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MAnAR:.·"�:Esfou em Oposição aos que da' 'Revolução, 'nã,o Querem os' ·Ideais.' Dela só Quere'm o Pod�r.
o Deputad,o �aa1 l&OBBR1'O MATTAR, U4er do Pensei nos convites pUa

,

tartldo �t8' CriS�o ,� o. Estatl�.. dlVlllP."Oo apolar o' cand1Qto ucltnI&
,Se, ·nw,lill'�to,'plibJleO.'�o sqa' polIÇf.o face ., SUcel:' ta, �te .compensaçlo
:iRo ei;'tadual.···

.

que rwudiel li medi a gr....
Não ceneorda.u refer4lo' "ar�entar pedeeísta, COJD a 'Vidade da Situaçlio.

Unll:::! l}'l'��!'Ca' adotada por sua' agrepüaçio, cop��e�o Infelizmente.' não logrt'i
deliberacâe lJIÚcrim:!lo sentido de ater-se a democÍ'acla ocnvencer os eorrellgíoné
cristã c�tariúcllse' à. su1.!o diretriz .ideológica.

"

rios a recuarem da decísão
Ftiiul:ullenta as ra;;:(.'e,. '1Ul' U Ievaram a �(s"ulnj_l' tal ccntráría ao ideal demo-

atitude, tlli;erido . entre outras paJll.Hlls:· e�"ltn·r:ri�3Uio e à untdaâe
..� di) eenheetmento píihtko o que se passou na COIl' pan:d(,riu.

venção ndenísta. o� (�ternúr.; du�felS conseguíram impor um Delíberarnos, poís, ,:\hr·

c�didat{) representante da. oliga,rquia...·· Unho Callado JUnior, eu c

.
"Por stlà vez,. o PSD, bem eonheeende os Intuitos" e. as um grande número de (11·

e"rigêneias dos pedecistaS: marehcu decídldamente, para. retéríos municipais as

um candidato capae, honesto e principalmente qemoCl'll- sumir a única posição C0111-

ta, de, fopl,açiio cristã,"
"

11ativel com as
-

origens e

"Deliberamos, pois" l\lARTINIIO CALLADO JUNlOR, as finalidades 4a agremía.
cu e um grande uümero de diret-órios muníeípaís assumir ção.
"a ún'ica· ppsição eoulpatível com as origem; e as fínalida-
'des da agremiação!'

'

Transcrevemos .abaíxo. em
sua totali1ade, o importan
te documento, 'de' real in

téês�e . não apenas pará
os pooecistas como PRra

os -catarínenses em geral.
que' lhe enroréstarão o

.

sig
nificado ,;t)Fti,.,.)�.

MANIFESTO
_ "liá mais de um . ano,
ratíüéando sua' , posíçâo
ideológica, o Partido De

mocrata Cristão .em Santa

Catarina. netos, seus diri
gentes deiíberou:

.

1) - não apoiar
.

candi
dato de agremíaoões políti
cas aue representem olí

garquias:
2} - para manter a uni-

\- dade partidária, os pede
cist'l,s assentaram não l'It)l'e

sent.ar .. em qua10uer chap�,
c;andidqtos à vice-governan·
çn do ESt1.do;
3) � o P,D.C., em troca

elo apoiamento a, um
.

C9.1').
didato ao r,'ovérno do Es..
hdo. eJdgirip, a sustenta..
ãd. em cQntranartidá., aos

andidatos dempcrat,9s-er4r
h ROS a' váriàs Prefeituras

Municipais,
Úm pou�o ántes. surgíra

�Otil gnt11de ressonância
movimente rellov<!,dor no

s"!to· d� U D N. c<ltal'inense,
liderado uor 'Nn,<;on Bcn

der, Brasmo Celestino' (1€
OlI-:.?ira e U:mró Cal'neirb
de Loyola.

Muitos pedecístas
saram a ver nesse \. movi

- mente, uma· perfeita íden
tiW1QO, com Sua Iínha Ideo

lógica e diretivas políticas.
É. do conhecimento . pú

blico o que se passou na

eonvencão udenista. Os

eternos chefes consegui ram
impor um 'candida'to repre
sentante da oligarquia.
Por sua '"ez, o P,S,D.,

bem conhecendo os intui
.

tos e as" exigênci�s dos
-

pedecístas; marchou' deci-

didamente, para um candi
.

dato capaz, honesto e prin
cipalmente dêmocrata, ele

formação cristã.

Estava, portanto, a esta

qltura, definida a posição
do P.D.C. cntarínanse. ela

ram�Dtp testen1nnbacla })o
la voz de seus deput�.dos
na tribuna da Assembléia
Legisuüí.va,
A'pós' duas seman'1S �u

sente do Estaqo, regressei
perto da data. da Conven

ção, c, perplex.o constatei
a mudança de IMO no ru

mo anteri'Or!T\.ente seguido
por muItos pedecLc;tas.
Por�ue "o Presidente do

Dil'et6rio J{egional então

estivesse ausente, entendi
do meu, dever, na qu,"lJJda
de de l° Vice-Presidente,
de averiguar os. motlV9s da·

·su.rprçémlente transforma
,

qíio:

Johnsol1 Solicita 700 MJhões Para'

Enfrentar .VietcOfl{JS
·WAsIUNGTON,.4 (O'I<;), munlstas fi 500 ku1.".
- o prcsid·en.t.e Lylldon Gapittll sul-vietnamit:-:;.
Johnson 'Ci:mfe:reucla hoje
com o Gal. MU:lI."Wel TaY�G:
.e com o Embaixador ilva

. reI lIarr1man, pam' �d'v:ar

da situaça" do vletnam,
Enquant'o isso, no�i<:ias

pi-"Ocedentes de Saigon, da:)
eOlita de Ql3e. aviões� .(w.rte'

ó,mericanos. c,ontin\lUlll' 0'11,n
bardeandó instalações co-

WASHINGTON,' 1" tOE)
- O PresIdente Lynt'iol1
JDhm:on p(;diu hoje ao CC,.l
gres30 dG:;; Estados Ül�ldúc,
à soma de um bilhão ['

700 milhões de dólares de
.

créditó .suplenwut.ar,
'?S ..g<1s.(,oo de' guerra.
Vietnall1.

.

p�:ra
11:0

----._-�_-'- �=====

-Conferência de Genebra
ao Fracasso

Condanada

, '1

GENEBRÃ, 4 (OE)
'

__ As durante uina hora a 8.'(2.0
conyersaçóp-s' sôbre' o ,d�:- . dos 'EEtru nó sudeste 3,slá

sarmamento que se -p.t'0ces- tico tt1.xando-a de <;elva-

,Sá>111 em Gencbra e�1t1i0 p��L gemo

ticamente condenadas ao Disse .também ,que a Ru';

fracasso pela delegação sü- sia não firmará jamais unl

viética. Ela conclici;)Llet;' tratado para .deter ,a (tisse

qualquer a,côrdo ao retir<3:r minação 'd�\,> • .l'1,rrna,s nu

as tropas' dos EElJU em S. cleares. enqu[j,uto o. ociden

Domingos e no,Vletnan. te prosseguir nos planos
O chefe, da delegsçii.o, Sj-, pará criar uma fOTÇí\. mi:

vi6tica criticou rudcmeJ.,j,9 dea,l' multi.-�at0ra1.
�._.�. ,-----�----�-�_...-7
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A, VOZ. DO POVO
Prévia 'Eleitoral dá Rádio

Anita'Garibaldi
.

Ivo .. .. • • • � ••• o •••• : ••••••••••••••••••••• ) •• 743
440

263
.46
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-T-AC-GRl::J0EIR0-ôe-sUt:TJIII'(ii/lta�
. o TEJ.\lJPO (Meleorológico)

Síntese do Boleiim Geonl€teor')iógieo de A. SEIXI\S

NETTO .,'álida até às 23,18 115. do dia. 5 de agõsto de 1965

l"RENTE 1�H.IA: Elll' curijO; PRESS,(O A'l'MOSli'1!:rtICA
MÉDIA: ·1O�10.3 milibares; TEMPERATURA MÉDIA:' �3,llo
Centigraqos; UMIDADJ<� RELÁTIVA MÉDIA: 83.2%; PLU·

, VI0SIDADE: Q!) 1tJ:lftl : N'pgativo - 1�,5 11 ms: Negativo ,_

,,< ; Cj:�*nLllu$ :.._: S·crat.us ';_'" N evoeiw Cumubr �. Terllpo .

:Mé·
',�� :,' �:Estªy.'el� '. . .' ,

......_-_.

Insultam-me, pór isso, os

assalariados da U.D.N .. Não

pas- importam, contudo, tais
insultos. Estou� '"comq ude
nístas . da estatura moral
de Bra;sílio, Celestino de

Olívelra (3 Latlr� Loyola, no
caminho do bem.' Estou no '

rumo do ínterêsse do po
vo. Seguindo a verdadeira
democracia, cristã. Estou
em oposiçao aos que da

'Hevolução não querem os
Jde<tis.· Dela só querem o

Poder.
P..OBER,TO M.4,T'l'AR-

.MEIO SltC!UI.O
LIDERANDO lt:
OOA IMPRENSA
CA'l'ARINENSE'
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o EST
O HAlS ANTIGO DIÁRIO DE IABTA CATABtMA
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hnpressionedc
'com a' JJRSS
I RIO,4 (OE) - A imagem
da :União sevíétíca que eu
vI me a'_')reendeu enorme
mente contrastando çorn a

vL� deformada que fiCou
de8tiln.do' do Atlântico.
Foram' em' visita a Mos-
,

'

cou,
O diretor dos Diários f)

Emissoras Associadas acres

centou: nós do' Diários lu
socíados 'vamos agora mos

trar aos brasileiros como é
.

de fato, e
. como trabaillu

aquele povo,
.

Materias Prinlas'Minerais:

Castelo Quer Controle Nos Precos
,

de Exportação
BRIISILIA, 4. (OE) - O iérias' pril1WS l��irp>:étj;; ': ;,e

M�tecl!al Castelo BrànCi). prtJduto6 agr()-prcllÚrj�g·
COT;OCOU hoje par:]., l:mf. .Ainüa ho.]:-:, o c�le�c dL'1

rfll',li50 no P�1{l'i:'j9 do P.11't .' .w�\() ,rQcC.Qru ,eDl. aud:õx-
rsH.o o� J\L�1fstrC's·cl3:.'> �,L·: (lia (';me(l)!:;l�'ôs: 11 presiUcn
p�IS l� :;':yi'l'r�l;,_ ':flan0.:}.;)'- 'q"i" dí(? 'l'?l�ibLlj,'.ai�; l(cgíV..!W.1S,.lt"',- .. ''''"''" '-;«!:..' ....,'", "':"1 •

',_>'t, ,." -� .\'. d"'" f' •• <1!i'nl4��,tt.·t ,c\.::,-n_\·4.A.l;l,.;t ........J,) \, ..al\-i1\ .. ,'T I .�.t..:�-i'41dl':'5 ('-n.�'1.' 'VU !,"':.J .o ... ! J

C In.::ú"$tri;:l, e CQmérc�ü., J;'crt(HllC prOllunoia�'_E'!'�)
Deverão dor ,Subsidiai> 'o. fúl)rr o probJem(l;. SUC')::;s')

comli's[w coord�nudol"'L 1.:;'1 -1'10 } .Os 11 E,'L8.do.s que ü)-

dentes ao cont,rõle tle lJrp
ços de exportn.ção de lY'fi'-

1'úo elc:içõcs
vlnêcui·o.
--;------,---_ .. -. ,..-. ....-- ..._--"'"{,--- -'-

-_,----

Cln
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Ar· comprimido liga dois. Países
Um tún�l, com 11.600 m.

do
.

comptnnento, cortado
na, rnaíox.montanha da Eu·

rnpa ,.....: ? Monte Branco
(4.810 m.) - é a maior

sensação "', .do Velho Conti
nente. O t'lmol, que come

çou a s0.l", perfurado em

1fl59, :<HI�' irlaw;-urado êste.
mês. E M duas cidades

..

Pt'l,'flll':mtln (' pe1'ful'amto, dia Hy.fls ri,ia. durantc 3 anos c meio 'Jura con�,tnl\r ..Clq h1Íc:io. elOs trabalhos·, os '

itafianos,'munidos de equi-
. malol' túnel do muni!o. O ar comprimido' f\li a fôrça que tornou l'osSÍW.t:1 obra

pamento Atla� Copco. de ar ,<;·iga!Hcsca. ti traüalho ia-se adequando tecnicamente à lÍJCdida que as c·omHçõcs
c'ompril'hidü, atingiram sua geologiclls nnU1a'ál1l. 1\ foio mostra os italianos, com capas e botas imllC1'mcá"eis,
meta. O eneontrn. com' a pcrfuraurl0 a rocha com equipamentos Atlas Copco c 811ndvik Cormnant

��3�t:��;'� Pedecista d� Laurentino f-'az�]
�:s�;���:a.�ó���e��od:e��:��, p1r'o' n'i u·nCI-HID,e·0'10'· e'sta' 'c"um IVD'País ,a� outro, em 12 .tlllllU-

'

.

." '..

tos :1l1€UllB.
. O hín'el c!{).

.

'. ," _
' •

.

Monte :Bi;a..rÍCO; óbra' "de' . UD:a 'sÚ'"(J de prommc.la,- . K(')"�'.r Hl-". Prf'"idU1tc PDe Lat:::,e.:l.lJe

('ng��'•.ti&-; W.g,'1, ,QT.guU�a .(.) li'Pll.,r
f'"""

"�."(ln"5<> ..JiJ... m, 'P "''' I,r:ít:,'�.'r.",Jll.ir·l'll'O
", T

','
,," ,,' _., ':t.' ';,�.....,.....,�� -

.. �p' �'�JI!'<P""":"
-'

"",t.�'J'.. ;��""" ""��"T'" �\ J"-'" � \..l�.�";I., ... _ •• 1 I·��.l·r p·{�)V) n.;�h':'(:t �·l�"..-··,!
,(f�"1

(

,

� �{�., "irJ í-',�.",. (1lS'.5ot'(j. Ú n ;;�ê. iXi ctat'i'vs tÍl..l.t1, .ltO ,Vale do 'J;til·,�}t"), ei\).iç-r,o guv,"l"J10 Es1ad'J �,;�._
g-Lln�k) esta, [-<e111[1-11:1 pelOS con'cretcs: h6 c11'isidência foi cllvlurla ao cundidato (lf), tude discordm- atitude fo.!.nre..:id'êúte De Gaulle, da no Partido DClllocrat::t Cr�:; collgáçüb PSD--PTB-.l:'F.'p SR. tomada djl'ctório Ri) (to
Frfll'1(iH e Sarag'1t, I

da !tá- l-io. J;:[C nflo (';.,tá U1Jj_clo (;:] 8. S(;'guir;te lJlcnsa::;cm: F;ll').
lia. 'Lf})Tt'O Üo. cttJ.jf1ld::tLura ti,) �:'"' Z'>cplltado Ivo Silvell �I -_ ".'\bracc�. A k' L

'"

., !'l. _lXQ d 'I
,

.

que fican,l- em suas extre- '

.rnidades saem

te (10 anonimato
ràpídaman-
para as

:rnonchüt�s ..

�l()s jornais de
todo o mundo. As .obras

'/
de escavacão começaram
símultüneruuonto em Cha

moníx, .,11[\ Fran�p e em

Courrnaveur. ]'1.:1. Itália. O
combinado é .que ambas as

equipes $P encontrarlam
,

5.800 mr:-:tJ:o!'" r..diante: No
dia dJ 1962,

tt'ês ano�
-

e meio depois

Bulhões categórico:
Aumento
Federal

RIO, 4 (OE) - "CeJl1ces
são de atpllento de venci··
mBntos ao funcionalismo

federal, Só será possível se

° . previ,sto déficit do pro
ximo orçamentó for ,b:ans
formado em superavit".
Com 'essas palavras, o

Minist.ro da, Fazenda desl,
ludiu de vez o funcionalls

.

mo federal, de' 'obter me,·-

111m·ia. .

A informação foi tl'ans
,

mitida à comissão de s�;>
_'''_- ( _._----,_._--

Vereador
•

também
Mais um valioso apeio -...,...-�-----

�1��ad:eA�:�;:rp����
.

Partido Social Democrático
,

"

-PRP, na vitoriosa I"tU1Ü- rv �,. M
..

Il1hada rumo ao ;Palácio do ._ tJir�jOnO UmCipa
Govérno. .

Edita-Ide Convocacão
, '.O vereaçlor udenista Ja

cob Paulo Defren, do muni

cípio sullno de· Armazém,
telegrafou a Ivo SUveJ.ra

hi,potecando-lne irl'�s�;l'lt.a.

&olic:iariedade: A mensag'';l-:l
daquele representant3 do

povo é do seguinte teor:

D!>putado Ivo Silveim ,

Honra-me coU1unicú-lllt!
partir esta data ab!."açarel.
v.ossa vitoriosa candidf!.tura
para o' bem' l!umicípio e

nosso querido E8tad') Ve

r�ador .J'$,C0lJ Pln:lo Defren".

ComQ . se vê, os ratns eCi

tô,o falando;l1a" robu8ta elo

quência de' sua 'lignagt "1,

U P;esldente do pi�etório Munlcip,àl do PartidI) Só
(1ial

• t>eínorrãtico. sccç:-ão de lt'lorianópOÍis; nos �ér1f10S
da l.e�ra; d, do artigo �2 çio E8tatuto do Pattido, resuive
oonvocar o Diretório.Municipal do P.S D. para uma
reunião no próximq dia 6 do corrente, â

1

partir (�a·.; iS
horas, 11.a sede ptútidária, afim de deliberar sôbre a �':l
guinte

do
' ..

50
v:i�Qrcs que entrégOtl 11J

titular da Fu",el.1da, 111e/no
rial defendendo conc,;ssüo
ele majoração de proventos,
Por outro lado cer�a cc

400 mil servidOl'es da Unüw
V:10 pedir ao presidente da

República déntro de 13

dias, 't!.iJ.C envie ao Congre:::
:;;0 a mensagem de reaju",,,
tamento na base ele 60<;'"
sôbre os nivels atua.i,s
bs funcionários qlll)J:em

° pronunciamento defl!utt-

dá
•

apol�

1 H011fosumellte, iI equipe que ,"em emprestauüo

I '::UU C{JlUIJUl"[r';aO HO "0 Ect�do ", foi elublflcuda od<1
. impn;j:m i:ulUUf! uucnÍlitu da eupltul. UJ "lllellill(Je;;"� ou
I ··'giiw�0Gs:'.
! StJ:' j(!)vum, em nossas corídiçõcs, l::1'e11105 não :;er

I c1C&l\OUrO, no contrárió, é motivo de oJ',!p.tlho e satL',· f

,.
Iuc8.o. . I

I. Tr'J.z:JUlhumos cles:'lpnixonacl.alUcntu. sem quabll!l('J"
ClI.hlLel') campanlJ�: que preieadcH! vinct+luções de ordem financeira, a �lão· ser de orelem I

. BrutJco ,ü1tes do il'�m ,,;3 fazer pa�'a a melhotb (;/3! política, porqtlc possulmos um certo grau de COllsc1cll-l
ruas buscar- fundoi> p':tl'a i1 seus salários.

111�aç�� a !��Ipelir,nõs � rccomündur-nos apolo maciço tl 11'-"'- -�_., .. '-" ", ---- ------".-- -- .. --.--- ...----

i.vO SlLV.r.,IRA, por Julgarmos ser esta fi. eandWatUi':'L

t'!'1issão Americana CheuG Hoje j rrli),is 'âIÍllada com o anseios e aspiraçÕes dos b<llTign-j:Jj "l)l'cles, I

AJ.ém disso. apJaucül'mos a obr'l administ.rativa do !
se. GE.U'O HA.;,\:::OS, a qual, planificada e execut.ada I

. . ,

11rO\;OCÚU Hutúnüca n}[Jov?ção nos métodos polít iço::;·
açltllinisGJ'süvos em nosso Estado, '

sonl.OS levados 'i

trplawlir também .aquéle que .pretenda çlar-lhe conU·
nuicla c�e.

Ine�üv81mente, a linguageni Ial:lda pelo Sr, Celso
Rm'noó;; nestes eineo �mos ,de govêl'no, eneemtrOIl O<'{) no

seio ela mocidHelc esfudiosa elos problemas (::olaritwn,
8es, cansada de ouvir promessG.s rksnunpr.iüas 'c )),té
üescflbidus pelos 8eus H.nLeCCSson's CJ1.W, ('111 dez; UllG�

ele podá', 50H1lEWll1l' someut.c fazr;l" "]Jolíüqukc", ::iul)
J11etf'ncJ.o, ao;; lnU1l'ÊlsSf:.8 coletivo:,;" O�, seus, nrciprios I;

pUl'ticulu]'(';;.

,

De q�alqU(!l' mnnell'll,' snl>çromos respeitar Os ql!b Ido n6H dl.sem'dam: � que tenham auiol'[clndc moral pu
"

1'a aSSUJlUl" tl ])081<;t.O, llWW'I, pU1'e111. os que !lho sc

cm:s�ram.. d� usur li JÍ1�gUllgel:1 eUI'l'�Jllljdn e :,llp�'rud<1 tdl:1S 1 etuhur.;um:l peSSOal!> e Cl'.lS bm;;:e:&1.1::i r.1.e:::O!!!'osu::,
ConÍ1ot:cmus, para 'issú, quelll são o'; 1,,);1.0 to, O� 'j111fíU5. qUClll lllt'!'('<'O o .1Tbate., (!Ucm ju::,U fi "l'. !J.!llll

n'5po:;tà_ A m"ut i l'tl n:f'pOndCr81'JOS r:olU <l venlada, ii
calunia. res)Jondm'emos com o (l,c,:qJrê/;O

A lil1€,'UUgl:'l11 uS'1clu h:1 pmicos clius por ullla emis.
sara 16cal, ligada financciTu c par! idÚrlnIil0!lÜJ no can,
clidnto uelenista,. descenelo do terreno, lião nos revolta,
mas, CU1:1Sa 8u1'p1'0;;;:1 e espanto.

,
�mbol'U Jlfi� �J�!:;i a.t.injn, pC�'soaJ Ol! publici11Yleutc, j

selltllUD-nOS solldaqos com n05t;O colega de jornal, jo· I
ve-;n ,Sobejamente /?Ollhecido. por sua illteligênein, 1)01"

•

.1 suEi Ol'l'UdiÇÜO e CUlturl,L

I
no���o colunista não se sentiu atingido, pmE> ;'W.t

sUP9riorldudu não lhe permite, nem sua educaçüo.
Quo o qualificativo empregado pura o nosso coltt-

nista, com tõdas as 'honras de estilo qual um "boume
, rang", volte ao seu ninho de origem: onde encontrará
�t�da guarida e receptividade.

, .Ao assunto não 'VoJtfll'emos, pois temos ele pensar fem coisas mais importantes. .

