :Di;�
fundacão. . _':'" ";, tor,.pOlnHrciaL

'

A' Santa Mi�sa , foi, c,elé:: Com, essas ,obras, ,tôdas
;0.' brada!>pr, Suá. )�xa. Revrnat, ,-!- r

\:. prog·r.alnadas" parà. serelil
* 'Dom FEllício éiá·Ctuilia, Vaso' .:. ,R01�Ikq 'I)},:"-:VIA,GÊM; .inaug1,1J;'ada,s até' o final de

:concelos. O gx-mi;),
'

Seuhó,r 1:�65 e, 111ais" aqueÍas 'que
;Arce'biSPO COadji.lto,r ',: êop- '.: jlr��i�ld�,.·,� sua visit,\!, ria � 'paral�lamente a CELESC
gratl-tlou-se cctn a.: "i'çrNDJ\-' "u�!.u1li "aO Pecy, em "Curitiba· está atacando, o Va-le do'
ÇAO �+IDAL RAMOg,n,_; ,:'ma.n- �QS, . cuj'a: ,'-operação e,st'á '

v � . Rio do Peixe :- zoria qu!,
t,ened�:ira da' ,Fªculd�de' ,:e .ptevista·� pâra ',6 ·próximo realn1ente se coloca,' em po-
reite�'ou':' sua abso,luta' copo aa�"e.qtle,'qolÇJcurá no ,mer- siç:ãq dé, deswque econômi�
'fi'1n"a' ,na ortodo?da e: s� ,C;;"ihj '�I�lS', t;3i,IV i�W, O. Pr. co em nosso \ Estado -- ,es
Ir:jrsn::'i ,'d')utrin4rl.a' da:? Wil'n1ur. paÍianhol 'seguirá tará, supridq de energia su

'�e7ci�' ít�ã-;' " '�ii.SfliO�ã.� dali" par.l.l.
-

. Cànipos 'Novos; ficiente pára
" 'àfen"der aos

rias de Jesus' Cruc11:ioã.cÍo ºb�-a.ndo , o·· andamén,to reclamos da sua po;pilla
que dirigem", a Fa'CÚ:�da�e das, oqras. :na'uSina Santa ção.
desde 'sua fundaçãQ_' S.' 1_7I'U;:':, �p.111'Pém; com' 4.300 KW ,Além da.s ob'ras locais,
Exala. teéeu tàmbé!U : :el{r,:,:e .f.i.lliJ,lúient�:, ·para 'Jouçaba ,.sabemos que ri Govêrno Cel- .

gios0S comentári<;>s' � ,orieIf. ,0I!qe, a ,C��ESC ,,'está cons-' só Ramos dando ,cumpri
tação, pedagógiea ,e :a',0, ésfôr:, trUi.ndq ,11 s'Uo..estaçâo' abai-'
�o constante qúe a', Direç�\ xadQra' pé' 1?500 MV_� na

tem emperu':1ade • -em
i

acoitJ!:. priinefra. et�p� e 'fiÍlal de

p'lnl1ar, e açiotat os 'r;nelhq;: 25.000 )'SVÁ.
res e mais ,adiaritados ' ID&" -�

� .

"__,

todos de te'Jriá e praticà
'

O t
'"

• ," ---:-

do SERVIÇO �OCIAt: ': ;' ,',
.

f-::'::r�l �·�:Sse j:", U"� ��n· �.s
....

Apiícando a pP;lávrfl' ,: do
"

:.: ,'Y. __ .'
, ":�' -- " U

DIVINO'MESTRE; . "'pêl,?;;.' . ,
'

I' d
'

dfrutos se conh�oo'a '�TvdJ;,�"> � �h 'I'"
"

� 'I"'e" d'
.'

