
seber .de
.

continuls-mo
I .'>'�tastelo não quer

Aflrma o lider do Blocu
aro, 22 (OE) Depois

de -cnrerencíar esta ma··

nhã com o Presidente da

Ret>ública, Q de p u t a d o
Adáuto. Lllclo Ce.I'fiOso, de
clareu que estava. autori
zad:)· a afiI'tWlr que o Ma·
rebr.al CastAllo Branco não
pretsi.de PermaneCêr . pô
d.oVSrt)O Q)6S o término do·
seu mandato. E aÔí'escén"
tau o Iíder do Bloeo. Par::'

partarrientar udenísta: "To

dos devem acreditar . na

p a l ã v r a do· Presidente,
qurulÓo afirma· que não

pretende contínuar ni:> Go

vêrno, a.p6� o término dI)
seu mandato.

Tr:tta-� de homem sário
e honesto. Ninguém pode
duvh�'lr de sua palavra.". O

sr; :A.dáuto Lúcio Cardoso
afirmou que até o momen

to; o candidato natural da

RÉrl.l')!ução,· é o Governe.dor
Lacerda. Disse que, a crise

nas relações erifre o Gover

nador carioca e o poder
Central,

.

está superada, gra
ças, principalmente a ati-
·-tude discreta ·do sr. Lacer·

da, nos últimos dias.

lamentar Revolucioná�io: .

"Nf.l�..huma nltem,ção ·cpus:.
titucíonal, com' vístas >

•

a

(prorrogação do '·ll1audato
. ".,-

Castelo Branco.. terá tra-

mítação ,no Congresso, be

não contar com o :pàtrod.
nío : ,elo prõprío chefe. do
Govêrno".. E . acentuou o

,

cP- -_ ...
...__�_ _..--- ,--�-----_._---_.-- <

.,

[vo acerta JfS30 com a Igreja
_

• f ..

,

I

o cautlidàto Ivo Silveirá., dUl'àute 3t�a visita a, Earra. Velha. c>jhal!uari, teve Il OpÚl'.

tu.ru.dadc dt\ rnari�.er cordial :palestra com ó PmLl'c Anill:l!. ·Vigário da ParóqlÜa.
Sessa ocasião foram ijebatidos a.ssUlÍtos de ordem geral, tt'ndo o Padre Aníbal !>I'

mostrado gl"anilen1f'llt<! satisff'itu COI11 o l}Cns·ameut;J e propósitos. do candida!v _

pessedllitll,. A lUto acima fixa o mnmcnt� em que OS dois conversavaVi'
Rllimac,iamcnte.

"._::":�

Sabe nnútQ bem o caml1dato oposicionista o

risco que corrc.em todos os 1.10lÜ,)S. de Sa!1ta. Cata

r�� qualquer 11l;'SSõa ({fie se 1YOllanlm em pública a

é;elei>nWiér'/)V�1l:Il<!1�\7Íl;s (Í f1lW o ",'t. Ce1�u IUmws re�l.·
é de ·to,do iru.i}Qssivcl.
,\ .,� '7 " '�, •.,."

_
. '

_

:'la. falta de um porta-vóz de médio gabarito, a

ca.ndi.d.atllra K.onder Reis é. sustentada, no 11lano da

imprensa, pelos arlií;ul.istas tia emissôra 'de proprie·
dade do tio do '. eandidato, sr lrincu Bornhausen.

1� cóm surprêsa que os· catarinenfilês, de pOUf�OS
dias a ttsta parte, ouvmn· atmvé!i do programa polí.
tico da "JtiÍ<Uo ,Diário da :Uanhã;" o que, apllH'U··

tcml'lit�, sera. a. tônica
.

da c:.nupan.na OlJOskionlsb�,.

Em outras. palavras, a SlJa '\�stnttí'güt de' comha.te"
•Çabe a sUrpl'êsll. Com efeito, o .mais me.díocre

dos observadores p6lftico� sabe que a propaganda
dI,!. o!>usjçâo, para ser ·}eVatLl. ·ã Rérlo, teria que di·

minar, entre as al1eulat.ÍyaS l'eguÍdas, aquela que
leva ao ataque à atlrninistl'ação atual. Mas exata·

mente êste é p caminho eleito e t.enazmente perse·

guido.

,"'-penas a limitaçã{l �letennil1ada pelo longo
confinàmento entre as quatro }mrcdes do HEdificio

Inco", onde. funciona a emissôm, pOdel'ia ditar tal

eompol'tltmellto aos encarregados dfl tliflJ,sii,o e po

pularização d.u nome do sen�ulor udeuista, compor·
tamento que, de resto', est!!- beneficiando em ial'gà
escala a (·tllutidatura do Sl". h'o Silveira.

I

É fácil explicar porqUt�; I) sr. I{Olidcr Reis já
te:rá percebido, a esta altu.ra da campanlta, que a

obra a,dmiMsirativa do Governador Celso Ramos €;
rona realidade que não. COInIJGrta ceguciras"·ou sofis·
mas - e COI�10 decolTencia da intl�lil{ente ObSel'Yll

ção, em nen..l.1Ulll " dos munieípios ,isitados fêz CÔo
1'0 C(1ll1 as afirmações dos Jorna�istas da rádio de.
Selt tio.

Pa,rlameníar Revolucionário

N.O 15.210 Edição de hoje 8 págÚla:
r

A >.·�.i�r�.) dr- J;:Ül'j�l�: opsracõcs
d0� .

tropas norte-ameríca

t),-\S" Sul vietnamitas' e Aus

·rnlhmas.

. .-
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.

.I\� rufns al'ima mostrrun aSlJcf"tQS trm1'I!.l(l� ql1âJulo d,us cc>r1!UônÍas de "inaH;_:'tn{,
é?..() (lo C�l'll1)O Escobr .victor He,·!n;:;. n') hairro :JJfla Vi<;ta. el11 Rlull'Cn.:W, Em

niais c·'sga· (lp(lrttmi�ílúe"tle:f;e a�tlfeSei1tar ao j111ga1nento ,(ln lIOYO do '\"al,' (10 !ta·

.i;�í," o I1!1Vf'l'llltdoj' f't;J.so. Ranws, i('e(�l)'�,lI' ·H'n�adc�rii Cl)m;J.fi;.r�'�ii.o V�)pulat·, .{' •.mp
1h'1tI(1I1s-traçáo do f:f}Jrl�'o (; do :Igra(je�:mll{mto de sua. 1!Olm!,�ça:o }JI'la;; 111a';.111 rl(\a�;

üt,l'aS ITali·!.lU\llti p�10 atual GO"1iê.l'1�o na(J1H)la progressish comuna. O eamUrla,tu

,;t's!'Ocíli.sta i\'o SJLVEIRA, (Iue estt've llrt'Seut.�: aos à tos dr' i.l13Uf.,"1Il·u,;,fio, i�!w·
,n·lcr,te ftü aho clt' eXllressi"as tJlaniJt'sb()íks dc solida,ticd;�de tio PO\'o hlmnr'.

IUlwn'if'.· p1"')''''!1{!u"s�: gl'am1c SIJ'.'e-s"o ..If'it\'ral. do' f'and,itLab pC'·Sl.'lIiSt.l� fi. �lII:('ssà!1

<lI' CCI,SO Hr\lUOS. pois será (I lflgitiJwJ r")llti.olHH){lr da ohra l'cdcnloru efeti!7nd;.'.
. .

l1cln aHml ;uln1Íllistraçãu.

. O TEMPO (Meifloro!ágico)

O deputado L�clo Cardo
so, quanto às conversas

surgídas a respeito do
éohgrésso, fi�llz.6u: "'O

CongresSo, cede as pres-
5663, qUando vê q"e elas
res11ltam

.

em �neffclo do .

povo. . Quando isso não

acontece, êle reage";:
Por outro làdü, em de

élàraçóes ·feitas ontem no

Rio, o senador Eurico Re.
sence da UDN do Espirito
San 0, disse ter conseguído
a adesão de Ministro da
Guerra, ti. reeleição do Pre-
sídecte Castelo Branco em D fN E TO� G E R l'� N 'I' E - Domíne»... 1....�'.(l(UldcS de AquinO

��;iÊ�:��p��:l -�'J=oh==nso=�=Re=so=�.Ye==ln:;;:'::::';··.t,e=ns=Hic=ar=.a Parti�Blumenau-- C9=n=S='ag=r=a==.'C--�el:::::;;:!:so=-
=
r:

�=,rly a�'
cipeçéo dos EUA na Guerra

do Vielnam

l1unl..

nll�N�.lln D. ClJ.sti.gar j)pla 4�'. o, t:";()cret,9..rio ele Defefia"
\'<:>z, 'consecutiva as posições ]'?ober(i McN?!.nara.. : recém
norte-ameriC'auus situadas cllegr"c1:o de Saigon, TACO,

nn Basc Aú'ea de Ham!- me.,Ji:u Ue) Pr(",!dcnte Johr,·

HO:1. .

'Son, o. ·envio d': mais tro-

Entrementes o redilto pa:o
. l1Drc.e-nmerJ.cana$, parJl

Vietccng
-

na zona B há. 45 cm::..::r o avanço ('omunis-

qlíi!ometros do Salguu 01'3. ta no sudeste ssiático.:.. \, ,.

_�_� .'__. -'''''� ''''''''''''''_''�' _''''' .. _�",�.:...:J_;"t� .",_�-=-_--�--,._

AR,GEL, 2'2 (OE)
([u,:�rra no Víetnarn, já cus

tou a população sul-vietna

míta, 171] nHl mortos e 800

l1Ji.1 feridos ou mutilados.

Cêrca de 4JO m!l pessoas
estão presas e ,0 número
d(' {:iesempregad9.c, ultra

pa ..iSF! a. círra de 2 rnHllôe;,.
,,\ inf'ormaçâo eS',á eOllti'.�'<J
n� e::,�p(1�ição ft_)t(l�rn3 fi':.!a
f);·.:r,�!l"!izada ('ln ..\rgrl }.)(·fJ
E71'bl:dxoda. do Vii'lclflll1 da
Norto.

(OE;)
Bom')�·!.1'{1Qil'os ti. j<>.;() .Nor
te-,��,!';:�rjr·{�al(Íq. �� !('u.r�'ln um

penf o l13. {l.'t··�\d1i!. (l.� roda
{,;�!"n :uUC ligá, .0 Vié!;na'm
,(���.

•

7T�� i �-,,. i·;"f· ���n�f'..r r
.. �

.,. ... '1
.

tu. :l}JeM'i V !l7 Cj'U!'\OHJ<3-
.
tl'OS do 'TCl;l'it(i�'i..O;, do Pe
qUÍlll.

El1(�lW,llto is.sot guer:'i,
eO!l!i.comUJ1Ístas

\II08C01", ( 0TI�)

·Sindfcato dos Economistas:
· Eleicões Adiadas

, \.

1·'Of,.111 adIadas para Q

dia ·1-', de sgÔi.!to 'próximo.
;ls elC';çõcl"l ).lO Sindicato doe

Econ.011lÍciWs de sto.. Cata":
t'tnn. por moLh'o (�C !nLores
é! I' ele Sf'US ilssociadcs e do

rekrlCic órgão. Por outro
Indo, e::,tj, n lick "

de Li dias ;t partir (lo (U;.t
]5 do corrente·, pa>.'a o ff'"
glstro de chupas que COl1-

conact'ão aquele pleib.).·

M·iss Brasil Entre as

ftamarafy
Desmente
HtC), �2 (OE) - O .Ita·

ma:i"ati distri.buiu 3: noite

pa�ft"ada nota oficial I· de!"·
mentindo a posição do
Brasil f�1ce ao acliamento
da conferência d.a OJ:i:A·
l1l:trr'ada para o -próximo
clia 4 de v.gÓtoto. Diz a 11Ó
ta .

que o Brasil acata a

vontade da maioria dos

parlamenlos, que conside
raram ÍJ1oportl1na a reali,

zação da confertinei.a em

virtude dos aeonlecimeu

tOs na Repüblica DomInica
na. Afinl1a ainda que ·1'6S·

veita, pontos de yisLa do
Conselho da Ol�A.

o Dia de Castelo

!�Mnineru a 222 milhões de km's da terra envi�rá a última foto de Marte
·PASSADE1il'A ,-22 (OE) .,_ dos éientista,s·· ":nol�t��meri. til manhã que 05 Cientistas' da Terr�, repassará a fita rl.� �)(' 'Propulsüo a .rato de túnci.a do planeta Marte,

,

A 143 f()to'gl'�h'ól.' de_-· Mat. canos· é 'que '!liS ·demàis fo- decídi\ão : ll2.S próximas 24· magnética, cnde foram 1'e- Pu..,,sf-1cli:i'ia, ('onfir\11l.u:am. pa A mi'e pacontra·se hoje

te' fl)i trartsmitiãa ao iabo- tos .cheg<:trão sem qualquer h01'3s se a· cosmonave Ma· gislradils as históricas faia· ra o próximo sl;Í,))ado, !ii. a 222�milhõf:'s da kms. da

ratót'io de Passadena. pelo problema. rine1' IV que se encontra a grafias tiradas do-planeta t ran;;rnis:;úo da última elas Te1'1'8 é já cOllr;luili ;L

Ma'tmer 4'. Uvn porta-voz do Centro maL� de 235 milhões de Marte, 21 fotog1·afi.'.:.!'< 1,01 ladas pc- tramill1isfi}io da fotogrufia

Agora a opinião unánilne de ��ropulsã.b, declarou es- qUil6metros de distância Cientistas do, �bol'''lt6· lo !\1al'inen IV, a Gud:a dis· de::1° 16, -

. �·-'-"D·
-

-I-a'·r- -I· o�'-aJ··u· d a IVO�"�.n:���a t:�!�iCS�d:U�!:�!�:�� �r!�:��::���:!I�--'�-'B��Z;�d�-'Hã-b'it�ç�';vâr f-j·'nãilcla,r
.

:uêuJo, ou YJJC a cstrad� que "deu passagem mi:.smoll
. , '.,

'

.

',-

. \
.

F1HDIQUE MENDES COD\_ cyu\'a" ha.ja �'ecebl(lo o eu�\Scalhamén�� .lll� Inaustna de Construcao
1. .i ' .. ,

gestilo atllal, ou amda quc í1� praça do COnuCIO t!f3'
. •

teja plantado um Grupo Escolar, mn Fonl.ln Ou UI!'l? Rl:O, 22 {OE) - O D�uieo paq aquisição de casa pró·

agência do Banco·de DesenvohimeilU» do Estado. Na:::l.onal de Habitação vai prifl"
igual.n1(,llte constl'ludas pelo govêmo Celso R.ullOS.· iniciar dentro de mais ou

Em yirtudc do perigo c mf'SIllO do ridículQ cm, meno.';
.

30 (Uas, financia· O nõvo esquema fOl

quc lJouel'ia eoilsistir um ataque arbitrãrio ao atual I mentos à Indm;trias de amwciado pelo ,diretor fi-

govêruo, o atual candidato Ú'm se escUsado de fa-! Cúnstrução C'ivil e matH- nancei.l'o do Banco da Ua-

zê"lo; Mas não o têm os seus a�sessôres de -Íl!lpren"a.1 riais de construção .. Coope-. bi6HÇf\o, dlU.''1l1te i a m{posi-

l!: tlí>�1'e dramático desencontro que. se ·beneficia fativas Habitacionais de çi10 que ·fez 1t· Assoeiação
ó sr. Ivo SilvcÍ"m. r::llquanio o seu adversário em. Pesso�s Jnrídie�5, atrav(ji>" Jnd,lsttial e Comereial da

prega ti, energia de longa data aeunlUlada pa.ra co.ln"
de 5Utl:

. caI'teir'a especial, Industria Imobili.ár.in.

pôr �t figura. do plal�fica.dor, quando llunca passou - = --=.-==.:.::::;----.=

�� Wll médio plrla,mcntar: � deputado l)esseills�a " Candidatura Negrã.o de Uma:
trilha a larga estrada do .ca·}}(Udato que t.em a of(...

reee,r o que Santa �.tal'ina pede: a continuação da

II· I M P U l S O
. at.ual administração.

.

.

lHacando o sr. c:elso Raino�: os articulistas da I RIO, 32 (OE) - Lideres à .éónsulta feita pelO SH'

Rádio Diário dI). Manhã estão riXando na men,te dOi)' ·sindicais e os dirigent.es 11ho1' Lutérío Vargas. Mes'
eleitorado es.Íus duas simples verdadell: primeira,

�I
distritais 'do l>TB daI Gua· mo. o-:- deputado Synval

de que não têm n;tensagem nova. a lal1ç�r no merc:.!-
.

nabar.a luanifbstarall1-se fa" E'a!1i.paio e outros h'aba..

do eleitoral insistind.o, por iS!!lo, na antediluviana· . \·ol'.wets· à. candidatura do lhi..,tas que défendiam a

técuka do ataque desarrazoado; séglwda. a d� que' .senhor Necn-ão de J...ima., A c.!),rrI:ldatul's, Berardo, estão
não tendo o que atacar na pessÔa do sr. Ivo

.

Sil- ! m�:1iiestação é a respósta agora propensos a apoiar
vcu'a, dc!':carregam sua ira contra a adll1inistral;i.ío I o nome do embaiJw,dor
do sr. Celso Ramos -_o que .além de injusto, con-l,teíl1 um ê�o de táti«;t �e. dl'sathlad� �urriee. I'

A tercelra verdade c.a que ma·IS mteressa ao.jc.:ullLidato do govênlO: a própria emissôra adversá-l
nu se encarrega de t'....yal�r aos 1I'.mtl'O ventos,

em.�bóra que de lD.lIneh-a mdireta, que o gO\'crno do sr.

Celso Ramos nao terá solução de continuidade com
,

a. vitória do sr. ho SUveira. 'I1\ todos parece qúe o povo deseja ver prossegui. Ida a Clbl'� des.env.olvi,mcntish presentemente enceta" ,Ida _. I� di'leml.u que ho l' ig"lll!.l a (;d�(I ou que. Cel
so (. igtml· l! t"o. os jOl"mtlistas tia OllOSkITo ,

estão d
fazendo justamcnte aquilo, que, POf vínculo contra-�!
tu�Le

.

fiddi.dade p'.aitidlÍ�tt, .urro llud.eriaIll. f.,azer:· � i'l·proW,glLp1la. çlo,sr. Ivo �.Ilvemt .

. \
, .,' .•.. ; -!

•.
"

,
'.'

\

.--''''
-- -_

'.-�

P.y'Í:r'i }.f;1.7--·Ylnr"1, crnbaíxa
"d(Il' iiill.,rnnle dos Est3d0s

Umo- Q partiu osta . manhã

P·JX<.1 Bruxelas. Permaneceu

nu capital russa 10 dias

t.(\;J.d."·!�e entrevistado duas

Vf'7.·'.<; CO;-:', Alpvis KO'isiguin
q{lh'·{),o. sltuação (\'1 Vlet-

mm...
.l\1ilAf:,JU-:'·TGTI)N, ,:n (OE)
--' O Brrfe,idi:,mk dos F.:,ta·

. dp� Unldos Lyndori .1ohn

b0n, '?stti l..lOJü· relm.1cl') com

,,,>,w' /'l';-,.,{'J"'.o-l c •• ·""�'''["loreq

"'Y""'\"'::\",,�i-!'.
_VU-.I. '" ..... "J. -'1..,

..: n�';.-' :t1J�" );f'[!,'m',.)(1t·. �j;1 111-
� ...,.

.

,. ..�' I . \.

ô� -)1,.. 1" j :.� l�G � t{i·· -

',.:t da �A1-'"

sa Br�l](";.': novas li' drá:;

tiças wúr,lid.l.'1S para lntensi:
fi('ar' );t l)art;iGipação do�\
TDE.UU. �"l,gut)Í:Ta do Viet-

RIO, 22 (OE) - O. !'.r�:
"ídeliie Cllbtelo BtullCO C:ie�
.pacnou na manha de hoje
com 0 Minis"trb do inter{or
Gal.. Oordr,iro 'de ll'ariás, (;

em '3eguída, concedeu all�·
PRl'�N'T'F' F!-7.IA:· Negativo.:. P.H,IDSSAO .A>'f'MOS.D'.l!:n.1C l. diénc18: ao' depu.tado Adau
MJí)Dl.l\: lO�!.!.fl mi1i!}al'e�; TEt\1PERATITRA· MÉDli\: 11.6° to L(!do Cnrdo1'o. 'It'�e(bl>.\;-
C:�nligrado;J; UMiDADe r�EÍJATIVA MÉDIe\: j'!1,D':�: PLU, ,ai�ós l) senador Hui
';10, 'IDADE:, 5 mm ': p.,. tiv.o - F 5 :11,1115: N)�ga�ivo,- 1 f;iro O· CheJ' .

do:
l\.iüiu\us�' St:r��us - NB\:oeixo C,.,nJular côm préc�ÚiLü.- aJlri\.)'�Ou eOlir o :Ga1.
ções esv�';:sa5"�'iri:.,1.�!';/· Mi �iu� E�t�vd,

.. ;fi)l'aV-ilol'ellí;

Síntese do Boletim GeometeoflJ!ógicé de A. !'jEIXA�
NET'l'O ·válida: até às 2:i,18 bs. do dia 23 de, julho de 19(H

:MIAMI, 22 (OE) Ma·
An(1i"<tderia' Raquel de

Mis,> Brasil figura en11'e as

qui.n)'.(' sel11j-finaUstaii elo
'C'Q;Wl1!'so ele Tllfiss UnIver·
50, !"ekeíonucb.s n�l!, últi·
mas bom,., eh noite pas·
sud.:'.. :A'õ'. (kJ11ais smni-fin>1-
1 !ST'.l.3 �ii.o: 'iS rr-lIJ).·ese tlÜ,Ú'
trjS cia Colombia, 1'·e1"lI,
Auslrú.lia, Canadá, nina
mar�a, .F'inlandh, Grécla,
Hohnda, Israel. FÜifinat>,
Afr{,''l do Sul, Suécia, Tu l"
!ilneI;.a e Estados Unido!S. II.
nov.1 Miss Universo sel'ã
escolhida na noite de s,í.
mado.

Contrabando
de Ouro
WASHINGTON, 22 (O� I

.2... o Departtimento de Éi\...
l:l.do norte-amencullo, (k_
lluilcillU ao Supremo 'rri�
bunal Federal, a e},;istên·
ela de vasto plano para
'Contrahal1dear pftl'a o p;).

11o.111á, burras de ouro do;.;
E.E UU.. DO valor de 180
mÚllôei:i de dólares.
O ouro, seria mi.stunlclo

a nutm,: l' S)�i:S (1, .�:J_
má, 1)'.m l'G'iündl1 110 lVl: '1'-
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TOUJUNG DO' BRASIL

lHOVIl\'IENTA·SE

MELO

A proya de que. Eie' faz' tlll;_ismó:'em ,Flol'ianópo:
· tis es�á em que o rQp f�J:NG C;LUB�' ,.-'StJ,!�çii!>
nesta CapitflJ - Ill!)Vim.:pta·se com real aproo

v:eitamento nêste setor, quer prom_ovendo pas·
seios por tQdos os I'�C::j.l.1tos da illJa, quer PJ'o,
gramando outrás diver:-;õcs tão do agrado dos

·

t�ll'istas que nos têm vi�itado seguidamenltl �

que deixam impressas no livro que registr!l1H
as impressões desses ví�jtal1tes, na maiQda,

, estrangeiros,

'I:ua, MUlseI, ·que tem o: no_
..me ,do alcaide· da antiga ci
daéIê judia,. cOl1ccntrQni- 'se

,·:a:-s Sil1agogas de Aita, Espa'
noJa, Ma:sel, �la�ls, Pinkas, .

,A antiga morgue (Edificio
Roman09 e o edificio cen_
traI do Museu estatal ju
de'il - .cOiu valiosas recor

daçEl2s elo culto hebraico e

obras culturais, tambéin
se encontra na rua Muisel

Duas mil e duzentas cor

tínas templares e oito m11_______________ J

Economia e )Planejamento Ud/a.
c, r.e. p, 18 -

'.
A sinagoga de Pinka5 se.

