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Observado res afirmaram
que entoam como vozes \no
deserto, os recentes a,pêlos
do Marechal Tito da Iugos
lávia (e. do primeir� minis
tro indiano Shartr í, para
o término ela guerra
Vietnam.

Enquanto ísso, os Esta
dos Unidos preparam-se
para a gigantesca. opera
ção militar, reorganizando
"SU:1S fôrcas em Honolulú,
e que serão destacadas pa
-ra os campos de batalha
no Víetnam, até que

.

Ha-
- ------ -,_ ----�-....;.---

Brusoue e"

Oalrlona.
Referind ','-se à eandídatu

Ta a Vice-Governador do

den. Francisco Dall'Igna,
- I

assim se pronunciou" o jor-
nal "O MUNICíPIO", da .

cidade do Valê do Itajài
Mirim: "Feia prlrnelra vez

em sua história, Brusque
vai pa1'ticipar da mais' .alta

administra(;ão do }!;stado,
ocu-qanclo o 2(.) ,r:!ôsto . ela

suprern\'J, magistratul'i'l. de
Santa Catn.rina, por' irítet:
médIo .de um representan
te seu. vigoroso e ativo.

Êst.e fato que foi no co-

mí�io várias vezes reoi-

sado, vale por si s6, como
um grande triunfo pJlra. as

nossas conquistas políticas
daaui para frente: O dr.

Fr?n�;"�o Dal1'Jgna será.

no govêrrio do sr. Ivo Sil

veira, o mais alto repre

Sêntante· c,lo nosso municí!

pio e a segund,q pessoa
.

que a.iudad.. nos pr6ximos
5 anos. a ?dministrar . San-

ta Catarina".

paz
\'

soam

========:::-..=:======="".. -_...

no Vietríam onde
como

no nortevíetnamíta afirmou

que está preparado
urna guerra longa no Viet

name, mesmo que ela. che

gue a durar 20 anos. A in

Iorrnaçâo foi feita ao re

jeitar qualquer íntcrven
ção da ONU para o confli
to . no sudéste asiático.
Uma transmissão de

vozes
posta a deeísão do presi,'

no

noí e Pequim, demonstrem
interêsse na solução pací
fica para o conf1ito vietna
mita.
Em Genebra, a União

.

Soviética, por seu represen
tante à Conferência do
Desarmamento, lançou ho-
je violento ataque aos Es
tados Unidos, face a crise
no Vietnam.

para dente Jo11n30n ,de aumen

tar em 50 mil homens as

forças norte-americanas no

Víetpame e ao pedido as

Nações Unidas para, que
inicie uma nova série. de
derna rches, que possam
conduzir a'paz naquele ter
ritório.

Ao mesmo tempo' em que
frisou n necessidade de se.

prosseguir nos esforços vi
sando a chegar-se a um

o.rg;ellno, através, do EÜ1-
:_ baixadôr Rol:ierLó Assn:lc:'to ..

maior vigilância s.óbrc n

sr. Miguel Arraes, ÜW) a

:sua entreyi.sLa concedida.
recóntement.e a jOl"l)ul fran
eleS C cODsiderada pelo 00-

vêrno brasileiro, uma ofell
sa à Revoluç§o.

. Disse, ainda. a �neSl11a

fonte, que nã.o haverá pi:Ó
testo formal contra a. utl

tu:e do sr. MigUEl .Arrass,
mas sómE'n�e·, o -pedid0 de

vigilânCia 'sobre o mesmo.

Como se sabe .0.' entt'�vi3-
'ta- concedida pé10 9211[1.)1'

MiguEl 1\.1'1'aeS ao �nr119,!
francês LE MO:ND, à .':i"

mana passada, enl que at:)-

Ha-

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

RIO, 3 (OE) \
A CJr-"

federação Na�iopal dr) Co
méi'cio hoimmageará as· 11

.

�lOl'as de depois de airut
nhã o ministro da 11',1ze11-
da, senhor Gou veia. de Bu
lhões.

Pa1'ticipar30 da hornei.1a
gem o ministro Rnh"rto
Campos elo Planejamento e

o sub-chefe da. Casa Civil
da. Pl'€sidencia da Repú
blica além do presidente d(,

0-0- •• .--._�. •• ._..:.._�..... _' ....-�----- -' - ----

�p-s-n�-de tages unânime
i'Ddic) Y a I d, '.0: n' "".
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A VOZ DO POVO
Prévia Eleitoral' da Rádio

Anita Garibaldi
•

>

Indecisos

Iyo Silveira - .

Antôni.o Carlos K. Reis ..

'
, , , .

236

39Brancos , :
.

(Resultado até às 19 horas de ontem)

-T-AC- GRl:Jl:E-tR0-80-Stli:TJlllff:ílll{l��
O T�MPn 'Mele«iJrol�uico},

Síntet;:e do BoJetím GeOlneteor'llól!ioo de A. SEIXAS
NETTO válidá até às 23,18 11s. do dia <1 de agõsto de 1965

Banco do Brasil, ao.
ciação Cómel'ciaJ do �io (:e

.Janciro, ,o supel'intq1Q.cl1-t8
da SUNAB, o president.e d')
Banép ·Central. da PETRG

BRAS, do IDC, elo BU,f;'eo
(o Estado da Gna·nabarG..

BRASILIA, 3 (OE)

e com a plantíicaçâo do

atual govêrno municipal, o

que. evidentemente procura
rá concretizar, pois consta

da sua' plataforma de go
vêrno a continuidade admi
nistrativa.

Einalmente, disse o can

didato à reportagem, "que
fara do hinôrnía TURISMO
E URBANISMO, o ponto
alto de sua admínístração,
se eleito."

,

ue

.

Comparam sua posição à dos srs. Brasílío Celestino
Oliveira e Lauro Carneiro de Loyola, que hoie, dentro

colocam-se contra uma decisão. a seu ver,d ...
" 1

o seu parnno I

ilegítima e conírária aos seus altos princípios.
(Noticiário na Coluna Politica & Desenvolvimento lia última págin»)

os epêlos
deserto

-_....._------------.,....-----�=�
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Obra(Municipais:
Prefeito mostra ao can�idato

no
contra. território
ta. Os aparelhos

vietnami

chegaram

A morte mora

de
�t(�lJç}a base fugiDela

O Candidato à Prefeítu-

De passagem c para o Oeste
Icy',o homenageado em Joaçaba.

.

iSD.Pfl.Í·eciUos ..
por sua' sorte

noi captada em Tóquio diz Em Tóquio,· o primeiro
que ésta atitude. Ioi fixac.la· ministro Isako Satto maní-

v

numa 'declaração oficial do í'estou no parlamento que I
1)0, deputado Nelson Pe-

vice-ministro .de relacões o seu govêrno não está suo. drtní, que se .encontra na

exteriores: "em entrevista tísfeito com o rato de Que cidade de ,j'.nr:aba, recebo-
concedida à fn1prensa.' aviões bombal'de'irQs dos P1ó� a seguinte

.

informa-•

1
acôrdo no desarmamento. A declaracão nortevíetna- 1�:E.UU. termn nartidc .de dão sóbre á P.'-'.Si.agem. ali,
Por antro .lado o govêr- míta poderá" ser uma >

res- .Okinawaa para um ataque da. coaííttva do .sr. Ivo Sil-

It:-a';-�'m-�'�a'-�;r·-�a'�·.'I·:y-- ·.··:--'-,··s·i·:-�m�-:!I;'I·C-=·'I·f·'a-··.�0�-:m'��-�a'::-.Iiis·�-�, �*;!;'�p�'_�e C�;;�;�l�l�l:a�:.
. c

•

tOl'.I.tl.Tfo! reeepcíonada no

aeropôrto ele Joacaba. O

vigilânCia sôbre ftrraes
,=

Sul da Frun���a F�:==
, RIO, i.I (OE) - Fonte do COl! o govêrno bras'Iouo, da Arg�lia, O ex-goverr.a- e

.

Pode SocorroItamaraty revelou 110jo poderia provocar um pro- dor será impedido de ra-
.

V.....
.

que o Govêrno brastletro testo díplomátícb do rta- zcr novos prcnunoíarnent.is VIANABANDú, (Fl·(!.DÇ,Ü'
ele verá pedir (la Govêrno maraty junto ao govêrno políticos :'I 'O.1T.I. - Depois de ter

destruíco llW,iS de lO mil
lwctarcB de büscjUes '-' n'··
suJtados nQ Jalo�ie de C:ua..s
'pessos:s, tcapa rede o gran
eIe iúcêildÍo que' a,�solo,l ,)

sul da Fl'aüça.
Dois bQtnbtiros esL'io clt'-

O forte vento Cjue �"1J;".1
na regiáo, facEiLa (1 r:'\)',,··
da propagaçüo das el1n.idns.
Helicóptéos começ8.r:).;-.1 .'.
-------- .....

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

Encontro
•

RIO, 3 (OE) - A ap'Ie'
vc.ção de uma lei que prol
ba as 9l11presas demitir. C'ill

pregados pelo prazo ::tI> I..;m

�u:o, a nEto ser por justa
causa ou por debilidade,;
·fiúanceira comprovada, ;::

o princIpal ponto da agen
da do' encontro que 4') di
rigentes das confede:raç0es'

.

nacionaIs ele trabal.hürlon's

Assessores do Presidente dn
República inform.aram que
o Marechal Castelo Bran
co deverá ';isltaF' q111nta ou

sexta feiras o Trib1\nal
Superior Eleitoral:

, Nâ oportuniçade,. o Pl'e�
sidente da República pro
nunciará' importante diS
curso abordando as elei-

.

.. r) ,

ções de 3 de outubro e o
.�e�aa l·qUal<ll��r �v_0':D ,�is- sQu significado.

cor$qte, O 1re,OrlO. u-
>_ ,=== ===========.=-_. _

l1icipal . do 'Partido Social ,

Damocrático q.e· L�jesr" indi- t
cQU à ClOilvençí\9' do- próxi
mo dia sete.; a candidatura
do Sr. Valdo Cb�ba,. à Pre

feitura Ifta:quela· cidade. ">

,

.
Dá, a&Su}'l, 9" pessedisl�o

do ·importante· municijpio
de L'3.jes, nova e robusta

d�monstração ,de pujança
pa:tidária, antecipando o

magnífico sucesso eleitoral

a três de outubro.

<, '

A cidade serrana prepa
ra-se para repetir i n,'1S Ur-

nas, o vigoroso pronuncia
FR.ENTE PRlA: Em curso; PR�SSÃO jI.·rM09FÉPICA mento de 1960, quando con

MÉDI�:, J.3 ..8°Centíin:ado�; UMIDADE RELATIVP. MÉ- dl1Ziu n chefül. do EX;�g;li!
.

'1 ,'3"", 5�'ó'i<" PLUV:TOSIDADE: 2,5 mms: Negativo - vo MtU1Í"çip:il, por"l� :gn.
.",� <Ieg:::.tiíl:g _', C"umtüús _:_ Stratus - Nevoeiro. marge.m" de . votos; '0 Sr':

- ,
-

.Tem-, ' I Volny,_.'lIellá.- Roca. ,

um tufão.

deputado Ivo SUveir.'l preso
teu importantes declara,
cões à Hácl!o HerV2\! d'Oes-.,

.

te, relativas a prohlemas
da Região do Vale do Rio

do ',.Fei:;e. Foram . en t revis

t·J\}P§'�e.�.;_1�:n. Ç:S, (.f�i*t.t�\
dos" Jofa Gonc.?.lveS

.

e An
tónio Píchct ti".

ser empregndos cem ,1 L"
rsra (l.e debelar o slnístro

ra desta Capital, .Dr, Acá-
. cio -Santiago, em compa-.
nhia do Ge. Vieira da Rosa,
atual Prefeito da Capital,
vísitou as inúmeras obras.
que êste último' vem rea

lizando, na Capital, Estrei

to e no interior ela ilha.

O candidato manifestou
ele . se impressionado com os·

empreendimentos visitados,

--- _..:...-_;_-�._� ---

___=-_=-=_==-:'=-:'::---:::::::-:�=-__:;::::::.::...-==-,=�=:::':':C�;::----

.comunistas Q�ar!am !nF)lantof··
qime de Terror ne ColombiJ

BOGOTA', _3 (DE) -- f•.)

autoridades
íntcrmara ln

colombiun as
LI' dcsc-ibe: LO

·��"�.".)àFlpÀõf[bMJAs1Eró:-,�
-

nto 3 fOE) -.- Ja 0sta 1:1ensagcm ao Congresso.
com o pt'csidcnte da ITepú-· O trabalho introduz. inu.
blica o 'aI"tepl'ojcto e.,ta).Je, mel'àS" mocÍiHcac5e3' E,1'
lGCClldó a parida�le .ele vnl atual legislaç:ão � sôbp o.

eImqutos elos Tr0s. P0121'Ci! im13ôsto ele vendas e Cl)i}�
que dcvqá �er ellviaclo C. 111 signações.

=�=';'O'ESTADÕ��no Co-;;ésso-�'-'-o•
Nacional

BRASILIA, 3 (OE) -, o
Congres80 .Nacional l'o:1bri11
suas portas com a pr!"cD '<1

de,12 senadores e 44 'te·
-puLados.

.

Ao lilcsmo tempo r:!!c:;(;l:
do Executivo dois projeLGs
a s,srem votados no pra··

ke-

uni plano 'subversivo ele cc

munísl.as pró-Pequim.
O anúnclo foi feito quun

do o presidente Guill1ctl1w
('XalJ:)na.v��t.

a nomea(;ão de no\.·o,_ mi

nistrGs, uma vez que 11 dos
13 que' compõem seu eaoinC!

.

te renuncIaram co�",liva .

.
mell te ..

O objetivo do plano C0:1"

sistía 'em criar por tll";�O
ele atentados cohtl'<1, ;c[_·
,sous em edificios p�lblicLS
em Bogotá. barranqLiilhu c

outras cidadeS, ariando unI

clima de insegurança c ter

.v.oll.'.çüo val.eu a pem, ,� ror que se aCl'escontaeh, ao

del-c ser completada 'para político já dolicado p!�h;;
evitai' .uma volta aos dIas' óficuldades econôlllic"-s que

I

o pais a ttavessa.

zo de 30. dias para
uma elas câmaras.
As mensarsens enviadas

pela Pl'csid0ncia da Re:;Jú
blica. tem os seguintes jt
jetivos:

I

cada

'Transferir para o D.AS?
alguns. fU.!llcicmários dJ e�"

mantiveram as 15 horros àe . critório técnico da Cidajé
hoje com o Presidente Cas Univer"itál'la da Univ:<;,tsi
tela Branco.

-

anárqUiCOS ete· 1963.

Castelo Renunciõriu se Fossen1
Adiadas as Eleições

BRASILIA 3 (OE) -

..o
P;'csidentc República

'lfderes S�ndicajs . M'anfem
. com Castelo

====--==---::--==
===-�===_7='::'::::-=Castelo Vai -a JustiCi1 tle�torill

Partido Social Democrático
piretório Munici�al
Edital ne Convor.�rão

,
,

daele elo Brasil. Fiscalização
do Coméreio e uso de pro
dutos' psico-sanitários e ?.

terceira aberLura de créd�to

)es:pe.cial de ,292
.
milhõm

para li contaéloria Geral Ja
HopúlJliaa.
A reforma constitueinna,l

})ara aperfeiçoar e pl'es\:r·
var o regime delhoCl'<ítieo
será o tema que poderá,

cta

p�'eferirú renunciar a adem.'
as clel\0cs
outubro".

marcacl;:ts 'pan"
Isso cUrá o Marechal eH::'

telo Branco no cllscurs.J qUi'
amanhã prOll ullciará perc'l
te presídent<os dos tri bunft:s
regionais eleitorais (;05 11
Estados que o pleito S� te·
rirá

Entl'emen{A's, ini"orm,,-;:i2
que cn:"ce dia a c1:-J, a oj:\�ht ..

dos que protcrem o a�j[l
n,lsntú tlp.s elcÍ(:êes, O r.li'

Y'111C'nl.O pró adiumel1l'J . du

pleito de ol.lLubro repereu;;r
l!cgc:;üramonte .em toclot; os

setores ela upi'1'.iáo púlJIL'l:!.
bem como nos mais 'l'j�GÜ-
Zc)..ÚCS
rlos.-

meios re-"olu�i )11�'.-

Câmara de Vereadores' Reinicia
,

.

Afiv'idades
Após o l'eeeSEO regimen·

tal, • reiniciou ontem o pe
ríodo de sessões referente
a qunrta legislatura a Cá-

n1'1,1'a de· Vereadores de

Florianópolis. Em pauta.
numerosos problemas de.
ii1t8Jl'êsse da Cidade.

. PRP na Caravana .IVO SllVEIR,4

o 'Presidente do Diretório Municipil do Partidi) l:lú
cia! Democrático,. secc9.0 de Florianópolis, no·s '"é_ "r.mos.
da letra d, do artigo 12 do Estatuto do Partido, res(jl'\ie. eclodir nas l:Jróximus 110.ms.
convocar o Diretório Municipal do P,S D. para uma O problel1lU·Sl1CeSsól·;.) C11'
reunião no próximo dia 6 do corrente, ã partir das 13 ]\:íi�las, na GU8i.lábum c

horas, na sede partidária, afim de deliberar sôbre a SI;-
. ainda . em Goiás leva vá-

guinte rios circulas políticos -a
.

O deputado Antônio Pi- bado r domingo últimos,
ORDEM DO DIA pronunciamentos ÍllC1SlVGS cl1etti ultegra a comitiva nesta Capital, é ,elemellto
a) Indicaçiio do candidato do Partido ii. CónVen0�)a' em favor das eleições di- do cl1n.didato Ivo Silveira, representativo daquela área,Mimicipal, para concorrer ao cargo' de. Prefeito JI.'IlÚlici� retas e da renovaç�o cio em sua visita à região Oes- que o enviou à Assembléia

paI às
.

eleições de.,3 de outJuhro;' sistema goVel'nal1'1enbl te do Estado de Santa qa� 'Legislhtiva catarínense. A
b) fixação de normas para' 6. fUl1Cionamento (ID.. Segundo o senhor XlIJ-. turina, levando ao povo

conven�ào \ 1m icipal; mar B:ti,eei�o a I el.ei 'ües niens'lgem ç1.e ravigc)l:ada
c) outros assUntos àe intel'êssé par incÜl"ctrlS al.'astal'ão o lJ"',,;i- esperança. O sr: Picl1etti,,.
Flol'iunÓpolí.s, 2 de agósGo de 19GQ. go da nnarquia ou d'\ di-,. que _teve, 'destaca�'1 _partt-

i�l)ERBAL ltAMOS DA,.' -tadUl.'á! Já o sc�hol' FeÍinr .ciPlJ.çã.'U; 1'10 eor;wlave ·;pel'··, . ... .

,.- ,

,(�g '1$.tâ#�!�e SI? rt:t.ü"liti0, li.U·.e

�;�l�t:I;:�íii'·_:'.l�:·.,�'·���,jl.���1:�t�±f�2

é a voz do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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toristas-sc"ola, de
."

",'_

:�� fa,_? vl;){p ição
Comemorando o i;ru:1S� foi avahado 0.�CQ':lc'Urs0 l1': .ral .cs representantes, em cola de 'I'ratorista. té(',n�,cü

curso dQ Dia do Colr:mq_:.li? Tr.atol',�sta'S-Af'ad'ores,· err; santa Catirina dos t!'at.::- do quadro da Secretar':-"

de julho passádo, a' gsco'í],;' que- p&l·ticipo1.t"a· turma de, res: Ford,
-

Dautz, \V8111:::t, ela Ag'rlcultura, circulou na

de Tratodsfa, de, Ilhd�::�.' re .. '18 aluno;') rnatriculados na lv:assey-Ferguson To�;'.ta e exposição um total que 10i

afizou umà EXl?Çl<;iç�8 li'J�, quela escola, 'O �Judid') con lzelk. Pre�tigjaram a E�;, contado até três mil �),"<;"

�, vão' mesmo aba.ix:o.' Não lu}' mais jeito: �égi�l1: ral, sendrr destacado; C)ln[", CPTSO" foi estimulado. pr r

. dei
-

se, sabe, 'o Prefeitu Vieira. da Bosa .esgofou ponto alto a expqsi.�a\) ""d;::' um 'ti'ó�e,u do valor de CEm

"

_ 'túdo qut/pódia fazer, todos -os
�

meios de, que máquinas e' i;11pl�m�!l�ns ':3,' mil' cruzeiros e testou de

l:;t'�1Çilra nlã'oJ 'todos o' prazos enfim: tudo mes- "gr'ívolas. além, 'de ve1-::ul(l,'i-: pú)?1icq' o preparo W'On5-
mo'� ,Pàrai;en�91{�l'a,r .uma sólução .para o caso . 'A par,te 111,a1s ,signW�atj,:, .síonal dos ruturós tr::c lJr;', -

Fâ\lharàrtl também' os' entendimentos que vi- ova, -sob o p'Qntó ' de )!:ic;;.,:1,
•

t;1.S - aradores.

nJHn�'se pl'�)çess;:trido' -a respeito éII,�i.�e a Pi'�: 'das fínaliôicles' daquele "s,' Foram' cooperadores par-

�'
'

: felt.ul'� e, as lJal't{}s L�ternssâ(iãS, respeitp ,UR jta!?;clecj-1<:1ênto-' de :�n3L:(); tlcíparrtes na ;EXpOSíçã::> n.n
:í _. ,.. I.. y." "t c

•

': :.
, ;,'

,
',�' conúol'l:ênJ.ij� l)qpJic� ,pâra a, exploração- do
-

-MIRAl,\'i.\R, PÃo' KE;NT, Dependências do Ml!1R'
, GApot,iUBLJ;(:0. '-,

' "

" ,

,

O S V,A J� D. O -lVlE L O

,IHIRAl\IAn � 'l,"AO I{ENT' .......

'ARl\'lAZkNS :pq",MERÓ.jjO' ;::' \
','

I"

, ,

posiç{ío)'O delegajlo f{;der�i,.!.

do I\1inistério da Agei.:L1��n
ra em santa Catarina, (1

,

engo agro. Francisco Hy;l
tegebaum, conego Roberto

wíroback, os engos. Agros.
JQR,O Palma' Morein, l'eprs
sentante do Chefe do Sel'-

1')'Go de 'Promoção Agrope
cuárias, ego. agro. Eleja '")

,Machado Lima, Geraldo }\ ..

maneio de Morais, do. lic��"

c!ro do IVLA" prOduto":,; ru

raís, autoridades do n';m:-

cípio de .ILhota, 're�)"e3F"1-
j,ahtes :,".a,s Gl<:lsf�'s l! f),iuL,�
ras 'e rúralist�s or:" to_ iu Va

le, do Baixo I'Gaja-í. S�:�i.ln,
da as anotaçoes' do 'e,l:!,::; .

