
.i'L@�'
---_...;...;:.;;....;��-:.-..........;�-..,._,j......._iIIiriIoÓoi - ......._........__ ..._�--..;..".,..;..._�:;._,._;_-...,..;..;�.....:....------;o...-.-��--:-----���-:--...........,....� 0.1t��.

-

-�'_._._--

ê, chas,a ,de saRlue e 'moradia morte
.

porta voz nlilit�r norte

americano. Kim-Yong se

encontra ,nas' proximidades
. do Konte Fubong onde se

trava violenta e sangrenta
batalha entre [1.$ forças do

governo. ViebaIJ? do Sul e

giierrüheíros comunistas.

..

SAlGON, 1 (OE) _,... Cu

dáveres de 123 víetcongs
=�b:�;:==�=======�==============:::;:=========:::;:===::;==:;;:===========:;::;:91 - rorani. encontrndcs na 1'0-

gião de Xéo-Heo,' onde
houV"e víolento combate

.

durante o día ele ontem,
com' unidades sul-vietnami

tas', que
'

por: sua vcyz tive

ram 37 mortos e 75' ferio.
. dos. Os norte-ameríeanos
tiveram' 4 .mortos e 3 feri

dos. Por outro lado, -ínten
síficaram-se .os bombardeíos
contra' o Vir�tnam do Nor

te .nas últimas 24' horas,
especialmente ao norte de

Hanol.. .

M _

ricanos desembarcaram
.hoje, . na cidade " de Kim-.
Yoúg �1Q Vietnam elo Sul

para protegerem instala

ções militare.' norte-ame

ricanas. Darão apoío as

tropas ele combate sul' víet

nam�t:l. se'gundo anunciouT
I I II MAIS AIlTlGo DIÁRIO DE SAllTA CATl\BI!I,A ;1.1h;�:::::::=:======�db=�=======�::;::::::======7====#==�========;:::=:::=I

.MEIO S�CULO
'LIDERANDo A.
BOA ll\'lPUENSi\_
CATARINmisE· Juiz Rejeita Denúncia' Base-ada em

IPM: Caixa· IconômicaPeuliste
dou arquivar a sindicância

instaurada contra o juiz
Dárcío Aranha de Arruda

DOlning 1\\1ó; l��mandes de Aqui!io SÃO PAULO, 1 '(OE) - O

Juiz c1.a 23a. Vara Criminal

da capital paulista rejeitou
à denuncia contra ex-dire- .'

tores da Caixa Econotp:ica
Campos com base no Alo

Institucional. Segundo. a

DIRIi�TOR

FLORIAN6PÕÜS �. (SEXTA.FEIRA) - 2 D� JÜLIIO DE 196�
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. .' ia I.
'

Ou General' ,lfdlerê
.__=::;::====:'==::;::::::;::=========,::t=��. o Comandante da 5a Iri-

êovêrno Ir·re·dutl·v'e·1·.· ;lnromp·�. tibili� fantaría Dívísionáría, Gene,
\. U raí de Brigada Itibeté Gou-

d,'ades Sem' M'·ufiltl.. c·,ões
véa .do AUJamI, endereçou

'" _ '0 mensagem de agradecímen-

HOJ'e n., (toPa,ufa ,do ConsieJno de 5eQHr(lnf�,quáis o p,rtigo .4 e' 5" rSG0- "

,

d "
- \ RI'C) '1 (O'L�) n C''''� (loS '-va'rl'o.'<. aSR'.lllto,.I'< .. ·.inc·lu- "é",.,í. Ei.;tf.l tut:dc·'. r18::i·IJ.G.r:JlU-al1el.1 anOto'. sua ;SUSVfl1;SSi10 ." . , ' . r.,. �- v.. vU' - •

elo texto do projeto .. Atrà- �elho N,wional de' Seguran-
'

si.ve 'a' gUtfstão õ:a Oh. Tele, d.- com os Míni!'!.tro� (1a

vês dé 'seuz liq,erctS e porta ç� examÜl,Cu8. am�nhã a fôniC;,a. O Presidente dâ Pve- lV):p.i-inh<'t: e da J\1"t.l�'Q, fi-

"Voz fro gOVél'PD fe{�hõu lei da crlnqão dos lninisté- .pública despachou ·em se- cQl.1dn Jlf\1'a &11'lflnNi. o en

qupstão em' tôrno do: dis- tios çbs
.

Transportes e fl.a
'

):!nicla ,cmn o sr, ;\TnaIdo conb'o
.

com O Gmr{'mndor

positivo fazepdq' advertir Defesa e ri problema' rlns Branco, RUpBdnt?ndente do l\dhemar de B�\T'ros. En,

2S represf'!tações particj.a- 'f;oi.S re1L?arias .parti:c;_!l�l·<3S B�mco K'1cional de Habita, éi'Janto is"o. hi �or.;finila

r'.tlS t!ue n[w '(l,,'nlitirã ,:1 ,des8p,opl"iadc" por decreLo 0ã.O. e çoni o,s :MiI1lstros' da dr� Y'll "a 8JCW'11oií 1'<: ':) 110-'

vçtS:cão .di lei 'das inc(l.l1l- elo, ox-prt'&idente João GO\l- S;níde �e Yiacã0. N"é,st'1 mo- r:lf'.
.

(}()

"1 ']"'"' <'" di ")0 1" .• lT. (",In. o (:b'''o elo Oovér, ·lh6I).a�J)l.lu_ac.e:· .."mol) .�,,- dl-
; " , .. ",,,., ...,."S"tt.lYOS d,e.�·U.[iD..C10S a.11n:1€- P0!' ('IJh:n . .1aCln nl.:fl,oll 11'1 ""t1r� J""d conJ o GO\'�,Jl1a-

·

dir
.

a ,d{��f)�::inD;c!ot- �
.. �"'):dc-'. cé:·r�" <1,,' ;'li],:;,é� 1.�G:':�,,( f·f'l"li.", 0Ql:..J���:::�t�,,});�:'iL1,��1�(j·..,tQS fl fi 80 ��ur·-"'·- \1."'"'' r1··..,[�t' ,,,,:;,d. ".t�����"� ... '1{- '.

� <I�""" � �� ••
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; , '..;. ,,:' cJ.;3� {'bm 13' ·PC'<?Jtidett'tlti é1ll. I.' ,

\
,

GOVERNO N#\O TR'AN'SIGÉ népl,l-i;;ctl '('10 Palácio La;' 'Merrt:�r f
....�,�nt;,: Del,fo,{ t:(\�ndO!l�- P?'lin�:Tal)..ieii'.:�s.· Apó�, fl r?un�ãOJ 114 '�AU v.v...,t �J;ç, ...J r",ll�!�'t,.,. l U 1�Vl��/;t·�.

BRASlLIA.. t (OE) . - O o Gô,:emadol' I carioca ré·
'

'eUSOU'88 'a prestar decla

rf><;õero a l:mpreDS.9., .enq�l::tn
to f{)n.f:f's (}0 P!l.1úcio rave

larflm q�w rOTam discuti,

._......._�-------...,.-.

T,··ratores cheg··am a Chap�có: �:�:':i���)oen:p,:i:!�;
..Carvalho Pinto disse da

M'"ais' e's'
.

t.• r'',a' di'as'" p' a' ·r-a. ·�,O '·Oas.','te '����t�a���v��l1�)ar�\led�:l��:'
.. i

.
_ . tar: a Presidência da Repú-

·
.

C.hega�'am recentemente bl\ca. Argumentou que a

a Chapec6 mais,trator,es de ,crise brasileira poderá se

griulde porte, colocados de ... prQ'lOngar pelo quadriênio
imediato i1a construção d8,' 67/71, com as mesmas c::on
l�o':'lovia' daquela- ci(il.ade ,a sequências negativas', no

Gbio--Eu, 110 Estado do mo quadro geral do. desenvol

G�:alld� 'do

S1'h�\
�ill;ento eccill1ômico e polí-

De outra par I
., tivera!':l tic.o do país. O ex-governa

inicio as obras a estr�da dor paulista, disse que
de Itaberaba a [Nova Ftt- 1:udidato não integrado na

cl1iu1, ser'rindo ��s�� nou::t levohlção '. de março: .n�Qprodutora e . po sll:lllItar�.:!.') poderá aspIrar a ,vltona,
ci encurtamento.ld.a distãn- pois' não bastarát apenas o

cia que separa �qFeles .cen pro�Ul1Cia111�n!O elas Urn'is,
tros urbanos e'· ·:'-espedlVO$ Sera necessana uma su-

.

in�:-:rÍ'ores da Oa ital ao' cessão pacífica.

; BRASILIA, I: (OE) ,- A

Comíssâo' de ;rustiça' (1p.
Ciiinara :1"'e d�ral' . es tará
reunida hoje, para votar o

;p�:-ecer do deputado .oÍi
veíra Brito sôbre o proje
to "dás íncompatíbíüdades.
O deimtaco pessedista (jue
Jíassou �odo o �la de op.
tem concluindo o seu par7>
cer afirlnQU que ,.;; lei, alélJ1.
da imprecisão de Úngv::t-:
gem e,m várias ,paI?SO,f}'1\S
padecem de efeitos e'e -r;fl,-·

tureza ju�ícUêa, D€verá H\
dicar à Comissao os dispó�

·

sitivos . que considéÍ:'a in-

'c®tituciqnüs entre os

govêrno ú:chou a' qUf'stão'
dos .vetos do Congre�:"o,
fazendo 'advel:ti-r às 1'2];:'1'8-
se11tacões' partidárias, que·

n'ão �dl1litirâ' a votação t'a.
leI das i'1compatib;l'c!�'\<h s

sem os dispositIvos df!·.'tjlll�
(loS a impedir f� deter!ll:.:

\ :.

l1aéão dos candidatos e o

acesso às urnas eln 01.1'1.:

bró. Em nome do .0\'0'';>
o'ente da República., o de

putp,do PaulD Sarazate em'

comp,anh;a çlo .li.-1er PeJro

Aleixo começou ,a trabarhnl'

as. bases parlal11,entares .�la

:revoluçã.o, pa'ra garalltli: '1

presença de tôdos 'em Bm

sília, afiín de gara.ntlr a

votação da lei das ine!,egi-
, lidadEs,. C0111 os dispostiv0S
que impedem os elementos

corhprometldos/ com ) go
vêrno depôsto de retorila
rem ao cenário' político.

'

c6MISSAO DE JUSTIÇA
EXAMINA . �NCONSTITl_t

CIONALIDADE

BRASILIA,. 1 (OE) -- A

Cómissão, de
.

COllí)titnição
e Justiça da;.Câmara Fede

("â,· realiza reunião ex

tra'ord:lnária, p!1-ra ,apreciar
e pareceu Oliveira Brito,

-

.

Edição dé
-

hoje S pá.,oitlasN.O 15.195'

Governador do Estado, ,,�����;Z2:�:;Orl�a!�
;::�i.'fur:::!F:: Cinquentenário daCâmara Júnior

�-. -- .-.�- ,-- ----.,---

����������,:qt�:�:S�CO" rre..J'-1"0 18"n'ça" Car·l·m·b' 'I� C·O·m'·e:m" I :r·a·'I·YOtos ao Governador. Celso do transcurso ao centena-
.

.'.
,

Ramos. pela acolhida Que rio da "Batalha Naval do;.
.

.' .' '. " "....'
.lhe foi dispensada quando Riachuelo", Vém

.

agraelecer, .: .

. . ...

"

''', o' <.,., 'c;, ". 'n.

,

t G .
-

),
Com a presença do 81', des e convidados, realizou- utíüzado na exaedíção de- Na oporturucacre, usou \1,.de sua visita a Florianópo- ao emmen e �OVClnaO.o<r,..

"
.

o., , . " _ »cri .."
1 t·". I) .císío Ribóho Diretor Re- se na saguão da DCT (le correspondência. Após eua palavra em nome ao .' ,is na última semana, 'va· as mequrvocas c emons ra- rx., � -�.

R;'llt:l Catarina, o lanca- . utlílaaçâo, o rererído earím de Santa Catartna :1 Lrsada nos seguintes têrmos: ções de amizade, pondo-se giorial elo, Drpartamcnto do - '" '.

p'j;' , B'r./.n coúrt 'I'c-C �. -r- J")f8�OS fl..O ']�P.l'i'L·O oficial do car.mbo bo será recolhido ao Iviu- . "c.comeu .Lv.,n, '. '"O, Comandante ela Infan- au S�l!l dispor no comando �)Tn!!CS p ,'c <�.:L," o
_ • ,_.. ,

.

. ,

t' )
.

"

"
'DCT o Ri de. I' sQureiro Oer;;:!' que. �:i)'::':J:taria DivisionáriajS', 'alta- �da ID/5"" Sr. Gr:Gl'gc Richard Dans" '-cc1ne�nora no (,0 Clllquen- seu ao n. l}' < u-

.
.

"
,

'd C' J'L'1'11'0)' n"-iro, . clofliosas consider3.�õC''3 3Presidente ela Câmara �rú- tenário a amaJ':l, '-'
_

O,esa:prQP''''-r'·I-a---ça-"O " ,das' Re'fl�nar·IRs
. 1':;01', bem co'm,o autorida- do BrasiL que c'i'Gá' sendo respeito da Càmura Júnior.

,

' .

e
.

S8�,S Inúmeros servicos b.

comu.nidade
,

p,�� aJ 'r' . t .81" c' . u· ',I, ·'a r e - S sc;�i�d�C';���;�i;/���lJ�)r:��:,J:�.�
• '

sourel!:o, Múrio CU!1tu. fi.h�

cionário exempüli' elo DCT.
'111'" 1')"",,( "U n'\Puc:l' (,li:.;t.< , ..

'V'�"""�'_ ,I.- -,2 ., -

Como <i':: s;,\bç, \) Sr. CotliO

t rl.:1 o púrnrregacio da S:__:

r,.ào FIlatélica,
J�;nl segujc1::J� o aCRdõ{�drl)

GEORGF; ·RJCHARD BOP,
R.iUD J:51\UX. Presldcnrt; Uil

Cán1am Jú1J[o, de FJ.orú
nÓlJó�;s. féz um bl'pve hk

tó_rLco (ln. fu I1L:a!jl�) �hJ {'n:�

Federal de -S, Paulo baseá

·do em IPM naquela Au

tarquia, Por outro lado o

Tribunal de Justiça man-

Côrte- aquele magistrado
'aposentado por ato do go

.vornador não infrigiu a lei

de segurança nacionaL

sõbre o projeto das ímcom

patíbílídades. O parlarnen ..

tal', em declarações a nn

prensa, anunciou que � vá
rtos artigos da preposítu
ra.

.

sá� frontalmente in

c.onstituc:iomüs,; daí teto sir

gerido sua supressão 'pnra
e simples

guk COl'lvLciólI (J Di'l'etor Rt
g;óral eles COl're;o'l r:: Te

)é,gl:afos dr. Sta. (:atfV"in;t,
'Sr. t\IQ;.';:do H.srnwUno I-(i-

;C.l"qTjJI:Nn�NAnTO DA CAn'IARI� Júj'-iJOR DO URil,.SIL: O nUT lal1('(;'u caril1;;ho beiro, a USM oi'idaJmen: �'.

amear;ada a higi.mw, públi- '·(;nWln\)r;1�.h·(I fh f'femérilk. Ao aio. eüJ11pl!n't:€'mm autorid,,(lf:!'i, e.' 6HlHidiülos. peja primeira vez, cm FlU-===-==-=:::.==;::_"�.:::::;--....-- .. '=--=====-.;.::;
ea dt'! Ceoital cIg, Itália.. 0, ' t,,!lc!(i"4 1""") Okd"l' H.r,qi.onal tl!) lX/]'. t:\luísio lOhi!ÍJ'o �� pdo�'V.iec PI','"hh'llte da riunopolis, o carinl-bo c,j·'

Câm.õra A!}fOVa An�sti�: < müu ('111::l'u c:m:olve, noma. '(.,�:lI.. r<1 ,!!1J1Í(;;' },miu',�l C Silva, (I .:'.tadúu�h�ú nel.ll·pl flk.lmrd OrI.H-X, I'n'sl.rlente di! lllCl"iOl"D.ÜVO elo Cimp.wn!e ..

P .'d"A • r·' ,

I
'que suporta aiüda 'fortf'

"

f.;:J,'H;r;,g .rÚ�Úi!r
.

d\' f'foriauójJôlls rt'S!!ll!Ú\ ,H 11111liJl·tl1uda �'lto acontecimelltu:_ l1U.l';; da Cúmara JÚ�lÜ)l:,
-

DR' SfL1Ã. /��: enp�,\���'�,:m"'pol' '1uanta ;::::��:E:,�:"E��:j:��� ,�,iJ
..

I'-
,

���-
:�:.:..

' ....,.

-L-'-::;'!A'�' _-:G--;�U'·:-·-'N.t::::::A-· -.
-,,:,:,,;;:-__c�:";";�-'--=-...,

'1),.�.,.. ,;;{)�:c��a�)·)·-l;t"'e·l(J,�eC�O.slallrnia��ca·Ollt�e;�.,d�;O';:�::��.�� '"1111Comissão de Justiça ela ::to· recolhimento de' coptri- <; .... � "
\ .

'1 'd tes' de lixo nas ru(j,s� :ram-

�fl di'-'
_"']O'l·!·U.S·· eS"p1ell'lclltes, afirma.çpn IJositiya de eSlJÍrito ,in- IICâ�rla]'a Federal aprovou buições atrazadas , qWl ,as

,�
_ , .O'V'

.

t d P
, bém paralizaram suas ati-. ' .. Em vários I.Jais,-'s· elu'opeus, onue a necessidade (10'll'·I·.t·O, {lo "e'lan" dc' vh-tud"s de uma raça, forte, 'fixa.

'I
. &'Ubstitutívo do députado aos lnstitu os e 'revl, c < • '(

_
,yicl3.des, os trabalhadores J m\J1ú:-:a ,-,u!'as "(l(' (\usi-osa. l'ca_ij;"i.Ic.ãl)· t0enka. Oll pOl'Los ela j��10' balldel·rl·sDlo desbra-çador:

.. ,

Tarso . Dutra ao projeto dências. 1· -'.

iem hmipit;li:s.; -porém, pro, ,lt {1p r'mh"l'r;tW "(�l1iiraJ1l os benefício!> da tlesobst;l'Ução,
.

Ocorrer, 11.015 tUas' correntes.� �s aS}lirações de S('1I IIconcedendo a,nlstla !iS pra-
, metenln1 at,ctlcler ils vítí- f' .

,. '" ,. ] , ,

.

-"�--'

11 dil. :J.!prg·llm;�lJtn, gnando I) trafl;g-o -u(,SII.l1)WhlC o e cres· povo, que nUU{'a ,desmentiu nem esqueceu· o Sell' Opl!.--==-==-:O;:-'--�'---A "l'1a.. s ele calor e os cssos . ., '. 1 I',DAJeoa'C�o d·o'C·M V',si\·ftlrá ,rO,enhr.a
"

II ('·e'níe. en'lllo JJotkro:ws. dl'em}:; f.la rjquí'za econômi�r 'L<:Jito'patl'iu1ônio llistórico, se.féz imperativo nem SI:m,
--

,

_U '!.ií �
,""

.•=====u=r=g=,�:.::_n=t=e=s='=j=:;:::::_ _:.::;;_.--=:;-=' f' e .. a�s,im, {lo aUme'l!lcJ tI.ll pl'pSIWridadc nacional., nrc co�uPtee�ld��do e cU�lprido �ela� su�cssha� a.(bl1·j;·Rio de Janeiro (OHEE-=- \
-=.

I TltIt'Yt· temjHls. C)ll S,tlJh.\ Catarina, em que I) surto nlstraçües .}JUbllGus. A comoda displicênCIa do "lal!.Sl··1;
PRESS-ANJ -- O GoYel'tlO I ctn j1J'lHlllÇiio H\'olul11ada, aliauo ao' de mais intcl'es· "�ncr" _ atribuída a. injunções ,9casionais, à drcuTlS'
da. Hepública

'

/A:rgentim, Fae,.,3.. a,nora a sua assinalura de í - satÍo arllllHTJtamentu de nossas reservas minerais, h'eH- tãndas tranSCll11tes, não figurou no roteiro do gOVêl'HO
convÍdou (Y Colégio Milit:u:1 j.l te' ii. �iinaçã'o oriunda da gue1;ra, fêz com que s� lU'O' :l tna I, que })IISSOU, desde logo, a dispensar.ihc tratanlcll.
do' Rio de Janeiro 'ps,ra 110 ESTADO"· !l yiflenciasse õ rÚlliuo lllJarCUlamento . elo pÔ1;tü da Ll' t,) ('(wiüi,Hvó (;' justiceiro, cin autêntica atitude de re.
unia Yisit'a aos liceus mUl- . l! gunu, aprofundando·se o canll de acesso e tOl'llilIIlh; ]Jaração. .'
tares õaouéle pais. U;lla Dr4�1�.e u.m âno e receb

..
R 18 meses í,'

•

fáeil a' r"raticabi1i4ade da barra. ..-
, -, .ir ,t;J A tel'1'a de Jesuino La�lI.eg,o, fie Jerônimo Coelho c

' delega�ão, repr.esentando- h d 10flC '1' Depois, com a �'oJia ft nOl'lnalidadc da sli4ação
o, pm:tir'ã da Guanabs.:'a De laUto .�e 1965 a dezem, to e -t,,�u, mm!{H�l, o !'ítmo de trabalho illtellsivó naquela f,�ha {]e outros vultos que honraram a. Santa Cat�ll'ina c no
'. .f. 'Bt.asil. mereceu, arfu:al, uma a,tenção 'pl'eocll]Jada. visiu.no" próximo 'dia 7 de julho 1 vortuária foi lUminullldo,l enfraquecendo, dillÚUtlO, aL� ,

de
. areião, constit,uida por - _'- ii ati11g'ir as condições atuais de quase total .paralisação, lladora, do goyernador Çelso Uamos, (!ue sustevc, com

tre's Ofl·Cl·".is e 27 ·aj'u'·10i'. ---"-'-'--"'-'---�;'1'0·-:.-----------
.. -

I, 1')
.

] l'
'

sua el'l,pacidadc realizadora, l\ estag':nação em que per-", ",

C'·· d' ,ú nleSlllO llasso as esperanças e ane os (O seI, povo
sob a chefia' do sub-diretor nse po e Ir a : se fonim csfumando, com as escassas é cOllseqüentes ma.necia.

.

I Graças, pois, à sua determmação' cOllstrutiya,< foide �nsIno, ge�eral .

Helio

Carva'llno P'ln't'o. �.!,.'�O Que.r I'
possibilidades de desen'ioh.iulc.uto,.