Alguéill, em nosso jornal, com pl.�oprir'dHde
'

[lis�('.1
há dIas, que o clesespêl'Çl político fàcilmeme leva áo
ridíGúlo:

- .

,��
-

Funcionalismo, i t
�. J :

.

'I' .t"I;tl,

Superavitco·m
';

vo do

BRASiLIA, 4 (OE) - 'J

presidente Castelo Br8.IW.J

receberá. na prÓxima se'-

.souro sr. TTho111D.S MU�'P1
Informou-se em Bl'asli::1,

que a ]\'Jh.·Sü() tratara (j:'

noyos' inVCi3Um611tos ;}'): �n·

americanos 110 B.ms:!. DL>

verá ser recebida ÜL!11D'\'ci,
pelo Cemgresso Nacional ',�

pelo Supremo Tribunal Fc'

der31.

InaUa,.' a missão
amerie:ma (lue chegu}'á
amanhã ao Brasil, chefiada
pelo sub-secrétário do Te-

-'� ._. - .. _- -_ ' .. _

UDN "O ESTADO"
.

em Brasília
BRASILIA, '1 (OE) -- (.)

'Presidente Cas[.elo Bl'ane,)·
baseado em expo,'liç:'í.o de

11l0tivoE do Ministro da.

Educação, enviou mensa�

gem ao Congresso Naciona!,
::\olkitunclo a. rctirad:', cc
v{(Tks verbas que b8nefi
ciávall1 entidades cultumis
f.:sLuciantls .

Ivo

Por .outro luc\o, í IÜt:r-
mou-se no palácio cllJ PL,
nalto (1118 0, Presitlente
Casttl.o Branco segllir:� pr.-
ra a. OU9.Ilf.Il:>al'a na

ma �cx1 fl fd-\i1.
.t'\diunLa-sé o.ü,ç![l J lf� k,\.'n.

ORDElVi DO DL!\
a) Indicação do candIdato do parJirlo i1 Co!wenç;'J�

Municipal, para concorrer ao cargo de prefeito M�,ni.n,·
paI âs eleições de 3· de Dutuhro;

, -.

(1) fixação de :pormaõ pará o IImiciot1umentü UL

COllvenr:.w rnunlclpal;
c.l putl'OS as&unLos de interesse partidário.
lPloriap,ópolis, 2 de ago6tci "de 985.

,,"-.':, ADmm �'HAMOS DA ::;,;:LVA
4! ,-�, :'.' - :

_

:_' "._ _

. •

c
'. Pl'esidl,31it' . do

.

n: l'i1. d-o ,P.

fHIiV, quc a fUi:,üo dos p�
quenos pll·rtidcs nU!lÜ ími
ca agremiação partidál'hl.,
.está movimentando �3

:i�'cas tm:r]umentarcs da::;
duas C[í,su,õ do Congl'cs::\o

. Nacional, sobretuelo, rWUe
'1'8S cuja" legcndHs' estão
ame::u;aclas ele desap')'l"eci-
',l'Yl .j\ CôH o a ,eno. I)

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

I
I

,O Ridiculo- e o Desespero

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'-

o excedente di) 'consumo
de leite "em Pôrto União'
é merecedor de um e<;�uc'(l
para sua aplicação numa

indústria de transtorrnacao
Informou ao diretor-téeru
co da Autarquia UBL--t'ro··

jeto Gadó Leiteiro, e cgu.

agro, João Demaria .Caval
lazzi.

. E disse ainda que além
de verrncar êsse detalhe,
foi tomada por -aquela AG ...

tarquía; urna 'decis::1(' para

realização de um Ievanta-

de Pôrto união: yisanclp co

mo Interesse ri"rillclph,l pes
quisar as poss'ibilid8.!;lss de'
uma indústria de transf'or

mação do leite.

Perguntado sôbre a exe

cução do Ievantamc-r'.o, ':1-
duziu que o técnico l?!"l"ci
nísta Sergio Sampaio, li'

seguir ainda êste mes para
aquela ár.sa, agora- consí-
deracía como proposte
estuóos. de priortdarle
Autnrquía UBL-Projeto

Vi\,NDALISJVIO
CONTINUA /.

do Leiteiro, para ter 'nr1ús
trio 1[; i jrinists. atual'zada.

.11

li'
.

C'"
'

M't..mverso, !enCiil, J os
-

-'1 "DISCOS VOADORES" .:_ INCóGNITA D'Ul\1A

I-IU:\'IANID�j)E
'

J
. .

,,(Dübnme�atrio de A: Seixas Netto)

I

PAISAGIlVIO
. 'GA.�HA VIDA·

>.

\

I
.

: Prosseguem animados -os trabalhos de ·ajardi.
, -

namento da Avenida.Beira 'Mar Norte, .que ',vál
.gnnhando dia: a d�a, novo. aspÚto, ap'res�lltari.
do .assim, o que h,í de. mais J,onito em paisa·

'

g"imo, dandQ. áqu('.la majestosa obra um tóque
de beleza qlie põe desde lógo _em destaque -um
(los trêchos de si mesmo oom bonito ,da Calli.
tal, desÍ}wando a obra 'do Governo do ·Estado.
O florianopoUtano necessita visitar aquele,. re·
canto e o quê se ·está fazendo para o aform.p.
seamento da Càpital.,\

A SUNAB E SUA

(<VERHA DE NERVOS

�
(

':,.'

J �,

Empresto Iíinhelro na Hora
Empresto Dinheiro na Hora, sob g.J':'(",]

tia de Televisores, Ráct'os, Geladeiras. �\I[a�

quinas etc.

Te}. R362 -- Horário Comercial
I

�� . -- - -_.- -- - o

nos

d'�
G�

DISCOS ERAM EST'REtA,5
WASaHJG70N, 3 {OE;

- Os dísccs-voadores avís

tados na noite elo ''tlri,r!(}

dia L nos céus. de Oklaho
ma, não são outra' coisa

senão estrêlas, afirma a

Fôrça Aérea elos
Uuídos.
Acentuou a fonte:

nenhum dcs óiJjet"'io'S
dos fbi controlados
radares,

o Fundonário Púb'icn Perante a lei
'IV --

"

-

E 'D I'''' A t
_ t a i. ,_

ta�!na, na form�
etc.

da

É urna tristeza a afirmação' feita na' imprensa mente da pecuária )Elt,;i;',:
é a rrrim notificada, ontem, pela direção do

TOQRING C�UB'DO BRASIL, do ato selva- -�::--
--' _ .. _.--.--.--.------ .. -.-. --- -.-._-_

. gem cometido pelos vandalos que infestam a '

_ Cidade, pela \últclr,ug·ll..dà, destruindo o que' pu· .

.: dem somente pelo ,.}w:1zer sádio
"

da. desordem

.e (h.. 'pêssíma,' educação que' possuem, ,

Assim: é que 'esses eleflIentos' desclassificados;
acab'am de arrancarem a','seta indicativ� colo·'
ca�ta pelo Tuuríng, lÍ�cló 'do Palâ.cio da Justiça..

A�Dirí,ltoria dQ" T.ouring está pedindo que ,uie,
sejam, enviadas provas para processar. devida·
mente 08 \'ândar\os. .

l' �'

' �
..

.

�,��\,,,,, ._ Não vai além de 15, anos passados, o g:êneJ''àl L. M.
>' ·l ::,�iri!1!·.:�' .: Chassín, Comandante-Chefe- ela Defesa. Aérea do"Território

Fraríçês, dizia: "No estado atual de nossa 'Oiência Humana, IV -, Efe�t(\ ctt!> RCJol�:hni"são
é' quase certo que nenrmm pais t.snha descoberto: de' uni e (la Reintegração-
rriomento para outro, o: segredo de uma fonte de energia •

.
capaz. de permitir, uns "Discos

'

Voadores" a .realízacão de Nuno da Gania LmW D'eça

seus f�itos extraordinários"; E, anroveítando-se disto, 'o
autor de' ciência-ficção ,_fimn;y Ouieu, escreveu um '1i�ro: Para cue r)OSS�J1"\os ata

"Comandos 'do E'>Ylaço"; dccliçou-o a Mqrc Thil'Oü;: então C8r a ,..diferenr.f\ dos efpit8s

Diretor Géral ela COrniE;Sl10 Internrtcio11.'õl1 de Investigação' pTliduzidos neht rrmrJm1s,

"Ouranos", funciona eal Bondy (Sena), rua Etieilne-Dollet, são e pela reinte�,ad'\() d�
27, em França; utilizou, para estruturaçãõ de romance, 'tex- funciomírio púhlico no car-

"tos da imprensa francest no qno de 1954. Tomou o assun. go, é. mistér tr8.zer-se o e

to a sério, portanto. Por outro lacb, as sociedades para es-
xemnln c0nt.ic10 no acórr1iín

tudar o problema dos "Discos Voadores" surgirain em to.' n. 52.517. _r)'lhliC,8dn na PR·

dos os paises; publicam-se revist% técnicas' e informativas,
vista ct�s Tribun:üs. - 34'/

especializadas em "Discos Voadores", cQmo a. "OURANOS",
297. Nêle const.f\ que um

franêesa, sob o alto patrocíniO da Cbmission Internationa- funciomírio fôra demit.ido

le d'Enquête Om'anos, comb á "SAUCÉRS", da' Flying S'\U. pelo e.overn<lclor 00 Estadu

C�r I ter t' 1 dE' d U'd
ele Siío p:wro e, ::tlguns me·

<Aliás, a SUNAB sempre 'viveu> á ,custa de lmia'
. co n na lOna, os s.a os III os, como a "FLYNG

SAUCER "TE'xrS" d FI' C
ses' cl"y)()js. t')r�lC)do insEb·

.

g'uerra enervante, quer seja no que diz respei. /' '" YV , o. ymg Saucer lub, da Inglaterra;
•

. -;J15''''1
. . -

f"
-

d f' \_ sistente tal r.to, pel.o vice·

.tn aos" preço� do,s g'êríeros e todas as demnj" ,,, "" aram·se comlssoes o leIaIS em i erentes países; no,

auti1idá{�es, �omo' pelà 'publicação de· PO"t:1J'i.!S, Brasil,.'l. exemplo, há agurt:Jus instituiçõ�� lJrivadas, sendo
. .__ ,_. . .__

unJa esperada e outras ainda uo n�njo principal -o Centro de Investigaçã� Civil de Objetos Não
.

Mas, sej� como fôr, (' ':". ()��--. ::G Nleira vai' Ide.ntificados, em Belo Horiz5:mte, Minas Gerais. ExIstem

dirigindo o barco, �.'; -.1) c! c�lltellto de todOS; ; .
os que pesquizam com objetivÍ'smo científico; mas, de. pa·

pe10;menos, procurando fazer' que lhe.é lJossí� ._

rnlelo, 'súrgem ..oS que não pesquizam ..
naela'e est'ancam JtFZO DF' O

.
. "

., , ., DIREIT DA

vel IJata malitcr "::I: ca;" lOai� .ou lUOllOS' enl
n'nn'a -ár(}a de mfsticismo verdfldeiram<)nte intnmsDl'onível,' , O

•
V,d:?A D, S FEITOS DA

oI'denl. igúCllmént.e. aparecem os qu" comerciam em dll'Jlo: COll1 os
,

,..
. , .. FAZENDA PUliT,ICA' E A-

'

..... Sure·e 1)0ora unI impasse .iue· se tralls"()'l'" '·Di'·,�ds·Voa0ores" e com os·hél,bitant.es terr'enos de;3IJl·evé.. v DO
� '" . '1 • .' .

Cl:D,,,NTES TRABA·

mou' numa verdadeira' í!:uerra· de" ner.vos. -Dia' niclos c inebriados pela -npstalgia cósmica. As mais diversas LTI'O D A CO '/T'
•

.

. J

J:
-

n i\,.A;:?;CA DE

a]1os" dia, lemos que o sr. Nelson An1ln- vai' Fôrçr:s /\éi'e'1.s de planetà possuem organismos secretos pa· :FL0RIANOPOLIS.
s�bstituh. o. �i. M�j.l'a. Este, continua a afirmar _'- r�, traoalho de pesquiz,a,. ai1�1isll e programações dos uDis- EDITAL DE CHACAO Co.M

J;Vi que ria�à sabe a'.respeito, eRqÓant�, lnsistenl" cóso.voadp�es", Aras tudQ,_ isto'é realizado ,seM tlma análi- O PRAZO DE TRINTA (30)
/ 130r .Ó'�lirõ: 1ada em :diier qlt,e .a, no-in�açãõ dó" .

se h,istdÍ"iea. do Cosmo;. selp ul'na pesquiza l1;1'lis ptófunda DIAS: .

'-" '''�) sr. ':Nelson Aluiin; .vai sa&t�poi- õ�tes ..d.ia�:.uo s?,p're as :S;_uinan_idj1des havidas na 'Terra'; sem"ul11a triagem' I
�

..

_r' .PÍ;íti,i 9tici�J, .J� -'i' H�i"("A�� :t� �� 1�rC��te�I��('í.a;"0,'
.

';}l1f. p:'�a\o: �stroÍ1Õ-p'1icot,lel].1 U1�t iei. " , g DOl;ior IlOJfl '!'HOl\'l!}Z
}.1 Uma,,\rér�lJd�á.;gUerraid��llItiÍ'Y..()S; ::-" -). l . ��mv��:tlg':l�aC).n�, -j:�lOgui"?�.!11lth�a_:li:j tUd8'fafual;'r�t.an- l\·jhli.êü�Dks '\ �m r ilV!Al]'..

�I
' ,�'''' >- � ".- .,1" �1' <�.,' "'1 !-. "'do"bases'; , �,

... \o... ...,�.'� -'I'-t '. .

, -L-__
, '.

"

" '.,.,
,,_
." �.,.. .

TOS, Juiz ,de Direito Titu·

(
"_�_'._"�

,

__ ..__ .<._.

" ,.-

...• \.

101' da Vara dos Feitos da

.

Fazenda Pública e' Acideu·

. esf-ã che' ar, -o' '.0, )])�TID@olP�b]l t:: ct;eT�:b����P��iS�O�;�:
/� � ..' tal do Estado de Santa Ca·

y�
.

....

.' "8 de agôsto.
------.--------�----�--�,-��--�---�----��----------�

: ..., . .... .

.' .

.

F�Z .sABER a todos que o

presente edita! de citação
virem Ou eléle conhecimen·
to ti.verem que, por parte
de Angela' l\'IonguiÍhott,
brasileira, viúva, de pren
das domésticas, residente
e domiciliada nesta C;',pi
tal, à rua Duarte Shutel, n.

54 1:undf:s, foi requerielo,
enl' a :'âo ele Usucapião, J:'n

terreno )assim caracteri7.a,
do: Um terreno sito á run

Duarte Shutel, 11.0 54. fun

dos, com a �\r'CH (10 504,47
(qujnj�el1tos e quatro me

tros e quarenta e sete deci
mentros qU'ldrados) m2, fa
zenelo frente em terras de

Giorgis Stavros Kcufos on·

de mede 7,50; lado l�'),-tp
çom terras de r').ldemir O·
zório, onele mede 61,50 me·

tros; lado sul com terras
de Maria Silva, numa ex

tensão de 63,10 metros p

fundos, onde mede 7.50 ]1,e·

t�,r"\s. co!n terr� s n':1"rr-n '--en
tes a Caixa Ecn'llfl�)"'('� Pc
clerol. C1PT1Jrir)..:-�n ··lJ!"'('r ......·{!·,
no laelo Sql.. 11 ,0H'lr:, dos
16,10 meb (JS. 1.la --i indo da
frente, atinge o terreno u.

ma largura de !:i,50 metros,
para, em seguida, voltar' à
largura. de 7,50 luetros, que
se prOlonga até o fim do

t�rreno. Fêita a justifica
ção da posse, foi. a mesma

)ulgada procedente por
.sentença. E para que che
gue ao conhecimento de to·
dos, m�ndou. expedir o

'

presente edital, que será
pUblicado na forma da lei
e fixado no local de costu..
me. Dado e passado nesta
cid{.tde, aos sete dias - do
mês de julho do ano de
rr4il novecentos e sessenta
e cinco. Eu, (Luiíl' Felipe
Jorge) Escrivão da Vara de
�amJlia e

- Sucessõês,.. .no

iimpe�.:nent{'J\ {ocasiO��I" '49
Escrlvao da 'Vara da Fá-
·zenda, o subscrevo.'

.

.•.JOÃO. THAMAZ
DES DE MATT

. &
DE .Dla,EITO TI

I

>I,

governador, no exercício
ocasional da. governanQâ. E

em consequência e el,!, fun
cão do .entendímentc das

autoridades f8zemlári'ls, o

t'l!lciomírio 1'e(;611eu venci

mentos referentes ao -:nerío
elo e'111 que se encontrava a

frlstado, como se c1ernitido

não tivesse sidC'J.

Re8.ssumin�lo, o governa
dor demitiu de novo o fun

ciol111rio e fOr8!11 instaura

d()s nr0cessos fiscais· par'3.
a 00"'0'1 reposir,ão,
() trLbunal deu' pela pro

cedê'nci:l tio. executivo; no

sentiçl0 c:le ser cobrado ao

funt'Í:mq"';" o que êste ha··

via recehido correspondente
ao período em que esteve

afast.ado, isto é, da d'3.ta

da demissão pelo' governa-.
dor à c1a insubsistência do

decreto exoneratóFio.· 'Con

siderou' a referida' Corte

que a dec1a.raç80 de insubs

sistência de um decr�to de

pxonerncão e01tiv'lle' à sua

revog"(li"'i'o, oi'8pndo efeitos

daí pane o futuro, diferen

çando da reintegração que
se 'equipara à anulação do

,ato, carreando efeitos, não

só presentes e futuros, co·

mo também retrocedendo

4 �tn Cjlo' at� CfJ.\S lpu1ich- 1.
de foi decJaracla.

'
I

lei,

Na Revista de Direito Ade

m�.nistrativo - 54/250 :en·

contramos: - "a reintegra
ção assenta na· ilegalidade
da demissão e· restit.ui ao

funcionário a plenitude de
·se11.« elireitos. H a readmis

são (n'l. qU81qner ato asse

melti?no a elr:) resulta ele

'liheralidade da administra·

ção .
e não produz os mes

mos: efeitos".
Rebelou·se Carmo Pinto,

relator do' rectFso, quanto
pn spr r.nnr:iderado que o

ato de insubsistência é si-
111"1'11; ao de revogação da

p-,,,ni:lracão, que opera pa
l'a o· futuro.

diz

douto lVr:)O'","'·�H'). �l1rge

um 60\'0 ato· de in.vestidura
do funcinnáriq. Supervem
nov8; nnmeação que por ;�.
�() n?in ::,,]cança. o períodO

""pdwm. en,t"re a cessa;-
(''''' r''' Dnmeação áuterior
p "�"ingresso no servir.o
Y""�l'('O Tnelfl'riq. a cle('l�,

"�"'i'í() 0e inSllh�,�t';11(>if:l rle
,

1""'" necreto e""'1,.,ratQ1'io
rnHra-]he a exl<:tf..T1,-.iÇ). su-

Y\..l'1zuindo-o. 'Dp"!9"'1B .... (',-.0 a

(yvon'p7'? ('Ro. re-ct':n � T"-:\D(l()-se

a nrimU iVrl D0rnenr'f'io, não
se podendo falar em 'fluàl-

•

qlJP."" nomeação posterior.
EJ:etivamente o raciocínio

elo ,ilustre relator é lógico.

.

/

k
.

,
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A· Debutante do Baile

Branco, Fernanda
prepara-se' para

df1' aniversário na

semana.

Oliveira
sua festa

próxima

Em pró da Socieda,1le Am

paro i aos TUbercuJ\osos,
ainda. este mês reali�r·se-·
á na cidade de JOinvil\!.e, a

testa f'Noite de Elegfuncia
Bangu", quaado será ei�ita
Mi'ss Bangu 1965.

Lu'

-:��-

Falando .e� Baile Bran

co, o fabuloso conjunto de

Norberto Baudalf, estará
anírriando a esperada noí

te de gala no prõxímo
.

dia
14 nos Salões' elo Clube Do

ze de Agôsto.

-:-:-

o senhor e a senhora i\Ia

noel Gil ·(D. Henriqueta),
Ele, Diretor Gerente elo

Lux Hotel, na próxima ter

ça·feira, reCelJCÍonarão as

Del?utantes do "Baile Bran·

co", 'e um grupo da socie·
dade•. M_ovimentará a elegan

. te. re.çepção o pianista AI·

do'
. Gonzaga e a. Cantora

.

Neide'Maria' e o írriquieto
baterista Tida.

'Também adquiriu um títu
lo de sócio proprietário eTo

"S'L'ltacatarina '
. Country

Club", o· exmo �<;lnhor dr.

Arthur PeÍ'eir� Oliveira.

-.-.-

-:--:-

Provavelmente' serão bos·

ped6s do Querência Palace

a caravana dos Alunos do

·.Curso da Escola 'Superior,
de GtÍerra, em nossa cÚla.
de.

Foi altãmente \ festeja.;lo
ontem, o aniversário do se

nhor Rudi Paulo Schnorr .

-:-:-

--:�:-

.. O sénhor Wilson' Lemos,
. gerente geral d0� Produtos
de Beleza Elizabeth Arden,

.
na América do Sul, do Rio
de .Janei�o, já confirmo;u o

despacho dos lindos "presen '

tes que serão oferecidos as (
Debútantes do Baile Bran
co no próximo d'ia -14 ..

Voltou a 'se reunir, os A·

lunos do Curso de ECOllO'
\mia da Faculdade de Ciên

cias, para a programação
de .sua festa de formatura,
marcada para o dia 10 de
Dezembro.·

--:-;-

Ontem, pela radional, fo-

_:_:- mos, informados que o dr.

. .' .'
Mauricio dos

,
Reis- Presi-

. � \It:l.taí: -t PI'(}ceà�te,
. .l.dl}j;lte,:., dQ _" "Sant&catarin�"."

do Rio de Japejro onde par: çountry CluB", no 'Rio, fei' f,

ticipou . da t�rde de ('le�ân· chou contrato com. � divllla .

cia, "Sweeps�e", . no últi� E�izete' Cardoso, para no'

.mo domin'go,' a· bonita Ro" próximo dia 4, nos ,salões
sani' Bau�r Ramos.' .

do Querência. Palace, can

tar: para os associados do
mais sofisticado club õo
Estado: A festa que' será
em "bluck-tie",. ·será tam
bém esclusivamente para
os associados.

-:-:-

. Os belíssimos q�adrós do
conhecido . deoorador Má.
rio Moritz, já estão em ex:

posição no salão dé vendas
da loja José Arêas Decora· -:-:-

/ ções� o

o

Muito ,comentado um

conjWlto de vestido e ca·

saco. eIQ. fiRa lã branca; usa·
Domingo e dia'· do �àllai, do '. pela eJel!'ante senhora

em comémoração a data o Maria Leonida Vieira, em

'!Màgazirie Galétia" no 'Edi- recente �uniãOl. O comen·

f�io Jaqueline, está
.

reali.. tado
_ conjunto tem a' eti-

zaJido grande promoção.
'

queta- "Lel1zi".