,agro, o."man "Gdn1"s e0!3

, A 'CONCORRÉNCIA
FICARA 'OE PI�

'j,' "�'
"

Vai ,haver m!!smo a cóncorrêl1ciâ,' dando-se as

sirri., integral. cUllJil!i'menio á lei vigente que es- '

,� .: _'
' �'''';� "

"I
•

tabelece a concorrcnClUi.
.

'

";( '�..
-

,s.eao recepcionados .na . �:e,;
.

Üfl.ência ele seus gSyr',tOl'PS,
Gom uma lauta mesa' ctP. do

,ces e guaranás.
.'

'Os ele "O ESTADO", t','á
,zei'oí-.:lmente, se associ;tnJo

,lVIoti vá. de ,i'efgozijo, ,:l/lTH ; a's <: homena.ge��, fornwhui>
,,o :lar do nàSErO :qist\',( t) ,�tr;H' a' feliz anüve;rsariant�, JS_
go' sr . .1\10110 H"nriq'L}8 . 1l1!1 nüilhores e mais si1ceros
cionário da Celesc peto:' Yoto's ele' fellc;jàaclês i"nLD.

Florianópolis" e de S"�\ .;1- m,ente com os genitol'::s e

.' ma, espôsa dona Al,�edlI' demais queridOS:
Maia Hel;uique, é 3, liD,m'
de hoje, qUe aSSil1"tia o

transcurso do 120, aniv�rsd

riÇ) natalício ele sua, > 'Dila

e -inteligente filha. ménm:t
moça 'IONIRA ELIZ!\BETH

HENRIQUE, aplicada :1: Ll-

lVrOSCQ1J ,(OItBY;,PR1<;S/3'
Apreseutou�se aos ,C;llü'
g'iõ;?s ",:'Vi,étjcos '8, d: j 1o'J'

1;o.rõfa de fazer 'dç um,a ,De
; ,

l1ma, que nasceu' com Clt"),
tro braç.os" quatro �,'?l':1,i8
dois intestinos e cine') u !,,'

uma criança absolnt;1;ne'1'
te normaL, A menina \'":ra

(lUe t2111 ))m;co rpais -:'8

nm 8;DO ele illaqe1 teril dois

tronces;, uma cab:ç:t " :'UE

coração" e, fái, em 19._ Co""

pa,: submetida a uma J)2-

soas

.0 médico-veterinário E�' ..

ny Bradasch, supervisor
chefe do Programa rIo f'\:J"

mente Animal, reg,'cs';;:Ju.
de Pôrto 'Alegre, anele Eoi

recsber os animais da 1',,:,a'
charoíes importados ciq

.
\ �,.. ,

França pelo Governo' r:o
i

Estado,
E aduzíu, que ficarã.) ','-11..

período de pre1110nir;ã�), 50'::!

contróle da Se.cretari",", c�:'\,
" Agricultura elo Rio Gran>�

do 'Sul e' .depeis dêste, se

guizão para a região :�etrn.·'
, na onde fundon8Í o ;J:�j2"
to' gado de co.rte, alí �!ll
plantados pelo GovO'''lla :lril'

Celj;o R,amos,

" >l1ienirÍa�moça NNíIl.:; é
" '

ELIZÀBE'rrT
"

'

'

ficaram: pois, suspenso em,c�racter (lefil1itivo
tod'ós 'n�., entendilneútos :havidos, mànfendo-sc
a inanütenção do 'E(ntal an�rio;�tten�� .ba�a40
com' reabertU:ràs' de praz6s rlel-e �fixados anti>

dormente;

"

. .1"

i,

TUDO VAI SER
THANSFORMADO

, 't ..
' ".

NASCIMENTOE I!0r isso, para servirem ,á Cida.de sob l1Qvos'
prismas, vão desaparecer PÃO ,KENT, MIRA·

MAR, ê�ta, natu'Ealmente para nova ,fáse de ar·

l'elldam�nto) ARMAZENS' DO MER,CADO
'

�U-
BLICO.·

'

Acha-se engalanldo o lar,

feliz, do nessa ilustre ami

go sr, dr. HUr;1berto Krup
pel. PedílItleiras e de sua

r

na., do Grupo Escoiar IIE_ exma. ,espôsa'� d. "Difléa.
DITH GAMA 'RAMOS" ç:;'� Maia: p'ederneiras, cóm' o

Cajjoeiras, nasciménto d€ sua filhinha ,ligadas; depois herm\�t:2a-
Na oportunidade do "ao

. ANA 'LUZIA, ocorrido dia. mente tecl1ada's, em <;01:J,'; .1

grata efeméride, mUi�'i3 s � ,;2 do corrente, na, Materni-
'

'bertmali feitas'" na ca:.-"'i.t
raü as homenagens" vqw.) c1.'1de' dr. C,p;ios Corrêa.' A, torá,;ziéa,., K �on;Plexa ,� j, ..

prestarão: à'
.

encantqdcra 'recém-naséida e seus ven< ,ração.: terminou 'b,em., Ve
<\nivel�5ariante, o' seu' 'leS,J " tuiosos pa;paiq' os votQS !;in- "ra ellcontra-se em" S11 \, ",1-

'círculo, dê amizades; q..te. ceros."de "O ESTApO",' ,

sa: cO)1ljJldah-:ente' sf"
I

iHIRAlVIAR: l\'lUDAR�
DE FIS-IONOMIA

,
,- -

,-.--��-,,......
•

.-�,,,,,..,.....,-r·1'_·"";":-
tritiva� foraln' cortac1?, s

.
'

Quanto ao ;IYIIRAlWA.R, voltamo� " C:::"t',l' fjUe
será tninsformado- n1l111 mrtcl'tico e efetivp
}Jontó de atração f�;'";.Liü', l",.ssimdo por v!\-
(rias reformas.

-

meÍhotando o aspecto fisionô:
'mico ,da�uela I parte: ,l'l ,!Fr�ça ',' 15"

,

,

'.
'., r'_

- :

" Nesta' ,

"

' Quinzena'
,Oli� em '1' ",

", ,',

,,: ;O Jlil,l1arnentQ''a". .

, ,',o Igi,j8.JS

dó org;anis;'no: d,3. �i'.1 /lrfóL

e'capnlar de- t.ronco arl.c;·i

co. sendo qU'e as veias '1111-
l':1ção pelos compete':1tes r,l

rurgiôes, pa ra a se;),l,'8_rs,(J

I

Ruo ftWllc� jO:JJllin� 11' i)
':

._----�-�-------

EDITAL
JUI:í;íO :QE DIREI1?O DA

VAp"A DOS FE�1'OS DA

FAZENDA PUBLICA E A

CIDENTES DO TRABA·

LHO .DA C01'-/íARCA DE

FLORIANOFOLÍS.
EDITAL DE CITAÇÃO COM

.o PRAZO DE TRINTA (30)

DIAS.

j
\

,

I G) D�ltQr JOAQ TUOMAZ
MARCONDES DE MA,T- ,.

TOS, JQiz, ele Direito Titu-

101' da Vara dos Feitos ela

Fazenela Públiea e Aciden

tes do TrabllHlO dft Comar-

ca 4e FlQl'ianÓ:pp,lis, Cap;'
tal do Estado de Santa Ca-
tarilla, na forma

etc.

da

FAZ SABER a todos que o

presente' edital de citação
virem ou, dêle conhecimen

to tiverem que, por parte
de Al1gela �ongui!hott,
brasileira, viúva, d? pren· ,

das domésti-cas, residente
. e elo]11ic�Hada nesta

"

Ca;pi
tal, à rua DUarte Shutel, n.
54 f1.-lndos, foi reql.lerido!
çm ag§,o qe Usucapiã:o, u;:n

terrenQ assim caracteri;o:a
do: Um teri"eno sito á rua:

Duarte Shutel, 11.0 54, fup
dos, com a área 4e 504,47
(quinhentos e quatro me

tros e quarenta e sete decio

mentros C]q:;;dradõs) mi, fa

zendo frente em terras de

Ciorg-ls Stavros Koufos, on

de mede 7,50; lado norte'
com terras de Aldemir 0-,
zório, onde mede 61,50 me-

t�r)S: lndo sul com terras

de Maria Silva, numa ex

tensão d� 63,10 metros e

iundQs, opde mede 7,Sq me-,

tros, com terras pertencen
tes a Caixa ,Econômica Fe-

ESTOFADOS

EstiJdo.

Num jantar no Querên
ci\1 Palace, o dr, ZfH� S.
D'Avila,' palestrava seria-'

mente com 'o Deputado Ivo
SUvei.ra, sério candidato

ao Governo do Estado.

-.r-.-

Bastante movimentad"t .a

conteceu a festa "Encon

tro ele Brotinhos", domin.'

go nos S.a�ões dO- Cluhe Do

ze de Agõsto,

-L.:_:_

Na ,.nüite de domingo foÍ
visto ,jantando no Querên
cÚt Palace o senhQr e.a se,

nhora. dr, Celso Lopes (d.
Reg'ina) .

-:-:-

'De volta de sua vig.gem
ao Rio, o 'càsal: dr. Ermiro
Lima Sobrinho. O principal
motivo do casal Lima' no

Rio, foi o Sweepstake, , no

último domingo.

-:-:....:-

.

Está circulando em nos-

sa cidade o dr. Zennon Gàr
cia, um dos melhores par-

I '
,

tidas do Estado. •

Voltou -a circular em soo

ciedade, o discutido jo-
vem Sergio C. de Oliveira,_
sempre acompanhado da

bonita Ana Dimattos.

.lei,

Sábado prOXilll-O, a Dire

tQria do Clqpl'! .UQze· de ' A· ,

gõsto, r<�cebe ,al>sgcjados > e

convidados ' especjais. para
uma mo\'imentaql\ Churras
cada na Séde a. Av. _ RercÍ
lio Luz. Estarão em pauta
no acontecimento, ás Debu
tantes do "Baile Branco".

<: ."

..,rOCIO/S ' ,

-.-.-

É por falarrn0!S em De,
. butantes, assunto em so

ciedade; a Boutíque Hoepc
ke, vai oferecer um belíssi
mo presente, para ser sor

teado \entre as Debutantes
do Baile Branco, na recep

ção elo I..ux Hotel.

-:-:-

Taml;)f5!11 fOTllm vistos
jantando no Querênci.'1 Pa

lace, na noite de domingo,
° compositor Alvin Barbo

sa, Zezínho, o rei do violão;
e a aplaudida cantora Nei
de Maria.

,I'

Já estão de reg�esso de
sua via.gem a Porto Alegre,
o senhor e a senhora Lay
re Gomes (dt Tereza).

Bastante movimentada a·

tecerá dia 10, terça feira

próxima, a recepção . nos

salões do Lux Hotel' as

Debutantes do Baile Bran-

co_;,')
.\;:_.�;{�. :j',

f' êASÃ;'�'N()
,\ .

-

.. Procedente do Rio de, Ja

neiro, o bem lançado jo
vem Roston Nascimento,
que' e.m rodas de a�igos.
comentava o Sweepstake,
acoptecimento que movi

mentou a sociedade cario·
ca' no último domingo.

\

De re�resso do·Rip de

JaneÍl'o onde representou
Santa, Catarina no Congres
so 'Mundial de Odon�ologia,
o Dir�tor da Faculdade de

Odontologia de S. C. dr. Sa
mireI Fonseca.

-:-:-

Fomos informados que
,

I
será dentre em breve, ::t

do Magazine
maior loja dg.

inauguração
Hoe�cke, a

cidade.

{.
'

Os sen110res: dr, Relcio

,Moreira d� Silveira e João

,JOl'ge M\1ssi, já estão qe
posse de seus título ,de, só
"cios proprietárIos, �o San:
taeatarina Cou.ntI'Y Club".

-"":-:- .'

No �ar do Lux Hotel, os

drs. Ciro Vasconc.ellos, Mu
rilo Salgado e Leno Calçias,
palestravam animadam,ente.

-.-.-

De' voltá Çle sua )!viagem
de núpcias ao Rio ,de Janei

ro, o' casal Cyro Barreto
(d. Ecy).

CE.NTRo.

'.
Vende-se um3 olima casa'· com todos m

confortos nocent;!o da cida,de.
Tratar a 'rua Bento Gonçalves; 16

____J... -...._ ,_......._�.__ • __

.l>.
__:.-,

PàCHECO D1'\
comUJ;uca aos sel,lS clien.tes e pnübQE

,

que, instalou / em seu CUNS(JLTORiO, t:-

talmente . remodelado, sito á RUA FELIPli.
SCHMIDT N. 38, completa, aparelhagem

d2ral, cumprindo, observar, ' '-

\

no lado'sul, à "altura dos" importada, da" ,ALEMl\NIfA e ,deshnada at:

16,lO,metros, partÍllqq,' ,ga '. ,PJAGNOSTICO ·PR�ÇQc'.E pO CÂNCER
frente, atinge o tei:ren� 'Wo 6INECOLÓ�ICO E DA MAMA.
ma largura de, 9,50 'metros,

, � ,

para, em seguida, voltar â HORARIQ DE, CONSULTAS: dbr�a-
'

Ia�gÚra de ''1,50 mebes, que' -'n'lente á partir das 16,30
se ']ilrolonga até o fim do '

terreno. Feita a justifica
ção df\ posse, foi a mesma

\julgada
-

procedente por
sentença. E para que che· (YTSO d.e'Bordado Mode, rno,gue ao conhecimento de-to·

dos, mandou expedir o VAID'I.'CO�Rpresente editàl, que serâ I)-
publicado na forma da lei ;:)cnhom recem_-chegad� de Pôrto Alegre, ministrará
e fixado no local de Co!?�U- nesta Capital, um curso de BORDADO MODERNO, como'

me. Dado e passado nesta posto de 12 aulas, onq,e a l3-luna conhecerá 13 tipos de li-

ciWide, 'aos sete dias do nha "VARICôR" nos seus 64 matizes.,-

�ês de' julho do ano de 'As aulas terão início dia 4-8·65.

mjil novecentos e sessentà INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES: 'Sra. Liene Gondin-
e 'cinco. ',Eu, (Luiz Felipe Renz
Jorge) Escrivão da Vara de Avenidft Ma).1ro Rdmos 282 - Fóne 352(f,
Fam,llia e Sucessões, no

"
A partir das 14 horas

impedimento /ocasioíj_al do -
<....:--.-:�---------------------

Eª ão da' Vara" da Fa-; ,

..,..".,�-,..,.,

.. J .o�1,�:l�V�ARCON VENrlE:�I '�,lElEFONE.�
nlbs, DE

.

MATrQS,' JUIZ l�ll,!l'fÕ�S pe19,.�o��<�97�)�a�/�
i', "i.'n�: PlRE:J::rp: i:Ó.'ÚtJ\�"

.'
"

. r, ,<
' ,

; 'f.�f,jl \ .. ::d i,\",.Jl'�í:!,�tt:�.t;,J�:;,1_1��.=" � �.,��:.;����q.!-�,

, ,

Comuni.cação
DR: 'lVIVRILLOo

MOTTA

horas.
::Ü.8.65

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Casa Kural' têz Justiça ao Espírito de
Pioneirismo, Secretario da Agticultura
Entreuou Oh'ra .: ::tr��;::�e���:é �� ia���nt:n�m;::s:��aP:�t��� I

, Rodeio o Governador Celso le do Itajaí, pelo fomento
,

, Ramos e o deputado fede- à produção, na distribui- ��
,

.

1 I'
,

' ral Orlando Bértoli, cujas ção de sementes seja pe a, �

Um velho colono, de Ro- de que os srs. E1,lgênio De- gestões junto ao Chefe do ação preventiva,

exerCida�,deio, ali chegado em 1890' e píné e José Furlani deram Pode! Executivo foram de pela equipe de vacinadores.
lá vai fumaça, contou em sem quaisquer ônus para grande' valia. Saudou em Dísse que mais faria, eu

linguagem pitoresca e sa- o erário, público, o imóvel especial o candidato Ivo quanto fosse titular .da par,
borosa o que era o muni- necessano ao erguimento Silveira, de quem muito ta. Em seguida, J1PÓS prc
cípio aquele período recua- da Casa Rural. espera a sua cidade. ' ceder ao corte da fita, con-

do: um matagal de tigre. "Desde o Governador ao DEMOCRACIA' vidou ,Frei Honorato, vigá-
E narrando a história de mais simples colono, todos Sob aplausos gerais, o sr rio da 'paróquia local,' ao

Rodeio, falou na epopéia ;fizeram alguma fcoisa". Ivo Silveira definiu o mo- benzimento do recinto,
dos bravos pioneiros, cujos menta como um' "espetácu- .ANTES EM SÃO
descendentes "não, deserta, JUSTIÇA lo democrático", ali r-euni-

'

VERGíLIO
ram da luta. dos representantes de todos
Em homenagem' àquele O vereador Nilo de -F'rei-. os- partddos, Tanto'mais "se

espírito, o govêrno do Es- tas, presidente ,da Câmara lhe afigurava ,assim, por
tado construiu" a' CaS!'1 Ru- Múnicipal, 'pertencente aos um adversário político lhe
ral. E tem mais, história quadros 'da UDN, reconhe- ter desejado, felicidades. '!É
dos nossos dias: . o .terreno ceu o esfôrço do govêrno o lema de 'mlnha campa-
fç>i doado por famílias lo- estadual, que se. fêz pre- nha".,

,

cais: sente em sua terra através 'Em homenagem ao colo-
O Secrétário da Agrícul- de obras de slgníãcação. no que se pronunciara an-

tura, deputado Antônio Pi- Santa Catarina, disse, é um teso deteve-se . particular-
chettí; representando o 00: Estado, que dâ- os:melhores mente nos 'aspectos' das ne.
vernador Ct!lso Ramos, deu exemplos ao país. - Men- cessídades • do campo, E'

.

por ínaugurada : aquela clonou especialmente � a- ítem, 'de', acentuada" impor.
.

obra da m�ta agrfcola. gricultura, assinalando que tânciá de .seu -programa de

'2 agora o colono possue' um govêrno., já dívutgado em

:1 centro de atendimento' de' todo o E.stado de ,Santa Ca-
� suas necessidades, tarína.'

O hasteamento do paví-
�

SECRETARIO
lhão nacional deu' por ini- HISTORIA , ' .'

ciados os atos oficiais de Éncerrando, ". o' deputado
entrega da magnifica realí- O sr. Germano' Depiné fa- Antônio Pl:Chetti fêz uma"

.zação, cujo acabamento -te- lou, a seguir, narrando epí- prestação de' contas infor-

ve referências elogiosas sódios a, que já nos referi- mal -das atividades' de sua

unânimes. mos. Relembrou que' os 'pri-
d dr. Euclides Prade fêz metros 'religiosos a pene-

uso da palavra, em nome trar na localidade foram
da população' rodeiense, os padres franciscanos.
destacando a circunstância BENFEITORES')

A CERIMONIA

,No "caminho para Rodeio,
o deputado Ivo Silveira' vi
sitou obra escolar do PIa

mez ouvindo ssclarecímen
tos�do en�enheí.ro LuÍii Pro·

copia Gomes 'e recElbe�do
reivindicação de irmãs .da

ordem local. ,Estavá acorri
panhado dos denutados fe

derais Pedro 'Zimermanh' 13

Orlando Bé�toji,' deputados
estaduais AbfÚ' ·,Avil.'1:,/ dos
Santos" 'Dib . 'Cherem. :' Jota
GonçIaves é Pa\rlo ,P,réi.�s, ,

dr: João Borba, sr. .ceiso

Barri e Erwin Prade, res

pectivamente, presidentes
dos diretórios pessedistas
de - Rodeio e Timbó,' sr.

Hermelino Largura, dr. Za

ni Gonzaga" e acadêmírno

Pérlcles Prade,

Da'filógrafa, Precisa-se
I

Precisa-se deDatilógrafa com instruçá.
secundária, para trabalhar em escritório elE
Firma Comercial.

A interessada deverá compare.::ecnl:_1 Es·
critório da Casa Regina, para teste.

Inútil apr.esentar-se sem 'uS, requ1 Jifp�

acima.

I

Concorrência Pública Para Telefones
'

A Prefeitura
.

Municips.l
de Florianópolis acab�' ,rie
abrir concorrênc.ia públt,:a
para a expldral<ão do :301'

'i'fçó telefônico, no "lnii '!Ici-

pio de Florianópolis.
--------------------------------------�------'

..-------------"
.....

está� chegando o

8deagôsto. "

o PAPÂI ESTÁ"QUERÉNOO"GANHAR O.BAR8ÉADO� ElETRl,CO

PHILIPS .�. PHILIIHAVE

multo ,'áCil-

e

em

lojas P�RElRA OUVE�RA
Cr$ 5.200

,u:'y.�·-'
�"

UM PRODUTO D�"
elA. V(iTZEl

, I

STRAl
JOINVillE S. c.

..-

verba deverá ser consígr-a-
(a no Orçamento a �'õ!. \'(l

tado para o exercgcío �l!)

1966, e dever ser paga a)

Presidente da' Conussao
Central que por lei Muni-

Fone: 29-53
-----------_._--_._-------'-_.- "'

Bi .. C e n te n a r i o de' L
OFicio Envledo

,

E' certo que o CO!'l1crc,�)
, e, a Indúst.ria 'e 'as c1gsses
conservácioias auxUiarào
na medida, do possível pata,

.

que os' festejos tenham 'o
'merecido destaque.

Pelos . motivos exp9stGS'
vimos à sua presença, C'2r

tc.(> elo" alto espírito- c!ue
'

s?mpr� tem marcado sua

atuaçao, na ,vida, p\lb!icil,
para pleite�r junto 8:- V.
Excia f O Çlestaque 9-1'l ,verb::i
especlal de' auxíli� pg,ra
'constr�'êão'- tio "!I..!fonument o

-rfa1i6 "_'

l"a' o.;; fes.
,

'/

"Lages, 7 de julho' de J �65

Exrno. Sr.

