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'Obstáculos"Revol�çãoCastelo
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Intimidar:Branco Ignora Teme..

naosem. se

segurança do Govérno �s-
-

tão em 'intensa movímeú
tação, .sendo as 0ntfeViSr-,;', :/;,
tas 'que os governadores,/'r�.""). �I
.A;dhemái: .de :anrros, 'e'

, �t-
o-alhães Pinto ,co�cecfe'nun
� .

,.

a um matutino carioca,
consideradas pelo SNI, co

mo "mais que simples opo

sição".

..�-----�-

BRASÍLIA, 23 (OE)
Fonte credenciada da Pre

sidência ela República. dis

se quo o Marechal Castelo

Branco, não pretende res

ponder a qualquer das de

clarações de crítica do Go

vernador Magalhães Pinto.

Entende o Presidente, que
a Revolução segue seu

curso normal, t r a G a d o

quando de sua declaração
de que não se deterá diante

de obstáculos que não di

gam respeito aos objetivos
prímordíaís.

'p A r A tONFIDNTE· NO f U T U R o OI HUMANIDADE
\

CIDADE DO VÀTICANO
- 23 (OE) - O Papa. 'Pau
10 VI lamentou o quadro
Ide agitação internacional,
que continua na mesma.

O Sumo Pontífice decla
rou que a semana que ter

minou, não nos trouxe no

t,leias reconrortantes. O

Papa fez alusão a crise de
vários países, em sua reu

nião domlnical, à multidão
reunida na Praça São Pe

dro: Expressou coutuão
sua fe no futuro. .da hu
manidade.

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

ESTADO
., MAIS ANTIGO DIÁRIO'DE SARTA CAT,ABUiA

PASSOUFASE "AGUDA"
. ,

-x-
Por outro lado rente do

Palácio do Planalto íntor
mou quo se. pode consido
rar como encerrada a fase

aguda da crise que irrom

peu na semana passada
entre o governador. Minei
ro é o presidente da Repú
blica' A recente convoca--'

Çã0 da convenção para a

escôlha de candidato da

UDN às eleições de outu

bro em; Minas Gerais sería

o indício maís evidente de

que os ânimos foram sere

nados. Nos centros politi
cas eontudo admire-se que

fl <.:'tw'('�!(l não está de tôdo

normalizada pois é espera
da a continuidade das crí

ticas do governador e suas .

manobras no sentido ele

levar o partido a escolher

j)8.J:U a sucessão de outu

l)r'O o nome cue em úJt,ima_
análise 1'f',,};8"';nl.e oposição.
à conduta do govêrno te

deral.

)lEIO �ÉCULO
LIDERA1'.'DO .\
MA Il'IPRENSA

C..'i}.'ARINENSE, Círculos políticos contí

nuam a admitir que pras
segue- tensa J3. situação en

tre o Marechal Castelo

Branco e o Governador
Magalhães Pinto. Em Belo

Horizonte, onde se encon

tra o Gal. Ri€Jgranclino
Kruel, foram tornadas em

caráter militar, todas as

medidas, segundo ,�se infor
ma. Consideram êsses cír

culos das duas Capitais
('11e o Presidente Castelo
Branco deixou beni. claro

que: "não se deixa intimi
dar". EnqU<lIlto isso, o sr.

Magalhães Pinto prossegue
afírmando que: "A Revolu

ção foi traída, e que SW1

divergência com o Govêr
no Central, é mais profun
da do aue se diz". - Por

outro .lado, os órgãos de

D I R E T O R G E REN TE Domillgf'':' F"ll'l1an!les de Aquino
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Inquérito PRAZO EXPIRA HOjE:
RIO, 28 (OEl �erio -_=-.........:=-c"".:::=:-_� • \

�i:�j�:�f�Eª��� Mannesmann Paga ou tem Falência Decretada
engavetaram os trens .elé- RIO, 28 (OE) O Juiz lo Horizonte, o De.ltõ",do lho. A informação foi dáda prisão preventjva dos S1'S. 1'.1, o corretor Orlando de

trícos US-85 e SS-9, ma-
da 6' Vara Cível, citou a José Resende ouvirá esta a imprensa pelo Secretário JOTge Serpa Pilho e Orlan-

tunda um passageiro e :fe- Mannesmann, para, que a tarde, o depoimento do sr, ele Segurança de Minas Ge- do Aguiar Cunha da Side-

rindo inúmeros outros. : E'J- emprêsa pague em 24 ho- Orlando ele Souza, apon- rais José Monteiro de Cas- rúrgíca Mannesmann, Ore-
'. 'ras, 3 milhões de cruzeiros tado como um dos maio-tão. arrolados o rádio-tele
gràfista João Neri dos San .

referentes as promíssõrías. res implicados no processo

tos' e os maquinistas Da- que deram origem ao pe- sôbre a Mannesmann, ten-

níel Gomes da Silva e
dido ele f'llência ela emprê- dCJ exercido as funções do
sa. En,q11\mto ísso.. em Be- ex-diretor Jorge Serpa Fi-

Aguiar Cunha. indicado co

mo um elos L'SIJOn'Líveis
pela emissão I '" 'Jdulenta

tro, qU3 empresta grande
ímportàneia a êste depoi
mento: Ainda esta tarde, o

sr. Paulo Lima . será inves
tido no cargo elo Interven
tor do Gcvêrno mineiro na

MI nosmann. O mandato de

'citação Gla companhia, já
se encontra no Cal'tói'io, da
6' Vara Cível, enquanto o

advogado Roberto Medei
ros; representante' da Jus
E;;(1 de MÜ1as' Gerais, con

ferencia com - o titular ela.
qucle Juízo. 1i:stá sendo

Ü,P11))d·t11 B:g�..ln1"�lHc1o na O"
Vara Cível, o advogado do;!>
credores da .J\'fll,nheslTlJ'!Jm,.
qpe pediu .a _}alênçin dr

íatõrío com érn o re 'U!UO

de rodas as !-,? O'''IS de ele-

"poímento e também lau

dos pertcla is comprovando
serem 'falsas as assínatu
l'DS do sr, Jo<.:é Machado
p. circ;. No Rio o chefe elo'
Departamento Jurldíco elo

Banco, Central declarou ter

ficado claro que o Banco

se tnstítúa fóra elo confli

t'.l ent "c a empresa e OS

por:�lrl":Tc rio ti"L\JO no

He'l'0ad9 P�l':ll')lo. Disse Q

sr, Cnn11:l Ribei)'() q"� o'

problema. desestimulando o

HO Poder Judiciário e aos

interessados diretos. Pri-

de títulos da Siderúrgica
Marmesmann, O Sr. Aguiar
Cunha, estava com prisão
preventiva decretada pela
Polícia de Belo Horízont e.Ivan Setta.

. .
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(i U E R R A P R O S -5 E su E
A(IRRADA NO VIETNAM

SAIGON. 23 (OE) lL'\NOl. 2() (OE) - O C!lwll�jda::'c clt! bombas 30-

Tropas elo Vtetnarne -:10 vtetnam do NcrLe, voltou bro o inimigo. Ao quê se

Sul a salto rnm uma aldeia a nrotestar �onira os l'll- anuncía. os victcongs su-

no delta do Víctcong. �,G C",,: i t'S n ta\l\l(�' a.crcüs. ·,do:>-· ,fl:::'t"ll\ graúde:; j,};ll.xus n�f,

1\1113.' iR.,Stfl .4r;. ,sni�QÚ�'�,.. ...lt" �k)� ·1§Eic10$t-'.8.,",��- -mr' opm.ii(llo. El'itrc;l1.ntei,
lawlnJ <ÍJri{"J',;; ,."_fnn�'J' ç�' in'(,l'lor ç30 .... l1B-1S.:O re- a.in'I:JOl·w,nt, Busl.' Aén'd,

'�u'pr2Cl)didGs 1111)113, ':t�'1ú- gimc ele ·Ba:19i, 'assinalou -nortc�uml:r.jC(U1[1 e sul4rid

niüo, Em outro comlJat:e ).ü; que o, JS;;taüos Unielos. de \J.1a.nita (}c Nl a-D.lng :-<Gl

JOl'Gas govE'rnrtl\�pntajs ror verão '<1,wmi�' P'OJ13r- res- fria SCIl pJ:!meirQ a �(].qn('
caram a retirada de unl- pODsabilidad(' pejas conse-, IT ,J1WrteÍ'(08, dc:;f�'c_had()

ciac1ç vicLcongs ' n�eclianl.e Quéncias derivadas de suas" pelos I'icl-ceougs. �)(',';tnü-
Dtaqués aéreos e ele, a1rti... a�õ€s c1e� gue·rru. Tsnl aviões da ccanbal,c e

'lharia. helicópteros, Um av,il'lo nor

VlETCo.�GS A(HhOEl\l te-americano c]fl Lranspor-
te, ,foi ctel�ruba�o, quf.\.11do

SAIGON, 28 (OE) - Os 3€ preparava para atcrris
sal' no Aeroporto Intern,:
{;ional de "ran-Sal1 NUk, 1-1

al)enas 20 !{ms. de Saigan.
Morreram todos os oCllpan
te::; do aparelho. Hoje, 4
aviões yankes, desfecharam
Yiolento ataque a embar
cações comunistas., Os ob

jeti'.·os estavam situados a

150 kms. a leste de Han.ói.

J�:lf) >W,S �t... Ipi _�f;1(�n.l"An,"unt4'<f ,f,"'itU('l!{'""'p' J.) crú (·�d la
, , �...... "':4- � -

,
..

Ln�( n,f':heJ('nt'J':1 fl1"l.��l �:.'\ric
0(" ro",�'l-'" hen6.í iI·ts p'int ()

Pl·Olllf!11J,t},. clc�i"li:ll1JhllClO O

ll\er('ac!o' ,)(3,'<.;.1e,o. qUQ, :'iC
g1JT]cl" �'{) foi s0.rin111ente
11tin?ido N)'f1 Ó (,�(:;lIlrlàl(J
da M1l11nesmann. POI' 011-

tTO lacto, um dos i'l1plica
dos. o e',-rli>""')l' Jorge
'�("")g Fill'0 pva'(1iu-sf.', a(�rc

c1 q a ncl.o·se qUE' t'enh::l c7eix�
do o pais.

C,.l.sTELO Il\'V�STIGA
'

,\J.\NNE8l\'MNN: GOVÊR
.. NO NÃO INTERV[!;l\1

BRASíLIA, 2& (OE) - ()
Pre,'.;ideI11e Castelo Branco
está estudando o amplo re

latório do Serviço Nacio
nal d0 In.fOl",.,uqões sób;e ()

"D'J) '\'Í!-Jnnr.:�nlr!.nn. Este re-

U. R. S. S. A,Ri\lf\

f,uerrill1eiros comunistas

elo -vietcong, deram. maior

impulso a sua ofensiva no

períoc\a da estaçào chuvo-

MOSCOU 28 iOEl
latório ('onté'l1
sóbrc a f'itu>1l,1ão
ca c finuneei"u

infOrmes

cr:onôl1l i
da ümpré-

lTniúo SoviétlC'U anunciou

1)ojc quc esLá enviando ar

mameptoi! ':0111 destino aos
íxtíses ela Ásia e da Ãfri- sa, com outro ataque con

�a. O Kremlin náo disse centrado SÓb1'8 a provincia
países' ele Gui":Than. O ataque co

tl1unista foi repeli.do por
aVlOes norte-americanos,
que despejaràm grande

..1t .C11'f.' "

Gowmador Celf1!{�i1::"'Il�1;, T�E'X.rrÔ NK 8.� PAIF,TN/\)
No palanque ,mna�o em praça �bl's�; 1l,9..::,.mllni�il>jo de Jrnarui. ,'(>mos o CJl:erc do
Poder :Executivo e o Deputado ,ho Sil\'t'lra, cllmUflato do PSD à sucessão tio

sa o as clrc1.U1f,tãnf'ias <::JJ1

cIUe se deram o lançamento
de seus títulos no merea

do pamlelo. O gOVêl'110 con

tudo,' seglmdo o Ministro
Roberto Campos �cmel1te
interviria }'U emprésa, já
sob interve,1cão elo gover
IlQ mineiro, para assegurar
a sua produtividade; e não

para saldar os seus COJ11-

promLsQs. O chefe da Na-
050 volta a despachar ho

je, no Palácio do Planalto.

o "':'''-S 'e\ �IO" OVE NAO
V001),_... .......rr---.--- �_,__ .__

� ..

�-------_._"-_, •.__----,,:-- ----
"---_._-------�-, ,contudo. quais os

que estão recebendoRIO, 28 (ÓEI

Arraes
.

continua, em Argel e
Aragão quer salVá conduto

----- ---�-� ... _ _._.�"..,._

êssesApre
srmtoH-'3e' hOie às autorida
eles pOliciais da Guanaba-

armamentos
VmTCONGS PROTJtSTA..l'\'1

----�._-- ---- ---- -�--�---

OnL1e a sua (U1'poslção dc agir aberta, resoluta, dClloda· -ti
clalilcutl.' em üefesa d" que prega e não pratica? CCl'" n

i'
iI), (l (;üJ1lodbmo da inação os seduzia mais que (lr;

riSí'.(lS ([o <lever a cUlllprir... \..

Não 1m como, no' caso, explorar ""' opinião pública
crnn o atolcinmdo refrão de que a "Revolução não

chc,inll até aílui", s�i1Ulo detI'ás da porta Jlass:Hlo. (�Pc, IIl'ig'J f(l'C ouüos enfrentavam com Col'agelll, de�sao e.
j,aÜioU,,;mo. '

f
Devl'-sc, ptll'ém, 1c\'ar CIn conta que tais lideres,

'Iue não são "paralluedistas", mas utiliZaram êssc meio

para se cr)l]SCrVarClll na Assembléia, demasiado inLI'Q·
1'é[':';05. não s� aperceberam '{) piso falso IJUC palmi.
l]lalll, buscando forma lastimável de extroversão.

Chelíados por um candidato agQ.l'a dec;tarallamcnte
lmti·l'eyoJuelonário, não poderiam, por formação poli.
tica e 1101' fascÍlúo à dcmago�,'ia, dehar de ca}lUalizar
em i'ancar l)el'So�llalista o despeito causado velo juizo
leal c" franco do PJ'csidente Castelo Branco cm rem6Jo'
ao gOyêl'UO Celso Ramos. Suà cspe_runçl1 ('ra sabi�la.
mente ,sem escrupulliação de lnétodos, Yt'l' o 111'illll'Í'
1'0 Magistrado eS}1OS31', dar·lhes mão ferte à ofellsh-a
udienta, que dcs]ll'eza ·os illtcl'êsses de Santa Catll1'inlJ,
})a)'a a satisfação dos próprios, ambiciosus e sullalkr.
niZ,ltlos intcl'êsses individuais ou grullais, ou até mes.

mo familiares.

Q h'acusso do seu munobrismo lra.nspal'l·Ct" tks.
11U(1;\·s�· na atitude in1)Jolitica adotada. E como numa

hnitaçíio do cash'jsmo, aí, os temos, ('111 tática gum'.
rinlcÜ'à, Jan��audo sOl·tidas contra. a ,'erdade 111eon[1111'
dível. inabalá, cl, mentindo 1)01' todos os )10TOS, ]11'O(1).
nltlfJo embaiJ' li op11lião pública. que tem 0\110S de '1'1'

C �!t'I1S0 (le julg:u', que firma seu próprio juizo diulltc
das nmUdadcs iudcstmtiyeis, sem atenção a 111ancjos
grosseiramentc imlustriosos que pulvel'izam em atos ()

que l1anejam como )uincípios e ide.ais.

A êlcs, sitn, a Revolução não chegou, nem aJlte�

nem depois de'março, porque não s� lhes ll�o�Jjfieoll 1\

in.entalhll1de, não se iilentifiearam
. crm a. trallsfol'mu·

cãlJ' pulitica. cm )u'ogrclSsão. (jue Cl>lge, aCIma de tudo

;." írlto público, vi:;i"LO segura e clara, esfôrço J";!1U' l'
-,

tlel lO11sha·õ s Ile siJ1CeJ.·idad.e Jib':J·tal)[\�'·"I'

v.t de molu:.,cIJS da. 'níciliocrid<�jle
'"-

i lIa e os '11111al.\ila. ,

'

,,-,,�:-

, ...Il�' t",� ,,.,
•

\':'_'-,,\ ,,/ _j f_ /.
I

,

� ;;"_'
'\"l�
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Fora da Revolucão
, ,RIO, 28 (OE)' - O Ita

maraty informou não ter
o 111en01' fundalllento a 110�

tícia de que o senbor Mi
guel Arraes teria abando
naao o asilo em .A�·gel e

viajado pum P�ris. Disse a

mesma fonte que o ex-go�
vernador ele Pernambuco
continua cm Argel, c se

gundo fo�1tes do Itamaro,
ty o senhor Miguel Arraes
não fez nenhuma altera
ção em sua situação, Por
outro lado está para dei
xar o Brl.1:sil nos prÓXimos
dias é o ex-alm,irante Cân
diçlo Aragão .. O ex-coman

dante dos fuzilei'ros navais
deixará o HosPital-da -'Aé
rOllautica dentro de uma

semana ,inteiramente resta
belacido da operaçálo no

,.l�o esquerdo. Sua siyua
ção de asilado·"deverá ser

solucionada at� G fim �e
julho Aragão não preten
dq ir' para o Ur�guai e seu

advogado informou que
pretende obter saTvo con

duto pam o Chile, Equador
e México.

.

Instituto BrasHeiro do Café
Agência, de ·florianópolis

COJ\fUNlCADO ZIi""Oo '65/01

3;i se vai tornando secUço, virqndo jaI'gão det,lrJnl',t

lizado, o qnc demmcia �t carência de imug:1.11ath-a. C:S·

péde clínica de ü1i;';Ofj'çlúa, em que bn1Uej�m c lonj-·

Ü'l)am pseudo·liden's políticos a senigo do "lado de

lá "�o nu melhor ._ da .oligarquia cm te'ntatiYlli, de 1'eim·

phnta(;ão, ',cçliça .e desesperada, a afirmaliya de que a

Hcçt)]ução não chegou aqlú. Chegar afJlÚ - significa,
nall;! mais nada menos, que apear o gO\-êrllO atual pa
ra. através d'o golpe iutclTentori:;tl, alcanç'arem as pira
nJms oposicionist,ts aguHo quc ]Jáu eonseguÍJ'am llt�m

consegl.lldio pelo voto Une.

Ora, para que se o)Jcl'asse a illtelTcnçãa, indispen
s[tycl serhl um cOlljunto de p1'ovas que infurmàsspm

aClls.içõcs; a evidência de discricionarismo governa'

menial, a CXÍ!jtência do caos administrativo, econômico
c finauceiro, o n'glstro ele arbitrariedades poUehds COJ1-

lra o ilircÍL() e a 1iberda.de de cidaúã:os (lU de colcüvi,

datles.
;\ verdade', eO�lttldO, é outra, inteiramcnte diferen·

te. A conduta seg-uid� pelo 81.'. Celso Rumos, com ]l1'11-

uência e sermúdade ímpares, manteve, nps am,U'g'()�
dias de agitação, fora das crises surgida's, t1 i1lcolijmi·
dade de Santa Catarina. Confi,wa, COlll0 democrata .dc
Ic:,;'íthlla celJa, na retüicação on anulação dos Hnuos

tellebl'os�s a que se arrastava ó país. Daí o se ter. no

1110111('oto ])I'cdso. entrosado COI11 a reação formada e

que se tOl'UflU fÜl'ça de in'elll'il1lÍ"\;el avalanche. Sua

I
apreensão, frente a aconieciru.entos pi'rhu'badol'cs. lião

, al!-cruu 'o l'ítmo de trabaJ.bo e c()JlsLl'uç[t!), li c!e"pcitu

I das dificuldades surgidas e avolumadas,

I iVf:ts, n:ncitla 11 tempestade que ameaçalét in"tituj·
I.

çors c regime: não alàrdcou seus méritos na contribui·

!:ão ao êxitu do mO\-jmellto salleador, à mat·cha de sal·

"agão da demoeraeia. brasileira. Nenhum tcstcmuu]lO,
para o l'cstabdecimcnto da l'calidade histórica (l l�al'a
o julgamento da atitude assumida, foi lllais sjg'l1ifica.
!iyo. te, c maior a,_uLcniícidadc, que o do i1l.1s11'c (' illit:-

g ['0 I:omanómtc do sdor revolucionário em !Santa Ca·

19l1o eniio chefe.
,

1,', tie� SQ,t pa
�

, .' (

Amanhã, viajará para o

Rio, onde na quarta-feira
se .avistará com o Presi
dente Eduardo Freire do

Chile, no Aeroporto elo Ga
leão.

t

I
DE ORDEM DO EXMO. SR. PRESIDENTE DO INS

TITUTO' BRASILEIRO DO CA};'É, PARA O CONHECI
�[ÊNTO DOS TORRADOHES E DEMAIS, INTERES

SADOS, FAÇO PúBLICO QUE TENDO EM VISTA Â PU

m.ICAçii.O DO EÍ.HTAL N° 4/65 DA AL!:'ÂNDEGi\ DE

FLORIANóPOLIS, LEVANDO A LEIL...ô,.O NO DIA 28 DO
CORRENTE AS 15 BORAS, 7.000 CSE'l'JE MIL) SACAS DE

CA_FÉ APREENDIDo NO NAVIO ARGENTINO "BARIL(}.

CHE", COMUNICO:
QUE P CAFE ,WREENDIDO NO NAVIO "BARI

I;OCHE", SE LEILOADO PELA ALFÂNDEGA DEI,
F'LORIANÓPOLI:':, NÃO SERA ENTI1.EGUE PELO
Il"STITUTO' BRASILBIRÓ DO' CAFÉ AO REME

TENTE" PORQUE ESTA SUJEITO À LEGISLA
çÃO :E�SPECtFICA DESTA AUTARQUIA, QUE'
PriOIBE SEU COMÉRCl:Q.

OUTROSSIM, CUMPRE-ME ESCLARECER A QUEM
POSSA IHTERESSAR QUE O REFERIDO CAFÉ, EN

CONTRA-SE I.NTOCAVEL NO ARMAZl!�M DÊSTE' INSTI
W'l'O.

.FALÊNCIA

RIO, 2& COE) - O JUIZ

da 6' Vara Cível, acab<t de

despachar pedido de falên
cia da Cia. Mannesmann,
determinando a citBção da

emprêsa, para que efetue

o pagamento de 3 milhões
de cruzeiros no ljrazo de
24 horas. O pagamento,
cor�:esponde a 6 notas pro-

•missórias reinquiridas pelo
comerciante Marcos Cris-

'pin, em nome de quem.
foi requel'id'l a falência da

tMannesmann. A decisão fi·
nal elo Juiz sôbre a falên·

cia 'de acôrdo com () do

sel;v�lvimento do processo,
somente será conhecida
dentre de 5 dias, No mes

mo despacho, o Juiz inde
feriu pedido _ de notifica

ção ao Ba!1CO Econômico
da Bahia, que teria antori
z'ldo a emissão daquelas
promissórias.