'destD,C:ou, nos ,tiltil)1,os· anOs'
'como um úilico panteão,
'.
Sóbre suas pare:'c� 'foram'
escritos nomes e d,t'lQ,5 da.s

vítimas do genoGÍc)io p�.(�.'
tendido pOI:_ Ac10lf p';';ler.:.
mortos na Bohemi;l. [� na

Morá'lia, forniancio l�n; nú
mero total ele 7'7.2!J7 '11e

bre:13 as�assinaau"
També'�1 na. Cé;1Y,.pina ela

Bol)pmia, d,a l\Je,rRvia e cl::t

E13JOVá.q1l::1 c::' 1 cncont r:l.uos

n}onUlTICnt..J3 que u t rd.:uTI
as barb�l.':i·;\('r.c, ra('h�ls do

"nazismo". ?ode;Il{)s encon

tráJos e11: B":a(:Fc E:l';\lcVE:

VENDE-SE TELEFONE
Informaçües pelo-fone 32n' das 8 as 12 horas com

Emília ..

VENDE-SE

"Maravilhas da Técnica e
XLIII

-\rnaldo S. Thiago Neto

Li.o e uma verda�le, poif:.
êie�. se situam abaixo elo

ní','(:;l do mar, empenhando
se em luta terrível �om a

fúri� c1"1s águas', pa� '1 Rode
rem· 3ssegurar o (fue já
tmn dp terra e ti.'ntareH1
roubar ao mar inai�; espa·

ço, avançando per êle a

dl'ptro.

Estes dois países :;ão 1'0-

dccaJos de canais com c6n1'·

port'l" que sustentam todfJ

o pêso das águas ,ss-,lgada;;.
Atualmente, aquí na Holan

. d,t, c1esenvolvem a construo

çào :10 plano delta, que foi

lJT:rif.tado tendo em vista :,,;
�er.essidade da I-Iohnda "10.-[
e,uir:r novas terras, saben· ií
do 05' holandeses que só ü

podE,m, cons!iguir rouban

do,a� ao mar. Vão,. por isso

avançando em aterros e

construindo novas compor·
tas t:lar a dentro.

A execução do pbno "deI

ta" está sendo considerad

pel�s "especialistas a obra

de engenharia civil D1éd.S

empolgante da atualidade.'
P".r infelicidade, devido a

cnrênei'l. de tempo; não pu
demos visitá·la.

�\i'SflU r e c e p ç�ã o na

"StorJ::" foi com· um gosto·
se; c'1fésinho Ej biscoitos,
Ante� do almôço assistimos
a mil longo filme a respeito.
d'e! todas os produtos de f8-

b:'Í(''1çüO da mesma, mos·

trac.uv o film� tôdas as fá

bric�s espalhadas pela Hu

b'.n"::q· p Bélgica, que são em

glanrln número, A r.n_n01u·

.são (111e se tirR, do filme ê

q..

ue e'-Jtá pocle�'(lsí�<::;.r'l.a 1'1-

dústi-i2_ �Ó n�." 0,.\',-: ':1

quilo que é imy}ossívcl

br1\...:?1-se. ,Por inçr�':/el
1'\

que
c1eJ'

.t1;.c1n. e"tanrl0 n1c";r;.flS (.l�rl
';j' - ,

r;d�s ('S ramos dj atJvid�\·

'li jP.d\IStriais, desele es-
.

'1:n.1,!a 'l;p.rl.:(:/,,· 2,té :o.�p.

vios -e aviões.'

.,-\llllnr;muos e em i3.eguid"l
vlsHan:·oo. a parte de fabri,
Ca(�20o de motores' e gerado.
H\, oe alt8,

. potência, e a

parle rle fabricação de tur

bit).a� (;:, v"Ipor. Vimos, ain·

da, " parte de funpi9ão de

gr.mde;... peGas e a 'fabrica·

t::h)
.

(�f máqu,inas para tece

lag01"-', e tIpografias.
'::omo se, vê, ne;;ta únic'1

fjr :';".q que visitamos, 8;pe
D".S ("1" uma pequena 'parte,
',a proc1·vc;ã.o é �riadíssima.

C'hr.gflmos ao hotel, de re

tPl'1C, as 7,30 horas para o

jr,ntpI'. Encontrámos o' sa·

lffi;\ e)0, refeições apinhado
0.8 P1!Jit'l.res, todos belgas
e, nor incrível que pareça,
tvcio� aleijados, mais de

WC c,êles, pertencentes ao

'''';':�'''c;�o belga, coisa' que

;, ?rin;Pira vista) nos impre·
:::ioJ1GU demais.
Jantamos e logo prcicura

'!j';C;P repousar, pois estas

victgens de ônibus canç'1m
r.:. valer.

o flue mais me surpreendeu
1'('i ;:l parte de corte das

cr:flDas que .êles fazê'm por
J'(;pj'J de um processo . mo·

derilo, bastJlnte sitÍlpl�fica
elo, Constroem desenho de

�:[l.ih3C:OS, na escala de 1:10,
'tprf'>spnta,ndo �odos os de,

calJC>s dos cortes na chapa
com

.

cotas e diâmetros a

con�)"?'lhando o desenho;
c;e!Jols numa' sala, escura,'
(;€stinada a este fini:, proje·
"r.l"'l rl,'1 alto sôbre a ch'1pa
o sJ!r'c que tiraram do de·
feU'10 na escala: 1: 10 . Gra·
':lL:Z:'1ào a altura da proje·
ç�c, eleS conseguem Up:l
PQDt0 no' qual as dünensões
sito r- rojetaclas na chapa,
em eocala natural: assim
�·18S podem marcar tonos
os

.

(�etalhes 'na chapa, como

sejam de círculos, cotas
de cortes, perfis de cortes,'
e!;c;. A chapa saí dali, para a

s'Jção dfl corte, qt1� é todo
ff'it0 cc'm maçarico de oxi·

,?SíJJO completamençe mar

·�;·,da, com bastante preci·
. são. A>' peças, depois. de .cor

tsdas, �ão soldadas em con- .

jl;ntos maiores e levad�s,
assrm em conjunto, para
os diqües: para a monta
g9!n global.

"

Apó<; esta visita no gal-
Pt,O, passaram um filme,
lol�go. sôbre as refor!Wls
l".LíP fIzeram 'no porta-aviões
J\{jl'1tS Gerais, que fai 'com- ,

. prad9 da Inglaterra no es
: a.r.io de ferro velho, Ele foi
;J':àt�C'nmente todo recons
truírlo de novo aqui, na Ve·
rol:'lle.

Et! não imaginava I) quan
to é complic'ldo êste gigan·

tc>s>o navio que .temos a:

boiar nessa n'ossa Guanaba

ra. O actimulo de gente que
é peccssária .para o servi

r.'1 cte todo o navio, consti·
tui um exército, Os pró·
11rios 'holandeses não com

prf�.'�nrlem conio·o BrasÚ pó
de aC:qui;rír todo êste ·.mllil

do, p�I'a lÍ}U)1 .. 4e�YJlsa tão.

��'��'r:'
'

f·
"

.2.-

''ia 0l:a�ta feira, pela mà·

n1,8.; 'í#íamos nossa t1ltima
\l"ik aqui na Holanda, :com

!,.',"t8.r;0,O o número ele trê,s,
q,;'O! puderam nos dar uma

8,W0'Õ1.l':? de tudo qlle pode
l'f:llh',ar êste povo. .·trabalh.a·
ceI' p lutador. Em seguiela
)ríamos às instalações da

\'nroll!1 'Estalei,ros Reuni·

t:':_)�. S, A., que ai. no Bl"'I{iil

_:>�h1.:se também: ins;;alada.
Esta 1'oi. uma visit8. mais

rápir'r., levando apenas uma

i_')ra a noss"l via�'em de

0 .. :ib\'� de Noi:dv,;lc:l� até

p.,nz€nrurg. FOJ;nos recebi·

c:"� por,'um engenheiro que

j8 f"!.te\'e no Brasil 3 anos,
p ,)01' coincidência, casado

cc,;, "p'a brasileira. Visita·
i".'OS tôdas as instalações,
ta:"'.to os "'el1ormes 'diques
lx'ra reparos, secos ou fluo

tU3"}es, com cap,acidade
até-. I para. 140,00.0 tone1a4as,
cor'10 C!S diques d!Õ) constru
(ião. secos.- e flutuantfls,
hlmÍJém com:: cfl.p.actda:�e

p;lr� ,.200:eOQ, tonel?$§�.
i., ,c_;hii1;,," .. ':,

ll.lmócamos ci5m à, düeto
,ria do'-: est'�l�il:O, ter�'iria:n.
do q �islta. logfl'. após o al-

"
.

mÔQl1, , �
A tatde til'lharuos progra·

madG umá ;.visita ..à cidade
de ,R.otterd'1m., o' maior pôr.
to (o,"mundo, ":. Passamos,
pas8e�:ii(:l0 'p-ela : 'ciqade, das

. ,'<. 1 ,.
.

.

2,00 ho�s da.-ota'rd� at� às,
6,00 bOl1as..

.
,

" -'.'

ral e 11 L;; i"ieJ 1us j udeus.
Quanto,; se mtf';';;s,�am ;JfJa
víd- dos Jilh s

,

PRAGA torbe-Pressi. e oitenta obras de tecela rardibice" �'r.,;��·,t\ _

010

Habitando, há cerca de gem contém a coleção da "

rnouc. ZW':'.J" :';t1n, Ko1in,'
um milênio" a região nor

, s�nilgoga Espanola, Cinco Pílsen e cutra s cidades
te da Bohemía e da Morá toneladas de prata' e. ,o'U�'o ,Esta íisf.a de. l'l"cGl':laçÕ,eS
via _:_ segundo documeu- corôas, placas, toras, aAbr , h.e!:lraicd2 lli:)_:J é c.()mplfLa.
tos Jp:eservados ,:____ os ju nos de' uficina_s da Bj1vi.eriJ.' -i\ :rd�pr'()sl:H'àq\jt,a é, re

deus têm em Praga sua e da Prússia -se . acham na 'almente, um tesouro (;u)tu
mais antiga sede e seus sinagoga de 1\1:aise1.

.

monumentos hístórícos e A estas 'valiosas "riquezas
culturaísdespertarn o inte_ cultúraís e· históricas" a-

. resse de' mu::-os turístas, cres'ct:nte_:se- �inda trinta
em sua p�§sageJ1l pela Cj3.- mil livros valiosíssimos, na

pital tcheca, A}ta Sinagoga.
.Ao vísítante. ele .' P":1fra, . Gr,unde- interesse

.

despe-r
qUe;- caminha: à procura de ta, i ambém , a exposição

ETLctmh;u·se nésta D�l�i,til.' .

urn mncíonârto da recordações bebr�i�J.�;, se' ,'''1[;1 .:rnos da vida dos [u
"Piratirii" de Pôrto Alegre, (cineguafista),> fa.- guramenté interessará a ES ;!('US «m Praga", na sínago .

·zendo'. um caprichoso documentárío do ,.que tátua grandíes f1'.
'.'

do. R. abbi 1 Kl --r • _.

. ,., � � ga .l,�. aus" e a ExpDsufao 'OI

nossa Cidade .possue- '1'� mais bonito e que te- Low' -'--- obra do escultor <lo sofrimento dos judeus
remos depois o prazec de ver pela rncssa Re- Ladisla\( -S�JOUill-' - .qUe se curante a época do '''úazis

. 11éti4o_rã,
. "

.

," ergue diante. da Münicipa r.10" de" Hitler,
." instalada

T�ata;se de um trabalho.jíe-escol com. panora- 'l'l:da-.de· daquela cidade,
"

"':"f';-' R "(
.. ,,

'..t-C r.o :'",qt'JCIQ comano an

mas é paisagens das. rr�,;is Impressionantes, 'de, :: Na capital da :rchecc.s.lo� . j;i�;a Mó:rgueJ. O eemítérro
nQssa:�iIha',. '.... . .,

" . .

·váG..,uia se encontra 'a l�lais hebeai;cf!, .:(lO1' si 'só� já cons :

Que. o nosso cómércio (!' nossa irtd!Ístdlj. sai". ,anti.ga .sínagoga da JDurQp,a .títut: ulm 111U8e\1 artístico e

·bam corresponder :,a: és�à J;lr\>nlóçâõ tur��ica, ,c'entra,j __:_ Altneuswi:ulgo_ ,. ,histótico vallciso, coi:n_ c:uás
ajmlíuulo .<1: propaganda. sempre 'cresceat� das. ge :;_. que _pr0vé,tl1: 'do Sécu .� sepu:�l,lras ba!,�f)f'a.'3'; g:1ti..,_

"l�ossas, coisas e de noss:l.S 'bel�zas; qt!C, as"te� : Id' XXIII. Aíl;-�da' hoje';' sé cas e l'c<:;0�6s
• �lOS_ e 1}lúi��s,_

"

,.,',
.

cop§erya, a, �ede (lo. p,1ul1i
Cooi o sújestivo título: ISTO É FLORIANÕP.o· .

�c�pio judeu, com séu- telha
US" 'o Docunltentário

.

vai ag�adar.·
. .

era, bí1;rrQco e' o reJqgio he-.
,

)�reu, E,. aO 're�or desses

dois edifícios,. sItuados .na.

na, E,!:'J ".'1 .'':�'.'ll r,,J ti 111 "

irr81H":;lf"';lS .>:"L\'a�) r'p -ra

clJ�t'.H)' ValI.: a ;Jr.r;a f:l',I'f
lif1,r:{�a.r·�"3 ;C \1) r ; ;8.':-;

----------�....:._�.�-----�

_. MISSA DE 6. MES
. CONVITE

A Família de FRffNCJSCO JOAD CARDO·
..

SO, convida parentes e
.. pessóas de suas rela

ções para a missa de W) lYIês que mandará ce

lebrar em intenção a S!'cf! alma f);O dia 2,6 [se

gunda-feíra) ás 7,30 horac na Igreja de São
Llliz Gonzaga no Bairro da Pedra Gninde.·

. A todos que comparecerem a este ato de.
fé cristã antecipa agradecimentos,

..
-

,(lube Doze de: Agosto,

Dia 1/8 EN'CONTP..o DOS mú')NTINHOS Apj·eseflta.·
ç.ã.o dá nova Rainl)l1 dó Glu,l�e - J=1í�jo às 21 hor�s.· '.

Dia f./8 -- CHUR.RASCO DE, ANIVE�SKRIO NA: NOVA
SEDE.

.
.

Dia 12/8 - JA.NTAR DE C.oNFRATÉRNIZACAO··
Dia 14/8' - DAILE- DE /�NIVERS,\RI-p - Início às 23 ho·

ras.

SEDE BALN"fi:ARIA

OBSERVAÇAO·
Para as festas dos dias 14/11 e 21/3 Rese.rvas' ele mesas

na Secrehria do Clube (NOVA SEDE).
As in.SCli(_'Ões para O bail.e de iUli':ersário das Deoutantes

, "

terminará impreterivelmente 110 ena .:31 de jU1110, ,:',
Listns para o Churrasco e Jantar de .confratiHT1,i.zflÇ2i.o 1ns

c1'ic8'o na SPGI'f'tnrÍ'i (Nova Sédel e Bnr do. CIllllf'

- _ .. �._ .. , ,-�--

Mlóveis Finos de Jacaranda·
Classicos e modernos" inau,"uracão de nosso salã.o

de vendas se d;:>rá dentro de algl::ls (Úas, �nde já e,sta;nos
aceitando reservas de npssos mccelos exclusivos, de fa·

l?I'icac;ão própria.

JOSÉ ARÊAS - DECORAÇ,õES

Hi indi\-íd\1f's gue apre,.
sentam 'na so:a do pé mil"
ou mais pon.tos end:u'eci.

-dos, '('a_u�anclo_U..es enorme

padecimentos quando. an-

dam. ..--

S5.0 as vE;rrusi1s planta_
res, também chamadas co-

mumeJ,te 'de cravos,
.t.em· 58 a im.pre<:,sfio que é

,um .prego espetado na sola

Ar, , qôres &ão fortíssilnas e

se' irrb,diam no pé e
. pela

Í)erIÍa. As pessoas deixam
de sair. perdem oportuni
dades exc,:II:'1')t,es de S8 õ's

trE'<��em" tli(]c. Dor (la lló:a dos
padE.cil.11entos recebi.dos .. so
bretudo quanclo (I mal ata

ca os cloi.s lades,

- A\ rH usa. é proveniente de

virus e não Íü a mei10r du

vida Que elas cão ,inocula_
veis f contagiosos., Vfrda
('eirJs .epidemias s<1e) cops

tatadas em' in(liv1(juo� qtÍe··

pois
Eis 'l'C'latlldo$ acima os

principais fatos sôbre á's

incomodas veúugas: que se

Jd�ali'�i:dll' na �ola dcs pés
e os rsc:nrsçs qlle a: medÍ_
c'r)::\ diSrr�? para libertar
os indjv'<n:s que são por
cl:1 ,,"" "" 'c�. dé' uma vida

'TprnCl(ieitamente desagra,
clável

Nota: '----:- Os nossos leito
l'i:'S pOderão' solicittj.f qual
quer' ..conselho sôbre o tra

ta.mento da pele e cabelos
ao l11éd�cb especialista Dr

Pires, à rUa l\·1i\xico, 31 -

Rio- de ,Janeiro. bastando·

de ;fnyiar o presente artigo
dfs�·e jornal e o end2re�o
completo para a resposta .. '

)c;ntecirnenlOS
.�I U{"-"'-l'o

.Socials

--------1
I ,
I \

�
'I NORBERTO BAUDALF' E' SEU FABULOSO CON- I

I I
I JUNTO, rt'1OVIMENTARÁ o "BAILE BRANCO I
I
I

I
I· ':' ':' .:: i
O Ií;ngenheiJ"o Osmar Gru .

Çafleb do Divino Espirito
ba, um dos melhores parti, Santo amanhã, Raimundo
dos de Santa GatarJ,l)a; em Vieira e Stela Maria Rosa,

ontem, estavam no 'Ameri
cam Bar do' QuerênCia Pa

lace, mun grupo de amigos,

nossa cidade. est,á círculan
do em companhia d�� bo

nita e simpática Maria He-
lena Garcia,

-:-:-

'Precedente de Sá!) Paulo
de sua viagem de férias, .a

Debu'uante' do Baile Bran·

co, Ve':'Ol Mussi SteL

_', o:: * -:-:-

-:-:-

, Continua na preferência
do mundo elegante da cida

-de, interesse pelos títulos

de .sócios do "Santacatal'ina
Cbuntry Club", Hoje divul

gamos os novos associados:
Prof3,�c;or Cecilio Linder, sr.

Ricarc10 R. FuhrheistE!i',
CeI. Danilo Klaes, dr. Tel

mo Ribeiro e dr. Waldemi-
1'0 Dantas.

-:-:-
:!: ,', ',' -:-�-

- - -
':' ,', "-:-:- questão marcou festa "En,

Processos ele financiamento. Projetos ·EconÔmicos. PIa· Ul\I LOTE DE TERRENO')1�)" L'f.. teiiin�€nlD ,'-;:-'Rua }<�Tãpe"Su)1;nidt>;J2.-__,,'sobrado da Lój'a 3-:Imqãos.:' ,'. .'
' contl'.� de Brot�hos dia 1.0

/

n.ejamentn Econômico, Pe11�ias ECGnômicas-Fjnancei'ra�. SW(úCCk luediÍldo 1..1..,50 PO/'9�::n�t1:��,�l';�J�,,, . .1�' > •• , , "., ,: '. '"
•

'. <,,,Pi:il··m.ct!VOS slJpet�ores fi . par;i a :J:preseta;.ção ela no: r

procuradol�-la.
Le�islação Fiscal.

t:'."I' '.n�Qb:'111·aI'1·::l .'0.'_ssac''.ada a' , .....·,_,:�.�.-<,·�,·.'1).,.•,.�I'.."''':'I·'...
'

�:,' S'."'�;l1-:,··.:-r-:-'-
.

,.� ��'-
.

"
, _._'_\ . ,n'�' _ ;, -', �> '_N,9os� ;vpntadê" g�i.Ka de' va fll*géstadé':_'," 'i

.... 4' ... � ,I�'\.rt :... l.'� ��f!:,.a..; ':;:r .�_. ; • j �� 1 .... �· I "f'��: �'�,o<l, .)�.,< ':'�" ',:s{:t .. ' r o" Bai'Ie.' .Éra�'
'"'"� I .-� . 1:�; �.

"

,

orário: das Y4:00 'as 18:00 �1bJÍas )? .'\

',:cn.iral fi -. 11_ '. ahtl'::Á' ..:L. sa��.... .:......�)��.�r.,·', :'n.,.·.h .. 'l�-·�\L , .'Cjf�&t;··L'·.iJO D'[;'";BE'l�J��,'Y;�.�:�1�"�'� ,,::' ,"
',"; 1��P����,�.t. "·f,·�:�·_·i1M.';:·';-:�:�

Rm Jerôn I:lO Coelho 325 - CO'1j. 108 - Cx. Postal 659
f 2 ' 1

'
-

� � V�� n L ftl:H ' a ."",,,_â&, HJ65/ti,,';eoDJunuo, ,,',.... ",- \.

FLOR.IANÓPOLIS SANTA CATARINA 1(::J(:; :' n( b I �
, )F/'> _: '2" ;;";I

'

�>'r ·.f"
I pessoalnle�lte dam�spre já djv'ul�Adó M�Jicir Silva, '.'

•.

c,,:\. �moda 'pa:-ra, ,cabelos":

"", ". '..L'-W-b- VEP:RUGAS Qu1b SE ferência 'ao .uso da eletro: 'mas,- tê:r�rn.oíl o,nãO' menos Insistem os
' Cátieleleiros

.' ,',',�, ,; " ",' ·�f '::::< ;-"
LO"'-.AJ.:-:ZAl\/r N:� SOL,,'

' "f.a:bU1QSp: Norberto BaiJdalf,
.

éom ·,a hav.� moda
i

P'1ra a
, " "'. ,.�, """ - 'L _', .-" ./ cirurgia, E' um método rá. . '.

-

d.a, ·C'...U'i,.•f·.I,.i'\0':,'·r"-V..�·a'.._-.', ',) .
DbA PES ',' ����,:ad,��:n��is"'�;id:,��

e

,e� :nju"to,
_ _ _ r:�::·p:����;,��a�:�

,
,

Dr Pires. ta, anos nunca tivemos
..,uni.;,

casp ele recidIva: No [\'eraJ
, Já fui cOllstituida a nova

�.
.

cicatrizaçãoc é. obtida
.

. sociedi.lde que recebeu a
Hmn p;ríodo dê duas' a qUa

• /
-

, con('.(lS�;ão pára abri,; uma:
tro semanas, -san;t

.

haver:'

prej'lízo das ecupações diá
fábricll dos·' ;refI:ig�rantés
'"Cocà,Cóla"; em nossa cida·

rias normais. 'Tôda a inter-
de,' '1'r�ta:se ·da.,\tCatarinen.

venção é feita absol\utamen' ,

se de R;efrigerantes S.A",te sem dôr desde que se re
,que tem como Dirétor·GI:"

corra a uma anestesia em

volta. da vérrúga.
'

'. renôe, 'o dr, Hercíli-ü Luz

Colliç0.

