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HOUSTON, T?3xuG, 7 (oE'
-- Momentos àe ',;D.oção c

expectativa antecederam o

instante em que '1. cápsula
Gemini 4 voltou ' de sua
histórica viagem de 4 dias
ao cosmos, com dois astro

nautas a bordo. A descida

ela cápsula ocorreu 28 14

'horas' e 15 l11inUtOS, hora
de Brasília. As 13' horas e

44 minutos, os foguetes de
manobras foram díspara-

. tios, enviando a cápsula a

,1.1ma altura surícíentemen

t8 baixa, para seu retôrno

à Terra. As 13\ horas e 56

l�)inUt�s, " foram: dispara
elos '-1: foguetes de retroces

so preparando a descida
da nave na a trnosíera ter
restre. 'AS 14 horas e't 4 mi

nutos, a gravidade a boro
do da cápsula, aumentou
4 vezes a mais do normal,
quando se chocou com a

sucesso

•

previsto pará 8 amer�
sem. Os astronautas Jal'll1es
McDivitt e Edward White;,
não controlaram a descída
da nevo. em virtude 'dé
11m def'eíto no' comnutador

c'etl'ónico manual. A desci-

da, foi controlada da Ter
ra. Os dois cosmonautas

. apresentavanH'e em (':;cp·

. lent � est,'clo ffsir:o �'\0 ini-
0tq l'pr,1 sua úl tírna órbita
de nll W, A estação de
(.L!anas no México, teve a

0wrte muls densa dR at- nutos.. o paraquedas prin-
f:'('sferf'., As lt1. ho)'f!s (' 9 ctpat se abriu, numa attu-
m�n1!tns, o votcuto ba;::,,'[ .. , '1:)f0Xiniad-'l de 3.500
a lfÍ mil metros e soltou metros. ,As Li horas e 15
UH1., para-quecas para re- minutes, a GeI)1ini 4' des
duzir a velocidade de des-

.
ceu no Atlântico, mais ou

cida. As 14 horas e 11 mi- menos a 70 kms. do ponto

seu cargo <l responsabilida- r:

da de dete-rminar o ponto
exato' do AI fií,nt.if!n, p.""

que desceu a Gemini 4. 'To
do o disposf tivo de resg","
te foi mobilizado, entran
do em ação aviões, navios,
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n .I R E T Q R G E R E N T E - Domingos Fernandes tle Aquino
Os astronautas
White. pílôto c

James �'HcDi';'itt (à esquerda) e Edward
co-pilõto para o xôo orbital "tia Gemlni, tle

quatro dias'
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Greve na Universidade" de
São Paulo Confrnua

Intransigência
das

SAO PAULO, 7' (OE) centram permanecem pos-

Prossegue a greve de' .estu- tados lia entrada e Imedia

dantes da Universidade de . ções da cantina estudan
São Paulo, deflagrado, em til cujo fechamento fói de

protesto contra· a majora· terminado pelo serviço soo

ção dos alojamentos da cial d'ÔL Universidade com o

Cidade' Uni> ersitária. O mo· apoio .do Conselho, Unive,l'·
vimento p�. 'edtste, p�derá ,sItárh O Cfmse1h� deverá
reMbor a(�esso de ,yária:s - rel,tJ1tr·se aiilClq esta, flema·
escolas e faculdadBs ün· 'na �!;;r.'t'a' !:l'l�1Je::::tÓ;l' a; s1erfai'
ci'.lf:Jnto - €:-Pl outrltS seliãp'" e]\;l €\ ,(,}}lltrnir.,aríi _ízm}if!:ll'

. reatIZádas \Assf>m.:btéiis Qé. a' ,1)SO:',ri3o '1i) ,_lilI' aS;';llt�l1,
.� hHsl pára ....'ãl,'51'é'étiêã'p ''''''dã ';;pt'rà' 'tl1'i)v'�l'ilid",(.'1'é: 'facE:' '�"
�!tu.a6ão: . Na Cidàde' nirl· 'grcV'�. Os 01:;( :;\dnnt(�g cort
versitárta aihda toÍnada 'tlj)tmm trnnaodo suas re·

pel1:ls, forças polIciais o am· feições, nos lla:r.;es e restau·

piente pé de calma. Os 12 mntes da cid�ae ·num boi
milicianos que ali se �n·' çote contrH n Restaurante

da Universidade.
----------........-----'=:-'_ ..

PARTIDO SOCIAL nEMOCBÁTItO
Direfório R��icnal

.,.

EDITAL DE tONVOC]I CAD
,O DIRETóRIO n.EGIONAL ,DO PARTIDO HlCUJ",

DEMOCRATICO DE S.'iNTA CA�ARINA ....,.: por, sua me

sa Diretora, tendo em vista a delega(!ao de lJudcri'" qui!
lhe outot;gau Q respectivo Diretório �m' Slljit l'etmião lie

2' d,e abril próximo passado," CONVOCA., Ile' acunlo com

a letra "j"!lO artigo 18 dos' Estatutqs partidários, a

Convenção Regional paria realizar-se nos dias 12 e 13 d�

junho corrente, �esta Ca_pital, cOOn início às (nove) ho·

ras da manhã, para delib�rar sôbre a seguinte "Ordem'
do Dh":

'I. - Escolha dos c�ll(lida�os do Partido � Govel'na-

do.r e Vice-Governador;
II - Outros assuntos de interêsse

Fl<'irlanópolis, 5 de junho .ci'e 1965.
partidário.

(ass.) Ad.eÍ'bal Ramos dkt Silva _:_ Presidente. em ex.

(ass.)
.

Rénato Ramos da Sil'!!a· _: Sc;cl'ctário Garal

(ass,) Ileriuelino Larglll':t - 2. Sec.retáriíl

\)ltss.) '�rto Olil'�ira Tesourelto

,------------,�-�_.__--

PARTIDO SQCIAL' DEM9C�ÁTICO
Diretório Regional

EDITAL DE CONVOCAtAO'
o' PARTIDO SOCIAL' DEMOCRáTICO - Diretório;

�elgion'al de Sa.nta. Catarina - pó'r seu Presidente em

exercício, infra-assinado, devidamente autorizado pdos
Estatutos do Pal'ti<1,Q, CONV-OCil os membl'Os do mes

mo Diretório para uma' re�ÍJ.ião' n,esta Capital, na, séõc
Partidária, n.o dia 12 de ;iunho, corrente, às 8,00 hora:>,

para tratar da seguinte "OMen�. ,1]0
.

Dia!': \

•
T _ Elaboração de normas para o fUllcÍonanlCll to

da ÓonrvençiW Regional. 'e1nfo:rme dct�l'miria ll; 'letra
;"k" do artigo la.- deIs Estatutos;

II - Outros assuntos de' interêsse d.o Partido.

Flrmanópolis, 5 de junho lZe 1965.

(ass.) f\dcrbal Ramo·s da 8)1\'

Presidente �o Dirctólio Regional, em exercício

�----------�,� ---_ -"--�'-----

o TEMPO' (MeleorDlá2!i!;o)
Síntese <.lo �oletbn c.enmete.orolód�H de A. SEIXA.�

NETT.O válida ati às :Ú,lS hs. d.o dia 8 de jWlhov de 1965
B'R,ASfLIA,.7 (OE) _- °

diretor geral do Deuarta·
menta fed81<al de �eguran·
ça Pública, general Rio·

g'T8.nàino F1'11e v"ti eonsti·
,�T.igl'ados;. Ul';UDiIDE'"RJ!::t,ATIV.<\ MÉDIA.: 1)2.1",\,; l)LTTVrO,. tuil' ne. prêxi'11.a

'.

semana

1I)ADÊ,' 2:i imllr:i: jN'egaLiVO -,r-- 1:::,5 ln.D1S:_ Neg2ÜV() _.'. rim grUDO de 1"l'a])$!H,o Que
.

. '; :,):... StrátlIs;---" �Nevoei1'O, Cun;ular: -0 'Tempo Mé' fará' tlln ,:r:eguÍamentp da

_.... -'"

.

:"0:' ;·(�L{�iii';�{��'�'ól��J�.�;\':y./.,
'

i ,;;'or��: :d�,�,�ér��" l�;r:���:'� ,; '�,

FRF�NTE FRIA: Em curso:, PRESSAO AT1\>IOSFÉR,TCA ::vn>
DIA: 1024 Z mi fhl'l,re'\,: TEJlvIPFRATURA M'F:T):r,�: 2(}?Q (_;p,.".

•

de 'eaama n--o " Im"berI I-m"pe"d'"e :���::����z: �a:�s��iC�;i 'él� J�����e,!\���l�!��tta ep���:'ar:a
. �. '. ����e����on�:t::�O��: �e�: �;:���a!�!���1\\n�e,sni���

ge'stões mediadcres da OEA I;���i��l��;:� [r:�;'}i���l�::�:ª
S.;'1.0 DOMINGOS, 7 (OE) exposiçao sôbre a situação bídas, .numa das localída- nicano onde, pelos dados meterão a exames médicos. JJ'\l'a bordo do porta-aviões <,

- A Comissão mediadora atual, Amanhã, salvo qual- ,de:;; visitadas pelos rnern- fornecidos .peía Cruz Ver-
A operação de retôrno a Marsh. Outra equipe de

instituída 'pela OEA proso quer imprevisto, preteri- bros da .Comtssào presidi- melha, existem 2,5GO presos. Terra, foi transmitida a to- homens-rãs, envolvia a cáp-
seguiu durante o dia de. dom viajar para o ínteríor da por Bianohí, San Fr�n: polítícos. Foi C:;,.5'1 situação elo o terrttórío norte-ame- sula em salvu-vídas, para
hoje em suas atividades, do pais a fim de examínar cisco de Macoris, a tensão que levou a OEA a deter-

ricano, por uma, cadeia evitar o afundamento du
que visam 'a encontrar a "in loco" as acusações ,sô- melhorou bastante. ernbo- minar uma série de visitas nacional de televisão. mesma, por mec)ic1a de se.

desejada solução politica bre pretensas violações dos ra l'f'flctindo aínda o. esta- Humanos aos pontos cntí-'
guranoa, un a vez quo (l

para' a crise dominicana. 'direitos humanos .pratíca- . 00 de ansícdade em que da Comissão de Direitos A NASA informou por engenho é protegido UIl)

Contudo, fontes altamente das pBla� fôrças da Junta. .
VÍ\-0 'todo o interior dorni- cos ela ilha. volta (YdS 14 horas e 30 seu e:{tel'iOl". }J0l· dispositír

autorizadas .revelaram que.
-" ---- .--'--_ .. - - -, ----�--._--'--.- _._--'--...._--

mínutos, que a descida cha- v() contra submersão. 0"
a Comissão, nos seus COD- REGRESSOU O REPRK mada

'

"de 'luxo" prevista astronautas abríram a por-
tatos iniciaÚ; com o Gene· PorJuário: Caslelo, A;nula para os astronautas, com o ta ela cápsula; untes me:::·

r2J. Imbert Bai'rer:.t e o Co· SEN'l'AN'l'E DE U THANT uso elo computador eleh"ô- .rno que o pOJ:�<lc-áviões chc-
ronel Caamano Deno., não f: d (' IOY:Vf'\s nicO; n1L foi necé 'sá!\io, gasse at.é SlN l)l"oximidade.
cõnseg�iu faz\lr,'com " que- p c;hei'B da mis�ão das j;"

•

,ACpr JOS \,:0 �,,,;JLv. deviçlo no trett;'J.amenLo .·Na belonave da U.S. Navy,
os 'chefes dos 'dais g'l;UPOS lif�çõrr:t, r l:icl�S, ;Ji)�é lniio· 'BRASÍLIA, '1 (OE) -:- O POl't1.u'll'ip.<;., Esraqelece ó - .u�Ul'a(lO que, "possuem, 0,, e$ttwa:r!l' a postos "crc!adei.
rivais modEi(!v.s�em'!l posi· -nio'. H\yíjbi·Ü.

�i
(<1 passe�., p ..

e<.�;'
... ,-f", çl;' D"t�U't:;'!)J""'" t' "r'<>�.() OI'€) ·o� 1\,rJ·�-ll:.te·l·l·o c1qi.5 'ast:'OJ�í;n.ltl!S Q h'?;ba; "':ro·��éTcitti· � - m€di-eos e." I; " , """" .e" ,,. """'Ji! .,"�, � +' ...�.. AO ,,�

" -_; -, , '. " �••_

'" _/I!!,; •.:, ção
•

;ánl\?l'.ionnent'e �S�tm:i! , .. \<11'10;; _t1i�:; em iN 'va York ..�,:l.t !�f>ci.'tto ,�.cilan �. .0 1l-l'ápRllio,jro �Jl'�éf 'lfe,"�? !'lt,. d�•..J;'� tJf.:.t.c1p e1_!f-a.!Ir:tt;jI'!;S.' �'Óln &l'al'oCll�,da, �l�nt.endo· 'il;mo1�;S- .a ""iY,�r;� '"lil}.".�éht;. Q $eCl'8-" t:.ocltl!' 6s �Õl'dO;
COletiVOS

:lO 'dias,
'

firmará novos ralS, dls:'1msan�m o us01 &e111 para e'�ame doi' ge •

m0�tUo.� i[.H,l'au�fgêH�ía ., 9J),a "tá'pb:�l'� tríti: <

- tum'. ��in '�iõ «m '$2 f; 63'" "11'ti� BCQfàos, ou édllút""'SÓ!:l::t os. do--sletrúni( '1-, A$ li );L01:f.\r �< meos �s-r!-l3,ctQ.tç. (iUe tlçaba-·
"!êX-DU ad' fí'rioas�ó 'as nég(.J,.. .. \\"· 1',:,·hJ.zn·í'n,_" s6):,lê"·e; SIt.\.taç,ão (; G, 1�(S_:�o Fec.lorai 1: a' tJ:�támen�� .d�'l;t.ro d?S .:tin., ê"E1-n',ll1 im�tpS., �fl 'd�,�s, ' �',\,��attl'>ct� e01)i}�let�ir '� dias
dações anteriores! 'os hl�', dOJ'I"JnicHJ):l; regressou hoje I"ec1ota;!.ao· NaoIOnal elos, cfpios leg:,1,ls Ylgentes. t, v.lc�Lltas norté amellcano,..i· C;OntitlUil. n<� 4a. !)ag.
grantes d"l. Comissão, ern· pela' n:anhã- .a está. capital

..

'.u; 'fim" de 'p't'ossegulr
.

seu _. t_....... _

baixaelol'es TImal' Pena MIl-·. traba.iha de fiscalização SÔo
rinho, do Brasil; Ellswortii" bre 6 aobrdo de cessação
Bunker,' dos EUA; e lia· dl1s h6stllidades, de que foí
món de Çlairmont Duerias, um dos principa.is 81'tílices.
de El Salvador, ctmferen· O gmpo da ONU chefiado
ciarum proJongadamente pelo }1reskJ.fmte ela Oomi,;·
com Imbert e r'aamaiio, c são d<: 'Di1:eitofl Rumanos,
ainda ontem, - almoçaram Manw:l 'HüI,'nehl, l)O.rticlpou
coll1 o Pl'esidm1te da Jun·, atIvamente das ÜJVeRtigil,·

•

ta. Hoj'e à tarde, 05 trf:s ÇÜElS s6brc violaç:ões claque-
enviados da, OEA -

reuni-
.

la J3cõrdo, nel:'ta cidade.
mm-se com os, membros :bem c.oma, no interior do
do çQ�'P0 Piploplátieo acre- país, das referentes :\m,

ditado nesta capital, aos dIreit.os humanos. Segunda,
quai,s fizeràm "detalhada as i.nfo.l'�aç:ões aqu� rec€·

="::::::;--_._':::::..-:::::=;===.. :.=.:;;�-::=::;;.:=-:�:;.:.::=.:::::...=:�,-.:- :;.:.�:';_ .. ':::=-==,,�
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Ararão no Hosoifal da Aeronàuticfl
t -

'RIO, 7 (DE) - Já se eJ1 manencia fóra elo ;)rédio
contra 110 HO$Pital da J!o.é- consular.
nauti,ca o ex-almirante -------..�,- - _.

Cânc1ido Aragão. Na próxi':'
ma semana o ex-alpliran ...

te será submetido a exa

mes do tratamento duran
te cinco dJas qmmc!o, os

médicos procural'ã.o regular
sua retina 110 lugar.

.

'Her�hrdt preconiza:
Aproxif1)ªç�p " .. Washi"�gton .�. Paris

. ,pâifâ'i(
i:

salvar a O" T lj: 'N
WASHI:�G'l'ON, 7 (OE) uma UpJ'oxilnac;:'ío enLl'e '.ta. O chal1celGl: alemão fez esteja desempe,nhando Wl1

\Vashingtol1 'e Paris deve· €>:,1;:::\ afirmac.,3o num pro· p'Jpel de
.

mediador ent\'e
\
ria ser efel'uada no mais grama ge televisão, em Pa·

depressa possível para que ris antes de embarcar pal'a i,.'Vashí'ngton P o Pl'e idenle
a Ali<wça Atlílntica subsis· os EE.UU. negando que D'e Gaulle.

,

_. O cl1ancel€l' d'I Alema·

nM, Federal" Ludwjg He·

rahrclt deelai'ou hoje que

II � ._=��7==�=-SÔbFe---u,1-i�êrs'ité·;'i�s�=-·--��:����i�l��;��r::O:'�:o���-.:�::�··���:i��teE�� II
II
.'

briadol'u.
.

I' Gost:rdam% de chamar a aiencão dos mllTel'si· Seria, ,entretanto, de oporlllllidade e bom a,rÍso,I ÜU:iOf, Cll1ltCl'xt.neos para a necessidade de 'l'etificaç?ío �I fim de se firmal'em os estudantes um juizo capaz,

II
de cCi'hts 111.':üicas �1imla utilizadas, mas {[fl forma mais sólü!o e cOllclusil'9, que examiu,assem, O· que foi a cpo·

!

(IH meu;):; aJí,�éI'Ônica, já que a todos anima, s(lbl'dn· p(:íu fOl'mI(lúvel dos estudantes húngaros, Jnetralha.
do na atlfaliilade brasileim, valioso eS},tidto, de coh,· '(�as nas praças e ruas de sua pátria, pela polida. lH);

llOr;.�({ão para a completa transformação que se vai Ia- IWca (AVH), pelo crime de defenderem a restaura.
ROMA, 7 (OE) - POÍí-

I ze1id'o no IJl'OCCSSO e na sObrevivência democráticQs. (.'íio de sua inclependência; o· que' tem sido o 1113l'tirio 1
Fontes do ministérifJ

.
àq Iciais disfarçados de pasto-, _\ãlJ é deseonhccida de llingTlém a infiltração tl>O' CO!ltí:llUll dos seus coleg�s c.ubanoIs, levadOS ·.ao "�}lll'C' Ires conseguiram prende;,' l H!ica em seu meio, com a inoculação de tóxicos ex 1'C' {'on",

• J?0l'Cj_Ut; não abdléaram {O� i'jells ,Sl1I)Cl'�O-l';�S I
três �íJoladores de . cata- I ,mi!,;tas. {}ertui'u:1mlo a. normalidade d.o estudo, Íln]Jlan· ideais a: favor tla dominação casfro·soviétita. Emlllall' i
cumbas. Os meli-antes -ele taudo células cOnlmlÍstas e solapando, com a \hicl'ur· to miUlares de jovens tombavam so11 os llé:Íotões de ,I,há muito vinham rouban-

,I qtúa institudional, as pr61)1'Ías fina.lidades do ensino. 1:mdIamento, outros estudantes, no exterior. organi,r,a.
do as joias dos defuntos._ Não somos dos que condenam sem remissão ati· ,'a,m cOllg'l'CSSOS de solidariedade à Cuba. sem proll·s. ,I
For�m presos em scu po� Ílliks al'1j:.Jlllidas Jlor grupos unh'ersitários, que tive· I t'os eontm o crime :infame de Ílnolação (hl!Ua mocidil' I'
',de,r, vanos milhões em ram ob]iü�l'alla a COl)l!lrCeu�-ão dos seus deveres e aba· ,e!c lJatJ:i()üt. Iquer ato que venha a esr
jóias e uma medalha que. latiRs as suas C011vicçõcs. ,

F'; lIl;isim a libel'dad.e flue concedem os :so\'iét�(�(ll', .

Praticado durante sua u.e1" 'J. d
-

f- d' " _ ,_data de 1.400 anos. neve·se ter C111 conta, evidcntc:mcntc. qué UlllhOS .qWHl o, a orça -c 'slogans que sao, CllluuStcs, aI'· I
============:::::;======--=-= são k",-aclos, por Íllstabilidade volitiva, sem a m:Hul'j· 'I'cbanhu,ll ]1rosélitos. Assassinam, trucidam, iílccn. !=�-'B-:=--;---d--E- t

-

,.., '-e -

d uac1e do senso julgador, a atitudes em que entra boa (leian� soh gritos de liberdade, para mais l'àpidullll'.ll' Ianca e. xpor acao ance e dose de cSllolJi:smo, m.odüicadas, q.uasc scmpre, qwm· te formarem o poderio escravag"ista. a qm� hllsl'um I
," ,

,

do. cg'ressos dÓs bancos escolán�s, ingl'I!�SaDl na "icla subjugar o Inundo cristão e dcnwcl'á'tico. '1'91]0,i mi

fin',nrést;m'o a CSN Jlúblka; '>nquullto outr.os, fàcUmente )'naleáveis, se dei· expedielltcs lhes são úteis, �t mal'gem (11' 'honra, llipli.
f'"

X3111 UaSSlYIl c d.escuidadamente arrastar il tCl'l'('110S daue e escrú-pulos mesmo Il101'ais, jl)l'jltmdos em to .

lllovc'llços, por Ílle.xpcl'iênéia e, não :raro, por jllllLlI]sOS uns os ambientes de boa·fé, l'CCl'lltivos '" despI·c"".
de sGlid�.liedade nem sempre pl'ocedente e não sufi· l1idos.
d�nkmente esclarc({ida. E há, uÍlIda, reduziua minoria, Ni,\.o acreditamos que seja esse o ideaJ tios ODSI:iOS

1'm'mada. peJos conhecidos estudantes profissionais. quI.' csttulantes, dos q,ue deseJlIll1 o impúrio (Ia l.�i.. COlUO

não �risa.m à obtenção dum títuJo ,uhlvcj'sítário, mas g:tnmtia (te oI'l1em, de pa.z e de liberdade. Não ]ui
levam ao meio estudantil, sob multiformes disfarces, <"í}i1l0 ,lusiific1.1l'·se a im-ersão d'e valores, a subn'rsã.)

�ua mis:,ão aliciadora, como natul�l desemllelih'l da jm'íflica, a imnlação de todo Ulll glorioso pah'Í1IHllljo
tarl:'fa sectorial de que foram incumbidos, caraclcri· histiídco. Nem, sobretmlo, alicnal·,se o scnHllWlltu
zlmuó·se C01110 I1gcn�es prov.ocadores, em i'u1H;;ãt1. suh· 'brasildJ'o, para que a fôrça, a yiolêúcia,· o sunglll'
vf·rlihu. E 11:1, também, o uúcleo de ]·e,�i_sf{"n{,�;I. s'�m fl'utrj(;iila Jogl'cm implantar aqlú .

uma Civilização t'!'i.1

fôl'çns Ilara l:cchaç-ar todos os maúcjos da tl\l1llugogIa tJ'illlha, ahsurila e llegath·a, inlporlada com. a cruel.

comunista.
• dade e a ambição tártaras.

