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,Uclária: e ':.rr, itáría . uen-
. tro

. da, precónízada '

politi
ca reformista d{j �rGsidél
te C�l.Í>tGLo Branco. Encj1ütn
to íaso, o .PSD cucammha

calmamente o nrojct rir:
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.MEIO 81tCULO
Um;;Rt\NnO li
ooA rlVWR��NSA'
t:JiTARINENSE·

� da'! In�Pat1bi'.1dadta ftéU l1erIIJ::Iár O dispositivo e pttrl .,ber da PMrw.:·� chile'· do executivo m1r.!l...
eleitorais que se ,lnCQll.tra- qUI terna 1ilelieà1� 0$ dade dO: veto m111tar .. lua> re por seu tJrno seg1111do
na comissAo de :eooAtltul-, DlÜÚ8t':'OS .do govêmo ante- ,cand1datt.ra, se notfc...at�deseja 'imecUata...-.
çlo e J.Ustiça. 'para, o .afe :/ l'1or. O senhor llê110 de,' ,- - --. _. � mente. o' aC'Uamento ('as
putádo 'rarso l;lutra :ela.. Abnelda .: cs,nd1dàto do PTB- Em Belo Horizonte o ·ia., , �l�es' de tlutUbTCiI -e a adO'
taro '

.-'
à sucessâo 'tia. Guanabara _ 'neral Golbery de Couto e.'. ç!io do si,r.+'éma de híerar-

O rTB,. por sua vez, !1Ó� e um dos atingidos pela, Silva prossegue em sua ql1ização das eleições, cria
mente nas próximas noras medida preitl.dflnc1ll1, de- missão paclficadorà dc",f!r�. ção do,Conselho Revoluélo-
cuidará C9m seriedade· na sembarcou em Brasmli 1'a.- 'minada pelo presidente da. nárl0 ,e�·.do Conselho de Go .

matéria mas [ulgam seus ra accmj.anfíar de. perto � República junto ao gover- vernadores e a decretação
Il1Bml)r0S em prlncipío, di- andamento "de . prop(jslçl:l.O nador Magalhaes Pinto. O de nôvo Ato Institucional.
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Paradeiro de Deu
BeIJa' continua
desconhecido

AE,GEL, 24 (OE) +: A
Policia argelina dissolveu a

golpes de cacetetes '13 a

jatos d'água, nova man!-
.

restação estudantíl em 1.�

pôio ao presidente deposto
Ahmed BOl1 'pella, e ele

-,
--�---------------------------------------------------�----�---------==-----------"--------------------�----------------------------�------�-------

BliASfL�A E BELO HO

�:rZONTE, 2'1 (OE) "'7'" Cír
culos, governamentais acre

ditam para as proximas

)lOra:s, uma solução para a

"Crise surgida entre os Gp
vemos Federal e mineiro.

Após o encontro que man
teve com o Governador
Magalhã.es Pirita, o depu
b?do Bilac Pinto, afirmou

que acreditava ter' convim
ddo Q Governador minei

ro, 'que a. Constituição 'es
tava em vi�ol': Acrescentou
que esperava receber den
tro de poucas horàs, ,bois

posse a corrupto
ríotícías de Minas Gerais.
O Gal. Goubery Couto e

Silva, que' manteve reu

nião de duas horas com o

Governador Magalhães Pin

to, declarou' haver ainda

alguns pontos divergentes,
que dificultam a reaproxi
mação"entre os Govêrnos
Federal e mineiro. Disse
ainda que o sr, Magalhães
Pinto tem sido explícito em

seus próimnciamentos, m<ts

que também' o Presidente
ha v ia fixado SlJa posIção
em: leis ordinárias. Após a

reunião com o chefe do

Serviço Nacional de Infor

mações, o Governador Ma,

galhães Pinto voltou. a

afirmar .não haver clima

para eleições êste ano,

MINEIROS ESPERAN

ÇOSOS

BELO HOHIZONTE, 24

(OE) - Círcqlos políticos
mineil'os manifesta ram
ti man]1r.. , [1," esperança de
lima séllúc:õo JJ3ra 85 cliver,
genoi'ils . entre o governa·
dor j'dagalhi'ies Pinto c o

govêmo iederal. O próprio
governador após oonferen·
ciar com o General Golbel�í
'CoUt0 e Silva afimi0U qUE;
já se tentava uma 'fórmu
la ideal para a elucidaóifo
dos desencontros. Enqu�L;
tI') i>'!so, em Bra.sília o

depUtado Fnmcclino ,Pe-
r.eil'ft, porta vos' do gover
pador Maga1hã.es Pinto no

• Congresso, informava ' esta.
111D� .Q.UP .;,.UI�l. �f
c. (!(;J[Pi;jO i...,.ih�Ü'',), pérsistl",
('111 "cli. prüp6�ltó� 'de não
dar posse a UUl candidato,

- -�.___.-,--- ._-----�-_."--------_..--

Heck
outro

lançar
manifesto

\
.

Astronautas ;em Órbita 'Uma 'Semana
CAEO' K.ENNEDY -- ,24

(O EJ' - A NASA projeta
lançar em ' órbita os dois

astronautas Gordon CO'lper
e Cha'rles Konr8.d, no dia

9 de agõsto, A viagem es-
,��._ w .

padal durará uma ,�en�ana.

'Trata-se 'clQ vôo "Geril!lll

TitUll", que il1clue nurnero

sas experiênciàs, _

e entre
elas uma �ntativa de eÍl-

contra espacial.
----�---

Instituto BrasHe1ro do Café
Agênda de Plorianópolis

COl\'lUrUCADO N° 65/01

ANíBAL CORRi1::A DA S1LVA I'
Agente Substituto

29,6.65

-----,---�.--
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o TEMPO. (Meleorológico)
8ínttl'Se .10 nokUm (lemncteorológico de A. SEIXI\§
NETTO válida até às 23,1� 115. do 'di� 25 de jm1ho de 1965

mo, 24 (OE)
.

Afir-
mande que fornecerá uma

po,lavra ele ordem nos ver·
dadeli"oS' revohwlOliá.rios, o

Alm:irr.nte S i.l v i o Héck
anunciou que fará aInda.
esta semana, um promm
ciamento que terá por ba
se, a análise global dos
diversos setores do Govêr
no do lV1a.rechal C(tstelo
Branco. Abordará temas
como as prisões do Almi
rante Hademaker e do Ce1.·
OsneU Martinelli. o ma-

. corrupto. Disse ainda, o

parlamentar que o gover
nador poderia exonerar

todo o seu secretariado no

próximo dia :3 de' Julho de

acôrdo com o preceito da

desincompatibilização, isto

porque Ó sr, Magalhães

_---

ou subversivo
r

Pinto acredíta .que o

dídato da UDN á sua

cessão sairá do seu

C'Ül'

su

pró- _

Fontes governamentaís a

creditam .

que será solucio-'
nada ainda, hoje a crise
surgida entre os governos:
federal e mineiro. O depu
tado Bílac Pinto 'manteve

encontro com o governa
dor Magalhães Pinto e opio
na tendo convcl1('.ic1o que

protesto contra o regime
do CeI. Boumedienne. Qaan
to ao paradeiro de Ben

Bella, nada s sabe ate ago

il·a.-, iinformaudo-se apenas
.que está sob prísâo domí-
ciliar, em algum ponto ao

sul de Argel. _

'

ARGEL, 24 (OE) O

Comandante SÍTiman" bra

ço direito do CeI, Boume
�====================='-�----

díénne, íalando a 100 cor

XE'f;IlOl1dentes estrangeíros:
declarou que o ax-prest
dente Beu Bella, semente

procurou o poder pessoal.
colocando o país a dispu
síção de súu pessoa. O Co"

.

mandante fez um rélato

elo movimento revolucioná
rio, procuran-io legitllr.a:' o

gõlpe de cstarlo,

Espôsâ de Julião Faz Apelo
a' BeviJacqua

RIO, 24 (OE)
do ex-deputado

A espôsa
Franc1seo

verificar ,.3 condíçóes C111

que se 'ê;;contra SHl mari

do, A senhora Regina Cur

los exclareceu que
-

,J-lli.li::l

não goza de boa saúde e

por isso seu estado P J-:C""

se ugravl'l.:
-----

'Cunha Bueno Contrário a

Modificacão do Ar:f. 20
,

em

BR./\.SILIA, 24 (OE)
O deputado Cunha Bueno.

declu'l'ou que o Presidp.nte

da
.

República não env:'ará
menEugem ao Congresso

propondo ãlt,eração db ar

tigo 20 da·
. Constituiçüo,

. estendendo aos municípios
das capitais elos Estades

dii'eitQs ele rec'cher os ,i)ll-

noite, o gr'1.mo i'mtnrá � ()

;1,yiJ'dar com o (la], In1bert

Harrera, pl'nsid€nie do Go·

postos estaduais u.rr(!car'H

dos em Sé.US lllunicípios, O

govêrno aprcsentaria emcn

da constitucional. alt(,1"�tJl

do o montante das quota.,;
destinadas as :grandes ci-.

dades. O deputado Cunhv

Bueno é contrário a moc1.i-

flc9.r;.8,u (10 ::trtIgo
Constitu!çiio ..

e1::1

Magalhães reafirma:
'Não· datá

nifesto será divulgado . si

m\jltaneamente em S, Pàu

lo, Minas Gerais, Estado
do Rio, Pern'lmbuco,· Rio.
Grande do Sul, Santa Ca
tarina, Bahia, Guanabara e

Brasjlia.
'

prío reduto.

nI\'ERGB�CIA

BRASíLIA, 24 (OE)

a Constituição es ta va

vigor. Por .outl·O lado o

chefe do executivo mineiro

após. o encontro com o

General Golberi Couto e

Silva disse que não há cli

ma para as eleições êste'

ano, Enquanto isso, o Ge

neral
.

Golberí declarava

que hU;i;ia, �inda váril)s

pontos divergentes para

,reaprm:unaç;ão Màgall1ães
'Pinto·Dovemo Federal.

SAN DOMINGOS, �.J. (OJ.{!)
- O... ·r,ó·prespntantüs da

01'ganizar;ão dos E1st\l,dos

AincricHhos, srs, Jõlo�' Boncl

j(.'l' H Ilm:1,l" PCIlfl. Ma'ri.'
riho, eonfcrf'nciara111 corn o

Ce!. Pl"'1nds<'o \ Caamano,
chefe dos n:bclc1es con�li,-

.Julião fez um apelo
.

ao

general ,Pery Bevílacqua
para que vá até a Fo:tal,,

za de Santa Cruz, a fim de

20

Bni\SlLIA, 21 (OE) - O

S·;:nado Féder.al rel�1l1u··(w
cst.n. niànhã, J!'O!'aÚl eXo,nll
nadas as seguintes lTHJ1}Si"
g_Cl1S prcs]qencJ.::tis: in(li�..:t!l
du o dC5embargHt)or .M:ir�
cio Hibeiro para o Tril.mnal

STF o.eternlina·'a libertação de

Estudante Anqokno
es·

RIO, 24 (bE�' - o �h'

crctário de Scgurul1ça Pú-'

blitu. da Guanab? r:1 é� caba

clantê al1go]u11o Jose Lin�a

c' e Azevedo. l'�.iJ(;sar de' or

dem de soltura exp:;did3.
ele receber urgente t;eletü·�\..·· pelo ministro da Justica no

ma 'do Supremo Tribune.l ,dia 10 cl,:,sle mês, o. 3Stu

Federal determinando a' d9.nte a inei a ]Jorma.nec6
imediata soltura do, es�u- detido.

.........__�-- .._......-.,---.�---

FerldoS-che�am-aõ-BrãSIE ..
.. .

ulRina em cem,als :,.� espe a
t'lcionH1iHtf'iJ 11,U República ._�- ,,-� ..."'_., -.' ��. -

pomtnieai1'l. . EsLeve tam-

bém 1,JTCScnte ao enconl�o, On'tem nd Senà.do
o St:é'retlÍJ'io Geral da OEA .

,José Mora, afiI11 de saber

cle Caamano qual sua res

posta ao plnno ela entida

de, p'll'n 5oltwlonr,.r a ,cri

Sf' dominieli,1 fi. "�indfJ, esta

Federal de I\eCU1'DOLi, indi
cnndo o n0111e do diploma,

vémo ele Reconstrução Na- ta Alvaro Teixeira So�r!?:5

dormI, com o mesmo pr.O· para elllb1;i.Í2mdor 110 ,Tu.pao
)!osito. A situação politica c nas J:í'IHpinas, Indicando
parece evoluir para me- os ::;1's. Moacir' Ai'al1jo 'p;;

lho1', B,O passo que a mili, rAira e Gcúerul FratKlEC'.l
tar é estacionária cm San Humberto Ferreira para

·ral, intervenção na Side- pela MANNESMAN� ao Domingns. As violações 'Prcsic��.ntos respectiva11len-
nirgiea 1/bl1nesmmm, Adian B"neo Central, no' s�ntid(l a.o ucôn.l0 de cessar fOI;O te, dos ('onsclhosAdmini;;-
tou entretanto, que o que de seI' por êstc., procedida SÚO' insignificante e não trativ{)s (�as Caixas E(;OrlÓ-
realmente existe no mo· investigação nos ncgóci.os têni eausado maiOl'es con- micas elo Rio de Janeü'O e

menta, é um pedido .feito de escrita da emprêsa. sequências. do Ceará.

Ir==�" "-�R;�ffd�d;'-'D�mO-Créii��_. :�==��7!�����::����i�:::!�t�a���:��UI;�::o�:::or=a=�C:Z:""�:::�:::::�::::'l""t�::::"::Ü:c����-'l
1 zaçõcs tl'ansfoJ:madoras, acelerando·se a marcha pxo. !

Não há como obscurecer, com o malabarismo li:- grcssista do Estado até a fL'-íação d1} est[�gio atual. de I
l�rá1'io, o que os fatos, Clll seu "ig'ol' positivo, vêm afir· resultados crescentes, feClmdos e compensallores,
mando em terras catal'inel)Ses. ]<';nquanto se absorvia nessa imensa empreit.aJIl,

Desde flw' assumiu o Executivo, o sr. Celso Ra· não lhe faltaram, da parte dos que suborclitlUin à lmi-
mos impôs·se um procedimento substancialmente de- :xão facciosa c nesta escudam a própria lllcdiocrida'dl',
rj1{)crático, S�m tl'OPOS sonoros, .mas através da prática a inata ou dclibcra{fa, incompreensão. as agressões de::;.
crinstantc, eru fidelidade a princípios sob os quais for· brida(las, que substituem atitudes de inkJigê'ncia, ca-

1110U sua vida pública e a tcm conduzido, a, despl'ito de )mcidadc 'analítica e; sohretudo, amOr à "t�rdade, t.'xLra,
tôd..s as insídias' te difamações com fJ.ue é alve,iado e vaZllndo o sentido da critica honesta llmnu, sistemlÍü('a
qu�� são a anua }Jl'derlda dos falhos do argulllentos c ofensiva )lersol1alista, campanha a que o sr. Celso i'ta-
da:. qualidades (IUe digllífipam a flUWão polítIca. mos, por inatulgido,' deu sempte a respostll dos espíri.

�iiua11l1o·se ('.lU plano superior ao varthlário, llal'a tos superiores: silêncio e serenidade,
nUar ação unilatcralista, com apl'ovur;ão plena dos ESsc aspecto episódico' de nossa vida púhlica te!';),
Pl'óllrios

.

cor;-cUgionátios, orientou·se 'exclusivamente sem dú"ida, levado o candidato oposieionist.a: a tecer
cm cUlllllrimcnto de suas responsahilidades, de lllQdo períOdOS definidores de democracia, que' não é uem foi
a que, sem atenção a siglas' e coloridos polit!cos, sua, monopólio partidário, l1em, como se cOllslala, trás ()

Pl'cocupaçiio c seu traballlO se sobl'el1ust�ram a itíterês. sêlo' de objetivo essencial da maioria lIos seus scg'ui.
ses de gl'UIJQS e illdhriduos, visando ao �dUlitiVO de· ,dores.
sellYoh�imel1to do Estado, ou seja - a pl'Oslleridade Sua tarefa, de lll'ofessor de democl'uci,a, 111(1'S .;n-ul-
de iodos' os catarillcllses. ta. 'porque j1.U1to à lH'opaganda de sua c&müoaün'll lbl�

Nf�o há, assim, voz autol'izaua que assUlule fato cOl'rcrá a Qbri.gal;ão· de educar, primeiro, Os i1ldiscip1i.
mínimo, eÍn qualquer tempo tJll sua gestão gover11a· mAllos companlJci:ros, de domesticar "'O hutalltã flue I]

mental, atentatório 11 db'citos fudi'viduais ou coletivus, assedia de CObllilJlOs clltumescidos, . de neutralizar <I

a preceitos ju.1'Ídicos, à liberdade llúbJica. Ao conirá.. voracidade das }liJ'atihas quc aguardam o �eu boi, os

rio, sua determinação inflexível, à altura da .posição lJl'ctcusos donos de roteiros politicos, que se cOln'crtc.

ocupaua como primeiro magistrado estadual, foi e tem rão 110S ]JiOJ'es opositores ao sufrágio do seu nome,

sido de invarin,vcl rcs]leito às frauquh!!> asseguradas E dura e exaustiva Um será a tarefa, fl'ellte' à insub.
mn direito, tendo em alta, conta o 1i'\'1'C exercicio da d.' lnl�sao e à ]'ccaldtl'illcia inveteradas, a defrontar e

(!adallia dentro da ordem, de Oll!le dimana u clima "encer, aos expediente� demagQ;icos que dífmIdcm c

propíd.o ao irahalho construtivo e produtor, rumo da e:A1Jloram, muito ou tota.lmeníe ao itlverso da !lua· 11\'e.
llrosperidade geral., gação ini.cial, do seu desejo de wna campanha que êles

Cl'iada.ll .c mantidas, dessartc. llcrmanelltcs COlIdi. llão compreemlem "cm moldes nobres. fazendo da pl'O.
.. ções ',de t;'I:I,tl!liiiJidade e harmonia, llossivel lhe foi tra· ]mgallda um meio de ed1lcação, não com ataques ou

-çar e', eump;tir 'um prog!'ama de govêrno de alto gaba- nitmtiras, promessâs ou calúnias", llalaVras que serão
rito, l'cvoluCÍol1amlo u pro'césso, administrativo c:ntão pal'a êlcI>, divorciados das boas maneiras, dos gestos
obsokt.o, dcsajust;:ulo e tiem consonância COl11 os impe· clcga-lltes e da uldisl1ensável cortesia, de 'bom estilo

d r1!ttr{l� ÀC e ·o1tl!:1i.O m Od08,OS ,setores ele. atfvidadf'. literárl,o, ltlas "poesia", acústiéa e selll

I _. ,6.,j1.1Úll,t;,j.a,lllcutu, visl�lldo
..à,�c1eq�!�fla e·t,:xiHa, ap�i' .que só concebem; pelâ'

I·, .e' ',; ..r
" '.'

'O$;(fiha1;i
,. ... ", ',' ;. !Htc8tjgiant� c l�el�s ac

"-,f�·\·�; ,..��� 'I:"�:
"

��."'_"�E�Si?'?�����

,mó, 24 (OE) ._' A bor-

do de Un'l avião C·82 da

. FAB, ehegaram üoje ao

Rio, os Cabos Haci Ribei·

LO, 'WanderleJl Ni.�anor Pai
va e Vlcentn Fl:ança: com

ponentes da FAIBRAS, que.

mingos,
,

durante repressão
ao ataqnn (l:\s forças elo

CAL J\'l'.:R1TWÍ10. 'O Cabo

Haci. . senl üneciia,tamentc
intc·rnado 11() Hospital ·Cen·

b:f:ll (lo EXljl'cit r), após_' o

desembarque.

agYfigado .

. vai. requerer
. falência da M4NNESMANN

RIO, 24 .(OE) o advo-

Brasil VarParficipar de PesquisâT
Oceanográfic:as 'Infern·:ldonajs·'

RIO. 24 100E·,. -- () Brasil ris, A in1''.ll'!rar;i() foi (hdJ.
fei escolhido jm.\l:am/mte a impre�l.s:" r, .:[-) (';:lp;tàe .cic
com _outro,;· pai3�s lJara lVfar c G\:n�".j. :29.u]o fie

planej2l.l' as pesquiso,s,,:occ::\,. Cr.,stro i\.'�I;"C�;t �lil,. Si!v� 0_
llográfícas ihternaeionaiõ 0ficia.l (;",·,·'·�n .:illl::·,' ,�n ;',!1-

pnr d.3ClsfiO, ela 5a, l'punifio via 0<: ".l'·:(':é :úfL'.) i\'llu:m
.do Birot dO Cülitselho Crn- tf' ;:>':1).. �lW ..a 1:;<.Lt., j\)"U �;1il.
::,'l1�u la, O::�\�.i.(l: 0<::1'(',- � t0l111il/ J_':'1'l�,n:('i. dr)
ru)g;�áIiêa :l'.ntêrl'.llif:lOrm.l Brasil'

, realizada .:s':e. mes em Pa-

DE ORDEM DO (EXMO, SR, PRESIDENTE DO INS

TITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ, PARA O CONHECI,

�r:ENTO DOS. TORH.ADORES .E DE�AIS INTERES

SADOS, FAÇO PúBLICO QUE TENDO EJI.I VISTA A PU

BLICAÇÃO DO EDITAL N° 4/65 DA ALFÂNDEGA DE

FLORIANÓPOLIS, LEVANDO À LEILÃO NO DIA 28 DO ========;=====

COH.REN':p� AS 15 HORAS, 7.000 (SETE MIL) SACAS DE

CAFÉ APRIDENDIDO NO NAVIO ARGENTINO !'BARILO-

CHE�, COl'vtuNICO:
.

QUE O CAFÉ APREENDIDO NO NAVIO "RARI

'LOCEE", SE LEILOADO PELA ALFÂNDEGA DE

FLORIANÓPOLIS, NAO SERÁ ENTREGUE PELO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAPÉ AO REME

TENTlf, PORQUE ESTA �SUJF_;ITO
.

A LEGISLA

ÇAO ESPECIFICA DESTA AUTÁRQUIA, QUE
PROIBE SEU CÓMÉPvCIO.

OUTROSSIM, CUrViPRE-ME ESCLARECER A QUEM
POSSA INTERESSAR QUE O REFERIDO CAFÉ, EN

,CONTRA,SE INTOCÁVEL NO AUMAZ;É:jltl DÊSTE INSTI

fruTO.

gado Nilton Barbosa, de:

c!urou que vai requerer
nas próximas horas, a fa

lência da Cla. 'Siderúrgica
Munuesmann, sob o funda
mento de que a emprêsa
se nega a pagar notas pro
missoras emitidas por mais
de dois an05 por dois de

seus diretores, O advoga-
do,
de

representa tU11 grupo
diretores da Mannes-

mann, lesados em mais de

12 e melo bilhões de cru

?-iéiros; Por outro lado, fon

tes do Banco Centr<tl con

firmaram o recebimento

por aquele órgão. de ofício

dQ Mu1istio da Fazenda,
recomendando intervenção
na ManneSmal111.. O Del?ar.