,

I

II

I
I

ANíBAL CORRÉA D SIL rA

'Agente Substituto
29.6.65
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-� �- CRl:JlE-tR0-GO-SIJt::: T}II/(lllllfi"""":-.IIoíIiI">"'ç:�
O TEMPO (Meteorológico)

8intese do '_'oleti,m GeometeoroltllÓco. de A. SEIX l\i'I
.

NETTO válida aj,� às 23,18 IIs. do dia 29 !].e juuIlo de 1965 "O ESTADO"
) Em virtude do dia de

!t" ie ser

daremos.
sallt;f;�ado,
pedient

não
em

.l\'lEur:ilno VAIUT 1<--;LO
ESISTIl\'IUI.,ADO
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aug n -pe
MIAMI OE - Jaclc H.·

Vaughn, Sub-�cretário de

Estado para os Assuntos

Inter-Americanos, pediu
uma urgente e efetiva in
í.egraçâo Econômica na A

mérica Latina e, � mes

mo tempo, declarou que o

setor privado tem em suas

mãos o triunfo ou o f'ra-

o

'l�'Muito já se conseguín
cOl11 a Aliança para o Pro
gresso e muito há ainda,

por fazer" - afirmou o

sr. Vaughn ---:-' "mas o' ver
I

dadeíro trabalho depende
do setor privado".
"Em discurso pronuncia
do no banquete de encerra'
mento da xv bonvençao'
Anual -õa Câmara: de co-:casso da Aliança para

Progresso. mércio das Amérícas, ínsts

Hospital "SAGRADA FAMlUA;:"
,.

Pela presente e na conformidade do artigo 26 dos
Estatutos do Hospital e Maternidade Sagrada FãinHia
ficam convocados os senhores sócios contribuinte>; para
a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 2G 'horas do'
dia 3Ó do Corrente, na Casa Paroquial do Est'reito, 'aÍi"'"
de elegerem, por escrutínio secreto, os 7 membros da Di;'
retoria para o período 1965/66, :

-Flodanópolis, 22 de junho de 1965.

HERVAL MELÍM - Secretário

;)'

OSVALDO ME'LP

TELEns;w: EXPERIÊNCIA
ESPET.iCPLAIt

,

O Morro da Cruz, derramou l'1ara á Cidade eso.

trelada e bela, domingo, um 'prograin!t qe tele·

Vlsao completo, que apezar de ser a título de

"eJ�)eriência", foi excelente.
A êidade oll"iu e vÍU uma programfl('�c'l .::ultn·

nrl, que n.os' proporcionou a I{-EUHlD, úe' S:,
Paulo, retrll'nsmitlm" 1.' �C(' ".es programas _

com .som e imagciu, tl)tlO QK.
Ultimam·se os trabalho' .1,; possa' Repetidora '

no Morro dá Cruz. AVi.llie, turm� inv.encivel:

Não se deixe impressionar,pelos pés·frios e fa-'

zetlol'es de fofócas. No' B·rasil existem para
mais de 400 Repetidoras e nunca tiveram pro:
blemas. Não é possível que Florianópolis seja,
�cepção.

;._, ,"�_j->;i ;'.,

,

...�,
A PREFEITtfl'm, 'ti()MPJM:
CAMINHõES

/

A Prefeitura Municipal,. a· 'rinI de atender .o

aumento e volume" do servi_ço, acaba de fazer

encomenda de mais cinco' ca,nlinhões: .:",�..

, .

,

OS ABRIGOS NAO

DEMORAM

"

�,

Fomos infórmados que .o's �Ab;rigo� para .os

IJonfos �e ônibus da:Cidade brevemente' che·

�',H"ão de Ulna encónlenda tal'nbém feita peta
Prefeitura M:unícipal.

'

,
�,

..

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

tiu o 'Sr. Vaugnn na neces
'sidftde d'e uma Amérféa L;.'\
tina econõmicamsnte inte
grada e afirmou que a Ali
anca já chegou às portas. .

I

de milhões de latlno-arnerí
canos.

Disse o sr: Vauglm que,
após menos de 4 anos ;,\f!

existência .

da Alíanca, a

obra realdzada pode ser

vísta: nas' nóvas estruturas
de' concreto I e 'flço, nos' be

neríeíos decretos governa
mentais e' nos milhares d'e

novos ��!eitór:los, escola
res. I

"Como declarou recente
mete o Presidente Johnson
à 'Aliança já influiu na vi
da' de, quase 'metade "d::t
população de 2;30 milhões
da' América, Latina" - :.1-

crescentou.

'IAfirmando que. a� Alian

ça "não é' e' não' pode ser"
" um trabalho .de govêrno
para govêrno; o sr. Vaug
hn 'lembrou' aos .assístentes

o apoiar a ii ian a
que, como' representantes precisa por- Que os Est�dos
tio mundo industrial e co- Unidos poderiam ímpulsío
rnercíal do Hemisfério. (' nar os estercos de íntegra,
são vossos investimentos, cão econômica da América -so altamente proveitoso
tossa habilidade para. pr �I- Latina, "esperamos que SUl' do Mercado Comum Cen

�uzir e vossa capacidade [am Pl'cpostas e planos c:;- tro-Amertoano",
para criar ernprêgos (lue
farão' tríuntar ou fracaséar
a Aliança para o Progres-

pecítícos a que possamgs
resPónder apropriadamen
te como temos feito no ca

---, --���.----�------�--�---

so".
Observando que os E&t".

dos Unidos "estão conven

cidos de que é €SSencifl,l
uma efetiva integração _e

conômioa, se se quiser, que

/ o. desenvolvimento econô
mico e político, da Améri
ca Laflna sobreviva no

mundo moderno", declarou
o sr. Vaughn que, "'ecol1ó

micamente integrada, a A

mérica Latina será um 'só
cio mais eficiente dentro
da comunídade das 11a

cões ocidentais, e' no 'mane

j o dos grandes problemas
mundiais",
Disse o sr, Vaughn que,

embora fôsse ainda "ni�ui'o'
cedo para saber a -rorrna

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

Agradedmento e Missa

A f'llYlilia de' Lauriano Tavares, ainda consternada com

seu falecimento ocorrido a 24 do corrente, externa seus

agradecímentos ao Dr. Paulo Fontes pela assístência mé

dica, ao Rvmo. Padre Agostinho pela assistência religio
sa E; a todos que compareceram ou se fizeram represen-,
tar nos atos fúnebres, bem como aos que, por telegrama,
mamtestaram seu pesar, convidando parentes e pessoas,
de suas relações para a missa de 7.0' dia que mandam ce-'
lebrar no altar do Sagrado Coração de Jesus, da Igreja
Santo Antônio às sete (7) horas do dia Lo ele julho., An
tecípadamente agradecem a todos, que' comparecerem r

esse ato de fé cristã, 30-6

LAURIANO

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

Sacerdote Fatará' Sôbre Ieeris

Fundamental da A'rte
I '. �

.Terá lugar na sexta fei-

ra, día-z de [ulho, 'na Casa
Santa Catarina, às 19,30
mais unia reunião' do .Ins

tttuto Brasileiro de Filoso

fia" seccão de Santa Cata-

'(rina 'Na oportunidade, o
.

pé'.' ·Dr. Evaldo Pauli pro
nuncíará urna palestra su

bordinada ao tema: "Teo-
,',;, .... j.,

"BOMBIS
IftDRÁULlCAS

\,

fundamentalria

te".

Desta forma, prossegue Q

ciclo .de conferências e pa
lestras programadas para
êste ano pelo' LB.F" à c'u
[a frente se acha o Prof.

João Medeiros Vieira e' de
que fazem parte figuras de

relêvo do panorama cult-r-

_ral barriga verde,

da Ar-

TAVARES

CONSÉlHOS D� BtlEZA
PELE MISTA

Dr, Pires

Conforme O' próprlo no-

• me ir;clica, a pele mixta é

àquela que' �e [,presenta, �i

-- --------------,_---'-

._,_/

Os ex-Presidentes do Clube Doze de Agôsto e Membros

natos do Conselho Deli1'Jerativb, Dr'. Ac1erbaol Ramos .ela

·Silva General Paulo G"lncalves Weber V:!.eira da Rosa,
, José' Elias e Jauro Dentic'e' Linhares, \ indicam os nOlt1,es

do.s seO'uinces sócios propríetários para COIT'.porel11 o Cnn·

selho 'Deliberativo do Clube Uoze dd A::;ÔSl.O a ser eleito

dia 4 de Julho p, futuro:
,-

-

'DANeOR S.�� Indústria M�câllÍCa _ ,. 'A,1'flülpo. b'utra;,�' .,"
s;,;:t.oiiaLSOfO.-E'nd. ,.,.,. liÁNC:Ok-RIO. i

A'rn":l'd\ Luz,
'"

R fi '�.i·..... -, },erl:'l!sentanHi em um�nqu :, Adito ." ettr-y ,_

"Ladlslàu Kusl< oswkl
Rua 15 de Novembro n." 592 Bruno Scblemper

1." an1:Jar - C,,;xa, Postal, 407 - S. C. Enio Callodo FIÔTes
'Herminio Boabaid
Jobel C�rdpso
José Soares Glavan

João Pedro 'Veira

MUTilo Rqdrigues
Nazareno Nappi
}�ul0 IFelip�\ Paulo Bauer. Filho

Paulo Roberto F, Cabral
Rui Carlos Batisl a
R.amtlfo Souza
',Rosato E,'angelist'1
walteJ� Kuenzer

Yoldory Bitencourt

,t

Luiz' N'lmes

.1;UPLENTES.I
lJma casa �m Coqueiros, ,

"
com todo o confórto. ,Tru-' Arolcio Pessi
tar à rua Bocaiúva, 1), 'i3 Aldo Peluso
- nesta Altamir Almeida
, Cesar Batalha Silveira

Ganhe·um
n.ôvo cobertor

Agora com vida nova ao seu cobertQr.'
FÁCIL DE APLICAR" Já vem dobrado e não necessita de a�remate.
,Nas côres e mBdi<Ths de sou cobertor. Procure-o na sua loja, bazar
ou armarir.ho.

Eliás Mansur Elias
Jaime Cóuto
Mário Nunes

Mauro Amorin1
WilIÍlar EliasCarlos Hugo Souza

x

Pam Presidente Dr, F\'ancisco d� Assis

Para 1.0 Vice-Presidente Sr. Waldir dq Luz Macuco

ParJ1 2.0 Vice-Presidente Dr. Milton Fett '

Informações telefone 3273 - das Ú às 12 com Wilmar

3/
9/7

(

Clu,be Doze de A.gosto
FESTA .JUNINA. - InÍGio às 22 horas.

Orquestra "FANTASIAS DE ESPANHA",

cio às 22 horas.

13/7 El'T(x)NT::?O DOS BROTI�JHOS
horas.

- Inicio às ? J

l\1ES DE AGOSTO

1/8 ENCONTRO DOS' BROTINHOS
,

ção da. Nova Rainha do Clube - Inicio às 21 t,""l�

g/8 CHURRASCO DE ANIVERSARIO NA NOVA

DE. ;

12/8 JANTAR DE CONFRATEHNIZAÇ,'iO
14/3 BAILE DE ANIVERSNRIO, - Início às. '):,

r'1s.,. .

OBSERVAÇãO. _,.. Para as festas.doo< r'I,;:lS !'l/ri -- ':',/7
- 917 e 14/8 - Réservas de mesas na SeC'retarb cl:: Clu-

be (Nova: séd,e> �
_

As inscrições' para o baile de Aniversário d'ls Debu

tantes te:rminará impreterivelmente no d\ll 31 de julho
Listas para () ChurrasCo e Jantar de confraternizaçãe,

,inscrição na sucretarla (Nova Séde) e Bar do Clube.

Ne,gocio de OC�$ião
Vendé-se uma Rural' Willis em perfeit.o estado da

funcionamento. "

Informações a !tua São Vi.cente dê Paula,' 2 (Agro·
nômica) oU com Asteroide fone 2416.

Dr. Norberto Czernay
CIRURGIAO DENTISTA

IMPLANTE' E, TR.t\NSPLANTE DE DENTEI3
Oentisteria Operatória. pelo sistema de alta rotação

(Traflamento Indolor)
.

PRóTESE FIXA' 'E 'MOVEL'

ÊXCLUSWVA.J:v.(ENTE COM He)RA MARCADA

multâneamenta na mesma

pessoa, .sob dois ou
I
ma is

. aspectos. Regra geral na

zor a racial central (testa,
nariz e queixo) predomina
a 'tendeliCiG s"borr'ica 'en

quanto na ár2a pcríferl.:a
(faces) a (,ualidade da Gl1-
'tis é nitic1aillen1e seca.

Na prát!ca podem ser ell

cOY'lTaclas. GuLas comiJina·

"ó-s' e, 8S vezesi existem
todos os tipos de pele (no\,
mal' seca e' gordurosa)
num l1le�mo indivíduo. Ou
tras pessoas apreser�tam' 8S
,SJ.S variações' e):trp a l)n'"
do l'btó e do COL'}lQ e :11e

recordo ter tido úma clieu
te com a epiderme da fa
ce normal ao passo que
nos ombros o aspect!) erl1'
sebol'l'eco enquanto qllt�
r.,os bra.ço� se Ç\.llrcs�i,ta'V:.t
seco.

Os que têm a pele mist;t
de.vem efetuar os t.rata-

mentos ccsméticos

Iní

,muita aten'cão pois é .co

mo se ti \'Cssem dois rüsto,s
diferentes. �el'\do a,ssim, ne

-

cessitam CUidados higien í
cos diversos segundo 'l zo

na tal 0:'1 ql1al.
Nem poderia, aliás, ser

ele outro modo, Veja'l1os
por exemplo, o tipo '1lais

comvm de pele mista: se

borréia na parte central Q

s:cquidão na zona periferi
ca Apl'icando-se detergen
tesO energi eos em todo ros

to seria bfneficiar as ::J,reas
>

gordurosas �ol1t'" visl\rel �re
juízes para as mItras par-

. tes elo rosto, Tnversame-lte,
os prep�rnr'I\C::: de lh110êza
suav's ('11 Ql�,<"� 0118 �on

vém à U:llfl pela sêca serão
insuficientfs para umR cu

tis e'e' natur�za SP'JQ)'J'ci
ca,

110·

A fim de gUiar os leito
l'f'S citarei abaixo o trata-'
mento que deve ser feito
em casa para uma pele
mista,
'lo.) Pela mal)hã lavar ;)'

rosto com água comum e

empreg8;r o sabão ,sàment:::
nos lugares i?;c rcl11rIJSOR', E;,l

xugar logo .om seguida"
com um?, tcaJha felpuda e

pas,ar uma loção adsttirt:
gente também na�. ,zOl\às
oleosas.
20.) Ao deitar 'lavar, nó"

vamente o rosOO' como foi
feito' pela manhã e paSsar
um creme. de massagem
'Das áreas em que a, cutis
se apresentar sêca ou fari�
nácea.

Os' casos discretos serão
beneficiados' com as indi

cações acima mas os �ebel
des deverão ser tratados
com aplicações de ran"'1,
,feita e,,�ivamente nos
locais onde a pele se apre
sentar bastJante seborreica.
NOTA:

poderão

ARLETE NOIVA MESA DO

�
*' ,* *' 'J

,

,
, \ '

Cf\S'A'l\'1�NTOl A's 17 horas, do últímo sábado, dava en-
trada na Catedral Metropolitana para sua bençãovnupcial
com o DR. EDSON MOURA FERRO, a srta. ARLETE RO
CHA, acompanhada de seu pai senhor- Aldo' Rocha. Em
setín e renda, era o lindo vestido de Arlete, trabalhado a

pedrarias e espigas de .trigo, uma confecção da modista
paranaense D. NANIAS. O longo véu, deu uma beleza to
da, especial a noiva, considerada "A NOIVE DO MÊS".
Os noivos tiveram como Padrinhos: ,Sr. e Sra. Moacyr
Pinto, senhor e senhora dr. Zany Gonzaga, senhor e senho
ra- José Freitas, senhor e senhora Donatilio Silva,' senhor
c senhora Alvaír Nunes, senhor 'e senhora Wilson Medei-

,

ros, senhor e senhora Jacy Dausen, senhor e senhora Dir
ceu Jandiroba, senhor e senhora Miguel Mandalis, senhor
e senhora Ivo Bianchini, senhor e senhora Oscar Cardoso
Filho, senhor e senhora Carlos Kcerích; senhor e senhora
Marco �urélio Caleffi. Aproximadamente mil convidados,
compareceram a belíssima recepção regada a uísque,

sendo o esmerado serviço de bar e copa, responsabilida
de do competente senhor EDUARDO ROSA; Verdadeira

qarada de elegância e bom-gêsto, aconteceu no Bairro
A'gro'nôl'n'i'ca, na residência do senhor e senhora ALDO

ROCHA (D� RUTH),'-

Amanhã as 20 horas, o

Presidente do Clube dos

Lojistas e a senhora Rober
to Bessa, recepdfOnarão
convidados nos salões do
Lux Hotel, para um jantar
festivo,

-:-:- -:-:-

Querência Palace,
'

certa

grupo comentava o nome

do dr. Francisco' de 'Assis,
para ,Presidente do Clube

D9ze de Agôsto.

-:-:-

Está de parabens a "Rê
de Feniinina

'

'áe Combate
aO' Câncer", pela festa Ju

uin;. que promoveu na

noite de sábado p. passa
do.

De posse de títulos de ;SÓ
cíos proprietários do "San
tacatarina Country Club",
o dr. Aderbal R'.Í.mos da

Silva. dr. Henrique Stodiek,
e Dr. Newton Ramos.

-:--:- ***

-:�:-
:', ,.: ::'

"NO próxico s�ibado e do

mingo, a "AssocIação . Co-,
ral' 'de Florianópolis", esta-'
rá no TeatFo Alvaro de

Carvalho, para doiJ? gnm
des receitais acompanhado
de orquestra.

'Fomos informados que
os discutidos moços d�

nossa sociedade: MarcíliO'

Medeíros Filho e Armando

Valério de Assis Filho, es-
.

tão de ma,Jas prontas para
Uma viajem a Pôrto Alegre,
cóIá • im:De Jlropõsito de

as� "�ião".
* * * ---":-:-'

-:�:_,_

"-

com
Circulando ,em 'nossa cio

dade acompariluido da bo
nita Heloisa' Luz Costa, o

dJ!. Fl'ancisco Schmidt. . ..

Na, última !'femana, o dr.

:;3amueI Fonseca Diretor da
FactÍldade de Odontologia
de .Santa Catarina, recepcio
nou, em nossa cidade, os

ilustres Professores: ,Dr.

Francisco Degni t; dr. Dio

ràci' Fonterrada Vieira, pl3.-
,ra, o llCiclo de Conferên
cias' Odontologia", em nos

sa capital.

··1
De Itajai:, Anivel'sB'I'lou

no Ítltimo domil'lI�b. O Se.
nhor Dalmo FemiDeb. �
contecimentos SaciaiS"...�
priffienta-e com os melh�
res votos de feliclt8.çu<I';.

:]: :!: ::: -:-:-

-,-r-._ -:-:.....;__

......_

Falando cm' anivers4rio,

"f.e�!ja, i��qe,�':,�Ii�je, o'
)�stfufior 'ITm9_e�0·:�-rwo. Em
sua residência o casal re·

ceb'e c,onvi(lados.

Hoje, na Lagôa da Con·.

celçao, participarão de

um' movimentado jantar,
,.os senhores: Deputado· A

ry l\Iosiniann, dr. OJy Joa·

qUinl de CarvalhO', dr. Hé

lio Vianna, dr. n-111rilo R.

Salgado, dr. Leno Caldas,
dr. Marne de Bem Vida! e

Dr. Ciro Sanford de Vascoll
celos.

_:__:-:--<-. ,*:j: ::: -:--:�

(

Pela. Varig, procedente
do Rio de Janeiro chegou
ontem a nossa cidade, o se

nhor e a senhora dr. �
berto Doria Gomes de Mat
tos.

--:-:-

Foi eleito Presidete da

.Assocjqçã') dos Fiscais da
J'\7end" de Santa Catarina,
o 'I". Claudio Andrade Ra�
mos.Bar" dO'

FOTQCOPIA'S
Em Um minuto de qualquer docum'2n

to ou livió por modernCl processo eletrô11l�"O.
�ua Jeronhno 'Coélho, 3 - fone 3034

__:.. Fpoli�.
'

Jôda��aS'Tardes 'no
r'OUERENCIA"

ao

Pi-

da
.Chá

.Lanches
A'

.'. l
,:. ,J?�p1:1V9.�;,

Boa
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a

I IV' diz b
, ,

çO,:.é uma frollteira'que nunca desaparec�
ANN ARDOR, Michígan espaço "é uma fronteíra em e�tre��8:t conce.dl�a nen�um Q�staculo formídá

UE _ James McDivitt, pj que nunca desaparece". ;L1a Um�ersldade de MIChl- vel a de�clda .de uma n:loto do veículo' 'espaciai "Não creio em que haía gano ve espacial tripulada ..a

"Gemíní IV", que tez uruu limite algum para o que

J

o
Edward whíte, seu com- , superrícíe da Lua, feíto

viagem de 4 dias' em tôrno homem póssa fazer no es- panheíro de v.ôo, o homem 'que os Estados Unidos pre

da Terra, declarou que' o paço" _ disse McDivitt,' que "caminhou no espaço' tendem realizar em 1969.
-, foi entrevistado na mesma Observou que há ainda

ocasião., muito trabalho de engenha
. Declarou' McDivitt, que é ria por fazer, como prepa
de opíriíão que" com 'o tem ratívo. para a descida -na

po, o hOll1enL';poqerá ' ir a Lua" mas confiava em que
todos, os 'planétas' e que os cíentdstas saberiam ldea

,Marte e Venus ,deverão ser lizàr, os meios apropriadosmBRR,••",co MA;.O"AL DA HA.ITJIlçAo

os prímeíros que terão a

vísíta «os fu�úto:; víajan
tes do espaço.
"O espaço hão tem lírru

tes" - declarou -. "Não

para isso.
Es.clareceu White que al

guns ,problemas, se redu

zem, a medida que prosse
gue o programa de explora
ção espacial.