I)QS,'sivel à Laguna libertar.se dá àtonm. proionga.da 'rtJI�de' Fària, O regresso está 1\U'.
.

,

11 Mas, llai'quc pão sc anoiquila o esfôrço tenaz ]ler, adqu'iria' aspecros sombrios e, ameaçadores de injm,ti-previs�o para o dia 25 tla-
r

quele Inês. ;;l! P#resid.e�nCI·;l.. II
.

dado de 'seus maiores, o·lagune.llsc "não se curvou eUl .1'icávcJ l'ctl-ocesso, alinlJaudo:se entre os 1111UUcípios clt;
\.i I·, U

I ücsc,,)êro, ao sig'no'da fatalldadc, que vinca o SCIJ des- vanguarda, por efeito do jnfluxo de progresso que lhc
tino. ii Vil:tUlle da resignação, tli�lJ1te c!ó fracasso de levRj:am o· desdobramento. da educação, das rodovias e

�"UllS j'civiirdicaçõ�s, deu·lhe U111 'estIllmlJO 'poder. de l'e- da então qUilse inexistente fôrça energética.
shitêilcia üs adversidades e p'l.l'alelamentc cnet:gia rc- Talvez .não seja possiyel,. d� llllcdiato, à União. f)JIC-

. / v _ • • '. .movedor.a de l'ébeldia:; e desãnÚllos. J'lU' a descjada tl'ansformaçao do llOdo, que, mais CI:t!U
ii �idha e-'Jjar�ldoxaÍli1énte' sellllJi-e renovada eidade' ou· mais tarde, sem incidência de dú,idas, há de vir,

lacustre tem sido, daquela época até poueó: confinada frente ao crescente volume de embarque da ]lUJlm ,�(�
no lJ!á.is illjtlstÁficável isolamento. N�o ocórreu aos qu<; gra, exigida l)el:t luogressiya dissell'llnaçãQ de usinas
se sucedem �ios 110stos goVel'llm'ncut"js � estimativa da sidel'Úl'gicas e pelo crescente movimento expol'tacl'ur da
SUl! imjJOl'tância e�011ômiéa c o seu inestimável valo:r pro{lução ag.l'Ícola do' sul do Estado., de (tue é natu;ral
histórico. c· seguro escoadouro.

Bastaria lel1lb�:;;ir, que foi dessa nesga PClliu�ulal', lHas, dispondo de mctllOr quotil' de Cl�ergia elétrica,
éum � !i�U promontório alertador de Santa ·Mada. -dês, a cidade se ·toi'l1ará., gradualmente, mn centro a inu'us-
se millÚ!.'lculo ponto geográfico � à orillla do Atlântico,

.

trializa ..·sc, adquirindo 110,a feição de atiVidades l'CU,'
b�l'ÇO i},WJcto de marinheiros e estatlistàs do 'Impérj'·. 1áveÍs e cOl1tl-ibllindj) de �l1aiicira mais signi1'icativa }la-
'irue lla]·timID o� fundadores da extensa Co]õnia do �a- 1'1.\ a prosperidade de todo o sul eatarincllse. Os lag'u-
C l',.!. Ilwnto, "huje a o)mlenta terra Pt) Rio Granuc 'do S�!l, JJenl':'CS aSS]nl o cOl�I�reeudel}l e, por isso, gravaram e,lÍl I'a]aJ_'g'andn a ál�'ca t'ontinelltal brasileira. Bastaria l'l'- seus fastos o nome . do sr. Celsó Ramos, como o do_I cotüar flHe aU foi �l.l:steadà' a bandeira lUJeJ't<!ria da maior g-ovcl'Huclor do Estado, pl(lo mwto que por êles

I'I' ltepública Juliana, maÜ'iz dos ideais democl'áticoól;, es· fêz. Daí o título de Cidad�'() Lagunellse cOl11 o que ho-II cl'eH�mio cpm SUllg'ue e fogo, em ousadias garibaldinas, mell<1'ge.aram e 'que o ilustre governante há d� conser.

li a epop1;ia fal'l'oupilha, como llOlocáusto à liberd.alle, . �I�lr el1trc os melhores 11rêmios coDferidos ao seu na-

'j'1
contrá a autocracia dO_Ilmiadora. balliO de devotado' e ineansável hOi:nem público.' 1/). ��*'

,

"\
!=__��� ....... '---�..._--.--

-r"

'RpMA, 1 (ÜE) Está

o TEMPO (Meteorológico)
!Sfniese . du f,-lolctim Geometeorológico de A. SEni i\�r
NETTO válida até às 23,is hs. di> dia 2 c!e ju'Qlo 'de 1965

� FRENTE FRIA: Etl1 curso; PRESSÃO ATMOSFÉRICA lVIjE
DIÃ: .1027.0 mil�b8.res; TEMPEIMTuRA MÉDIA: 17.1° Cen;
tigrados:- UMIDADE RELATIVA M,ÉDIA: '84:2%; PL1rVIO
':SIDAl),:::;' 23 111lY.lS:

•

Negativo �.. 12,5 111ms: Negativo
.

Cumulus - Stl:atus ._ Ne�oei1'O 'Cumular :_ PreCipitações
.. 'esparsas"B passageiras - Téll1pO Médio: Estável..

� ,

Oeste .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



alio r fi 'ar- u re90luciuR lrio, , '
'

'!

LIlVIA, Perú, - "Já me regressará para Bogota. I mrmsenhor Luiz Concha continuo unido à Ig rvja )",
I

foi outorgada dispensa cle Disse que. "vim_fl;o 2el",l Cardava, havia manifesta- Católica e 'continuo sflüdi,' comeesnIL:JJI'I-I;"� Sn/"',-n'l.'S"minhas abrjgâJ;;ôes clertcais 'para part,ic1p'ar du:' segun- do que "o j:laçlre 'Can;ilo, um sacerdote", '

."A:' VI ,'1(:;Ç;"J ,v,I/V,J Vf..,,'Lli·
por parte da autoridade da mesa boliviana; 3õl)h� 'I'cnres se' afl{stoH' eO)1,SC1- Explicou 'que o grupo, ao ....

eclesiástica e estou prepa- dfjsenVolvlmento da oomu- entemente das doutrmas e
" qual: se' unira está rorrna- '�( ,Mrado para iniciar minha lu nídade, que se inicia ho!e diretrizes da Igreja: Cav> do por estu<;lantes. campo-

"

,

� ,,'�,l-..J-.'_'_ta em favor das massas . nas cidades de Lima e líoa". neses e operários. D13se, \ t
populares", declarou ,à: "'��G- Huancayo", O padre 'I'or- O padre' Torres, que che- "N�, realidade, o núcleo
socíated Press", o sacerdote res, de 36 anos, recen"e-, gou a esta cidade vestindo principal e onde nasceu a

e sociólogo colombiano (:3,- ',mente provocou acesa DO- do roupas civis, expressou idéia é entre os estudan-
,milo Torre�. O padre'-Toí'-' lêmica dentro e' fora' elo que trabalhará com grupos ' tes"
res chegou ontem a esta dera colombiano ao anur- da oposição da Colôrnbra,
capital, em vôo da "Avían- ciar que desejava "tirar a "C0111 uma plataforma pa-
ca" procedente ele Bogotá sotaina para dedicar-se oLS

•

ra conseguir formar lJr,u.
'lManif�stou í"e perrnane-' atividades revrüucíona- Frente Popular, Unida".
cerá no peru até o' proxi-. riàs". Interrogado sobre se ('.3

mo sábado, quando en.ao O cardeal de Colôrnbra, obietívos dessa revolucào
-----,,-- _ .. '

poderiam ser alcançados
com

-

paz ou com violência,
o padre Torres disse enfá

ticflo,ment.e: "A. víolência

depende' das' círcunstán-

, �

Ao comentar a atual ::,j

tuacão [la Colômbia, disse:
"Hào existe nenhuma C;)(1-

tiança no govêrno. N8�5'S-'
sita-se duma desvalorlzs,-"
é8.0 que implica em gian
eles sacrifícios para o' po
vo. Mas ninguém quer sa-
orlf'icar um sistema domí-
nado por grupos mínorí-á
rios, que têm em SéU poder
tõda a economia". Assina
leu por último que "nm
guérn acredita agora nos

partidos políticos,

il'íÚ-ra chegar ao poder ne-

cessário contar c UI fi

partido político", e sina- Grande é a ,espectativa da,
leu que até. o momen;o sociedade, com a espera '00,
não reeebera-..ctmvítes flan 'comentado Baile Branco,
pronunciar conrersncías, 'que apresentará Debutan

"mas terei prazer em .r;,,- tes de Santa Catarina, nos

prop'):;- saIões"'do Clube D6Ize de A-
I

g'ôsto.

OSVALDO M E L O" O senhor e � senhora dr.•
Paulo' Bauer Filho, em seu

apartamertto._ reeeheram
cunvídados para festejar o

aniversário de Carlos Edu

ardo.

o Bessa - Aconteci

deseja-lhe
TELEVISÃO EM
FLORIANÓPOLIS

F�1izmel1te jfí conseguiu vencer todos os obstá
culos que estavam dificultal}do a realização
do grande sonho <los florianollolitanos.

'

A Televisão em nossa Capital, agora, não ,é
mais problema e a longa espera foi compensa
da pela R.epetidora que nos tem trazido todas

. as noites, excelentes programas da TV P1.'RA
TINÍ. dé: Pôrto Alegre.

'

No alto da loja "Três 11'

mãos" será instalada a lo

ja "José Areias Decora

ções".

..

Pa'lPJ\ra-se para uma via

�m de fé�J�O Paulo,
a bonita He!lFl�llZ Cos-

ta,. ,.
,

,I.

-:-:- iI':!li -:_j_

I-::ias". Acresceutou , maís

adiante que "sou S0ci":c,S:l
e t�mbém cristão. cr010 que
do ponto .. de-vista cier,üi':c o

o bem-estar (la 'mniL'l'i 1. 11:':í0
se 'conse.r.ie f,!"n,'i.6 mediante

urna revolucão. Nos"') ob

jetivo é. unificar to tos o:'

setores para essa lata".
Afirmou a seguir ;::jU8. "ape
sal' de haver sido clj�pen-,
sado ele minhas flinçôes'
sacerdotais 'cx�eriores, cu

-:-:-

VAI MELHORAR
A ESTRADA

Nos salães do Clube Do

ze de Agôsto. sábado próxi
mo realizar-se-á a tradicio
nal festa Junína, "Noite de
São Pedro e São Paulo".

ENLACE: -SOARES - PADIACHY
Num encontro, ontem, com o prefeito General.
Paulo W. da' Rosa, dizia-nos ele, que vai rnelho-:

rar a subida do Morro da Cruz, onde está a",
Repetidora, de maneira a torna-la mais âces-'

, Realizar-se-á amanhã, civil e, religiosamente, às 16,30

horas, na Igreja'Matriz Nossa Senhorn de-Fatima, ,Estrei
to; d' enlace matrímorüa! do Sl�",Mário Soares, filho do

�er}hor:' Jeremiiis Francisco Soares, com" ',a gel'ltib e pren-

que , ... dada srta, Iolarida Podiachy, filha do sr. ,.Orlando Teodo

.. _
1'0 :P9�Ü�chy e de sua exIi1a, espôsa d, Alma" Podiachy.

-

Serão paraninfos n0 ato religioso por parte do noivo:

Vilson Mariot e srta. Maria A)Jarecida Laus. Por p'lrte da
'! •

,noiva: Roberto Fodiachy e srta. Gema PÓdiachy,
No ato Civil, por parte do noivo: sr, André Maykot

e sra, Por parte da noiv",: AdroaLdo Caf?sa! e sra,

Os convidados serão recepcionados na residência.. dos

_.:,__,_

sivel.

Sel'á sem, dlÍvida, um grande presente
nosso Prefeito fará á Florianópolis.

Com elegante e movimen

tado coquitel, será' inaugu
rado dentro de alguns dias,
Calêche Cabele1eiro.

zé-lo, caso receçer
tas".

PALAVRA DKUM
ENGENHEIRO

-:-:-- -,-.-

.Exooskão AQrO-PeCuBr�a, em'5 ., ..

Belo-Horizonte
Belo-Horizônte (ORB'G- lo de' alto nível que vai õ!-

PRESS-ANl - Entre 1'� e tingindo nossa produ!:i'/i-

'Realmente está COnl gran ,

de pul;llicidade, o" jovem
cantor Ruy Neves Gc;mçal- '\

ves,'.t. que recenpemente' 'foi
,ovacion?-do nos salões do
clube Doze, em promoção
ela "Turma da Berm�da".

Um dos Engenheiros que está cllidal1do Qa'
montag'em _

dos �parêlhos, garantiu-nos tam
bém ontem, que a recepção vai se tornar ain- .

da muito mais clara e nítida, bem como o pró
prio som, como si fôsse uma Estaçãó local.

-:-�-

Com prazer registramos
o aniversarIO da 'senhora
dr. Percy Bo;ba (d. Virgi
Dia, ocorrido ontem. O' aco
tecimento foi altamente

festejado.

pais, cja noiva.

Aos recém-casados O ESTÁDO, apresenta O's seus
.

,

carl" 1108, campos. Par,), t,;'a
tar da organizac:ã,o do C'3f-,

tame, encontra-se no, f/.',).

mais ardentes votos de felicidades.
Conselho Regional' do Estado de Santa Catarina

19 de sete!YJbro prÓX!l1D,
vai realizar-se ,em BBl0-
HQl'izonte é\ XXXIII Exp:)-

INIMIGOS DA

CIDADE
sição N9.ciona1 de Aniil1f',is desde ontem o' técnico Pc

e Pl'flclutos Derivados, a era Bt'rtohl(�ci, que iii. ':n�

maio!' gt,; 110 n, If'V8';a, à. controu wii contal'c; cO"l,

eféij'o no Er?s;l. A�raVfs o Mi,lisfre Hugo L::me ";

dessa D1C!stra, será ofe,'õ':,> com os ór�::'ios' do Mi!'l,':�é-

O Jardim "Oli\rio Amorinl", situado' num, elos ENLACE: VIEIRA ,- LANGO
trêchos da Avernda Hercilio LU21� semllre este- 'R.eaHzar-,'Se-á' amanhã !la consorte, Elza Speol, U'n-
ve joga(lo ao desprezo. Ultimamente,' porétn, Igrêja l:Tossa- Senhora ,1e' go, famílias por d::-\.)'S
uma senhora moradora naquela aprllzível 'zo- li'átlma, no Estreito, :is 11, oonhtcidas em os n0,O�,O,S

na, decidiu íledicar seus cui.1ados ao pequeno 1 I t' ,

I
. , ,

� 10raS ,o eu ace' ma nmon, 2. me10S soeJaIS,
jardim" Por sua conüi, com todo o úlo e' ab- do sr Aqilsol1 José Vic!rf\. ,'Os n�ivos recebervo Q.:

negaç,ão, plantou toda a ,{trea. E �;;ora, quando filllO "do sr, J�sé GeLt!,'io cllmprimentos na Igr2 ia,
flores ,e arbustos .or::,ane,ntaes estavam com ,Vieira e de sua exma, 83-" O "O ESTADO", ao fu/er
todo o' viço, uma turma fJe �tsocupados,' co-' posa sra. Olgà Souza, Vie - o registro -endereça ao ,1"1-
meçou por destruir fn,70, i'as�am os rapazes 'ra, com a gentil e pnmeb- v.em casal, a2sim como ao:<

por lá, altas hotas da noite e vão destruindo da srtft. Cloreta Longo, t:.. .seus familiares 'os ;;3tlS
os canteiros. E' uma maldade que, a Policia lJO' lha do sr. Antônio']I,1:."(_'{)J1- mais respeitosos ct1l1'\pri-
de evitar. go 'e, c'e sua (Hg;nísililií:1, mentos,

.
'

-:-:-

No Querênoia Palace o

senhor Va:Iter ,José, da Luz,
recepcionou para um co

quiteI, os Alunos do Curso
da "CepaI", que acabarrun,
de c.pncluir o' curso.

'Nós salõeS do' Copacaba-,
na, Palace, segunda-feirJ1,
acontecerá o grapele, baile

coroação de Miss Brasil

1965.

públi:::o 11111 espf' éi ::',\ rio da Agr::::.u!tura
",

elo ao

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

�

._- ... -

_'--',--

AG'BA[IECIMENTO E MISSA DE 7. DL\
"'---:-:-

,

Procedente de São Paulo,
encontra·se em nossa cida
de a senhora Ilvese 'Wildi

,GERC,INO SILVA Amanhã

A Fam�li}1 de GERCIN() SILVi:\�
irmãos, scbr�n}o"; (' (�1.1nh.Qd(ls,
)'cnsl·bi1jzadoos. .." rnall� fes� acô.es� .i.

I
t.�I...

�
_

'< �restft�:ts, "'�"'C!J:,.'fft"""I�r:;.�'�,-ª��,�
,

, • .,. ,t.� 'i, . ,��:.
.

.;.,,,
m::I'lOS ::x." o � ':'11 ,.cf; ké:X ::; b '��IÇSp.P,.1

Oe� :·ê:::-�in:, convid3n:1 paTa
OSO. em Ú1: :��� c, "ele sn::; �ln:�a ..

. no Pl�6x',�,n dia 3. às' 8 1101'88,' na 'Ca,';Ii'<.. der) Mais tres nomes hoje são ..

Di1l,in� Est:"{riio Santo: diV'lllgaçiôs de sociàs J)ro-
•

A )_

" ,� f;', _ !prietários ,dd "S'mtacatari-'t_i"C' ,-01(' ei�>��'T,SCÇlreln a est..�'alc (,� -

L" »',�\L, -' < .. -'-- - -,
na Country Club" Coronel

f� . '_;" -'-l',·t .. ;i� ·�o'r.-,(1e'r>p l'rl·l.fn'-l�l·ir; r:·:-,t(::, Euq'll'des, Sl'mo-es de '_lmel'-a edIL ",�, li ""_,-,,,,! c.t� o" ,�'"

1
_ "'c,. ,ue. ' ."l

, ,da, dr. Virhto Soares e dr,

HéliQ, Peixoto.

a 0'1" \ I
}
()(''',:,rl''o" " ..... � 1

.PÓSHWKIS Serão

Foi altamente Qomemora

do ·0 aniversário d,o jo
vem Pedro Paulo Medeiros

Beck. Em sua residência,
recebeu um, grupo de ami

gos para um coquitel.
L

'

-:-:- -:-:-

-:-:-
-

- 'Ir" -- -.-- .. --, --- ,_ -, .. _�- �--.

Também foi assunto em
- ,

recente recepção a divülga-
(la beleza e elegância da', se-

'

nl1óra dr. Francisco Grillo

(D. Anita).

Clube Daze de Agosfo- -:-:--
- �;): * *. �:-:-�

, . C;ertame de Beleza Inter
naciopal IV.o Centenário,
,estª movimental1.do todo o

mU\ldo e _ a 'cidade maravi-
.

Ihosa hospeda as beldades

ql\�� disl?l�t�rã:o o título a

,'Manhã -no Maracanãzinho.

Temos' Ul'D'l Pl'coG:lpação
comu::'t: '1 grandeza di) nos

so veterano Clube ..

'As vGsperas de l1" .....1�{ rl1"U.-

I'
dança dos_ cUr0tores, essa

:

preocupação se tO;'lla mais

.',:' ,profunda,"E' justô,

íi

(',ade de espírito.
Por isso. homens que pas

E'lmoS pela direção do nds

so Veterano Doze, que' nos
imbuimos de um alto es

pí;'jto de c1\,be, que pos
tdrnnrnos • fRS1)Onsáve'ls pe

la nlRl11.1tei1;':;'o cl.0ffise espíri
to, recoJ.neT1·.:.�:t11!GS os - no

mes abaixo, como -,seguran-
'

ca ela m::1rcha magnífica pa

�a o ,cent��ário.
·As.
Dr. Aderbal Ramos da sn:

':' ,', ':' (
-.-.�

Sáb",do, acontecerá mais

um almoço mensal da Ho

telaria de Florianópolis. Se

rã. anfitrião o Queréncia Pa

lace Hotel.
.

Nossos Hv<i� e j):<is o tro)l
xeram no 'oc:ssado e nô-lo
dor",m coIn· um patrimôn'io No" Il1;<;tituto Bra�iI Esta

dos Unidos, domingo pró
ximo aco\}tecerá movimen
tado coquitel. O senhor
Manolo Gil Eimbau está
com a' responsabilidadé .0.0
esrperado serviço ele bar e

copa.

* ',' ',' -:-:-.-:-:-
histórico, e social que pou

f" cas, s,ociedades pódem apr�-
.. ,

l�
t!
.'

L:

�;i
! ;�

Fomos �forml1dos que

estiveram relmidos, para
tratar de as:mntos ligados,
a sua formatura, um g:ru·
110 de E�l)nomistas_ Duram
tf' a reunião foi comentad4c
uma viagem a São Paulo �
llomes de Patrono e Pa

raninfo ,dos Economistas'd�
1965.

ser!tar.

Eventos históricos, como

a 'aboliC;ão e a' repú.bl1c2..' ti
veram,' em nosso ' E5tadõ,

va

Gal. Paulo Weber Vieira
da .Rosa
Sr. Jos'é Elias.e D'r� Jaúro

Dentice Linhares
b'e!'ço em seus salões.

� Gerações e gerações nele
�/

. falam crescendo, forman-

'j- do-se, educ'lndo-se para sua " Conselho ,D�]jherativo
'ç:r

- Arnaldo D'J+"[1: Arnaldo

Lml; Anito Pc" ,.)': Bruno

SrhIempf'r; Enio Callado

Flores; Hermínio Boa..ba\�;
Jobel G'3.rdoso; Jo� �lr�
Glavãon; João PedrQ Vieirll
Luiz Nunes; MuI1lo Redri�
gues; Nazareno ,Na�pl; �
lo Felipe; Paulo Bàuer �Fi.
lho';\Paulo R,oberto Franco

Cabral; Rui Carlos Batista;
Ranulfo. Souza; ROSllto E

vangelista; Walter Kuenzer;
Yoldory Bittencourt.

Fr�trjon ida.de nova na

úIthna terça-feira .' senhor
missão na Socieelude,-�

, Não poucos foram os no:;;
sos consócios que "", r'1'o·

jetaram no Pais e ;'lli Es·

tado, guinàaclos 80S r!'".ais

altos post.es, c\? < il t�vidac;es

civis, 'eclesiásLi:cas e milita

res.