FORTALEZà -.24. ((� Ej _,j
. tamtll1to JuríÜico do Ban-

.- O President-e da H.epú� co, está. examinando a

blica ;-;a�:ticipo:.r hGje 'ie conveniência (:la interven
solenidaõp-" C0l1lf;tn:.'ra!.lv.1S ção e a forma C0111,O execu

do'. ceu.tpl1ário do romallce tá-la.
"Iracema" 'de José àe A� RIO, 24 (OE) - O Gabi
lencar. Inaugurou. obr'ls nete da PresidênCia do

públicas e o Sistel1H telc:-' BaÍ1co Central, negou os

fôiüco f'través dr! micro- 'ruinores de q_úe o Ministé
ondas . e�J-tl'e :' Fo-:'tal�za e rio da Faz-cnda já tlvesc;ê
Sobral.. . so1i.citado ao Banco Cen:

Castelo em'

F j I
'

or a,eza

Andrade Ramos na Presi-

dencia da AJ.F,
Q senhor Clauqip Andra�

de l'tamos' ,é o nôvo presi
dente "da A�coci.:J.ç'ão doS

FiscaiS da FUtenéiá de San

ta. Catarin&.. Foi eleito jlil1
Eí€Cp:.'-t:811Jo

"
-

._�

primeiro secretário Arl11al�:
00 Valério de Assis 'Filho
e tesoureiro Antônio Ca.-r

yOllse-

a
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)confecimentos Sociais

�I ue�L-,i_têm .. _Mis$oes :Especificas•

.�
"

OSVALno MEL(t W1\SHINGTON
FRESS) - Possivelmente
dentro de três meS8S os as

tronautas norte-americn
nos tentarão .ern seu 1J�'Ó.,.
ximo vôo orbital. um l1JVO

encontro no espaço: Du
rante êsse voo, cuaja du

ração está prevista p,:t:':l
sete días, os cosmonautas
soltarão espaço um peque
no aparelho eletrônico. c:ei
xa rão que S', afaste � 0.'1

seguida tentarão :t:J1'(.Xi-

mar-se dêste nOV'�11'.'!";.8,
manobrando Ori\11 ta.) c:)! e
tívo sua es·:,';;"\nRve Geni
ni-V.

ORElE .. metade do' combustívr: r.e

cessárío para a manoc ra.

A fim ele fazer lugar PUJ ,

a instalação de outros �pJ

tarão baterias. luzes, c1:: al
ta intensidade e equípameu
to transmísser, o qual, ao

.ser ativado por mcío do ra

dai" de bordo ela Gerruni-V
transmítír.i sinais de ri
elio à astronave.

CO'J]::er c Ccnrad 1'i-:.ar. .... -

brarão a urna dístâncla c'P

64 quilômetros por baíx«
e por trás da- cápsula. j.'''ll
seguida, utílízando-osa <1.;,0,
srnars vísuaís ;: das luzes

cíntílante, tratarào C'f' com

plotar urna operação, dr!
"encontro espacía.' .J prr
melro =ncontro, com um

satélite colocado cm órbi-

Os astronautas walt.er

Schirra c Thomas Staffo. d

deverão fel' os pilotos (la

G,emilll-Vi . Serão lan-

çados 2'1, horas .após haver

sido colocado em
-

órbita
U1n foguete "Agcna". Ten

tarão êles Em encontre es

pacial com o Agena. espc
cíalmente modíf'icado, con

tendo uma abertura !'fl

qual, ';0 encaixará o D,",:'lz

ela Gemíní. 1\ manobra .:le

var ser rppetida quatro 011

cinco Vf"E.S e depois a na

ve poderá desligar-se C'(l

Agena. Pt' partir' de ontân,
o encontra espacial' pa ss 1-
'rá .a sei" parte in:tegl':ll�te

Em atividades o senhor
Eduardo Rosa com a belis
sima recepção do casa

mento amanhã, de Arlete
Rocha e dr. Edson Moura
Ferro. O acontecimento vai
reunir o mundo social ele

g-ante da cidade, na oerí
mônia relígiosa as: 17 horas
na, Catedral Metropolitarr7·',.
e a recepção, na residência
do casal Aldo Rocha (D_
Ruth).

dato ao Govêrno do Esta

do, na sala de recepção do

Querência Palace, palestra
va animadamente com o

dr. Paulo Melro.

TELEVISÃO ..APARÊLHO
EM EXPOSrçAO

r-elhos. 'foram . elímínados
dois tanques ele combusr.i
vel que pesavam 164 q,1i
los Os planejaelores elo
voo . consideraram (l'Ie;::r

scmbllstíVôl que levav.im
McDivitt e White 2:':', S�lq
ciente para a manobra rlo
encontro espacial.
A segunda secção do '1'0

O repetidnr, mandado buscar pela equipe ela

Sociedade Pró Desenvolvimento da Televisão
em Florianópolis, exposto no Banco da Lavou
ra, tem sido muito visitado,

Possivelmente, iegUllda·fcirn, da próxima se

mana entrará li funcionar,

.'i" ;': *":;:

/Fomos irfotmados que o

dr. Claudio Valente Ferrei

ra, acaba de adquirir qua
tro títulos de sócio 'propríe
tário, do "Santacatarína
Countrí Olub"..

FESTAS JUNINAS

g'uete .á desgastada Ci.111-Como acontece todos os anos, as festas juui
UHS têm sido realizadas com grande entusíás

mo nos Clubes e residências familiares.

Apesar da ,terminante proibição policial do

uso ('as bombas," até mesmo daquelas chama,
das "cabeça-de-negro," bem como. balões colo
ridos grandes e pequenos, apezar das multas
ameaçadas e' do perigo que realmente ofere
cem, nenhuma dessas. providências policiais
Ioram fornadas a sérto.
Bombas e BaIões como o jôg-o do bicho estijo
na sangue do brasileiro.

nunu sua velocidade ruais

ràpídamente �o que s : .'�

perava , devido à f'l}�rié,l

câo de moléculas de gá,
ao longo ela. rota oroítal.
Si) os astronautas h(""V0�;

sem prosseguido em s-ia

tentativa de perseguir o fo

guete, sua nace ter:a �':A,;
cio de órbita muito 8,',;"S

elo tempo presónte. A:c:uu:;

observadoqs consid�r::.ro. 111

urp fracasso êste 1=>i;Úlé',rO
intento de enconte' 1 e�)l.;!
cidl,' !iJstes obsm:\:ar1of.f,.i U
riam que julgar �lQ 1,1::''';-

-mo modo urna cria·,1":' ql1P.
falha em sua primei Cl, l E:11

tativa de caminhar. ,

:': :':- :�

-:-:-

Esta de malas prontas
para .uma temporada no

Rio ele Janeiro, o dr. Vania

Colaço de Oliveira o exma,

'família.

RIO: Angela Vasconcelos

Miss Brasil 196.4 e Maria

Raquel Andrade, Míss Gua
nabara 1965, hoje, recepcio
narão na Galeão Miss. D-

cetro pI\SSO, Este h':,l'.1i a elo programa de vôos
manobra de anexação 110 tais trínulados dos
espaço. . dos Dl'1jc�os,
...._--- ..._-_.....__

.

orbt

E.·,1·"t-corrente an(>, o G21Jl;,lÍ·-Vi: ,

procurará lCGalizar 110 cs

pa,:o' um outro saténte C'J

locada em {. bita no ,1:a·

anterior .. Os austro» 1.U t:tS

não apenas o segui1-ãQ eo

n1:) também tentará" ane

xa-Jo à na,,>,; em Cj'I!J Vl;l.

jarn. 'Este encontro no fS-.
paço constitui lllTla técmc\l.
de grande importância. pa,
ra os futuros vôoôs tri � ,.

lados à lua e, ainda. D'1,'a
a montagem, ele esta�nn:<,
operadas pelo homem.

A tentativa dos astrOl;,: ,1

taE nortB-amerieanos Mc

Divitt. e White de reaUzar

um encontro espacial c:)ITI.
o . segundo estágio do fO:;lIe
te "Titan", que ficou ('�,1

órbita, constituiu o prin�oi
1'0 passo para o aperfeic,)a.
menta dessa nova técnJ(,il.
McDÍ\'itt gastou quase to

cio ssu eombustível pro:'ll
rando aproximar-se do fo

guete imPülsor até que in

f9t'mou à' estação ele ('u:,

trôle na terra· que a mano

bra estava . ultrapass),11(',)
os limites· de seguranG'l.. l\

estação c)e c,antró1e el'��i�

dh.1, então, cance1ar a t,�''''\

tativa do encontro <,s��p .

cial. A espaçona ve
'

Gem:ui

IV traIlsportilva apep8'; a

.e niverso Kiriak 'I'souei, 01le

chegará ao Rio para assis
til" o certame de beleza In

ternacionaI. Também c:tlega-'
rá hoje para o grande cer

tame, 19 representantes es

trangeiras.

Em cllá b('lwficentc, Q

Clube Soroptimista,
.

vai
promover uma tarde de ele
gância, denmpinada "�oi
vns e�n D!3sfile':,

BOMBAS E BALüES ...

l� COMO O .}üGO DO BICHO

Ontem, quando um balão lllulticôr disparava.
no céu, }('va'dQ pelo venio, dizia alg'uêm: --:' "Co
ma é qJ,le a pplicia vai prender êsse balão ...
E acrecentllva: nem mesmo a. quem o soltou.

O balão é assim: não se sabe de onde veio ..
nem

para' ondé vai.
É come o destino

.,

E N L A E-E
R'ocha e Moura Ferro

-:-:- --:-: ...........

-:-;- -:-:__,.

Provavelmente estará no

baile das Debutantes dia
14 de agosto próximo, a

ex-Debutante Maria Raquel
Andrade, "Miss Guanabara"

possivelmente "Mis::; Bra
sil 1965".

"Pela Varig, viaja h_pje Pa
ra o Rio de Jal;1eiro, o dr.

RQberto Daria Gomes de

lVÍattos.

O segundo passo. n J .:':8-

senvo;v�mento da técr,;:;a
elo en<:onti'O espacial s:�,,:i

ela,io c,uando os COS1110I"a'!

tas Gordon Cooper." S�1sr

l�s COl1rael, que tri�H;.a;clO
a astronave Gemini-V � lb

mctt'l'em à prove; 'Seu c'qu:

.pamento e habil; ;a(1('.

o aparêlho que �,21''\ co:')

caelo em órbita cor�,i3··� (18

um ('ODjunto d3 eÇJu��)a�11f'1
t10s eletrônico.s cljspostQ�
no interior de mna Ci1)�'l

la, !Jensando, '10 tOd0 :�5

qu�l('f;, Esta �)'�quena �,,; '

SU.1. será levai3 no intr,: l

ar ,Ja l�ave' Quando . ('<;. "o.

estiver em ort,ita a Cár;�l
la �ei:á jogada ao Ei�PJ.:�o

. por meio elé uma n;.ola. <.'8-

pecial. No seu interior f.S-

Reçtlizar·se-6. hoje, 1:1s 17 horas, na Catedral Metropo
JiLanq, o enlaee matrilTl:Onial dá prendada e gentil srta.
Arlete Hocha, filha c1ilet3 elo distinto éasal sr. Aldo B>ocha
e de sua ç;;:ma. espõsa d. R,ut ROc1i.a, com o dr. Edison
ele I\lIoura Ferro, filho elo .qcatado advogado, Pedro ele
Moura Ferro e de sua exma. esposa d. Úmra ele Moura
Fel'ro, O enlace ei.vi! realizou-se ontem.

SerRo p::ldrinhos por parte da nciva; dr. Zani Gonz"1-
ga; L108.cir Fti' Pinto" Luiz A'Jgusto ele l\.Jouru F'Cl'"l'D é 'Cla
rjsSi1 dR Si:'�Cl��(l. José Fteitns, DonatDio SiJ1,�8., i\l"\':Jia I'Ju
ncs, ',Vilson Medeiros e Jacy Dausen.

Fel' p'�l'te do noivo, Dr. Dirceu
-

JancEroba e sra., l'vU
guel N[a:�d8.Us e sra., Al�isio Blazi, Luiz FeEy.>c cJorge e

Noin"" . Ivo' ,Bianchini e sra., Oscar CardDso Filho e sra.,
l\1nrio Aurélio Calefi, Carlos K"f.!.l'ic:h e sra.

',' ',' :;:-:-:-

� 4-h>lteôrdo Internacional do Trigo
no Congresso

Grande promoção em

ve�das de discos "LP", a

traindo o." jovem society",
com os mais recentes lan

çamentos, está fazendo a

loja "Nova RE?cord",

Falando . em
.

beleza da

Gu.anabara" Solang'e Novelli
Rainha do 1V Centenário
do Rio de Junch'o', no pró
ximo dia 17- será recepcio
nada na cida(le de Itajaí,
em llromoção do cronista
Social Sebastião Reis. Sua
Majestade Solange será

homenageada ,dia 18 em

llossa. capital, pelo n1lmdo'

duelo em 1962, submeteu '. à

'consideração do Congresso
Nacional o texto do l'Íl'Oi�-

. colo relativo à ,..,'�tjria, as

sin�rlí) ep1� 'YasllL.j�::::;n, elTI

T .... j--�-':::> do corrente

aqü. O enVIO da mensagem
dt-.r','. ú"u ete p.onderações
bXpl't'''iSaS em exposição' ele
motivos do ministro Vasco

Leitão ela Cunha, ele Rela-
.

ções Exteriores.
27.6

BRASILIA ( Orbe-press)
- Considerando que o 11,
cõrdo Internacional do Tri

go expira a 31 de julho
próximo e que a validade

do documento deve ser

prorFogael"1' eonfQrme rce(r'

menc1ar:ões formuladas pe
lo Conselho Internacional
do Trigo, o Presidente Cas

telo Branco, como Chefe

um dos! govêrnos sig�atá
rios daquele Tratado, acor-

-:-:-

Amanhã no Lira Tenis
Clube, finalmente acontece
rá a tão comentada- festa
Junina, pto�oção da Redê
Feminina de Combate ao

Câncer. Lindos prêmios
serão sorteados entre as

mesas e um valioso prêmio
� 1 A R T E será oferecido a senhora
p. Re�Uzo�-se ontem as 17 ou senhorita com o mais

Eno Thej)dol'o \\'anlw' horas, na re.sid�nCia; do se-: oiiin;ml traje típico .

.""",,_�.
�,

'. ''( . nliÔr:d ,�hOfi ,A.14it-, RQ'" .

,h'h"c'tfa' tcf�Ru1'h"1;1 a 'cer11n:ônia .� '_._".,- �"" __:_:_

Os conviclaclos serão
elos pais da noiva

recepcionadas n'l residêl'lcia

,\os reeém-.easaclos· assim bem como �e\\s genitores,
O Ef:TAno envin·lhes S81lS mais sü1'::eros p8rabens '

com

elegante.votos ele perenes felicic1:1d8S .

------�__;_"-----�-----,'- -,

'1' "

----:-:-

j
. ,

elo caSamento eivil, de seus

filhos dr, Edson ('Arlete)
Moura Ferro.

De volta de' sua rápida
viagem a São Paulo, o ca

sal' Nilyjo Seussel (d. lida) ..voe'� 'NU·NCA Há uma itnpi'ess�o de tumba, uni frio de lousa
em volta .. ; 'O homem sai, no entanto, Parte
bctScando Ciência,' No horizonte, a Cousa

--...;-:-

'I \ I" \
...

�. ,\
i

• ,
, \

Procedente de Buenos

Aires, onde passar;mn luar'.
de-mel, o senhor e a seilho
ra Ricardo de Morais (D.
Lúcia), ontem, almoçavanl'
no restaurante do Ql.1el'ên
Palace,

E ele deix'1 o seu baluarte. Segunda
nos salões

feira
do

próxima
QuerênciaJUNHO A 7D'E 7 E tj1do é desafio em tõrno! Tlido

se põe de pé _ante as botas do invasor
pisando os líquens rubros de veludo.

Palace, vai reunir o "Lions
Clllb de Florianópolis". pa.
ra um jantar festivo.'

o mêclo estiÍ em seu íntimo, e seus passos
percorrem. sendas feitas do terror.
da solidão vaZla dos espaços!

\

-:-'-:- --:-:-

Também o elr. Alvaro de

Caryalho, participará do'
Congresso Internacional de
Medicina "l. se realizar no

Rio de Janeiro, em agôsto
próximo.

Com 'grande satisfação ho"

je divulgªmos mais três
Sócios proprietários, elo

"s.<:l:nticatarina
.

Country
Club" Dr. Ce!so :aamo� Fi-·

lho, Senhor Osmar Nasci
mento e dr. Samuel Fonse
ca,

Do livro inédito:
"Os Homens do' Planêta Azul

-----
._---

TATTV/A "AMOR E lUZ" -:.-:- -:-:-

CONVI'I'E
Por motivo da }T.ls3agem do 56° anivel'sano de fun

d�,ção do C�rci!lo E�otél'jcO da Comtmhfto do Pensamento,
são convidados toclos os irmã0s esoteristas e suas exmas.

famílias a comparecerem à Sessão Sqlene quo será leva
da a efeito no dia 27 do corrente' (domingo), às 20 horas,
n"1 'sede soeial do Tattwa "Amor e Luz", à Praça Perejrct
Oliveira, N.o 12 - Térreo,

•. "Calêche Cabeleleiro", no

próximo mê.s. estará ina�
gurando seu confortável
Instituto de beleza para o

mundo socia:I elegante de
, nossa cidade. A competen

te senhora D. Bete, assisten'
te de Elizabeth Arden, es

tará a disposicão das Ele
gantes da cidade_

-:-:�

SOMENTE POR

NO

MEYER�

Ontem, no Instituto Bra
sil Estados Unidos deu-se a

posse ela. nova Diretoria.

A DIRETORIA
O elr. Ivo SOveira, candi-

Reuniào Consultiva 'da Comissão
.lnr2r�m�ricana da OH Tôdas as Ta rdes no

,vQUERÊNCIA"
G("�1ebr8 I ("P_:-l.c�" ?J�:F'�S)

- A Comi;:;0fi:o C:',);),';l;!,'Va
Interamerlona da ;),'6a:ni
zação Inteniacion:J.l .-ii) Tl'?_
balho (OIT), criada em ju
nho de 1964, realizará sua

primeira reunião ein Bue�
nos Aires, no mês de setem
bro, a convite do Govêrno
.i\Jr.gentiI{o Essencialmente

.

a Comissãô Consultiva fara
uma a�1á1ise preliminar
dos dois pontos técicos que
figurarão na ordem-da-dia
çia Sa. Conferência Regio
nal dos Estados America�
lWS Membros da OIT, em.

1066: 1) - Planificação da
mão de obra e política do

emprêgo para o desenvol
vimento econômico; 2)
Papel do seguro sO!llal e

da melhoria das condições
de vida e de trabalho no

progresso social e ecol1ô-;
mico. A 'reunião de Buenos
Aires oferecel'á aos delega
dos a oportunigade de eX�l

minarem a contribuica;",
-

\
que a OIT presta atut'Jmt�,l

t�, ou podera· vir a pre:3"jar
em favor do desenvolvi·
mento industrial ela f�méd
ca Latina.

de·scontos··
-··a. pqrtir ..

50/

\-

Bo� lllúsic'�
Bom serviço_
Panorama Deslumbrante

:

6.° Andar

MA'IS""DE 20 Mil ARTIGOS EM OFERTAS ESPECIAIS
'UlTIMOS DIAS! 1.1 I

VOCÊ VAí CONTrNUAR ESPERANDO? Brasil Irá à Reunião Sôbre
Biol/ooia do So'lo

Bu(:mos Aires (ORBE-
'. PRESS) -_, Sóbre' o patrocL
niô 'eoiÍju.nto da UNKSCO
:e do Oovêrno Argentino,
sera. realizado na

FOTOCOPIASlil0

<.}

Em Um minuto de qualquer documen-
to ou 'lívro p.or- ni.d�,er110 processo eletr.ôl11�D.

'Rua JerbJ.1,imo COEHho; ;3 - fone :3G-!3�
F
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Sindicato' dos Jornalistas Profissio
nais de Santa Catarina
Sede Florianópolis
Edital de Ionvocaçêo

o e
Rio' de Janetro (ORl3F..:·

PRESS) - LCNDRES

,

P,tlo presente edital fa

ço saber que no dia dezes
sete de julho de 1965, será
realizada nêste Sindicato

eh�ição para composição
da Diretoria, do Conselho
Fiscal e Q"legados-lRepre
sentantes ao Conselho da

Federação Nacional de Jor
\ nalístas Profissionais, do

Brasil, a que está filiado,
bem como de' seus respeetí
;Os Suplentes, ficando a

berto o prazo de quinze
(15) dias para o Régish0
de chapas na Secretaria.

'

que correrá a partir da da
ta da publicação 'dêste Edi
tal no órgão Oficial do Es
tado, tudo de acôrdo r.,cm

o art. onze (11)' e .seu pa
rágrafo iprimeiro' (10.), da
Portaria Ministerial nr.· 40
de 21-1-1965. As chapas de
verão ser 'registradas ep,
separado, sendo uma :;Jara
os candidatqs à Diretorh
e Conselho Fiscal, com os

seus respectiv;os Suplentes
e outra para os Delegados
Representantes ao Conse
lho da Fe.:Jeração e e seus

suplentes. Os reqüerimen-
tos para' o registro de cha
pas deV8'd.O ser apr�sentH,
dos em três (3) vias, assba
do por todos os candidat.os
pessoalmente, não se�ido.
permitida para tal registl'o
a outorga de procuração;
devendo ser apresentados
todus os requisitos conti-

_

(

Por divergência sobretudo
�n tre a União Soviétic�l e

'a China, Comunista. f:s(;á
sofrendo protelação nma

conferência destinada a 130

lucionar lo problema da
neutralidade e da 'integri-
dade territorial' do C.1n1-

botija.

dos no parágrafo prímeír ')
(§ Io.) do art onze (11) \

da citada Portaria.

O Cambodja é uma da!'

partes desmembradas" da

antiga Indochina, sendo as

outras o Láos e o V,iema
(do Norte e do Sul). Para

so��Cionar o problema da
então Indo-China Frl!l\._r.e
sa, foi convocada em, Ul54

uma Conferência, realiza
ela em' Genebra, Dessa con

ferência participaTam,' a
lém de Cam�odja, V�etnã
do Norte" Vietnã do' Sul.,
Láos e França, a'China Co

munísta, a União SçrV}étiCã
a Grã-Bretanha 'e, os' Esta
dos Unidos •. Por acôrdo Cd-

o requerímerito, acompa
nhado de todos os dados e

documentos 'exigic)_os :).'11'8-
. o registro; será dirigido ao

Presídente : do Sindicato

,podendo êsse requerimen
to ser assinado por qual-.
quer dos candidatos COlU-

ponentes dá chapa.' A Se- mum, foram escolhidos CQ

cretaría da; entidad�," no presídentes dessa. Conf'erên
expediente .norrnal (das no cia a Grã-Bretaha e [I, U

ve (9) às onze' (11), díà- nião Soviética. Pois 'bem,
'ríamente, exceto aos sába no dia 9' dê março do cor

elos) fornecerá maiores de !rente ano,. a Chal1'lada, "
..

talhes aos 'interessados, a- conferêúciá' dos' Póvós In

,chando"se : afixada na se- dlll'-Chineses" pediu aos

de dó Sindicato relação do países acima .• ;,participantes
que é obrigatório para o ci -da Conferência de Genebra
ta60 registÍ-o. Caso nao ha de. '1954.: a ,realização de

, j a '�quorum" em p(l'imeir1. uma. nova conferência o

convocação, as eleiçõ�s, mais breve possível. Essa

em segunda 'convocação, se proposta foi endossada pc

irão realizadas ';;:0 período la União Soviética, Chi!',;:.

de dois 2) a três (2,) de a- Comunista e Cambodj'·t.
gôsto de 1965, em terceir3.
e última convocação no

dia treze (13) de agõsio
de 1965, para o.que ficam

convocados, desde já, to
dos os associados no gozo
de seus direitos. desta en

tidade. As eleições serão re

alizadas das oito .(8) as

vinte (20) horas de cada

dia. Florian0polis, em 25

de junbo de 1965.