•

"Por' exemplo, alguns
profetas de mau agouro
vaticinaram que o homem
não suportaria longos pe
ríodos de imponderabilida
de, mas o vôo da "Gemini
IV" derrubou essa tese"
'concluiu. '

) EDITAL ·N" 12
�

há" realmente, qualquer
O BANCO NACIONAL DA fABITAÇÃO, 'VI.sANDO fronteirá ali... Podemos

A ORIENTAR os locadores de imóveis no cumprimento 'ir cada vez maís longe , ..

da; obrigação de subscrever "Letras Imobtlíáríaé"; -con- '

,Vista em relação com a

forme determinam os' artigos. 31 a 36 da- Lei .n, 4.494.. de ,'imensidade do' espaço, a

25 de novembro de' 1964 (Lei do Inquilinato)';, "�'Gemini, IV" parecia que
ESCLARECE que os 'locadores ou sublocadores ' 'c:e' apenas, des1izl:!cva sôbre a

prédios, de qualquer .natureza ou' ôesttnaçâo, estão ,''lu:'' superfície -da Terra ... "

Jeitos à, contríbuíção 'co.:mpulsórhi para' subscrícão 'de Disse,White que não via
--------�----------------------------------

}"Letras Imobiliárias", nos ,tegUi:ntes percentuais de"

aluguéis recebidos de [arielro a dezembro de 1964:,_' Plantas do' Triplex de lacerda
II - Se à constrllç'ão' ti�e� sido concluída antes .de

30-1.1-64:
' "

. ,

A) IMóVEIS' ÇOMERCIAis E. INDUSTRIALS: De:sapa tecerem
RIO, 28 (OE) -,../>.s ban- desaparecímentó do preces

'cadas oposícíonístas' da
r

A.,". so em .que o Governador
sembléia 'L'egisi'ativa. cario- Lacerda, pedia a aprovação
.ca, vão apresentat' esta de plantas para a constru
tarde, requerimento pedín- ção de um "Triplex". ::>

'd.o a constituição de Co- principal objetivo da CPI,
.jntssão Parlamentar de In- é conseguir as 12 plantas

. quéríto, para investigar 1.'3 'de "Triplex", que desapa-
causas que determinaram ü TEceram com o processo.

4 % (quatro' por eentoj.; art. 36. '

B) IMóVEIS 'RESIDENCIaIS, 'com menos de ,180 �2
(cento e oitenta: riü,trQ�, quadrados) de' ,�rea: Útil: '40/,'
(quatro por cento); art. -31" ,

, II _ Quaiquer que .tenha '
sido �a, data de ennclusãç.

àa conetrução i., ',,,.
, ,...

.

C) IMÓVEIS ·RESII)-ENCIAIS "com ,'área supertor
:

a

180 m2 (cento e oitenta metros quàdradcs) : 6% (seis
por cento), art. 32

E COMUNICA QUE:
1 - As gulas de' re'c�lhilúentp, das' inipOlitáncias de

vidas poderão ser encontradas nas. papel.�rjas e�naô
agências do Banco qO - Brasil SIA

2 - Os Iocadores ali' 'sublocadores; de .maís de i,
(um) imóvel poderão recolher o

.

total s:las' conbrítuícões
devlc'as numa só'guia: à' .qual será anexada' relação,

-

em
cinco vias, dos Imóveis sobre' cujos aluguéís, foi calcula- Silveira". _ São palavras
da a subscrição,devendo' cada via' de ,taÍ' relacão ter', o . do sr. Virgílio Altino oe

outro destino da correspondente via .da guia ci; recolhi
menta .

• 2.1 _ Das relações deverão constar: '

a) - ídentírícaçâo completa dó -prédío (rua, 11 e'l\
do apartamento' '�e fôr '0 caso) loéalidade 'e Estado};

b) - área útil' quando se tratar' dó, imÓ.vel resíden=
cíal; " /

c) - total dos alugueis recebidos em )964, .de cada
imóvel.

":', ' .,..,.
3 - Na confo'rmidade· dos entendimentos,mantidos

com a Divisão' do Imp�to Ú Renda, FICA' ']?RQRRO
'GNJO�, JI11;E' 30 DE' J�O D;E 1�65, O,. Pl;tA:�O DE R;E�
COL�IMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ao' BANCO :DO
BRASIL SIA E DE APRESENTAÇÃO DA. 5a. ViA 'D,�
RESPECTIVA GUIA A DELEGA.CIA :no' Il\Í[PÓS-r;o 'D!�

CIN,E.M'AS,
-CEJNTRO

CINE SÃO JOSÉ
às 3 e 8 hs.

Sé'an Connery
Gina Lolloorigina

..
� ,

�
.

.
.

/

.

r

lan Ouss:,550 anos dâ morte do Mestre
- � . . ,.

"Iebon R,egis'" Também com IVO'
França" Prefeito do muni

cípio de Lebon Régis. B,'
mais adiante, salientou:
"Em minha terra _ posso

assegurar convictamente, D,

"�ndida to tem tôdas as

condições de .vítóría.'

"De 'pas.sagem por Fl,)

ríanópolts,.. onde vim em

missão admínístratíva, tra

go o meu caloroso abrar o
de sclldartedade ao sr. Ivo

Inelegibilidades; Sem Si'mpatia
, Afirma D-eputado

'

BRASILIA, 28 (OE) - O

deputado Tarse Outra afir

mau que o projeto das inr>

legibilidades n�o llogrará

:Adhemar com.

Marinho

aprovação integral no t,s

'gislativo Nacional. Salien
'tau que muitas íncorrênctas
tornem .o projeto' lnéapaz
de conseguir a aprovação
dos parlamentares, ç.niJ-':'

,J'

maioria não o" encara '('om

simpatia..

RENDA:
S. PAULO, 28 (OE)

Fonte governamental \ in
forlílou que 'O sr. Adhemar
de Barros, continua viva
mente interessado na ques
,tão sucessória da Guana-
bara e' na pretendida coli

,�a�ão PSD-PRP-PSP, em

tôrno da candidatura Gil
berto M�rinho,

.

em

A MuLHÉR DE PALHA

PanaVis10n '� EastmanColor
Censura até 18 anos

.4 - A inobservância do' ,prazo'l acirria
.

esii'p1Ílad'o
importará na instauração" de processo dé'cóbrança de
dívida fiscal, sôbre a q{lal incidirá correção- monetária.

Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1965:

SANDRA CAVALCANTI
':',JSti .. ,

Presidente
'

--

ARNALDO ,WALTER ÉLANK - Di-retor:-Superintendeme

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

CINE Roxy
às 4 ê 8 hs.

Charlton HeBton
Yvette Mimieux

.

elh

OS TIRANOS TA.:MBEM
AMAM

/

CINE·RITZ'
às 5 - 73/4 -, 93/4 hs.

Joel McCrea

Julie Adams
A VÉSPERA DA

em

MORTE
- Cine'maScope -r

Censura: 'até lG anos

SUA EMPRÊSA PAROD,;HO TEMPO •••
ou TRINS'FORMa TEMPO EM ,BINHEIRQ1 PanaVision EastmanCO�f)r

Censura até 14 anos

..

BAIRROS
(Estreito)

CINE GLÓRIA
às 5 e 8 hs.

Garye Grant
Deborah Kerr

Robert. Mitchum
Jean Simmons

DO OUTRO LADO ...

O PECADO·
EastmanColor

Censura: até 14 anos

,I
,I"

ciNE IMPÉRIO
às 8 hs.

Henry Fonda
Maureen O' Hara

em

OS NOVE IRMãOS

pariaV,ision - Tecnico!or

Censura at� 5 ';11103

(SAO JOSÉ
..

A MÁQUINA DE CONTABILIDADE
REMINGTON STANDARD PERMITE

ESCRITURAR SIMULTÂNEAMENTE:
• Diário, oontas e razão.

• Registro de duplicatas e contas de clientes.

• Registro de compras e contas d,e f�me�ed,o�es.
'. Folh,as de pagamento, ficha financeira indiViduai

e envelope-recibo de pagamento.
• Diário de estoque é ficha de arquivo.

CINE 'RAJA
às 8 h8.

Leo McKern

'J"6f. .!�.

Iiiii

·VOC[ VIU CDr�A

7JUNHO

SOMENTE' POR
NO

ME R�
"

,

descontos,
,a' . '"partir

50
'_m.,·

MA'IS DE 20 Mil ARilGOS EM OFERTAS ESPECiAIS
UllIM05 OIAS,'! •..
VOCE V,Aj,tON aNUAR�ESPER/�KDO ?

ORBE-PRESS - PRAG1\
Incluida nó' Ca:lendário do
acontecimentos' mundia,j

. da UNESCO" a data' de
de julho de 1965 - 550r
aniversário da 'lllorte ,':1"

.

Mestre Jan Huss se:'�'

;'
} ,

�omemorada na Tche,cgslo
,váquia ,e nos demais paí
ses com várias soleni'dade
'Martirizado numà, fogueir
esse: lumínar da cult11rr
tcheca é lembrado' com

granqe figura da his1;óri::-

tchécoslovaca e mundial, da Europa Central, a 'J'll
,

por sua denodada luta 81'.1 ,versidade Carolina, de I?r'
"prol da"verdade e da li08', ga, e pelo .aperfeiçoament
dade de pensamento. Seu do idioma tcheco Entre
méritos'

'

são,
-

assinals,do tanto, a mais ill1portant'
peJo desenvolv.imento d obra de Huss reside en

mais" al1;tiga' UniversiÍi9.d sua atiyidade reformadora
A atuação pública d

Mestre Jí).n Huss, nos dia

�negro.s da Idade Média

passou a influir sQbre,
vo praguense quando �

de 1402,' pregava na C�� '�

de Belém condenando im-'
, msJerial' e ireQ.ll'l'SOs ",fin�n... placàv.e,�ente os abuso
ceiras: ,

, da: Igreja e, a injusta: ex,
,

'Art. 40. - Es�e Decreto'
'

ploração do povo. Seus en

'entrárá 'e.!U vigor n,a data; sinamentos entraram ep

dê sua publícação, revoga- conflito com a posição d�
dàs as °di.,SpoSições em COrl alta hierarquia eclesiástic:
trário:'; que ImpÔS ao Mestre uma

serie d'e castigos.

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

Semana
.

do . Fazendeiro
O Diário Oficial de .. ,.

4/6/1965, página 5.314, pu
blicou 'o Declreto 110. 56392
de 2/6/1965, que institui a

"Semana elo Fazendeiro",
cujo texto é o seguinte:
"Art. 10. - E' instituída

à "Semana do Fazendeiro"
a ser realizada em tódos
os estabelecimentos rurais;i! de ensino agrícola superi-�i of,' subordinados ou vincu

i laqos aos MinistériOS de A
I, gTicultura ,e da Educação

e Cultura.

em

Pan'ágrafo úni,co -Inc'l1tn

be à direção de cada esta

beÚ,cimento ele ensino, ten

elo em vista as p€\.culiarida.
des locais, fixar e divulgar
anualmente, com a neces

sária antecedêHcia, o pro-

'grama e a data de início

da "Semana do Fazendei

rIO". a realizar-se prefe
renteménte, fora do perío
do normal de aulas.

Art. 20. - A programa

ção das atividades da "f3e
mana de Fazendeiro", 3-

sa elaborada lia estabeleei
mc,1ta de ensino, deverá

crmstituir. priucipalment0
t'll1 a:11as, palestras e prá
,Ucps demoDstmUvas ele

mi bodes e processos' mo
, e!"� 'Os 'anlicadcs às ativ.i,-'

df\,c�� agi'01)6Cuárias,

Art � 30. '_ 'Observada a

LegisÍação vigente, os Mi
nistérios da Agricultura e

da �ducação e'CuIturà fi

cam autorizados " a c'ol-abo-,

rar em ,cada "Semana do
Fazendeiro" com pessoal

Instituto Bràsileiró de Hlosofia,
'

Contrariando as advei"

t€.�cias filas amigos', Jan

�, Huss, e;rn HJ.4, comparec')l
,� ao ConciUo de . Constanza

'_ '� onde i:le;e�qeu seus pon�o,
. de vista e pr:egou 'seus e:1

De ordem do Sr. Pr-esiçlente, .convoco to�os' os set)hp-''', sinamentos. "

Apesar de lhe
res membr;s do Instituto, para. a reunião a ter lugar' no ,

serem dadas gar.antias pe
d'.a 2 de julho de 1965, à� 19,30, na ,b.as� Santa C'ltarína.

lo Imperador Zikmund, f(!.
Na referida reunião o Pe.; Dr. Evaldo Pauli prorrúh- 'encarêerado e, não recuar

ciará uma palestra subordipada ao tem!Í: "TEORIA FUN-
do' de suas convicções, lan

DAMENTAL DA :ARTE". çar:ám-no 'à fogueira.

.CONVO'CAÇA,O ".

Florianópolis, 28' dt! junho '7de." 1965
. A 'morte hori"ivel do Me

,

tre JaÍl, Huss, ,em 1415

r':rJ'presentou e rastilho (,

;O'�y� ra que fez infl�.,.",
o esp ito do povo

uma da cresce ràplc;,
U1ente para impu sionR�'
n1aior, -lllOviment revoltlf"-
o�ário ,p�Pular (da Ida'
Média. '$ ti:opas huss'
impregnadas da a"

Ú' que lhes, foi .

·ant

por Jan, Huss I -i"

verdade, da
rei to, derr'

EDMUNDO ACACIO MOREIRA Secretar:io Gel'al
1·7·65.

_____ ,

' ---�------...,----r
,I -

NOTICIAS DO;TOURING'

grent!\s'
d{)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ATTIUO FONTANA:

Confisco·. cam�ial e . cOBcor�ôta lial�j9i:- prejlj�ox aos �ecuh;rilta�.
AÚI':llanCÓ que o I'4 as I p.:\jUli,O:5 cos j.)JcJa;rJsb,s '':'. �'}<\lO:,,2 il1�ervençió � ��.�:i ue [QrnÚ 'a�

.possui coudlcues \=,XCeiXlL(..· índústríaís da
.
carne. ·S:1.be ·Nl�ctO[Jjl::;·iem�) fiqq'ilC12::� gUil1a p6C;ei�ão conÚ"à.R.� a-

.

1,;1,. .. 8 ·��;.ra fLg�lra�· ('11!\:: O� ;nr�s (fiJ-C._:.p G�ai'';' Ff�.il\l�'l.?�. gotí��cos: : COU1' o .Jil�.'1-:ir6 ..lh�té'-� frigórie.cos.: Os :5r.��l
ma-ores export- ::arêS d::: controla, a'in.tlu, t>. Frig6r;_'_ '��:� ·dc\};a ter : o ucst.ln.i o1l;; bcncnc.ados SCl'aO os
carne, o Sr'. i\ttEio l<�onc;,- tíco Alvorada, cnt.,Fr'Õ;'!·�l�·: .'.:. \.$'6: na tustrução ,U.l. dirígetes do Grupo li'iali:ü'·
na \.PSD-Se) lembrou que te veuccélau e cu.ro

.

,'.< ". B'JNAB não serú satísrató 1,1 que .serâo premiados P9
um rebanho menor que o rí.fico Q 'MaLto Grossc .. ' ,';Jt'i'o: b �inhciro será .••.v.' co n.alogro in��usLrial e pra
um rebanho menoh que o Municípto de, Trés Ln:gO�l.S· apiicft.Q\ pois e quase t.ea ll,e métodos escusos.

)\c;.ssa, exporta cerca de' r,ue nao entearam »o 'J,Uç'C to ;qué os' dois Interv

40Ô milhões dr dólares, na (�(1 condordat q. --""".

CD. 1\ nossa safra atual está
\

prevísta uma exportacao
de 60 'mil toneladas de car

11.e no valor de apenas 3G
.

milhões de dólares, O in
dice de produtívídade atrn

ge pa Argentina ai 50 kco;
"0" res "r�o. D!mtt'E' as me

didas .

que .reclamam um

r,:CXQ:1W por parte de nos

11'(1 Gcvêroo - prosseguiu
() e,,:a:lo�� a vulta a que se

1'-. rI' r2 i:t po!W.C'a de pr\�ç.os
b�;:�:0S pagos aos pecuaris···
j [' < 1!p]o C!..ll..ilo de carne

!)"()·!oc:.>.l'do o desestimulo
f r:l:'l;'" ui"do o d c..c;frute
clés rr'!:iar,llCs, por falta d�
j 1"\1 ..

r;·'·g·�e. �"S 'Illstruçõrs

o l'Tei;,;i;,u v íeíra da lio

�tl t:1t'.z;_,í\,;.JJU 0{UAnU ao Pú

l)tle,...i�. \'v �".i.�":,Ú.......":;A_; LJUv.unL'11'"
1 uua, U 10\1:':' Cll:;.c(;llLe ' ltõ

vere �:\nil:,;a 'I'icc-Ttco ).

Os serviços custaram 8.0

l'luc,llHl :1, quantia de' exS
8.9�O,Ol)U �nove milhões, no

. vecentos c noventa míl cru'
zcíros), nssím dístríbuídos:

1.700 m2 a

3,:WU - 5.'UO.OOO

Proparacâo
:.;)�iO.(jOO

elo

Meio-fio . ....:. 500 mts
�l.OO{) -- 2.0(1).000
Total ...-, C1':) 9.980.000
I:'=itá ele parabéns o Pro·

(c(Lo Vieira elo l:1osa por
llt'1is ('�Le serviço. .pi"CSt�lcJ.O
a cidade, corno tmnbém C$

lllfJl'Jxlores eh RUfl Ck'men·
1 u ��.6vcre qve \"iram aLODc

dida uma reinvicUcaçúo de
•

maL" de 20 anos.

Cumo se recorda em Pc-'
zembro de 19G3 a Cümnra

M:unicipnl ete Florianópolis
'lPl'OVOU 'lei s:m.cio.t1sc1.a pe
Jo, então T'T'0tcitv \Vqldemax
V5.elr", ohrigrmdo '05 Jjro·
]lrietár'ios de imóveis sítua·
dos nas ruas pavimentadas
da cidade, a construirem
ou reparar as respectivas
calçlldas.

Decorrido o prazo estipu-
1:,<10 para ó inicio dos ser

vIços o atual Prefeito Viei
.ra da Rosa determinou o

hmçamento das multas pre
vl.::;ias na lei aos propriet�
rios faltosos:'

Tmtando-se de assunto
de real importância para o

cmbelezmncnto da nossa

Capital, vamos reprod1,lZir a
baL'i:O o textç> i,'1tegral da
lei n,o 605:
O Povo de Florianópolis,

LJ',j uo prazo de 240 (duzen
L.n; e quarenta) dias a C(lr_
'cal' cia publicação' da pra.
SGnL8 lei, ficam os propríe
t.uics de imóveis sítuados
nas ruas pavimentadas do

município de Floríanópolís
obrigados a construirem as

respectivas calçadas e re

parar as falhas que existi
rem a já construídas. Art.
2.0 - O proprietário que,
decorrído o prazo previsto
na art. Lo, não houver

cumprido o disposto nesta,
íncorrora em multa de Cr:$
2.0{Jl),OO (dois mil cruzeiros
ll19tlS:ÜS, que deverá' ser pu
gn. até o último dia de ca·

da mês na Tesouraria da
Prefeitura M'lmicipal de

Florianópolis. Parágrafo U·
nico _:_ Ao fim de cIlda se

mestre a Prefeitura.Munici
pal ele Florianópolis promo
verá a cobrança jtidicial
das importâncias que Ule '

são devidas por descumpri·
mento da presente leL' Art,
3.0 - Decorrido o prazo
previsto no ar!. Lo, a Pre-
feitura Municina.l de Florl'p- .1

' . ..

')� <O "'10S prJXllIlvS (·:as -' e 'i do o Ceral e seu l'llU2,stl'u
n6polis, pelo seu Departa· , .. .

ue JUlilO o ;';'j'vO llvLa'lUí)[J Aldo Krieger nessa .oc:J.s;.,;,�'
menta de Obras, Engenha- '1" t'lual:O 'era a oporGuní(luc!.� os mais lisongeiros eIogiG�.

. ria e Urbanismo procederá d
'

e ouvir novamente cl. A&·
'

E' justo' pois que um � 1.(;(:':
à imediata fiscalização e ao scciuçào Coral de Fiorian,) 50 que se costituiu em ':�1.
levantamento dos

.

imóveis l;:olis" vd'cladeiro oegtdl1') (lac.kjru' üpotC'lS? sc:jn. ,''':
cujos proprietários descum

.

di
'da cidade, ja que SIlJ", .1- prisado, ater..'cle:1do 11 ínú-

pnram o SP9sto, na pre- presentações, quer na Ca-
.

mC'rGCi pC�lldús. . Aié111' elu
sente lei, enc'lminhando· a

. pitai ou no lllt2I'iof s� CO.:3
respectiva relacão ao De-

partamento dl)F�zendà, que
L.ituem em autúl1Licos .311C8"

. sos. Dc&tes; falam:-.;s t;}Cl.'::
riotificará os fal'tosos da sanLes ap!au�(js que o i]u';()multa em que incorreram.
A

'de F'lo�'ianopolis ciúSO ele
rt. 4.0 Esta Lei entrará

sua cu�tura ,musicai, n·10
em vigor na· data de' sua tem poupado à. cada ''J,pcc-puplicação, . revogadas as

disposições em contrário. sontaçuo. l\l:..r, Cc um. ·�,c ,,'o

13 de dezemhro de 1963 _
�taqu� eS:;Jccial a última rDm a oportu"ida:.le cU, ().[-

V/aldema)' Vieira' Prefeito audiçr.o em que 1oi' l:Ú;l,:.- , vi-las. De �arabéns, pois o

Municipal";' çia a"MISSA UA �or'u � rc"'.) de l'1c5'.: J.,,/,j)cl's [;C'
ÇAO'; de Mozilrt, . recebep . mais esta apr2s8D taç:"i(J ..

pai' seus represéntantes de
UJ.\Jl,U e eu sanciono a se-

"M'ISSA DA COROACÀQ"
.

. ,

::,O() !? 292 rla SUNAB deter
mi"Jfil.':"1. p8.ra a. safra
fm C:Ul'SO: o confisco de

�0(:0 c' :;0% das cambia'.s re

,sultantes da ,exporfação clt.
rD,:rne na regiã.O Brasil Cr-;n
traI ,e �jo Grande do fluI,
respectivamente, para fOj
fnar um fundo de estoea
gem ce carne visanci.n a en

.

tre-s31fr'a e desenvolvimen
'li') da indústria frigorí-
ca ..Ocone que essa �i1.xa
sôbre a exportacií,o cl3 ('n"

ne
.

está sendo' >empregaç,la
. e111 !!Tando partE:. no fin3Ji

de frigo.riflcos
ele eo"C'or'lp;'\1outros' UÚ!�lcr('� ele 1'0: L iJ�J

lC7,a e' s<,;x�:;.:3"b�·jf3n..·:tc. Dr�J{i

foram. a!i:\s .. to as a<i :1.".1'

sicas, executadas, ou me

lhor. C3nLadas até aqu:. as

(}I..�ai�s pernlH:l�-cfnl no int.