,

a'otanto" a, Cqngregs,çãó:" d:a�', ",:1)." , a ri
"

a .. eR�vdas.. irmãs, '±�ssiOI).áriâs ' ,

,

de Jdsu� ,crucifióád9,,' qu�rt., 'o:nt :Rul;ei1� 'de' Arruda Rá�OS q'_�e se encontra aca-

to à F�c1:tldâcÍe;� -àfirrtlO\1' inaq'o �1rll'epe��dl):" em 'sua re�i<iêi1cia "numerosas visitas.'
S. 'Exa. Re�a�:' t)rna ',e �,u-: .. , Seg..mda"_féiT� eS:Üi'le 'ha: l'esidéncia dó nosso Diretor o

tra, pelOS Úútos ;'OpirriDS qúé- /

.. 'GovertÍaclor 6elsó �mos,;·. i:iemdr�ndo-se e� prolongada
têm produzido, se rev,elam p�'estra CÇlm o jornalista, voltou na terça-feira, tendo ma-

'excelentes; esta, em apenas.' nifesíado ,a.sua satisfação pêla crescente melhora que vem

um lustro de funcionam�n- a-í)l';el1�pta�ndó o ilustre c�ta,rinense.
'

to ·já formou profissionais, , ,Ainda. no mesmo' dia esteve' em visita de solidariedade
que têm sid:l disputadõs ao Dr. Rubens, ,o Dr. Carlos Rizzini., Secretário de Edu-

para lecionar e ocupt>,J' pc-. .cação de &ão Paulo, e Diretor da Faculdade de Jornalisme

siçãO ,de destaque nos mais. Gaspel' Libero que em Florianópolis ministra um curso de
âdJ.an�ados centros t:ultu- JbrÍ1aliSmQ.
rais do ,país; aqc:ela, em me- 'N'i quarta-feira b Reitor João David Ferreira Littla e o

pos de quarent'i ,a110S de professor &enlato Barbosà foram apresentar 'os votos ,de
existência, tem tido i._l�a proúto rf.!stab'elecimento ao eminente homem de imprensa.
expansão e' penetração que Na tarde de ohtem visitou o nosso Diretor em nome de

- é rara na História da Igre Sua Excia. 'Heverendíssima b. Joaquim Domingues de Oli-

Ja, em �og.o, o mundo e em veira, 'Arcebis'Flo Metropolitano, o rev. Monsenhor Frederi7.
todos os tempos. co Hoboltd, Vigário Geral da ArqUidiocese:

,

E; conclui O Exmo. Sa

Mor, Arcebispo Coadjl1tor,
isto não pode dej.Xar de '5er

motivo de Justa satisfa.,;'io

para todos os autêntkos
'

�ristãos e sinceros ps.l.triO
tas, pois trata'sé de wna

çong::egação' Religiosa lldi

mamente brasileir&
Como parte dás cómeIriô,

rações do prLTlieiro ,lUS
tro da Faculdade fói abêr

ta uma expoSi(ião sôbre' o'

Histórico da F'1r.uldade des�

de sua' fundaçãu, seu de

flenvolvimento e seus trsha-.
lhos em prol da comuriida�

de catàrinense. ,

A Faculdade de Servíço
Social de Santa Catarina�
autorizad'l a funcionar por

decreto da Presidência da
-�-------���----.-------------�"�'-�---

pRANDE - BENEFíCIO PA.
RA 'Q VAL'F,. D�' RIO D3

PEIXE

mento ao seu' vasto ;Pl'ino
Energético, planificou.e el,&

cuta as d�:1.e2'sas linhas de

tl'?.nsm:.ss.ã.o para .Iinterligar

':Parltrntnta,r. Propõ'e�"louv'ór, .