Embora, confqrme dIZ
seu Livro Branco sôbl'e o

assunto divulgado no din.
3 de junho último" 0 go
vêmo da Grã-Bretanha
não reconhece a pseudD
Conferência dos Povos In

elo-Chineses" como' verdfl
'deiramen te- ,,!representativa
dos povos daquela regl�la,
por estarem o Láos e o Vie
fiã representados por org-fl-

nizações comprometidas
Adão Mil'aÍlda - Presidente com o comunismÇJ ou .. 'l é�

XII. Congr'esso 'BrasHeiro de
Anestesioloc'a - 6,B',

�';' I\J�� .. ,

"

Realizar-se-ão de 3 a 0 ra111 selecionados pela

les simpáticos, enviou esror dúvidas" quanto à ag[-1-' presentação vietnamita, e'i

ços 110 sentido de obter 9- da e a composição da pro- sa opinião deveria corista r ,

anuência ele outros gover- posta conferência. Logo elas respostas à' mensagem
nos interessados, em pspe- em' seguida, contuco, assírn conjunta
cial da Tailândia. Estados Que o Cambodja pôs de 'la
Unidos e Vienã do' Sul. em do suas reservas, o Govêr- No Livro Branco o Go..,
virtude de ser vatorável a no britânico de nôvo enta- vêrno britânico, acenuua.

-uma. Conferência sôbre a· bolou com a União SOV'i0- no ent�l1'to, 'que qualquer '"
Cambodja. Aceitas as pro- t.ica no, dia 18 de maio, no . sugestão no sentido de que
postas por êsses países, o sentido de que sua meusa a Frente Nacional de L'ber

:

Govêrno britânico aceitou. gem conjunta, redigida pe tação Sul-Vienamita paru
formalmente, no dia 26, de la União Soviética, no dia cipe de uma Conferência
abril último, a �'eclDção ln1 'ra de abril e aceita pela sôore Cambodja, além ou

cial soviética relativa a Grã-Bretanha no dia 26 em lugar elo Govêrno do
uma proposta mensagem decabrjl, fosse divulgada i- Vietnã do Sul, constitui c.a
conjunta a . ser enviada a mediatamente, já que qual 1'0 afastamento das propos
todos os membros da Con- quer, delonga poderia "pre tas originais formuladas
ferência de Genebra dr:' .. judicar as perspectivas ,je' pela China Comunista,
1954 e solicitou ao GDvél':lJO 'se C-Ol1VQCar uma conrerón 'Cambodja e União Sov!ét�
soviético que concordasse cia", Mas

-

da União Soví- ca, visto que todos, os três
em sua imediata divulga- ética o' ·govêrno brttânico países especificaram ,IJU�;
ção pelos' dois co-presídent- não recebeu resposta. Sq- uma Conferêl1cifl., sôbre o

teso
'

líentoú a Grã-Bretanha Cambodja deve ser constí-.
'Depois, ·por,ém:: .

a Chirí-i .. que, se qualquer dos parti- tuida dos países representa
Comunista, ..o V�etnã' do cípantes tivesse qualquer dos na .Conferência de Ge
Norte e o oambodía CO!l1C- :opiniao particular a maru- nebra de 1954,
çaram a manifestar "certas festar' relativainente à r�-' Cabe à União Soviética

dar o próximo j,)USSO, aeei

tando sua própria propos
ta para a divulgação de

uma mensagem eon iuita

a fim de que se !'tlhW2

prontamente a um acôrüo

para a convocação de uma

Conferência Internacional

sôbre o Cambodja.
Nêrse passo, e na convo-

de outubro vindouro, nos

salões do 'Copacabana Paia

ce Hotel. no Rio de Ja»: i-

1'0, o XII Congresso Brasi

leiro e o I Congresso LllSCJ-

Brasileiro de Anestesiolo-
�.. �

gía. patrooinados pela 8:::>--

ciedade Brasileira (l� Anc3

teslología e pela: Federacii?
das t'oci'2clac.1cs de Anes'''.ü

ología dos Povos de Li �."q

Portuguesa, respectiva "f'l1

te.
A! organiZ(lç20 c' _:ut"(j,ol

nio ��os à.ois co'�('la\'" (;:f"_
be à Soci,e(ade de Anf'·si�'"-

cação breve de uma C�')· ..

terência sôbre o Cambod.ia.
se tem' a medida da sínce

ridade daqueles que 'l'es,:
!11BLte querem contritr:l;

para tirar as' arestas de
.

um ponto de fricção (l�:c

vem conturbando a situa-

(5e mternacíonal
sado da B.N.S.).

( conden

-'.-�--

Cc-

._-_--

Salsic�as e �iles �urante um aDO

missão Científica:
Reanimação; .

,

Clrculaçào. Ho-meostasl;t
e Anestesia (Temas Cfrci

ais) :.

r,,lSl;ficiência Venti1ató

ria:
Avalíacão Clínica e Prl:--

;::'?�'O do Paciente Cirúr�ico·
"J ,"m�cl,ptoranalges:a:
Df'r .:
A,' Incrícões para os ia,

1y FI JS cie-ntí'jcos, e'1('e"

ra �"-$e a �5 li;) a�osto :J f.

e 3 le scLem],rt·o, pai'a ;;s te

rr'as livres e contribuir;i')'3s
?�' t'f'inas oficiais, l'cspee
t··'8 ·lellte. A I,nxa de :m, ..

c"\'ão é de Cr::> 12.000 e p,�

to Sf-r paga pessoalmente.
_rrr cheq'..le 011 vale pG�l�d
l'� 'josoureiro da Com ::,;""
,..... ("l1Uva elo XII Con.�T,s
t:'(' r�r�sileLro r-'e Anes1:��;"�I;

lo,;,'" Dr., \Yn�ter da Sil-

"Ia NTaehado, 1'a 8ccret<11",
";" S.A E-G à Rua das Ma

rc�:"s. 33 sala C-03, ZC .. O;
- Guanabara.

'

U"n estupendo progr<im"
�r ��pJ esi"á sendo org8,lüz(
"0, pela Comi�s§o Execmi·

\Ta, de modo a torl1ar a VI>;,

b dos congressjstas à t vl"

1'a rat':nca, realmente ;r;es

o.p- r·íye}.
.

]náx:.ll1e (Juançi:)
a1í se comemora ,0· seu lv
CeDter;_ário de Fundaç"lo.

, .

40 O.- 00
70'-00

8 o.
6.00

.

- O

2'9.-00Q

AVISO

,I M POR T A N T E

o DESCONTO DE 20 %,
VERIFICADO .NA TABE

tA AO LADO
.

É V!Ll.
DO SC},MENTE PARA ,O,
PERIODO DESTA CAM-

I
PANHA.

AFOS O ENCERRAMEN�

TO DA MESMA, VOIJrA

REMOS A SEGUIR NOS

'sA TABELA NOWL.

Rio de' Jalteiro (.ORBE- 1'8.('01' ele grama; 'Jóias V8.ri

PRESS) - LONDRES adas, ,assim como oito tl'O-

Além do prêmio de 75,000 féus e uma placa .•

pela vitória· na árdua pl'O- Ao levantar a prova d"!

va das 500 milhas de In- Indianápolis. Clark estabe-

siclogia d0 .Estado da CIU'
ze; esqtecerarn de bai-xar natara. A"C_ÇJmiss§o Ex[','u
a bandeira no qué s3ciá tiva, composta: elos Dr".
re3.lmente "a última v<�lta. Deyler Gouiart Mei'!'a, ,i')�

O resultado da prova foi sé Afol"so, Zl1gliani, Al'1L:"l
um triunfo complsto para Pinheiro Monte. Walter .13.
os "Lotl1s" de fabricaçiio ,8;lv<1.· Machado, II j!"'11',

l::r.it&nica, que finalizan'.ln Smith S:rra. A'oysio T
em primeiro, segundo, qU;:l Carvalho e Avelino PS'!
to e oitavo lugares. F<\sa nheira SP,A.), vem cle�.Cl1-
retumbante vitória ml1i:o ,volvendo grande ativídacle
auxiliou a campanha de preparatória'. No tI'IT':"':D

exportação de carros b�jr:i, cicntífieo estão inc]uld(lC;
nicns para os Estados �;]'i- c1oi� simpósios (tema') ,,[i

elos. clais), quatro Mesas .11.",1,,;:;

clianópolis, Jim Clark � e'.:e

beu também um grande I,Ú
mero de estranhos pre;�t'll

tes, inclusive: fornecime;:t

to 'de sálsichas e 'õife,) du

,rante um ano; um Ntq:O
Plymouth, í;lt\mo tipo, ;:".{)

valor de 2.500 dólares; dn
co ternos novós; tôdas as

.

refeiçõ:es e gasolipa' CJue
possa consumir durante

U111 ano; dois relógios d8

pulso; dois ·aparê!hos de te
levisão ....:_ um dêles cohd

do; um ferro de solda!' eie

arco; um trator e um a:,;a

leceu um nôvo recorde da

volta (2-;13 quilômetros lw-'

�'ários) e inte�'rompeu Ul'Gil

sucessão de êxitos alTleri(a
nos durante quase meio sé

enIo; isto é; pela ptirnelra
V,"Z, a prdva -foi venelcla

por um carro bl'itânic'�, e

éle. foi o primeiro corr(;dol'

náo-americano a ganhá-2c
desde 1916.

'
c13S, Cursos de Atualiz'u'8J
S"ssões em Almôco Sp';

s�os Científicas e de T ,

mas Livres um grande Pai
nel (e PerQ'l1l1t.as e Rc,-'(>s

tas (',i--:cussf�o planifjcuda)
Os seguintes assuntc� fo

Embora -a corrida se.! ,i ,

'joficiaimerite, na distf\_l1c't\ Uma casa, "!l11' CoqUEiros,
de 500 milhas, Clark na com todo o éonf6rto. Tra
verdade pjeJlcorreu 502 rn.i, ta'r à rua Bocaiúva, 11. 'i3
lhas .. uma' vêz que os j::i-, 'nesta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(otrel'aoe Oliveira
, - .

t··.. . " �

'c'

nando Furquim de Almei-

da,' vice-presidente, da .

'1'.

F,P., pelo Prof. Paulo cor

rêa de. Brito Fflho, 'cl�i:'etar
e por membros do Díretó

rio Academico.
Inicialmente ralou oS!'.

.ronas An taítís, více-presí
dente do Comitê Organiza.

. dor do III Congresso' Litua
no da América Latina, iou

vando a luta do Prof. Pli
nío Corrêa de Oliveira, à
frente da T,F.P.,· contra o

mos nas 'ruesmas Li.dl"�'&
- afirmou o Sr. A:ntaL1fütl;:;
- travando ..combato

'

.

rio
sentido qúe V. Exci:1.' pro
pugna, id�olot6Jcail,lente ror

malíza. planifica' e prccta
-ma, contra as tramas do
comunismo". "

ALBUM DA LITU_�mf•.

Mons

omenageln do prof.
o

.

-socíahsmo E. o CDli.lUn?;)l�·IJ.," presíden te
e em prol' c a Iíbértaçâo: (J.(J6 tusno da

povos' subj ligados. ".L� 'ft· enalteceu ,1

o CO:111 te Or3u: 1 jZ�l l r
-

�\, J �� �€g�tç':10, eomp ista
do III C ongrcsso L:.�.:(,v_'�, ,; 5,:,';, � �:}l', BQ,l���!1t.€S r,das eu·

da Amér.ca Lati.ia VI'::'li,'!�l L\...'aJf's] Cumurudade ,,-

a sede CO 1)jr·'t0·�:o l't;k:'" Lj:�2[1, cU, E::'o José ,dos L,,-

nal da S::}(,;:cd.1de Bra5-il. �- .! ;'" :S. ll'11J.l1Qa Auto j�r:)-
ra de' Dc Iesa ela Tr:J.:U,��,o tetora de n'eneficiêJlcla .

,:

Família e Proprlt dade, [1' Lituanos no Brasil Soei ,_.

fim de homenagea r o "P ..\Jf.

Plínio CU':T6a cle
.

Oliveira

presidente da' entidade e

autor ãe "A Liberdade da.
Igreja r10 Estado C0lJ111.'lis

ta", que. alcançou
são internacional.

rcperr 'J�

dade Cultural l1rasQ -Li �Ü
ncs da Vila Anastácio e Ju

ventudc Católica Lituana

Atertís, foi recebida pelo
homenageado, o ex-consti
tuínte Prof. Plínio Corrêa
(l'e 'Oliveira. pelo Prof. Fer

______._�__._.__�._."..,.. -4...__--' �_. �__ . " ..... _

I
. Hio de Janeiro (Orbe
Press) - Com a produção
de 452.479. mot,ros cúbicos

de petróleo, obtida em

ma.i.o passado, elevou·se a

2.214.901 metros cúbicos o'

volume de óleo produzido
nos cinco primeiros meses

do corrente ano pelos di-,
venjOS campos da Bahia,
v'olume esse superior em

9.610 metros _ cúbicos ao

observado _dm:a.nte o mes

mo período de 1964, quan·
do foram 'prodUzidos .,._

2.305.391 metros . cúbicos.
Os campos de Alagoas e Se•.

gi,pe, no mosmo mês, pro·
du�iràll1 2.993 metros cúbic
cos ele óleo, que, adiciona
dos ao volume alcançado
no primeiro quadrimestre
---�-_._------

do corrente ano� atingiram
o to�al de 13.611 metros cú
bicoS de petróleo.
Os resultados alcltnçados

em maio passado na produ
ção de óleo cru permitiram
a entrega de 429.637 me·

Itros cúbicos às refinarias
da Petrobrás, com os· r:;e
guintes totais: Refinaria
Randulpho Alves (Matari·
pe-B�hia) _: 200.156 metros

cúbicos; Refinaria Duque
de Caxias (Estado- do

-

Rio
de Janeiro) - 73.112 me·

tros cúbicos,

Prosseguiram, no mês em

referência, os trabalhos de
desenvolvimento do áreas.
ptoduto:ras de < petróleo,
com o, inícío· de oito perfu·
rações nos 'diversos 0�·

Transferida 'Reunião do Norte
. e 'Nordeste

n;o (ORBE-BRESS)
/j, reunião dos SecreÚir.ios
de Agricultura das rBgiô-ei;
NarLe e No'rdeste, qu.:! deve
ria ser instalada no dia 21

em Fortaleza, foi tra.nsf(;
rida, para o di.a 5 (1'2 julho.
O adiamento se deve à am

pliação dos estudos p:fT'l).·
rativos, que enVOlvem pro-/
b-lemas . fundam,enta;.;; de
levantamentos e àPlir::á-'

. ção de recursos PO �.: 8,

gro-pecuário da Uniáo. eb&
Estados abrangicIos e da
"Aliança para o .Progress�)"

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

I
I
l ';-

I

..
.

\

i
" \

./�

I','

pos da Bahta. J<;m' Sergipe,
duas perfuP"ções foram
inidadas no campo

\
de Ca-

rnÕpoUs. ond8 três sondas
entJontram·�e e;:nperth'sc1as

no seu desol1volvlIllent,o.

,N O T te I AS
SAIGON, 24 (OE) _- 42

flmcricanos bombardearéul1 esta tarde �

lios dercsilo3 de mun;,ções localizc::d,)�;
proximídac.ks de vV(:ir:g-B(n-G.ia�lg, a

]"1-1S �o nOI' ....C;.,'e el" R"]110: i"-:' I�".,: •. , '1,·,,,! . CI. 1 ,'" k - ,t:.,;"(. � L :1:.) t \,.' I ,,_ ',:" \ <.t, •

b�)mhDS fCl'an kmc8d::ts nUi-:;'l�l �}'('\'
)"

duroü 4:0 m ·'nutos.

rará no

r"V":,n C'� ,3" -';';\1=' i, Q·/I.nr1r) (I�() S"ll' ')''''''1' ,_<A _i (.4- -_' ..... l·...... '

..�. (I .l I Á..) \" A �<t.!"... '- .t.) :J.... �,_
-

k/;� _ l., \J i J, �
_L 1. \

gOS., os prac:in,k;:·), di:, FJ\lBH,AS. lr:njl},)' t'
"\.

J' 1 . 1 1"'Cl!. • l'

rCpaÜ'léiGCS pOI' m) !)C1rH <1'1<:'1..

í

I'

,.

IMPR'ESSORA

.1

\ .

I

/

/,

.1�ek�
ttiOfl"

foi hel'@$ '-:' tlJlfÓlóge!<
tl3rt(Jle�,� (:;orimb�
Imf'r"�!lo$ �m qer(!!

ó kJo"eloril:l
''-._

IMPREMORA. «M6"tl.:� ')

ÚE .

,\

m�! vAl-:xi �TOARJ:.� (;!A.,\

do.' oouselno

"Ille:1u;culo:
-

(�. maní �'·�.�tl)d.

a prorunca gl'[l;�:l-:ào (�J �'(l
ela' a colónia, pela colabo
ração que. ii' T.l''',P, tem

P!..estado Ü"S atividades '1�

tuanas neste país, sobretu
co por ocasião do UI C":\)

gresso Lituano da América
Latina, e pela publícação
do ensaio �'A 'Libe.rdácie da

19�;.eja no �Eslado Comunls

ta". ncrescentcn. ainda q!:!e
C3Se livro, recomendado pf�,

'<; 2�L ,Sagrada. Cougregação
elos Semin:'iriôs e Universi
,pad�s, dn. f:)�v)ta: Sé, e)�.ls··
tii,u.i. uW:), eO"i,rjbuição i ..

•• 'tl.est.. lnláv·;':.l
ela libcr:::1�:!'.

vo.j�a a e·� !is.}
. ':.1 Li�u�J.n��

COl1lC: l/n nlft:'.�11. 'da.s olltrr�s
n:l,ç'õe<; cat·ivas, q:.w fi.'l'.11"'J-i
''''')h LI Ju,;u (,�Ul11lJ,':jst:a 1\

).nn album cip Lituânja, li-
vr�:.

.

I\graclcce.ndo, o 11011.)P":l-

C1"'1. 6FU.tO .ft Soeiedade Dca
· '�::;'�:rfl d" �('!�""·�.1 (18; T"·,.d;-

u- L:LiiD.I1J.,
>2 C'�·lStil ..

ord�'�r:.1,. 'ope'�' �';L
L":.iU pd:J. Tr;1Qí�

��ÚO, F'arnll:n t j:'�ro'��:.��.K:�Jé.
(.;·S Iítuancs, çuj�. ';jF2�e��.,;:1
no pais cd�stj-tüi- ..

nm",
<

CO;,

tr.buíc ro si:'u;;i{ti:'::L' ,:
.

dl'rávlr! para o e;,�.;'r.i·:l·.
mer-to oo- Brh:'d, ma ':',

(.� ln uma Iiçào \i !\:H,' )·),...l

. todos os brasíleíros;' ;H�\�:__ "

tea "do o martírío eh L, � u

ânta e o ínrortunlo d;�:J ; ��,

çõcs que e.::,ir�m sob u ,:u
go comunista.

.

Õ Prof. l·j1.f:'�('· (��)'.�.�.

.:,��. ,:11

01'\'(':ra l) er�l1l\tl .' ,l'd0;,,;
�·C)S l?t.n�u"'of) lembram :) ,)

Tlra:"i)l. a 1"�J.(���'). C�1 t6H�J
illa!;' r;Op�j}"_1�:[)
l:·rrt :'·F,l'ld�.� C1CJéfl";

l�·:.��:;O '[�. J/tuá;:lhl e de t,.}�

;{:).s as Çi['�1.S.1. .s.l '_'H:L(:(�es ca�

t.;v:lS. E$�e é um irrlperiti-
'. \'0

l::i. �\1:;1('rat�yo qn� S(\ tor�
! l�t IlPiis"- Pl)1-. �"'t'n t (l :,' rS�:i .

(�_.

(i�\ ��rp{�s .(:1 tr�rr:).. :')('::r- �

.. ;'

'l:"R n. t',:; dr' n lodo j ��a I." ...
,

e 1 !n:prl.�der: te; [. nkt·1.' � �i ':'.j
na f>ôes tá o g.�()riof::�l.s 1 a:�e"'�!

'''c', o '1"'''0 C'A r'A" 'd,,'Q ,.,,-"
� \... :' _._ t-'.J li} Jl ...... \J..J 4""

t),"""r5D, 1 i srnc·s.
r!�S�2."

6 o C:'f
.\. .

Sindicato dos Jornalistas Profissionais
I

de Santa Catarina
lU

A D�r{)toria dúsie

Li·f.'\·�t�á drr (jbscrYa�v-. o· Que
presc�'l2ve 6 ati,. II e iit:U

parli.grafo 'lo, da POl'tl.i.;;a

.

M�n'sterj.ll'l número ,,*0, cie

21:-1-1965.: '

Art. n - O requ<;;r:rí,en
to de· .íns�rl�u.o flaS chapas

poderá .'.ier :l-ssinado
.

1Tor
RIO 24 (OE) Q J\ilin;,,:,ü',j da (�l;'__� ':;:i' r[l'i�ilq.\)(;r. elos eat!'L(jat�)5

,

1T' 1\.1 A ' nulC u, lntcgrn,m,
.

J,c·.(:'od"
segue, amanhã J�8J'a ·,vj�,o.óa, 'lia L\.::';:i':'U)'') .,:.;'::3'

., ,'. '.

'sç'l;" apresént!.ldO ell1 ,
tres

I
. 1 .

., '" 4� b'--
"",, .

i[ , ' . "

•

..J8g1SJ'at.Na "C-<-':�:d:xnl}a rcce ",:réf'f u- ·tll· -1)" I Jl�"" í:'.J vias c" cti1"igi.do,. ao pre
.

C1 IdE' "
' " srd(üite e'n'·cxerc'iclo.': iCtu ,ão.i spirilo-i'iantensc". O �:=blll;:t:':lCí.:.!l;�(

-do 1. Exército, dC(,111panhar�1 () i:laL C )�_�1 (

Si lv?.

setdo;:;
.
que 1X1. ra.

(i�' C�J[l�la;S à:s cleiçÕ2S :J ;:Te�
·

!·�"ln I 1'ealizad:8.s r::o próx� iHO

dia 17 de julho de. 19Gú

L�. 1\ t

§ lo. - O requeriJl1en�o'
(' cverá sera. acompanhuil,r
dali seguint:és, dados 2- ':(0

ew:nei1t.os 'l"clativos a cada

candidat.o,
..