'

1\ inocidade acadêmica ama, SeiÍl dúvida, a Cyj· :\'leditClll .os UlÚversiÍários, que sc allCl"feiçoam na

dêllcla flue dt'corre dos allarentes mo,·imcntos rClvm·
.

ciênda. elo nireiío, o que scria do nosso pais \ sob I)

d.i,callol'Cs, sl'.n� Ull�S aprofundar ·os t�St�·Lus d�'}sígllius. eÍt'mllO' COml)r�SSOl' do l'cgime, comll11isia, desrig·urall.
tlefOl'l1l!UrOS cm ·suas·· origens e conseqüências, mas do o destino do h0111em, rcduzÍlld.o·.o a lt}tellw'; uma

sl'I�V"ameníe esquematiza(Ios nos lllauos cxtrcmi5tas Si�llincacii.o física de diuânúta, abolida (\ I�sphituali.
ue Ilfcnsha contra. os in,iperdtivos le�lthnalllen {h{ú·. cxti to o, 'clltimelltu de Piihia, '01 "'erJ1t
n".l�!·áH�:(':;. ·m'i(�l!ü'JlI.'(.().us· }mra 11 .';onl.\r",'i ,_

' ,

"_SCi1tii-e1
quia. Não flíL Hcccsshlade: de se a.litiha,l·!.)llf:.: ",

'

.

r
"

.'.. �.,:,! '.

larápios
Pilhavam
Défuntos

exterior informaram à l'C,,\

portagEm que e garantída
ao ex-álmirante Aragão a

sua condição de asilado até
o final do tratamento, reg

pOl1sabilizando
-

a emba;x:�
da do Uruguai por qual-

,I
'WASHINGTON, 7 (OE) 'Redonda. O empréstimo
-' O Banco de Exportaç§.o será pago €111 10 anos a

S
•

rlnportação .anunciou ho juros de cinco e meio por

je a concEss.ão d� um em" cento a contar' de 1967. O I
préstimo de seis milhões total de emprést.imos ce)l1- I'
de dólares à Siden1rgica " ce"lidos à empresa brasi- I
NacIonal para que esca loira desde 1940 pelos EXI

emprêsu. póssa expandir BA"êK, eleva-se a 111 mi·,

suas 'atividades em Volta lhóes de dólares.

---Õrdêmdo-··Mé"ri,foPõ:ÜC1Õ"'_;"',
-

Será Re(lul�'mentada
A cl'iaeão da ordem visn

incentivar os fUncibn"Írios
do Departamento Federal
de Se<2U r<ülC:1 PúhIica que
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o S V,'A L' D o MELO

CENTEN1\RIO DA J;!ATALHI\ DO RIACHUEtO De

correram com muito brílhantismo, as festas programa

das para os festejos pát.rióticos do Center;ário, da Bata-

'nia do Riachuelo.
,

AS palestras feitas pt:11as I1QS:;RS autoridades militares
e' civis, 'pel,1s emíssoras Qver�1rj:{ Um oaraoter exoepoional
nêste ano. ,

E' que tad.o� OEi oradores @m !l\HlS brJUmmes fa-!ôs,
, o ttzeram no base d" f.\'t1t�I·ni('lf\dí> pUl'Et OQffi QS nQS�qs

írmãos do l"Ul'flgUf1i, Çj\le fl01'!ll'l'l a vida �rn l.lO!(/o!1U!.tí'J à

.sua Pát�'ifl e O\lmp1'Ü'l.tlf.l tambtliT\ um elever flf\tl'iÓI ioo q\16
, \�,�----------------------------------7---�-------

lhes era il"npôsto.
. .

Hmlve um ,ele�fil() ela lilsoola (i� Apremji;ges Murmlwt
ros qt1tl se flpreSel1t,ou ÇJQli/ mutte l:\f\rUo. :Jl6l'eOtmctQ .elo-

gíos gerais,
-. '. ,

. As a\ltol'jdl.1elOIil estadurus, I'nilitnH!� e nml1wwa1s. de

puseram lindas oorõas �le nÕrfl:\i fiO );lQ �dQ n:tQUintl€t1tO Ç\OS

heróis dos que tQmbm'<),rn na �Lltli'nl Qom 9 ·Ff!l'ilt;nmt,

Foi uma, hQm(.ll'1ª�el-n sllj;lelp., ��em;lm, l1�\'litg �\c)�tm.t_e,
Aqui, n05S(l sauelnQfÁQ ti Mnl'Ü'üm �t@ (;\(l@n'R ,ElQ, J!ll'flS.il.

EncQntramo�' as jovens
excursíonístas quando, pro
cedentes de Paris, passavam
a bordo do mtv�o "Louis ça.

,

(
Clube Doze de Agosto

excursão estava sendo rea

lízada em três Garras, por
seis moças, três das quais
eram russas, E>n face da

proibioâo dissolveu-se o

grupo. Mas, Michele ·Ray,
não desistiu da idéia. Ape
nas.,. mudou o jntinerário.
Ao invés dl1

-

Europa, miCO-

111e�1 ';lS Am�ricas .

Constitui4 entí'ío novo

grupo de jovep80 indepen
dentes e aptas para u

ma jornad� tão difícil.
Sito elas: - Eliane Lucotte,
22 anos, profissional de Re
lações Públicas e intérPl'e
t'3 de' e:manhel1; '13etty Ge-

-,"'1.: '

rard de Laurence, 25 anos;

lVJ:a-rtine Libel'sat, 25 anos,
enfern'eira' que serviu na

gueITEI ,dfl. Argélia, dur<mte

COTIAL n ..\ UNIVEnS1D1\]l')� ;DE SANTA CAT...'\RINA

9/ Orquestra "ESPETACULO vn;-:,Nl-';NSE" cf? 'Henry
Polak com Chístiane F:'211Z Bailarma Cigana e os mun

dialmente famosos ,Telep<1tas: Zhaid e Ralf --Inl-::io às
22 horas.

19/6 "CELSO" apresenta "SOIR1�'E' DOS NA]\'IO�A
DOS" - Início às 22 horas. - Tl:;CA,]j<� P_��SS:rr:I().

'27/6 ENCONTRO, DOS' 13ROTIl'aIOS. _..:.. Início às
.

21 horas.Conform@ haviamos' noti(}i�dO, o 00ral da, Universidade

de Santa C8.tarina apresentou-se no Teatro Alvaro de Car

valho com um programa que foi muito aplaudido.
, Ontem, em apresentação dedic8;da aos qúe, habitaI!!

o Conti.nente o Coral esteve presente no Clube 6 de Ou

tubro, receb�ndo uma verdadeir� cons!J.gração.
'

l\iES DE 'JULHO
;3/

r. 9/7
FESTA JUNINA. - Início às 22 horas.

OTquestra "FANTASIAS DE ESP.\N'EA". - Iní

'cio ,às 2.2 .. horas.
18/7 ENCONTRO DOS BROTINHOS

•

1n;c:o àg 21

I-tOUB.O OU SABOTAGEM? Como se sa.be, a Socio- l:_J'oras.
da.de PJ:ol Desei�volvimento da Telev'isão em- Floritm6po- l\lE�� DE ç\GOSTO
li� :está montando suas instalaç'Ões no Morro da Oruz.

,
1/8 }--:)\�C6NTRO pOS BRhrINHOS A�)i'esenra-

,

Uma antena que hàvia sido COlOC<lda. no local, desa- ção ela Nova Rainha d.o Clube --'- Início às 21 horas

pareceu exa�ame�te q]'lando ia se� feita uma exí)eriência. ,. 8/8 CHURRASCO DE ANIVERSARIO NA NOVA SE'

Nào se sabe si a antena foi roubada ou então, se se tr!J.ta' DE.

de áto de sabotageh1. A Polícia está empenhada em sabeI�'. 12/8
a .,verdade. 14/8

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO
BAILE DE ANIVERSA'R.IO. - I:1Ício às 2:1 110-

dois aDOS; e IvÍiohele
manefluirn d? ChaneL

VAC::NAÇAO PARALIZIA INFANTIL Michele R(:1Y disse que di
rige :nüomrlve�s, d)3sde os

16 �mC)s de idarle, habilitan
do-se [l05 IS 81185, como é

perm�i tela por Lei também
na Fr"n'Op, Desde então tem'

reali�8clo 10ilgas viageps pe-

CONTRA A

Prossegue em toda a Ilha· e no Continente, a vacin8.ção
contra a paralizia infantil:

Os trabalhos d;:t equipe médica auxiliados por enfer
méiras não têm encontr,!J.do impecilho, recebendo a popu

iação com verêladeiro espírito de c09peração' êsses tr,aha
lhos que se desenvolvem normalmente.

- --�--_.-�--------------'--�--

j

"

assiQnal MÓVEIS CIMO
E ,O FUNCIONAL EQUILIBRADOS PELA BELEZA

Ao fazer- O lançamento sem preceqente 1
no mer

cado mobiliário nacional, de sua maravithosa e

inédita Jjnha ?rr;�/assjonal de móveis residen-
'-.; ...., ..

eiais, MÓVE IS CIMO se .congratula com seus

freguêses e .amigos, e todos aqu�les qt,Je contri

b'uiram de alguma forma para que fosse possí
vel a conquista de$sa realidade, ,que vem criar

uma nova conoepção d,e rara beleza - a

Jinha ��/assionál MÓVEIS CIMO.

"

Em 'qu�lquer das lojas CIMO,
1·' h

'

vá conhecer a su:a_ 'deslumbrante .,ln 8
,.:;;:>.I',

J@'( ;11 •

:'i4,flIaSSIOll,8
\

,

M EIS CI

vão realizar a excursão em

pleno inverno, portanto nas

condições mais díffceís.
Possuem Máquinas fotográ
fica e cinematográfica pa

ra' documentação de repor
tagens na televisão france

sa, chamada "Cinq . Colon

nes à la ·Une".

A "Ehçpeçliq.ã,o Michele

Ray" deve-rá chegar a São

paulo;no di"! 5 de julho pró
ximo, partindo de Ushaia

para Córdoba, na Argentina,
e depois, no' �rªsi1, por
Foz de Iguaçú Curitiba e,

f] segv.i:r, Ca,lJital 9-['1 São

P1',l110. Pmsseguil'ão por
Brasilia, ,Belém, M<maus

(ou Santa Cruz, La P?-z, Cuz
co) Iauitos, Lima, Quito,
Cali, Cartage_w, e Masca,
que é o. final da longa ex

cm'são pe,las !-rê� Améric8.s.

,
..

\
seu i�1ício está previsto pa
ra cúmtro rla 20 dias, -estan
elo na dílpe>ldencia da cha
g:,,-da (;e 110yaS oaminhões
adquiridns pela PI'Efeitur�,;,
--------- -------_

CINEMAS
-CENTRO

CINE ·S.í\O JOSÉ
ás 3 e 8 hs.

Alain' Dslon
LEa Massari

em -

,TEREI O DIEEITO DE

MAT! n, .

Censura até 18 anos

CINE RJTZ
8S 5 e 8 I1s.

Cliff Robertson

Ge,Jrge Chakiris

�\,�ftria PeTscl1y
INFERNO NOS CKUS

Fa'-:c\!,s'o.n - Côr de L'Go.
Cf'r�l:;'a �t,é 14 anos

lT'\ L, Ro\:y
ü:-J 4 e 3 1155

Joiln Gavm.

Sandra Dee

COM AMOR NO COP..AQ.I'.O
Tecnicolor

Censura a tê 5 �'n ns

r-. AJPDon, )�.._ j '".h, ::)

(ERireito)
CINE GLÓRIA
ás 5 e 8 ns,

Mark Richaan

Dorothy pandridge
- em-;,

HOMENS DO CRIME

Censura. a,té l8 anos

CINE IMPÉRIO
ás 8 hs.
Vittório de Sica
Frederico Fellini

Peppino da Filippe
Sophia Loren

Anita Ekberg
Romy Scheneider
- em �
-BOCCACCro 70

Tecnicolor
Censura até 18 anal>

CINE'RAJA
(SÃO JOSÉ

ás 8 hs.
James Q:arner
Eva Marie �a.int

em _.

36 HORAS

.)confecirnerJtr?S . Sociais

�I ��l...,.t.-,
Logo mais as 17,30 ht'lras,

��gina r>'Aql.}�nº D'Avila,
urna das Debutantes ,do
HliIaile Branco", em sua re

sidência, a Rua .Hermenn
Blumenau, recepcíonará 'as
Debutantes, para '1 segun
da âula do Curso de "Por

te e Elegância", sob a dire

ção de Neusa Rodrigues de

Lima,
'

assistente de Helena
Rubinstlein.

-:-:-

Muito apreciado,' o novo

penteado da exótica Virgí
nia Gil.

-:-:- '-.-.-

Ia

l�atro jovens rrancêsas Lumíere", pelo rl6rto de Expodiçãq MJclwle Ruy la l!luropa. Mais tarde, ;e�
ínícíaram UlTIa excursão SantÇls. tmunElrp viagens pela A.J.n-

Chefe da Miohele F,av @ lUUa, jQ-pelas Américas; elo extremo Miohele R.ay, !.J. ., oa.

Sul ao extremo Norte. Par- excursão que tem O seu no- vem in�eHf!i}fJ.t('J e que POSl- "RM�le" pelas Américas
. sui experiência de longas Declarou a chefe da 'expe-tmdo da Terra do Fogo,. me ("Expedição, Mic;hele

"Re- f
'

t viag�n�s em automoveíe, p('l- díção femínina pelas An1é-em dois automóveis . Ray"), alando a repor a- �

f I la Eu.t'Qpa e .j\fl'iof;\. NQ ft110 ríoas que tudo foi devida-nault" iguais ao Cordini, gem, in armou que e a a '"

passÇtçl(}, IH:emWOU \1111 "rai- mente e"'tL'dado. Embarca-irão até o Alasca. suas companheiras de jor- '-! ,

, nada fizeram um curso' de de" Paris- Tóquio. Mas os
ram dois automóveis "Re-

soviéticos - não '1 deixaram
naut" 110 navio "Louis Lumecânica, durante um mês,

completar a excursão proí- miere e estão a caminhona fábrica Renault, na Fran __

bindo-lhe, terminantemente do Sul, para desembarque
no dia 5 de agosto de 1954, em Buenos Aires. Dai ru

a passagem pela Sibéria, marão para 'Ushuaia, ,na

sob a alegação de que nes-
Terra do Fogo, já dirigindo

sa .regiâo rião existem ofi-
os carros iguais ao Gordi

cínas mecânicas. A referida ni brasileiro. Sabem que

Pl'0:'::�27.'l'\n1} €,P1 r:tn;_o �'

csleraejo os servicos de CRi

Call1ElIlto ,'as ·ruas Araey
Vaz C811�dQ. José_ Cânc;liqo
ela Silva.' Clemente Rôvere

Inácio de Loyola, Avenida

Osmar Cunha,. e Avenida
Rio BFanf'o

-'\l"tE'''O'ltC"11. ccmscaram.' Dia doze as 2(} horas, n"o
os t)'2ba'ilos (le C'alqamer>.-,_ Estádio da FAC, Altemar
to nns l'l18" Almi ante L8.- Dutra, Tede Milton e Mil
nEgo, Dr. p,l) MUf-si e Hen ton Banana, numa apresen
nqL1B 13rugg111ann. taçã,9 especial do dh dos
Quanto ao oalGamento 'namorados.

d'á E:stTada, .da "frindade, 'J �, " .

Falando penteado,em

"Calêche CabeJeleiro", inau

gura seu instituto de bele

'.1;a, ainda este mês.

-:-:-, -!-.:-:-

NO s�lões do Lira renis
Clube, será realizado sexta
feira próxima, o tão comen

'tago baile ,de galu, em come

ll10r'1ção a Batalha do Ria

clmelo.
\
-:-:-

. '
: '(

Bastante concorridl\ deu

se � f�ta de 15 �Uos de A·

11a, ,filha do casal dr- Sl1yros
(Sebasti) Dimattos, no úl·

timo s,íhado, na resi,dência
a Rua Pedro Ivo. Um ma

ravilhoso "buffet" e o bolo
de 15 velin..1ms, foi ponto
alto na recepção.de Ana, o

brotinho que vai estrear na

soéiedade, como uma das

Debutantes, do "Baile Bran

co", festa oficia.! de 1965.

-:-:-
-I( :'( .;: --:-:-

.--; : -;->--
.!' ';,

Ad.�iana, filha do senhor
e senhora Ayrton (Apareci.
da) Salgado, festejou ani

,versári9 onteQ'l.

'(",1:
_

Foram vistos jantando
no Querência ·Pal!J.ce na'úl
tima semana o Senhor e' a'

S.enbora dr. Mário (lVIlaria
alivia) Meyer, em co�pa-.
hia da exma, senhora Mace
do (Alcina) Soares,

Em prepa.ra.tivos parà
uma demorada viagem peja
Europa, o Casal Osmar Ri

§:};l�I'�.
-.- .........

o Comand"V1ú' e ri sen.11o,
ra Djauro Oliveira, acont?·
cermu no "r'\nlcr;çQn Bal'"
(lo Operência 'Pah:I;ee. na

noite de sáhado.

:). �: ":
-:-:-

Do dr. Renato' Valente,
Presidente do Clube 14 de

Junho, na cidade de Lajes,
estamos rece'QendQ simpáti·
co ôfício, cOR'VÍdando para
gala a se realiz�r sábado

próximo. A grande noite de

gala que vai reunir a socie-

dade da princesa da serra,

será. animado pelo conjun
to de Norberto Baldauf.

,

-:-:- -:-:-

, Ary Mosímann, volta a

Assembléia Legislativa. E'

outra vez Deputado para a

alegria de muitos.

-:-:-

Raquel Tolcntino de Car

valho, um dos brotos em

foco na sociedade, que es

tá acontecendo em reuniões

sempre acompanhada de
Pedro Paulo Medeiros
Beck,

-:-:- -:-:-

Falando em brotos, não

poderíamos deixar de co

'mental' o charme e símplí
cid:;tde do brotinho LÚci'1
'Helena Ferrari, em recente

reunião.

-:--:- -:-:-

EvaÍÍdl'o d.e Castro Lima,
o consagrado dos cornavais

cariooa, está circulando em
.

PIUis, alH'eSeRtand9 para as

,11l1lis e:\;igentes plªteias as

suas mara.vilhosas fantasias .

-:-:- -:-:-

Foi par constante do bro·

tinho,Ami. Dimattos, em sua

festa de 15 anos, o 'discuti

do - Sergio Luiz Carriço de

Oliveira.

:,.. : " -:-:-

Em nossa cidade chega
ram domingo últim0l
um grupo de Agentes ele

Turismo do Uruguai, 'que
foram recepcionados pela
Associacão Brasileira da ln
dústl'ia: de Hoteis, Seccão
de Santa Catarina. No Que
rência paIace os ilustres
visitantes foram ,homena-

. �
geados com movimentado
coquiteI, q1flndo compare·
ceu ,'.os HQ�eleiros (la chia·
'de 'l}eprésent·antes· da

' CO
DEC e o exmo senhor Pre:
feito Vieira da Rosa"

-:-:-
• o): -:-:-.::....

.. Muito comentada a cole

ção de "Tomaso", nome

consagrado em' finas con-

. pecções que acaba .de rece

ber a boutique Mademoisél
le Modas.

-:-:- -:--:-

Com um jantar 110 Oscar -

Palace Hotel, os Agentes de
'Turismo do Uruguai que
circulam em nossa cidade
\

logo mais, serão homena-

geados peh, Associaçã'o Bra
sileira da Indústria de fIo·
teis, Secção d� Santa Cata

rill1�.

': ,
�',

-:-:-

"XADREZ'?: Em reunião
n::: séc1e do "Clube de Xa·
drez ele Florian6polis'", foi
eleit<:t a nova Diretoria para
o ano de �965 - 1966 os se

nhores, Wilson Libofio de
Medeiros, Presidente, dr.
JOão Jayme_Gos Santos Vi

ce-Presidente, Martinho A

fonso de Haro, SecretáriQ,
Luiz Carlos Gentil, Tesuu

reiro, e dr. Jaime Humber
to Sampaio Cardoso, Dire·
tor Técnico.

noites mal
dormidas

preéisam de

CLAREIA E FAZ BEM

Tôdas as Tardes' no
/

fVQOERÊNCIA�'
,

,
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DOS ;),CIDENTES DE TR,\NSITO'
VIII - MENOR AO
VOI�ANTE à

Nuno da Gama Lôbo d'Eça

Inúmeras têm sido

I

condenações de país e res

ponsáveis por denúncias
de lesões e mesmo'mortr.s
ocasionadas por menores

ao ,oh!:.TJ!:l de veículos au

tomotores.
T�ís ccndenações se �)a

selam na concepção de
que a co -9 L.toria é) ·.lI1.'"; a
operação única, embora
firmada em diversos atos.

Teoria tr�z:(h Cf: Código.
Italiano par-a o n038\).

Na CtExp(!sj�i'i(l Je l'lifúti
vos" o Mir>i.stl"0 F'rancisco
Campos esclarece cue "se
o crime é ínct.üvel, do ],JO'1
to de vísta mridico", Daí
a redação do ar�:go 25; "

Quem, de qualque r modo,
concorre 'para o �rimE; 'jnci
de nas penfl,3 a êst'3 �')r"d
nadas".

o ProI�.n t,: J')�é 'Frederí
co Marque') ensina e"11 Sl:::'\

"Tratado dé D:re:.t,) P,'nfll'
- 4-225, fiue 'base], que a

participaçIio ::'ü11)[;5,), de al
guém ten0.1. süb Cf! usa do
evento, COD�orrenfemente .

com a acaa�'io tamhéin C�l,

posa de ouL'a -::>essoa. para·
que arribas sejam!' respon'sá
veis pelo e'7c!l.t::>' Do. en ..

sinamento se infere que
não faz dlferençlL tratar-se
ele crime culposo: T:en:.

tampouco de contraven-
ção.
J.B. Alvarenga que, COEl

muito bril.ho, contribui !la
ra a fixação clt; "dirétto f'.U

tomobilistico', assevera:

"consentir, como nllütos
pais 'fazem, que um' menor

inabilitado dirija um auto
móvel, é o mesmo que en

tregar um revolver ca!!'e

gado a uma criança".
.
A infmput1.bEidade que

beneficia o menor autor do
evento não aproveita a

quem entregi:'_ <1. dIreção do
. carro. A JurLsp,rudência
vem oferp,:oendo cónstantes
exemplos.
ConhecemDs J caso . do

motorista de um. veículo
particular. J.ue entregou a

direção do mesmo a um

menor, filho do patrão. o
corrido' o desast!'3 ó pro·'
fissional apresBnt,cu-se

.

co

mo seu auto::,.
Provacla fi. fahsidacle da

auto-acusacã'), foi dela ar
. solvido, embora fôsse deli
to imputávd a titulo 'de
dolo. Considerou a S?glln
da Câmara Criminal do
Tribunal de Alçada do E.3-
tadó de São Paulo, que o

réu não revelou Jntenção
criminosa, mas mero senti
menta de culpa no ,evento
comettdo por outrem (Re-
vista dos Tribunais- ....

312-351). _

Deveria, isso sim, sef. pro
cessado .por ter concorrid')

pa.ra :0' acidente, ,do' qual
duas pessoas sairan1' feri
das, e uma vez que a�i J

LEPRA - Mal CurávelPassado,
]210S0 ou b:..r,i-Io da sr,,:ie' hospitais, alojamentos e

rit\r.1e, que ( um doente cc- escolas; para a aquisicáo
.110 qualquer outro (. l.-J- de ambulâneías, ,ne::iic:1;
n:o qualquer outro .or-ve mentes é apan.'lha?;,�r).1 cli
wr tratado, nica ; e para ;).l<;'lmen-:o

de médicos, en f'ermch-os e

pessoal especializ-ado.
Em três cO!1'lilléT,tí'S

África, Asía ., An "ri,';1
Latina exísten ,?j, mü lc
prosáríos, onde um ]Jrr,fe!
to' tratamento '3 os cuida
dos clintcos 88 C' )I.t.jmran
com .1 8ssistêncla .s'JciaJ.
A Obra de lts�isL(}nC![l

aos' Lep'r'Qsos. 8:11 colabora
ção 00111 a O:'gani. �:1.I.'{Ii)

15 ivlILHõES DE
LEPROSOS

De acôrdo com as cstí
mativas da Oraanizacão
Mundial de Saúde, ai�cla
existem cêr.ca. de quinze
milhões de

.

lep::nSfJS no

mundo. inteiro. '0 Govêmo
da República F'1,cif'1:al Ale
mã, no quadro ele auxílio
que' presta ao desenvolví
menta, destinou c,<:ns;derã-

.

vel verba para o combata
à lepra. Tarnh=m a "Obra
Alemã de Ag'S'.3têllcia J.OS

Leprosos";' com séde em

Wuerzburg; des.Ie 1.9::;7 vem
lutando contra " (le�\1r;a.

