
.
PASSADEl\A, \(Calíf6rnia) 12, (OE)

A nave espacial Mariner IV. o s entrou .hoje nu

última (tapa de sua corrida de 520 milhões
de' kms. em direção. a Marte, afim de trans
mitir á Terra as pr.meiras fotos do chamado
"Planeta 'Vermelho". O Iançamentc , OCOl�·�

rE;U a �8 de, novembro do ano anterior. Q
Mariner IV.o, a 'partir de quarta feira, estará
transmi.indo diretamente á Terra, fotogl'afi�
as do misterioso planeta Marte. Essas fotos,
segundo fontes 'oficiais, 'sómente

"

serão: dados
ao conhecimento da imprensa, uma semana

após seu recebimento, "Tudo corre corno pre
víamos", dc'clarou em Passadena, alta ' Ionte
da NASA adiantando que inclusive o temp.
para tomada das 'fotos, está até O' presente
momento, dentro dos cálculos efetuados PE-
los cientistas.

r

Inccnlro CELSO

--------.------------��

,.. _ : ,,.:.Jo=. s. I. o', o" �.; .171.... .�; :�. ,�/ '-41'
r:o !ngr<lpie O hnret'U2.u{H' C('�sv ll.alH:U:; p\n com ianhla
(!o Dr. José,Garrklu Torres, Presidente do Banco -Nacír.nal..
de Desenvolvimento Econêmico, f_l.'EÀ"TO NA 8.', PA(l!NA)

'.

- Entram hoje em .fase

,'decisiva, as -negociações em

buséa' de uma,- solução, pa.
ra a cri.sc política da Re

púbiicà DomiÍ:dCana,' Mem

broS' d'1 comissão da OEA,
realízal:ão

-

à prinleira de
uma série L�e 3 conferên
cias com o CeI. Caamano,
os membros da Junta de
GO/erno do Gal. Imbert
:Sanera e r!'lpresentantes
das Fôrças Armadqs" O sr,

Hectar Garcia Godoy, can

didilto da OEÀ a Presidên
da provis0ria' do país, tam
rem' participará da reu

nião.
SÃO DOMINGOS, 11 (AV)

'rai1te nove ll1Bses, informa
í'am ontQm fôntes autoriza,
'd'1S, Segundo o ,plano da
OEA, os doze mil soldados
da fôrça LT!teramericana, em
sua maioria para-quedistas
dos Estados Unidos, per
maneceriam no pais duran
te o Gbvêrno pr0vis6rio
que se pretende estabele
cer e só seri'1m retirados

denois, 'de realizadas as

eleicões gerais para a esco

lha dos novos governantes
dominicanos, :

FIQ:r�anópoHs Ganha �ais

Dois, Tratores
A Prefeitura Mllnicipal

recebeu ôntem mais dois
, Trai:ores Ford, Diesel, mó
dêl0 Agrícola, munidos de
'pá carregadei:ra e lâmina.

--
,

A aquIslçao dessas
-

duas

máquinas foi feita à firm'l'
'Irhl�os Amim. pelo valôr
'de el'S 22,000,000 eVint:ç . e

dois milhoes de cruzeiroll),

,---'----

'I"

10101:<
a

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

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

n-':CLO JfOn.rZO!',i'TT.i. I:;· Gusta"'1) }�o;'ge:;, consíde- lUe ele corpo cIp· delito, fej-

((}�r:)' �-- Por dcrp1·h��nat;áo rcu ínvenclonísse do·, jor- to pelas autoridades cario ..

,do , ..�t)('!'pt3rj:') (ip' �pgu1"aJ1- nnJ u.O ,CHqb0", .u D.C'usa\,ão cas, nfio c.:onstatou Quulquer
ç'a dr: "A.'inos Gerais. :-iGN1, rlu 1 01'jt; "n do 51', Sel'pa vi.ô;{nc;b, �1rW SI.' deve mais, fghr ct�l

A
.

'1' D R Ra 1 S"U'Ul"i,<i't'da! a ""'atue o":, cor,
"

rrJll.'\," Dcr.:]mou que,' o exa- .

, '. cO,nUnuÍ!:;Jno, depois da>; 1'01-
m"�rsana 10Je O �': enfl.'to, mo:, (i(,' . • "'.- ,� ,-

C
' ", })O ele:. delito, _o .CX<ilretOl' 'Ir, �--==-=---====-= élT�::;;�:�d;:jIws fõg�, (' s:-:ilulu -;'-�;':"t,t';:-�-lló�'�va) Ss::cret:ário do Partid.o Social Dcrnocr;Í- da Cla, Stde1'urglca Man- r1 ,I , • _

-

g-ritar lH'l' aí cumo se t:ô.ra tõeha y);;t" II
tico, Secção de Santa Catarina; Superintcu- nesmann.. Jorge Sorpa I,"i:! ,ACOnSelhave! POSIC,ao '

--

, 1,lid d S S I J
.

d ',1110, q;lfJ chegou J1Ü UOU(O'S ] t 1ente 0' ervi,ço oeia na ln ústria c Su-, . ", TenhO esperança ue que (eSCll 1.:11"[- li

P'J.lc'nte dr:: SE::>,na.do'I' da Repu'bll'ca.
ins.:'q,ntes à C>1.pital minei- Hv;\'ATO n:\RilO:"�'. I11r'ntns dcsapa�ecerão, - e aos quais a

III'\.- ,- H' procedente ela Guana- "

t
- . ..

r 1
' •

f'xiguidadc dO' a,lnmcll e H1,l}Jl'l,U,l·,lU,. Á.a �a.s .

'[_T , bl'
.

d '1 t b�),i'J, sob escolta policial. -]nOInenl pU ICO· e exce en es res·el'\'a� prOIHlrço.es de vuito. -, lJC.1 llHS( nça, l),t

j'i'nte,1ect1}.ai� C moral's, vem' o Dr'. :Ranat'') rr"?,,-
o exa,tpe, vai determinar JeAR"\[, 3 DE HjLUO, A x'osição atmtJ.ização. dO' prllblr..ma, dlJ,s solicltu<;õd ,I" ",o.. v v':'. 'se;) principal implicado no S S t C i

-

b 1:
.

- , • o'

Ido ]>,_D, CJ11 , an l\ a aTum,
.

cm o. 'a 'U do nosso, deseuvohi'Jlnento so.(aU,CCOnUJlll· !rnos da SI'lv:v recebe'ndo dUI'arltel, toAu'a ,::>, S'U'''_, c1errmne ele notas promis ' . - -

i'
'.

•

I
�l. '-' '" -

-

po.derosa o.rga,lllzaçao. nau se l'i'I�I;"e In· co t�JU marcha, em defesa dI" causa co- "

' , f dI' d s6ri�,s da M<Jnnesma!)n no· -

r
'

l'V1ua)nlani estações e carin 10 ,e estima o se,_! cluído ao prclimmar Ilrocesso .on1'la.l'\u mUltI a todos. Seg1üIldo o r;:\('Íoeíllio t'�-
"

, 1 d" d' d /
J\'lE'1·c2.do Pü�'Q.lelo, sofreu da l'cnoyação rcvu!ucionáda, tim,hl'Ou, (' Iwçallo, c argmurnt<1:ndo eom () imJ!crut_j- IIÉ,rí)J1Iuc- Cll·CU, .. O e amHWS e a nl1J'él

�

ores. reH�;'nen!'e torturas e sevf- ' .

'I'-' timbra, ]lor assbn afirmar, em nvcl' O cs- ,'o {'ategól'ico (lo ,>sllirito V (Oblic ..) l)UPU' 1'11'Q d 'l d�-
.

a d C'� r dor ciais, enquanto esteve' pre- \ �

t .I �uan O aSSUlnI 1 a ca elro e ,u'..:l1a' , l)írHo ele ::1 de março, no tIue e" c '110<;-
, Ih;ta, \'stou em qne os lleteiJi.stas cat�l'l.

so !')or 5 dias, -a disposição " I" tipOI' fôrça, de di'spositivos constitucionais, te- da Polícia cfllioca. �ue de i'c'�i�or e .le devo(;ão r('i_H1� lcana. l1f'nScS, como os de todo o pais, S(' pmo- IIve O Dr. Renato uma atuação brilhante n�- Segundo o Secret2"Í') (Je
- �listã�e,Ot�l!:,��"l:, s��ml;;:���Ci�:ser��:�a;ig:�:�:: �u�::�� �o::b�:a:;)::�g:n:�;,;:�:th�:��:����:� I,

'

J C d c, N' 1 t d f;,�i;'lra):l<:a, 'Cf'l. Gilberto li. .., 1
'

IIqUê .a asa O � Qugresso aCIona, 01'113.1'1' p- �t)S 1evantamfl'ÜOS llo!,\ 1.�. 5, o. f;o'Vcrll,H (' (lI' al;;llll�as atitud(�s condcnÍl,n;lnwJlle {';I· iiDon'ltel�'1, caso <J.S denúi1- 1 't 't 's "1'-'11I-U- ·'.1 'l-d l
.

'Id d 1, r. " •

.,' S('II;; TI1I'Jl1 .Ir!!!' ra�]Sl Ul'all1 a pc �.;. ."", rismfith!as. Acclta.\':Iuo a. }:t,'\! 1 IH C 11lWHh Is,'e merece Of e e oglosas re--i·erenClaS nOE das de, tottu.ras seJ'am I
,.

d t
'

I j\s pHh:õcs das t ct!tU1Clas, que evcIU c!' nal, :-it't�l!1'O de que o passado é Íl'l'("vcl'si-' I�
- •.