A c:çlade qe R?tterd,am é
totalmente dominada p�lQ
porto,. sen'cio que' e:Jdste uni
movimento 'de m'lis de .. "

100.00() navjos anuais, en·

tre c!lJltas e grandes navios..
Os dIques pa,.ra atracação se

distribúem ao longo de to·

da a cidade, com um' acú-
�, .

muln tremencl0 de n".vios
e ch:,t.as, ancor'LdDS 0<1 a·.

trac:ldos, ele tal mocl.o que
t,emrs a impressão de

.

es-, .

tal' dJ:mte de um clêsses.

port.)s do, oriente,' que àSr
'Iêzes imaginamos. e outr;:\S �.
vêzes vemos na fitas de cio

nem!:L E' realmente impres-,
.

u�o c'Jl"'t:�'o.
sionante 'a v�s�o do pôrto
de Rot,terdanl'! ,E' um pôr", Em ff"lQf;\lr ·?o tral'a.men
to "iíllado' 'em canais, ten- te, existem· divérsos meto·,::
do p.m vista que tudo aqui'" dos que podem ,ser tenta�"
na Hn�ai.ma. C0IDO na BélgÍ-; dos.'Ml�itos são populares
ca, !ida .a:bafXó do nível do' como o cQrtar. a· verruga
rrmr, canais êstes'<llle têm!,. cóm um canivete processÇ!
ace,gso �,mar," por meio que, evid�ptemente, 'não ç1e
de ccmp6�Çt�& .eclusas, de , ve ser seguido por ninguém
acôrdo c,om ó <lu� vai .de.s- � de

_ bom .sel').so,
crito ',�p "plano delt�,. :neçes-
sário. ?quÍ, nE)��ª, J'eg�ão �ai- �lguns especialistas reCQr
xa.. Ep,1' Rotterqam pog.e- Iem aos ralem X, recurso a

mos upreciar. 046 O �u: i Hás ótimo maS. que telll a

comércio, bastante ,yariã.dt) -: desyantagem de. requerer
e com muitq movi1!lento, 'A ,:. uma' Instalação' cusrosa ao
cidade -em si, por caus_a do "lado de necessitar conheci
movimento db· pôrto: que a H nlentos bastante esneciaÚ=
dOl}1ina, não põS�uí.·�to � zados cl.o operador.l• D?ve
encanto' nem,_IDuit.a ,peleza, :i se1;. 'à.plic�do

.

quan.do pão

�ch{J,:11os "até um P9UCO 51.1.- .,i.for. possívél fazer éiuaJ.c;·�
ja, o q\le' é . muito natural. ::quer dos, outros.'
Apesai' disto, encontraxpoS-. ;

- ..

" "

as estupertd'ls .tulipas, ,es- '� Uma clinlca norte ame

paIhadas pUF tôda p.,,1)arte� '7f.caI;la i:YPrecÇ!'niza _'" .ip.jetaT ,

"

dandg' gr�ça a�:j3$dím. e .�: im aneste_sico .'loçar "pro__
leza aos cenlt'l'ios� Saím,ps �. !çaína) �bb. 'a • verruga' a

de r�btterqam' as 6.00 horfls 'fim de. que '�f r!-leS!:na� 'cila
'

d'1 tarç1�, cp.������ �a, N!)::' /'.;00. qu?, 0é: Q�s�l'va, .á;l?ó!>. J,{ou
QrdvlHl�;'

..

'o.t/j�ti��, ',?-s; e.os' âias.,·
"

,
.. -;. , (�:' ;,.

. Vi::;iiando a loja "José

Ar,,!},,> Decorações'?, o se

nhor e senhora Wilson Me·

deiros, (D, NeJ,y), ql.W estã.o
bastante pre.ocupados com

a cleeol'açã.o de sua l'esidên·
cf.a.

-,

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

o lideI' dõ PTB, Deputado
Doutel de �drade, num

grnpf) de amigos e coreli,

gionáríos, jantava no res,

taur�nté do Querência Pa,

lace Hotel.

-:-:--
::: ::: * -:-:-

D(�. rtnj-aí: A be)ez3" mor&.

na lic Li}ia Liber.'1to, acon

teceu, <;!m desfile, com sua

lind.a fant'l.sia, na f.esta Tur·

bilhão c1e Sucessos.

FO.lflOS �ormados que a

senhoril Maria Cllndid�
Laus Schaefer, que especia·
lizou-se em·borcl�ados na

;'lUol1sieur de Dior, em Pa·

tis, foi. procurada por uma

milionária, de Hamburg'o
par;t confeccionar bordados

.

em �eus vestidos de festa.

• :", ,��(l ;. _'"

lM;'D:1. sociedade ,de Itaj8Í,

Vo.t3.:'''Im a 'fazer rodas

de uísque no American Bar

do ,Queiência Palace, Mar

cílio Medeiros Filho, Bene·

dito Cunha, Armando Valé

rio Assis Filho e Luiz Hen-

. rique Tancredo.

-:-:- -:-:-

está circulando em rim,sé\

Qu('m será a nova Rainha

do .Clube Doze de Agôsto?
a Dil'etlria do. clube em

_:_:_s_ -:-:-

cid.ade o muU!) ::inr;);itico c
. elegat1!:p casal Jo50 Amo
Ba'.lfJr Cd. Chista).

-:._-:- -:-:-

Tamhém, já está de volta

de su? viagem a· São Paulo

e Riu de Janeiro, :,o/casal se·
nhor e senhora Nilvio Seus·

seI (D, Hilda).

* :!: o"�
-:--:-

Os noivos que. marearltm
. encmttro no altar môl;' da

\ -

,," .,...�- ...._-------

\'
Est'� bà�tante' preocupada

�or;_i '3.'. decoração, de seu a

p:nr-d.'nentb, [', ele;;ante Ni-

r

.

Ice F2ria ..

.-:-:-

,

OntE'm, foram Vistas pa-
lestrando no

.

American Bar

do QUllrênpia Palace, o jo,
vem CelsO �düatdo

.

Lhw'
e a bonita americana Col

Jleen . Kelly..
"'":

Vendie-s,e um terreno situado à ruá Irmã Benw'ar

da, próximo a Maternidade. Carmela Dutra. Tratar pelo
tel: 3369 com Avany ou tel: 3544 com dr, Arnaldo.

23,7.

Conheça 'os últimos

II
lançamentos ...

:::u

� R01JPA ESPORTIVA MAIS FAMOSA IÓO.MUNOO '

REVENDEDOR EXCLUSIVO

JOCY·I
I

"

1
I
'IJâquetas·
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T C) -;NÔ '10 Trator
Grande Potência

de

Moseoú (APN) - Em en

trevísta exclusiva a Af·N

Pável. Sablev, 'diretor da fá

'brica de Hárkov, informou
que o nôvo trator T� 125, di

ferente l�OS, tratores de ro

. das e erl1gas até então pro
duzídos na União SÇJviética
"é uma .conlugação das

qualidades de máquina rá_
pida- para a realização dos

. principais trabalhos agri
colas e de podercso trator

para emprêgo no' transpor
te de cartas (de oito a vin

te toneladas). triÍ1ta quílô.
metros por hora. Tem dez

velocidades;' oito para a

do de um dispositivo hi
dráulico que facilita a con

dução.
.

Comparando o T�125 'ao

antigo T_74, Sablev' decla
ra que o nôvo trator rende
no campo mais' 50% do

'que o T�74 e, 'nos transpor
tes, seu rendimento é 200%

frente e duas à ré, e· pode
.rebocar ceifeiras, debulha_
deras e outras .máquínas
sem propulsão própria.
No curso de sua expan

são', disse Pável Sablev que
"a cabina do T_I25, hermé
tíca, excluí a entrada da

poeira e está equipada com

aparelhagem de ventilação
e cateraçâo regurares, po
dendo o tratorista acionar
de seu ínteríor, os instru_
mentes de suspensão, semi

'suspensão e o gancho hi

dráulico". O meeamsmo de
I

direção, segundo afirmou

o entrevistado, está provi

maior.
.

"A fábrica· de tratores
''SERGO OSDZHONlkIDZE,
construção de tratores na

Urânia, está �tingindo a

segundo .rnilhâo de trato_
res econômicos e ele fácil
manejo, que merecem exce

lente' aceítaçâó na URSS e

fora d-e .suas fronteiras. Os

tratores de Hárkov , funcío
nam em 33 países", convlu
sablev. .'

Dr. Norb�rto Czernay
CIRU.ltGIAO DENTISTA

,

.
IMPLANTE' E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentisteria Operatória pelo sistema' de alta rotação
(Tratamento Indolor)

PRóTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

Edifício Julieta conjunto de salas 203
Rua Jeronimo Coelho, 325

,

Das .13 às 19 horas

-------

VENDE-SE
lima pequem! LOJA no

centro e .uma 'casa 'de MA-
DElRA.

Tratar à rus Conselheiro
Mafra, 91.

PrimeIro certame
--��-_.-:-------- ..,...-------_ ...._- " ...----, .�

·

acionai de arte populNegocio de Ocasião
Vende-se uma Rural WilIis em perfeito estado de

funcionamento.
Informações a RUa São Vicente de Paula, :2 (Agro

nômica) ou com Asteroide fone :)416,

do_lhes o espírtts patríóti tantes tarefas elo Cert<J.��12
co. Uma das mais impor é õ (;; descobrir e rq(sü'arSOFIA (ORBE_PRESs)

- De 12 a 15 de. agôsto, na
antiga cidade de :(opl'ivch
titza se' celebrará o "Pri

metro Certame Nacional de
Folclore Búlgaro", no quaí
participarão mais de .

2.000 cantantes, ínstrumen
tístas, bailarinos, mastros'
de artes de todo o país.

. Moderna Residência
Odontoiógica' .. � ..«:Clínica Vende-se. Acabamento esmerado, construcão, recente

em amplo terreno, desocupada, ótima localização De. bair

ro residêncial da Pedra Grande.DHA IÇARA lVrARIA NCCETI
Clínica e Prótese

Atende sras. -e crianças, somente c im

hora marcada.
Diárjamente das 13,30 \s 17J30 i-l'� mi

Rua SãO" Jorge 3'0 Fone 25�je

O pr.nclpaí objetivo do cer

tame é o de reforçar o in
teresse pelo folclore nacio_
nal, e,. de contribuir para
a educação dos trabalhado
res, da juventude, ínspír an

Contém 200 metros quadrados, sendo' 3 quartos, 2

banheiros, 2 salas, garagem, coz'nha, lavanderia, churras

queira e' dependências de empregada.. Financia-se 50°,óJ do

seu valôr.
'

Tratar com o Sr. Sidney, ã, rua Fernando Machado.

6, 1.0 andar.

ESTOFADOS

�»':WíI1ili�tijtll�li.I\::,g
-X-;'"

veja os

canções, danças. me.cdías

populares desconhectdc s

para apüca Tas a arte búl

gara. Durante o certame se

organizará uma exposição
di: obras etnógraficas e ele

objetos de arte aplicada,
como poí' exemplo, os 8t_
jetos de ceramica, marteíri

talhada e outros. JUl1ta
também uma exposição de

mente, será organiza.ts
. tra.es nacionais. Depois rJ0,

certame se convocará uma

confsrêncía científica r.a

qual serão examinados nu'
111er0808 problemas re'acio

,
.

nar'os C0111, a utilização de

obras, folclóricas búlgaras
'e com / o enrequeclment.i
da arte profissional e afie
clonada. oomoárecerão ao

certame numer(:'''3'')� Iclclo ..

ristas eminentes do estran

geíro, represer-t.an tes das
casas de, folf'!o,';o :;:') p?,i'les
socialistas e outros,

Cf·NEMAS
_'CENTRO

CJNR � 3;o JOSÉ
.
ás 3 e 8 hs.

Rober� Mitchum

Barbara Bates

-em

SANGUE NA LUA

C'�nsura até 10 anos

ClNE RITZ

ás 5 e 8 hs.

Raf Vallone.
J0an SareI

Carol Lawrence

-em-

O PANORAMA VISTO DA

PONTE
. Gonsura até 18 anos

•

CINE Roxy
ás � c 8 hs.
Jack Serl'US

R:)5:;ana Pedesta
- EM

HELENA DE TROYA

CinemaScope _
Tecnicolor

Censura até 10 anos

BAIRROS
(Estreito)

CINE GLÓRIA
á'l E e 8 hs.
Richard Todd

Nicole Maurey
Elke Sommer
-EM-

AQUI MORA O PECADO

OinemaScope - Tecnicolor.
Censura até 18 a,nos.

CINE nVIPÉRIO
ás R hs.
- O maior espetáeulo ne

gênero! -
O UNIVERSO A NOITE

CinpmaScope-Eastml1nColor
C€:1sura até 18 anos

(SÃO JOSÉ
CJNF. RAJA
ás 8 hs.
Mark Forest
Sc!1la GabeI'

- EM-

àS GLADIADORES DO

IMPERIO ROMANO

TotalScope ...".', Tecnico.lol'
Censura atol j0',�nos

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

M�nistério da tLkcBCão e Cultura
,

U·
. [ i .1 c : C �

,

'mversloaae ce �anta ',a!anna

RC"rOJ,'i'l>IA\.[� i ' �'\L

Ed'! ,. I r
' '"'

. ua fie "on�focaçao
o Professor. Roberto Mímdel de Lacerda, Magnífico

Reitor em' exercício da Vnivel's:,hrl.e de Santa r::atarina,
, no uso de suas atribuições e 'tendo em vista o que dis

põe as letras h e c do art. 8.0 d -J Decreto n.o 56.241 de

4/5/65 que regulamentou a Lei .i.o 4.464 da 9/11/64,

ÇONYOCA'

para o día. 16 de agôsto do corrente ano a eleição pu
1'1.: a constituição do Diretório Central de Estudantes da

Universidade de Santa Catarina observadas as seguintes
normas:

1° - O Diretório Central dos Estudantes 'será cons

tituído por um Presidente e um representante de' cada
UÚidade integrante, Inclusive da Faculdade agregada;'

2° - Na mesma oportunidade será eleito o represen
tante dos Estudantes' junto ao'Conselho Univers itário d,

acôrdo com o � 3 da Letra b do art. 98 do Estatuto da

USC;
3° - O D. C. E. será constituído por estudantes ctt

ensino superior da USC, eleitos pelo corpo 'discente da

mesm!! Uníversldadej
•

'

,

,

b) _'- serão considerados eleitos os estudantes qUI

obtiverem maior número de votos;
c - a 'eleição do D. C. E. será feita pela votação ç

reta dos estudantes regularment> matriculados;
d - o éxercícic do voto é obr-igatório. Ficará privr

do 'de prestar eX'lme· parCial ou final, imediatamem'

, subsequente à eleição, o aluno ql1e não comprovar have

votado no referido pleito, �alvo motivo de força maio�

devidamente comprovado;
e' - o mandato dos membros do D. C. E. será de UI

( I) ano vedada a reeleição p8.ra ,) mesmo cargo;
4° - A eleição dos membros do D.C.E. será regule

da pelo Regimento Interno do �nesmo, obsel'va.ndo-se

seguinte:
' •

a - Registro prévia de candidatos ou chapas sem.!

elegível apenas o estudante reg�larmente m'1triculu'ctr
não repetente, nem aItmo de matérias avulsas;

b) - realização da eleição em um mesmo dia, dent.r·

do recinto de uma das unidades da USC, para os resper

tivos 'alunos a totalidade d!) hOl'irio de atividades esc

laTes;
c) - identificação de v"tan�e mediante lista nor.

nal fornecida pela unidade respa0tiva;
dl - garantia de sigilO qo \':."to e da inviolabilid;

de urna;
e _ apuração imediata, após o té�mino da votaç,

.assegurada a exatidão dos re;;ultaqos. Os resultados p
dais de cada uma das Unid2,des unde se realizar o pieil,
serão leVado$ pela mesa lecept·)ra e apuradora' respec·
tiva para a sede do D. C. E. 0'Ll n'1 falta desta, para a Rei

toria, onde os resultados parciais serão totalizados e, fi

nalmente proclamado o xesultad.::: final;
f - os pleitos nas unidades deverão ser realizados

dentro do perlodo compreendido entre às 8.00 e às 18.00

horas, para. o fim. de possibilitar 9. totalização no mesmo

dia.;
g -. ao

.

aluno regularmente matric,ulado em mais de

uma unidade .será permitido votar uma só vez na uni

dade de sua escolha;
h - "':3S mesas receptoras, e apuradoras serão consti

tuídas;
- nas unidades: pelo Diretor respectivo, que as pre

sidirá, pelo Presidente do D.A. e }::or um Membro do Con

selho Universitário designado pelo mesmo;
- II - a mesa que totalizará oE). resultJ:ldos parciaie, (

proclamará os resultados finais será presidida pelo Rei·

tor e dela participarão o presidente do D. C. E. e um dos

membros do Conselho Universitário, designado· pelu
mesmo.

i - será a�segurada a llpresentação dos recursos qli'
,serão decididos pela mesa respectiva em se tratand

de impugnação de votante ou '1e voto. Recurso contra

validade do pleito dEJverá ser apresentado dentro dê
hor.!ls da proclamação elos resultados ao Reitor, e se,

apreciado pelo Conselho UniversItário em sessão esp.
eiaI para êsse fim convocada ,dentro do prazo de !1 cU�

. \

\

Florianópolis, 16 de julho de 1965 ...

Professor Roberto Mündell de Lacerda - Reitm.
em, exercído

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Festival Intera8cional C ,o B & e d :el
Distincões" 8 ..0ons FUmes de TV

'
.
I

OED6_PR'E\j3 - PHc'!.G_t santantes de países cl'e to_ l'Cein?suke Obi. ousros qua
íL:'llC'C a.) -- [gnccrn,l-o:ô uos os contínentcs, O gran crú prõmíos foram concedi
em f::J;_;a o II Vc;s�h;:'i ln Cc Prêmio do JI'c&t.ival cou dos: ao· roteiro de um, fll-
temuc.ouul

'

d., T'�\h�-;�sjo 0t: (1 pro �,jçiil) japonesa
Que CG.HuU cem c;. p�t;·t)(':", "As Graças Brancas c as

pação de dU:':�D .•Jt(JS rcpre- Cr�a.tJ.�a!�/J, reallzada por

Ministério da Educação e Iulíura
Universidade de Santa Catarina

REI10RI.A
:-:ECUETARIA G�HAl
1"])ITATJ N,o 13/65

LOl'\,(,ORHÊN.r:::IA puBLICA N.o 12/65:

1 orne
'"

prlbH('0, para eonhecímento dcs interessados

que S6 acha publtcado no Dütrio Oficial do Estado, edições
,j<-; 13. 1,1 € 13 do corrente, o Ed�:f.:l no 1;1/65, relativo. ao

.1(ab::::ti1G'iJLq dl) Pavilhão tlt,) ��ej_.'ún�('a ela. E;scDla de Enge
nharía Industrie i, d0SÜt TJrtl versidade.

0I.iI,,0:'1'1111, l's('lal'eço que. ti. abertura da concorrênclu

(";1;), aprazada pata as n,uo horas do dia 17 de agôsto de

l\}uü,

Fllori:mópolis. J4 de julho ele 1965.

BeL Aluízlo BIasi - Secretárlo Geral

autor Lajes Eas:,l, protago
nísta do rüme húng��;'u '�\.

Morte de Ivan llieh"
me de T"v polones. "A Fi.
lha", de autoria ue E. Petel

ska: ao filme alemâo-oei;
dental "O Dragão", do di_
vetor H.D, Schwarz; -ao ('C�
mera L. '\lolkoy,. da pelícu ,
la de TV sovíétíca "O Sol
sôbre o Rio Neva", e ao

Alés désses prem;q; 10-

mm cJisLinrruidos corn- V;

plornas ele Honra
_
e LlllUe

hlg1i\$ "li. Part.ír das fetl_}"
e a película nortcarneríea
nu "U980,1 Octogenário �lil
Saciedade CES".

',..r
_________......__ ........ _ 4 ..... _._...

t<tx�fVb\í�l;.\.�) t PA TENTES
J

i�gente Oficial' de. Pronriedede
Indus1ri-ot

Saia a -- Altos dá ,Ca::,a Nau' ,.,-- Floris

Regísiru de rnurcas 1J.à,tenL�::, de mveu

çâo nomes e·\)mlr(h;�l:-" I:!ulof' clt" estabeleci
.mento insígnias frases cip Py'op::}g;c;nda ( lnêll

...-as J€, expor: tlÇÔ(>�

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

2�7

Rua Tf.ttk'Jlt<'
'-

r 1 � ,.... I

nopol's -,� "fwm

S, 1\''''11''' ')(j� (,"_: {;.o\ ,
..,.., , anrís.

Caixa EC.6nômica Federal de Santa Catarina
Automóvei� Tipo Pepular

Financiamento
,lDITAl

A CAiXA ECONóMICA FEDER•.\L DE SANTA CA'rli·

nINA; usuj)Lio das atribuições que- lhe fOl'iun C< 'uTer.ld.f\.,',

pela. H(50)j1':�.O :nO 1, do Bnm:o (':entral' da T?,('T)Übl,,',s' cb
Bra�il, e seguIndo as normas r,emis cstv.b!Jlecid:..s pó;lo
Conflclho Superior .ela.s Caixas Econômicas Federais, toro

!Ia pÚhlico que fará a venda, sob finaneiumento, ele yeí·
culos 'de passageiros, do tipo popltlal", com as\ espf.wiiica
çõcs ü ca,l'ilctel"isticas aprovadas l�as Re.soluç6es 118. :>0 �)

:n, de 2 do jUll.ho P.R" do Grt.:Po Executivo das I!)dúslrla::.;
Mecânicas (GEIMl1"C). cujos rnrJd?lOs e�táo em eX'posl
dio, prm:eGôlmdo-se ns operações' nas 'condições e forma

prescritas no presente Edital.

CO�DIÇOES GEltAl:-:::

,1 -- /). CaL"ll;- venderá ao pÚblicO do Estado ':i,� Santa

Catarina, dm:a.nte oito (8) meses c a. partir 'do �:gõs
to P,v.. Q,u�u.mõveis RENAULT "'TEIM,O$O" e VEMA
GUll:T "PRACINI-L-\"

_ (tipos simpli�ieados), à mechó1.

qIJe forr�m sendo recebidos, aos !JI'CÇOS inkials de Cr$ :]

1\'ülhOcs e ·Cr.$ -1 milhões, respectjvarnénLe, �u;el.tm; :� \lH

riaçi)es decorrentes .de ::lltcraç5!J elos encl),r�?;'os fi,k',ÜS

lJ'tw incidem ou' venham a incidir sõbre os VGículos ou

/sôbrrJ a transação. /.

n -- O fiIJ,anciamento das ';I�ndas terci. o pn7.0 m:\·

xil110 de 4tl meses, aos juros de 12% ao .a�ló, em ]y'üsw·
\.�ócs !1]cmmis iguris e sucessivDs de Cr$ 73:210, p::.l'a o

f�ENAULT "Tl<::IMOSO", o· Cr$ �04.280 para o VJG/;i1\·
(�FIi:T, "P1:v"\CINHA", ea1cula.das peh, ta.beJa I "PinCE;",
rwl?.s j:l inoluídJl l� tu:. ti, fl.xn, de ClJS�O dn operaçáo: !,gual
>lo 10% (dez por ceEto) do ,'alor rla prostação.

IH - O reisrido fJ.n:m0iameato corresponderá ri 90�iU

d') preço d:] \?'er.:;ulo, �ellllo que ()§ 10% rost',llt.OCL rllÍo ii·
.