O primeiro apêlo ;l;�'}gi
cJo pela referid8, ent.ida�.le
à população' alel1ü, com o

.

fim de recolh,"r rbm.t!vos
.;cve larga repercussão
quinze _milhões Ü,�· llla.reos
foram angariacins. Seus
sócios, tndav:a. n[tr, se li
mitam a apoiá-la C('ln 311::;'S

contribuiçôes :.le:1",8:': r.�'o
'curam' atrair DaVaS rtd0p
t0S e colabora,"!·) :et; escla
recendo o P('\:' j quanto as
neces"idatles .ir)')· 1, ;,1'08,)8.
Distribnem ooJr;lins mfor
mativos 'da- o'Jra do. f\Sé,iS-

, t'êI?-cia aos Lepi.'c:,03,
movem confei'êncla:; e r,eH.-

secura
Mundiai de t![lú(.!,� eram.

os Go"",rnos d,);; ma is di
versas n:v óes, .estorca- se

. para l'ar;Jil'ar 8, readapta
cão dos cura-tos na. socíe

.

I·:il�\. s.í.tavés 'de {'ln'''::)S de

:-i:c;r ajuda
Pre+snde, ainda construir

leprosários .semerhanres n,
pequenas e doias para a

quêles a quem <', doença
mutilou cu desfi��l\ru:l P8-

ll"I.'l,'- ra sempre.

Orleães, já possui . LUZ
FLORE�CENTE".

Notít:jas de Orleães

A principal arteria da be
la cidade da colina, ho-o

: ........... :...�;.-r ,.

MULH.ti;R NAO PODE
SER PESCADORA PROFIS
SIONAL: -� O presidente

: da República aprovou pa
r::cer do consultor geraJ,
sr. Adoaldo Mesquita r'la
Costa, proibindo a mulher
do exercício da profissão
de pesca �'0l'.
O pedido de inscriçi'í,o

de lema mulher, na catego
ria de

\

pescador_ ao capi ..
tão dos portos dos Estáclos
da Guanabara e do Rio de
Janeiro, diz o consultor,
deu margem 'a dúvid8,S,
quanto ao seu el1tendime:'l
to, face ao que prf'screve
a Constit�ição. FedEral e a

Sonsolidação das Leis do
Tra;)alho.

ça muscular superior a .!.O

quilo·s.

- x x x -

ApROVADQ REA.JUSTE

DO� APOSE1'rTAD0S: - 1\

Comjssão de 'Justiça da Cá
mara aprovou ,projeto que
estabelece o alimEnto com

pulõr\rio elos proventos e Je

nE'fí�;os ele aposenta�'ol'ias
a(� segurados dos Insti

tutos d.e Previdência So

cial, q_ual".clo houvEr varia

çã-o no saló.rlo míniho.

_ x- x x.-

PREJUDICADOS SOBRE

CQNCESSÃO E MANUTE�

CÃO DE BENEFICIOS

O benefício por incapacida

de, qua.ndo mantido pela
Instituição durante um pe
rioelo igualou superior a

c.inc.o (5) anos, ANTES da

vlgencia d'a Lei Orgânica
da Previdência 'Social

.

(5
ce setembro de 1960j, to:-
rasa DEFINITIVO l'l,ão. po
dendO' maiS ser revisado (

Resolu'çáo.. no. -. ,Cn:;pNPS
1274 ;";rlê -!Jz�'êl�'.t�rrov1mtl\1'tY
de 1963)

x x x _.

NA CESSAÇÃO DE BE

NEFICIO POR INC�PAO!
DADE, arttido pela Insti

tuição durante um período
igualou superior. a cineo

(5) anos, POREM. compi'�
tado APOS, a virgência da
Lei Orgânica' d� Previdên
cia Social (5 de setembro
de 1960), deverá ser obser
va"a rigorosamente. a dis
poslçao contida no al'tigp
29 dêsse diploma legal
(cancelam�nto gradativo),
jp'e]11sive, QUANTO

.

AO
F0RNECTMENTO DE CER
TIFICADO DE CAPACIDA
DE, fiTmado

./
pelo Sf'i or

competente da Autarquia.

Mais um' caso e pensa
mos ter apresentado os

mais impo;:l�ntes exemplos
: - o pai detenúinava que
o filho mener 6 sem pJS
suir a neces'3irh,' habi.llta-
ção, dirÍ(\'is'l\ s€g--J.ida
mente , 'um c;'tr:r'..inhão de
-sua propr(ed.. r-:.ciG Ptil: fim
veio o meno!' a ser, encon
trado pelas �wtoridaà�'s
do trânsito mi diregãJ �10 __ __� __ .. �
veícu'1o:

.

."
.

. Il!
A contravenção do art.i,' I d' t

.

d eh I t LACTA S A .-
go 32 da L�l das Con_traven , n us fias e oco a e . "

�ções Penais atingi:.! o ,pai.. A Constituição, arti!5o
considerando-o . CO-�L1Ltor, Aos VAREJISTAS ele chocolate, em particular, ao Comér'cio, Ii1dús'tria e às _ . 141, parágrafo 14, estabele

po:-que não iI�p(Jrt;� �ue .

a • � ce: "E' livre o exer-eício, de
'lçao tenha s140 pr.a,,�caaa, den�ais 'entidades ele Florianópolis, em geral, ."1 Lacta se qirtge nêste mOlnento, !1\1 qu'a�[iueÍ' p,rofissão, obsér-
por U111 irresponsável. "Des ... '"' vaqas as condições de cu-

ele que, para ela (contra-'" com especial satisfação, para COMUNICAR que tepdo em vista um atendimento � pacidade 'que a: lei estabele
venç"ão), tenham conconi-. \. lli1 ce.

cio outras pessoas, e.s'as de '" mais condizente com a realidade brasileira, adotou em todo o Brasil novos siso I'fl Á Consolidação das Leis

ve'n �er incri 1ünadas, face'" _ do Tr:;t·balho" artigo. 387
ao artigo 25 do Código p�, temas de VENDAS e DISTR_IBUIÇAO que p'ermitirão proporoionar a um número � prescreye: �"$( proibido tra

na1.". '" " ,
.... bJall-�o da mulher: a) nos

"A co-autoria ê pOssível'" cada vêz maior 'de·consumidores, adquirir J:,f�,,� t1'-t\oatli.eio.��,te-; ali·' __ ysu�.�rl'�mllS miner�-
na infração' da ar�igq .

32 • _ ções ém- subsolo , nas pe·
da �i das .

contravenções, menta - .a um preço justo. df dreiras'e obras de constru

Penais" (Revist:a do'! ..Tri- iii ção p(lblica óu particular;
·bunais - 330,..475). , Dessa forma, e de comum acôl1du com Q nosso antigo representante nesta • b) nas ativida-les perigo-
A s.entença qlle'condenou' ,-

gf sas' ou ,insálubres, especiE-
o pal mereceu :reparos.... �cjda.(:le, Sr. JAPY FERNANDES, a filial LaCta' de Curitiba passara a atender os lJIl cadas llOS :quadro spara fS

quanto a pretendida, ;nfh,. _ te fim -aprovados".
ção continuad:l, por COC1si-" seus clientes de Florianópolis, mantendo ,'ilS mesnjas relações' cOl"c1iais que' sem· • JustfEcando a proibiçã.o
derar as ve?:es \lue o me- '" assinala o consultor que
nor conduziu o camidlão. ... pre foram e continna�ão s(mdo- as normas J;.ACTA. • não se trat�a de restriçáo
E' que tal �irct;nstànCia, d ao direito do exercício da

não foi inc!ui.d�l na purtã- •
Ao ensejo do encerram�ntó das atividades do sr. JAPY FERNANDES. como : profissão em apreço, ,mas

ria, mas tão sõ-mente, a l1li de medida de proteção ao

uma vez .em Que ·ocorreu' representante Lacta nesta ci<;lade, desejamos externar ele público o,> agradecimen� � trahalho. da mulher. A a-

aquele fato "er.:t Clue de" ...
.

tendimento ao pedido de..
'

, '" - .', IJIII' tos· p.ela sua dedicação, ·efic.iência e retidão com que se conduziu durante cerca IÍIIqualquer modo, a deltÚncia
• ... inserição contraria o espí-

direta ou indir'etamentA S" iii rito ela legislacão específi-,'"' ,

- \:;

II1II de vinte anos. 'I •• ''f-� ;' r "1· "'�.:.,,'...�'(.::. ... ca, no caso, a Consoll'daç"'o'referisse a um ·deltto conti p Iil c ,

,
_u,

cl r
.

'''s n' .. das Leis do trabalho que,nua o. BSO e�a mal. pe sa
IJIII' Floriai'lóp'olis, 28 de' maio de 1965

vel que �corresse para to:,..
iii • • no artigo 390, chega até a

,nar .posslvel a (lt'fes3.·.

.... •
vedar o trabalho da mu-

. A DIRE'iJ10RIA
lher em serviço que de-

• ''t:. _-,. ,. __ ,.,. __ � mande o emp.rêgo de for-

BONN (Orbe-Press)
A lepra é curável, O mêdo
e o preconceito fac'� a en

fermidade, 'provocam con

sequências ainda mais gra
ves do que a própria le

pra..
Sentindo-se proscríto a0S

olhos dos .são, que o evi
tam. o leproso teme á CGl1-

n%�O de StU "críme". E,
resígnadarrente, '0 1(''), oso

passa 8. C7"� que sua dO':>11-

r,:a seja U?11 castigo divino

Hubert, conde de Bct,::es

troem, pres-ríente .ti", • ,l�ra,.
Alemã de Assístênc.c aos

Leprosos, 'aiinna quo r,à0

existe, a p.,.t:,ri, q'iHtlqll('j'
rnzão par a s,: isolar 2' ;2_

as

com culpa, ao entregar ao
menor a direção do' Clono
S( b sua guarda.
Passemos, a seguir , a

outro 'caso, o de um cida
dão que, à noite, passean
elo de aut,)rr,óvel com a roi
va menor (l � 18 ano" �:r:�re
gou a ela o volante.
Vindo chocar-se. C"lU ou

tro veículo. ocasiono 1 feri
mentos ao CO�lr!U;.: )!' ,,!ê5te

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

Por falta de elemp.nt��
probatórios convll1�.'Tll;::!s de
que o evento ocorrera por
culpa do nO',,'2, o íncuén
to foj arquivado. O ;)''lag!s
trado, no entanto, ('nt�n
deu que havia co-al1toria
na contravenção do artigo
32 da Lei das ;;0:1traVGh
ções Penais e mandou apu
rar a figura �o�travencio'"
nal

Tem Novo Diretor o lnsthuto
de Educacão

r

Em ato assinado pelo Go

vernador Celso Ramos na

Pasta da Educação, que
também recebeu o rereren

do titular daquela Secreta

ria, foi nomeado para e

xercer em comíssão o car
go de Diretor Geral dos

Cursos de Ní�el Médio e

Primário. do Instituto Esta
dual "Dias Velho", de F;o

rianópo!is '0 Profesor Oate
drático Dimas Fosa
A nom!'9.ção do novo Dl

retor Cd rs:. u )Ü'(�<1 repfr-

CUSS8.0 no seio do corpo
docente e j:c�nte, daquele
!(stabelecimimto de e.rsíno

onde o U'1�,k8 catedrático

goza invuígc r prestígio da
ca a sua :;-;q capacidade
de. trabalho e cultura c a

maneira também como tra,..
ta seu sem"lhal1te, 'em sin
tese uni v2<da(\f;:,:) Ge};

theman, cr�jenciai3 :;lJ,fl(�i�,
entes par?. lhe gara!1tir

complete êxt�) pam 'eleva
do cargo (i,le a�ab1. de Hor

nomeado.

O acusaçlo' inl'petrou "

"ha
beas-corpus", que foi del1e

.

gado, 'sob o . fundamento
de que "a regra n(' que ;r�s
peita ao CONCURSU.s DB
LINQUENTIUM.

'

é. que,
quem de qualqu�r �11údo,
concorre para CJ crime, iri
cÍde nas penas a êste co-

minadas. E'·o principio 'de --------------- _

participaçã.o; dominante no

sistema penal brasi1.eiro
que, portanto· se aplica às
contravEmçõp.s" (Revista
dos Tribun2.Ís 300-339),

Insta'lado O Capru em Blum'enau
Foi sol-enemente inStala

do na cidade de Blumenau,
na quinta feira última, mais
um Curso de Aperfeiçoa·
menta para Professôres de
Zona Rural, patrocinado
pela Secretaria de Educa

ção e Cultura e Plameg.
O titular da Pasta d,� E·

ducação, Deputado Lauro

. Locks, impossibilitado de

comparecer a citada insta-

lação se fêz representar pe
lo seu 'Assessor Jurídico.
Dr. Clóvis Goulart, o qual
n,'l oportunidade em bri

lhante
.

improviso disse da

finalidade de tal Curso, que·
também faz parte da ação
governa.mental no setor e

ducacional em cumprimen
to a uma das principais me

tas do govêrno Celso ,Ra-
.

mos, o ensino.

Para Pôrt<l Alegre, Curitiba, São Paulo e F5io a VASP lhe oferece o confôrto, o luxo
e a rapidez dos jatos, com 20% de desconto sôbre a tarifa especial, no SERViÇO
VISCOUN"f./- càtegoria internacional.

ilizam eyjbiçõ,:)s <'Je
sôbre o prObl2lYW,

75 MIL LEPR<JSÁRIOS

I\, Obra envia �lonativos
aos quatro cantos ela Ter-

PÔRTO ALEGRE • 'CURITIBA ..

RIO '�

-

SAO PAULO e

Segundas, Quartas e Sextas

VIAJE BEM... VIAJE VASP
RUA 'E0NSELHEI�9 MAFRA,

SUA MELHOR VIAGEM

está muito bem iluminada

por poderosas lâmpadas
florescentes, resultados do

esforço e colaboração de

grande parte' de seus habi

tantes, que para tal contri
buiram.
Também participou de

modo' eficiente a prefeitura
Municipal e o La1011s club

que tão bem souberam en-

Len(]C'I est a neccssldarte

que apresentava aspecto
, t!"lsle. e exi.iia imediata so

luOão.
A!Jla u di'r(1 os pois. os prô

I!1OGúJ'es desla importante
in",'::tlh'a, que nos trbllX2

satisfarão e orgulho. f' que
b?!11 di!. ele nossa união,
_ccnnc:rrensão e capacida(12
1'2�L·7õJ.dora.
Est:i portanto de parR

ben-" q nossa bela Orleãfs.
50 a110S de brilhante ex:,;

tênr;ia comemora o jornal
"O EStADO".

E' com invulgar satisfa

ção que assistimos o trans

curso do Cj_uifwagésimo ;:Ul1

\:er"6rio do jornal "O ES

TADO" editado da capit3l.
do Estado Caturinense, 011

de com sua simpatia e efi

ciência vem prestando inêS

timávcis serviços a coletin

dade Barriga Verde.

Por isso é que os Orle')

nen.s('s se assoc�am as co

memorações tributadasa
esta efeméride, e deseja-.
IDeS do grance Di:.'etor e

demais funcionários des')€'

conceit.u�díssimo órgão j,-.

for!llativo , votos de infin-

da jornada através dos

te·lIlDos.. prestando sempr,?
sua valicsa colaboração à
terra CATARINENSE.

JOSH.: VALERIO MATT:r.I
- COR,RESPONDENTE .

Por, Glauco Oling-er
Engenheiro' Agrônomo

Não há questão mais sé

ria e mais atual, do que

a produção
.

de alimentoS.

SantJ. Catari�a já pode
prova r que encontrou o co.

mi'."lho certo para a solu

c:ão dêste problema.
..

Os agricultorES catari

rineDscs estão usando três

vezes mais herbicidas, úa

lavoura do arroz, do que

os, plantadores do R:J

Grande da Sul.
Esta afirmação e feit!,t

pelo Engenheiro Agrôno-'
mo Jorge Osmar FOl1sêca.

representante de uma po
derosa firma vendedora· cl�

herb.icidas.

O tema é da mais alta

. importância se considerar

mos que o 'Rio Grande tem
uma área cultivuda com ar

roz seis vezes - maior do

que a catarinense.
E' uma prova eloquel1t��

de que .estamos realizando
um .grande esfôrço' para ra

cionalizarmos a nossa la

vom'a, .aumentando a, pro
dutividade do trabalho do

agricultor.
Os herbicidas são produ

tós químicos modernos à
base de 24D � AMINA des
tinados a. combater as her
vas daninhas que infe<;
tum as plantações.
Em 1957 quando a A.C.

R.E.S.C. se instalou em nos

so Estad'o, a média de pro
dução de arroz, por hecta
re, era de 2.100 kg. Sete
anos depois, esta média.. [oi
elevada pára 2.5000- kg por
hectttl;res, correspondendo
a um aumento de 22% por
unidade ,de área.

Se ,calcularmos o que o

aument� representa em Cr1

zeiros, a cifra eleva-se r

mais âe 2 bilhões de Crt!

zeiros anuais, comprovanct,
que a política governam!;',)
tal de leva!- u, assistênci2
h't'nica e financiamento 3
�3sá do agricultor, - po:
:me.io ,do Serviço de Ex&er:.
'ii.o Rural ..

'

está rigoro.sfl-
;Uente correta"

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROXIMA sexta-feira no

Lirn T_ c., será realizado o

Dai1.c de Gr,Li., em homena-
/ gq'J') o" iVflH·jnll11 ele Guerr,'l.
pelo C:.:ntcnrtI-'J.o da Bata
lha Naval do Riaehuclo, que
está sendo comemorado
P111 todo o País, O aconteci

menta. é oferecido pela so

dedado catarínense que vai
marcar época, na grande
data ela Armada Nacional.

OS agentes de . viagens
elo Uruguai, domingo a noí
to foram .recepcíonados pe
lo Querêncb Palace Ho
tel e pelos assçcíados da
Associação Brasileira da,
Industria de Roteis de San
ta Catarina, em Florianópo
lis. Estiveram presentes o

Prof. Vieira da Rosa; o dr.
Walmír Bittencourt, Dr. E
valdo Mosimann, Sr. Hans
Von Wangenlen, Sr. João
Batista dos Santos. Foi ser
vído um Coquitel. Chefian
do a simpática delegação
visitante o dr. Juan Abal.
Ontem estiveram' na Lagôa,
Jantando o prato 'Úpicó, ca

marcada. HOje serão reced
clonados com um jantar
no Oscar Palaea Hotel. O
::mfitrião do coquitel, foi o
Sr. Valter José da Luz, em
nome das Organizações. do
Querência PaJa.ce Hotel.
Turismo é o objetivo da vi
sita dos Agente U�guaios
'que "ieram fazer uma pes
quiza da ma$s bela Ilha dõ
Munao: ,.',

.

NO Programa da Semana
(lo Centen.árlo cl(3. Batalha
l'!D.val do Riachuelo, consta
j)(!,l"a hoje, Pálestra do lVJ!
nistro Nenl1.J Corrêa, nas
emissoras locais.

A CONVITE dos Cio\-e1'
nós da Al�'[l)m1ha Ocidental
c Ori,,:ntn.l, o Heitor Ji'erroi.,

ra Li.m'l. v l"li\2,ní onze uni·
vorsirJados da Europa.

S/\BAD() :: p"_enina n)O(��l
:\;:-L\

\ DtM.A.TTO,S, fo.ste,io'l
Quinzp. ann3 CO'11 bonita fe�-

18 rW·C'iJei.oncmclo seus con

'ri.dc,cV:·s co':}} ürn j'.lntnr u

rncr[';'l)1(l. .'�,:�n trn_j<JYo. lrm

h8tlitQ nJIJc�ê1() do- renda,
bruncn rehorc1_<,cJQ. fi <; 34 b()·

ras.. cIn ana:;:;oll c�1.:inze ve

linhas no 130;'-' ·'lt,·" c '(.'1.:1n
(;nu a. '!'r.ilY).eir� 'n� l

Ci!(, (,.O?J1

seu pn.i. Dl'. 8»"\'1'(1" D5.m'i'tos,
de')oi." com o dto COl1fOt.:mti
n'l n:�11D.t('r; <:.1'. .An6stolo'
I..(.I).q��l()f":'. C!\�l<;�8"_rlJinr)' An _. s
t.0'.C1 c sr. .J:-.F0 C07•f;'! Qll�n
7e ?yq'�8 ·P.c0:,�;}�ll_lh?"r.a.� A

THl, n:p'latteq n" 'fT91S�. Ela
�C!"-'n"?'C [?-''':'-''Y;1l2nhac1':! elo
iO'i"c'11 !=',f':�gto, Carriço de O·
1:"";,,,,. �.r'1i{fl_ ''''''nHo o 1)0-
l�; �"1 C n.n�"\�,?""s::l ;";.0 t�()nfec.
,...�nno,..�0 ",plq Q ....n (>:-jtf\�'':n8
T\.... ,:,.�':'.,'nC'. Drl 1'�r\·:�1)f'11.q f) l"'�·l"

cnf n:lr:t}'i:3.n p'r'. p. �r>1.. Spy�
1'r_'!q (�,�h!::.�ti) rV;'!�att()s. Do
I"� �e1.msti. fpj rnle:!l pre
JX�l'Oll o gostos') ;D,r:�',8,!' ser,
rido f1f')S CQPvid'�dos da fe·
liz aniyersariante.

A DRURY'S S.A. distrj
bllidro)'fl de 1)l'odutos inter,
n'l.elonais. I?nvi'1u ,0_ vry:ns·
r.;::y SCOTt; BARD. l_)�.l:p 0-

rOl'C('f�l' a.os h!)men�'!eo,clos
no BaUo ele Gn1a, em' 110-
rll0nQ'!e1:1 a l\1:f1r·nh9,. p,�1.o
CClnten::íTin d� B�:talh'l N,,
Vg!. do Riachuelo, que vai
aeontecer sexta-fc.�h·3.. Ore ..

. fcridoYVh5sky, está fazendo
suceq"o 0"\1 São Paulo e

mo cb J8-noiro.

l.. :e .

LAzARO BAR1ULOM.EC

.

NA "Ilhacap", as Profes-
soras N,';incy Westphalen
Corrêa e Suzana Guimarães

.' Castílhos, a primeira é' da.
Uhi.vorsidade e da :âi.blioté�
ca Pública. '40 Paraná, quo
nosta Capítal, na U.S.C.,
mínístra as Cadeiras de
História do Livro e Bíblío
técas, e Organízação e Ad

ministração de BibIiotécas.·
A segunda também da Uni-

, I versidade do Paraná, que
está selecionando - Refe
rêncía e Bibliopafia e Do

curnentação. O Curso é pa
ra auxiliares de btblíotéca,
se prolongará até dezem
bro. Na, primeira quinzena
de cada mês estarão na

"Ilhacap", e na segunda.
estará a Proíessôra Reline
des Kohler, 'também eh
que1a Universidade. As
Cadeiras de Cultura Geral
estão sendo ministradas
por professores da Uníver
sídade de S. C. - Ambas

. foram, minhas entrevista
dD.S· no meu, Programa 80-

.

cíal na Rádio Guarujá, pa
trocínado por Machado S:
Cla, Elas estívcrarn acom

panhadas da Senhora Con
ceição Gallettí c da Sra.
Maria Eduvig�s Gutierrez.

YARA Beatriz Bianquini,
convidou o Colunista P'lra a

,sua bonita festa dê quinZe
,anos marcad.� para o ):ir6·

,

,mo dia de7.enc)\-e n':l resi-
.' dênêin:--'Clc S�1.18· -t>ais '>s�. ,. e" ""..__,.,

sra. Mario On1ni16). BÜl.Il.
quini. e:11 Blumenau. Farei
o ��os!';í\"el para estar 'pre-
sente.

.J�<\..NJ!;TE 1\1:1na B!:l.rtolo·
.

meu, convidando para 11

�,ua fó:,tu d\� quinze rlllOS,

c1ü cle'W[i!:Jcis
.

]JroxI.ll1o no

Q'�.e)'en.da Palácé, 8m' "Bla
ek·_rr.ie:':

" �l����n��:�tcHS ���1��;:�a;��i,���
• lVU1itD r- elo Ex"",�lt.�) (- 3.