O' '0""0 la 'nple d"opa!' confirmadas, será itlstau" .

j:-'l'lIlC�paIS 1.'1:>(;L8 a II � 'nsa . ,s. I sido ll'JXll(,l'osas e reiteradas, an011lmas c ,'""I. n, l'l'H de Santa Gatartnll não h:l'ó íl 1

"O ESTADO", associando-se as 1núme-
rado inquérito contra, as

II aut('�likm]HIi, OI)ÔS a revolução, J)('lu:s in;('.,'IHlj�lade de lf'VUI' suas mÚinul'\:, ln',o- I
aut-:nidades da Guanabara, If

-

'

b
'

,I
sf'us-deh'gados: o (!l'Hél'io das apurações {'I'dt'I)!l'S ou não. '10 ('x!l'c'UH> de Ih" q1Íl1(J' ,

ras nlani estaçocs que por certo _teoe e1',-;' (1 afim de :apurar responsabi-
I sigilósas ,e impcssoaj�, reduzllldo-as à nllt<l1' ,o. acon:scllláwl 1'l'rll1_:'i':;�mflJ'n ;L I'a.nív,zl'sul'iante de seu grande número de ami-· lid�",dé,

-

I! pl'oporçoões nulas. ,'jtu!'iosa cJOl1gaçíio (J(' 1!1(jtl, ElI ,'c'J"'(liin'Tl>mbém o Juiz Vilena ']"gos� envia ao Senador,Renato Rrunos da S11- ValJelão, que autDr!ZOU a .' ,

'la ob,jdh-illade (h:, Sr!l"; flid!�ellü',,;, spja:11 II;\ J\dmiJ.1istl'açüo, sem m;üores sobre!"), f·Ie.'" ortodoxos ou l'i"ioló:.r;cü"', l),.j. :'i{')_'
'

va OS �TOtOS d,e felicidades, estendendo-ns' ti vinda. de Serpa Filho à 1'1, saUô", continuou 11ll- operosidade de gran- !enHlo a co.nstatar a am'{>,ncia, IH"i:-il) 11'H'· I'

F '1' G1.lellab�)ra, qU,er saber' ° .

IIeUa E:�nna. aml 1a. ' (Ir ta1'\:,fa, ]H'<,shgiafla cm lsua lapidar c:o.:e- tido, t5<J, Cl'IwJ {' ',njHstanwni:: mak:,inatlü,;J estado de saúde do preso,

Ieuçiio, lntl'lIsa e Cd:Hlol'a, de riqueza e de em nb:ulJ'i l:';;;;t.:}d;.,;.�; de. \'ocaK;ão fatal 1m. IlJnr:l. tomar as providén- b"m-pstal' sodal.. Jl('la inatin'''ivcÍ H'l'Cll'l.
'

ei.HS cahíveis, '" ra o lliól'; uliandu-tjc a UIll eorpo \1cçrn·
!dat1e do PI'c,-;l,lcn!{' éla ,República, SUmI· sadn, (,UI110 se 1103 U].ll'eSenta a' llhidida Ip')!' outro lado, in.1'o1'- '

!çfíú fO l'Hlacta (\(' um !D'andc c dos chama, l}DN cat:ninCllse. "
mou se que o Promotor

dos }Jt'qUI'1l0S partidos.' ,iámais êsh's lhe IBan'os Filho, d2 JuC'tl.ça, de '

-,

'.\0 (!116 tudo ·!'I'(!.l·(�,-!, .-1 n'·)':l:_.-!I,I;,"[) 11(.'1'- i:!!1't-'!'tlf'HI'1l11J Cflllll,'rn"ln, ,\!Bd'l ([ne e111 1'(-', c , _' '�, _ :, ' ..Bei:) HOl'izmlte, orere�eni - ,

dll7.�do n1.Ím«,'rn, ('!'I'lIO' l'Ú.t'<;'ll dl'ltor?!l ali'
-

d
-

(PSD PRJ' P'�ll PDf'Ou não, dentro de 4 dias, • _. .

mrnW('CI'U e 11C ,.,,', ". :
.00)U!lln, a eohg4lçlú ('111 apreço indicou ]'1.). ao evento da SI.cessãO' estadual.!den'Íl1cia Dontra 05 ill1pli- J

ao·· secrctali:,:,do '�a algu,·ns postos·chu\'e aguilrdalldo-se, .como determina
.

a '1)1'11. licados no l:mcumento dos ...
excelcutcs padrões mo.rais t'. pO'líticos. (lénl'ia, a cO'ncr.dha,-.ão de algu·JlL• d.et.'" Itítulos da lVInnnesmann110' Y c' ., •

AI;ástulldo-se (lo !j1'1l_l10 gO'vej'uativo de' lllct; legri�lalh'o8 lIa refonnula'-'ã.Ü do Ill'o. ,IMercado Pa,r'llelo" O rep,ro- y

, t l
. roaJbi:i�) pitrtiO.lÍ.l·j,J. 'p<n' razões .íuclevan- (T:-:'<'), d('ito,raJ. E;;})ero" ,todwd.a, (ftle iAj'Ist'lhlm P. ({) Mmi",té�'io PÚ. ' •

iI'''', rt mim p:.n·;�ce qlll: o ,I'TB detesta '.'u, in"'tintl,·,'t', 11.';1",',1 '"() 'li,'·' U'," ("',', s('·ljJ'I�,';�(:'·,!. I'bl.i,;o .. pod.crá inehtlô,ive., elo-. ,,.. '" ,,�lJ. • ,- - , - .. , "

voh;,t' os ,:;mtos clo pl'oces-
l)lkhla{'.� 'sMm"han�t de suieídio. 1:'étcbis' {'la l'. lh� e;!.pansão dos 'flLtOl'es l�l1.I. ,jogt; de- ii

�so à P.olíc'· pf1.l'a 110' 'U'
ia. -:- "I ]l("n''''t i'''I''J.'tnr1n ,., friajnl�l te, ci(h ,,('ln 1'I'11\P·fP:111l"l"1." T.,rf'1,'i:�!', iHlI> f,

1'1'
-

II
liií'J Vf.'il! ,iI f,�tt.,. 't'uHturbn(.lo·'I1,�l!lHlu c\,e \J.lJl' ill,:xüitem,ll{in'os Ik YCr!wn)w"l:jl!"tl I ..,'c i l.(wncia�, u '(

N:1 Guanábuf_:.i, Ó Sec!'",- p. H.eu..

" .imra fJ!IlJeiJcr Üe

gaz.�Hl!U_ a !:a.l��a;;;,' li. J'TH C.'
'o PSD,._ de:;; UI._HM10S'):!, .ma.".rC_'.. l!i:l!'.en_,l 1.'/' _'tápio ele Ses'Unmga�_,; fJ.ô2. IL�.��:::i:: Üe zIJal't':_:'1l lt C�ll!líía e�p��·t�; jí111to� ll� call1��l1.ha lli!t? S," m.-l2:1nhl1;>, l�,'.

__� ,., Y�'-,;J'·' , co
_, _ __

�;;:i.,:,'::;�;;i;-;"i�'.:,i�:;�T,;)::��j}�:�§�:�ftri{�,,;:::,,/�Fiii�ic�.;:Y ;J�Z�1;'" .�,

�

li
t-

, "
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RepÚblica Dominicana:
.

fase decisiva nas Negociações ,

ÉB.O DOMINGOS: 12' COE;) .:._ Os mediadores da 01'- -.---.--.
-- ____";_ ---�-- -=--'-�---- --

D r",� r,1·!·ATO·,R A M",r)s D,A S-� I \ i Agan'zação dos E�;tados Ame- r·'!"� 141 u ti Vrícanos querem que 11 Pôr- ,

• i'<f;n ,�I '". ,.. i-i

r;li
- ll, t'er1i,Tiléri.cana:- de', Paz Na' ta � '1C I'o' _

'

pen�an�ça, na jRepúblkn. , "

'bominicàna pelo ITl')nos du,

191.5 .;.,. '13 Ml!oi.o - lSfi5

Do EST
O 11IIS ANTIGO DIÁBID DE. SARTA CATAJU.!

-x--

.,

l'tIEIO S}tCUU)
LIDmtANDO A
,MA llriPReNS.o\
(:J{'rARIN [!;N�J:;l

_'__
·

-JI

I .-
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D I R E TO R G E R E N 'f 1<: - DGming '''1) F�mandes. ® Aqulno

Cr$ 50

F>equi'm confirma:.
Chineses, lutam "no Vietnam

lem li verdade, se] 1 quem -;

Wl' o .olcíto: uma 'Tez que

�,� la. '\'lil�sJd() ::�rle, ;'JY;ll),!;!,*,
ra" das illP'ÍE<&'i1:Jili.cbdei>",'

-

C )\1formc ili foi noticia-
elo, () pmji'í o da lei das

iIl"IPgiIJU\dau:,'s, aprovado
pela.' Câmara dos Deputar
elos na ült ima .semana, foI
lido na sessão (le ontem

..