-

mmciadüs, serfio pa�o3 ern din.h!3ir0 BU c11:.<1no V1Sl!.C!.:J e

nominati\'p n_, esLa CaL'{a Ecçnõl"n:ea. c,llitldo pe�o it:re

l'f)35ado. oberlecendo a. se).,'l.linte r:1istribL�i.c..à·): n:l'tadc, no

ati.' c'u tas(;J'içl'ío do C',':!lldidato, ('llj0 c�;mp;·o\ir.n.te. .será
un�a guüi c1:� DF!noqi�o - Cspeclf:J :).p·t.'idan1enb.� numt�rDdn:
1, outr;� n1et(_'(�f'. vnl (�ll·?S pLtrCt: r;s 19UR1S. �t\Íldo a v'j·
T11PLru p(l�' G('t\� lào (1'1 DF�[UatUl'll d:) (!\lnt�'nto ele fina!li::n·

mento l' 1'11.\ �,':;a dr, \'ukuiu, c a s..l:;u,nds j:m:amer:to
(;011;1 ii· jlr;,ll1f.lira prt�stUG�LO eorttl'a':ual, j l'inta dias após.,

I'\' - �\s i;('ndns f<,;n}o [Qi'H);! lj;:ad�,s 'l,1.ravés de COI?�
1 r/lt,(� c1p C011. ...P!f.l e Vl�l"·j(!. cO!l1 't c:lüu�:ui? clt� i8-:;crva d'3

c]4)n1ÍIl!..t' \ ,e ('i)�n ::s -c:· .... n:n'l;'s <-)!', -ic�;,;�;'iiJ�-, �iU�: a C:..l.�Xi..l.

ir_):--- F�'''-'�ll�) (�·",.1���f\eis na .illr�,d;{:[1. \ cI )S�a C::;iX�l r; _T)nc} i'1i
'Cri, Of: fln.;c1q;deniCs e l·'''' dct:(H_-""';L:-. (.1[.' re�18tl'O fie ('ont,'i.�.:
"c. ir�nr":j"Cl"!\" D,·:) 'vP{{�Jln {' ('nl:)f�:"'!'3J dr' L':"a11P'0, (1(-' (!i-

I (1l� y-ulÓ U fllf�"f::P
1), ��. r11fT ,)n1J,)'- ':

,cf:? ,!1;t('n16�'()J
jr T:,' :11(111 rr·r:, ';0�;- i': I

, C \)1'.\),�t' .... "'''l�'-HJ ri;I·)G::�y'\.JIJ'; t)0·10 n.Cb (;rql·.!id,�t?(") dD. 1)y', �

'<f.3i'\'�I·i!� !:".], 1;11. rli' (:;J
..
�(' 1'''l:/�l�;L:�]!..i.)� ,

... t .... ;�il �l '1,·..... t in
..
":I'i'- ':�:"5

t '( � I =h_�. ,: �!·p;)i·� t1rp\ :rJp'll,I;'ii'l, '�) h13t.'T"1J U'''',

�C�·:\() r t·::;(I....,\�;JUr j� :1:) /p, 11 dlr'F) crn '1') n...: I
- 11 _,

-:;_
� - -7 -. ,_. I� ....

j' I �.

l{ \!i!)_.IT·\�,A(\ nn� rHln,JnI:;i'\CIAllJ(J� It
PT'_;P.��l('O El'!, (,.EH \1,

HU

f�1�?/1;.t,.. ':_. ::e'},utllí'S7: CO!lJii'�·r�....::!: 0 f 1�("jjiç{.):'!c-fa�;
n) --- C'_�1l� ... !r.:lr:!"Jr-f!&8 � h-"�c'!'"�V) I ;i r;'drj�:: :(:� ,� t ...O, .. teif'�

'_f:'S �(3 r �.)1:�:�1l'1!f't p�I.('H.'o .tJnar·CT�t�1:.nto �.: elltt6?�� 'lo V-li·
cuIo 0sre';1f5c[t(lo!, c cP.ndiuSl,hJ (�Ú� dl;;]n�jt:l,l1'. ;, (In[l!l�hJ
r!,� Cr:) 1:;') 000 pDL-,� IJ J!B::-I,,\T:-rcT ":n'T\T�y:O" e r_:l'}

ns:-dJJrr:r {?�':;c tlprl.J�lt:J. fi{'a:",;, _::.S'3[.Çl1·'tach\ :JO; 1"1-irJjÜi!i�o
n d-t:"'':?ito 1'1,,:: j·(\Ef."._' ��l"Gt" :1.:!J� §('rteio� r.rl'e f:H} re·!,liz:�rr ln (h;-

1"q,1 e a ,. j"":'l"it) do Plano de fim:tl1ci3il1fl1110 de qUI3 tr3. 1
tA 'p;.I·e F(J'{�,l. pr, "f) l) 8�'t')]"1(i"·el prefSl'idQ

/

b) -; .r;." qlJ:'11�.a;�t' 111(J1.l1G'�'!tr)� '13,0J0rle�J.d(�\ lJ ca,jl-

cJ :h�in. q rJfj') ,,_j,�{: 1) '('T'MP�C :i· .ld.E!�Vt)1vii\lO CfHJl _é! .r:·;dtif'8.U 1}';.1
,-,.'" 1 ']0(1' rI rl',wl"'ll':"�'1'll�"..: '. �r,,·,n· fi"" I;''''·I)!�d!;�,;''t·,

�

_'../ • _} "'-' I .] _ -' �.'-.:-. "', l .... _ ... :1.>. ..1 _...... ._h .. '��"_ '-'J; � .

cj0:,\�'C �tern, # ":!..:I·�l

!:.ml" êl�,tl(LUer f�.:.:.;,"

)!' - ;joncaüo () ca.ndidato, D clcp,us.l to He,','t cor)''\:'

tLClo em 11:1rte de f;inal para ti �H.l; 'l':h;;1u lie \TJ:Íl:I,lLJ, G'Jlll 'j

red'.l';àü de 1;1'5) ),UUU \.'orn):;llom,L ntl's ,u T<;x�� d.; E:(i)U'
\ dJl_Il:ll,;,_' al_{) [:n<11 ela t;:allSU(:üU �� dq pral..u de tl�ld,rll'1.1.

mel'l(.(),
li) -- O Canc:idqto não podf!\'ií f:.l7:n .111H i's (iI:: um

{]) depóf,it,o .iJU \ a 'J ,ll�c;;mo tipo ch)- aut.omóvul. r\ lWP$·

gresBã.o irupol. t:tl�;� no LLlto111ütj('U �c�MK;eltHncnU) tIl1! "I.a"'
--

.

bilUaçiip du '"n"'""\o, '"'o ",\.Hu\,"o riu Tte"". il,' ",.

Epediellte. .
,

.É j)enll1tid.'� '% ba:)ilitaqào ,dJ �p(,l�WO, �ap:�ik�aw.� JJf,;>, '

ta !iS doi::; (::!) ti.�;QS de automóiieis; uest::J. h1PSíte:':A,1 SOl;
t(�m10 o eundidul u, �erá anulada a. illscri.c;i'io � rt'l11am:s,

C00!<", c!c\·olwn'w,,:-:ü·llll:} o' ,(lç]Jós'i'�o rcspeetiveJ;
1

mcnmr .a

rr'191'''-' r'(I:l EV11r.l.ll'r:'J1"+;'I� .,;. J

'

,
..-'"

C .....(. .I. \.F .J�")")..� \;. ...� ,-. L!' \:..i.

j, - - Ficarú u euténo cl-'1 Calxn a cUstl'ibulção de nú,

mCTO eLe vcir-u!o:, por :ti' TLeio, ? q.lle S0Tá previ[1n�nte
cii-.rulgac1ü a�J'avéf, da' iJl1l:)J'ensa,

i) - Nos' S{JI'( do:> d,,)s automóyeis seriio clJccleei.' .

Ci:lS 8� pG!'Lc:ntahQilS o�tabelecjd.a", no ítem ,.;',

i,;, - f'ar-sc·t"\o t.antos stJrtv,os rnens'ds ClU3.ntOf:" ' a

Cf: ilm ju)r;n r c011.venh-mW, e pUTa ,,'a.da. tipo de veículo se

:ló,�,b� U entendo!' plu1!, mcil10f c':slJ.'ilJUi�'ã:J d\..!s' serviços
c' ahndi'�lcnto dos inV"wi"'.mdos,

•

I) ,-., ,,\., (fulas cl� Ikp6situ:s t,pri'io 1,'�m •.'raçll.r) cll;;;t,i-

) lU/da diferentemonte puni' ''1 Matriz, Agência; e POGlô.,'

li,' -'h'1EY'silill;íio desta C,�iJ.a Eeoc'l6m;ca, e entrarão nos

3()!'tei.os que se procederem lla vlgênda do 1'18.[<0, e,l'1

c;,.lr�;r'iu públ�ca especial soh a DtIT<,:f\o cIp Con.<;elho

Ad.>�,il1i...;il'f)li\lo, e fi se reah'lal'cnt \Õàl ('LU, 1101'3. o 10(';],\

})n�",i:Jnlt.:mp determina.dos, antecipadamente c1ivul/a·
,clmi atr·avés da imprensa.

m) _. Enl cada sorte:.o s6rá 'reservado um' v.elculo

d) -- 0,< sorteíos serão determinados. on(.nt,:.;,d.(�:·:,·

tíscalízados c procedidos pela Matrjz da Caixa JEuonôml"

P.8, aos quais poderão concorrer os candidatos do II1--

1 prior 'elo I�8tndo,
1'; .. A'i Aghv'lns '" Postos de 'J\rrl?<'{.,duç:'í.n (;:1, C\\'�

':\.� 1�í';J�1(r::.i(�:-I'" fu.rl'o fl i[1�)(.'rlrn�) Ú�ls inl'p!,!,:,,,,:;; d�}�.. na

rorma l�IE'::f.',rltH no presente r�di);;d e ele (�','(�I'do !.{,}t:'. os
I

. �
I

instruções especiais. que serão br\·_�;JG.!)s. fi re";;J[ ,lu. �

f 1 - Clfi ç:�C'·."",(H�ito,-; Dnrn. h<}bUj.t ;l('jq d"q ('�;"'l' f�:lq �Q�

{�-':':,·:."'r!:-L!J �f:lr' f1-'I({)�' t··:n (llnhr:ü'ü, 'J1.l p.!n 1�:q?'J�l. '-. '" � ,ri 1.:.

1\eDJjnBti\"rL-.. 'j' (�ti;;�U 1.Jeonóllli.b2 p clr::Udl)s pt�l' 11· (i..

prio mtt:ressado,

Cl!.' ';pcla. ! ipó mu'<' �er sorteado
(les�.(\ Cai.sa Econónlicn..�_

entre os fun.?[onúrlos

<;;ONDlÇOJ�S PAIlA- A INSC1UÇ:\O

:)

I

VII O df'PÓ:"UO prc"io equivale a in::lr:ril'ãu elE'

C;"llfl'<3í'it.O, que deverá UJJl'0senÚll' no ato os seguÍ'l1[os 'do

cm"',e:lt.os:

,,) ).'rnva ele depos'taI'lte cles�'l Cai;;:a' E"conômi.ca;
1)) fOl:(;cóp'·;. elo Tllu!o de J;:_;itor ou da C:J.!"1eiru de

E:stl"all�;e!l"fJ. modelo J}l;
.

':) nrova hábil ele p,rofissã0, Cbl'il a discri1pimtção
cln" ]'('llcUmentc's mensais:

d) :'!� fór o nl.::io: prura de s:r !unc.ionirio ' do 1n81.;:·
LLI.Lo do Pn;vidé"ntê)" Social ou (ic tun rlo'Ol sém. ôrgüos;

e
.
f}!: r�:=; f· ...�r Jllc-+nri.�t"l pi.ofis:slonrLl. ('oUdutO!f dn 'l'rxi,

as ::,ua:, cuntriouiçi1GS ao IAP""i;TC

ESCLARECIMENTO

\' UI -- f\)il!l lmvm:tl. fi1liS. NG'J h}�\'wá prioridade pe
le., r)1'<c�n t�rül1,dÓbh,u dOI; (/c·pÓ1_. íO� f?- fus."'t19úO. Nã'!) hu ..

\'(_"":: í1Ú11ilp-oC iHU1..ld.do pur? �lS lt·{,;crieõe,t:. pt\fJHil;ncl, �.� �

C:ilL�/1,�(ln� G.-: j!1i;"n:\'1'''::Hd.)Ci :"U]1c'cn?nln'! nos �iJrtr:h_l;,.
11(' 'fU' .J,�11:T'i')ritht:1 [I;; lürl\H�1iÜu.íje�; P�,(�:5j_'rrlu�) 1(l!3;�{�

lV��
EJJ·

:ld111i:id!l n 'uost;�lüçã'\ do tip_o de

ti't)<.):., !'ud.e[,J.u o Cg,r.<d:id�.t().
GÍ'.:l-eu.:r o po:ga·

') pr ;:�u· �l. C\I.1:;TI
délJito ri cbn11�s,io

x ..... C) l;f;\'lL;i(��.Lu s'_Jtte�HllJ :')cde��;l
11,�{;Jí\t(1 t;}1 �')r6\t) dJ, --v·i�ta. !...�hl'iF:_;n :.:J S6

17'· 'Jn(p�";:;tl_, t�·:� �:ft!; d�� li C{t!idagfíJ) _ du
ÜI; ;,\G;. (:,'l1.;:'G f) l:ll"8C'u do '�f��ul0.

:� r - t. t; ',J n'ln'-'le:;�p� ele cess3.Q rm as prOprias
l:,l\�;�' rte (ij l�o'tt�� e ol-}1·i��8f}ê)e8 d(�co.ITel)ti�S dt.Hi trnrt-EH:).çt}es
'li' (r.le ;';",,�.)J, &'\te EcUtàí. só terá:" �'all()-':l(Je medl'lllte p,.(�.
ril' (, (.'.'1'1Ç�H:,1.:;J�� ! ç:!1 ...�t)1Jt1rpC'I!tlJ �1;,! (�f.!.:X3 }L\�OllÔ1111-:_.'·a,
("inl q ,'.1::.\1,'.('111-1) cJ�l ��l"OI de 1n�'3 s(Jbre o sulLlo (::evedoi.
rt'"�;:"V'l;:') q mínimu ele Cr$ 20,000.

;;11�- , r\l.L:;':!1 YT('"f1nÔlt"11ea f.,(\ re"�er'�a o dirO!t.j fJ..(�
!J'tt?\�':.1. ��u t'-,!..;) C:1 e�l.}\ parte, 8:-- (tundie;ões 01·�� estabc-
lcrícJi)�. (.! '] t:(.;'.':t�I�'r_r OIS "'rn�os ç:n,l::i'sc!). tendo
í1,! e:':'" lléli,\icu 8 '.>dl�1jl1Üjtrati-;,·

! ' r\:- 'i'J�!("rir�õe�� ?,e�';_;_o ·�b.Jrt;:.f,� dia �� de [i&ostoJ
'l\>l.atrl.c, b' d;�l Pi do ']lle',nH) ·mb".

de ArJ'Ijeaduc!>1'J d111"811re 'os h01'&-
!

-

pH
, d.tJ.

,

'I'MPRES:SORA,

,

. \ .

.:�

ELO '.

L

••••fllIo!
� eli�hia

folhet!}s - catôlogo.
cortczes e carimbOt;
'lhlHessos �m gerar

I'opelorio
Á IMPRESSORA ·MO�LO.�ui tOfJo, os (ecurso!
e o "�celsofi,o eltperiincio SlOi"Ó Qot:ttflttr ••m� I)

J' •
\ ' �

�

'" ...

mOxamo em quol9ue� nr'ltÇo cte fomo.

TrQbOlll� idõneo 'e ",rfe;'o. "" q'1tt V.,04e �Ollfíot.
.

"

tt.fPRESSOIU
I') E

ORlvAl.�l) STUA�T. elA.
!lUA OEODO'RO NI 53-A ......

�OHE 2��7- F.LORI:ANÓPULIS

__.... ......, ..... �........,,__I...i.-._......__ ........._ ...__
>

.. , ...__ .........,
,
+'

"

"$,,�,;ü,�d. � Q.t,e
apren'de� CO'mO

'Alfahetlzação: No. prID1C:Ílro
.

ma.'1as: Aproveito, todaVia.

Luiz G<tnzligar' Philippi' I' cáso, fomece a' UCE. d"fàri-' 'ài.nd'J.' alguhl!lS" das linhas

"mm1t<3. um jantar a mais genWn"iente cedidas por ê3-

de· flle�li centena d(j.quéle::; te jornal': parp. endercr,;ar
g;iÍróto:;; ,no segundo" após rnl�}i-'�tUrí�tlté" os' melhoi-cs
o rel�asto rlllnam : }J'i;Pl ,o �uin�rUnento6 àquele gru·

Bstud,ll1ícs (UQE) ,viu,' fi- 3.0 D>Lvilneutcr
'

dó' R€stl1,u� pg dç" ).i.�\':Crsit4ri08 que sé

l1i�lül'_ élte, conel etizada a rrult;� ."",- onde-' - NUdon"� lY�. �tellâer a, tal. progra-
501U';;:10 ue um longo pro- às aul�s.;·,

'

.! •••' ina.:· 0�' . de, teP��,
blemà: a con.s:truçiio de "À pmir de agõsto prox1� rem

'

','f�uata�' . ,form�,
umà

•

e,;eula para os menl, 1110, a.s classes já, ,�e�o ,lt!� p�tcllde� set:'>�,tailt({Jlince-
lW8 l�lHjS desfavorecidos da gar' 'em depenclêncLás 4e511- tas' e : 4esinteteSsad.as o

cldudc. gaw.l.s da: UC'f.'.:!, Íla supra <ttlalito é B· dedicação que

Cc:mo se snbe (9U se de- menclOnada "oscoltnhu". E- têm i!les ÍX* aquêles mar·

,'erin. saber), à úluneira do diffcada, em mádelIa. ao la- g.insi."l. Prlncipe.liriente 'quan
do do R:U .• aeha-sç, já. COfi- do Vemos. em tÔdas as par
Cluída. externamente, sendo teso o.nte tais fatos, simples

me��e, uma boa_ dose de de

mag� e' sem medida prá-

•

ensina
tiéa alguma. Queria, ê'tn no

lne dos universi.táríos� par'
rabebenizar,he eOln aqtíê
les jovens, e atrever-me-ia
mesmo a fazê-Io em nome
dos ilorianopoJit!3.nos, �deS&
jo:"ms que

-

são de uma 50-'

lução e.fetiva çlas deficiéG
elas de c!J,ráter geral que
sur�er.a nos quatro cantps
de n08sa cidade. Pois' os
florianopolitanos sabem q�le
DS e8tllchntes� seguidamen"'
te ::>echados de subve�'sivos

e tltins, querem e satisfa
zem aspirações de tôda: a

pop:d?.cao - do que 'é pro-'
Vil evidente a medida prá
tica, aqui post� em tela.

, AVÓS gestões junto do
Plano de Metas do Gov&rno,
u. União Gatartnense dos

que Vmi'108 em tôdas as eF
dueles brasileiras, Florjan().

poli;; vê-se povoada' de' me
ninos pobres (conqtllluto o

repisado 001"1110 "miséráveis"
'fOSSf; o mais exato), não

cOnt.m,ldo êles' - 'engrm::a
te,:; e jornaJeir?s que são
- com os dois requisitos

"

I
'maL, elementares do, ser'
hU!11ano: a alimentação c fi

que 0S abnegados rapazes
'e garl".tas que ali lecioÍlarão
dão·'.le no niorn,ento à tare.

�--------�-----------__,.----�------�-fa de aparelhar devidan:-e�:
te· ,1. parte intenla. A mo-,
bflia já foi ced�dü.' ilela 58-
cret:llia de 11ducação, seu

do que é prolllessa da mes

ma fornecer airida o mato,
riaI d;dático que se fízet'

. PARTIDO JRABt\lHi5TA BRASllEI�O.
Muni,dpaf de FiorranópoHs

EdHal de Cohvotacão
.

�

'0 Presicl€nte, cla Comissão Eõecutiva MuniCl,Pal do

,Partido 1'rabalhista l?rasileiro, em I'loriap6polis, 5,OS têr·
11106 do Artigo 50, Letra "F.'" dos Estatutos, convoca, 'os
nlcmJnqs' do Diretório MunIcipal p:'\,ra reunirenl-se no ·,dia

,2,1. do.COf1'el(te, mêc ,às 20 horas. na sede do Partido, à, rua
Fel,úXl Sclunidt '*2.; a fim de delibpl'1:trem sobre o, seguinte
item;/

'

u) - es-cÇJll�a 'de qois Delegados e dois Suúlentes á
� Can:venção Regional, convocada para os diás

'. ,

Diretório
eultura.

Ante uma tal f3ituarão;
desc;,<J longa data li UCE
vern f'lzendo frente àquela
{dupla pruptemátimt, at1·avés

do éX';l'dentes, alimentares
do F�e�,tall rOlltc Univcl':o;itár
rio para 'sand!1r·lhes o es

tó�nago e da dedlcaçf:io in-

necaf3sáricj. ,

;; .�

Q-

Ao, qll� con�ta, é 'eata a,
pl"i.mdra vez. que fal assUl;
tó' é trazido .h baiJà, n!l- pn·
pt"eIl,'ia. local. bportwlan�n-"

te,' u màtpria sm�á nova-

mê'lte vent.iÚicl_a, 'mll,tfúen
t\:l, 3. élJoca ·da. Ínáúgv.ra;çili,;)
c:a m;roht � que' deverá
OG01:rer dentro, de duas .:se.. .<

qUrJ,lihcáwl de um I gnypo
de ulliv�'rsttúrtos p.!3Jrp" lui

ni"i,nõr·llle:S um Curso do

.
,

---�., ......, ..=--� ........__"'-_.. ..-�"-_.,,___.- ....--_---'-------�

24 � �25 do mês em curso,

FiorllUlÓpehs, 18 de julho de 1965
(l\sS.) l"ttllsto Lobo Brasil - Presidenl"6 em exercicio.

'l.

, , 'uHl motor- de, pÔpa., 'elétrico, put"1 pequel'll�
TERRENO CENTRO'i;ãc;

t_'"'iT!
.

- '

aparélho' de alta. fidel1dad.e, tünericano; ''!dcli Mas-
, ,

,�.
, , OPORTIJNTDmE J1NICA

\i'erlt:lf�",,,, pehl, :r.r:�lhôT oferta terreno com 3.:\6 mds. 'J
Bi Na AdDlfo, Meio (Junto a Av, Osmar Cunha) em zo

1m �$�ncia;! cpm !�atçameht;) ,ii} i..'1ici:3do,
'TMai' cam sr.: Jorge Pinheiro. na P-i'üfettura (�U, na

'árllH!"á Mtl11'l�ipal.
• I

ees-
t"11l1 n�e�:l1ha para. datitogra12'l, tllarca l1f!l1ugton:
l.'",l)�' i1l1pressÉr'ta 111al1uitl Francesa" de P""J.ul Abat - ti·

,
\,1!- Q l'";t D C'I?O ..0',6 0, ....'r. • �.

l1in Eári [o Tmnsistor,
T'-"hl: \)!!, P,Ut3: Nunes :Machaob n.o 'I

I[f, Ar;tmcia U'AllgelO:
1.0 andar

25-7.
--_....:._---_"----_.-----_.�,---�-"'!

... , �,....-._- , ..,-- �� -----��

.
,

Auxili,af.' - ContilhiHdade'
z\DMITtNf<J", F!7NCmN.4.RIO.' (A,\":: QUI!: :rEÚ�'�

nd'I'tC.A DE; SJ:';R1'lIÇD DE V�ONT.t\BtLIDADE E'
qm.:'; ffKf:\ DATÍr.ÓGRAFO' Ui) - BALARI·) l"
(,�J1>rHnnTt - iRdTAT.�: SUL A:&rÊHICA TERRBrJ-.

.1.t'l.Ei., IW:\ l\}�CIPRE;:;TE PAIvA,Nu 15 - lv
ANDAR

,/

Üm VOLKSWAGEN
�

• J •

Tratat 113 Irn!"lb:Ha!'ia
tf>l fonte Silv�lra) 2�) -

l,96�.-- ano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AMANHÃ. Estará círeulan
do o' Jornal Radar na 80-
cieda "e 11. 3" cem reporta
gens ilustradas regístrando
os maiores acontecimentos
sociais do mês de junho,
em Santa Catarina. A re

ferida Edi:ão sairá com

quatorze piglnas; destaoan
do coluna de artes" turis
mo, odontopediatrla, crôn1
cas sociais etc.

FALANDO no Jornal ria:
dar na Sociedade, 'dirigido

.

pelo C01un1s::a, um gr�po
de moças estão' fazen:'o a

Ci:111ip'i:mha das assinatu�8.S
do referÍ:do 'jornal da '.'1o;e
dacl�) Cu.tarhlenss. Na dia
tribuiç:ão dlrlglda a preie:
rêllcia é ôo assinante. Os
demais receberão após a

distribuição do compromis_
so.

LUCIANA Ale)lCastro na

quarta-feira recepcionou a

jovem gUal'da brusqu�nse
Cem eleg�nte festa cOlrc_
marando seus quinze t(lúS
mi res.idênc:a de seus pa s

Sr. e Sra. Alberto A1,e.lcas
tro (Ilionir).

-
•
,
•
•
•
,
�'.' ". MARCARAM encontro nê)

: altar r'a Igre'ja São Paulo'
P Apostolo, d4a sete de 0'1_'

• tuqro próxImo '0 Dr. Hélio

f1 de Mello Viana e a Sr:.l.
F Niraci Martinez. Os con "1-:-

• dados seJiic' recepcionado,!} '" •.

, na ,·t1tari'lrn· Hotel ·Blúme: ....�'

•
nano
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,0 r-REFl;l:ITO de Tubarão
Sr. Dilnty Chaves Cabral,
na "Ilhacap'" . inantendo
contactos de interesse de

sua dinâmica administra:"
ção naquela Cidade.

ENCONTRA_SE na "Ilha

Cap" o Sr. Júlio. Buzza, r!a
Clnema,tográfica Buza,. dt

Porto Alegre que está .. f-t

zendo um :'ocum-õntário ria

ci'dade p�ra rodar na TV
•.