,oa l10me compleLo, fi-

1iaç5.o. rJa...�J.ra1idade, e:,ta

(10 éiyJ1 e residência,;
b --o m).rnero, da matrí

· ,:'uh �aeial;
'e --' nom-e de ct(tal)cl?,'>

.

,menta O'u da €l1lIH'eSá em

que exercer a profissão ou

:1tividade,
-

se se tratar de

etnpregado OU emptegacor;
d - ti�mp(j de exerciciQ

de atividade ou profiso'ãa
e de' associo,do do sinclicf:!,-'

to,' c;,mtad'o's, ambos, da da

ta do pleito;. J

c � dcci.�ração do p:�ô
prio punho subscrita púor
todos os integrantes das

chapas, com ietra e firma

rsC'onllecIc"as; de que :zo-.
lar5.o pela fiel observância
da

-

Constituição Federal e

das' l·eis. p'clà manutencã,()
elo l"('gime democrátieo e

.. de r��peito e acatam=nto
3,,, autciridaCles consr.l'-.\Ji-

elas;
"

r - atestado de lions ali

tecedentcs e de que está

S 50. --- As terCeiras (vj&�
do 'r,equerimento d.e' tllsç.ri
ção e ela- relação serão :1a

lpnL'icadas pel?- secretaria'
ê.) Si.ndic�1_to e dcvol'litL1E Vende-se U111ij. RuZ"\ll Willis e111 p'erfeito estàdo de
0.0 candidal{) q'l,le esâHr l'unMonamento.

;_
prótúovendo () registro. " Lnfom:iações a Rua, Sào ':Vi�eÍlte' d{' Paum: 2' cA'gro..,
... ,' ',' .

,:,: f ,,")l. ,�:t'Íomtea.l'C111.com Asteroide fÓn�:'2(,h6"" ',e' ,'" --,. "

" �Flori�núpolis .. em ::25� � -di:!
junho de 1965, ·i O;,

.no gcw d� seus

A. Cozinha do Futuro Selá Admi.nis- "

trada de Uma'· tif1esa de Confrôle
tCSSEN (OE) - Um8. co,

:oi1'l,hH, na qual a dOD'l, de
e::I,$:), faz a In>l.ioriu d.1' in2-

bulho, apnrt.ando, simples·
mente botões, não é mais

únw. uümia em nossos dtl1s:

éd.t) b':mi;o de cozinha pó
de �"er ,isto n�1,: "INFOH.·
]\:1A", G:;:posiÇãQ que se 'rea,

lizou recI.mtemE'rite em Es-

"Reli sóbl'ü utilidades domés
I i<:fi·s .. Mut'. rí'ara a maioria

.

.'-'"

das donas de casa pu,rece

que' est'l. reniidade cçmtinua
rá, por' mais algu11:1 t.empo.
um sonho, pois êste peque
no panHso cnstf1 entre

'

..

20.000 iii, 100.000 marços
(U.OOO.OOO,OO :'1 n.lJoo.ooo,OO
ele 'cmzeCros): Tem pci�ém·.

uma gJ_':J,ndé .vt1IltagexlJ. para"
cumjJt;n:oal;:' \) rGlta Gob' 'l1f)'

po:iüces ;

j 20. _. Em so tr:lt'1:1do
ele 'eiçif:uO l.xH"a SIüdL:a'.o

(e �ml;;:egador ou trab.:lllÍ'i
dores autónomos devem os

(�t.nclidatos 'a tender à3 se

guinks eXlgêneias :

t\. -

.\ .••••••.•.•.

b -
, ..

A::ào l\IÜ'alll�a - Presidente

ma n,aDG.ira qUi> prom�w
rl:SpelLO e aCaLb(Úcnte ��S

auto!"ida�les constitu:ld8,s,
.Flryrianópolis de

de ,1965:
ÜiSélÜ'lU turo.;l.\
NOTA, - J;;;Ssa (!,8C'Iit:1-

çlio" clev.rni. ser s!-ft')j';c�j_t!l,
do próprio pí.mllO .. pelo Ccin

d:i:dato, devBl.'1do a 'finn;(l e

ti lêtra' serem reconheclfias.

MODE:yO DA pECLARA
ÇAO À SER AssrNADA
POR TODOS os OAN,DI
DATOS,

Por êste insL.cument-0
DECLAR'()' , na quullàad.0
de candidato às eleiçÕe" a

serem realizadas no Sh1di

cato 'dos Jornalistas probs
sionais 'd.e Santa Catarir:.a
sob a miha palavra de 11011

1'a, que na administr,ação
dessa entidade zefarei. p'.:'-
la fIel observância da C;Ol:S

tituiÇ5.o Federal e ele tôda;;

as leis ào p:üs. ben� como

pela manutenção do regi
me ·democrático. da mes:"

1'0. ,as que detestam o· tl'a

br.li1o dl)!11'5stico,
,

A 'eo:;:;iniw, do futm'o tem
a rorn�;!, de uma eUpse. Na
111eSa de conf:rôle pode-$e
"I�r f[uf:lis os utensílios que
e"Ulo ,,>cnen llsado�, �) é in·

di.e·D"ir}, . i.ni.ntT.:n.'Tuiptarilente�
(' tC7n1JO de eOi:iUleeLo çla.
·comjd�. Num pái..ueI com'
vtírlas tele'li5Õ� pode-se
ver não só o QUê' está no

fogão, �l1as tal1�bém o·quar.
to d�tS ctiança�, o "play"
ground" .mq.is próxim0 ,e a

entrada da casa!
Nrl exposição "INFORr

..

MA" 132 firu,,;:!,,s mostl"àram
om ;30 m11 met!�os quád;'ra
elos o que a dona de caB--'l

.. -J.'le.c6H8ita mn. S011 .iar e de
J"u,PJ S<lgct:!tões 8 COD.30'UlPt?
dI)" conto lidU1" com 03 .upa-,

L{),go apos, o CO;'ni'�� UI'

�:a.;.'�z�(jür ,

co ·�rI ,0011g':'€550
L'''''''''''o cYa·- A'ni>ric'i, • 'l:i--n�•••• l ........ ':

r: ...

-"\:
.'�

•

U !

:.8. .vísítou. os diversos '-:''f--

1.3.r:�1,U.' \In'� eto D�r'" "L

N3.cl(;l:al da �;_F.,P.,. p,hi.:.);
necendo ali -m; IODga _'; ii"

nlhu:·0:a. ;)3�eStra.·
.

,

,\

\��' .. ;\ ho, II\1PREssnAA Mooh.c !>OU\!! !'J1o� O� n::c,JrSú�

'�:;' ---';, ..
, � !ler:!!"$Jri�\ ,"r!,�riê!1ci\1 ptlftl (ltlH!!'!tÜ· Mt1tpr.t �,

r .... � .

l- ,.
j', m(j?!m� em qm.l!qi.!�r Mlr\"ço do ftlffit:l,

l',' :'1', Tí-{d"g.t�.,. IOtH\fO! �. pt'!rff?itQ,II'" qu� V!l"Q� CQlltl'?'_

-' '

Prqf. Jorge Anastácio Kotzias
C.R.l\l� 31

.
Proí Oscar May Pereira

C.R.M - 896
Proíessôres da Faculdade de Nlodicina

:
--I�nças Infecciosas- c Parasitárias-«

.

"_i-�EXAMES I}lI� SAÚDE-
Sala 10:1(.ÀJf:l::,1l1tório;. Tenente. Silveira, 15

- Fone 2405
HorárlO: 15 às 18 hora.;'

..

----�,--'--_._-----�-��-

Clube Doze de Agosto
MES J);" JUNHO

24/6 . ENGQN-Q'RO DOS BROTIN�OS.
:ü horas.

.l\'JES DE JULHO
3/ FESTA JUNINA. - Início às 22' horas.
9/7, OrCluestru "PANTA;3LAS DE ESPANHA".

cio
.

�s 22 hOnls.
_

18/7 E:N'CONTR.Q DOS BROTIN�OS :._ Inicio às 2.t
horaa.

11).1-

1\IES .

DE AGOS'rO
.

I , \

lia ENCONTRO DOS BROT�NHOS Ap�senta·
çx.o :ta N���:�OD�l�:-n�E����I�S �� ��Á SE'
UE.

12/8, JAl-fl'AR DE CONFRATERNIZAÇAO' o

14/8 �4ILE DE ANIVER�A'RIO..- Jnic�o às �'I ho·
r:as.

/ .

.

OBSERVAQ40. � Para as festas dos dias 9/6 ....::- 3/7
,...,. 911 e ,14/8 ,:._ Reservas ele mesas na Secretaria do Clu·
be. (�pva 'Sêde) -:-'

Ai' i.J\scrtÇÕes para o baile der' Aniversário d'lS. Debli
t�ntes �"ni.Oará impreterivelmellte no ruJ:t 31 .de· julhol

U$� pára O Churra�co é Janta:r de CQnfratem�,
iilscrk:áo rur secretaria (Nova Séde) e Bár do Clube.

. -

,

��.--�,_ ..._"._--�._-----,----

..Negocio. de, Ocasião· ,

,......_-:'-�..,..-�- '-_,..-_ .._-�

Ce,ntraís' Elétricas de 'Santa . Ca.farinà
S. A. CElE"SC

Assembléia Geral Extraordinaria
CONVOCA'ÇÃO

'" Ficatn conVidado.s OSI. sénho�es acionis
tas da Ceútrals Elétricas 'de Santa CatarG�,

, ". .' .

-

.

S/A, -� CELESC_:_', para se reuniréri1' ém
r • -

"",
.

ASs':,>'ernbléia Gerál Ext:roaordill1ária,. nà' sêJe
ooehll à rua Frei Caneca, I1. 152, nestà Cidà...
::1<: de Florian6polis, dia 1.0 de julho de 1965,
às 10,00 horas e deliberarem' sôbre. a segilin�\ '

'-

I '

ORDEl\f DO DIA:
.1. Incorporação ele 'sübsidiárías;
2. Outros assuntos de interêsse
e:iedade.

da &!-

.

Floria:n.ópolis, '21 de junho de., 1.965.

(As.) .JULIO H. ZADHDZNY _,. Prc:
sidente
HER1VIELINO LARGURA Diretor
Comercial
\VILNIAH DALLANHOL DIretor
F'inanceiro

. K:AR.L HJSCHBIETER
!réCnico
'\7fT[ AN[_] ,LJ " MJLASCH Diretor' de . ...

, (Jperaçõc'

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

'. .

ECOPlAt�
Etonomia lf Planejatnento Uda

j
�� c. r. eo p. 18 =

', .

.Pl'O(:eSfHJS de firliindarnent.o, J�lé"c)jt�to5 l<iconórnicos,
l11Hl:.elU111C'fJto J�CO!lÔl1Uf:',Ú� Perfcias _t:;eonÔltlip2S-1�fL11a'
C·'8·tr.:,,·7 l'l"··\'llp,,'[n ,.:" 'r """,;"'íl\�no Fi"f'1:JJ.__:.U�'). .,u .. __ Ul.Lu.!..!.a.. • ..!..,.!l...... .:!lt.-..,--·.i .....� � �_. '-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AMANHA em Br�silia,·
será inaugurada a Y Ji"estij.
dos Estados promovida pe
la Casa do Candango. San
ta Catarina, participará na

quela promoção que tem
caracter filantrópico.

CONFORME estava mar

cado encerrou ontem o a

listamento eleitoral. ,Se, o

prazo :fôsse . prorrogado pa
1'<1 .111'11s dois ·<4as, 'muita.
gente estaria habilitado
para' tirar o titulo

NO altar da Catédral Me

tropolitana amanhã' será
realiz<;\dõ o Enlace.' M�tri
monial de Arlete' Rocha.
com o sr. Edson Mour!J,
Ferro.

"

às dezess�te horas.

Após o ato l:oHgioso os

comd.dados serão recepcicr
nados na residência. dos

pa,is da, noiva Sr. e Sra. Al
do Rocha. Ontem foi reali
zado o ato civil.

ELIZABETH Arden P9r
intermédio do. Colunist�
est<irá /' presente no Baile
de Gala do Clube' 29 de Ju
nho de Tubarão que' aootÍ
tecerá no' próximo dia �
te e oito. cadâ, "�ebutante
receberá um brind,e' énvil,v
ao pelo Sr: Wilson Lemos,
Diret.or Geral. qe Elizabetb

'Arden, na Am�rtca 40 Sul.

TUBARÃO' aguarda. �ra
o prQxin:lo çtia. dois $ �si
ta, "do- Presidente Cas�IQ
Branco que irá iIll:l.ugurar a

Unidade de cmco.enta . n:J.U
kws, na Usina Termoeletri
ca "Jorge Lacerda",

MISS &luta Catarina _,.

Sônia Maria' S. Píl:ibo. ófe
r�ert' ti�' Jant,ar �. M:is.s'e�
qúe participarã;o ,cio :.t.:>i}
curso. de �rsS " Brasij. o 'O

acontecimen,ti:>' Será PrQin�
vido pelo Qentro' Catannen
se .rio Rio de' Janeiro,

E POR falar em rvnss
Santa Catl3.rina. - Sônia

Maria de Souza Pinho, ela

seguirá no, próximo domin
go para o Rio de JaneirQ;
onde representará li" bel�za
da mulher Catarinense no

.

Concurso de Misse ,Brasil

de 1965, que ne&te ano tem

a participação dos festejos
do IV Centenário do R. J.

Ela tem port� excepcional
para fazer sucesso na pas
sarela do l\1:al"'d.canãzinho.
Po'derá ficar entre as oito
finalistas _.:. Tem as medi
das d'l 'ex-Miss Unlversd_
Yeda Vargas. Vamos tor

cer que a nossa s1mpática e.

bonita representante seja
mUito feHz e traga para
Santa Catarina Uma bôa

Olassificação.

PROXTMO \dia oito, ás

dez horas na Igreja de São

Francisco, o sr.,Cyro Barre
to e Ecy de Limá, recebe
+�í,o à Benção de DéUS. A

pós o ato religiosé os con
vidados serão' recepcioruL
dos no Clube Paineiras.

SEGUIRA' hoje para a

Guanabara o Sr. Roberto
Doria Gomes de Mattos

Diretor de Vendas dos. tí-
tulos do Santacatarina

CC;lUlltry Club.. Leva para
sua, espdsa um bonito bnn
de.

SERA' ·realí.i>1da amanhã

pro-

",

�A7ARO BAR'l'OLOME� ;
.

. .'.', .'

.
•
•
,
•
-
•

.�
•
-
-
•
•
•
..

• deveria ser o principal ob
, ,jetivo para uma explora-

• ção pcsit'va dos recu:'.;:os
hidrelétricos que vise in-.'

• • corporá-Ios no' futuro siste

, ma de energia elétrica (l.a

!III !'íoruega. Continuando, o

II'
.

senhor Roàld riss; q'le a

• fôrça hidrelétrica, por j�ui

•
tos anos ainda, continuar�
sendo a fonte de. energJa

.• ,menos onerosa para a '!'To-

• ruega, apesar dos progres-
sos bara'teando o custo das

, energias atômicas e nuc1,e-

•
•
•
•
S
•
•
·

'.

_ Bar Vendá-se
• Vende-se o BAR MAR-

GARETE, à rua CeI. Pedro

.. Demoro, .148� '-::. E_streito
• Fpolis. Tratar �o mesmo.

•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Falhou a mais recen.te dro- leigos encheram-se de ar-'

... '

,

ga da juventude tigos e repórtagens e os in
III' dustriais lançaram no mel'

• DR, PIRES cada uma série de prepa'

• rados..Surgiram jmediat'1-
O problema do combate mente os defensores: acu-

• á velhice é dos mais anti-' sadores e os que se maIl-

II gos e permanece sempre tiveram neutros em face

;. na ordeln do (lI'a. da 'nova droga tidl1 como

iii' Não podemos ignorar rejuvenecescedora. - Tudo

• que muito já se fez e bas- leva a crer en;-etanto, que

III ta lembrar i que vários es-- a novocaína naO produz o

III'
pecialist'il.s se dedicam ho- resultado que dela se es-

• je em dia á geria,tria ou parava no combate as mai'

• seja a parte da medicina, cas da velhice. Pelq, met:l0s

que cuida das doenças dos é o que se deduz de regen-'
• velhos. tes 'noticias vinc;las de Lon-

• dres e ·que afirnlam haver

\111' Mas o fato _� que, qual- um renomado cientista sui-

JJ quer novidade que se pro- ço provado que a n'Ov'Ocai

•
.

ponha a combJ:Lter as mar- na não contem substancias

III CaIS dos anos, mereae logo
.

capazes de evitar ou retar-

III' .tim lugar de destaque. E dar o envelhecimento.

, fói o que aconteceu na e- Sendo assim, vai por ter

,� poca dos hormOlúos, das' 1'a mais uma esperança pa
P "vitaminas e mais moderna- ra a descobertlJ. de uma dro

,;1 mente com a geléia real e ga ·capaz. de, dar a, etenia

iii a nO\'oCl:lina. Embora sejam mocidade.
JIIII

drogas que possam ser Os sonhos de Vótonoff

• de utilidade noutros casos, (autor dos enxertos .de ma-

• a verdade é que deixam cado) e as ideias d,e Bogo-

•
muito a desejar .no que �l1olets (c�iador do' soro

concerne ao problema fun- da juventude) contmuam
III d 't I é o de afas ainr1q, sem solur;ão.
111', .

amen a aue
_1� i i- NOTA'. -:. � nossos lei-

_. tal' os estirmas w:> anc aD. .

�

; dade. tores uode':'ão solicitar qual

lIIIlI .Vejamos o caso mais re que� conselho sôbre o tJ;ao
111" ceú,te otJ .seift o da tão fa,. taÍnent,,.., da pele e cabelos

• lada novocaína. Logo que ao médico esnp'"i .. l,i.sta lJr.
� apa"e�flr�m ,as p1:"lmeil""'s gi.res. á, rua 1\Jtéxino. �J �

llI' eomuni"q�ões '8, )'eS11eito, I Rir de Janetrc;.· liflst.At'f<:l.O
_ os 1"'4'.4.;0,05 de, torio P�11)J.çlQ ,'t>:+·(,)s�r;.t_e

!1i'�'� ,/,e inte"p'''''''�,l'a.m':, XiV�:X,��te,.

Festa: Junína, com apresen
tàção do "show" Alma 'Ser-

.

/

taneja, de autoria de Alc!b
Silva da Rádio Diário da
Ma�ã, que hoje está alll
versaríando,

,LAGES está vibrando
com o bilhão' de cruzeiros
da Loteria Federal, vendi
·do pela Caixa EconônliCà
Federal de S,C. Nos infor-

mou o Sr. Heriberlo Hulsc,
q1:1e,' entre os fe1i.z·a,.dos; es

tão os Srs. Sebastião, sou
za António Heck, Arthur
Scur, Dr. Waldemiro Mar

coline, Wilmar O,.t,igári e

Wilson Ribeiro. Mais de
trinta pessôas foram os fe

lizardos, incluindo' Ullm
pobre servénte de um gru
po escolar.

.\

Sônia Maria 01ivej,n�; re

gunda-feira em sua resi

dência recirpcionará cQlega�
debutantes do Clube DoZe,
'com festa junina.

. ACAUO de receber tl-Ín
muito simpático oficio d'l

Diretoria do Lira '1;': C: Ã
gradeço pela gentileza,

'

SR. Florisbelo e Sra.,. o
Sr. MatheU$"Boscardin e

Sra. conviÓ'lndo d ColiUús
ta pará o cas�etíto �
seus filhos' Isis Maria e

peeiro, ,próxima dia trê;s às
dezesseis hs. na Capela' do.

,Divino Espirito SaIJ.to,· óf;
d� os noivos receberão os

cumprimentos,

ESTA' marc:udo ,para o

prõ.idinQ dV1., três :O cas,a
tnerito· de Elwabeth Fon�
tX>nl o· Sr. Altamiro �
Ê�abetl1. e ti.lhli' do

.

,Sr.
a' sTá. .Ministro 'Paulo Fon-

. tes (Ada),

NA Faculdade ele Odoo

.tblogIa, da U. S. C. o Pr0-

fessor dr. Francisco De!!'nY,
da Universidade de Sã9
Pauio;' fez uma confeI"êl?-cia.

FOI progr$lmado l?ara, o

próximo dia oito uma Ex

posiGão. de trabalhos .c0I?-"
feccionados pelas alUnas�
do CUrso de Ornamentaçãq
do La'!;, mini<;trado �et8
Professora Olinda miana

que veio à convite do'SESI
de Sants:t Catarina.' <:rue te

ve o apôio dO SESI Nac�o
nal. A E�si�ão durará
tres dias. cuios trabalhos

est�o sendo fefim; no quár
to andar no Palácio

. da$
Industrias. M6veis Çimo,

,

com o sr. Roherto ,Bessa,
senmre nt"e<;tatiVo MS·. bôas
causas. Sedeti gentilniente,

'. os ml'iveis para a de60racão
da referida exnosi,.ão. que
anre!<ent.,;,,.1\ arte'7.1lnatos 'Ita

li'lnos, Xaron. bonecas em

pla,stlCós, bmétes, flôres _c
frritas: artiff�i;;i,s. h..,i,qlh08
em cobre, deé:idrstar:4o do

phmtAs. etc. Olga Lirria, co

labor�ndo �nl'l1 a professo
ra Olinda miana

. O FOTo Flamingo da
Rua Felipe Schmidt,' que
fotografou o Baile de Ga

la do dia onze de junho no

Lira T. C" está �endó mul�
to solicitado.

almocavam hó

celera o o esen o imen o
�

, ',. . .

.

�

. Fôr�,a _ Bidre.lélrlca na NO,rneg 1-
.

.