Cnrdiais Saudações
Apraz-nos levar 3.0 seu

conhecimento que a cidade
de LAJES, no próximo ano
de 1966, estará comemo

rando seu BI-CENTENA-
RIO de fundação maís.

precisamente a 22 de N)
vernbro.

age
Neto, Presidente da AS,;;'Jc:a

ção Rural de' Lajes; e am

da cs seguintes: Rádio Cm

be de Lajes, Rádio 'ln. !\'la

nhá, Rádio Difusora Santa

Cata.rína ; Jornal ele L2j2S

Lajes e jornálista Np1.,

de Castro Brascher. C .n

pendente do "Correio
Povo" ela "Transpress' e

"0 ESTADO."

cípal é o Sr. Prefeitc M1.l- Ccrreio Lajeano ; ,J'lnf>l} Em palestra que mant:

nicipal em exercício Guia Serrano; Liga Rer:'(i- mós com o Sr. CeI 8'?11:
Em atendendo êste r,�ê- na ele Desportos; \::n reia- Augusto Alves Correia.

lo V, Excia. não só estará çào Comercial. ele L�) 1€:1 mandante do 20, Batql�l
evadenctanoo cada vez Automóvel Clube de 1..t!r;3 Rodcvlár ío Bat all
mais o interesse pela CE:...... Rotary Clube Lajes-Ncri.e Roridon, este nos afic',1,
sa pública como ínscreven- Lions Clube de Lajes' O;u que o acesso a nossa r:J.

do seu nome entre ·01:' bem be das Soroptimistail; C1n- de da BR-2 pela BP..-,

feitores desta progressísta ",_=b,e' das Lady ; S()ci�dilc1e lf.-
� est�rá c.oncht:,9.0v a,té, 0

J 'f
.- - ,

"
• lo, • • -':-'I "'; t: :l . • \.;-+. ,,,.,,.�. 1\, ,-

eidadÍ() &eh'lJ?3!",'. . <t' ,�.::�migCs-'-de-"Lájes:' S�ud.tcaJ:) 'df.ste �nd. .\

-

.

.

,

,

, ,', '

, 'dó�' Má'clerWil'o' e: ·L!lfé,�' .
"'. .,

�.",,)";�I- "�!' ,,) ;,....t����l �,·;StAl�.J\--"'���'ft:�I�:��/' :>l;�"
,

' �'�rrd'O'��"'; �·,W"l:S'lImtC!i\'�&", ,mprega_tlür'·.E$.;tá::éffi f,es,as 6,1\'1.1'
"

,fio 'Oomércio de,Láj"!,:>; ç�u'.Sr_,Arí Lemos_C�11'narg,-�

t·� - .

be lo. de Julho; Clube 14· -Da: Stela Samba,qui Ca,'
de Junhó; Sér.rano Têms go, com b );.asci':mn1to

.

Clube� Clube �ecreattvo seu '.1?ri11�ógên..ito , �R(
Juvenil; Clube Excursioms.. LOS, ÓTf\GILIO,:qJi:: (

ta, "'Princesa da Serra' Clu �ARGO. 'Da<'(úi desta, c.

be',"ReiJ:eaMvo Juvenil; Ocn na felicl"éâIl1os 'o� '. fel!,
tl'O Cíviéo "Cruz e Souza" pais e. avós,.'Sr, OtacU'o
Clube 10. de JyIaio; Cim- eira de Camargo - Da,
tro Operário de Laj':l'3' D- r�na Lemos de Cama;::"
nião Lajeana dos Estudan Sr:' '1Ililo Sambatiui -

tes; Liga Atlética S0t"rana' A1,llfélia Granzot'to S8 'o,

SindiC'ato dos Bancár;í1s ce 'tolui.

O Ofícip que pub1icamcs
acima foi enviado pela Cc
rnissão' Central do BI-CEN

'I'ENARlq DE LAJES as au

'toriC'aeléS f.eder§l.\s e' eatadu
ais foi' "assinado pelas SE'

guintes autoridades Inca!'s

B1spo Coadjuto.r; Dr. J08.0
Martins. Juiz -Substitu.to;
Dr Azevedo :Trilha, Promo
tor da Vara Civil; Dr. Ed
son Valente, Promotor dat
Vara Civil; Dr. Cyro C::tm:
po.';, Promotor da Vilr� C:::i

minaI;'" Cel José Con'eia,
Delegado Regional de polí

Cill; 'Frei Bernardino Bor

toloUi, Vigario Geral da

Diú'ce;;€!; Frei, Hugolino Be-
, cker. "Vigário da Paróquia;
Dr. Afonso,' Alberto Ribeiro

João da SHva Flôres
I . r

MISSA DE 6°· MÊS,
;,

A famHia
,

da' Si1va Flê

A ímportãncía ,social e
O passo para o recebi-

menta ele p,ropostas. é Ô'0 econômica desta comur;a,

90 dias a contá-r dli ��lbn-' �n.te�ldel11ÓS' d'esrie:9'�ssál'iO
cação do E'dital 'de. ('Q:r\cé,�·� �,T��altar. F

rencia, . _,;.'!a _:H "�'\!.iQ4��' .......".,:� c.GtnemoFin''',_�''g-
nament.e o auspicioso acon

:�ecimento foram, organiza
"

elas dive.rsas comissões de

feste.l'os sendo qUe a co
MISSÃO CENTRNL s rá

\
cOl1stituida do Sn GOVER
NADOR DO E�TADO, co-

mo Presidente ele Honra,
. do Sr. PrefHiô Municipal
do Comandante do 20. Ba-
talhão Rodoviário-Bata-

lhão Rondon, dos Urso JUÍ
zes e Promotores da For')
d8 Lajes, do Sr. Delegado
Regional de Polícia,,' dos
Vereadores à Câmara Mu

nicipal, dos Revmos, S'rs.

Bispos da Diocese, rlo V[

grio Geral da Dioc'ó)se e da

Paróq_u'ia, e outros a convite
dêstes.

e entidades: - Dr. Wolny
Delfa Rocc�; PrefeitJ M1.l

nicipal; Sr. Manoel Antu
nes Ramos, Presidente da

. Câmara Municipal; D. Da
.

n1el Hüstin, Bispo Dio,�es9,-'
no; Dr. Abelal'do da Costa
Aranttls, Juiz ,de Di,teit')
ela 'la. Vara Civil: CeI 8'a
muel Augusto Alves Cor-
reia, Cmt. dó ,20. Btl Rdv.
Dr� José Pedro Mendps de

Almeid::t. Juiz de Dil'�lt::>
A Câmara Municipal de" c'a 2a. Vara CiVil; Dr. Pau

Lajes, já .votou .Lei na -qual 10 l'eregrino Ferreira, Juiz
não só oficializa a ConÍls- de Dlrcito da Vara Cn:r.li

. são Central acima como, naI; D. A foJ;l.l3O Niehues,
outrossim, cria outras co

missões. de' Divulgação' e

Propagahda, Urbanismo e

Decoraçã'O, ExpOSição l"gro-
Pecuãrfa.:· :Exposição Incius

trial, Esportiva , Re�epção
e Hospedagem bem como

de Festas
Pretende a CO!11issp..,) Cen

traI como ponto máximo
das cO!llemoráções do Bi ..

Centená,rio, fazer inaugu
rar um Monumento lJ.0 fun
dador da cidade, o banriel
rante ANTONIO CORR.EJ:A
PINTO.
Todavia, V. Excia. llâ. de

�om:preender que, fac� '.t0

vulto e importância do a

contecimento não porte \ �

Prefeitura Municipal de

La'Jes custear só, as enor·

mes despesas que a f01e-
. vância do fato está 1, !:;,

por.

de', João
convida' aos pàr.211fes" e amigos daquele :)

doso ente para assistirem a Santa Misso. q L"

manda, celebrar pelo descanso de sua bonissl
ma alma, dia 5 \de agôsto, quinta-feITa, a� L

horas da manhã, na Capela elo .Colégio C�t.::,
,

t'y"'"r�n€nse,
Desde já agradece a ,todos

"t � d .J:' r .

tcomparecem a es e a...o e le .....,rlS a,

---.----�----�----.....___....�

CHEFE D� ESCRITORIO
Técnico em Contabilidad-e- 110111 ':bons conhecimento

oferece seus serviços, no horário disponível dãs ã às 11,:3
horas. Informaçõ&<; com Cm"los fone 32Ô6.

SERVIÇOS DE CARGAS E
PAULO CURITIBA

ENCOMEl';DAS ENTRE' SÃO
3Ai·/fA CATA!ÜNA,

'l

TRANSPORTES

,...
'.

NEVES LTDA.

FLORIANOPOLISMA'TRIZ

RUA' PADRE ROMA, 43 - FONE 2159 - CAIXA .

POSTAL, 507

ENDER:ÊÇO TELEGRAFICO '!'N }l; V A S C ,\'"

RIJA ANHAJA, 820. � 826

"�ONE., 52;3222.'

FILIAIS
- )

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CINE' RONDA'
r

.
.

I

.···meie'de. cultura que' 9'�·le.m
lançar mão U111 povo. �
Prova disto está em air,�'

tores como Fellini: Autônío

ní, Visconti, Truftout, c-.)

darei, Zre,sol1, Bolognm'.
Glauber Rocna, NeLsoil 1"::'

reíra dos 8::111 tqs é ;l1Uitrc's
.
outros' cm todo o' !.nm'.Cl·j

que lutam para o �r'u;'í!O
do VERDADEIRO CIN8l\lLl

19�)':l: contra e.;t't
de
,

qi.e
'

rt12:;1.t'G.J.iciade sabendo

sa-tempe, ele ..

A que de\: emos
. con traria Pa ra com-ií:��';'i.,_. .·li.t! .i.l�. .0. ....

I-

\". J.�_ 1�
i�ta?'�' . w � ·"e,::tl.i"··�=iind({·:mais a' ·Sl;.Il�I)ÇU.Ú

Ir ao cinema é -lU3.�'=:'�, 10

único lugar que tem .a . .:) ;Jcs
soas �t:;,r.a. L':-\,ln em s'·�·J.. )

momentos de folga , prín
ctpalmênte em Fpolis. I�t o

Ieva (1, estas pessoas pensa
rem que o cinema é o msr
ar centro de diversões que
existe.
tr cinema para !)';I.lsn,r·,'

Absurdo pensam. estas D8S

soas. Cinema. é para des

casar, nada 'de pensar, na
da de cansar a memória.
Esta mentalidade :�r.n i><;:

dssenvcívído de tal mur.cí ..

ra que hoje é quase ill1t;'>;
sivol mucá-ia.
('in:: Ronda vem r,:'::'">l"

tarn í'ilmcs propícios �t t11�
renvot ..í�:::r esta ;l<dé,la er co-

SÓ0\e cinema.
Por enquanto estamos

com esta única arma

jornal. Porém, para o rutu
IO já planejei outras jlti\'l
datles que visam dar opor
�'(l1.LQae às pessoas que
'�[m ínterêsse em consoguír
urna sólida cultura c.nerna

"c9gi:áf!ca. Isto, porém, ,

e·

planejaruento ainda: S2 .'Se

rá r,;:,llidade isto Só o tem
-

po dirú. Lutaremos !J·Jren1.
C.Ht:;_;,na não é meio C�8

dtvcrsáo. cinema é o maior
,

\1) \ pr." \1\ll"Nr."(),1. . Lu\. " L. .I '. r" I 1 . �,10BJLL\DO
liI'.r.f
,....,. ,

Espceialmem.e para Estudantes.
C'1

.' ,
.

ompíetamente novo, com ótimas a'_'o-

modaeões situario . no centro' da cidade
Rua Deodoro 19_

Tratar:
Schmidt 3L}.

- Dr. Laelio LJi:,
10 andar, .sala ·4

R'�? Fe':! "Y" r'\A.C& \0..-.1 '='.1.'-

Tel. 285ti-
,
11/8

___..,_ ;----_ ------------------

MISSA' DE 90 DIA
MÔSCOPIA" KOTZIAS

ANASTACIO. KOTZIAS, l\1]GUEL f\.

\KOTZIAS e família, JORGE A. KOTZIA�'
e �amília e STAVROS A. KOTZIAS,e f:.:rüi
lia, consternados com o falecimento de su�

.€sp&a e mãe, senhora MOSCOPIA l<��)T·

ZIAS1 eonyidarn parentes, anügQs c pe::;JÓéL
de. suas 'relações, para assistirem a miSSe:: {L:
9° dia em s-qfrágio de sua a}n:ia_, a �;{'r 1'1;,,] Liz.:

d� no próximo sábado, dia 7, as':3)::1O iwr�'\,
na Igreja Grega...Ot�oxa de São Nico:é� ,;
rua 'l\mente Sih,-riraj nO 110. asde iã. :::m.ti-'·

cipum agradecimelitos. aos que corr{r)�l�CcC:
rcm a êste 'ato de fé cristã.

.'
"' .. ;

Jorge Rob-erto RlH'hJl'[

CINEMAS
--CENTltO-:-·

CINE. 8AO JOSI.::
és 3 e fi hs.

I ,

. Rjchard -Winckler.

Brígitte Juslin
- }�ln _'_

I

A.MIGAS .lN'l'IMAS
Censura até 18- anal:'

CINE RITZ,
1lS 5 c -8 hs.'

BRIGITTE BARDO'r'
Robert Hosseln CIh

O REPOUSO DO

GUERREIRO
Censura: até 12 �',:;O;;

CINE 1{O):.Y
às ':1: c [\ hs

R-o�k Hudson

.,

C1NE GL_OI\l--i\
ás 5 ê 8 11,,'.

rentes de alta tensão atra-

Rossnne Brc.z.-:i

Tlna Lonise'
- F>n- ��:����;���l'Í�.��S;:'\!l�, :.�". s.��·�

,ÇÔtS' .no . clomi',lio da' 1:1'[1,;!3- .

for�nuçào üe encrg':a. -. 1!��1-
qU.;).;l te; !1�� ncu('('",s a:�C5 ;"��1

o CERCO DE SARACUSA
Censura até 14- <mos

CINE n\lPE't-O(',i
às 3 h3. da .:i2 üuvic1avà (r(�C �e ��rl_;_

.:."slcj3S·C jaruE.:2 tra:'_���'c�'
llw.r c'!ireUmsLLe ca�(jr r;

"

.

eD ergr..1 -técrnca e�n ::. n.C'-r� �(1

eléCtrica, evitando a cs",n

la da energia inecàn:r"".,, e.,

às 5 e t� h,.

Randolph Scott d',

A VOLTA DOS l:!O"Ee,rS
.' ,

.MAUS
-

. (SÃO J(JSE
CINE RA.JA �

':>..
- {',

, 'o 1
' ,

.,9,.$ ti ..18.
lo:.'.... ". ...�...... �.,. "

Fr� '1k' Si,flatra .' -'.

D�an MartLl
Anita. })](JJe!''2: tlJn

4' HERÓIS íXJ T�É'X ',5
.Celi�ura:

.

até' -5 "lri('� alemão} participa:l1

..........
,

!2esenh\1f.
,C';'.ichês

fO!l1etOl!;.,- catálogo5
. cpne2eS t carimbo'!>
In,PI ESijQ$ em geral

oapeladaI
.

� i�' ,. ;;;'. �;"()R,�. 1.'O[)f. i_Q pgll$�'l to'1r,.

p. ,:, .

I') � l:i�":!'il: f:.�r;t"lt;nl.,1n poro (J·J:Pf'!:t., i>�pnp:i� 'o'
:�.�. ':�l�) t;n" ,�ur.:dq-t,H[!( !�'d··�jÇ·o {te ,r(Jin.}" � I

,.

11<i:,·.�i,,'.. ,-,:r;n"o. � .",(,.,"1-'.• """', ��, _O,'\lIE ,"� +

I'� F':
� '"

.,

� ,T, i. �.jt' '. '..,1(','1 IOr,

. i

" '

-,', "

",

*QU!NZENA DO AMIGÀO �- veia os

-�------_!...:.._-

a resi:�tcncia 'em �O\lc\;_ltO-
.

j/ar-à':p dia 15 de agõsto
rcs' (

.

s';mi-co'nd1'ltGru;, l!�if�fl, .. . 't a. el";"'()
. �tO eorren e a.no ",.�h

invené'.ão . col0.éa os· It·>,-�-
.... ..

ti"
-

" p'par'.. n., conõ ,. cUIÇUO uO ;,

COS 11[1.· situüç5.o de' '!r:ur�iu ret6t1,o .. A,c'(J,dêmico "José

campos ma!?l1éticos (1,' :.:> l�oTi-etLI('. dá F�euldade de
t!�]iC}fl Incrível. ÜS c'J.ir��r,;) Clê,tl','jas Er..onómicas d,a
matt11(\Ueo,� d_c lOG.Oe:) .,'Unh·erslq.aclc : d,e �pmlttt Ca-

llltj.i,s Úa LI:;.'; (UI dci:1ds (ln. La:rinã; ol1�crV'�das \ aS í?e-
il'ldução magnética}, tão de ín····gu tes normaS:, . ,

,

...::�=::::.::--±:::::.. ::.:�:;;.:.:.:::::.::;:.-:;.- l .. r", �·:�;_··O nfretorlo Acacfê..
. ml�>'JdSé BóiteÜx'" se.rã

O funcionárfo'Público Perante a lei e:ór�,tiLtiid<> por um, O)

presiderite e cinco (5) meri.l

IH Demissão por "Dificuldades �:�lS�," N�, m�sma oportuni-
.

F
" dade será eleIto o represen-

. manCelHIS t:nnt� do " corpo DiScente

NUp.o da 'Gama Lõbo D'Eça exoué'rado. face. as nn�m$." j'ti.rlto à Congregição, de a- e) a,p!:lraçfto imeclíata, ;1-

esf8.tutárias a que o mf;E- c61'do, <'-"Offi' art. 7:0 do .Re- pós o térmulO, da votação.,
mo está �ujeito de modo g'U!'.C"Ílto Interno d� Facul- assegurada a e�atiãão dos

ólJjet;\'o .. Ccntuço, �1�\(l �:l-' dade. de'. qênoias Econômi- res!lltados;

ras /vezes temo.". -canhei::.- c:�s lia l1hi'lcrsiclade de Sh11 Ü ao altmo l'egularmen·.
menta de de.sin-r,esti::Lrm. la Catarina. te matriculado em mais de

por um tipo de eX0l1�ra·'�.Q. 3.9. � ,b Diretoria Acadé- um curso des�a l"acu,ldade,

ilegal, ou mais �precis.-l.n1(:!l. mlr;o. s<m'i, consLitui<to' por se_rá perrnitjdo 'Jvotar' uma
te. nrr' "dificuldades'. Hm1.!l c;,tudantes d0' Q.mio de E- 59 ve;;,;

ceiras". oonm.rJ.a 'e .de Contador â; "1) a m?sa l'eeeptol'a e a·

pecial, no que tange <i.' de- Pela não CO:ltCD-l',Jlat;ào FaiJuld.qde de Ciêneiàs Eco· tlm"ldom sCl'á OOtlstituida:

shwest.idura� por 1'1CJO i.:e dp.s�a ,moja1ic1aclr 1e d,";�l1 - nôillieas da ·lJ:S.p., com' ex- Diretor da Faculdade

exoneração i\ssim, :.pler· vestidura ou exoD2raçào' C'lusão da p!-lmeira sé.de, Presidente elo D: A. "Jo-

f·
•

f
. "

f '- , .. ,

1 ·i·�� 1 -1i'
.

se' POJ'tetlX"
S8 .re_'ra a unClOl1ur,os ,e nos r:,s·rar,1.li'()S, .0 ju,bi�lariO e e+.;uo pc o corpo u scenue .v

de�ais, :est'a.üva)s ou rr..'ünF- ,,'; ""'1 repelido' j:rvariu,vd·- c}.a )11€Sll1:iL. FaculdaclC. Membro da Congre'gª9áo
mente.

'

a) serãn considerados e- designado pela rúesma;
Segundo estabelece 'o a- leitos os estudante qúe ob-'

.

h) serà assegurad.!l a aprt3

córdõ,o púbHcado na 'R'vis tivery.Jm o maior número de � seniação dos recursos aue

ta des Tr:b'.raais ,_ 3;23-g';;6 votos; '\
.� ."sedO· decidi�,os' pel� m�sa

o h:t::,rersc público, 0U c1 receptora em se tr'ó\tando

'(lifieu!da'-:e t:na'ncc(n:
.

SI) '!J 1 a elelç.ào ero Diretório'� qe impugnaçftO de "volltante
. poderá dete.rnlinar-S2 pe18" Acad.êmiCo será feIta pelli i ati do voto, Recurso cor;tra

extinção do ca,·g;o. (:')1:.f,)!' 'Vor'l'1Ú� direta dos t'SL1.1dan1 a 'Validade do 'pleito deverá

mé preceitua. o n. 2 ('0 "1.1'- L"S r'\.�1,llarme.7}te matricu!a-'� ser apresentado 'denfro de

tigo 139 da Constituiçr,o Fe dos no curso de, :Economia � 72 horas depois da proCla-
ctGf[;_l. .

e 'no curso de Contador da �l ma;;ão elos resultados pelo
'A"'- (

'·
..

n-('� f' <'<r
> F.-'i:li:\.l:klade de

CiênciaS'li:CO-lJ�.
Direto.r e será api'eciado pe-

.... �();._lll� 1\10 ,�\ . lnan!�7'�_;' 8.S

ela ; fazeúda pública n.1o tlV'!"jcas' dá U.S.C.· �. la jJ;grégia COl1greg�ção em

ses de c1eRinvest'dur::t; ;1,) 90�le s�r invoc8,cla r;i.n\'l,·· c') o exercício do voto �', ses.s3.ó 0speeial 'pl'il'a t�sse

___ quando O' fU110lo11â:'jo cOl'tl.'uri·[I,t', por sua· V?""::" (' O')l'i'mtÓ";O Fica-"á prtvadr � fim, CQ1.1Vo;�ada dentro de

11.::0.' sati::fizer as. C0'1dJ.í;Õ8S pHrá::rafo ú!lico do 8J't,i6o d�' I���;�1:" ��;��1� 1)::1rCia'1i p1"�ZO de 5 �in&.

ôo estágio probs,tório; b) em tola. Mesmo que e::t:n ou final lmediàwmcnte � 5.a - Eleitos, 'serão em-

I _ quan�Jo c. fun·cio'.1Qrio in to ,õ CiÚgO e não e:Jt2.r�'i.0 51,lbseguente�. elei�'áó, o a

li.
possado;; os novos lllem..

lierino ".in cJ.rgo· de C!1FE'l-. o funcionárIo impncudo. 11111.0. qu� ,n110 cwuprovar; bro.:; elo DIretório Acadêm�·
ra, 0\1 iSé.:b,c1o, de provLl1':',.1 nas modalidades 2.;;ta�:J{;á- 11<1-;81' volado no r�.rerid. �!), �h<; )0 horas do dia 17

LO e(;ct.;yo, ll8.0 -satispm:- n8
.

na.s de exoneraC;ão deve fi-' pleito, .salYo motivo d,- � de a;:rüsto, no ·recinto - da

€x.�:5énc:a.s par:1 a inSerl()2ru' cal' em disponibilidade rc-· fÔl'l'.:a mui.or, devid�mente!!t Faculdade de Ciênci'J.s Eco·

em concurso; c) _ qnu:!1é:o munçradn, até seu a.provei- convrovado; . , �, nômicas da U.8.C., em as'-

o :l'unc;on:fi.rio int.erino for tamento obrigatório 1"'11 '0'1 d),' o l'mmdato dos melU-l�"
sembléia geral com a pl'e·.

i'na:bilitado e111 conr-:llSO tr0 . cargo de .escalio C(lr(�- bras do Diret6rio Aéadêmi-: sença 'do Diretor' da Facul·

patível com o que acuou.. co será de mll (1) ano, ve. dade .