I CI1(' (ia. da ](;[1, Ci.r�;ms·.�":-
cão d:i P.Jer,1'�1t8.!.lle.�tq� S'r'l_

, ':1':1(I(''l nesta Cüp'tJJ -__ n

, Cf'l,. 'T'Troml Martins '�i(:"Y'
.. da Silva,
"" I "O ESTADO"

•
�
•
..
,
,

•
, 1l.11lniei.pio eh, TTaió 'l'�H\'-'

, b:':l1 CStCV8 em' FJor1ancrJ':i
l's 'o sr. O�'l,rl '11\ Eoas, p,'lJ '

, Feito de GUolt,iruba. I';, "
"

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

:Americanos "molaram,"
: ----·OelÍtislasertl1õngresso dC":,::::'):.� "!;.,"
, exterior. Um' helicóptero;

•. Rio de Janeiro (ORBE PRESS): - G .sobrevoava a Gêmini, com

ministro da aetonáutica re<;ebeu .. ci�cular, dois médiêos a bordo, e

• umo. escada de cordas,

,
2ss:lnada pelo chefe do gabit1ete civil, de 01'- pron.tos para ação imedia-

,
dem do Presidolte ela República, cientlfican- t'l,- caso fôsse isto neces

s�rio. As 14 horas e 45 mi-
do tCrI O nlarechal CaEtelo Branco dispens:l- nutos, precisamente, James"
elo de ponto os cirurgiões dentistas e médicos l\:tcDvitte; saia de bordo da

cápsula espacial Gelilini 4,

, peI·t;( nc'el1tes . a'o. serviço l)úblico feeletal e au- 01 1 d
.

·p·o de
. - )ececen.? o pnncI.l O BANCO "DO BRASiL f;3/A., Agencia clll Floriano-

t'
. .
..'

1 t npat'·c. que (> comandante é sem- pn-" (SC)
'. .'

, " arqulco "que, conlprqvacalnen e, . cor
.

,,- , �"�:3_ .

,avlsa, a QUé.l11 interessar possa, que, a par-,pre o últi.mo a abandona, t t l' 9ceram ao I X Congresso Odontológico Brasi- o navio. 15 horas, hora de
u·

ates a l,aLD., .6.hJ6!'i, está aceltando propostas, por• ' 0scri o, em duas vias, pura vencia de sua C-8,mioneteJeiro C I I Congr-esso Internaóonal de Odon-.-
, . tologia. a reunir-se na Güanabara de 25 a 31

, de julho viridouro, devendo essa dispensa
• de ponto abranger só a duração do conclave,

cm'no também, a dUl'áÇãp' da via�em do ser-'
• ",idol', . considerado pqra êsse fim o mei9 de
• transporte uülizado.
•
•
•
•
,
• ESTOCOLl\10 (Orbe Press) - Cêrca
• de 12.000 escoteiros de quase todos os pUlses
.' çUl'opeus, Japão,· Canadá;

.

Liberiá e Estádos
, .

Unidos, agunciaram suas intel1çõ:2s de par
,. ticlpUl'nll. da remíiào iillternacional de esco-'
• tell'OS, deste ,ano,' dcampamento de S�eseborg, (. Suéc�ia Ceiliral), a realizar-se entre 30 ele
• junho'2 9 de agosto.
, Formam parte do programa as 'compe-
• t.i�:õe:s usuais, instrução em acampamento,• LL()iog�ia e comwücações pOl' rádio. Esper(";\.,

:::';:. que o príncipe herdeiro Carlos Gustavo,-- tujo pai., o falecido GU;:3ÜWO Adolfo, era mui'�
f.·., .

",;L�o .Ílltcrcs::;adQ nessas> atividades, visirtará ü

CONGRESSO INTERNACIONAL
UE ESCO I EI!ROS

�
•
•
•
,
•
•
,
•
,
•
•
,

Até o próximo c;'i:i :.\1, no
dsrào se -ali$ttÚ' novos f ,"OJ

tores, h�biliLimdü-:;e, as

sim, ao exercíelo OU vr.;lO
no pleito de outubro co
corrente ano. O· prazo c·_,·

cerra-se às 18 horas daquo
Ie .día. ,

De outra parte, cür!fi�r
fll'l vimos nottcíaado. t"qui ..
Pé' da laa. ZO�,;\ EL3I't'O
R '\L inicia, já "operaçâo
D !jstamento" no ínterror dll
Ilha de Santa ·C3.tari:J::L.

. O p}IESlm;;NTE ela As,
SGi',b1.eia Legislativa de'
&nÚt Cat:irin;n�' De]�_uk\dc
Ivo Sil.,,'eir'l- esteVe acama

elo· em suu resiclênci.u na cf
dr,de de Palhoça. Completa·
mpnte rest�bolcçtclo retor
nou ·as ativicluc):;s naquela
casa, que e!:;te\'e ausente

por pouços dias.'

N ,�. C.<\tedr::ü MetrO)Jolita·
na. dom;!l�;o !'oi reD tiz:}cla
1\'Ussa Solene. cn.1 intenção "

d;,s m(P-tos hras·i.leirns e

TY'n).�pr.iQq oue partidna-
1'D11:1. nu B"t'Jll1'1 do Riachue
10. .�m f'8r,'1Jjel.'], aconteceu

a, (�':lT'itnÔDia d" AúosiGáo de
f'r.�!'c''''� de flO"8':; 11[) lVfonú·
r)C)""!l U0S catarinonsps
t[lT-sh'1dos na guerra do Pa-'

rp,fuaj,

J
fIf

:\ noticia sôbre v lnicio
C'!1S coras de urbanízaç ..lo
I� D�l' S�\;i!..';:!1.10. p!1 árcn . do

Jf"rl1onte, elo 1'Io::ro próxl -_
P10 h Paute lIer-::UJ Luz, t.i
vcram cXl":.:lç..nt.:-: n �r_i"t�:aG�tü
em t.oc1os os ci �CU1.05 de· Vio "

VOCf NUNC�

I

I
I

FOT. p.\)1:o�e'ltada. a rep!'í,
�p [h "Sl1.!JW" "Noite d'ls
r;;:ld('''ela:�'·. �ül)ado no' Lj·
r;) T. C .. n\1'11R pl'Ot11oÇ;ão de
Ce'SO Pamplowl.

E:"1POH:r-rv'\ _6." SGlcf�ào
e10 Bn:;sU. T'Bt:;ren a d:i'. Ale
Tlll:'U11U O,-.idel'tn1, �)or 2\}.- O.
O j -:-�!) foi rltfhil para 'os

h:·asile;.ros. F3o.1a.· está sen

do criticado JJo.r não ter

inclti;ido Ge:-�Cln' n!1; egl1ipe
W.Ie é for-rr1(lr1.f.1. por oito

]_)r.u.listns e tr,Aç, c'))';ocai>.
';:e hou··p", "o��l:).ca de pau

listas contra· os carioe[l,s
adeus tri

aqllcjfJ .pru}rHn, (Jp :1u,tJt'la
I·"lloni:.uio :11\[!.1itl?b curto
(':L rirá se con6t:tnir ,em
!'ÓVO c poderoso fator de

DE',

50_ENTE

descontos
a partir

-_
.-I;:

" .. �

quatro�••
·

..

_-'--'/
!

...

! r-rt'!l. S:ll_.,�-c.;8 (1,.1)' C) ioral
(11}i?Jor-.'1. entr-o !)U'T{i.� tll"r'l
cóes. (I� u '11 12:0 i) ari:Ui_"'fl\.
,t.�{a?1d·t pernla!lPní-.:: paro
f"""(1S ele amostras. rC.)í'� :.1

rante, etc. - j� 1\ \'enic',·t
Beira-Mar Norte s":1'8.. ;;.'f'

igun.l, uri,1müz:.v:;:)

VIDEIRA _

BAN'CO DO' B;RASlt S. A.
. Florianópolis (Se))

Edital. de Concorrência Pública"
'

Br.'3.silia. Ambos os astro

naut�s encontram-se já a

b o r d o do. porta-aviões
Marsh, preparados para

exames físicos e mentais.._
que sei'ào efelLmdos pela
equipe de médi.cos e enfel:'
meiros a bordo da belona

ve. No COl1,vés do ·por.t�l
aviões, Edward 'White aee

na.va para todos, gritando:
"Aqui embaixo, não resta

dúvida: é melhor que lá

em cima"'. Um l'epórter
eurioso fez-lhe uma per

gunta: "Como viu a Terra

da1.nela altura?" Whit-e res

pondeu "Redonda". No p0-
J,-íodo compreendido entre

4U e 72 horas, os dois fls-'
'. tl:ommtas estarão em Wa

shington, afim de l'ecebe
rem <os cumprimentos do

Presidente Lyndo.n John-

[,baixo d8scrita:

'da Uva." _ cQm;)�\�';_�C<::ll,
ao Pot�c�ó.r':'o C0111 ,.� �j�'::se�-J

ca nesta Capital do vcrca

dor Luiz Felin, \rjCC-l):':;�,·
cer+e ela. Câmara (ltc"o'a.

cidade. '_ g':1"rc ._;;_[f�·O,;
contatos, av's' cu-s», -v.la
ma'.,li·�1; ('(/::11 c c1f'nnta�lo

..

Dib Cherern.

a honrosa CO,l,11uni ca0ii,D,'
[o:'il1nlando, votos de L:!
cida:.1es ao ihstre oildal

superior, no eXC>fcll'](', 'da
•

.

.1;...4."
.,

... ..,.... :--�� _
' � Pt : �.

lD!por ..�Hhc llllf'S-D.Q.
T Do1s�

.

pre iclrQs� a.b
J ':\1.1 ó''l

V'n ln "!O Itaiaf n'l.á.ntilª�:H1j
eonv(;'rsa'cões ria Ca�JibJ· do
Ef.tact.o. São êles os &rS.

Vi1i5rió ForneroIly, de' Rio'
]'SI'·,,;, />i'T"'+P 1C C> , U , c "v.•Oft,."l;' ....,cr "0," c. o

üAl\UONE'I'A m;RAL 'WlLLlS
Ano de i'3.br�caçã.ó 1.961
Modêlo. r- 1-8222
Tipo, BF-f61
Motor - . BI-087.991
Série - 1-822-00il.668
T,raçüo __.' 4x4 .

' -v

..{Cor -_ Verde-garraf�.

sono

o "'CÍcuJ.o acima es�á eJ1'i. p'erfeito estado de con
servação, marcando' seu o�óll1<)tro 23.000 km rodado:,;
para. tanto, pOderá ser examinado diàriamente, das 12
úS 18 horas, no t.erreno, ondE, futuramente deverá ser
construído o Edifício deste Banco, ao lado do prédio do
Banco de DeselWolvimento do Estado de Sarita Catari-
na S. A, à praça XV cie Novembro.

' •

O encerramento do acoJl1imen�o de pl'OpostiLS dar
se-à, impréteriveTmcllte, às �7 . horas do dm 14.6.6ti, oca
.:::ião em que serão as mesmas ab�rta�, na prescnça

. de
LOdos 'OS interessados.

O pagan).ento sel'á à vista, cOlíltra entrega da viatu
ra, resçrvando-se, porem, o Banco o direito de cancelar
a concorrência se o:> preços atingidos não corresppnde-
1'e111 ao llUi1iJ.no 'de sua.s previsões.

_Ese�atecemos uinda que após u abertura ele Lodas
�'j.S propostas, 11 forma acima pl'evista, serão elas enca

mjn�ladas li Direção GenlJ dês6e Bau(,;Q pam final apre

ci�ção.

.

CA.BO KENNEDY, 7

(OE) . A Administração
Nacional .de Aeromíutica e

Espaço, acaba de inforul!lr
qu'e nova,dupla de astro

nautas, irá ao eSl,aço em

meados de q,gõsto. Os as

tronautas escolhidos, são:
G 1.·dOI1 Gooper, e --:Chal'le�
l(onJ.'ad. i( :Nl\SA� Cl}lS�jt'i

cou aincca de completo êxi··
.

to o láriçamcnto ao espa�o
dI:!. d'Up�a ,M:cDivitt e

\.;';���·';;l··;<::;';:,:�·!�i;i:i·0,';f��k�r7:-i�;:h'�.:\-."�,,

Florianópolis (SC), 8 de j unho de 1965.

E BIUTO. NOGUEIRA.rOSÉ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\

. �,

.'
sem a :çs.!I)nsabilida·.tc '��i>" "�elOS' éomprl"m!ss',lS .iirma- o inf.eliz repousi'Lf" fazsr
pria' dc� mal.,. v:vkos . >,e', .'dos com a ,so.ei�h;-;açã.). massagens. No :lU:;ro dia

, "

a 'soci'tl:7,-l. .... n�tá � �l.Ia:p� �' Pass·lÍva�os�o .dla a ver aparecia a sua espô.3a, :n,u
A scciaHzação (1a medi- pera P,), andó prer �hf!.�· "doe.ntes .. Doente�� reais € lher ,buHçqsa (! de:>espera-

cin.a tada yez .. mal;; fsz @.e' Ó óV3;zi0 d; lT-lefc rnr�l m�\�. 'doente.i;, simuhdores, da .

saparecer ,.(l, tradiclonal m� 'o· moço preso a COll1y;rorp.)\i ",: Lá estáv�né<;, a,p::eenslvo "Meu' doutor,
i
c sel'nor

dico da família. CÍ)J'.1 :-a1'118 ses ,sérios tem que pel'm:i�' jutando co ,'lÜ'9_
.

6, hOi:rí"el .não sabe o mal que foz
exceções já não existe necer nos centros' já sa�'U-;,

.

�pidemià. dp. tif� e pdi0)11ie '. quando. deu os quú'ze Jias
mals o respeit"lso ai't'ú::> pe rados.

.

"

':,)ite que ce'fn:\'.l vidas pre- para o meu !ru;{Io. At1uÜO
lo, holhem (1(' ,maleta q.;e . .,; ... ,ciosas. Combllbttr'cs as en é um ma]'andro. Quando tra
vê a pressão, n:.ede a fe- Quanqü nos form,amos. ;:J,frltes:,.as ':'()x!c'oses lnfán balha leva o pio e I:', car-
bre a domicíl!1) (' vela pela idealizamos 'la:_' n,o· pO�!) .. ',t,IS ,

e . a desigrataçáQ ,que . ne para ca '5a, ITd:1.S qtln)1 do:l sa,úde de tôda famí11:l. Tal necessitado :lo inte....i6t a,l-,/"cada dia n:j', lev.wH a as- . não' vai a mihà uasSit o

1 VEZ a policromIa das t,X- guns anos de 11.o!Jsa e()DPe;:,:�:�i:Par atestarlos de' ébitos. diant.:iro na vag,.bund'a-
� cessivas' especiali7.�l;çõés te- ração, fugindo, assim ; �

",.i Lá, está'varooll 'PJe9r-up�'-. gem'\ '.
'

"� nliam contrlhu:d.:> ém m''ti- bttrDcrac�a, mas ,1fJ1l'a' , epm:-� a pr,Q�sêu!âiúte, "<, Nem sempr<e: :'ácll' ?ê,�e
� to. p�ra, dtvl)tciar 0. ml':di- nossa surpresa, lá est�v ,

m a 'falta ,de �igiene 'e ditar :'ra pa',tvra "o mfpei

� co das, cqnfidências famili socialização nos a�U:áÍ'd<lJ:?:+ "'à,inda titlha�t}s q,i� lutar ro quando qu=" "el:costo��

�E
:
..-�'"

PI
·

f Ltd ares. N:os' grandes ('entros do de �raçcs abe1,'tos rt,�'·r(ç. cO'ntra ,a increduiltla.le do
'

'Afinal de ('anta..; Í1 i" te
. ,cono'mla e . aneJamen o a a socialização -tudo eilcam- coviária. <hotelzirání,1 "\J;i':"": mineiro :'discre�t.0· de Ilr;" ,mcs\ um apal'�; 1) • �'1trõr)i

".' ',.',',:;,," :" > ! '; ','" i ' -'
:'" , pa:, sUfoCllncl(}�', "'laÇlI)'s ',ql:\' to < t1na!', QO, �'��:vs'Jà; f,,;QS futuro :Imais

" pIt0D11.sscr j:.�- co para reg�strar (os se'liS

, -!c:4'!:': <�P:,;8 -.-,
"

,'J:: ),:,(":.,, . � , ,:�i::�:d�\�i:lt:���g���, ��::P!��tí����/�?!�is��:, . :::taS�ae ps.���,�!���i.l�5���r�� ,::���a:e/u��i·t�O!. c:�:,�;�'
Procei)sos de financiamento.. Projetos Ecofiômicos.,. para' ;,'os

. SêU':l' b<;jneficiá.ri�' Estavamos ailulà. COl;l) a' çarlo 4a.' sua ,próprll\' liber para não 'lhe 'prMkarm,Js
Planejamento Econô�co,

.

Pençms E.conômicas-Finan- e para OS médicos, por, ou- imaginação a piwcàr de dl,J.de, in1ust1ças soclais. S'} q�).f'::n
ceifas. Procuradoria, Legislação Fiscal. tro lado acarreta InÚmeraS idéias d� Cron1l:1 e�, 9�a .. trabalha deba�xo na mi'1.a

difl�hldades para 'ambos. Cidadela". Sabiámps ',.'qúe .

Atrf1v�s da. 'WidlO "lncal em ambiente abafado, de

pois a medicina. a:>.;;im pla- e$,tá��ur.os, a:::dt!p�,do' ,u� apre�eJltavamos ,p+,o,gramas ,.'cócoras, suandó, repicando
Utficada" atn'da, se .' rev.est.e. desafio deveras. p�sar:,),. ,Ii!,! de, .:tj�ientac}ão'.'J�tlpuiar;: in:"" � rocha dura, sabe onde

· de muita b�"�funda"c mui ra um moçq' rec�m �l!-id? çF�m,I!f�tan"1lI O;3�"P�l�l(iipif:)S,' lhe ,doem os "b'cos de pa
tit controvérsia {{, ajehár, da Faculrlade' mas e!1f.�.en-,· gerais, çfu, prl\!,,!axi9., ,en- pagâio". As radjo��a :ias.
Somos simpatizànte dá idéi tariamos corri o m�lr.loi' p:,o ,quantO ;1103 _,P<'JStO.L �>e S_alÍ- nunca captam o estad;) d'
à de unif1.::ação dos servi- p('�ito d� acerta;,�;', ,

.

de' a vacinação, se iii.zia ,alma.

ços, da pt�yjdência soêial, A' zona de m'nel'arãQ' era 'em massa, Mas �pesa):' da dureza
mas tEmemos muiti> pelo agora a nossa 'óf;eina de De 'outro lado :a.-nos PO'l da vi 'a. descadeírado. d!sp
êxito da sua pmticabillJade trabalho. O m'.Dei-rJ �ra. o ,'co, fazendO 'amizades �'nos ,rtéico" estf'rtoroso hiperten

· Nesta era 'de ·ccC.010gl3. e nosso assunto do :ih q mi ·integrando da vidinha ·dlfí so, o humllde minei.ro que, �------------------------

da ele'trôniCa ávançada: �ur reiro com a sua prt>·juçik, cH mas ,pi,tot-esca nessa zo tanto' colabora corr' a I'á

g�rá o dia em que a inomi seus problemas, suas, v'rtu ,.na do ouro' pret.o. tria na sua redenção eco
nada paciente I;Ple respon- de s , sua f a m iI i,a, AoS poucos transferl:'>;rr.os nôm;ca. aind8, ê' extrov�r-

ou na de pelo nú'u"rà 'de inscti- suas doenças. suas licençs.s 'o� 'pr\oblem'l.s de mmeiro tido e bem humorado Mss

ção será atendida com a suas greves e simulações, 'pa,ra os nOssc.s ómbros mo na adversidade ele tem
má�im'a ,presteZl\ ci€'ntifi,. Lá estavamos nas Mi�lis

l
Sofr.íamos, '.�om 'êle é'! êle um sOl'riso e 'uma r.espcsta

ca, sem. �abeL' pelo :nünos do sul, t�ndo de,z m'} h>l-' nfls divertia com sl,J3.s' pi- proptQ., carregada do n:ais
° nome. do f.zrv'J, .:nf.-clico mas sop os noss'0':! ("lidados lh�rias.

. \

fino' humorismo.

prOfissional reglstra:'or das profis.3lUr.ais O mineiro ganha heje o Conhecemos um Cip!) pj;;'
ocorrências. Vai-s'�' pouco dinheiro Dll,fi "'�O<l" aqui- torescamente gozad:>. Bai-
a pouco, d:1uindo a equa-

'

Lá estava o min�i1':(l .. ',' lo que COmeu ontem, xinho, ruivo, entrcncado

ção médico-paciente. de calção, sem ca:'Y,'sa, d� '. Os. pr'cblpmas' soc:ais des 'apopl�t'co, sempre risonho
lanterna e P.Jarteb 1:U sa gente fornecerÍi materi I e fàla,...te.

Na suspeita de mfarto mão. O mint:'l':'o de bornal aI nlira algu..,s livrcJs Oerta ocasião' chegou-se
d() inioca'rdio doenr,a da e' c�ntil a ti�t',�,lo () ml'.iH... . Conhecerrios .casais' "ca- para receber alta dn seu

moda) esque�el'j()'l de ave ro de cara suja � mãos,. sact'os" som�nte 110 padre; "encosto".
· riguar OS! problt,inaJ que grossas e �aiejadas: O mi"'" CaSaiS che1m ge filhos cu- Ag'ora que você está ru-·

anteceder;'l1l1 à sua instala neiro COllÍ à sua to;;::;e e GS jo pai firmava civiIUl,,"'te ,rado, vá com Deus, ra')a�."

ção e li1Uitas vezes o ag·i- si.bilos asmatifl)·.'mes ... ' e casamentá com be .Unho - "C0111 Deus e no�sa

tarto moço cht:El ,de de�l'p': com as suas' 'dores' I..e ca- sem 'nÍZO. "Senhora. doutor" - E'{c:a-

ções conjuga'is morre com deiras. '. cert� ocasiao "�v�;:ía.rr:.),'l mou e"" fático .

o eletrocardiograma: nOr- O mineiro quantas vezes aI'(,'Fentar alg.uT's m':1É'irl)s - "Mas se você for ('om

nial no b6iso. coitado! O mineh·o, fF;�e. velhos cuia pro'du�ão' �3 Deus, não vai com o ,ná-
Tanto o siglÍo pJ:!<)f1ssio- aban-do""a�oJ

' '

. .1 pão cor'l'es'l)Ó ....dia: a ,:,spec- ximc"?
nal como a moral e a ética O minf'iro €m o' l11'.t.iVQ t.ativa ,cios. ch<,�es. - "Sim, doutor mas leI.

sofrem a fI"lXibiJidac;ie Ples que '!'lOS dil'amiza'·a.· "bop,t.or. :<c:Í!7'a um dell's) va�c1o o casal é molhar!"
mo à nossa revelia, contra O mineiro, pai, bom QU pu ai�ca agUento ti. '3stou-, Dal1co bôa gargalha �d:

riando pi'incí,ios �tnpor- mau chefe de fanülla.. O "rarla."N3o posso me apo-' lá se fOi feliz c"a vida, ctes

tantes até entáo sagraqos nlineiro, jovem desoberli�n se,.,far': 'tenho f",,,..,\l'9. e pecti)1(�o-se ela "mha do, .�a

'Precisamos l:mw nara (-sea te ou sllbmtsso !'lh,1. O vi1� ';'11Jhl'r .r,;'j. s)Ft.entar E..,-. dav'r'�, orde trabalhou in

par "a' tt'l'l"vel 'i.nfluên- neiro, bom noívd 'ou emn.a qua�to a "'''1'1+;' 'tr-:!Ja1r,,1 tOl�S3P.l" .... te os quinze dis,s

cia dos temp(Js ela t'Vclu- tatior dq t?',n.po da eSTJ!'- (. r"cphc o dj"'h,eiro "�fi."I'l de repo%o.

ção e do modernismo mais r'l"'('0sa non:tr,la Qut> l'he '-'9 S�"",;,··::O>, ",,,q f' '",�H_ A ta't"ie .. oua"'do ,neras'

fútil. Queiramos ou !l:10, aju"a ';B :;>."t";·!;pa,Jament� tl't(l ali'm
.

(lI' na!1.ar uma esp"rávamos, estava êle

confessemos que e!n paite a lavar-lhe a rr.jl�'Pa. f"cár ,ni1s.5r!a" at'l'asa D1u1tps, Tn.e .nos a,!uarra�do no portáCl
nós somes cu!.pados p€.la ài(la pela t��rt'Í:vel perita, Sos. o, paQ'!pue",to Se (. s�- da nossa ·casa.

atual\' éon'juntur:t '::los fatos.) Para a '110;;:';"- gra.,de ad- '!"hor, me aY\ospn+:ar o S"- -. \"Dou, t,or. , (levo-lhe."