OSLO - Junho - ,.:::.DN sao e dístríbuíçao de I!l�l·rt ue 8.o\jlJ u{)O quilowates íns- lo, at.es .. hora. A expo�'ka- l�\..a��_ _�senvolv.men-
- O senhor Halvard Roalei c.dade. Atualmente os in- talados,

.

o' que corresponae çáo líqu.da de nergía para to eCOI1ÔmlCO,

dírt tor geral da NVE'- CO vestímentos anuais .non- a mais de 11% em relação a Suéc:a subiu _e 8'1 mi- O senhor Roald o':.Jser'lcu

�1issão Estatal de C1l:3C:S tarn em perto de 1.400 mi- a 1963, Está sentia plane- .hõcs para 1.260 milhúes Que a tua.mer te r-a Horne-

de Água' e de ll:letricida' e Ihões de coroas por' ano, judo para êste ano, o �un- de quilo l-rates'. Segu�l::to ga, maLOS de 5,000 pessoas
..;;.,. declarou Tecentementf! cu f)l:,ia, uma soma dez ...·e- cíonamento de -nQvas .usí- provisões da NVA, até 'fins _: de uma população de

que �ont1nuando o consu- zes maíor que a, despeu.tí- I!'RS, ue rõrça com ca.pacjda de 1969; a produção anual 3,7 milhões _,. não dispõem
mo de eíetrícídade no rít- da -ern 1946 . Tais �lf :i28 de conjunta entre 600.000- de eletrícídade pl'ovàvel-. 'de eletricidade em suas ca

mo atual, as últimas reser não . incluem as ínstalacõea 100.00� quílowates, Nos a- mente .alcançará 60 bilhões sas. O co=sumo bruto per

vas de potenc.al hídrelétri- e os ír-strumer-tos necessá- nos de 1960 a 1963. a ..apu
. de qu.Io x atas-hcra. c-om cápíta é de de lO,5W quilo

co' da; Noruega deverão C;5:" rios à útilização da <mer- cida 'e geradora de usinas
. isto, a N0Tuega terá repr.�- wates por a+o, compara

tar totarmente represadas gía nos lares', e rui ín-íús- já instaladas aumentou sado metade do total de re dos à 5.760 no Canadá, ..
antrs do término dêste <'é- em 500,000, 520.000, 6!>0,000 servas hídrelétr.cas que 5325 nos EI?:a."cs Unidos e

�uló. Falando em Bergen, tría, e 660.0eOO quilowates, j:es-
,_ .lxsuani quaisquer pcssíbí . i:825 r:a União Soviét:ca.

na reunião, anual da ASS0- Durante o ano passado pectívamente, As usinas de

cíação Norueguesa de üsí- as usinas de -fôrça da, NOt1,l. fôrça, de proprreuaue (10

nas "'e Fôrça, o senhor Ro ega. com, capaeídade gera- Govêrno geram cêrca de
ald sugeriu que seja íncen dera :'e 1.000 quílowates ou um quarto da produção to' . �

tívada a criação de maío-' mais, tiveram, um aumen- tal de energia elétrica da
res companhias hídrelétri- to de aproximadamente Noruega.
cas ínter-munícípais ou ou 900.000 quílowates.. resul- A produção em 1964 ul-

tros organismos nos quais tando um acréscimo' tPtal trapassou 44 bilhões. de qui
todas as partes Interessa
das possam participar. Se

gundo sua opíníão, o plane
[arnento de projetos de ee

senvoívímento hidrelétrico

Posição e AIti�ude do Ponto
Iulm'nsnte do Br.asH

ar.

CIF,RAS, SURPREE,NDEr.'�
TES - Ó diretor geral da
NVE dIsse que até o m�
menta foram investidos na

Noruega cerca de 14.000
milhões de coroas destil'n.
das fi, produção, tranS:I1is-

RJo .de Janeiro (QRB!<�-
'PRESS) - O ge�Eral l!.r

nesto Bandeira Coelho, Che
fe da Primeira 'Comis'li'io
de Limites (la. DIvisá(l)
do Itama!rati, fêz ont.em.
perante o Diretório Cen

trál do Conselho Nacional
dE 'Geografia (IBGE), l1ma

exposição, erp que afinn_(l':l
estar definitivamente 2sta

belecldo a lócalização em.

território brasileiro do Pi

co da Neblina, !
Acentuou o conferenCIsta

que, o importante acldent,e
grográfico s'tua-se inte!r�

mel'Íte em território brt'si

leiro e é o mais .elevac'o
do país, culmin�ndo a

uma altitude de. 3.014 mr-

tros ,acima do nível do
,mar e distando. 687 metros
da faixa fronteiriça.
An1a"'tou o chpfe da la.

ComIssão de LimItes, que
foI igualm,nte reconhp..,!:.to
"utro pico, cortado' pela li�
""ha de limIte com a V'�np.

_eupJa, e-.tel"do, altitu.$, ne
2.992 metros, até cnt 3.0

r\a 'Assembléra legislativa:
. .

Homenag'€-m Póstuma a, Agr[pa
de Castro Faria

lIomenage� póstuma a

memória do dr. Agripa de

Castro Faria foi prestac,3.,
cthán"o da aprovação ' de

;requerimE'nto proposto !ia
Assembléia Legislativa, pe
l� deputados Altir Wel)

'hei' de Melo e Nerêu Ce'<�s

te Ohi:roni Da tribuna o

lider gOVErnista Dib Che-

rem exaltou a memória do

extinto, traçando-lbe tJ.s

qualidades e histáriando' li.
participação

.

que teve na

vida·pública catariIlense. A

casa leg�slativa aprovou
voto de pEsar pelo d�saPn
recimento do antigo depu
tado federal.

---------- ---- '�.-------

Conselhos de Beleza

sem "e�omJY'acão p a�
.

qual foi dàdo o' nome "Pi
co '31 dE. Ir'ilrço".
Os trabalhos de reconhe

cimento forafu efetuados
por técnicos brasileLros e

venezuela""os, operando em

Comissão Mista
• Os acidentes' geográfi.'os
!j."t('s srbrpvoados por vi>.

ri.as expedil'ues, fr.ram pre
viamente fotografan,ns 1.Je

la Fôrça A.§rea Brasne�ra
cli'a cooperação contri'Ju\U
pa'�a o éxit,o ela eY!l!>'di,� t.,)

qúe Vf'm fixar a !ll�'�'ln� P

a onosicáo no nls"utido a

cidente da fronteira.

'CINEMAS
--CENTRO-

CINE:SAO JOSÉ
ás 3 hs.

James Drury - UUa· Ja

cobss.on
-em-

VALENTE,S EM FURIA

EastrwmColor
Censura até ... anos

áS.8 hs. - Pré-Estréia -

Pró "Grêmio São Marcos"

�ean Connery
Gina Lollobrigida

. A MULHER DE PALHA
EastmanColor

Cepsura. até 18 anos

CINE RITZ
ás 5 e 8 bs.

Edmund Hashill
Rbssana Màée

-em-

JACOB E ESAtl'
Censura até 10 �nos

CINE- Roxy
ás 4 e 8 hs.

Charlton Heston

Yvette Mirieux

George Chakiris
Frànce Nuyell'
James Dqrreh

-em

TIRANOS. TAMBÉM
AMAM

.oS

Pans.Vif;ion EastmanColor

Censu'ra até 14 anos

BAIRROS
(Estreito)

.

CJNE GLÓRIA
ás ii e 8 hs.

Tony Curtis
Janet Leight

. -:- EM -

HOUDINI, O HOMEM
MIRACULOSO
Tecnicolor

Censura até 10 anos.

CINE IMPÉRIO

ás 8 h$.
Tomrny Sands
Jan Ste.rling
Fabian

-em

ESCONDERI.lO PARA
Al'\lOR

PanaVision-Tecnicolor

Censura até 10 anos

(SAO JOSÉ
CTNF. RAJA

-

ás 8 115. '

Jean Pllul Be1t11pndo
.. 'Ciaudiá. Ga:rqinale

CA_RTorlrj>QE
,

,§�hrtlpcdlOr,····;····'· .. ·i ....•.. '

.

" .. �'

,q
.� ,

D K VI' _. 1 9 6' 4 '.
' '

..

.V€nde-se um Caminhonete DWK ano

1964. Tratar Rua Trajano 43 ní Capital.

TERRfNO
, OPORTUNIDADE: Vende-se um Ter-

('

reno inicío do Asfalto Barreires Frente com

� Federal fundosl p�ra a Púlia. Negó'·io à
V�$ta.T ratar Rua Trajano, N. 43.

-----------------,�.--------�----

REX - Mt�.R(ASJ PATENTE,S
Agente OfLial de. Propriedade
,

\
.

IndlJstrial
Rt::gistru dt marca:: patentel:l de mvell

,ção .nome� comefcléüs; ftulos de' estabel�d
mento insígniéls frases de propr,ganda E mar

,\:.as ue exporlaçÕp.�
Rua Tenerite Silveira, 29 - L allíi�.

Sala 3 '_ A!to� da Casa Nair - Fluris

nópo}is - Caíxa PostaL 97 - FoJ?,� 3�:�2.,
--�-----------------------------------

Camp6nhia Ctt��l'in-ense de
fõrca e luz

t

Assembléia. Gsral Extraordjnár:a
CCN,ÜCLÇÀO

FiCam convidadcs ror êste editat ,1e

convocação, os senhorc s acionislé:s da C 1.i�

panh:a Ca�arinensc de. Fôrça e Luz, pal·a a

Assembléia Geral Extraordinária a r�aiiz;..lr-.
se em Lages, à rua Correia Pinto, 60, às 8,
·:30 horas do d:'a ·1. de julho de 1.965, ::Jil'n

de de:iberarem sôtre a seguinte
ORDEM DO DIA'

'.

1. - Aumen:o do cap-tal social d�cGr.
rc n�e

.

da reavaliação do Ativo ImolH��

zado;
2. - Outros assuntos de Ínt(rêsse' so-

ciaL
LélgeS, 23_ de �unho ri:: 1.965.

(as) SFiGIO RAMOS - Diretcr-Presic..:nte

REMI GOULART "'--'- D�retor-Gerente

Pórfido Democràta Cris�ão
Seccão de Santa Catarina

> ,

Dire'tárIo Rtgiona� ,de Hor:anópo!is.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

. CONVENÇÃO 1VIUNICIPAL
O Presidente do Diretório Mun:!Clpal do

ParUdo Democrata Cristão de F�orianó:r,)lis:
tendo eL-: vista o que diSpõe o estatuto �élr

ti:lár�o em v�gor, convoca, à 'ConVenção .MU'�
nicipal do Partido, com a lsessão de· ins ',da- .•
ção marcada pe.ra as 19';00 horas, n::l �tdt'
do Dirc tório.

o

l

Durante a presente cbnvocação, :1 Cm-

venção Múnicipal deverá deUbcrar sôbr � as

segu:ntes matérias:

a.) Escolha de Del(gadt)� a Convenc.-ào
Regional..
b) Elatoração da Agenda do Diretódc
Municipal para a Convenção Reg?t>t'.al.
NOTA

'

(: A presente Convocação é para o dia 30
de junho corrente.

Florian,&ro'iF 22 de jnnhn de 1965 ,'.

,

•

�'.

l' • ,:.,) :") �!;"\j':<;
Tpraev B",t]<;,+", n� :;; ,1-"8' ,'.e 'lJ'k"

" ).""',
"

':: '/ ,ry: .....:_.r.
-

:'.�:.:;,._' �"', .

__>:' .�",_":l.};��;Y,:,,,;",:�'�Pr sÍ\iç;ntç. do . P ,1VL de, H.
'

"'",�< :�-�"_?v\í,:;'" ','" ,(,�" ��:. :; �\
.

'J,',�-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pllfícada do tradicional Se

dar. VW foi idealizado pa
ra atender, principalmente,
à populaçâo . ínterjcrana

que- labuta no campo e na

ci 'ade.

o "Pé-de-Boi", que vem

de encontro ao apêlo gover

narnental para a p.oducão
dei bens de consumo 111rá
veis simplificaras de ma

neira a reduzir o custo, vi
sar do especialmente a po

pulação' rural, foi aprasen
tado à imprensa bem . de

acôr
.

o com o seu r-cr-ie:

1) O "Pé-de-Boi" tez sua

"avant-premíere" durante
um churrasco oferecido aos

[or alistas pelo S:. F. W.'

Schultz-Wenk, díretcr-su

oerintendente da votksva

gen do Brasil numa tazen

da localizada .nos arredores
de São Paulo.
2) O carro -- versão sim

PRODUÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO

Há cêrca de dois meses,
o Cro'.'êrno Federal rorrnu
.

ou 3 nêlo para que a tndús
tra :e bem duráveis se

preocupasse em erar vaIi

açe e" dos seus produtos
em : stilo símplífícado, na-

ra :::rUI) um custo menor pu
desse abrrr novas áreas de
cor sumídores, especifica-

.
me-vte 1"0 imenso i�1ttmor'
-do Brâs:i,

.

fora' dos gran
'des centros

"

urbanos -Con
fcr'u' afirmou o sr. F W.

t:lfl"""'" �("'o Sfl"l .... ·' ��.!"' ........1..... <'3 t .......d ..... s ""118 ,:l ".-rC"t1f_(l;··-:rr�·rn 'p co,,· S b J'-. e iuitz-wer-k, o, "Pé-de-
'{Ti..., ........�,'I'� 1""'It')-�('n/·c.� o, P ·__,·i.-·",� nB'rQ 9r:�if:.t;"I.·11em .?t +.n;c;�� oP' o'

Bo '." será "produzi "0 "não
7 ('\ r',i..., f'"'4H(..\ C"-:O'T"n flo�-r'",""n,..:l..., '11"' rl5 ...... ?�" 4", �".���""+� I'!ext�· ',de rr.aneira-· limitada de

for-na a' atender 'reduzido
.

número . de .·pt:etendentes
mas sim. será incluído ':,a

.linha' de produção da Jábrí
.

.
.

'.
,ca, 1"um programa netn"l;l.-
1ne1"te. o que 'uerrrÍitlrá sua
co!" f'T'ólalizáGã� ,atra"és d '1S

'

404 Servicos Áut.orizac'üs
Volkswagen de todo o lO'aís
Que estã.o em eon.lições de
'prcDC'!'clo1"lar ampla e efe
tiva assistência técJ1ica a '1S

il"t"r�ssados, no prónrio !o
cal rl� f'ompra doq veÍcu!os
e in�'.I"ve gratuíta, den
trõ do período de garantia
do produto".

Conf'"c'o 1 -", F'â -" Ia-., rI fOI'ÍPa.dks -u-sta Rf'il -

,�fi(1 ('OHI q·\S"'''''' O)' fpi'f'fo�p '��22

1\ "'''-'lí);n r1"

","''''''''']3 1,�WJF."'T 1'AY\l:n;:.:;; .

fei�", ?'" '!\ '1(' h��"" ,..,� (;" ...·e1o. do Colégio Crtarjnenfle
,Anteeip:::àarre"'·t;) agradece

>.

25-6

f
..

�. 1 'l ,;.. .'

':f'J- "'i; 1'1('; i J{t:;rn'U,
..

1- :; '(.,0 J.. o .\.. �.e. ",'.

(;fRUn.r.JjiO DE1'i'TISTA
TMPl Al'i'T'F E TRANSPLANTE DF D�NTES

Dentisteria ('�e-.,t�'·�a lW}O sistpn1a de aJta rotação
(T�3'1anH'J'lto Tno'olor)

PRnTESE FTX A E MOVEL

EXCLUS-VAJ.VT":NTE COM HnRA MARCADA
'T)as 13 às 19 horas

Edifício Julieta conjunto de salas 203
Rua Jeronimo Coelho. 325

A .simplificação na pro
dUf"ão do Serlan não inter
fere na Q'a.rantia· da quali
dade Volksw:agen, já que
o "Pé-de-Boi" mantém to-

ri II�E
2fl -

p�r.rn. nnft' on llmS OE .f{TNHO
c:: • .q "'ir, "ALMA SERTANEJA" (BAILE DE

SÃO JOÃO)

dai'? as característícas tee

nicas -:e seus ve.culos tra
dicionais. Apenas ocorreu
a eliminação ou ;'. substitui

ção de componentés estétí
cos de' custo ma.s elevado,
por matérias msr os onero

sos ao custo de produção
o que proporcionará a no

vas camadas da população
o acesso à condução pró
»rta,

7ENDAS

Ir-fcrmou ainra )
.

sr.
g.n1-W[·'·7-Wppk cm� a pro

dução rio Volkswngen "Pé
de-Boi" terá início ímedla
tamsr-te. "Já nos . pr+meí-
1'05 dias de [ulhr- próxtmo
_ aduz'u - o "n�;_-1e_gôi"
noderá se,! aríqu: 'ido nos

Ptvendptlorf's P 'ltort'7a,rlol'i
volkswagen de tc ío o País'

"pl;'-nTi'-"'OI":

CARAC-:t:ERISTICAS

O "pp-Cle-Boi" é tuna

versão siYúuli1'ica"a do, tra
.

r'!icio"al Se(1aú VW: "em

Sl a pror'lucão OS ace1's-'1rios
croD1arios - foram sub"titui
dos por tlpras n'Clta "'as. O

revestimento dos bapccs e

teto, é totalmenta em p�ãs
tjco Ext.crrarrie:rte, 1'orsm

abolidos os frizos, emble

mas. pis�a-nisca e van'as

do para-r,�()(1ues. O uainel
foi simplificado. constando
aupl'1as elo velocímet'ro tra
dirional. sem a tampa do
norta-luvas e sem o mf1.l'ca

dor ele Q'asolina ('n� foi sus
titlJi rlo npla +or1"' "ira 'ie re

serva-àe 5 litros. localiza
da ao lado direito àa l:Ja-rra

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

CENTRO
l OPORTUNJDA-DE UNICA

Venr'lo-<;F. ne1q 1"1elJ1')r orerta terreno com 346 rhets.2
a 1'11<> Ar1.-,lf" 1\"""'1 {'1m'" a A.v. ()S'11Hr Cunha) em zo

na ,."'"ir'lr'lri. 1 ('(1"11 r"'�"1""0Dto já inicia.do.
Tr"'t�r. (''1''''\ "l" .Jorc:e Pinheiro na Prefeitura ou na

-;âmara lVIllnirha1.

.- --- - -- ---------� _._._--

ASSOCIADO DO LA.r I

QU� PASSA A EXERCER
CARGO PUBLICO MUNI
CIPAL. - O presente pro
cesso foi encaminhado piO
lo DB a esta Procuradoria

Ger::ll. a fim ce ser eilda
recida a situação do 131.'

RJ.R que, l,1avendo -::ontri
buic.o para êste Instl�uto

no períOdO de maio de ...

1954 a abril de 1960, quan
do assumiu cargo' público
mur.icipal, e não dessjando
.perder a sua qualidade de

segurado do LA.P.I. reque

reu, em 15.5.61, para conti
nuar contribuindo.

2 _;__ Informa o OL que
de acôrdo com os esclare

cimertos prtstados peh
Pref.eitura Municipal de

Guauràma, a· que está preso
tando seus serviços o inte

teressado está êle ampara
do pela Lei Orgâriica da

quele município.
_

3 - A matéria em apré
ço está prevista no Regu
lamento Geral da Previ
dência Social, aprovado pe
lo Decreto 48.959-A, de

19.9.66, que assim dispõe
a respeito:'
Art. 90 - Manterá a

qualidade' de segurado in·

dependente de contribui

ção:

Y°'lr1p Si' r;'., .

.,,� Ck,,�� ..

� cr·1')'1 """''!'nifJna l'�<;inÂ'1'''h el')'1

Cnniloi,-"" ,�,.., ","r'" P'1�"''I(';m�drmente ne 5" mil metro!"
qu?d1"sdos. Tratn no local CO'TI 9 sra: Vva. "Toão Assis.

�-'---'-_._--------

�1r-p,'[J Frp rOVA
V enr:le-sê' DOr preço ele of'.a:=;iã0 Ulnd

bi�i('leta de f"'1mosa marca equiparIa. CC'ID .

pleté'Plpnte rDva �fIn nunca ter sírIo U3�d,.
Tr",tp'l" te'. 2597 ou na rua Vitor Kon

der, 63 nésta.

27-6-65

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

DRA r:_t n 1\ MARIA NOCETI
Cgnj("é! f' Prótese

AtcTI(]p sras. e c!:'lanças, sómente c >ln

hora �?rCa0a ..
Di4ri,-mpn+p (l�s J 3.�() às 17,30 '10 as

Rua São Jorge 30 Fone 2536

-

PROTEJA seU$

O'LHOS(
o ��

use eSculos .,
.

bem odqptodos
.s

- x x x-

II - até 12 (,doze) me

ses, allÓS a cessaGão elas

cont.ribuicões O QUE DEI
XAR DE EXERCER EM�

PREGO OU ATIVIDADE
ABRANGTDA PEL,o RFGI-

.

"ME DESTE REGULAMEN ..

TO, cu que estiver '3:.lspen
so ou licenciado sem .!êmu

·neração ....

otende.nos com exatidôo
sua receito de óculos

-.X x x

§ lo.' - O nrazo nl'E'lIis!o
no ítem II' do· nrth!,",) será
dilatado para 24 mesei> se

o segurado 'Já houver pa

go mais de 120 contribui

ções meJ'lsais.
§ ?0

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODtRI�O' LABORATÓRIO

previdêpcia sociaJ por in-

k'rmédio do Ihstituto :1e"
Aposenta "oria e Pensces
ao qual estava :<iliado a::>

cessar as contrib liçõe.::.
Art. 10 ___..:.. Esgo "ados os

prazos referidos r J art. 90.

e- seu § lo. é fac lltado ao

mo po pr"se11te caso, a: de
servi co público muni�ipa�)
após terem decrrríclos. do
ze .ou vinte e quatro meses

conf.orme haia ali -hão pa
go mais de 120 contribui.-

de direção, sendo de fácil

.acesso. Alguns revestimen

tos que dão ao Sedan VW

um acabamento mais aprí-
. morado foram eliminados

ou subsu.ouídos por matert

ais menos onerosos, C.)1110

é o - caso das gúarníções
das portas, forração, etc.

As características mecâ-

Rotary Club Internacional
VIII Assembleia Distrital

do Distrit« "'65 Santa: Ca

tarina

Jor. Angelo Ribeiro

Nos dias 19 e 20 do cor

rente' mês'estiveram reuni

dos na' vizinha' -cídade de

Brusque OS rotarianos' cata
rinenses. ';

,
.

Nesta Assenrbléía que
contou com as

.

presenças
dos senhores Osvaldo.Heu
si, atual Governador do Dís

trito, 'Darci' Zarrettí, Gover

nador eleito para o perío
do . 191)5/1966, e .maís os

Conselheiro$
.

(Ex:Govema�·
dores), Lothar Paul, Cleo
nes V. C.' Bastos, Pedro Mi

lanez e 'Arnoldo' S. Címeo,·.
for.':lm

. :tÍ'?tados diversos

asstmtos de; interêsse
.

dos

rotarianos destacando·se,
pela suà importância, os

seguintes:

a) Fo�talecimento do Ro-

tary do Distrito,
da organização
Clubes;
b) Necessidade

por meio

de novOs

do' aumen

to ·.dos quadros sociais;
. c) Revigor'lmento do Clu

be através de melhor in·

formação rotária.
Além das sessões plená·

rias foram levadas a efei

to, ainda, várias sessões de

grupos tendo-se em vista

a 'orientacão que deverá

ser .seQ'uida pelos novos

Conselhos dos Clubes do

Distrito, no decorrer de

seus. mand'ltos a iniciarem·

se em julho próximo.
Os trabalhos . Que decor

reram, como não poderia
deixar de' ser, num a111bi

ente de franco companhei-

rismo, contaram com a par.

ticipação ativa de ambos

os Governadores, dos Con

selheiros e dos membros

dos Rowry Clubes desta

cando-se, entre êstes, os

representantes' de São Fran

cisco do Sul, Itajaí, São

Bento do Sul e Estreito,
município de Florianópo
lis.

Deixaram de se fazer re

presentar apenas três Clu

bes e êste conclave' contou
com a comparecência de

230 pessoas entre rotaria- .,

nos e suas esposas. Os

presentes sentiram de per
to o espírtto de companheí
rísmo que reina entre os

membros .de todos os Rota

ry' Clubes de Santa Catari

na e as aten�ões. amabili

d'ldes . e hospitalidade dos
•

{Írusquenses, por mais de·

uma vez demonstradas,
são um incentivo para a

realização de novos encon

tros.
Os rotarianos esperam

e acreditam ·que o novo Go

vernador Distrital, cuja
posse se d"lrá a 3 de iull10
na cidade de Pôrto União,
possa, estribado no que· foi

realizado nessa �ssembléia,
cumprir o seu mandato

com eficiência. Eslla efici..!'