.

va. .á ' i"1� dada a reeleição l1ara o, �{

.Pro�edilllento contrário meblU", cargo; -4 :Floríanópolis, :2t1 de julbo
w') l:Í\)rmns aqui

.

eX].1')stas c) f; mudança para 'regi- de 1965.

l·od1.�lldalll em irldfscll:ávêr. mo pUl'celÜllo, truneumelltü

ab'llSO de podez" maitI'lcula : conclusão

1?o

.

rt-werk e íníctaram a C()':lS
t.:l.Ç!iO ele' l1.ln Cer:i".':o d,,'
In \�Lsf�gD.'_'..-;:ü 8 de L)f'se:� \-")1

v:.'rr:.t n �o pn rs, :i. T ."c��·� C 1 d::1

CC'r: �!- �(.It�'
-

c i\lta Tells8.o
Esta rnitt3"ticn cida'�lf;l da

i!1V2gtigr.u�50_ :�8-ctrótéC�)lc.a)._
sHuD.(_ia ;;-::a orl� c�n. cL:lfl�de
l"""'Gf<'l';'<a de E-l'la'·,�N·'1.;!O ', ...... 00.,;_ (_... � �(; 1._'[,,"" J

a.t1tlü: rcccnt(nne�t-2 as' �11-

as pGrt.-�s a r 500 l�"!. vt'ls�iga
(lor'��. técnicc.s �. o;erá\H;S.

, -

.

'::::����'::��":'·�ólu'.la�q··ue·otes'I'ecnícolor , V
_
11

Censura; aí� 5 an-is Erlal1gEl1 (Por F.t:i8(Ü'�r:h· g'!.1.', c:a:1a nos prog-rmls:)s:' .gar no programa o u�s::n-,

11A ntltO�. Gnosa _ Impreseócs �la da tec:ú'a das c:.:r::8';: es volv.men: o de "'-'''('S r'f':,c; r,

'"
. Alemarrha.) ._ O V[[S[.) do- J.�, HiLl' tensão .. Há· "_l�latro rcs l�l;�j�\ai' 's: "�!�v',j;jJ":�-.,-::.

\ ',Slt'CltO) \
� - - -.

minío da técnica da;, cor- anos as 8ic)11eI�.s�2.ch'Jei.�3- os trabalhes e'a! ((U:l��") ".;:,;
I •

�
.'

invesLlga.r.wnt.0s

',dos :'Obj etivcis das investi.;.

e combustão a frio

Cl�1 ' 1:� l' ga."ô;;s no c:mtro ern ��rlfl.'l

g"u: l;Vlo-toDes dé conúuat5:6
a 9fr19; centrais de :mel'gm
nuclear coni um grau ':ie.
eJi.ciêncià ate agora P"'t
atingir, éondutorcs e culil

condü[.qres eléct.ricos, 'Aeu
tores de "(:élulas' qu·::;utC';·
acclern.tlorcs de pl::U'l:.n. pa
r3. a .astronáutica..

F;:gura em primeir'J l';-

�cçes:
1 D,oC·c.:.:e11,:.'(\ly'.tlllflY)4.0 d'; '?'C.I

•

'-_.......� f I" j

>',
_' '" \.. .\ _'

at·t·Ol-�S' dE gra:.}de !Y.)t.Ó�l·-

,::]·.'trj'�9r::th1�,rla
.

'ímportâncía
-para -a

�

investígacáo cl e u
.

s: ç;;l. (nLc.lr:a,': e, 'da fi�ü_:a

plasmátíoa. Os trabalhos

1'1 .ste sector reverterão
tU:r-.Í)é:lll ela ·ustronau�;cil.

. ,pclltrc aQ
•

bstal:l.<.;ües

acelerar g�s neutro (plr.,.)
ma) até velocidades L�(' , .

2.000 quilómetros por ;,e

gundo, travá-lo e -transícr

mar uma grande \ part � :\a

energia quinética em c<).���·
O�,� result.adcs de�sa:3' e)�pl."!
rierdrs devem ser Ilt/.1Fa

cics mais tarde_ na I;sir:a

de alta,;; tel'TIpera-turil.s ,,-

Os estatutos dos fnncio:·:
l�.ários públicos; eh!:)fll'adüs
pela União, pelos Bstados
ou Pejos l\1:unicíl)iog. c60r
denam-se pelos - principios
(�Cl1rtitucionais e es�a:bele

eem, pot 'conseguinte. no1'

m.as semelhantes, e
I
em es-

cipa;s, :;J, exoneração .'30111€-11
te 'po'Jeri cror;'cr a pe�ido
a\rCritér':'o. respectiva,l1en�t'

do présidt'nte, dos f\ovef)�a
dores 011, (:os prefeit0,3 qUflY.
to '0 ocupante de cango, BlU
c0missão ou o intel'i.U!) cn::.

cargo de carreira ou jsola

lado, dÓ) provimento (,[2tl-
1'0

013.1,'0 Taba,iara 3i1.vell'a

8i'ipec·s.lista .na matéria, cE

nos, nblf1a, os. seguintes �a

J'

c.'n: do .Ç>.r.!Lro d.e In{le':3í;igacü.o
Z. SLtDl)lif'c-ar;ào das t:Jsta- de lilrlangell evid'.)!lc'a,·se
lações .tecnica-s: um moderno -aeeler:ldor de
3: 1\

.

.felhcr utilização c'o 'a 111" A' l"'stnlac'i;r\ p''''eP.; s.. ,,�,
. L. '" .:".J .1-','

coin; iust.iv': 1 dos reuetores -

.

't'na astl'ons.u lca.

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

I rànlc);
4: T<'le"'Dn'e""'O ..10 '(fr�'- .• Q

• _
.).:,: "� .. J. ,..l .. v ,\.J.. <;., �� � '"i..t

efic!Cl1cia térj11ica. �
•

,

. Para as tes[)ectiv'as' e'we·
riunc!us cOEsü'tli:ram:sa' 31 O �'r()f. JO,8.0 M,a�o\-\'iecl:,> ção de. mandato:

gl�nl:' labmatórlos de gran- Diretor cU), Facumade ,a.e -1.a - A eleição dos m.em-

d s dit'henst52s�
'.

Cu b;"i�1n;" Giêl�c1Jls EC'onônücas da U br06 do Diretório Acadê ..

pàvilh6és lL, 20 a' 30' ;;;6- n.tve:rsidáde de Santa Cata- ;ni.co ser� rer;ulads. pelo
tres d"i' altur:a� �t:-,··" ; "iV-'�, "rff..!i, 'b,() USO de suas atrk � P...8;;lmento I.ntel'no do mes-

f\ •

;�, ..:t,": i/k,.'.': -:'1-.: �. ,'�
':;:;_".,i,f" "

, "
•

U::
!.... " �h

b "d
'

.

U:11 'f;JIE� l:O de :!lyc,stl,Ja. ·1':t'-l:10õ&'� e:'tendo. em, VIS a 0rr,.f!'Q, .. p_ s�rv,$J) .o-A'l'i Q ·segulll

ção 4l{.Le grande fut"G.·!.�/' .�:;,� qu'�� "di:i�1JÕ;6 � 0: D'��to ,u.Q .'
t.e:

os_ ch:::A-nad0E supra-r.ondu-' ::,azu, de 4/5/65, q�e regu· B,) reglStto previO de can

t· ut·,·
, ".... tumnltotÍ I], Lei ri.o 4.464.·;

, �ores. _' 'l;lza naa 11 ::;1!:.I J -

. did.ltos oU chapas, sendo
cie 9,/11/64,'qu�do} é hoje pc.s.:-ir:�l �::<_

minar. 'qUl�Sf) por COJll.;f"to CONVOCA

E O ,I T A L' � � 08

dsgivel apenas ó estuda�t(}·
l"egularmente matriculado,
não repetente ou dependen
te, nem em regime parcela
do;
-

' b) realização - da, eleição
. em um mesmo dia, dentro
do recíntb da FMludade, du
\ ramo o' períoç'lo compreen
elido enjre 8 oito) é 13 (de
zoito) horas;
"

c} identifioação I de von..

tante mediante:' list.a no-'

mumI, fornecida pela Se
cretaria da F'aculdade;
1) garJ3,ntia de sigilo c�e

. voto· e da.· inviQI�bilidade
dl1 urna;

..

IMPi-('(:ssoii.o
riE ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALMOÇAVAl\tÍ, ontem no

Querência palade !Iotel.' o
Dr. José Baptist�, da: Silva
o Sre Srà: Ricardo, Mpra�
(Vera Lucia),. O' Dr.· JosÕ
Baptista,. um. dos Dir-:!tores
(lO E'aDco Comerc'aI 'da
Paraná está orgapizando a

Agêncln. do Paraná, e'ltá.
organizando a,. AgêncIa dá.
quele Banco, na "'nh'l.cap" ..

RETORNARAM elo Rl::> de
Janeiro o Sr eS ra. Dr. 1-
dcíbrando -lVIarqu�s de P,c,u
za, E�tiveram Visitando,·3al
,vador, Bahia. O Dr. Ú.el
brando, Diretor do 160. DRF .

do D.N.E.R.

ELIZETE Car:'oso, fvi
contratada pelo San�aCâ
tarina Country Club�, que
prcmoverá no próximo dia
quatro dê setembn
uma festa �m "black-Ue"
oferecido aGS associados.

COM Ull1 coquitel, sáta
do foi inaugurada '" �

..

'" ,,!'\sa
de deéorações "José Areas".

O DECORADOR G:ibn�l
LEite de Campos de éúrlti- • .,. �

ba, encontra-se na uPh.a-
cap" para projetar a de(.()-
ração da Agência do Ban-
co OGmercial do Paraná:

- ESTA coluna a�resen
tará um conJunto mUI;l!al
na isIlhacap" no proXlD+o
dja 21 e 22. Serenata Me
xicanà. Um conjunt') 'de
r'" -- ''''''':r<lS. Serão aple
sentados no Programa. ,Ra.
na..C J..a Sociédaje.

ASSUMIU ontem à.s

funções de Diretor Getal
da Imprensa Oficial do Es

tado o Sr. Salomão Mat.cos,
Diretor do Jornal "A Na

ção" de Fpolis.

APRoxrMA-SE o .Bl!,ile
de Aniversário\ do Clube

"12' de Agôsto" que ap:e
sentará as debutantes de

1965. Noberto Baldauf; il

famol'Q con1mlto contrat;l.
do para o evento.

NO proxlmo dia tjll3.tor
ze será eleita a nova D!re

'toria do Sindicato elos Jl)r

nal!stas Profissiol"ais rie

Santa Gatarina. Alírio Busle
P Adão Miranda - ellC�

becam duas chapas. O Jor
. nalista Adão i1tra,nda., ten

tará' sua reeleição que não
estava confirmada.

A IV Feira de Amostras

de Blumenau, (FAMOSC)

instalou na Rua XV dll�UC
la Cidade, no Edifício Ca

tarinense'- uma casa l,om

"Souvenin", compost<1 de

artigos de industr!a,s para

atender os visitantes.
"

, .'

; lo

"

''''"

..

'., "v.

.

FoI criado :i. COm!s'são' .de
�e;prf.Sentaç?o' do' " jorna.l'
�dar na ',Bocied�qé' Qua':'

.. t,:� ·moçal!· fa�ãó' páry�, �..:
qUaIa Comissão'. A,.) Dh.
.rv.rariã. Lima' i:co'nO!nc�, .

tàz
parte. da" r�fe�idQ.

-

có��

... ,. ...... '�:, ..

I

A SRA,· Maria' . Candlda
SChaéfer, adquiriu tL..n' bo
nito modelo· �ul de ma

lha, da Industria Pionéh'a.
- Malharia Th!enlariTl� de

Blull?-enau; A .'111od.iStá 8\11-
mã, 'fón:!ecclonot{il1O:�€lo. '

.�. .

A .INDUST;RIA Pbx;teira
Eletro Aço "ALTONA" , de
Blumenau, é Unia' dàS' or:"
gànizações indusÚiais .qu,�
orgulham Sa'nta CatarÍil'l.
O vereador Bermírdo ver
Y,ler, Diretor daq�ela _indus
tria.

THE SNAKES, esti�era:n
reunidos na noit� 1c ,S!"l
gunda-feira no Querénda
Pala�e Hotçl e 'fOra.�· ff:,�o:"
grafados para uma reporta
gem na Revista. 'Manchete,
com (,$' reporter� Jorge

_.
,SaÍd;l.nha. e J61'ge Moreirá',

.,.:y 4c�'. ;ql,l,e ,�QIl�!m €syver-aD) 'em.
,

Blumenau.

J.

r

O ENGEl':llIEIRO DJ;'.
Zenon Garcia em ati��<:iades
com o a;sfá.ltamento nas

estradas :BlumenaU�Indn131,
que está sendo cOnl�trúlda.
'pelo PLi\MEG.

. ,

_, -, A S�TÀ.'Lé� Ph Net
to; estEive . c.i,rc�lan:;1o, pa.
Cidade de Bltunenau, aoro
veitandó o P�I1o.do de

•

�Ó
r1as.

o J O V EM, esturlante

Kla!ls Franz reuniu· UÍll

grupo de amigos no Barri
cas Bar (sua residêncIa)
em. Blumenau.

AINDA talartdo.de Blu
.

mmau, a bonita foita.',Dag
mar Heidrich, foi 9.0 Rio

,de Janeiro para .represen
tar aqueía cidade na Fes

ta do Chopp e concorrt:.i' o

título de Rainha da Cerve

ja. Sua í "a foi patrocln$\da.
pela Fábrica de Gsses Me
dicinais '''Cremes''.

RETORNARAM .
do Rio

de Janeiro o. Sr: _e Sr�. Dr.
Renato Costa. Neyde) l)o·

mi. Neyde dirigiu a r..ollina
d.e Artes do Jorn�l Rádar
na Sociedade.

- TAMBÉM retornar3.nl
do' Rio de Janeiro, o rr" e_
sra. dr. Newton D'AvHa e

filhas Lúcia. e, Regina.·

A ELEIÇAO para' Pt'P.feitó
de Blumenau,- com os cr.n

didá,tos Curt Zadrozny e

Al"'o And'rade, vai ser mui
to . disl'utado. E' dificU apon
tar ° vencedor.

"

.. ._,

ti Prtm'JtA ," s�Jb:çe,:a
I'

Liq -areí r.a ljI'?'-x,'t�L::' CC�,,�

qt\é S;! )J1� apI'�.senlta; .�:(�. 'e�-. j)�)t�H.:;iO � !·S��rltv�':' e ��n.(i

pU"to, n: sta m�mhã l'le�Qen . bã L ",lt.da c!.:, Uvl'üi> ':Cn'Vl,\l(J,3
.

ta de J'l'lllO, é' a ,ci; 'T"l;Ó �t Sc�ied�de" BrasEéi·�·:i :le
GEtnaillc,à,gtra" 'r2s1j'tuiclo à FUosofia, a cujos títu.ares

vet,cii'deil:a vida pelo (l;.S- d!str.bdo, depo�s de fazer de

gasr.e fí.':ico· do corpo que t(..çioi;i uma leiturij. à \701

nú:,� l5er�j.u : às vícíssituaea d,oÍsea.u,. - comQ '. 5ec�etár+o
.

terrenas. llJ.�pírita stncero, gEral.'
- ..

�
,

conforme 'pôde afirmar 'me E ass:ih e'járnalist.l vê
da' última v:ez 'qut ai est;',,� escoar-se-lhe :'0 tempo, aem

e fui visitá-ló à Bibliot(;.!a aprender cousa alguma, em

;Públlca, de qlle era diretor, ver. adé, � '{anc(o, ne-sesst

�ve já 'ter� recônfiec'do o tado 'lue "se ach.t\� 'pau dar

terreno 'em que. pisa .� sen- conta do 'I?é.u �ier, �:(' sa
tír-ee.por Isso, muito mais ber de tudo apem�,s pda:
l�ve • o 'que . antes, sob' o rama., �te Q .grande sa
pêso da. :cáple. Deus o �e- crlfic�ô do verdadeiro jor-
riba J1'a:�ua santa I1a�1 Pi> nalísta! �..

livro de SU:;l. autoria - Vida' -

.

"SPI�ITVS;' é S'.lp,e

Salob�a _:. já ·tratei MS ul- mento c a revísta, saoedo

tímos �'Ensaios": ria, magníríca criação do
,

Mli.is ,nvro� "'f?nchem-me professá Torres PastC'rina,
esta rústica, mesa em que como tantos outros

_

ilustres

trabalho-:, ':0 Hom�m e a p e n s a d orr e'13, E!vaqido do

fronteir�·..do, espaço",rie que cláustro, para de'.:1cs,:-se à
, •••. ..o' '

. ,

-.-- -,-,

-��eHii(!atãó
---

:, �
,

.

_,

. �i
.

..' .

,Por�un:t lápso de nossa par::e, not:cuuno:
;úl edição do aia 1°, (domingo), o SeptÓCi'
'me�to do sr. Elizeo Di Bernardi, no C�mít�·
rió de çoq\le:'l·os., 'no çn�retanio, reálizou-st'.
o mssmo; no Cemitério do Sr.. dos Passos
nesta capital.

Feita retificação, pedimos esçusas.

,: ,ElfsEU DI BERNARDI
'A fam':�ía de ELISEU Di. B�RNARD�

competcnúagradece mui 'ssnsibi;izacta ao

medico dr. PAULO
-

FONTES
"l ". -'

a Qed�Cêlçél(
dispensada durante a ei1fcrmidade do $'-.1.'

-

inesquec:'vel.chefe bem como as prestimos(J�
\ ,

.

Irmãs e enfermeiros do Hospital de Caricta(jE

Aproveità _0 ensejo para co:r:vidai' av�

parentES e PCSSOé!S amigó.s para a Missa dE:

7° d:a'que, em intenção a boníssima alm::.

do seu pranteado chde mandam Cf'

dia 7 sábado ;:IS 7 l-.", ...�� -1-, "'"'\anhã na Igré!ir
Matriz dei Fátima do Estreito.

'.
•
•
•

- .
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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MARTE ....... OI! "QUEDA
D'l!JM MITO .

O)ôr,um.ent.� ..i" especial de
A. SeiXas Netto)

As fotogràfias remet;das
à Terra nela' sSltélit.e "Ma
riner 4", são l'eferidas aos

locais já rrnmeadl"s pel'1s
astrónomos nos últimos 1.00

anos. Ip,ualm�nte. assim foi
eJ}l.borado o programa de

:foto�rametr:ia 'ma""�"'t'\<!..
Disto, se l'!nrer.Ía a· eXllt;dáo
dos mapas de lI,{<l,..tp lp."<lU
tados a telescópio dêsde o

nosso pllmef:fI.. O o"e """s

tr<!.m as. cl:l"mas fotográfi
Cfl,S. ,nn relf:l.t.i.v!1 n V'mogra
fia marciana. é fartamtt'\te
conbeddo, portanto. Mas
facamos um· esturln J'�,,,,irl!l.
comnarando as fotog'rafhs
tomadas a Marte pelo Ins

trumento astrónll.ve: 'urimei
ra foi locada ·nas coorpena
dSl.s m.<lrr.i<ln"'s de 1 '7f'l g"'á,us·
Oeste e 40 gT'�US Norte. '10-

go sl\bl"é a área ('me. carto-

ast",óllomos.

,
,
,
,
•
,

,
•
•
II E'clLffcío' ATLANTIC'v,

•.
em condornín:\.

• consagrado co.mo o melhor, E mais be�o dê

• 'práià .•Ápartamentos . para pronta entr�gE

• dêsde Cr$ 1.000.000 de entrada e pr(staçõ.�,;·

• mensais de cr$ 150 miL Vendas no local COl1"

• Del11atorre.

.
,

AnÚ�c:cpain abd:t .... .;_'-iJ.�� ...H,,\..S a iodos (r_If

cotllparecerem a esse cito religíosó. f

6/8/65

ir'U'H",Sl, ,.,.;n",.,t",c; COlT\O' o

MAR C'fMM"reRIUM (narte)
MAR 8T'DF,"':rr,r1l.f. de�erto�
de MF,C:;OGAEI\ p AMA.'7;().
NIR (parte norte); a se

gunda. aQs )'7<; gráus Oeste
demnra

n"'. H,nh� O'Q.('!TTO:: f'''ntp 1I�_
DTTC:;AW, p'nnns TT'T'ANUM e

GT(;A.N'T'TT1\I(� a te"'�ei.ra. a

IRO g:ráus Oe<;te e 10 Itráns
NoT'f:e. ;n(Hca fi. área no,
TA'P.'T'jI'Qnc:; e do AVER

NTI,q. �tão re'!'i!lt1"$l-!1e: As
fotoln'af;lls conf'{l'J11"'rrt os

mapoomentos astronómicos

e os elementos qu{micps
indicados pelo instrumenW
do ana,..e1l'io revelam ó 'que
a Ast.1:'ofisica já sabia. E'

magi}{fico isto, evidente

:tnente� As outras fotografias
mostrarãq, igu'llmente, ár�

.as e topogTf.lfia conhecida.

Há. em Marte. os grandes
desertos como os já. cita
dns e os de ARCÁDIA,
SCANDJA. TEMPE. MF,lI,.{

NONJA. THAP,RTS, TRI\U

MASIA. XA ""fTHJ<:. CHRY

RW,. NOACHIR; ARA1\-1:. -E-

DEM. AR,ÁBTI\. A'F.'P,H;A,
P�T,T � � ,w-T"'r"l"TTA. W.R.TT)Á

NIA, ELECTRIS, AF,�T().

PrR, ET,VC:;TTT1\.1:. C'!I:BltÉ

NIA. P1'!T ;I<::riRA. ZEPHY

'RIA. HESPÉRIA, !..I:RYA, e

out."'1S menores. AliR,s. o

satélite estava orient.ado

Pll:"l'!. f'"t�O'r?fat o deserto

de PHLEGRA mas. desvi'1u
se. Há lTll'res cn""o o ,:R().'