.-vaI' "coriliecÍlneritó::- vossa
Exmá�' ReVnlda:··..:::.. ..fiz' ipc
�lUir �nais' Assembleia Le

g�làtiva
'

"iI'g 'àtrB:'vé� diScUl�
's�, pron(.úlci�d(j .

plenário, 'éa
'� et· "cofil'i�iinánt� ',sérlho-

" I
' . w

"Te,S deputadt>s� vg . voto'oon-
, gratul�tório p�la:,:,�ugut,â- '

ção magestÓ'sá', 'Qbra' ':&mil
nário pt

.

ref�ridO ", p�ontril-
6iarr,entl'Í '·contou 'Valioso
apárte Deputa0; ':tIdo, ': 'Al
tenibérg vg énalteçepd<L va';t
101' c,ultur:àl' � -alto,(se�tido
demOCi'áÚCO e cristão.: do

_ In�tittito Nossa �s�nhbhi. ,de:.
,Fáü�a ,.....:.

'.

Semil'iãr'iri', de

Taió pt . cordialw,ente' t_:I\ib
Silv.eira' PTe�idente. ':

Salá:da� �e$;:-eiii� '10
de' Agõ'sto, de 1964:',

,

.,. João- Bert6ü �. Depptado

todo o ;Esta:db no sistema
CELESC, aprov.eitando o

manancial .províndo- da SO
TELCA em ''rU.barão, prepa
I'ada pàr,a, a�da, talvez, no
corrente ano, fazer funció
nal' a'"sua primeira·. f'!se de
50,0(1) KW.'

,Tão logo p ·Dr. :Wilmar

o deputado' João Bertóli,
p'ropôs a As�emb,léi!i, ,Legis-.
lativa do Està,do, C0m apro

yação dáquehi, Casá, o:, ,én
vio do, seguinte teiegrJima:'
Senhor PreSidente; 'I',

Requei,ro, na forma í-égi·
mental, e apó1;i ouvido o"ple
�ário, a e�pe(Ü�ãà "de, des

pacho telegráfico'. endei'é

çado ao E:im'lo.' Sebhor Bis-,
nÓ Diocesano de Joinvlll;;
Dom Gregório W-armeliI).g il
Padre Irineu I. Lúohmann,
Reitor do Seminário de

Tai6, ao seguinte' teôr: '
,

"Assembléia
.

Legislativa
Sant'i Catariria vg ,por pro
posiçao, Deputado J0ão Ber
tõli vg aprovou' o

- seguii:lte
telehama ..,.: Honr�-me,'; 1&

regress� ,de . 'SUa

viagem, px:ocuraremos' ou\r�r
de S.S. maiores .. detid�s,

sôím� as ób�as, .íns�c1�
�s,� ainda SÔ:bre, o, q�e "4
CELÊSC ,realmente está ia:

.

\ "
.

zendn ,p'sra solucionar o

pr'ob(ema' no, Vale do ,Rio
do Peixe."

3'4a :prutessot'e:s' tta :(ei;ui" eSC01a�' ue I1lUl'lanopOI1S rrequemaram o qwso. O clichê

dá"tltn aspecto (,ia platéia do.Teatl'o·'Ãlva:ro de C2.'rvalh,�, Iíteralmente tomada POl05
CÚl;SJ'stas e, peia., numerosa -assístênéía que éompa:.:oceú ao

- ato üe encerramento.
'Em" \Solerudade .' realizada plano educacfonal, ". .aprésep-· trabatho na campanha

�ri. tatae :de: quinta-feira no -tando os fatos maís. impól": , reôuperação do erish'�
,r�âtrD" ,Áiv�ro ;dé, Carvalho,. tant��J��.é· vi�nim em <.b�ne; .

acrescentando que hoje' nos
én�rr(')u�e' -q , 3,9" ,Cur,so de

,

fício . �o erisi�? �l�� sant�, 60. Estado- desfruta de ]3t>-
_ AMr�eiçbaÍmh1tó, 'de' Pro-·'. �a�ariIl:à; ,

Dfrígtu-se ',_' éspé- sição ilJ�ej_ável, nêsse' sut.br,
fess6re's atirais,: êste -tendo cialmente aos mestres-catá- no. pl.!UlO nacíoaal.

pOr,.secte ,à capíÚll do 'Es- ,riíléns.eS: ,'ena:lt�'endo 'seu'
"

,ta4.P ,e:�frsquEmtáq.o por ,�40 '.
'

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

professõtes da' região, esco
'Í�t "dê�Fl�rianópolis, abrán-

, ge�4.c?, "?1?: 'l'l1;tlnicípios ,de Bi-
gtJa�tl,; AI1tôniQ Carlos, Qãn
cQQS, "Sãó 'José,' Sa'nto, Ama
.�ó;':,Ag'Í!�s' 'Mor�as, Sã,o. Bq�
Dü;áciQ;' A{�itápolíS.'