ência poderá ser represen

tada pelo aumento de no-

. vos Clubes dentro do Dis

trito e; também, pelo cr;es
cimento do número de roo

tariqnos que sintam,
.

ver

dadeiramente, a necessida

de de serem úteis aos seus

semelhantes e às suas co-

'munldades. Tal fato se sin
teUza no Ideal de Servir.
meta ou escono do Rotary
Club Internacional.

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

nicas' do "Pé-de-Boi" são

exatamente as mesmas do

Se:1an VW tradicional: mo

tor a explosão, de 4 cilín
dros e a 4. tempos, monta
do na parte traseira do veí

culo: cilindros dispostos ho

rizontalmente, opostos' dois
a do:i�; .díâmetno: 77m:m;
cílíndrada:
1.192cc; potência: 36 HP a

3.700rpm; refrigeração: a

ar, .por turbinas; embriea-'
gem: tipo monodisco- acío- ,

nado a sêco, folga do pedal
. de 10 a 20mmm; caixa de

mudanças com 4 velocida
des para a frente, síncroní

zadas e silenciosas, e urna

a ré; chassi: suspensão di_
anteira por 2 barras de mo

las' de torção e' suspensão
traseira por 2 barras de tal:
cão e amortecedores teles

cópicos de dupla ação, na
.

frente e atrás; distância
entre os eixos: 2.400mn:;
distância entre' as. rodas':
à frente 1.305mmm e atrás
1.288mm; freio de pé hi
r'ráulico nas 4 'fadas ("

freio de 'mão mecânico,
com ação sôbre as :oda�
traseíras: velocidades: má
xima e permanente 110

km/h.

"0 ESTADO" líde.
Rua Conselheiro Mafra 160 - TeI�. 302-2 - Caixa Postal

139 - Endereço Telewl'1ifico "ESTADO"
DIRETOR--6E-RENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR-CHEFE

.

Antônio Fernando do Amaral e· Silva

PEPARTAMENTO DE EDJ,TORIAL
. Pedro .Paulo Machado - 'Osvaldo Melo

REVISORES
'

.

João Vaz 'Sepetiba - Sergio Costa Rarnos
.

PUBLlOIDADE'
Osmar Antônio Schlindwein

DEPA.RTAl\'IENTO COMERCIAL
Di'vino Mariot

COLABORADORES
I'rof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo R'odrigues Cabral,
Tito Carvalho, Prof Alcides AbrEm, Walter Lange, DJ:.

..,

Arnaldo Santiago, Doralécio Soares, Dr. Francisco Es
cobar Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A.
Carlos Brito, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul,
.;. J�t'11undá, Jabes Garcia, Nelson Brasc.her, Jaime Mendes,

Cyzama, José Roberto Buecheler, Beatriz MOl1tenegrô
D'Acampo:l.;a, Manuel Martins, José Simeão de Souza,
SebastiãC'l Neves, Jol'lnny, Luiz Eugênia Livramento, .Jo
sé Guilherme de Souza, Sra. Helena Caminha Borba,
Valéria, A. Seixas Netto, Wilson Liborio Medeiros.

REPRESENTANTES

Representacões A.S. Lara Ltda, Rio (GB) - Rua Sena
dor Dantas:'40 - 50. andar - São Paulo - Rua Vitó�

-

ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte .- SIP - Rua
dos Garijós, 558 - 20. andar - J;>õrto Alegre - PRO
PAL � Ruá CeI Vicente, 456 - 20. andar.
Anuncias mediante contrato' de acôrdo com a tabela'
em rigor.

.

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA A\tlJLSA "

Cr$ 50 (A DIREÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA PE
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS AR'JilIGOS' ASSr
NAn()�n.

1\/1 O B L I. Á R A

Trajàno 12 - Sala 7 Fone 3450
VENDA DE Il\íóVEIS - INCORPORAÇÃO - AVALIAÇõES - CONDOMINIOS

.

- LOTEAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO

APARTAMENTOS EM CAMBORIú

,
•
,
•
•
"
•
"
•
•
•
•
•
,
,
,
•
•
•
-

•
•
•
•
· --,

Avenida Sta. C�tarina - Estreito - Terreno de lOx40 •
mts. - o melhor lote do Balneário.
Rua PrQfessot'a Antonieta de Barros - Lote ele 207 m2 .,.
- B'lil'ro Nossa Senhora ele Fátima. •
Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 20x10,50 �
metros - bem junto á ráqio da VA'RIG - Preço de JJo

ocasião: ,
Rua' Itapema - Bom �brigo - Terreno de 300 mts.2 ..
- próximo ao Bar - Q4adra D lote n.o 12. III'

I,otes em Curitiba -. Entre Curitiba e São José dos ._
Pinhais � otim'!. localização - com 432 m2. •
Bairro Tarumã - alto da rua 15 em Curitiba - negá·-
cio de ocasião - lote de 360 m2.

.

.,
"

,
.

segurado mavter ')ssa' qua

lidade, medJantc comuni- •.
.

cação de seu pr(lryósjt� ao •
Instituto a que estiver fi- •
liado, apresentada até o l1li'

últ.imo dia do m'?s seguin- •
te ao da expiração dos lIliI
mE'peiona ·'os· prn03 e A- l1li'. R E S I D 1!: N C I A S

COMPANHADA D� PRO- _ Rua Engenh�iro Max de Souza 740 - Coqueir1s - Pe- Rua Santos Saraiva 46 -:. Estreito - Local muito va-

VA DE HAVER ESTADO � .quena caSil de Alvenaria construida em terreno trian· lorizável' - Casa de alvenaria - construção esmera-

EM o.UAT QUER DAS SI-guIar com 20 metros' de frente para a rua principal - da - com 2 salas - 3 qw.U'tos __:_ casinha - banheiro

'!'TTACõES PREVIflTAS NO _ Preço especial de Cr$ 2.250,000. completo - quarto de empregaÇla - garage ao ls.do
MESMO ARTTGO E SEU _ Rua São Jorge - Casa desocup"l.da co�n s?la - Living -:. Pagamento: parte a vista. '

":§ 10. E DE ENt;'1N';r'Bi\R-
l1li

- 3 quartos - banheiro - Cosinha - garagem -:- Pre-

SE EM UM DAS ENUME- iii' ço Cr$ 11.000.000.
RADAS NO SEu .JTÉ1V[ II". � Rua Antônio Carlos. Ferreira 40 - Logo depois do Pa-

4 - Como vemo�. qUU!1do láci.o da Agronômic'a - Bairro com CarL. casas de co-

o segurado do IAuI deixar � mércio de todos os gêneros --, 3 cas'lS novas de madei

de exp.rcer emprer o Ol� at:i.-�. ra - Temos preço para as 3 ou para cada casa em se

.

vidade a!v:aT'Q'ida pelo H:;gi çj parado a partir de Cr$ 1.500.000.
me do Rf'gulameT'to Geral [;)II

.

Rua Juvêncio Costa 16 - Trindade - Vila Nova - 2

da Previdência Srcia \CO- � casa§ de alvenaria - desocupada de iniecijato - Ter

!11 reno de 12 por 30 mts.· - Indicado para morar numa

� e alugar outrq - Preço a vista 6.000.000 a prazo, com

� ..
entrada de Cr$ 4,000.000 e saldo de Cr$ 3.500.000 em 20

I'i meses.

_ Rua Monsenhor Topp 54 - Casa de fino gosto - Bem

(.1 construida - Área de 154 m2 - 3 quartos amplos -

ções. mensais, po" erá .. êle" J,iving Super espaçoso - preço e condições facilit03.dis-

se valer d3: faculdade que _
lhe confere a léi. eontinu- _
andO' a cO'1tr:buir para ês
te Instituto (em. dôbro) a_
fim 'ue manter. a qu.alida- _
de. de segura'do, &III

5 - Na situacão ·em. cau III

sa, o interessacro se mani-· •
festou 'Ünort.lmaín "nte, de_vez que seu pedido d'�v en

tra.i'la no OL em' 111.5.61,',
c'entro, portanto,. do . p:·a.zo •
prf'visto no a.rtigo 90., Ii:, •
acima trsmcrito. l1li'

6 - Nc·ssas r.'lndICÕ�·s.,desne aup ha'f), <;1r'0 fe;ta a III
orava pejo rel'lUere'lte de"
-se e'lco1"trar 'nft sit.uac.'io •
de servidor da prefeitura.Municipal de (}a�xamn, ,

deve ser de:ferido o seu pe •
dido. '-'. •

.., - E' como n�s parece
.•
e

\

Super facilitado Prontos para morar neste próximo verão - apenas poucos
para vender - Plantas e demais infOJ::maÇ'Ões em nosso' escritório.

- -

Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande

Casa de construção esmerada com 2 pavimentos
Térreo: VJ:i.randa - amplo Li-;ing - Sala de Jantar

Bar com adegJ1 - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar
tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda
fora de casa construção com tanque - Sanita/rio e

quarto de empregada. - Área construida de 150 m2.

Rua Bento Gonçalves 12 - Imediações da· redação de

"O' ESTADO" -:- casa de alvenaria - 2 salas - 2 quar
tos - casinha e banheiro completo - Preço CrS ... ,

. 6.000.000.
Salas no Super Mercado do Estreito - Frente para
a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local mag
nífico para qualquer ramo de negócios - Preço de

oca.sião __.:. Indicado também para dar bOBo' renda de

aluguel.
TERRENOS

simos.
Caca' e lotes· na Lagôa da Conceição - No Retiro -

Parte a vista e parte facilitado -: Entrada a partir de

!i(lO.OOO: S'lldo em até 20 meses.

Rnx - No Super Mercado ( Rodoviária) um box de

3x4 mts.

Lotes n.a Ressacada Loteamento' Santos Dumont
Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Área de cada .360 ru2 -

P"C)I"n à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ _' .. ,

450.000.
Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu
- Lotes n.o 40 - 42, - e 44 __:_ medindo 10x2'7 cada
l�a. �
M'luO rlo fleraldo - Terreno de 20x18 mts. - Preço
cfe ocasião e a combiriar.
J,ores entre Coqueiros e Estreito perto da Suh·�s-·

tacão J%�triea - Vários lotes a partir de Cr$ 500.000
- Com financiamento em �té 40 meses.

No Ceritro - R1!a \Alte.. Lamego 252 - Vastíssimo lo· .

te com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 - Eaui·
vll1ente 1'1. 3 lotes.

'.
.

'

.

v.,,. r.,."hnil'o de Ah"eu - R�tr,pit(j - esollin'l ele To
�'Y<; Rflrreto - lote bem nl!1n0. fár.il de crn"t.n'íl';
��l.!'i'O S"ntó "ntnnio,.."_ BarreiI'os _- J')te de 360 m2

for ..apen�é, C:r:S
.. 600.QOO•

• , .' '"4
, • '+ ,. ,pl1róI: ·u

Rua Dr. Odilon Gallotti - Wlorro do Geraldo - Casas

de. madf)lira ,-- preço facilitado - boa oportunidade.
Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re·

sidencial - muito valorizado - caSll de 3 salas - 3

quartos - casinha e banheiro.

Em santos - Próximo a Colônia de fpri.as elo SESC
-. um magnífico t.erreno .

mts. do Palácio Alvor�da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



equipe do Avaí, uue depois de amanhã, D�Ha do football. bandeirante.

atravessou fase' de trans-
.

dar combate ao poderoso Para tanto, o clube pre
formação, tendo em.. vista "team" ela Portuguesa San sídí io pelo dr. ' Fernando
os sérios' compromissos que tista, de São Paulo, que Caldeira Bastos, que � em

virão pelo título máximo possue um plantel de era- se revelado um admínístrr,

do Estado: estará na Itça, CI<:l5' de primeira granrlesa ,dor capaz, a ponto de V'w-

F�---:- _- ---�-- -

!

I

n\ Slr �:S' aplausos e CIS íncen

tívos ele tôda a família do

eluhe maís vêzes campeão
da cidade e do Jljstado, lan

çará suas últimas conquis
tas que são Lui�!:inho, o. ce

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

I I I
REDATOR: PEDRO PAULO M.<'1CHADO COLABORÁ DORES: MAURY�. BQRGES - GILBERTO

GILBERTO PAIVA _. DECIO BORTOLLUZZI - ABEL,AR:DO .,\.BRA,H,AM - MARÇELUS
NAHAS

..
.
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Com o 8 Giganté Catar
Escreveu

Abelardo Abraham
Sábado últImo, ac,lmpa··

nhado do pres;dem.e da

F.A.S.C., Dr. Ary Pereira

Oliveira, fui até ao g;dpào
do Riachuelo para ver o se

gundo treino do oit;) �igan
t? cp_tarinense. Quando lá
cheguei já estavam àÍ\rer
sos remadores r.onvocad0S

esperado nutura]men;;e pe
la ordem do· tecni';e, p<lra
começarem o treinal1'lento

Ainda dest'1 v�z deixa':
ram de. compaJ'''f',"l' os re

ma Jores �uy e Schmidt

dq Martinelli, e Mitcl1el,
do Aldo Luz: Posteriormen
te justificaram as suas fal
tas por estarem. estu:l.ando:
Garantiram ao TJr. ·�ry. e

\
_ .._-��._---

ao técnico Manoel Silveira
que não faltarão mais aos

treinamentos. O Oi10 trei

nOl1 da 'segui;,t,e forma: Vi

eira, Basf:'. Pass' � Ado, iVli
randa. Teixei"'a, Teodúro e

Ernesto. Como se poçJ.e ob
servar pelo", relUR.jc,rc;:; é

um oito rmüto. forte. Imy·
Schmidt l! Mi-r.f;:lel são r<.'-

madores taITbém ':I� inegá
veis predicados t,s(;lÜCOS c

Fâtural.men;;,� será) L:'2ína
dos e npSi'!'va00" pela co

mi�são técnií'a.. E' pensa �

mento do. presidente da

F.A·.S.C. oT!!;:J.niz<lr dois 1"'
d�rc'sos .O;'.'�5'. pan ·teles

efltg�o tiré\" a � :le�:ã,) ca.t;::J.

rinense q"e p�ut.c;p:Há, do
Ca:npepn.1.D Brasileiro em

dezembro p'·(\Y.m1O. Com)

C Figueirense Futebrll

Clube terá, muito em bre-

um eles lilembros, da fami-

1'::1 a1',';:"";;]'::1 que mais de
"" ',,;1�lÕ:S de cruzeiTos Já
:i87:am sido arrecadados
S'�nl a venda dos títulos

veTba. está ir: �1 f'l.'.. 1 r; �. ..\."1) patrimoniais.

ra, com o la'lç:J.rnen(o 'iú.) Como se vê, deu re8ul
títulos patrimonta?s q:le, tado e a idéia da diret'Jria
por sinal foi entregue há alvinegra está sendo bem

uma <firína
.

ga1ícng, o Fi- aceita pelo público ()sp�r
gueirense reinidara • mui- tivo da terra que Só .2m

to breve a constl'l1çao �e saber que Santa Catarina
seu estádio e e'.1tre�a-lú-á teTá um' dos mais belos e

ao público despo-rtista com modernos estádios brasi!fÚ
:p;Ietamente concluido. Pe- 1'os comprometeu-se a c,,

na que as demais agremia laborar com o clube e. p:i a
ções não o imitem e não cipalmente,' �('m a dit'l'�O

procuram fazer edificar ou ria aue sem cúvida algt.
tros estádios idê�1ticos ao· ma, é a mais coesa e har-

. ,do preto e branco q11e m.t..l moniosa da capital e POt'··
to viria beneficj9.r aos E:S- que rião dizer mesmo

.

do

porte da capital. Que bom Estado. E: nós que '�<:l. 'Je
séria se' o Avaí: ')u· meSITlCl mos que colaboraT com o

o Paula Ramos cO"lsegllis- �porte' é trabalhar p\lra
: ··i�ni.· imitar ó arrq;:) eia di� um PaÍ6 mais forte, I>RTki-

.

teria: do Clube sstreiten� mo!). 'cientes de' que tral:13.
.

::S<issó não, �canteêe! • lha,r·'pelÇl Fig�eirénse
"��r t ' u'

.

,b'

que o mrs:no

já díssenos -.n conmentá
rios Silveir�l. tera ,:1:e;1SO

trabalho f.:fi s:leCicl1Jr uS

mr'nore:õ: F"n;:(;·)r�'.'. tantos
são os '''CGi)I'��3\' �t..� PXLS

tem por .1<:::1.11. ;)\.; c) C B :le

Rsmo· fo.\' m::trca.(]J p8.r�
Dezembro COE[O;'jl1� C:Jl11U

.nlcaç&.o rsn,.hida pe�o :i_Jre
sict')l1.te .:)':1 FASe ei1tão a

coisa ter:;' CJ;i1B t0l11n n'E1'J

diferentes F\l'.' i''i:empic. a

FASC não po:.'1erá rE:al;z[l.�
. 1'111 Novembro o C.C. d" 11e

mo, n8.o poderá efeti'lar a

pré-'cal11peona�0 em ��e';em

bro, pois o trEinamento de

verá ser iniciado o mais

tar,dar €lU setembro visan
do logicamente o Brasilei

ro.

Antes do Brasileiro te"e

mos, creio, eu. uma regi1.ta
em Pôrto AI_�. _Un1[l . r'C

gat'l. em São Pa ufo, d "p::[
dendo de c.at,it;;: e a Qufl.l'Lo
Centenária da GU::l.na bal�H

que tem a si.:w,'· ,ietlV,l.cão
marcads, para l\Tovembl'll.
Nestes compnmjS>i:G:3 8 c]'p'li

to que a !<'ASC se fai'á r,-

presentar Eome:J'Ge n')

gigante Uma e,LEa é

tá: a rapaziada eSoá
ce"

\'E'r-

da::'eiramente ehtush'1Si'lD,

da e com muita Y')i'ltade
Silveira e Sarly ;;erão mn

trabalho verdadeinmente
impressionante, afim ele

seleciona:r 'o m""" ··r

catarinense, pois. como se

afigura o panorama, a tJ,

l"0fa é ardua e espinh:;sa,
sabedo-se que exL;r,�m mais
de uma dúzia de v1idfd.ei ..

·

dos "cobras" lut,�nd, por

. ,

mense
uma vaga no ott.r, .'

O presídente L:a FASe

e a' comissão i éí�nica cei'S

rão trabalhar �m s:ncônia

permanente, pro�urand;')
soluci.onar todüs )S pwble-·
mas ela melho:, 1\'1lU18ira

po:;:sível . CO'tlV!: \'!'iei. ::;,,111

diversGs rerna dores dr.pois
do tnino de sá�J;l'Ll e to

dos se mostraram )j>l3tante

satisfeitos, e esperam me8

mo ser úteis à FASC . A

creditam que com a. orien-'

taçã.o crIteriosa 'e hone,;ta

de iVIanoel Silveirg e a S�

pel·visi'.o de Sady Berber.

terem�s graüdes possi bili
dades ele triunfo 'DO próxi
mo C.B. de ReIno. Po;' el1-

quanto, estamos ohservan

do os' treinamentos' do 0:-

tlJ .. Posteriorment'e dire
mos S2 de fato a coi<;a deu

ceIta ou ..nao . ..caso

CO"'C�r10S d� �xito
balhos inicia's da comlss:lo

. técT'ica então poderell1cs
a1:'a1138.1' c.om major prop:i
�daàe o, (me será o próxi-
mo Brasileiro de R<:�no

com I'elaçã o à.s· rl assas ver

cad:,:r<:!.s
.

possibilidades ..

Nesta luta, o Dr. Ary já
VEm se empreg'ando des �e

a sua gestão -,-::lassada, q1lan
do trouxe até nós o ren')

ma(l.o treinanor R,odoU K<

ler que, infelizmente

oitõ
mal cornpreelldido por al

guns e o trabalho do p:-e
si(lents da FASe �oi por
água abaixo. Veremo, I)

que \'ai acontecer de3ta

vez,. Voltarei cóní nov:cs

notícias ai. respeito do oít,e
gigante ca�arine·nsc. ?

• �!pC

.

signar o Si' Prof. Edgar Ar
ruda Saloml'Í para preplõwa
dor téé:nico das eqmpe3 de
atletismo :masculino e femi
nino. da capital qUf' P:'l.l'-
ticiparão

.

dos próxLr..os J(.

gos Ab81 tos de Santa Cata
rina.

I

�o.� la.: Convocação:
conva�al' os' atleta5 aba:xo'

para treinamento li'l. $�:�e
da c.apital:
I

rebral meio-campo ínte
.

grante do Almirante
rosa e

I
H01,e, a noite o público

amante do futebol de sa
. Ião, vai ass.stír a última

i'odada. (o certame . ilhéu,
em sua fase de classirica

cão, onde surgem duas e

qv,fif.es 'que lutarão, em

busca da vitória que lhe

dará a
.

condição única de
disputarem a fase final do

certame ..
Na' .realídade,' oruzeíro . e'

Industrial, somente fugirão[:'
a desclassífícação' se ccí-

xarern a quadra C0111

vitória: "

O Cruzeiro na ':'t�tin:a a.

presentação, venceu (le ma

neíra sensacional ao Painel

ras que era na oportuni ,la
de, considerado o favo�·!to.

Ag\ml.. u equipe cruzei

rista após boas e�ihiçúe�
vai terítar mais um triun

fo e a consequente clallsi

cação.
Caberú ao CaravaYJ.a

Ar, servir de antagonis�a
nesta oportupidade e c _I

mo a. equipe ;ia Base Aé

rea, 0ncontra-sf> em seg;m
do lug,ar na tábua da r:[ts

sificação, é natl1ral ele y_ue
seus a.lletas rr,ar,ter1h8,l11 o

dssejo dE. cheg'3.r a met't fi
nal desta fase como "ice
líderes.

'da equipe, peis Luisínho u
tua também no ataque e

há ainda o recurso da Irn

Aro>�ilsação, de Rogério e

Gilson. As duas extremas
têm dado dores de cabeças
aos orientadores dos tír.:..es

e, agora Arrrcrím e posso
de dois valores de ganarr-

to técnico E. elevado ardor

combativo, ; estará mais à
vontade para levar o con

junto a oonsagradores 1'e

sultades
Daí ser grande o entusi

asmo na cidade pelo ioga
Interestacual de domingo
Que, além c'a' prest nça da

Portuguesa Soa -tísta, terá

COiTIO outras atra , .......... ...:) =1..:, \ S

li" ias
.

e Luíz.nho, Toru

rho e Mál':o, pr dendr -se

já depois de amar.hã aqui

latar-se o poderio avais no

para a temporada dos g"111
rir s espetáculos que virão

para gaudio dos p",:;ccic' :',

"'('5 S 1U'CSCS de fut:!":)j
�

'f.' " ; em cor, �o

Assim, Cara78.H3 do Ar e

Cruzeiro, estarao empe l.hct
dos num duelo que anr..
senta pespect.vas de <:,o3,:.;;i
co.