}i',:J<-:UM. CIlI<Il\1'F,'qTTTM. AlIS
TP.AT ,E. SIRE'N'UM. TYR-

CRRI'TTTlIl(. HAn"'TIlt"!T'fl\.{.
ERYTFAF:TT'M. Golfos 00-

m.o o AONIUS. SABÀEUS.
E ,'l.ssim ·.Jor diante!re 00-

deria dIscorrer a resneito
da AREGRAFl:A FtSICA.

, Marte. e cé'e'l)re planeta
vermelho .. que tantos mis

térios influenciou aos ficiO
'nlSt<l.S. aos místicos. pa.Te
ce ciec;vendadó já aos ólhos
d,R.auêles a mIem a Astrono

mia, com tôda a certeZR de
est.l1n"ls, / n<l,rec{a he,..ét.ica.
As foto�rafias do "M�RI
NER 4" levaram o mito, à
quedR final. Muito sofre a

verdade às mãos' jncrédu
las e a Ast.ronomi� não es

cana ao AV.A 'T' '"Tt. Marte. t1
um astro à morte.

------- ..... -.10__-_._

FlAMIJtAS

l��L �va.L'am-se 1roates
acelera. _ 0$. como era tar

de:te achâ ra-me canca.io

POi� ti�'ha antes ido ver,

.

no :Min:stério da Edn'�a,'IO,
a formidável exposição de

IIvre pesqulS<\ �g �o�ecl.
:,i;"LlO' e �s '�lU.\S�. llt.iÍ_
do magt3té�o�:.,,:�

..

i",'
Em'seu brilnante icont.�ú

do' encontram ...se: "La"re
encarnacion . en .' el a�.tíguo
testam,ento",da lavra do

protessor
'

'pastorino' "ln�
fluêncja do -energesímo es

pírrtúa! na determinação
do. sexo", do médica Dr.

JÓrge. Andréa" prorunco fS

tudo, de natureza cíentín
ea.à luz do' EspirltisD10,nQ
qual assim: conclui.' o sábio

expositor :('a matéria:' "Mas
para que possamos alcançar
outras' posições, afastando
e suplantando idéias, ven

cendo e conquistando novos

horizontes' para o homem,
&érá necessârío o :ír-iuo

trabalho dos milênios. i'de
mos que mudar de rU!TlO,

lançar outros métodos ce

tr3:pal�O" e pesquisa pSlI'l\
que esta Energia Vital 01'1 ..
el1tadora, caracteristica dos
sêres vivos se evi'dencte fo
ra do terreno hipotét�c.') ds.
ciência de nossos' dias". A
lém êsses e de outros no-,

tá,veis trabalhos em Ita:ta- rente, na Matc rn�dG.c1e dr. C_.r�:{,s C:::n·ê:l.
no,espanhúl,portugliêS e es- _ 11/8
peranto.contém êsse mag- ------- ----- ->. _. -, �- ----------

níflco suplemento da !'ev!t'- M
'

d'
.

D RI
" "',

'
.

ta Sabédqria, um t.rab!:'Jho e �fO . r. rmnr fn�e l l�[)n)
, . _"

de Pietl'o Ubaldi, sob o ti- Entre os catarinenses vem constantemente profe-"
túlo de. "encontro com Tei- iluc;t,..es aue residem fora rlndo palestras sobre a. es-

lhard 'de Chardin", insigne deste Estado, esta o nosso pecialid8de a con"'íte de
.

!'''nt'ps'rtante . dô l,;�etl) conterraneo, Médico Dr. várias entidades médicas.

fráncês cujas doutri'n.as ,,0- Henrique Rupp, radicado no Já exerceu a fun'(ão de

bre a criação e os preble - Rio de Jam:ro, que e)e, n.n- Diretor de Hospitais' na ex

mas transcendentes da. Vl- do-se no conceito dos cole- Capital Fede"?!. tendo dei,

da ,tanto últimamente v�m . gas; _ foi ainda agira eleito xad0 estas dire,ões para

preocupan '0 os ma's cml- . para vke-uresidância qo se ded'-:p .... +'10 sómente a

nentEs pensadores cte todos Colép-io Brasileiro de Ci- e",'')e-:ia:Hd�de.
os países: rurgiões.

.

:r.�2d3 nas -s"ltisf8Z tanto,
Na especialidade de Uro- quanto registrarmos este

logia é, o nosso conterrâneo fate e nos· cong-ra:111::>.ruVJS
uma grande autoriq'lde n'!- com sua estimada familía

cioD,'11 e pois assim é que '1qu: residente_

nave.s co.oraçoeac.:
do cem m.tncea,

,

t; � ••:uí-ji,pássaros, n§.o· a 58L.tl _. ��

debates,podUl":'O as. Im, [La:'
cem a írnprtssác d.s.:u, I::d

ravílha da natureza, .lUe

é -a imer.sa díversrda Je ce

aves existentes no mu .. do:

Três m:l �vcs '::e in�.n:�gi-

'uma pequena LOJA no

�Cll, ro t: urua l:a�'� de MAo

-�_ \" ,

�' .H:·: " rll... Con-etheíro

:.11 i'u: �l

Carro de Preta, ., Vande--se
,

.",... '---.

I,','.,'TI ..L � t ,�
.'

ou troca-se l:::cr i�ura�. \ 1 ... s :

Tratar pe.o te:done, 6.2.00 cem Sllc.:LC
L\':'

------ - -

ZI"111 ...

. gcs e pes-so8s (�.':i.S r-::�rçõ2s .1:; s u.� p.l.:3. dr
Eumber:o KruPfd Pederneir8s, e

1Vfa:a PH�CrE€ir<. s, c -; <: SC:'r(flll.;-, ri <r eua �l'nl;:-.

zinha ANA LUIlA. oco�rL'o c!.la 2 ja :':01"-

T",ilhard . ne Chard-in e

Pietro Ubaldi nutrem as

mesmas idéias; por iSSb,
diz êste último a respeito
,do confrade fra"c�s:

"Quando mlla vita inl�J))

tríano um individuo che \13.
le nestre stesse idee, IUS

tri f;entimenti, e che Vi'!

diamo. che si trovo aa

attraversare le notre s1,esse

yiéende, ci sentl'amo !rresis

ti1;>elmmte attrati,con 'Im

senso' di fraterna simpatia.
verso di 1111. Per t:�t�::tc
parlo di Teilhard de Char

din". E em se�1da . e:q>li
ca Ubaldi: "Nel Tellhard
trovlamo i seguentl c(mc�t
ti: transform�o, cvn�u

zionismo,
.

struttura o,.gal�l
ca delI'universo e te':l1etú!:à
deWe�;sere a ra'!nl'ltl ..... p:I�re.
uno stado sempre piú orga

nico, .di untfi�azion(> 1.'

uo�o 'ê' un elemento cos- priedade do Estado, na 10-

ciente che esiste ln funzi.o- C'llidade de Imbuial, muni

ne di .ura totalitá o,:gani- cipio de Rio das Antas, se

zata, dest1nato a div"'ntare rá transferida ao Instituto

sempre p1ú ccsciente di la- de Reforma Agrária de

le totaUtã e organicit!l.... E Santa Catárina., Fica à
"....., ",oq"jda depõe:: "II Tei- 'margem dlreit.l'\ d') P;'1 rl!1

lhard fu mandàto à mc!-lre Peixe,ono distrito de lpomé
à Nêw York in' eon(if�üoni ia, destinando-se à loc'lliza-'

di vero e proprio esiJ!o,' ção em caráter' definitivo,'

dopo essere· stato in v'ta de .posseiros.
amare&giato per' la c;empre
crescente difficoltà di far

COT"osce re i propri .
scrit

Ü..... Parece incriveI, mas

é a verdade,segudno teste
munha Ubaldi?

',� ,

Terá a seguinte constitui

r.ão. nelo prazo de 1 ano. o

Conselho de Ad'TIinistra�ão

da Fundadio E�u�a�ion<tl

de Santa Catarina: Or1anrlo

Ferreira de Melo, pre�tr;en
te; Jorge B'1l'roso Fi'ho:
Haroldo ,So,>res Glavan;
Monsenhor Frerie"ico 'Ho
bold e. João Eduardo Mo-

Setembro, ,em· Blurnenau

18 esc:olas mllnir:jpais,
pass:crra'm para ,8. 'rêde es-·.

. tadual 4e en"in'1. n')". ,.t/\r
'mos CD decreto assinado

na pas':'� d". Edll-:arã'i e C-II

tum .pelo QcveruÇ!dcr ·C.,lso
.

R>lj'Vos. c"m o r8"e�e..,-io
j do Sc�-el;,il'iD LnL o LOCK:S.

l'itz� sendo, seu,> Si!rt',n1."o.:-::.� : ']tf-<- -lnic: .... -"e- �)elos" m{{·,
na

.

ordem . resue()tiva, Ru

bens Victor da Sn,(q_ Ar

noldo Soarez Cúne'J, B'3Ita
zar Busch'e. Clóvis Gou·
lart le . Francisco Grillo.

nicípi"'s de ·B�rra Velha,
em n'lmero de dnc'): ça'1l
pos Novos, '10: ,Antônio

Carlos, Nova Trento e Cha

pecó.
De outr't narte. criou-se

o Gin"sio ,Normal de' Fui
naI d"s Gpenes, para fun-
ciOnar em 1966.

.

Area de terr<ls. de

Importante deliberação
acaba de. tom'lr o Prefeito
Vieira da Rosa, abrindo
G0ncorrência pública para
a eX\j)loração, ,do serviço te
lefônico no município -de

Florir.nópolis. O prazo é de
90· dias, a p';lrtir da próxima
sernamr,. qUPhdo da pub'ica-

.

r?i,'1 n'1 �e'ne�ti'r')· edital no
"Diário O{icial", do Estado.

- Dia 30 de julho ulti
mo. na Socie�ade Bra3!1ri

ra de Geog::af'a, o proff's
Sal' Afonso Várzea ·OCupou
a tribuna pará provar, à lU?

da H,stória,que a cid<.lc13 do
Rio d!;! Janeiro foi fUr!ctlcta.

.
em 1567 e não. 65, como

.oficl.almmte está sendo co

memorado. Respondp.1I-1he
o àlmiránte. Washington'
perry Almeida,contestarldo
e provando que a 'funda

ção teve lugar em março de

Lei estadual presta hbnie
Ti,

nagem ao engenheito Ud,o
Deeke, figura bastante CQ

nhecidá no Estado de San

ta Catarim, hoje no desem

penho de altas funções no

setor de energia elétrica ,

na cidade de Bl1).menl1u,
dentro do esquema de tra

balhos do govêrno do Esta·

d'.).

tal J '11':5. 1iric'"'n0rJ �'''l�'1�'''ir

rrate"i81 para � olua. Reito
rie;: fo.. es,T)e�i1'iC" nã.., 's,"iu -(lU

bliClaqa no "Diário OÇic'a1"

edição do último dia 27,

1i: -Tn1·17c..... '''"'de de S��ta
C"brina !'.1:r·'u c'in-:orrêirh

c;lb edi-

A lei 3.683, que rece'heu

a san�ão' do Governador

Celso R;'lmos, faz denomi

nar "engenheiro Uc10 De

eke"�, a 'ponte de cone' �'o

armado construida sôbre·
o Ribeirão Garcia, no pr�s

seguimento da Rua' Sete de

. Por fôrea de
dmüs tá e:.u vigor, "'d'1uiri
r.an.1 111j'.i"'1de pública o

Hop.!i-.,",! "f:-en�";nue L�ge.· de
LRlP'O lI'T.u"e'· e Cent,.o de

T�::>'ç!i']ões G'lúchas, de La

g�.

Conheça'

A ROUPA eSPORTIVA fM,i3 FAj,';CS" DO ,L,,\;j

eonfe'Ccionam ..se fl:>mulas. InformaQõcf·.
nésta Redação Com OSMAR ou pelo t�lef�n�..
',", ) '"

\ ., .. , "',

O'U' a (I ..
"

. i., -.:'_'
: •..;;

'),: - .... ...
.. ,.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(�mjcio de Ituporar.ga: Ivo ·I1C s bra'"os do
kla�s, também secretário damo

'

do poder legislativo e ou- Ivo Silveira pôde dit'.l;r;
tros recepcionou a comítí- coração aberto, a mensa
vá, na praça central do mu- gel? que o povo quer. ou

nícípío,
'.

\ vir, a conclamàção gera':
A reunião, a' que compa-. "Não tenho yre'lengões con

receu numeroso público, tra quem,' militando· em

que tem sido a frequência campo oposto •. deseje ofe-.'
de' campanha em todos os recer . á cotaboração alta" e
municípios, fizeram uso da construtiva; porque, assim,
palavra pela 'ordem: Môní- servimos melhor ao Est�.
ca Coelho, Prefeito Aloísio

Beckhauser, deputado .Jota
Gonçalves, João. Custódio
da Luz,. Orlando J�értoli e

Ivo Si�veira.

/

govêrno aquilo cure êle de

finiu com o linguagem co-.
mum a todos os catarínen
ses de bôa vontade, que se

enc-mtrarn dentro de um

programa". E porque ''são
homens

.

de trabalho no se

tor da iniciativa privada,
confiam no candidato que
lhes sugere trabalho' no

campo de ação governarnen
tal.

TI;11

.J • novo díál ago com as

que
uma

pro-

grosso de se.

PRESIDENTE NEREU

ITr.) rr-unictpio que lem

'--1 grande vulto
.

que
ao

n'1
;

RECEpÇÃO E ORADORES
as::: ,ão dt tê!' no'.

cujoÉ uma terr: povo '. O Prefeito- Aloísio' Beck
hauser, aoompânhado do

presidente da Câmara" MU
nícípal, sr.: AlotsiÓ -Isídoro
Sens, também . presidente
dó PSD, vereadores_ Krúger
e Agostinho Roberto .� Jun-

e.;' � em PQ�·"o· 'I ln':�Gg:"ação
�. �.

.....s ide""'�s ,.,,� �VD Sfl
�

I p .... r.c t.Y3 (�Gte- en�aTna,

à'w.1d"1., as rnelhcres .

·r 1"�"'� "�GS (',:,!r;+,i�,as; englo ..

ba na sua plataforma de

----.. -"--4'----- -----_.------

A 1"1 (,�t"'r 8 Comércio lMetalúrgica. Atl�s' S/A, .com
)7:]''>1 fi p'l !"E' 'rl�J"o., 23' u/Canital, necessija admitir um,

"'riliar o re r3Í<t bom datilógrafo e tenha bastarite prátí
c r- �l.e "0"";�""J O'o·',,;.s, de e,crit::{rio. \ 'Favor: apresents,rcse,'
)'--" t",,{·c no :p'"f"io das J ,30 as 17,30. :'

N. :3 - I:'!util apresentar-se sem os'; corihecimElnto�
.

achna.
5-8·65

--�---�-----

Venr�r ",oe ,dr".-.h:>m_':mto esmer:.>do. construcão recente'

erro nr,.ll' 'fT�fnfl desn('upatia, ótima localizaçãb ne bair

ro rpc;;"{>n0i,,'1 rJ� ""edrÇl. Gr?nde.

Cont<" l' 'lf)!' .rretl'OS qu!'dra(lIJs, sendo' 3 Quartor,
b"'1hf'i""I�, '2 • r'f''' g"ra<:;em cnz',lha, lava1".deria,· r-hurras
(moirq " -i:'�rT-�n('ias de empreg�da. Financia-se 50% do

seu v:1'l)r.
r>", ""1 o Sr·. Sidney, à rua Fernando Machado,

6. 1.0 andar.

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

lV[ARlA NCCETI

sómentfe e'ianças, c an

1 ( r� 11 '.1
�·1 ":1 \

...
,'\._, 1.: 17.3-0.

'.

TI'

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

Ve11.r:'!p-"e 111"1 toneno pela Melhor oferta com 13,50m
x ?,2.'::n.,., n'l 'D-'8 ·�1""1irante VlTnelro. Ner,-écio direto sem

intern"e·cU'i'-·�s. Trstar pelo Telef0ne 3512.
-------- -----

.,
!

, f�" rl-? rn '�f
._ '\ ,:'.' .

,. -1'.,.; _ • j} .

·U.,ttU1AO OENI'ISTA

1MP,.'1. t:; "TRl\.NSPL/\.NTE DF Y€NTIDS
I )('11 (is" li ,) d" t 'ia pdo sist cn�a de. .ill.� rotaçâo

\'...
'

·at.antt'ntu lil:lohu.
f"<SE F Xl� E MOVE,l.

",XCi l 'IvLNTE ";OM HORA ]\·I.ARCADA.

8d. e Julwta conjunto de salas 20:i

il">1 ien nimo Coelho 3.2"
I):}[-, 13 is 19 hora"

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

U)'.I L0í':-: :c-:: -=::-�':mENO no Loteamentc Stodicck me

dindo 11,50 p, r ;::3 metros. ':'ratar Imobüiá 'ia Ressacadn á

rua Te:lents
-

".

'E/ra, 29 - � andar - sala, 5 - ou pelo
telefone 2571.

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

COM'in',CR aó Comércio, Indúst·'ia e ao Público em

Geral, que "a�r melhor atender os seus sp.fviços de tr-'lns-'

porte de 8.3..0' PaulO .para enta Capital, tem novas instala-'

ções com Fs-"-;tório e Depósitos a Avenida Henry Ford

N.o 386 � T 1 :,f ",8S N.os 93-3683 e 93-5445. Em Florianó

polis á Rue, Alvaro de Carvalho Xo 12, Telefone N.o 3.ti7,7.
\
\ 4-8·65

-------------------�------

A f)rpe de �,Qcsto
Dip !l/8 -'C mIt1ASCO DE ANIVERSA'RIO KA NOVA
SEDE

Dia lUB - ,H l';T_ R D.e:: CQNF�ATERNI7AÇÂO
Dia 14/8 - EAILZ DE AN:::VERS,\RIO - Inicio à!;! 23 ho
ras.

, SEDE BALNF.ARIA

OB�ERVACJ..o
Para RS fé "t . dos di� 14/8 e 21'8 - Reservas de mesas

J1:> �e('retr "'i;> dr:> Clube �NOVA SEDE).

/\S insrrjrõp<; 'lar.:> o brrile 'de Ani'lersário das IJ"ebutantes
1e'·p1j., rlÍ ;, ,. ç"� +'e1mente n0 dia 31 ne .iulho,
L",t8c n�'r'" (-, -'Tseõ e Jantar de Confraternização in�
,�.rjçfi( nn -ir. (' ;"lI'i'l (Nm'; Séde) e Bar do Clubp .

._- t -,----.�"-------------------------

BE"lefici:;- Yle"-'t,..., de Madeira, Esquadria e Artefatos
(1(-' c",-tl""';""<l. - "i'�,.,;,., �i",s soh módil1::l - 1:.,,,,m,,,,.f_c: MorlErr
'''.'' 'Y"� "p c"� "' .. c·1--, mentes - Alizares i'los mais v,aria·

dos ti.DOS.

Rua: Cc! Pedro Demoro, 1921 ,- Te!efone 2Z.97 E&;
Florianópolis

1

..

do".

ORADORES

.'

. .

'As vozes do palanque. res
pondíam víbrar.tes . aplau
sos. Prímeíro, ri vereador
Pedro Boeíng, depo�: o

denutado , feder9.'i Orlando
Bértolí, . em seruíãa, 'o .de
putado Dib Chorem, o can
didato Ivo .Sílveíra e o Pre
feito de Presír'ente Nerê'u,
sr. Aloísio Bec'chauser:

a

VIDAÍ. RAM:OS

"

Este munícípío também
não há. de falhar' a; Ivo Sil

veira, Vidal Ramos, que evo

C'1 o nome' honrado e ilus
tre '.do governante catari
nense. que executou a pri
meira r,efo,rma de, ensino
em SC, foi convocado à

praça pública para ouvir

'A frente dos populares

pcvo Ponte ém Três Barras

que esperavam a caravena,
estavam o Pre"eito Antônio
Goerdt, .

o vereador EVf'ldo
Boíng, presider te da Câ.-na
ra, () presidEm'e do diretó
rio pessedista, . sr. l'l!dro
B0ing e Outras personàli- .

dades.

-

Ao receber o deputado
Ivo Bilveira e seus acompa
nhantes' aos quais se in

corporaram também o ve

reador.. Ivo Knoll, de IRio
do Sul e o ex-deputado Air

ton Muller•. além dos pre
feitos,. parlamentares, mem

bros de diretórios partidá
rios' e outras figur.ll.s men

cionadas
.

no roteiro de
outros municípios, o Pre

feito. Valdemar Luiz. Capis
trano deu-lhes as boas vín

das, ém' nome da 'popula
ção iôcal..

sufragar Ivo e Rob_ertci, que
falaram ià multidão ;sob
constantes. e ruidosos aplau
sos,

.

Outros oradores também
se comunicaram com é P1Í
blico ituporanguese sob o

'calor cívico que tornava
menos rigorosa uma noite;
excessivamente \fria. O ex

deputado Airton Muller, o
. líder governista Dib Che

rem, o deputado joinvilen
se Jota Gonçalves, o sr. Jaí
.me Machado, do' IRASC e o

.

acadêmico' Péricles
.

Prade

disseram os demais discur-

uma palavra de esneranca,
a mensagem do otimismo

.
�o� .altos destifll;>s da uni

dar.l_e .feqerativa. flue. hOje,
dá exemplos ao' país.
E' bóniÍ:o

.

estar na praca
do povo, quando se pode
falar a êle, sem o .constran

gimento dos que o engo-

IMBUIA

ITUPORANGA '. to de honra de seu progra

ma, já que êle bem conhe
ce a luta de municípios que
se

. desdobram de muitas

r
---------------_._---

2 PROTEJA -seus

OLHOS'
'� l'/

use dculos �.
,

bem adoptados
.!

Com faixas por toda a

cidade, Ituporanga abriu

os braços a Ivo Silveira. A

braçou-o ,com. afeto cívico,
ovacionou-lhe o nome, car

regou-o em triunfo, do

meio da rua ao local do co

mício, à' sua chegada. Uma

das faixas dizia: com Ivo

e Roberto, unidos para a

vitória".
Roberto é o candidato a,

Prefeito, Roberto Schuh::na

cher. 'Outra figura presti
giosa é o, sr. Norberto Pe

dro Ludwig, em cuja resi�,'
·dência· se reakzou, à noite,
o grande oomícío. Há n1ais." .....,----__;-------__;-------------�

..

de 40 anos dedica-se às ati

vidades polítícas. E� descen

dente de um .dos desbrava

'dores de Ituporang'1. Foi

vereador e hoje é compo
nente do Conselho Fiscal

do diretório do PSD.