1110 d:� tcd.os (tUQ.l1tO.� ;"j-:c

r''''" r<'\"-rir!1n

E"SfS f1"'TOrí,fíc{)�,. S-,'1''1-
elos tm 85.0 Paulo. 'mtc'
f!)'8Jll o desacreditado G'.'u
)'0 F�.aldll1i, s:em ido'1eir'a
de e 'Que, segunr10 consta.
j',<'rn em sua folha corrida.
o1Jtta� ccnCOrdatas ai1t:erió
res. Já éausaram inúmeros

:-------,---,.--------'-------- .....,...---_.__ .•. _�.__ .- ,,-;_.,,-----------_."--�'-- ._,-,_.-._;.,___
, ('

!"e�r: (' exigente para tran-
-

.

.,_._'---.-. --. -.'-.-----------------
sncíona r com empresas dI'

nonestídade Illbada, tenha
fil'�l,í'(':ado na safra ô2-f4
éR,S;� (}}"Upf,_l CCH11' R C'1et'"111G

s?'na dE' 45 :tl:lhÕes de c,:,u

?·�·rc��� p:lr�c c!G� �'Ji?�"'� 3.,1'1

-1[\ r8.0 fr)',am
.

restit;::do·s.
Ainda 11.( T)OUf'') o G::,llDa.

---.....---------.

.

TERRENO
OPOlitUNIDADE:. Vende-se um Te-r-

"

.�. <) .�U:'�I.\B qh� Vfi! r.enb·· híici\) do Asfalto Ban'eirõs
.

Frente côm
,�;.�r.!\ ;U·�.� ol"\8.r os' frigorl·' _

'1
lr"
.', .

.

....

"<; cb ,<1'� jnt.�nr,",}ç::q .3:.c €qerál !lll1dos, para a, Praia. Neg6rio �,à
"

c"r r '<: l':�.:á o DI'Db�o"r\B, Vi�;T'ratar Rua Trajano, N. 43.
..... !.�._,_.l >l"'t_P::-'.(nr.''S. 'daqnel�::) .'} .1' ,

Continuando, o Sr. AttI.-,
]icí .

.

�,; (Jlr:' __ .

-sar de tudo isso, o Orupo
o'": -u.pre 0;jL�>l�! cmpréscímo
e úr:a�;c:u:r:cntos dos '�$L��

�!,"·i(,«;�:.:�··tcs do. cr xüto ��·t
·;"i�a�3 ('!-�1 r�c.:"Cli(�Ú2'l�. exeep-

.: '--ri: •.

�' ••
'1'11,1 C("�'l. o T��T·E !.Ut1.

(,f'''!TnEo l'a· ol'dc:n (]8 55G

milhões de cruzeiros.
.',

1�c!Ústr.:9·S c .c;;u'8rimet�,to. d��
c"'.rne :t'{lS e�ntrcs CO!lSllm'
c\ores, be!:U como poss;bi�l·
f3l'iÍ, o escoamento do �:l{jO
pronto para o abate. A ve::

('8.[1.0. Do,ém 6 que nenhum
be�1€fício trar� aos' pecua

� .

ttlS,as que vende,ram a pra'
7,0 suas t.ropas ao Grupo
]"jn.Vi'1J 1)ois não rel�ebe
r'b0 rIa SUNAE qualquer
parcela daquela võlumos�
soma, O pecuarista Ihfreú
rJuolo prejuízo: vendeu su

s.s tronas a baixo pr";'
vido ao confíscõ. ca·ml>\Q.!
e 111111'.08 foram' surprgeíl-
clidrs com a ·concordata·
do Gnn.'lo' Fialdini. O resul

-----_._----�,.,..
.

TERRENO CENTRO,
.' oroR'rUNIDA�i� UN!CA

.'

. Venqe-i'i{: pela melhor oferta terreno com :H6 mets.z
.. rua. Adolfo 1I:1:e1o (Junto a' Av. Osmar Cunha) �m zo

.rp !"E.���rkl com calçamento já iniciado,
.

"

T.f'�t.�r c-om sr. JO�f!e Pinheiro na Prefeitura ..ou na
':�mam: 'M.unicipal.

.

..
"

Ihecare em' Coqueiros
. ��€1':}de-se- Ótlma chacarà com ttlfignifica res�dencia em

CÓ�'...,�eÜ'06 0011'1 cercá apro;;;:im�\damente de 50 mil metros
::r.mdri�dos. Trat.ar no local com a sra. _Vva. J'oão ASfiis.·

I
-------'--_._---�- ---'.

, :.REX-MARCA.\ E;:: t r�;,·r?�
"A"

�'.

'f 'Of' .

, I f' "t
'. gen e .. iria CF "1'

-

'\!f' f.Zi!'··P
� '-:" ,

InHI,sh-ir,J
.

�stro de marcas patent�!) de-' n,:·",·
ção no� . C()merci.ais: ftulos de estabe.t�d

�t� :.insígnias frases dÊ� nrcm�ganil� (�' rnlt�
.r:ils de exportaçõp.s.

.

;';� : ,Rua Tenente SilveüA '2f1 ."-
.

\. ;mi'{f, •

-.' ,Sillà 3 �._. Altos da Cú:-;;;· Nait -; F1trn&
11J:,:pollS _.,�:líxa PostaL 97 _, Fone 39.i2,

'.

�'___--"'--
..
-"-'..I_""'_------"'-""

AVISO

IMPOBTANTE

o DESCONTO DE 20 %
VERIFICADO NA'TABE

LA AO LADO É VÁLI·

DO SbMENTE PARA O

PERl0DO DESTA CAM-.

l'ANH.4.
AroS o' ENCERRAMEN
TO DÁ· MESMA, VOLT!
REMOS A S�GUIR NOS

SA TA'BELA NORMAL.

·1

6<.006
.1.965

.- .'r.

2-0.00
4: O
'4.00

.5
' O

.6.000

2'9.000

I �

!,','

'.i.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cidadão
v.

•

,"
':,

50 ames agunen'se
oJ��wtagetn .

� i �A$ES '::1:';1 :)': ijr!:�!('t:'G' �.; .; � iL.,;;..��l'{LQ p,G.l,l\ ,. ,óbN..'"'' aWlDàtUl.";. Q� nr. . .Na,�. iCI[Otal eLa ���;,;�;\1(,t�Ji\.) _:> ': �
. ,�1.lIJ4l"', '�H;a�i�o lef.t�_ Q'Ü?� � ;�� .."lu_I;Wa.t"4;l�.ut. t� reia .. acor.s (algumas 11ei,1veis)·'.�· dos ·'·��,:·l_a .. �·taa ,..lO bUl.,

'" ass.stênc.a, de p/; p';-2;,-ünl ".....0 40 ncsso. miuucip.o. '-'-1ft.;;:;.;.;, �8V_ legar o ")3.h-
. ·C.on10 rcconnecímento .pe . peu em calorosos apla 100S' uca�as ,�: tiua iACcú!ClCla ILUMIN4ÇAO PUBLICA fiu"�,, c:JlJ.1; Q';6 as C,,,SSf-;S
lo mu.to que vem realí- Ja agora como CiÚ ... ,.o,,')' vel't.r.úó", coucrcL."a_os, ucU

._� ... .> .l •. ,;,.S" ... dll.va.s _a ;�J.
zando em benefício de La- lagunense, o

..Governadon L1'O ue. p ... uccs ;.a., an •.ga Diante de g"a�de ;'D:.I.::a ,1.' ,c . .wa).;L� fi -llóm� age
gur a,' o oovernador Cel�Q CElso Ramos ínícícu seu aspiraçào ao estu ...ante lá- pcpuia: cor.ct r.tra..a no pu ....mi" "::'(;·i(..l'"à.�or ..5e.81)
Ramos foi alvo de justa e discurso dlzendu .que "La" gunense: o Oon,unto :t!:du- ,p'uW1>O oa.rro do Magaluaes Kamos e sua ilustre cornití.

sígníücatíva 'h{)menagem gunaj-'ter'ra,ç:le t!'ll-d,i!fão',.··Cie cacíonal Almirante. I..a.n·I:: ·foi inaugurada pelo Go.er va.
... pelo povo Iagunense, atra- ve s';t ,r2's'.')�;ta a' por �a'l"

.

go, testemui.ho forte·' di> nador ce.so �amos, que li O ágape, servido por
., vés de seus. representantes ta çàtaririá'.'� Máls' adIEtl'l'- alto espírito ti;:" compreeu- "úLI 2 cí a v. gemi, a -on �'1 S se ,t1.J:ll1has L�a: 80-

, na câmara Municipal, con �e rsii-rv dO-S� à. mocl.laue ._,6. d�.· sr. GOJerniuQ,: -

ú),- 'j. �:� c . ':c a �l tr c.i . J" _�). :!a scc .:":. �i• ferínãoelhe o titulo de -ci estu�jll1til laÍ9n��e, "a ce, aos, problemas �y.ta�a, .se 'llumir.açãLo púol.ca uas A- �.<'ill arnc.ence de .tranca.
.' ,l' .• da'd�Q Honorário de LagU'� quem ;d�'li, há pouco, um nosso POV0: ".

venídas Brito Peixoto, João coreíaltdade.
,_ .. na". Omá§io; declarou que era, Além Gesta, outras obras Pessoa, Getúlio Vargas. A scorernesa, fez uso daSABADÓ foi . realizado na ,ONTEM à noite no �e-, III necessário que ela; se '. fóram realizadas. e militas .

João Pinho e Senador Ga- palavra o Sr. ArquímedesQl�ral MetropolitáI).8.. o rêncía Palace Hó�l,' �oi. _ SJ1:SSAO SOLENE DA se presente no. cenário ca outras serão in:iclada�. t. íottí, benerícíando o ba.r- ::ie Cas. ro Far�as, cujo .íís-eruace 'matrimonial de Ar- 'realizado um' elegante' jari� .. CAMARA MUNICIPAL tri '�en.sr, para . c).,le
.

ama:' ccnclu.das em Laguna, CQ- ro do Magalhães é a .:'ra�1';. curso foi um nino de iou-.1ete Rocha, com o Sr. Edi- tar festivo de posse da nO-: !!II'
'

.
.»:

(... nhâ pudesse 'dfzer qu,,�toQ mo a ccristrução 'da, re,:J.e do Ma: Grosso, uma das ver ao ;'L:idalão Laguu.n-son Moura Ferro. A' noíva . va Diretoria do. LiopS: �- 'Na noite de sába �o úl- Laguba vále". Agmdecendó b terna de energ:a �ietri-- masi belas praias do A- se", o sr. CelSO Ramos, tes. ti-lha· do Sr. e Sra. Aldo .J?,o be de Fpolis, cuj{). frési-' .

_ timÇ>. té�e lugll..r, no Cine-' aquelh' homenage):!l, ,Usse ca, em andamento, e :sta-- tlâl:.tiéo Sul, que cO'�'stituj saltarido o �:1teresse daqüeena. <Ruth) e 'o noivo do. dente. é o dr.' hldÓ' M.arcon, . ':('eatro Mussi, a sessão sole trxtualmeÍlte:< "Levarei ês- t;I10S c'er,tos de qué o�t,:as' uma atraçãQ turlstica pe- 1 .. lCmem' JuiJLco P3:i.C,S"Sr, e Sra. Pedro �e :Moura Secretário o Dr.' Jo�o Ma- ":çe da Câmara MuniCipal te
J dlpióma

.

'�omigo !'ara tan�a.s o s�rão também,., los pa::oramas a m:ráveis .:�roblcmas ,Le Lagu ,a.,Peno (Laura). ria Siqueira,' Tesoureiro _ .de Laguna para as home-. que faça parte: r'� .. m',nh� se�pre .que forem j�sta� ,.e. que a natureza lhe reser- Ao agradecer a hom6aa-"

A's dezesse�� horas � noi· Sr. Antônio Pereira Óliv:�i-
_ nagers áo sr..Governador caminhada p.o'�ítica e d�, aten:ere�. aos legUhups:p vou gemo o Gov�rnador Je1s,)va Arlete,' entl::à na C/ltttlral r� e Diretor Sqci,=\! Dr: yio- do Estado. histó�la de Santa. Catal'i.. teresses de nossa gent.e. F'àlaram, :ca ocas:ão, e- Rames, visivelmente emoc.Metropolitana,' (acompanha- tor Peluso .Júnior., Pass<?ü •. Acompanhado pêlo de- na".

,,- ,

.

�e Lag)1na dEseja", e 'sa- naltecendo aquela obra de on.ado diante de tantasda ·de seu pai Sr.,' Aldo Ro- às' funcões .de· Presidente 'o . • putado ivo Silve�ra, presi- I;>é 'ser grata, eis o instante real importânc:a para o:; ·provas de carinho e aprê-cha e encontrá-se com seu Dr. EwIdó Mosimann . .; dente- da Assembléia TJegi� PROJETO DE ,':. El)Ca10 através de s�a C·'." .,morador.s do Magalhá.:s e �J d s"a p.ssva, relemo_oi.<
. npi:vo na altar;' recebendo • látiv8; por secretários q.e RESOLtjÇAO rn : de V�teador�s: És;;��!l:.-· �P',aia do Mar Grosso, :) dr. rates do pàs,a o. Lagzanoa Bem)ão de,Deus, ;com oe-

• Esta;qp e dl'!Putadcs, o Go- �, ..
. I mQ� certes, de que, n�Q ..

a· Roraldo .Pinho Carne1"ü, de l:asc_m:.nto, cLsse ) 110rimônia oficiada por Mon- '. vernador Celso Ramos deu PublIcamos abaixo o tex celJS)Jra,. mas
.

cis aplaus(s" os deputaàos D:b Cherem, m'�nageado que "Lagm:a,'seIihoi' Frederico Hobold. JI.

entráda
.

naquela casa' r:'e to dci' projeto de,; .�.j.uçã�, dos' nos.sos, ·�tpresentadós. -Ntlson Pedrini e Ivo Silvei no passado, era o sustem&.ArÍ� 'Maria Rocha, a' Prin- • ('Mversóes p(1blicM, literal,,: no. a+.03, de autolja':do: :ve se farão soar .nos céuS de ta e o dr. Paulo, Carneirq. cuIa da terra ondE' nasc�,cesa d'homeur, Maria Hc- AINDA falando 110 Lióils .

,ment� tomada por popUla reado,r Nazil BentO, qU� Bata, :Ca�fl.rlna pa�ai ntimlt Tanto a I remodelaçã,) da.. e se ela foi ligada 110 oa,:;..,
. 'lena·.e Eloisa, 'as Princesi- Clube· de Fpolis 'podemos

. res,. sob vibrante salva de' confere' ao Sr." d�*s.�' �a-, . frase c.ur<{a,,' sintetizar a .e,x irêde como a iluminação pú sado, deve sê-lo tàrr.hemn,h�s..�llito bonito o vesti- informar· q_ue. o tefeiid.ó • palp1as. mos o, titul'O (ie. "Cida.dã.o, tep.siío desta· Resolucão: .plica a mercúrio, fOralTI hoje .
.

' 'do' da noiva um suntuoso Clube, prog11l,mou para ó • .(Uém da comitiva gover- Honorá�ip de' tagúml!�:;.." .' 'OBRIGAPO.. ,SR. GOVÉR� plane'adas, e executadas O Goverr:ador que vostn.óàêlo de cet.im de seda rua trinta'de outubro pfÓ- .

-t 1 t·· d "Art. 10.-_::"E' c'onf· iqo· 'N.AD"OR C'EL'SO 'R·A .....·'ü!-·,,·o. _ .

f'>.la) o.·hou para o pas.'ad(;,Ptira sem .. nla.ngas de 11'- Xl1I1,'b, a 'Festa d.<> Chopp, 'na .� namen a, par IClparam a
.v� - pela Comissao de .·EnergIa -

.., mesa. dos trabalhos sob á com esta Resoluç��. o títu . em nome do povo da Lagu EI-5trica, em corwênio fir:- Está olhando para o prf'Jnhás retas,' cpm um man- Sqciedade dos Atiradore�. • .presidênc1a do vereador lo de CIDADAO HO�m�A- na" a quem, estamos certos mado entre o Govêrno do sente € olhará para o :':u-iô de. ren�· inteiramente ps· canecos encomendados Angelci Machado de Souza. RIO DE LAGUNA a Sua Vossá Excelênc:a 'tamb'm Estado' e' a Prefeitura Mu- turo".rePoi-®dà Com 'desenhos ficarão prontos em setem- •. presidente da Câman, os Excelencia CELSO. �- est�ma e dEseja os melho- hicipal de Lagqna. Após' o barquete. J sr4e trigo em pedrarias, - ..:.... 'Oro. A Banda 'de :músIca • 'l(ert!;1dores das diversas MOS, Governador ,do Esta:'- res votos de felicidade. Sa- Governac'or Celso Ramt)!'\Uma cauda com alguns me- de São' Bento. do' Sul, foi ... 'bàcadaS, o Juiz de Dlrei- do de Santa Catatjna, la das Sessões; em 31 de BANQUETE e saa com�tiva reton:'lra�ilt!'o� de,:cotnprimento descIa contratada, -l1li to da Comarca, dr. WilsC'n Art. 20. - A p,resepte Re março ce 1964 _;... Seguem- à capital do Estaco.tô�a ��rdacía. O véu' e.' • Eder, Graff, o pre�eito mu- sclução entrará em. -vigor ---- ..-.,......g,rínsJd"a complethvam a

, niclpal, sr. Pompílio Perei- na ('ata de sua publicaçãobeleza do modêlo da noi, ra BentO,' t) o adjunto ue lI'evogadall 'as ., disposíçQ�sv:a. ,CQnfecciomido pelá Mo.. ..
t R b' T' enl c-ontrár,io.

.'
.

'

,

'
., • " promo 'or, 'sr.. u I ':.'lxe,·dista, .Ananlas Silveira, em

• ra Pin.ho.
.

JUSTIFICATIVA :.
_ l'Çuritibli.

.

�pós o ato reli- MARCADO para a pr6xi-
Aberta a sessão, usou da presente Resolupã.o. dJ.·spen

...
'

.

'da'd f ma sextà·feira, às vinte'''po.. .. '"glOSO, os ..conVI os' oram. " .palavra' o ver:ador Ma:1o- saria qualquer jústificat':ã.o ..r�)?eion�dos na residên- ras no Clube "6 de �aneiro" II1II '" Wj\UGURAÇAO' DA LOJA dade Tubaron�r.se no. 9" menta do prédio de dQis'.

d
.'

d o jantar Festivo de P.osse II' ·el. José de Oliveira, que não fôsse o desejo de '!!x- "OLmTTI" promoveu, :-.a Loite d� 23 pav;mentos.elas . o�AIPdoa� aI noiva Sr.
do novo Conselho;' Diretor III sáudou o· homenageado eU'. pressar a oportur�id'ad'e 'e a

do corrente, uma festa ju-e, ra. Roc la (Ruth), . . ...
, . r;J nome da coletividade la- Justiça de tal iniClatlvs.:'

DO "DIAR�J.O
onde os noivos e seus pais do Rotary Clube 'do Estrei- , .(Do Correspondente. JA nina" em sua se e J...I. ,pr a SUCURSALi:eceber.llm os cumprlmen- to, com o st. He;rval Me-

•
gunense. O GOvernador Cêls? R�- BES/GARCIA) s�tuada r.a Vila Mo?m3 �l.T:i�R.:.NENSE".too. Aos presentes foi' sêr- Um na Presidência.

'

o presidente Angelo Ma mos tornou-se credor. do Teve lugar, s,xta-feior,a com a presença r:l.e grl.vido u'� jantar "america- • chado de Souza, a seguir. reconhecimento do l?0:Vo 'Última, às 18 horas, a sj- número d� maçc.ns tubaro Estiveram Em Tubarãono" com serviços do Sr. teve palavras de exaltaç ... J lagunense, acima qas ten- '.tnidade de inauguracão nenses e suas famíl'as, _- esta semana os Jor,:,ali':l-:E,i�v-�rctq ,Rosa. A deco.ração '.
� à flgur� '::0 Governante Ca dências p_o,lít:cas, já que da Loja "Olivetti", à �ua lém de 'convidados esneci- "" 9 A:frio Busle e Salo-Ílluito Pünita de outóriade'

• • tar��ens_e, com� verd:deirl'l sua atl,açao a fren�e do E- Lauro Muller 'rio 83 nesta a:8. Í__ ::� :;,\.!atos d:retcres .loManoel, Ga;rbellottt.r 'POPíli, \, '" '., ,.0,"J.f.r:;':�'�]i:"'<ie D4'tf.�Q.r�;,·":,,;,. � ,.a�.oO,<::HL:LagH.��a,> • fe:;- x.ecut�'1) �!�lf"}����,.f��, cidade, cuj:o;,�td \\:c�atou�.".l\$�'é.sti:'f!' iX:t'J;��·.tt:�"r;."��&:�.J"'i.it�S�", ór-ftuth� tr,aj�M����lo:.Qé-:!â:;'�· "",' ,:;'
..

����i ·a�J.?hã �:�uX '�(:�;:" ')'�," . i��e �ntregtl: �o_ :.��tulO . d� ._. 1n!iS alto W:,��:�:,�om a�f!.� i, '," !,i,�·I=J�1êfD: ,. ,. �. <�e :;vi�.g� Q �Qti"e �s�;�dita �Q Capijersy em
" �. ',- :' .( ·Vo..;;'Ik)tel, 're� as50� �. '�"i" ':_t�'" d B I

,;,' '���"" ;:" ney ChaY�. Cabral, 'pr,afel- gos em 10FO'" da

.

fO::TUl'.ra . 'd ofo' E,' a�o,' os. q'ue.'s V'êe·'sua· fi��,
.

para um el�� j��r.f ""., ,:� "'I.:�'I,t,Q iCtanO O & neanOd "
to mU"","'1l3a1;' do gen,. J.e S�o Jcão num amb:e� ra:n e.stu�;ar à'J)osS'b:lida-chã de

. v�ludo':' i festivo com a·,'posse da�. ". \I'
,

. FraT1clsco;.das Chagas M-- t� de esfuz:a"te alegr·a. Me d ;rsta:ar'.uma'su.!ur,;.F�ratl} padrinhos (noiva) va Diretona. �Nos info�óu', de Cam'bor"u lo Sçarr-s �perintendent� Além, de um suculE:'t::J �al ra "Cic.a·e A�ull'. ,Dr. Zani' 'Gbnzaga e Sra.; o Sr..RQbertoi Bessa; .q�.. < .

,
.

,"

,o, ....
,

. y�. .