No embate de fundo
noítada, teremos .ern açào
os elen ccs do: Becaíúva e;

do ID1ús�r:aL cada {lu'1.l
pracrsando de u'ma' vtsórta

L' ."} '.
• I

para G ,!l1'Jg'lr, a meta dese-:

[ada a: -classírícação.
Assim, teremos B.ocai.ú

va e Industrial, empenha
dos e111 dll210,Cü; vr+a- -óu
morte ·qUE' dé':"rrá transt.or
rer repleto de lances enio

clonaTI tes pols o clube oi.e

perder, fatah'Uente fi�aiá

alijado do ce:·tame, em sl'.a

fase decisiva em que ape
nas s::is clubes estarão no

\

páreo.

do

Doze de Agôsto, Carav<:J.
pa do Ar, e Pameiras est8c
classificados. de"endo os

outros dois can'di "atos sai

rem do quartet.o Bocaiúva

Industrial, Cartola e Cru-

zeiro
A 'primeira' partida �s�á

com seu início fixado para'
às 20.00 horas. e' ambos de

.

terminado para a quadra
Santa Catarina.

Basquetebol na Para�a

Por D5Cio Bo.rtoluzzi

braços dados com c P;_''J

gr�sso do País as :;e:1J�"ls

agremiações dCrmf\:l .'lG1K
ve uma das mais be]s.s e

d
lentemente sôbre OJ' !J'lrcs

modernas praças. e esp�r-
_

. pa,ssados. O F'iglt'!'rel'lf'E',
tes do Sul do PalS. Os tltu -'

N- d"d
.

, nao. ao escUl a um so

los patri.moniais Jançadas· inlltante de seu nl.s.n:el co

pelo alvinegro vêm ;;ur)'in-
.

mo de todos os set�il:c.3· a�i
do os efeitos espsr,1do:s i:)

ministrativos. TendI) à. f�'en
dentro em poucc ') Subdis-

".. .' . te jf> deputado Ladir Chen..

trito do Eí>tl;eito: .l·l:Il!.:L1'3. hQi� vai' a direto�h .ct_.0J ;::lu
com o mais belo e '\:�;ier be

.

do Continente 'l';ompa-·
no estádio de Satl';a Cata-: n'mndo de perto 1.. eWJlu
rina. Piscina, quadr8. lHi·:J. ção. não só do despul't,) do

valei e basket e nu1'1 bela PaIS mas especia�mel1te do

e' modernà sede hcern par .futebol c.atarinense im'Jui- Fod§">r�r:i"" AJJÁf.:c::'l f-t-r!n"'n .....

te do plano da dir,)WJiá "

'áo no propósito je vcr um
�. 'wo�8 �"\.·uU )';����:,;, f� '�/�;�'� '� .. '�n'�;'·

alvinegra que assil:l., pr�- dia o ncm� esportivi)' cie NOTA OF1CIAL No. 07/65 lum Filho, Aderson FlorEs,
sentea'rá seus inúmeros tOl' Santa Óatarina" lltrapaô� Resoluções: Tomadas em' Diamantino l\Ifart:m, 'Ncl
cedOl;es e mesmo t,odos a-' sal' não só às 'fronteiras do r ':mião ordinár'a realiza- son Coelho. Carlos ,Yohl,

qu�les que gOSt�l" au :lão· p,róprio Estado C'.llll') do da no dia ,22 de Junhü de Pedro Ferreira de-Me;.') '!Pi

de ('sportes com u!y,a elas PaílS, o deputado, Ch"ru 1965. lho, Walmor Schroed�.r,
mais belas praças cie es- bini rel.lniu a dire"d:';3, pie Expediente: Foram recp- Mário Aparicio, Alh'lrto C.os

portes do país. Com isso ao ta e braca que coe·;;), e har bidos os seguintes !)fí�ios; ta, Per'ro, Paulo P.lüres. 0-
diretoria elo "Furacão ±'l'e- moni()sa promete f;Lze� do Ofício no. 512-65 -4'24 TIL riginaldo Farias R.':malrio

g!d' . está' procurand.D in.. :F'iguei'rense um 10s ];,aio- telegrama da Fp.deração Salum, Dja]ma Hiprllito da

I centivar não só 'J esp;;i:;;0 1'e3 clubes brasileiros e ele Gaúcha Volley Ball. OfícIO Silva, Silvio Jl.lIJu1cio d,os

I profissional mas, p:'incinal sua praça de esportes U.'lla no{. 0019-65 do Boc3.1ÚvJ, Sa;ltos, Mário dos Al1j0S,
meYlte às vár�as mod::.liq:t- das mais belas e modernas 'Esporte Clube. Nota. Ctic:- lV1ilton Veríssimo.

des amadorilStas' que, se.m do Ji'aís. T9,nto que quan- aI no. 15-65. afÍc�o dg, As 30.) Os atletas' conVllca

dúvida alguma, mu:t'l.s gIo do conclv.íamos esta crôni� sociação .'itlética 'l;uPY, ofí dos dr\'er80 se apr.'l;.er,t!'lr
rias têm dado ao esporte cu éra'11nS iformados por cio do Figueirense Futebol aos ·sótados as 14 horas

do Brasil. Todos sabem p:')r

que não é se�.r�(\p p8 ra

ni11guém que ) � 1r; '""\0n'1':)

iá possui cam:':' )
..

'

"+1

C,ube, Federação Gauclta no Estádio do Figueirense
de Basketball, Ofício 336-65 Futebol Clube.
da Polícia Militar, Clube 40.) Corrida da l<"'ogueira:
Náutico· Francisco MarGineI' Designar as seguinte;; at;

li, ofício do Serviço Social toridacli:� para !1 Corrida
da Industria ,Ofício no. da Fogueira" a se realizar

271-65 da C.B.V., Oficio no. no próximo dia 26 à� 20

270-65 da C B,V,. Comls'3ão horas,
Central ;'-'rganiza!.'1ol'9., Ofí- Arbitro Geral - Dr. :Sil

cio no. 0018-65 d BocJ.iú- vIo Ney Soncini
va Espo·l'te Clube, OfleÍ') Jui2;e1> de Che�>;a:la
110. '3865 do Figueirtllse gar Arruda Salomé
Futebol Clube. 8eonon P. Bicea

CONSELHO TECNICO. Cronometristas
DE ATLE'I'ISMO: 10.� De- Machado - Airton Tome

de Souza - Enio Selva

Gerttil..
Juizes de Perl!l1S0 _. Na

zareno de Jesus Lisboa -

Carlos Pers;, JQ::q A .. C::nl

pos Filho - Ca.l"tol'io Va;'l

co, Vergílio Jorge. Nilton

Capela, Ney Viegas, ·Mo,·

racy Gomes, Milt'.m Pera!
ra.

FlorianóPo!i<; . 22 .de

nho de 1965 ..

. foi

Amigcs. Inicio ho:?, ·tanl
sér;e de' comentárics ::;61)1'e
o 'basquetebol referentes a

os próxii:nos <Togas Abert'ls

marcados para outL!\lrv do

corrente, na cidade de

Brulsr'4:e. Tor.Ü' o ínteri01.

se m�vimenta, áfim de se

apresentar com brilho na

quela festa. Até aí, nada

demais. Acontece pQl.·ém,
que tal pre.paro de outros

municinios. está vin"'o jiI'';!
. tame'nt� contra � n0SSOS

'lnt;c.resses. Explico i"

NossoS dois melliores tée
nico'!l . de basqltetebl, l�n

'bens L\1-lJ,gc e Hamilton

Platt; n8.o ma.!.s prestarão
se\lS serviços à nossa cida
de.

'Rubens Lange aceit')u
convite elos dEsportistas de

lrdaial para prepará-los
tecnicamente para os J.A.

S.C. Ao mesmo tempo, o

Ipiranga, de Blumenau

mostrou interêsse pelo roer:;

mo, e deseja cQntratá-l0
definitivamente. Hamilton
Platt, Já está treinando a

mais de um mês. os brus

quenses. Tem feito cOT'stan

tes viagens· àquela
.
ciqarie,

e diz-nos qüe vem encon

trando todo o apôiôo mate

rial necessário para o de

senvolvimento do basque
tebol. Basta dizer que para
15 atletas que treina, há.

25 bolas. Tudo que .solicita,
atendem-no de imec1iar..).
E agola, o que interess'l a

Flor'ianópolls. Estamos n6s

planejando nossa ida
.

a

maior festa esportiva cata

rinense? Não. Aqui ao qr�Q,

me parece, tudo deverá ser

resolvido !lOS últimos rlia'"

como tf'm aco'ltedào al,é

hoje. QU8P1 seni nosso téc

nico? Aconteceu um fl1! o

entretanto. q�le talvez' �(,8

traga benefícios. E' �lue pe

lo transcorrer do l'ampe::>

na.to estadual ('(o bala au

cesto juvenil, reali;:r,,,l.�],) s�

bada passa"'o em Bcusqne.

1, se en�emtl'!lya,m lUvers.oSi

r,apazJis
",,�q, se.

Ed",

ar;ueles q�l� �os têm I)!'len

tado a ti'" ) m8'1len t,), isw é

os (lois c'tar'os t,scni 208. f;

do perigo que corre nosso

'bo:a ao ce::to, ante o UlQvi

lne!'tac�u do int:rÍo,i·. Re

solveram encetar u '\'li1 ç'l,1.n

panha eI'tre êles mem:0s,

afim de- iniciar os 'T�ma

mentos por conta p:,,�p1'if..
Sabem êles. que a n()�,",l Co

missão Mv.n:dpal je ES!J(,r
tes, não aprEciará (,s pro-
blemas' que começam a

preocupar a.queles Cr.l'�' se

interessam pGr n.�"':;D bo.s

queteb,ol.· Pr<jtencJ.em � l' J.O

Prêsidente da

bol

partis\q. i;ren<:.a ]J<ll:a o�
treipam2Dtos. Sor:1rmí I� as

.sim, é que Flo"ianópulir,
copseguirá. mantEl'-s'� 1':0

nível espúrtivo e!'evado,.
que conseguiu-se eeguer

Outro problema QUE' preo

cupará, será a oarti! riis'!:

pUnar. No recen�e campeo

nato juvenil em 'Drltflque,
o Clube do Cupido, n05d')

representante, sofreu agres

sões físicas. pelo s; 'llples
fato de vencer o dono de,

Gasa, Pelo� cometá.rios da

queles que lá se encont�a

vam, e que não pert,�"1cem
à agremiação menci.onacIa

senti o clima em que ·;eve

rão ser disputado" os J.A.,
s.e. Espero que ha;a mod!

ficaGão total no a.'nbiemt,e

esportiv:J, prinCIpalmente
basque'tebol para que não

accnter;a deturpaçõe�. até

agora inrxistentes na/lpe�a'
festa.
Senhores Membi:os da'

Comissáo Municipal je Es"

portes, 1.&0 é sem terr.pa

que devem tomar as ín!�ia.

Mvas cabíveis, g,fim de

. que nosso mU1.1icíp'O "lãa

dependa �0l11ellte da • x"C::J

clonais q',alidade dE. nO,'lsr,s

atletas. No meu próximo
escrito, voltarei a fo(!::.l�zar

assuntos referente:.; arJ'l ,T.

A S.C., e o que foi ') �ran';

correr do campeo I'}';' ,.<, cata

rine s:. ju;"e ....n de Do.la ao

;ve.n.eid� p�la S0�ie-
,

,� de.' joinvil�
" �

" ;" \

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

RETRATO DA SELEÇAO

ca
Rio � Junho Corte-

sla da Cruzeiro de "'111

As,:::;õi a todo s "'5 jo:;ps 'la

no'; ,1 selecá o
'

I' ac: .1rl:1. '., e a

cornnanheí :ie porto os tr13Í
nos, preparo físico, toques
e hitoques," p/1 :'",rft'lci'J vrr

a minha- manf.>](':', as. reais
condicões dr!:':l' letas ,:0:'
técnicos e' '1 )�; mem br'J5 .'

da c:,r.'11Sg�.'J � ;..?�;;r:.a Lr,�i
co cue '3. :11) !111.l ma 8,ra

de V::l" .le ·\llg·.. • (' d- ti
rar concll�!;�L;;;.
ser a ma;:;

nEto l·eJcle

nleus m(Jl�:-I.;V""" "'\)n:-,'::"il��n
tos e11' f\!;�L.,l ni.',,� me,

mo assim darei mi.nhi. 0-

. pinião expontânea, livre
de proteção ou caprir:h'Js
pois r:'ão pertEnço a gru

po<; nem preciso da CBt),
opinião �on!;udo que C1in.
cide com '1 d'l. maior'a do',

cOmprUl1l{:;t:d(H. '::;Lo é, (pJ'::
não vive:n a� cust·as de

favorés :::la CBn pal'a si e

seus jorna�s.
A nossa seleção, 1'1ão vai

bem, não foi bEm nos trei-
nos e' jogos
cipa]mente.
técnico,
Os jog-i.:!(I)'e.:. salv') :l;::;U

mas rêstrlç'.""<j' "�i'Y ')S lf;.;e
dever:am se:- con\ cr:adcs

mas a form8.e)O ;deal nao

é a que vem. i·Y�a!".do imis

tindo-se nes .mesm.:s er-

e r.urece !)rin
ne �onlando

ros, com os nw�nl()S a t1e-

tas srm -J.lxi!(m·�l· plan" tá
tico 1)ré-estabr:'IE'Cldo.
Obsc;, ,..:. c m )Jil11lo r"��-

mo qliP. ,)' p::,,:lrir:o .ül'·, Jí'

criam SUd:; Jl)ITa'1n..� p n.·'

dam o :. i3l�.·rr,2::J. seu b 'j

prazer, S'Jb as V!:=-:�.8.s" r:a

gral'(\e ':O;11j�s'i I �nc::icG<

capitanE>'l.,n ;JJf Ff':-;'! (jÚ
apelid,ado de . "o Gordo

Dorminhoco")
Nossas vitórias se !8SU.

miram em um homem: Pe

lé; tÔ"as as bolas pnl'a

PElé, todo's os lançah1'.mtos
para Pelé, todos os !.icls
tem que ser feitos pór .?r;

lé, aparecendo ]';o::;sa. s')ée

ção ante os olhos �o Duhli

co como um? SB1.2r,ão de no

V<ltos, 'JOg-9.:'1C't:· cada ua1 pa
ra sL -:;orn (}}?"i":::;Ylchs fa-

'lendo o que bem quer

campJ, sem C.:);1jU:1tO,
nalrlo senlpre

um at.aq�J.e Cl1d(� !ln... I, �!

mem só vem chutand0 ('m

gol.
A seleçã,? e�U. ('0'110 o

Flamengo de ".: "vi" C;J.'3ta;
Domina, dor1';"<; l.,�,,, no

m.eio de campo. ') c'" ';"'0

para as ,extrem af: "

bola ao meio de caro P']

aquela impressão de d('lP.i

nio const'mte, mas perde-'
!)e na entrada da área' ad

versária, sem recurso� pa
ra furar bloq'ae1l)s, sa�J, ca

pacidade de chutar i gnl•.
salvo as magistrai� jnga
das, de Pelé, que séinpre
possue capacidade _pur'l i�

magin!j.t uma jog:!da e le

var perigo a gol. muito

embora contra os ::)rgenti
roi" teph'l se apagado com

pletamente.
qarrinçha, conquaru.to

queira repetir as suas io
ga,das eficientes' de outWt'J.

quando ia a.té a linha de
fudo carregado 'Íois adver
sários cODsigo e de lá cen

t.rava a boca do 1<'0'1, a ver

clatie, é e{1'e êle vai a lir!la
de :fupdo!,,;

ri!' e apaha-Ia novament t :

seus centres, jaruai ; 1::j�'"

chegado a área aJypl's""'"
c até os diversos escanteio'

que bateu per:':én.n!-< o i

lu:,tilmente' sec resultado

Flávio. lutador e coi, C2,-"

gala para

ré�'1 c:;trece de r.ré'�nf);; err

t o::ju.nto e 1;ocl.')'; rrc:ord"e

nm rião· ser aQ'K]E; F!ivJo

cL'Gorú·,t:ans Paulista H�-

r aldo,' ótimo p.:ntc::"t)
':.o:� hJc10 '[i"Y�a�s �.a'/�,:a'"

sen

aque
f37.ia1< papel que ZJ.g;ulu

não

r;.9, seleção, e .r�il. pc;:,:Íl'G
em campo, ser,l S,-"�)"'l s�

ataca ou se d 'fende lde

mir da Guia, pa': t n�ml (1

melhor e mais Efic,entE. �o
r:ador da sele:;'10. sem �O1"

tudo possuir as ca!',:l, n�f r;3-
ticas .'

e um D���i 'JU '11eS

tr(' de G'Õrson, '1'13 ',3.nto

rrma, ermo �l'n:ta em g::>l
. ,,'� o·..., �p t�aj a:'() prl l'h:.l

res a gol, e inJ'eHz ?':J C}:h"

mo. Dur'tu, um oLm·') aT�·,1'l.
dor e eficiente atlet'l. jr1"!o

!l'esmo ela' poslç te. Djaima
Santcs, aparece'l em quase
lodos os jogos c�)'n urna

disposição fora cio 'O!11um

E.sbanjando classe c ener

rif4s mas fico.l pa tem.0,
q'.10 com. atacante:> rápid)s
rY31"�v"'s e ma idoso;, PPS

se Dig 1!n8, não cC'1Se:.>'llir:'i.
IT:arc:I.-Jo: csrrE'gg b"in a

b0la pelo es-naco "8:!'lO, l'\�as

quando e'" con.!'ra 1)�I::t 1'1'('n

ern

p2�8trar. face a a!)p!';·Il'.'a
"'" rt8::l'j�ha pJ.ra

.

a late

r�l, :€,1€ prefere (ar aqll"�er
r01

.. i:- ......

r:-S centrcE c1� �!-.l"�io
� p'!-ra e as Jae- t �\i ') '8 I;e:!.· ....

"'oom, dai a ouin.ião unanl'llC
1'12 !'lue tado (;[1 :'los Al

bprto como MurE:) fali'l.lU
melhor nauel pr;�'uaI111er:
ts o último, cOllsir]era"u o

)1�rlhor do c€rr.a"ne Rio
S8,O Paulo na posi,�ão. RU

do, sóbrio, eficien1:e e jo
gadór duro, apareeendo Or
19.ndo 'nas mesmas ,cir,�uus
táncias. Belini, jog3.1'1do
c.om muita disposü;ào, ar

do(!.'. m:::.s falta-lhe clacse,
recuperação e dem m�;tr:::t·
Estar fora de con'liç.'íes fí

sicas ess-enciaIs contra'. e
quipes que joguem aberto,
a seleção· nacional. r'emr)ns
tra qualidades, porém den'
tro de um sistem,i. dEfensi
vo rfgido, com um,t marca

�ão eficiente como sabem
.fazer os argenti '(13, a sele

ção nacio�al se p�i'de num

emaranhado de pas"e., P.:Jal

feitos, numa agl0IYJeraçâ:J
tremenda den�ru u..l áre?�
COPl poucas chJ.n�')s de fi
nalizar.
O comando técnico? Bem

dispensa cOl�entários, e-o
que Sé' está fazeI).do. e 'ser
!!�'H to com os mesmos que
'''3 r1srarn títulos pasçoa:-Jns

s ;.� "r;'-�lJflo se lembr9.. n rn
ql1" ce';� ,,�i'a mesma r1.jr�

çào,. pErr: "'1'r:" mais títlll0S,
como a Taça do At.lântico
Torneio Olímpico de To

quio, Sul Arnericano, Tclça
das Nações, excursão �18

Europa etc.... Falam e!11

pdssível aproveitamento ele
Aymoré Moreira, mas isto
caso redunde em fra(!asso
a a.tual excursão, o que
não é provável. Alguns cor
t,?� foram na 'ba,se de "pac
drinhos", com alguma:] in
Justiças marcantes,.e di.
zem mesmo os qus pr;valn
mais dos tastidores da : .•
CBD, que Lima, só ficou
na seleç:b por im:10S!çaO
de Peié e Aue Walà'r foi
no lugar de Edson DO:- im
�"s'�ão ua"lista

-

1st..,

Ri-
frll-

CQÜl

a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.D1llIImdo � ",$SegUrar
que o l�to �o no

me do senhor" IVo Silveira
'·-'rr,. 'l �'.ePiDr "e""s"cúsSã1
nto ao povo de seu mu

",no o. senhor frio 7,at

do, Prefeito' de Arrôio Trin·
a, declarou

.

textualmente
• reportagem, que "o' can

.,

Fh;'.'13Jl·\püHs, (Sexta-Feil.li), 25 de Junho.' de 1965'

Médicos
dJrão
o médíco-vetertnãrío Jo�

ge José de Souza, presi
dente da Sociedade Cata
rínense de Medicina Vete
rlnáría - Secção da . Sacie
dade Brasileira' �e Medici
nt Veterinária, - manifes
tou numa roda dos. seus

colegas, que unicamente a

classe dos médícos-veteri
nãríos, cabe opinar sôbre
assuntos elos ínterêsses
dêstes profissionais e emen

dou dizendo ser mais obje
tivo ao referir-se sõbre,
onde deve ser construída
uma escola cstwrínense de
r=edícína-vete-írrtría. Di<;se
...

e,;mo. Que 'existe cogíta
cão em uma

.

manífestacão
seria o resoonssvet e auto-

, rtzada sôbre liste assun

to.

---'_------

Na oportunidade de en

trega da Het\r1pa do Vóri

to de Ta'Tlandaré ao Pre

feito Vieira da Rosa, o

Contra-Almirante A u r e o

D"mtas Torres, Comandante
do 5° Distrito Na'/al, pro
nunciou as 2eguil1tes" pala-
vras:
"A par d€ ,suas inegá

�..rei'3 qualidades, morais,
V: Exa. coorJerou:. i-rrestri
i,flrnente, cnm o 'Comando
c\J 5° Dist"'iio ,"Ns,w.JL J;lzr(:\
que T""'�se·""" nl(!:l��n4.r;s os

elevados in.e"i·s , demn,cráti
COSo trazidns à luz "lela :Re

volugão de 31 de Março de

1954, dex:nonst"'''ndn sem

·p"'e '""'to' ec:�f-ttJ :líJJ1�ó,,:,;
também \T, Ex'!. Cnn,:,or-
1'811 de m�ne:ra n'ltp,vel :na
T'" q'te fôsse erirsicto em

Ftorir.>nrínolis o monumento
em bronze do Patrono da
Marinha' de Guerr� do Bra
sil.

.

o A1mirqnte Marqúõ3s
'de Tanmandaré: por es

s"'s razões .. tenho a honra

de, em nome de S. Exa. o

Sr. MInistro da Marinha,
de apor-lhe a .Medalha d::>
Mérito de T::tmandaré."