_,._�.,"" _-._ •. �._.- .......__ _-_ .. __._�- _.-.,-_ ,- ..•_ -r-r--r-r--_ -..- .. __ o

determiolr,í

,

SESC 'Promoverá Cursos de
,

Arfes Aplicadas
TRÊS CURSOS �erão r('�

li:3ados no SESC cesta, Cu
pital, através do Centro de'

f\tividades de Florial1ópo
(ll!!: Pintura em TecIdos,
(0):'1.1 12 auls.s, rio periodó ·oferecer,. 'c]'everâo pl'OCUl'::l1'

FRENTE REB: Negativo; PRES'SAO ATMOSFÉRICA, :Ml�, \::ln I.nrde en.l julho COl'rcu- Q 1"'-[1 '+:(1, no horário "a,'3
D�A: 102:J,7 milibares; TEMPli:RATURA MEDIA.: ,15,90 Cen- fr; P·,:tl''l .'\"J'iI-'lda'l, ,'(�011l 13 ú;; 2.1 hora;,; cUul'jamente
tigradt5s; UMIDADE RELATIVA !\,'[ÉDIA, 35,3%; PLUVIQ. S2 aulas, à 110itn e à tarde, para ashQ?criçÕfs clevidusj
SJDADE: 25 mnas:' ;Nf:lgativ:o -- 12_�· 111115: ,Neg.'1.ti'w - tam1iêm 8111" jUllio COrrel1"f} ,devendo levar :2 -fetos 3, x 4

e iparso - Tempo Médio:
'

, e, 'em �gà.sÚ),,, o de Legisla� e carteira profü;sioQa,l/l
V"� 'T�·à?a.l�istt1r

-., .'

"F1'<"

o TEfifPO (Meteorológico)
,

SÚltcse do Boletim Geometeoroiógleo de A. SEIXi\;,;
NETTO v,Hida até as 23,18 hs. do rua 'f3 de julho de 196!S

Os c,om,erciários, depen
dente" e nfins, que dese

jarem. participar dé8Sr.>S
Cursos que o .sESC cstú' a

o ESTADO'; NAS
r I AR1\NGEIRAS"
RIO, 12 (O):_;) - O Pro

sídente Castelo Branoo, re

ceba hoje nas Laranjeiras,
uma comissão ele senhoras
d aCAMDK Na manhã, o

Mateellal, castero Branco
manteve audíôncías com (J

Ch8fe 'do F:stac1.() Maior das
}'ôrr:8.S Armadas, Ministros
do Planejamento, l"azenlda
e ;J deputado Adauto Lu- ,

cio Cardoso, As 15 horas, o

Marechal
. Castelo '13ranco

recepcíonou os jogadores
do selecionado brasileiro
de futebol, que vultou in
victo de sua recente. ex

cur-ião pela Europa c Afri
ca, Em segnid"l, teve 011-

centros com os minístros
do 'Interior, Saúde, o. Go·
vcrnador do Estado do Rio
e o CrL Fernando CD rva- -

lho. O chefe dr) Governo,
embarcou para Brasília.

r

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

das

naquela -Casa do COl)gre:,-
50 insta.. ir�:rn "ÇllYi ��lq pa-
�e;it-" érf -·J!(_'�lnan(�.'ft-;;:1"< eRt

"Brusillu, objet.i-\�ando o al-

cance elo .. (jU01'llJ1l"
1110 do :H, vetos íavoraveís.

ncoessárlo á Hl?l'Ovação do
reíerido projeto,
'0 Pr0sj�h"'r)l'f: rio> l::'cpú-

1';.11"'j Clleon(.n:.�sü 'na Cflpi,
tal da Uôpúblic,'l com. D, Ii

nalidade de acompanhar
cm todos 03, detalhes f!, V0'

tn.dío pelo Scrmd.o do pro
jeto da le'! das i!1eleg!bíli�
dades.

acrescentou: "Na COl1]untu

r:'l. utuol, o Congresso esta

muito ucuua de' quaísquer
governac1D)'os". O S1', Adaü,
to Cardoso !Jfirl1lQu" que

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ..

jfcontecírne(Jtos Sociais

�"-"-1 U{�L-t-
o programa escolar

tarinense vai se
I

desenvol
vendo com a yriação de 110

vos estabelecimento de e11"

sino .. Despachando na Se

cretária da Eríucacâo e ou:

tl.,ra.· o, Governador oelso

Ramos criou o grupo esco

lar do Bairro São Cristo
vão, no município de Cri

ciúma

'[O 30., cio artigo 152,· do de

ereto-lei 2.627, de 1.940.
concretizadas agora".
Porta-voz da diü(grl'�tlO da-

.

queles municípios talou ii,
reportagem, antes da au

diência 'com o Governador

Celso .Rarnos tendo íunda-

ísâo de Material,
ersídade Ide �an
[na, rará . realizar

� 15 dias, coneor

�blica para aquísí-
arêlhos cíentífí

cos, des ados à Faculda
ele G.e dicina, daquela
Universi e.

- x, x x -

. Dia 14. ��lará posse o,

novo Diret��comercial d9

SOTELCA, pnoressor Fcr

Dando Marcondes de Mat
teso Vem de ser Eleito, .pa
ra � importante runcão. p�:
la assemblía de acionistas

daquela emprêsa.

e

tratarem de outros assun

tos de seu interesse.
OSVALDO MELO

Convênias a serem assina
eles pela Secr<::taria da Saú
de. nos prxírnos días, pos
sibílítarão o funcíonamento
de novos postos de saúde
em municípios da rsgiao
do Alto Vale do Itajaí. O-
portunamente, daremos

maiores detalhes, sôbre 11:1

tícia que tanto interessa

TELEVISÃO E[\{
FLORIANÓPOLIS

das esperanças de atencí- I

mentes, haja vista o ínte- ,I
rêsse demonstrado por Sua I

Excelência pelo progresso I
das cornunas . eatarmenses. I
Os muníeípíos õe Alfredo I

Wagner e Anitápolis Ivan -----

representados
.

na ! Capital,
respectivamente. pelos Pre

feitos, Alf�do Wagner
Júnior e Latira Bepili. além

"A estrada Alfredo Wa};- do prrstdente da Câmara

ner-Anítápolís uma aspira de· Vereadores ele Anítápo
cão antiga, que esperamos lis, sr. João de Labarba.

LENITA E A REPRESENTANTE DO PARANÁ .NO
lUma pleiade de comerciantes de nossa Capital,

acaba de oferecer á população fIorianópolita
na, um presente de grande valor, qual seja o

de uma REPETIDORA, que depois ele ter sido

exposta vai ser montada no morro (la Cruz,

perto da outra da Sociedade Pró Desenvolvi

mento da Televisão : em Florianópolis, que está

trazendo, além ue õtímos programas, o som e

as imagens da Piratini de Porto Alegre.
'Agora, Televisão em Florianópolis já não é

mais pl·obletna ..

BRANCOBAILE

x x x

o sr. Ribeiro Martins,.
Relações Publicas da Fabri

ca Bangú, dcu rápida cir

culada em Nova York

Informação do 140. Dis

trito Federal de Obras de

Saneamento, com sede em.

Florianópolis, dá cont.a. de
que se acha aberta a C01'.-

corrêncía /fLdminis�xitt� va

para a Execução de Ievan
tamento topográfico sem.
cadastral e projeto .execu. i

vo da rêde de abastecíme.i
to d'água Ce JÍirâg'uá . d,

Sul. Será reálízada dia 30,
às 16 horas, 'na. ssde daque
la Dístrtco.. à, rua Bulcâo Vi
ana,

-:-:-

àquela área.
Sábado, estava completa

mente político o ambiente

no "Amerícan Bar" do Que
rêncía Palace. Jantavam 'no

restaurante, o Deputado
Doutel de Andrade. e

.

Depu-
. tado Daghinha, mim grupo
de outros políticos.

SERVIÇOS DE.

El\mELEZ�1ENTO
Nice Faria elegância di-Os aciion.slas ela Campo

r:h' a Ca ta rtnense de Fórç:l
e Luz c runem-se cEa 11,

I),a ci.:'ade· de àajes, com o

fito de "tomarem ccnhcrt
menta dos atos relativos .8-

lncorpora câo àiCentrals lJ>
ltricas ele S9.nta Cai":":'i'Jé:
S.A. - CELESC·,. deübern
rem na form-, do parágrr.-

vulgada, em recente recep

ção foi ponto alto pelo seu

fino e esmerado gôsro.Ienírn de Ire: namento Recebe,
FORD'

.
y.

le Cel1�,::I.
'

-.

Já se iniciaram os que estavam pÍenajados pa

ra' o aformoseamento (10 Jardim Oliveira Belo,

enquanto os trabalhos na· cabeça da: Ponte Her

cílio Luz proseguem ein rttmo acelerado.
'·M ...