... ,,�.. . -..... .

'_ " ÊsÚv�r�'
"

pre��llt!�.s ap
, : a.tl?;:!,L rlilPre�ent'inte do Go

,vernli,dpr. pe�so Ramos; q

'Soc,�etártÓ da·' Edúcação,
,prof Elpíçl.io Barbosa; o as,-,
sessb'r' do' PLAMEG.' para

's'sslÚ:it'os' dê Educação, pro{.
,OSValdO Ferreira de MelIo 'e

aU�Q,r{(láde� "educacio'náíS do

'E��Ó:;�' �,:�, "", '.,.. ,

"

.. '

: Estev� hastante ,móvimen- ct0 joaç.aol;m·se, 'referindo-se
tada, . a reunião de' ant& às, criticas: des,tempera,d�s

. on,�07" ,f1'3. Ass'en�biéfa '·ie" do, lider da' UDN, pelo in
gislativB:. ,,', teriOl: do Est,aào, disse" que

. :Intcialmeu'te,' ''o q'eputÇ1do os deputados devem· ser
Dib' Cherem apresentou,pro- bastante �orajosos ,para, 50-

,

posição 'emdereçando;' vot�s frer os 'revides que por
'de 'congrátulaGões à Dire- vent�ra, causem os, "seus'
,tor1a"'eh Clu.be ,12 de' Agos- ,átos.' ,Lembi'Ou que, o líd,ªr
to.,'·pela. p�ssage!U', de' s@u da' UDN na: Assemblé,ia,
'lJ,opágésimo .�egundo. aI\o de .deputado Fernando Viegas"
fundação. '. '> � por 'nã-o ter sabido exercer

.

"0 aeput�do ,João'. Bertoli, Ul11a· �oposiçã,o sel'el1a'�
"
e

também 'dà banc<3.da' do ta,l�bém porque
. é leviano

_psn, éhcléreçou . telegrama no 'que afirma e apenas p,ro

ao, 9i�po; de, �?jn;;i)!e;" �Don c.u�a_� �nx�va��ar �,hp.fiT,a
Gregó�io

.

Wàrmêllng, .' pela alheia; êle, líder da 'tJDN,
inaúguração '. d�' mc.:il1Úmeil� vem sórrendo violentos;' 're
tal ,serpináric)' da ..Cidade de 'videS..

das pessoas que, ,agri-
,

Taió. '

,

" ,'de: como' se viu nesta Gapi-
s��v9lvL-nento ecoriómico e Q ,deputado, 'H;.aroldp Fer-

\
tal. (> :;1'. Nelson "Pedrfui

�ôcià.l .. ';:de Santa Catarina, � reira,' ,cio pSD, I discorreu' de,ix�)U,bem claro que o,pl&
':1%'9, ,�on.st,ítue:n lfl,: e�- sQbre o pràbléma' da, ,r,eIór-' 'nário da .Assembléia é o 1(')

pree9�énto ,lsola,do . Di&- . m'i agrária, bein CQlll,O .