E' um gl'.'1nde patrimônio
a zelar.
Zelar para que possamos,

a exemplo do que fizeram
nossos avós €i, pais, trans
miti-lq fiOS nossos filhos e

netos mais engrandecido
a;inda_
Nos último::; anos, não

foraD1 medidos esfôrços pa
ra dar um duplo e grandio
so lar a tão histórica fiO
ciedade.
A sete, 'anos do centená

rio, muito nos resta a fazer
nesse· sentido. ' SÔbretuqo,
preservando aquela linha
de tradição, 'fôrça que man

teve Q" D02le vivo enquanto
tantas outras sociedades de

;'" ".� ,

,

�-�.' ", .k",',W·' �I "ii f,i ! : /

�.Nonrialmenté'�ta�:",Vende ó� ptocure uma ótica especializada

> 0ule>s, � ;,���t��:;lF:' >;:r:'!4t����?e�� F1�9��?�lis��t?�ca _��.:
,-� ,É' ci� velhd' AA�srtaó:::; /i?;;: .,,:..; '·��el. ,':,'�' .

-

. éiali�o. ,e'
",,' :;.

'.
,-
':

"", _: �À:kó;ã,

•
r

_
t

_ "I- ..::' .�. I; �F,' t
'

A Óticct' Sctissel só vende,.
, , , "

{.
'

�9S' ;' partant<? é , esp,etiializad�,
(em ócUÍ�s)�' Eni�pdeu >t ,':.. �.<"

P���é'
. -' ",

, )

-'_'_'

Edi:tal de 'Convocação '

'Clube Doze de Agosto
,

Convoçq os ser$ores.. sqcios, proprietários, maiores de.

2l aJl9S quites com 13. Te!)oura$ do Clube, munidOS da Cal'
teira. social a comparecerem no dia 4 de Julho (Domingo')
ás 8.30, hpras na Séde Social sita a Avenida Hercílio ,Luz,

-

p'':'.-d exercerem o diréÚ;o de voto nas eleicões para renova,-� , . ..

\

ção dos membros do calenda conselho deliber,<:ttivo na con-

fon;,�'::-�!i;icl :..bs Estatutos que regem o Clube Doze de A�
gôE:'::;

F�:�J'" "polis, 28 de junho de 1965.
,

J'C':':::: ELIAS - PRESIDENTE CLUBE DOZE' DE

AGOSTO.

,
'

. ':�
I., _,,-

"

ocê

m uma ótica?

q:proveita� Suplentes

'mos o ensêjo. POIa. lembrar que

a Ótica Scüssét- nqo ':��nde ba�
AroIdo )

pe�l;
Aldo Pelu

so; Altamir Almeida;' Ce

sar Batalha Snve�ra; Car
los Hugo So" za; Elias Man
sur Elias; J e Couto; Má
rio Nunes; Mauro -Amorim;
Wilmar Elia!,.

}

de óculOS.l. n.cmas�Vende óculos. Só,

��' FOTOCOPIAS ,',
-,

Dr.
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:�raDCO,��EDCODtrara!D .. se.·
RIO, _,_ Rumo à Europa

o presidente do Chile, tran
sitou, por esta capital, de
pois, de uma rápida serre
de entrevistas com os pre- Frei, acompanhado mela
sídentes da Argentina e do espôsa e pêlo chanceler- chi
Uruguai. Ó avião da' "Alitn. Ieno, foi recebido' por C;l�
lia" .ern que viaja Frei le- tela Branco' ,e pêlo' mmls
vantou vôo às 17;24 horas, tro Vasco Leitão da Cunha
depois de uma' escala ;�1e5 além dos embaixadores do
peradamente prolongaca Chile, da Itália, da F;f.:.r:
no setor milita�, fortemen ça, da Inglaterra e da A
te custodiado do aeronorto lemanha Ocidental, ecos

internacional do Galião. ,paáses vísítará. Na cerí-
Frei ,e o presidente Cas- mônía de recepção. notou-

"tela Branco palestraram a se 'a presença inesperada
portas feChadas durante' do mínístro da '"Guen\t ,

uns 40 minutos na reaídên general Artur da Costa e

cia do ministro da Aeoro- Silva. O único chefe miü
náutica, brigadeiro Eduar- tal' .cuja presença fora 3-
do Gomes, Nada transpor- mmcíada era 'o ministro
tau dos temas que trata- da Aeronáutica, brtgad-íro
ram em SOa conversacác. 'Eduardo Gomes, pôsto qu�

- à ,Fôrç'a Aérea tinha a seu

de Montevidéu às ,15,40 r.o bra�ilei-ro
ras, exatamente na hora lha.

prevista.

não comparti-

NA, ARGENTINA

B.,UENOS AIRES, 30 (De
- O presidente do Chi.le,
Eduardo Frei, entrevistou-

,

.

se com seu colega ar-

gentino Arturo Illia e se in
formou ter reafirmado a

oposição de, seu govêrno ao

��I1a:b'11ecimento' de' uma
"

fôrça "interam€1rÍcana per
manente para preservar a

paz. Também se Informou
ter Frei tratado sôbre . a

possibilidade. de adiar ou
tra vez a conferência inter
americana de ministros de
Relações. Exteriores, mar-

.

cada para o próximo', dia
4 'de agosto,' no Rió de: Ja
neíro, Não obstante, �f,:) .:

·

houve. confirmação ofiCi�i
'

dêsse empenho
Os dois presidentes

'

("11-

brevístaram-se
..

�i�i'arite
'uma hora no aeroporto de
Ezeira, prímeíro. escala «na' .'
víagem de Frei,' de três se '

manas, à' Europa. Frei tam
bém _-tem programadas

'

f.ó:-
'

..

'

calas em Montevidéu e -RlO ,

de Janeiro, para discutir a

sítuacão , 'Interamerlcana
com os presidentes Washin
gton Beltran, do Uruguai
e 'Humberto Castelo Bran
co , do Brasil. O presidc!1-

Muitas pessoas prese!' te; te chiieno viajará 00 Rw
à cerimônia não observ.l- 'de Janeiro, diretl:j.l11ente j:a
ram o incidente na el1trJ, ra Roma, pl",imeira escab
da do' aeropol'to, quand:J de sua visita à ItáUa. Ali'

os 'cartazes foram confi,s- manha, ,França e Ingla>!!r
cados. Alguns diziam "Vi- 'ra.

va a Américà Latina uni-

'!:JIIo-
• I

•
M

Admite-se, entretanto,
que os dois mandatáríós pr»
vàvelmente debateram·, a

j:l1'�rvenção . dos Estadc\'3
Unidos na Republica

•

DrdJi
níeana e a criação da 'F_'6r' Frei, agradeceu' os anlau
ça Interameríeana' Perma -

,

S0S .dos chilenos' presentes
nente. SÔbre a referida {,)l' Ievantando os bracos sôbce
ca as posições de Frei e' se a cabeça ,e unindo

-

as lnáos
.

Castelo são díametralmen- 110, gesto tradicional dos
te opostas. pugtlístas, ao mesmo �c'n-
Um pequeno grupo de po em oue subia no carro

chil-enos residentes no Bl"�' aberto "Rolls Rovce" p'tra
si! recebeu Frei OOlTI carta s_�,º:uir até a residência 6.0
zes que diziam "Benvindo ministro distante' 800 me

Presidente Frei" ao círcuío tros do Aeroporto.
chileno". Outro grupo i lt('
grado por uns dez c:r�l.€TJO$

.
foi detido no portão do ae

iroparto, pela po�cia, ao

pretender entrar com ca.-

,tazes que diziam "América
Latiná para os latino ·':l'.11e

ric'anos", O polícia. não os

deixou passar e depois ',iles
, tirou os cartazes.

A recepção oficial CO'l1C'

çou com uma salva de 35 ti
ros de canhão, quand,) (i

presidente Frei descia elo

avião. O aparelho ch,?g(>u

ca rgo a cerimônia e a

: trevísta presidencial se

Iiza na residência do
nístro.

er.-

rea

�11j-

O. principal tema. de ÓlS"
cussão em suas reunwcs
de hoje' com seus três '201e
gas sur-americanos é 3, fr,r
ma de. injetar nova 1'i,la
à Organização dos EstndCs
Americanos, debilitada por

da" e outros, "Viva o Me;:
caelo Comum Latino Ameri
cano". Este último era

uma referência ao forte a-

pôio expresso por Frei u(',

Mercado Comum Contii.1en
tal, posição que o gO"Jér'1'l

faixa Econômica Federal de
J�.�" \

�':".,

''': �:/�';
.

'''''l'II',*'�'_�"j'.'n'�'
.

.� , . ': ��.,. .� � �.'
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• <.
•

seu fracasso ant-e a san

grenta 'crise domínícana.
A Argentina e o Bràsil a

poiam o projeto dos "Esta
dos Unidos de estabelecer
uma fôrça militar' im�:':t
merícana .permanente ,p�' 1 'I

combater a subversão co
munista e prevenir' os SUl'

tos de violência, que, pcs
sarn por ,em perigo' a paz
nas Américas.

CHILE E URUGUAI .pE
CRITERIO COMUM,

MONTEVIDEU
O Uruguai e o cnn

reiteraram a cotncídêncla
,de seus pontos-de-vista pa
ra a solução de' diversos
problemas latíno-amer.ca
nos, incÍusive os relac!C't'l,.1
dos com 'a reestruturaoào
do mecanismo da,.OEA, an

. te- seu fracasso na. soluçâo
da crise dominicana, :duran
te uma breve conferência
efetuada ,no aeroporto,' de

Carrasco, por seus respeezí
vos presidentes. Wasfüng
,ton Beltran. -e, Eduardo

.

Frei.

Beltran, que preside o

Conselho Nacional de' Go
vêrno, declarouvêrno, decla

rr,'U aia concluir �i�;.:í'�re'lista
de 40 minutos, que 'mantive
mos uma cor(lial troca de
idéias sôbre problemas ;:t
t'.lais do, continente" Acres
centou que houvera· enten
dimento sôbre as queiitõ��s
trs,tadas, aludindo' a 'coin
cidência do Uruguài' e 6.a
Chile quanto à l'e,�isão cJ�
estrutura ela OrganizaG"�o
dos Estados Americarios e

a solução _do. conflito dom�
, nicano 'mediante a ,apli :r,
(JLO dos princípiOS 'da n9.')

iÍttervE'nção e da aut�df'��r

-

minação.
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DE ,7 JUNHO A 7 JULHO

50,MENTE ,POR

descontos
'a. partir

l '

por ,cento

MA:IS.DE 20 MIL ARTIGOS EM OFERTAS ESPECIAIS
UlliMOS DIAS! ...

',VOCÊ VAI-CONTINUAR ESPERANDO?
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-' PO"fiUI to do- os '�Cu'�O�
-- • "->l � , __ '1 '

� �:I
e � r,e,:e!;sori" experiêncin pala �i:>nh' sÍlftlpre o

:ti
o

1 m�:�,mo e.m QOQlquer, sú',ú.ço do r<lmo,
.. _;� 7f'(lj,'fh·_ iGÓ"''ê'O e per· ...eito, $<�' a:\IE v �nc:.e ,c'ontlof.._!
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IMPRESSORA

desenhos

cl;chés
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Pinto - o Doze de AJ,)s- rer'.Ovação 'piÍra, plau;f1car
" \ . ,

,.
_. 'c.'.: _' , .) to, - estará, mOVim'E}ntm,- e, planificando,. redUz'&· p�ADITAMENT,O ,AO "EDITAL, DE AB�}{i.'U- do �os,seus associ'ad'os, no, ra, 9s associndos: cond.:ções

RA D:;;�S'1NSCR!ÇO�S rA.ttA'EIV1.t:'.t\,.í:.�TI." próklmo donl1ngQ, 1:, de jn' ,reais de assDÇii:t�iViS)'l().
M S Il\IlI'\B'-"

'

, lho., Não será para ,�unà com. um Doze 'se'rvindo 'ú,e,lJ. ", Ú ',lLIA.h.lU:S' l�'A CJ1.1Ál\. .titU ..\;G- reunião' do seu""prog1'8.J114 lhor, àtetldendO 'irtelhor, vi
IVlICA ;I;:B;Ó�RAL,DE,SANTA CATAFaN.l�. do mês. Mas, paTa cl0í.l,ào vendo melhor.

-

A·'
. E; dlz�ndo eleição. o c/.')� .. 'A batalha' de' dofi-rin;c

-, .,'," <l1:Lel,aU uo..:> \..,-al'"çl1'aS 1111:OLe',>a'-:> r ... niBta a�ança mais, pàm in p,ró�ii:no , dará' aos ,.dozistf.s
'

ria 'e .HabitacIOnal da Caixa EconômicH _ Fe-. formar que será o dia mc- eSsa oportunidade de deci

de S�nta Cata,-rina torna pUblÍ,co qu."" 'por'
"viment.'ado para decisão [],,(1. são: a chapa' da �ENQVA

� que o destino '(lo Veterano ÇAO POR TRADIÇÃO, V'-

motivo de fôrça maior, ficalU transferIdas as' estará Elm jôgo,
.

toriosa, com um Dozc cir

datas c\e inscrição para empréstimos imobi- Há, no c:tc;o do Doze, çiu
Agôsto mais vitorioso fl.in
da nas !Sll'ás conquistas ria .

,

liário,s constantes do edi,tal J.á publicado que' as chapas. Uma , com ) �i,- qui por frC'i1te"
pôio total da :,üual direto-

::�:�o 'a obdecer ao ,seguinte 'escalona-' ��a�l:á"�f��ia;��o'o���l,e���� '-C;-N-·-,E-M-,-A-'-S---nhecida por RENOVAÇÃO
,JULHO 13 - Candidatos à com',:,ra c;r� COM TRADIÇAO. �.CEN'l'RO-

casas para residência própr;la, excl�siva e
Os dias em que vivemos CINE SÃO JOSÉ

€m todos os,setores da ati
umca, com menos de seis meses de COflstr'U vidade humana,' têm sido

ás 3' e 8 hs.
-

t 'd '''HA'BI Um, filme de :-\ cao a con ar o ' ,TE.;;S'E" 'das a'lt(·)rl� acentuados, nos casos t,'Dl ',' ,

\. , Fran,cesco Rasi '.
dades públícas. 'que se - decidem adminiStra Produzido por

JU
ções ,púb,licas ou prtv'adas Fr-aJlCO: CriStalcll

, .

LHO 14 -(Candidatos à cons�ruçãl); 'por verc!adeira n�cessidade O Bft.N'D1J)O �IA.NOresidência própria, ixclusiva e únicà; em" de -renovar para, m�1l101·[lr.
�

, C"nsura até ..... ands,

EC. ch'avão, Mas, nem 1;01' '., .

terr,euos d� sua propriedade. ser chavão, deve deixar de C�R1TZ
,JULHO 15 _ Candidatos á constrJição' ser considerado. Os elemel1 ás 5 e- 8 hs,

de d ' '.' tos que in'tegram a chapa O máximo e ação e "sus"
resi ência- própria, exclusiva e umca, d�' ��N()VAÇÃ,O ,POR TEll.

' p.ense"!
,em terreno a ser adquh'ido po'r intenn0dlO DIÇÁÓ, são parti:c!pant0s SUCESSO DE MORTE

da Caixa.
,

/ de entidades res�itáveis ,e Censura até 10 anos
, pela at,uaçáQ, que' l4.es lUJar CINE Roxy .JULHO J5 CandidatQs à consL'uçà'j, co. a vida, úteis à: socied�--

de residência própria, exclusiva e ünicR c
. de. Na chapa· que será vi Nesseà���.: l:t: :omo é!.tn toriosa por . oerto, Ellgü- MUNDO CÃOterreno a ser adquirido por intermédio da nio Trompowski Tamois Fi

C.. .Tecnicolor
aIXa. ,lho, ;Haroldo SOares. G!a- Narrado em Português•

JULHO 16 C d'a vam, Roberto Soares de O .

an 1 atos a em}Jrésti- .

!iveira, Roberto Bessa, 0:1 Censura; até 14 anos

mos para obras de conservação, amnliJç8ú berto da Silva. Márcio Lu:z BAIRROS
e reparos em residência própriq_ que já' es- Guimarães Col'aço, Aldo (Estreito)

João Nunes, Euclicles Lo-
.

,

,teja hi'pot.ecada à Caixa. pes, Alexandre Evangelista CINE GLORIA
JULHO 19 _ Candidatos -a ernu,'rést!. Ivany Lets dos Santos �

ás 5 e 8 hs.
. João Candido Alves John' Hashin

mos para obras de ('onservarão. nmuHaçãc. c; Marinho, Ayrton RQ,malho, Rossal;la Mace

-r-eparos em I'psidência própria aind(), '.lão Darci �opes, Aldo Ma.('�n.
'
- em �

Telmo Vieira Ribei,ro, Jal- 'JACO' E ESAÚ

hipotecada à Caixa. me Abraham, Raulino Ro- ,censura' até 10 :anos

JULHO 20 _ r,nrrld;:dns ::\ em:nrésh'- Si]" Roberto, Nundel de DR- CINE IMPÉRIO
cerda, Ayrton João de SnU às 8 m.

mos para fjns n�rtictlJares Q'arantl·do� 1101'�, _,. za e Antônio N. Gradlllo, James Drury
hiDOh>('a, ::;imn1rs. para membros efetivos d:l Roberta· Shore em

F f
. Conselho Deliberativo e pa VALENTES EM FÚRIAicam rati -icados OS demai.s tênr:üs do· ra suplentes - Walmor I EastmanColor

Edi1"al. Zommer Garcia, Ranulfo Censura: até 10 anos.

C AlVA T:'!r."1\T �

r,lT">." SOUIl,O, Joe1,José qe Souzn., (SÃO JOSÉn"'\.I'� 1i,1" nl\UCA.. F" .�RAL D'R Florlsbelo SIlva, Aroldo PlS (
.

.

�

8AN'rA. CATARINA, f'111 2,8 de iunhc de .si,
_

João pedro Vieira, CINE RAJÁ
] 96!)

'Joao Pinto de. Ollvei1:fl. �',B hS,
• . Jo�o Batista. Rodrigues Jr .Kir tl�as

Edéar Lopes Silva e _Arntl.l
'

��. Rowlànds
tI 'Dutra. em_[;:, .,�;"\,�.:�' .."�,'\::-,, ;---::;,:. '" "

SUA, ,VL'l,',IM1\, . FÂÇA�H.4i':
......

"

p'P''RT'Ol!'prro_p-i'rT_ c:t,., n;.,..�+n� ,da3 Ca1.�
tei�,as I-lipotéc�i'ia e Habitacional,
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o DESCONTO DE 20 �
VERIFICADO NA TABE

.;-

t VALI 'LA AO LADO

DO SbMENTE PARA 'O

FERIODO DESTA CAM�
PANHA ..

�S O ENCEBRAMEN
TO DA MESMA, vom!
REMOS A 'SEGUIR NOS

-

SA,'TAEELA NORMAL.
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II CONGRESSO BR"ASILEIRO DE . CARTOGRAFIA
-------- ----- -_.,------

"Urbanismo

Um PGUCO da História de JOillVillê'

monto geral (no sentido c1,<t

colonização) e aos
: vetos

rlo Imperador, o seu cunha

do quis ser, de alguma for

ma, o prímeiro a dar eXCJl1- I

plo e a mostrar o c�,rHir:b.".

E a esse nen'snn"ento é que
se deve a fundação d:l C:)

lonia, D. Francisca, infor

ma Lécmce Aubé (1),
:F;scoÚ1idas e demarcadas

B:'!'3:1:;; �erras, promoveu o

Pl"n�jr,e, ol:,"1Vés sel! or)',;
rosa repl'esentnnte, Léon
ce Aubé, gestões parã .'1 e·

fet,ivação elo seu Plano ..

Daí resnltou o contrato
l'Gito e:ll Hamburgo. em 5

c'e 1113;,0 cI9 11149) pelo Prin

cipG, l'eõ1resentHdo pelo mes

mo Auhé,"0 <? senador ale-

nlfí,o. Christian MaUhias

Porque O"'!'-,l, f�llil'l inir:i",l 8c'hroeder, para g colon�z,'1
nu C01.l�tl'Ú�:6.o elu Gtà,�de. Suo desflas teáas.
f}ue 11CVC1·iu. ele SPí' ,Joinvi!rfl, Esse contrato q1lle ,esta-

bU,\.'irt. ",t;á·1'ccc· o lJlano de 'ccló�i:.!-a-

Joírrville n.àn '. nasc-eu t�O

acaso, COUJO, e111 ger�:d, i.s

dcnrais clcl.uícs 1):'c.sih:inl'3,
ele

vios JX l'di(lÜS, 'na curva

ch�:-) '\'(:}.1'C(tU:; no sertão, ne...u
.

nem num pouso de í.rope.
rOL-. também não nasceu ao

160, construindo as suas c.'1

�f�
..
� :t nl�lj'.�el;J de "c0.1rlinh .... s

tortuo.-os. Cü�U a toleruncia
(Ú' .aú·',·�,}Loisí. rL1,{.lol'cs descui-

dados, dispondo jü de pcs
jl1r:i,� n�11n:'Ul.í)U1S. mas se.n

(I compostura de govcrnun
t�"'� (Iue �C ))i."P;:(.3Dl.

[\;::0: Joinville se fundou

uo- uuspicíos de um . .i/rln
C1.1JH (' de ur,1 Sen"ldor de

muita eOllljJo�tura. 'Mas

sem os bons amipicios q,ie
lhe permUi�f:em seguir um

plano ul'banistie0, üilta ele

quo ainda hOje se ressente.

apc;óul' ele ter tido á ,sua

frente, dosc1e o" pl'imeir;..s
anos da sua fundação, figu
nlS como 'r.éon,ce Aubé,
Benno V. Frankcnberg, Oí
to Louis Nill1c:"or, -F,edel'i-'
co Bruslcin, <Ol1genheiros
ou militares (18 patente cIo

eXCl'cito alemfío

pouco ele História o

explicará.
" ,.'uJ,inia Que recebeu o

nome de D. Francisca e é

]1,j"c, �l TlJ&Si1 Joínvílle, foi

idealizada pelo Príncipe de
J(ihiVllle. As terras que a

SU2. esposa. recebera, por
dóte nupcial, situadas em

Santa Catarína, mereciam
SOl' aproveitadas.

.,Associando-se ao movi-

i_"-�'9âo �L .ser s'2gU�_do,.;' pl·�V.l.�,
"

também, -na_.clausula VI, a

:tUl;ilil.�Ldão- ele ; dude",
', ..... '.:

.,

( 1 I T."abáliln publicnqo
'1""'�nrl:,l' ?,Ar1o'.'.'ir;z, UDi.e em o uI\:Ie!1.S'_2geiro" de Flo-

r;pnópoUs,' em sou nÚlnero
113. de 30 de julho de 1'857.
(�\ L.L. AA.R.R. (Suas

Aí, ePl nmnl:c1. f\n.ll\. [lho A! l(�E;aS R.eais) S8, roservent,
j''1fletery,..,iq·'cl�L J)',8.8 ']jmitan , f'Xp!'pssérnent SUl' ces huit

dn ::'\(.' Su' r;n\1'l � l'io. a que. li.ennes. ci.nq hectares 'à

, O Príncjpe reserva-se, nes

sa clansuta.: o direito de

escolher nas oito Iínguus
cedidas a Schroedcr, cinco .

hectarea. em um, ou mais

lotes nos terrenos que o

SI'. Sd'JI'oodor designar pu

rn a fundação da cidade.