'çia E.F.D.T.C.; do Engo. 4V churrascÇ), (::;., preS8D te:;; "f1- "",Spgu'-do !",os ·.deilarou- �oacir' Pihto e S,�. 'Luiz qeverá est.Ilr preSente 'o sr.
;., li' adminU;trativa de' .�QSso Mu r'!o 'Rúr:go chefe do. setor 'r�m obs-equ!a6cs com ·:}U?':l. •.c·(ilp�a A�.írio Bos,le,. a inlA'j.1gUsto Moura Ferro e cêlso Dario GUfinarã(�s; �. , CorreSpondente Cyzama llicipio. ., -sul da C S N; elo dr. 'H,a.]i

.

t}o, ·.batàtJ. do'ce, mela 'o .. c!ativa foi recebif:â CO,11srtl}. qariee da Silveira; sidente do Clube· dê' Di,;rie,' • Nos próximos dia·S· sé-rá', ba C'ábral Neves,. promo'ol." p!'·Mó,_a.·pim etc .�·ml'at'a g::>,a'l "pela's cla(j-José Freitas e Sra.; Donati- . tôrés Lojistas de' São: Paulo'
.. Cálçamento da' Avenida ericaminhado progrâm�. plíb1ico� 00. e"'go. Be'" la_ Foi homeragEado, r.a 0- srs cc servacora� , e peloslJ,lo SUva e ·Sra.; Alvais Nu- O sr. Moacir Pereira OUvei "Beira M8.r em vias de COIr convite ao 'Exmo. Sr.. ao- min J;!atist�. ctiretor-indus- casião, como recenhseimer, poder s públiCOS 'dO muni-nés' e Srl}.; Wilson Medeiros ra,. é o novo Presidente .do

.

._ ciusão vern�dor éels� Ramos �e'. na. tria1 -da. Sf)T�L'JA: dos 11'15 to pelo muito quó ve-m rô- éípic, deverdo o là,xçamoneSI'll.; Jacy Dausen e Sra.; C .. D. L� c ';. impOSSibilidade
'

de .dlspõr petores IÍ5!'ácio Guzeski e al:zan'o em be1"efíc'o· dl1. to do jor::-oal Jústa cidáde;.noivo:) Dr. Dirceu Jécliro- ',\ ',Em recente palestra man- d� data acima' referlda,"âo I o L d 0.1! tt· I Loja Maçó!'ica de Tuba�ão rcorrer no dia' 2' de 'ulhoba, e s,r)3,.; MigUel MandaliS 'r' __ t1;da com o nosSo p�rticu- que tudo fudica o 1.6 man- >:�s�ri!l'l°';�;, �e S:?:e P�UI� o atual presidente, sr. Er-
'

c'a�a em qt1� .será' lnau�i-e 'Sr�.. Pr.' Alu�iO BIasi e

•
lar.· amigo sr� Aldo Novais, datário de 'nosso

... EstádQ a.lp)l1 �e repr'!�e1"tant"s.:lo pani PestaDa Rocha lrau raia a SOTELCA,. CO::1: 9Srit.; Ldiz Felipe Jorge e Ih\,Ú digno Prefeito' Munici- devera. se:r repr�serítado comprc,')o .. da indústria e gura"'do-se o seu retrato ?rCS�iça do sr. �..es'dentenoiva �arlfl Helena Silvei- • �i. fiCamos inteiradps de pelo 'mui dígnb lkputado rle r.l�1�';'S 'de .serviço dêst.e que fei descerrado por sua 'a )RepúpHra e .�ltas auto'-ii' de SOU2;a; Ivo Biachiril Tlj;LMA OASCAE�' Perel- • que os serviços atinentes Nilton Kuckeít.
munic�pio. espôsa, sob calorosos 'l1Jlau r:áadrs do pa�... "

e Sra.; Oscar. Cardoso Fi- ra e Maximilian Ranz�nbei"
"

ao calçamento dá nossa Do programa que está
.... ' sos.lhoo e Sra.; Mário Aurélio ger, . va-o casar no p.róXimo principal '.Ilvenida Beire. ,senda elaborado'. destácá· Após a ",eHção das insta

�... h ri p A TL'W, D"" G "LA -..TO.

., aUI'ou o. om·'!'aQ't:'a ... o, .cL '" ".:1.. ',''1Calefi e Sra.; Carlos Koe- ct.;a dezessete,. no Centro • Mar.. - está. em vias de mos a sua parte inicial que lações pelo ·revmo pe. Né-
o ;,:mão Luiz Napoleão;' CLU?E 29 DE. JüNHOric,h e Srll. Os 'noivos' Espín·ta de Serta, à·s O""'" conciusão. Em toda a sua será' uma slllva 'de' rOJ'Õ'es via Capelc,'r, os presentes, lt t b

&"'" ... Que era eceu o .s�u .ra a-'Arlete· e Edson,' viajaram horas. Os .convidados
.

.se- III' enorme e magnifica exten- pelaS·,6· horas' da manhã. toram �obs,quiados com
lho na ccnstrução da se-:- Pela passagem

.

de seupara' Camboriú, ficando riW recepcionados no' Lira • são, nossa Praia até o pre- Na próxln1a' semana' vol- um coquetel, durante o
de própria, sem o que. se·· 340. aniversário 'de' funda-.no Hotel Marnrilbaia de T. C,. ,.

sente momento apresenta taremos ao assunto com qual ,usou da palavra, em
ria difícil levar áva"'te )a- ção, o Clube 29' de Junhoonde domingo á tarde se- '

apenas dois trechos peque- melhores informes aos nos nome' ·da· finoa José ,Tere .

.. qu"le emprõendimento. promovaá, em s_eus salões.guiram "para' Curitiba, em
III nos sem o tão necessário . sos leitores uma vez que mias 'Fernandes &. Cia .. o

Com li ,Voz . emba"Q'a-la �a noite de 23"do corret�-vlagem de l,1iípGlas. Felicito
• caiçamento, no Edifício AI· é _pensamento da �refeito sr. E;dga,r' Nunes, diretor

.pela ewo-,ão, o prp.s'dete te, o tradic'oT:al" balIe de
,

o C!lSí.\l Aldo Roéha. pela batroz e no da construção Aldo Novais apresentar nos ao "Nosso Jprral', que dis
ElrT'ani Pestana Rocha a- �ala com a 'pal1tid.paçãomagrufica recepÇão· q�e 0- RETORNOU � Guane.'QB- • do Edifício Maresol. '

sa cidade engalamda quan- se da Sfl,tiSf�ção dos. titula- gradeçeu, em rápidas pal� do renomado conj.u!lto mafereceu aos seu.c; convida- ra, o .dr. Mauricio dOs .�is,
.' ._ bata- julho que 'se ·aproxima. o res da empresa. srs. José

h s:�.al ,oe ".TC'''b''rt'o . ';"'''l'''auf,
....-

. Conhecendo como vras, a '·omfragem qn� '-' \' ,r .o .. u
dos." Presidente do Santaeatari-

d Anive""<;,ri.'l do sr. 'Walde- J;cremias Fernandes
11 t 'e Po'Ar'-,,, Alegre'..

'

'.� lha ores do progresso des- _1" pr"s ayam os seus com v _

�. na Country Clube, que está. -1Il ta Nesga Do Céu na Praia mar Bornhausen cente Co.rbetta, em abrig1� parhp1ros. Rei�a grade e.nbisiastlli',-, com o lançamento de ven- � os incorporadores dos Edi. Atualmente residindo a- rem as portas de seu noY�
Encerradas as sole";�a- em tÔr"'o dêste aco..,teci.das dos títulos para sócios, III fícios acima, não vacilamos qui na Praia de C,'1mboriú, astabele�me)'1to cClmercial

des, os convi 'adas v·sHa·· inp"to soeiaI ra "C! 'ade
, NO LIRA T� C. na madru- proprietários" .. ,

com instalações modernas' . .

.

,
'

.

•
em redigir 'um l'ipelo aos o nosso bom amigo sr. Wal

ram tôdas as inst.ala�ões Azul", ocasião e� Que s:!-
gada de domingo. foi :r:eali-

e'luxuosas para ,bem 'l�.-zacla urna,'bonita e aDi.m&-
.

srs. Cesar Barontini e Do- demar Bornhauseii},. ex·Pre- '1' "'bl' E
em caráter precário, en- rá feita a apres�J1t.ação .lit.

. III rriingos Fonseca, respectiva feIto de .t{io do l:>Ul estará v r ao pu ICO. nce�rO'..l
quaTlto não ficarem ('0"1- ..'aI das debutantu' do. l-da festa jtm.ina, nlllll'l·.p· r.o.-. " _

d -l Y

• mente, para que, junto ao comemorando mais uin sua oraçao, agra ecen,.o o cluídas as obras' en:. an::la- om.oç'ão da Rêde' Femiruna' ,

l'mento ...
s " to

n •ébefe do Executivo Munici· natalício no próximo 6 de comparec '.la .. '-1 -de Combate ao Cancer, 'pre-: ENCONTRA-SE . no, Rio .. ri:dades e convidados. ------------ -------.-----sicUda pela. Sra, 'Ina, Tava. .de J'a'neiro, Miss &mota Ca- III' paI consigam solucionar o julho.
iii! problema óra surgido na Na qualidade de .Diretor Ouviu'<8e, a seguir, apa, .

..,�es Moelmann',Foi a,presen '
.

tatina, Sônia. Maria �e, 'Sbu- III' p.raia.com a falt'l de calça- da "COTf1:MA:', tenOlnada lavra do inspetor IgnáciO S·l:r�er::"_rr.l·a Br;ra"'n··.�ca P'rei'enfie", E,�'ta-tado urn animádo "show".' za Pinho, que -rtõ próxitrto • G ki' d í. U... � U \.I.,.,,
.

" mento n6s edi-' :ias' Al.ba- firma construtora encarte- uzos que, em nome �"Alma Sertaneja" de lj,uto- sábado ldisputará 6 t .,·10 '
Olivetti In ;ustr:al S A b' R

'

de' f A
.

..' . ti troz e Maresol. gada de 'grande trecho da .,

e lecer' ecor' e no orr""n e
.

'n'oriá de Aldo' Silva da Rádio de beleza da mulher bras'i- "Com' a boa vontade que maior obra dó govêrno Cel- fêz r:ferências . elogiosas
. .". .

. C ., 'Diário da Manhã: A' decora leira' - Miss Brasil 1965. - II1II .

pelo bom 'gôsto artístico
.

LONDRES _ fl.s· ac:arias lada até, então. foi de
I IJIII' Caracteriza o pOvo do Bal- 'so Ramos' no setor j'odoviá,., ,ção foi àa Sra. Ida Simone; nf já divul.,.,14>i Só- '

d d
-

d 1 b
' . .

t .. 12 250 COO tI'"
co orme .

...�V , di neário de Camqol'iú, temos
. rio, Curitibanos-Ita,jaí, <) s.r. a ecoraçao' aque a Cll-

.

rita:ucas proJe am esoa- .

, one a,,<l,R,"lue apresepiou. um', orlgJ!o ,. nia Maria, tem porte de IJIII'
d·· sa e con'gratulo1Ll se com'" b'elecer u�a produça-o· ".e- c'a_"o, seJ'a' tl'r

'..

_.. plena certeza que noSso a· 'Nalàemar Bornhaur;;en, U" " -. • '" Ui
-

nal trabalho .típico ct'!l, noi· IvIiss e e desfila bem. Eh .

fl·r.nl.a José Jerem:as 'Fer- carde de .14, m,'lho-es' de [.0)- J'etl'vo, a proc'pelo será perfe.it.",mente rante os muitos anõs queta!ia. A .orquestra foi a �e � poderá ficar entre as. oito
� compreendido, uma, vez residiu' em.Rio do Sul seIll- pançes & Cla.: afirm3.nCl,(> neladas de aço no primei- deverá P.\lsAldo GonzaGa. que aniínou 'finalistas. Sabe-se que DO
lftI que nosso objetivo visa .tão pre mereceu a nossa jus.ta que "é mot!vo de orgulho c ro s,mes�re do cc.rrente. a-o de to,'

.

bastante. �qu�la' festa de MaracanãZinho, . a torcida J9 para a "Olivettl" uma ins no.:No segundo semes' re 5CO.(""São J'0ão". ,Na oportímida- ,'in,flui bastante, côm is,t6 a

.

somente o progresso sem-' homen�gcm.. .' . .
-. _. .d pre �rescente d�sta ma�ávi- Em:.sua .àprazÍvel residên talação como esta", 'de:,:1964, a produção inigna qUf,de o Presidenté do Clube, óg;ndi.data carioCll sempre JIII '

d
.

A't i' • 'I11III lha que é motivo' de ..
iusto cia; sua bondosa espôsa o- o er� nar o cOflue ..el,Sr. Antônio ApóSt010 " en- flca entre as três. Este arto III' fi

.

tI .
. ,

• ord1'lho para San,ta C,atad-;. n,a Picucha, com".Il gei).t· e- os pr' sen es passaram a .;tregou a Sm. lná .Moel- poderá �ficar em ptirneiip. ,. na�"
, J '

za que lhe é p�culiar deve- sitar a expos�ção de v9..riosmann, seis cobertores doa- lu�ar. em virtude .do 'IV. " rá receber verdadeira avà-. tipos de :triáquipas de es-dos pbr um anônimo Gé�tenário da Guanabara.
.""I11III' Festivifi:iaes'a�sinal�r.ã" �- lanche. de amig9s e afm�rn.",'c�ever".e:,.càlê�Ia.i'qa !l,l8-r,.

III 1'.0 aniverSário do Munid· dores de seu espõso. no. pró- ca "Oliyêtti", com demo' s
.,.

• pio ximo 6 de ..julho.. •. tr.ações
.

de funcionament;)"
.. i}tnigo ': ç�rto. . d,!Ls' �o�as .:

.
.

• IHa 20 de iulho vindf)uro, ,- ..; boas Q nr_iÍlci'pâlmlilritp. das. )(�C;;'T'TYin_ÀPES NA LOJA
..

" feriado munidoal decreta- hor�s ruins, ó_sr,.Wal4emaI: . 1'J'A00NTC�'
'ele'':.'III' do ),'>elo Prefeitol,)\lp.o: No. ::Bpi'.nhal:l�em .. meréç,é';. e,<i�. "fHATE:RN'rT:lA.nE ..I _ vais. sel·ii - (idJldi pnHP"eríte

.,

:p. h().\11�n� q;�ij). (ia P?l�. ;,TYB}L 'NS:ti.·�IO:y9" >
� C()1�;i:1rr)0'·�I.Cl.'1 "ilfiil', ú:�
li' �

Y.. ; , •. .�"'i' ,,;. '. 'ttr "

'. ].?Ólt 4ssmalr.-i
.

: ,"
. stJ 'rlol-di) 'li

,A.:_' "\ '�];, ,a,A"
,._

�

"�_
.."'.'-""'-.'" .. ,

,

oor;;".,�!iÇJ!:r '
,

.,:

"

I..A7ARO B/�RTOJ.O�,;�t
__ .

Noticia� de T"barão

..
'

..... ,

, :.;, .

o JORNAl:,. ;",<) ,MUnicí.
pio", sabado' çoinernorou
o 11.0 aniverl;lário de 'f�da
ção com mo\'imentada les-'
tg -que conto -',COnlÚà. parh,

.' .

dRaGão da '"SQdi};íi?-de" bÚ1S'''>','. "

.:.:;,:,,�'�' ",; ... ','
'

Ven
HcicJeta

TtlBARAO aguardando
pá� sextl'kfeira próxima,a
cliegad� i dQ �·P.re:;;idente ºª5.

. tela Branco, aue vai inau'-
50 mil
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Pr lo presente eAital fa

ço saber "ue."'o dia -'ezes

sete .íe julb de .1955, será
Si" C'jcato

ell>�5.o para comJc"��'Jão
da I'·re"O'cia. do Ccnselho
F:s�al e n l�l'1r::os-Rb.pre
s=r ta .. trs ao (.Q�:::2ll1o éÍ.a

Fi' ''''''a�2. _"n�'O"8.1 do Jor

na c as Pl::":o'{j"-[<,is do

Bras.], 8 q"" está ·fjbr·:lo.
bem corri') de '0US respacti
�:.s Buplent>s,
bato o pra>o
(15) clias p8�a
de Cr.àP?S 1"8.

tícando a-

de quinze
o R"gist:·O
S"cre+aria

que COIT'l'g a n'}rti'c "a da
ta da. Pl'l:lli('snro rlêste Edi
tal no órzão "f'c'al do !�s

tado, tudo de acõrdo rom

o art. cnze (11) e seu PR-
1'2 ?r8 fo nr;'11 ri)_'o (lo.) da
POl'+a,·'8.. "\.1'''':s·'·�r'al nr. ·10
de ?1-1-Jf'l5. 'I\s cnaDas fIe
veri'í.a. Ser rtr. -s"raflas em

, sep,H'" [10. �P�"'o u'U:;J, ;J9.ra
os candir'af'Ji, à Dire>oria
e CO'-sel},o F"<:CRL com os

sel"S resV'>,:,ot:h�rs Q:111')lpy'tps
p. c�.,t�a �-:'! 't"..,. r� �C'1 ... C?'3.r(( s-

lho r'a Fe
-

pr""- o e e �ei.i.s
Si)n]-"tes. ns �"')'1P-imen
tos para o rf'?' -t:'Q de (,ha
Das r'''ver<5o Sfl:- ��nr?sen+a
deI'. ?m t:r.·�,s (3) via.s assi:'1a
do 1')n! t()''(r� 03 caniiéJat0s
pesw::i]m°-"te, não se"do
permij'id8 ps"'a 'al regis'-,ro.
a outorga de procurs.[in.
deve:1oo ser ::>:'rese"1tadv8

-'

:"';.:>. \ 'i':�,'�tf�'�!'>'i�0�<:hl�':1}Jv�':��;
"'� 1:Jh'À.tJô,; - o .ô�itio

Meios de Iníorma�ào
---------------------�---.

PrOffSS!O-

.

5 - Uma politica latino
americana de Radtodítusâo
Pdssi�r)i9a<te de organizar
ullla ., rê�e <

i

de emissoras
com programas em espa
nhol e' ern portugues para
todo o continente'.'

6 - Investigação cíenti
fica dos meios ce informa
ção, visando: 'a) renercus

são das informações na 0-

Contribuição da escola, píníão ,pública; b) análise
-

da profissão e elos meios de. seu efeito na dífusão
para a melhoria e desen-> cultural e - no desenvolvi-
volvímento ,. do +ornalísm» m€nto só·êia.J. ,

na Amértca Lati·"a, 7 - 'AnéJi.se dos cursos

3 - O Estatutrv do [orna uníversítártos em relacão
lista e a Integrar-ão ros �a à sua estrutura cultural, às
tores que ínterve-n no [or- Cliê".cias de 'I:nformação e

nalismo: a) ensir o; b)' mei à formulação profissio:nal. :
os; c) a profiss�o. Proble- 8 - .Situacão atual dos
mas correlatos; salário, es- meios de comunicação e

tabil!dade. m"rca "lo' ocupa- sua influêJ:1cia no des�nvol
cioT'aI. ouortur>ir1'3.des �Ja,ra vimento político. cultural e

editoriali&t!ls, repórteres, fo sócio- econômico das na ...
'

tógrafos, etc. 'ções.
I

Rio de Janeiro (ORBE
PRESS) - Por ínícíat.va

'

da CIESPAL (Centro Inter
nacional de Estudos Supe
riores para a América L'1-

tina) e sob os auspícios da

UNESCO, vai reunir-se. na
Guar abara, de 12 a 16 de

'Julho vindouro, o "IV Se
minário Regional sôbre En.
sino de Jornalismo � Meios

dentes, compreende os se

guíntss assuntos:

TEM.t1S BASICOS:

1 - Apreciação crítica
do ensino de [ornallsmo:
correspondem as �scolas às
atuais necessidades dos
meios de informação?

2 - Apreciação crítica
da profissão' e dos meios
de informação pelas Esco
las de Jornalismo: a) por
que a Esc�la não recebe
auxilio necessárío 'dos mei
os e r'a profissão; b) quaís
os meios parà conseguir o

entrosamento desejado?

de Informação Coletiva",
toros eis r�atJi"ifos �Otlti-' com a finalidade de estu
+es "'0 narágrafo oríméíro dar o ajustamento "'OS cur

(§. Io ) do' art o=ze (11) ses de Imprensa aos meios
: da cita"'a Portaría. de Informação, estabelecen

O requerímonto acompa "do melhor conexão de ínte
"'harlC de todos os dados e terêsses para o aperfeiçoa
dorm'11entos ·e:",igidos ,a.!.'a menta do sistema de tnror
n r"<rÍ"tro ser-i dirlrldo ao mações ao público. No cer-.
Pt'°�'ronte

-

do �i"rl.ir.ato tame cua organização foi
-1cr'p"'do �sse requerímep- cor fiada à 'Associação Bra
to ser asstnadn nor cual- sllelra de Imprensa, serão
quer. dos can"li"atos com- tàmbém apreciados as' reco
pónpntes na r.hRua. A Se- "mendaçõss formuladas nos

cret<:J;ria da" ent,iõan�. no seminários 'anterlores, rea

eXDprlietit·e normal (('las no 'Vzados nas cidades de Me
Ire

r (9) às '0"'7�, �l'H. 1i?t- .

delim, México. e Buenos AI
rian'prtte. �xe;'t.o' !>os< sâba res. como parte de um le
N0i;) for1"€,cor:S -mà50res de vartamento geral do pro
t.a�'bes aos in-t�resc:;ados, 11-' blema na América Latina.
rhanrlo-sp afl,oa<"a na se-
ne ('<o Rjl"�icatl) ,relflt:'ão rlo TEMARIO
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Sebast1�o Neves, Jolmny, Luiz Eugenio Livramento, Jo..1':;1 h-7p (1:H õ-e aQ'ns'" _, .

sé Guilh.erme de Souza, Sra, Helena Caminha Borbl'),rJe 19f1'i. tl'lra o "ue fi�am
. Valério, A. Seixas Netto, Wilson Liborio Medeiros.co'V"'o"arl0� r'';·��o .i6 t,,-

REPRESENTANTES'lns os associa'ios no ,gozo .. .;!.O crescente volume de safra atual está . avaliada para aumentar o volume se éscolher os reoçmhecl- Representações A.S. Lara LtCla. Rio (GB) - R,ua Semlrle. ,l':PllS rfirp.it{1� desta, en- .
.