' se cal indica40 'par.!'!. que . os

�e :tr.átar-se' ',de un�a fraçâó 'çongratUlou com o Oovêrno deputados discútam os pro..
do· 'con.Ju.nto . planejado I'l dO Estada, pela constmção blemas. porque ali, no

.

re

e�ecuta:çio pelo Goyêrno, in-' do Ht'lspital, dos Senidores 'éint6. da Assembléia há a

tegt�dó: nó _ vasto plano de Públicos do Estado. ,', oporturlidade do diálogçf'e,
d��ep,volvimentó de Santa O" deputado. 'W:aldeln�r' asseverou.que a partir, . de

C���tinà::>:
'

"

'

I?ál�e:s� ,;�'�prés�n,t���: ,p�s-;' ,agora, 'a bancadi do P;SD,
,;. ,�n�li;z;ando. sublitll1óu

, .sedi��a 'da reglãi,)·' q,e .Ttitba-', ';!i,ão, ficará mais, calada às'

que.;,c a<!,: t�llmintJ.r 0 período rão,'fol'à trrutin:a:,..: :pará .;ço-_ ,'PiJusti'is:'e infundad�s
'

acu

� 'Gi;hr�ri1o 'do sr. Celso Ra,- mentár li visita recente: qúe saço(ls, que vem sendo vei
fu��l',: ':i�fJ. b�se <te t0do 1.1n1 os' p<3.rlarnentates" 'realiza-' culadas pela op�si§ão.
�ró��s�o, aséensioml do de- t,am à$ óbras de, cbl1strução .

.

.Eni. • 'ap'irte, .b deputad�
S�E�ol��én:to, de um povo do HospitaL dos SerVi�ores mp .Cherem, apoiou o 'peno
-,;:",qüe,é á Edl1caçãó -'- es- Públicos. Na 'QPortlinidade, . .samento do orador, o mêS

tarl:i. 'sôlidamenté concluida". o representante sulino fêz mo fazendo os srs Paulo
am:plo, relatório do. que poli-, Preiss, vice-lfder dá banca
de 'observar, 'termillandp 'da' e Waldemar Salles.

por elogiar' a atuação \ do\
Dr. Olavo Arantes, erigenhei- -:: -

'

1'0 ,encarregado da ,citada
'

Encontra-se nesta Capi-
obra, bem como 'fêz sérios tal, o sr. Guerino Dalcan�lle,
reparos às criticas infunda- SOClo proprietário ,da Rã-

. das veiculadas pelo lidero da dia Herval D'Oeste, da 'Çi-
oposição. dlide de Joaçapa e que em

O sr. Wa1d�mà.r Sa1Íes,. Florianópolis, em compa·
na sua mtervenção, recebe,. nhia do depútado Nelson

apartes do deputa<l;o Nelson, Pedrini, manteve vários con

Pedrlni. "
tactos políticos, bem, cOmo

'Foi ílprova,do projeto de nesta manhã, vi'Sitou o S r
lei de autoria " do' depútado Viço de. imprensa do P�lá

Aureo' Vidal . R�mos,' 'quê cio· e a Assessoria, Parla-
'lnstitui oficialmente a:, Ex" mentar.

posiç�o de AnilIlats e Pro- ..

dutos Derivados, . na Cid�-' Viajou para' a cidade de,
de de' '�ajes, ,émjqs certa- Ca,mpos NovQs, o' deputado
mes, que se realizarão anual-' Dib Cherem, líder dI:> Go.
ménte

.

serão plltroci:pados, vêrno ':pa Assembléia 'Legis
pelo Govêr'no do Estad� e lativa e' que naquela ciq,ade
Prefeitura

f

daquela 'eid'ade ,oestina demorar-Ee-á até a

serrana. próxima ségunda fefra�
Na hora, de eXpliéaçõ'es' ..' '"

.

pe.ssoais, o 'deputadO. Nelsón' . Chegou a Florianópoli::;, o

P�drini,,, lider da bancada prestijposo' deputado AU
do, PSD, foi à tribi.uia par.a "gusto �resola, que na se

refuwr acusações. do s;r. '. gi1nda feira que vem, teas
Udo, Altemburg' da UDN., sumirá. o seu m'iIidató na

Na oport�nidade, o deputa- Assembléia. Legislativa.
"

'._-- -----'"-'----,..;_,,_;.--

manifesíacões'· de',"
'Dirt)tót�

São ,P�t\lo min�a 'visú,à, c�m
'os votos restabelecimetl.tO
sua Pt�iO�'!L saude cp�e tan�
:bem é ii!tere,�se coletivo:

Abraços cordiais
do Moreira

Edmun-

xxx

Rubens de Arruda Ranfl.Os
Nésta.