P'iratini.

ACABO de receber con

vite da Dlretoria da Socie_
dade Esporti�à. Ba ....deirtJ.n

te, para o Ba'le das Debu_
tantes que será realizado

no prÓxl�lo dia trinta e

um. Patronesse - Senhora
- Norma ,Schaéfer.

Debuta ... tes:

EJizabet Cavalca
Elza Maria ,Tacobs

IJlra Odebrecht
Isolde �le""erí
Ili::.na C(",rr�a
J,Tss:ua :r.�all1che
Lin-:ia �.cha�fer
Luéiana B. Alencas*ro- .

Nra".ia da nT.a�a' Pazzini

l\"'ía"ia Cristina Schaefer

Rj�a Archer

So�'l '1 8;1"3,

Sll)om� Archer
Suetv WaleJ1d�'sky
V�ronjca �""altIchc

Elia>te AmlJ.ral Pe-reb·llJ.
Maria do Carmo Kriger.

. A ELEGA�i1;'E! Senhora
AI Catão

Deputa 'o varo

(Lourdes) uma das p�tr�-,

.

d "a"à"1t prlll1lC-nessea, o ,. -'

"""loAr de Ca
re" da peça i!

,

rande� su
ctu�" um �os g -

.- ,
. A "enda

ces&os de Pans. -

será pr6-Cát;a da ,Cl'1an·;a

do Rio de Janeiro.

IJ1\11\ rgura expo e"c:al
em rosaas

' l: tras sa _:a�",a:
-riner.Ees é , por sem C'l tes

ta:?o -- a:'s:!J1 como a de
A1ti::o. Flores, 'de Barrei

ros Fí1hc, de Osvaldo ia

bral, de Othon da Gal »a

g�ça, de Carlos dl\ Costa,
Pereira, de Tito Carvalho
�ó :bs pertencentes; à .

gera
eão .da "velha guarda" .
s "da Professor Manela ccs
ta, ' Lembrando um pouco
pela sua já redusída estatu
ra. a imagem também do
velho" Ru� de quem, aliás
não é menos cultor apaíxo
nado, tenho tido (I prazer
.sempre que pí.so a hoje re

'formada e bala Broadway, Jorlfe
tlorlaJ1opolita�a quI'! é a

�'Feilpe . 8éhmIdt", ct" lá
J topar para Jm pap:J em"Jo

� �, ligriro mas ílempre SUb3
taüc1al pela cultur.a , pela, sabedoria e P\\b. '":rudi.ção

• que dele émana, cem e.3sa

, figura mlr�a "3, lnél..'I gorda
pelos seus profund,Js 00_

• liheclri'l.€ntos, que é a do
. FOI not�eiado -que dep-·. '1velhinho'" 'Pro{%s'J'r: E se
tro de poucPs dias -será. J �a. . enfai'pelado , e� �Iegre
lançada em Patü?a '�o{{;i 8 vost.um"e de um HJ enl alvo
de inverno. Muit�s' c;s.tu:, lIn� como requer:1ll os di
reir()s tem suas éQleções as .quentes . de

_

'um verão
prCl):as para o lançamétt.';' escal�ante ou embrulha40
que e;;tá sendo a�artlaJo, ql,uÚ pássaro fr!ore"to, em
com expectativa peb mun- grosso "par-dessuz" como
do fe�1inlno. EléS' 'esLo -. o exige a rija innrnla tão

:na!;!End') se:5red� C.JII1. S.I�ÚS _,
.

ma isàspera quão lá sepre
mo elos. Sabe se qUg O' di- o impetuoso e desabrido
1em ... r,ullclame;'tal é J.l ,.:;Ja" "sul", sempre álí o enco ....

acim'1. ou.. -;l.baixo, do .�,�:,hl'l. tro se-ja em pleno "troLo!;
Cas';ilo, H .. illi' e ;:::l."c�in. ntlm desvâo de uma porta'- ma.})terf;J o jÓElho' d��:'-' ou parado extãtico, à rtlor .

berto.. l:'I',tCtl, DIQr e 'Latl_ rj tte de uma Livraria o:'xpOl1
vin., vão cobri-lo: Oinros III dQ' a.s jóias que nós mais
em abscluto segredo pro� lIIi1 anreciamos. "C'cm seus d·
metem lançar outro estHo.. lhos percucientes de mio
Em Paris, capital ,,:Ia mo- •. pe mas que intslectualme;'í
da: às

.

onze norás: . «m t'e vê mais longe "0 que ()S

Saint German de ?rés a' 9utros ,e o seu riso -perma
-

ma'oria das saias estáÓ' np.nte que tanto traduz
multo acIma do joelhi)� I.s b.ondade condes'cendmte
desessete horas "la -desceu •. ou fipa senão mordaz irô
um pouco mais nos ChatnP�, ,nia, lá topo, em 'suma, nes

Elisés. � tas mi ....has anda.'(1ças pe

,": I
la nORsa, bela., Metr5pole

. �

._;. ,ccm 'esta. velha e já 'aS'la7 '

'U
I

"d,1 d t f C � I

�, �_ .. ,,"':: _,�"",',:f.'�;,"��'� .d:" ..... qUerl.9.a ,presrn%
.

.a: /. ,:�. -"., 'i. n,�/trsl ék:e e ,"-Ln a a�[r na=,;;,,,••,,'
''!Ii'

"'" -- .. i!"J.�, .- . E'�n"'st'â's min� rá- ��..., T - •

EM BhImenau, está. ;ns:._' pidas e exj)lorádlcas esta
talada a Ga.ler:a de Arte _ da3 em rossa enca:nt:o;,dcr�
Jov,em, ,;B,l�i:nenauen�, �o

l1li ," 'càpita1 '1lhoa- tlldó" poje
2 andar da, Casa -:, ,Peiper IJIP ." Olé (lelxar de "sei: 'a':onte
CMa;triz) OUnto Flôres" o'·, cim' nto, tu 'o'· pode fc.lha,:,-
jovem pintor em. 'destll:-1lte III dentro do prog�ama que
paquela Galeria. Oorcen':lj.- JII parã. ali . sempre levo, n1e
rei.

,

.',

• J?cs êste do hab'tt"ai e R/e

• tUQso el'co.,.,trQ que os'an-
do derlrQ d.o meu htel:c

f to rf'prJu.sí., não menos. :{:"!h
• tro de meu cora�ãc de ami

,
go.

•
-
•
•
•
e
,
•
�
J1

I

•
•

Pioneira.s' III
de Santa Catarina. serão .,
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•
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•
•
•
•
•
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PROCEDENTE da Ouâna
bara, cnegou o 8r·· HiÚi1'1Ó
S!lvestré, . Presrdente .

' da
'Ernoresa' Catar::mpse til'

Tel;v:sã6. úüonnoÜ ciue.·o
ConteI. ainda

' decLj;l': .11-
ccncorrência 10 Cr.nâl, que
será �encedido' pal'1. a n'ós_
sa Ca.pital.

ESTAMOS prOg�anw:ndo
a. IV' F€shi 4€ IOQtlfra:ierpi_;
zações da SociEidade Caw.
riI,lense que será r,;a1i�-a,gil.
no Clube Dcze' ..ie. Ag.b�4
no düi 25 de sétzlitbiq;':
D€süle das Garotas" Na ..

'" dar d� 1965. A rp.f�r�dJ. Í'ro
'. "1110ção fará �;np�ll!'?, 'ilr.h-:'
roupas para o Así!o U98
VelhilÚl(s. De.'.�f,l 'ld p')U�
cos r,'llS darei (l�tLlt:�

.

a

respéito.

TEREZA Brame" a�i'-:
nhã reu""irá conv�dá 'os pa_
ra comemorar idade nová.

INDUSTRIAS

homenageadas com pro

moção d e s t e colunista
M:dalhas Honra ao Méri_
to e Diplomas serão en

treg'ues aos .Capitães· de
Industr:as CatalrinerJ'ses. A

, f ",

promoção será marcada pa_
ra uma data apó$' as elel'
cões de cutubro próximó�
Élll mou poder tenh6 trin_
ta Diplo'mas, para a refd·
rida homenagem.

o NOME dó Sr,' curt
Zadrozny e�tá muito cotJ.�
('O para càndidato a Pr.:

feito de B'lumen�u péió
PSD.

"

Ac'\1ANHA na Capela .
dó '.

Divino Espirito Santo f:e_ •
rá realizado o enlace m3.- II1II
trimonial de Stela, Rosa, ",

com o Sr. Raimundo Viei_ ,
ra F:lho. Os convidados, •serão recepcionados ri'O, irII
Clube da Colina. - "

r, _
•

ANHo. ass';n a ést�� en-

contra, (�a�ua�s mas que

assil:alam. q ponto mal� n.1

to destds minha� vis!t �s

P'�<:ÍA ?rrm'g pstan.;!o ali
cpm membros de mm!1J.
iribu I'lmíVa Qtljl'r.iva·'1J

.

consul'.'1�· p1,s,t;Ucas -,- E'sLa_
ya eu pt'�eorren�o ,tl p'\s
seio qu� ladeia o vasto f.' só
iido e 'ificio !ia antiga e

tradic�onal Casa Hoepck-;
qua:rdo deparo, em .<;entido
oontrário à, direção �m qcle
vou, a estima -'a pn's""','a
do insIgne filósefo e prlfta

. EstreJtando_r:os .. em frate:
vai e v'em da "Feiil)8 Séh

m;�t" um r�ma11so' junt<>
no abraço, prucuramo;; 110

seus estudos da especiali_
dade se, pata os próprios
daquelas inúmeras vitrinas
oh "e e�tacionar.
E lj.li estamos a trccar as

sas impr' ssões lig€jra� e

!),lg'o superficiais de quem
há:muito não se -rem qUim
dq " mais reflexivo. calmo
vou indagando de setls tra

, balhos no campo ,la litera.
tura e da ciênCla.
Fortemente in:pressi.ona-.

do por tudo qUê. lbe sai tia

pena emérita qual; por úl
timo, o adÍnirável prelár!o
ao livro VTDAS SALOPHAS
de TIto 'Carvalho - sóbre

.

cujo aparecimento também
.tive oportunidade ele me

expressar em crôni�a p;tra
jOn"'a1s - procuro me en

froI!tar de sua produção li
terária.
E' então ai que Mâ"C10

Costa - AT)tô'!"ô'o Mâ"'cio'
Cesta .,._ faz_me conhece
ror estar Sf'U campo lnte

le<:.tual r�duzido hoje (lnfe
J.iz.in1il�te para mlm, aue

n.ão chego a êste alcance
ao plano 'superiro 'da astro

l'om'a, ou, llwlhor da. ast�o
físjca.

LUl"J, 1.0g8 hOJç u'n1- !,_:,.\u2.C
:Ui� ��e vcita ,c::c �Jalti as

ba a.s h stór.as em q.iaãrí
nhcs, ou para a ba.ialrs.I
ma televísãoj
Come haver hoje lugal

aos garimpeiros do nobre
m , talou de Puro carbo.io
línguístícc, se aos ra.scncc
res modernos o que' ínteres
sa nestas' lavras é o casca
lho grosseíro dêste "volà_
puk", êsse 'li. guajar ae
cassange" como - o diria

CI�E RONDA

:.;.; vemo"?
E vcl.a dC-S2 ;a:a m.m

a adm.rável joarn.íro poe_
ta ue "Mães" e de 'Mmha
Mãe" profere, profu...da
.ment ; amargurado;
- O que ma.s me CO:l,3

.tra:g? e dilacera n#;o' é

tanto, 'constatar esta pre
ferência ao público por es

La Iíteratura de cordel, . da

exprsssâc eam.líana. E'

.;0 s a.ai o grau de, r.ossa

incultura r.os que já são

,
' ,ma película e o indispensá

Roberto ·Buchler vel para o Iaboratér.o; o

autor que exige aptnaa li
berdade.Quero nêste artigo a

presentar um trecho tira
do :'0 [vro "Revisão Critl
ce. do CInema BrasiLiro"
em suas págipas 12 e 13,
de Glauber Rocha.
"Em no[so ambiente ci

nematográfico um dil:eter
é um médiéo pela altura
de 'sua voz: se berra. no es

túdio ou na sala �e dubla
gem é um grande diretor
venerado pelos ' técnicos,
atores e produtores; 'ainda.
é medido peta

\
clüi,mada

capacida 'e de �rabalho
que se rEflete 'na sna dis ..

posição. de carregar o til..:
pê para t:lmar qualquer
história disfarçada em "fil
me sério"; incorpora o mi
to da mulher nua e da por
'nografia, fa,z dois filmes
por a.no, é um monstro sa

grado. Do Qutro lado está
o dir:::tor I autor, que já
recusa a histór:a, o estúdio.
a .. fstrêla, os refletores, es

milhões; o autor que ne

cess:ta aperas de um ope
rador, uma câmera, algu-

Vencida a cha�clJ.a "81,
surgiu o cinema com3.rc'al
cemo um inimigo maior e

complexo do cinema no

Brasil. O autor, na sua ob
se:,são criativa, terá de re_
sistir à incompreensão, má
fé .. antlprof!ssionallsmo, in

� .gê!1.cia intelectual do
meio e desrespeito mesquI·
nho da critica".

Estas, fonlln pálavras es

cri·tas por um drr�tor-autor
"consciente do que disse' e

qus batalha para \que nos_
so 'cinema, repleto de ele-
.mentos extraordi,nários,

não seja vencido nes�a lu
ta contra' o cinema C,omer
cia1.

Prestigiemos o nosso, ver
dadeiro cinema e procure_.
m.os compreendê-lo po's já
produzir', s ótimos film3s.
Eu também já fui cis

crente de nosso cinema,
de 'suas poss'b:Iidac'es, mas

pr:seDciei filmes que bem
mostram nossa capacida_
de.

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

M'nisiérro da ,Educarão e Cultura
,.

Ft.CUlDADE DE ODONTOLOGIA
EDITAL �. OM/6S'

Convoca eleição para a

comtituição , do Diretório
Académico JOSÉ' B4TISTA
RO,SA

o Professor Miguel Oro
fino, Diretor em el-..e-rcicio
da Faculd'1de de.Odont:llo·

gia <.!a Universida;de de
Santa Catarina, no uso de
suas 'atribuições, e' tend;)
em v:sta as (llsp8sições épe
regll!amentam a 'Lei rir.
4.464, de 9 de novembrn de

1964,
•

.

CONVOCA,

pan o dia 16 de' agôsto do
corrente ano, a eleição pa
ra a, constituição' do Di-retó·
rio t'l.cadêmico José Bat'.s·
ta Rosa, observadas �s se

guint()� normas essenciais,
objeto de' preceitos regi
mentais vigentes '(art. 4.0 e

5.0, do anexo nr. 5):
L�) O Díret6>io AC!ld�

mie::> será constituido por
estlldentes regularmente
matriculados na Fap.uldade
de Odontologia da UItiver·

sid?de de S'mta Cl'ltanna,
eleit(\s nela COM')0 msceT)"e
do nomeado Estabelecimen·
to.
2.l\ � Com:1n.er.!l1'-se-ão elei-

tos os estudantes que oh-
tiver'-em o ! maior nUmero
de ,·otos.

3.á} O exercicio do voto
é obri<>:!ltório. ficando pri-
va.:l:l de nrestar eX"·TT1e. n"'r
ciaI ou fmal. imedi.,tRmen·
te �t1bsequente à eleir.ão. o

a1ul'.::I que ;não, comPTovar
h".,le.i.· vot;'lI:!O no referido
pleti;� s'l.lvo ÚOi" motiv'1 de
doanf'� ou de fôrlla maior,
devld!lment.e c,)m.nrovado.
, 4.a) O 'ITlSl·ndato dos mem·

bros c".o Dt"ét6tin ACl'loR!'1i
CO Sl?t(\ rie um fino. veo"c\a

.3; . !'E;!e!eição para o mesmo

cs·rl'{o.
5.a � Será exi!!i�n .)' re�s

tro prévIo ele t"andlr'l."tos ou'
r.hR'1as. S8'1rJn fl-10!?;'fvel "ne

n!'lS o (jc:t,11nQnt.e 'Te�ll"r
.mente . matriculado. náo re

petw'lttõ ou denel'dente,
ne.". 8111 rC<me D·F�e!f:'rlo.
B,a) A realiza9ão t;la efei.

ção �f.J'á feita no recinto
aa. Façul<;l.'1ue, dllran�e a

totaiidúde do horário dr:' a·

tivid:\ães escolares, isto é,
das rito (8) às dezoit:J (18)
horas.
7.8) O votante deverá se

ic;1eatlf!car mecUante lista
nominal fe)1'uecida pela �'a-
cui.tiic;&.
8.a) Deverá haver garan

tias quanto ao absoluto �i
gilo 1c voto e. inviolabLi-
dad� da urna ..

9.) A apuração será feita
, .

ime:Uatamente após' o tér-
min')' à.� votação,· para fins
de t>ncaa1inhamento dJS
result3.dos à Reitoria' ou

Sed!:) c�o Diretório Central

c;1os Estudantes.
1O.a; As mesas receptora

e apuradora serão consti
tuid?3 pela ,Diretor da Fa-'
cul.iade, que as presidL'á,
pelo Presidente do Diretó
rio Acadêmico e por um

dos l1�emo:ros do Colendo
ConseJr..o 1Jniversitário.
11.'1) A p roclamação· dos

resultados será feita pelo
Ma8nifico Reitor da T_Tniver·
sid'tde de Santa 'Catarina,
em Sessão de que partici
parão o Presidente do Dire
tório Centl'al dos Estudan-
tes e um dos membros do
Colenõ.o Conselho 'Cniversi·
tário.
12.a) Será assegurada a

ap:re':lentação. de recursos

de im�)ugnação d� ',otante

0'\1 de voto e contra a vali·
'daG:l do pleito, aquele pri
meiro à ser decidido pela
mesa receptora e, o refe
ren;;e a valid'l.de. à ",er a

preciado peio, Co1enOO Con-'
selho UniverSitário, se ar

pre':lentado . o recUl'SO den
tro das setenta e duas (72)
horas da proc1amar:ão dos
resultados pelo Magnifico
Rei�or

G'lbinete do Diretor da
F-'lculliade de Od0ntologia
-da Ur.�versid::1de de SR.,ta
Catarina,. aos vinte e hum
(21) dias dO mês de Julho'
do <'.ne de mi.! nov�n.f'nt,os e

sessenta e cinco (1965).

P:'i)fessor Miguel OJ.'ofino
D�ret.of em exercíéio-

2!VI.

li ••
aLabetizaios, E isto é o

cue ter a pro tu 'amr t.e.

�:s:e,
E da��k mas "'r�'f â

sua e}:pr:s�ãc, co. .. ícrmes o
.

Sf:;U costume:
ná pouco a.n

'

a f.ui prccu
- Imagíne o amigo qu�

rado por um desses pzoga ,
gadores de Almanacues (rI'

gistra-se que o procurado
possuí um das bibliotecas

partieularss ma.s supríuas
em todo o Esta .. o, livres

compactos ocupando nada
menos do que três campal'
tímmtcs em sua res.dên

;

eía).
-O pior não estava, po

rém, nesta. oferta de que
o propagandista fazia 'JU.:l
to a mim o maior ernpe
nho, tanto se 'lhe afigura'
v.a superior a obra em seu

pre cor: íciO'
Acessado por esta ir s's_

tê"c:a 'o v:ncedor que 'que
r:a apoiar-,se em sua sóli_
da corivicção,. não tive ou

tró remédio senão extrair
de, meu belso interno do

\'f°o' -I' •

::a:Hó .sto aqui - é 9 PiO
f'xili!\1 uma +QJhi

"S de _:ia, c.o Al_

Fá2&�: a ler então em

voz alta r.a papeleta:
': a 24... aníversárío de
nasc.mento de Juliano Mo
rt ira, notável ps.copata
bras.Ieíro .... terminando

por dízer, entre risos,
.

o

m eu culto interlocutor:
-- :'1'ào que:o concluír es

a pa:: ó,;1a sem lhe L-for
'. mar cue o tal pobre, vence
dor d; Almanaques não

. te,,�e eutra atítu
'

e senão
-tomado o seu Chapéu. es;
camugírse num ápice, rren
te a esta evídênc.a de in
cultura' ou 'burríce.
E

.
como não ser ass'm

dírernos PÓS por :Mthnos
se; a refertda folhinha, con

}o'me S: v�u, hav:a dado Q

:: Q :,so gL,rioso pSiQu:atra
per ta"to tempor Dire�ol'
do ma." icômio da

f
Praia

9Jermelha, no Rio, e de re

r.o meunivei:-sal, como um

"louco" notável?
_____________v'--__. _

I lé�nka 'de FOtJuztes Nucl3aras
Moscou' . (ORBE PRESS) , de alvejar todos os tipos"

A 'rev!stâ 'Õgonek, de MOS� de foguetes
-

do inhtligo,'
cciu, inséte em 'sua edição i-ndependentemente da aI::'
do dia 20 dêste mês' uma tura do vôo, da estação do
reportagem fotográf."ca sÕ.. !i;ro, das con ·'ições· meteo
bre a técn�ca "e foguet's rólégicas e das rádio inter
nticl�ares. Esses meios téc ferênc!as, A ex!stê�c:a de
nicos destiram-se a repelir

.

novcs tlpcs de 'combustí
ataques agressore& e d�s vel, inclusive s-JUr"o. asse

fechar_lhes um contragol gUFam· o funcio�ame:':ltó
pe. O meio fundame:ltal de cimples e s:,guro dos. fogue
defesa. antia3rea �oviét.:ca tes, um lo::go prazo de con

r são es foguetes. Os conjun- s�r-'ação E SEU rãpido em
tes antiasre:cs são capazes prêgo.

FLÂMULAS
J

Confeccionam-se fJamulas.
. Infernlaçõc�

né::;ta Redação Com OSMAR ou pelo telefC),I�.e
�o - 22.

'

---------

'"
,

.

j �.'.

Vende-se uma
,�. l- 1:;- •

de madeira' em. Bom Abrigo 'Co·c2sa
.

queiros.
Informar.ões à ma Santos D:.l�nont, 12, apt.o 2 - ou

pelo fomo 3447. 20 'i

- _o__
'

__ .., ... ... __

Cha[cf,a em roqpe\ros
t .'

'

,t,:
Vende-se ótfJF1iP;:baca:r1jl. C?�_';

"-

gn'fica re:;!rtência
em Cüqueiros �-r�t2rerca ·á.yr:OlCi,. ".

18n:e de 50 mU

metros quadradoS:'. Ti'Bt!-lr tio :'loéal Mm, a sra VV!l. J::ão
Assis. ' ".". '. '" ,,;," :,;.x",,·v .

-_... - .......-.- ---'-,�. � _---
,

.. - .. �... - .

Cooperclr·V·S�tS.
D ....

•

"F'.'" '-=
OS Ú i!.1��t1.) tlHODEHJS•

ORBE_PRESS - PItA3-A e a gran' e represa Sp:apy
sôbre o Rio MoI ava Fo�

(Espe_ - - A Delega ... .::

de Coc,,;.) ,ratjvis�as Al'gentI
nos de BLa \'o.lta:1e, inte

g:a.:'a por 93 membr03, �ES_
teve durante quatro dias
na Tchecolováqu:.a ap';s
haver percorrido vár:os pa!
ses europeus. Os. coop_ra�i
vistas argentinOS feram re'

Gebidcs pelo 'Pre:sitl811te. G

funcio::ários do COl�selho
Central das Cco;Jerati ;as
Tcheeoslovacas, vls:tarum

algumas gran:as colstlVas

rS.m a:nda recepcionados
pelo Embaixador· da Repú_
U:ca A:-gentira em Pra;ra
Sr Jorge Es�ala"'te Posse.
b Chefs da Delegação

Sr. CsKalcio Perez, dec�a
r-cu, que a v:agem que o

grupo efetua à Europa t�m
cemo' objetivo cumpri'l'
uma par�e de programa es

tabelecil:o pólo Ano da Co
o'pera�ão Intern,aci'1:-al,

a:;ão i-- st.i"uida pelas Na.
ções Unidas.

PROTEJ.·� seus

OLHOS
. �':- ;.