. '. Olor·
-:-:--:-:-

Foi enrtégue ·à 'Escola, ele
Motorista" co Centro d ;

TreimJ.tnerÜo.' da' Ci?.. tItra
gaz. um motor ,Ford V-8, to
taímente falni��ü:h pp!a,
Ford braslleira �,E.5t:� é o

�-:-0. mo-;o.'. q-ll.<> arp1f':;1 <;))11.

pa!�hia, e,:",..f.t"t'�'i.i _- l�:�r- �,')c·r}J't�
técpicas cl) tIR:�: ,1€,'\11l'n (10:
seu pr,.1 J{' u',�,

-

ele· dCit"8 o

de moto:' "�,

Renou, um dos mais dís

cutidos cabeleleiros da mu

lher elegante Carioca, está

cobrando apenas, trínta

mil Cruzeiros por um pen
teado. Ainp'a com as exi

gências do irriquieto cabe:
leleiro, e

.

o· grande numero

de freguesias, no pr9X1mo

�ês, 'será inaugurado mais

um 'salão, no· majestoso
"Leme Palace- Hotel"

Procedente do RÍo) de Ja

neiro,' encontra-se em nossa

cidade o l\'llnisfro Charles

Edgard l\'Iorirz. No último

sábado, o Ministro pnrticí
pou do ,janbr em homena

gem ao Presidente do Ban.·
co Nacional do Desenvolvi·

mento Econômico, ·dr. josé
.

de Garrido Tôrres"

Os cursos já iniciados e

que se ,rleyn.v.b(vel'üo agora
no Ceptro: 2.1;,?úciP'.'3:J ,l [)':e

paração (t:'\ rnâo ck obra es

p�ciàlizad:i �J�FJ,' (1 . empre
sa. ou .OUt.'."1S ·'1\18 s= ínteres

. sarem., e
- L',:'�::\:m, ;nra a

ma11utel1çt,ü· e conserv:J..ç:?',a
d� uma frcl':,;:1, :;;c'mente na

.

GuaDubar::', (:� 100 v€'íC'Ll
los Forel.

Estiveram prEsenr.t'> 2.0

ato cêrca de 200 pessoas
incluindo o rf'prescntal:"e Cnegou' do Rio, e::n cam-

elo l\1EC, Diretores (\2. 1.1!" panhia de súa bonita espô-
.

tragaz" e o Sr. Pad,) Sa!o··
.

sa o dr. Roberto Daria Go-

CAI"ÇADAS E

CALÇAMENTOS -. x x. x

A Cidade ja está tomando outra }�ição 'com

as novas calçadas e passeios, contínuando o

calçamente a pararelepilJedos de várias 'ruas

dos bairror; residenciais: FNM vérídé:343 Vekulos num mês,
COLETIVOS MUDARÃO·
DE LUGAR,

Rio' (ORBE PRESS) - A

Fábrica Nacional de M()�()
,

.

.

res, no último mês vendeu
, 343 yeículn!'; de sua produ
ção entre cili)":!lnhÕes. auto
móvEis e eh::t '3:;]:, para óni
bus. O mn.ntnhtE: financci

ro das inlt'neras operaçõe!"
concluídas �om pxito p�IG
Departamer:t'J J� Vendas

ela FNM, atiegiu l:m futu
ramento ct� �; m!.�hões de
cruzeiros aproximadamen
te, Os veículos vendidos fo
ram: 60 �aminhões V-4.

Chassis longo; 22 ca:m!-

nh�es, ·chassis standard
com reboque; 137 canll-

nhõ�s . V�6, chassis curto

cavalo. mecânico; 105 ch o\s

sis para ónibus V-9 D-ll

I

A cerimónia
do ·motor foi ú'etu�,;h riu·
rante l'L ina 'l�lI'·;i.(:f;(l 'loPara desaf.ogo do transito e seu pe�igoso pro·

blema a que ficam eX:'lostos os transeuntes,
os coletivos da linhas ,te S. Amaro, Big·uaçú, S.
.fnsé, Pallloç.a, etc serão transferidas para a

J'ra,�a da Bandeira, antigo Largo Fagund.es, on
de será construido um Abrigo Central. A área

do Mercado Municipal, movimentadíssima prin
CilJalmente ás quarta<;·feiras, ficará livre.

e. automóveis FNM 2000.
Os co:-np:.adore'3 ele veíc;_�- Centl'o o f!';lo v.cio mct'r�ll'

los produzido:; p::la 'FábJ';.- ta,-,l.:;{·", .1 il1Íe:q elo c,))j-

ca N::J.,�.')L:Jl c'r, lVlotor'os \'êPiQ ('0'11 o l\Ihi:;tór:o l1()

são: D;.YJ2:::' �.A.: A VeIos· Educ?.ci\o e C";';l;7il, .que
S.A.; José de SO.Uí:a Reis pr'stará i'�& c.11·'r,e\;\. (� ofi
e Cia: Mecânica Bicto!.'; cial.ií�ará os l'1!1.'�j3 l;aju8-
S.A.; Daer do CI':lrá; DNR

.

Companhia Ml.'nicipal de .-"--:-------'----------------

T'lmbém já estão de pose

de seus títulos de sacias

'proprietários do "S'lntaca

ta1'i.na Country Club" os

senhores: Paulo Bauer Fi-

.Jha, Rubens Pereira Olivei

/1'a, Augusto Wolf e João

Maria de Oliveira.

me3 de Mattos.111;0. Gerente elo E'cr:!:',!"o
da Frrd no Rio {i.� "a!1[�-

-::':__:'_roo

Lrmita Mansigm'ilID, é a

linda representante do Es
tado do paranã, Que· estará
participando !lo "Baile Bran·

co", festa Oficial das De
butantes de 1965. O Broto

•

-;-
- --- -'- _ ......... _- ._-------------- Transp(;)!:tPS Coletivos --

CJ\,rTC, (�e S�ln �8, ,.,10; PÍ'e
feitur� d-õ ::-'[;]7adnr. Babia
Secreiari1. (Ie Viação e o

bras públic'.as e DER, (!f
�f)ROTEJA S('Ug

OLHOS"
i;� e

! use Óculo:; ,,-
bem 'odoptados

J

',' ',' *' --:-:--:-:-

São Patronesses d� festa.

de sábado próximo na ci

dade. de Itajaí, promoção
do cronista social Sebastião

Reis, em prol do "LiollS

Club", as ·senhoras JureIn..'l

Nascimento, d. Sônia Mosi·

ma�,m, d. Tereza Gomes, d.

Traute Zadrozni e d. Lucy
Bauer Ramos. Dará presen·

ça na grande .noite de ele

gância e caridade nos su.,.·

Uies da Soeiedade Guarani,
Solam�'e Rainha do IV (':en·

tenário do Rio de Janeiro.

. San,tá em fóco deverá
nossa

. cidade

agô"to.

("3.t�rina chegar a

dia 12
.

deAGua FisARO
-:-:-

II Campeonato 'Brasileiro de Para
. quédi�mo l7 a 25 dejulhd em

São Jos�fdos,�Ca,m�os .. ,}r.' t1

Terá lugar em SJC, de 17 Li 25 de julho,
C I I Campeonato Brasi1.siro àe Paraquedis
IT?-0, organizaqo pela 'Equipe de Paraqúedlsmr;'
do Instituto Tecnológico 'da Aenmáutica.
com o patrocínio da União Brasilei'ra d0 ra�
ràquedismo (UBP) e do Centro Técnico de
Aeronáutica, com a coo�ação do Clube� de
Paraquedismo de São José dos Campos. ;

Deverão se apresentar nesse CampeoJ.1a
to as equipes representantes de 17 entidades
que se dedicam ao paTaquedismo em todo o

país. ,t.��i'
São excelentes as perspecbva�� do I j

Camp20nato Brasileiro de Paraquedismo, ;:'

se realzar em São José dos Call1P0;): no Ceil
tro Técnico de Aeronáutica, onde se conCEn

trarão as ,�quipes representativa,s dos, ClubE's
de paraquedismo elo país. ,0 paraquedismn;
seja como atividade desportiva, seja com,,;

de 11gação :e de salvamento aEToterrest,r�� ou

como especialidade milttar, exige cor8.gE:n:.

denodo, . precisão � muito tremamEnto. 1\

UBP ao organizar o I I Campeonato Bra�i\\�
ro visa estimular'ü prática dessa .mo-dali.:lsd':
desportiva e demonstrar que n paraquedismc,
bem or1entado e disciplinado, pode ser :exer
cido com plena segural1ça em serviçds de

apoio e salvamento, ,em casos de necessidacie
ou em outra·s inúmeras condições dé mterês
se público.