--:-:-

L-:_:_ �:-:-

.0.A!rivcrsariou outem;
. 'a·

srta. Osnelda Bt>rtolli. Em
sua' residência, a aniversa.
rian.t'P -l'ccepcionoll convi·
dados.

.

No Rio, foi' altamente' co
memorado no �'Castelinho",
ponto bem da sociedade ca

rioca, o aniversário do dr.

Francis�o Schmidt.

-:-:- -:-:-

"Rio: No· Colé�iQ Brasil,'Í-
1'0 ele Cirur�Õéj;, que tem
C<:lmo President.e o Dr. Jor
ge de Marslllac, assumiU o
slto 'CatgQ de vice-presiden·
te; o conceituado éatarInen·
se ;dr. Henrique .Rupp.

De nwltn bom '2'ôsto' as

confortáveis· 'cadeiras para
"Jardim de Inverno": que
a _loja Cimo acaba de lán

çar em nossà cidade.
O senhor. e a s.enhora J J

:8al'1'e10 (d. hete), foram

yistos Jantando
I

no Querên.
da .Palace.�._.,.. ..

,

'.

..

I

Máqui�as e EquI»)arnh"ttbs· in I·São Paulo suchi-

Slenolypiklin

mil Berufserfahrung und perfekleril(ennlnissen 'der deuls-
chen Sprache. '

.. ,
,

. ., ··Ar;....�"t .�

Gehall: 200.000 bis Ç$ 250'.000. .

"

.�ew�rb�ngen lU;1 �ebeD'slá1Jfuad Folo �illén,wir �u rich"
len a.t��!,..��!tl.'Mã,ui.as �,Equipa�.ntoSf·"� ,c:�ixa pos"?
,Ia'" ·4631, Sêurtl;aul.��:.',;;�c.. ,$ (

,

'
.

"'. (, "J í\'í <4l
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Enqanto nós da aliança,
informamos sem exagêro ...
os ruivinhas do outro lado

se la 'lç:am no. desespêro ...

Dizem que Celso Eamos.
foi o píór governador .-..
vejam a que ponto chegaram.
os amigos do Senador.

Com destino ao Velho

Mundo, embarcou,' ontem
no Aeroporto do Galeão,
no Rio cie Janeiro, a AS-

•
Se Celso nada fizesse.

por sua terra natal.
não seria elogiado ...
pelo govêrno federal ...

__ - ......_--:-_.��-----

CINEMAS
Com isso vocês vão mal.
o os da aliança vão bem .

o povo não vai em onda .

pois sabem o governo que tem.

-CENTRO
CINE SAO JOSÉ
as 3 e 8 hs. ,

Clifford Evans

Yvonne Romain
-em

MALDIÇÃO DO

LOBISHOMEN
EastmanColor

Agradecemos a Celso Ramos.

por tudo que êle fez. , .

depois .dessa, meus amigos ...
nada dy Konder Reis ...

A

,)

- .' Com Ivo e Chico DaU'Ignia
A dupla que faz sucesso

teremos em nosso Estado
a

. continuação do progresso.

Censura até ... anos

CINE RITZ
às 5 .e 8 hs.

°Riehard Winekler

Brigitte Juslin
-·Em

AMIGAS INTIMAS

Censura até 18 anos

Esta' v�i por despedida ...
e que eles guardem na memória ...
os' injustos terão castigo ...
e os bons lerão Vitória.

FCO
CINE Roxy

às 4 e 8 hs

Rpck Hudson
Miss CorneU Borchers

George Sanders

Sociedade dos Atiradores de. ,

em

NUNCA DEIXEI DE

TE AMAR

F,loria:nópolis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convocados os senhores SOC1C{

para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se na ser�
desta Sociedade, na forma do artigo ,34, alínea "'3" e art.

go 35, dos Estatutos, no dia 9 (nove) de agôsto do cor

rente anox com início às 20 horas com a seguinte ordem
do dia: <

'

I

Tecnicolol'
Censura: afê 5 anos

BAUUo(.o�
(Estreito)

CINE GLÓRIA
ás 5 e 8 hs.

Peter Cushing
Yvonne Romain

"":"em -

PATRULHA FANTASMA

EastmanColor
Censura: até 14 anos

CINE IMPÉRiO
às 8 hs.

Rossane Brazzi
Tina Louise

-Em-

O CERCO DE' SARACUSA
Censura até 14 anos

(SAO JOSE
CINE RAJA

às 8 hs,
BRIG-rTTE BARDOT
Robert Htlssein '. 'em

O REPOU,30 DO

GUERREIRO
Censura: até 18 anos

.

1.0) _ Elei"'no elos membros do Conselho
vo . e seus suplentes

.

2.0) _. Ássuntos de ínterêsse geral
Florian6holis, 28 de julho de 1965
Arno IIt1schI - Presidente

'Delibera ti

Iomunicecêo
t

O· DR. MURILLO PACHECO DA
MOTTA comunica aos seus clientes c.' amÍbút
que instalou I em S.2U CUNSGL'fORI0, �-

talmcnte remodelado, sito á RUA FE1:.IP'h
SCHMIDT' N. 38, completa apatethagem
importada da- ·ALEThlANHA e dest'fl'l-aca- ,ê1'.

DIAGNÓSTICO PRECÕCE DO CANCEH
GINECOr.ÓGICO.E DA MAMA.

HORARIO DE CONSULTAS: díar.a
mente 'á partir dás 16,30 horas.

21.8.6'-)

VENDE-SE TELEFONE
Uma pequena LOJA no

centro e uma casa de MA-
DEiRA.

•

Informações pelo fone 3273 das 8 as 12 horas com' Tratár à nm Gonselheiro
E:milla. � Mafra. 91.

.

SUA EMPRÊSA PAROU NO -TE·MPO •. '.
OU TRANSFORMA TEMPO EM DIHHEIR01

(:;;::,
Quando você substitui o antiquado
guarda-livros pela modema máquina
de contabilidade Remington Standard,
economiza tempo no registro dos

fatos contábeis e tempo é dinheiro!

Consulte-nos, sem compromisso. E

veja quanto a Remington Standard .

pode fazer por �ocê.

� 7Innd..do�..s:A.
fLORIANÓPOL1S _ Rua Trajano, 18.8 • Ctlxa Pu!'1iI.9O • faa 3386 • 3I!40 '

A MÁQUINA DE CONTABiLlDAOE
REMINGTON STANDARD PERMiTE

ESCRITURAR SIMULTÂNEAMENTE:
• Diário. contas e razão.
• Registro de duplicatas e contas de clientes.

• Registro de compras e contas de fornecedores.
• Folhas de pagamento, ficha financeira individual

e envalnpe-recibo de pagamento.
• Diário de estoque e ficiia de 'arquIvO.
• Quaisquer outros serviços contábeis.

SISEN'I;E SOCIAL OLMA

AQUINO CASSES, que par

tlcipará, ns cidade de San

Tiago de Compostela, fia

Espanha, do Congresso In

ternacional de ServIço 80

cial.

le conclave. nos meados
corrente ano.

O referido certame
ternacicnal tem seu início
previsto para 27 de Agosto
devendo ser encerrado no

dia 31 ('O mesmo mês tcn
do ro1110 tema' geral e cen-

Madre Olma Aquino eH.'; tral: "O ASSISTENTE SO ..

ses, Diretora da Facn!:iade CIAL e SEU MEIO DE" A

ele Serviço Social do EsLa': çÃO"
do de Santa catarína j O regresso para o Brasil

que é possuidora ele furta da Reverenda .Madre 01-
bagagem no campo uo e11- ma, incansvel sempre nas

sino assistencial superror lides universitárias e assís-

brasíleíro, foi convidada tencíaís de Santa Catarina

pela Comissão Organ!zado- está marcado para os prl
, ra para tomar parte r.aque 111ei1'0S dias de 'i"tolTll:I'f).

Projeto do_ Execu:tivo Sêbre a T rans
missão da Pronríedsde Iml)binár�a

"INTER VIVOS"
O Prefeito Vieira d� Rr)

sa acaba de encamínl.ar
à Câmara de Vereadores,
projeto de lei que níspôe
sôbre '0 imposto de truns
missão da propriedade. uno
biliária. '�inter-Vivos" e sua

incorporação ao capital de

sociedades.
O pro] eto está asslm .>-e1a

borado:

der necessário. Parágra to
20. - A "Tabela', atende.i
do o critério de zonr arnen-

to, fixará' o valor. mínimo
a: ser atrfpuido ao metro

quadrado ,tanto do terreno
corno

'quanto a essas resr"�t.àdas
as respécfívas caraeteristt
caso Parágrafo :'<0. _ A re

visão das "Tabelas" será
feita trímestratmente. Pa-

;'Art. lo. o O ímpssto rágrafo 40. - Sempre que
sôbre a transmissão da, verificada a superioridade
propriedade ímobíháría "i� dos valores arbítradcs pela
ter-vivos" e sua incorpora- "Tabela" em relação ao va

cão ao capital das socíeda- lor venal de determinado
des, atribuído 'ao' Muníciplo imóvel: desprezar-se-a o

pela Emenda
.

Constitucto- valor. nela consignado dis
nal no. 5, de 21 de novem- so expressamente

o

se fazen
bro de 1961. será cobrado do menção na "Guia de Re
C0111 base na seguinte tabe colhimento". Parágrafo 50.

la: a) nas trasações que - As "Guias' aceltas na

I representem... a<1it{1.1p-f'n:�""" ·�rma 99!,yar.á�go_ anterí ;

de le�gítima, bem corno nas or, serão, 1 época da reu

doaçoes puras e simples va nliãjO .trímestr-ú, apresenta.
101' até Cr$ 500.000 _:_ lrl% das à Comissão especial.
de 5% a 7% de Cr$ 500.000 que poderá discordar da
até Cr$ 1.000.000 - 12% dI" medida adotada, OC0r1'en-
8% a 18% de valor superí- do a discordâhcía,' provi
ar a Cr$ l.000 000 140/3 de dencíar-se-á o recolhtmen-
11% - b) nas entradas to ela importância devida,
feitas poi: sócios, de-bens sem acréscimo de qualquer
imóveis para conrersneía parcela Art. 30. - Fica ele
de capital de sociedades ci vado N\ra. crs 500.000 o li
vis e comerciais e em paza _ rnlte .de ínsenção concedida
mento da parte do caplcnl aos trabalhadores urbanos

por que se obrigam, 0 nas Art. 40. - Esterider-se-á
fusões, transferências, in- .aos funcionários' estaduais
corporações. cLissoluçÓêS, e a �sel1cão ·concedir.a aos

nas transferências de c()- funcionários públicos 'l1111-

tas Oi.l acões, bem CO'110 nicipais. Art. 50. - Sem'
n9. retirada de sócios rlc 50 pre que o imóvel trar.smiti
ciedac1es civis e comerciais do se dest.inar à nílJlli�i-
4, 5% - c) nos demais ca pais. Arl;. 50 .

...:.... Srmpre
ses 9%. Parágrafo ]0. - que o imóvel transmitido
p�rtir de 10. de

o

janEüo se destinar à resid,õt'c�a de
dp. 1965. as alíquotas mcn quem outro não nOSflUI1.. as

cionaçlas no "canut" s �)'fj.o alíql10tas do impofltn �ôbre
acrescidas de 1% U'11 per a transmi�são da pronrie
cento) revertendo o rmx!u· dade il110piliária "inter vi-
to da maioração em bene- vos' e sua· incorporat:!ão ao

fício da "CaIxa de Esmolas capital das soci.edades se

das Illdigentes de F1orifl.- rá re�luzido em 50,,{-' (cin-
nf,noli.s" -Doutor Hei�or coenta Dor cento), desde
Blum. P8r�rafo 20·. A que o valor do imóvel seja
escrituracii.o cllts impf).,.t3.T�-' sruperior a Cr$ 5.0DO.OOG.
rias a rff�cac1aaas nà forma
do Cl'<DOf'to PO parií.!!r�'fa
antf'l'inr SErá feita à CJ:l

ta de Denósito. sendo elas
mensalmente ent.regues ao

beneficio. Art. 20. - Quan
do inexistentes seguros mei
os pam aV9liacão de lmõ
veis tr�n:;:mjtidos, I() irn

posto sôbre a transmis,>�io
será c81rl'ladQ sôbre o va

lor i"'rlir?c10 Dor "'Tabeia
de Valorp.s mínimos". Pa
rágrafo la. - A "Tahela
de ya10res Mín.imos" serã
elaborada por comis,>ão Es

pecial, obrigatóriamen.te in

tegrada por representarttes
da Associação Rural de FIo

rianÓ'PoI'is, Associacão 00·

mercial de Florianópolis e

Conselho Regional de En

genharia e Arquitetura. a-

1ém de outras que se e�1te�

Pná!'frafo único -. O be

nefírio mencionado

artiO'o serã reauerido
1" :,ste

Sec"etário de Financ<tr. do

MuniCÍuio. instruída a peti
ção com prova de pre"m
chimevto do requisit.o indi
cada 1"0 "caput".. ,

Art. 60.
Verificado ser o valor

do bem transmitido superi
01' ao limite de isem�ão (I

impôst6} sôbre a transmis-
são gravará apenas a par
cela correspondente ao ex

cesso. Art. 70. - ReSSa1\'il
do o disposto no primei:.-o
pa rágrafo do artigo 1'), ('S

ta Lei ent·ra em vil50r
em. quinze dias após Sl;a

publicação. Art. 80, Fi
eam revogadas as disl'osi-
cões em contrário"

Conr.orr�ncia Pública Para -Telefones
�

A Prefeitura Jl/I1mleíjl'11 O passo para o receb�-
mento de l),r(ll�'ishlS Ú r13

90 dias a contar dn. ·,)U�/:

cação do Edital de t"OnCCl'

rência.

de Florianópolis aca)'9. :�,�

abrir concorrêIl_cla públLa
para a exploração do s·::,r

v1:;0 telefônico no tÍtuf!ici-
pio de ·-anópo'lis.

1 :_

na
----------_ .. _- --._------

\.\�'" - :;:::....=:::

'I��: �-, =-�
�--� ��-

ISTO -' E' VER'DADE.u
.

o Correio começou a fUAcianar no Brasil em 1663.
com o regimento de 25 de [anslro do mesmo ano, sendo

no�ead6 o Alferes João Cavalheiro Cardoso para o

oftcio de "Gorreyo" dá Capltania do Rio dE" 'Janeiro,
em- 19 de .dezernbro de 1663.

_...:_�.

ISTO TAMBÉM É VERDADE1 i;
j.i

Apresentàndo 'QS mais altos índices
de venda.s, superior mesmo aos de
muitas outras grandes marcas mun
diais, CONTINENTAL é o' primeiro
cigarro,na preferência dos brasileiros .

.

uma preferência nacional e CIA. DE CIGARROS---SOUZA CRl:Z

Serviços de rôço, limpe
za marginal e desobstução
do leito do rio Itinga serão
executados gra�s a.o Gon
trato que firmaram' O De

par'tam�nto de Obras de
Saneamento, ·cio Estado, e

a firma Emnr�sa de Melho-

tro- das metas

catarinense, p.e
do govêrno
proporcio-

nar melhores condições a

populações ribeirinhas.

•

u S C: EDITAL
De acordo com aviso éx

pedido pela Reitoria d'1 Uni
versidade de Santa Catari
na, o "Diário OfiCial", edi
ção do último di"! 27, publi·
cou o edital n.o 15/65, re1n�
tivo à aquisição de mate-

riais de' consLI'ução, 'limpe
za, Upografico, ferl''1mentas,
lubrificantes, móveis e má

quinas. Destinam-se àquela
Reitoria. A abertura das

pr.opostas será às 15 horas
do dia 13.

ramentos e· Obras Ltda. -

A extensão )OI ser atingida
pelos trabalhos é de 4 Km,
num volume de 48.600 me-

.

tros cúbicos.

Prossegue, assim, o

DÉOS, incrementando o se

tor que lhe está afeto, den-
/

,
.

Al.lJGA-SE
,

Precisa-se deDatj1Am'afa com .ins!;ruç5�
secundária,· para trabalhar em escT'itor:t) dE
Firma Comerciai.

A 'interessada deverá compare_'etlw Es·
critório da Casa Regina, para téste.

Inútil apresentar-se sem os reqnLjitr,::
aCIma.

aO

.

ALUGA_SE uma casa a

ru� Padre Shraeder 11. 65

A�onômica (Chapecó).
Tratar com Da. ·He).'odi�

na, Diretoría d>j. Receita
(Tesouro do Estado) �

SERVICOS DE CARGAS" E _ ENC'OMIt:NDAS ENTRE SAO
PAULO - CURITIBA .:.__ 3At/rA, CATARINA

TRANSPORTES

NEVES LTDA.

MATRIZ - FLORIANÓPOLIS

RUA PADRE ROMA, 43 - FONE �159 - CAIXA POSTAL,
E,NDER1!::ço TELEGRAFICO "N E V i\ S C A"

507

•

FILIAIS
,

PAULO CLrtrrcBA
AV. ANITA GARIBALDI. 2576

fONE H24�
RUA ANHA,IA. 820 a 826

. FONE. 52-3222

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e',

,

menina brasileira
DE�VEI-t" Colorado,

- Eli.!3abeLe Willer, de

to Alegre, submeteu-se a

uma Intervenção cícúrgíca
num' hospital norte-ameri

cano, -entem, a fim de pre

parar-se p-ara um plenejarto
jmuôrto de .rírn, em. futu-

.

ro próximo,
A 'meni.na br-isílcira,

7 3.110.�, internou-se no Ccn-'
t.ro ]\,!pdir:,} r'hl. ti niverskln

rlo (lo Color�d(\. aqui, para,
i !"'�"tn.!'·��e ele '1."1.1:t gT3.Ve 811...

f"''X'1iün.uc renal.
.

ontem,
()�) l1'l·,.dtec:,s removeram U111.Q

:;lànd'11�BJ que se náo rósse

(';{_�,f'tjda, poder!n vir a dos-
1 ruir o rim que será onxer

tado na paciente. Os médí
f'OS também inic iaram urna

séríe de t ratamentos com

rlrogas, para melhorar as

probnbüíd...dcs de o corpo
ele Elisabete aceitar um

rim de outra pessoa.
Um porta-voz elo Centro

Médico declarou que a ope
ração para dar à EL3ab8�e

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

"1-*
r

€m

CO�ttCClOll'.,f a�&Ul1ltR iiI'f
OftllAVJ

� f�mlii,;IIl� ..·J
-\.,�.

OE um rim sadio deverá ser

.i'.;v�}'.:a a cabo dentro das
duas próximas semanas. A

operação estará- 11 cargo de
uma equipe de círurgíões
chefiada pelo dr. Thomas

Starz,el, Professor de Cirur

gia da Universldade
'

de Co
lorado .

Os cirurgiões da Univer
sidade já realizaram nos

,E;':lt'ldos Unidos .ímportan
t!SSll110S trabalhos na cria-

. <";'!.o ele técnicas pu ra o en

',(Tto de rins. Até agora,
rcaltzaram a delicada OpL'
rncão uma centena ,de ve

:<;fJS. desde que se eríou
uma I10va técnica no Cen
tro lI1:éqico da' Uníversída
de de Harvard, há ·uns

três anos. Cinquenta e no

ve pessoas condenadas 11
morte, doentes de graves
enfermidades renais, já fo
r.am . salvas pelos médícos
da Universidade de Colora
do.

Antes
.

da operação, os

médicos terão' de encontrar'
um doador de preferência
um parente próximo - que
tenha os' doís _

rins sadios.
Após o transplante do

rim, hã um período crítico,
de cêrca de um mês, duran
te o qual o corpo tentará
rejeitá-lo. O corpo vê, no

novo rim um abjeto estra
nho e tenta destruí-lo, co

mo faz quando reage a uma

Por-

Ue

r\.PARTAMENTO

Espc c.almerue para
Completamente novo,

�:IOBJLL\DO

E:'!
.

.studantes.
com ót.imas

1l1()[lH;Ôl'S situado 110 centro' ela cidade -�

nua Deodoro 19.
Tratar: Dr I aclio Lu. Rua F·<-�l�I'·"-• ....l{"..... l. \.. L, J..�,u , ...... .tI.i:,.

Schmidt 34, 11) andar, sá':a� 4 -� 'fE1. 2856
11/8

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

MISSA DE 9° OlA

·Ir (J!'1 �ZT �\ � 1\ "-1('''' 1--:-,�'i
""- 1_ .,,�/. .••_. lÜ .1t;.�;".Á,' ,:\

i�l TC)L'(--';I- 1\ K'Trp/,� ,\ \'"+," ,�. v '-" �l ,. .l J_) � � ... _. � _ •• ., .. \...

(' r� '.' 11-' J' II' ,; ,. ·'í�:i.�� i�'S:; '\ 1 ,-01'2" I .\ S' I •

.. f., , ... ",. ,� \Í'.l'·,l.:1, r .. J\. : ..... t-1. e r:l1l[··

lia. (:Ol.IS1��"1l:!dt{-; com (} (::.dccirnenh) de Hlé

npU;-;H c m ..K. :::cnhora MOSCOPIA t�\_)'�·
?,l!\S, CC]J\'ilL"un parentes, ana�os c pe':;:"OJ.

doença infecciosa"
A operação de ontem e o

subsequente tratamento; an
tes e. depois do enxêrto,
têm por fln.alidade rnelho
ror as possibilidades de o

corno de Elisábete aceitar
um novo rim;
O povo de Porto Alegre

contribuiu com quase 1

miÚlâo de cruzeiros para
enviar Elisabete aos Esta
dos Unidos, a VARIG eon

cedeu a passagem e a 01'·

ganízação Lions Internacio
nal provídencíou o seu tra
tamento 'no Hospital de
Colorado.

Cine Ronda
Mais alguns trechos do li
vró Revisão Critica elo Ci
nema Brasileiro ele Glau·
ber Roc11:'l, página 1.5, 16, 17.

Apresentarei em 2 partes.
i.a Parte
"O que lança '0 autor rv:

grande conflito é que seu

instrumento para esta nu

tología pertence ao mundo
objeto contra o Qual êle
íntericíona sua crítíc-i. O
cinema é urnn cultura 'do
suner-cstruturu cauítallsta.
O áutor é inimigo desta CH]

t1!J"8, êle prega sua destrui
ção se é um' anarquista co

mo Bunel ou o destroí. S�

é um anarquista como Go
dard; éle o contempla em

�l-11l própria düstruíçiio, se
e um burguês desesperado
corno A-ntonioni ou se COIl"

some nêle, no protesto pago
. síonat. se é um místíco co-

mo !�ot"se!ini: Ou prega
nova ordem. �;e l' um .

munísta Gomo Visconti 011

.• Armand Gatti,
No Brasil, onde se censo

lida esta
\

estrutura capita
lista '11"; -contmeliçi'l"s elo
submundo agni"}() r,' metro
politano ..0 CU1C1:nrt tom s.i-
do lima idesaS�(lh'· fl:l�n<"""
'Ça eT!trê autores f!�i'J.f\l��O� ).'i

e (�:Jc_pitaHstn" a�nfldOl'''S_
Até hofe, com rcras exco

cões. o cinema fúi' Dl"()(TU?,i
rio nela pcqrten8.buTgllc�ia
!:1.n.::;j0�y1. 'de .prOnlf)(,fj�) p(.(;_
,'jnr'hns, (lI) I)r() :::-rnpos fi
J''''n:'ell'o,:,: com int,nueões (Jro
P�·3(�0n?t'l Em pl?qu'é·n().�
,)x",;l1p1ds. situados n pri"
tt", . rk" f!ois últ.i.mos 3no:,.