,

Infelizmente' tsmbfm \ rn;racmo lá p1'1cn",trnvll"'OS ,�hrr (> o c1J1"l'Ido n,!".(:) "s',li uma
. .ex,nPc8cão. Fiz qupso-

l=lesta medicin'1, às VêZ2S t'?X'1l-)';l'l1 a jrn't1<il.:a m\1;het ci"l_'("! Me. ,t9d� ,'. a, minha tão d? va',or',:m'f a; "nr:;s'l

politizada "dá-se 'uin jéiti- dec;r'jtrla cuio Úl.,lCO rp.':;Ilt"- 'farnHia','..
'

s"nho�a'" porque t:!r.ho

nho" bem bra�iw!r\)., E o so f'ra n1lPn!:'a1" ,a' r0chu pre ,TTrn'l. d!H;, la,1'Y1""'iqni'ks uma' fahriqu"ta "'11 sa:otcs

médico da família vai ... se ta nam levar () pã0 e o a- ,m.als cQro�'m ("'0' amlJ'rna,t,';-. e.p illS'a1'llP�tB esta· s!l.'lti-

sumindo. Já iw �,T,(h cl1 ga:m1ho ,oa ... .'l. GS filhos ou r;,o ",rq a céleb':J .�'a(.}· de ',nhâ ''lu,é mais saida t,prn,"

lambreta e .i.i se abandona ir! i'i ". i"'fl�!'Í1t,ps '.' fnmi'1- carletras,.".
'

"At.é. ov+ro dia , dCl1l;)1' •

a grava u A "'lrizacla 'nUJ' tos .. FIa j·n.::nbém. tinha '!1i'stou
.
descadelrado, \Íou fir1ue 'com' Deu", 1':)<;S:', 'Se

-

t ,"f.;< �

tas vêze';, ai'-l ia iberhe vt1i um P"C01'1ti'O ma,ca:'o coí:n tor." � 'phc�a. e o. m�u bom,
se form'nd, Cri) :T.,ctlrin:>

'(;1'-< /""r- ("o,

� i �.t,,'

ArrÔ�D- '�rü:'!ti1,
.

pela crlação
O ügp,.\t,ad'_' Dib � (;::t1e�<;!1t q�L (l.�uá�� .daquela, cidade:

'-�'r�í () o:.lr;l�;gf,.i'lo:(:k; P[?DA� da 'ctitét:''O#a dÓ';Otnásio 'Sal;
Arrôío T:-jnU\

.

mi, C>óh'J.cfi,.' , tos',�jds, \,p;�a>a,s�inatm:a
('80 est�'(�<'é\ �� :':�:' mn:�(�3thi de eO:riv�nió encolar: do ST.
em brev�: '�eeeh(111 creden- .valdo Costa, presidente do
cíal cfi Di retorto ch9u�lé, PSD do La�EJs, pélà ligação
mUDiCfPlb; rt:r ?nfrg1a élé.tl'iOO. que rio

. �

" '" * di;"e.l' �aquele. politico;, "ti-
De pa:S$ageÍ11 por Floria- rou sua 'terra' 'daS; travas

nópoIiS;' o presidente do di- para .mdiosa a,urara' de' P:r:�
retório' .do' PSD, no .ITllini- gj'csso", �o' Prefeito de' Ca.
�ípio d� 'Criciuma, ,manteve

.
tanduvas, Sr... José Casa

importílnfeR conversações. g�ande Filho, p�la c_i'jàç[ó
'.0 Sr. ,Al!l.órüo Gugielme' So- de mais 'U111' ltrtlPO esdolar,
brinho �vt<;t()u,se com o, Go naquele -municfplO� "

vernxLdQ1"'. Celso Ramos.
' ,

:;,' :
- .' �I' • * liE

),�: '1; .:J: $ *

DepOis da COllvep.çãó ire- ','
gstá,�'.ctodenciado o dele- gionul do PSD. setão 'escó-

'

gadO do diret6no pessedis- lhi.dos os' candici�.tos par-'ta de Tàngàrá à. Convenção ticl.l�rios nós rnunicipios· do
RegionaÍ. ". ;F,' o' deputado extremo-sul. O informe, â.
:Nell5on P�r,fné. reoortagem politica é, 'do

'_. * * * deputada Leclan'. Slo'trfnslcy, ;\

Gurit�1janos, Lebon Régis que representa aqw�la r�
o outrós: municípios da re- gião na Assembléii. Legisla-'
gUio; fora'tU � percorridos pe- tiva do E$tado d.e Sánta Ca
lo . deputJadli Altir Webber t"1rinã.
,de MeUi, qtie já regressop. * * *

a "esta .. c:1pital. Pôde sentir "R?tptnou a' Cur�tibanos
de per\,o vá�ios aspectos'�Pó ÓDr: Walter Ten6ho Cavai
liticos lig�dos ao problema-: cante. ex�denutRdo e"tadual
,sucessótio: ,�ssunto Qe, que � :fí�ra ligáda àS ativid"des

I est!:i se :p�upando a'ppinião -,' PQUtIcas . naquele munici-
pública.:. '

'
.

.' ."� 'pi,o:, '

..
<

'

\ 'I' , .

.

" .

,* * * '�_:.". 'Pe�neceu durante�" vá..

.

Do pr�sidente da Equita-" ,'Í'i0S <Íiàs na Úap'itàl do Es-
tIva Para:ná�Sant� ,Catarina" t�do.

'

sr. Adil,'Morais, recebeu 'o " ., * >/<
.,.

}"" ,
.

GovetnllidoÍ', Celso Ramos
mensage�

.

telegráfica àêste!
teôr: ,"Receba eminerité 'Go'�
vernador, cuia atuação, 'ope
rosa e sadia, tanto proje·
tou! sua,'. "admirtistraçáo,
meus ªgr:�decimentos pela
acolhidà' ciispensada "geren-'
te EquitatiVa Paraná,S<lnta
Catarina':�;ç()rdiqis SaUM
ções - A�iJ Moraes, Presi-
dente".' ,

Ao pdiáclo do Governo
foram ':rémetidos mais os

seguiI1.t�s·,' téle��ama� de a

gradecime�tos:
'Da Câ,IÍlara Municip.aI de

Estãó c0Rfi.rmadas a di
tas d,'!. Convenção' Relti�n�
do PRD. para â escolha do
G9.ndid�to â Govii�o do Es
tl:l.do. Será rel'lH�flda 'diàs
12, e l� do corrente�

,

* li: *
I

.

"

-'
.

'€m'J�' •

:

(�:ou&lm f8
.

'

iii OIAVI

....... r...- ....

Horário: das 14,00 às 18,00 hqras
i

Rua Jerôrun10 coeÍho,326 ...:... Conj. i08 -:- 'ex: Postal 659
FLORIANóPOL:i:S

'

",'
.

SÁN';t'A CATARINA

TERRENO CENTRO
OPORTUNIDADE UNICA'

Vende,se pela melhor oferta t�tre'tlo 'com' 346 mets.2
"

'a rua: Adolfo' Melo (Junto ,a Av. Osmar Cunha) em zo

na residencial com calçamento ja iniciadó.
Tpttar com ;>T. Jorge PinheirO mi Prefeitura

Câmara Municipal.'

SERVIÇO
\.

SOCIAL DA, INDÚSTRIA
,

DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

DIVISÃO DE, ORIENTAÇÃO
EDUCAÇÃO SOCIAL

(.'URSO DE ORNAMENTAÇAO Í){) LAR

COMUNICAÇAO

DE

É

•

. '\
Levamos ao oonhecimento dos' interessados:
a - O· Curso será ministrado pela Pl'ofessôra Olinda

Uliana, do SESI Nacional, Rio de Janeiro i
.

b) - Terá o curso a 'duração de vinte' ll'lj.las, de três
hOI'as cada, em dQis turnos; \, .

. ,

c) - O turno da manhã ftU'lcionátá no horárib das

8.00 às 11,60 hs. e o turnG da tarde
�
das 14,Oú ?is 17,00 ho

ras;
d) - O Curso

I
obedecerá o prog-rama, seguinte:

"

La .,-- e 2.'1, aulas - Artezanato Itali:;lllo, - ,Peças
"Decorativas \

'

3a., 4a. e 5a. aulas - TrabaÜlo em 'l<ecidos ....:.. Al
mofadas para sala de est'lr'
6a. e 79.. àuJas -, Trábalho em p,1ástico - 13 .. n3ca

"Carolina" I

'8a., 9a. e IDa. a.ulas - Pátinas em peças de Gêsso,
- Estatuetas Palacas e Quaclros
lla., l2a .. e l3a. - aulàs' - Xarão - Quadros }!ia-
ra s'lla de estár

J

14a., 15a. e 16a. aulas _. Tapetes
'17a. aula - Uvas de vidro e Bola de Gude'·
'18. e ·19a. aulas -, Trabalho em cobre - Co'ar.es,
pulseiras, anéis,' medalhões, éinzeirós e castiçais.

e) ,.- O local das aulas será. no Palácio das Indústrias,
I à ru'3. 7 de Setembro, esquina de Felipe Schmidt, 4.0 an-'

�dal'.,

. )) O Cu�s_o terá início' no dia ,8 do corrente,
as 8,00 horas.

PAZ SOCIAL NO BRA,SIL"

em pÓ,' ,Ptr'a a cernp, da
Pelo navto · ...2,U{H) de .lO' Hacloni1�� ,re Márw1a fi.is,�O; portagem �1t� está :lg-uar-, tendêneía, no' ,RLO,' a ftin do qlJt a1n1�, nlo reeeOt- Ita',1t�! �n!ten eontac

�UlllUl": di',gOU qo· 'porp Iar, num [')f,Ü ;10' � T,L e. �'unf.kÇ tão 'M;rnH;�e &. �dccu de que á nfJva partida, çte rsm. as suas cotas. com O· Capitão jacopsen
.

:;:lj:lJ, 11\)1�'j "lllrql'l-' i;(;C' sacas m,�ntaçü(), . :::Jrr:':8�:>nd,"!nt,e Leite, seja "110erafÍ3. pela' 'l\.f,·' co, 23 'Rl" dési:na4o, paer
monto Jç hi:i', (')11 pó. d..s- ._} R<t�n'es(·'.tam? ua Cfpn pa,ra:: o tles,ornbJ.l'u";"'.l d',> C8; fând'ega de- ,c;I�a�iai." • ,pa\'!;t MILITARES, Esta rn.ssãc» r/a oca�:aQ

.

f'

tínado a i'eiJreSél�.:l.';;.l.,) ca
, paní.a, Jo�� l.I1)erto Livra:' rcgamenta que 'deve:::" ser Que 'a mesma �lja enca.ní-, ,NVEE'TIG!�R:\,;"f 1.l",'��j co )l�Órl'l!;:'}to . de 'qu '

tia;fineüsi' �iJ. '0;].Íllrjii�}�à
'

;meptQ', Abié1l',
.' "ilS$� \1..' r� encaminhada p.)ià.. SUpt'�in n4ada às. (s:�olf.ls' .'0 ESL!i-' ;';'�,']'l,:! ih\re.stí§:açées {,'

•

"

:... �.��-�,:' >-: '

..

' :. ,'. '

","
l (.. .

' .

:7..
, c', .,. .: . I�" � 0""' ", , t

• 1'" g d 'a':f :
,",' �� \. .... . ,J I,lOa.::_a ..Jc � 1.' .... .J, f\':"Gr�a� .. rS.n! 1� .. Ct1.S c, s.:: U::l, €) _I

fur�o Rotativo aurovecuárif�; g um· ·'nstfUDleü lO �c n.J'uf! �?i:�i�;�W;rt;;��:f �j;�o,�::��:���.��;�'
e- " -

'lh'd d t' d ,: \'" .
,

' '. "Camu,avha ."\1/�,l1:'al c! f? Y.,';e ",3 �',"l. �a�ã() '0 'a1:,."j ''''.Ll'h�r�:\lçao., cP:. �,.:a no ra va ouv'r o epu fL o .!�n,';�:: 0.ue, ear: ce outro procédj- oorar'a urna r cta 1] :ortrr�i
,�,,'� '"" ,..,. �'" '1

.' 1 �.,,\•t:' t _'.' I f'
,._

d t" P' h tt· f L -

'rr cnto J
- . riO'" (a E·col3.: q,,� w () 10-, "" I '>" � .•

�e or- cse- n ormaçao
:

a, orno lC �e "I,' re erente ,ao, i c, . as re açoes com a3 Uva mlnl'c:esa sôbre o fUD'
". ,. � /'

.

Secretaria� da Àgri(!ultura, funCionamento ,do FurrdO' (:llti 'ades' que foram bel1e c�o--amento do Fundo Ro
go tomou cl .. h8'�:I'.en,(1 de 'ta d:- le'te ro 91·"1l'.'iro ,�

quando 'um repórter procn�' Rotati�o-Agrdpecu8,;rio, :diz '� ficlaqas 'com l'ect,rsos do tat:vo Agrópecuá.r:o, ann!
ta's denúr:ci13, lE"TOU 'J 1a- caJ:'r�gamEl1to" des"r1bar�a

,

.

•
.

'. ,!, aludido f d
,_.' - to ao co',heci;�llmto <ias do no :-orto de na 'aI pr2r

,�
..

�:"---_
..... "'--"

71i-,
....._._,_--_._- _, -- -----

,! ,
un o e amCla, nao esclar::cer à que é, pal'a o

S�lda
.

autoridades rn'Et'ares r,a::a de\�-s':J à quebra r.àt,ural ':0
, .

'" l'am seus compromis- que serve e a sua finalida- ,I."
'

..�
, .

tal'
,,'

. que ap'l!lrassem O<!j' fatos: .,\-, dE's<>mbal'r'ue' já que :t mel'. " ,SOS,' e 'Pl'9cedimento a- de prinCipal" contendo :1,
-

C 't 'bl' diantou o se'11101' ,Tosé Al- ca 'oria u_ermantceu :.1<1is" arre a pro ,e:mas e 801u- Dota, uma r.e!ação "as er:-

ç-o d" 'tln becto Llvramenio Abreu de 4 mpses a bordo r'o na
.

a e· COD uidade no tidaqes e pessoas t�neficia'
f 'i

- ,
, Que ontem na cida�e de v.',o que a transpcrt,·c',',' ..

.une onamento' ,do Fundo das.: cem êste instrume'nto .
- - "

rRotativo Agropecuário. de éstimulo à. produção.
.

. Ci:>ÍnpleIÍlenta as infor- agropecuária.
',mação, que vai ser ela-

aluna do Grupo Escoi,ar.
"Jose Boiteux", cursand'o,. a,

.

2a, série Ginasial, onde' 5ê';' oUi',s'Feira.rlS Uvre nn Estr'e��o.,de,staca com raro brilhá,fi",';: �! - J

Cm�� inusitada . satisfa- tismo. por sua' inteligênçfm::" O Prefeito. Vipira iia Ro

ção,. ',consign�mos' ô aniver e' bondade de coração, :1:'61"· sa' resolveu modificar o

sário natalício da 'graciosa estamos·�ertos,. no, dia >o-}i "'. funcionamento da feIra u
e gentil srta., Heluiza Ma- çJI�tem, alv.o '!ias ,mais signi' . vre n.o .Estreitb determinan
ria da Silva, dileta' filha ;ficàtivas demonstrações, da: ·do que a partir da. pr€ixi-,
do nosso ilustre amigo sr. apreço e estima, por pa;l'tà,.
Antônio Silva, Í'úncionári.o 'êl� sm vasto círculo de 9.-'"

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

çlo Departamento ,de Sa;'(":'· mlzades. Dentre às' <íu�{s .

'de PúbUca e çle sua exnül... embol:a.· com atraso O ES�->
esp6sl). d. j\.ny Corrêa - dá 'I'ADO; se associa l!.uiur�n '

'

.' Si�va, pessoas' de' c'est'i:!;-:" do-lhe e' a sua digna fã ...
', Uma ótIma resiclêricia: ,.- recem-construida à rua

<iJ.ue e1Jl os' nosso meios, s6;;.
. p-:,iú,à votes ce muitas felt-.;, São Judas Ta4eu, 12 Bail'ro - Jcsé Mendes. Tratar n�

cia!s, cidadés. . mesma ou a Rua Conselheiro Mafra n. 160.
A nataliciap.te, apUclltia. '

.

.

20-6-65

FAZEM �NOS .HOJE

S1;ta, HE14UIZA MARIA

ma §ell1a'''a às 3as. fe'iras
a Fpira' deverá fu"'cionar
no Super-Mercarlo e a:"' 5HS
feir�s rIa Avenida Santa
Catarina,

- ......:. ----------�----_.

IIConfissõ's lATRON'1
A PSICOLOGIA no

.MlNEIRO; . �

.,,'

• I

,me.tenda e�cloJàl

Secr8frr'a ('8 EdUCtCãO
,

.

�
f

o los Cabr'11 Ver'?adc,r ief E'lwa:,

Drp'lt,Vfo
Se�� Tt<\t·l.)

e 0"'1:1):1 Pnlside"te- ;>'T'ere'tl· Ramrs:
Na 'ir .li':"ll'cis(';), 'la C'cst!l.
- Fpoli� .Luiz Callcs: F!'o
r'a1"'''polis,: JOS2 S m.lbr, -

Fpo)'s; Ma�li ir::1ra,le Pa
çljJ.ha - Parte] :os; M�riY',o
Mali"'verni -- Lajes, .'i�tô
nio NaschellWe�Jy _. P;-e

�ident€ i,o I?iret:.;riq do
PSD da R:o de) Sul; ,Maria
da Rosa ,L... Fpo:;::;; ''!',[I(. A
'1'1.0r'm . - 1I.ntõ";.J ('arl�s;
Lira .le '\;(!l!�ar

-

Lnbo;,·:,PI
FpOi!S.

"
.

L',uro Lo"l<;, rrc:rh:u elll

I lIdiêrc;f1 III túc1f' rlE' "'1-

t,()m em J�'l gn"!Jinsre c!(!

t:'Rbalho, 1', se{uir:.tps pes-
.�\ as.: D2 J lt9d,,� Walter
Gomes ;L:,cia:1 Sl·r\\r'�kl.;
Altir We�:er de Mell.:>: Ne-
reu Gh:SOll,: Abel
dos Sapt0s, �;lt.)n Kur.ker

I Sra.. l\I�arja d'3. Glnr'a Bran

deburgo de ()Ji\Ter�',l - Ins

petOTla '3e(�c�o"al ,�'J En
sino Secun'1{>.r:fl; Ludimia

Scl}midt .- mum�Í1a u; 'Jar
/

!!à '[1T'if��Ill.tl' '''íT'nl� lIr'[�w.��J1\�·� S'f.'IlblUl oi!. � !1�.!L6] W LIa ,0/,�!!1Jlu�m .l'i

GORDINI ti;:! _:_ última série - Estado de Z:,O K_l,

parte nnanciada - Tele{one 3910

ÜlllCO dun..) - �üdadlJ no 'ista!Lo,
!

AlgEHÇiO
Pr·:,cisa-se de uma acompaJ;lhaÍ1{� e de

uma cozm.u.eua,

n� 104.
lra�(;.r a .Íl"ua r'auie, ,L\,omu

,

.
j ,

\. 9-6-65
.

" ,Made:ra de"Conshlição F
." � "..'"

. '" "','" ... '

Cqmpra,se postf.ls uS'ldos de kNDAIME,' com 'mais de
4 .metros dé! comprimento, em bom est::ldo

RUa Fernando :Machado,' 6. L,

Siqney:
"

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

ResidêAda Vende.se
Residência de' alvenariá com 2.00' m2 de construção

de la., si,ta em bairro r(s:denclaJ�·]j�:lIP . rua asfaltada.
possuindo Livin:S�, �-ala d� J��1t

. ,,fo
'

•. artps, 2 banhe!. ...
ros em, côr, coz��a�'El::�à·�á��'j.1:1.

.

peças amplas,
ensolaradas e com ótimos àrmário butldó::;,

.

Dependençia de empr. gada completa.
'

Financia-se 60% o valor. '.
.

Tratar pessoalmente com o prcprietário à Pç.
'

Pe·
reira e Olive;ra 14a., todos os dias, exc[ to aos sábados f
domingos, das 9 às 12 e das 15 às 18 horas.

.

. HI ...6'-6�

Prof. Jorge t.nastácio Ko::zi-as
C.R.M - 31

Prof. Oscár 'May Pereira
C.R.M -' 896

Professôres da Faculdade de Medidna
-Doença.3 Infecciosa� e Parasitár"as-

-EXAMES DE SAÚDE--:-
CO!lsultório; rrenente S!1veira, 1.5

- Fone 2405
Horár'o: 15 às 18 h',ras

SaIa 103

PR,OTEJl seus
"

OL�OS
!J ,.

use óculos
belT! adoptados,

\ .

oténde.nos com exatidão
, suo receito de óculos'

,

ÓTICA ESP�CIAlIZADA
,MODERNO lABORATÓRI J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tene t r Ib rt (jo s, represent t
ante da Folída Militar de Estado /de�: Santa Catarina

,

,� ,

, �,

pronunciada a 5 de junho de 1965
(

/, _j
\'DISCOS

Recomendamos aos a-pre
cíadores d= Ja,�z. \

I

Rcslnha de Valfnça
REVO, 1DhI,Y - LUIZ;

AlR--�T;RJ'NG

,'D'sco �(S bons, pois é
edíta+o pele 'Já co-isagrarto
L'lh <\rn'st"c -g,

,

Hello, r'o:ly r a ea "egorta
je Jazz, �a'1;lO'l� o Gra'1d�
Prêmio de 64, (la Acade
mia 'e D's�o da Fra'1"a,
ter do também covsegutdo
vários prêmios '"'os BE UI]
Este Lp:* com Ir atriz orígi
nal ela K01PP, é cUstr'bui"la
no B�asl1 pCI? g;:-ava:iora
MOI",a-fjbo, 0')[1,<-1-0' S"U in

térprete [ljEn""'�a, comentá
rios -, c31'+,('r r11'> q;f''lrõe
;sabar'to, pists"'sta vi-rtuo-'

so, ,�"ís iI;:n'1�1'''(,'-g' é o 'Ou

ro !"PJr"'sO·"'t:;n�.L.a õe 1TI11Sf
css no p!'("i1'J ,-a'72', HelIo
Dollv -Its "O_p a LO"1g 'Ti
me, f'2Ú "s m-'1-1,01""13 f2,iyas
da face (1\) P-,:y I !.D0k Me
Over - 4 "-{'5S 1''', nuirl a

Drf9.,,,,, a ! ......
.t. o·t! t_/": .. ;,,, To

1)0 I" SC'" "",,- CO'21pleta'11
êste lado,

A víolorrísta
.

Rosinha .de

Valença, fc.i contra taôa pe
la EUqmta norte-amert
�a�a, r;apitol, »ara a feitu'
ra de uma séríe de Lp'!,
\1:a'8 11m êxito' alcançado
pela bossa neva no ex

+eror.

X 'X x-

,"}� ('VH,g,:.i ps ers.
R",cebemrs os s��1.11rt€s

':.,ps da, grav�c1"ra 0138:' VI
TA, 'A JUVENTUDE ....::.., é
,"

" ,
11m nIicrosSl!Ilco des'fi-na:r'lG
1 j:u.'Venil:Ude: C0!l10' fris,s, à
''1?, CR'\)a CO;n'1 Renato e

j<>l'S ,B!JJtres C!l ryS -:-' (;an�o
"Jrá Fi"1;g.jr _ Querida: ,Gi
'a - TTr'lmEr'leira: são ';'IS

''Uplhores fa,ixas, Tt"ilia
-

Oé

"':To'!:' - Novo L-p..da .)1'

'1uPstra :8r9.<I>;lpira de E.�
'Pt.'l\�nlos, que 'r<net,e os

pyitO'l a"teriores, própri,o
'Jara dançar.

A fqce ,(1'1) a"':"8 com

uma sérip fip ''''''''''1;"8.S C8:n

solrs do t�(l�IY'''''''''', orvJe
Arr->8trrrO' ,r'",'- "'A, brasa
con' o 1';'''l

..

·'\''''t,,gI
]lfr';>,i('�" fn·•tr<:: To T,'U

Get Jealouz e Moam Riyer.

Mais Ternas Para Jovem
\ 3namorados - E' u� 10íl

q-a quraçãJo da CBS onde
encontramos a conhecidir.
sima o.rquestra de perey
Fáith.