O' Serviyo Social d'l. In

dustria (SESI), :Ceparta
menta Regional de Santa

Catarina', no auditório elo

"Ed;fi�iO Palácio. das Indus-
.

trias ':' ,está com} uma' belis-

CONSELHO DE BELEZA
cesso dê óleo, uma loç3.o

1\,; PEqi: àoet&l'g�e. ) \. �. ,

Eis un\a formula que pü
REGflI'fA PARA

GORDUROSAatendemos com exatidão
suo receita de óculos.

derá ser aviada em qual- sim::! exposição, da "Curso

quer f;}rmuc!a: acetOl:,t de OrnarnEmt9.ção do Lar",
dez gramas; cr.:.lfora, du;),s \ ministrado pela co�npeten-

Entre as clesgraci"sldacles gramas; água de rosas ses- te Professôra Olinda Ulia

mais r�amÜl1S elo rost\l, a senta gramas;· ·alcool, oiten na.

oI E osirl:1'!.':! Oc.Jpa 0 primf'i- ta gramas.
f-o lngr,. �. O uso de cremes c]e·.'C)

Ç)s sjntcI\11f.� <_'.: r::, l�j'.::te.. ser abolido, pois sendo êles

rísticos: poro,,; �tbf;rro�. nY�li no geral, .d'2 natur2za gor

tes craVOR SOO! cLudu ' ) lU, durosa, não é ·jm:to qL,e
riz e quei:�o, alg1.�"·,1S ':5)i- sejam aplicados i1uma pe

nhas e consü,,,t? <CGl'E,·ft(' le também gordurosa.
de gordura. Como rnge deve ser es-

Os indiví:'uos q\1l� �ém colhiCo um que seja do L-

a pele do tipo se:';orl'óico po compacto. Em relação
s?o o!:;rl?Bdos a pRS�,�,' '-1'11 ao' tratamento, o unico a

1e,,(:0' no rost� a tor:,1 ho� .. ser citado como realmente
1"\ rato que é mui' o cO"S- eficaz é o emprego da radi

trangeelor sobr0tudo \ p.'1r3 oierapj.a. Após a segunda
as .senhoras pois a n'JC�.':i· aplicação já se nota um<;\,

lagem não adere CO(1y,�ni- grande melhora que se t.ra

entementc ficando ';l�mpl'e
.
duz no rlesap?-recime).l·,o

pastosa. cornp1eto da s::borréia após
Embora a causa da .pele um períOdO de oito a dr::z

• gordÍlrosa seja· provenieí1-
tE' de um aument,o. de ..<e

creção ·çlas glânclu! '.', �(''Ja

ceas, parece ('E'ri o ;:et 'r,:

te esta(o de Cal ":\� ori:;11

do de uma q;1:,;:·:10 1(/21

constituicional 00' or3fh1 :s-

1110.

Mas deixanc'o (:l� 1:1 io

tais problemas, vnm').� �i

parte que rn�l's i'J [2l'ESSa

ao� 19,itOl'êS. ('I.' :;F·':�1.. o )a�:o

!Eá_t:CO· re ":""·')0;'(' �; oJe.
osidade fReiqi .

A la.vag/: n1 �

.. I) rr):) t (l d f.:Ve
..

ser feità com H'Y! sabão

sulfuroso, uma ou du�\s ve

zes ao dia,' pela m9,nhã e à
noite, por expmplo
Passar diàriamente, tan
as vezes· quantas for. neces
sário p�ra remover, embo
ra superficialmente, o ex..

Dr. Pires

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRiO
-:-:--,.-:-:--

Procedente de Pôrto A·.

legre e'3tá passando· férias

em nossa Cidade o acadê

mic') de Engenhari<:t Marco
AIÜônio Vasconcelos.

-:-:-

Os nossos agradecimentos
ao s!!nhor Valcyr de l\'Ieno,
Secretário ·do Clube Recrea

tivo 6 de Janeiro, pelo con

vite para. pàrticipannos da

festa da escolha de M1ss
Ji'rangância.

.-:-:- -:-:-

�------------��----.---------------------�

Festeja aniversário ho·

je, e senhor Carlito Frayle·
bem. 'Deseiamos .

ao anjv�r·

sariante· os melhores votos

de felicitações.

Moderna Residência
*** -:�:�

Vende-se. Acabamento _esmerado, cons
�rulção recente em amplo terrerío" desocupa
ria. Ótima localização no bairro residencial ela
P�d:::-a Grande.

Contém 200 metro� quadrados, sendo :J

quartos, 2 banheiros, 2 sqlas, -gqragsm, e0zÍ

nha, lavanderia, churrasqueira e 'dependência
ne empr,egada. Aceita-se financiamento peLei
Cnixa Econômica.

'

Tratvr COCll o sr. Sidney, á rua 'Fernando
VIachado, 6, 1. andar.

-:-:-

.': "
Rélos Diretores .da Feira

"'Nacional .da Indústria Têx·

til, (FENIT), �tamos Sendo
convidados p.�ra participar·
rr,Of: da' grande promoção·
anunl, a se realizar �m ,agõs.
"to, em São Pau.lo, no Ibi

rap'lel'a.

*** -:-:--�-:-

No último domingo foi .

eleita a nova Diretoria do

·-Crube Doze de Agosto, que
. télll como Pres'idehte, o se

nhor . Desemqarqador Nor
berto . Mir'inela, Ramos,

sessões.
Os craves e as l'spinh8.s

'::'.lf-' são sempre vj'ilas n'..l

n"a pele gordurosa ta:nbém

"t' be11Efician1 com o emp·.:ê
\ra. do radio.

Os. Ol1,TOS processos anti

i?·os enipre'�ados CC,1 tra a

oleos!dade ("O rosto SJO to·

dos ineficazes e as míni

mas melhorRs (�ue produ-
�

7.!?m n:3..o rcSOlVe:11, eviden

temente. o p'roblen1'::t.
Nota: - Os nossos\ leito':'

res poderão solicitar qual
quer conselho sobre o tra-.
tamento da pele e cabelos
ao' médico especialista pr.
Pires, 'à rua México, 31 -

Rio de Janeiro , bastando
enviar o presente. artigo'
deste jornal e o en�reço
completo ,para a resposta.

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

Rosani Baner Ramos, u·

ma das DebutanteS do Bai
le Hl'anco, está eirculando
na ;:';ociedade Carioca.

De viagem marcllda para
,Pelotas onde "isif.!11"ã sua

noiva o dr. Leno Caldas.

F E I 'R A D A T Ó A L H A
,

'

. Local: Praça 15

ECOPLAN
Horario. lil.OO às 22,00 horas

, Pe1'iode: 17/7 a 7/8
\

....,._., �·",,,w �.
Finalidade: Filantrópica

. '" '.

Artigos: Toalhas de rôsto �,�atl'l'W,
,iogos.

pisos, p'1DOS <

Preço: De fabricação
Responsavel:. Associação

eepcionais de Flci'ianópolis,
mara Junior.

Convite: Economize. e

"FEIRA DA TOALHA".

de Pais e Amigos dos Ex·

coni a cólaboração da Cã· .Econo'mia e Planej�mento Uda', ..

Chacara em (oqueiros
Vende-se ótima chacara com mqgnifica !'esidência em

Coqueiros com cerca ·aproximn.dameilte de 50 mil metros

quadrados. Tratar no local can'l a sra. Vva. João As�is.

colabore, comparecendo à
- ·c. r,e. p. 18 -

17-J-65 P,..ocessos de finanCiamento. Projetos Econômicos. PIa

nejam::� " Econômico. Pel!fcias Ecanômicas-Financeiras.
Pr�� (::'. __ :l�. Legislação Fiscal.REX-MARCA$E PATENTES

Agente Ofidal dt Propriedade
Industrial

Registro de marcas patentes de inv�n·

ção nomes 'comerciais; t:tu]os de .estabel�d:�
. .,. I

mento' insígnias frases de propaganda E: mar·

cas de exportações.
"

Rua ,T,enente, Silveira, 29 ,_ 1. pl1de.r
Sala�·3 ,,_..

<

Altos da Casa Wàir:..;,l.. ;Floria.:.

'TERRENO 'CENTRO �-------

Horário: das 14:ÓO às 18:00 horas
Rua .Jerónimo Coelho 326 � Conj_ 108 - Cx .. Postal 656
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

OPORTUNIDADE UNICA

Vende,sE pela melhor oferta terreno com 346 mets. �

a rua Adolfo Melo (Junto a Av. Osmar Cunha) em zc.

na rp.sictencial com calçamento já iniciado.

Tr'ünr eom �r . .]nf<?:e Pinl1eiro na Prefeitura ou na

";n01n,·n l\,r�'niroin'''l

Magnifica Residência
Vend�e. Acab,<:tmento esmerado, construção recente,

. ótima localização em bairro r�sidencial. Contém 3 quar

·tos, 2 banheiros,· 2 salas, garagem, ampla cosjnha, lavan

dêpa com jardim de invernO'. e dependências de emprega-
'

da. Aceita-se por conta propriedade de menor valor,

Tratar com'o sr. Sidney a Rua Fernando Machado, 6
1.0 andar.

",

FOTOCOPIAS ;�,
,

' ,,�,
........_-------

..
'

h

Em Um minuto de quálquer d()çurii�D
to ou livro por moderno processo eletrôm\!o.

Rua. eronimo ·Goelho;. 3 -.-. fone 3G.34,
',;, . �iS:� ','

.
.

-:'jt;:r;-(;
.... t>·

Vc nrlC-:-7í' un medindo 11 X 22 metros
Sito 2 1'11,:1 B'Y",,-:'...,rleiro Silva Paes (Ghac�ra

" da ESPilnha). qualqú_er infol'm?-9ão .. dis(;8:l
.2142,

VENO[SE·
fone 3273 �ias' 8 . . ,

Caíxa Postal. 97 _'.-FOne,; 39i2.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Càrta da A em
••

,

Professor, Dr. Hermarm
M. Goergen

ção. Em tais eondicõe f" Mi
nistério de Educaçáo I:'(� os

têem os esta.rcs ::la redern
cão ale-n,', Os estados, poís
'mantém .. I "Conferéncir
dós Mi'1i<;�t"':1 ca Cultura"
como ot'g.:\,) de enccntro e

coordenação, A pesquisa
prôpriamente dita, porém,.
é de competência do

.

go-

vêrno federal de Bonn que' sa e fomento (los estudes
dispõe de 'um Ministério 'universitários. Dois trata
para a Pesquisa e a Cién- dos do govêrn i federal, com
cia. os estados, em ·1951' e 196·1,
Pela primeira vez em permitiram. estreita . co rpe-

1965 o Ministro dêsse mi- ração entre as autorídades
. nístérío apresentou o "Re- e ínstítutcões federais' e es

latórío Pesquisa I". Igual- taduàís, sem modírícacão
mente ao "Relatório Ver� da constituição Coordenar
de", apresentado, anual- e plenajar é o lema para
mente, o govêrno federal, superar o deficite da pes
futuramente; prestará con-

. quisa.
tas à nação sôbre a situa- O "Conselho Científíco",
cão da ciência e elu'! pes- órgão' fundado .em decor
quisas. O primeiro relaí.ó- rêncía . do tratado. de 195'7.