(2).
Essa Clausula 'foi cum-

priã:1 á.' rtsca. R;cse.rYou�se,
na colónia uma área de' ter

Tas destínada : ii cidade De·'

)" se mediram, em dois lo

tes. os cinco hectares 1"'0'

visto" para n Príncipe. -g'

o r-ue se ve num dos mais

rnJ-igns 'manas ,ntil)lic:vJos,'

;nr.'-'JT" !lf) l:lreCioso Jivro

(1'1 8J'1''.'enhe; 1'') geografo

C"lon;e D. Francisca", dq,·

tado d� 1333.

, '

h')s('r�'rft'J: "Re�eryirtes ter-

re'Y! '7"� S',f',aç1t .Joinville.

IG:11_ iJlnnf-r'9 'mbs8onenr.r:::.

(lS 1l1Ei9 (3) outra de
(1-.) 8�lflrece a lTreS1Ua

81'(1 1)1'unco. no m8'3Pl0

].oe8,1 e ':om a J11.c'Sma inseri
dia (Ipe lhe dri dest'illo. n1fL�
b81)1 (,(,!1j:I)T"nf,da por linhas
�(�r'n '.; H este' e 't}(�!OCS rioB

r:i!.(!�J!·1·1 F" Jágu��·iú. qÚ(�
n0.0 SLO Gut!:.os

""';

Entretanto, essa área não
.' \

serviu, durante 'toda a �'j-

do da Colônia à finalidade
á que fora destinada. Cons·'

tinuou intacta. pelos anos

atora," como que esquecida
pelos seus Diretores. E'

que eles não vieram "para:
bonito" e não podiam pen
'-:'.1,' 0111 cidade, com lotes

urbanos, quando "tinham
obri.r,iacões financeiras fi

curunrir e uma colónia que
precisavam povoar e suprir.

B"',rra' Velha, maio de .:
18ft,
Carll1S Gomes de Oliveira

. pre..llell'e à leur choix, en un

ou, 1)1USlOU"S lots dans l,es
torrain (1Ue Mr- Schróeder
'aura clefiniti7arncnte I'Xf:ec
tés à la fonclatiol1 cl'un� Vil
le" (Contrato arquivado no

Jn<"'ih,l,!;O�,t'Iistó;'ico dO R'o
(18 .TW1Ci!·o. én - Lata' 216
dôc. 6.243)' ','

\:31' J\�apoteea 3, gaye,ta 2

elo Instituto 'Históricõ' do
i�io de:.· Se�n.

Entre ;14 e 31 de julho

da

emprego ele satélites artí

í'lcíaís 'geodésicos na medi

cão de distâncias e nas li- "

gações intercontinentais,
emprêgo .da Elet.rônica. nos
traba lhos ele mapeamento,
levantamentos aeromagne
tométricos e geotísícos a

plicados ao levantamento e

à exploração de recursos é

do petróleo. cadastro geo-
métrico, levantamento ur

bano da Gwmaba:--a e sua

cartografia histórida, for

mação e aperfeiçoamento'
profissionais no campo car

tográfico, pesquisa' cíentí
fica e tecnologica, aplicação
da Aerofotogrametria e da

'FotointerpretaQão às áreas

urbanas, aos projetos de

Enzenharía, �os solos, à

localização e cubagem : dos

materínís de construção .ao

inventário florestal, conser

vação dos arquivos carto-
. gráficos e fotográficos, pa-

-

pc] social da Cartografia,
politica cartografíca, etc.'

de dêste,
Já estão ínscrítos numero

sas pessoas e iristituições,
Os \

interessados em- parti
cipa-r do Congresso e na

sua E�osiÇão Técnica de
verão dirigir sem tardança
os seus pedidos ao Secretá
rio-Geral do conclave Ten.

Cel. Sérvulo Lisboa Braga,
11<'1 Comissão Brasileira De
marcadora de Limites, Rua

dos Andrad.as, 9,6 15.0

andar, Tel. 43.3108.

Os interessados poderão
inscrever-se como Pánici
paute A (com direito ,sj, re
ceber publicações), Partici

pante B (sem êste direito),
pagando as taxas de 10.000
e 5,000 cruzeiros, respectíva
i"_"'uto, Ooletivo (Cr$ ....

, ,r),OOO )" Acompanhante "

(2.000). 'As comunicações e

teses deverão dar entrada
na Secretaria-Geral, com o

mínimo de 200 exemplares,
até -20 de julho.

iiJróximo, estarão reunidos
. no Rio ele Janeiro todas as

Instituições 'nacionais pu
blicas e privadas que se

dedícnm ao mapeamento e

:1 produção e edição' de ma'

pas tcpograftcos, cadastrais,
planímétricos, náuticos,
,q,eronáuticos, geológicos, de

selos, de uso da terra, de

vegetação, geofísicos, ' etc.,
juntamente com, Escolas
ele Engenharía, especíalístas
nacionais e, estrangeiros,
fabricantes de ínstrumen
tal e de material de empre
go cartográfico, professores
e estudantes, no II CON
GRESSO BR.ASILEIRO DE
CA1'?TOGRAFIA, com o

qual homenagearão a cida
de pelo seu IV Centenário.

o .grande encontro

O .Programa compreende
ainda: Exposição Técnica
ele m'3.peamento, instru-

mental e de materiais de a

,pliaação Icartográfica, na

1110(.1.('\1'11:1 seele do Banco do
Estado da Guanabara, e

Exposição de Càrtogr.l:l.fia
IEsiólica da Guanabara,

,

no Salão" de Exposições da
Biblioteca Nacional.
Interessa.nte progr.ama So

cial, par,':1 congressistas e

para damas, incluindo, �e
cepções e excursões na ci

(ho.e, ao Guandu, u' Petró
polis, à Baía dn Guanabaro:
etc., contribuirá pura a a-
;proximaçi'í,o entre os con

,grossistas.

O TIepal'tam.ento cl.os"GOl'-

,\

.cartogratía nacional é pro
movido pela SOcIEDEDE
BRAmL1I:IRA DE CARTo.
GRAFIA (Praça 'da Reuú
blíca, 54 - 1.0 andar I c in

tegra o Calendário Oficia 1

das Comemorar;ões. I ,

Os trabalhos serão distri
buídos pelos seguintes Co-

,mitês: I - Geodésia, Astro
nomia, ,Gravimetrla, e GeQ
l11c,{çnctismo; II - Cartas
iTu; ):)�-;raficas e Pl.'!n.il11êtri
cn<;: III - fotogra.m�tl'ia e

Fot.ointeq)retaç'tio; IV

Ensino, Treinmnento e Pes
quisa; 'J,f' - Cartas Náuti�
cus, . Aeromí.uticas. Geológi
cas e Especiais; VI - Le-_
n:mhl,mentos C�,d<tstra1s e

Urbanos, .l\tgr:ill1ensum; VII'
:- Anli.eaGões ela Cartogra
fia às Obras PubUcus; VIII
-_ ,Cartografia. Histórica, .

TOl'l11uwlogia, Bibliogr,':lfia-,
<:! Tqp0nínp.a; e, 7X - As-
suntos (feTais.

... ,_ ..�- .... � .._Ift!I"'''''-' ••

I

Ilínice ,Odontológica
DRA "rçARA lVIARIA. NOCETI
Clínica e Prótese

, Atçl1d€ sréiS. e crianças,
hora marcada.

. "

Diáriamente das 1'3,30 às
Rua São Jorge 30 Fone 2536

somente c un

17,30

Prof. Jorge, Anastácio KOlzias
I

C.Itl\i - 31

Prof. Oscar May Pereira
. i C.R.l\'l -, 896 .

Próf�ssôres da F'aculdade de Medicina

'-DOenç� Ilúec�iosas e Pal'asitãrias-
, '�-EXA�IES" DE SAÚDE--
'Co�ulló:tio; Tenente Silveira, 15 Sala ·103

- Fone 2405
Horário: 15 às 18 hon)�

.'
..

------�--------_ .... ' "
.,

D,KW 1 9,64
,

.1'eios Y,l�:i emitir cal'ünbo P05'" .' """>-,.",,,," :1 _ .

.
' ,Se'i-ão deb8,Eiôos, eríüe ,taL c.on1emOl'.'1tivo ao 6el'ta- . ,.'

., V ende�se. Up:,1
..;\'9�tt9$ - tê��.s, ida���_c6mC!:' :", ine� patW���:':if�ó� n:à\ia�'; ,:ta:����_'�·ti:â�Gtr\·i�U· .:;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o CLUBE dos ,lliret·,,, •.

Lojistas' de Fpolis... no Lux

Hotel, 'reuníu . associa "os
com um' elegante Iantar
feStivo qe posse da _10V:1.

Diretoría, Corno convidado
de honra, participou o Sr.
Celso :Dà:rio. 'Guimar��s.
Presídenêe; do, Clube '. d2S
Diretores ·l!:lo.jlsVas do Bra
sil e PrõPriet,ário, da r�l .. -

trolândía, na' ma .820 B�n
to em são Paulo. O �r. Ro
berto

. Bessa,' . passou às
funções,· de 'Prési'dente 9.0

Sr Moacir 'Pereírà Ôliveira.
uni dos .fundadOlrcs do' r0-
ferido Chibé. Houve' �!l1()
ção após, Ó dis�urso do Sr.
Roberto BesSa. Participá;,,)
da nova' Diretorià, 'Sr.•t.)
�é Soairés {Gl�>,:à,n; . Vice ...

Presidente; Sr.' Osmar' ,RtÍ
bens Kohbrausch, €ectatã,
rIio; fSr'. l\[fguel 'Kotzi'lZ,
Tesoureiro;': Sr. Ner( Bitel1""
cou-rt. di�eto'r' sócia_Í; , �r.
Gui Malkôtl, Relações' PÚ
blicás; Ntl'Sôn Elpídio, ela
Silva, ' diret,p� ·da CEPR()�J_

· E:ncerrou ',aq�leh cerimõ,n'la,, .
�

.
'

o Sr. ,'C>€1so 'Dario Guhn:t-' .

rães. Eln no.me dá �mp.J:a:n:
sa discllrsou o jorl1al;s'ta'
Dominf!Ol3 . (fe 1\0111,.",,, 'jo'm
t)ome do' RádIo;' o' radialis-
ta Edson 'S�lveira. .

",

\.
' .

" .

A Universidade de 1"e11- ravorável do .médrcc un,i- trução, de residências .,aca ooncnucos aínua este " .. a ; '_'vv __ ... • nc.o á '-cú:m!lhda pa
pe, enr Marburgo, a mais versitárío. Os órfãos

.

tem' estudantes. .Tá foi aprova, o, tambem, La a co.icrenzaçao de um

antiga escola superior pro -preferêncía, e tódos-os .elo os-doísedíãcíos que com o projeto de Cal strução de projeio em: anuamento:
,.. testante do mundo, possui eos térn necessàríarriente põem' à aldeia estudantil noves t-��cs para aor:- mucaz.ça .ca F'acWdade d

, hoje Il,l.aiã ce 8.000 estudfl::; que reserv�r ·i5o/'; de _'stia�. ;. de lvI�rburgo deverão ser iar 1.2W LLOVOS estudantes, c.ê..cías Nat";lrai$:
, tes, vaie' dizer, o dôbro . do depen:êrtc�as para esrida-r ...,.-- o

"
.L_, - __ . • -,--,..--

, que regístravam em 193.9. tes provenientes do e'(t:.�i.

':.··_,·' ..N"O·t'ICI·a. S·;':,-··
..

/ d 3 Pra' f·eitur,'.3�'··._ A "Alma Mater Phtlíppme' ar. CandidatOs para a Julá �

" :;• ,rli.o era conhecida foi ção de grau' em curso dei
Fundada, em 1527 por Felt- doutorado, podem . re'f;i.cÜr Fi,xados' çs prêços muno

.

imóvel, para o que junta- �ao ue 4Ut;; se comprom te.. pe, 0,-Magnânimo, sendo I
a por tempo superior a-)�· mos para .os aluguéis do rã à proposta planta das, a atender às eJpgências .on

• segunda maior Universlda ,�'àtro semestres USUais. "Miramar", "Pão Kent" e melhorías, memorial des- tidas no Livro' II, da L�i
.. de de' Hesss. e a quarta" da Por outro lado, Qá blocos dependências do. Mercado crítívo, e orçamento d.ta- Municipal n.o 246, de 15 deII' Alemanha1 no número de distintos para estudantes PúbIiCó� ,

lhado; Parágrafo 2.0 novembro de 1955 (a ts.• estudantes. do sexo masculino e do 'se- Sempre que proposta a rui- 1627 a 1713), bem como

• 'Marburgo é uma cidade xo fémfnino. prorregadQ até o dia 13 tecipação 'do custo da '10- no decreto federal n.o ...

com perto' de 45.QOO haoí- O custo de construção de. J\lI:hO" o prazo para o cação, adotar-se-à como 499741.\, de '21
.

de ja�e'ro• tantes, cujo centro pitorés desta "al"ei�" de estudan- reoebímento de propostas, preço base o fixado para o de 19G1, que regulamenta,
•

.

CO está como que amalga- tes foi de aproxímadamen- o .: Dr.' '�a.'Uro Linhares, Pre- primeiro
.

�nor não pode 'do sob a denpmiM9'ão de CÓéU
IÍI mado , nas gran=es mura- te 17.000 marcos, 'por aloia sidente'.(io Grupo de Traba- êste, no entanto, ser ínte- �o Nacional jte.Baúde, a leiII' Ihas do antigo castelo du- mento Desde 1960, '. cada lho histituido pelo De re- rior ao prêço mínimo cons 11.0 2312, de 3 de Sc.tembro• cal. Em 1529, êste castelo estudante marburguês coo- to' n.o 262, de 7 de. _Junho tente dêste E-1ito;.,· Ollno... "'') de 1954; f) ;ramo de negõ-
• 11a";i'a sido palco das CO:1- pera com 12 marcos d(! ,1m .de. 1965, acaba de divulgar a proposta rererír mais ia que pretende'cexplorar;ferências religiosas f",_t.!·e postos. Emhora' 'a, aldeia .

o segumte Edital de. Con- que um triêmo, o p.c;;,a) g) declaração, de que se" Martinho Lutero' e Ul-:ieo se mantenha com os a1u- corrência Pública:
.

mínimo para o se_gundo sujeitará ao })agamento das
.� Z:Wigli, sendo hoje um !rtS 'guéis .percebidos. �les não triênio será equivalente ao taxas existentes, ou que
, tituto. Uni-versltário englo- são suficientes pa'ra anlor- .. 1) E' aberta ooncol'''ên- do preço base menos 10% vierem a existir, que inci-
II1II bando o mais notável a,,�r tizar o custo' de constr�;- Gia 'Pública p.q.ra locação de (dez por cento) e, p'lra o dem sôbre os beQs locad�s;" vo histórico e fontes p!;),ra ção, ha'vendo sido �eitas médio," sItuados no Cais terceiro tr�ênin. menos 20% '1) tuntada de mmut.a de,_ a; '�esquiza no campo 'd!\s dotações estatais para,' com Raulino Horn (Miram<!.'t'). (vinte por cento); Parág-a- �ont,rato foniecid�' pela Se

• religiões comparadas, pensar os nieslllos: rio Jardim Oliveira Be"o fo 3.0 Verificada a existên- cretaria de. 'Admplf.straQão, Atualmente, o pano:"llma A Associação ste Estudan (Páo Kent), e as dependêi.1- cia de propostas i�uais, da Prefeitura Municiuai., mudou, com a ediflc)l,r;ão ks de Marburgo já, e"cu- 'clias ex\stentes no me't'ca� âar-s&à preferências a mediante pagamento da ta-

,. de sete grandes blocos rio minhou ao, Govêrno. F'lt�,- do Municipal, que ·fazem quem antecipar o v�lnr da Xa de Cr$ 500Q·,tcinoo mil
ed.ifícios, que se- erguem dual de Hesse, em Wiesba- 'frente J:??ra a rua Con"e- locação; 4) As propostas, cru7,eiros); i) otJtros esc'a-I ,nos arredores do castElo E -'en, um projeto para a rr,o lheiro .Mafra. Largo da AI- em envelopes fer:hadCls, de- 'l'ecil!'entos que 'j�1gar ne-

• descórt;nam a antIg. ('i "a dificação da lei Que rpge fânde�a. Cais Frederico Rol verão. ser entl;'em.le<;. à COe- cess'Í,ios. Par1gràfo Un;co
.. de, co"'stituindo a m\'or o firanclámento de' cons- la. e nara o logradouro exís cretaria de Ad,."ini.st"'l-ã1 - Pn't'.<> cada .de'?endõn�'a

. ., "airleJa" upivers!t4 rõa da truções, para minorar os tente entre os prédios do da Prefeitura HU'1i'Jip" 1, ou pr0dio, eorres,,"nd '�á• República Federal da Ale- custos de' co""strU'!:,âo, não citado Mercad'l; 2) O p�a-' até o dia 15 (quinze) de Ju- uma umca rnir:ntta de c-n-
manha. ,tEndo ,o me�mo, atéf�a pre- zo de locação dos pr6pri"l5 lho próximo' vindrmró, ne- hato; 5) _ .. 6 'G17uno !'le, sente data;' sido ,àp�o·vad-a.;. mlLnictp.�is sup�a meneio-.... �a:s se consignando: a) no- Trabalho se ,reserva o di-• AMBiENTE DE ESTUDO ;;..�. , ,o. riados será de três an�s, n'l;e e endeceço do propo 't'eito' de re;eitar 'uma ou tõ

• Il::>EIA ORJ:OIN� .' contfldos da. d";ta ela enLré- rli:mte; b) 10cRlização do das as propostas. de<;deAs novas ediflcaGôes
'

' "

ga do bem locad,..,. P�'I'q�r'l..> bem' auê nl'ete'1de, hC'l. ":'; nlle "SSl''1 en+'t>nda �onve-• compõe-se de' 8+6 qUlt!'�'Js Pt: SUgestão apresentada. fo unko -. Admitir-s�ão '

cf Pre�o oferta0.r> -pela 10- n!e!.1te aos inte"êsses rll'l Ad
.. COT'fort�vEis, destJT'a�os �V pelo pres'd�nte da Asg"c�'l pro�ostas p�ra locaG�� p:m cà,çÍí::l, compreendenaq o minist:-acão; 6)' -"-" \ Fic'lm

,'" II
clus1v:amente para estuda!! 'ão de Éstudantes, Enger- prazo sUlJenor ao, menC:lO- valoT integral da loca'çã � e l'ev('�"c:l.qS as, dis'1')si�õ�s;; tes, da' 'Unlve'rsidade. As man pode ser' resumida :7a nado' néste; it:e..,,�' ?�ó, � condiqões de pa!lam�nto; em ��T'1t,rárh �O ,de l'1nh'1

,.-!' grossll:.? p'ª-re:'les' e o �lste- s,gúirte maneira: os �io t.tieniQS,,' 'seM() aée'it�s d) prova de aue nãf) �é de- cre 19115 _ J"Iuro_'.J:;1)t!;nLice: .

�a, .de 'portas duplas, t� r- pl'letários d� telrepós/'; 'e,l'U "desde due' a p:ro1'r"'!,,>�ão vedor às Fazenda� 1III'iUlj i· Linhares' - Secretário der na'tti 'es+.as ,_'epen'dên'�;as, cida �es ,.,��iyetSl���ial); C?:_> seia _ -itâ��.d.<\ conventente' 'paI e Estadual; e) d��k'8-
.

Administração> : '. ',,', quase quo �. riT'ova de �;,JPl �.9{,�FX;�I'�ló,'r�"I'Marpu��?, aos ',interesses 'da Pre-
'. '

� NiJ:1ilÍ�m" lrcomocla nin-
.. Q:;�sM� e. ,n�rms�adtrpo,'e:,:,!,"feitu!'9 Mtmin;11al; 3) As '---'--'-' ----.-. .. __ . ':,j,:;:;,:' _

g-,,�m. O aluguel. mÓ.di�d., 'd�'ohter viü';ti;,-ap�à,ti.'irt'l prop�stãs"',�'.nã') cnnsima-

_.�.
'

, de 65 mareos-m·el"sa· '''.\�
'H·'·',",,", . ,"

"·�ni'.�,i-:;':r�-, ��l1i'�' na de· rec�l"'a ·-'�> .... lJlot.n·fRb P�::CD:;\un,. '-rC:Ar� , ..
'

. - ,- ,i;I
.'

. ��J. � ��� p..� to -,.,-. _. t �I·....c:tk� -,LI I� � � r:-�1. ri[lIt <"" �",-t r j
-. \�or.é�::-· ��,' I' -'. ..., -

,#. ,.\_� __ "
�

.'.,p . l'

""tI,y ./� I. ,�M' I ):'i_ -i�4i'� .. «i�="�1".'�''"'<''4�,",,, r::
• �- '"I,: ; ......y ... ",

I .,. ,.-, ... '''',/'"' 'c v.",, 't i,' \. ".�" ""',,,', aos ilh�lXo�-',�lac1f,).®t.lo.s':�".'"-",,, ' . .

. ",
..

_

::, Q$ Si\ryi��.:�e: l;m\j��}1it�:':<c", .�r,�:��e '��IXl(J4p',,�,g,. para 16��ãÓ� 'ri� �P"��i:1',S\�.\�S.;_ lÇQ� presente e. na ccnform!.�ad_e· �9 artigo 26 ���,..,
i'"

'. ql'artps e ,'das :partes' ,é� -

mÍlll!'-: eOlll-��';'OljrlgaçãO"',}de, tUado no" cais R,l>lMió' Est-atutos
.

do HospItal .e MaternIdade sagr�da Fanulw
,

munS_ Oada: quarto ten aG!ugá-lo�por' preço modl- Ho;n (Miramar) _ Cr$ ..

ficam convocados os senhores sócios contribuintes pa.• 10,5· metros quadrados' e,
.

co, durante 15 anos, .ol ,es- 2.000000 (doIs milhões de a Ass,:mbléia C�eral Ordinária a, realizar-se às 20 horas (

, muitos possuem vara"da�' tudantes universitários. Es- erw:eiros) na primei.ro W'1 30 'do Corrente, na Casa Paroquial do Estreito, áf
II1II e saca:aas.· Na sede desfá ta seria'uma soll1cão .;lara, ano, acrescidos de 50%

. de elegerem, por escrutmio secreto, os 7 membros da Di
li' "aldeia" há' ��rlas sa1as a falta de habitações �stu (cincoenta por cento� p-m' retoria para ,O período 1965/66.
• de le�tar e rie repouso, COll" dantjS atualmente observa- � a� ,seguinte,' calcu- FlorianÓpolis, 22 de ;unho de 1965.