'

w- _ --------------___.---------

11\ ,..,I .•
.. _-'"

, ;1

li" I

R.rf!btrr de marcas patentes de inyell"
;ãr· flcrr {Y ((,l'Y)(TI>l':ll-�; ittulo� fIe r!stabeleçi-
m.ento i'nsíO'nia� frases de propnganua e mar

::.a� de f'xportacÕp.8.
. �nA Tenentr Silveira, 29 1
S::Jl� � - A1t()�, rlé'l C<1�::l Nair

!lnnnh: (,�i"'{<, P()�téll q7 - 'Ffl'lfi

8.flds j
Floria
�012

,,.
, .

V"nrj" <;e, óH,' <l �11�('<lró:l C(Wn m"'fYni-l';"a rE'sldl\n�i!) em
,

,

f"!",...", ...i .... "C' �""'1,.... �P""r'l., .9n1"fYxi�!'Idfl!l"'p.l1t,e rl� r:;n ,......H .,....,�ttOS

1UF.'C"3dos, T::-s.tar no local �om 3, sra. Vva. ,Toão Assis.
�

l�"1�bprto f7ernay
C"R.lJRmAO DEl\.'TISTA

IMPIA"TTE E TRANSPLANTE DE DENTES
Delltist,eria On'!l'atórla pelo si.stl'roa de alta rotação

. ('ll''I'a1iamento !n�()lor)
PRóTESE FIXA E MOVEI.

EXCLUSIVAMFNTE COM HORA MARCADA
Das 13 às i9 horas

Edif:ció Julieta conjunto de salas 203
Rua Jeronimo Coelho, 325

-EDITAL
JUÍZO DE D�R1EI'li'O DA
VARA DOS Ff2:Jl:TOS, DA
FAZENDA :?"ÚlBU-CA]E A
CIDENTES DO TRABALHO
DA COMA"<,DA DE FlLO-

RlfANúPOLIS

área de trezentos e ses

senta metros quadradr.s
,

(360m2) sendo doze me

,tros dê frente à uma Ser-

vidão; ao norte. fundos,'
extrema com

-

propriedade
de sr. João Magalhães' da

Silv'a; ao leste, lado do
\
EDJ.fT,&.L DE m'E/1(JAO COM
O PlItAZO n� '1!.'EINTA

'(30) mAS

\ O Doutor DALMO BAS

TOS S!LVA, Juiz tle Di

reito, em exel:c�cio na

Vars, dos Feitos ela Fa

zenda ' Públir'a e Aciden
tes do Traba lho da Co

mairca de Florianópolis,
Capital do Estado de
Santa Catarina, na for
má da- lei. etc.

IU[1'ar de costume. Dado e

P�SStV;o nesta cIdade dr.

Fl,or1"nf,polis, a0S vinte €'

FA'7. PAnv;�, a hy1cs Q::te nove (lias do mês ..1e mar-'
o prOseYlt� f.,",ih11 de Ci�l- ço do ano oe mil novecen
çii.o virem ou (la12 co'�hpcl- \ .tos e sess'enta e cinco. Eu,
mento tiverem que p,Jr' (Edson de :[\-foura Ferro)
parte de or�Jl.vo A1TTô.JIO Escrivão vitalícIo, sub.scre
NUNR.S, bl"asi1pi,,.o casado, vi.
rt:'lsi,-1�n·.. to p r1(\mi"n��ro à

,F,t; � ,?cn,' si,o,
fc_� r:quprl-

n�U""0 'P.II"'T()F STT,lIA
J1Jliz de ,Direito, em exerCI

cioeln uma

com a

MARINHEIROS DO

BRASIL,

Em nome' do Excelentís
simo Senhor Coronel Elví
dia Petters, dígnissímo Co

mar'dante Geral ca Polícia

Mil'tar, do 'Estado de San

ta Jatarina aqui estou pa
ra saudar a nossa Glcriosa
e I'ltré,pida Marinha de

Guerra, no' transcurso 10

10: Csntenárto da Batal�i
Naval de Riachuslo.

Escrevemos, sem duvida,
à 11 de junho de 1965, por
tanto há pàtieamente um

SéCl11o, um, dos ,feitos ma-s

brilha-ites da nossa histó
ria Dão só pela ínexcedí
vel bravura revelada pelos
nossos marujos, como taro

bém nela, sua importância
estr il,lég�cá; que

-

nos deu"

com' se11 :':esfecho,' a pr�
oor-df'tâ"'cia na Luta, contra
o dj+arlor Solano Lopes e G

pre,lomínio', em" águas, da

Pàr�)1 ã. 'e Paraguai.
Todos, nós que' sentimG,g

em possas' corações,
.

est.a

cha ina de puro. idea\ e :ie

,amnt sincero e desinterr,s

sado à Pátria, a' (lne cha-'
mamos de patriot;smo, som

tim"l�"os vibrar de emacão

e ufa'1ia, ar>te ,a lemhran

ça dos feitos dos nossos

guerreiros, na memorável

Batalha de Ríachuelo, mo ro baluarte da vitória, e coração dos brasíleiros, ca

tivo de incentivo e orgu- , autor .da memorável frase: -mo um exemplo de heroís
lho para todos nós brastleí "O BRASIL ESPERA QUE mo

, e, de brayura aos nas-
ros, por constituir-se não CAD.A< UM CUMPRA O sos soldados.
só num exemplo de herois ' SEU DEVER" símbolo de A êstes heróis, que há
mo e bravura, a ser segui- .altívez e fírmesa ante a cem anos atrás, cumprindo
'o por todos nós, mais so- Batalha. o dever, entregaram seu

bretudo numa fo: te ínesgo Por outro' lado, não, pou- sangue, -em holocausto a

tável 'de moral varoml,. cos foram aquêles, que tom Pátria extremada, renda-

que há de ser por todo o baram no cumprímento do mos nêste mo�ento, do
\

sempre, refúgio' sublime -:',Ever, como 0 Imperial Ma fundo de 1'l,OSSOS corações
de todos aquêles que se rinbeilI'o MaTcílio Dias, Pe- nossa lTOnlema)Q1em, como

encontrarem no mcmen- "dro- ATjjo iSO e Greenrhalgh, preíte 'de gratidão, e.de
to ge defender a Pátria. que ael'el]Tder'8ir� .até a mor glória,
Ríachuelo, a rr.aís bela te o Paw1'11lw(I) :'N:a,cio:nal 1m: A êles. que ícom o sacrí-

página de nossa história pedindo 'até o úlbímo alen- fício sunremo de 'suas' vi
escrita com íntrrpídez e to, que a Pandeira-Aurrver -das. for+aram, a, vltórra hra
bravura�pelos 1"O,30S ante- de, fÔSS8' arriada do mas- sileira, ass=surando a Uni'

passados, cO"1stYui _para tro 'de seu navío. daz'e da P:,trfa; � .a Marl
nós hoje, um acêrto flsplen 'Entre,ta"to, 0_ sacrttícío nha .. de Gu,erra ,onde sé
de+te e varonil , da hístó- dessas vida� trnotaeas a Pá 'constata que, além dé ber
ría da nossa glcrosa Mari tria não foi pro, vão, pois ."0 ele irll'>'lis: é, 11]11a 'faria
nha de, Guerra. o" E'Yf'mnlo sublime e 'lúmi- (lI'> I''l,.,.",tl'>r''''· a: "h::r"á: Q'fa-
Recordá-la é enaltecer "rioso le!!,,'ado, pelos nossos ')!;idão do oomando e dos

a lembra=ça de todos aquê, ,Heróis ,de Riâc-huelo, ficou'

les, qu� "'ela participaram i.rí:t::mgivel 'uar.a' a pàot,eri
e que com o' sac"ifício sà- "dade, e' .sempre{ dentro do
grado 'do dever, 'l,;ga'ram às
Arma::; 'do Brasil. ,mi.s imor
re('louras t.ractiçõe<', Que Uh

glorifi,cam até nc-,sns dias,'
Muitos .foram 1"8 que ele

distinQuirHl11 so'wemanei- '

ra, nf'sta memor" vel cam

na"'ha entre os 1tmis, :)
A 1mh'a" tI'> 'ji'r !\NCTSCO

MANOEL BARRORO, il1tré
nir10 Con1un(l,ante da Es

quadra Brasi.leira" verdadei

com"one,..,te" da
M:'litar CIG

.

E§tar&0
ta Catarina'. i

Prliciá
de 'San-

,LIRA TE�US CLUBE
c O M U 1't I C AC Ã O

A Diretoria do LIR.A TENTS CLUBE. comunica aos

senhores associados que, a partir do dia 15 do corren·

te,' f'lrá a entrega na Secretp1'Ía, ctn Clube, dos Ti_tulos pa

,trimoniais aos sócios proprietários que, estiverem qui
tes com ii ,Tesouraria e com o cadastro social em ordem.

Agradecemos

.... - .. -----.......,_"..._---- .._----�,----------� --p-

A

Marav!,lhas da Técnka e da fulfura

PROG�AMA DO M'(tS DE, nJNHO
11 - Sexta-feira - 13AU...E COMEMORATIVO 'A BA-
TALHA DO RIACHOELHO

-

26 � Sáhado _.:.. ("ALMA SERTANEJA" 'CBAILÉ DE
SÃO JOÃO)

,

(Continuação)

Tomamos de um mapa
do centrá da cidade e em

poúco tempo estavamos

com o roteiro tr'1çado e o

pé na estrada, rumo aos ob

jetivos. O que vimos". ) Foi
a visão �urpreendente da

'mais falada igreja do mun

do 'a Notre Dame de P'uis,
,Ç):

. •

.logo ao dobrar a "esq\l,ma

de SB,ínt Michel, na conflu

ência do boulevard Saint

'Gérmain c'om as margens
'do rio Sena. ,A visão é sur

preendente para quem se

defronta momentaneamen
te com algo do que
sem'ore ouvimos falar. Si-

'tuac1a nullV3. ilha, aó largo I
,

I

'do Tio 'Sena, a focosa "ilha

da cidade", com um dos,

bracos do Sena a lhe ba

nhar os 1)és, a Notre Dame
-

I

efgue·se, com suas duas

tôrres coloss'lis, dominan

do completamente tôda a

paisagem e mostranli!o-nos'

tôda a sua 'beleza, com suás

três portas ma�estosas, que
são verdadeÍras obras pri
mas'de 'ltte e encanto. IA

frente da igreja existe uma

área. bem g�ande, destina

da a estacionamentos, de

manei.ra qllle ci coniunto to

do dêste monumento nos

nos impressiona bastante e

qllase nos ext'lsia. Entra

mos, e lá por dentro a be·
leza a,inda é maior. Com
seus vitrais e suas, rosaceas

pela claridade do sol, com

suas tres alamedas inter�
n'iS 'e o seu altar magesto
so, ela se impõe como das
:mais belas e nos turba o

olhar atônito e curioso, Pq
demos bater ótimos slides

'de todos êstes lugares, e

tudo I i§to levamos conosco

par:;t aí vocês verem quan
ta ,beleza e quanta riqueza.
A's margens do Sena, todo
e constantemente cortado

tas pontes, é incompará,zei
e pode-se dizer que sem o

Sena P8,ris não era. nada. E'

<? 'Sena que dá "Ilda a esta
�idac1,e e eP1uresta 3 tudo
uns tons de noesia; é ele a

seiva viva dêste povo que o

contempla e passa horas e

horas, às suas margens,
pens�tivo· e cal<:tdo. Uma in·
f;ni,d.� rie de nei"�n,!s vimos
'''>'l'!fp .�esm� at..ft'.lde.
Nêc:se mesmo dia, na mes·

..

- .,,.t��,, :

':ma Ilha .da., mdade, pvdemos
' \!

visitar 'patácio ; da .. JÚ$ti"'�
-'c i 1/: ,".

,- .. ,' ";

ça e o mercado das flôres,'
onde vimos as flôres mais

bonitas que se rode ima

ginar,. Também batemos de

tudo isto slides, 1)ara ve

rem
.

como estám JS procu-
'Tando levar o m1.'ndo parJ3.

aí, para que VOCfS possam
ver também; bas'�a dizer

que já temos conoSCO, re

velados, perto de 100 slides

e 6 filmes ele 8mnI. todos

coloridos, e que neste pro

jetor que j� armei, ficarão

maravilhosos.
De metrô, depo',s, fomos

para. outras band2.s. E ago-'
ra o que viamos e'na o palá·
ciQ :formIdável do 'LouVre,

" "
monstruoso e_ il'l'lpo.ne�te, , C A SAS. ' "

'

com os seus tres 0avl1hoes,' CON.TÚNTÓ RÉSIDENCIAL DA CATXA'ECONÔMICA -

um central, dois lateráis, e'" ESTREI'PO'- Rua Vereador,Batista pereirá -,Casa de

o seu jardim de :frente, do- '.'material Som 3 qU'1rtos é demais dependênci�'S � Valor:
minando o panora'na.

1lII,
'Cr$ 7.080.000

Chega:se ao LO'lvre e é ,,. RUA SÃO J(i)RGE

!lIgo de sobrenattl,ral: mão,
somente pelo LOlil"re, mas':'" 'óTIMA OPORTUNIDADE NO 'ESTRElTo
Dela visão p",norâ'nira que � Casa ,ele· al'venaràa no Estreito - 'à Rua ;'Santds Sarlliva,
temos de' todo o ambiente. • '46 - 'Em "frente ao' Clube 6 c.e Janeiro. -'- Construção es

merada, contAndo 3 �uartos :_ 2 ,salas _:_ ,coz>'illha _:_ ba
• "l1h8iro aomp'leto - quarto de emp!l:egadá - gai'hge de

• material aO lado, 'Pagamento' à vista ou facilitado.
difícil a descrição, Começa .iii RUA MONSENHOR ,TOPP 54 (Centro)
o Louvre imp0nente e ma- III Proximo a 'l'0dov:iárfa, casa com '1mplo Liv'ing (52m2) � ,

pestoso, c;m seu ,Jardim _ quart@s
.

- cozinha - banhEMo COmpleto é área de ser·

verde e vasto. vinr1.o logo a- v1ços. A'rea t.otal da caSa 154m2. Otima� Gonstruçãíe,' rua
pós o arco de tri'mfo do _ ha:nauila e próxima 'de todo cOrilérciô, 'Terreno: -com

Carroussel, um 'pequeno ar- '_ 300m2;
co sustenl;ando ur'1a espé-
cie de Biga puxac'a a qava- _
los no seu tôpo'" seg1il�do _
logo depois pelo lnfindável ll1.l
jardim das Twlherias, com �

o paláciO das Tulherias la- �
teralmelilte e suas i=lltíssi- ali
mas árvores, tôda'S desga- li'

lhadas nesta época fria de _
invern3':- Termi�a êste 'jar- !1Zl
dim num enorme nortão de �

'grad!,!s pretas com dois 'Por· _
�õe� 18;te��1r:;ente, qU�t sus· ,IIen am ln._as escu 'Iras

!<!!!
em pedra branca, na sua PJ
parte superior, drndo êste �
portão para a fantástica ti11
praca da Concórd'a, ondf;1 �
se enme um obeli<;co b9.s- _
tante alio e todo, gravado _'00m orn8,rnentos rlouradós,
sendo aí o lugar onde o reis •
IJuiz XVI e Maria Antonie, I11III
ta. foram degolados e mor" JIII

tos nela novo, nR suá' ira •
enón'f!8 contra os esb.'lnja- •mentos e a ab!lst"nca 'des·

ll!II
tes reis. Cercam êste obelis- ,
co, fazendo parte da' práça ,da Concórdia, dois chafari· •

Imprêsa Editora "0 ESTADO" ltds,
Rua Conselheiro Mafra 160 -- TeJ. 3022 - .Caíxa 'Pos�
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ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA

Cr$,50 (A DIREÇãO NãO SE RESPO�SABILIZA ,

PE

LQS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ,ASSI

NADOS).

" ,

o p O' 'R TU N IDA D E S

'E uma visão i:nt ,rminável
de coisas lindas q:1e vemos;
de tal forma que se torna

MORRO 'DO GERALDO'
'i'.. Rua Dr, Odilon Ga:llotti - Temos duas casas -gemina·
das de madeira. - Preço facilitado.

CONSELHEIRO MAFRA
Casa para negócio, na ruJ3. Conselheiro Mafra, 132, ao la
do da antip;a redação do jornal A VERDADE, Casa de
7x18tn em terreno de 7x46 m. Ponto excelente !,ara ,ne

gÓCio .. DGpendências: 3 ,quartos - 3 sal<.lS - cozinha -

,banheiro - dispensa e 2 quartos no sótão. Preço bási-,
co Cr$. 12.000.000.

GASA NA TRINDADE

Três (3) casas nova& de madeira, bem' conservadas -

Desocupação il'necÜata -' por apenas' 6 milhões '(as
L·es). -- Aceito' oferta para cad'1 casa em "particular. -
Ver na Rua Antônio Carlos Ferreira 40, Bairro da Pe
nitenciária - Trindade.
Casa' de tijolos, terdnb 20mts. de frente, Rua Max de

Souza, 740 - Coqueiros, Preço especÍ'l! -:- 2,200.000.
I

CASA BAIRRO SÃO JOÃO
SALAS no Super M-eTcado (Mercac1inho)· elo Estreito,
com frente à \Rua CeI. Pedro Demoro. 2 salas para Or

ganização Comercial.
BOX a venda Supe'r Mercado �Rodoviári'l) .

zes <lue tr�zem -'3,0 local um
::1l'lU8f!t.Cl .9!lr'1d:"vel A de he1Y'
p<::tp.r, Um UOlli:O rnais late
r8h.,..,�,.,j-e h4 9 p,.",,,,,,, da CO"
p,rSrrl.i3: do outro lado
Sena vê-se o préà!o monu·

mental da AssemrléiJ3. de
Paris, em estilo vrego,· to·
do sustentádo 'Por co'oss'1is

•
Na .rU!l, Almirante Lamego n.o 252 Com 45 metros·_de frente e fundOS para o mar, com 1.040 m2 e equí-

'��alente a' tres lotes espetacull'lres. .,
ESTREITO - Na, Avenida Sa:p.ta Catarina, lote de ter- •
rena de 10 por 40 metros de f�dos, o melhor lote no I11III
Balneário.

,
,.

ESTRÉITO _' Rua 'Professora Antonieta de Barros, •
lote com 207 m2. Otima 10CJ3.lização no Bairro Nossa l1li
Senhora de Fátima.'

. I
,

-

'pi

ERmEITO -' Lotes de te:rrenos a partir de Cr$ .... •
_500 000 e em até 40 pr�stações. Lugar de grande valo· •rizaGão.
PONTA DO LEAL - ESTREITO - Lote de esquina •
com 12 metros Ila, Rua Casemiro de Abreu e 30 me

tros p'lra a Rua, Tobias Barreto - Magnífico terreno
- Bem plano..

',RUA SÃO CRISTóVÃO - COQUEIROS - Um lote de

morro com pro-prie" ade da

Sra. Antonieta _ da Silva
de grr-mdes emba:rclv�ões, ti

t
• ramns, t"lmbém, slides es-

Lopp,s e ao Oes e, rumo �
peta�ulares, A beleza do rio

estrada g€ral, com ,terras Sena é intgua.1ável! _ Cor
ele Am�lia Silva. Feita a

tando Paris de ponta a
justificação da posse, foi pont'a, com ,suas águas ver-
a mesma 'Julgada proceden- des e agitadas, com suas
te por sentença, E por isso lànchfls e seus jardins late.
é passado o present� eGli-. rais, com suas escadarias
.tal, que será publicado na laterais e suas cento e tan
forma da l.ei e fixado no

TERRENOS

"

•
terreno com 20 'metros de frente e 10;50 de fundos na •

" ,
rua São' Cr:istovão - Bem perto da Tôrre da Varig, •
- Opor.tunidarle 6tima.
BOM ABRIGO __:. Area de 300m2 com 10m de frente. ,.
PróKimo ao bar da Praia de Bom :Abrigo Rua, Itape- •
��1'E :a�R�,ENOL�� n�o�io DO GER.ALDO

. _-.
Lote de 20 metro� de frente por 18, de fundos. PreGo •
de ocasião. •Lote de �r1"eno em Brasília à 800 metros do Pa�

I11III
lácio Alvorada. .,
LOTEJ)ME'N'TO nÇt Lagoa da Conceição - 1.000.000 em •20 pa?'amentos.
T�'Q,'PliJNO com 360m2 no Bairro de Santo Antônio em •
B�:Trei;l)s. por apenas 600 mil cruzeiros, •
El'v'Ç SANTOS - Um 6timo terreno próxI'mo a Gôlq-· I11III
nia de Férias do SESC.' li'
NO B.ATF.FD 'T:ARUMA - Alto da Rua 15 de Novern- •
lira em Curitiba. --, ótimo 10te com 360m2. Neg<;íCio •df! oc�sião.

' '

R:ntl"e Cmitiha e' São José dos Pinhais, 6timo lote ,de _
terreno com' 432m2. ll!I
No B8.iro Bom Abrigo, um lote ele 12m,ts, de frente l1li

no'" 44 de' f1melos, Próximo a prai�l. A vistà ou fucili- •
"'"

tado. •)'T". 'l?llg, .T.0<:é Uns do 'P,Pp:o. no Ba:i.rFo B0D1 Abrio'o
I11III

ótimo nef!ócio para loteamento. pJ;ente 30 metros com .,
100 de fundos.· 'Terreno limpo e já dema;Gado. Negó- •
C!I') urgente' e de ocasião.

,
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penou o Figueirense pa

'a 'levar de vencida o v:l

untário Guarani, [Ia

ugna de fundo de ante

ontem, 'quando' foi dado an

damento ao Campeonato

ua la. Zona. O alvinegro
marcou o, ponto inaugural
mas, chegou a estar: jier
dendo por 2 x 1, tendo, POS

últimos minutos obtido os

tentos que o levaram a es

, ,
trear vítor.uso no certame

I

Bom desenrolar teve

peleja, com o F';gueire�ls,c
buscando o acêrto elas suas

linhas, o que só veio a dar

se na segunda'metade do
------------------------,-------------------------------- ----

I

a "B\1gre", pode-se: dizer que
embora levando a )))ior, .roí
grande em todo () transcur
so ,ti" pugna, revelando 80

bretudo muita "!!:,\rra" e
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a. cidade tev'e seguimento
a !lioite de sexta-feira,
m o desdobramento de

�is uma, rodada dupla.
Na partida preliminar. re

'zou-se' m:;üs um clá,.ssico
cidade, ';pr9tagól!izanc�('
equipes elo Painéiras ' lO:

Cs,ravana dô Ar.

,'l'um atônitos 'os

do Paineiras.
Metropbl 2 x 1 Barro Bran
co,TOdavia, ,a maior c.'üego

. ria dos jogadores do Pai�

ap'}!k'edentes das Chi.,.., ,1'l.elras",s.3. féz �enti� ÍlQ ?�l_;�,
1isqutttltã'S l'econ1§.íGã;� -" sar�jcs"·lft�rl:tt'O'S-'�a �n.��
m um 'grande espetácl:Jo tagem foi sendo descoma'...·
is o P�inciras apl'esenta- 00. iglJalada e post�l'ior
-se com um ponto nega mente supel.'ada pli'la equ,-

0, resultado de um em- pe capitaneada por Erico.
te inesperado clia'nte .d� . 6 'x 3, foi· n resultado fi.·

'quando o líder :isolado
ocaiuva. enquanto ,que o noI, num· match onde' a. .

aravana do Ar, somava:· discipli.na 'mais uma vez, se

ois pontos em seu paGEi,- fêz· sentir em todo 'o seu

, devido a um resulta.do ,transcurso, facilif.ancio as

dV�'bO frente. ao CartoJas. sim atarefa' do ál':6iti'o.

Com l1,1ais uma rodada

dupla. prosspguil'á esta noi

te, o campeonato do f'l

tebol de salão 'da ciclarlC!

ip.victo até a�:nü, o Doze de

A<;;;ô::to, lOsta':á , colo�an:"o

Em jô tais. condiçÕeS d:
"""1'.e 'ele unl advers",'.'iQ cc: �

Estll,riam, portanto, em

ta, vice líder e terceiro

bcado, diRtanciado app.-·
a'l um ponto.
O prélio desenvolveu-se

Alberto, fri o �rtiIhe'to
da ·noite com trps gO!3,
com Erico e Barnes, comple·
tando o marcador ])ar51 0S

vencedores.

mais Y')°rip'osos: o I'1.::'ush'J-

�1.
A eQllipe Dezi,sta, dirigI-·

da tecnicamente POI' Rozen
do Lima, m"l.fCOU at$ aqd;'
31 golg e sbfr::u RDenas 1:

........_._,_"""'.....,..............._.,��........_.,_��_.;....""-_-__,..,....,.-.... ,........__._.__-J-_._, ....- ..