.,.

use Óçulos 1
bem adaptados

.,

atende,nos com Axotidõo
suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALÍZADA
MOD�RNO lABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



oz: -E -

(Espec:: 1)
timo a Tcl,e

.

v's.tada pOi'

-a.o úl

q';.·a 10i
de 80

és
a38'1C'a de "jedok
d:� Pra �'a. ;":;il. c

"

a corres

p:n der te' ao 1'a ·.·u�::}o do

----------_.__._�---

da

r'
�,
...

número de visitantes es:

trangstros regtstrados de

janeiro a abril. Os turls_
+as vieram, príncípalme»
te, da URSS, RDA, RFA.,
Polônla, Aus;;ria:· Hungria
Iugoslá via e Itália.
De· outro lado, 15 mil

c 1 ti a. dãos 'tchec JSlQvacos
viajaram para o Exterior.
nos primeiros cinco meses
do corrente ano com destí
no à HungrÍa. Austria Po

lônía, tUgo,slávia, Bulgária
RFA e outros países. AJ3

companhias de .aviação

CSA, Air India, sabena
:

e

KLN trouxeram váríos gru
pos de tchecos e eslovacos
residentes -nos EEUU. para
assistirem, às EspartaquÍ:'t_
.das que se encerraram em

princípios' de julho.'

(Jato único para Tub
cestínará à manutenção e

assístêncía técnica da tôr
re retransmissão situada

s2U désenvo] rímento mate-. no Morro do Comíssão..
ríal .e cultural. '. .

Após!! dicu�são 'e apro
.' vação" dos estatutos sOcíàl;,
foi'eleita. a primeira Dírs

. torra, que ficou assim cons

,t:tuida: Pres .. dr .. Ivo SeU;
,1. Vice, /dr. Lítio Búrlgo ;

. '2, Vice, dr. Pery Ca_
mil/pão; 3. Vice, dr. Jai

Na, reunrão reaüzada, há me .IAnhares; 1. �ecret§,ri9,
.. :&1:hmel Xímenes de Melo';dias; no' 'Edifício do Foru'm, -

,

"
. .2. 'secretérto" U b.ír a t a n

ccrn. presença de'grande .

Prarrdâo; 1. TEsour8iro.
3.": 3_�'·�81n:a-· ?'!Úln�ro -de interessados,

. fei ;"unc'r;,r:'o -:; CÍube de TE- Laudelíno May; e 2 Te-

187iúio de T rbarão. S ureiro, Anselmo Cargriín
Sampaio. Corselho Fiscal:
'I'omé Antunes 'I'eíxt íra.

Germano Kuerten e Antô
rio Lima Barroso. Suplen
tss: Idalino Fretta e dr.

G-ilsi Luz.

Para rs do dia

cC.�he_
ao oo
os Si'S.

PSD, e

cera os ca"" �� �')s
VêFl0 de ��
Ivo Sil�s:ra
A1'}tÔ!1io La - 5 l';':o''''der

Re:.s, pela t.'" �, En.tretan

to, para 1? c f +o ".e Tuba

rão, os. 1,a··'.'· s 1"01.:.::co:s
a.nda 1 iii) 'e" eram os

seus ca c.� ......
'

.. J.. :::;.

ínsís

com

agcra.: ��ç' �8J c: "';;",.0 _l1al'á
-eío rÓSeQ ca I.�l:· 'C'_\12,1�da-
(1-8>0 é ·0 (o E "\, .Ily Zum-
büek.

Filho oos ilustres
da ter;:

H. Wmy
t· "',"::' e"se, o

':'m:li l'k tem

tôrno de �"'U "Cl:'? a pre-
. ferêvc;a c'o ".: •• 'P '0, pe·
lo seu' passEV'o (o hOJ.ra
dez. PL'''��'''' �

... : ?; t;�\�Rcida
de de tnt'-11�, . 'o exem-"

pIo ve-FE I) '�:::e 'volvi
menta i::-.vo:· � ,e: :::- e seu es-

tabelc,;:'rr ;:-�to _cc:nercial,
no ramo d: órea e relo

joaria. S·t me já é bas·'
ta·"te co :Cê

pais msL"épc..3
�as prin
::; pIs 'on

de já re8,l.'T, C�".1 absolu
to SUCE$"C', ,.. .l,:� s de

2. ��i j:; t' cos,
,�,·"ta' doCOl�'lO 1;S �::)

pL�ceL

O P 'i."�' '0

1'0" e'1�e 6. s

er:l Ia"C"

'N�ll'y .... ".'�'

.·rr�B(' r:'
?r::3, r r;_
C.t:ln at·,,�
'u7fr: -,

('

lit� �as :2 ·�1

tuba
'f_"Etar
tLsr.

o de-

ra

r� ·11�9��·.sa,
I'

)'� 'S po-
_' �::lra 1e-

20"'11:"f- 10 "

], 'm:" ·st·� r

/"" r: .�
"

." 2).' n. 65

A��ro'� jcn-::a /'� _� � 'c3}.
Tra' -:T vO'''' 'AL H2rodi

ra, .r:·"�2J"t "s

(Tcsou�'o de
y>," celta

I

3�1 'o).
a

d Tubarão

a Tubar�o.o melhor de

Sé US esforços para
.

vê .. lo
crescer cada vez mais ::10

Seria, "na .cpíníâo de

muitos,. uma solução .f'eal
nara a """"é'ad"', 'Azul" por... +a.

.

y.l .

."
�

,"
..

tratar-sr: de elemento, sem

um

o

A novel entída 'e t -.n

por flúalida:'e manter uma'
arreca -la cão
mensalidades pagas
seus associados, a qual

·1<> .

por

AFASTAME�-TO N1\O
CAUSOU SURPRESA
Pela maneira descortês

com que tratou os profis
sionais da ímpr .nsa;' amea
çando-os até de prisão,'
quando da "ehe tada á esta
cidade de Presí .ente Caste
'lo Branco . para a inaugura
ção "a

, SOTEI:::A; 'o cap.
Eudoxio Telesc'l, 'chefe da

2egurança Pessoal do Pre

sídente .da Re.;)úbl1ca, foi

considerado "persona nón
grata" pelo pessoal da Ln

prensa que· fel: :.a . cobertu
ra do. accntec msnto, poís
a verdade é q te êle '1�1)
era Q. homem .ndícado pé
ra aquelas fur ções, A' no

tícia, agora, do seu atast i

mento: do cargo pelo mes

mo motivo não nos causou

nenhuma surpresa.

COMENT

'nem- que 'se lhes revele as

manobras qUE,' em seu' t. o
rne, fazem os IUeres e5.,

�poca de um de�ccratis.mo Tqerdistas.
mórbitl-o, de .klola';ria do ..

lJÚmerÕ, da quari,tidade, da
multI·'ão.

.Por ,Universitários da So
ciedade Bra'liIeira de Defe_
sa da Tradi."ão, Famma" e

Propriedade.

Os "Sel'.horcs" da
do peva

vontad'

(Especial para O ESTADO)

Nó::; ,vivem.os em:

do

A "vo'ltace do povo" é o

s"premo ju'z que j1,Ilga tô
e'as ac r_!ues'ões"até mesmo

esta própria vontade
,

.

ii;' porta '11:0" pm l' ome ies
ta "vo�tadf (':" povo", ")ue

ss fi-\zem e se .1izem tô:1as
as xisas a! na i'nente.

&,

\) in1 r'.<;·:u' te é que os

d e ma-g'ogoE eS1uerd!s1;as,
sem co' ::ul' a alfurna [1.(\_
quirirarp pro :sabemos :-J.or
que.. privilr'g o, o monop ílio
da vo"tade de povo. :!l:l':s

sempre falr-m em nome

"esta "vontad�" e sO'!lle:lte
êles rsprese' tam esta "1011

�ade".
Com isto, adquirira''U

êstfs demag ogos a infalib:U

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

E "

mp:
Rua C,0)'!"","1' i1'l) ]\![�fi:n 160 _, Tel. 3022 - Caixa Postal

12,9 - �?'l""�':'''C''' 'l'�le!"r�ficll '"ESTADO"·
DIR18:TOR·GERENTE

"Do: l' 1;"03 Ferpandes de Aqulno
r;�D �T 'IR·CHEFE

/I.,. An'o FO""1f.lnc1'1 do Amár,,1 e Silva
"".,� �","kJ'I'.fENTO DE EDJTor,TAL

Fp'· ·�n'11.('; Machado ,_ Osvald-n Mero
Joãc VaM :?'en0ti1:''t _ �or<!io Costa Ramos

PUBLICIDADE
Osrn�H ArLtô'lio SchUndwein

D1H'PART.�MENTO CEOMERCfAL
Divinn ]\Ifaript

CO",.'" B ·...RADORES
:?rof. En I'·""'·,s 4"l.ho P�of. OsvaJ-1o Rcdr�gues .Cahral"
'Tito Cap':!'lcç p.,. 4' �Jeide�1 Abreu. W9.lter .Lange. Dr. Ar.
TJrldo p, �"'''"C r�ralécio Soues. Dr, Frnncisc'l Escooar
Filho, :;;>;1 , r,"' ...·''''ch, Láz?TO Bartolomeu. A, Ca""los Bri,
to. Osw�l" C> H��' �z. ,J0:180'(> Augusto NáC1tl. C. J!'lmllndá,
Jabes G' �,� ''f'T''''''"''1. Bra�'cher, Jaimé l\.....endes. Cyza'11'8
JOf'é Pr.'y.. '.. -, -l';0'er, Beatriz Montenegro D'Acampo
T8., JV[<nl'e1 � .

�'. PM. ,JQsé Simeão de Souza, Sebt'stii1o Ne
ves, .Tohnn'v, :rI, � F:ugênio Livramento, José Gui1herme
de Sf"�r:� � . .:" .,..T ....1�'Ma Ca"TIjnba Borba, Valério, A. Sei-

I

�

"'-"1'�íCEN'1'!\T\fTES
!'?;oprf'�'''· L � M Y " -

g;':;I Ltda. Rio (GB I - Rna Sen3
•

cter r'''r� .. , !'in 81'lÕW - São Paulo - R.ua Vit6-
ri':. Wj'" -- ,�•. '.>t,' .....! Belo Hori:mnte _ SIP - Rlla
j '<; Ca i' -- '20. andar .::_ Pôrto Alegre _ PRO.
r ',T., � "'"1" r,,,'

.

7j""'l1te, 456·- 20., andar.
;\ '1""1(.1 � F. ':'n i''3 contrato de acôrdo ,com a tabela em

, J_"igor.

,

•
• -'f

Super radl.itllflo - Prontos para morar' neste próximo verão - apenap pouc-os ...
para vender -, Plantas e demais informações' em nosso escritório. p

RESID�NCI�S .'
�1,4;' l'.ü�t:nheil·u l"laJl. dI: S .JUza 740 Coqueir:'ls - Ps \lua Dr. Odilon Gallotti - MOJI'O do Geraldo - Casas •

.. !ue_l;la 'caSri de Alvenaria construida em terreno triall de madeira - preço facilitado - boa oportunidade.
, •

.gul�r c.Qn; 20 metros !ie frente vara a ruá principal '"1 Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re· ..
� Preç(J especial de Cr$ 2.250.000: c:idencial - muito valorizado - ca8Q .de 3 salas -:. 3' �

�
.

it�a São' Jorge _ Cas'l desocupada co_;}} sala, - Livlnt � rtos - casinha e b�eiro: •
.

� '3 (luartos _:_ banheiro - 'Casinha - garagem - Pre Rua' Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande -

'., . Casa de censtrução esmerada com :1 pavimentos-
ço Cr$ 1 LOOO.OOO.

. / ..
• ltuá Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depoiS do Pa Térreo: V.aranda - amplo Li";;mg - Sala de Jantar - "

Mas êles, provàvelmente
• láe,io da

.. Agrón,ômlca _ Bairro com COIr. casas de co- Bar com adeg.a T" e 'cozinha '2.0 pavimento: 3 quar· 1iIII'
'J'á tem. .

uma ' "resposta" t d b 'h i 1 to T ind "
.
mérdo de todos os gêneros _ 3 caf''lS novas de' madei· --.. os gran es - an e ro comp e - erraço e a a

..preparada, aW's há muito, ra _ Temos préço para as 3 01... para cada casa em se- fora de casa conlltrução com tanque. - Sanitário e
.

"
t8mpo po's. mam éom fre. .

$ 00000
... qu�rto .de empreg.s:tda. -:- Área construida de 150 m2. ..

_ • p3tado 'a .partir de Cr 1.5 ' . .

. "qUência: "vocês estao se_ II' Rua Juvêncio Costa l6 _ Trindade _ Vila Nova _ 2 Salas no Super Mercado do Estreito � Frente para lIIl
meando ódio", "fazendo, 'casas de alvenatia _ desocupada de imediato _ Ter. a rua principal Rúa CeI. Pedro Demoro - Local mág· "
obra negativá" etc!

• reno de 1:1 por 30 mts. _ I?�icado pára morar numa nifioo para qualquer ramo de neg6cios - Preço. de'
Na "a como "ma resposta . e alugar otttrs:t _ Preço a vlsta 6.00a.000 a prazo. com ocagião Indicado também para dar boa renda de'

•digna, seria. e argumenta-, p-ntr.ada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ 3.500.000 em 20 aluguel.
_da!

• meses.
.' .\ ',' i , R

' .

Cto B
',. "�1. 00, "ater,il1l nova -- A ua Joaqmm osta 23 - ..

d Rua' Monsenhor Topp 54 - Casa de fino gos - em

,\Q":.'onômica _ Com 72 m2 _ e habité--.se de 2 meses. "� cori�truida - Ares de 154 m2 _ :3 quartos amplos -

J Living Super espaçoso - preço e ,condições �ac!litlldis· Preço de 'ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi- f
'limos. '

nar. •
, I Ca�a e lotes \na Lagôa da Conceição - No Retiro � Rua do IANO - Barreiros - Município de São José - ,
• Parte a vista e parte fa�iIitado - Entrada à. '{ilartir

. de Casa de madeira - bem conservada - de apenas 2 anos
..

.

"i00,000. Ss:tldo em até 20 meses.
_ Terreno todo cercado _: por apenas Cr$ 2.500.000. oq."

• Box";_ No. Super Mercado ( Rodoviária) um box de em cond�""ões a combinar.
. _.

• ""4 mt Rua IANO n.o 49 _ casa de 8x9 mts ::.... Forrada - to-

LIMA, _ Jack H. Vau_. gressós ffitos nelas povos, ��la .sa�tos Saraiva ,46 -, Estreito _ Local muito va· d'1 pintada, com água e luz, cou, 4 quartos - 2 salas - �ghn, Sub-Secretário de Es lat.'r�'1-americar os
_

pm seu !orizá\"el - Casa de alvenaria _ construção esmera· copa _ casinha � banheiro - Terreno todo murado -

,.
tado Norte_Americano pa- E'mpenho ce incrementar' da - com 2 salas _ 3 qUJ3.rtos � cosinha - banheiro Além da água encanada têm uma excelente água de pc- ,'!'a os Assuntes Int�r-Ame_ Sl'as economias e desen.:_' com'!91eto '_ quarto ele erl(lPr�gadl1 _ garage ao lado ço. _:_ Porão cimi\utado e com tanque.. Preço cr$.ricanos, declarou. em en_ volver suas pJossihilidades - Pagamento; parte a vista. � !if\IJ.OOO.
trf'vista coletiva conce"ida rm tódos os sfmtidos, de I.

.

TE�RENOS
à imprensa, nesta capital, copformidade C0m os, pos- • r,otes na Ressacada...,:. Loteamento Santos Dumont - RUl! Professora Antl;lDieta de Barros - Lote de 207 m2

"que seu país não modificou tu Impressionando (')s jOi",
Cetes n.os 75 e 76 quadra 4 - Area de cada 360 m2 - _ Bqirro NOssa Senhora de Fátima.

..de nenhum modo, o seu 1'1.alistas ppl0 SfU domínio Preco à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Ruá São Cristóvão - Coqueiros - terrElno de 20x10.50
IP

apôio à Carta de Punta dei do espa,jhoL rpferiu_se
'

o, 45Q.OOO. metros - bem junto á rádio da VARIG - Preço de I11III
Este,·mantendo a sua fé e sr. vau.ghon, na' en,tr�vista.& Lotes no Bairro José Mendes _ Rua São Judas Tadeu ocasião. ,.:etimismo no que concerne de mais de mfla hora, a.' - 'Lotes n.o 4:0' - 42 - e 44 _ medindo 10x27 Cáda Rua Itapema - Bom ,Abrigo - Terreno de 300 mts.2 fi
ao bom êxito da' Aliança diversoso assuntos e ao f loté: _ próximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12.

.

I11III
para o Progresso. trabalbo que realiza: em iV{orro tio Geraldo _ 'ferreno de 20x18 mts. -- Preço T-,ot�s .

em Curitiba - Entre CUritiba e São José dOS:
Lima.

' de ocasião e a combinar. Pinhais _. ótim.a 'localização _:_ com 432 m2. "
Alter"an']o, :S'las rE:snos- , ',fites eTltre Coqueir(ls e Estreito - perto dr Suo-Es· Bai"ro Tarumã - ,alto da rua 15 em Curitiba - negó- •

taq com o sr W 'lt Wh't A ê' t .,

l' �Mão F1Átrjes _ Vários lol"ef' a partir de Cr$ 500.000 cio de õ�asião - lote da 360 m2. )�. . a 1
_ S e respel,'o, re:ve ou l1li

'ffinu Rootow, Cotlselheiro Que está. prnsidlndQ \ a
- Com finânciamentl) em �té 40 meses. Em Santos _ Pr6ximo a Colônia de férias do SESC"

d6 Departaménto cre Esta- uma reunlão anual '. ,roti-' No Centro - Rua Alte. Lam{'�o 252 - Vastissimo 10- um magnífico terreno. '" '

do e\representante dos neira, "destlma-'a a' dar' te com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 - Equi· Em B.ras!lia: a 8011 mt!? do Pakido Alvorada :-- grand.e. •E < d U id
.

. vaUmte 8' 3 lotes.
'

valorizaçao'soa os, n os no Coml_ aos no.ssos Eml'aixadores a •
' L. C • , .

tê Inter-Americano da êmortuTl!dade de i'rformar, Rna (".astmlro de Abreu - E..4treito - esquina de To- Terrenos - Em Barreiros - 2 lotes de t.errenos, me-'
AIlg't"C8 par!!. o Ptce:resso " formular sug ·"tÕes sôbre, "tas .Barreto - lote 'bem plano. fácil õe construir. dindo cada 10 x 34 mts. - cercados com sarrf:lfos - I11III
'CTAP) NU" ta b' "f

.

t t
�nlrrn qanto �nt6nio - Bal'Teiros - l0te dA 31'l{l m2 AreR total 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200.0.00. fII!'

.. ,." - ,.",m p.m se c·'.prp'" ,es !Iss 'n oI'!. ,q-qe II
1-.' Ti' el'

-

't·t' .. 'mr "oen",s' .Crt /tOO 000 BaI.rro· B0m Abrigo - 2 o.tim'Js ;lotes· ..bem. ju.·nto á praia':1..['·.1a em' .. J.ma, .Isse o sr.. ra aro 110S que . -

Vaughn que ficou bem. hll se aCha111 � t\,"venida Sta. Catarina - Estreito ..;.;_ Terreno de. lOxtlO _ Na Rua Teófilo de AlmeicÍal- Vend�se os -;lois,
.

prÓ_
- o.melhor lote, do Balnê�rio. som�mte utn: Pr�ço'

.

....

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

. ',o ,,'-c �,' ,:( ':,:"' .. '1;,,' ,,< ',' " .. (:"J,,:' 0_. <'.' ,-\
.

":'" .,<,

dade para tratar de todes
os assuntos e proper $Olli_
ção de. todos problEmas.
.. Ê'stes arautos do povo

ju1gam-se tão -senhores da

opinião, que não admitem

que Se a interrogue. direta
me�te e. sem demagogia,

uma

Quando. isto se d'i seu:'"

:tel11_se súmamente ofendi ..

dos: e gritam que' os
.

!lnti

:'sqllerdlstas estão "se�lean

do (>. ódio", "fazendo div'l_
,sões", . dividindo os cam

pos�"
.

"fazendo' obra nega_
tiva". etc.

Ora, sê êstes dem�\.::,Ha

'r.;stão,>, Mcial'3�as 'ele to_
dos os mat:zes. se seT'tem
tso se!/,uros· da oyi'1iãc' 1''0.-
,'JEca, porque rcam tao Ír>

'or'1O ·aios. qua"'do sé p'de
r:re· êles revelem exátamell
.'

e Sél] pe:rsatnentô !1 esta

rpbião pública?
.

ftste fato curiosà tem se

':evel3.do:. por expmp1o, De_
10 s-ilê:rrio CiOSO aue �J PDC

guarrla em. re19 "5,0 ao ma

nifesto �ue lhe foi dirigi_

elo, primp,lráme'1te, na
. pessoa. de, Fra"'co Montara.

e deDoi� ao pa:.'tic1c. 1101'
um grUDO de u�,tversitá
rios de todo o Brasq, q'le
pedia lue a DemoC:';lC�i�;,

NDO
Cristã ;;.) d·.�tb:sc;� a lt'il_
peito de capit:llismo e so-

. ciaHsmo. O üccuinento foi

dirigido ao Dep. Franco
Montoro, na (páUdade de

ex_dirigente da JUC, de

pois do silêncio desta.

Por outro lado�, como ex

plicam .
nossos bons esquer

distas a acolh' da entusiás_
tica que' teve o livro '.'Re

forma Agrárj i - Questão
.

de C011sciêlréi�", 'doe' auto.;.
ria de D. Gera Ido de Proen

ça ,Sigaud, À',cebispo de

DiamantIna, .D. Antônio de

Castro Mayer. .Blspo. de

Campos Próf. Plínio Cor

rea de Oliveim, e econo

� mista Luiz M,:-ndCi;1ça d�
Freitas, de eu 'lho tão. no
tadamente a1lti_esquerdts
ta e. antidemr gógica?

I'
I
'.

_Como rxplic'l.r a, milha-
J

f?S dr a;si-a�·"ras pm' ma_
:--!festo de apê:o às tesés
dêste1:vro? •
• E' sem àúvi"ll, ·uma ex-'
plicaçáo fn,1ba· açosà para
os represe'1taTc �,es "in C011_
t· stes"" da opi üão públi-

•
ca ...

OS :ESTADOS UNrDOS A

SUA FE' NA AUAN'CA·
, J

Je cl�'_,
/

. si) .
'

BANCO NACJONA(
DE MINAS GERAI'S S. A. {W'

RESUMO DO' BALANCETE GERAL El';'[ 30 DE JUNHO DE 1965

ATI V O

Caixa •••••••••••••••••••••••• 0.0.0.0 ••••••••••••••• ,., .,0 •••••••• 36,018.481.889
80.044.267.525
26.008.718.024
20.867.415.994·"

84.852.396.965
.

216.661.518
56.162.539.835

,I'

Empréstímos
-

,

.. :.: .. � , ',"':
Títulos de renda e outros valores .

Imóveis de uso do Banco, móveis', almoxarifado e Instalações'

Agêncías e Correspondentes .

Contas de Resultado . ; .

'.
Contas de Compensação .

PASSIVO

.
, Capital e Réservas o •••••••••••••••••• o • o •••••••• o • o •• o ••••••••

Depósitos '0 o',:. :- : � •• " .

Ó:rden� de pagamento e outros créditos .

Agências e Correspondentes , .1. , , .

Contas de Resultado .,., , , , ; . , .

. ,

.

.

Contas de Compensação , . , . , , .

2:-1 ?9Q.r.OCi 0�2
133.886.97L587
L ,d5d.fJl:lb.426

72;579.896.964
1.383.075.916

.

56.162.539.835

CONSELHO �E ADl.VHNISTlt}\ÇAO

PRESIDENTE
Vice·Presidentes· -

Paulo Auler

Milton Vieira Pinto
Ihar DillcS de F:!g1Íeiredo
José Wanderley P�res

DIRETORIA EXECl/TIVA

DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR·SUPERINTENDENTE
DIRETORES

Eduardo de. N1agíllhãeS" Pinto
Marcos de Magalhães PintQ
Francisco Farias/,
José, Luiz de: Magalhães Lins
Antônio de Pádua Rocha.Dinis
Fernando de Magalhães Pinto

\

í

·CONTADOR-GERAL

José 'Carvalho Monteiro - Téc. Conto n.o 164 - CRCMG

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

L I.A R A

Trajano Sala 7 Fone 3450'12 -

.V.EN'DA DE aláVEIS -:- INCORPORAÇAO - AVALIAÇõES - CONDQMINIOS
-'WTEAMENTO� - ADMINISTRAÇAO

.