• aparelhos, d-e televi�ão, tf\- da na Ale�à'l'lha'�dental. lalldO-SE! B acréscimo, sem. HERVAL MELIM Secretário

II1II' cá-discos e pianos, be;n et:, O estudante. teria Um �ittar pre; sôbre 'o valol" da loca-
'

�'y ,

II' �o bibliOtecas e praça� de to, o proprlet�rlo uma ren �o do ano lmediat"'me""te
, '��;,' , ; Y��/:.':j. ':'}�: ;�%iii�-:---.-'�• �Sl'orle.

"

dà ';etermipacla 'para '1 a,- �nterior: 'ParI! lbc9.G�o . dO o'. ,- ' ". "1." •

�::.r"1tII1II 'A a"Jlli��o ne'!ta 81-. morl!�8�ão ?a� d,���8��.�. bi-édib iSft.1l"do n" .T!!:dlm Insfituhj�:-g!1rsf:fêJb ��ei��flosoHa t
II' dela" dErpe,;rJe do prp.�" :li C(lJ1s+ru�ão -e· o Estado �'!O oliveira' Bello (Pã,o Ként) •

, CONVOCA, CÃOm«Mo de cp.rtas CO"dl�5·."
.

t10mizarià as dota�;;ps ('3 - Cr,'$ 3.000000 (três milhões
De Ql'dem do Sr. Presidente, cunvoco todos os senho-II1II ,bãsicas! 'inclusive o 0_a"�{ler da vez maiorES para cons- de cruzeiros) n' ') primeiro,. '

II' res membros do Instituto, para a 'reunião a ter lugar no
II1II ano. sofrendo os mesm0S

dia 2 de julho de 1965, à:> 19,30, na Casa Santa Catarina.II' acréscimos que os men')io-
Na referida reunião o Pe. Dr. Evaldo Pauli pronun-

',' CONS'ElHOS !DE ,BELE'IA
nados da alínea . ariter:i"r; (;iar,á 'uma palê::?tra subordinapla ao tem!;),: "TEORIA FUN·
Para as dependências loca- DAMENTAL DA ·ARTE". �'."

R E h
. liz�d2s no Mercado M'mi-

Florianópolis, 28 de junho de 1965 •

" ecel,'ta para as sp· in as.,.' cipal, que fazem frente pa- EDMUN.LJü Ala'l.L;10 lv.iV.1"(,_I!;lH.A - 'Secretario Gerar
ra a Rua Conselheiro Ma

1.!l-65. '.
" fTa:! Largo da Alfânrtega.!J• Dr. Pires não resclvem o.,problema. Çais' F't'ederi�') J?,n"g'-,

II1II . P:lo contrário,; agrav,tm- Cr$. 2'i 000 (vinte e cin�oII' A acné ou espinha é um.a no. A expressão' das espi- mil crpzeiros) por met'l'o
• afecção que todos conhe- nhas ainda é �ais prejudi quadr?qo. no priMei't'') ano.

• "cem. COllstitue o ,desespe", cial pOis o resulta�o é que acrescidos de 50% (c;ncoen
ro dos JOVEns na idatie d03 a pele fica toda 'marcada t9. por cento) em cada pno• quinze aos vinte anos. com pontos arroxeados e. seguint.e. calculando-�e o

•
�

Localiza-se de preferên- cheio ,de .depressões. acréscim0. semure, sôbre o
cia ..o rosto, peito e cos�·as � ..gim�s alimentares, va valar da locl:lcão do ano!I .

E' um mal que não mata cinas, antibioticos, reme- imediatamente anterior; pa• ningu{;m mas traz um tre- dias para o sangue e, glan ra- as dependências locali

_, mendo complexo de infl'tl- dulas de secreçãõ· il1tema zaMs no Mercado Munici
orlàade., E o pior

.

é qu� não !)roduzem o menor. e- paI, que fazem frente p"ra_ uma das partes mais ati!l- feito'. O mel'mo em rela-
o logradnuro ex�t.e'1t.e p.n

• gidas. o rosto, não pode ser ção a 10çõ�!S ou cremes de tre os prédios do Mercado

.,
escondida Ainda mais: as beleza.

- Cr$. 23 000' (vinte e tres mil
espinhas frequentemente A solução do' problema cl:'U7,eiros) por metro q'1a-, deiXam dca'trizes, marC8.S da ac"'é reside no cOmt-n.t.e drado' no primeiro an"'. 5'1-

� essas semelhantés às de va "!t 01eo5ida'de da pele,' e. isto frendo os mesmos acrés')i-
nela. . é o que se consegue satisfa. mos que os m�nciona<i"'s• toriam'ênte tem o empre- alínea 'anterior, red112:indo-

• Qual a causa !la acné? go ela Tã�iot·�rapla. Em o!- se em 20% (vinte por cen-

II1II Antigamente hav:a. uma· to a dez sessõ�s, feitas lD- 'to) o aludido p�o T'!1�"i-" certa controvérs!a a resp=i teiramente sem dor, O f'X- inp, sempre aue o r.<lm" de
• to dO$ fatores capazes de ce"so de gordura da pele .

negócio referir restaur"n.
t!II originar a 'afecção sôbre a desapartce e basta, isto pa tes ou exdusivá veT1rla a

.• qual estamos ,escr:vendo, ra que' os cravos e espin.�as varejo de q.ênp't'os aIimenf.i-
�_. mas, hoje em dia tu:o lE-e tambóm sumam_

'

cios:' Pa.rágrafo 1.0 � O
� acha' esclarecido. Não se't'ldo· ncssivel f'a- prêço mínimo fixando' pa-III' A oleosidaçle da nelE! zel.' a rarl,loterauia, deve-se ra a locacão rln l,lr,sn;",' si-• constitue, sem a menor aú evitar focar nas espinnM. tuado no Cais F,<>'l'ino
,

.

vida, a unica respo':1sávd. oôis trafainentos mal fei- Horn (MiraMar). SP,l'o\ Te

iii Aliás basta observar-se que tl"S além de' rãp rl'solve- du?,idn em pronornã') ao
.. é por ocasIão "da puberda- rem o assufJto acarreta'll, Que se eJisnllser o orop"'nen

• de, época do apareclmCo1to n1:a1'1>8 maloTes.' te a investir na refonna do
.. das espinhas, que a -oe1e Nota: - OS 110SS0S leijo
; fica gordurosa. Sôbre,o ter r!'s ooãet'1io solicitar' qual- _

.. Teno sfborreico apareci''ll ouer' C01"'Sêlho ,sobre (> tTa-
III' em primeiro lugar os' cra- ta;melÍto da pele er cabe lés

- - -

• . vos· ou pontos pretos, a, 1m médico' espec;'alista Dr .

COMENTA-SE que' lla • 'logo 'após, as' espinhas. P;re's. ii rua Méxicó .31 -

"Ilhacap", haverá feirá das •
Agora. vamos ao trala- Rio 'de .Tanéiro: bastando

m é'n to e''t'Iv',ai: õ. presente, ar4igoToalha$. . ....
.

.",...".!'" .,.,.��l;"é�
II cJ>��I;�a;i;;dZ�adis

...��l�l..��;p.Ii:����e;t;;};;:;�e.o..

SEGUIRA; hoje :pata 1".1"
barão. o CÔinte d� :5:; D. Na
tal - AliniTan:te. -;, Aut'(;o.
Dantas

.: To�res.·� acoIDi>.s..: ", ;:
nhado de seu �igterite ---;

Comandante Hugo' ,protó-" �

genes Guimarães �,iio .Y�� _

pitãú . tú�s . 'PortOS .�
.. Co'"

'

mandante 'Heitor, Plei�iti
filho.. N:aq�:El� Cida:d�, :p'ar
ttcíparão na comitiva til),

.

Presidente' Oast'!3�o.' �!�rlcd..

.� .. ,

.À

Alemanhl -:'.

I •

FOI 'hôme��geàdo' on
tem, com Um :Jantar: I:la
churrascaria' "Únd�êap", '. ri
jornalil?tl:!- " Domii3g'os :

? Fé'· \
n'àndes de Aqúinq que"cóm
pl.etou Vinte anos ,qe

.

Sé%':
viços neste Ínatut,hió.

;' "
Cl:RCULOP- na' "Tlhacap",

o Sr. Nilo' Pepe
.

Tubino �

Oer.ente ,Reg1ol1al SÚI �<l
R.::min!!t6n Rand do Br:L
sll S.· Á. .\.

'
.'

,

.,'

-

- A ACADEMICA de Di':'
; ". r�itô --- Ltticia, Largura. na

i'" npite. de quarta-feir";l. �ecep :t,
- O ROTARY Clube' do ",- I,. dohou. convi�ad'aS c()m um <

Estreito, �lqje �à p.oit,€ '�sb, ..
>,

". �egâ:nte jantar '''am.�tic,!I.�
rã reun1d'õ· .para o Ja:atar" r

0,.
:i_J, l1àH,> ctn �Ua.!' �resldêI\���' ,'.0

F1€stivo de,. p.osse da .�ovfi'· . ''leu' maior presente to. um
• Diretori�, ,no clu?e {:6?e ,

-

��;. I,. "F"Qk"�' que recebeu ci_e seu�'
�a.neil'()_". 0, S17: J��ryB:r;)'I��-:, t_ >:,

'

:'it;�:",:, :iPf� .. ,:� $r�. �r� Herme-
lim, receb�rá::.à.c;·"rtm.Q' ..dt!,. ',' " ". ,'",'�','

. '-.- 'a t,Marta'> ',<,;
,.._ _.....:...:.i:U;�.':·'1-··: I'"
C' ..e".<n:���' '.

Scholz �aiâ.' ..

'

<.
'

SOB a Regência do Maes
tro Aldo Krieg�r, a Ass�à.
ção Coral' de Fpolis, an:a

nha � q()�ngo estará' se

apfesentand9 no Te·l.tro
"Al'V'afo "e Oarvalho". '

AMANHA � - dezessete
horas .. no aJta·r da Cat;t)
dir�l Met'ropoUtana, será
reailzado o Enlace Matri
monial de Eliza-beth Fon
tes com . o Dr. 'Altamiro
Phllippi.. Após Ó, ato reli
gioso, os convida/los �P't'ilo

tecepcion'a-dos liJa residén,.
cia rlos. T)S!'s rla. "ohra f:::r.·
e Sra. Ministro Paulo Fon
tes

.

(Ada) O serviço de
bFlT'''' e"11ã CflT'!1 a rf>.STIO"l

sabilidade -do Sr. Manoio
Rimbau.

O Clube Doze de AgÔs:-:o
promoverá amanhã a "ua

·

tradicional festa de Pedro.

CHEGARA' amanhã,
em Tubarão o Presidente
Castelo Bra.nco, para inau- .

gurar a la. Usina da So
telêa. O, Governador Celso
Ramos, acol1;lPanhará o

Marechal Castelo Branco
naquela Cerimônia.

'NA' "ILHACAP!', tem gen
te' aguardando o inVerI1')

para lan:;ar os, blusões, de
malhas para hómens com

i"j!a,.oorés" bOl'�ados. ,.Na
Europa está se usando

· m,uito. Aguarelem ...

, '�'f

EM Brusq� o casa;l iqr
naiista J.airite MeridEs, re�·
cepcionou Cdm �m. CóqUi
tel; em oom�mora� :ia
aniv.ers.�6 do" oÍbroâi "-0

. MUn;lclp�o·i.
.

": � .'
."

!','
"

.,'
.t"

, "NO Mb.ràca:niizfhhb, <11119.
nhã será, eleita W&8' Bfã.;.
si! 65. Não será sul'pi-�s:a. .se

.

MisS . Gtuj.nabàra, for,. ésco-
1hida 'e'ntre 'as ttês priinEH
ras cOwo áContece Wos os

anos Vamos tórcer por Sô
nia Maria de Souza Pinho
- Míss sta. Catarina, qlle
tem condições de conse
guir umk ótima classific&.
ção., Acrédito que ela fica
,rá entre às oito finalistas.
yA torcida naqq'€le concu;rso
influi muito, Bahia e Rio
Grande do Sul, també:n
estarão bem representa4cs.

. O CLUBE "8 de' Janeiro"
amanhá recePcionará llss')
ciados e convidad�s" ó!ita
a, festa que terá coinQ à
trac§o o desfile de 'Mjss
Fragância,

O SR. Alri11ro Caldeirá de
Andrade, é o novo Presi
dente do R6ta'ry Clube de
Fpolis.

A ORA. Maria Lirna Ic6-
, .

"

n:ÔllllOS,. residindo no seu

n(lvo apartamento no'Etli- .

ficio "don'a Conceiç.áb". .,:la
assumiu às funçóe$ de' re
visora do Jornal Rà.dat na
Sociedade.

Dr" Norb6no �iernay
ClRURGIAO DENTISTA

I

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
Dentisteria Operatória pelo sistema de alta rotação

(Tra !llllilento ln :rolor)
PRóTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA
Das 13 (is 19 boras

Edifíciu Julieta conjunto de saias 203
Rua .Ierl,nill,o COt'lho. 32!l

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

pnOTEJ-� SPUS

OLHOS
"

lIse' óculos I

bem adaptados'
./ .

atende,nos com p.xotidõo
, suo receIto de óculos

ÓTICA ESPECIAlIZAOt

MODUIiO LABORATÓRL_
,

CASA AlUGA.5E
'Uma casa F!m CQqu21rc:s,

com ado o confórto. Tm
{àr Bocaiúva, nf 'i3

. '

1_','

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



líncoln
Nova York (ORBE-

PRESS) _ Uma, medalha
de ouro, cterecída pelo, j.o
vo rra. cês à esposa do Pre

sidente "Abraham Lí-icoln

logo após a morte do grar
de' eS'8,d's''1 r-orta-ame-ír a

1"'0, s ....r ... .,�u 2;i s: }I'açâo ria.
ra a, :'$táh'a õa :"iber 'a'l':,

Doze de Agosto
'3/ FEST� JUNINA. - Início às 22 horas"
9/7 Orrl11"stra "FANTASIAS DE ESP.c\NHA;'. .: ttJf

cio 2$ 22 horas.
1 q /'1 �;!'J';Ol'lTR.o DOS BROTINHOS '�. Iníeío 'às 2]

horas,
�'!ES DE AGOSTO'

1 /[' F 'r � ,wr 'tO DOS BROTINHOS .:_ Ap.esenta
ção (8 Ú "'1 " ioha do Clube _ Início. às 21 horas:

'

8 I", C 'U-,,?' SCO DE ANIVERSAIÚO NA NOvA, sÍll'
DE.

12/8 T 'rTr-M.A!_� DE CONFRATEENIZA-ÇAO .

°I"
,.

1 �/!l
. P '\ILE :iJE ANIVERSA'RIO. _ ):nfpo .às ,�� BC).

r8s. "

('''j'''Fr''T�,(';;f') - Para as festas tj(}S.�f�� 9/6 "....,;. in
- 9/7 ,,1 'o 'FI,(',;crvas de mesas na' 'Sebretatia: db' �lu.
be (l r�v" 8&'e) _

, . .

As ii".
.

rr"s pa�'a o baile de Aniversário d'ls Debu.
trn'n, E' 'y :"i 'IT'YJteterivelmel,te no di$] 31 de julho

.

.

r'" �
-

q ", o C11urrasco e Jantar de cOnfraternlzaçãe
insr r c" r" < "rdaria (Nova "Séde) e Bar do, Cluhe

TELEFONE "

rn�')-''')'1''' "eq te'e:"eme 3273 das 8 àl';· 12 co Wilmar.

30-6-65

J'�f/' � r r: '""ATEUTEC'
\

�<\_,J.\) L P It J

;�:d�! dr. propriedade
Jndus1rifll

Re, st.ro dI" marcas patente� de inven

;'II,ão l" ,r ()r\rre��l�: t!tu·los de f'st�h,el(�:�j't' •

l1C .lo iélS frases de oropr-ganda F- mar

f •

'29 anti,F.
Floria·

r"-
r ente Silveira

e L. ..... 8. Rur'll Willis em perfeito i!stadf'

.tJ,

Rua São Vicente de Faul 2 (.\grn"'s a

;11 i\.sternide [on(' 241fi

Vende cor

a rUlJ f rlo' PJ

OPORTUNIDADE UNICA
ela melhor oferta terreno com 346 mets.2
'.ielo (Junto a Av. Osmar Cunha) em zo

na ré',j "'"'r'r>';11 com calcamento já iniciado.

Tr?'ar com s .... Jorge Pinheiro na Prefeitura ou na

'::âmn r" Lv'" 'llieipal.

------------------,------

� C·'ld' "'�:!r� cm, oquelros
Vp.n:l.e·so 6�i''TIP, chucara com ml3.gnifica residência em

CC::'l.:"il''1s (')!,1 ce�ca aproximadamente de 50 mil metros

quadmà.os. Tr'''Itar no local com a sra. Vva. João Assis.

-----'-__';" ---"",�.-------------

ERRENO
.

OPC !' �NiDADE: Vende-se um Ter-
reno inido do Asfalto Barreiros Frente com

a F�Qeral furdos, para a Praià. Negóc-io à
V�ta.T ratar Rua Trajano, N. 43.

,

ALVARO, TEp.TRO DE

I.EMPORADA ,oFICIAL

Inspirou a

Quando a notícia de sua'· dos".
morte: foi conhecida em

1865, .êsses cidadãos rran

ceses a receberam 'com
uma tragédia pessoal. N"s,

sa época, um jornal da· pro
víncía,

.

"Le Phare de La

Loire", sugeriu uma corita

'pública no sentido de' ser
ofertada' uma medalha de

.ouro a sra. Lincoln .. E;n

poucqs . meses, . 4� mil, rran
ceses

.: contrtbuíram pa';':1, 'a

coleta . dado dois centavus
de dólares cada um, pOIS 'a

Idéia era que a medalha
representasse meSIT'O a CI,n

tribuição, modesta, porém
sincera, do povo.
A 'emoção dos francesps

que concedeu a id';ia: "Di

of.Erta da medaU'a de, ou
ro foi expressà nas ;J·ala-

Estátua da liberdade
vras do jovem jornalista
que concebeu a déia: "D'

ga à sra. Lincoln que nes

sa pequena caixa se enCO�1

tra o coração da Franç:l".
Hoje: a medalha de JUl.'O

Está na Biblioteca do Con

gresso, No . anverso, há
uma· efígie de Lincoln ro

deada pela seguinte inscri

ção: "Dedicada pela De

mocríeía Francesa a Lin

coln, duas vezes Presíden

·te "eleito dos Estados Uni-

, ,

As sementes da Estátua

da" Liberdade estavàm IJtiLr,

tadas, e' começariam ao gel'

minar no mesmo 'ano.
.

No

verão de 1865, Edouard Re

né Lefobvre de . Leboulaye
advogado, autor e gra!ltte'
liberal francês, entretinha
hóspedes em' Olatígny. pró
xímo a Versalhes. Entre

seus hóspedes, encontrava-
se Q escultor,Barthcldi.

"

;LaubcJaye talava dos tra ,.

dícíonaís. laços de amizade

e compreensão entre a A

mérica, amante da libel'clr,

de, e a Fran'fa, ansiosa de

liberdade. Os prlncip;'Js
nOll'te-americanos de vid'a,

liberdade e busca de feli

cidade eram, a seu ver, os

--------,---------------------------------------------__---------------

�tália empenha-se' para Que os bloco,
rMercantis apóic-m o"Desanvolimento ',r�1

·L�EMBURGO, _ A ltá na oferecerá um elemento

lia pediu, aos 13 países in- de equilíbrio _ acrescentou,

tegrantes dos do'is prin("Í
pais blocos de comércio NI

�pieu� que favoreçam G

progresso nos pa1se,s latino·

'americanos. O chancel,er

italia1"o, Amintore Fanf:i

ni, expôs sua' platafo'rma
na sessão t'fimestral do
Conselho de Ministros de
R e 1 a rões Exteriores .da ve constituir uma neg::tçJ.o .;..,__� � ;,_\"_,fJ7 _

da Aliança do Atlântic().

de

UJ1iãn Eurouéia Ociden ;;al
(UEO), formada pela In
rlat,n't'fL Fra"ca, ,Alema
nha Ttá1ia. Holal'da. Béigi
(''1. e Ll,lxembur!!o. 'Fa"'iani
neclarou: "Rec0mendo, aos
ministrc-s da UEO, inc!usi
ve ans seis. países do Mer
cado romum e à Ing'later
ra, membro infh'e'1te da
zopa "'e livre com6rcio' d'a
Ruro1"a aue, urpstem 'l.t.�ll
,,�o p'�nec�al a fssas zonas

f' a�!'tp.m medidas aue fa�
vareçam e· estabeleram
uma coope1:"arão ui:ov�itosa,
com tais u'a;sps". O chà'1-
celer foi auJaurlino por to
dos os delp!!anos. Ullicam"�n
te o secr.ptário de Estaria
para Assuntos Exterio'!'r2S
da Fran�a, Michel Habib
Delopcle, mostrou certa re-

famosos símbolos dos Es� Paris, ao Ministro. norte-a- o domínio do Imperador
tados Unidos, localizado na merícano d'a França, Leví : II, um grupo de Líberaís
entrada da Baia de �o"a P. Morton, da estátua, que .que acariciava a idéia de
York. tanto tem a ver com a vi- liberdade e que ansiava pe
Foi Em 4 de julho de .. da e a obra de Abraham Ia que incruenta da monar

1884 que o Conde Ferdi-, Lincoln. o homem que q.e quia. Outro grupo de cida
nand de Lesseps.. co-srr.i- brou os grilhões que acor- dãos, franceses achav im
tor do Can�I de Suez, fêz rentavam um povo, abulm com uma república demo-
a entrega símbólíoa, em do a escravidão nos. l!;3ta..' crátrca: para ampr s Lírico-

dos Unidos. Aos 'pés da �8 representava, do outro la

tát�a qa Liberdade, oràtí- do do Atlântico, a líberda
camente coberto pela orla de e a justiça que deseja
de seu manto e invisível vamo

maioria . das ,800 'mil pes
soas que' a .vísítam anua. �

mente, ',jaz 'na realída-íe
um grflhão partido, símbo->
Iízanrío o, rompimento dês
ses laços \,
A hístórla da Estátua da

Liber1ade - 'os aconteci
mentes que a' inspiraram
e os sentimentos, do povo
frances - remonta aSSIm

a muitos anos .. atrás, exa

tamente ,21· anos antes que
o esculter 'alsaciano, .\U

gust Bartholdt.; a ,28, de o u.
tubro . de 1886: descerrou a

bandeira da França que
�obria a' estátua. inaugu
rando' na Baia de N'wa

York, O' mais famoso mo

'uumento dos Estados Uni-'
dos.
Na e!,oca em Que Lincoln vi

veu, ·existia na França, sob

serva.