.

café que não encontra mel" Em 30 ou 36 milhões de poiS o ,preço é o mesmo. damente mais capazes. A dor �ritas,. 40 - 50. andar_- São Paulo. _ Rua Vittiflarle .. As eleicnes' serão re .,

cado externo foi motivo de sacas. As exportações, pe- O que se depreende de política cafteira precisa. ria, 657 - cOujunto, 32 - Belo Horizonte ,- SIP _ .. '
,. ,

'J li7�1'1as rl!lS oito (8) ás .

vinte (20) h0rAs de �8;da

.

análise Por .parte do Sr. los cálculos mais otimis- tudo isso é que também a ser revista para que ha- dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto_Alegre -'1
Attílio Fon'tama (PSD-SC- tas, poderão alcançar 14 ,política .cafeeira se resse'.l- :,a uma oriêntação objeti- PAL - Rua CeI Vicente, 456 - 20. andar. '

riia Flo�j�nÓp('li.s, em 25
milhões de sacas. Disse o· te da falta de uma boa ad va e sensata. Do contrário Anuncios mediante contrato de acôrdo com a t

representante catarinens� mir>istração. Em nosso Pais' continuare:mos produzindo em riaor
ASSIN"'ATUR'A ANUAL Cr$ 10'.000 - VENDA A"<Ml,que os dados que ilustram ai"'rla nijo se dá o devido em excesso e perdendo con • v lo>

seus ciscurso são forneci- valor a boa técnic'3. de admi- tinuamente os me'pcadoS' cà$ 50 (A DmEçAO NAO SE RESPONSABILIZA
dos por órgãos· credencia- nisbrar e a importância C'r,'l

.

consumidores
'

LOS CONCEITOS E..'\fiTIDÔS NOS ARTIGOS
dos tais como (:0"'se1ho '�u'
perior do Café, Associação
Rural do Estado de São
Paulo, Relatório .de 1964 do

IBC, Memorial quP-
- Deoutn.

dos e Se"adort>s entrega
ram ao .Marc chal Castelo
Branco, e entrevista'" d,o
P:re"ir'!ente do mc res�on.
de.ndo a criticas fórmllla
das a sua· a�m;'�jst.ràcão.
O exame de todos êsses do
cumentos evideTlcht os er-.
"()� Aa oriont.acão adotaãa.
Essas falhas só· servem pa- •
ra inceJ1tivar a plantaçã:o •de novos rafpzais. mas não iii
Ipr(l('ura €sti]"YIlnlar a pro- III
ducão de cafps fj,.,os. AO'
contrário, o mc uaQ'a o II1II
mesmo prpço tla-"a tioos di III

fprer>tes de café. Os tinos'
5 Dara melhor são iguala- •d.os aos cafés· fin0s�' inclu-

.
slve, o sua17e. ti
Qllom co:he café fin�, iIIII

r>!'Jssa a mi1M'u'\'á�lo com, ou liJ1i
tros . de qualidade

.

infer'lor •
•
•

•••
balho 4-S em Lages, terá.
como líder geral a Profés- Ifll
sôra Vanira Wolff e ·como· IJII

f]1l� 6 ob"'�atn.,.io U3'!'9 o ci
ta-'o ,\,oQ'jstro f'J"lSO n9,0 ha
ia '"fJ1'orl11'lJ" pm' 'Orh'lipil''l
co-nv("t:'acão. as �lêiÇ»l:'s.
em seP.'unna crnvo�acão: se

'rão ,\,paJi7a"a� .0;" tlAríodo
rle r'!ois 2) a trêc:; (�) d� a-

r1e i11'''ho ne 196!'i
Adão Miranda - Presidente

O" � J'
I

uonliO.oglca
rn f ' �r; " -:;A MARIA NOCEn
Cl'l�ica e Prótese

..

e C:rIénçaS,
, J._

somente

n� "?�:-r-:2n+e das 13.30 às 17,30
T

rr::;e 30 Fone ':'5-36

Prof.. J\;r(!� fi nastádo: KOlli.a_s .

-

C.R.M.- 31

nt"r�r fv1av Per.eira
C.�.M' - 896

'Pr"f"",,,,r ..·o-;; fl� F::acuMaile rle"Meflicina
-DOG:pnr'" Tl,f�"'f>!n."':.:l� fl P�r��itárias-:

"-Rvl\Nn�S DF., �A(JnF,,-.
Cun�r'Hér:'); Tenf'nte SHv�ira,. 15 Sala I �3

- Fon� 2405
Horário: 15 às 1 R hora.�

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

1Q()A
Von,.1p_po llm r�:Il'Y1iTJhnnptp n"�TT< ::lno

•

1964. Tratp.r Rua Trajano 43 n! Capit�1.

PROTEJA �seus

OLHOS('
1;) .-;

use 6culo� �
.bem odoptCJdos.

,
.J

,

. SUB-TEMAS:

O temárjo estabelecido

para a reuni30 de
. julho,

também adotado nas prece

9 - Relação' competitiva
ou complementar dos meios

. 4 - Investigação sôbre o de Informação (imprensa"
problema edíomátícos. Pos- rádio, televisão, cinema),
síbílídade da elaboração de em função da formação
um dicionário latíno-amerí profissionaL
cano, destinados: a) aos 10'- o futuro dos meios
Mf:Ios de Informação; b)' de i>nformação .em decor- ,

ao desenvolvimento cultu- rência da formação do jor
ral da América Latina. nalísta em nível uníversítá

TEMAS GERAIS

rio.

,11 :__ Planejamento sô
bre os problemas da infor
mação rural.

PARTICIPANTES'

Participarão do "IV Se
minário Regional sôbre En
sino de Jornalismo e'Mei
os de Informação Coletiva'
15 diretores de escolas ".)

cursos de jornalismo de to
do o País, 20· diretores dos
principais, jornais, rádios
e tvs dos diferentes' estados
5 represer taotes ·ele asso

ciações jornalísticas e 5 ex

bols'stas da CTESPAL( elas
sificados em" três catsgo
rias: ex�ositore.s d� tema,
relatores e debatedores. Se
rão anl11itldos ohservarlores
devidamente CAreden ciados.
Aos partiCipantes não resi
dentes no Rio serão pro
pOlJ."cionadas passagens' de

.._--_._._.......� ----._--------

que criticou a-s medidas
adota �a� pelo Govêrno ne:,;

se sete'r. Considerando ".lã

importância na �conomta
. na«i'onal princFpalm�nte,
na obtenção de divisas, tis
se o orador � que a cafeicLlI
tura deve merecer aten
ção especial por parte dos
seus rr:>sponsáveis .. inclusive
do pr0:prio Congresso Na
cjonal. O Que Sê verific't,
entretanto, é uma política
mal crientada, com' g1ra lPS

'

êrros. Desde long,os anes

f;lvcedem-:se as crises No

período de 19?8 e 1932, c8r
ca ele '90 milhões de sacas

ele caf� foram -incinerarla:1.

Quar�o c'ustou isto ao Pais

prIncipalmen.te no esgota
mento do solo para prod'.l-'
zir o ()Ue l'lão tloderíamf1s
vendAr? 'A pistória amea-

ça repeti''\'-se:
, Nas: 3 últimas safras só
o Paraná colheu 2·9 mi
lhões de sacas,' exnortando

'

apeT'as 10 milhões .de
'CML EnquaTlto cada

plant,amos mais café,
mos' oprd,endo terreno
mercado . internaciónaI.

sa-

vez

va

no

A
• 1 _'

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

�rOTICIAS DE LAJES
Nelson BrascheJ'

VENDA DE Il\ióVEIS - INCORPORAÇÃO - AVALIAÇõES - CONDOMINIOS
_ LOTEAMENTOS - ADMINISTRAÇAO

APARTAMENTOS EM CAMBORIÚ

Super facilitado Pr_ontos pa�� morar neste próximo verão apenas poucos

para vender - Plantas e demais informações em J1l0SSQ escritório.

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

Trajan'o 12

)

ida e volta e hosJaedagem" eOMISSAO
durante cinco dias. A 00-
.míssão organizadora do cer

tame, construída pelo pre
sidente da ABI e p.elo di
�ltor'daCIESPAL ,da U.H.E
S.C.O., distinguiu com a·

presidência de honra os mi
nistros da Educação e Oul
tura e das Relações Exte-

�rid,re.s, o governador da
Guanabara e o Presidente
de HQnra da ABI, sr. Her
bert Moses.

Funcionarão no

rio três comissões, que t�-.
rão a seu cargo os seguin
tes assuntos: escolas de

jornalismo; meios de infor

mação coletiva em relação
com a 'formação profissio
nal; posição do jornalista�
em relação com a forma:"
cão profissional e os

de íntormacão.

Emp-rêsa Editora "'0 ESTADO" ltda.

Forte 3450

•
•
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•
•
,
•
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•
•
•
•
•
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•
•
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Rua Santos Saraiva 46 - Estreito - Local muito va·

lorizável - Casa' de alvenaria - construção esmera

da - com 2 salas - 3 qWlrtos _ cosinha - banheiro

completo _ quarto de empregad'l. - garage ao l(.ldo
_ Pagamento: parte a vista.

RESID�NCIAS

Rua Dr. Odilon Gallotti - Morro do' Geraldo - Casas

dê madeir!l _ preço fa:cilitado - boa oportunidade.
Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re

sidencial � muito valorizado _ casa de 3 salas - 3
.

quartos - cosinha e !>anheiro.
.

Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande

Casa de c.onstrução esmerada com 2 pavimentos
TérreO! V.aranda - ampla L!:�ing _ Sala de Jantar -

Bar com adega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar·

tos grandes - banheirO completo _ T-erraço e ainda

fora de casa construção com tanque - Sanitário e

quarto de empreg.ada. -'Áréa construída de 150 m2.

Rua Bento Gonçalves 12 _ Imediações da redação de

"O ESTADO" casa de aívenaria -'- 2 salas _ 2 qual'·
tos _ cosinha e banheiro compíeto _ Preço Cr$ ... ,

6.000.000.
Salas no Super l\fercado do Estreito - Frente para

a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local ma�·
nífico para qualquer ramo de' negócios - Preço de

ocasião Indicado também para dar bOJ;t renda de

aluguel.
TERRENOS

Avenida Sta. Catarina - Estreito - Terreno de 10x40

mts. - o melhor lote do Balneário.

Rua Professora Antonieta de ,Barros - Lote de 207 m2

_ B"lirro 'Nossa Senhora de Fátima.
.

Rua São Cristóvão - Coqueiro,s _' terreno de 20::.:10,50

metros _ bem �unto á rádio da VARIG - Preço de

ocasião.
Rua Itapema _ BoIP Abrigo - Terreao de 300 mts.2

_ p'róximo ao Bar _ Quadra D· lote n.o 12.

'Lotes. em Curitiba _ F;;ntre Curitiba e São José dos
.

Pinhais - ótima localização _ com 432 m2.
r

Bairro Tarumã _ alto da rua 15 em a.nitiba _ nego-·

cio de ocasião _ lote de 360 m2.

Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueir'Js _ Pe

quená ca� de Alvenaria construida em tern:no. trian·
guIar com 20 metros de frente yara a rua prmClpal -;-
Preço especial de Cr$ 2.250.000. -

Rua São Jorge _ Casa desocupada co.-n sala _ Living
-:- 3 quartos - banheiro _ Cosinha _ garagem - Pre·

ço Cr$ 1'1.000.000.'
.

Rua. AntôJÚo ,Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa

lácio da' Agronômica _ Bairro com cou:: casas de co·

'mércio de todos os gêneros - 3 cas'iS riovas de madei·

ra _ Témos preço para- as 3 ou para cada casa em se

parado a 'partir de Cr$ 1.500.000.

Rua Juvêncio Costa 16 - Trindllde - Vila Nova _ 2

casas' de . alvenaria - desocupada de imediato _;, Ter-.
reno de 12 por 30 mts. - Indicado para morar numa

e alugar outrJ3. - Preço a vista 6.000.000 a prazo, com

entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ ?o.500.000 em 20

mestls. .

Rua Monsenhor Topn 54 - Ca.sa de fino gosto _ Bem

. construid� _. Área de 154 m2 - 3 quartos amplos -

I,iving Super espaçoso - 'preço e condições facilitadis-

simos.
Caca e lotes na Lagôa da Conceição _ Nn Retiro -

P!:lrte a vista e parte facilitado -.Entrada a partir de

500.000. &l.Ido ·em até 20 meses.

Bnx - No Super 'Mercado ( Rodoviária) um pox de

3x4 mts.

Lotes. na Ressacada - Loteamento Santos Dumont -

Lotes n,os 75 e 76 quad'ra 4 _ Área de cada' 360 m2 -

Preco à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$- ....
.450.000.
Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tfldeu
- Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27 cada .

lote. "-...c"
Morro do Geraldo - Terreno de 2"Ox18 mt&. ...:... Preço

,
de ocasião e a combinar.
,
Lotes entre Coqueiros e Estreito - perto da 'Sllb-Jl:s
tacão EJétrica - Vários lotes a P9.rtir de Cr$ 500,000
_ Com financiamento em até 40 meses:
No Centro - Rua Alte: Lamego '252 _. Vas�isshno 1(')

te com 43 mts. de 'frente e .á:.-ea de 1.140 m2 - Equi-
valente a 3 lotes.

_/ r�m Santos - pr6ximo a Colônia d� férias' do SESC

_ um magnífiCO terreno:

Por iniciativa -00 Sr. CéL
Samuel Augusto Alves Cor· colllboradores, pe:;:sôas voo

lIiI

reia, Comandante do 2:0 luntárias que irão orientar ,
Batalhão Rodoviário, com nossos jovens. As atividades .•
séde em nossa cidade, um de trabalho sE;lrão, inicial- iii
grupo de professôras, par.. mente: _ Horta, para os"
ticipou

.

em Florian6polis, rapazes e Costura para as _
em fe"e�eiro último, de um meninas. Semam. . pass'1da •
Curso sôbre 4-S é o traba- esteve em visita ao Bata·"
lho que reúne jovens de 10 lhão, <I, �rta. Ened'te Tere· •
a 18 anos de idade para. zinna de Souza, Líder Es- •
praticar em Agricultura. Pe ,tadua! de Clubes 4-S, 'que
cuári!'1. e Economia Domés- veio supervisionar o anda- •
tica. Dessa maneira são mento dos trabalhos de or •
prep�rados, pela técnica ganiz"lcão dos Cluoes. lFe\- iii
moderna, pl!ra serem agri- licitamos a populaQão la- !Iii

,
cultores esclarecidos, bôas geana pelo nOvo

� trabalho •
donas de casa e bons ci- encetrado I junto a nos.sa •dadãos do futuro. 4-S auer iuventure.
dizer: - Sab�r. Rp.nt,ir, Ser Com grande comparecimento •
vjr, Salíde' ()� r.hlhe',\ 4-8 realizowse dia 17 p. pllssa- •segue a orient"lção de pes- do, a Páscoa dos Bancários
s(\as. 'lldnlt1>s volun.tári.as, na Capela do ColégiO Sl'Inta •
do urón'l'io lu!!ar onne os' Rosa de Lima. Levada a e- •joveTls vivem. Esses adultos feito em um dos maiores_
recehem orient.flcão para o dias' santificados (Fest� do •
trabalho, atra:vÁs de técni-

.

Corpo de Deus)' foi 'inicia- •
cos da ACARESC (Serviço da assim por intermédio"do iii
de E'!Cf:ensão Rural de San- esporç"ldo Vigário Frei Hu- III

. tà C!>hl'lin!'!,). Em nosso mu· golino Becker a Páseoa a- •
l'lfefni'" e1"t.ão em fMP. de nual dos Bancário"1 lal!ea- iii

_iS na nos. "Al'dentemênte ;,enl;lo de �

s�g :0 2.0 Bat�lh��/RoqP;1\.�1�;, n,,�r1.e�!a � p�scoa _
V'L!ífl

.

'8 If;ltn {div���srf'�
.

l!lJvra.S !�e,.' Je..� :1',& ' ,

�1!!!�*�:íli:."U!'..!","�z.�)'". ...,.'1;'..'1

A .. ' ',.;' ,,'.'.'

ªpéna,s,:,J:Jrl .. 6,OB-.

. -h;?S 'Barreto· - "lote bem nll'lnn. ·,fácil cnn.<:trlli.r
H<>irro Santo i\ntônio _ Barreiros - ;,�0fp. cl0 :?liO m� » En). BrRsília aRO? ..

mts.
I

�.o pamdo

Or$ 600.00Q: G de. valorização. I j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



i

..0 íeern da Assoclaçã Atlética Poríuçuêsa. de' Sa�tosl_que tão bem rmpres�iónou ·ao público na

u�drãO AvaL farár ·esta tarde sues .desoedides 'da torcida .flortano!)o'itana·. Enfrenfará o fiqueir nse q ee
I

há POLI o, 'logrou' em�
nto 00 São Paulo, da capital bandeirante" Em tor no do confr(}nto interestadual reina o ms'or inl�l3\;�� se-;. tudo indkando �ue a rsnd� u�ra!J(s5:.rá a

'0. de 'Pominoo nue foi de cerca de deis mHhões de cruzeiros
..

I _

•

\

foi corrido e cheío de "an-:
ces emocionantes, ímpres
ces emoclonantes.v vi m >

pressionando 'favoràvel
mente o· iua"ro -. paulista,
quer colétívn quer )ndivi

. dualmente. E' uma equipe
dotada de boa técníca e

muita "garra". destacan-
('.or

.

do-se' principalmente a li-

conquistas. __ nha ele frente que é ardo
LOll1 (SP táculo 'presBnc:-' rosa.' e combativa, além de

Jou púbüeo pois o mate.i harmoniosa, combinando
I
��---------_._-'------'--

11'1 TIqit.c de·
f a com ') ó,sllobr[i
da smi, 'I:tltim� roda

ase de élas!>ificação.
tida prelimim'r, es

os Cf)n

do Industrial e 60
c va, decidindo Qual,
S· as equipes contiJ;l,ua

certame.
àrduame;lte

do, apontando no fi
v!tória do clube do,
Industrial de Floria

s, pela c:mtagem de

o terceiro colocado que en,

colo I u.strial, e 111eS1110

que viE'sse a perder, man,,;
teria a vice liderança do,
CalF!)eonato.
Por' sua vez o Çruzeiro,

não contava com tão pri
,il:'1mada nosição po�s te
ia que vencer sàmente

vencer, para conseg'uir a

almei ada classifica,ção ..

Foi outro coteio de boa

mevlmentação, confirnla11-
c'o a efluipe cruzeirista' de
Saco dos Limões nossas

palavras, auar>do afirma
mos que a wfllioe vinha su

bindo gTtlr1a1'ivamalte .de
producão.
O cot�j" f"i bastante dis

pllt?,N(' � n (Cruzeiro . a;nte
O'''''''r'o "'hração, termin�l1

ôgo transcorreu bas
eauilibrado, com as

eauipes· empregando
se fundo em bus�a (l;IS

"le lhe g'11'f)'1t;r'''",,, �" .. ""'��l' a partida, mar
�� .

"" �� x. 1 e passando a

p:?.râ a ('1,,"''"''� "

�''''''r�r ette os clubes c1as
mais fr:i"'," r: "",''1',';: "i sif;cados para a fase final

do campeonato.
Após' a realizacão desta

rodada dupla, a última do
turo, eis c'omo ficou sen

do a clasl'ljffcação final dos
coucorrentas:

Bo�aiúva, que surgia 10. IUl!'ar ....,.. CllJbe Doze d')
granqe equipe no ln! Agosto )com 2 Pp.

certam acabou 20. Iup-::ú - r.al'a:vana do
.
comuletamen.te afn,s Ar e Indll aI com S p.P.

Bdus�ial" e· mesmo .20 lugar � Pai'neiras.
outto· cotejo, da noi-

.

Cartola e Cruzeiro com 7
o Caravana do lVt p.p.

combate .

ao 'G!'tl���iro. 40 lugar
ravana, dava-se P.o I p. p.
e inclusive pelifer pa o. lugar - Bamerhdus,
Cruzeiro pois �ul1. com 1:4 plp.
tle .vice Uder d 60 lugar _ Juventus cop:'!

. famais seria ,f '5 �r' \oi

"t i. ..
� 'p,p.

�v,ava/ ��51S 7a;l';1l
":���;"s,�ÍJJ 'c' "J

e assim. tamb:':m coa

'u a classificação, e

se, na última roct�"!a
A

de- suas qualidades e

tusia.smo de seus jo-

•

icnou!;. .

-

"

.

br
·tI

per�itame'1te corn .o "rr e!o para 3 x 2, e por. pouco não

campo", onde Neiva e pe:' igualou o escore, Mário, na
reíra revelaram. cérebro c ponta direita,' e Tontnho

vontade. na extrema esquerda, '."pve
Quanto ao Av?), que a- lara-n apfidô ss técnicas :".

presentou dois de seus três preciáveís, pcd.endo, atra
novos defensores, roi.� Lu!- vés ele -um treinamento ade

zínho não po·'e· eomp3,re-. quado render muito mais,
cer, não , jo�'ou Ul1')i;1. -íe pois ai'8.s'a rrão- estão arn-

sua melhores partírías. é bícntado= com: os compa

verdade, porém , foi luta- nheí.us.

dor do pr+acípío .

ao [:'11 O primeiro tempo finá!j
e conseguiu, 1',0 final dímí- zcu com o quadro bantieí

nuír a diferença de 3 x 0- rante lídsrando o escore:

II .'

'--.;...."ú·"'".... •

,',j§f�"

NAHAS

1 x O, tento obtido por fOa

maroní, serviuo por L'o,
que recebera ;de VícÉ'nte
Na etapa ccmôlemeniur

Ioga. nos prímeírcs mír.u..

tot iá a rO!'�Ugli&Sa vencía

pôr 3 x O, gGíls c2e Zieo, .1:08

2 e 12 minutos;" ten ia fr,
lharlo Alvaro no prime.ro
gol. ...

Rf'agindo, o Avaí foi ao

atacue diversas vezes.· �

aos 23 minuto, Cavallazzí,
em escarrada pela éscuer
da, driblou dois contrários

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

'D
. �,

,

. ·are

aC,a ou

"Come�ho Regional de De)
portos". C's cinco pri "loi
ros colocados foram con"

templados com m�edalhas,
vf:1'ifica1'Jco-se a entregr:\.
dcs p1'2'11(OS' IOfW após .'l

prova
Até' o 90. colocado

mos � 14 B.C.

HeHnho podv ficar no

Com um umco jõgo, dis

put2,clo como preliminar do
interestaduàJ Avaí. x, A.A.

Port'ugucsa, prosseguiil, an

teo�1tem, o turno de clas

sificação da la. Zona.
Atlético e Tamandaré fo

mm. os protagonistas, �a

bendo o tr=unfo ao primei
ro que: embc:-a SOf!'3'L1do J

_ ..�.-:i-f!�'Jd ...:c�'\,e:ni�I'rte'" r�

c.eplol'áYel falha do go,ei:o
Jorg::, conseguiu o em.pate
para 0m seguida dese:np(�
patar é chegar aos 4' x 1
com que finalizou a con

tenda. I\/farcaran1: ,aUJa3
(2), Ervario e Paulinho, p3,
ra o tricolor e lYLach:'i.jo f,J

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

..

1
�

,

.

A
'

t' "b d
"

mas va� es a na oca '8 esoer?l
.

Muito embpra a direto
ria elo Fil5uetrense venhá

protelando a· solução ,do

caso de seu atleta Hêlinho

por várias semanas, o fato
é que com a saida do trei··
nadar Jorii Alves, respon
sável pelo afastamento do

jo.gador, é quase certa a

volta do jovem vanguardei
1'0 no ·próximo. compromisso

-

do Figueirense, pelo Esta-
dual, formado na linha de

ataque.