A Carta Magna a I.Cnli't
atribui autonomit'J, cultura;
aos estados federact(ls. Esta
Atribuição implica' na fal
ta de um Organismo admi
nistrativo nac1r.n3.1 e cen
tral em mátériJ.· de edu, a

'TERRENO
OPORTUNIDADE:. Vende-se um Ter

reno inicío do Asfalto' Bárr�iroG Frente con
3 Eederal, fundos, para a,' Praia. Negóc-io à
Vtsta.T ratar Rua Trajano: N: 43.

está exercendo a sua fun
eão . de conselneíro dos go-

.

vêrnos .. Pareceres e estatis
tícas l�formarn sôbre pro
blemas atuais e as ureví
sões necessárias. N') relató-
rio 'Citado Só as contríbuí
ções do govêmo federal,
de 1966 a 19613, si;) estima
das em um tü';'ll de 10.5
bilhões de m�ll'CC3. 34' bi
lhões de marcos (32,6% do
"total) .são n€ce·ssários pa
ra '0 .aumento· das Escolas

rio provocou -um cheque
negativo na . Clp'l1ifio públi
ca pelas cifras e compara-

. ções nêle existentes.
Em 19'63, diga-se, a Ale-.

manha gastou apenas 18%
do. vaiar do produto social
em' pesquisas .:Nota-se' que
não se trata de despesa
para o �jstema escolar, que
é da competêncIa elos e,gtâ
:dos, .ri1as. Sillr de gastos em

.pesquisas científicas,. in-
·

.cluindo uruversidades e. eF'

·.colas superIOres. Compa-
rando: é menos do que os

gastos d-os EUA, União S)

viética, França, Iml'�aterr8.;
Suécia e.8üiça. E'. mais ::lo
Que se gFlsta na Itália e

Bélgica: O relatório propõe
aumento gradativo dis gas
tos públicos e particulares
até 1970; de tal modo que.
naquele ano. 3% do valor
['0 produto social seria co

locado à dlsposi'?ão q3S
pesquisas! o que correspon
de a quinze bi1hões de mar.

cos, dos quaiS 'mim 7' bi
lhãps de' marcos da contri.:.
buicão dos g'ovêrnos f(.'de-
1'ais e estaduais.

. Superiores. De acôrdo com

--o_._._ -r-_'_ ....---- ..:.._.,---.-------�--

. a estimativa do. "CJm.:elho
.C;ientiflIco", devem .ehs
eOl'tar, até 198D. cnn: um,
mínimo de. 225.000 e iun

O ROM·..'\NCE BRASILEIRO ATUAL

De Alencar ,'1 Mautner, de Machado de .Assis a Guih1a·
rães Rosa, tem o romance brasileiro adqUiridO f�cetas r;o
vas e surpreendentes.

Tal é a angústia' OU a pressa de enveredar por novos

caminhos que alguns escritores, tIdos como modernos,
revestem-se já "tradicionais".

Se o escritor realist'1 do "passado" obedecia a urna es

trutura corno a um plano personagem - ação, o Que po
demos observar hoje em Clarice Lispector, por exemplo
e exatamente o contrário (aliás de Influência estrangeira).
Ó descaso pelo enrêdo' convecioi1al, pela posição correta
dos person'lgens', Clarice apoia-se no estudo profundidade
de situações interiores, utilizando-se de nova linguagem -

expressão.
Dé "O Lustre", José Alvaro - Editôra, Pg .. 110, extrai

mos '0 seguinte trecho: "Na verdacl.e, porém,. ela não sabia
o que lhe sucedia e seu único modr) de sabê.lo era vivendo-o
Só assim ligava-se. ao' passado do qual lhe faltava a lem

brança. Desmemoriada, vivia' sim�lesmente sua vida sem

êxtase, no entanto, uma estranha atenção tornava·'1 por
vezes, vagamente tentava pensar d.g como emergia dq, infân·
Clã parã"'õ' saio, prócur,q,va orientar-se inutilmente: 'em ra

ro momento parecia-lhe ter· vivido .0 mesmo instante ei:n
outra época, noutra côr e noutro som - interro:npia-se,
de súbito; o seu susto e cuidado, tateava no seu' interior,
procuravam descobrir."

,Observa-se a figura percuciente, do medo, delineada em

"tateava no seu interior; procurava descobrir." Descobrir
o que? Todo .um processo de um mundo circular, encadea·
do, disperso na infância, por vêze�, "um ou outro fato er

guia-se na sua memória como pilares disumciado,> numa

limpidez sem-apôio" Ibidem. E o ritmo, a côr, o som? As

pectos tridimensiona:is de urna mesma realidade, que a au·

tôra atàv:icamente procura lembr,\l.r.,
Citaremos ainda, autores recentes, em fase experimen·

tal, q'!le serão estuda,dos brevemente em· nosso 'curto espa
ço: Esdras do Nascimento; Autram DOlJrado,· Olímpio Mo·
nat, Guido Sassi e o.utros.

(OUFr(flOO·!l QUtlQUEA 11Pt
Df (r.tvl

----�--------- ---�-----

máximo de 379.000' r.stu- "tíco, de 2,14 bilhões de mar

dantes. A cap!tcirlad� de cos (23,4% do total) de

construção dos .est H'ln.�, no 1966' a 1968.
.

campo untversttárlo. per- O fomento dos estudos
míte .atualmenta ri aulir-a- uníversítártos exigirá d!1.
cão de 600 a 70') mühões parte do governo federal
de marcos, � que é ínsutí- 405 milhões de marres
ciente para ntil1gir <s oh. (3,8%) além de mais de
jetivos vísarícs. . um bilhão de marcos
A partir .rie 1 �·!)fi dirri inul-

.

1.9,9%) para pesquisas es

rá a construo-to ele-habita-' pecíalíaadas que correrão
ções. A capacidade '(:Te ccns por 'conta dos diversos mí
tru-ão de Escolas superto- riístéríos, com exceção da
res crescerá, em consequên- defesa.
ela, a 14 bilhôes ce mar
coso

O govêrno {e:l,�r�.J· e\lfrEa
ta no campo da pesquisa
nuclea r' desnesa em

.

'maiS
d � dois. bnhõ�s . de n� :lTC!)S

(19.3% do fotal) nara o pe
rioc'o de H16Q a lQ&:I.·
Em J 9.70' a in(l�t.t'il,'· ale

mã estará em r,,:>ndlçõeil' ,ie
loferecer psitl.3� E!:,tdcas
eJ\l sitiJ;,J,C;kio fIe. fazer 00n
corrência L10 T!1€I:cado í'1i1'r.
d1aL .A pi'rrv-1 elo, -, slmian:

. pPs"luisar \� :i ,bttse d,a' ex
pcrtação. : A 'pesquiEja espa
cial precisara' de: '1.16 bi
!)'l!'íps fle mftréos .. (11 0/0' di)
tot:oJ). P;s pesquisas �O' t�r
�reno 111i!�tar, de' modo i,!ên

Os J:j:stados e as organi
zações. índustrtaís; por sua

parte, / devem' conbríbuir
com somas c:Jmpiementa.
res para chega: a' 'U::>.! total
de 20 a 23 bilhões ��'(' mar
cos no período d3 1061 a

191)[\; Tomando porvbs sa o'
ano 'de: 1963 conscatarncs J!,;

despesas sesuinir-s f�ita:;
para () fomento ,da pesqUi-

.

sa e; da. ciêi1.cia: . !!0vêmo
fed·etal· 1.6 bilh0es, (;e mar-

cos; "(;stadcs . '2.6 bilhões de
marcos.; indúsh'ia 2,5 bi
ihó?s, de marC2-.';. 'rotaI: 6;7
�ilt5es de m�wccs.

.;--.�� .�

o } ..'Í7LHO QUE
'rjJ.j;I!rüM MILHAOI
Profluzido em s�s Estados
por SEl\IENTES AGR()CE

RES S. A.
Santa Cruz das Palmeiras

EDITAL
Juízo de Direito da
Comarca de São, José

Edital. de cita.ção com

o prazo de trinta dias .

..

/
- Materiais para construçao
- Ferragens e Ferramentas
_ Utilidades domésticas
- Tintas e Vernizes

_ Sanitários em Gerai
- Ladrilhos e Azulejos
- Velculos
- Peças .e acessórios

E MAIS UM MUNDO DE ARTIGOS DE WILIOADE PRÁTICA
I

. .

.) ,

compre hoje •

mantenha'o Brasil
progredindo. COMPRE NO

.
.