O.i"'f!�nl.i.(·�)Jncnt,('. i6. eonvertp
P'Pl,"rJ.Cll·es .em pl·tesões e,
0.cYf'.�p:-'1penh��(nr.ntA. Bfnstn
oe: r1!t0!pc:: pnrn 8 nlRtcrem
do .qm;:>00rj,,�(). Ihí' �s "m;
c!eps dp 1)r0rlÚ(�0pS inde
)18ndcntes r>A 'lYl 1.Íni('o meio
(te sO))!'eviv(;nC'ia elos unt0-
.f'P'"{".

snirá

8<; V838S im-

J,-.rr.;(' Rol'lPrto Bile('hh'r

x x 'x

. D:a ti de !\.r:osJ o p :óxün::;
t. remos e1eis:fio �-dao nov& ·1)].
relOl'>u 'lic Oub� ele ('ti h
e �riro "Luiz 1=L�Ü11CS BC;:::?,eS
com inicio às 10,00 ]101'3,:)
da manhú. Para csb. :\0-
sembléia Geral ::t (ü1.1al J::-i
retcria e-stã cor vida nd·.) tI)

c' Q5 os senhores a"scr"é\r\o
Se: ubemos que o ca;:,rjjc'uvo
a dil'-,çáo cio Clubr dos Ca'
radorc.s e .Pe!Seud.of'2, Ó ()

.Sr. Cícero Coutõ. N!J.. 111)8,,::.

opin!.io .ótlnia c;scoHn.

E s t i Y � In 0$ com. o Sr
I'rc:;idente da, LIga Atléti·
CO

.

l��t�:i;üo S.crr,:"l.na, "tiêl"Q,

dor Clautlio' Ramos �lol"ianí
que nos cO.Ulunicou que
mais uma vez a representa
ç{to la geal1a estará 111'esen
t,e aos IV JOGOS ABER
TOS <DE SA!;TA CATAli,I

:N'A, a reeJizar-se na
'

cida
de de Brusque, de 9 d� 16
de OutubrQ do corrente a--:
no A Deleg::tçào }ugeana,
,jú � inipiou seus prspar::tti

.

vos l�as êh-ersas mocl���-

"j-;,�--.,

r·a.JtG-_·
<!!f

.��-0�-$1 ..
,IC

,
'. ..., ��(

; -��'I:-��,�'�T
,_ ..

t,.,�� -��-�... '"

1 }'�."

ESTOFADOS

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

OE ,Lt\GES
f<l-"ll recepeiQl1ados l1lf r-esi
dêJ\cia dos nubentes si�a a

Rua Cel Oordova. Pel�

passagem da efEméride
qui enviamos Os nOji.'3oa' pa
ra·bem;i.

ra OU1111:1 Rib:.:.s, , festeJe11 gas, foi ulllda ap"or,>;l eleito
�mn" bodas de prata. Pela para. vi.ce-presidência do
J1lruihã foi rezada Sânta Colégio Brasileiro de Ci
M! .sa ,na· Catedral D'()':8"a 'l'11l'g'i5tS,
)i�). '�lH é;C;;�'U (1(; �!;r:.l,et>,�; Oel- Ns,·cspecíalidade de Ul'O

de cOmpu,rel�eu lus[u, :l. ;" - ;!Ogil1·'é o nO",80 COnL61'l'é!TleO

l11ília<,.,�. J�lJ,'li&pSIAo; !;JsnGu"s 'Uma grande autoridad�' na-
o câsal:'-bs· oi1vldado,'; fel do;:;.al � póis

. '" .

"'.:.,:;�,·L,�4�j�li.�,·.:>:,�.,��L�;��;:,,:��j,�j:-L�t�,:�::;,%����&6-��:1,

des que 'vai competi.r. 6:;ue

rando desta forma o ,'1\')0lo,
do Comércio e Indústria ('

, n.inda de tOd03· os déspor
. tl�tas (:a I)rincesa cia S;.;':::-,
ra.

-- x x x

Queremos déstn

apelar para todos cs �x-

__ . __ • ':"'�_.__ ,_:oI_�"";'___ •__....__

.

EUSEU DI BERNARDI'
.

A famHia- de E�lSEU DI BERNARDI

Presidentes da urü'in l:'tjfu
na dos E-studantes (1]1,E)
e est-llclantEs em gcr:ll J.::lu;:",
que Imidos façam renaSêL:l"

em no,s:,a ci:'ade esta h:.,-

so '6 ,.so· C' 'p, ""110-" c'-"o-r"C��Ç..." . J.l�,��. �1t; 1.,,", _'-' ,�t I
.. ..:;J

: ....

gçm Q estudante hjf'::tuo.
I.aj�:s agora pre�j�.� �1�

lrL�. Lajes fará snu.!'_� 20U
anos C<11 19136 (' IR ,,:S�, ,.(1

trabalho (Ir S8U'\ %ti.líi1t:-1-
t e� para mai:DL' brtH)O
festi�ilduõ.e.". Vamos'

das

�I')tu'·

-agradece mui sensibilizada ao eompetcnü.'
inedico dr II PAULO FONTES a deq.icaçã(
dispensada durante. a enfermidade do, sU;'
:nesqtieóvel chefe bem como ES prcstimoSé!;:,
Irmãs e c-nferrneircs do Hospital de CarictarlE

Aproveita o ensejo para cOI:vidaf avl:'

parentes c' PCSSO?�S mnigôs para a J:lhss',ol dE
-rJ eLa que, '€:1n i.:.1i.encão a bonissima alm:::.

, � \

-l
• 1 rI'd.o SfU pran�eado enelC mal1c.am c.

(lia í �.i:1bado as 7 hrl'�'" .-1" ''''1anhã na Igrelê
Mairi� de Fátima do Estreito.

J\ntecipam agra(tél:Ü'-�\::.ll�OS a -toçl.os (jue

emnpaJ'ceercrr.. a esse ato f2bglOSO .

6/B/65

Ediíicio ATLA.NTIC\_" 1 ,.

em CODClOi}1Ul-IG

(Íantrs laj cu rios tra:balhr.r
.

r(ll pr�!l da, PrinCesa. í!�t
Serl'3.� o nusso qU\lrido tor
r2.(i.

::-: --

hJ :10 'fundador de

lcn3<Y':l'ado CGmo O rne·ibJl C Innis belo de'
lJráia. Ap'.!rtan1eritos pé;lF� pl'onb ell�reEZ�:1
-dêsde Ci'�? 1.000.000 de entrada e rnstaçõL'::
men.s.àis de c::�� .150 miL Vendas no Ioeal com
r·"]

. \
..)ell atOl!T.

Entre os cataril1enses
ilustres quo residem fora'
deste Estado, esta o nosso

J�,onterraneo, Médico Dr.

Henrique Rupp, radicado 110

Rio de Janeiro, tjue e}evD,l1-
do-se nO'- conceito elos col�-

vem constantemente profe-·
rindo palestras sobre a es

pecialidade a convite dó
várias .enLidades médicas.
Já exerceu a funç_ão de

Diretor de Hospitais na e�

Cs,pita! I"ed.eral, tendo :dei.
xado estas direções para
1:.8 dedicar tão 'sÓmente "

especialidade.
c

.Nada nos S,'1t.íS:!\i;.:
ql.u:mLo 'l'egisl.l'armos.
fa.to e :nüs

"'\NTONI.O {'OR,l<"UA PIN

TO", af'il8,-SC exposta, 1':1,

"('?�:\ Snfira' pam rj1J8 tn

dOB
.

O� laj�anos po,:ní'un ter
uaU1 irÍéi:l, Co que seri N, hr

.

mensap:em da eidtlde a,o St'U
.

_[:ji1(IH:�lo_r. Parn r.)l·gnllJo
l1OS"Q é unl l11Q,rav'lhc'8n
trabalho elo urtIsta L.'1,i0],�,i<)

Augusto M::üt:nverni

'que executará obra
finitivo.

lrj�lH)
e!11 f€

tanto
este

.

- x x x -

THa HL p.passado, ,) '�!.m

pático casal, Sr. AntànJ.él

Wnlrpor l?,ibas - Da. !\'1::. u

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AM:ANHA no Teatro "AI
,

varo ô� CáiValho'" às 20,30
tis_,', será realizada' a AV;':
LA ,Ip:l.uguraf Ê:otene' ;de
Ciclo de Estudos' de S,g;';-

,
.

", I' .'

rfi..i1ç� Nacional, psomovída ,

. ,pela A,')sociação clcie D,iplo-,"
.'ma 'os da Esocla ·'Sunerior·
, de Guerra . Presidirá �. CM-
,�·rni:t�"or Celso' :&amos, pá
ra' a

. primeira conferênc�a,
,o Msxechal Ignácio VE'riSsl
mo. O Almirante- Aureo
Cintas TorrES fará
sauda;ão aos alunos.

lima

,,/'

,
.

,

,'RETORNOU dó' VeU:o
" �ru"d0 O· Sr. OsvaLdo- ,Ma
'chrt,Jo., Diretor da Fil:m;l
Machado & Cio..

o SANTACATARINA

Countl"Y Clube". em ati\'lda
df,S 'paril. a festa que prq
mover�. 'no próxi:rp.o .d.i.ft
q�.atro de 'setembro nos Sa

lões elo ,Qúerênciá Palilce,
off-Jr2cidaa Os. associa;.los.
Eliz.eti Carl'lOS:b,· a at!aç�ô
�ontrata a. ,EIoi convtcláço
{) Reporter 8oc:al - �bra.

I him Sued"Os: 81'S. :�rir. 'Mau'
Iício dos �eis,' Dr. NObeI'�'
Brand e Dr. Antônió -Grillo'I
.organizando'

.

O progr�la'
de prcmcçãó que. §e�á' �!fí} ,

, "black-til".' .

"

;

,1 �

.
'

.. ,

A rv..FEIRA
tras de Bluménaú, .é uma.

promoção' que i:novl:m:enta�
'rã a'qu�la Cidade, dúi"l!�ltlt
um mês. suit: h';áug�H'a�âo
será no é'i� 23" de O�ltU'bt:ó
próximo que contará. 00ín
a' nresença da Banda, de
Música do ·CorpO' de Filzl::-
leiros Navais.

'.-

A IMOBILIARIA: A Gon-
.

zaga lançará mais ,u:ci
codomínio ná Hnh�cal)"
Agora na Rua Luiz. De!fi-
no com Alves deSrito.

ONTEM 110 Q1;lel'êncl:l.
Palace o Dr Hélio T)à- No

va, comentava que a ,Facul
dade de Engenharia, est:í
programando organlzar

•

uma 'Feira de ApareUlJS
Mecanicos.

"SERE'cATA', Mex;ca:J;la'
será. apresen tada nos Sg.
Iões do Querência Pah�e
Hotel, 110 próximo elia vl:�
te e um.

RADP.R na Socieda.d". ri

'j Programa que estou fI,

lJreSC.:1lando na Rá -"io Otll

rujâ todos os domingns, na
trocinado por Machado .IIi

Cia. Agora n.o horário d\'\s

12,30 4s 12.55 hs.

,

O DR Emanuel Campos
foi convidado pela Dl.re�,o
ria do Clube Doze, de Asto-s
to na 1:'� às funções de Di

retor Social. '

l!'S'1" A 'M:ns :orovide"�;9,n
do matéria para o no. 4 dI')

Jornal Hadar na Socieda-

-:

I

:fJ�t." ( t>l'u:',ê�; g�I':': i�t". . ,.'!, r ,�I�

,�,'il '. ·!·:I·"

1.1'
. ".

'

,
.

.

!;ôbre �Prcdutivldade
,·,A. Organização dos ESla- Centro .de Produtiv:dade
dos Alll.-ricanos ·�Lsentou daquele pais" "oe" aircwres

co�(\ o governo .de Israe. a Ç,2' centros .qe 'prOdut!vida
r"f�!ização (. e um prcgru =: «e f-d pa{se� Iattro-amer!
ma de especíalízação, .uo �n.cs. 9 ,pi<Qjew" �e� sob

r
. " I., ,'" ".,..�.;�_>,.", .•• '\': :

a .vt"Ha ue sem.nano.
.

qkal "" laJ:a 'U!fia cl..• .áí.se
tecruca ,e . p••.LU!,. ..os proc.e
mas a.lut:.u"es au 1l,.J.,!""O
nli.illc•• ',C tll:!.q ..de t�t_;U ue

lhS{;.tU1Ç-ÕçS. O centro oe

1- r(J ...... �j, vi ...a ..e' de �fael ore
.

.

1. ,

L'cce t ct: ..e•• LcS Co• .ul�ve&
pl:>.ra

'

.....,,, ,tSLUUv, 'pn'.s e

. pRoxIMO' , qia,$� . '. ce •'. dnoo <de � setembro teh.mlós
.

_', nÓ'.Clube :Dóze d�,��gij�l;i) ';'_ ,
<' lV Fês� :�e,' �ilfl;:a,tfrhl��::- .

,. I'
" ÇV,I.)',. dá . SQ�i�d�qé, '-,Qatarh . ,. ",. ,__.,; �'" '.·A' ,ra'À'RO

.. f<�ns� -:- �el>.....,.e' 0��; :;.7 ;�4, '.

TAS RaDAR de"Sah{(\:' t;,:�---:-'
'

,; '•.
.: t�u:in� d�:�9��:'1 ;':?!t� (��."" I 11-

" "', -, I ',' i ,colha· ,de, l\1":.ss nadar' M'SS ' "
,,APOS. '11n1a, '���po'!.'ad� .

, ,:,.;,81.".,m:.,.·"p,�.:t.ia,.\.
'

..
:;'..�.:.'...· ..... -.�,.::t:>oç.'�..•.:.'.·,i:u"..;,"á.·.. ';".�.. :._,:' '... !tos,. países ;. da' Eu.rQP·a.:.;. rr- ,

..".
_ _" _;-

, "t '. e.: M1ss :p'�l;sdn� .. ade,1 ;,0 '
.'t�rnaram o .Sr e, �ra, .: D,r; ,

" :,':, "�'�l:pg���' �tá.· 1

,�ê��;é,li;� L:Cados Bastos ()Qfnes�" .� _� _ ,.' �ra.d� -.J}�rÓ',� cQ'lilnts't'�;, -"lJ;:. �'.

� ....,..... ��".,� .... F
:
..\;' ··.,/..<'I�r, -, ;t �t'l- .,.., .. ,.!, '",,�- -

•
-

• .li J
',1If',.}I:;';� ",,\,"-,.., - 'l!).� '�' ',:';� :.'re '

."

,·,·,�:�ô ll:'�"'�."
.
A CHUR:RAS'CAD�' '�1i�;.'�"

.

'�.:�:?\" ���::q�'e.,'ldesti ,Qo�una.: Á-
"

. {�
Clube Doze. de ·Agosto pro- traçã.o se;J.:4 ·graç.â;:--.belez� e

fgral110u para dctnÍngo �'fol !
,..

'e:Ú�gânelíi d� \u'uiner' ca;f;í�- ... '

transferida pata -próy.'�J.tÚ) #n�nse' qú,é ".ii;: d�'r'� �JttÓw
.

([ 'f
'

sábado na nová sede� Pt.- na ,passáreta:, .,�b v.:é�é�tjo ,
.

mingo é I) Dia do PV.;p�· dl,l ,Rua. João Piut:o.:· ,'. f
.

':. 'Ir J
, .;..

-

..: " .�. .�.., �. ..

PERMAm:� nà: Se. •
cretal1a �ó ,'rr�J��ho;- Q,: f?r� •.Reberto ':w.t�:r"

.

que' f&l II'

: hOnlenage�dO:; p�l�: ,,:.fund:o III
nários daqeúl,á Pa;�tp.·" •.,

-:.1 •"\
','(

PROC.uR4 SÉ um
i

���lã;) �!
de Cábelelelro par4í b\�"

'

..

m�ns.. Na' l'nÍlai:áp" , hân ,��
hã. o Recorei era ' I)

I

in�- '.
u .

lhor - da . Cidade, e tá raêhQu III
Cabeleleiros estão at,endt:n "

����nllcllW pOrt�l'

:Juracy,Magalhães: Festa
FALANDO em já. fe�hrju I.

�.s�:�::-�:tí:� q:;:�F���:::, (a iP -I r'a-
.

.

n'os EUAtel vai liberar', 94 . �anais .íI m'
'

,

::� s���r��: �O:��:a" ;:; ; TAKOMAR PAR�,' Mary- tudan�es c membros de seus igreja de "seu" VigáriO e a
será umá delas? Acho que • land.. ,OE --. Realizar-se·á respectivos ,�omitês ele Ci- cadei<3., lCcnstruf(las de- pa·não! Tenho a imi>tessâo • nesta cidade, :no ;diá 25 de eladeS Irmãs-. paI. Tamb?m haverá fo-
que o canal sairá. p:;ira 0\1

iii setembro,. sob o patrocínio
,>

,
gueiras, balõe� e fogos de

tio grupo que tem,�tagão .

conjunto do ex·Presidente Em seus três anos de as- artifícIo, bem cumo uma
Inontàda na. ','Dhacap'. • Norte-Americano pWight' sociação com Jeq1:lié, Tak0- plantaforma para os clança-
Quem vencer

.

a eoncorien'-:- "

• Eisenhower e do EmbaiX�- ma Park tornou-se a mais \ rinos.
tia no canteI, qÚê 'mpnta '3; dor do ::Srasll nos Esta:d�s ativa de tôdas

.

as ciW1des'esta�ão' o mais iáp�d(' pns- • ,Unidos, Juracy
.

Magalh,ães, ,n("j'l'�'f'lmertcaI19S lCtue par-sív�l. Ou. então 'fa?._a' pm • \lIDa ,�s maior�, fes:taS re: ticipam do programa de,
ncôrdo com a esta�a() t;ue gio,nals ao ar livre jamais CidadeS innãs, iniéiado pe-está monta�a na.:Rua Tl'a- • vIst� em was�'gt6n e ar- 10 'Présidente.'Ensenhower.jano.

"', 1 • redores.
,

. .

A "festa �t!-ipir.l:l.;;' será
III A festa, uma "festa �i- .outro- grande' esfÔrÇQ par�
:. pu-a", foi .anunciada 'pel.o fomentar o int�tcâril.biô ctil
JII Prefoaito de Takpma" Pa.rk, turaI entre os Estados Ul;li-

• . (}eorg M. Miller, '!3'pelo Pre- dos e o B.rasil.
sidente d.o Comi'tiê de,Çielá- Os' c-;'nvidadps usarão

• des Irmãs eie Takbma 'Park, trájes caip,iras.' brasileiros,
_ Herbert n. Smith.. "

, �ntasias de' fl1.ladrilha rtor-
,,"COnstruimos 8. mals lon- te-ameri<:ana ou 'plack eie.• gà, Ponte do 'mtutdQ'f, � dI? . Hav�lIá' 'rrtw>!ca� e' �pÇàs

• clarou .o �efeit0 M�ller. re- fole1órlc"Rs"brâsileii-ás e nor-

• !erirido-se, .orgulho!'larilerite. t�a�ericp.nas, irteluí;i.,ve as
ao fato de sua cidade f!- Je- qWldrilhas" dos dóis paises.

• quié,' Brasil, embora Ell'lte- o Centrá (let :Recreàçáó
• j�m separadas por 8.uOO do Takoma Park satá trans

km, terem já tro�Q l'i'3lt.as formado'
.

nUm
'

feidàdàiro• de prefeitos, vere�relS. es- arraial 1:iraslleli'ó: � �m a

•
•
•
,
•
�

t.. B�O'� O D" r. f' � lTAS"fc\ �. '�\
'

t: r14.

..
' --:"

For-'otm a:bonadas' .

as fal

tas' dos médicos, do serví-.
. QO público- estadual, que
compareceram ao 1'1.0 Con

gresso da Federação Brasí
leira de Gastrenterología,
reaãzado na GE: <;l,tir J9 à 23
de Julho últímo, Da. mes

.ma " forma, terão as SUUG

faltàs abonadas os ciru·

'-<cbt.;;; 0.1.0. ",u�J..3.r4 u': uula

n.cro , usC.o, J. . .a qua; ,sêJ, ",o

a""l.'c:':''''-:Vó) 1'''''.•08 a�v_c.,OS
Ue jJú�:. ••�a "le }irO,LlL"' v.l""a
âe, e UI:! Olll,l'O.::. cS.U:.o,__S 4,110::
R0ral_g",r,,-o Le.Hl:l," re-t:;L'I:!.l- I

tt.,;; """... ,--".",.",,0 �u;:; l".Hl'c"S

J li· es-dentístns ql1e compa
recerem ao ,3.0 yQngresso
de Odi:mtopegwtpa,' em São
Paulo: ·de.'28 ,de.:�iõ�to a G
de' setemb-ro;' os geplogos.
qentistas � ,médÍbOs' espe
chliZndos 'que' "também
participarem' dos conclaves
das respectivas classes.

,-

CO!.s.Ut ..a ...o,
u"Lta ":<1.';; (:!üW.",a .•d;;s-.t>a".fa,o
em" WuO ° muuuo,

U ;;,"lU•••ç.úO Lerá a du

raçao ue quavru S6.11a, •• fLS

de. Prossegue a ,CaI1lPa�p,:1. '

de assinaturas,' BIQ.me.p.â.�
-receptíví .ade.,

.

.f;ól' plltIna.
JÓinville a .próXima· "{'�Ai-

. d�; . �>
_

.. t
.;' "� -'

A8 DEBUTANTE;S:do (:lu.;,
pe Doze' de AgQstÓ',siÓ>nJh;
vidadas de ColijUísta, .. -pa.t;l,
ui:lUi rá,pidn entre';ista.. no .

mêU programá.: social' "n�
Rádio Guarujá;·. > d.õ�\_g�
'às 1�,30 horas.- .' -' -�,

. '.
.

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

DE EBAKO o"�i,oq.."..r,', i 1",..
\, . �-.�� .