/

Agora, que Joni Alv�s
deiX()u o Figueirense, Heli
nho sente a possibili�ade
de renovar co� o preto e

branco

Contudo, o AvaÍ conti-
mia: na "boca de espera":

_____._i'_1__

a.·..
··

� n
e, te"'d.o o ar-o ao seu "is

por com inf"l;cidad2 d7.U
tO'J fraco. te:',' o a bola ras

par'o o arco e ido' a 2'.1CO

que
.

mnr eou contra.
. Iris:::�'r:do, '1C8 "ataqnes,
o A1tal, ehegr u ao .segundo
tento is{o aos 27 rni'1.1..:tos,
de p�'al�c'adf' máx.ma .( ...
fC1:l

.

de OS.,no."1.r em. Toni

nho) .Crb'.'?da muito bem

por Mirlnho. Nos restantes
minutes atacou o quecro
local qu>, 1,0 entanto, não

logrou êx:to, cl.e ,forma Que

ra o' alvirubro·.
VerlCcs,l'am-se duas ex

PUl�ÕêS, ambas r�o' segul1-
do tEn1I1'O: Sabas por ,�"s

respeito ao árbitro e Sab:t
rá. por agressão a Adero·tl
Ciro contunaiu-S8 nos pr�
meiros minutos do segundo
!1"ríodo, deixando o campo
para não mais ret.ornar.
Arbitragem con'cr�' '�le

MaJ.1Jedo Muller. C-2m
.
os

(,,1'8.0.ros a.s;;:im CO'lst,ltuÍ
dos:
ATLETICO .- J'll'gC. A

derhal, Ciro, Roberto e E

dia; Zori e Nadjo; BenHo
Ribas, Paulinho <, Er\'2 rie.

TA1\1ANDARE .- Jaime,
-- ...-�-�------�-- ---;:- ._____._-------� .... --

Cumprimos o dever de
comun!c a V Sia que
êste Clube.- em .:-eu;11áo de

Diretoria, ontem realizada
. resolveu ,:?põs apreciar
devidamente as duas !2)
últimas NOTAS OFIeL!', TS

expedidas por essa SU:l€ri-

ora, libf>,rar os seus rcm3,

dores CC!1'locados nas l'cfe

ridas notas.

ma�s' club€s co-irmãos. a-

través ela :çrimeira Notil O
ficial a ser expedida.

Outrossim, cumpre-l;us Res€namcs o direito de
comunicar tan'lbém a v.

-

dar pul;JHciracle a.o p1"es,�n·
Sia. que. contra o voto do te expedierte, pela I111pre:::1
nosso 'Diretor, sr. SADY sa escrita e f'81a,·la, !3.,;·im

CAYR�S 'Tl}'gV-O;R, ê�te de-que a opinião pública
Clllh� rl:lf)�"':ip · ..... 50 !)resta�
mais nen):l,,'1'\?, :!.nlahm�ação
sob' qual(fl'�r f,·?t<.Jxto, a-

PI R m s tem nAvo 'fe'rniro'
. lé!?-l da liberação qe seus

� li a . a O.i" . ,O, .'
" atletas, inclusive cessão de

A diretoria do l?aula Ra TatraÍ, eís como é conhe material e uso de suas ins
mos deu a conhecer a jm"; cido o treinador que af1er- tala,cões enquanto estive

prensa na manhã de hoif' tou seu ingresso no Pau- rf'm·· à frertf ela Com' !io

que contra' 0,'3 sE;!rv,Ç!os la Rá:mos após manter con Técnt'ca (la FASC �,'l ,?�'ho

profissionais (ir 'um treina vHsações com o dr. Ciro res· JOf,.··· LE c',

·Rodoviário. dor tendo já assumido as ,lVlarques Nunes. atu-al Pre 'PAULA

'
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' .

. .si�l;mtf:\ }iii' �J.il.i�."-.', pra
..

�.•.;���� i "'lffA{,��:
'

-

-�- .�-� ,j��) (�l
' �

..
, .�.

J �. ,�.�.� ;

::.: •••�.'-,••�2if.:.-
-

- ,)7 ""',,�

�h�'.," .">._�.
-

t", ��,._ ',,�. -.'-,·���'�,r-��..--� __�.��._�_.� '_;_!!�"" •

c::�

o' I ferestaduarde Anteontem

tuguê Im

oBcaiúva com

r�e Sa,.,ta Catari'''a t�n'\a

conhecimer·{o "a nossa
'

cisão, e fa ca.f
< 1)g.'

que melhor r

Aten.ciosas"

portiva.
Ass) "}./!I?'

]I�y DI.\.
P.F'(':l_"p.f--í

Ó jogo chegou ao seu fi
nal com a vitória da '0'01'

tuguêsa pelo Escore de :-1 x

2

va i, Uo e Vicente.
�l.'A: - n"aro; rIam']-,

r a 1 �o), I'il'ha, Nery e Míri

Na direção co prélio tun rho: Rogério I e Gilson;
clonou, apresentando al-' J:lff�,rio, Morellí (RolSé!rio In
tos e baiXO'fl,. G sr. Virgílio C� vallazzí e Tonirho.

Jorge, auxtliado por Nilo Na prel'rnvnar , o At;6ti

Bilva e Silvano Alves D:a9' C0 r'errotou o Ta"',a':Jc1aré

Os dois comuntcs alinha f-- '0':'0 válir'o pelo certa-
ram assím;
A.A PORTUGUE9A

Cláudio: Alberto, Ad =lson.
Dé (Osmar) e Zé Carlos;
..Neiva (ué) e Pereira; Zi-

,co (Bala)), Samaràni CNel

da la. Zona. 4 x 1 a

cc:tagem.
Cn[;a de 10;s mtlhões a

cusa rà;p:l as b'Iheterras do

es+ád.o "a rua Bocaiúva .

.�

:qélio, Abelardo, Milton e rajara, Sa:as,
Adilsen ((Erico); Sab[!;l':1 e. Ma"hado e L:tlão.

Borba,

c'eiros; F'ema de Luiz B::.tr-

1'OS :1,I[Qüra; F'ànando Josó
Cal::'e!ra B?,stos; Fábio
Fj:a:::1cisco A. Gonzaga;
F!'a'1.cisC'Q A'�tGnio Eva'1ge·

list�; Frar Cis::o Oliveir""

Dr. Ce"W }3",llani Geor�e
A'i1;'" H:l]Jpr 3pek; Helio

Cn":"a; Hei'o Costa Cosl�o
Dr. Ef: 'ar FErrari; Th'ü

IJ]['." Chaves Ca1Jral; l)r

..��d���ue��-=-��.

li uma vez vencedorSilvi 1 J. dos
,ia t s; Campeão por, equipe 0'14 .. c.�

Num lIma maior en- do, na., jJrincipa:s art":Las vai rústica que a Fedentção
tus'asjJ. e vib ção foi dis da cidade, a tradicional Atlética Catarinense, sob

e de sába- Corrida da Fogueira, DrO� a·batuta do desportista 0-
,

'

-,-- - - ....------ ----., dy Varella vem te recupe-

.;, I Ind tria &(ruzeifO .. '05 ve�('�rlnJ!"e(' rar para s2.Úsfa .-.: dos
. 'i I 'I.,{,,'....;'{p� ,)

seu.s adeptos.

d.:3 It"'
.

.

d d f' Para o suc<sso, que foi
U Ima r "a ,6 fll,a.se completo",teve a FAG.1. co..

'

d""'; <, ;, �� 'f'
'. �!�" �eracão�as�:''Óo.ssa�''�FIO�-�. e'" f" � � ?-r�r:i�

.

"iI';':;., .", 'if,i; ;::j!-,
L

�, �. !..� ", I :t.,�?i., t:..:
n gas' 'Atinadas q�: ert'\1mra

um bQ,),n �Úi:ne:ro de 'Eun-
distas.

..
.

.�'

Da prova participarani
cerca de 60 atletas e qua;;�
todos completaram os ...

5.600 metros, do percurso.
VEl1CeU-a o extraordinário
atleta Sílvio Juvêncio ç1o.3
Santos qlle cobrIU o peccur
so no tempo de 20'6"2. De

m.o'nstrou o melhor atleta
do Estado, que coneu ;Jela

equipe da A Mo:1elar. estar
em ótima forma e com bas
tante dispos:ç80 para os

futuros. compromissos.
Por equipe venceu o i4:0.

Batalhão de. Caçadores qU2
assim <!onquistou a ':'aça

Os primeiros . subscrito,)
res de titulos patrimo!lÍai:.;
Dr. Aloisio Gentil Costa;

Arlindo Polli; Aroldo HCJ··

dolfo; Arno Hercilio r2ic

man; Adeusone Kunz; An

tonio De Melo; Arno Lip
pel; Aurino Albino; Au�nl.�;··

to José Alv-etti; Ant.o.1.io

:Jonas Gerbor' Anast.ácio
Antonio Linh es; Alia.tar

Cardoso; Aloisio BIasi; Al

cides Candido Mendes: 1\1-

f�(:�� '2 Pt'n1ir�'s V�O re �.kHr O �i����nJ,o;:rn����P�a A���
H-h�!n ���'o.,n.i.d,.?... .J� 6t; (Afonso CaV?,llF�,o; TEn.

a. [� � �ldo dos Santos Ayrton
Após a realização da {li doviário, e cla::sificando- iSalgado; Dep. Alfred-o'

tirnfl rrr'!':1(la da fa"e de as rer,n'fser'ta";:ps do Doz!'!. Ghisso; Arnildo Martins;
dassifica'ção ficou se co.. Carava,oa, I!'chstrial, Cal" Aciolini Pereira; Dr. Alva-

flJi es nhpcendo as equines "18 � tola, PaÍl'Jcir8S e Cruzeiro ro Cerne de Carvalho; Dr.
ta a ,claSSific,açã�:. T�U;� _.j:lartjr ainda desta se'113;.!'.'1. A Federaçfo Catarinen- ,Archimedes; AiureJ.io Pud

. :10. �ar -+- SIlvIO úGlve- :'t;';;'l'fi;�H'.;;O 8,S rlisnu.tas 't'%: se de Fute�l de S�J� ""
!
ni; Dr. Atilio +rgiO Finc!i;

c'o � .cantos - A J1,.J110- �lida�t[ põlo '(',ampeoJ1at') ré;;- reaUi.afk. ém;,tprinclPi�� d?,· Arthl.j.r �odo1f� ,sullivum;dela!'.
.

g-in:"';sl. ;i""-,q, em tuno e semal:a; uma reunião "l'fl.�� Afranio GouJj3.J;te; Ady
20. lugar - Edécio A:aide returno. F'r"fl'11 �l;,..,,;""')rlas do o assv"1'o 3)[11'e e�aDcn :B.':igido; _Aliatar Carrlr"iO;
de' Souza - Caravana do RS ef1pip'?s go "1oca.iúyo.. ção da h;" ",1. estará en- AlfJir 'Manoel De Agu�r�.r;
Ar (Base Aérea).- Bamerindus, JuveYltus e RJ dó focalizado. Alfr:do Horácio Amaro;
30 lugar - 'Orirsinaldo Fa 1',1'F'1'e Wen.dhansem.; Abe-
rias - A Modelar --:-Ci-.' RI' A,ldo lHI', ('p've;r� o. 'l'�o"n.�Q,I-rl,.·.,lr.:. lardo Santos Filho; Aqui-
40. lugar � Guaraci G'3.rd� � U J�� h M � v • (.jg ]1,-"0 Silveira De Slouza;
lotti � 140 . .B.C.

P I
,_" :. fi' . Alberto Luiz. Carriço; Ar}2-

')0 luO'ar Edio Silva - '::IUR f\�l.t.. :ln �"p.r,�..o·nQqs n,.;tf.�".". ,f·-r
..

;.• �·I'V,�S<. .. U .. ')Y�Q lU". � ,;; ....1 ,. , � •
- 1)"0 Aug'..1sto Platt; Ac'o

140. BC
.

Ao Dr. ArÍ perr.ira e 01i- mopstraram-se inimigo') de LUiz de. Apdra'1e; B6r�svn
60. lugar João Carlos

veira - Pr.es�dente .!� Fc nosso Clube po� atitudes C'o"cf:Íyão; Becr!.1js�,oD1 :.::'l��"
Conceição A Modela'.'

d
-

A ·t· d S t d' h'd
. -

D B' Ce ar'�oeraçao qua lCa e an a por emaIS con eCl as, (''1 ce ç8.0; r. !ase S J.cl

70. lugar - Wilson E. Da .

Catarina, a diretoria do ja.s atitudes, em ocas'oes Fal'PCD; En';z Pereira.. (:;0
niel - 140. B.C.

clube de Regata A!do Luz v·�ria.s, prejudiciais a vida Nascime;�i(1; 3t'rtoudo 'F.
80. lugal' - Nivaldo Lopes

en -lereçou. o ofieio que se- . do Clube, e que obrigat"J.J'n de' Olive�ra Filho; Dr. Be,
- 1":0. B.C F

.

gue: á. q\Ue Diretorias passadas 'nedito Neves erreml;
90. lugccr :_ Gercino Ra- .

Senhor Pre\liJente: os classificassem "persor�as . C�ks Costa; Ciro Cord':)i

nom gratas" ao Clube de ro; Cmiolando; Claidio An';'

Regatas "Aldo Luz" 0.eci- tania Raven; Claudio Er-
. são essa qu� a atual D're- nesto t,.ni.2::."te; Clemente

toria ratifica plenamente. Paulo Dutra; C�"lf),\ ''''('-

EnCar2CeIT'OS a V. Sia. ritz; Djalma Car'''''. il""-
.

qlle, desta "ecisão irreVel'6Í toncine; Detlev Ipgo ,Fêig
vel, e que ora comun:ca.- Danilo Assumpção Lehm··

mos à essa Federação, s�ja kl1hl; Duminiense De Pall�a
dado conhecimento aos de- Ribeiro; Dirceu Machado

de Souza; Delavino da Sil

va; Darci Farias; Decio

Alberto Schwinden; Danu

bio Mello; Emilio Batist.a

Olivei!ra;' Eur;ct! HosterflO;
Edson .Tosé R;os; Ernesto

Th<o' Bla"'ck;' E"'uarno P..?-.
sa' ITIuclirl ps João d{)s F'

t.os: F.revalr' "1\."'�lQ;' :Ij'

'i: Er'l

iuaugurou, mas A tlêtico
'. .

vencendo por gJleada

Hpl\C: PiaZZ3.T'J-1i: H'P'1tiq�_IP
Thcoh'Jo D vr;'her; Dr.

!I"Y'1r·e1.'"o K1.'lppel Peder

ne:ras;. Dl' Eamiltcn Si

ap�ira FErra,ri; .Dr. Holdp.

l�al' Oliveira de l\tÍenes8s
H"l'o Carlos Malty; Hal'ti
EgoÍn Krieg[er; HerciEo

José dos Santos; Hugo
SaCltara Fel"'lande.s; Ha�
rolrlo Me�lei,rrs da Silveira;·
Hamilton Batista Seiüiz;
H2,mi:rio dos Anjos; Ha

roldo Silva. Filho; H€�t::lr

Cnrvalho Helio Lonza; n·r ..

Hélio Pei.xobo; Harol:i.ü

Vierthon; Hidebrando San

tos da Silva; Henrique Mo

ritz Júnior; Hamilton .tJo-
"é Berreta; Miiton dos'

Praz8lres; Heitor Mart'.ns:
Il·;"eu Machadó ca Costa;
T\t'0n t1ltPher DialS; l1rineu
I_,ima; Ivo Gasparino da

SHva; João Palma Pereira

Dr. 3\. 1'S011, Santia,!','o;
.T03.0 PoTE; Joáo Bati.sta
,rupior João Makowiecky;
J,o.s� A tO!1i,o TonolIi; Jo

sé E. Ferreira; Jóão Ma

poel Phto; Jarem Medei

ros de i\r.fJUjõ; JO'Tge M('

OP8S rp">'llJ'��; João Lp

J'�<"H-1-,-or�f\ ;?'Jr�ira;

me; /""',, 'r<; HaCÍE

Carpes )'0 '�j;vt'

Cezar Xavier; �

ra Andrade; J(

sos Abreu; Jo
José Machado
da Silva; ,1
poganic7-'
n.ior;
(1r'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dok serviços de abastecí
rr-ento d'á.!5"la do tdist.rlt
de VHIl pova, COltStruido

pelo DAES, o Sr. Moacir

Origes, Prefeito Municipal
de

.

'1mb) saudou o ao-

v�o Estado e sua

cofnltíva em n'T�e à-s ím

oítubenses, I afirmando que
"06

.

dois poços artezíanos
para ateQder' ao consumo

o roteiro de
do últlmo

de água potável dos vUslna
venses sbluciona. um glla'
ve problema que até entio

angustiava aqu� gElB�.
EMa o� ,ob�
p�sseguiu o

I orador ....

mostra aos habitantes'. dá
Im':lituba que está,,> ',di?nte
de um h9mEm1 pl1blico m

,w�t, sensível .08 stG8

a�los. Por: tudo isso. que.

ro reafirmar a V. Exela.
que· c-povo de Imbituba
ber' ser grato, .' as um�

. de 3 de outubro farão Jus-

tiça ao. seu admirável 'go
vêl;IlO, elegendo Ivo Silvei·

para' seu substituto.�

Lapna m� uma

J'êserV(i)U 0 Governador CeI·
10 Rãmoi e . comitiva a

sua meItiçr' homenagem.'
Foi perante a Ilclamaçio
entusiástica dos lagunenses
.que o Chefe do

.

Executivo
deu entrada no Cme Tea·

tro MU$Si, onde. recebeu,
em _lo so.lene da cârné
ra MUnicipal, o titUlo' de
Cidadão Lagunense.

Após a referida cerimô

nia. foram 1nau�ados .os

serviços de ílumínação pü-
blic\ dos bairros de, Ma�
lM.eS e Mar Grosso, obras

. realizadas pelo Govêmo
do Estado, através da Co
missão de Energia Elétri
ca; onde maís uma vez os

lagunénSeS se
.

conce�tm
ram para manifestar PU:
blicamente o seu reconhe-
..

,
.

..
cimento 'ao Governador
Celso Ramos e ovacionar o

candidato pessedista a go
vemança do 'E5�O, Depu
tado 'Ivo Silvéira.l' ..1',; '!.f: �8 .. '�-:na, o 00 cerna

d.(t�' ',�.J :"1, Harnos visitou

o I'lOSpij,'l SÚ:J João BaU&

ta, de i:'oarui, onde foi

inaur.1-:a$ a s�� totogre
r

".:'�I11.� g"at da� ,'f }fq.
v" J�·.�ue.e 1�_WHP1PIO' a

grande apQio qui deu à',

obra iniciada pelo Cap. Pe

dro BittenCO{lrt. O hOSl

·�:�.�e;��:::E�����!ri�::i�i·C·,aça·�ot,' lambe'm cam IY-oLi c:'.�!3tl'ui.do graças ao

índ'spensrivel
.'apeio que o

Go 6'u::; do Estado pres- /' r..: •• _ _._íormaçê·es PI)- ra _vo 8üveua em Caça- r.o pe.sedísta naquela ci-
te" 2 luj<l, LU�,i8r!M1ent� s.t; .as a respe.to da' boa der". - O . Sr. SiqueIra. da e, em recebendo men-

ínc.aladc, está em ",ondí- .. ..

ÇÕf'à de dar pssistência a
,ep r�.:ss��_._��__c�ndl����-.._ ��4j,_ ��e:�el:�� dlretó- �:��:sto:e aCo:�:�����::�

uma r��ue muito se
lfr::.'las o'homem público

re55entfr(·�o. Em segui- lllA 1
....

;·0 PAPA.

• ,

que se propõe contínuae a·

da. o Chefe do Poder Exe-
extracrdínáría obra admí-

cuti vo ln2UgUTB. a agência Hoje, dia de São Pedro e São Paulo, os grandes dís- nístratíva do G-overnador
c',.; B'Jll8:> de Desenvol�i. '"u}cs de Cristo, a 'Igreja celebra o Dili do Papa.

'

CE'LESe
·

.
mente do Este.do, dando a -

P d é da 1 d é
oeíso Ramos.

,

.

IAau9U "'a'I>Y,.:,rl11' a sua nrímeíra c�
A cátedra de Sao e ro ocupa peio uosexag

'sr.Desn'.qtur�irdaeB,aellguonpSardti�aci'�p·al_'.
'

;.. a
• .. ,j n:J terceiro Vigário de Nosso sennor Jesus Cristo.

'-

sa bancãría, Já· entrando '

D' S b dia' t ... _ t 110j t I- .... Set;l'ndo as palavras da lvina a.e ar ,esse' ro- rá da Convenção destinada "ProsseguinUIV no, nos- amos e' nes e popu aso

em operação, a at.ência do.
is d édif'

•

dis Pedr " •

d 1 t ifi bit d Ih
. no não ters fi.c'11, po

-

quan _0 a 4COU se � o: .

à esColha do ...Rdlçlato \: ',50 programa e e e r ca- a rro para a En er ve o

BDE ·comeÇ-Si 'a distribuir
"Tu es Ped;'o e só.bre esta pedra"" edificarei a mfuha Prefeitura de 'Ca,9lidor. ção por. tô':a a parte, es.. . anseiGr-da. sua laboriosa po-

s:eus serviços, como instruo l. f
-

1'-
- . •

' � - d'" TI"l- ;rg:rej!1, e as PO,'Ü1S ttO.u1 ema nao preva_ccerao coa-' . I "., _.___.:.._:,��-- '- - __ o pu]açao", lsse o r. VYl-

menta de progcessó naque- tra ela.
.

. "
mar Dallanhol,'Diretor Fi,;.

la área. E_;sa Igreja é una, sant'Õ. e imortal; ela foi batisada O DIA·DA·S' TElEFO,N TA.S'· .' "nanéeiro dá .CELESC, ao

'!om o sangue de SêU 'fundador, Nosso Senhor Jesus .', .. dar;.p� inaugUradá.a ener·

HOMENA�El\'J F.M PRAÇ..�·
Cristo: e cunstitl)e a fôrça espiritual que une. os povós O dia 29,'marca as comemorações, em todo o Brasil,' gia elétrica para a locali-

. PúBLICA .'

. crü:tãos pelo Amor. do dia das Te!efonist!ls...\ dade de Santa Luiza, em
. (/I Os primeiros tempos da Igreja foram selados

.
por Estas jovens que se dedicam com carinho ao trab.'l.-. BrusqUe.

Com a fianlidade �' prés- e;:seguiç6es e martírios, entretanto, a gra�!). divina' a lho diuturno de dar vasão às comunicações que se trans-.
ta ....·

<> sua'manüestação de .,

d
'

. - ::t:-:slstiu em tôdas as düiculdades, e vinte séculos roU1,-' mitem atr�vés do fio e do et'1lr, são merecedoras e tod�s
car:""'1ho e a<?;radecimento :Em e ela aí está pu'lnte de vida e trabalhando em. pról '. as homênagens da popUlaç�o que

.'

II; todo instante rj}-
a·o Governador Celso Ra.- . .'. '" .' ", ,'Er'

.