,(
Na oportunidade em ,Flue

tomo conhecimento' conva

lescença ilustre jornalista1 vg
formulo meu� sinceros 'vo
tos' pronto restabelecimen
to. Abraços _;_ Doutt�l -

de
·Andrade

"

'xxx' ', .. ,

''f)� Gua�bà:r� �" ,;'
.

-,

.

, ·Je.s�ein Ramós ',.' �
,

.

Frei·' Caneca 1-39'::_ 'FlO-
rianópolis sc.�'

,
,

,,:

Desejamos
_

"dr.' Ittlbêhs
p r o, n t'o 'restabeleCimento..
M;uia l?ick

"

xxx

De 'Petrópolis
,

Jornal-\"O ESTADÓ�'
Florl3inÓp0]is se.
Visito queridO :;tmigo vO::

tos pro'ntc restabeiecÍl1'len,
to. Lourival Sch:midt'

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

TELEGRAMAS

ProssegUem as manifesta
ções ao tIOISSO Diretor.

,

'Na redaçãó recebemos:
De Flo-riailópoJis
Euberts Ramos - Floria

nópoliS
Miri,ha Visita meu àbraço

meus votos
Celsiriho

,

melhoras

xxx

Dr. ,Rubens de Arruda
Ramos
Frei C'ineca, 139 - Nésta
Regressó Guanabura e

) l '.i Corre'gedor da Justka
, '

.

':Respónde a lecián'
Conforme noticiamos o

deputado do PSD, Lecian

SIOv'inski, apres�ntou e
'

foi
aprovada péla A�sembléia
t.egislativ�, moção dirigida

.
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A direção da As�oc1ação sánta, Oltarfua de Reapilita.

çãó, tem o grato pra2ler de 'fézet t:iúblleÓ seu ágradeéimel1�
to aos ESTllBELEClMEN1.'OS A M:ODELAR e MÓVEIS
CIMO, pels, g6merosa doação' 'em agasal�.ios e i'oupa de ca·

r.1�, de�tir .... �-1t- f�f'� -:-r",,'T/-!'-:r.?;' ��ssist9�1�lais: da Instituição
F!órl,anópclfs; agõsfo de 19G4.

ào Tribunal de Justiça, plei
teando ,a criação da Comar
ca de, Sombrio, inclúindo o

municipi!;> de São João ,do
Sut

. "

'O COlmunitado FAR'ESC é 'lítH
'ao,Produtor Rural

O último exampla� do

Comunicado FARESC, I trás
.

nota recomenda.nte às f dir&
torias de Associàções Ru

rais, sôbre li necessid.a4e do

mesmo ser .lidó.

b interêsse da presidên
cia da 'FARESC, comol dos

membros da sua diretoria e

Con�elho Técniéo, é de que

os produtor,e& ,nlra�s 'e dos
ruralistas i-eÍacibnados Cd
mb sócios nas àss6êiaç6es
rurais, façam 46. comuniéa
do o seu órgã,o (.)ficial, e 'as
sim através dele, terãO in"
formações, õiientação, cóh;,
tactos e cenheéunentos dás
deliberacões" do iriterêsse dà'

"
... ';' .