O prefeito atual' é o sr.

· João. Nicolau Sens; o pre- .-,

sidente da Câmara. de
.

Ve

readoresço sr. Itan'iar Sil

veira GoUlart;··
'

,

formas, para solucionar os

seus mais graves e urgen
tes, problemas.

COMICIO

Depois da visita à locali
dade de Rio dos Brugres ,e

da i...nauguração da ponte
de Três Barras, um dos co

micros mais vibrantes do

roteiro VALE DO ITAJAI

. IniciandO a série dê dis

cursos; 'ó' sr: Jaime ,Macha

do '(Esse' não' haver melhor

solúção' pâr� ti povo Imbuí

e�se',
.

do
"

qué conduzir ao',

PaláCio
,
do

.

Govêrno o ho

mem púb,liéo certo para o

lugar certo, 'Ivo .Silveira.

Apqs êste pronunciamen
to, o. deputado Orlando .Bér
t-ali 'Elxortou, que. não serâ
de' .um .

candidato; mas de
,

urna . cIDusa, 'por" conseguin
te; de' tbdoS os catsrínen
ses."': .

deu a medida (da dísposí
ção do pessedismo local em sos ..

ctenda,nos com exotidõo
,

suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD�RI'!O LABORATÓRIO

é.

,Emprêsa Editora
I

"0 ESTADO" ltda.
Rua, Cónseíheíro Mafra 160 - Tel. 3022 -. lJaixa Postal

139 -/ Endereço 'l'eleJn'áfico "ESTADO"

n�ETOR-GERENTE
Domingos Fernandés de Aqrúno -

REDAJ!QR-CHEFE
Antônio Fernf:\ndrr"do Amaral e Silva
DEPARTAMENT.O'DE ED�TÓR,IAL

Pedro Paulo Machado - OSV'll..I,do Melo

João Vaz Sepetiba -' Sergio Cost.a Ramos
A seguir� :eÍn nome do ma

gistérlo 'que 'tanto se tem

benefiéando, como valoriza

ção humana e profissional,
o profe�sor José Aldori

transIDitiu . a' certeza de que

IVQ,. como Celso, está pro

fundamente, afinado com

um' trabalho 'de constante

e ininteTrupt'1 assistência à

infância {em idade escolar

e . à 'mocidade do ciclo se

cundário.

A .. presidência do diretó

rio pessedista está entrague
ao sr. Robert Bernedt.
E' uma poderosa... fôrça

popular a serviço das can

didaturas de Ivo e Roberto.

PUBUCIDADE
Osmar Atitônio Schlindwein

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mal'iot
COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues CabraÍ-j;
Tito Caryalho, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar
Ilaldo Santiago, Doralécio SO&.1'es, Dr. Franci.soo Escobar

Filho, Zury ,Machado, LáEaro Bart010meu, A. Carlos Bri
to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá.
Jabes Garcia, Nelson Brascner, Jaime Mendes, Cyzama
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo
ra, Manuel Martins,' José Simeão de Souza, Se,bastião l'?e
ves, Johnny, Luiz Eugênia Livramento, José Guilherme

de Souza, Sra. Helena Caminha Borba, Valério. A. Sei

xas Nettó, Wilson Liborio Medeiros,

Comecará êsfe ":n35 a consfrur:ão do'
, ,

túmü�o perm5ntnfe de, Kenn'edy I

WASHINGTON (nEBE jacênclas da sppultura tem
•

PRESS) -- Deverá CO!1:e- porária' - disse o Depar •
çar em fins do corr'.mte tamento de ·Defesa. Sar?o.
mês a construção, no' C,'- construídos também uma.

mitério Nac;onal de ArFp.g· base de mármore e uma. ,
ton, do túmulo permanen- fonte de bronze para a i
te do PresideT1te John' F. chama eterna que ,,�m.Kennedy. O Departamento queimancl,o cO'1tinuamente
da Defesa anunciou. q·.ü�, na sfP:ultura do Pres'iden!e ,
para a realização do t,r;l- Kenne _'y, desde novc>mbro �
balho, foi concedido" �lm de 1963. O túreulo do Prê
coptrato de quase 1 mi- sidente Kennerly cont.iml9. ,
lhão e 500 mil dólares a atraindo grande número de ,
uma firma de const�'lc:.iw· pessnas Até esta data, cc:
de Washington.' "O h�inl!10 ca de 9 -.!llHhófs e 500 :,nil "
permanente será c01'lstruÍ- pessoas já desfilaram ante f
do numa colina que dJIUi- a sepultura do Presidente.na o Rio Potomac, nas ac:! . assassinado.

•
•
•
•

A Construtora Ferraz Cav'lJca:rlti S. 'A. nf'�essit.a admi-'_
til' auxiliares Clue seiam bons dalilógrafos e tenham has-

•tante prática de servicos gerais de escr�tório. Favor apre
sent�l·eTYl.- se, u�t"1 testes, no Escritório da Constntt0Ta d
na cidade de Tijucas. 3-8-63 ,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

'

•
•

-
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Auxmar de Escr�tório
:!-

REX-·t�ARf��_) E PATENTES

�genfe Ofid�' dê! Propriedade

?

Sala 3 Altos da Ca�a Nair - Floria·
Registro de ·marcas patentes de inven

ção nomes.' COmerCIaIS; t.('tulos de �tabeleci·
'llento insígnias fr::\�es de prnpnganna � mar.

> • ..ç > -_
". -. >. •

• .'

·

INAUGURAÇÃO DA PONTE

Reivindicação antiga dos

moradores da localidade de

Três, Barras, muitos já
descriam pudesse ela, um

di<:t, tornar-se efetiva reali

dade. A travessia êra feita

através de um rio caudalo

so, cheio de perigosa.s sur

presas.
Convênio entre o. Estado

· e a Prefeitura possibilitou
a construção ,da enorme

ponte de madeira, como o'

disse o Prefeito no ato

inaugural, a que estiveram

presente Ivo Silveira 'e Ro
berto Schuhmacher.
Ao responder, o sr. Ivo

Silveira disse'qüe .... o esfor

ço conjugado dos poderes
públicos estadual e m.uni
cipal se constituia em pon-

ASSINAT-URA .ANUAL Cr$ 10.00' - VENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇÃO NAO SE RESPOSABILIZA' PE
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA·'
DOS.

IVO

Um' pronunciamento de

alta ob,ietividade do candi

dato;, revelador de quanto
se 'cápaCitou de que govêr
nO organizado,. raCionalmen
te distribuido ao estudo de

equ�J?es
. especializadas é a

inarredável constante dos

nossos. dias. As sUaS metas

visam não só prosseguir um
esfÔrço louvável até aqui
voltado para o ( desenv0lvi

menta, como ampliá-lo, por
que' a . dinâmica !administra-

.

tiva· cria nov,as realidades.
�

REPRESENTAl\'"l'ES
P.,epresent?-ções A. S. Lara Ltda: Rio (GB) - Rua Sellllr

dor Dantas, 40 ,..- 50. andar - São Paulo - Rua Vitó

ria. 657 - conjunto, 32·.L Belo Horizonte - SIP - Rua
dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre -. PRO
PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
Anuncias mediante contrato de acôrdo com a tabela em

rigor.

----���--------------------��--

('

Trajano Sala 7 Fone 345012 -

INCORPORAÇ.\O AVA1,IAÇõES -. CONDOMINIOS

LOTEAMENTOS ADl\1INISTRAÇÃO
APARTAMENTOS EM CAl\ffiORlú

Super facilitado - Prontos para morar neste próximo verãó - .apenas poucos para vender

demais informações em nosso escritório.

WNDA' nE IMÓVEIS

Plantas e

RESIDENCIAS
Casa no centro - RUIl Alves de Brito·, n.o,73 Casarão to - Na Rua Olegário da SUlla Ramos N.o 434 - Vila

Sellhorial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependências. São João - Capoeiras
càsa no Agronômica: Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua Couselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou

.

re-

'.
- .Cas'l de Alvenaria de 5 X 13 mts, terreno medindo il sidencial - muito valorizado - casa de 3 salas

f-
3

X 33 'de fundos. Preço de ocasião: Cr$ 3.000.000., ou e� quartos cosinha e banheiro,

c6ndições li combinar. Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande
· Rua Engenheiro Max de' Souza 740 - Coqueiros - Pe- Casa de construção esmerada com 2 pávimentos
queria casa de Alvenaria construida em terreno triangu- Térreo: Varanda - amplo Living - Sala de Jantar -

lár com 20 metros de frente para a rua princip�l - Bar com '1dega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar

Preço especi<l..l de Cr$ 2.250.000. tos grandes - banheiro cOlúpleto - Terraço e ainda

Rua Antônio Carlos' Ferreira 40 - Logo depois do Pa- fora de casa construção com tanque Sanitário e

lácio da Agronômic'l - Bairro com casa de comercio quarto de empregada. - Area construida de 150 m2.

de todos os gêneros - 3 casas novas de madeira - Te- Casa de material nova - A Rua Joaquim Costa 23

mos preço para <iS 3 ou para cada em separarto a partir Agronômica - Com 72 m2 ---c e \habité-se ,de 2 meses.

de 1.500.000. Preco de ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi-
•

.� I

Casa e lotes na Lagôa da Conceição - No Retiro
Parte a vista e parte facilitado - Entrada a partir de

500.000. Saldo em até 20 meses.'

nar.

Rua do IANO Barreiros - Município de São 'Jose
Casa de madeira - pem

.

conservada � de apenas 2

de' anos - Terreno' todo cercwo - 'por apenas Cr$

I 2.500.000, ou em condições a combinar.

'la Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forrada - to

lorizável - Casa de alvenaria - cOnstrução esmera- da pintada, com água e luz, com 4 quartos � 2 salas -

da - com 2 salas'- 3 quartos - cosinha - .banheiro cona - cosinha - banheiro - Terreno todo mur�do -

completo - quarto de empTegada - gar'1ge ao lado Além de água encanada tem U!I).a excelente água de po

- Pflgamento: parte a vista. iÇO. - Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$ ., ..

'

Casa recém construida - aine::-; 0rh fase de .'1canamen- 3.500.000.

Box - No SuperMercado (Rodoviária) um box
3x4 mts.
Rua Santos Saraiva 56 - Estreito - Local muito

TERREN03 ,

Lotes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont ções.
.

· Lote� n.os 75 e 76 quadra 4 - Are'1 de cada 360 m2 - Avenida Santa Catarina - Lote 11.0 127 - Estreito -

Preço à vista Cr$ 300.000 ,a prazo a combinar Cr$ .... Lot.e de 10 metros de frente com 35 metros de fundos.

450.000. Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esquina de To

Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu bi'1s Barreto - lote bem plano, fácil de construir.

- Lot.es n.os 40 - 42 - e 44 -medindo 10x27 cada Bairro Santo Antônio -. Barreiros - lote de 360 m2.

lote. pot apenas Cr$ 600.000.

.Morro do Geraldo - Terreno de 2Ox18 mts. - Preço 'Ilua Professora Antonieta de Barros - Lotes de 207 m2

de ocasião. e a combinar. - Bairro Nossa Senhora de !<'átim'1.

Lotes entre Coqueiros 'e Estreito -- perto da Sub-Es- Rua Sãe Cristóvão - Coqve7os - terreno de 20xl0,50

tà.çãb Elétrica. - Vários lotes a pártir de Cr$

500.000,.
metr0s - bem junto á rádio da VARIG - Preço de .

- Com financiamento em até 40 meses. ocasião .

No Centro - Rua Alt�. Lamego 252 - Vastissimo .lo· Terrenos - Em Baheiros -- 2 lotes de terrenos,
·

tft com 43 mt.F:. de frente e área de 1.140 mZ --" EqUi.j medindo cada 10x34 mts. - cercados com. sarrafos -

'Ifl:!!enf;e a 3 lotes.' '

, Area total 680 m2 -"'por apenas G.rS 1.200.000...

Rua Antonieta de BRrros - 2 ótimos TAl're\'.os comi B:ürJ'o Bom Abrig'o - 2 oÚmos lotes bem junto á praia

tnagnffic,'1 vista panorâmica.- Lotes n.s 24 e 215 - com -,Na Rua Teófilo de Almeida - Vende-se os dois, pu

",12 'liie·�t6::qte e �5 de fundós ·cada. A Vista' ou em condi, somente um. Preço a combinar .

".' "

I': T
�'.

�'.'
.

1;��,*ji.,!::�,l;:';�'�-'�"-" �-�-':
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



a·
I
•

/

,
.

-.

III.- .:...._

nEDATOR: PEDRO PAULO MrtCHÁbo _ COI"ABORA DOR'f,S: l\.IAt]RY BORGES - GILBERTO

GILBERTO PAIVA - DECIO BOR.TOÚ,UZZI ABEL ARDO ABRAHAM ---' .MARC:!ELUS
NkHAS

._/ ,-

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

(. H. MãrtineUi - Jub�lfU de Ouro
, .

Come·morado Condi namente
Reportagem dei Abelardo
Abraham

so
. clube 'Multas vêzes, cori no apenas, comprar seis vido um churrasco que es-

tínuou Manfredo Rara o re barcos novos, recuperar teve suculento, acompanha

porter, eu Ninha da Praça itantos outros, compra r do de muita bebida. l'�o' pre

Quinze e de longe só· via uma lancha para treina- paro do fabuloso chucras
uma 'pessoa encostada na mento õas guarrríções, ad- co estiveram os marttne't-

p parede .cm_.: n�'�de','''''-"e'' -quil"lr-êUmI. IDa'qni.n-:l> dl"·e3""""-r:c�-N��· h!Tna--e P:ltth?�
eu dizia para 'êle;' Elpidio, creve1', remoçlelou os aw- S:;,".tos acompanhados ele

nós estamos ma,l. E êle re jamentos do'S remadore;; e . perto peJo' ns,o mer;Qs (lu':::).

truoav-a para mim: �ic.n- por fim começou as novas te martinrllino Fe,lix ZP

f.redo, enquanto eu viver o obra do clube. Como ,;;e ob gui.ni cI elemento, femi'1iwl
Martin�lli não fliõ'Chn.:ra. as serva, Narbal Vilellg, Lep.1 tambcnl esteve pre:�e:!1tlJ,
suas portas�'. Passágem do trabalhado incansàvel:!11(;11- realçando a festa mar tine

Martirielli que IVIanf;'pcl0 te I pelo seu clubê pro�u- lina, A sed'e do dll1-:e loi

recorda com os olhos chel- rando atualizar e enri."lH'- visitada ·no .sábado e do

as de' lágrimas, .como .

qUê 'cer o seu patrimônio. Para
. mingc,.,.numa prova eVlden

compensado pelas pahvras bens ao Nar]J,aL E!l:). segu:- te do prestígio de ql!'l e;oO:_<l

de Elpídio, .. o Martineili da falou e Dr. Ary Pereira o Martinel]i entre os e3;;,r

não morreu. e êle ::tÍ e.,;tá· Olivei.ra, que, E111 nome tistas de nossa �a.pital., A

cheio de· vidà paq 3. feÚ- da. FASC, do C81,3e1110 Regi nova diretoria martirLei.��

cidade de todos nós.
.

SRo anal de Despo:"tos e no Lt- na está assim constitui.::8:

No dia 31 de Julh,) de
1915 foi ,'fundado. em nOSSa

capital o C.N:
'-

Frãi1cisco
.' Madinelli, uma das maio
res glórias (O remo rb nos

so Estado ,e por que' :lão

dize:r, do Brasn. '3ábad0.
último, dia 31 de Julho' ,le
1965 êle completou cincoen
ta anos de bons se,\'iços
prestados ao nosso 'E�tG.dc.
e aQ Brasil. Foram -cínCOeõ.1
ta ànos' de lutas, de .s;.(erifí
cio, de abnegação e de a;_
mar à bandeira madinel
lina. Para um cronista da
atualidade é difícil dizer I)

passagens assim q1.13 s'e de
que foi o Martinelli ppstes

vem recordàr, paxa "e '3<1,

cincqe1:_ta anos, mas aí es
bel' como eram o;; hOU1.éX!S

!ão e�critas em paginaR de de antigament�, :::Ol.'a,Íosos
JornaIS e trofeus ·toda a volunta'riosos com urm;, fi
sua puj��a .8": (fl�, s.au,_, Y!�lor ",_' :-t>l'a de �fàze� invda a IT1111'
Pelo Martmelll .passa�1A ta· gente. E assim foi a
verdadeiros hom�íts do es-

ra Tênis Clube, �:" Nmg!'8,-

com

no passado, com Ln�3 G""

car de C?orvalho. Ma 'líre,�o
Leite (velhos mas ahda 111
tando �pelo clubE.) Narbal

.

Vilella, Ranulfo Neves, Jo

bel FUTtado, SalvaP.or: Viei
ra·e lI'uites outroft'i!lo pre
ser't9 ',S que.. fizeram. e fa
Z,-l'n do Martinelli uma

v':.rdadeira fôrça remística
dentro do Brasil. Para €::e
e para toçios os marti.neli
nos e departámento esp 1!:

tivo do Estado de�eja 'JS

melhores e mais 'Sinceros
votos. de 'uma continuidaue

seplpre crescente do p:wi
lhão 'ruhro-neg{o d�!ltro
do esporte nacional.

Deus,' dizer do, hO�jE f)

80 quúldo Martinelli

feste.iando
' cincoenta

de vida.
...../ Sodedarle dos Atiradores de

FloriánópoJ is
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,
,

Jr'G'J8 EIiT'r':r�J:'os
.

. F:g'l.leirepse 7' x Post::il ,O'
Avaí .3 x Paula- Ra.':nD'3 '2

CLA8SIFf-CA'ç�o
10. lugar '_ AVAL

jôs'O _ 1 vitória .:_ 2 pon
tos ga'1hos O ponto nerdi-

,

rio _ 3 tentos a favor
2 tentos contra, Saldo: 1

tento.
Ia. lugar :t<"'IGUEI-

REN'SE _ 1 jogo. ,- 1 vito
ria _ 2· pontos ganhos -"

O ponto perdido � 7 �2r:

tos a favor _ O tento con

tra Saldo: 7 tentos.
20 lugar _ PAULA nA

MOS' _ 1 jogo - 1 .derr:i
ta. -- Q nr-rito ganho 2 pon
tos perdidos - 2 tentos a

ravor -' 3 tentos
Deficit: 1 tento.

20. lugar - POSTAL' TE

LEGRAFIÇO - i Jogü '

dqrot2'"! --. O ponto ganho
2 ':p'Ontos"pêrdidos - 0 ten

to a favor _ 7 tentos con

tra: Deficit: 7 tentos.

contra.

ARTILHEIROS
lo. h!gar -- pauliSb;- � {lo

Figueirel}se, com 4 t.mto5.

----- -._---

Por: ARE.

.'

1

ARQUEIROS
Vazado' 7 vezes

da Postal

Vazado 3 vezes

do Paula' Ramos
,

�: Gu:il'á.

.Seguirá ainda esta S'3 -

.

tamos que Joinville 1)('(h��·�·
maDa para a me -:che:::ter forpecer para a sel�r:io o

ca.tariu:l1se o téc);)l.") da double e um quatro f-!Ja
FM3C que Daf[ueh clda- trão, suj.ei':cs natura:mu"
de irá o,p,"'õ'rvar cu'rlyJosa- te a. uma' eliminatórh ro."

mente quqJ ou quais os' os conjuntos ela, capitaj
conjuntos que O' Car:ho'" ,?, que ·proX'·avelm:nte Sll:1ei>:'

pÓderá apresê."tar I p,'1:<1. Í1>í h�Q'('. COYltlldo. é 0'11"

compor a sileçà.? C'3C·ari- Pl1P':'o ,�''''''l Que os -roinvil-.
nense' dé remo para. (1' pró 18''''�s :;). noubie .são· f�wo"

Vazado 2 vêzes - Joãozi-

nhô, do Avaí
.

Invicto - ,Tocely e F;r}!'on,
do Figueirense.

ARBITROS Qli'"E
FUNCIONARAM
1 VeZ � Nilo Silv.a e

vano Alves.

PROXIlVrOS JOGOS
Raie - Avaí x Posta! Tete

g.ráfico
Amanhã _ Figueirans e x

Paula Ramos

Sábado - .Avaí x ·Fig:.1d
rense

Domingo - Postal
fico 'x' ·Paula Rames

.1'iJfl�'.Y'ri':l 'T'a'la!{ e Orh''?l

trr'\1'2 rle.s ::if]lllente sedio

r�;'rr� uàC:Gs. NQ . caso (h

qua t� S-T'a trã0
.

1. C'oha
muda de h!,ura. pO'5 SI1.
vei'ra po

_,eri erga.r i.Z'ê'.!.' um

grande cm�jtl�,fo aCl'li na

capital f' '1''0
..

,('",1' ao N',ljl;n
+ o .... ..., ,'1,",�, �. '�� "'.S", ,}t:l :"1PS' f:_ .....

c�" lI·h

v,... 't:u:-floel

mos ao ass1.\nto.

\ .

----.�-------.--_._-- --- -_._------

F. C. F. S.: Reún�ã.o Hoje
Na. noite de hoje . 9. :ii

retoria da Fe:1eração Cata

rinense de Futebol rl.e Sa

lão e demais inter8.\lsa,dos
e�tarão re:unidps na sede

da entidade de amadorlsia

para debaterem assllnto re

lacionados com a f:lr.ma-
__ • .L _

ção da seleção floriano�o

�ttana que disputará cem

a de Joinville, o direto oe

representar Santa Catari··
na I_J.as i eliniilnatórias de
São Paulo, pelo eam);)p.ona
to brasileiro da modalida
de:

.

'''�1e�hcr ele três" entre florisnopo
Ht�nos e Jo�nv'lenses

A Fed€I'?-ção Catarinense
de Futebol IGe Salão deb
diu. que devido a' exigmdn, ..
de de' fempo, sõmen�e �i1l9S
seleçõEs serão forma-:'a,s pa
ra disputarem entre:;i fJ

direito dE' viajar até São

I:'aulo onde lutarão em b'J.s

ca da classificação, ;J21'�s
--_--------
-- ---_-----

elimiT"íttórias do caro,pcima
to hra:sileiro saloni§t�.
. Assim' é que rlor'anópo�
lise e Joinville, ef;tarão prf'
liando 'nos dias 14 e 15. pró
ximos, 'em três o.ortumda
des: pela manh,ã e à noi':'
te.

_�

>�

móquanc'o.da ínauguraçâo
CiO certame O Pos .al rp"lG:OU

não .iJOE3U�.!.· time capf?�.-, � ...:.::

atuar de igual com c� d(,

mais concorrentes, in clusi-

.r3.1']1 redon 1:"I,J11ê ...;:C
. -

hesperam 11',0 V8, _'1,

.