• l' bl:ia união entre os homens de boa-vontade. corre .i seus serviços. ç

.

,.. .

.. ",' . . • '. a faci ver no S:em ·z.n-

mn.S', O povo de Imarul. reu·
d á t· é'

.

t A,� ri tá _"ft
.

,.

h" 1"" t
,.

'u
..

'

t ,.' f'
_. �n ;

•

É"recedidQ '.<'do "benzImento te' 'de cada .. um': dos pre".o'n-� O sangue os m r ires semen ,e ,� c s os -' u.u>- Dia e noite, a qualquer ora, ",:es a. m�. eie oms""" ... =-

niu·se 11'1 praça
.

pública,
se-o Tertuliano. Estas palavras constituem uma verdade, a postos, para. facilitar a um aflito'

�

o soco'%-ro' p.ue �ro-:; pel? Révd: :'Pa'dre Vigário tas', o. cont�ntalirlento pela
Entre os orildores* que se

"--é a Igreja, nesse sangue, teve precioso tesouro de fé e .

cura, :a tqIl homem de' negópios, o lucro que espera,. a
. de' ::t!rusqtie, .' os OIradores conqui!a do que mais dé

fl'zeram' oUVl'r na ocasião, ressaltaram sa'bado u'lt1mo
mtrepidez, razão por que, seguindo os ensinamentos do um namor-'ldo, o cálido encontro com a pessoa amada. '

.

perto falava às suas ne.;es

o Deptltado EDitásio Bit-
E'nr'.ge�ho, difunde seus mios luminosos de serenidade São criaturas anônimas, modestas, que vão servin- em Santa Lu!za e A6u3.s sidades. Aliás df.vemos cr.'3

ten�curt, ressaltando as ,.'
.

i ã d Claras operosos ba\l.rros o
e sacrifício, de compreensão e amor.

.

do li coletividade" contribuindo para a,prox maç o. as', , fessar que a glran"'e mu.�h
, 1J"n.ortantes realizações da 1

.

:\
.

. signi�icado' leconômico ps.l'Õ�21 L.;' i.ern,pos conturbados por interesses e ma � �omunrdades e das pessoas, auxiliando o progresso e .

',_
'.'

-

dão que conlpareceu ,em
:.,.j'.·lal administração, ex-· • .

é' d d
.

"h' . , ra a reg'ao do melhora-
" "i;:cJ.es. ? ::g"'(;Jo. representa o lmp no a paz, on e os 0-' p'irà êle contribuindo.

. .

., . .

"

.. .
'ambas. as l<Jcalidadel>". foi

pl'esscu-se com uma ver-
1"ens de b2a-vcntade encont:'am ccnfôrto esp:r.:tual e' .' A Díretoria ..da Companhia Telefôilica' C.atarinenSEl, �enlto '�h maugurado, pms um .atestado do acêl't.c, nd-

dade insofis:nável: "Celso '. .

'.' ,', .

.

.

ma s de vinte anos sepa ra
::t:

:D;oram ,aa Senhor das. mund::Js li Sua misericórdi.a:. àssociou-se às homeQagens' prestada&.f a ��tas' jovén�, . ,.' "". ....,. minish'ativo' da
. CELESC'

R<J.ffioS vem reencsmtrar-se· '

�'\::dc!t n6s, que forma�os esta Igreja m;or��l: .peça. através de men!!ágem que vài'. publ�éad'i {lm' outro 10eat '.; o:,povó 'daquelaS loêalida- m�i1dando e�tender a t'êd�'
com o P:)VO de Ims.rui,

hS ao f,enhor que disponfj& ao Papa as. gra�a.s
' rieces" des

'. da� ,prÇlmessas e (. da.
.

lie dist�ibuiÇ,ã,o .e màls; Uu.
com a féUc!..d<)de de um

:.S:'ias A ,masiio de Seu remo. pax;a SM rnaicr p,l�rja. E . __�.:_ :..._:_...:....:."...;,.,.....-_,.,
'

,
.

, __', .• - . .....:;,--;.-.._,-,,- z:eah:<fa e_: Tan�o os vet:eu- niinail,",. â viá .pública dando'
governant.e' que nada fi,

,'lê o ��S;:>í:;:j.to San.to,"Deus: Eterno da Divi� clarictnde,
'

".
. 'é:

..

'

,1,
.' :' ..

',

dOlr�s, -!?ao',Ba,t:Jsta Mar.tlrs, um a�p:cto.melhor àos l"e-:
Cr'U . a ·de7er. Ve:n dizer .

P 1 VI' A
"

",

I d
-

C' f
,,' ,

'

·
.

A:f" <> Artu'" Jacowlski (p'o'la""\' ,

\
:� l;-:;ne sua s[>ntidac1e o Papa ::lU o ,par'3, que possa ,.cti.�_n"e'·IUO a on. erent�a . ro-.. '_'. ", '.' .' V�� .. feridos' bairros.' Dentre os

que cumFriu com o sm,!
'C11'Ú c Elun::lo com .i��f'lÜ"eiS UcMs

.

d� pa:l;, .·ded,us:" _'. �
I como o

.

cidadão Bruno prese.ntês;· res�alt�mos !)
�l�'rer e' suas realiZ::l�ôr1S,,; : c c-:'. '.:TGrJi' E aL'1çla q�e' sUblin;eg. aSI)iraç()e� su1f�m" : i:. " 1,,' :,:......., 'A''I'

':�. .' '. À
.

1".:· H<lmam que saudou ,ps Sr: Ciro Gevaerd Prefeito
11" !'ajJas"u:n',

y prQm1jda�' ,,'- ';'" . �'
'
__,d .. :)" Je".",:,1tns q:J 1�1\).ndo. lIni?d:Hl�S, ,pe: . ÂSt at-eâ'A.J;aU�a,

' :

IVt9' f.'fJl hi(ge '" . Yi's;ta:�t�s. �m nome da
.. Municipal de Brd.�qUe.

<> oi'2.::;áo, num �só rebanho e dirigido por um só Pastor. RGEL 2R '010 I -])e.,
, .... .': pOPtílaçao de Aguas Claras: -...,.-.,----.,.....--i!o-;....:--�;a..--_j.---_.....

N'O p�l8.nque, as fotagra- A.' � ,
. \ .,

-

,

Os �hancheieres 'se reunirao foram u,.,a.tI:lmps em fe�te- __
fias ·d".s . realizações do

'. Helená Caminha Borba
. legqdos de div.ersos países" a 28 de outubro e os che- iar o acontecÍlnento cerno

atual govêrnJ naque:e mu-
" o _ _ _ _ .. , .. �. : afro-ascíáticOs.·· expressaram "�es de )wv�r.nos a 1,5' de no-; a. 'má,jor conquista ad'1li-'

11_8:P�O, SUl stituem os 01", alivio pelo ·a;di�Iri.entó ,iia', "ve�bro� A' decisão unâni" �;stt"àtlva. que até hoie' t.i-
l1�LOS. D�z? escolas,' dois

� 1 •

I
.

r , : Conferência de·' Argel, e' m� de. comités :orep .... r�tó- vprám e' tf'cf.'t'a'11 louve'ros

g:upos escola:'es, rêde de Küt;P: '''ni'e:,nlFlo,nê. em·teco 1!fh'''''�;;''m (lue agora' ha-., rios da conferên.J.�ia nrocu-' ao Gov. Cplso Ramos, cuia
. -

d nercria elt1- 7 verá mais, tempo pa.r'i se .

':LJLri'Jmçao e e ",'
Realizou-se.

\
em .Atlântte' QUANTOS SOMOS HO.JE .

-

p. rou m�dar. ,as prof1,llldRs di· f"(lmp recf'b'a o dpmor:tr'\)
:.

"

�a, l18s;:>ital, agt�ncia do chegar a um acôrdo sQbre,
. verp·ên.r;as entre as duas

, C!ty, nos dIas· 30 de Maio NO ROTARY?
suas diver�êneias e procu:. '. I a."h.uso da nlultidão pre-

BDE, S8.0 ooras qU0 mar-
3 d' J X"l. r ente _.

' prtnciu.ai.s ,nac.õcs dos dois se'l"t"'.
• "!. .' e UlhlO o co r , - "'" t

-

m ca....... ;: "

Cf'l'a a presen:;a di�lâmlCa rarem en"c()� raI' u uo.�" contine.ntes.
.

a 56' Convenção InteIm.'l- Em 11 de mala, l'iavia
nho comum. 'A Chirui Co- .Fala,ram ainda os

d'l administrüç5.o Ce�so R.a- clona.l do Ratary, reUlúáo )2.027 Rotary' Blubs e- 'o.êr.- .• .

.

t.·
mes no munii.'!l.'pio àe Inül.- ' munista tentou man er . a

.,; promovida anualmente pelo ca de 5'!2.685 ,rotal':mnos '
... t

rvi.- O povo· ná\) esconde . ""

.

reunião para a "-<l ,a p,'e-

t· pr'LlHy e da qual partici· em 127 país� e reglOes i t no Ú1tin;t;'mó-
- '

se�lS sentlment-Js de gn�. '1- 1" geogr";,.fi·ca!':, 'FOI'am' organ"i-·.
v s a, lT'.as

J" .':; ,[ J. ,I J. . A",' ",. .. r: t'
.

P
ião ao go�.e1ll'lante que tan- p,�'n cs Govemadares ee1- ,-

,. Tpe"tt:i :.. vista., ,'dl1... bta '.;'1r'Frl1�ritr.tf n�,t;l i)no I,,�(,\n tnu�, rO(t)
. r-

1
tos de todós os. distritos' ?:ados 239 �otary 'Clubs ém

din]oril9.t.ioa (>1;denou. aos' '.

tQlhe .d�ll:" � .0 acama com
rotáriós do mundo e o pre-:J3 p{l.f.ses, cl,e,sde 1° de lU-' . . ". 'Bta·' 28 (OE) ..L Gnntl- 'Por ê�t;e t,,�tiv6. $eu a:dvo-

en Si' .. "mo... Ao seu lado, SÉlUS' reoresenta.ntes flue vo- .
.

'ê
'

G b
' "

.

.... sidente Int.ernacional do o de 1964. . - .. . nua or so na mma Ara '0.. vadl) Modesto Sil-veira: vái
es'tá p'.: '1)'ap'utac'o Ivo Silo .

é tassem. pelÓ seu adiamento.,. t'd t. 1
.

. .

'" .l . I' I tn'lh . es ,u an.e !'lncro "uo José de solicit:"r'R_ ,.RunTe1'l1J\ Côrte,
:'

G êr Rotary) a fi " C e
"

l ,!!1'8S . ." ."
. �

veira;'carididato .ao .ov. -

de rotQrianos ·pi·o;;�nífmtes. �W'�
- __._,_,,_... liimll ... CIp. A'1.flVedÓ.,· pnesâi- l1s lJrovi.c�ênriac; J1P�p.ssáril'lS

no do' Estado e o POV()" o.�: dos'mais di.stant.es.' PlÔlfses;:·
' .

" . ,
,

'.: ' ,.

'

'é.' \.'. ,
. \, 4e �ét'iciad'ri �nrii: Rilhp.�s, l)!'lrn, ,mA< sUâ decisão seja

��ú��a���o. o�r�o�:u���: ��;t:i ��l�;�,'anele ·�Xiste�". .'cpOlP�:nHia;:·:�'Têt��o.ni ca� :,>Cat�li,n,�Se;',·{,ç:,�o ';;����7�:����:" cUmprida.

çv��:���ô�;�sao R�':�: �:
.

M::nsanem de 'coilgrâl:üa�Ge's e····'· ��_"_��
,.

<�
.. _.',....�._....__---- _

" O conclave dêste ano não ::J
"

twrou em Santa Catarina,
foi dos mais concorridos, é:grade..r.imentos às telefonistas
pois contou' apenas com o Cornemora-se hoje, 29, o Dia das Te onistas..
comparecimento dd 9,000

convencionais,
'. enquanto· o

realizado e::n Tóquio P:JÍ'
e7temDlo. teve -uma aflu.ên

cia de 23.000 pesso'ls.. Pre

sume-se que O' retraims"1to.

seja de�')rrente. da c;õade

escolhida, Atlantic City,_
sem m?iores atrativos tu

rístir:os. No ent;..eümt,o,
.existe grande intel'êss'e para
li Convenção de 19R7, que

Falando nessa oportuni
dade, o Dr. Ronlldo Pinho,
Carneiro disse "que nunca

foi maior a gratidão de. um
povo a um.so homem, 'nem
màís convincente há sido
a confiança de todos num

só", isto porque, "há dé
cadas hU!l1i1l:iaão pelo des

caso, o lagunense tornara-
I'

caLS{) '.CIDIDA,O
LÁGtJMENSE c

Na oportunidade, o ve

reador Manoel J. de Olivei-

ra disse em seu 'discurso

DO
. , .

que nenhum outro' gover
nouior mereceu) tanto ser
chamado de lagunense,
pois,'foi o Sr; Celso Ramos

que ressuscitou Laguna,
pagando-lhe

.

a dívida da

,epúblIca.
----------....---

o EST
Fleríanõpotís, (Terça-Feira), 29 de Junho de 1965

IUl
Hermelino Lrurg a e Rau�

SC.4laeff."r, {> primeiro ,agra..:
decendo; em nOlUO da

\ CELESC.. as ÍnanifestaçõAS
de carinho recebidas. e o

.s�gu'n:·o historiando o aa

gustiante
.

drama vivido pe
la's duas localiBade�,' st::pa·

.

radas do mundo· civilizado

pela falta de· energia.

ao fazer o se

diseye que a gr:a
Sr. Celso Ram s

tlhuada pelo
IVO SILVEIRA,
à sua sucessão,

ALEGRIA CONTENTA1\IENTO
EM

Face ao feriado'· do -dia
29' (São Pedro e São Pau-,

/- �,

lo), a Feira Colonia.! f0i
tran�ferida para 5' feir�,

Srs.

Misses Com�ça� '�. Ch qar �
1.- : ',' ';'";�,\ ji ;���i�aHj�a' �. /',

Rio,' �3 Xbll:) .......í ;Ohég.a para f.Gto "
I hoje a Guan,!í.bata· 11: repte
sentante CO Japão nQ úl
timo concurso de'Miss Uni'
verso. Também hoje é es

perada
. a�'representante 19

Minas �:Tais q)le partici-

.�_.

,_

Congr'8 so ApreCia Vetos
Presidenciai's ',Amanhã

BRASIL1A, 28� (OE) --: v· pública, à leis· a

CongrellsO Nacional estad A p�incipal ,mat'
reunido no próximo dia -II.

'\

df em parte, é
em s:ssão conjunta, para. refere a: criação
apreciar vários vet�s, apoi- 'fadrienais' de Vi
tos pelo Presidente da R�-

Novas Moedas Já· Em \Circulácão
- , ,tAS 'U"?1\TII,"l FARÃO

JUSTIÇA
-

Tenào' bem viva na mente a imagem de seu traba.
,

.
lho na se:�da do pmgressQ de nossó país, .a Diretoria

da t;ompa�4J.Í3 Telefônica Catarinense quer valer-se da

·:porwn',dact." para esta Mensagem de felicitações às te
.

2fonist:-::s .

de:�'
anta Catarina' e de todo o Brasil.

. Lidamos ';. 'retam�nte com essas �oças que,· senta-
dns em suas sições nas me..sas telefônicas, (ilonso'mem

o qué de mais Ivo e mais humano têm para o público,.
'no cumprimen de sua miSsão. Com voz soliCita, eVis

se entregam em aballdopo cÍe �i, "à tarefa árdua e' ex1-

sente, de atender aos problemas alheios,' aos problemas
do usuário do serviço que, inipaciente e, ,pór' vêzes, 'até
não muito polidamente; pede 'Unh'l. e quer falar. 'Neste

momento, qu.e encerra grande significado, a: telefônista .-----------..- .....------- ---;;--
realiza obscuramente, envolta no anonima.to o "núme-

Y'."Il �'pi�0 nq,"!l o exe,.�ícfo -

m faz favor", a tarefa eSsencml ao convívi()' da comu- "O 'ESTA.D·O" NO rO}.:'GRESSO·1t:lRI::_I>j'; � t"\ "",s..,;",., h"l<lIl- '" I.
·'1.idade.

-t��. n" c. P. H. '1:'ee'\st.ra,· -; Ninguém, nem por.tim momento, suspeita ou pode
D...._,., ..eFlrlD"�e e "n"fl') ,do

suspeitar o que possa. aflig'ir essas crfaturas tão pacien-
. Pnt.orv Cl".h rle 'q';hre""'\'\1,i

"s e atenciosas. que .s{teddem do outro, lado da litiha.
R'ôl ....ndo. n.esde l!Wl., � di·. . .

N'ão podem ter dôl'es nem sofrimentos, devem atender
�pt.",._.,.,..,,..':H�ri ri" ",'J."l,,,na· ..

'�spondendo, fazendo conexões, abrindo caminho 1101'
('\'","n' C!.,.,I,."t"l'l"",," n<\ tu,

'nterêsses e às. emoções que se transmitem ntTavés dos
"erculose' óssea; em LaTem. -,

.�abos· telefónicos, Todas fazem das telefônistw uma

0Ge-RIO, 28 (OE) ros. Na Guanabara,

tribuição está sendo

adis·

Em Imbituba é procedi
da 3. i..'1au�ur,"l,::ão do Gru

po Escolar Paes Leme, pe
.. rante grande cO!l::entr!1ção'

pública.. São, sobretudo os

estudant,es que,. manifes-

. tam a alegria �le en

contro com o "'alefe do

Exe:::utivo catarinense;, e

MS suas orações expres

sam a gratidão das crian

ças de Santa Catarina' por
rem agora salas de aula

SWl espera.
Deputado Lauro L�cks,
rio da Edueaçã:l e

lembrou a gr"nde
la o Governador
os realizou 'por
stado no setor

1 e o significado
r"Gão daquele
<'oeleciment'l de

-ia, C0!n ca·

':nder· 300

de Meio-Circulante feitarente

do Banco do Brasil, COIl- diretamente
,

pelo Banco

firmou para hoje, a entra- Central.' Nos demais Esta·

..

(i..'l em circUlação das· riloe- dos, pelas agências do Ban-

pi.lada�
. PAULUS PúBLIO

de 10, 20 e 50 cruzei-das co do Brasil.
ted. 1U"'<I'\' na en('."'1f."dora

ctct?ne f""'n�i\c;a de 1\l'lc�
O Presidente int.em"do-.

. O candidato Ivo Silveira,' - pessedista- e au
•esreve' com o Governador Celso Ramos no sul.

empregrõ,"os em . empresas. Os oonvblcentes aplausos ao Governador, f'

'1f!1vadas..Ag Jpropasiço� ocasião, transferidos ao candidato, porque - n'
foram. apresentadas pelos oe um .líder· classista da regiã.o - "a candidat

deputados Waldemar Alves, SiJ.veira, trás um grande 'aval .do atUal g.o_vêma,
,cassado pela revolução, e realizador que·o Estado já possuiu".
AdHio Viana. do PTB Gaú- x x ]C

cho. Espera-:se que a co- A UDN dividida, anuncia o "agreemment".
çiies mútuas e intestinas, ficarão como "o •. j
dito",. prometem.

.
,

'

O antes· VEREADOR \COm "v" minúsculq),'
conflagradá, .será chamado -de DOUTOR..

Para os'/outros, ti antes ,SOBRINHO eO s '1
� candidato "à-tira·colo", será. cba 0·0 REN

Mas e o naquelas �tórias terror, p
..

um pressentilbento, ." fle&Confi��a .

c�mo se

S�IDO·UNIDO, levasse, um Pun1tal éscondftlo•.

�. Assiln �mo, 8erã� �zes de. afi�r
nhal' é .pau:. rlar . ti MIo! .<t

\

BRASILIA, 28·(OE) --- A
Câmara Federal vai inten

sificar n� próximos 15

dias a apre-cja�30 de pt"�
J etes do EXecutivo ClOb1
prazo fixados de tramtta

ção. inclusive a' lei das ine

'1 ;JIlllidad,:s� 'DePendendo
'da decisão do senhol' Auro
de '�oura AndT�de de·
transferir a votação de·vé-

.

tOs presidenciais marcada
para o próximo' mês, o

Ccngresso entrará em r�

cesso de 16 a. 31 de julhll.

:1'''1agem de sorridentes e al�re felicidade, como se, fô&.
',em él2S um ser irreal, a nos Eervir a cada momento,

.
'3m nossos anseios de comunicação.
.

Mas nós, integrantes dessa grande' família, sabemos
\�om que denôdo muitas vêzes. conseguem .el"ls conservar

:tquêle ar solícito e presti�oso em seu trabalho. Sabe

mos que elas são sêres ht.imanos que muito trabalham
o muito colabora.m para o progresso de todos, Que são
;êres humanos que se portam com hmrii1dade diB-nte
.., ,." \

Un'O arefa de considerável importância.' ,

pprtanto, esta nóssa homenagem que, exprime
o reconhecimento ao va'or dessas mOQas

, lf.8S tão úteis e tão primorOO.ll.is ao nosso

m �ervir à coletividade.
do o dia c_o�gràdo /.' �las, queremos

��f �s t�1'e'tôn,ist8s .. à, o Bril:."'U e na rticul:. .tr

�fôn:��q Cat��lrinen:w; :{f� qns�j",",,�-; carüih('l··

�'es:' D('.L..é$te�i .

.' r festi.vÓ" e que'tfmto
'1;iit" �� , ':'

.

:f!'t:Jj'S$:@

missão aprove o

dp relator .

pare�e:r

rorilános faZtm
pe O á Laste'lo

t:STATTITO DOS
PARTIDOS

r. ERAS!LIA, 28 (OE)
Vence dia. dois de julho' o
prazo· part' que o Congres
SO' !�acional vote o proj�
to do govern� que institue
o' Estatuto dos Partidos. A

proposiçã,o está 'no Sena

do, não ha.�nd(l esreran�a
';11�' ,�. �()1b. "0 até 'aaue'"

1'1 �crl',,!' 'J ',�. o ·'·,t·· ..

) OPl):'I"'"... 1.'. �Wq,.L,,_�,J_,� .

.ó,u· \. ......... , .. ,L_

, "� ."
",

o Estafuto' dOi{ Pariidos :y:;,
}Miltomàti:· .

ACõR
,._' '5: i:!'..

'

lJ, 28 (O':;)
0"-"··

..

ESTABILIDADE

Rld! 28 (OE) - Embora

com :parecer contrário 'rlo
relator Elias Carmo a co..

mj�;.são de legis13�0 soelai
da

.

camara vot:.It'<i ·ui.nua

hoje· deis proJetós que} vi-
so\111, re.du?i:;;. p.lra .cin co, o 1,l

It!.A�.'·.ii.�·,·:'.·'��.·,r.t�'
..' .

: ". :,}\��;,:Z:.,t X;;;;"
, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