Em sua longa e· firme
declaração, disse Fanfam:
"Nossa' :!untribuição a;) li
vre désenvolvimento da
economia la tino-american:t
também facultará a for
mação de poderosa classe
rural e da classe méjia, tão
necesEária para !lS países
em dssenvolvimento, -a fim

.

de consolidarem sua estru-
tura social e reforçarem
sua instit�ições democr�i.t.í
cas". A presença ' polític;a
'�conômica e cultural da

. Europa na América Lati-

f
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A 'Europa não deverá 'com

. petir ou substituir a 'pre
·sença dos Estados Unidos,
mas a Europa tampouco se

deve ident�ficar com os Es

tados Unidos na América
Latina. A ação européia na.

Amética Latina- nlmca:� de-

Disse que a ação "a Eul':>-

p'a 'deve manter s"u cará
ter independente, que Sê

ria recebida favorà'Telmente
e lhe daria a ,autorir1au.e
necessária para r1.efe'lr1,er
cs elementos posi"ivos e

construtivos na politica que
os norte-americanos :ns

tentam na Améri c'a-L'ltl
na. Fàntal1i afirn10u que III
a acão do.Velho Ml'ndo e a III

nort,e-americana na Amé- •
rica Latina djeveria ter " •propósito comum de au- lIfII
mentar o progresso da m- l1li
tegração economlCa que_
Ja se InICIOU na Amériea l1li
Central e na do Sul. JII

-
. Ao se referir às relações 4
comerciais com os oai <;(;S III
'lat�no-amel"�c!llnos, Fanfa- _ni declarou: "Não devemos
esquecer que êsses países �
preferem, n,ãa sem razão. �
colocar êles próprios sellS I!ll
produtõs antes que serml !III

aju-'ados" Ao cha'uar a_
atenção s·Ôbre os probl€- l'lI
mas latino-americanos a

PI

seus aliados no Mercarb�.
Comum e 'a Inglat"rra, lí
der da Associa:;ão Europeia
de Livre Comércio,' Fanfani

do Corpo
de' Bo'mbeiros

declarou que desta forma

cumpriria a promessa feit3.

no mês, passado, no Méxi

'co. Acrescentou qui'T os agi
tadores ,comunistas na

'América Latina sempre es

tavam' para explicar ,todos
os movimentos indep'enclen
tes e nacionalistas que. <"2

apresentam.

" .

.

mesmos obje�LvQs de "Li

berté, agalíté e frater j

da França. "Aí podemos en

contrar a base do se-rsí
mente norte-americano' pe
los franceses. Se fosse er

guido um monumento ncs

Esta dos Unidos, em hom"!-,'
nagem à sua Independência
creio Q�e êle devería ser

'construído à base do ssror

ço comum, de ambas as na

ções" declarou Laboul tye
Em 1785, formou-se.a U

nião F·ranco-Americana pa
ra levantar os fundos n<:!

cessárlos. Milhâres de P",<;-'

soas contribuiram, levan

tando-se 450 mil dólares.'

Bertholdi começou seu ti a

balho. Gustave Eiffel, cons

trutor da Tôrre Eiffel, em

Paris, 'projetou a estrucura

da estátua As oficinas :la

companhia' Gaget-Gautríer
de Paris aumentaram e

produziram o modelo ríe

Bartholdiã Pesadas In"
de cobre foram prensadas
e moldadas para se 'ad I 'I a

rem às 'formas. A esatna
consistia de uma cooe:cu

ra de seções de cobre li'1a
das por meio de juntas e

reforçadas por faixas d�
ferre, Leve. embora dura
vel e forte, podia ser :i .-

Pergtmtou se a Europa
não dõveri'a fazer alguma
coisa para encarar os pro
biemas complexos que' agi
tam a América Latina, on
de a cris? dominicana re

presentou nôvo e .sério sin
,toma de alarma que iJro
vàvElmente não será o ul
timo,

montada e transportada
sem dificuldades.

'

Apesar de não ter fica
do pronta em 1876, o

braço direito, empunhado
'a tocha da liberdade, ':0i
expôsto ria Exposíção c.o

Centenário, em Filao,"h
e em Nova York,
No' dia 4 de julho- de

1884, data da Independên
cia morte-amerícana, a

França ofereceu 'a es: .. -a

·aos Estados Unidos. em "(')

rímõnía realizada em

ris.
Os Estados Unidos

pr,_

vam construindo o pedes
tal,' também através de eh,

ações públicas, e 'a 28 fie

outubro de 1886, Barthoidí
a 45 metros de a"r'tura ,",e�-'

cerrou a bandeira que eo-:

bria a Estátua da Líberda
de, tornando reais as p,'..Ja,
vras existentes numa r.,'�

dalha de ouro, concebi la

pela França 21 'anos :'1.1:-<"S.

!'

.
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Rua Santos Saraiva 46 - Estreito - Local muito va- •
lotizável - Casa de alvenaria - c0l}strução esmera- •
da _ com 2 salas _ 3 quartos � cosinha - banheiro •"completo _ quarto de empregad'l - garage ao lado

...
- Pagamento: parte a vista.< l1li

APARTAMENTOS �M CAMBORIú

,
.

Super facilitado - Prontos para morar neste próximo verão apenas poucos

para vender - Plantas e demais informações em nos�o escritório.

RESIDÊNCIAS

Ruá Dr. Odilon Gallotti - Mon'O do Geraldo
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Casas· _
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Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros _ Pe

quena cas'i de Alvenaria construída em terreno trian

gular com 20 metros de frente yara a rua principal·
Preço. especial de Cr$ 2.250.000.

Rua. São Jorg'e - CaS'! desocupada co;n sala - Living
_ 3 quartos _ banheiro _ Casinha _ garagem _ Pre-

ço Cr$ 11.000,000.
,

.

Rua Antônio Carlos Ferreira 40 _ Logo depois do Pa- de madeira _ preço facilital;io - boa oportunidade. •
Vicio. da Agronômica .:...... Bairro ccrn CaIr. casas de co- Rua' Conselheiro Mafra 132' - ponto comercial ou re- ...
mércio Ele todos os gêneros _ 3 C<l,S<;l,S novas de madei- sidencial '_ muito valorizado - caS'! dç 3 salas - 3 l1li

ra _ Temos preço para as 3 ou para cada casa em se- quartos - cosinha e ,banheiro. •
parado a partir de Cr$ 1.500.000.' Rua Almiranté Carneiro - Bairro Pedra Grande lIfII

Ru.a JJvêncio Costa 16 - Trindade _ Vila Nova - 2 Casa de construção esmerada com 2 pavimentos ,l1li

casas de alvenaria _ desocupada de imediato '_ Ter- Térreo: VJlranda � amplo Li-;.ing - Sala de Jantar - •
iii rena de 12 por 30 .mts./_. Indicado para morar numa Bar com adegJl - e cozinha 2.0 pavil,nento: 3 quar- , 'h

e e alugar outr'l _ Preço a vista 6.000.000 'a prazo, com tos grandes - banheiro completo - 'Terraço e ainda 1,1

_ ::�::: de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ il.500.000 em 20 �C::rt:ed�a:�;�e�:�:ãO ���a �a;n;�:uida S;eni�:�iOm2.e ��.
�S:� � Rua Monsenhor Topp 5.4 _ Casa de fino gosto _ Bem Rua Bento ,Gonçalves 12 _' Imediações da. redação de

.

•
'\

construida _ Área de 154 m2 _ 3 quartos amplos. _ "O ESTADO" _ casa de alvenaria - 2 'sala::; _ 2 quar-

1 09 A· '?' - Living Super. espaçoso - preço e condições facilit'ldis- tos _ cQsinha e banheiro cómpleto- '- Preço Cr$ .;.. ,_

"

.lmV-Sr3fUtO _ simos. 6.000.000. •
lII!l Caca e .lotes na Lagôa da Conceição - No Retiro "- Salas no Super-Mercado do' Estreito _ Frente para ...
l1li Pa.rte a vista e parte facilitado - Entrada a partir de a rua' principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local mag- l1li'

_ ,500.000. S.llldo em até 20 meses, nÍfico para qualquer ramo de negócios _ Preço de •
.. Box - No Super Mercado ( Rodoviária) um box de ocasião _ Indicado tam"Qém para dar hoa renda de •

3x4 Íllts. aluguel. \
.

..• TER�ENOS �

• Lotes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont _ Avenida Sta. Catarina - Estreito Terreno ele 10x40 •Lotes�n.os 75 e 76 quadra 4 _ Área de cada 360 m2 _ mts. _ o melhor lote do Balneário.
Rio de Janeiro (ORBE- _ Preco à vist'l Cr$ 300.000, a prazo a combinar Cr$ .... Rua Professora Antonieta de Barros _. Lote de 207 m2 ,

PRESS-AN) - O Clube de. 450.000.'
'

_ B<J;rro Nossa Senhora de Fátima. .'
Subtenentes e Sfl,rgentos .Lotes no Bairro José Mendes _ Rua São Judas Tadeu Rua São Cristóvão .:_ Coqueiros - terreno de 20xlO,50 ",
do Corpo de B'ombeiros do' _ Lotes n.o 40 _ 42 _ e 44 _ medindo '10x27 cada metros _ bem junto á rádio da VARIG -c- Preço de "
Brasil compmorará seu sé-, lote. ocasião. •
timo aniversário, no di'l. 3 l'JlIlITO do, Geraldo _ Terreno de 20x18 mts. - Preço Rua Itapema ,- Bom Abrigo - TerreDo de 300 mts.2 !III
d� julho prliximo. e o l090. • de ocasião e a combinar. próximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12. �

da corporacão, aproveHan-' Lotes entr� Coqueiros' e Estreito - perto da Sub-Es- 'Lotes em Curitiba - Entr� Curitiba e São José dos •
do a oport,unidada para ho", tação Elétrica - Vários ·lotes a partir de Cr$ 500.000 Pinhai� _ Ótifll.'l l()calização - com 432 m2. ,menagear a cidade do Rio, l1li - Com financiamento em I1té 40 meses. Bairro Tarumã � alto da rua 15 em Curitiba - negó-
pela passagem do seu qua.r' No Centro - Rua Alte. Lamego 252 _ Vastissimo lo· cio de ocasião _ lote de 360 m2. ,
to centenário. As festlvicla lIfII te com 43 mts. de frente e á:-ea de 1.140 m2 � Equi-' ,
des 'serão realizadas nR S6- l1li valente a 3 lotes. Em Santos .- Próximo a Colônia de fétias do SESC u
de da Associ'acão �os Flm-' Rua Casimiro de Abreu - E.3treito ....... esquina de To-' _ um magnífiCO terreno. •
pr"ia"os do éom�rcio, cori t bias Barreto - lote bem plano, fácil de construir. •

. tapdo de 'solp-J"lidade de R-Id Bairro Santo Antônio - 'Barreiros � lote de 360 m2 Em Brasília a 800 mts. 'do Palácio Alyor'l(l.a-;
bertur�, às 2:a horlJ,s, e noi l1li por apenas Cr$' 600.000. de valorizf;!.ção.
te dangante-.

_ _' '�.....�_�.�_
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�-- Muito embora exista !JlO_ desdobradas na entiaace te vários anos contra com'
vímento em tôrn� d� ;'1- salcnfsta em agÔSLQ: o apôio int gral de tôdas
bes da capital no S21 ... .o ximo. as Ligas do Interior. Resta
de ser eséolhido um no 1':) ? saber se o conhecido ho-

qe desportista para OCUt,,�r Sabe-sé todavia, que Ea-

o pôsto �e Presidente .Ia jníltcn Berreta, um dos

:Federação .Oatartnense
. de tun=adores da entidade

Futebol de Salão, nas :]1'0- máxima do futebol de sa

xímas eleições' que serão Ião e seu presidente duran

. mern do esporte de sa.>.

de nosso E' tado, aceitar.
, ; a.nerite concorrer, às e·

Icíções !i .Iillllflj BASQUETEBOL
Décio Bortohl7.Z1 tos. Dorald .. sem condícão

rísíca e bastante gord
jcvou a base da e.xperl(·1.
c.a, rssdítandc em 3j�t1:
la "::s s:us ;xrs tempos
"rur,o entrou no ,e:;ç'-'

do tempo, e -ião co� segu, U

entrosar-se' com seus com

pa+hsírcs, qUI') àquela alta

ra, já não possuíam -naís

padrão de jôgo definUo.
Entretanto. quando o Par
TI' íras quis menosprezar 'J

adversário, a coisa píorcu
pa -a o seu lado, e o LPC
níco Harníltoi Platt, Iêz
S2�!'" os re iervas que f--;r.;ta-

1'::::111 em campo, ccloca.r do

de +õvo os tí+ulares, C,n>

srguiu .;'esta. maneira, ::;10[[.1.1
rar a reação que os dozts
tas esboçaram à altura ),OS

16 minutos do s=gundo
te'1"po. O nível técnico �la

pnU-1fl, foi bem pelo Iaio

paineirerse, enquar>to q{',
'0 Dozé procprau no entusi
a"NO e exp-:'iência de f>2l1S

r9 pazes, enl'ilibl'ar a n�.p.

lhor condi ão fisica do ',r..

t2. "'o'�ista. A !}rimeira fase
te::-mirou de 29 x 18, pan,
o 1:"8 'pejr�s. O final apre
sentou o marcador de ô;:: x

4fJ, corseguindo assim. n·

Fr.'.'1eiras dar' um pa,sso
la f,::'O psra a conquista do
títi:;lo.

.- O Campeonato Regio::1al
ce Bola ao Cêsto. cat=go
ria de adultos, já tt ve seuII 'Impresso no Maracanã é livre p·3H1 os

pnrfadores (Pc rrrte�rc da .� (ESC prímeí.ro turno termina :10,
e o Clube Social PaineirasI

�.'
conseguiu virar na ponta,
de modo indiscutível. No

Muito embora em jogos
ínternaeíónats a Confedera

ção Brasíleíra de DO�1,10'.·
tos, exerça rigorosa fiscflli

zação, o colega Gilberto

Nahas, em corresnondên
era 1 narticular a nós em ia

da, revela que com a car-

l'

teíra da ACESC teve livre
ínzresso nas dependências
do ,Es1:ádio r'e Maracanã o

que vem. atestar. o concerto
,de nossa entidade de elas
se [u+to 'a conre+eração
Braslleír« de Desportos.

[ôgo contra' os rapazes ao

Doze, com ambas as ·,-:'1.1r-,
mas ÍlF!ctas até e�tã(l,
mostraram que na atuaürla
ds possuem a melhor Pq�ü
pe dá Capital, sem contar-
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mos' com os estagiários do

Veterar-o. Para' a onrttda
acima citada, c Pai.:n,"'!T9.'l

apresentou-se com 511'3. l(,efaYS:2n�ú:o Gigante dn:Reluino i�,J Prfsidanle da fLF.S. sol'dls Pcença
-

por Mª,i'celllS" du, não passou de', um mo-
.'

Com· uma
I

paciencL1 bi:- Mas' no returno, com sua Q presídent.a da Feder.l.- reta QFe é o vice presiden
desta conjunto, -autêntíca nedítína, a díretorra Cí.{ equipe mais atrticulada.,· ção oatarínense de Fut2:')·.l te.
caixa' de pancadas, Palsándu, . está envolvida com. ssus bens valores en- de S:alão, sr. Mil:l:on Lemos Falando a nossa repor .. a

Mas os senhores' Arnian- numa árdua campanhi. pa trosadós, o Paisandu será elo Prado, acaba r1.e dar ev gein ab:.i�ott o sr, Hamrl

do PaUl, Dr. V;ral.t,er Air;hi'1 ra soerguerem o 'tradicío- . a grande atração da. 3a, 20 .

trada na secretaria da en ton Berreta que o turqo fi

ger e Bruno Malucher, .1"-. mil verde-braco bsusquen- na, Os grandes da 3a. zo- tídarte, de um pedido de li
.
nal do certame Teg:onft.l,'�'e

solveram dar 'l11elhOl:ljS 'lil- se. A batalha é grarle e e- na terão Que me::ir forç3.s cença. p.Jr tempo lndete"'nI rá di-sputa.d·Ó l1ormalm��lte.
as- 'ao "rnais querido". xige muita dediéa(_'âo. J\1as com o Pa,isandu em Br';,,- nado, devendo ,então pas'.;ar -. o

no entender des diretores que E,üãó Olímpico 'Tu- }cargo &:0 nô-.'o �residm,te
paisanduanos "a 'lida é py, 'Darrr;í;o e tantos out.l'QS E,n vista disso, volt.a [1. eleito, em ele çóes que ",� .

'Im embate ... que ao,.; ira irão por certo cai·r ante' os preil'-dência da .entIdade Sã tão marca�:as rara ('

cos aD'ate. Mas aos ioróes companheiros de Dino (;'3.1' lonista, o sr. Hf:.milton Rpr ximo mês Ge agôsto.
e aos bravos ... só ;_--)ode p- tCIla, Zezinho. Nadir Bar-- - •. ,---,-----.-- _. --.- -- --

:({alltar." E ta's' dirét:n'f:s do e ApEl.
são bravos e fortes.' Rnu'e

O jogador, estf, cül1:ian- as inúmeras dificuid,tÚI's

te de que a sua, pern seja, encontradas, podem.os ci- pajsa,nd1.'a1�a, voltui a C8.l1 U n· �.,u.n Its;d,� r�i:'l. N'�p. �[rt n�.� 6t C.�.:.·t,;� ri...n?comutada, podend'1 üssil1:. tar, a tabela ref::rente à tar a S8U hino "Ven1.e � ,." 'Vu � Y\h, U ....... ",UI U ..' U ' U

E,canco s5·0 as cores, que.

'rliCUlDf\DE Di: DrOJ:n O
.

devemos l'espe-itar" .. - '1ino
• • M l a\ LJ �

que rUIU passado não n�'tl: .r

to distante, -Era cantado C,..mHn: ....�c�f\
para comemorar, as ::a({a- U U� S\.O. UV
nhas. de Osvaldo, Wilimar A Direção d a Faculdade de Dire'.i:Cl (�a
Nasc'mento, PatrQcínio, Be

d d S
quinha, Xadeco, Julj'�ho, Un�iVersi ade e... anta Cató'rina cOniUmcí.t

Jorge, Hor:on, Heinz, D':cn, aos interessados, que o Diá.ric Oficial do, Es-
co e t:mt.ós outro!} atlHus

t d- d' 22 d corr,ente, rjublicou' EJitéli
que levaram. o Paisélnrlu 'a O, la o .J:

a� granc1e,s vitórias.
-�

estFbdecendo norm2,S para o inGre::: �ú na
.

'ld 1carre:,ra de professor d-s8ta Facu. a0.-:. na

qualidade- df ,Instrutor', das seguintes céülel-

Ihor" rormação, coloca-uío
finalmente em campo, NEil

que em outros encontros
O Paísandu, de Brusque,

paulatinamente,. volta· .a

destacar-se no cenárlo 6S

portivo de Santa Catnrir:l:1.
Convém lembrar, que nos

últimos 1 anos, o Paisan-

apresentava-se' como um

dos. valores mais pcsitívos
do êoni-Unto.· Marco p.ur';�
lia ior:'�ndo 'com muito Rl1

tusiasma.. soub e cori -' u. "iir
com acêrto seus capl''''l..a<:a
dos para a vitória. MaS, o

...._-----, .._�-------_._------ prir>cipal fator da mesma,
foi a ma"'eira como o ca-

recorreu da decisão
.

'

do T.J.D.
çula da FCR ·,iO.,;OU. Is+o é,
à base de contra,ata'�,.les
velozes, Tendo Adilson e

M:nistério da Educacão 'e Cultura
•

CeS3.r Murilo como bom; r1l

boteiros, daí para a fl'�n
te� o trabalho foi facHila
do pela velocidade de. Np.H

'E novamente a torcidaO lateral 1I;I:1I1.OeJ, 'perten
cente ao' Fig'leirens8 Fute
boI Clube, rJe:1 entrada na

3a. zona. Tal fabela foi elu

el, foi madra.sta para .t3 !;,s

peranças do Pa;sandu. O

Paisanclu teve 7 jogos 'do
• turno marca�o para im.T.
de seus 'domínios. Ora ..:on

tando com uma equipe re

centemEnte montada, () Pai

sandu. não consegui�l s00r8

pujar n�nhum de �Bll; ld

versários, nas partid;),s ,ea

lizadas fora de Bru3'1':c.

sec'retaria ela 1".C.1". de um

.processo, soliclÜtdo revlsi:io
do processo que Jh2 jmpu
tau lor.�·a· inativi!larie, por
suspensão.

voltar a in,tegrar ::J rlerlco

do Figueire!1s:, n.Q�) p� JX1-

mos eompromis2Ds do cl1: ..

be, pelo estadual. zül18. '.1111

e pela ex!stê'1cia elos �LTe�

messes de Aldo '.) D.)7,(,
sem banco de reservas. V:U

. se' em papos de arar..ha,
quando Pe"rinho, seu m.c

I1).0r jogador neste dia, f{:z
três faltas ainda no primei
1'0 tEmpo. Rubens Lange
teve que retirá-lo da qua
dra. e Picolé... ficou a lutar
quase que só, contra o." ra

pazes do Pail1eiras, na� bc:
las sob 'as tabela.s..Cm'li
nl:os anresli'�tava .. se bem,
mas carecia de meli.:.or

'Plt'eparo físico,o �ue oca.si
onou �ua aUf'da de 01'O;:!U
cão a nartir elos 1ez mi"'u-'
t()S de .luta D�ga-se que
�A.rla a .turma do Doze, se'1

t'll rjann's o ·ra�sa('o. Niê_',';'
c'o. foi o molhor marca-.lor
elo �oze. e a'1ôsar da sua

pouca altura, CO"'S�:ll'lU
vencer algu"'s rE'Qotes nue

dis!mtov. Corr'a bem lJa::-a

os CO)'l 'ra-a�'aqlles, mas

Os qU2 el:'tfveram em '1,

ção "sir Pail:eiras e que
IY'8.Ycara'n pcntos, for?,m
Marco fl.urélio 4, Adilson

10, Aldo 14, Neil 12, Ccáu
dia 12, C. Mllrilo 6, Rome,-l
4, Pejo D078 de AQ'ôto, Da
nilo Donald 6, Pedrinho 12
Ca,:rlinhos 11, Picolé 10,
Bru'::.o 'e Marcia 8. Os jui
zes com bons trabalhes,
fo"sm ('arlos lHb"rí o Erog
1-:C"1' �. 7'.T '1" Cl.� u'.-��o ......"i p;as.