'�NOlTE DE ÉBANO"
QcJ.. .. a:s-o.o 4.L.Ls ....�"'u'-'_u"'.al c alTO:>

y4�6�all'8,J> "eLOr...a.s, COIH

preenuel1no esta 1.ilc.ma.
parte os serviços de assl9-
teúc:a à p�qu�ha m:lú.st�la
o progralua ..a ln ....USSlu.
aa cU..sLruçao � o seLor n,

.grlcÜla.
Sao os seguin'ces os reqm

sitL.s e::u.g.....os ..Ol! ca.;ul ...a
tos: ser rur.gente tj_() um

:ce.L�tro Q.� prudutivlJ.ade,
naClO,.al ou reg.oual, puo:i
c.o ou privauo; Ser prb�os
to Of.i.c.almeúte ,.;:;10 ema.
tê DirEtor no reIl(;.o a 4""
per�ença; ter aptidão' iJ:,l

é curto (brancO,. azUl ou ro

sa);
CAVALHEIROS: ,p:reto ou

,azut.maljnho, gravata bor
boleta. Comandp

.

musical
de . Paulinho e s�ü Conj\l-Il-

atração' da noite do dia 7

�os s'üôes do Clube Re�rea

Uva e Cultural "8 ele Setem
'bro�'.

.

.9s trajell:
. DAMAS:- toilette de baile,

:<:, ,,"

",t. ....

'. �
'.

,_.:='
,

..

;
, 'Oh"J'F.M,: .1].0 �R!32tú�1l'a!rte

/. Aemn.riüm, ,do. Grande:· H:('�
tei, � comjssão '-,F...Í{'e�lltl�a·
da IV Feira'

.

de 'Àm.ostrás
.de Blumena:li" Pr�3id1da pe
lo. Dr. Iugo. 'Hering, -illn,j
çou

.

cóhi o 'RePorter Jorge
Saldanha.", de-, A Mah�hete.,
acompar'hado

.

do. jornallsta
_Raul Oaldall FIlho e. o ÍEitó
i;ra,fo,' José" M()r.eira.,. ta1U::-
bém da: 'M:anchete.. '

. ,,:;,!Pi1�
.

to de· Danças.·
,:)-

:.�. ,-' .,'
.\

EMPRESTO DINHEI'R(f- "_ ':�.
;'

Empresto Dinhei_ro, sob garantia
Automovei,. •

TeI. 6362, _'.' Horário Comé.'t"!lE
.

�
I'

.

. ,

.', "_ ':'

�CHOCDLITE SUPERIOR MEIO-AMaRGO

NE"STLÉ
���""'_,.

fs1z o melhor chocolate do mllnelo

Experlmenté-o ,

'ol�do hoje

no

ções do ClJ..rsc, [.. ,_t::;;iL'''1,.. a .�,Il·

ce-nLícad.,o mé ice: �e:- él�
dadão , dó. país-membro da
CEA ou nêie ter resídencia
permanente.
A OEA concede aos oolsís

tas. passagem aérea de ida
e volta; em classe 't�lrLta,
e uma ajuda de US$ icô,
duma só vez, para P"�'l°
nos gastos. O govêrno ::,e
tsract. por sua vez, cuztea

rá a reauzação do ;:;2m�_.,'

r.o, as despesas de a.oja
menta e alimentação �. as

v.agens dentro o pa.s em

obretívo de ES�UC<O.
.Os Interessados em cadt-

R_giGI4.i c. r" 0.t:_iu .� al.L�

Amer.ca a, La Pa ssan-íu
I

351, Caixa Pos,al, 1981, Ri\)
de Janeiro, GB. A�é IS de
SEtembro dêste ano as ,,0-.

j.crtações devem ser ,'!,��-:
.

mír.hacas ao Programa :t:x
tracctíne.ital de �a,a('�ta
ç;o, Depariamcritu ue \,ón··
pera:;:j,c, T':'c:lÍca. 1.1<1:&/)

!:'a::-�c'll:l2r�cana. Was.l1lng· .

ton 2�O(6, D.C., US.\, TJrnc1

cóp.a da scLcitação· _ eve

ser rcmatída à Unid,a,:e de
Tec __ clcg.a e ..:'rodut�viu,a;1e,
Departarnel:to UL A2SU:1 tcs

C1E!�tíltCGS, também n� U
nião Pan-Amer"ca!.a .�

so.Ec�tar
__ -..J_�

. _

D�a lO 'crn �rk��:mJ O TEa�rc •.�TI_;.<>.�\

de' f�o(anóoors
o Teatro Amador de FIo- "A OUTRA VOZ" ele Odilou

rian1polis, a convite do Te'l Souza Ribeiro - Dire�ãa\
tro Amador "'Ouro Negr'J", de Gen" Borges e ator Mar·
estará se'5:lpresentando dia co Aurélio.

20, em \C�iciuma, a peça

Dom:ngo Dia do Fa9a� � ��o Teatro
.ln�n1·nho ,� Mafi;",.�n�l�

'V

o Te"tro InfslUtil de FIO- .� ... " ��M "'''1'' 0'7:T1'T'R:0 E

rian6polis, devido ao gran
de Sll�esso alc;:m�ado no

Festival de
.

Am�dores, apre
sentará domingo às 10 ho-

MARIAZINHA", Direção de
Cen" B"lrO'es. (

Preço único 200,000 cruzei
ros.

Foi institqida. em Santa

Catarina, comissão enc::t1:'�e

gada de or<T<>n1z"r a Cl'l.m
plmhia de H"hH;'1�ão Ponu

lar - CO-qJ\.'B/SC. :>'I+o-i·
z:'!,da ne1::t lei n.o :t33!lO. Se
rá constituid� 'd". tib"ar
ela Secret�ria do' Trabalho

e Habitacão. seu presiden
te, um en«enheiro civil e

um bar:harel. ambos refl"U·

tados no se'l'viço público
da Camnanhia, na forma
pre00nlzada ne1..<t legiSlação
fede:-al e estaduaL

---,----

"-.t_
, A"'"

· J: •• "

. ux � pr (JP r.�rr ,:rpn
A Indústria e Comé'!'�10 MetaI1!r!';ica Atlas <::/1\. c"'na

FilieI a lua' De-:dbro, 21 'l/CRPitqL 11,p,essita admiti- um

auxiliar que se,ia b')n"\ daf"l6g"r?fo p. tEnha b'1st-nt.e rmiti
cà ele ser'viços get'Bls' de escdt"iriD. 1<':wor ap:-e::entar·se,
p'1ra teste no horál.'io das 1.30 as 17,30 ..

N. B - Inutil apresentar·se sem os conhecimentos
acima.

,
,

.,----- --_ ...�----- ---._---

CASL\ Nfl CENTRO
(

V€I!de� S2 U:-:1,:: Jt"rr a C�S8 cem tC:1V3 ()�

Cl,..éfo�'oç n�.,rn·'-· ,..:la cid'� �eL '

__ "o 1,·_ 1, _'-- � A I) '-,. _ n,. ../

Trc:tar a rua Bento ,Gonça'ves) 15
---'-� -------,�----_.-

,

,REX Mt RC AS E P L\ TENTES
"

I
•

•

Sala ::s _. Altu::, da Ca::.u NUlI
\

,

r lunô:i ,

,tiegl::;t1u Ut.: Hld.l"Ca� pcllt:ULt.,::::. dt ,!iV,::IJ,

�à(J [,H)I�le::, C0111U'C12,lS, t'Lt!ü:::, dL: \·;SldO le.:!i..

O1el'íio msígn:io.s frases de propnganda E- maI-

, a�; Jé eX'pl�rràçõp.s. "-

Rua Tenentt Silvcua, l� L �llrl2J./

'.nópoJ;-� ���1IX; Po!"1:J1 �17 �'nnp 3� 12

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

A "ONDA" do bisco Voa:'

"

. dor,
.

continua. a. preot'úpar
:as' cienti$tas da Terra. Não
há d,úVida que �s �"�tr6-
rthos apáreÍhos � de 011,,,,)

pla,rieta tllai$ adla:ntarto, 'do
que ,o' pO!lSÕ.' A 'eurtôs'l, "a:'de
humana �. respeito� c;loniit\J.
tôdas as "rodas'.

.

.. ENQUANTO isso o "bar
man" po Querên.cia, 81." 'Os

vaIdó, prebcupa-�e com· fi.

v!trSna do Aval conti-'a .0

Figueirense próximo domill
'gó.

FlAMULA'S' ,I ,

t_, .

Confeccionam-�e f1amulas� 1I1forinaçõc�'
'lést� Redácào Cem 'OSMAR ou pelo teiefrm�
:;0 _ �,�r: w�,,"

,

"

/8.8 '-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WASHINGTON, OE

t�n"ará 'Pequete ·p··ara MeteorOlogia �:t���irf;�\I
_ tal, de 3 a 9 de outubro vin

-:;' :,.0.3. ell- . do Prosto de 80n "a�eGs abratgidc entre 30 e?'u seus próprios foguetes 'e pesscal brasileiro no uso Os primeiros Iançamen- douro, com a partícípação
s.tmosr/rtcas com F03'uet,'!s km de altitude. A· psquena outros, importados; anah- dos equipamentos, nos Ien- tos, em Natal. e em wal-

dos 'maiores lespecialistas
CS,A.F.O.), levaco a efeito l11adidade de da "os ciis-' .sará os -dadns obtízos p�10 çamentos de foguetes i§ na lops Island, dentro dês:e

do mundo nessa matéria. ,

pela CNAE com a colabora- poníveís tem indicado di-
.

rádio (que faz,', parte da redução de da Jos meteoro- programa, terão lugar antes - ,

.
.

, 'Declarou o Secretário do,
" 10'e a partícípação do Mi- .. terenças slgnífícativas, as- carga útil foguetes) e ftir-

_ Iógtcos. ,A, NASA rorneceru do fim do corrente ano.
, .

. Interior dos Estados Uni-
de estudar de nístérío da Aeronautíca, sim como semêlhança, na nscerá cópias dêssses dados 0,8 dados 'meteorolôgícos 00 - ,0 presente projeto, que

.. dos, Stewart' L. Udall, que
metrorolcg'a : cr meío de

, A pesquisa tem mostrado circulação das masssas de aos demais participantes UE<. tidos nos lanQamentos r.m dá prosseguimento ao pro- êsse intercâmbio de dados
.Ir.nçamentcs d s . fogudes Que a atmosfera precísa SP.l" ar de ambos os hemisférios. Hêde. sua estação de wallops 15- grama geral de colaboza-

para S'J' o I me soroló- • -tucada como 'orna entí- Segundo os têrmos (:0 BRAsIL land nos' E.U.A.; a todcs cão da NASA, contríbulra

gca o
-,

�� 1 -s Ls ades c"áde global, an,:s qu s sua ill'morando' em aprê-io. o A NASA empr: stará a os p�rtíciPantes do, progrs. para que o ano de 1965 e ...
,...

.� a. estrutura e seu CO'1lp01:ta- �ras�l utilizará suasfnsca- CN'AE todo o equipamento ma O projeto será execu- ja considerado corno ."Ano
::8.. : 0- l\',érto possam obtíríos no 'àções na Barreira no In- de apoio para a estação de ' tad6 sem trocá 'fundos en- da Cooperação mternacío-.

G :;::;3:.iJ. Hemisfério Sub no espaço fernd, em Natal; lançará lançamentos; treinará 0, tre os dois países. nal'".

ço (NASA), eles -:�A, e a -----. _'- -- ---- -.-.----- -- -�--------;.._--

Com' ss'ão Pr-ó-M'ônum'enfo a vtDAL ,RAMOS

r
Cier tístas 11

trarão em c

n8S e arg
te a :0, c

Uni> s 8

p� :.

.,
.

Comissão _:

.

dades Eo:'a�:
do B .as.l a,

'8 At.v;

( �:r'Tl\E:"),

memora-te o f � �: -[1:D;.f;n

t«, a 12 ele
"

:;,1! Ú�t,il1l0,
em SflO J'- s r�e3 Campos

pcssí)
.

Que

ç" o do pr: i>-"
�

rs.ção, o r:._ 1,

efeito pt r

t� cospe
'€' ;1 tI) a

':;:'0 'da
1 Inter

.,�''C.5 Me

e::;; 1.en'tlorclógicr r-:.

c'�rá aü longo c:
Cont r ente e

todo

'O I

coorf"e'ac" ,

meIite, ra f�

Eras'l 'e ,i :.,

,
,

Os ('1:' S

cerão 81e:1' e-·�.A- .�.
estur' OiS r'a '

:)3.r,'1 ta)
,

,:3. -; à<1

comror�a;:-:: r�_

fr�ra :-'ó H )' s

aux:L3� a n,

renças e s:-n

,
� 3 r"l:�S

\)81.; I)))
'no;; ,:Lie ..

as co' [i�1
' ';'mpo

e do diITl8., ..) -: ::."s crí'us
r,ort<õ e S 1; a :') melhe··
rar as 'pr -v' u"" t2�l:pO
ro IIpn�s eLO O ··''O-tal.

Êsse prcgla ,ç,

- -r'�,
----.;.;.--------

__'"" ntilid

:; n- ;;,:; de

t:1rirrenses:
f. -.

àe ViM 'an�es";

r ·,,":::....ense

/

As '��'",(> 1

de C, ''''riG ":

teiro;
So�i8"-"r'r.

,_ ">.
e

Cultural Hioes'?:->::e, de Rio
"

-, ,
-

- !:

um Lembradas
Sempre tiye' eomígo, que

estava em nossa" capital
relegada e· fora �a:s cpíÇta- ,

ções admíntstretévas, o bem,
ectar dRS crianças,

no

As praças, air.da que bo

nitas, não '�wre;-;ent'O\vam o

tC'que em sua
'

construção,
de receptiyidáde. às 'cri:m

('ns, COr:10 �eja: G piso :pa,"
V'i:J1,8Pj'",.i.o, a, in:<"tal.[l'�ã(') de

�nare'hn de reena!;'.ão, �tc".
01:t;:C dia" err conversJ!\,

tive a 0portunid:tde de sa·.

};I'3r que as crianças vão ter

f.8US uarques e jardlns a

prcprtados. senr1o-lhe reser

v.d8, a quase tO�!l,lidade da
p-ea ",�-r;esci'ia da baia nor

te, cuias trab?1hos já se·

encaninhflTY1 UP'"ft uma fa·
. ,

�.") r:J.·üs )ldiantada.
Os trabal.hos afetos à

com;;c, Comissão de De

senvolvimento da Capital,
têem do engenheiro Rui

no p.mbH'o Estadual,

ca·

d'Oeste;
Instituto Corac;ã.o· de Ma-

'ria, de Peritiba;
,

Esporte Clube Internacio

nal, de Palmitos.
,

Pura uso comum, foi de

clara:ia de utilidade pública
tendr' em vista a su<:t aqui
si�ão, área de terras no

luga'!" denomim ':l.o "Banha

do de Pirat1,lba",. no muni
clpio de Tubar-ã:J.

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

T "

D'
('

,to j '-,

.. ,óte:'se

n

Odontológica

í
\

f-
·�'�"'n'-"" ne1q rvteihnr ofe.-ta com !3.5Om

�'''';'''8nte T,fl'11eCTfl. NeO"ócio direto sem

inten'1edi:5r'os. ,." qi'ar pelo TelefGne 3512.

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

.!.:,GiÁO DgN�'ISTA
TRANSPLANTE DE DÊNTES
,'3 pelo sistema de alta rotação
... ,a'lIcnto Indol,,!")

f:L;3E' FIXA E MOVEL

�. ."TE COM HORA MARCADA'
Leta conjunto de salas 203

"roninlO Coelho. 325
la" t:{ is i9 I]0ras

Deli�i.stt'

---- ---�------_.

�D�rDt SE
�-::NO no L0teamento Stodicck me

:- a :"'}S. Trata!" Imobili:iria Ressacad!:1. á
29 '- 1 andar "- sala, 5 - ou pel,o

tele:o�"e -

.......-----'-10: .. 4_'__�---------_._----

Di<l t"3 - C

EED�
l_ ia ,') '8

KA NOVAA ;oCO DE ANIVERSf.'RIO

-f. 'n
"

ms:

r

"""V.JnATEP,NIZAÇAO
! :TVEF',S,' ráo - Início à� 23 ho

BALNF.ARIA

,�'--'...,�.,...,; ...�-"

Soares a assídua
'

direção.
razão' porque;' ternos certe

za de' que a' obra se con
clúir'� bem logo;
Já fiz, parte do Conselho

�od(,v;,ário junto e sob a

pres'dêncía de Rl,iLSoares e

notava·lhe a 'm8;neira' práti
ca de, superar oS'problenlas
exisfentes. Muitos,. deles' se
m'rastwam de'm.uito tem

po, como o de .tram:po<tes
cole+lyos,

)

e,
'

uma' decisão
em IlJ.a.téria 'dessa natureza

dUí;i,lmente, h3,rmoniz'ava,
as partes interessadas. Rui,
asse:-;hor)l.ndo-se das' ques·
tões em andamento, con·

cebeu a COPET. Confesso

que a pripcípio não fiquei'
convencido com o encami

nhamento da $olução, mas,

aos poucos, mudei minha

opinião notando a Iõgica
do seu...-' funcionamento e

tamhém a SU"1, eficiência.
Se as crianças foram lem-

�

bradas e !ia engenheiro Rui
Soares coube a concretiza

ção ,das áreas destinadas
ao seu recreio,' tenho 'comi
go oue

.

o' 'p�n"blen{a está
bem enc'a�irthado.

,Florian6polis, 30 de julho
de 1965

llfauro José Remor

---_. '--�--'-

Professôres oatrnnenses.
reunidos nesta Canítat, ré

solveram prcsseguir a Oarn-
.

panha Pró-Monumento, a

Vidal Ra''Tlos, .Est-: Campa
nha teve o seu lançamento,

'

há' anos, e sempre
"

visou

prestar hcrnenagrsrr a Vi

dal R?IDOS, em cu 10 g-wêr
no 11 Edu�ação pOTlular me

receu cuidados 9speciais, .

inclusive na org<in'�ação. do
'

.::tnsi,no atr3.vés da 'Reforma.
sob a din,,;;ão térnic'il do

edl1.c"dcr Paulista, Profes,
SOl' Orestes GUimg'·ãei.
O assunto rece'1eu dos

professôres . pres€'1tei;;, re

presentando os e(\ucádoreS

catarinenses, aco�'lid� e ,fi

cou resolvido rerrgantzar-.
se a Comissão qV'3

.

ficará
en":'1rrerrana de efetivar
ainda neste :mo c"e 19"5. a

ereção'l em prac'1 pública,
na Capital do F,tad!"l; ,de.
um ,monumento a Vidal Ra
mos'· cnmo s:i:n81 de reco-

.

nhecimento e ,de grati-:'ão à
memória do saudrso Gover

nador, que equ'1cionou e

resoÍveu. em ba,ses téc'1icas,
o problem<t da educação
em Sarita -Catarina.

.

Registrã-se que,
.
ap6s ciU- ,

'

quenta. anos de· Reforma'
Vidal Ramos, 'a estrutura,
téCnIca, por êle organizada,
permitiu que o setor' edu
cacional de SaI,lta - • Catari�

,-------

,

COMEt�TAKDO
Para tanto, p�ra levar os

.

espíritos' a revolta. era· pre
ciso haver "uma"preparação' ,

longa; que se 'pintass�m
.

quadros de miséria atroz
de injustiça revoltante, dE;

situação de revolta' e de

inconfOl·'Íhidade. Asslm (JS'

idEais igualitários e romãn
ticos seri-aÍn mais fàcilmcn
te aceitos .. _

Foi êste o papel que pres
taram os La Bruyére, os VENDA DE' 'IMóVEIS INCORPORf.\çA.O _ AVAUACóES _ CONOOMINIOS _

Rousseaus, os Voltaires, I LOTElUrnNTOS ADMINISTRAÇÃOetc. , '

, Mas, apenas para dr:ixar •
' o': �) APARTAMENTOS EM CAMBORIú .

• SupeÍ',J.),;�,cilitàdo. - Pr,ontos para' morar neste nróximo verãó - apenas poucos para vender
r;;;"ent� a m'?iío<""ã dêsses li .. , �.

demal's informa'ço-es em nosso escritório.
teratos, que tira\"am de.

.

sua imaginação exaltada
os quadros descritos, vamos í
transcrever um relato de j
um camponês frarces con

teporàneo de La Bruyere, •
'

Retif de La Bi:'etagne. •
"A noite,' no jantar, •

única refei;ão em '1ue· tôda ,
a família podia estar reu

,nida, Edme Retif, (o pai:.
se via como uma patrIarca I
à testa de sua casa rJUlne �rosa: por que se era nor-

malmente vinte e dois à'
mesa, inclusive o rapaz do
arado e os viriha tE iras (... •
o vaqueiro, O pastor e du:'LS •
empre!<ad&3 ... '.' II1IItem"sp. 'logo a imp"essâo ..

.

riue elas foram eS'!rib,s
,

"Todos êstes sentados e-n� •por algum jan!;uista 0'1 de uma mesma mesa: o par
mor-r"ta-cristi'ío, Im'1Q"iNt- de família na cabeceiN, aD _

se um Pílula de Tarso. Frei lado' do fogo, sua m�lIher.
J'osa"lhat ou 'allrnm r�p}!,z a S?U lado trazenc1ó os pra II1II
na TJl'r�' r1(1ut,r;pando a:- tos de servir - somer,te III

gum :mrlit,nriQ -le si�"!:ca.';o ela cuidava c'a cOzinhâ, As ,
pela Reforma Anária. 'empregadas q�ê haV'iam II1II
Na' entanto, esta 1)ágill3. trabalhado o dia i'1te!':"0 {'s ..

foi escrita a dois c;"l�ult;s tavam sentadas à mesa . e _
atras, quando principiou 9 comiam tranquila'nent'3, .. ·_demag<)gia a tomar vult,;) Depois do jantar, \. ainda'
no mundo moderno, .segul)do .

o mesmo' relat..l, o •
Foram páginas dêst� ti', pai lia, algumas pagInaS'

po, cemo esta de La Dm:;' dcs evau!!,elhos e as eXI;>i:i- II1II
ere, aue prepara.ram 3, R�- cava, Tomava-se o cat�ci.s- ..
voluC'ão :Francesa mo das crlancas e rlepnis "
A finalida(le dos revolu- fazia-se as preces em co-,cionir'os dI" 89, não .er,'l, mum.

aperas derrubar a nobre Onde o.s animais ferozes'
za dirÍgente, mas

-

de t rans e famintos de La Bruye- II1II'
formar e abolir as !n::tl.tui· re? ..

çóes, que 'for{navam t3cla E' que aos 'demagogos_
a sociedàde. não importa a verdad.....
Qu"r;am im-plant9':' no IA êles importa aU"1'las pre •

r.amr" social ,e nolíti�1) a Q'ar. 11 revf1t.a. mm', '!C"SP.- 11

. gúir seus ideais igualitári-,�

. Por Universitários -da Sr)

ciedar'le 'Rrasile;ra de Def�

:sa da Tradição Famí!.ia
. Propriedade.