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

Ve.terin ,,_, .

anos

o que pensem

Im Pouco de H:siór:a' e de Polfica
SEBASTIÃO NEVES

A oposição na Assembléia e na Câmara Municipal,
depois de longa hibernação, quanoo ninguem mais ouvia
noticias suas, parece ter acordado e tomado posição de

.

combate, como alias é de seu dever, Isto, contudo, não
. quer dizer que se desmande na maneira de faze-Io e nem

. que perca. a cabeça, a ponto de pratíear atos que, além
'de recomendá-la mal junto a opinião publica, não se coa

dunam, de nenhuma rorma, com as normas democrãtícas,
Nas ultimas sessões da Assembléia foi O' que presEm-'

damos.' Deputados usando termos pouco parlamentares
e perdendo aI cabeça, na ansía de xingar o governo. E sem

razão muito forte ou mesmo .sem razão nenhuma.
Analísemos alguns projetos que. estão em debate 110

legislativo catarínense e que tem sido alvo dos! ataques
udenistas_

Comecemos pelo que dá nova forma' a reorganização
judiciaria no Estado. Pela constituição barrig''1 verde só
se pode modificar a divisão judiciária, em datas especiais
ou então por proposta do Tribunal:' Este critério vinha
sendo rigorosamente seguido .até 1960, quando o governll
dor Heribertó Hulse remeteu a Assembléia, proposta da

criação e desmembramentos de cartórios, além da· cria
ção de novas e necessárias comarcas. Er8\ Secretário da

Justiça c Dr. �aulo Bornhausen. A L'lteipretação que de
mos, na época é de que havia um precedente, com a cr�a
.·ão da comarca de Videirll e outras, se não me engano.
-,,,;u era o líder da UDN.

O projeto foi aprovado e teve sua constitucionalidade

posta em duvida pelo Tribunal de 'Justiça do' Estado que
() derrubou. Apelado par'1 o Supremo, o Egrégia Pretório

-

lhe deu ganho de causa. Fil,mou-se a jUrispru-dencla, des-
, te entã,o.

-

O/ atual gO\le�'no, valendo-se do principio e do prece
dente e invocando as mesmissimas razões. enviou o pro
jeto que a UDN, jocos?.mente RIlClidou de trem da alegria.
PDrQUe no tempo eXiJ que aprovamos, sim al:1l'ovamos,
porque eu ajúdei a aprovar e comandava », l.JDN, na As

sel:n.t1éiá, a é.:eQcg, o nosso não foi co'"siderado como tal?
i\s r::.zões que· apresentamos aquela época va1em agora âa

n'lesm� forma. Necessidade de facilitar às pa��es o acesso

a justiça. Ajnda concorre um fato mais. Fazem cinco
anos do projeto da UDN, prazo que a constituição cata
rmense 62t,abeleceu, como necessário pará serem introdu
::i,-l.::"s ::"1o:1,ifi-::ações,. na di-,isão Jl.ci.icjá:·i� do E�tado, P�1:

'''irtude do c_rescimento da pcpula ..;ão e ela c;ria"ão de
grande numero de municípios.

Faee a esta explicação porque o. escandalo, que a opo
�ição vem fazend.o? p(I)rque roubar o origina.l do projeto
com o intuito de f'3,ze-Io chegar às autoridades militarês,
como se ccnstituisse prova de grave crIme'?

Isto s6 revela o velho instinto golpista da UDN que
é'''' �e veI' derrota,da no próXimo pleito, quér se salvar na

:->:n,\('!a. aliss corno velha e surrada prática. n'" sua vida
de i)!'etensa defensora 'do regime, mas que;' perturba e

o instabiUsa, com as Continuas agitações que !)rovoca, em

tOàll parte.

IVO SILVEIRA E· (1
P[pJ\EJAMEN10'

-_----

P;esidencia da Assembléia do Estado,
onde se houve com trrepreen.sível supe
rioridade e inexcedível dignidade. Aces

sível, generoso, incapaz de, sob qualquBJ'
pretexto, promover persegu:ções ou sus

citar embaraçqs a ql�.ern quer que seja,
- mesmo aos ,seus mais int.nmsigentes

IdesHfeto:s - o candid,"to pesse.::lista .está
desti.nado a consolidar. em definitivo, � ,

era de pacificação da. família de
I

Santa

Catariri,a, cónsoante o alto nível de edu

cação polític'3. de nossa gente.
Fonde:rado nas palavras e na ação, é

absolutamente certo que fará a sua cam

panha em moldes duma explêndid'1 para
da civica, através da qual se conclama o

eleitorado a suf..agar (> seü nome, re

presentativo dum programll de govêrno,
cujo pà:drão aí está, ostentando-se na

maior e mais glorificadora conclusão
dum plane.iarnento sàbiamente feito e

/energicàmente� executado, por tôda· a ex...
,

tensão do território clltarinense.

Santa Catárina não poderá retornar
,ao improvisio'nismo administrát:vô, de

pois cip incontrastável êxito' do plllneja
rr._ento vitqriosamente inaugurado pelo
'Govêrno do Sr. Celso Ramos, Sl quem o

Sr. Ivo Silveira sucederá.\ O _eleitorado
barriga-verde não deseja voltar aos tem

pos em que as atenções dos "g8Vernantes
deveriam amold2r-se às estreitas conve

nIências de alguns mandões, que p�Hen
diam conhecer os problemas de cada r�
gião catarinense, mesrpo sem abandona
rem o �onfôrto das avenid�s asfaltad�s.
Ivo Silveira, apesar de já coilhecer, �tra
vês de exata pesquisa, as real.id'1des de
seu Estado, irá pessoalmente ao en�C1n

trp das populações. para ausc'lltar-'hes
as aspir'lções e estudar as providências
que. dentro dum plano geral de adminis
tração,

.

tecnicamente estruturado_ legal
mente conformado, serão postas em

prática, de maneira efetiva.
.

Não tenhamos dúvid9.s de que, nisso,
Q .nesso emirtent.e candidf?to. h:;i. de �. ,-

4l�to �Gd1Sta conta
oom 6timu,�VQI
de vitória'.�aque1e m�n.:ci.
"'10. pois "o senhor !vó..Sil
-"i,1':1 representa a eertez-i
r1e que a,magníüca .')�)i.�.
administrativa que 'vem

sendo desenvolvída pelo bO'
vernador Celso Ramos, to
rá sua contínuídade garan
tida, para tortatecer. o· pro
cesso desenvelvímentísta
inauaurado 'pelo atual' oo
verno'!.
Na oportunidade de" suas

declarações, 0- senhor 1ri)
Zardo foi distinguido com

o pronunciamento de ou! TO

Prefeito ínteríorano, 1"1! j�f
Cl'r·ndo as suas palavras de
fé e segurança na vitória
de Ivo Silveira, quando o

Prefeito de Guabiruba,
Carlos Boas, declarou à
reportagem que "ll próxí
ma campanha eleitotal é ti';
grande alcance para Santa
Cb,:"rina", razão por que
scredíta na vitória' índíscu
tivel do candidato Pe'5-
sedista, "pois êste repre
senta a contínuídade do
Govêrno mais atuante fJ

realizador dos ültímos tem

pos, que é,' sem sombra d.,
dúvidas, o Govêmo Celso

�amos":, ,

Pelas declarações otlmts
tas e positivas dêsses dois
prefeitos interioranos, de '

municípios situados "01

áreas bem aiversas de
nosso Estado, a repor
tagem pôde observar (lua

o nome de Ivo Silvei
ra ,vai se afirmando como

o' do futuro sucessor do
senhor Ce1s0 J'?,"'rr>os. o

qual será, indiscutivelmen
te. o seu �rande' e ms:til)'!'

tranrdinária aue consegulu
rellllz<lr e,.,., beneff�i') do

gresso 'de Santa CataM!'..

ChBro�eses
Vem Aí.

Embarcados no vapor.
ArabEl.Ia, procedente da

E'rança, COrl destino a

I'ôrto AI:gre, cnde fanv:J a

quarentena exigidá, en':ão

viajardo os 8,1l.·mai� je ra.

C;LS "charolês' que f) 130-

'.;(orno de Sant:\. C3.' ar;!):;'\'

r1.0u1riu.

Os ariims:!s ecmpr::dcs
�b.O dois t<3ur:Js ê �4 vaqd
lJ)Onas que váo �c;'_·'1:t"!·

�
co

MO anim::1is dJ P�t)je�.il na.
tle de Certe. :ã �m I�XPI '1-

ção na região :mde '! cria

ção de gado de corte é ECO

nômica.
E Ó deputado -11'. Antó�llo

Pichetti, fal�n,!:i à n�1"()r-'
.tagem, ir.formpCl, cn·3 '1), es

colha
-

da 'raça cnarr:>l;}s pa
ra refre:.camen',j rie san

gue de animais 2l'r1p::-,)gndoa
na criação re1p1'il!à, '(l1 de
cIsão técnica e :t re.�ula
mentação da atiiit}açiio dos

animais, obedcc.en ao -;:>1'6-
prio Proj eto G?do de C(lr

te, um i:rstrumento que
tem viab'liclao3 ��l COOi)e
ração com ó PLAIvIEG

IV9 confínuã recebendo
mani·festa�ões de

.17os�egU:m68 .na d!/u.-' SDe Lauro Z .....ünennann Presidente da Assembléia
pção das 'm�sagen8 qu� Prefeito �unlcipal • Legislativa de Banta Cata-
veni 'recebendo o Deputado rina.

.

Ivo SilveIra, escolhido c:m- - _ -,

didato do Partido S\'t'!!al P.'Ú.M.-1S - Pr.
Democrático para dispti�ar
a governança do Es�aclo
nas eleíçôss de três de ou

tubro, em memorável con

venção ocorrída nos días
12 e 13,

BERVAL D'OESTE

A candidatura do Dr. Ivo Silveira ao
-

c'3.rgo de Governador do Estado empolga
os círculos sociais que ccnhecem as. qua
lidades do ilustre homem público, de hã
muitos anos postêls a serviço de Santa
Ca.tarina. Foi o PSD buscá-lo, dentre 'os
miüs expressivos valores de seus qU3t.
dros políticos e o levará, se:n dúvida, à
vitórül n'Ol.s urna;; de 31 de outubro. Para
os que sabem que o Sr. Ivo .Silveira não
encobre nenhum outro interêsse, que não
o' de continuar dignificando a confiança
,lo eleitorado, já por várias vêzes con-

.'

firmada. em pleitos' estaduais, o candida,'
to das fôrças mr:tjoritárj_as da opliliao pú
bEca da nessa tena não consulta apenas
ama aspi.rl;lção partidária, mas tmnbém a

generaliz'lda expectativa' popular, ·em

tôrno do prosseguimento da obra 'que se

vem realizandd, após a· recuperação ec0-

nômica do Estado, tlmpreendida pelo
eminente Sr, Celsó Ramos.

.O Sr. Ivo Silveira emerge. no ce!1áriQ

I do pleito para o mais alto pôsto estadüJil

'1
C8mo -um home'n j3 perfe;tamente inte
gre,do no �itmo da administr'ação catari
neme, graças a cujo' êxito lhe será eon-

I eerida a' missão de c:mtirÍu"dor. ds:t . obra
de restaura"ão social, econô""'ica e cu'-

'I
t,ural do nosso Estado. Tendo militado
sempre e'"1 estreito contadl'l co,"" as, rea
lidades de nossa terra, os problemas O1'e

se lhe ofere,,:,erão quando Govllrn�d::lr
não lhe serão estran1-}os, mas. ao contrá
rio. têP1. na nróDria. exneriência do go
"A-","nte a mais completa garantia d�
solução.

�snirito formrldo soh as insni.raçõe�
rri�tãs," le?l à wC! fé e l.ls mais ha1as fora
rti"ões dà família bnlsPeira. o Sr, Ivo
'-'i1veil'a ser'iÍ., como (.Trvernador de Santa
.r,"hH;m'.. o (lue t.em ;>in() fitÁ "'?,"ora, rlestie

Felicito ilustre Deputado
pela. Feliz escolha Vo'nen.
cía candí "atura sucessão
eminente Governador C"'! •
so Ra,mos pt Minha pessoa
et famma. pessedísta Eler':
vaI do Oeste estão iu'lU;:
80S et conríante vitoria n:..
nal pt Abraços Egydio (>0'.
zobon Prefeito Municipal

CHAPECó

P'V-

Minha efusiva mens�I5,,'U
Vossa candidatura vg be:11
recebida ceI Freitas vg so

lidariedade prosseguimento
grandes �ea1Ízações Celso
Ramos pt SElS Alvirio 8:1-
vestrin Contado'r Mumd
pai

CHAPECÓ

Em m::u nome e eleit0-
rado comuna vg CeI Fre'
tas nossas congratulações
vossa candidatura sucel<f:or
Celso Ramos. vg para ::on

tinu'lcão ritmo firme San
ta Catarina pt SDS Tran

quilo Sachet PrefeitQ Mu

nic!pal

FLORIANóPOLIS

Pi:!meiro com Nereu des.

de aliança liberal dep0is
Aq.nbal a.!!,'o:ça Celso e :1ton

to acompanhá.,.lo para a

vitoria .1'o:::nalista Oswall1!)
Melo.

JAGtmRUNA

Co:ngratu}('-me V. E�Ci!l'
éandiclatura Govêrn.� a:5�,�·
do

.

8D$'. p�ssearll�a ;'1>' 6,elso
Schmitz" , .'

"'.'

GUARAMIRIM

Felicito ilustre amIgo vi

toria convenção PSD c':tr

g'O candidato GovêrTlo &

tado vg colocando-me in

teira dlSnOsll!;ão campa"rla
para levar V. Excia, V,.4'1_
ria três outubro pr Cl.JS

Concorrência Pública:
O Presidente do Grupo

de Trabalho instituido pe
lo Decreto nO 262-, de

7/6/65, Dr. Jauro Lin.hares
acaba de tomar público O

seguinte Edital:

"O prazo para apresenta
ção das propostas, mencio
nado no !tem 3° do Edital
d.e Concorrência Pública,
datado de 7 do corrente,
para' locaçãó dOs pré�os
situados no Cais Rauli.!1o

Prorrogação
Horn (Miramar), no Jar
àim Oliveira Beno (Pão
Kent), e as 'dependênsias
existentes no MerCSldo Mu

nicipal que fazem frente

para a rua doriselheiro Ma·

fra, Largo da Alfândega,
Cais Frederico Rolla e pa
ra

.

o lagradouro existente
entre os prédios do citadu
Merc'1do, fica prorrogado
para o dia 30 do mesmo

�1ês, ficando inalteradas as

demais especificações."

.p

:-_r" !.<'o.�i�;. ,

IMPOSTO TERRITORIAL C.ALÇAMENTOS

Encontra-se nesta Cap'
talo' sr. Alv,aro Tolentino
da Silva, do diretório pas
sedista de JoaGaba. Reafir.
mou, em' dechracões à te-

Gnandemente entusiasma portagem, os conceitos enu.
Deverá estar . concluído, tidos por outros corre1!dos vossa eleicã:o PO'BO

candlc'ato Govêrno Es�a',:')
nos próximos dias, o ro- gionários do Vale dó Rio.:

. vg felicitamos Vossenda
teiro de campanha do sr. do Peixe: o PSD caminha

pela' ho.nrosa e merecida
Ivo Silveira. que levará às para a vitória a três de
praças públicas de Sant'1 outubro.

confiapça em vós deposita'·, =================:.:::==
da pelo nosS:l) partido pt
lPermane:cemos disposição

.

dos tradicionais postuladOS
pa'rtidários afim repetir
apoteose de 1960 pt Caln
rosas sa.u -'ações Viva,do
Zimmermann Presidente'
Diretório do PSD Palmlt-:,g

Nosso parabéns vitoria
P8D .e vitoria outubro e

vitoria certa outubro vín
douro abraços Carlos Del
la Barba

CHAPECó

Parabéns pela sua sso j-

lha governo' Estado tqui
no oeste já pode contar

.

com -um amigo ao seu' dis
por abraços Nilton

•
PORTO AL.r:GRE - RGS

Me� cumprimentos es-

colha candidatura ;) i3a

ExcelêY'cia govêrro
r.�·a·o coloca-ide-me
tc\:",� N;�,....,("�';,...i5n 1"'�'"

nosso

in-

sidente e amigo 'pt Estarei
presel1 te campa".ha a�ir!l
contribuir maior vit lr:a
nosso Partido Pt SDS r.·liz
Telles

PALMIl'OS

EAO PAJJLO - Pr.

Ve!"ho trazer minhas fE'

Hcitações motivo escolha.
seu nome para candid·,�o
govêrno Estado aguardando
sua vit'Ürla pt Abraços Av;
la Luz'

PALHOÇA

P(la vossa escolha cau

rlirlato govêrno estado fe

��lto-o velho eleitor p�s
,.sedista Pergentlno Muniz

OFICIO N. 17/65

JABORA', 16 de junho de
1965.
lImo. Sr.
DD Deputado NELS')N
PEDRINI
FLORIANóPOLIS

r O 'Sr. Ge'rmano Poyer,
Prefeito 'Municinal de Ja

borá, cong-ratuJa-se com o

-DIretório R�gio"al do Par
tido 18oci1ftl' Democl'láti�o, -

.

com a brilhante escolh'3. li I
candidato ao Poder Ex -

_!u

tivo, e!1verQ'aclo na peSS"B

elo ilustre Sr. IVO SILVE[
RA_

Reitero. os nFUS protp.s-
tos de elpvana pst.ima e

dIstinta co"s'ldel.'açãp.
(a) Germa"'o Poyel'

Prefeito Municipal

OFICIO N. 70/65

JAJES, 16 de junhó' de
1965.
nn n.;�qs·n Industrial

Vidal RamoS Jr, ao DD.

Nova Rodovia
NUl1Y;Percllrso .

de 25 km,
estão concluldos os' traba
lhos' de revestimento a ma

cadame da estrada Joaça
ba-Luzerna-j\.gua Doce, exc:
cutados pelo govêrno cata

r�l1€llS€. A rodovi.a é �on-

'si<:le,raàa de pl'imetra chs

se" COm largura aproxima-'
ou cc-- 15 _metrê'�-.

D� c....ltra pàl'tc. o caiçl, •
rnellto da est:':1da JO:lÇ�Lb[.t

G.'Ü

A SecretRiria de 1"inan- Dentro de alguns dias,
ças da Prefeitura Munid- estará C9ncluldo' o calç�
paI de Florianopolis está mento da,Rua José Ca:Tl,di
comunica,ndQ a3S Jnt�res- do da Silva, d,., Estreit·:>,
sados que, no .:p�óxinlo d�a cujos serviços tiveram Íll1-

30, tenntna o prazo pam o cio nos primeitos dins -do
. (rec-�bimeITto, .sem mUlta.' . mps de a;i;)Til

trime.st.'re do I111p ;;�.
·�. __ L '''''·''_ �-itg_ Ut\g,po. :

r)""-

apeio
NO� .... "d· votos ,desde j

se dírígem a províden
Divina para vítcría de- V
sa Exeelência nas urnas

FLORIANÓPOLIS se o seu maior êxito à 'GêS
do Govêrno oatarínenseAssunto Felicitação

Senhor Deputado:
Com os nossos cume

mentes, 08 nossos mais e
\tados respeítos, (a) EV
DO ,P. HE'lKEMAIER
JOAO PAULO MACHA�
� JOSE' LOTAn, DE ('!J..t
,tEIRA ....: re.spectivamenté:
Diretor - tnstrutor . '3eral
e Secretário.

Cumpre-nos levar a Vossa
. Excelência a connrmacão
CO nosso mais elevado 1 f

gozíje pala escolha de Vos
sa ExcElência para suces

são do eminente Gov�\'i.;<!.

dor Celso Ramos.

IVO fxceleme Candidato
Afirma Preíeito

"É um, excelente candí
dato para o meu municí
pio". Definindo com estas
palavras o sr. Ivo Silveira,
o 'Prefeito Municipal de
Presidente Nerêu, sr. Aloi
sio Becauser, pronunciou- .

se à reportagem, assegtl
rllndo as boas condições.
eleitorais do candidato a'

Governador.

.Catarína a tese do Pattic}o
Social Democrático, segun,
do a qual; o nosso Estaclo
possue amplas reservas ps.
ra um novo e vigoroso' es
fôrço de progresso.

JOAÇABA TAMBÉM

CAMPANHA: ROTEIRO

Candidafora Hélio Alnle-ida Continua
RIO, 24 (OE) - A. dire

ção do PTB da Guanabara,
informou que o partido
n�o 'substltuirá a candidll
tura Hélio de Almeida,
apoiada pelo PSD, enquàn
to as autoridades não fize-.
rem vigorar a lei das ine'e
gibUidades. Entrementes,
fontes petebi.stas informa-

v�m que ca�p o sr. Hélio
de Almeid'i seja declarado
incompatível, o partido
lançará o nome do sr, Os
valdo Aranha, para con

correr ao pleito carioca. O
Marechal Teixeira Lott,
por seu turno, continua.
afirm"lndo q,ue não será
candidato.

----------

SOlEi CA 'RI'wmo a Joaçaba
A linha de transmi�são E' pnpóiJito ,da CELE'3C

de énergia elétrica. Tuba- pos�ibilltaT, de�tro de al�
rão-Herval d'Oeste já' �e gUl1S meses. ainda nlJ Uo
encontra à; altura de Canl- vêrno r'o sr Cel�o Ra.n08

pos· Novo'), 'l, 60 km, apro- . que Jo,·1Ç?ba· receba a. e·::er

�madam€nte. de Joaç'lb'l, gia efét::lr.a, gerada peIa,'
segun,lt? ,ip';�?-,r�n� de. p€','lsõa SOTELCA, 3, exemplo da
da regiãd; .i ;',<:,: H \/'i;:"!h cidade de Lages.
____�._. ·�'�1,.
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Federacão de Bancários Tem
.' .

Nova Drretorra
.Eleita em 9 de maio an

terior, toma posse no do

mingo dia 27, l3, nova dire
toria da Federa�ão" dos
Banr)fÍrios. em sessão que
contará com a pre.;en� de

Presirlentes de Sindicatos
dn int'el'ior, e ainda' dm:

Delegados Pp...resent.ant.ec;
;l1nto ao Conselho da' enti
(lade
Ocupam os postos - de

dirétores efet.ivos·
c:!i,rios V<llf.'·edo
Valente, Carlos Passoni .Jú·

nior, Harrv. norrêa e Silvio
Lehmkuhl Meyer, os doiS

p'·imeirqs. reeleitos,
. tf'ndo ainch a nO"8

toria. no Conselho FisC1\l e
de 'Renresflntantes junto. à
Confede�llr.ão, com nomes

trad\cinn"'i.s do sin�;cali&
mo bancário CSltarinense.

p,i aI. a da s
=..:...--"-

>

PAULUS púBLIO

A História, maglstralmente sempre dispendeu e dÍS'

pende, altos encômios aos ho�ens que deixam as suas.
obras marcadas na esteira, do t�mpo.

O julgamento do povo, ajuda a obra
res. Os que realizam são festejados,. e os que traem,. rec
bem o ferrete da indignação, ficam marcados. Há també
um lugar especial na história, para aquêles que mercê de
atitudes covardes, se escondem atrás de figuras ilustreIJ.
incitando·as e apontando injúrias, calúnias e defeitos. i!:s'
tes se nutrem !lo ódio, da raiva recalcada. :São homens

qu,e criaram um submundo, porque nunca subiram �
,

reali.za.çÕes fecundas.
xxx

O que o Presidente Castelo Branco decJarou, em noss3

Capital, quandO de sua visita. ("SANTA CATARINA Tt:J\f
UM GOVERNO PLANEJADO E QUE RE.<\J,J7,,o\."), ficoú
até hoje atravessado na garganta dos RAIVINHAS. Nã
se conformam com a de(llarjição,iumdicap, . que pertenCe!
mais a todo o povo catarinense, que soube escolher o seU

governante.
'.

Mordem-se os RAIVINllAS e esérevinhani
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