APARTAlVIÉNTOS EM CAMBORI'Ú

1 fl nn "IrF":rn 1\ ��rrrT f�..�
,_.., c>, "::;',,' �4' pn;�:po�"'9'q T?;A PE.

�- ..

.
.
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. EMITIDOS NO(3 ARTIGOS ASSINA·.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A 'V A I' X F I Ci' U E I R E H· S E
tano assistirá o FIa x FIu

'da Úha em e��i:ão extra,
ana, o interessante ,é que
a partida rôsse eÚ,tuada
no dia de aniversário da

ACESC, ísto é, na tarde ou

na PO,:t,6 de sábado] Conrn

do, os m smbros da' di!eto'_
ria da ,en:idade classlsta
c:e'�;a;:am " cargo dos p1'6-

A diretoria da Associação
dos Cronistas Esportivos de

',santa Catarina, está uiti_
mando detalhes para a ,r�a

lís.ação do clássico cltadil�O
A'(aí x Figueirense, em ois

puta do troféu AG 1:SC, deu

tro das tcstívraues. de aní
'

versárío da entidade que
acontecerá amanhã.
As duas díretor.as já fo

ram devidamente cient,i,fi_
cadas do desejo da ACESC

porém até a hora em :1116

redígtamos estas r atas não
11'.'1,viam c ti�ializad o-a iosza

entidade o compromisso de

ré alízarem a pa.rtid»..

Para á diretória ae esquí-

prics clubes 'a data e hcrá

rio que melhor lhes convier

Portanto, é quase certo

que" o público rloríauopcli ,

do trc-agora em disputa
réu ACESC.

----'--'---

III I x PalnelrasCCJ11. a desíst êncía do Bo'

,caiú'!f1, a diretoria da Fe_
deraçâo Cataripel"sf') de Fu

'tebol d;::- Salão, ."r!!"anizou
nova tabela que deverá sar

;:-r�'S�'�vaàa 'a partir de sex

ta feira; ,que é a seguinte:
'f'alneirafi" x riartotas
Doze x Cruz'iro

.

Juventus x Rodoviário
caravana x Paineiras

.Cáravana x éartolas

"'?!}dGV;f,r:,� x Fa"Ileri�dus
-:3ruzr;ro x Indusfrial
?ai.'" eiras x oruz iíro
:'OZ3, x Carava+a do Ar,

.

,!uventus x Rocov:ár'o
Ir dustrral x caravana co
Ar:

'(:<am'Crind'ls x ·JlPf."tuS
Cartolas x Cruzeiros
Industríal x Doze

&lia: t_ !•.AlUIU, ft." li

REDATOR: PEDRO PAULO :M.<1.CHADO ':'- COLABORA DORES: MAURY BORGES GILBERTO
GILBERTO pAIVA - DEéIO BORTOLLUZZI - ABELARDO ABRAHAM MARCEI:.US

NAHAS

______--------------------'

9 -an6�-'cl,texistência: ACESC
� �l Fes'tasJfq� .,' .,' ,

a Crônica Es

, ,,�,---------------__:--------

o ,público !-lha, e1ifaÚ o lutando pela
posse de troféus medalhas
além do título de campeão
da .prova Regata, Anima
ção.
A rsgata será desenvolvi

da na baía de Saco elos Li_
mões, com chegada def,ron
te a sede social do Iplrari
ga F,C,F,

do bairro de

anhã estaráSaço eles.
preser ciado pela primeira
vez em sua história esportí
va, o desenrolar de uma

competíçâo r smístíca, pa
troclns.ra pela FAse. em

homenagem ao 240, aní
,

versarío do Ipiranga F,C.
Todos os três clubes da

rtiv3p A díretoría do Clube Nau

tico Franclseo Martirielli
vem de di'�ulgar um edi
tal de convocação de As_
sembléia Geral Ordlrráría,
para às 9,00 do dia 25 pró
xímo. Na oportunidade, se

rão tratados de assuntos
referentes ao Conselho Fis

cal, relaciona "0 com a eleí

ção de seu Presidente.

p,ções a er.uípe o ooríntí
,

ans do Pa',tanal" 'sagrou-se
campeã do Torneio de Clu
bes Varzeanos, patrocí-iado
'do Jplranga Futebcl Clube
R organ íza10 pela diretoria
em rigozijo ao seu aníver
sário.

De parabens estàrão, a

manhã os que militam na

crônica esportiva escrita e

falada, fazendo do jornal
e do rádio trincheira para
a consecução e defesa dos
seus ideais, tendo sempre
como objetivo primordial o

pregresso de Santa Catarí
na no setor cos esportes.
Faz anos amanhã a

'

As

sociação dos Cronistas Es

portívos de Santa Catarina
a ACESC, que todos já se

,'acostumaram a tê-la na

mai:çr consü�2ração conhe

,
cida quê é a finalidade pa

, ra que foi criada.
Nove anos de .lutas _ faz,

amanhã a ACESO, �ó�qué\'é
motivo de' satisfação 'para
aquele grupo coeso e 'dota
do dos propósitcs mais ele
vados que, rSl1nido; fundou
a para torná_la uma e.nti
da:Je de classe organizada
e resJJeitada.
Há nove, anos que a",

,.,
.ACESC zela pela, união e

fortalecimento da crônica
esportiva .escrita c. falada
com rea's benefícies para
as e.c:piortes em geral que
não podem pl'escindir dos
hon:zns do rádio e do jor-

,

na1 'para levar avante a

jornada que empreendem
_ pelo soerguimento, das suas
modalidades,

. 'Varias jornalistas E5'�'��di
alistas passaram peles s"us

qua �'ros ,tedos imbuidos

dos. mElhores p,roPé,sitcs de

vê-la trilhar o cambho (�,b

progresso, progresso Ê'/sse

que é hoje uma realidafle

Atualmente, à frente dos

destinos da ACESO está o

jjórna1i'�ta �mge Ch}'rem
cuja capaCIdade de traba

lho e alto gabarito adminis

de Nelson Maia Machado.trativo, tem merecido a

admiração e o aplauso de

todos, sejam dos seus cole

gas, dirtgentes .dos clubes e

entidades,

Nós, que tivemos partici
pação decisiva nos destinos
da ACESC desde a sua fun

dação, constituindo sempre
suas diretorias, nos senti-.
mos profundamente ufanas

pela data, aproveítanado a

oportunidade para endere
,

çar ao dr. Jorge Cherem e

seus auxiliares, bem como

a to"os os que p�rtencem

DR. PAULO CABRAL

WENDHAUSEN
CONVIDADO DA

ACESC

DA SUA'"A MODELAR"

Bocóiuva' Des�sHu. FQrç3ndo
Alteração da Tabela

CON"I'RI)3UIÇÃO PARA

ACESC,
A popular firma A Mode

lar, desta capítal, através
de seu dinâmico gerente, sr
Ody Varella, ofereceu uma

escrivaninha a diretoria da

Asrrocíaçào dos Cronistas

Esportivos de Santa Catari
na, cuja oferta foi recebída

com fi. maior simpatia e

porque não dizer com entu
siasn10 pelos as,'Ociados 'e

diretorós ele nossa entida

de O' citad.o n1Dvel se�á co

locado no reservado da A.

C:'8,S:e-.;'_ no estádio dr A

dolfo ,Konder.

Tendo em vista a cal aba

ração Inestimável prestada
pelo dr. Paulo Cabral Wen

dhausen, nos planos de re

modelação do reservado da

ACESC, a diretoria o.a Asso

cíação dos Cronistas Espcr
tivos de Santa Cata!'ina

'convidará' aquele colabore,
dor eficiente, do Gcvemo

do Estado, na qualidade de

dií'etor da DOP, para estar

presente às .festividades de
" ,,- ""afllvéiisà'rià��"'oossd "e.l1lt ç

. .

,
-

AS, dada de elasse,.

Troféus e medalhas eleve
rão estar em Jogo na ma_
nhâ d s dcrníngo quando os

club=s u:eJ111sticos da ilha
estarão realizando uma re

ga ta espeeíal. na baia de
Saco dos Limões, com iní_
cio previsto para às 8,00
horas.

Conforme havíamos pr,,_ se {'e Futebol de Salão, se

visto a diretoria do Bocaíú viu na contír-gêncía dp al

'la, resolveu ,ret.iI ar sua terar totalmente a tabela

eouípe das disputas do Tor Q\F 'vinha sendo seguida
neío de Acesso do futebol à risca.

de salão da cidade, ter>do Assim a partir de hoje o

em vista. a fatores diver- campponato pl�c§seguirá
sos: sàmente com jogos válidos
Em, vi,sta disso a direto_ pelo campEOnato de hon

ria da Federaçii.o Catarinen ra

- x x x-

A diretoria da Associa

ção dos: Cronistas Esporti
vos de Santa Catarina, ofe
recerá aos s;;us associado&

dirigentes de agrem'ações
e convidados epeciais, um

coquitel na manhã do pró
ximo sábado, ,pcssivelmente
nos salões do Clube Doze
de AI!ôsto.

à ACESC os' nossos cumpri
mentos, com votos de cons

tant,es prosperidades,
,.� -." � .�_........_ .. W�-· ..:.� �

- x x x-

Destv.. fê1ta, rvTart;""ell
P"igCl'uelo e Aldo :',uz, "ev
rão disputar ac'rra"1a1"1en
te. o títulr de can'pe?" da

f!:mA;ra prova rem'sc'ca
dis1)utara "1a ba'a de 8a_
"O elos Lim,ses, em hO':le
"'s:;i"m ao T�ira"1?'a FiC.
01'}J1"<1e 1'n"1'n81'O de de"uor
"s�as ge:nti'meYlte cO'·"'ida

OOQUIEL DA ACESC
AUORIDADES

Inrlustr:al DernJta. [(:rtolas ( Mrntem
a [o�U[errnr:a

"C0PACADANA
H(Y'iTEIS" OFERECE

CADEIRAS A ACESC

JOÃO HAVELANSE
-

PODERA E::TAR

PRESENTE
AS FESTIVIDADES

ACESQUIANAS

_,.QOIl1 bebidas fornecidas

por SYLVIO ORLANDO
DAMIANI e salgados pela
Organizações Koerich, a

diretoria da Ass,oci'ação dos

Cronistas Esportivos de

Santa Catari:1a programa
Entre as festividades que
marcará mS,ls l.1m aniversá
rio da ACFSC, um c00uítel
às auto�jclades desportivas
flarionopolj ta.?1as.

x-- x x

Será servido na o"ortu"lÍ
da '-e f'nas bebir1as ofereci
das pela, conceHuada f.\rma
SYLVIO ORLANDO DMlI
Al'JI enquanto que os salga
dos serão oferf'ciclo'l pela:s
Ol'ga::lizaçêes Koerich.

c:rtame.
A ef!uipe do Cartolas lu

tou finito "'nas rão poude
res'stir ante a impetuosi_
rlg 'e "OS jog:;liores do In

(fustrial,· ca :ndo afinal por
4 x 1,

Diretores da conhecida
Foi desenvrlvi "a )"la pai I

te de anJeontem a Quarta
rrr1arla do �a"Yl')e(mato' de
ft't,l'cl de saliia c'," cidade
Cf"TI o df'sclooramento de
('lr's ic!<cs,
Na 119r'j"a 1)t'''l'':nh'''R, o

D'lm:>ri1"'d'l,S cO"'sé''''uiu sua

D"ilnp'l":J, vitór'a 'les'a fase
!ia divisão, ':e :1 COOSO !la cu

pla1"'tal' o elfnco' do R,orlo
v'ário 8""t.ã" único lídôr,
p�10 ]"l:>1:"a('1or de 3 x L

�,t,�qui)}e banc6.r'a fêz

p.Jl' "121'2Cer o
! trill"'fo já

q"e r1c>sü;"'volve� melhor, q.
S"11 J'if-ma d� ié\'g;o, ;",;'4
No nutrn co't'e'o rla noite

o t'''''';shoial r]pfe""df'u sua

pm:ic;;o dR líder do certa
..

firma Copacabana Móveis,
numa atitude .. elogiável,

Vêm de ofrr.E'cef a rlirp,to_
ria da Assoc:ação dEJS Cro

nistas Esport!vos ele SaTJta

Catarina, algumas cadei
ras, lr.al,'ea CIMO, para s€_

.

rem u.t!lim1as pelos assoei
a"'os e convidados da

ACESC, lá no efitádio da
rua Bocaiúva:

O pr��jr'leY\te da Caí'fede
raçf,o Brasileira de DesptJr
tos Sl', Jo:: o Es.velange, foi

convidado pe!o 11CS'O cole

ga Çl-ilberto Nahas, para se

fazer pr' sente às festivida
des de anivers:lrio da Asso

ciação ('OS Cr(',,":as :rosnar

tiYos de Santa Catarina, a

sereln realizadas durante
todo o dia de amanhã. A

diretoria da ACESO está a

guardando a confirmação
para as próximas hotas.

nU�11a verrJadeil'a confrater .{'''' . �-!_
r)iza "ão esportiva, patroci ROMARIA AO Tm'>AUW
narta peJa l10ssa entidade DE "�J�LSON MA!A
classista, :MACHADO"

O ccquite1,

':f'<; est a rão a

''''''''''''arha'' r'o CS 'Jorn1,,""'V
__

r�>: "a '112 ·hã ráu"Íca ('la
("rn"�gue'ra.

rIf'stlcbramentoAprSs o - x x x-

n e�ta rr da "a 1)a�soti a ser

a s"gui"te' a c!ass2ficação
do c:rtame (lp Ac'esso e da
rtiv'são dé hónra.

- x x x-•

No prnximo rloml�'5'D, se.
rá desdobrada na ba'a de
Saco dos Lim;;es mais uma

prova rérnístir:a denomina·
na Regatá ArllT'ação patro
chada pela FASC, agora
em h::'rt;le�ag-m esp"claI ao

Ipirangi, pela passa<sem do
sou ?40 �miversário de fun

dação..
j

NeEta oportunicla �e, é

pensamento dos mentores

da ACESC, reunirem, num

só momento, dirigEntes de

-oj
,..·.,���8 �'o .40 r�.ln r:) �c.�oÕ',� �q(}
"',atart1"'le' ....rS� "'t-,... 11 r8t.ev�
':)l1rt'clTJa""10 rJas .T:'D'('� U ..

n'ver�itár'o'S 81'1 Pr-�5'Iei_
"[S, As o,jr.iõps u'�â"'mes
_'('s atl'+as é àf' que a ar

:8"'za�ão n,o co�clavo foi
a pior uo�s'vel sendo '�"ces
s,,"io am�,,('ar os or�'a"iza
deres da nrC'va 'laca que
corseo'u's"'em local para
hospedagem.

.

Na qualidade
.

o:'os àa AÇE::C,
m.as a oferta da

pacabana,;,.,
�

Divisão de Honra.de mem-

t;'l �)••
�I:..

a<',,,1:11 ecc,-
f�rt1Ja Co_

�t

de e:'1tidades
e autoririades 10. IUg'ar - Industri'al e

Caravun; co Ar c.� O p.p�
20, lug'&r - DT?;��6 Agos
to Cflm 1 1J p,

convic'::.v-lo-S

.RJlfSERyWq::,,·
ACESQÜ'rÀHO ESTA

SENDO l'SbDEB�UZADO
- Painei.ras,·30. lü<;far e

Cr'''.'�')'8 com 2 1,}:P,
1,0 ,--'" � - Cs.rtoias com

a princípiO x x x-

rleterminado paTa a sede
do Clube Doze de Agosto
à rua Joãô Pinto, está mar

cac10 para às 11 horas da

l1la,nhã ,

me (ia diviSão "e honra,
Com as ü!:ertas de "nos- d'arte do Cartt"1las, ent5,o

sas casas comuciais, a' di- um dos vice lideres, invic
retori,a' da P_5süc�a,;;ã,o dos to.
CronistR3 Esport:vcs de Rea1iza'ldo uma ,df',staca_
S,wta Cat2,r�;::a espera mo da aluacão a equiu'e da Es
dernizal os reser,rados da c(\la Industrial. consPf1'uiu
imprensa escl'ii;2, e falada. mais uma brilhante Vitória
brm como ofere�er aos era arrora pelo plac,ar cO"lvi'l1�
nistas esportiv,os e convi_ cente de 4' x 1, ma1'1te'1do
dados de outras cidades se assim na liderança do
e Estados, acomo:'ações dig
Das da tradi';ão de nossa

Ainda dentro do progra_
ma de Comemoração ds A

niversano da Associação
dos Cronistas Esportivos de

SS,l'ta Catfllrina, consta a

visita da diretoria acesqui
ana ao túmulo do saudoso

,jornalista NELSON MAIA

MACHADO, que foi um dos

baluartes em defesa cio es

porte catarinel18e.
NEsta oportil"lidac1e, a di

retoria depositará uma co_
roa de flores sob o túmulo

Cumpri1'!tlc ex,:elente atu:3 pp

Divisão de Ac"s�,f)

10. lugar � Bamel'in::us f

Juventus com 1 p,p.
20. lugar Rod'JViário
com 2 p.p.Guarn:cões em Preparativos, , Bocaiuva com30. lugar
4 p.p.

A d'ret'Jl'ia da Fe!iert>ção
Cata:incI:S(' ele Futebol de

Salão, ,f3,iY'.da nàô m,arcou
a reuniàa cem DS presi
dentes de Ilgas para resol
ver a que�tão de' l�at['.s a

respeito da rcalizaçii-o (o
Torneio Ivo Varela.

ni]ões fermadas por atle-
tas dos vários clubes da'

capital do, Estado.

agora visando a próxima
Regata Animação que se

rá desenvolvida na baia de
Saco dos Limões, em home

nagem ao Ipiranga, mas

contané'o com a supervisão
da FASC

Aproveitando os dias em

que a águas da baia sul ofe

recem condições para a

prática do remo, guarni
cões de Aldo Luz, Martinel

\. li e Riachuelo tem treina_
do com grande entusiasmo

entil..:ade classista ..
,

- x x :xc -

.o 24. an�versárfO do .Ip�ranga e ,seu

proofrmá de fesfns
A Co,}federaçáo Brasilei

ra' cl2 RE.ffiO aprovou o pla_
no a ser cb::;�rvado com vis
tas as disputas ·'0 Cam

peOl:ato Sulame-ir:sno de
Rpmo. a ter por lugar o

.País do Ohile, bem como

os Jogos Pan Americanos,
no Canadá em 1967. O pla
no foi aprovado pelo sr.

.João Havelange e enviado
ao Comitê OlímpicO Brasi
leiro.

Assodacão FPatélica de
,

Santa Catarina
A programacão de a'l1i_

versár'o do Ipini:rga Fute
bol Clube, vai prosseguir
6:omingo, com uma prova
náutica que envolverá os

clubes cemísticos da ilha
no perío"o da l1l1a"lhã. en

quanto que a tarde, uma

partic1a de futepol será des
dobrar'la no estádio da Vi.
la Op�rária, envclvendo Ipi
t<l.nga loral e Iplral'lga de
fão .Tosé, Eis como es1'i
elaborada o programa de
festas do clube alví-verda
até o fim do mes:
Dia 25 às 8,60 horas

�eg'ata entre os clubes náu
ticos da capital, a ser de_
senvcIvj(l,a Da bu'l!. �'8 SR
co dos Li'mõeg, r.r'Yl c:', pC'R
da prevista defrc"lt" .1 se_
'de dó Clube aniversarian-

2$-7·65 'te,

Dia 25 às 13.30 horas
Partida de honra entre as

equipes do'Ipirapga local 'e . Sabe-se todavia que' é

IpiraJ'lga de São José. em pensamento dos mentores
homenag�m aos Srs. Ewal_ da entidade salonista, rea_
do Mrssimann e dr. Rena· lizarem o T.orneio nas

to Ra�os da Silva. 'mais diversas cidades, em
DIa :50 às 19,00 horas - carátJr eliminatór!o. Ao·

Missa na capela de Nossa campe1\o, ca)Jerá represen:.
Se"lhora ela Boa Viagem tal' Santa Cat'arina, no cer

Rm memór'a dos sócios fa-· tame T"acio!1al de futebol
lecidos, cte salão qUf será desdo
D'll. 31 ?t,s � (10 horas - Sal bra90 'no Rio Grande do
va de 21 tiros. Norte.
As 2ú,O-O horas - Sessão

solene, nas dependências
1a sece social, com entrega
dos prémins aos vencedo_
res nas Drovas desportivas.
às 'J3 00 horO:s - 'Raile

de Aniversário, abrllha'l1ta
do pelo conjunto "Os Meló

, dicas"'.

- x x x-

n d d" "t
",

kGmôl' ores o OI' 'O

,Hzeram físfca ASSEl\mLEIA GERAL ORDINARIA

Segunda e Terceira C<JDvocaçã.oOs componentes do Oi

to Gigante, misto, ora em

treinamento, visando as fu

turas disputas do campeo·

nato brasilf1ro marcado pa

ra
-

deZembro na quanaba_

ra além de outras impor
tan'tes provas náuticas, en

contram_se realizando trei
namento físico no. estádio
Sa.nta Catarina.

De ordem do senhor presidente, oonvido os senhores
associados em segunda e terceira convocação, a t'Jmarem
pa,rte na Assembléia Geral Ordinári'l. Que será, lev'lda ::I

efeito no dia 2'8 de julho de 1965, �s 19,30 horas Oetl'a B
do artigo 22 dos Estatutos). ou "'S 20 horas (letra C do
l118nr.ionndo art.), na sene desta AssoCiação à ru':l Alvaro
de Carvalho, 34 - 1.0 andar.

Proximamente, estare

mos divulgando os prlnci
pais tópicos do plano apro
vado pEla Oonfederação
Br:;J,silelra de Desportos, cr

'a base será as d'snuta:
�o ca"l1peo"'ato bca s'le!rl"
'e �er:!lo, a sor '�eso""olv
vide no :'�a 19 de dezembro
na Lagoa Rodrigo de Frei_

-' Ofto Gigante Conf�nua Treinando
Embora de;falcado de aI ra e Sar1y Berber. DoraV'án

guns atletas que estiveram te. os treinamentos. vão

partic'uando dos jogos Uni ser in�ef'lSif;carlos jã que

v�rsitÚios no Estado ,do �s respOl"lSávels peja guar

�}�, o.Oito seleç,ão, con 1, nição mistll, poderão con
, ,

:u�K treinando sob a, sU.,..:, ,ta): cqm ;tod()l) os l;'ttletas
. ' ..

' ','
.

;i?t�g;�%�,��s� '4���j,.?\�t.,1
'

c;;._

x x x-
Ordem do Dia: - Eleicão da nova Diretoria, oue re·

gerá' os destinos da sociédade no ano social de 1965-1966. 'Está marcado para o dia.
19 de dezembro, na La�oa
"?,o�-'go de Fr�itas. a dJspu
'a. rI" l""a's um campeona_
to brasileiro de remo.

Santa Catarina, estará
presente, agera com guat

-

--��,�
Florian6polis 17 de julho ne 1965

.Jose Ferreira da CuQha Secretário.

ias,
/ ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NoHcias procedentes de municípios do Alto Vala (O,
�í8.j2í dão conta da grande receptividade que vem elan
ç:ndo o uome {l,o depuí zdo I. o Silveira, que ',há '::�i:s se en-

.sí.uacíonísta ao go, ê.na do rs'a
�

o,

accmpanhado le vários parlamensres e .szesores de' sua

c:n:parJui, deverá permanecer no A1to Vale do I'aiaí :té o

próximo dil 2:5, mantendo coníactos de ordem política e le
vendo ao conhecimento dos eatsrínenres a sua nla!ahrma

. ...

no suce SJ aue
..

'"ut! re � .0.
v

czndídatoo

� " , f.-

(�e goven:o, e a sua mensa�e::n re cor.il3.n�;:

alcançará ms urnes te 3 de outubro.
A partir do dia 26 o candídato pesssdisía víüerá

várias cidades do Vale do Itaieí, dan:�o cumprímen'o ao ro-'

íeíro traç:::.do pela COIriSSlO encarrejeda de sua campaha
neiítíca.