grande classe, rural
nense.·'

eatati-
,

,

Diretor de Banco Visita a Assessoria,
Em data de ontem: o de

sembargador Vitor Lima,
Corregedor Geral p_a Justiça
enviou telegralTI<l' ã Assem
bléia Legislativa do Estado,
cóml.llÜcando qU� hóuvera
recebido o apêlo do'depu
tado Lecian Slovmski e que
o assunto seria submetido
á apreciação da comJ.ssüó
espeeial' do Trihunal que es

tnch c ...jaç{io de COlil'lrC8,S

Esteve em visita á" asses- danào cumprilnento a met::),'
'soria Parlamentar, €i Dou-, de crédito do Governo cer
tor Jacob Nacul, ,Diretor do só Ramós. De�ta manelra\
Banco do Desenvolvimento' ainda este :lUO, teremos, às
do Estãdo 'de S�nta batai'i- instalações d�s agência-s de
na. Em' demorada ,palestra Chãpecó, Se�ral 'l'tJrvQ, Ima
que manteve corn ,o depu- nu, Criciúri'ia," l'Üó do Sul,
tado Nelson :Pedrmi, rela- ttajaf, Pôrto União, Santa
tou grande' parte das ativi- Cecilia e Taió. Com a insta-'
dades do· estabelecimento ',iação -desta.s agências, ,o

1 '

que dirige. Na oC<lsião, ox- '. Banqo do Ji���o ve.p. �e-
planou a respeito as �o-'. 'lar o crédito fácil e barato
'vas agtJncias que sdtão aber� ciOS di\ 81'503 setores de p:'>o�
ta,� no interior do �staJêlo; l<1çÍução. :,

'I)EDU:;AÇAO, DA EQUIPE
"

.'

':E!m noÍil.e dos cursistas, .

usô'u da palavra o prof. Má
rio,' dá SiÍva. Agradeceu ao

.

Góvernaçior. as atenções que
êsté, vem cÚspensando 'lOS

.'
. .

assuntos ligados' ao ensino
e

- aõ magistérío estaduais,
àdie�centand{) ainda os

agradecimentos da turma
.

pela',oportunidade de am

plillr seus 'cotÍbecimentos
pedagógiCOs,,,

, Aproveitou' -a oportunida
de e :tééeu elogios à equipe
dó .curso, assinalaIid6 que
tal qerlicação ."vai, às ,vêzes,
até a:o, sacrificio".

,DIRETORÀ 'ENALTECE

TltABllHO DO SECRE
,TARIO

,A diretrir'i dos CAPRUs;
prQfessôra' Ingeborg Decker,
encartêgada 'da ministracão
disse.' que está definitiva

m'ente éqnsagradâ em San
ta

.

Catl,Írina esta iniciativa
dó 'Govêrno Celso Ramos.

Afirmou 'que 'o sucesso dos

curs6s' apresenta' os resul·
tados 'positivos que se ,es"

perav'i, constituindo-se em

4m ,dos' grandes empreendi
in�ntõs que. a administra

ção estadual tem feito no

seu grande plano de Educa

ção:

-.;':, f�a'gfanles- da ',Assembléia
'

•. � .'\ •
'\ >. ; . ,..... : �.

,
'

',' tegrs'riitiv.a'.do Estado
,

.

.,
,
".' .

_._-��-

, PODER -lEGiSLATIVO
Foram promulgadas pelo prefeito' se der ·durante· os_

'deputado Ivo Silveira; ptesi- anos de 1964 e 1965, o nóvo
dente. da Assembléik Legis- , Chefe do Exe�uÚvo Munici
lativa do Estado, a l�i n° .. paI será eleito pela C�morà
983, que 'Rprov:a i prestação d,e Vereadores ,e o seu man

ELfIDIÚ: 3677 PROfES. de contas qo Chefe do Exe-
.

dato expirará a 31 de janei-
SóRE8, BENEFICIADOS cutivp eatarin�nse e a lei 1'0 de 1966".

constitucional n" la, cujo
Faland@ por últinlO, o Se- ,artigo único. está .assim 1'e

cre'tário Elpídio Barbosa digidu:
sfJ_lientou a a,�1i,9, do Gover

no CIO Sl', Celso Ramos no

Ê:ste
.

diploma legal
de'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