C3CE1' logo mars.

811·

Dois bons encontros mar

ca::'a' tabela do Campeona
to Estadual de Futebol. Zo
na um, para as norte-s de

hoje e amanhã, te(ldo' por
Ioeal n estádio "Adolfo K,cn'
dEP". _

Hoje; com inicio à,') 21

horas, bater-se-âo A vaí e

Postal Telegráfico, devendo
o "Leão 'ela' Ilha" levar a

melhor, já que a disparida
de' de forcas é um fato ir

retorquivfl.
O Campeão invicto. do

Turno de . classtracacão,
que domingo estreou no

Campeonato derrotando
sensacionalmente' a Paula
Ramos após estar par du
as vêzes levando a pior. é
o favorito na proporcão

'

de 5 para L esperando-se
que logo mais venha a COD

tar com Luízinho, M'wóm
e Mário, que fizer-lLl falia
ao time na peleja cem os

paulaip-os. Completo (.' .'\

vaí, outra coisa :ü'J terá
° Postal senão resistir com

todas a!" ):;U3S fnrça.o p!'lrs
evitar nova goleada. C0n',ra

O.Figuei:rense sábado últí-

ve o Paula l'l.'l,m,G 'T'J

2.ClJ.aIÍ.l os postalístas
CO.:' tia, o l' susir::. -!8 t·

FIGUELP..EN2E

------;��.....,.--�.� .....;�

"-�"�m'.,. ros do ·C...;�n�",,,,'!'"\ ...�lOI�'·q �. 'I\.!f ···�R ""2" f'·���H ...\; ;.
'CoS II: ê:-o'J ,� .:t-:.l,.t j";;'�'Jj��� �

Fç,J�d5'1?1 (1." 7�.'n.�;:'l)".r:.,'_"Ij':1".��..itu .
�""'.c ,,$->1 .• 1

20: [ugar -'- p'Z?GirJ L'· l, do
Paula' 'RãàlOS, com 2' tsn-
tos.

.

. �o. '-lúgar - Birâ, .Hdi
nho , e iZézinho, !"lo Fip.·uei
rense e. Cavallazzí, Rt';5frio
e

. Tonírrhe, do AV'aÍ,' e'1-TI1 1

tento.
1( P!}-jjLA R.li110S
A equipe do Paula Ra-

mos, qu: tão bem se Cf;H

duzíu contra o Avaí, ernbo

·

ra perdendo por 3 x 2, vai

esquadrão (:o F'Lg:J.clr.(�;::$t�
g'cleador de Postal por 7 )

o.
uma grande peleja qu

o público por certo não qUi
r _ �....._ _J[i'u.8f, {leV2n�lO o 25"',

tád.o ::a Praia de F')"3, oic

rrcer um aspecto J.ifcY2'lt,

com, todas, as suas depen
dcncías tomadas pelos af;'

cionadcs que ir;;n \lO.ré-tr

(,(II" ae �cuperClaS

eotejadores,
A��arden1os

, Embora ainda este:a-

A Féderação Cata,'i'1.l'(js,"

de Futebol de Salão, atr'1-

vés de sua seeretarÍ':l .. \'.:'m

de comi.micar. a impren:>s>
de que a rodada do ce�ta. ..

me salonista da ilha, deter
minada pela tabela !:Ia,'tl a

noite de sexta-feira, ,I'Jl Eí,l.

tecipada para' a noite c: '-'

hoje.
Desta forma, os ('()teill'�

Bam:r:ncJ.us x RG!:J.0viéir;o
e Industrial x Cruze�r.1 .. se

rão desdobrados quarta ie;.

ra à noite DO estádio San

ta Catarira, com H:.Íci0

prevIsto para às 20,ü0 ho-

ras.

- I

G;L8E�TO
PlliVA

ta.s Esporti 70S de Santa

('a;ari�'a Desde que Lajr
uma chapa e:acabe"arl·a p

b. dupla Jorge e Dalmirc· �

sejamos chamado� a ",' ,1.\

:rão teremrs dúvir'as. "Ir)

sufragar não Só pelo ex

tracrdin;iriQ tinó ad'Yl)üs

tr?tivo ,'a' dupla mas, e",

pscialmente. vis�mdo o prr

.' _�'i�(J da entidade q',lS

cOl;grega os que falam e e:

creveffi sohre às várias lõ;,'

t!v!cJ.ades esportivas E'li'.

Santa Catarina. H;á m·,üt.a
não víamos, na presir:leYlcia
à:; nossa entidade, 8.,:h(_i
nidraderes do quilate de

Jorge Cherem e D;:\I'11ir.)
Mafra. Ni'i1J queremos, com

essa afirlYl a�ão, men03prp�
"'8 r ? n" 0.êrY: ais colegas ��1�

." - ""."ra de nl'e..;:�
c]!vo ?. .'1_CFSG. J\1:as a real,cta
de qU2 :�2.S m9.cs de cer

tos cclegas a nossa �r rida
ce caiu no Esquecimento
oú.bI:co. Nem nós, cr )Y1;.s'

· tás esportivos tinh.1Jl1of:j
certeza da' Existêncià ae

nflssa entidade

PresiGept�. I'"Tar�al 11:i.lc:í!a;
v, ';e .l.,ui� O·8C?_.': de C3,r�Hl.-

tulava com iüart;incili 1
. ,

R lf N110; 20.. vice, anu:') 8-
nela p'a,S8?g'�1ll do .'leu J'.l-

, � ve_:; 3, v!ce Alberto Go"-c:al
bileu de Ouro, faz.sn10 vo-

ves do ·Santos; 10.. ser.re..

tos de crescentes vir,6ri.a;;
tário Jobel Furtado; 20:

para G· clube, O sen:!:!,,! �l ;,,:cret�i.-io· Evaldo Nenrem _ x.imo campeo�:atp bnuJlbj.-

n�,.:�.·;.. IVm.,.1!a re.presel1taf,\7�O berg; )0. tesoureiro 8:,!-�v;,;,- ro ele remo. Caso lVlanrel

porte, alguns hoje já infe- Marticelli. Ciube da 1'8.(,::'1 o

J..�$.�,'.!jiiO
de Eduea,cf.lo to Vieira; Comissãb Fiscal Silvc'-n vt'l'ifi�ue l',eais'

lizmentc desaparecidos. ci� da traoição, mais leal .:!I)m e a;\.�
.
se, també!Il falou

Marifredp Lei�,;� Milton PCSS'.bHiÜ./:f�;>:�� p.!gum
tros grandes homeng pú- os �eus adversários, rcspet- e, c�, ··at.ulou-se C0i11 ()

Lemkul, José Tolent�no �e CG.r.�tP'''tD �iê'hceirensê :irá.
blicos e alguns mais' J11(1des tando s�mpre a vitó,'l:l d� ,1Iartinelli pelo seu .TL,bileu

Souza, HomêDS como }\�"�, , P2'tuni'l11ente orgariZfll' �l:n

tos, ·po.re'm·· t'o'do" ."l�'" SOli- sel'S antagonistas. P0r�(J,n- :''@ieOuro.Porfimfalouodt·u - _u ' , c. guel Savas, Libório Sf)Hc)tli programa '.e -remamcnro

beI'am defender e ......
·

"nrfl-r to, naàa m.ais natural .del" remador Edy Tremell que,- lf! 1 b I
.

dr'
,.. '1'.l·J

•
• . " A rec O Be o, A ê ar ,,0 .. ;","'1' para os r�m a

-

ores JC::""'-
a, bandel'ra do C.N. F�atl('.l·S (lue COY_11emorar festivame:i. em �.n,6l,:n..c:P:.' ;.:'.�o. '.,.1:>.

..

'

.. 1.'?,o·..·.Lüz, de-' ,. '''o ,""." .'

, �:·�7. Roberto Olivei.ra. I�!I§'�y Br,hlillenses .E' pensamento C;"�

co MartinellL Por tã(l mag te tão grata e cari_'1hú�a sejou "á6 Martinelli na P&,S sil, ACioli Vieira,' R".bens Ma�é)el SilVeira ü'· 'l Jo;n

nífioa e honrosa data" 0 _ ,.o.ata. Narbal Vilella, atu:t1 sagym do SeU Jubileu di.';
Rego. Seerr:a Martins: ;f.I:1i-· ville p.elo meno�. umas tres

M t· 1"
- ;,'"

. �":�p�.' residértté," 'fez' CU:'UD.í:fr· Ouro; os ,·'Votos síQ-G,c,rbs·. t/f' '
..

'
'.

.

ar me 11 nao a POut'rLl . - "dro qcuza e·._.t!:tr.tkÓS" o;,:jJtl'O"; vezes para ver O· andaUlC-1.1

deixar esquecida. E n2.o n. um programa a altura. das seu co-irmão de re,Y�o. Em.

deixou. Comemorou o seu tradiçÕEs martinelinas. ;Sã-. seguida foi servido 1-:':11 co

Jubileu de Ouro com gran bado. dia 31 as 16 ho.,:as foi quetel aos presentes. No

des feslJividades, fazendo serYid'o à imprensa falada·· galpão do Martinelli :: li r.o

voltar aos seus galpões a-. e escrita. da nossa c!lpit�1.1 10:'3 d.o um standard

queles velhos b�talhactores um coquetel. Estiveram pre d;ver�rs recortEs ce jn:'nais

ma,rtinelinos relembrando sentes,' o repres6ntaatc do fotografias rios novos f' V',�-

,
. para si aqueles feitos �ràn Almirante do Quinto I.':s:;;': lhos temado;rs do c]nl]r; 'l

diosos em que' tomavam to Naval , o repres�ntar!te toclos os frofeus C0!1;lt1iS! 8.-

;_!<" parte. Foi uma v�r�hcJeira do Ser.rctárjo ce Ed'lCa,çã'J des pelo Martinelli. No dn-

festa de congra<oa'11"r,�0 f)S € Cu!tura, o presidente ja. mingo houve uma g7ande

portivo, aonde se viu claro F:\SC, o presidente em p:- crhurrascada oferecida pe-

a grandiosioade do pavi- xercício d? ACESC, etc. la diretoria. Muito suges-

lhão martinelino. H0men'S tiva a eJ\posição qu�' têye
de ontEm e ele hO'Je, innÍJ.· Falaram na oport'lnida.., 'como organizad.or o gran'

nados num só pe11SamCn,To f1(, diversos oradores pela de martinellino Luiz Os':ar

com os olhos voltada., p,;;'::;. ordem: Narbal Vilella co- de Carvalho aos club?·3 cu-

1�03- .11mnicando a eleição da irmãos e convidados. Pela

está nova diretoria passou cs manhã foram soltados :m. .i

anos trabalhos da mesa p9.ra o tos. fogos e ao mei.o dia ser.
- senhor Luiz o. de Carvalho
que em breves palavras dis'

Escutei Luiz rul:ar de se da sua imensa satisfa

Carvalho, Manfredo Leâte. ção de poder diZe.! algumas

Miguel Savas e tantos onO!' palavras aos presentes, _pa
tros a dizerem e contarem - lavras de fé nos destmos

os seus sucessos e as suas' do' Martinelli, e que se
..sP:.-:J.

.

vitórias, como que quel'en- tia oompletamente Lehz Pelo preserite fic"lm convop.ados os senhores s6cior C
-

�., A h ,-

.

do reviver o passado.' Man. realizado no esporte. por- para a Assembléia Geral Ordinária a realiz"l.r-se na sec' ,QnVOrBlran , .....a'F'
.

m""'.n� a'
fredo Leite conversando co que via o seu Martinp.lli desta Sflcied::lde, na forma do artigo 34, alínea ""l." ê art. A convooação, dos jogada trasj)f;'ll'O, deverá sair na

migo' diss,o: "Aquele ho- cada VflZ mais �orte � gran go. 35, dos Est:;ttntos, no dia 9 (nQv�) .de agõstd do cor- res vis�ndo a formacão do )l1a'l::bã· de quintlt-feirí),. Tp

mem que está alí (Ql!:1<l UJll dioBO .. � segUIda falou o rente· ano, com início às 20 horas: com a seguinte ordem selec,io]1ado
.

f!i.11:-1al1ou')1it<),� davin., sabo-se por an�eci;'

retrato na parede) merece presidenfia do çlube, Nar- do dia: no. de futebol de sali'i0 :rúe r8ci'i,o ('ue Fausto , Btazoto

e deve !ler lembrado camo baI' VUella, que
,

ag;rade��.u 1.0) -. F!1,,1,-.e;!,,\ dos membros :do Conse�o' DeliberaU ,disputará com 'a_ r' e J ')) �1- A.{3,ur'J!o, Chiquinha, ll!Fioo.
Oi' lthm das maiores marlinelh fi, presença çle tOd01>,.3. fez vo e seus suplentes �m€, o direito .de ir d'é Cal)r�ra,. Alberto, Goni:lchol

;�Ôs de todos' os tel1190�:por ,11111
•. r�:at<,>' rapidQ' do .'i_eu 2.0) - Assuntos de interêsse geral . .

São Patllo; participar :ri3.S li, s.ão non\es cotados à
......

";\·eJ.1.fr.enteQ' ..
· \ g�9i.';0:p!rp.TIeIr�"l\l1P cie· ,.�',l�tM, '

.. Fl:(:)r�anópp�il>',2,?:d.e.julho. d�,,1965 !, . .f elhninat�riâS dg. slll,;.. clonvoC:;tção.
. ", " '

.. :.
\ ' '. , .. , .

'ç� �''lJ1U.e.,.. "�,,..� Arnl)... :, W,fr l?residente�"
.. _.- ,-- .-- --,

.�ítís .Co� V:".
'

ap�,c�!'.t>
.

����bsb.:.i:.iij_-_�E__Jgfl:�LL..__'_:L_�:.i2��Eu±±_'_��:·::":'�-·-2;:;�;:c.·".::.c�",:,,��:,�,(�·\/��,,�;�j��:;t "�.-� _._ ,- '�',. .

----�-,-- - __
. ---

'M1anoel' Sirveira :8m Jo:nvill�
,

-
.

ObS'arVãCÕeS
to do treinamento que :le
irf\, eSQuemat,izar. Nós que

1111Uamos no ·remo acrecl.i' -----------

,

mos um tanto distant.e ele

próximo pleito, somos íúr

ça:los a admitir que 1. riu

pla Jorge-Dalmiro 8e�a (i'l>l.

se Que insnbstituíyel :-a

8.dminisbração da Assocla.,.

ção e,os Cronjsta s FS�1,)l'ti
vos de Santa Catal'�::O[l. To

dos sabem, lJdrrme 1'ão é

segredo para ninguém, q,Je

jamais silenciei diante rt�
csrtos a.contecimentos (�ue
occrreram nas adminis

trar:;õss a l)t�riores de ;10:>

sa entidàde de cleEise. Po

rém .. desde que assu:ni'l a

presidêrcia (' brjlha'1te flJl

vogado e V�,b1"9,·;'t.e jür�lMlls
ta Jorge Ch'21'C:�11 F-'1.·!·':.S

forçados a siIe:,("; 'r:�·

laborar com sua G' .',-:"'J"

tração não por lT!êci') . �

simplesmente, por :�avc"
êle se transforma"o �m

um dos mais perfeitos. pre
,/ sidel"tes dos últimos anos.

Tanto que foi reelei.to e

levou para à vice presi.den
cia dá ACESC, um nu <';0

que merece igualmimte .,

nesso respeito, aprêc.o e

admiração pelos inúmeros

servíços prestados a f>Tltida
de. Falamos de Da'm'1:o
Mafra que ao que pa�ece
herdou de Jorge Chel'eli1 o

tino adminIstrativo. Tent0

que é o atual presidente t:.m

exercícIo da entidade, já
que Jorge tem,poràr!amen
te, afastou-se do cargo por
motivos funcionaIs. Náo é
de no!3SO feito elogiltl" a

qllam... �uer Que seja, mas

não poderíamos deixg,c de
�tecer .. algumas consitlel'a-

cóes a atual administração
J. "

• �';, \
.

Àa �sodaçã.o. 4�s' GJ;Ol,1is:'
.

Só agora COIl). Jorge Che�
· rem e Dalmiro Mafr'� ª
frente dos destinos admi-
nistrativos da mesma

foi pm:sívrl av�rjguar
à e"" titlarlr , embora �<1:fl, eh
'firul 'ades alnda sc1)>,p'nve.
Motivo pelo qual aehg,mos
.iusto inic'sr de""'e �'Í IlU1f

campanha visando a ree

leição da dupla que, atua
m'3nte, el"'contra-se a treI
te. dos destinos da entido.·
tie e QUe. a�ml·o e

lã permaneçam por

tempo são os nossas

jos.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



u
Jcvens diBfijrr:anaurânç)�m
111 a n i f e' 8·tO 'de". apôio
candidatura 'IvQ
ii. cruzada cívíea em

pró1 d.a vitória do povo
nas eleições' de. 3 de outu-

9!'Q ganha aprec;iável re

tÔr:ç0 com a partlcipa*
'do" Movírnénto M:óctd4de�' e

'", '

�----- ---- ....._-----

Vibração na Cony.;a(1ção de
�

Bom: 'Refi ru-'
..

'
.

o PSD tan-ou 1T' . .- O sr, Arno' Oscar. l.\Xeyer
candidato a Prefeito, desta 'disputará as! preferências

.

feita rio 'município de Bom do . eleitorado de Bom Re

Eetiro, .ao reunir a sua tiro, nas eleições' -de .três

C;nvenção no, dia de aO. de outubro. O candidato 'à

mingo: sob a presIdência Prafàitura daquela
.

cidade.
do vereador 'Jair Phíllipí, teve seu nome> bastante.
nOS salões da SocIedade aplaudido 'no r�into' do

Recreativa Planalto. Além 6onc�ave' pess�ista,· da'

<, dos convencíonaís, acha- mesma 'forma .como o to

vara-se. presentes os PI'e- rarn ; os' nomes de IvO Sil

:feítns de Imbuía e Alfredo 'Vtiro' e ��:�1sc� Dall'Igna,
W::tq;nJ";� _ 1'8S'1(d.fi�"'l1ent.�., ". mscunsos
srs, Waldemíro Luiz, Çàpís- Fízer.<:tm uso cj.a palavra,
trano e. A}fredo t , w�gner, pela ordem: vereador Rei

J,únior; . 'o presidente do neíro GQed�'.·t;', dr. Zsny
-PSD do rnunícmío de. Pé- Gonzaga, representante do

trolândta, sr. Olivéh'l\ ·da Diretório Regional do � PSD;
Silva Lassa; o caI?_didato, a Á J'lcad.ênuoo Pedro Melo: 'em
PÍ'efeito de Ituporl.l.nga, sr.'; nome do Préfeito e do

'. ". .

ROl':,et;to ,Schulmlacher, C'c. �SD .l�geanos; sr. Jayme

.�e.tJutad?' paUlO,' :Pr���.

('I�' '!.Iacha:? (Toco); deputa
·(ir. Zany Gonzaga, \0 ·aCR- '. .\Q Faulo Preis, repre.sen-
c1.õmico Pedro M�W, ldé L<' '1do os carldidíÜti.lS. a Go-

�es e o" SI': Jayme Maçh'
.

'}'11ad.or. e Vic-e-Góvert',a-
do (Toéo).· . '. -'1' e Ó cilncUqato a Pre-

. LANÇAl',IENTQ .leito l\rno Oscar Meyer.
"

,
____M.

•

_

Fom. "un erlY�ã') no di? �r)

de ialh,.., õrir,Êí,o i
de grande

circulllf"·ão ri!'!,' Gu"'nabara e·

\,
no paf§.· o "Diário Cario

'<:'1'1". t.�"e C0n."idera"ões a

res''1eit,n do n1eito de outll-

situaqão nos 11- Estados,
"1nde .haverli eleição de Go

vernil,iw, ,

uEm Se,nt'l Catarina, diz

',aq1_lele mlftut,ino, o prová
vel vencedo:i: vem também

com "o :aval ç1e um outro
estima pre

Governa;:J.or
nes-se(H�ta d?"

,
seu

:)ol.ítico, descreve a sidend.al --:- o

CelsQ . Ram.os".

.....à� .

;

Silveirá
DllJllocracla Pró Ivo SUvet-

ra, l$.�O, através. de vi

brante. manüesto, há al-

gumas semanas, coorde-
m ndo a fimd�ç;',c de nü

clecs em outras cidades ca- :

tarínenses, elementos 'seus'
estiveram em' Jaraguá do

Sul; Blumenau 'e ltajai.
Nas duas primeiras, acer

teu-se
.

de' ímedíato o fun
cionamento daquele Movi�
mente. Em Jaraguá' condu
zí-lo-ão para o díalõgo' al-
( to

<

e direto
.

com o povo
Antonio pradi 'e Jamiro

Wiest; em Blumenau, Onll
do Sa11es,' que é o presi
dente

.

da .tÜa. M.o�a dg
PBP e Pedro de I'Cárv?lho,
S.ecretáiió daaueíe grupo
de ·n.cão política.
Em - Itajaí, os

.

contatos'
resultaram tarnbém

:

provei
tosos, devendo o

. núcleo
daquela cidade pr,Qiana sei:

in"t,)'llado na próxima visi

ta dos" coorden"ldores' 'es

taduais. Em Ità.i�,L: llS'
'

de
marches ini(�iais fizer:<lm-se
com DalmQ Fermtnela,.. e

Milton Ribeiro da Luz.

O Mani'fesf0 'la�"aCi� �
L� Movimento diz a certa
altura:

\
'

"Os iovens cat�rinem;es,
que tiveram. em CET"�O
F.f\MOR 11"'1 raro exemnlo '

,
.

de :honestid"de e pondera
"ii" "":he""'" ('Iue af) .ef;colher
IVO SILVEIRA. não: �nm.a
ram anen<1S suas eJ.ooi\e�-

•

I
•

I
,.

. tes qualidades_ morai�. mas.
a.cima de tu�o; seus recur

sos de' hábil tri,buno, seu

tenmer!:Ímento se�erio, su�

enérgi.ca dl,sposir;ão, n�te
às

.

p,(lyersidades, c
seu raci(j.·

c'nio e.fíciente:\,an re<;'llver

expressivos problemas.'"

�... I·' t
' ,·:tó.ri� de' sr. K::m :ler Re'.s à burla ve�i- �

L;'eSenVOiVtmen O ";.�a(1t� nos estatutos do partido, que /1
f

-

:orQ;)·Jf:). hlals "'de duas procurações �?r ti'M.M, .

convencIonal, á�irmando .que, W prO�es� I
80 de subst<lbeiecimento verifif'rd0 . n� ,

"

. nonvenção. houve uma pessoa que sub:;Ui�' i
beleceu 16 documentos. Ao reesmo �eín.-,

A VERDADE DOS FATOS

:.J PR?