;:'t'��2� ê�-:-� Jnq'O, a sjtua

(_'''i o dos d:spl'tantes ao tí

tu:o r:C0U Sf'."c',o eot't: ]1}

-

Tendo' a frent·�· ;'( f:gura
di:qâmica elo dr. Jorge Che
rém E' (lo en!:l;'li.ast:l Dalmi
1'0 Mafl'u, a Ass�'u.ção. dos

Cro�ista$ ESlJOl'tivo" de
Santa Catarina, comemorá

i. no ,próximo di). 21 Ce ju
lho, mais um 'lno de exis-

têI'c'a. Nesta
-------------------�--

de. os dirB'uores da ACE::C

,pi:ete!1dem orgmaza'l� um

extenso �)fQgrarr.:1. de fes

tas, 'comcmo�'ando assim

condigt'arnet3 a passagelr,
de mais um Rl'ío 'de h.lt3& e

sacrifícios.

ras:

( 5.a série) , Direito J uel

série), Direito Adminis

Direito Pe�al' (2.a séne),
( J

-;j ")," ser'9 ,

Dir'êÍí0 CivIl
carnaça hoje 111(' ..... v F<_J_��""f.�r2.C' o n \1" 20

lu"': r '''n7e C.f Ag;ó�to 1 1J

p: no 111gar Ca :-aya"). !' r

A.r '") '11J . ./\ � ?be1-g r'0 rr.

turõ.o IY'':!rra :1 segui�te O

cilir:o Cívll (3.a
Úatjvo (2.3: série),
E' ..... ,�,' D 1 "ti"e COEO.l.ül2. .-'- o 1 , ..�a

estádioHo'e no

na preliminar o encont:·o

e:1trs Bocaiúv8, x RodoVlá
fió em jôgo válido pela ois

puta do certa�ne de a:.!,::,'s

so enquanto que n'{) m2,:,cl1

de fur.do tererlos Doze x

Cartolas,.

Catarina,' 'será inidada ,;

fase decisiva do camp').3-
to regÍ<Cnal (a cidade, <,t ..

gora conta�'ldo unica:11::;n
te com a Jilart.:cipa rio dR"

. seis melhol'ss ��"...1:pes,
A primeira rorada m��ha

--.-

f C F (' F!'{l('ebnRp. �.n""�r-m: tlnt'1c:i-�li • aJII .I\.v�, �\w \.stJI�.,.t't..�� �:Jlil\...-.! "u'��

da
f'oz� x Car-;,va�a. -:lãit'\e:

ra� 'g Caraval3.,/e Doze e

Pa�_' 2��8S.
n_, l'C'j'" Á tt'do, até a

� /'

Floúànópo1i�. 29 dE junho de 19G:1
C.B.D.

A 6.1retoria da Fede:'Rçio
Cat'arinel'se de' Fute':lol de
Salão receb=u da secretarb
da Confec1eTação Bras]2i�:,t
de

.

Desportos tôda a :10-

t�llmeta'�ão conc,,;rnen1;e a·

realização do próximo c:.En

pecn'ato brasileiro de Il:,t2:
boI de salão. que deveri

� f. __

não recebia os la.pçan":.�;l- "r
-

�·18. amigss.
\!' I i h V .,.
V f�a aLLi,(H poaera V[f rnesmo

rioc'l c111 quadras de Flo-
Continuam sem',J mlu)ti- r:anópolis,

dos contatos 'entre' dirsi;')- Os e�,tendiment<os cami-
1'23 do Clube Doze de Agós nham nOrlTIalmente, po:'e'l
to çia capitàl do EstadO�.>' e do concretizar-se a exi!)i
mentores 90 Vila IZàf�U, �ão do clube campeão ,'a

campeão ialonista do Rio !ri'oca de 1964, em' quadrl)s
de Ja,opeiro, p�ra ,;úírl�··��i<.-lJ.� de' Sata Çat?-ril}a, Dq. pri
biçã:(}' �(),' famoso' G1iiP.e:�,c..a�-:,.,;.,m�h�a q'Ui!}z.Gnáde_���._

em py,erdcioD�'''''<lf''''r.L .... ,.\. ,

ser desdobrado na estaü')

Tóp�cos,' Rem �:k05
por Abê

4-7 -G:5
c'o R.iü Grande dõ Hort.e •

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

--------,-------

TERRENO
- x x x -

A Federação Aquá.�jca
de Santa Catarina aprovou

�·,'8egunda Regata Anll'l::;.

ção do ano, procla!l1anilo
vencedor o C. R. Aldo �,uz

nos sete pár20s em QU2 o

clube tomou parte. Apem',s

no. páreo r'e dOiS sem pa
trão nenhum clubo �e ius

e:-f'Veu. Como tados Sal)'�l(l

o G.R. Aldo Luz nessa 1'2-

ga1• corrlJU sozinho, IJC':;;
tE'. ''''ro martinelinos �C1110

'r:r:huelinos não com_!:�I''-?
cemm à ra:a.

Fm
.

c0DvArsa com a :1«S

sa reportagem, inform0U o

presidente c'a FASC que a

próxima Reg;a ta-A':1'maçJ.o
srr4, realizada na raia de

Saco dos Limões em nr)me

nae-em ao I::;ilra'1ga F.C.

que 1'l0 dia 23 próximo cú

m2l110rará seu aniversário

?3 fnriaGão Tamh::,m jJ\.13
�a informar que o pt'2Si-
e1' -'te do clubE ipirang'.ll'!l
,�J vai ofertar medalhits a

os vencedores dos sete ::á
r::cs do programa.

V ende-s,c um medindo 11 X 22 metros.

(Chácara)Sito a rua Brigade:,ro Silva Paes

da EEpa�ha).DO que d':;;; re�prit8 '1. taxa
de a1.·hit.ragp:1..".

Adiantou o conhecido

desporti�ta d" qne 1 dése·

jo dos clubp'f; de baixarem

a taxa de a\'bitra�em em

50% dificilmer:h será con-

seguido, poré'.Tl, flmüizou:
quem conversa se enlende'

ii
O Diretor . de Depal'�n.-

menta de Arbitras da Fe

deraçãço Cat,arinense ele

Futebol, sr. Faust.o CanGa.
indagado pela reportagem
t.eve. a oportuDidade de de
cla"ar que aguarda a l'Hl

nião dos clubes da cidJ.de

I f. -

t 1" fnlorm2.ç02'3 e�€ onss 4142.
ArnJa �nvh:fo O Brasn:

2 X 1 t{�bre a S!�écia SERVlfO SOe!?\L DO CO�t:R[IO
.

I
.

-SESC-
Co"nse'lho Regional do Estado

d� 5� ntrJ r�,t:' r� n�

/

a Snécta,. Cons�guíu o E:'9.s�1 má!:>

uma vitória neste seu eÜ")
pela Europa e Africa. An-

teontero contra
em Estocolmo, \ o ·sel"c.io!1 't
do auriverde venceu pP.!O
Escore de 2 x 1, sofrendo

!assim, seu primeiro gol, ::.ii
ás .o ponto inicial da <;0:1-

tenda. Pelé e Gerson lnar

'- x x x·

x x x -

CONCORR1!:NCIA'curam para os brasileit'os;
cujo time! formou assim:

EDITAL DE :Oiversos tcrc.edore8 e as

sochidos do H.iachuelo ma

nifestaram a reportagem I)

seu �born:cim!')nto pelo não

comparecimel1to a Taia, do
seu clube. Algul1s a lA f()

ram se postar no ater�'o c'a

Prainha para assistirem a

(lhegada d9s páreos. Ini'eiiz
mente, ficaram decep.!iona
dos, depois de esperarf'm

quase uma hora: é que fi

.caram sabendo que o Ria-.
chuelo não iria pa["ticipar
da regata. Cois.as que acon

tecem.

A nossa -reporta'1,'em teve
também corhecimento que
os t;reiJ1amentos do o.:to

gigante c?"ta l.'inense serão
reL'iej", "ns ;10 próximo sá
br> -;c -\ +q rde Disse o D:::,

p�" -,��" ',,1. Oliveira que
pretende (''1''nalar todas us

rel2'atas de f'm' de ano, r,

fim de Que ? corr'�sãb tr.c
nica. da' FASC possa trEi
nar o oito (;1:igante e ;',am

bém organizar um prog':a
ma de treinamento c&m
vistas ao Brasileiro flue fle
rá realizado em Dezembro.
Portanto ser.hores, va!'lo�

cdhborar
.

com a F I\SC e

com a sua �ireGão técn:r,B
agora entregue ao extf10�
dinário rema00r. Ma l'e

Silveira, 'que mere'ce :1e to
dos a inestímável colab:Jra
ção. Tenho certeza de que
conhecedor profundo do te

mo, S�Iveira terá grandes
posibilic1.ades CI:c SD pr')i e
tar como um bom McniCl).
E' preciso que lhe dêero _o
apôio necessário para um�
boa misss,o .

, .

O pl'esir'1p,nte õ" Crmse1hl"l 'PpO'hn'" 'lio <::l�'Q."ITtÇO. SO-

CIAL DO COME'RCIO - SESC, em Santa Catarina:

1. j'aço sabe� a quem interessar possa e dêste conhe·

cimento tiver, que está a venda, em concorrêncill, uma

(1) camlonete, tipo Rural, m"trca Wi11yS� modêlo 1958,
com 6 cilindros e �o 'H. P .. CÔl' �'7,nl e hran�o, para passa-

Sílvio 'está "tinin- geiros, com capacidade para seis (6) pessôas.
2. O prêço mínimo para a venda da mesma é de Cr$

do" p�ra os Jogos 1.401).000 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros) aGreg-

\ol centando-se à proposta vencedora as importâncias de·

Ab
correntes d'l transmissão .do

'

veículo.

. ertos 3: O veículo estará à disposi,=:ão dbs interessados, dià-

O conhecid-o atleta Sil� riamente, no Centro SENAC, nesta cidade à Praça ela

vio Juvêncio dos Santos, Bandeira.

participando de mais urna 4. As propostas deverão ser entregues em envelope
Corrida da Fogueira, ven- fechado, na séde do Departamento Regional do SESC r

ceu, como se esperava, COll Centro SESC SENAC desta capital; no dia 12 de jull..�·

quistando assim para s.:'u· às J5,30 hAr�s (Q1ÜnZe horas e trint"t minutos), quando
cartel de vitória' mais um serão ar�"{"s FC ;pIr.:'lr}"S na nrp'C:PTl�a dos int.eressados.

triunfo de grànde signifi!.:á 5. O pagamento deverá ser feito no· ato da entref

do. Conversando com a ra do veículo, ,) qU<lI não excederá a cinco (5) dias após a

portagem, Silvio, afi'rmou data de julgamento.
que àinda não atraves,>a 6. Não havendo proposta que atinja o ,mínirp.o es14bele;
boa" f!J,se, porém, continlJa- cido, ficará sem efeito a presente concorrência,

râ treinando (lOril· '!tfin�') vi
sando as disputas dos Jo- / .

gos Abertos de Santa Cattl.
'rina, a serem' desenvolvidos

(,"

em Br'llSque, no mês de ou

tu'bro"
.

lVh.wgd,; D.ialma S., Beli
nL Orlandu e Rildo; Durin,'
Garrincha, Bianchini, Flá

vio, Pelé, Paraná.

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

CAMPEONATO
FLOR.IANOPOLITA1'-.TO

40. lugar - João J9.7/me
dos Santos, com dois pllU
tos e meio;
50 lugar -:- Aldo Marcon,
com dois 'Pontos;'

.

�es\e'llvollve'f,t-se na noite Muniz. 60. lugar - Martim Afon-

de ontem o Campeonato ':::i so de haro, Jaime Humber

ta"ino de Xadrez, com 1')8 CLASSIFICAÇãO to Sampaio Cardoso, The-
jogos da quinta rodada., � seu Domingos Muniz e Hu

que atraiu regular públi- Com 0$ resultados ela. bens da Cunha Melo, tudos
CO' à sede do Clube de Xa- quinta rodada, passoú a com um ponto e meio, e

drez de Flocni'anópolis, os ser a seguinte a classifica- finalmente, em 70. lugar -

seís jogos disputadas ,tj,).í.'e ção dos participantes d�' Mario Luiz Fa,ri'as e Amau

sentaram os seguintes re- Campeonato Citadino de ry Cabral Neves, ambos

sultados:
I
Xadrez: com um pon:to.

::Rubens Tavares da Cu- Em 10. lu,gar � Ad.lllt:::> O Campeonato Flor.iano-
l'lha Melo venceu a Mario Wanderley da' Nóbrega e politano de Xádrez, pross.e

� '�uiz Farias; Jorge Kotz.�'l·s Elio Balstaedt, ambos !r.:', guirá no próximo sábado,
derrotou a Jaime Humher victos, com 5 pontos; com os jogos Ji-a sexta ro-

,t� Sampaio Oardoso; 20. lugar - Jorge Kot,!;! -tS. dada, a ter início às 14: 15

cim .Afonso (le Raro .' com 4 p0n.!os;
.

,horEl.s; na sede do CL�E
)�p'ara Adauto 30. lugar ±:- Ari Cesário 'ü1s DE XADR;EZ DE FLORIA-
, "

,:N'ó te' a-
. corri, 5 pontos' NQPPLIS,

•

• , �. �I .•
�

J .

. "":' <"

�E'lJ a Al�lo Marcon;
2l.'D Balst!lJedt derrotou a

João Jayme dos Santos; e

Cesário dos Santos eltlpa
tau com Theseu Í)omi> .gos

XADRRZ -� R'RSTTL'T�...fli)S

DA QUINTA RODADA.

- X X X

Bastante elog'ado por to
dos os torcedores . qu� se

COmprImlam pelo Mira

Mar, foi a presença �m

quase todos os páreos (sõ�
mente de um' não partici-

'.

pau) '(lo C.R. Aldo Luz.

Quem estava' ali no Mira

Mar poude observar a Ta';'
paziada aldista cheia de

vont:ide e c

F'lorianópolis, 1.0 de julho de 1965

HAROLDO' .SOARES
.

GLÂVA'M:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.n a' presença de �@>,
Dlur CelSO Ram!)S 'f
�.",... :s aÚLIJÚaa.ues esta,

l.,,��;:' '" i :::ct3rals, realizou

b':: liual'ca teira,. no 'auun,6-
,

'

LW LiO i-aiacio das
J
Dlreto

;'Ü1S, a sessão solene de eu

.;;ef'l'a:..nenw uo \,;Ui::;U ue

''Í're41amento lnte�sivo em

Problemas de Désenvolvi::
rnento, da CEPAIrB�DE,
através promoção- e patro
cínio do PLAMEG.
Iniciado em março, o re

ferido curso contou com

a presença de trinta !rS��j,
curststás, sendo 19 de" safa:

ta Catarina. 6 do Par�riá. Bti
elo Rio Grande do- Sul, 2,
de f;:ío Paulo, 2 de Min;1.s'
GGCü::; e 1 da Guan,-lbara..

As au13,5 L:mD.1 ministra

dr s 1:\'11' tRenic'ls en"iap.�).s
pela CEPAL, alguns de re

nome inl-.E'rnaci:ma1, fito

que preetíviou grsndemen
te re"erido eUI·SO.

Á1)rindo os trahalhos da:

sessão de enneTram�n�o, 9

Professo� ,Pedro Nicolao

Primm, Que ,foi o coarde

n<-d'ir' do'CH�S!,): fez u""'a

eXD(1si:�ão sôhre os' trab�
lhos desenvolvid!')s, du"ante

os 4 meses de fünciona

menta, d�nÇjo UJY1;i idéia

do que const,1tuiu' de posi
tivo,' o 'refei-iQ_() ,cart"men.
E"'1 nOJ"'ie no PT�I\1\.t1F,G,

o P�"f,
'

Ary T(!l.1:'de� BOSC0
de 1\I1:e10' "ez uma -S?ud.:t0.ã,o

.

aos C1,P'," ;_�t<là: pc,?SiS,O em

QH6 res,,"lt.ou a
- feli'''I jni�ta

tiva do GovÉ)"no Celso Ra

mos. em' bssear'-o :'\7!:.l pla
no d� tr�b�1hos lH_iminis
ttativós 'sõhT'e um nlaneja
menta efetivado r.rim' a,s

ne"pssid?des reais de SRU-

ta Catarina, vü;"mdo at;ele

r<:1r o seu desenvol;;imento.
De ,,:utro lqd'J, desJ.acou 0

er-r:"enho do atual Govê-rno.

em os organi-s-
'

ror.; "'ue' se dedicam ao eS:,

h',-:l.0 à PE'Sf'llis;-l, e à an'á-

1;'0 ('1 -s 1T,·"�h'e�-··"rs df's- po-
.. ""," "';:\lq dr) -:::�sj·qtJ-'. uav:tdo

1t�n;t ..

s no set:}!' educé-:io

nrl.
O Pr"fessor .>avme Sanr

ti."'�o, Di,:ret."'" da r�-P;\L

P?n1 o BrasH, a seguh' -::fÓ
fw·í.n uml'l: ve:::-da,deim <.ml.:t

sôb"'e pJ;Q!?le,:"gs de de�en

volvimento, para finalizar

conl!;ratulando·se com o Go

vêrno' Celso Ramos e com

OS cl1-rsiSta-s pelo êxitD al-

canc"Id,o
!
na efetivação' d�

OurfiO Intensivo.
Fin",lY"en�e. 2:0Ó5 o am:-2,-

.r10,,�r-ent.() 'dr� �utsistas. {)

gr-Tr--'-'1�do"'_ (;,',,'1 R,a,"os

pr'ldno;iu imn'1rt!Jnte ora-

'ção, aue temns a oncrtunl
dede de transcrev�r na m-

.

'Afirma O êevernsdcr ,Celso Rr'miQS ,nás"Solenidades'
\

Não desetando que" ês- Estêdo se valeu 'da expe-
ses estabelecilrentos:· da riêncla internacionalmente
mais alta importância para consa!radsl da Co'missão
o futuro � Ss:lnta, C9tai"ina Econômica para a América·
tivessem' vida isolada; e Latina, CEPAL, que BOS

vi,
sem diretriZes perfeita- vários Estados' da União
mente definida, após' 0Uvir, vem, há alguns anos" 'mi
o Conselho Estadual

.

de ,nistrando cu�s intensivos,
Eduoa.ção; rtgulamentei o ,de alto nível. Nt>s anos de
capítulo próprio,da � que 1�62, i963 e 1.964, o Estado
organizou o. .sístema Est� enviou vários bolsistas p:r
dual de Ensino. ,c!'ilind'J, rà· os cursos realizado's em

em forma de f-u!)d<��ão,' à outras capitais do, Pais. Fi.
,

tJni'rersidade para o Desen- nalmente, desejosos de am

volvirnento do Estado, em- plíar :
as oportunidades de

preendímento dos mais ar- .treínamento, conseguimos,
rojados e que visa in�titu-' em acõrdo com á álta dirf).
cíonalízar. definitivamente" . ç�o da CEPAL, fôsse realí
em nosso Estadf' .. a tese' da

'

.eado em Florianópolis.' sob
O;(\lc,b::qc;ã;o do� ,recursos o' patreeínío do Gabinete
hu+anos. e}e'P1ane.iamel1to do, P1au9

'

F.ntl'ementes, cuidou, o de Metas, o curso que ho
!!'éll govêrno; na meta' edu- je se encerra.

cacrcnaí. do treinamento

ri,e íovens economistas, -ad
vogados, agrônomos, enge
nheíros e outros para a

batalha do desenvolvímen
; to. que iniciamos pDm

" qe
nôdo, em Santa Catárin<J., 'e
(1).e.· se Deus '>0 :Oermit'r,
l",""<Iis será interrompida.
Para ê'sse treinam�nto, (>

�egra .. e que foi R seguínte:
"Qua�do. em 1961; defini

as metas .do govêmo . que
então .ínícíava, cuidei de
enfatizar a que se referia
à educaçãd dos moços e

das crianças catarínenses.
,,-; que eu' estava consoíente

<

de que sõrnente com '1)
óferta de ensino adequadc
� tôda a p()Pulaç�o,'poder
se-ia obter 'a condição' Plj.-
,,'!"f!i,r8 tlrr.':\ 'O desenvolvi
mérito. çual . !lei_a o' ho-nem

»reoarado pana a realída

de social e, eeonômíca ' e"

assim sendo, para o traba

lho e tl<tl'a a vida.

Para. isso alcançar, optei
nela) ',téf!n,i!'ll, do nlane+a

rp('�nto, Cori.st�tuí eqÜines,
té"n'r3s )'1')8 v�.t;ns 88"0--,

res da administ:rn,cão cen

tralízada e crieí. -pa:r8 c.'tr

execncâo "\0 Plan!') de, Me

tas. uma Antarouía a (Ide
se deu o nOrrle de Gabinete

de Planejamento. .

,'Tod,.os 0,8 órgãos se en

trosaram mmi o desempe
nho <;ia grande, tl'l-refa oue

terhfm l!)ela' fre.,_te: 'R 'a'

educará0. me�e�eu re�'TY'Ien··
te a. ênf"lse (lUe" se' pretel1-'
dia dar-ihe. :Po.riss6 padEi,
em ,minl-ta. j"en<;.,ge� à
Assembléi<> r'.egislG\tivf.\.. en·

viada no' mês de abril do

'C0rrent,e '811.0. r)izer• :'lO,
eXl'll""erar ::>,s realizações do
SB!;O'" e<1'lc?',cionQl. ent"'e

ol1.l;"'_"'s coisas. que r:êrca de

2000' s"J.:>" de ,aula e<;�9.
'V'3m G0nstru'ql1,s: fl'.le, mais,
de fi OClfl pr.ofe�sÔr€s ha-
vÜlm sido atendi,dos, p"lr

cursos' c:le a;nerfei,.,"A.-nenb;'
fme, fi réde de, gin�"o;;ios es

túl".,is cresr:era
. em 'trin

ta vr;\zes !'1ais; ,

,

�<:�U,'l<>rtf) cil7ier. ('111<'l e.-n
,

, .