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

,

a de' Tito
------------

------

. CâmaJa Jún'or t\prec[a Relat�rio dos
. Dzlegcdos a Convenção Nadona�
S�.:nInda feira, a Câmara

Júnior de Florianó"!Jolis es

tar� reunida na Casa de
I

San"3 Catarina, quando.o
. ple�.lário d'l. entidade apre

cia:"i rehtt5rio dos Dele·

nal, realizada em Curiti"a.
- Nêr;se sentido o 'n"'�si
den'e da Câmara Jún{0r

de Floriar.9polis está c:m

voc�ndl) os membros 'ia

Ent:d'lde.

gadJs a Convenção Nac:o-

A V I S O
A fzbrica d'l Igreja Sagrado C()raç�,c de Jesus, ele

G:;:avÍltnl,- Srnta Catarina, avisa ('. r,_uf'm inte 'e'jsar r>ós a,

que o cid2.dão José Arceno, está vendendo rifas', dr- auto

móvel WoJkswaggen e prêmios em �inhe,:rJ, uSJlndo o no·

me "Com,issão Organizadora" sem r�enhuma autorização
da Fábrica, e sem a existeneia de t?! com·sss,o.

A rFa não existe e nenhuma rpc;ponsabilidade' cabe lO'

Ffbric.''1 da Igreja.
Nésta data, estamos apresenümJo queixa,crime, á De

le:;acia (�e Polícill. de T',üaráo, S"?nt.\ Catarina, contra o re

'feridJ senhor.
•

Gravatal 20 de julho de 1955.

·�Angelim Gratlljo. -

.:'
"_

_______ •
�__"J...._�_ .__� """'1'"- .:.. --

. ,'" I

A Cnmara M'miciual de

Itaj!).f reunir-se·á solene

mente na t<ude de ama,

nhã, cem a fin�lid�ile de

fezer a 'en.t,"'ef".� '1:1 ::"'liul'ml'\
de Cid"n[í,,,! It,pH"p,�"e �'()

D .... ,Tnsé B"hl"l BH.t'�n�o·l�.t
e:K·re"'lT'esentante da q u 131 �

mU:1'dnio 11'1 Asse�b:éia

Lel;ts1p.tiva e nrn �a Pl''.lS·

tan':!':! seus serviçJs à cim·

sa, "'.a s31Íc1e públipa em

San'a Catarina.
O . homenflge1do vem

pat:;,,,lido sua existência

e"'Q f;:;_'n!' d-:: gente hu�;'de

de S','\ t,e-T"1. gerir!') 10"vá
vel a iniciativa d:) vera

do'.'C, . do n'11mi';fn1o de It!J.

.la! =m connede,.·l_1,e o di

plw'a de Cid",dão d:::qu-ela
ci:Iéld�

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

(ârn�Ja· Jün:or te f�GrlanÓpars
,.. -

tOillilocacao
1

A Presidência da Câmara Júnior de Florianópolis c�:m,

'voca, por intermédio desta, seus Associ!:',dos pan�,.'iI. Ses·

são Plenária. a realL<õar-se no dia c�, na Cas:1 de Santa Ca·

ta,rina, às 19,3Ó hor.n, qU2.ndo ser:-l ap"e:;j",ào o 'Re!at6:ío

d:� Delc::;:::.QcS 2. }[I" Con1,"en']ão l't:l(.!i.O�L\L
Florianópolis, 22,de julho de 1965.

George, Richard Bcabaid Da�lX
President�

______.__ ,
. 1 _

I FO:�l'lca
I M,M,f.

A HORA DA DECISÃO
Os de7í últimos f��as dêste mês de ju

lho caracteriz-,m-se, na l.:1lmpu' pnlíticn,
pela intensa mOYilné'n'tação dos p-rt'dos"
tendo em yista a tcmada de posiçao no

quadro sucessório ('stadnal.

Do confronto da" duas

O Secretário de Impren
sa da Presidência da Re

públíca, jornalista José'

Wamberto, endereoou te

legrama ao nosso Diretor

Gerente,' sxoresssndo seu

pr ríundo pesar pelo faleci·

menta repentino do ,Sr.
Tito Carvalho, que por

10ng'1s anos prestou sua

r.o';;.;1"lracão ao jornal O

EST:\DO .

Em sua mei:1s.q�em pede
o Se�ret�)'io ?-e I"'1'Ure"'s'"

da PresidêncIa da Re"'lúb'i·

ca ,,!ue seinm ext,enii 'a;;,

à fami·

autor.cadss m.lítares de
Mato Gresso íruormaram

que ro.am detí os ,vários
e lememos comunistas. ,/

:S:stes. elementos feram

presos depois da denun
cía do chanceler do Para:
guai sõbee a ex1stênc:a de.
um comando comunista no

Bras] e' foram transferidos

guaío, que chet.am em nos

so pais, a oposição ao Go
a vêrno S:roessner.

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

-

C�stelo Ixemna com,Costa e Silva'
Denúncia de Pesíor

para à Guanabara , RIO, 22 (OE) - O Pre
E-tre os d:tlc.os·figuram sidei.te Humberto 'e Alen:

três Qfíc:aiS do Exército. car Castelo Branco, que se

FIol'ianópoUs, (Sexta-Feira), 23 de Julho de 1965
...;. . .--.:._--

Cas�elo 'Inaugura Oom�ngo
'Rodovia do Café

\

líticos e administrativos

com autoridades do país.
CrrRITIBA, 22 (OE)

Ao. Inaugurar domingo a

Rodovia do Café no Para

ná o presidente Castelo
Bra= oo deverá proferir dís

curso dando ênrass à pre_
visão orçamentária para o

exercício de 66, e afirmará

que as metas do govêr+o
. 'no Plano Econômico Fi-
ra""ceiro 'estão sendo alcan

çaclas dentro das previsões
Fará ahda o chefe r'a

ração, elogio à adm�'-istra_
ç:'o ,.lo ,go'\'ernaco: Ney Bra

giL ,do Faraiá. O preside::1te
Castelo Fra ,. co e"- CO" tra,
Se hc'e na Gua"a'�a:a, de_
venco ma::1ter' co�tatos po-

[(e'·e ��l �u3,rã1 é rfnji
d�to no 'Psrá

encontra desde ontem na

Guanabara, recebeu em

audíênc.a especial esta tar

de, o Min!stro da Guerra
Gal. Artur ,da Costa e· '811:.
va, ,a�im de ser estudada
uma tórmula viável para.

apurar as denúncias de

Chancela paraguaio Sape
na Pastor, sõbre a existên_

ela de movimento eomunís

ta de âmbito continental,
cU'Ja a.oe seria o Estaclo

de S10 Paulo. :S:sse moví

mer.io,' visaria a derruba;
ca de vários Governos aa

Àmérica Latir.a', incluindo
.e os do Brasíl e Paraguai.

S'ervidores da Un:ão Inisfem
no Alun:ento

RIO, 22 <OE) - 100 mil
servídores da União pla
nejam realizar Uma pas
se!tta monstro na Guana

bara e' acampar no Jar·

dil'n do Palácio Laranjei·
ras, pa.�a a entrega do me

mOl'iRl em que pedem ao,

pre.üdente Castélo ,Bran�o
aumento de, venciment s.

No memorial, os f'..Ulcio

nário'$ . rebatem ponto po+,

ponta as alegações, dos

miní�:;tre� Roberto Cam

pos, G,)uveia de Bulhões,
contrarif..s 'ao aumento,
mOiitranclo que nunca o

gmll;rno federal gastou
Um'l }.Jf:Tcentagem tão pe

qU3n<:l. ((:omo atualmente no

pagamento dos civis e mi·

litare'!..
A ÍI"fürmação foi prests

dá por tonte da União dos
ServJGores Públicos, cuj..s
dirstôres se

pe-rple.{IJs com

dos mL"1is'tros

mostraram

a resposta
do PlaneJa-'

meato o da Fazenda à pro

messa de aumento feita

1')e'to presidente Càstelo
Branco,

Aleeam os servidores 'que
nunca o governo te'J'e uma

fôlha (.ao bai.:::l em paga

me!1�c com o funcionalis·

mo,
. SGDc10 ju�t:J que sej�

con.�edi,do aumento.

I

MILITARES 'NÃO

RD, 22 (OE) - O P�esi

dent,l efetIvo do .Clube Mi

litar' neclarou que a' classe

não 'está empenhada na

obtenção de aumento de

ven�imentos." 9 G�Gne�al
Muni.'. de 'Aragão adhntou

não htwer qualquer movi
mento da entidade visando

encaminhar pedido de ma

joraçi!l). A iniciativa é atri

bUlda, ao ��:r.aehi:ll Aagus
to Magesse antigo presi·
de!lte do· Clube e militares

que o seguem.
--_':_, - �--,

.

,

'RuraHstas do Vale do. 'ltajaí Falam ao

Secreflt(o da Agr:cuHura

de
de
co

de

Por ccasião da visita que
fêz aos municípios do Vale·

do ltaja!. com a fInalidade

prillcipaI,- de repr€sentar o

Gov:ernador Celso Ra'mos,
na inauguração da .' 'Casa

Rural de ROdeio, o Secre

toir:o da Agricultura,i . d�.
A..:ltô�_io Pic1L tti, manteve,

'cor..tactcs com ruralístas
de .A5curra, Bhlmenau 'e

Gaspar.

Aparat�: Pol(cia! na Glt5Câ ao

Assassfno de Jornalista
BELO HORIZONTE, 22

(OE) - Imenso aparato
políclal continua procuran;
eLO Ô p.dreíro João Thiago
Honorato,

.

assassino '. CQ [or
na.zs.a p-emldo Teix.eira.
dá Costa, Superintendente
dos Diár!Os" �sócia.dos de
1\11na8 Gerais. As autorída
des esperam que; o' acusado
se apresrnté a Pólicla, tão

lOb� expire o prazo
flagrante.
A polícia continua'

gencíando no sentido.. de
capturar o·matador do ,jQr
�aliSta ' Geraldo Teixeira.
FQntea da. poHcia mhleira
ínrormaram hoje que o cri
mínoso será prêso nas pró
xímas noras e que sua 'l':en
tld!ld"� já está levantada. '

Wamberto pesaroso com

morte

sU'l1 ccncl.'ll�n�ias
lia de extinto.

22 (OH:) nas prnnurar �;""'''1izar

seu ·p"rti.do. o 1IiM"'O. B 'iq

....... (' \11' nT�'"""·ent� dessa mes-

ma rr!tssã'') poHtica seguirá
"t'1'�q hoje para o sul do

país

� �

, l

orc:nà de Cos:urá Quase Vira
Of�dna da Mnrtff

GENERAIS:
'

Promoções' Saem Dia 15
RIO, 22 (OE) ...:,.. O Mi_

nístérío da Vlacão
.

ínror
meu que será

.

encamínha
do n 'S próximos' 'dias a�
Pres! rente da Repúbllcs,;
projeto atualizando as mul
tas de lei que disciplinam
a navegação marítima. A

, I
me-'jda. foí proposta pelo
Co+selho Nacional de Trans
portes.
RIO, 22 (OE) - O Alto

Comando já preparou a

Iis+a de candidatos às pro
mo:ões que sairão .n.o dia
25 para os diversos postos
militares. Para a vag'a de'

gEneral dó exérc:to aberta
com a compu!s6r:a do ge"1e
ral O:S"aldo de AraUjo Mot
ta, o Ú'J!co ca'1didato da
lista é o general Fra'""clsco
Damp.,�f:'nà Fprteir.a Portu ..

gal. Pa 1:a dmis va�as de

general de Civisã� foram

apontados os generais Josó

rerdrn, José 'Horã�lo dà.
Cunha Oarcía. e Emil:o Mé,
díct.' €-ate último atualmente,
nos F1E.UU. nas funções de
delegado do Brasil na Jun,
ta lnteramericana de De
resa Outras quatro vagas
dev rão see preenchidas
no pôsto de general de brl

. gana.
,

'Fontes do Ministério da
Guerra infOl'maram hoje
que a lis�a· aurovada pela
reunijio do Alto Comim-'o
do Exército contem 17 no

mes Que serão �ubm "tinos
ao presidente da Repúbl�ca
para nromo�ão ao o"a�'!:"o
de ofic'ais generaIs. Os no
m"as entretar>t.o s?me'1te
depois do enrami)"'hamento
do expedier'te ao chefe do
gOYer"'o serão divulgádoS
ofi \)�almente:

-_o_-

CONCURSO DE OUADRIN�IAS
N!3. eleição, .que se aproxirna
Há um fato pofJt.ivo

.

A adminis'tração de 'Celso
É a plataforma de Ivo

Praqueca
--x--

A prova real' do sucesso

Começou no legislativo.
Até a 'opOSição>
Sufragou .0 .nome de IVO.

Desrnentin"" se'" "",.,,_;lldll-'
to a0 governo do 'P'�"'á che-

,

gOU o!�te"'" 3 S. Pau'l) fl sr,'

Ca�p.te Pinheim. O S�na

dor di�se ter vindo ape-
_._--- "

CO:lseC1'tlência das últimas
ch1.lV.lS 'l'eme-se' que exis

tam outras pessoas 'nas

d<:l'08!lclêncif;ts. do pré1io
onde funcionava a ofi�ina
de ,costuras.

o Prefeito

Em Blumenau, m'anteve ========::;::================
I.CA

uma audiência com técnl ..

CDS do çuadro .da Secre�ar!E,
da AgriCultura 'e informo
sôbre aspectos da ,execu.

'ção da política de prodU
ção de SEmentes de arro�

também como e porque,
fOi 'ampI:ado o prazo de

pagamento de' financIa_
mento dRS sementes de

trIgo,

laJes Ce:eiro B(Hn Para

Criação de Rrquezas
Regressou da sua viagem

de irspeção ao intêrior de,
Santa Catarina <> dr Autõ
nio Pichetti,' Secretário cla

Àgrieultura, tendo visitado
os municípios de Alfredo

Wagner, Bom Retiro, Uru_
bicí. São Joaquim, São Jo

sé do Cerrito e Lages.

BUENCS AIRES, 22 (OE) Nêste último o Dr. An_
_

- O Mir.Ístro das Rela_ tônio P!chetti participou
ções Exter:ores da Argenti- de uma reunião com téc

na, Mlguel Argel Savana nicos \ lá sediadcs e tratou

(';rtiz, s'guirá hoje para o de soluções para a instala_
.

Rio, onde pretende repou_ ção da 'Escola de Agrôno-
sar por uma sema""a. Du- mia e Veterinária.
ra.,.,te s"a estaca PO 'Rra_ Segundo informou, é pos

sl1!. o Cha"celer Savalla.. sivel que o Ginásio Agríco_
,Ortlz, deverá entre:v!star- la seja' extinto e em SEU

se com sou cclega bTasilel

�o Vasco Le'tão da CU1'1ha.
O Cha"'celer uruguaiO

Vidal Sálió é esperado na

Gua�ljlbara no 'pt6xlmo
dià O:>�. mira tratar dei as_
'suptos referentes a OEA
'e as'10 do ex-alm1r�nte
Cândido Aragão.

lugar criado um: Centro de
\

Treinamento para .fillios
de ,agricultores, êste poderá
ser instalJ.do no pal'ú, on

de funciona o Campo de
Sémentes e as instala:;ões
do gináSio poderão vir ser

vir para a Escola de Agrô_
nomia c Veterinária .

. Indaga sóbre a impressao
do acolhimento aos proje
tos agropecuarios funcio_
nando na Zona dos Cam

pos de' Lages, afirmou o

S.ecretário da Agricultura
qUê alí existe um celeiro de
homers da produção, todo

projeto bom recebe coope'
ração e é ativado COl1�
energIa criadora.

PAULUS PúBLIO
Os . jornais gua�barinos Q.a 8emana. com certo

certo destaque, 'informam. qU0 o Governador da Goa.
lutbara deverá encetar um "nl�b;' eleitoral, nos pró
',omos dias, em 'favor de seu candidato à sucessão.
O seu candidato, todos sabem ser o sr. Flexa Ribei.
1'0, indicado por_ seu partldo, a UDN.

lnaugurari obras agora concluidas, levando aO

scu lado o candidato, anundando, previamente, ser,
parte da propaganda em favor do correligionário as

pirante ao pôsto.
Isto lã.

Aqui, o Governador do Estado. inaugurou e;
inaugurará, ainda, muitas obras concluidas e por con�
,cluir, como prova de, sua calla-cidade adtninistrativa
e' da' execução de seu pIan!) governamental.

O sr. Celso Ramós, todos bm.bém sabem, foi in.
dicado pelo Partido Social Democrático, agremiação'
Olt� !"p, f"rneceu o esquema politico necess.\rio à

realização de sua obra. Partidl) que, fo� o sustentácu·
lo, a estrutura; para ao conshução do magnífico e(n.

fício, orgulho de &!,nta Catarina.

Apareceu.;Lo seu lado, entre os correligionários
mais ilustres,- o sr. IVO SILVEIRA, não somente
agora ,mas, desde o' início do qüinqüênio" Como Pre
sidtmte da Assembléia �lati"a, pertencendo' ao

esquema politico pessed.ista. t�ve papel preponderan
te no desempenho através, de sua liderança , par�.
mentar.

Partié,ipa. das ina�gnraçõ�s, porque ajudou·as a

construir.
A emissora. "diário of�ciai" udenista, sU11ueen.

dentemente, com iSso não se conf01-·ma.
Embora saibamos, iritimamente, o que ll1!\is pro

voca o seu ,mconfotrnismo d� última hora. Não. é a

presençà de IVO SILVEIRA, apenas.
Então o que será?

üra, exatamente o que mais desgosta, O que mais

provoca O seu inconformismo, é a inauguração in·
cessante de obras.. concretas, acabadas, entregues ao

usp do povo� ,

Porque o' tempo
.

de inauiurar. "pedras fW1da-

'mentais� êSse, já paSSOlL'
.

.

. Fez parte de uma era. Fez parte do reinado ude-

nista, de triste e melancÓlica memória.
. '.

l

O comentarista "udeno-diarista."• .' perguntamo!ó�
lê jornais?

'

.

'

Se não' lê,
, �conselhamos a fazê.lo nrge�teménte..

Para; ter cónhecimcnto do que se passa na ·Gus
.
nabitra..

f't".,,,,R' "','f �.,,'. "'", ,.} r�G os df':n<l.is p::J.rHdns para acOmlJf.Ülliá·
L'�;;JL � S � O n V m ijHO la nesta imdnria cl'lminhada? Evldente

.

mente, ne.mum3.

Enquanto isso acontece com a opDsi·
ção, o candidato do PSD, tle;;,.1Utado Ivo

Silveira, traz consia;o um valbso triunfo:

tem ao seu lado I) seu partido inteiro.

Além disso, é um homem qqc se apre- I·
senta llas praças públicas para dialogar I

. cum o povo, . eml!lmban'do uma mensa-,

I'
candidaturas gero de Govêrno: tem urna platafonna

lançada e,' junto com ela, a bandeira da

nova mentalidade administrativa que '0

PSD' ·.�nç')u em Santà Catarina, através

de Celso Ramos.

I
I
I
I

I
i

Sua última reeleição pára a Presldên- Ieia do Poder Leg'slativo, no iní�b dêste

ano, qeu-i1:e com o aJloio de mais de 'dois

Itêrços da Casa:. 2il votos da banc30da uni

da do PSD, 6 v-t 'S da bancarta do PTB, :

2 v�tos dI) 1'DC.._2 votos. do PRP e l' do I
PSP. l"icRl'am corrtr�, apenas, cs 14 mem- ,I

bros da represent!J.�ão udeuista� Hoje.
talvez, menos.

As razões. dês<;,� apo'io, naquela época.
não sã\') difíceis 'le �e exn·i�ar. Se bem

que hoje a sí.ty.aciio· não seja exat�m�nt-t'

já em luta e da análise do comportamen
to politico das· le".endas que as susten·

tam, ressalta o PSIJ como a agremhção
que reune as credenciais mais sigilm�a-.
tivas uara a compasiçãq de uma aliança.
partidária.

As circunstância!" em que nll,s:::eu a

candid�.tura cp:::s�cknista e tôdas' a!l imo

p1icaçiles dela reJu�ta.ntes, c'llnc"n;!.na em

nma situação quê muito, d.ifbu·ta e sua

argument3',�ão no, diilogo democrMic'l

O,ue antenede as comp"}siç,ões p.·utidá
rias. Dehilitada em st�as própnas bases

intel'n�s e re�udia;'a ptlr setores de ine

p.;ável valor p-litico. (l'omnimento do

denutado LO;'I'ota, uor exempl�), a canii·

d",t''''a udenista t:}rna-se ho,je um fardo

difícil pll,ra ?ol'êks que, por esta ou

aque!a razão, fizeram·na prevaleCf'\r, em

um� c,nnvc:J.<:ão que até ::.tlrora Se- dl�c:}t.e.
Assi!'1, "em prH'!�r re!',:rtir em tôrn') do

seu. �l!,vljrl"t,') ;� t"l;>1�""1,-le {ln �e·J. p·wti·
ün,' v,,; <I. (Jfl.1'!; ll\",,"u"al' {"Tn nut�.."s I',r,r.e

�"i a:' !)??�Jnilli, de\rêt)(i� {!0ns�d:;'�:��:�,r c-�nt n�ui·

Corre ainda pm- conta do P�D a ori·

gem papu!ar da candidat.uia de Ivo Silo
veira. Irlentificado com o povo, • possui
crmdições autêntIcas e inilUená,reis' para
fazer·se portado� d3s suas �"lirlV!ões. E

f) oile é importanü·, fazer-se SENTIR pe
lo povo.

'S\NTIAGO, 2'3 (OE)

O Prefeito. Vieira da PAVIMENtAÇãO DO

Rcsa baixGu portar:a d�.. JARDIM
termir:ari"o que tôdas· as Foram iniciados os tra-

i' F ,.iras Livres terminem' balhos de pavimentação do
,. suas atividades as 10 horas. Jardi� Olivêira Belo.

u Governador do ;Esta:. De ac_ôl'do com és termos

do assinou decreto corisi, PONTO FACULTATIVO do contrito firma "O entre

derando ponto facultat�vo o Pladenr" e a fil'uia em_
11'15 repartiçõ:)s públi -:.as Por niotivo' da passagem preitei ra.� os �l�rviç0s, de-

estHclmds ',nó "dia. G-e hoje; di� l'hais úm aniven,à,rio dr1
'

vlld,o !;star P-OilC.h{irtos' ;xté
data con1;agncit�, a r::()ll;.ti_, C;í),�i;t;tui.ção do Estfl,rl�), �, NOVembro 'deeto
\

,
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túiçaj , j:l�; Sagt<;t pe;;tarf.;t!i'li'
.

praf'eiWl'<l!: :ryluniciparl de

Ur3sília qt}e foram

gr?lcde valia os d"d05
lhidos pelo Dr, Jason

dOU7.'1, 8rlHentando nue �'eu

emi.:,;sário recebeu. na opor
tunidade, a melhor 'cola
ba""'r['io dos .'1ssessores rl'l

. pchV1inlstrnção de S"nta

C?,�"1ril1a, o que fl1r.ilitou

sr"1tre-nod::> o bom 'desem

);:8n110 de sua missão.

======-�---------�

FEIRAS LIVRES
Florianópolis não dará ex

pediente no dia de hoje,

Cin�o ,mulheres já fo�am

resg:-,tadas com vida nos

'es�ombros de um. ve;ho
edifíci,o que ruiu no cen

tro ,da capital chilena em

:-) '.iclvemad·:-;l' CaIm Rit
m .Y: '(:>ceheu mensagem do
Sr. Plínio C:mt:::nhedE', P�e

feí';o do Distrito Federal,
a.gradecend0 a a�cli1lda e

8S aterl'�ões' tUs'Oensad"3
'ao Dr. J,!:tson Gm'eia' de

SQ1:�;a, servidor daqueh
Pre:eiturp., q�e veío ao

nos-,;o 'Estado cem a· fina-
'

lida.de de colhe:': eie:r.en·
tos para a organi;:;9.C;&O do
Crbsslha de Desenvolvi·
mento E�onômico do Dis
tritr) Pederal.
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