'tINTAS SHER

WIN WILLIAMS

50% DE DESCON

TO EM TODA LI

NHA

entusiasmo,
A primeira' Çltau<t da 1'.1-

-ra finalizou com nm ten

to para cada lado, mai can

do Adir para (l alvraegro e

Ba!'l1ei, para o tricolor. N')

período final, aos 8 minu

tos. Tulo Cavallazzl, ap-is
passar por Valér�o arrerna
ta Toni no c'j'1to direito,
desempatando a ll13:eia, pa
ra Paulista no f1r;al alcan

çar os tentes que cornple
taram o score, Túdós os

tentes foram de f':itura
ma gístral, e, quando, o SGO

re era, de 2'\X 1 Cp.e';fc0 de
"·b'ciele-f.a'" mandou na tra

ve o balão de �O'1rC.

Destaque para 8,5. atua

cõcs d,:: vV8rlt&r, Zczjnho
Adír, Paulista, Ç8etano.e
César, elJtre os' alvinegros
e. Geta, Pepino, Elmo,. Ni-

, valdo, Acá,'3io '" Iicl'ner 'en
tr ; os bugrincs J!jcr:ly., 1JCl.:
co empenhar'o, mas 's:e�uro
e Marreco, ;Adailto:'1' e.1-Loh
m"yer eSfOTçadJR. Valér:o
e Bira fracos·" os õem8's

cO'm ,altos e bRíXOS '1iTé,;hor
honem mil campO' Pspino.
1fa ôire<;,ãá do nutch fULl

cionou o sr. Virgílio Jorse,
que nào eOlvençeu, de. ve?:

que apl'eS":lt'OU lTI1llt,JS er

ros, dos (j'.;aiil o lpais gra
ve co';srJ';t:i iJ a l:ã1:J C(;l1eps

são de Ll:1 [1 :nal úar;;, o

Gl'ar!1 ni, pcis fo;i ciar·:: e

indiscutível :)' tJquel C0ére

tido por \Valter', dé u;n

chute �lc Aeácn

Os qua'i':"3 fJrnlaram,:li> do que roí mais

sim: ratorss acima apontados.
.FIGU:s:rm�TS}i� -� .r.:),�(:!y. Enio e Paulinho, êste

Marreco, VaI rio, Adailtnn e de cabeça, assinalaram os.

Walter; Lohmeyer e Zêzí- tentos ,aos 12 e 14 mínu-
r hcá 'A 'Ir. Paulista, :::;a2- tos do segundo período.
tar-o e Bira (César), Valores destacados: Car-

GUAE,ANI· -- G.:-te; Wíl- linhos,· 'Cel:lalos, Nanem,

Dirigfu o encontro com

trabalho aceitável o Sr. m

lo Silva, E os quadros a

presentaram as rormaçêes
q"e seguem:
SAO PAULO

mar (.Jcrge), Elmo, Pf.�ino'
e Ca"!heto; :�;Ya�clo e Acá
cto ; Roldão. Tilin C8. vallaa
zi, Parnei e,Antônia: Ce.rm
los.

PRELIlVUNAR: VITORIA
DO SÃO, PAULO .�

'<

São' Paulo e Atlétieo to
'rarn os protagonistas da

pRrtici'à preltrninar, : tam-.

bém .r/'l!da p_"lo: certame,
fa;'le1100 os �;ois e.·1.lb�� �l1a8

',€str-6i?:.s r o C,l!�peQtÍ9J,Q.·
P.art''''a muito 'rnouóto

na, corri as duas e;:'juiJ;Jes
apresentando i' mats .dereí
tcs elo f!H9 �irtll(l(.l., o . tri-:
colar elo Estreito' il)1preôs
sior ou pela se'lucueia. de

pa"ses e1"tr- os sel:ts ',alo

ras, Dr'n�i:palmeI1te dá li
�h.a de fre"'te que teve em

R;bas sua f;guTa sai;en�'e,
mas a falta de fina!iz;tcão
e os erros "a defensi.va fo
rarri fatais. para o qliadro
at,lptkano (lue, cr>a!Jn'.l der
rotado po'r 2 x O. N:lo !l'QS-

tamos do
.
desempenho

sampaulino que mutto dei
xou a desejar: embora não

façaJTIics restriçõ�s quanto
ao mérito do triunf')' obtl-

.-,..... ---- . - ., .... --_:•._---

O campeonato catarinen
se de futçbol prosseguiu
anteontem, com o desdo-

,.� ----

br8mento (ias jogos que a- ZONA TRES - Carlos Ru-

'.'im:,senta'!'tHii.- 6!l &f}g'uiht>-5�,.na.u.x 2, x �"Tupy- . -

fes'lltados: ' M. Dias 2 x O Am€rica
ZONA UM - ·Sr.o Paulo" Atlético 3 x 2 Paysandu
X O Atl�tico Olímpico 1 x O Barroso

eonta com o ataque mais, 2 G 'C' 4 1 PI'Fi!!,uelrense 3 x xuarar 1 aXlaS x a meIras
PosiüvJ e a defesa me- .

ZONA DOI$ -- ComerCb- Baependi 3.x 3 Guarani
110� va�a(1a O Industrial
- � �'C '" •

'rio 1 x 1 Hercílio Luz ZONA QUATRO -- Int�l':;
por seu tUJ'no. que conta

lri1bituba l'x 2 Atlético O· nacional 2 ,x 2 Vasco da
com sómente três pontos r'<alnaperário U

pérdi "OS, desejará manter
Ferrovi.ário 2 x 2 GU8.tá.

Urussanga O x O Pr6spel"l.

gols, cOI:�titl!indo-::'se po:
tanto ElO', rspr2senj.ação que

tão n12g�lífica pcsição"-é
marc.har ctaí, 'pa:-a' a cla�"i

ficaç�o . tão al"siada e .3S-' '- '

_
, ------.

---

p8raàa por sua tOl'cida.'
,

Será tm1 coteje dos rn17.ls
equili.bril :!os, o,nde os düzis
tas vj� maior tar;mba e

categor:a de seus jogadores
le\,;a ul'na suave vantagrin
sôbre '0, SEU perigoso rival

desta noite:
No prélio de fundo, es�a

rão ,FlleJ:ando Cartola e

Bo�i[va, dol:8� entre 08

cinco 7f'%��� que rütam cl.�
sespera�m�nte para ���
manecer nas disputas f1�
nais (o certame.

,,:.,.;. ()3.r�01�. e. Bccaiúva� esti'i.o
.!li '_"_ _' .

- ,,_ 'i: �, \

classiflcad'ti's em 50 .. lu[?;ar
�omando em seus passivos
5 p.p.
Eis a att18! c;;:J;::sWcacáo d.)
C?lTI'D "Ol1f( to·:-
10. lugar - Cc;,;:, de Agós
to COF\ O \1.p
20. lugar - Paineiras, com
1 p.n,

30. 1112'0.1' -- Industria.l
com 3 p.p.
40. lugar � Caravàna do
Ar com 4 p.p.
50. lu�ar - Bocaiuva
Ca.rtola

.

com 5
.

p.p.
60. lugar - Cruzeiro com
6 p.p.
70. IU!"ar -- Bamerindus
cOJU 10 p.p.
80 lliP'ar -- Rrdoviário e

Juventus com 13 p.p.

Brasil invicto:
2 x O Sôbre a

A�emanha
./

A equipe do Brasil, efe

tuando seu segundo ,com,.., I

promisso em 65, consegui;,;
anteont�m, no Maracanã.,
derrotar. a seleção qa Ale ..

manha pelo scare de 2 x O,
�ols dei pelé e Flávio. /1-
IiÍ.anhã o onze "auri-verde
énfrerítará a seleção 'da Ar
gentiJ.1a, .. "

." " �.� ,: ,#

S!l.l"ta, Cruz 4 x 2 Peri
Nevada :3 x 2 Guaran,i.

Notíciá das mais ausp�
ciosas p8,:-� os martirie�li
nos foi a ,'cIta de Aze,veôo
Vieira. DSS�8 . há muito

tempo a�'�s1'? GO do rem:),

rrsolveu a'ceitar o convite
feito pelo presirl'CrtB 'do
Mal'tin.elU, l'la -'0:11 Vilella,
e, ac'or�

.

;;:OS80 adiantar

e

que já esta semana Vieira
estará em atividades ,no
MartinePi Essa inf0rJra.

ção presto1l-me o pres'.'ien
te martinclino, dizendt a

inda que Vieira ficará

responsáve1 pelo galpiio e,

talvez, co.·no técnJ% ele CIll

be, faltando apenas ·-:s, re
toques, finnis pam i.3S0.

Não re,i;;), dúvldf� ,que
foi mais um tento lavrnqo
pelo Nar'J21 que, P�() �ura ar

mar para êste an�) uma !)O
derosa eCJillpe cap;lZ :ie le

var de' v:.'lta narq .} pavi
lhão madil·,flino o galar
dão' máxim() do r'"11\O !a

tarinense 'Co�l' eCcQor pro
fundo do '::8lTIO e \linda, por
cima um gra:pde c'arpiníei
ro,' Vieira triltá c'yh seu

retôrno en�Ji'n:é<; 'jenefíci0s

para o ClU!K da ':lla Joào

Pinto.

o. MAR,!,T�mLT 1

ADQTJIR;:U VIvIA LANCHA

__________� 4

PARA TReI�AMENT0

Conver'nnd0 com �:arbal

Vilela, fúi :;abec1,)!' Q1\0 o

C.N:F. Martinelli Cj11Wl'OU
um:3J lanc;la pa!'i\,
mpnt·o ·'as s'!as gual'ni,�;je.c;
o_ne de· ... ·' V::'i '1' r: .lJ:;ráó a '8.S

s:stêl1cia te':n��.1 ;le 1\,l,evp

elo Vieira. A lanet.;1' st.�un

do d€cl&.ra(;õ�s ,do prEsi
d'ente marhneano, encon

tra-se ,"pt perfeitas c<ll1di

ções e cust.ou ao clube . a

imporrâncm je dOI11 mi
lhões de ,:mz.eiros. :'�ell

mente tive .. a oportunidade
de've� '1' t�i'Jrid:.. lancha P

ela tem condiçõE'3 de ser

de bastante valia parll- o

Martinelli. Vai aSÚll Vi�e-
1:1 ceixande> na súa gestà?
r,m lastro de verdadeira ba
talha para d�ix.al· ? Marti

�.elli com um patrimônio
flutuante de mais .ie "in�
�r milhões de �rtl7.Cl1· s

Desta.que
-

sejf., I f",ii') pªrl:\ o

mentor mart::1dl�n()' que
cão mEde saerifirios E'm

aotar o se'J ;:.UDf ('<lm o

que há rI� nWlh'�r :l' ("pc·r
'" da "�:;0,)j,'4,':n ',I<::""rlr<t
sofrendo UE"a pequena o

posição, Na:,.hal Vilella tem
< ab!:do C..J :!'esponder it �j,n

fiança quo "hp dr,púsitnu .o.

!l aioria m;J.rt,inelina quau-

.
do da, ekção.

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

VENDEpSE, APA,RTAMEN;O
A 'Rua Anita, Garibalclil 83 - Preço

doe- ocasião. Tràfar com Adhemar Tolentino
nO' horafio' comàçilai a.rua9',eronb;no Coell}9:'�
1·B'

. :, '.'

"'''<;.
.

1��:. ,:: .

.�
,

Aearí €l ,EniQ, no vericc+or
e Luiz (�p€sar do "f�apgo'
do nrímetro tentc . Cjro,
Roberto Tico· Rib:;ts e Er

vário, no ,vepcido. 'Melhor
homem em campo:' .Hi)l8S.

-- Car1i-
rhos: Castão, Ce�alcs, � e

rem e Arnoldo: Ká Arí) e

E"[lo; Acarl, Arí (Paulír.bo)
lY.'�ál'jo e Osmar.

,ATLETICO - Luiz; Ciro
.:I:1i"ho e Roberto; Covas

e Tico; José, Ribas, E:va

ro e Ct sárío

Recebemos .. e agrudece-',
. mos o seguinte 'ofkio:

"Ço'1cárdia .� SC,' [unho
de ):965. �-',

Ilmo "sr, reda+or espnrti-
vo.·

-.

PJ,"Í:'zàdo- SenhcU::
\ta�emo"f'(JIs da pressnte

para l€\Vár ao cunlw.dn1en ..
to d.e V. S., �ue a. Dir�to··
ria ctesi-a Soc!8da;de flejta
em 21-4-65 e empo.c;sada
.Eln 10 -5-65.
constituída :

I'resi "enie de .Honra: Se
nador Attílio F')nt:�m!,

P.resir:le!'te : Dr. zoé' Sil
veira D'Avilla '

. Vice-Presidente: Dr. Ola
vo Rigon
Secretário GemI: Idir Nel
son Bonotto
10. Secretári.): HU'50 Alber

ficou assim

to Bernardi
20. Secretárfo:
Bernardi
Tesoureiro Ge':aI: Gi!El'lno
Anzapello

BOl1cn'ino

10. Tesourei!',,:
to Dozza
20. Tesoureiro: Cirilo

AlbE,r

U'I� jll de
.

()p,!�o"j· D!linoip4Q dOlllDollO�Ub:1 U aOlu i�)
Ia Ilii�lbll 00 1151' .

.

,
. ti,;:' <� •

.....

âraYana� lirm3G�·O-�SC na vice-linerâ9�a
o campeonato salonista,· com cai'acterÍstica de yer- Arbitragên1.�· corrata' de final do match um empü-

€ladeiro clássico com o C8,- Carlos Fulgraff. te.

ravana do Ar, despontando No out.ro cotejo da noit,a 3 x 3 ,·.foi a conta§if.'lTI
logo nos primeiros' mome Q. da, o Juventude .após' e"',Z<.f QUe esüJmpou o marc:lç!or

tos de 'luta com· dois golS ven(!en:do parcialmente fW psrdendo as�im rnals' vm

{�oni\ecut.iv{)s. que.· deix:.- Bamerinilus, penl1i�iu c o ponto cad.a equipe.:

João

melero.
30. Tesoureiro: Odacir 7.:on
·ta:' .

Kdjuntos: Elidio t.a·.lx, A

mélia P3isini
Orador: Dr. PerJ.rinho An

tÔ1,iO F,'urla;n
Patrono dos Dptns: R.oma-,
no Anselmo Fontana

)
DEPARTAl\ttENTO SOCIAL
E ESPORTES :!)E SALÃO

Diretor Executi'J'J: Dr. J0-

sé, Fprna>:dez
ASSESSORIAS: Eg-yd!�

Mpnaretto, lbano!"' :G';iz

Dozza

COt)a' Ivo Kleber, Frederi

co ROf!,'oski
OhurrascarIa:
dIcas de Mello , Ary Ciari

Wa1domiro

ni
Sede: Albino aZliatta , Il'i

peu Schreiner, Wc,lr1;1; SCh
reinflr
Clubinho: Alvari BUéon,
Zenil �o Ribeiro, Boc1:> !I(W,

ter.

'T'eatro: José Can.slo M8ier

Siró Zaratta, Moacir bó�io
�'pto. Fprnin irra: :;Jra s Arí
erre Maffini, Odi1a F. D'

Ayilla Gladys Rigon, $1'-
.

tas.. 'Nair Sette, qes�t, R.

dos' .Sa.'1tos.

Es�ol'tes: Dilson
Abel Ml1l1:nstto,
san Dalcanale,
C'live�ra.

M:=!.fflni
Dr. Uer-

!'11'''i\R'T'AMENTO DE

F:JTEBOL

Diretor Execut.ivo· Dr. Pe ..

c1r.hho Antô'1Ío FUl'lan
Membros: Claud:.) Marcon,
Ertson Francescon, Ivo Cor

réa, D!'. Paulo Corrêa. Hel

ga Berl"ardL Luiz Bianc:hi,
Eugênio Giotto, Noé Chi..:t·
mentti, Clari MUliaretto,
Francisco Dalla Costa, l\ü
rino Dalfovo, Ciro Cândi- (

do Octaviano Zand,nai,
Wald.ir de Bortoli.

DEPARTAMENTO
p.� 'J'RIMONIAL

Tu- Dirttor Executivo: Ivo Fre .

doriro Reich
)'tr,rnbros: Juracy I,

va, El1�tê11jO a?,"flat:-a. Pt".'!·�1·Ú

Zucchi. Albino Zan8.tta,
Sf.ro Zanatta, C�ementino

Turmera, RomualrJo Ko')·

Pc. Ernesto Chiament:j
Dl1rv8l Rodrigues He'1ri

que Kraker.

n-,;;p.I\!'?TAMENTO
M'?DF:;O

Dr. Gorso'1, Dalr.u"'ale,
Pc" Franklin Silveira

.

de
Er:um ..

. B'!:ELIOTECARIO

Niverson D. K. Vieir.a

Colhendo r'o enspjo, Firrna

mo-nos o.ntenciosamente.

Idir 1']plO;:I)'!1. l'l?O'lotto

Secrétário

Zoé S;!l7PÍl1;a D'Aviia
?residente

EstaHsfica do C�mpeonato
ft

1 "'N
.,'ft.,.::l "" b on��u Ci. L<' (I

Avaí 4 x Pc��s,: 1

Pala Ramos 1 x Tamandn.

ré 1
São Paulo 2 Xl'.:'· j�·c ()

Figuejrepse ,3 x GL,:,!·<t�:j

2

CLASSlFlCAÇAO POR

PONTOS PEM_DOS

10. lugar -- Avai, Figuei
rense e São 'Paulo, O.

20. lugar - Paula Ramos

e 'ramanqa:t;é, 1
30. l�ar _;_ Atlétlco e 1;'08
tal ,Telegráfico, 2

QOLEADORES
Cavallazzi (AvaD e Pau

lista (Figueirense) , com 2

go�s. �agério e Mirinho

(AvaÍ); Adir (Figneirense
Beto (Paula Ramos); Sa

b!!rá ,(Tamanda:t;él; 'Sar

nei, e 'rUlo Cavalla?:zt (Gua

ranO; Nazarildo (PQstal)
.e Enio e Paulinho (São
PaulD�, C.QID l gol,

PENALIDADE ,MAXIMA

go com o Postal, converteu

em gol.

ARQUEIROS VASADOS
.

Valmor (Postal) 4 vêzes
Geta (Guarani) 3 vêzes,\
Jo:::ely (Figueirense) e

Luiz (Atlético) 2 vézes; AI
\'2-TO· :Ava:D, Márcio (Pau
la Ra','1:::s) e Jaime (Ta-
mandaré) 1 vez. Arqueiro
:nvicto: Carlinhos' (Sáo
Paulo).

EXPULSÕES

Não se verificou

quatr� jogos acima.
nos

'. ARBITROS QUE
FUNCIONARAM

1 vez -- Gerson Demac
ria. Sil.vano Alvl's Dias.
Nilo Silva e Virgílio Jorge,

PROXIMOS JOGOS

(ia. feira ,- Avai x Ta
ma...,daré e Paula Ra'11os x

""í'ío Paulo - n"mi .... º'n _

x Fi.g,uelrense e

x �ostql Telegrá�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



't)sseguem
o centenã:riol'da.t:H'atalh

,

Prcsseguem em todo o

P2lS' as conismoraeõea ao
eg:1Ür'J.(ir�() da Batalha Na-

. f

vnl Ó) SU3ühuelo. Em Flo-
"'i�l1ó")olis h-ije ...i- Pa'estra,

" €"'1issoras locais, pelo
c. Sr, Dr. Nereu Cór

['5:1, Ministro do Trlbui'l'll
de C·-,ntas.

.

Amanhã _ 14 ,30 horas -

Entrega da taça ao barco
vencedor 'tia "Regata Oceâ-
nica".

'

15,00 horas - Entrega, de
prémios, no Salão N6bre

- .do COInlln�o do 50 Distrito:
Naval, aos Venoed0I'8S , do
concurso de. oomposlç6es,
críentado pela Secreta�
de Educação e Cultura do
�stado.-

nas emís-Palestra
SDras locais,
Sr. Deputado
Presidente d'l

pe.J bx..•o.

Ivo Sílvera,
,

Assembléia

Legislativa.:
,20�OO hora� - ,Recepção

- coquetel oferecias. pelo
EXmo, Sr. Governador à
Marinha de Guerra.

T D

Dia 10 Palestra, nas
emissora. 1 o c a 1 S,_ pelo'
Exmo. Sr. Desembargador"
Dr. Ivo Guilhon Pere1ra de
Mello,' Presidente, do Tri-
bunal de Justiça. I

20,00 horas - Jantar ofe
recido pelo.' Rotary-Club à
Marinha de Guerra.

Dia. 11 f},OO horas

Cerimônia de hasteamento
do Pavilhão Nacional, jun
to ao busto do Imperial
Marinheiro MarcV10 Dias,
na Éscoln de Aprendizes de

M::irin.l-}e�ros de Santa Ca-
.

tarína, Colocação de ' co

rôa de flóres pelos Com.e.n
dantes do 50 Distrito Naval '

e d� Escol?..
,

.

09,30 'horas -- Cerímôn'a
cívíco-milítar de inaugura
ção do busto-do AlmiranteFlüdan6poHs, (Terça ..Feira), 8 de Junho de lS()5

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

Argentinos
Fpolis.

Turistas'
Uruguaios em
Conforme havíamos, no- salões, do Querência Pala

tícíado, chegou sábado a -JC{! .

Hotel' foi oferecido aos

noite a esta Capital, a de- ilustres visitantes um Co-

lega(;ão do Uruguai e Ar- quetél, peh, Associação
ve'>.tina.. vwul� ela àtõ ativic Brastleira ,da Indústria de

dSdes 'turísticas nó Brasn'. Roteis _ Seção
.

de Santa

i .comitiva foi recepcio. Ca.tarjn�.

n-da 13,e10 Prefeito Vieira ONTEM S�ÉGUí;;DA FEI·

dq Rosa ,e nela Dr. Rui RoA, os tur�sta"" n"",l'mal.os

,Seares. Diretnr .Ex;ecutivo e. argentiqos . visitar'aro as

da . CàDEC, sen,d0. que no�
. práias , de. Jurerê; Ca�asviei

__
,
_'

'

__'_,_ _;.._".".;,.� __
'

_.- _,,__
.

__
,
__

,
-_.1,..-...

\

Confcccionanl"·se Flâmulas I'nforu'la,ções nestll' H -:-a
: ... ,'10111 OSlI1fHt iH; t�I.·1nll" -. "3022 ...

iltar�nha' Colabora Com Saúd.e P'úbH
ta: Vacinaç,ão Sabin- no

.

. Hospital Naval'
. o ,Comando do é, Pistri- Miní�tério da Saúde !'lO'
to Naval, em colábo�ção sentido 'ele, serem corlse.gui-

, com o Departarp,ento cí" o.as �ê:rca' de. 2,15.000 dcses
Saúde, Pública, COlocou os de vacira Sabin a fim' de

serv.iços do ltóspital N,g,. ill'uni.zar t.ôdà a pon�l,,�ão
vaI de FlorianópoliS na ar- J.nfa'nW d� Estado de S�
glll1ização moptadli }mr& ta Catarina.
atenddmento da população' ---7'--'---
infa,ntil' do Esta.do.· '

..

Assim, a partir (ia' o�
tem, às 0800 hotas foi !Iii- lI:
c'''d& a va;cinação S4B1N H!

n",5 crian,as de 3 mêses
até 4 anos dos bairros pr6-
ximos.
É mais urna demonstta

,�ão do perfeito - entrosa
menta das, autoridades fe
deral e estadm\l, na sálv'�

guf-J.l'da da saúde jnfantir.
Outrossim)'

I
o Comandei

do 5° Distrito Naval está

em entendimentos com .lO

ras e Morro das Pedras.

As 15 horas, visitaram o

Prefeito Vieira da, Rosa e

,o Diretor, da CODEC, Dr.