Centro, Felipe SChmldt, 33 � C0r:'s. Mafr�2 e 4

.,·i· ,'"

.:�'�""",,�':"""'.:' ...

o nr. JaymOlr, G1Ú'marães
CoUaço, Juiz de. Direito da

.

COlrarca de São' José, Es·
tado de S/a;nta catarina. na
tonoa da' LeI, etc.

Faz saber a todos que �
presente edJi,tal virem ou

dêle conh�iCiJnento tiverem
que, por nade de'·João Cor
reia Sé.brlnho tamb!'m co-

nheflido por João Neves
Cor:!"�ia, hràsHeiro, ca,sadll,
com"'"ciánte. resil'hmfe nes
ta Cidade, foi 1"P41u�rido na

Acão de Usuc',a."iáo. no.
103/65, oite se processa por
êste Juízo e 1)p.lo Cartório
do

.

Civcl desta Comarca, o

d:om'nio do imóvel a seguir
de�c>ito: Um terreno emt1
a ár�a de 450 metros qua
dradl'ls e as se!nÜn�es con

frorf.açóes: frp.ntes ao sul
com à rua João Grumiché
onde mooe 9 metros; fun
dos ao norte, medindo 50
met,.os em tp.lTas de Ber
D.ar�'po FullrêJ1cio Va.z; ex
trewlando nelo oeste, medi))
do �!l lnP.tros com Wl'l."aS de
Valnir Ma ...t.ins e 1Jp.lo les
te, com igual Im�t.ralrem
em fp.rras de B':'..... !ll'dJno
Fulr-';ncio Vaz. situado à
Mla .Jo�i Grumiché, nesta.
CirI:;r1e. E nara que chegue
ao !'Ol'b�irnento de tódos
e n:"'nt""" al"P.'11� jpo"'â.n
cia, mlam-]ou o MM. .TDiz (le
"'irdt,o e�t' o 1l1'eseJite
'edit?1 que será 1Jlí'llUoo na

fOl'T�a da I� e_ afindo no

1.uJr�1.' .de cosf.u"'le, a.fim de
.�Ué t.odos , Querendo, con
test"m. o !ledldo no -,.razo
da 1�j_ Dado e 'l)àssa.do nes

t,a l1iil:l:ule de Sio J"sé. aos
seis ;U�s do m� 'de Julho
de >nil novt'lcelltos e sessen
ta e cinco. Eu; (Amaldo
� -lA Sm�"'a), Fscrivão a

dat�logTafei e subscrevo.

Jâym<'l' Gutma..ães CóUaço
:TuiZ de Dlreito

..'

15c'T�65

orçamentos estaduais q!la

druplícaram os 'l:i;l':�3' tie

tomento da eÍljll::-L1 e +a

-pssqu.sa. Mes.uo ass-m au

menta o clamor púbuc» e

dos responsáveis pela 1)f'S-

quisa, reclamando
bem maior para 'lu," � ,�le

manha se possa manter no

nivel internacional ou con

qu.stá-Io onde : -unda
foi n lcancado

\
._-_._---

Insti'fufo de Aposentadoria e Pensões.
dos lndus'riários

Del'egacia em Florianópolis
'..

EDl1;AL

. Conq�rSQ' para provimento
de cargos da. classe "A" da
série de classes de 'VETERI
NA�,TO do Ministério da A

grícultura. :
C·680

Fàço _ publica a ab�rt'l)ra,'
pela Divisão de Seler;ão e

ApeTf�i90amento do. DASP.
da inscrição riO .' concurso

acima' referido .

4. A 'inscrição 'estará aher

ta no Distrito �ecleral e

bos os sexos;

�) Idade: 45

plecos à data
das inscrições;
d) Serviço Militar: os

candidatos do. sexo mascu·

lino deverão estar em' dia
com as obrigações c.o Ser·

viço Militar;
e) SitU!1�50 Eleitorali',' os

c'Om�Udatos
.

d�verão
.

estar
em dia co'x'u sUas' ,. oD.riga.
�ões corno' eleitor;
f) Habilitação Profissio·

nal: no ato da inscrição, .. o
candidato deverá, apresen
tai: diploma de Ve�erinário
ou Médico Veterinário, de

vi�mente .
registra40 na

S.E A..V. ou cadeira profiS
sion\l.l correspolldente:
g) Opção: 'rio ato da ins

cricão .

o .candidato deverá
opt�r 'por uma das. seg'uin'
tes seções: .'

Sp<;ão I - Produção Ani

maI, produção agropecuá·
ria. extensão e divulgação
Se�ão U - ,Inspeção sa

nitária e tecnologia de pro·
dut0S de origem' animal.
Seção lU - Defesa sRni

tárill animal.
.

Seção IV - Pesquisa e

\experi:rnent,itção agmpecuá·
ria.

Seção V - Conservação
dos recursos naturais re-

.

novaveis.
S0�ão VI - Economia

rural

!lnos incom·
d'!. .abertura

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

secão VII - Ensino

grícola.. "

1:1) 'I'ítulos: o

a-

Crftkas de
.

NásS9f a Israel
CAIRO - Em .

entrevista transrnitid.]
'11-e8ta cap�;tal pela televisão, o Presidente Nas
ser disse-"hoje, considerar inevitável â' §!�.eáa
entre: o m�ndo �abe e Isré'el. Na oport��ida
de salientou que Israel já invaàiu o Egit.) em
1956 e. significa uma ameaça constap.te á }{c
pública Arabe Unida.

Pela plimeira I'êz todos
os orçamentos de pesquisas
e ciência fóram submetidos

J G d V·pelo relatório a análise
_ aponês'es na. uerra o lefnam'

sistemática, concluindo pe- .

. _.. A •

Ia necessidade de previsões TOQUIO - MaIs de mI:! Japoneses flgu-
·

orçamentári�s, a�1o.ngQ pra.. > ['am. nas unidttdes-1Ía Marihha".'i'IóT'tê--�ÍfeYt.;.·

zo, e pelo estabelecimento
.

..

d
.�

d V'
'

.

de '�qentro de gravi.dJ.c1e" �ana que partI�Ipam a gue:-ra. 0 l>etnan1
da pesquisa. Fomen�ar ci- mformou-se hOJe nesta cap:tal-. Tal reeruta.�
ênêia. e· pesquisa é investir menta foi feito com aprovaçãó do Govérno
para o futuro. Tal fomel�- , ,'. . ;_
to torna-se possível, só e nipônico, ape$ar . dos protestos. da 'oposi,Ça!)
exclusivamente, pela cr 01'- socialista.

. ..

denação ele todas as .ctes- .

_

pesas públicas e parti'>.llla-
res a serem aplicadas 'nps-
se terreno. \

� Cinco programas de fo
mento são enumerados )lo
relatório, fomento geral
das ciências, pesquis:.'l nu

clear. pesquisa espa'%.l,
pesquisa no ramo da d�:fe-

-- - - ------..,-------.."...----�--

Chegou Chegou
ahora a hora
de crescer de -EC-O--N-O�M-IZ-A-R
sem.
inflação!

E SR quantia corresponde .

nas capitais dos Estados,
a L�% elo valor do proC:ll- exceto TI'!. do Acre.

tá social De 1955 a '19i:4 os 3. Dia da ahertur:J:

12.7.65; dia do' enccl·l'amcn·
tu 30.7.65 às 17 horas.
4. São requisitos pnra ins

criç2"o:
.• ' Nacionalidade:' o cano

did,;,to deverá ser brasilei·
ro nato ou n�turalizado;
b) Sexo: poderão . inscre

crev'er-se candidatos de _am-

candidato
deverá entregar até 30 dias
con-ados a partir do dta
imeuiato ao do encerramen

to ela ínscrlcão os eeus tí
tuícs com as fôlhas devida
me'lte·· numeradas e rub.ri
ca..(:1qs, -e acompanhados da
rés"-,ectíva relação, datilo-

. gra�·aCl.g' em 3 'vias, ua qual
const�, além do n.o dado
a Gada" título. a espccifica
çi'í, '} dr) conteúdo.

5. O ·pedido de i:1RCrição
combrã do pree!1chimen·
to ele fich,!lS fornecidas no

IOGal. de inscrição ..
6. Jllnt3Il)cnte com o pe

dido' de. inscrição o candi
d'1tc deverá apresentar
dlJ'�<; cópias qe foLgrafias
3:[,1 cm, tirada ele il'ente e

sem chapeu, e documenta
ç§:) que comprove satisfa
ze" os requisitos citados

"f".

7. Aplicai:n-se no concur

so 3S Inscrições Gerais re

gulrdoras dos concursos

pr:H,ovidos pelo DASP

(Portaria n.o 107), de

15.3.63) .e as Instruções Es·

pecl;olis (Portaria 11.8 de
-).' .

'

.
.

j8:i{6fi) .aprovadas 1Je10 Di-
ret0I'·,G'eral deste Departa·

,_)I'.eptQ_· ,

8. Os ocup�ntes interinos
dos cargos a que se refere
o presente çoncurto� deve

rão, para qúEi tenham suas

'inscrições aprovadas, com

par<?cer ao loêal
.

das inscri

ções, apre!>€!Utando os do
cumentos acima referidos.
9. As inscrições serão re

ce1,lc1.flS n'1' DelegaCia do
IAPI - Ed. IPASE - 2.0

and:ü', das 8,00 às 11 horas.
10. A inscrição implicará

por parte do candidato, o

con':lecimento ' dos têrmos
dn nresElnte edital e o com

Jpromisso tático de aceita

ção das condições do con

curso, tais como' foram fi·
xadas.