'DEl\/'AGOGOS DE O!iTEM
E DE HOJE

"Eprc1al para O ESTADO)

LuIz Sérgio Soümeo

,I

"Vê, se
.

alguns anirns.is
feroz"s, machos

.

e fêmeas

espalhados pelos camnos.

rieg.r'ls lívlcos, to -los 011 f).i

madrs -pelo sol, agarra�10s
à terra 'Que êlÉ's mec1:lf:>m e

remechem com uma tei

masia invencível; êles
come uJ;Ila voz art·jc'11arln,.
e aUl)pdo êles· se levan!.am
sôbrp se:us pés. êles �:JS

tram 11ma face hum'l"a �.
em ffp1to, êles são homens
Eles l'ptjram�so à ,.,otte p�,
ra tocas, onõe vivem
ps'o npczro..de áqua e

raízes. êles pOUDam ao,' ou

tros homens a Dena rj," se

mfar trabalhar e de reco

l'her para vlver" e, me1'e

cem !'ls'm de '"'1'ío fa1+",!" tif"

te pão que êles
, semeiam

Ao ler-se estas

--

-

-

"flS 14/R e 21'8 - Reservas de mésa�
'''Tí)'íTA S�nE).

'--

....._"""'i""",......,,,...,.,,...,,,.,,...,.'l"""'"l....,il,f' r'lé' A'tl·'p,.c;�ri() df1� DeillJtantp<
,

'." c (' '11", ij,) 31 elE' julho.
"

.. , """00 e Jantar de Confraternização'�
tf' ';,'1 (Nova Séde) e Bf:l.f 49 C!up�. ,'"

'-.

,

;gua1 'ade, feita n"los 1)�L�
teStantes no campo' re1i-,
��so.

dr,
de

OS:•.

Participarão da conferên
cia delegados, de 59 nações
e .representantes de emprê
sas industriais de muitas

nações.

será de valor

A conferência será um

dos mais importantes' acon
.tecímentos das comemora
ções do 'Ano da Cooperação
Internacional,
Entre· as nações que apre

,sentarão relatórios estão
os Estados Unidos, Reino

Unido, Espanha, Japão, I$'
rael, União Soviética, Repú
blica Federal da Alemanha,
India, Grécia, Suíça, Aus
trália, 'Canadá Itália, Afri
ca do Sul, Kuwait, Holanda,
e França.
'0 Brasil será um dos ,59

países que assistirão à con-.

ferência.

inestimável

no que concerne ao progres
so <ia tecnologia mundial.

tratra-sa de um gigantesco.
'passo no contínuo traba
lho de investigação para en

contrar os meios, 'econômi
camente possíveis de des
salinizar as águas da Ter-

na, ,de' ascenção em ascen-. Areão, Açli:'iano , Moslmann,
'ção" sob \.os' desvelos das Francisco Barreiro Filho e

administrações pósteríores, os senhores .Alfredo Cam- <�_...... .,._ • ......;;�

,gra�geàssé sítuacão de van- pos e Aitino Oliveira. ( ,

guardá ,na,',�edetação Bra-' Presidente. - Professor

síleíra, ,

..
,

Francisco
', Brasínha DIas;

O 'monumento. é' resgate'· Secretário: 'Professor Orlsn
de ,u'ma dívida .a quem deu do Ferreira de Melo; Te
à inf�ncia' e à adolescência . soureíro: - Professor Arno
catàrinenses oportunid�des Beck�

para o 'seu, aproveitam'ento.
"

CONSELHO. COORDE-
A' s.ituacão educaciona1 NADOR: Professôres Gân-

barí.";R'3-verde, . desfruta de dido Abdon Goulart; M"ria

con<;1derà�ao ímÍ>ilr em vir- da Glória Mattos; Elpídio
tutl� da, 'visão d� s!;1lldns" e Barbosa.;' Osvaldo Ferre,ira

, bene-:-n,�titó k�tadisti 'VIDAL de MeIlo" M:uia da Glória

RAMQS. ',' ';' OlÍveira;" MÚt6ú' rj,ezende;
Olga Bras_U da 'Luz;' Dinias
Rosa: Irmã Artúris Padre
Eug-ênio Rohr poJo
Tôdas as contribuj("!ões

pará o monume.nto a VIdal

Ramos de"eJ"ão ser endere

cad"s a: Professor AR,NO

BECK -' Rua S"ld"mha

Ma�;nho nO 47 - FrDRIA
NÓPOLIS -' Santa Catarf-

Imprêsa ·Editora "0 ESTADO" ltda
Rua Conselheiro Mafra 160 - TeI. 3022 - Caixa Postal

,139 - Endereço 'J'ele!?'ráfico "ESTADO"
DffiETOR-GERENTE

DOmirigos Fernandes de Aqwno
REDATOR-CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva

DEP;\RTAMENTO UE EDITORIAL
Pedro Paulo Machado � Osvaldo Melo'

Joãc Vaz Sepetiba ....,.. Sergio Cost,a ij,ámos
PUBLICIDADE

Osmar Ar.itônio- Schlindwoin
Á Comissão que·. irá con

tinú::>.:r a jornada cívica que
honrará'a terra e à gente
catarinénse" ficou' assim 01'-'

ganizadà:
MEMBROS DE ' HONRA:

Pro'fessôres' 'Henriqile da
Silv� !!,olltes, Vmro Locks;
Luiz Sapches Bezerra da

Tiindade, João dos Santos

DEPARTAMENTO

na.

Divino Mariot

COLABORAOOllES
PrQf. - Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues. Cabral"
Tito Carvalllo, Prof. AÍcides Abreu, Walter Lange, 'Dr. Ar·
(;aIdo Santiago, Doralécio SOhres, Dr, FTàncis.oo Escobar
Filho. Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A, CarIo;; Bri·
to, Oswaldo· Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jarnundá.
Jabes Garcia, Nolson Brascher, Jaime Mendes, Cy2fama
José RoI;)er'to Buecheler, Beatriz Montenegro' D'Acarnpo·
ra" Manuel Martins, José Simeão de Souza, Sebastião Ne
ves, J'ohnny, Luiz Eugênio Livramento, José Guilherme
de Souza, Sra. Helena Caminha Borba, Valério, A. Sei,
xas Netto, Wilson Liborio Medeiros.

SABIA QUE
Nacionais ., .. , ....... ,. inte�nacioIlais

Estaduais
VOCÊ

I REPRESENTANTES
Representações A. S. �ara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena,
cl(l)! Dant.as, 40 50. andar - São Paulo - Rua Vitó
ria. 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP ,_ Rua
dos' Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO
PAL' - Rua Cel. Vicente, 456 - 20. andar:
Anuncios mediante contrato de acôrdo. com a tabela em

rigor.

ouve é!.gora, diár;amente no horário das
9.00 12.00 e 18.30 'horas no

l
,.'

. ,

.

,H

reporter hoepeke"
da

"Rádio' Anita Garibaldi"
1.110 KIes. -

. ,

ASSINA'l�A ANUAL Cr$ 10,00 - VENDA AVULSA
CR$ 50 (A DIREÇÃO NÃO' SE R,ESPOSAIULIZA PE
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA.
DOS.

-------------- ------_·�------------------��--------�---
...-I'-.�-,-,----------- -�----------------,-------

'e--
.

-�

:�-
,

��

L I Á R I A

Trajano Sala 7,12 Fone-

.. ,
"

•
•
•
-
•
,
•
-
,
•
,
..
•
,
,
•
,
,
•
•
•
•

Lotes na Ressacada - Loteamento Santos pumont ções., •
Lotes ri.os 75 e 76 quadra 4 - A'i'e'1 de cada 360 m2 - Avenida Santa Catarina - Lote 11,0 127 - Estteit.o _

.

,.Preç0 à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ ... , Lote de 10 metros de frente com 35 met.ros de fundos. ,

450.000. • Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esquina de To- •
Lot.cs no Bairro José Mendes � Rua São Judas Tadeu 'I bi<.ts Barreto - lote bem plano, fácil de construir. •
- Lotes n.os 40 - 42 - e 44 -medindo 10x2'1

cada,
Bairro Santo Ant{lnio - Barrekos - rote-de 360 m2.

•lote.
.

por apenas Cr$ 600.000.

Morro do Geraldo - Terreno de 20x18 mts. - Preço j
'tua Professora Antouieta de Barros - Lotes de 207 m2 ,

de ocasião e a combinar. - Bairro Nossa Senhora de Fátim'l., •
Lotes entre Coqueiros e Estreito, - perto da Sub-Es-' Rua. �ão Cristóvão - Coqueil"os �. terreno de 20x10,50 ..

tação Elétrica - Vários lotes a partir de Cr$ 500.000, metrÓs ,_ bem junto á rádio da VARIG - Preço de' ,
- Com financiamento em até 40 meses.. I ocasião. ,No Centro - Rua Alte. Lam�..go 252 '- Vastis�;in1o lo-: Terrenos - Em Barreiros - 2 lotes do terrenos,

W com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 -,- f;qui,· medindo cada 1Ox34 mts. - cercados com sarrafos _' .\
valent:é a 3-10teS. Aro�. tntnJ 680 rÍ12 - por apenas Cr$ 1.200,000, •

. RH� Antonieta de B�r"l'o'l - "c5timos Terrenos c"m RI'.i?"l'O Bl'm Abrigo - 2 otimos lotes bem junto á praia l1li""""""""'''''''''''''''
magnffiCSl vist� panorâmica - Lotes n.s 24 e 25 _ com - Na Rua Teófilo de Alm{3ida - Vende-se os dois, ou "

12 de frente é}r25 de fundos cada. A vista ou em condi- somente um. Preço .a cOffi'Qina.r. ..
"

.,', '�"''1f"' __�_,_ __ _ _ <,__ .. ,_ �!
,. ,-' '.� •••. ._

. _,.1 " '. .'. ,_,. ..',. '_

Plantas e

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

Senhorial com'1 quartos, 4 salas e lemais dependências. São João - Capoeiras
Ca,sa no Agron,ômica: Rua São Vicente de Paula. n.o 31 Rua. Co�seIheiro Mafra 132 -:- ponto comercial ou. re

� Cas"'- de Alvenaria de 5,x 13 mts, terreno medindo 11 sidenc'ial - muito valorizado' -, casa de 3 salas - 3

x 33 de fundos. Preço' de ocasião: Cr$ 3:000.000" ou em qua,rtos cosinha e ba'nheiro,
condições a combinar, Rua. AlnIirante Carneiro - Bairro Pedra ,Grande
Rua EageIiheiro Max' de Souza 740 - Coqueiros - Pe- Casa de construção esmel1tdà com 2 pavimentos

qüelfa casa de Alvenaria construida em terr�no triangu- Térreo: Varanda - amplo Living - Sala de Jantar ,..-

lar com 20 metr'os de frente para a rua prL'1Cipal Bar com adega - e cozinha 2,<) pavimento! 3 quar-
Preço especi",-l de Cr$ 2.250.000. tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda

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

lácio da Agronômicl:l - Bairro com casa de comercio quarto de empregada. - Area construida de 150 m�.
'de todos os gêneros - 3 casas novàs de madeira - Te- Casa de materisl nova - A Rua Joaquim Costa 23

.

mos preço para àS 3 ou para cada em separar..o a partE' Agronômica - Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses.

de 1.500.000. Preço de ocasião:' 10,000.000, ou em condições a combi-

Casa e lotes na Lagõa da Conceição - No Retiro

I!arte a vista e parte facilitado - Entrada a partir de
-500.000. Saldo em até 20 meses, I

Box - No SuperMercado (ROdoviária) um box
\.3x4 mts.

na1'.

Rua do IANO Barreiros - Município de Eião José

Casa de madeira - bem conserv-ada - de apenas 2

de anos - Terreno todo cerc'ldo - por apenas Cr$
2,500,000, ou em condições a combinar.

Rua IANO n,o 49 Casa d.e 8x9 mts - Forrada - to

da pintacla, com água e luz, com 4 quartos - 2 salas -

copa - cosinh<:t - banheiro - Terreno todo murado -

Além de ág-ua encanada tem uma excelente 'água de po

ço. - porão' cimentado e com tanque. Preço Cr$

3,500.000, ,

..

Rua Santos Saraiva 56 - Estreito - Local muito .va

lorizável - Casa de alvenaria -- construção esmera·;
da - com 2 salas - 3 quartos """"' cosinha· - banhEiro I

completo - quarto de empregada - garage ao lado
- Pagamento: parte a vista. ' I
Casa recém construida '- ainQ:"; em fase de ,acabamen·

TERRENOS

, 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



= ------ ,_._-�.-.--,-'------.----,-------. Futebol na ..sua zona ",ri. qL,e a pelea apresentar

Jogos A batias ... .sunío de ''''m'" na o time, tricolor, qU3 rea
;, ,'a "

.

,'- o.� B � �O ..J,t (; l b';�lit0l1-se amplamente, do QUADROS PROVAVEJS
O sr. Nunes, 'Presirtente 'quetebol, Irá reunir os msrn mingo último, ao iogar de

f

da Comissão Municipal di' br os da' oomíssão Munící- 'igual para igual com o A- Os cnnjur tos para est.a

Esportes. .retornou elo Rio pal ainda .esta semana pa- V8.í que a duras penas 1e- noite provavelmente so-ão
de Janeiro, aonde fora co- ra tratar da presença 'qe, vou de. vencida o em:'fltc,;, êstes:
1110 presidente da cmbaixa Florianépolis' nos Jq;os .À-. vai' tentar, esta 'noite, ::;u� F':GUEIR";NSE J')cr�?y
.ca da delegação cata rinen- bertos de Outubro a ser', pláritar o poderoso : elenco Marr.eco, E(�io (BD. Adai1-
se que participoii "do. certa desdobrado: em Brusqué.

-

, do' .alvínegro, '0 qual tô.u·!-' tcn e Manoel: Zezlnha e He
.rne nacional de basquete- Portanto! aínt'a no tl'l:Í'i:1S 'bém brilhou na. 'estréia: S3.' [L':ho; WilSCT1, Pauiista. [li
bol juvenil. O desporttsta, curso desta semana tt1re- bado' último, quando' derro ,ra e Adir.
que também acumula .0 car mos muitas novidades ,::t tou":'o Posta:! Telegráfico :�e ',PAULA R 'lMOS -- G',la·

go de :ph;s�den·te da :1Tede- respeito. IÓ esmagador escore rl�: � "1'2.; E2nl1SS Eiy, Tito ,� VrJ
ração oatarínense 'de nas- x O'. ter: Va ltir ho e An:�8,l;
_'4_�'. '

. van�os, assim. ter IU!1 os
- L:. uríva.l, Pizzollatti, VaLH·..

Sensadcn;'il'vrrória dá Receita petáculo de técnica, ardor ',ntio e Anís;o.

4. X O

DI
"

O púbuco entusiasta cio

esporte das multídõss te·

�'ã a oportunidade .de. 'logo
mais, à luz' dos .ref'letot es

esquadras do Figueirense
e Paula Ramos, ainda H;?.IS

sendo a, pugna válida _;Jelú
Campeor..ato Esta "ual de,

do t�La,,,,,,iQ da rua -Bocaíú

va, apreciar um contrc i- [,0

de boas' propor .ões. p .. is

estarão frente a rrent ; J.:,'

I
REDATOR-: PEDRO PAULO M.t1.CHADQ COLABOR.'\ DORES: MAURY BORqES - GILBERTO 'NAHAS

GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABEL ARDO ABRAHAM' _
MARCELUS

';
.

. I .

Escreveu:

Abelarrdo Abraham

·Sábado último mais un',a

vêz estiveram em açã..9-
liEmaclores ca tarinenses

co�dos pela F:ASC, pa"
a fazerem 'pa:'te da 3:,1e-

,ar. no próximo bl'a�ll�L'()
e remo marcado para de··
embro dêsté ano na C�ua

1abara. 'Pela manhã Giiv('�
ra treinou um quatro (�

atrão formado por Mít-
e Ba:·

e. SEgundo cpinião de S:I

eira, o treino foi nnüt)

cm, e serviu para cles:l:l

araçár 'n1â� os ·l-Bn:i:;l.d.!5:t'1:'
ue ainda estão se ressel1-

in"o de um melhoi.' jJrepa
o físico, No período da tar

\ ",e. o técnico. da FASe: if'z
r'Elnar um OIto com oUtl'f)S

lementosl' da seleção. O oi
o treinou com a segumte
armação: Viel;'a, BustO,
assig, Teixeira, Pedro, Te::>

oro, Ernesto e Ivan. Er:1

mbos os treinamentos Sil
eira foi.o patrão, e na',',ll

almente aplicou melhor os

seus ensinamentos' t0crü··

ccs, pois '�iI'.egável 1. sua

capacidade de orkntar p.

comandar 'um conjunte Nê,

dcmirJgo pela manhã Sil
veira também fêz cair c!.Wi.

tro dagua um oito -' aprovc!l

tandq o mar que se 8.]::r2-
senta V8. propício para a

prática de renlO. No do:nb

go o oito treinou com .3 Sf;

guinte formação: Viein!"

Base, Passig, Teixei�'a C,;r

'deiro, Ernesto, Newton e

Wildson. Vai assiUl S�1"i8i,ra

conseguido reaLizar' o m:Ll.5

irúportai,te da sua r'lr�f.1

que é o Cle tinir os r2"l1:lc1c;
res dos tl',es clubes da CJ,\�i
tal num ambiEnte de J)'�!'
fe::n ctnna:r'n."tl'a-gern;� '"pDS;'! _ .•

bilitando com isso 1".1".

trabalho 11').a13 tranquE) e

maIs tranquilo e mal" cal

mo. Tenho acompanhado
todos os passos da )ri@nm

ção dada a seleção P�l)
técnico ManQel Silveira, f;

só posso elogiá-lo pelo seu

trabalho de barmonl.<::"l�' '

os diverses setores qüe ain

da precisam de uma m:C.ls

perfeítr:.: entrosamento. M'�s

1110 assim, Silveira te!:). pro
curad,? por todos os !"leio:>

ontin am treinon o co,m
fincu os remado-res do "oito"

,1!ROTEi;/A seus/

OLHOS(
§ l>

usa Ócu.los 1f
bem ôdaptodos

\

()tende.nos com exatidõo
I suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD�RÍ'10 LABORATÓRiO

�! I1 1iY'-. n"""
I lf)r,c" r·,.,,�
h..Uvl hU Residência·

.

Vende·se. Acabamento esmer2do, construção recente
em amjJlo terreno, desocupada, ótima localização ne. bair
ro residência.1 da !?egr� Grande.

, '., 1\

Contém 200 :metros, quadradus, 'Sendo '3 quartor, 2

banheiros, 2 sala�, "garagem, coz!nha, lavanderia, churras�
queira e dependências de empreg�da. Financia-se 5{)% do

s�u valôr.
Tratar com o Sr. Sidney, à rua Fernando MaChado,

6, 1.0 andar.
�'

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

criar um ambísnts i"ô,\.;:()

entre todos os reT..a(!(.)r(·�.�.

e éle felizmente tem ('1;',";)

guido o seu intento, r;n�

ças ,naturalment.E. a �',,;:',�

preens5.o de t.odos, qn., c ��.,_

sidcl'Um Manoel S�!vA,r;\

além de técnico um grflf1-
de amigo, é que· esti ;:'-'_lç,c!
ranelo trazer
Catarina l�m gra nrl€ I', it""

Alguns' elementos der::,);'l':;-\

tas que por aq:ü exhte:l1

_ (infeliznlente ex:stel11): S2

não quise,r,m traoa:Ih."r ih

ajudar o nosso 'remo, �'",lG

MARC�J,r� as' e Olimpico, prátícamcn
"te: são dor cs das duas pr

·0 Paissandu, está atual- rnu.ras vagas, Embora o

111E".1U8 (re'.e Lquem, c:al<tdo3,
,e não q��tn�Ce!'n. a faz"::,- tr:v
hali:o ,e sapa contra '" nos

,

'l" "tem t.t'I',·''Isa sr eçao, qu_, u , ..

pa�'a iJ:llllar, � que se _;),)US

qui:;er Írá, brilhar: 'ern D.:

ie,n0l'O na O-uanabm:a. 03

rsmadoréS "mostram-se ;:.)1'::1

U11'::1 V'uIltsde de' J'err'J" p,lr

Ql.�e senLem e querol11 rc'p',:e
ser.:.tar con(Eg::_:a�11eT�·t3 J,

no,ssa banr1r:lr.a, e nã!) vV,C

ser al�lElS r.2calcàclcs � ,,i';f

roti�',as, q1.:e
.

nos tirarã.o
na nOSGa, rota vitoriosa pa-.
tT o bl·::l.5il;_�rc.

AI' .. n
.

\��'1�J\f.\ "�\rGS� �1f�r
quarteto ,avarçado tia Ue ..

ceita tivesse perdido rxtxJ; .. "

,,,�t'''S (\1'krYtnidades para.,
aumentar ainda mais esta

, contagem.
A R:,ceiTa jogou � ven

ceu com ;: Mosímann, Enyo
V'!S'C'1, Pv dro e Mar-eca,
Ivan e Marreco, Balrlança
.Orivaldo\ Diligênc'1a e Pi

res.

�espesa:, Hudson, Valmir
e J'oão Carla,;,. � c ,

san; G:\,l'lherme, Vitor; Otil
do, Sady e BilL

mente com uma das melho

res formações de sua lon

ga e gloriosa hístóría es

portiva. Agora em pleno
-campeonato estadual, seus

,'xcelentes valores, a�'(ui
",dos às vésperas do estadu
al, possuem ótimo sentldo
de equipe. O meio de C3.111-

po confiado a GorinhJ e

"Nadlr, está muito bom, dan

do s�reriidade a equipe A

vangua.rda paissanduana fÓ'

o ponto alto do time du
,

senhor Armando pomo ,Tll

linh� - Dino - C9.rtolJ.
e Zezinho, constituem mH

dos mais eficientes ataques
do estado. A meta do Pais

sandu, é seu calcanhar Je

Aquiles. Sua linha de zs,

gueiro é regular.'

Com dois gols de Marre

co. um" 'de Pires 'ê um de

Vilwú de P?pàl�Y; a rqut
pe .da Receita :'d,errotQll sá

baclo último, em Barreiros,
nó campo do Amértca F.C.

a equipe forma �
a pelos

funclonáeíos .
da Despesa

dó Tesouro do Estado ..

JogandO um - tutebol :)0-

níto é .vístoso o, onz'3' da

Receita' fez JÚz "a vítórta

pois soube' aproveitac as

'oport.unWades que lhe, SUl' '

giram, muito, ernpor:i. o

Pe'lsa a c'ireçao 'da C"l

tidade salon�sta entregar
a direção tf,::pica da s",:e

ção_ ao atual vice pres�,den
t� sr. Hamilton B€ rre�!l. e

.vita r;.do _ ·com . :iSS(i)- quaiq,uer
sentido clubistico na cnr.,VO

cação dos a:letas.

Na no�te_ de bO'je a cúpu
la. da Federação Catrulnen

se de FUtébol de Salãn,
est"rlÍ, rell''\i0a para traçar
planos. c{)Jn -respe1to. n �'�::t ..