Fn-ando ont_em a est'l coluna, o Pra
s!den';e do PR? em S<.mta Cata inJ.,.·sr.

I
Ja.de Magalh�5,es, dec.'arou que o s:;u p ,1'

'l tido 'i'está cc:mpletamente uriidJ ém tôr-

no do nome do deputaq.o Ívo Silveira".

I ,"Mais unido do que nunc'l", cont.nuou,

I
"e tanto assim que, logo após o. en er-

ramento da conven.çâó,. todos os con.en-' .

d B
.

I cionais perrepístas reLrn�;r3rn às suas Síli�o��::t��ásu�:�:�:ir: e o����� c:
regiões, a fim de lan;ar-se na ;uta e di- nciro. de LoyolJ.t,· que hoje, dentro do seu

I nD.miz'u· com. ainda mais ênfase a cam- partido,;' colocàm·se· c::.ntra uma dec:são;.!íI pan.ha· da nossa A.iknça". "De �esto", afl .' a seu ,'Ver, ilegítL71fa e cOIftrárj.a aos seus

r;,.o1.1, "nos�a, unidade é tão :vIgOl'Gsa q'-;le. 2ltos prJ,ncipios.
DS IZ',esmos ·comp:::nhe:rJ& aue se incli-

navam pal'a urn acôrdo corri �<i 9POS:.çfj.ô,
.

A POSlÇAO DE MONTOko
/ foram os que d/Pots saudaram o deputa
do Ivo Silveira, rCJon1;ll;CBndo-q "'€.cmo
cllndidato vitorioso".

Disse que ápeMs tinha a ,l'1;Ucnt8f a

presença de alguns deputados .e ,mem
bros de certa agremiàção. em tOnda : no

locai da convenção do PRP, protut�do
cabalar votos, "d que me o'brigou, p:>r
du'ls v�zes, a m�nd2r evacuar o' rec�t.)".

BHASfLIO E LOYOLA

- 'Afinnou que. estão sendo dit'\s muUas

inverdades a tespeito da posiçãl} do ·sr.
Frauco Ml)ntf)ro. "'Fu e me m"n�emos

perfeita idenjida,de de pónbs de vista e,

se aqui, coní.p�receu,. foi atendendo o I
conVite dêste seu velho amigo".

;lo * '"

tO PDC

l\ssessor do Onvêroo diz a verda'de

',OI �tós da A11an
ça soctàt· Trabàihista e "Po.,
p1J.llir·' ao· govêrno do Es

- tado, 'deputados IVGJ Silvei
\.n .. lõ'·"'1�iseo Dall'Igna,
IlUé, �CJ8, ;�gunda feira' se

·

ed�(!)ntram· na: região oeste,
'risitaram no dia de ontem
O'S .. muníeípíos .

de Saudade,
Cunha Porã, Maravilha,
Modêlo e Pínhalztrrho.: mi
de grande .,comícis foi rea

lt.ndo em praça �blica,

cOnta� ootil a

de al�s pr6é:)e�
. da região.

de repereusslo do m�-
f..to 1an�do pelo .

Sena
dor Brasítio 'Celestino de

Oliveira, no qual rompe
com a direção partidária
udenlsta -

e díscorda veeman
teinente da �ndidatura do'
seu partído.. imp19stl'a pela
grupo Iíderado pelo Sr. Iri
neu Bornhausen.
Em todos os municípios'

visitMos na' regíão Oeste;-
/. .

'

.tem .0 deputada Ivo Silvei-

'/.

l'8 apresent�o à '�:�1à
-taforrna de. g'av.r#o: '.
anunciado o seu firme pro
pósito de .dar eoriti1l�dade,

.

a partir' de j�elró de
1966, ii grande obl1\ a�
nlstratíva. do Governador
Celso Ramos.�oje, os candidatos,

acompanhados de comiti
va, visitarão ·Campo· EI'ê,
,Anchiet�i Palma" Sola· é . ])lo.:
.nísío Cerqueim.

Not�cfas procedentes '�
'Chapec6 dão conta da ex

'.cel�ie àrolhida' d8clQ aÓs
candidatos apolados. pelo
PSD, PTB e P�P e da g.raD.

Está prevista para, às

12.;30 'horas da nróxíma

quinta feira, a· entrevista .

que' concederá o Prof. Os

valdo Ferréira de Mello,
Assessor de Edllc?rão do

govêmo Celso RaYY1ns. abor-
'dando assuntos ligados ao

setor educacional em San
ta Catarina.
Em sua entrevista, o

Prof.' Osvaldo Mello' fará
um desmentido oficial às'
tenri.encios"s I).0H";<js di'''tl. A entrevista do Assessor
.gadas pela oposição, que·' do govêrno se�á ir·radiada
se valeu da-· dE!1)u"l)<j"ão ne . 'por u!1la cadeia de emis
dados para afirmÇl;r e1'- soras; lideradas pe!a Rádio
Têneamente que' em Santa GU'1rujá de Florian6p,olis.

DE
Ftoríanópotís, (Quart!vFeira), .;I üo A?,'fíBto de ,1965

o ex,ereício da importante
atbridade·· pelá p.'1rtido a

que está filiado; -o· PRP,
grêMio, politico a que foi
c0!:'�!ada pelo Governador
Celso . Ha,mos a SecretàIi�
d" Interior' e Justi�. }..
LO.E, integra-se no cón;un
to de setores iurisdiciona�
dos ,por aquela pas�'l.

. .

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

Prof'essôres catarlnenses,
reunidos nesta Capital, re

solveram prossegtj.Ír a ('am I

. panha Pró-Monumento a

Vidal' Ran10s.
Esta Campanha teve o

. seu lançamento, há ano�,
e sempre visou prestai" ho

menagem a Vidal Ramcs,
em cujo govêrno a -Ertu::a

ção Popular mereceu cui

daqos esp:cia's, inclus�ve
na organização do �nsino

.através da' Reforma, sob a

direç;io técnica do educa
dor paulista: Professor Ores
tes Guimarães

o a�suntQ.
.

recebeu

profess(>l�€S pr;:sentes, re

presentan'o os educadores

cata:rinenses, acolhirta e

ficou resolvido reorganizar
se a Comissão que ficfl.rá

encarrEgada de efet1var,
ainda neste ano de, 1005, a

ereção, em praça públlea.
na Capital do Estàdo, de

utfi monUll1ento a Vidal

, '

sôbre o 'Setôr (Educacional
I ,

"'l' •

Vi,nra
.

A Líga da Mocidade Tra

balhista, já integrada, na

campnnha vitoriosa- do ilus
tre catarine:1se concJ,'lmà

.

aos iovens �raba'nR.0t'res e

estl)d�.ntes a participarem
ativamente para a· eleição
de Acácio

.

Gal'ibald( s.�t'1
Thia!;'o. que sigllífica
renovaç.ão de" a�ão e nléto
dos na

.
Prefeitura Mnnici-.

pal.

.ORDEM DO DIA.
..a) Escoiha do candidato do Partido ao cargo

Pref'''to Mun:'cipál às éieiçóes de 3 de outubro dj
córrente; "

b) Outros assuntos dE: interêsse partidário.

FlorianópQl:s, 2 de agõsto de 1965.

ADERBAL RAMOS DA SILVA
Presidente do D. M. do P. S. D;

r. " (.;

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

,

açõ�s, imen�jf�cp,do$. para
de dividend::s, em 196,! OUV,

u.rna

Ramos, como sinal 1':) r�

co"hec:meIlto é de
.

gTa�-i
dão à memória do .sl1.'ldnso
Oo:vernadcr, que equrwio-

.. nou e l'esàlveu: em lJJ.ses

técnicas:
.

o pl�oblema da

educação €ln Santa Ccta
rina.

Dec:esperada. ao ver. fracsssad<1s �s .

suas tentãtivas de acôrdo com o PTB e :io, acusa interfe·.·êl1c1as m.en· s eleva,-'as

após .receber 'id,êntíca négatha do PRP, a dentro do partid9' sôbre v�s quais est�.

i UDN prOClli'a agora eseOQder. a verda!.}.e ,coligindo Os dados necessários para tor-

\; líquida.e insofismável qt,t.e é' a 'diss'idê&- pá-ias púbJi.cas, oportllnamen�e.' "Os fa,l

I ei.s. do PDC, partido cu.foi',llopoio ol'Lial sos líderes serão c0nhe::idos", disse.

l lhe fnI dado nêste último fim: lie semana.. "Não fôsSe Í$so"; afirmou, "se ti'lés-

: P�'etende ainda a agTemiaçã� aposlc"oms- fiemos uma convenção. em que t3is fatos �
'1 ta levau'ta� a tese da deiiUI1�ãé) ...no PRP, :·n1'.o se 'Üvesse�p ,verificado, eu aceitari� a.. j

I como se não ba§tasGcm ia!>' de-t.lilrações df;.;'i"fio da m(,ü·�ria e· D,pQiari"t mesmo o

: da totalidade dos eonveilelmuiis J,>el·repis-.' sr, Kbnder Reis".

tas em li:'tar pela candidatp.rjl 40 sr. Ivo

Silveira, quanâo o apoi� ·tiej>s.a ·l).g.·cmia-., EXPURGOS
:1 ção ao candidato �o PSD � oonci'l�tizou·se>'

. .

.'.

).1<). dondngo passado. Frosséiuindo, dcd.arou que estava em
* >:< �,

sUa vénm luta. �firmou que "vários ex

purgos hão de' ser feitos 'no PDC para

que prevaleça o ideal partidií.rio� E só me

c".larei quando fôr expulso o últiIho ele

m.ento nocivo a.o Ilartido. Vou lutà.r do

lado opõsio, pa;:a q_ue t�.is elementos Se

jl}m derrotados, e disso eu tenho Certe

z�"..

---.-'------ .. - - �--r-

Partido Social Democrático
/

-

.

\. .

.

R.egistre-se (ilue, a_DÓS �,ln
f\ . • " ,. �,A ••

I
'

Lplrel'OnO iYIUmCl.il.a guenta anos de Réfoi'í1l(l.
to: Vidal Ramos, a estl'Utura.

E..J;t.;.; .J.e r.Anvn.(''"'r�n ,t�,énica, por êle orga:"1lZa ..

, U r. . (�ã O' ,V, - ÜUk'':IO 'ela, permitiu' que o 'lec',or

,

O Pre�Hie'nte do' D�n�tórI6 Munfclpal do parÚ�o ,86:.. .educacional Em Santa Cs.-
·

clàl Democrático, na ccnformi(lade da letra nl,' dó,' âtt.. '

tarina, de ascensão �'11 �,s

,120 d'os Estatutos partidárIos, r·esOÍv.e coÍwocar·· à' COil:- ten·são·, sob os desvelos' 'Ia;,
venção Municipal do Partido .Soc!�ll Dünocrático 'pám' o administrações pósterj01'0S,
p.róXimo dia 6 o corrente, a partir das 20 h"ora"', ""u g' a g� ·t

-

d
.

u • r TI casse SI uaçao e van
sua sede, afim de deliberar sõbre a seguinte guarda na· FedEração Bra

sileira.

,

O monumento é resgate
'de uma dívida a quem deu
à infà:ncia e à adoles�.ê�d.a
catarinenses opórtunidu::ie
para o.,seu aprovEita!uento.
A situação educaci.J:J.al

barr1ga-ver"e desfruta· ue

copsideração ímpar em vir
t:ude da, viii30 do sa'ld0:,'
e benemérito estadista Vi
daI Ramos.

Nomeado por ato do Go

vernador Celso R.amos. as

sumiu o cátgo de Diretor

çla Imprensa Oficial do Es

tado . o· ,.iornalist"l Salomão

de Mattos. Aquele ..,"I.,.....,�'U

de imprensa est� . dfrigín:
do a -renarticão' resn"'n

sável pelo órgão ofIcial ca

tarinense
.

rlesne o dia de

ontem. Foi indicado 'parJ't

Após'a inf:ens.q reryerCUS-'

são abr!'l"'flda n�l C'lTIVon-
cãn 1\II"l'1i.n!.1)81 d," P<ntido

�t;llh..Th'jsta BTasUeJ1'o., a

candidatura Acamo Chril:

baldi Sãn' Thiago lmC.lOU

'no seio da população . flo-

'ria,nópolitana, uma .concre

ta
.

c�rteza dê'dias de pro
gresso e degenvolirimento
para a capital do gstaci8'.

de
ano

t\s' Sod,edades Anonirn3S
A::V I SoO

A B?LSA OFICIALpE VALORES DE SANTA CATA�
RINA avisa a tôdas as Sociedades inscrit"1s em seu quadro -

·

que deverão provar, até b dia 30 'de agôsto próximo, .. a

'sua ç,Jàlidade de "Sociedade áe' Cnpita" Aberto"; ou. eni de
mocratiZação de capitpJ, ,à fim da llue suas ações' tenh�m
ace�so à negociação no MERCADO PRINCIPAL (Lei.' Fe
deral nO 4.278, de .15/7/1965) - Lei Mercado de Capitais.

'Pà# taúto, deverão. as Sociedades apresentar uma rê
ia:ção em três (3) vias 'lutenticadas por Diretor (es), com
firma (8) reconhecida (s) contendo nome e ,QuaÚficáçâo
dos acionistas'; qpantidade dos títulos pertencenteS a cá
qa um; sua forma (nominativa ou portador) e natureza
(orciliJ.áÍ·ias ou preferénCfais).

A ·referidà relação deverá ter por base .um dos seguin-
tes :registros ou assentaméntos:' , ,

a) livro de registro de: ações :\OminativDS;
b) lIvro de presença de aciohi�tas, em uma das á.ssem

hléias gerais nos anos de l�lo" ou 1965;
c) lista de suhscy,kãci ou de aumento do c�pital efe

tuado em 1964 ou 1965;
d) lista de portadorés de

efeito de pagamentos
1965;

'd) lista de port'ldol'es de' ações, identificados para
efeito de pagantentos de dividendos, em 1964

.

ÓU
\

.

1965.
Outros esclfmiQimentos no DEPARTAMEl\'70 JÚRfDl·

.pO.da, BÔ1s8,Ojiêi.a1 de. 'Yalo.r�s de. Santa Çatarina·-:- R143,

;7�ld.,2"n�,a,_ lI/.ral::!�r,l��S-� :';-. ..,�� ,a.nd<'\l' 9 1101';1S as 11

í!. i;l'13 .1;; aas l">,,,U a� d'�lt;'í.� ..
.

.' ,', nÓl')plis; 26, de
...

'

de '19
.'y.; '.,':" " " :h� :'.'�

.

A COln)soáo oue ii'9. c(m-
.

tiI1uar a jornada C1rll��,

q�. honrará à terra e à
gente 'cat.arineI'ses: flC0U

assim organizada:
MElYIBROS DE HONRA:

Ptofessôres Henrique da
SIlva Fontes, Lauro LOCllS,
Luiz Sanches Bezerra. ;la

Tripâade, João dos Sar.tos

'Areão, Adria'IJo' Mosimann,
FranCisco Barrt iras ti'ilhl)
e (Js. sen'hpr'es AlfredG C' ,Ul

•

pos e Altino Oliveira.
.

Presidente: Prof.
.

Fra�l

cisco' Brasinha Dias
Secretár-io: pl;of.· Orlando

Ferreira c'e MEIo
Tf>soureIro: Prof. Arno

Beck.
CONSELHO COORDE

NADOR: ProLrssõres Cân-
. dido Abdon. Goulart, l\'tqriá.
da GLória Mattos, E:Il'dio
Barbosa, Osvaldo Ferreira

de MPlO, �lfarja da',
.
Glória.

Olive.ira. Milton Rez2'nde, "

Olga �rasil da. Luz, D�mas
. Rosa,'.Irmã Artúris,' Pe.
EuCTê .... io Rohr S. J.

.

T,ôq.as as cop,tribniçf.'f'S
para o mOllumento a Vida.l

l}.ar40s; d�vE:'rão ser ende:·e··

çaôas '::{:
,

OrElSBOR

Rua Saldanha
n. 47

SaFt'a

. .ROBERTO M�TTAR

I'O Sl\ Roberto N,ra�tar, líder, 'demOcl'ata
'cristão po Vale. do Itaja.í, ooloca-se a(,) la-

Quaut9 ao .PDC, esta coluna ouviu a '1.0 do sr. Martinho Cal�'ldo Ji. em sUa
palavra do' sr:'Martinho CalJado J'r., I,tté 'l�c1são de apoiar a candi-:-1a'ura Ivo Sil�
f6bf1do Pl'esidente daquela ag-emiação e "eira. Disse 9u� "jájl�vía decla··.tdo
o muco n.lembro fundàdor do. partido quando o . sr. Konder Reis fói lanç�..do,
fromd.n em ativIdade na vida ,?úb'ioo. ' candíd,'ltb que não' apoiaria a UDN".

Fix1>U inicialmente a posição do Par
tid<'l Democrata Cristão em' não. �poiar
r.�ndldatl1 pertencente a- oligl1rquia�, de
":�ôrdo com os prinCÍpios que s,egue, seja
eh qual fôr,' "Pe,l'tencemlo à oligiuquia
rr.-;ndcr-B"nll:l3llsen", a.firnluu,. "o sr.

'�':mh!cll" Reis não deveria., por pt:�cí'pio,
'ilel'ece:r G l'ipoio do FIi;C, mas �lll'e1izmell·
ê:c nãl'J fei isso o '. que oeo,rreu". '

Maríuho Florianópolis
CatarIna.

PSD Homo�oga D�lrlgna(}j
Vice Governanca

,

o Partido 'Social Demo- pill do PSD de. Flori'lná-

dos

crático, ,reunido na tarde
de ontem em sua .sede ,des-

.,

ta Capital, sob a presidên
cia do pr. Ade'rbal Rl'j.n�os
da Silva, homologou, o no

me do deputado Francisco'
Roherto' Dall'I�a para
candidato da agremiac.ão ao

cargo de Vice Governador
do Estado.
Por outro lado,. o -Presi

dente do, Diretório Munici-

polis, está convocando urna

reunião para a prox1ma
sexta feira, quando indica·
ra o candidato da agremia,
ção p."lra concorrer ao. Ctlr

go de Prefeito Municipal
nas próximas eleic.ões.
A escolha deverá recair

_no nome do· Dr. Acácio Gà.

ribaldi Santiago,' já lança
do. pelo Partido Trabalhis

t;:l. Brasileiro.

j'

CONCURSO DE OUADRINHAS
T'odo o "raivinha"
Deve andar desesperado
Pois sabem que 0 Ivo vai ser

O Governador do Estado

Praqu'eca

. Pensando em próspero futuro

Pára o nos�o querido Estado
. Não podemos falhat no presente
Deixando O Ivo de lado.'

LPG

o trêfego deputado
�inguém o .perde de vista.
O povo está 'bem lemb1�B.do

.' �. "', "<I '

i ·::po Eiei:Gfqtqgrl'imet;.ii��' ':;;" ,

l " I�-' ?'; � ..;:
.

"'r_ -:' i '7 ;rr��' �,- ..• (. '!.'

t,. : L
' � I,

)'
'

".�, '.:. "\ :.� .-

/
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Zé (Ia IlÍIa
.. - .�

Issnfos 'de Imposto 1erritoriai'
Os terrénos sitos no pe

rímetro urbano e suje�tos
à desapropriação para aber
tura ou alarga!l}ento d.e

logradouros públicos" pre
vistos no Plan<?'Diretor -da
Cidade, ficam isentos do

impõsto territorial até sua

efêtiva t;lesapropri,'ição ou

terão suspens-a a cobranr;a
dêste impôsto até a exclu

são do terreno do pl!mo'
diretor.. É o que dispõe a

lei 700, sancion"da pelo
Prefeit.o desta CapitaL

PAULUS PúBLIO
�

Até agora, os udenistas radiofônícos nã-6 toca.:rám
no Manüesto bomba dg Dr. Brasílio. Celestino de Oli

vcira.

"Moita"! (Teria dito o "mãnnager" dós radio·

fônicos) ... "moita". 'Embora você aí goste do Brasí· 't

lio. , .. moita .. , O J:\bnifesio é �l1ógrifo, e além ,do

mais. .. não nos interessa, porque divide ainda mais!
- Veiam .bem, meninos, moit.a· (téria repet�do o

"mannager" ).
x x x-

A - dissidência do PDC já está fonnada. Um Ma·
- uüesto' eSclarecedor virá à luz em breve.

Enquanto isto, os trombetistas rádiofônicos, co

mo' na 'côrte' de' Néro" repetem o número preferido
'do inipetador.· Repetem as palavras do ilustre depu·
taflo Fra,nco ·Montoro que diz estar 'assegurada a

�vitória de' AC.' .

RealIile)1te,
"

é como
.

diZ' o: caboclo:" "'1'4 á.í UUl

home que coilhece 'o :gado!"..
'

"

x x<x

Comenta.sç que , no encelTame,lto da convenção
do PDC, qua,ndo o' Sr. Franco ,Molltoro � fà2;ia a pro
fissão de fé do' seu partido, contra os grupos econô·
micos. ,espoliadores, contra 'os 'índices de' modalida-,
.de infaritil, 'um partidário' 'lôcal'pit.�ou.lbe t

o 'casaco e

S(lgredou:
.

,

,
�

.

Deput.ado. o sená,dor lrineu não vai ,go.star d�.,
SOo e' além, do mais; o maiM' Ín4i,ce' de

.

" m"rtalir.1ll.j'l:i�
il1f�ntil, aéol).t�ce 110 linyi�cIP�o'::de "Gi��tã:, 'l��ste,. E
(lO"u,o\.qrtill.;é,-,i1oo,'"ll.'

.

�OLIDARIEDADE

,,>'
Afirmaram amb"s OS lfõ.e-es que estão ."

!"et>ehe:ndo "árias visi1:as e teleg�am"'s de

�oH(i;;wied;J.dé, de �ompanheir"s do inte
rior: E' que '�vári(>s convencionais. à' me·
�ida oue vão ton1':';irl.do conhe::lmeut!'s de
certos' f<\tf.'s ,.m�c o!!-orreram·

.

na convep-
(�?:(). ml)o<;J.)�k""J:'a;m .a sua ll!)sicão· e estão
iI!.Ti!?!menfe dispostos.' R ��?�[t!;'

,

.
d'O) .Ivo SHye.b:-á, �lnI 'sm't 'cam:

trib.Ui. ',a; Yê-�hO;,(lp. 'ESlll.U.'
..

J' _' ',,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