Rui Soares.
As 16 horas. visitaram o

Governador Celso Ramos,
dirigindo-se depois para a

Lagôa d� Conceição, aon

de lhes 'foi oferecido uma

ref'eir.ão típica.-
O program� dó qia de

hoje, terça feira é:p se- .

guinte: ,

08.,00 'hs. Passeio de

b"rco. pelas baías Norte e,

Sul.
10.30 - hs. - Visita as

temas de. Caldas :e Impe
ratriz:

12,30 hs.' --' Almôço ofe

recido pela diref'§,o do HO:

tel Cald8.s da Imperatriz.
Hi,30 bs. Visita, as

}5!-hiíts do C.ontinente: Sa'4-
d�de� Itaguassú e ,Boni
Ab'ri\'Y(). ,

19.00 11s. J!?útar r�o'

R.esbm1'ante do Oscar
I
Pa

lace Hotel ofe"eddo pelO
C')Mer8ío B:otelé�ro.
Na

ó

4' f�ira, nela manhã,
� .caravana:'· rtunará para'
Cambori�

Bancárros Cump(rnz.ntam
(dronel DanHb

O C\e"retário da Semr"ln
ça Pllbli.ca, 'Coronel' )')<>nUo
Klae8, recef-ku da Fed'))'!t
cão e SIndicato dos Bar1-

Gálias de Sa·:rita Catarina

telegrama vasado nps se-'

guintés
.

termos:. "Fedqra

çió et Sindicato' Bancá,.ios
ds Santa G<ttarina congra·
tlila .. se Vossência pel!,!. ins-

P f9�lruJ Partk�l1á dac: ConlP,mnr�fÕa)J ',. I;.,uY t .s. 'I' D I, '.; ,t.JI ."':.... , .ft"

: t:_:
oJI -

.

do r-ent'�nário da Batalha,
do Rrachuel0

O, Rota.ry CIuhe de FIo':

rÜl1Í.ó,",ol.is comemorará. na

reunião de quinta-feira Vin

doura. di<t 10. o.,centemirio
dfl B2tRlha de- RiacL1uelo.

A T1alesth será proJericla
pelo ilustre ,homém. de le ..

tras e hi.storiaqor catari- .

nense. dr. Oswaldo Cabral,
qJ,le. ""lnvidado, gen+.ilmen
'te, ",tendeu ao nedi.do d0S
rotarianos da Oapital.

.

O J.,lmínmte Dfll1tas Toi"
res. nd., Gom2ndante do
,vo Distrito Naval, convida
do esoeéiaj, estará nresen-

." '1
te, recebendo, naquela oca·

sH�o, dos', rotàl'ianos. de
Fl6rian6nolls um 'cartã,n, de
prata alusivo. fi. efeméride,
hum ulei.to de homenagem
11 1\1(", rinha de Guerra do
Brasil..

t",1.?,�ãn 's;n"lei.:ra e�fl11i'1a
Anita' Garlh81dl.' e Ilheus,
por trazer imp,.,itflnt.e 'me-'
dida gr"nr'!e bpnefi(�io ser

vi��o trânsito cid'lde".

Presidente
ft�gradece ..

Em ,nome da Associação
Catarinense de TI/(unkfnio,>,
o General Paulo Wéber
Vieira dá Rosa, � Presideme'
e o Dr. Relia Abreu, Secre
tário Executivo., assinarJlm

expediente ao Coronel Da·

nilo, F.J.aes, -Secretário .' da

Segurança Pública, agrade
cendo a éoJaboração. do

Serviço de Censura e Di

versoes, Públicas. na
.

Tenro.:

qur.ão do tnb'llho daquela
entidade HEstudo sôliP'e
Srmta Catarina '_ As"'ec·
tos d'1. Região. litoral de La

guna.".

IDEU (lf�rfCeU ,bDls3s�de 'estudo
.

Estas bolsas terã.o a dU---

Tem inicio depois de
amanhã, na rua Padre Ro
ma, no Patéo' da Igreja
Santo Antonio as restívída
des Junínas de Santo An
tonio.

. .

BarrnqUinhas, ., bar,
quentão, ,pL."lhão, rogos ele

artírícío, / tendo corno obje-
'

tívo a n g a r i a r fundos
para a assístemía aos po- Justificando requerímen
bres que mensalmente,' to- to de sua autoria em que
das as prímeíras terças-

.

solicita a inserção .em Ata

feiras, recebem géneros alí- dos do!"!'; díscursos recen-

mentícíos, que lhes dístrí- temente proferídcs pelo
buem as zeladoraa-da "Pia Presidente da República,
União de Santo Antonio", no Piaui, o Sr.� Attilio F'on-

A� festividades além de tana - (PSD-SC) arírmou
ser uma tradição de nossa que embora venha rasen
cidade, é também uma

.

do restrições a provídên
reunião agradável das fa- cias adotadas no. setcr 12-

mílias daquele bairro pO', .conõmíco,
.

reconhece e pro
puloso, cuja Comunidade clama a síncertttaôe do Go
presta assim, através sua vêrno em melhorar as con

cooperação a mais eficien- dições do Pais e propor
te, ajuda social áqueles 120· clonar o bem estar, 'lvcial
pobres, que muito devem Suas criticas tem o ese�)p'O,

e agradecem. - Por n'Jsso. de colaborar com 6s node-
ii"ltermédio a Pia União de res públicos mostrando :1.5
Santo ,Ani;ol1in reiteram medidas qU8- cotisiderll. de-
assim ó CONVITE a toda sacertadas. Jamáis duvir',(i'l
a população G'ltólica da dos proyósitos p,àtrióticos como" por ex€mp�o: 9 qne
Canital nara as RA'Rr e democráticos 40 Ma�'E'- ocorreu com relação à a.

,
RA0THNHAS DE SANTO cbal 'CastelQ Brapco. O _vlaç&,o comerci'a�. OS' G
ANTONIO a ter ini:cio de- 'Presidente c'a, República vê,rnos anteriores, fa.tárá

-,.. .......__ .._�Oi!l de,_Rm__a_nh_,_ã_, dia lO. assegurou à. Nação . qll(' a muito na Aerobra:s,' nu'Ua

V I- O'" I e n I c s'" ferreml' O''10'"s-
' �6i��t:�!�1ad�u:,��e��:f;, ,�:e�atc�i:�ã:S�:OI�g��T3��:;�

..'

se traçou np 'senti,do de estatal. O· atual GovêrflQ:
.

.

..

'. .""
.

,

.1'. conduzir, Mm firmeza os ao contr:f(,rio, tem· c],emons.
destinos do Pats para' a tra "O claramente a !lU

.'

d "E' 1- S I d
" verdad�ira demóbtacia, não intenção de manter a� etn

SaC'O em' I ' •• a 'va o r' permitindo, SO\l? Qualquer presas de' transporte aéreo"
pretexto, que a ';Revolução -,. controlando', a orientaçãn
enverede para o\:ttras solo.-

.

da cÍireção 'das mesmas.

çõell. n�seja" demtro dos' Fj.nalizou o represen.tante
'prirc'pios" cçinstitucionais.' cata'rinense 'dizendo que

. �

fortalecer' iS, tê.€,rtne; c'tlltl- em face dessas manifesta·
prindo a lei e llre�tigl'ln'o ções do Sr. 'iPrêsidente

'

d

03 poderf's co",stituidcs. No Reúública, verdadeiras p
discurso da Ban�agem Boa fissões de fé democr5t1

Esperança o Marey,hal Cas congratulava-se com o

tElo Branco salientou, a vo braslleiro pela patr:
decisão de 'd;ar àq�e'a re- tica orientação'
gião, tão desassistida, e- mental.

i'l •

h d' D"
I

��.�r. H .;
.

.

�v�. reoum as o LV.no

Santo

Màrquês . de Tamandaré,
com o çomparec1I;nento do
Exmó. Sr. Governador' do
Estado e demal. autorida·
des. Leitura da Ordem do
Dia -do Estildo lIf!i:lOr da
,Arma'da. Entrega de meda
lhas do Mérito Tamandaré

. e de Tempo de' Serviço.Mi·
litar. Desfile de embarca-.

cões pelas ímedíações do,
local da ínsuguracão.

11.00 às 12�'10 hOMS

Recepção -:- coquetel
'

ore
recída pelo Comandante do
50 Distrito Naval· às 'auto-

e

Esperando-se maior a

fluêncía- que nos últimos
atos, iniciaram-se ontem,
as barraquínhas do D'"

Espírito Santo,. defronte
ao Asilo de orfãs

.

São VI

cente de Paula. Dentro de

a
ridades e pessoas gradaI.
12,30 horal - Palestra,

nas emlllOras locat$, pelos
Exmo. Sr. Celso Ramois.
Governador- do EstllqO, en.
cerrando as cememo-açõss.
15,00 horas - Sessão so

Iene' na Assembléia Leg's·
lativa .do Estado em hQ- .

menagem ao' Centenário da
Batalha Naval de Ri.sichue
lo:

,21,00 horas - Baile de'
gala oferecido à M",.lnha
de Guerra pela Sociedade
catarínense, /

.

Fe�·tas-'JYninas na Igreja
E,e .

SaDto Antônio
._-_._----.-_..._.__.,_._-..._.._,_---_.�'.-.

Icntana Reauer a Irsnscricêo d.e
.

- .

. Discursos Presidenciais

/ma.s alguns dias, terá lu
gar na" Trindade a concor

rida e tradíc'onal . FESTA
DA L.ARANJA, outra féS
tivi 'ade de gra .....de resso

nâ-icía no calendário
.

po_
.

pular de Florianópolis.',

nergía elétrica
do grande número de �i.
dades, vilas e zona rural.
Rflj:a.:finnOu, ifufaticamente
seu -inabalável desejo de
promover e propiciar· à :n[
dativa privada condições
para. dinamizar o' desen,
volvímento da produçã\l
nacional Declarou, mes

mo, '(1ue o Govêrno não de
seía a ampliação da açã�
estatal na economia, Mui,
tos setores estatizados Cile
verão ser transferid�'s �
�,.i,ciativa' privachl:. Pt'oSse-
,guindo o .,sr. AttUio Fonta
na ressaltou que êsses n

nUPciamehtos são COT,fir.
-

mados pdr atós concreto!
}

•

�_ .. r

Chanrel·ar Portugu�s em lnconíro
I-h��e f11m Castelo

, "

'}oi !t' . \ �>.� ,�_
.... t

.;._�

Notícias em Ponfo·'Pequeno
�.

- Ministério ..do' Planejamen '. Partido Social Democr�
to rev;ela: O B�anco de DE?-, "tico Ccatarinense) lilàrca

,senvolvimento Econômico convenção' 'e promete bisar
do Est'óldo de Santa' Catari- em 1960. Govêrno Celso Ra
na S. A. assumiu a }lderan..

Estudantes Combatem 'Comunismo.
. ,

o populoso bairro do Es- JA NO ESTADO�1!!-� o mais fn ...�p' rlM�" ..
,or.n"''''''U ",;, 2 hora$ e

.

11
,treito foi p�Ioo �a. carn-, NIS�AP."!, do prof. .

i r'�-' .. � '-,

f'�":;>' :p'ªn)1a, ..�que Já" �ntrqJ). "€,:nl.::'-_ C@rrea dJ� Oliveira..;:, �

":' n�:�� �� �,;:�S:�:n;i�: ,�, �fia*%tef�eif� %'�t;d�hã;,,� � �� i:t��llm��"":os tcatól!�
the". At� "p:o:a, não se te� existência, desenvolyida 'cos que '(1li trànsit,avam. a

notlcias de danos ou T- por universitários da So- atenderem para a impor·
VI 1

ciedade Brasileira de De-' _ tància e atualidade da,ma·

fEsa d� Tradição, Família' téria em questão, afirma
e Propriedade. vam ser' falsa' e" ardilosa

qtlalqner liberdade
Os estu:'ahtes, como vem àa ,à Igreja nos'

fazendo' ,regulamenté, d,i-· comunistas, sendQ
vulgavam nas proxÍln1da- va- e sutiltática desenvOl-
des da' Igrej a Nc.ssa

_

Se- viáa pelos ag'entes dé Mas
"O ESTADO" nhora de Fátima, o estudo ·cou, vlsalido' 6 donúnio 10

, "A LIBERDADE DA IGRE-: "�identé. ,I ..�:
�--�����-�---�-�����--��-�

,:Pohtica � DeSenVOlVimento PEDRINI FALA DA BR.36) _

S ,:r/I.M,f. Falando
_

na tribuna da Assembléia o _erv�to de Carf·ório Aumenta na .. deputado Nelson Pedrini disse ter estr�._!' JI 3UCESSÃO llhado a liberação da verba de. 3(){) Jl)l',

D�!"o::.\c;a de 'Fprtof', lhões de cruzeiros..para a,s,óbras di!'
tiCv,.,u I 'I.�..)

-

Embora não se fixando em um nome B�-36: Afinnou que tal importância (�_
-'- Ao· Coronel Danilo' to que na; segunda qUi�ze-' .iefinitivo para a candidatura do Partido ,risória; tendo em vista à eXtensão 4la �

Klaes, S?cretário da Se- na de FEVERE!RO e no' 1 sucessão do Sr. Celso Ramos, o PSD rOdovia) seria,suficiente Wíra pavinien' ,
gurança Pública, o Coronel' mês de MARÇO últim liliiii .lstud'ól as possibilüJades individuII-is de, tar apenas 5 qUnômetrml dc estrada, seno _.
THESEU DOMINGOS MU- tramitaram 23' rnquérito- l1li :ada um dos nomes mais em evidência do que a mesma prolonga.sc por utna.,
NIZ, Deleg'a "0 jia Delegach policiais, neste mês. o f(.. ' '.entro pos quadros partidárias para lan.. faixa de cêrca de 650 quilômetros, �e FIO·"

.

de Furtes, Roubos' e n�- ram e,m número de 52, te!''' .
í-lo ,mI. convenção 'do' próximei sába<Íé. rianópolis a São Miguel d,Oeste.O orador _

fraudações e de Costumes "0 sido prcsseguidos' 18," :omó se' sabe, o candidatá será aquêle l'f;ccbeu aÍllausos de tôdas as bancadaS. _e Mérores, foi 'endereçadÇ> .irstimrados 34 e remetidos _ ',ue melhor receptividade a!c!J.nçar elitre 4
Ó .

Mapa eStatístico dos in- 10. referindo os seguinte',. s correligionári9s dé todo o Es�ado, cqm VIEIRA DA ROSA: "CAPITAL TEM' ,
quéritos policj'àis tramita.- delitos: ' 'ossibilidade concreta de aglut'nar em DOIS PREFEITOS" _,d.{'s no CartÓrio' 'daquela :....: Furto si:ri:mles _ i5: .' irno de sua ,legenda Q apô;o das. de- iid
DI'I�Q'acja. no· mês "de Estf'lionato _ iI; Furt.:). 1ais agremiações po]íti�as de S nta C!J.� Do Prefeito Vieira da 'Rosa, 110 apre- ,
'A'DRIL t

"

t P 1 V' 1 08 F t
.

:arina. e com as condicões de reà1.iza,r no sentar uma. comissão de dirétõ'res de· elIl'r ransa, o. e 'o .::on- e1CU. o -. ;
_

UI' � Qua- � >

frçmto com o mapa .e'Sta- 1ff. _ 02, ReCeptação ,_" ;:'ovêrno do Estado uma obra· edminis-' prêsas turísticas argentinas e urugu�i
.

tíS,t;co refpren1Je ao mês de 04; S�dução _ 03; Lesões' "ativa que correspond'l �quela que, hoje ao, -Governador; "É bom que,/"os, seáhcr.

!\!r_l�,:R,çO último, vê-se que Corpor·ais _ 02; Peculato iIII :mliza o sr. Celso Ramos. ,res saibam que a nossa Capital ten;' dO� ,
houve um aumento �Xef'S- _ 02; , Difámação. _ 01;.111 prefeitos: eu, os senhor.es já, conhecen;!' _'
s�vo de sp,_rvi<;o nó Càrt6- Le"'oci"io _' O?; Furto .de" 'SSEM-BT,F,IA VAI. ÇOMEMORAR e o outro é o Governad�r Celso Ramos·

•
rio daQu}la EsnecialiZ:'lda, ?,so:- 01; Fl�rtO (coaut:1-'

",IACHUELO ,
r.o mês transat.o. En,quan- na) 01; TOTAL: 52. liliiii

'
AS ESPORTIVAS

� .,_
JIlI Está�arcada pa"a sexta·feira à tarde '

..
fIIf '\ tarde a ,Sessão E8peciaJ da AS<1embléia Quando o Governador Celso 'RaUlOS ,

I JI1I ",e�islati'\'a em h.ome"'a�eni à Ba�alha Na. fica sem tempo para ler o noticiári�. � '\__ HaI de Riachudo. Para f}"l->r em nome da portivo,�os jornais, recebe um �ler?� ,J,

A t·
'

, �as'l. "e"ã convidado o �eputado Arman· ma dc seu neto de 8 anos, Marcelo, rilb. ,.
il

.

,rnen 'na do Calil. . do. en� Celso Ram<>s' Fi1h'l, que ��t:\ -
. _ �em�'re a pln' das mais recentes notlCta

'.MPSCOU. 7 (()�) () exr.lus1vamente o j 0l'11aI ,.. do
b��t. .. t' Iff MATE TEM FESTA EM CANOINHAS 'do esporte. A última / foi ontelU, quan,em .....xav()'r rarg-\J" iDO PU GLARTM. fi. iniciativa rar- li!J

'

lVIarceÍo comunicou ao G'l'Vern'ldor que
c3!",ltal sovi6t1('a, Alp'andro tj.u rla Russ',a, rlf'wmd.o 0'- - ,

.

'pet-
T

.

t" ... Por pto'Y'l.osi.cão do deputadoo. Ra.roldo P.oelé, no J'ogo d.e domil1�o, ouebrnu a
."
.:

Lia la' a .. fci.r autor1" no ",, '�l":;flito �er f.!o]ica"o na Í'x 1-<

.", .,.... ,.,..zt ""<>"'8""" .0 nlC'll''.rin r�O·J:'''e·t"l�t;vo anl'6� me do .zaeiueh'o a:Ie�'lão S<:ln:iUz..• A,sli'n.eQ'()c;ar ,11111. /'lnl.H·éstimo . a:--si'íQ 6a eco�orn;a a1'-"
. C. '.'

"'" ' .... ,.", Jv " ", ,'... • . h
vou proJeto que institui. 8. ú}.<'esta do Ma ..

'

"rúg o: ,tMein eSpOrtista quy ti· ":.:..ei,
.);>''''''''i,,:(\ p. nr8i!0 l�?ru a � l' ".\ '.·l"d' 1

. ,.-', "",' r ' 't 1
.'

·t·,':"a. s".e'n'(lo
..

··c''a' ...a'cl·o. :e'·m·.·· ..

C·
.

l' . ',., -.... l' ..... j,' . :p B ,.11e'· ClL,o, e ce ..... ,U10ll .. ll"s, caJL a nl)lI1� 0'0 '"

;',1 <:lUl,\: íJ,.'iM, ,00 empreSlillUO '>4illl'"
. .. .

. ,
..

" .,'..
' .

._"
._ ..

'

com o Proslne .... te r:ástelo
Pranco, visitando ainda o

CO"'l?'rps"o-, Nacioral e, :>

Sunrel"'1O Tribu'1al Federal.
Depois t" e amanhá, o Chal1
.celer portl'!!'uês �staí-á pre
s,:,rtf' a sole"jrlar'le de i"'au
Q'ur·ação do Ginásio Nuno
Alvares Pereira, cO'1.strui-
.do pelo Go'lêrno da Gua
pabara, 110 bairro de Ira
já.

RIO, 7 (OE) - O Cha=
celer português sr. Alber
to Franco 1\JoP'ueira, fez '1a

ma"'hã de heie visita ao

seu colega brasileiro Vasco

Leitão da Cunha. As 15
heras, v'sitou o Governa
cor Lacerda no Paláclo
Guanabara. 'Em seguida,
embarcou para Bras\lia.
onde ama.nhã se avistará

ça nacional entre os. agen�
teiS do' FIN)�l\I[1jl, como (., o

órgão que real�ou maior
mlmerú de oPerações e de
maior vol1lIl}e.

- '

Florian6polis ,ganh�á;
'mais .urbanização e p<tisagi·
mo. Começou a execução
dos proje(os do arquiteto
carioca Mauro Viegas, na

áreg. do desmonte e Aveni
da Beira-Mar NÇlrte. 'De pa·
rabéns a cidade.

***

Domi.ngo,·' .teve Pelé no

M'l.racanã. Brasil X alemã·
nha, foi o E;spetáculo esporo
tivo na. gTande praça de es·

portes, dá Guanabara. Esta
semana Samba versus Tan·
go, (') classico continental
Br!:l.sil X Al'gentipJt.

* * :;:

,/ ..... EL SALVoAPOR,' 7 (.O�)
r � OS'movimeRt'ós' oosl'nie�s
qúe .'1g·Ít3ill a' PenlÍ:b1íc;" de
EI Salvador, desde algum
telnPO, prosseguiram nas

t\lt1mas 4R horas de mopo
mais violentd. Os t,t'eov,Q

�es
.

tem' epicentro em San
to Thoínaz.· a 12 kms., �o
sul d&. C'ilnitaT salvad0re- \

nha. M4is de 20 ab'llos' iá
fofAm registrl'lrlos pelos cis
mógrafos, sendo Que aI·
v.tms: q,e gJfI,nde b1tensid1r
,de: mas se'mndo� se inl'or-

ll1(�S é anil: obras per t0:
dos os quadràdos do Esta
do.

9 engenhel:ro João Maria
Siqueira, Diretor, do . DEOS",
iÍla��urou o retli!ttó 'dó.�,QOr
vernad9r, Ce1so RamOS e

mostrou
.

a' JaCe de Um àd
ministrador 'realme�te ope-
roso.

"
:{I: * *

"Miss Santa Catarina
1965" p<tssou sua beleza. pe
las ruas de Flor�'ólnópcilis.
O camarão na Lagôa da
Cbnceicão nãõ uodia, faltar.
E' pr.àto internaqio�al.

'mas.

LErÁ ASSINE '1

* * * E DIVULGUE
DeÍegação do Uruguai

chegou. -:- veio V(lr o que
é que Florian6polis t"m. ,

PêsQ
.

e simp.'ltia platina
ciroulam nesta cidade.

* *' *

E 'Ponto (peqtleno) final.

,�, 'l7'nt�e 22 e 34 anos' de

idade, possuir grau uníver·

sitário ou. consegu'-lo an·

tes do 'fim de 1965" boa.
. saúde ser brasileiro, pos-·
suir notas escolares mui
to boàs, passar Jiúma � prq.
va de iIÍ<?;lês a ser ministra
da no IBEU n� rtatl' à.
s')r anunciada, outrossim
os candidatos ç1.evem ter

objeti.vos firmes 'e plan::Js
,s,frios de estudos.

,I (A prefe-Ân"ifl I"er" d?ii.�
�.()s candida�os que ainda
não estiveram nos Estados
Unidos d'ól Amérir::a.
Os pedidos

,URSS Conrede Em:�ués'Emo

.-
o Institut0 Brasil-Esta-.

dos UnidCls' de' Flori�n6po- ra.cão de um ano e são
liso aceitará . pedidos, I'ara o·ferecidas pelas Universi·
b"lsas de ,est.udos nos dades dos Estados Unidos,
F:E.UU. at.é o -rua �Ó de ju� "),.,; V'WlOS campos.
nho _�� �:���:__:._.._..:.._'._ LOs ,:candi�tos 'd, e v e'�

.. '

Hoje em Santo,Anfônio de Usboa:
! .

Alist(m�nto Eleitoral Prosseo'Ue
,

'

Hoie. dia .8. ,eSt1:Jrã'1 nfJS-
.

do. munidos de 3 f"tol!ra·
ta 10caJin'>r'le. no G,.;1,.....0 :F.:s-., fi�s 3 x 4 e docu

.

.,."ento <ie
colaI; "PAUTD FO'1\T�q", ident.idade, que, poderá ser:

.

durant.e o horário das 13.00 certidão de Nascimento,
àl3 18,00 horas, os funcio- cey·t!dáo de càsamento, cer·

narios da l?a. Zona F.1oH:". tificado, milit'lr ou cariei.
1'á1; CJ âlist.a,· ra, de identir1l>�e. para

Úl'(�8n"hin)ent6
'.

seu·'

'tiU�rr!'lre:n"
.

,o'� ',' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