,

hl!.!-.. ao do selecionadr:. fl0'

ria-:lópolitano que es';l\rá
piorado, em nosso fut�b0! - intervindo nas :e1imir:at:')ri
'Emborá, pertença ao inten·- ,as cóm" Joinville, v1�(J,ndo
01', vem de' vez.ss m!'��r r:i

" os jogos de S:;.O I;'aulo
'

'''bedelho'' oEde .não <}, cha

mado, �ntron:letendo-se, é'n.

fatos ,e coísas da ilha N 'l

último giro,. antlou sOl\:::n,':'
do a lín�ua e �ncjusiv0 a,:1�

s,ando··ncs falsamenl e de'

autor ce um certo B,l'Ut<:0

t..' - f'
•• ...I,I\iao adie a pnme�ra J1ZútiL'

pamos com seu nome ':l ct!,r

go porque mesmo jamai3
nos interessou. Se oril. regis Sáb'ado na se'de do I\)!
tramos tais passagens 'é ranga F.C no bairro de

porque des,jamos que sal- Saco dos Limões f0ran.t O reporter não jbrm�
ba que tomamos conheci- entregues as �edalb<J.s aas de t-ouca. é já escutou por
menta dO que' aneou dizen, con'Juntos vencedores ela aí que o SiÍveira prel;.�llde
do 'lá no estádio dr. Anolfo terceirá regàta anima--;ão' razer um quatro c-patrii.()
Konder no ,jôgo Santa Ca do auo. ·Estivera.ni preSf>n- na base' de 1,85 para ci.r.i"'"
tarina X Paraná. Lembra- . tes entre outras aut'1r�,d:�,�' Naturalme>'te é uara aSsitS

mo-nos multo beln de' b�\1- des u se;'111Or Comanda',l�í�, tar 'os c'ariocas.' Vieira. RllY
burdia do campeonato na- do, 140. RC" o"senhor p:t'- Mitcl1el e Base são os eH�
clonaI de amadores em q\le .sidente da FASC, o r"pr,!- mento{:i mais cotados par:t
V. Sa. foi um dos d1rigentes sr-mtante do Prefeito í::<l o rUDJro écm. 'haven"o ain

de nossa embaixada. Mas capital e o senl10r ver('a0.or dá !�0ss'bil'rlade de tróe'l
fica para o futuro. Não a- Waldemar Vieira,' patrono d-e al;!.\lm elemento. L�so é
tire a' primeira pedra �r. ,do clube. Foi ,servido, na ::;6 p,dr:!,e do repl'Jr.tcr.
Presidente! Temos orgt�lho oportunidade u,ma' taG,l de '(.'l:ua.l S�'tá o quatro s-p::.-,
de nosso passado. Portan- champanhe aos prêSel'tes. trr,o que S']v�fjra irá organi
to, não nos ataque por ta- zar pora eliminar com os

b€la. Assim; é bom que sai I - X X X - jCí>'vj11;o'-sei', Pergunta aue

ba aquele ,nensamento de ns.l':'ft' no ar. Ma"'f:-erto,
Sócrates: Três coisas pre- Começam desde 'já ,i �e Wilc1s011, l?t'ciro, Cct',:ielro
cisam os homens: prudên- p;elinear os côniuntO,s al�e 'e"muitos outro estão ai es-'

ci� no ânimo,
-

'dô" n�, -começHão a ·treinar
""

p�ra pera,nçl()' úl�a ?ilQr�llnidade
língua. e, vergo ,na. cara. o brasileiro. Manoel Sil'lei- lie 'a,pat',eeef.i,,�;')���;' ::�

;'f' .'-.'

','\ '; 2'',:;·;,�
. •. ", .·��:,;s '

____ilii_.........��iIi..:�;:;..._..;;;.___.;._.;.��&1....;.....;..;_;_......:._:_...::..:.�;___'__:_'_-'-2;".. ;:;;,r,.;,��,'t.''!:��:,,·:' };,.;!�:;�,,'J�ja·;�;�l•.,;I.';";:',.i'> ",,';íi:*f&l:�éé

Em nosso futebol

acontECce.

Os mais estránhos GUi'OS

estão ligados e teservaC�03

para o futebol da cap.:tal.
Arbitro perde apito e'11 p10
no estádio de futebol: �'?,

lho .:'e eucalipeiro "ailJ.�la'

a fazer gol; eq\!:pes s' ii

presentam com 8. 9, e 1í)

jogadores num \ d!':p2:ma
to de profi.ssiol1ais; j uI:;;
diz que "comigo é no !:li. \

go" para definir uma oe

nalidade máxima; tr:>;I'a

dor afirma' que jogad(l".' X.
não faz gol em sua' eQuip')
clube lança títulos patranlO
niais e seus compradOl·r.,3 f:

cam sem saber agir; clllbe
contrata "bondes" do fuv')'

boI gaucho quando aqn' In,
,capital tem melhores a<iS

montes, espalhados p2!,:'t
Várzea; estádio da rua :;::\(J

caiúva diz-se que per1:e''1\�e
a Irmandade do 'S:mh0;_"

dos Passos enquanto ()Ut�üs
afirmam que pertence [,V)

govêrno' do Estado, !l"rJis
tindo o dilema até hoje F�

deração, Ca.ta�inense ç!,= 1<'1.:

Letal compra televisá,? en

quanto os ve�tiárics 'nO,0 a

prôseiltam zs minirn::ts '::0'1

dições de higiene; o e,.;t�-i.

dia não tem um
. phC32".1

há vários anos; a ilu:Ii�

nação, do estádiõ é campa
rada a luz de "boite" Ar:

bitro ('eixa o futebol f:ro'�'\�l
do-o pela fungão de c"mus

ta social; treinador +')nt,a
subornar apitador' mas é

dJ.:!l1unciado; Tribunal de

Justiça Desportiva dá ��
nho de causa mas Supremo
reforma a sentença por u·

nanimip.ade; Arbitras ga
nham mais do que a pró
pria arrecadação do jôg;l�
Preços dos ingressos afu

gentam público de n,')g,a

única praça de esportes
(futebol). Vestftários gão
construídos com uma úni

ca porta de entrada P. sal

da, para o estádio (na épo
ca. fizemos êoment.ários a

respeito mas não encon

trou éco). Agora. para nu'

mentar esta relação, tenv)s
a registt?-r O surgimento
de um·Mendónçag' Fàlc1,;Q,

NABOR SCHlICHTING
, ,

Beneficianientó' de Mádeira, ,Esquadria e Artefatos
de Cerí\.mica _ E;squ!j.dril'!s sob m�-di.d,a - Lambris Moder·"
nos para finos acabáDientos - AJizares dos mais varia-

')�q� t.ipos.' , ,;,.,'
,ua Cél Pedro Demoro, 1921·� Têlei:óne 22-97 .. ,;_ Es·
-"

'I, ,,,. .

.
_

'

_..', ',-», ._.>

"Flqri!M1õPQUs .� Santa,.Cata$a " .,
'

.

!
- ,- ,. .

�.J.F-' '..:._o.L;;).,,,_ 1..---

O Paissandu já alr':lnG'�u
sigr.ificativos resultadcs no

estadua,l. Colheu um empa.
te fl"ent!;J ao Caxias. Derra

tau amplamente ao Renaux

e ao Matcílio Dias- em dnis
tentos. GOlEOU o Atlét;,�.)

de São Fracisco e ao Bae

pendi. Mas sua maiOl' r",,

ça:r>ha, foi a vitória ;;!1can

çada ante o campeão cata.

rinense, o Olímfpico.

x x x -

, El"q1.1anto '&SO o C�'npeí)
nayo da Cidar'e deve!'a pR.
ralizar por algumas roda

das, tendo' em vJ.sta. (,s

treinos a que serão sl�bme

tidos os atletas que Serão
convocados para a sele"ii,o
da ilha.

- x x x-

A disputa que 'será' em

melhor é;ie três, teri por

palco o Pàlácio deis Esnor

tes, em Jolnville. Com e

feit.o a ',eiretoria da IiCF8.
,determiTIcu' os ,;egos pa.ra

aque'la praia esportiv9. pur
ser de taco, idêntica. port;;.n
to a que servirá. 'de )lf,dc<J 'l'nn'l,"6':D,::ts rliS'1'.lt<tS dn O Dr. Walter Aichtnger

Pre&ident.e da Liga Joinvrl- ,

para: os jo'Sos elimi!Jê�f(l)'i<Js Tomdo Ivo Varella deverá,) dir�tor esportivo do PU13-

l�nse ele ,Futebol qu," c1;z ,de São Paulo. f'''pr '-.'--" '1ma Dl'r)x;m9.-' sandu: em declaração 9r.::l

am;a,in-:ente que "não que-,� oportunidade já que :l' fa- ta 'a, à nossa reportagem
ro ma�s sel'! candidato. a x x'.x tal.' á""a" V�Ytl impo'ssibili- sallevtou que êste fir-,al je

presidência da Llga" I') na tar.do a s::a realiza(:�ri campeonato, 'irá res·.�rvar

boro, faz questão de 'i,eX, rt4 "--_--.,.-__ --.-_'_ gra,!1(les alegrias para a' e11

eleito, para que seja" iU�.l.;;' ,:\.,1,'--,-. tusiástica torcida paiss8.').-
modér'a�{.l;·�Q&i�!M1,do de :;:1:1 Tón� ('.f\S R

' r ':-
<'11:3;- U,' DOiS tô.das 'ar /

tal' o Mendonça Falrão (!�', � '4",�.J� I.,..V' em s, �CO" dfs agTémiações do e%aio

FPF, Que se amolde e (;0- r:I O'c�tr" rl� '')1''sr'l1nao ::10 perte":C?IlÜ'S à zona 3 te-

nheça suas restritas at:i- Por ADe caIs c-ptrão do R'acl�n€:o rão ,que medü' forcas com

buiçóes: que o d.esP0l'ef) 111� formn.dc Der Iv8. n '" 'Vl'.ê2- o Paissandu. no Auo;llst.:.>

cOl'�!ere. deixando -a imprôn D2ntro de poucos dh::: do c, ,:.a:
"" �1'" '.'--\ "'H na Baner.

sa por.que nós da ACE:3C sairá uína nota' oficia! da última, rega'? U" i}Y,' � . '...) e O Dr. Walt.pr Aichin�"E'�',
temos por lema "A IPJQr:l>3, FASe aDnde: a entidade' va.i segundljl ,a reportag,8m �o· para' ilustrar sua derlam

de de apipar em df'"co� rEquisitar todos os remado lheu vai começar a t.reln:-t ção, d,isse-nos que Pa'.1118i

res já convoca,dos e mais los neste tipo de barco. ora:s!, Bancso, Amér!c'l e

alguns para iniciar os trei """"",h."m /0 ,"P'1ortel' fisp-'ou lup-i, todos p:retendentc.s a

namentos diários a partIr' numa conversa e.ntre fl pra uma classificação pan as

do dia 10. do corrente. 0 S.UéHte da FASC, e o tec finais do est.adual, i;erso

treinamento' da seleção ca- nico Ivfan.oel S;lvplra au� é 'que joga'_' n's fl.omính)!') do

ta,rinense de remD seg�n:lo desejO da. direção t.éClllC� Paissanc'u, G-f'n�') 3. tste

decla:ações do presidente ap'roveitair os Irm1fos Va- fator, o Palssq .. ..,·� qhm

da FASC será de lO, de A- hl no dois s-patrão, qU;} é
,
de alcançar iutr:':' 'na"

gosto a 15 de Dezembro., a sua ,especialidade e.3�io arrecadações, está ar.:'_' >- ';1.'

inclusive campeões ca�ar!- feitamente para grüelc[(':;
ne1.se de remo neste harco. vitóriás.

«.ue diziaJ. àqueI'e baixinho
gór,::Lnl:o que vive toYl.1f1.ndo'

CIlGPP lá em JoinvW2.,.

Daqui aconselhamos ao'

;x x x -
x x x

intranSigente de nossa

tebol". N§,o bebemo' �r.

Fl'fsidente. Talvez pcr �3S')

estejamos sem1J�'e a]':;rtas
procur2-mio mostrar '10 pú
blico aJ"umas fall}as iIT'.per
doáVeis ou.e existem· em

nossa cüpu]a ao futehol, c

em p8r:'):itas condicões
mentaiS. Jamais nos oéu-

- x x x-
'I '

- x x 'x - x' x'x-

Quando da goleada em 5
tentos que o Paissanrlu In

fHngiu ao Baependi, Di ....o
e Cartola. ;com suas já ta

mos� tabalinllas, mais
uma vez atestaram que' e;:;":
tão entre os melhores ata
cantes do sul dO país.

...:. x x x-

, ,

O Renaux ainda a8p�t'a
uma classificação Para
tanto não poderá. mais
perder pontos em casa �

vencer 3 prélios fOra de
seus domínios. Pois o clu
be que chegar no fi'l'ln.l do
cc. rtame com 20 -po;1tcs '11)

passivo, será dono da 3a:

vaga",para as fina.is do cam

pe<tnato catarlnense. Ca,.j-:-

e combatí vtdad; o QL1::'
fará com q.ie muito � .;:

tacto!' .se VE a em ,tUS O

em cada Iaice se ; sa, \,

Guarani de�:_)onte como. r.

provável ter-ceiro e010<:3,:/

na .3a zo-
..

a, o �8n2 �L�

[untamente com o ?�úr.·�

ras, Marcilío, Barroso,
Tupi, poderão fazer '.llg:..
ma surpresa.

- x x x

do Car.i.�!s
Renaux, senhor Heins La

din, estuda com seus uLl::i
liares N:lo Debrassi' p Rc

berto Biancllini, a po�"lbtJi
dade de trazer para Br'lS'

que em setembro, o f'l3.

mengo, Vasr:o ou SéllltO�

Caso nenhuma des'as 80Ui

'pes possam vir à É!'usc:l1e
para os fe�tejos de mais

um natalício co Carlos Re

naux, há a poss'bilidu':1f3
de um quac1,rangular relam

i?ag-o entre:, Renaux, Pa.54-

sandu,
rense.

OEmp�co e Figuel·

,- x x i{ -

•

Domingo BruSl1U3 e,�Dcr

tiva, ass!sti:'á um C.OS l:lai

ores c�ássicos b-rusquenses,
FeIa vez primeira -:18. b,;,;,t,o

rxa dos dá, sicns de Dru��

que. o Paissandu dcvid3

possuir atualmente ótima,

equ'pe, ent-::-ará em ("3.'1lPO
com as hO:.ras

favorito.;
ds fn',n;:o

- x x. x -

A torCida brusquensE �

g'�arda os próximos j1.i:P;:;
mentos do colem'l.o' TriLn;
ra1 de Jus',:ça Despo:ttiv
(la Fe'"erarão Cafarinenz('

de Futebol, com grand8 es·

. pecta.tiva. Esta �spectHti,'a
é oriunda de três protps1;Js
'cue serão julgados pelo
T.JD. O pri"neiro é o já oas

t2.!� te divulgado prqtef;to
[10 �J8;ssardu contra a ,P..\
Tupi, onde o Paissandn :;n

l�cita os pontos da p'3.!'tid�
porque a AA Tupi, in-::h1:u
em sua er:uipe no mate;'
t!'3v3.do contra o Pa��:s<.'.>:'

du, o atle�'a Boris, qUê n.1

oportiJ.'1ida::le não :pos'mi::l
conc'ições de �Ôgo. O ,s",gun
do é um. protesto feitn J.�"
lá Olímpico, contra a inclu
sào dos atletas Dino e Cur
!i'b per ceas:ão do jõg-o
f""

- '" �8.',�sandu, �.'prceu
o 0;jm'1'r-c 1\fTas os df':f,:,n
so�es do no:1·S::_""ioy-.��U i:í_ pe�
suem farto documentár:. .:>

.

ara atestarem, ros anr,cs
.

do processo. que tais atle
tas tinham plena condiç5.o
de, jôgo. O terceiro, �' um
protesto do Sarroso contra
o Renaux. Este fiará multa

pano para manga, pois cer
ta prova q\le os defensor-:-s.
do Renau� possuem', irá
r.ausar m\iita dôres de ea�

beça par� os man�atá"itjs
do futebol( catarinensePortanto, todos os t:.-êl
pro-cessos �o S'êOsMiOl1ai$
e poderão g\rar muit'i'.s· re
vIravoltas :da histór:a de
nosso futrbol\o T.J.D., co�
a serenÍd8 de de sempr" írá
.�'ro,.uncia ê'-se sôbl'f'

ffiel1,çiona10s processos,

illda"iil'le-ste mês.

os
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'

, o, Presidente do Diretório M�n!e�PQl do Partiria eo ...

cíal Democrático, ria eonformídade da letra m, 110; urt, '--''--:---....,.--
--,--

,

12 dos Estatutos pài:tidá:dos"r�solye,'conv·(lc-a.r" �

C011-,""o,;'I'I·"C',I-a, ',' '" p""'["'(8',; o'd". e,'"'" g, ,'3,','tu'no'" /, e,<�ft,,'p','ec" ,·a,ll·z'-ad,ovençã,(, Municipal do Partido Soc�al,DEmQ.érático ',parn c

p,rQximo día, ,6 o corrént�;' � part:r .d9,S '20 hpras. 'pn
sua ,sede, afim de delibe�ar abore a sêil;umte

.

ORDEM DÓ DIA
,

/,

0'0 rGUbl" de autmmo'y'e'l·'s
'

a) 'Escolha. do candidato do' Partido" ao carg() de
"

"

"

Prefe'to Municipal, as [1e1\<Óes Q� 3 Ae C)u�ubro dj anO
"

"

i I \.;

,

(.IQrrente; "

"

,

.

.
'.

O) Ui.,tros assuntos. dE; ,iriterêsse partidário:
. .'

--_#_,_.,_"_'p_-_'" .--��'

'Fe� fs'.Hern:, nos
'

dos' 1é . n�éOS l:g :dos
'.

-",

a Elel-r'ficacão do Estado de
, Sanf� Cata ri n'a,

'

Ocupamo-n� h�e- -:O'lnl" ingresSar' ria CELESC como

perfil hUlnario' e pró�jss'()- e'ngenhiilro' de stuS qua-

nal do Eng. �ILAN' M.:I!_AS-
. drOIl. -

I.
..

, '
"

éH, o' segu:qçio 'ocupante d1. ;�Msumiu pessoalmente ?

O PI"no ile ,,"",a-o Éconôm1,ca do Govê,m,'.0' Fedêral, te- ' "
,

d' S b' t
'

'" .� """-" D'retoria de Op:raçõe�r �n. m.ontagem··(1 u es :l:?9.0

ferinda-se ao Cll',rvão, Pi'evê aa.mpliaçã'o da'produção e uti·
CEL'G.'SC. é para'''aensé nas- de Rio do Sul, 'com d:1.ta

H.z::Jçã::. d.o ca�vãa nac\h:mal para a.tender � 'e:"pansão da si·
ciêo em Ponta Gro�sa e co- mal'{:9,da de inat,guraçfio' (')

iÍc'ê'urlda, da termoeletrlcidade, e c:arbcquumca, levanda·se
lou g'liaú de eng'enher::o cumpriu os ccmprom�3,F1s

".ro. c;�'l:�, 8.:>' inmlicáç�{';'es, 'ue '�quisa, lavra".beneficiaanen· de' a,'p".o'.l,t"'_ho._- _ ••C<. ��.. mecânico e e!etr:cish. no '" "'..

to é tmnsporte. No settl,r' da sideI1ll'gill! � ��Qjeção do
Ir;$tituto El�trotécnieo c;.':! Destacando-se ainda 'P':-

çOJisumo do' carvãJ.'. metalfirgico 'Pi'e���' o ,aum1cd,nto de
.Itajubá. lo Se�l 'inytdgar lntere:5;';(3

720.000 tgnelad�:s 'em 1964, para l.600.vuv' tone a as em pela, Ol.'ga11ização 'da I)j):e-

.l�O;. 11� tennee'.ettiçJ�de pre;vê��e S!clb"sta:n�i�l eXl'ans�o Ei::J,_ge"helr�: '�e la:rgg. f. ...._ tpriá de Opel:'açõ.es· foi coj
do' consumo do c.an;�o para usmll.s t�,,�oe)�tntas reg1.o· pérjê�'cla pi'Of'ss'o"al, 'f�z :vidado; a. ��sl!ml-]a aftr!1. de

O'ais -e de comnlerntmtae,ãõ· da Rç"gião C�nl;ro.su1. 't'" t CO·" '" da,r�lhe um'a e,strutura' ade,p, ,. par ',e .ua equ:pe q le .. 1,," .

É de i..n,teim .c{mw,miên<.-?a .a eX}'Mi.risíiq. fia "SOTBf"CA'" t.rlli 'a us"ra.e linhas <to quada, para' que a mesrêa

J_;&!'!!, 500,000 It"w como se jn·ceoniza.no ,Programa' d.e Ayão s'stéma Vosso�'óca, da F;)�(/l exerr.:e.':1se as fun-ções csta.-

:io Govêino Federal. 051 estuQ.os neste !!enti�lo dc-vcm.pros·
e 'Luz do paráná nO a,1'.;0 tiitiir:as 'a 'que se dcstinav:l"

ser-uir, uara urna r;l,llida denniçí\o �'execução,dó emnreen·
da S'�rra do Mil,t". T"rrni'cit-:

.,

Cr'ando e '(>rga;njZ9,lldo
d�ent�.

'

Sàntà Catarina preconiza, a. '.�mloeletrid(lade, da �quela construção b!:!8�: ih-101almente o de&pacho dé

COln o uso do :reli êarváQ como li !,olução. qut:: ),h� c�nvém .cou ámblente profls"!ional cansa e seu b(Llf),nceam!.'il�,)
e ao P�fs. . '.' '.

,. :."
, t em obr�s' similares àqu'lli, �Üiit'jo, vem se ligandt,' aos

,

A Siderúrgica de SantiJ. Catarina - '':'Sl.DESC'' - tem trabaU{aI)do.. sempi·e' '3:n' 1ãtos quotid�ÁnOI; da· çe1e;,::
'

inteira viabilidade .ReCente Lei· Fedfral- atrlbu�lhe caPit.al serviços de montagens.
"

péla cOnstante préocupaç:.Í'J
de G:r� 20 bilhõeS e. lhe trlJ.n§fmiu ii. ciJ,pidda�e de on�rar r

' , de, (Jrgâ'Qlza� a área de sua

�w extenor até U�$, 30 mHh';es. (1(�I� �, �'atlÍmtin do Tesou· SentlnrlG,"se j?l bflShnt,:!_> çl.h:etoria, �ltainente e��·
1'0 N:>.dnna.!. É Urgente. a necessidn,'Je de. laneam�mto do !?}:11f'rimf:'r.tado vol'Op, ·s�n .éializada -'- ·É assiril tel'Hu3

emn:r.e",",(tlmei1t<): 111T'1>; ,'�z que todQ8 os !Jressup3sios le- espírIto SI) Mar;istfr!l? 'p,6:- .

cérteza o tl()SSO
.

perWaclo .

t b'" 'id fjssionál e :10' servl"Q pú-o;, 'p'.a''s"',",-_,< �. h,"lst,c',r,la' e ai} C""-gais e"tã� es a. e,e� os.
. .,.... ,

'Se • A" <L "". ' u

(DA PIATAFORl\fJ\ IVO SIL�IRA),' btco sehdo conv:da:d'o .'!, ,m�ntário d�, eictrifka�áo
--�---'-�.__..---,-�---_ .._ .. -

do ,Estado- de San�a Cat(),�
--
__

, 'tirll'i..
::±::=::

.é) ,'sucesso
São José:

I "

[:e Comitê
instalaçãJ
ress,a�ista
.