1fl&:"í ,t,níi."'s êsses oh'�tivos
c(,'ntinu<>J'<>rT> a ser' ne"'se

I1'pidns. O Est"d0 de San
t.a C"t"rinq, hoje, não ma1,s
tA'l1' n':'fll-,1.e",3 de c-ran,,"s
1:('1'3 '·(ia eS'7."1la' D01' 'h"s,

f;.·1t;r"-'r._"\?t,rf�q.!�: n" (.!"71'·'h_V:)
n"'''0':-n. n f.n�ti�e A ..... ?Y)�11q'1

71' '-, ri,,!> ;'-"1'€\1'1<; n!1 "..,i,�'l atá-
rip, '2 .. 111 "'11"S:,

t� �<'!�nl�Y'i>7.�d0S.
ów,trl,,''''en
f'1i, ele":)"

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

Q�r nl' n;; t'I dos ·t,p"'SÚl"es. n �
,MatEmática (Geom' ..tria

, f":�",1a�""al'la), l'a 'FÍsica
"-rir'" ri3 rrlfltivi""a"e) e

"1' T"-c\�Je.a CMágu)�as ele
�:·i(':as TeOria da Elastld
�'l"p) cOY'<'Jr-1P"f:lPr'lo ·oue o

Ç-ílcul,o te ...·.-sorial é par·c
j�t,' 0Tfj�t� ,de qu.a�nuer· c';l
t,;·'.''1, ,,�w'(11 d� J,ffàtf:mát�ca.
Spr?! mh,i,sharlo peJo"Pro

fpl'sor -Lim-ll, �,'T'�i}!Jõira, C8.to
dr"t'co, de C4lculo- Diferecá
cial e T'1tegral do Curs,) de
Ma femátlea daollp1a' FacuI"
dade é terá i durfl.cão �Je
'-1 semanas. com du.n.s .d.U
las se'manais,

�\'(aiol'e,s jnforWí;Lt}qe:s", p',,
derão se,r obtic(ls" n!1.' �'[,é_
cretaria da, Faculdade, na

Tr:nêade, dia.riame1"te, Xl,O
período das 8 il.s 12 l1or3s�

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

Monumento a Celsp:
Campanha
Prossegue' a

'--

campanha
pró m0numEmto ao Gover

nadDr Celso Ramos, na

Avap:da Beira-MIlr Norte. O'

Prefeito Jorge Silva, seu

idealizador, conseguiu mais,
"

os 'seguintes colaborado,es:
de URUSSiANGA: dr. Wal

ter Silva e sr. 'Lídi5-> de

Brida; •

de PAULO ÚPES: Prefei

to BertoldO Ernesto San

tos e sr. Sérgio'Miguel Fa-

taco, Secretário Munici-
paI;., ,

F1:0R,IANÓROLI8: tenen

te A"naury. da Ca,;<), mlli
'tar do Pàlácio dô Gpvêr
no;
de TUBARÃO: $r. Fian

C1S00' Sa1!;;ad:J Filho, fiscal

dê fazenda est�,dual e , ve

reac1_"r Tomé 'Teixeira;
CRICIUMA: sr. 'J,o'i-ge

Bertan. servEintúário', de

-justiça;
. MORRO nA' FUMACA:'
.srs. Altair Teixei-m

.

da ,Ro

sa e Mànoel Joaquini' Me

deiros. respectiv:amente, Se

cretqrio 1\.1nnicipal e Cole

tor Estadual;
de GUA.BIRUBA: Prefeito

Carlos Br'lOs;
de t;UIZ ALVES: Prefei�'

to Tie"lnoldo S�hmmi.ng:
de BARRA VELHA: Pre-

-Cf) I n�T'O 1 r;n(.,. fll("u:'Tl�p.n--lo.'

.Já. li T:'l,édi.a 'nflCÍomÚ. In

g'·es�()u 'o :F'-st.ado no ("'''-n

DO' do, ensin'o su.-'')e'''i'''l',
.

cOlp a· preoc\.lpacão de 'pre
párl'lr �nicó� ,em alto ni-'

veI,. A' F8,culdede de E�u
cacão com' seu Instituto de

Pés(':!Uisas, já é lV"'l!'t re�'i
d�de, e ,as' f'a�uldl.?des de

em
f. '''-0-- '-lrnlf1, e ·Ve+,,!;'inn"ia.
,

"l"-;� T ryjef e fie .A.r1',-"lnistra-
�i\f) em Florianó'n"'lis. es
tão. em fase de implanta·
ção_

prossegue
.._--_._-�._.-:-----;---'----.....

-�-_ .... _ .......

sadas para comparecerem
dia 4 de jlllho. às 20 horas,
no Salãor'Nobre da Facul-

• dade de Direito, oportuni
dade em que proressôres da
"Escola Nacíonal de ·jl'I,O-

restas" da trntversídade do
Paraná" .aoordarão assun

tos relativos ao ,problema.
do "Rejlores1�amento", co- •

rao parte 'do r. Ciclo Técni
co-Oíentítico da USC.

de� encérn meníe do Iurso CEPAl-BNDE-PlAMEG
-.---- .... .

__._.._'_'__ • _. ............. _ t •• -.. _

Prossegue' o C,iclo
Técnico' Científico

Cada um -de .võs -que
acorrestes ao convite do
Govêrno de Sania Catarina

'pára aqui buseardes aper.

feiçoamento e 'treinamento,
sereis, sem', dúvida, um so}.
dado dêste exército da paz
social, integrado por to�s
os' que, sê, ConSclentitáram
pari: a arrancada desenvol
vilnenttstá, já irr.evetsível,
de nosso 'P3is.·

'

,

,

·Estou roolmente feliz por
haver podido, dentro do
meti. govêrno, patrocinar
êste- curso e ainda presidir
ao seu encerramento. Oxa
lá êle tenha sido útil

,
a

todos e que o' nosso. pro
gresJo ,de anianh5. à êle
deva também 'uma parcela
significativa".

-_._-'-----,---�- ......--

o
., MAIS ANTIGO, ilU'41ilO út �Atl!'A CAtnR'MA

'\

Florianópolis, (Sext3-J.'eira), 2 de Julho de 1965 '

-,----�----�-

t\o-va.Viatura Pára o Touring Clcib

")'-md0 'para iss:) ·de J:'l:1o rlet-
"ismQ é'Jphf'l..rano, cltm-'
....rin""') destlir':tr U"'1'1. innva

'ã0; isto é, 1-1m dtí,.po�tt:lvo

que permite ,da'r uma car

ga: rápidà ,em' baterias de
carros 'de, 'assoCia.dos que
tenham entrado em corap-'
so eIri plena ,via públiea.
.

. Está
,

.

de, parabens poj�
FlorianónoÜs. com maiS

,�\'oHCi�s da� R.egião Extr-em?,·Oeste
() encas,calhamento do, ;

,

trechà rodoviário d� ila,l- --

,mitos à Estação, Balneárlli Em 'sua. edição 'do últi-

de Ilha Redonda, está ,sen- mo dia· 13,
-

o conhecidQ

�40 feito pelá Secretária do "Jornal' do Dia", que se
-- I .

Oeste.
.

edita em PÔ,rto Ale�re, des-

,O titUlar, daqüela pa�t�; tac-'l uma pági,na' inteira

engenhei'ro :' $er!!lim }:l.er-tft- sôbre a Secl;'etaria' do �s
so,

. det;:�rr.ninf.'Hr qlue .�L€j�� te, de Santa Catarina, Sob
'ração Ise realize em, ritmo o . titulo "SECRETARIA

�éelér'l'i:to.. com a 'parÜd- DOS NEGóCIOS DÓ OES

pação de 4 caminhões ca- TE, UM G;aGULHO DE

,çamba, motonivela,dqtá, tra- SANTA CATARINA, ,aquele
tor, earregaqeira e um rô- jornal gaúcho, assmala o

lo' compressor. O 'percurso, desprendimento, da inicia

é de 113 km. tiva do, Góvern'l,dor Celso
Ramos, . ao criar . ',o único

CUinBrindo um, roteiro', órgão de administracão
'de auxílios aos municípiOS de�centralizada' da Capital,
da ár<)n que iudsdicibna. �

Secr�:t'1ria rel?,'i�nal entra

ga.-se à. ta.refa de conserva

ção e melboria de estra

�s em P�lrnitos. numa ex

tensão 'aproximada de 100

k.

Com i'l presença dos

8nrs, Drs. Ivan Luiz Matqs,
Janro D: Linhares e George
W. Wildi, altos funcü111á

rios, da' PrefeitJ,lra Munici

'paI de Florillnópolis, €i,
aiJ..lda: dP8 Snrs. Walter
Lange e João DOmingos dá
'Silva, membros da' Direto�

ria da Caixa de Esmó las
aos' lndüfentes dEr Flbriá
nópolis '''Dr. Heitor BlUm"'-,
'pelo Srir. General paulá
Vieira di Rosa, di.gnissimo

__. j \

Prefeito, 'MUI�icipal desta Aos Snrs. Vereadores,
.

Capital. foi ent-"egue ao aumpre-nos tan1bén1 apre:
'·Snr. MimóeI' Galdino,

_

Viei- sentar os nossos 'agradepi
ra, pré5ident� da referiM

. mentos, o que fazemos
instituição, a titulo de au- COln grllnde satisfação; pe_
XUi0 aos indi�eptel!l' socor� la compreensão e interesse

ridos nela;' Cl'!:iX"t. a onqn- demonstrado, quandó: da·
tia de'Cr$ '562.50Ó, .

quinhen- vótacão do
'

men,cidnadd
�os e sessenta e dÓis mil e projeto.
quinhentos cruzeiros. Manoel G. Vieira

Pelo exnosl;(). a Dtretoria Presidente da Caixa ,de

, .'�..:__Caixa de EsmOI�: .:._e- � ,

Esmolas

conhecid'l, ap:resênta' ao

Snr. General Paulo Vieira
da Rosa, 'ilustre e muito

dignó Préf�ito Municipal,
desta Capital, os Seus mui' Ainda estou scb- os E'fet

sincéros agradecimentos;, tos do bélo espetáculo de

pela boa vontade e inter,es- éiviSmo
.

e ilção .de de::uo,.

se demonstrado para com cracia que foi a Convençt10
,esta benemerita institui- dó PSD. E' trEcho de carta

ç3,0, enoam�haildo. a, Câ- �

�ndereÇ.àd'a ao 'líder pes�;e

mara Municinal. o oro feto ','dista Nelson. pedrini '!)ele>
concedendo o al'xflio' 'q�e 'ptófessor Riquelmo PaZih,

.,acabamos eie recj3ber.
'

do municipiô de :Salto Ve-
·loso. Sôbre a cálldidatura,
I'vo' $ilv,<ira di��e "estar com
ótima p.enetração.

I u:'orizsda a Faculda�:'e de, fnge�ha
, r;Õ. de JoinvH'e

em todo o Bra.sil. Tais ma

nifestaçõei; vêem c,ompro
var o pensamento unam-'

me em f�vor da.quela.' nas
ta. tantas vezes enaltecida
nelas maiores Ó,-qãos de

imprensa ,do sul do pais.

'Síntese Politico Adrni'nis·trafivã

O "Diário Oficial", e.:1i

ção' de 28, do corrente, :lU-

bl1cou, os estatutos da So
cieda --1e Aliança Cató! ,Cai,
po luunicÍpib oestino

'

de
Maravilha. E' seu "pres�
dente o sr. OsValdo Jutil.

Por ,iniciativa do Li.cns
Clube, de Jcaç.lba, <lue
terrl a presidí-lo o dr. Ale�
xandr.e Muniz de' Queiroz,
aquPla cidade contará com
o "ASILO DE .VELHOS". A
sociedade p:rcorre o ilstá-,
'gio de organiza :ão legt>J.

ha' Faculdade de Direito:

"

CO;�CURSO PARA INSTRUTOR

\

o Departamento de Edu-
cação e cultura da Re� ta
ria a Uníversídade de
Santa Catarina, está con

vidando autorídades, im

prensa e M pessoas íntercs
_ .._-' --_ --, ,---_.�-

--� - -

Turismo elige'.conslituiçaü-·
de S 9 c re d a d'e

tES ao seu natr'mônio, memorativo do 5°· aniver·

prestacão de, serv!ços,,· ou_, sário do Clube de Direto

e111 dirheiro, correndo a:. res Lojistas de, Florianóno�,
c'es:r��,a, neste caso, pCl' lis, quando foi, empossada.
conta c1a� dota�ões vinC'lL1- a. nova diretoria da Enti

das aq Pla"'o de nese .....vo!- dade.
vim<nto Municipal. 'Pal'<i.
p'rafo 2° - E' facultaçfo
ao ,Chpfe dó, Poder Exeeu-

O Prefeito Vieira da Ro

s::�
. acaba de enviar à Câ-

mara Municipal de Florin.

nópolis,. projeto de Lei au

torizando a "çonstittüção de

Sociedade's destinadas -a ex-

'pIorar o turismo nésta' ca

pitaL
O projeto está assim ela

borado:

"'Artigo 1°'_ Fica o Jhc
fe do Executivo autorjz-aj�
a: promover a consti,tuiçã,,)
de sociedade destinada a

instalar e explorar ,campo
de', tur'smb no MunicípiO
d,e. Florianópol!s. Parágra-
'fo 1_O - A participação da

Prefeitura na sociedad�' po-
derá _ se efetivar através

I,

Florianópolis terá Curso de
Introduçãm ao· Cá!culo·Tensorial
o Departamento de Ma- ._-_ .. _�-�._ .. _...,._�

, ----"

temátjca da, Faculdade "e

li'i\losofia, C:ênclas 'e Lf>-
, tras da 'Universidade de
,Sapta CâtaFina' fará' réali� O Touring Club do Bra,-

2:8'1', 1'a. segunda, s-em:2.!1a su !com sede no ,Rio de Ja

dó mês de ,'agõsto pr,0){iITlO, neiro, �caba de eliviar pa

ulIi . cl'rso de"" exten<ião. uni,.
.. rá a �ecção dé Santa Ca

vflrsit{j,r;a :·,sólJ.l'lO "Int.ro1,ü':: t'lrina'com s�de em F'lQ,-

çao ao C'Hculo _T" .... sot:_;al '.' ríanÓ'oolis novo, e modero

T �. l' ,).'10 jeep que se destina a
"em o ,mesmo a �)na 1'-

� t ·t·
,

' "d'TIinistra�ão locaL êsse melhoramento' afere-c1a�e .. e r'anS'1l1 tr I;l()nne- ';
,

c'meT'tos s:Uf,lcientes" ,I)'ara
' O veícul? será ,também cidq pela n"'<>n.rlP. nrQ'<>,+"_i,
utiiiZaçlo .em nenwmos so- zar;ão que com', oito �8)
-carros de evnergência., dis- - meses apem\s de existên

d.�. já anlie�u nessa cida
de 11 S""�<>, de T"'int9 e cin
co .,.,..,i1hFi�" de cruzeiros'
(Cr$ �5 1100:00(.)). '

entrega de bens pertencen-

tivo des'gpal'
iJ-rma>.: pala ül.corpor:-trem
a srcier'arle de que t.rata
E'3+� 11"1. 'Pan'w:'3flJ 3° - A

cesigpa "ã,o -referiéla no pa
rqgrafo arterial' se fará por
decret.o. dever.do o drs;\."r'a
,do presta'r 'compromisso
eth têrmo esupcial. Arti�'o
2° - E' .ccncedi "a iS€'1çã.)
dos tributos municipaiS. à
soci-,dade referida no ar

tig.o 1°. desta lei. Ârtir.;o
3y � Para, a. instalação (l,.,

c-am.'Oo de turismd, pí-KJerá
Q Chefe do poâer Ext:;cutl
vo ..

y ,(_7dquirir, por comora,

dqa,��p-:,Í'O�' i\e�anro1Jr1q,"'ão,
as !l3.i!êci.s 'de' têrra necessá
rias.

,_.

A�tigO '4<> - Rev'lg-a
das as disoo�i(!ões em �o:n

trário, esta lei entra em

vigor na data da s'.ta ,pu
blicação" .

Renressa
Depois de percorrer" 16

munícfnios, em viagem ad

minIstrativa, retornou da.
região extremo-oeste o Se
cret<Í.rio da Al!:ricultura, sr .

Antônio I;'ichetti.
Pôde observar de. perto

problemas' cU,Í'l solu"ão de

pendem de equ,'l.cÍonamen
to através dEl sua tiasta. As '

cOllvetsações c'om figuras
ligadas às' átividaçles d'a

quela Z0na géo-econômica
result'l.ram, proveitosas, pal
ra futuras médidRs cta Se

cretaria da AgrictÍltura.

JPESe 'em Caxam
, 8(1 'rfn ,�ul (

_/

FuY>,cionários munic;pals
de' Caxamb·ú do '!:Ul �an1-
bém ' !!'O�ar§o '

dos beYieií
cios concedi ';os pelo I"sH

tuto de Pro,vidê"'cia do Es
tado de ,Sallta Catarina E'

decorrência do con'lôni<J
IPE;SC-Prpfeitúra, daquela
cic1àde, Também serão E'n

quadrados os servidol'e,s da

Prefeitura de Lebon Régi.3 .

Terr,:no
, Av�li�r�(l'

Comissão espeéial, sob a

pres'dÉ\T'cia do "r. Luis

Procópio Gomes, Engenhe:'
ro-Rpsidente de Blumenali,
avaliará., o .. t�rt�po" ,11eçe5-
'�á �·ío à cO:l1strucão da He

sidência do, DeDhl'tâniedo
... - ,." .;.._.

-

·'�·â o·',�J·,/ .'

,ô,q, ,L,'� a",�,.Pl-, <

,

Ach;:tm-se aber'tas, na 'Fa- Civil (5a. série); Judiciá-

çulqa;Çl.e de rio Civil (3a. série);' 4,dLl(li-

Regressando da partfci- ceu a distinção que sem

pação 'mim Seminário sõ- pre é copferidá aos técni
bre cooperativismo na Re- cos brasileiros de grande
pública :r'Íederal da Al'em�-

'

projeção. f.
nha" o dr. :eran6isco Hoel- Durante:- a: sua Visita; o
,tegebaum, Delegádo' Fede- dr. Hoeltegeba,um, foi

':t:al do l\IIinistério, ,da Agri- ,sessorado
,
pelos proies

cultura em San�a Catarina sares doutores S.aint
e presidente dar Sociedade jens e Pettersen, dos Seto
Cat�ril1ense de" Engen�ei- i'es de Coonerativismo e

ros·Agrônorpos, foi, convi-' Pl'oduC;ã� A;;_j_mal, respecti
dado a visitar a séde da.
FAO em Roma, e rilí mere·

vamente. cientistas de
nome internacional.

te-

._---�'

EnlDOSsEida a', r\�ova D�retor;á do CDl
Reali.zou-se quinta-feIra

no Lux Hotsl o jantar co-

eebendo o mandato do Sr.
Roherto Bessa.
Sôbre o evento e enalte

cendo o, trao'llho desenvol

yido pelo Clúbe de Direto
res Lojistas de Florianópo
lis, he!:.1 com,o saudando o

,presidente do Clube dos

Diretor�s Loj iistas do Bra
sil US'iram da palàvra vá
rios oradores.
Às 9 horas (\e ontem. na

sede do CDL, o Sr. Celso
'Dôria. pr9feriu nalestra fo

çálizan.do assunto's de in

tel'êi1se da classe.
Às 12 !foras foi oféreciçlo

ao conhecido líder do co

'_lrl'-clo lojista -uma ca1'na

rO.'1da na I-'lgôa da .Concei�
º,ão. A tarde, o Sr. Celso
Dória Guimarães seguiu
para, pôrto Alegre, onete vi

sitar:á o CDL daquela Capi
ü>l.

Ao : ato estavam oresentes

além do Sr. Celso Dória

Guimarães, presidente" do

Clube. de Dii'etares Lojis
tllS do Brasil; os 8rs. Ha

roldo Glavam, presidente
da . :b'ederação ',do Comér·

cio; Barão Dietrlch Won

WangeriheillJ' preSidente 'dà
Associação Comercial; jor
nalistas, comerciantes, in
dustriais e convidadas.'
Na ocasião foI empos

sado na presidên�i.a do

CDL de Florianónolts o Sr.
Moacir Pereira, Oliveira, re:-

ConoerQcão bRtihp�Jtmerkilna
MA'PR;itL4:{c?1W � O� 'fl.m��ica�a. Ontem- o' Mi

Minilitl:ds';' ,éfd: Th1âhalho dá nistro Arnaldo Sussekin
Esp��lul, �:ad§h;: iiiq�ador � t-:onferenciou' (\urant� 'uma
Guatefi'tla reuniram-se ém hom com o Generl1}fssimo
Madrid. Tl'a tau-se esne.

' F�mcisco Franco. À 'tarde
cial):llente dó estabeleci- o Ministro do Trabalho do
menta e .. amnli.ação da Brasil visitou o Instituto
cooperação social latino- de Assistência Socia:l.

P'rof. Arnrl'ldo Santiflno: NataHdo �

A data de ho;e se reve;;;te.,.
'de um s;�nificado todo Cfl,

pecial, isto 1)01'Oue ('ompie
ta màis um �r.iversqrio na

talíclo do nosso 'prezado
q'o-nterrr-neo Prof; i· Al'--
nalclo Santiago, intelectual
de. elevado gaba,1:1to, ao qual,
as letras dÇ> nasso e�tad:)

muito ,(levem. O Prof. San

tiago é ainda U;!1 dI'Js nos

sos mais valiuscs co1':l.bor:;
dcjrp:s. Ao

'

faz�rj:n ór, o TC;

gistro e0,dereGnmo� ao ilus

tre prof. Santiago'. os lJOS-'

sos mais l:esoe:itúsos cum

primentos p0:" tb SIngular
evento.

pialadas "

PAULUS PUBLlO

A grei udellista está em paz.
Os seus mais' autorizados porta-vozes cantam loas ,ao

vereador joinvillense Nilson Bender, 'cuja com'pÍ'!lensão e'

. espírito partidário não se' cansam de exaltar.

Aquêles .que acompa�haram o desenrolar da' conven

ção udenista,' em q�e foi escolhido o "col1st'rvador'�
, K�n

der Reis, estrahham, -no entanto,'A CAPACIDADE DE ES

QUECIMENTO dos ad,,--ersários de ontem, mas aIJÚgos· de

hoje. Apesar disso, to�os sabem que a "briga" é mais pro·
, funda.

Dai a op'ortunidâ4'e da, crônica
-

de Silvéira Lenii,!, no
co-irmão "A Gazeta". de 29, de junho 'do corrente al}o.

quandQ, entre suas considerâções afinDa; "RECO�DO-ME,
PARTICULARMENTE, DO QUE,DiSSE UM ALTO �tE
TE DA CANDIDATUltA ANTôNIO CARLOS, QUANDO
'l'AXOU DE","PICARETAS E AVENTUREIROS", OS PAR

TIDARI(')S, DA ALA BENDER N'ÉSTA CAPITAl.... \RECOR
DO-ME, QUASE QUE' ENCABULADO, O QUE DISSERAM
OS P�RTIDAR.IÓs- DO SR. BEN.DÉR, 'CON.TRA A OUTRA

ALA, É CONT.RA O CANDIDATO ESCOLHIDO."
,,' t l'.

todos! ante� e agor;y
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