'
,

S�rá instalado, às 1 t
horas do próximo

;

s�b�jo,
em Barreiros, o comítê 'do.
Partido Social Demcerat.ca
de São José, favor das
.cand.daturas de José }"�r":
reíra e Souza, para" 3. ?ré
f,eitura daquele municiJiO
e dos de ... atados I':o ,Sllvd-
ra e Franc;sco DaH'Ig:lll,
para a governança 'e vice

governan ,a CIO Estado.
Ao ato de Ins.alaçáo .

dó
. referido comitê eompare
cerão deputados espictua's,
vereadores e próceres p�s
sedístas do município 'de
São Jc.sé

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

Para constttutrcm a àova
Junta Médica Ofic::al 1 de

Tubarão, pelo �:az.) ,de s sís

meses, o Secretário d� Sa;l
de e 'As,ú:tência Eocial, ,)';.'.

Armar.do valirio õé Ms:s,

designou os' drs.. \rarl car
doso' Bíttencourt, 'Firmino
Cordeíros dó,s sanrcs e

rtalo de Patta. --- Preside-a'
o "dr. At:ari Bíttenccurt.

- _ .._--_.�---_.�-----

I'

PafH�o Sodal Demo'tráf[co

Flor:a;"ópcl's, 2 de agôsto d" "l;S85.

ADlmrAL ; RAMOS DA SILVA.
Pfss.iclente do ri� �. Q-O .P. B. p.

".'__ ....... , ...�.:.._ .. .< ," I'
__ .:..--:.:.�_ •

IVO e Práb�€mà do Carvão

\ Po\:tica &

r
f AINDA O PDC

.

D. ,

...
> ,I.· ... 't, (:,,��'t7'''H: j>n� pV,""UtA ICO E LANÇA

eS€lnvOaV ,m ..,;11..,0 GAYOTTO COM UDN
.

J' M.M:,f. O diretório rnnn;cIpal do PDC val re
tirar a, mmdbh.tllra do sr. Iconom'tts
Atl'��in'l ?, 'P'I-el'f':��nl':ra M'Ulk'p�1. ,

Lan·

cará o ST, Í"uiz Cm'los Ga'vu*t..-, (",létUco),

�lue �nnti,.rá com {} an�if) '(la UDN.
Al�anc",'I"am ampla ren,e:J:cuo:são as de-·

"

F,,\Qu?nt;o iSS'l. O' P"'D n"enarll.,!'e para'c'Íam ....ões dos srs. l\'Iart:in'hfl Callado Júnio� "
'

e' F,o"e'·1.:ry Mqtt'ar, à. re'l}Jcito da. ,Conven. ".' �m!, !:}(l1"'en,�ã<l p'''l1<1,nh:;;' 'f<ne tl.�"e':<\ lie

n'.1,'1""c n!�10 n"r,nc do sr" Ac�·>cio. GanhaI· !

ção do PDC m.Ie decidiu·se ;pe'o 'apaio ao
" ,. " 1

" .

t r<"
'.

_. E'·s- (h Santhm�:o, ja lf'nç7-do pelo PT13 e q Je
camhdato uden1s a ao uov,erno ...o

" ,

t
-

.' devera c"'nt",r c°>n (l 3J}llio de outras le·
",an.

- ,

.!""nrlas_' É. sem dúvida, o mais forte con·
Dm:anie ,t!"do o 'dia ,de ontem os dóis

I C··l·S.'t,a-os re"·,eb�,ra!ll
. carrenie . ao pleito ..Hrletes demo"'ratas • - "

,.

11 itrúmerás adesões aos seus pr011ósitns dê
VÁRIAS

I marchar ao lado do .sr. Ivo Silvelra' �a

i . campanha snces§()ria, através· de tcle�'
: mas e ta1efone'T'.I\'l rte seus companhefrO\s
do interior do Estado. '

,

'. O .Presidente do diretório do,_-PDC,�
Timbó, sr. Daniél A�ostini, viajô'li ,áté

aqui pã,r'! hinotecàl' inteira soiidJl!Tied�cIe
ao sr. Martinho Calladq\e dizer que, e�:
seu rminicípio e nos demais m\.uücinios

dá znna (Ie inf1l1A...�ia .d'l derintarl� Urba
no ,R,el'toldi, o PDC eStaria, com Ivo.

/

Afirmou ll;nd<> (me. me"mt,,\
.
em c�rtas

ál'e<ls tradici"nalnieritê údenistas' da'l11ela

região, 'o dtmutado Ivo
'

Silveira ganhá
ria por 'larga miÍrgimi de votos.

"

'1 - O sr. ,Celso' Ramos concedeu' en
tre:vi.sta à revista Manchéte, 'Que atual
'n1entJ faz ümâ rep"r+á�� �ôb-e as bEi
lezas naturais, 'e porque lndustriài e agtt>-·
necuário de San.tll' Cnt�'rln�,

2 :_ O ,deputl',rfO J"aqll;m R'1111I)S se

!{Ue hl)le pa�a Til"'_a"ão, �n<:le mahte..ã

tmlli)rtll,:ot,e r,"l1�"/�tós de natureza' políti·
ca e administrativà.

. _.
3. � Está marcpda p"-ra .làTl�iro de

.1965 a inaug-urPçÍÍ:0. <;lo ·ll�sp'it"l dos Ser·

vidores ,do Est!'1dn, tl cons?gradora obra

do • Govêmo 'Celso' .PlÁ'tmos no' setor de
Satíde Pt1blic8.

�
.

.. <I _ F'\i recel)�d� cOn) o m"ior agrado,
I,TN,T.ERI,O E, 'JUSTjÇA: JA,DE,

.

.n'l ml1�tf\fnlo· sJe r,pn'cs. ii, cjJnilld"tu"'" do

\" '. sr. Wal.do C'Jsta ii, P,-e�ei+,l,",., l"'ca1. O·da·.

Com o a;I:'1,stampnt·o do sr. Mário Ta- .�ea;os 3sscfTI1rp.Ín.lhe significativa vit61.'1a
"'3,1:e'1 (PDC) da Se�ret;'r;a do . Intérior e .

.T
.. ". •

"

p' t f' � -'""d' ,em 3 de outubro.
'

us",�a, aoue"a as,a, 01 o"e1':"""" a ao
'N 6' d

. I
d t d' ,', '

, . 5 - o pr Dmo ommgo o enu p o
P'RP. partIdo Que' desde o L'llClO 'do ,00- '.

.

, _',�
,

t t t d
. I\..1 " Ivo Montenegro 'presldira a convençao ·do

"erno em p'" ,S ,? " n SlIa. malS ell co.a· _ .

,-' -
'

C 1 R I PSD de Rfl'.....Tosé, Que lançará, seu candl'
·,oraçao ao

tI'.
e 80 amos,

d j. f 't'
•

"

a�o apre e1 o.

Anós Co e�er a decisáq "n�n�m� do
-

6 '_ �eorress�n"o, do sul do Estado,
rliretótio r oiori'nl da 8P.:I'pm'ação em in- onde este·'�o""" .."andO ";"ri,,� as'umt.os

dicar o n'1 e da sr. J30e l\1>ga1hã"'s. O de rl;1tnr�'>:a t}()l!ti�a. o rlen"t-d<l Arm':lu, I

�ove�nad7 conv'd -u"o l:t Ireit�!· (l p"""X'). dll ('alil rie��ar"u �1'e. "lia "�lh,, e t'('<ldi. ,i
,Cf'1'Y'el(\tári,n dr> sr. Jade 'Ma(J;�1hães: f\tnn'l/l ",""""n. " ",,.�_.-1 ... �SD-PTB há dh I"H:n::! 1,8.01. :"\1b1 pI< i:���-d-ri.a<: do P�,lá-:,ió 'ler fielmente cumprido". i

r1.1) G·V';'"UO ao' i�ú.o tio ;;r. Celso l'l.amos. ,7 - Aguard,>l"se, para 08, próx'mos I
l�rD'> -�pn.f-�f';��} .(�e lDh;;�._ hl.1"f�lo ter-,,,?- h0i1t,2 ·e��"·d:;f-lSi: :l}:ià.H:i 'uni itnpnrt,. t1':;"

�t �1?;-'lt'f"iç:ão
-

de des'be-"los ta)-;�b�nl, a .�eU in.fluente 'Ijró(�er da
" Ia

.
. Os -candída.os da' Al.ança Social Traba� --:---

_

'
,

lhista e Popular para o Govêrno do �stadç� C
I

-I' d USC,·d
·

deputados Ivo S�v�i�a e" Francisco
r
Dall'Ig- "O rQ a . .,

,
. , omin9na" que-desde Q nucio desta semana se en-

cOntram em campanha : política, na região, JS' p' Ioeste do Estado, v.sitaram durante o dia; de II!Jm , a
....

o
,',

,

au o'ontem os municípios de Campo Erê, Ailcní� �.

ta:; Palma Sola e Dion'sio Cerqueira; pnrti- 6 Coral t'a, Univer,s�da.de

cipanrio de comíc.os realizados em praçâ,�
de Sant� Catarina r

es�9.:�

se exíbíndo domingo pró
públicas e . mantendo vários contactos' poliu xímo, "às 10 noras, no Teo,-

cos com prócercs das Fgremiaç�s partidá !:. ,MuniCipal de São pau-,
rias que os apo.am, • A Rádio, Di,fusora de São

No dia de hoje, os? Srs. Ivo' Silveira I Pau10 estará Irradiando a

Francisco Dall'Igna, acompanhados, dos' de- titpresentação do cora! -es�n-
, dtl,nç.H de Santa catartna.

.mtados Antônio Pichetti. Henrique de 'Ar- N d' 9 1
.

�

.

. o UI. o Cora. cl'l. Ul1l-

ruda Ramos, Nereu Ghisoni .e J6t(:1,/: versídade estará' razendo
, 'utria apresentação na :Tcle-.

ves prosseguirão 'cumprindo seu rctcirr] . ne· visão' Paulista.
oeste, v.sitando Guarujá �o Sul, São Josi No dia 10,' na Fa"nlda:'w

,i6 Cedro, Cuaraciaba e São :Miguel do Oes- de Direito d0 Lago, d� StJ_I)
.

Fi'anc;sco e no. dia 11 na

te. onde pernoitarão. trníversídade Mack-naíe,

Cré.d!to Coopera'
Uva e'm' Foco ,o Tltula,r' da pel,eg�i-ja

de I<'l,lrtos está Pt0ylsJ?n� ," ·R,IO, 4" (OE) � oi '5<\

cialldo 0 seu encánii>1Sa:" - nhores ,ArrialTo. Taveiri e

mf'1"tó pàra curiÚbà, 'ói:Íll� José Pires ,de' Aiíncii1a, do

deverá 'ser �')resei:Jtari��.· fi. i3ànco, Nacional do Crl"Jlto

políci'íl do Viziriho Est<tÇ.'J. 'Cóoperativo, e n t regar�rn
hoje ao niinistro Robert?

9ainpos. O relatório
,

s&bxp.
suàs recmtes viagen! ar>

exteridr do país, fa'3endo

observações sôbre ,divelsas
àtivifiades agro-pastoris c()

, operativadas.,
.

Na m€sma ocasião ') pr,�
sidente' da União Naci,lna!

. ,

,das Associaçõ€s das, Co�pe
rativas! convi�ou o tit'Jlv,r
do Plane�amento a compa
recer ao Congresso N\1c:()
nal de Cooperativi,slllO que
será realizado. em Recife
de' 7 a 12 de setembr().

A J3ÓLSA OF'ICIAL DE VAWRES DE SA.�TA C.<\:TA·
RINA a.jsa ,a, iôdás as Sociedades inscrlt�� em seu qutidro
que dé�erã0 pro.vàr; até o dia 30 de flI$ôs� próXl.mh; á

sua ç..ta..lidade àe "Sociedade de Cnpita� Aberto�, ou em 96-
mocratização de c'lpital, a fim da '-Í_ue suas. ações tenham
acesso à negociação no MERCADO PRINCIPAL (Lei Fe

deral na 4.278, de -15/7/1965) '--: Lei Mercado de Capitàí!V
-

Para tauto, deverão. as Sociedades apresentar uma' re
li:tção 'em trêsl (3') vias l.l.urenÚcadas por Diretor (es),: co.iti
firma (s) re-conhecida (s) contendo nome e. qualificàção
(los ac�onista:s; quantiéÍadé dos titulos pertencentes â ca

da um;, sua rártna (nominativa ou portador) e 'natureza
(ordinárias' ou ·preferençiais). ,

-

A refeiída relação deverá ter por base um dos s·egLiin·
res registras" 011. assentamentos:

'

à) .livro de regIstro de ações '1ominativas;
b) I1vro de presença de 'lcipm:..tas, em uma das- assem-

bléíâs gerais nos anos de bo':l: ou 1965; Nomeacões nas
c) liSta de subscriqão .u de aumento de capital efe·

-

/
"

. tuadQ em 1964 ou 1965; 'ÃutaroHias Sobd) l'ísta de portadores de ações, identificg_doi; pura
efeito de pagamel1to� de' dividendos, em 1961 ·ou ,(-nn+r��.'1965;

d) lis�a de port'ldores de ações. idéntificados para r P'Q.4STLTA, 4 (OE)
efl"ito-de pagamentos de 1ividelldos'; em i964 ou Tôdas a� llom�ações p'lra

, 1965. 'car�os funções ou' empre-
Outros 'esclare6ilnentos 110 DE'PARTAME1\rrO .HJUfÍn. gos' naS autarquias fic9.l,·ão

CÓ .d'1 Bôlsa Oficial de Va.lores (1':1 Sant,l C9tflhna, - R119 'a2'o�a sob o" cOl"t,rôle jj�e�'
S:cld8nhn l'!f,,.,.;,.,hn l"o.? -" 10 <.md�r - das 9 ho.:as às··ll to do gabinete Civil na '?re
ilOT;'l . e, das 14,30. �H3 1ô, horas. sidência ca RepúlJlic<t, S�-'

P'lúr,!.túiópoUs, 26 eJ.ei júlho',de 1f;;:l�'. [?W1ÔO ordem de �erv;::o

Eur.íeo ' Húsierno" bi'lixada'·pelo 'ministi'o
,

•• ,_.- �

_.>'"

também .

Foi prêso pela 'R. l'. 5, o

meliante Cezl.q1undo· da
Cruz Aler;car, foragid,) do
Presídio de Piraquar'l,' E;:;·
tado do 'paraná," qua,';co
tentava furtar a

..
Ru!'at

Willys de proprhidade tio
Senhor Heráclitp Ainaral,
co Departamento Na{!,l.()h�l
qe �n�'emias Rurais.. '

Na Delegacla de Furt;)s
já havia q-qeixa do S�n:.ti.0:
ManeeI Soares de . Az�vecio
Maja sôbre·� tehtativ.:�· ,ie
quI" la serclo vitima,· o St'U

carro Mro· W.illy�, elll ci1;\.�
"

da s::müni\. passada.,.. no
,..,.�' (' ,1"",,1:'<l ..... te rt�ixil.ra
cair' urilà, ch1!v� . 'fm!c,hll";
ptopria par� furtos· de Ni-
cules:

.

'

,

.

Corr..o· em seu 'poder 0$
"01'ohi5 ria' De-le'';ac'lo 'i..",.'
p -l �ç.,�. lpt .;:;" .-l�" ....... ,'.

cont.raram outras' un:i�haS"
. nada mais teve o melÜl,\lte
Se1lã,Q .confessar os d311E�s
cometidos, be�l ccmo� �l. "S�tlà
fuga do presLUo de, Plqt�
guara.

=:::u
I

no

, ----

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

D.E,'R.· e Conces
s�ão de Unhas·
A DiVisão Especialista d'l

'l'ransportes Coletiv!,s, l'!O
D.E,R , deu o �tazo rla ,30

eias, ·a 'contar de ter,;:i
feira última .. para qne os

interessaaos se manifr:st,em
�ôbre cs pedidos feitos pe·
las Emplêsas Auto-Viação
Santo Antônio Ltda. e j;>;:-1.1
cesa • do Sul Ltda., - Reiç
rem-se, réspectivamcnte, ks

!mplll.ntll,:ões das linhas de

ôn!,P,!lS . en ü·.,e lJ!llà;rlli e L�.
guna, pà�sando por SitiO
Nôvo, S:queira e Pescur!:1\
Brava e Cricí-uma a Morr()
dÓ· Cariwagio, pas<;alldo
'também, por Pinheirinho,
dáragem e Rio �.rralna

......,... 'l!iiUC

e:

'$ecrelário Despacha

H�sfó(as de, todo
10 dia
Com essa crÔl').ica 1iári.a,·

vólta 'às suas atividades. r.
diailstas o conhecido nscr!
tor de Janelil"ha da Un.a,
Osm:ar .

S:lva. ·"História. de.

tÔdo' Dia" é apres':)rlta,la
diàriamente, de &egunda, à
sábago na RáÇlio· Anita. Ga
r.iba.ldi, às 12.15 horas. A

'crônica. de OSlr}ar Silva é

lida pelo conhecido radia
lÍsta

�

Souza
-

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

-rfilílical� Municipal:
Flurianópolis e Lagoa
O candidato r. .t'refBito brado entre 'c'SD '3 F

Acácio Santlagr;,llas f,ijeI- para à Prefeítura fag'line
ras 'd€) PTB, terá a sua can-: se o sr. Juacy Ungare
dídatura homologada .pelo
PSD à noite d- 'amanhã,
quando se reun.rú a' CC'n'

venção Municípaí dêste
partido.
\ De outra parte," notícias
procedentes de Laguna in-'

.rormam sôb-e Lü:ôrd0' eel�-

elo P':�5,

I<:;::11 outros muníei

prosseguem as d31uarcli
para a escolha de candi
tos da Alíanca Socia�'-T
balhísta.nos têr.ncs do ,llr
tocolo. regional

.

O titular 'da Pasta.' da retores da.quela, �cret;�ri-a
K'uca�áo, DeputaQo Lauro ocasião em que foram de

Locks, recêb�u, em seu ga- batiuos. assuntos com te

bineté' na l11anhã de Gú- ferência', aos diversos "'c.Ji'l
tem, pai'a déspa'cho, os di- cursos de rem��..ão e' iu'..

--,-_.._��-_._--,... - .-..-

g�·csso.
----�._-�-----_.

Florianópolis, Q'uinta·Feira), 5 de Agôsto de 1965

flnriGnú�ulis terá parque
�e estêcitn(ffirnto

Entre as concorrêrtctal$. abrigo com dependi\ncJ
públicas' do inter.êss9 ela para expÍoração de ,ra

\

cidade,_ abertas pelo pre- comerciais, à exc�ção
feito Vieira cJ.a. Rosa, meril- 'venda de bebidas alcol)Uc

ce se mmcione a que se, e' produtos ü1compasív
relaciona com a constru- com o local.

'

ção de um parque de eSta- . .As condições per futeiro
cionamentd de ônibus e'�cham-sc' publicadas r:

autõmóveis de aluguel,
�

na I)iário Oüeial do ;Estado,
Praça ,Pio Ül (Q conl-leCiclõ página sete, edlção do Ul

Largo Fagundes), confonú� timo dia 30.

planta-piloto à' disposiç5,o Inegàvelmente uma pn

doo-int)eF€ssadcs, "aa Se..., vidkncia de- al<:<ance, 'fá II'

cret-aria de
. Invest!lllent,;)3, P'lorianópoÚs vê se agr

da Prefeitura Mun!iciI;'al. var o. problema de· estam

F3;l'á parte do :parque. u:n namento.
--

CONCURSO 'DE QUADRINHAS
�,

.

Amigos pedecist'ls
, O azar é .àe vo,cês
Quem :,.mandou acred;tar

\ Em históiojg eJ,e Konder' e de RcíF

Esta história. de K(}nJ\l� e de, :IreiS ,:c.�
� t0isa;.Ciu�,. j-� �a8sdú'

; , c

I

.�\ ;0, que "-mQ .aarrura ..

'�i 'Jrl0� ítJ��i1àhKe<litoú
Quando se arrepcIlClerem é tarde

Prá reparár o engano
Pois em outubro

Já entràiam' pelo cano; .' ,

= r -

"""l'I"'1i.. ',�".
1

�aqueca
...

, ,As Sodedades Anonimas

----------�==�======= .......;:_.._:;:.=====

A V I S O

PAULUS PúBLIO'
,

.

Os racliofôrucos trombeiros da "Diário da 'Manhã",
. . 0,,".

I
"

confirmam pela. miv'íl; o que "imos' ,repIsando, aqtu.
Fazem ,política baixa. Por isso baixam ao ataqlltíl

I llessoal; e coíDo. os inrant�juvenís" soltam pelo�. éter
'iodos os nomes,feios que�áprender.am (e só isso êles

aprentlem)., "': '.

.

Qne.rem jogar o. gove.rnado�· co.ntra ô Pres!d,ente
dá República, mais cOln raiva . do Presidente; pm:que
êste; q�al1do de sua visita a F1�ria.nópolis, eloiió.ú o

"govêrQ.o planificadO e reaIi,za.dor do:' Sr. Celso Ra.'

mps.".
x li: X'

; "li

Assacam calúnias contr.a o Secretário do Traba.
lho e contra o e�-Secretário de ,Segurança Pública,

porque os desêjos udt,mistas de aliança foram ,.'-con

trariados.'
'

IrrespQnsàve\mente, ofendem homens públil)oS
que de 11ma maiteira. oú de outra, prestaram e �ê11l
prestando ser)'iço$. ao Estado. Subversivamente,

..

dese

jam quebrar a lrlerarquia' da autoridade, e pal'a\ tanto,
, dizem·se Revol�ciol1áriQs. '

x x x\
Esta' é a tonalidade, o. dilJpasão .que os raivetas

de'l'll,m à· campanbft. C9mo incendiários' do moraiismO
110lítico; �m ainda a coragem de repetir o slogan
choroso do càndidato c opQsicionista pelá "campanha
elev:ada".

xxx

Dêstes
.

cometimelltos insólitos, bahos., mesqui·
nhos, a 'ouinião pública resuonsabiliza inclusive o Sr. �

,

.

Antonio Ca,rlos', aüe na oquí''{� (te sua sll,ntidade, C011'
du'l: li. 'lama e cOlli?trói o 'seQ próprio atQleiro. paisa"-clll
QuçQIica QnQ,e a�na:rl!:urará, em, }Jr�lltQ� '

.. con! ó resul'
t:.Htó itrcvel'sívCI' de 3· de outübl�O!

,

Chafurdeie:ml�e t'Ía"Iam'<Í.]'
Ure'Ví)��'

.' .'.
'

, '.' .' ,<r
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