11. As provas do presente
con..:ttrso terão, início n<t

segl.]nda quinzena de agôs
to próximo vindouro
Florianópolis, 08 de ju

lho de 1965.'

EWALDO" MOSIMANN
DelegadO dQ TAPI.

*_
'.

Negocio de Ocasião
Vende-se uma Rural Willis em perfeito estado de

funcionamento.

. Informações a Rua São Vi�ent.e de Paula, 2 (Agro·
,Iômlca) ou f'Orp Ast�roide fone 2416.

DKW 1964
Vende-se.um Caminhonete DWK ano

1964. Tratar Rua Trajano 43 ní' Capital.

18/7
horas.

Clube Doze de Agosto
E1,'TCONTRO DOS BROTINHOS -- Início às 21

MES DE AGOSTO
1/8 ENCONTRO DOS BROTINHOS Apresenta-

ção da Nova RaúJ.ha do Clube - Início às 21 horas .

8/8 CHURRft.BCO DE ANIVERSARIO NA NOVA SE'
OE.� .I'

,

12/8 JANTAR DE CONFR.A'J.'ERNtzAÇÃO .

14/B I3AIL� DE ANIVERSA'RIO. - Início às 2J ho·
raso I

OBSERVAçAd., -- Para as festas elos dins 9/G - 3/'1
--' 9/7 e 14,1'S - Ftesc.rvuf:j de mesas na Se-cret:lria elo ChI·
b� i"'ovQ SMe) ...:...

As inscrições para o batle de Aniversário d\l.s Debu.
tantes tennÚlru'á unpreterlvelmel,te na dif1· 31 dtl ju�o

:[,ista:s para o Chul'ra;scO e J�; r, ta.r de coIl!�ternizacil(; .
..

>
" '. ,>'� ,J �.

.fn9,priçã-o ná s�oretar:!a ...,(.Nova ,��get � .�!lJ: ,dg' Q!ub(t. _-,,-i,'e' ..\ \'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Elite Cultural do País 'será Reunida em'Caxambu: lV
finsino Técnico" Comercial

AVISO

IMPORTANTE

o DESCONTO DE 20 �
VERIFICADO NA TABE.

'.
'

--

LA AO LADO . É V.uI
-

.

.....,

DO SbMENTE PARA o

PER!ODo DESTA C4M
PANHA"

�s o ENCERRAMEN
TO DA MESMA. vom!
REMDS A SEGUIR NOS

,.
-

S)i TABELA NORMAL.

Congresso Brasileiro do
o Minlstério da E<iuca

<;ão e Cultural pr01110veTi
ímportaut o certa tJ13 f;'(tll:C2l
cional .durante 0S díus :25CINE RONDA
a 31 de julho prJxi:ll() nu.

!\l'W:l;),:;:·:te. tsmcs ele cl- suas contratlíçócs ; o cíne- estância hidrc-mineral cc

;'l��li:,:'t:.�" O· Clk1':;1:1a de duas ma, "otn q. a.iqutr momento

�:n.i:l'.��"\�'s.-< cí. -:-;IJ1â d': a ulc r t'iJ. sua h.stúr.a universal
,-, c -f.!":�; ·��o'[:1f'r:::.�.D,1., S.J f�� mak r �j� ld.cdici3w duo)

f";)�:��'.�'; :�,.::.:...�; r:.O·,ito :.J(':!'':_'!l:- .:)E;US aurores. Nest e campo

Oaxamliu .. Essa r::;u,li,�.o, ."

s�: xra ele uma '. série que
se realiza eJe (lois em dom
anos: concentrará na: apru-
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�)!(:I),'jÕtS l"nzd.3 e10va·ja'� da
ciutura pe{..üg-{g:c.f'� n:.1.:�i ! ...

nal, esp.:c.'.:'tli':cntc os
.
que

se' ded.cam ao ensino- téc
nico ccmex al, esperando
se c. ptirtJ,:n::.a�ã0 c e : n)�l':�
c!l� 2.000 r':"11!cad0res c t.'écni

.••�.j,
.
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"()

,;:,�, "'1'\.' :::'''���'ol(I!)
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r'!c-rnn (:, \,1 n:l�'Ll ...]. l�ois::-L que
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l�lJ t!�cllie3. {.l(; e(nr�ç:��:-�.c '0'

lll�"i� nlod·�rXiq.:,-; :it·s tt\�·;l(�IS
(le rr'Sll.20 f' ü �)��endI;?1Z!1r:.ul
.. nl�J '''nn':�H1�?.:j;).s, Prl..\:tür-;ln

nod.:· u�. c�r: �"R.r'o.s r��c.�)· .:-,

! i:'<\t.��r :1 H�::I;p·rÚl �l�r;\�'-':'J" r: i

u�'.e,,:��3.'.11t:t' '�Sf �,,'.,::(1 ,;1��=":'-

�'l n",':{'111�'� (;!1Ç': :.,,··'t':·'S�(:· 11'1 .,-'.s:·('\·1�.1:!rJr ,-:Ilr' n·�}roC:u�j·
11�P\·'�(��l. l'!!�)a a"�:')�{:.�i':.1 'c:--:- rr"; 1'1(.' QuI t"P f..eti:';'·:

('n ,':"I�'-;�:·li�::i�.O :J1TI,p:a' dtJ[�
prOh:(,l":i.' fia ('.3(';la �; f::,

B�"\�80 :/1 Ült·ti-:':'�l.�.1.:;:.:· .1

fro' '.c/r:!: '> 1ml 8t'· .... r. I)

n ":l'.� ov' t,o 1:;0 ',,�,:;�.�;l':' r':n�!)

,�n�;��l·�11it.jV() 'I":{).'�:i' l.·y��)I·:'rt...
fl:� ··nJJnr:!s. LJ::l.lH;l:r;1: 1.1.�1l,:--0

\"0 s..:I_:�inL1. f��;� Ea,s30 L?Hl-

económico co P:ÜS (,U2 ca

da. vez mais ne'!���8it3. de

tccn.coa ��U). preparados
para as d'fet'tL1tcs aÜVlj;1-

dos í.gadas ao cor.iercro e

à admmístracac. D ..... outra

parte .ó consequência de

um pIaDO de assísténcía às

escolas que o :M.E.C.

vem desenvoívend-i através

:t (ampanl1a de' Aperfeiçoa
mente 'e E'-�v·pan.se.o (..,1) Ensí

110 Comercial :::.'\EC), ot

gü.o subcrd;..na.ío �l.. I)it'[:l.o'"

ria do Ensino CI""8,';;"ü.

E ,'3fNO F'fJ"�'i:;IOi';-AL .-
Duran te as reuniões serão

nprfsentHCloS '= s�n.)ll';'�tiC:DS

a a:llplo drb(}.t� os ,n'.:lhlLl,-
.

dó;; cl<, UlHa te :n�cJ, 1'10tler
.

na de cu, ,no, lde,J.liza.da

peJu il.usirc dir<.'tnr "c 1'>1-

i:jno Comercial, P..roh L..,.,

f.l'yette. Belforl Garei,l e

quP, há dez anos. ,C']C1 c.e,;

cln apHc.nt\'J. r ::,ubmf,till:;, �t

i)!'t'l11a1.1Pntc aptr ri5j(,�oanllt:' '1
':0 �al liun1erG�aS eS'.!ol:J.S

dn pai". Es�j:), téCUir:l, '<rfl..�·�;

j'()i'i 1}(1 (1. C':;<:01:.1 Cl-;,t UDl cr

ganismo vrvCl e ""ul-,ônUco,
('('11.1. as cia,;;ses viVP:lr�fJ .'pt\
'P:;iR de f�-:(��""r'� ·se,s fl-::ti('l�':';
n1]3- q!10 r�'}l ilzaru ,n-uten.f'i-;
P'l 'S Ol.'C�,·a �:t��f'S (>oITF�rciah�.

Todo o Cl1&100 gira cm tór

Po das op"raç,ões d('''r:envol
vida� nrt�' r-hl�sc·3_;en1pr:r:3dS

,'-1:irJ ('1l'''')1 -::. 1 '} 1't ,1-::',.;'1' .�� 1�

�'V:'l "'Z_('r 011 � [ I t) 11:'110:
(�n �']�1 (l.t�· �P'):. ,.� 3 (:.i�·�'f-·q·

(1,.(' :l("fto C.0111U'1l eup:tl eh? :;cr't!o ·('��t1_"-:'l;'nl1"1��-..:\t(� s:J.tiõ-
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tas da educacão nacíona],
visam díscutir GS mats im

purLaut\Cs .pro�),:ei1:as por,

que passa o. pais lesse mo

menta histórico de desen

volvímento ..
Os semínários

de estudo em número ele

nOV2, destina-se a discutir

os. principais problemas do

ensino l.C'11CO comercial re
lacíonad c.s cu não com o

desenvolvimento das ati ,,1.,
dades . empresarlaís. Serão
divididos em duas �. áreas

principais: SessÓ€s -de Estu
l:,'S ·u.:'rais nsredivamen
t e : .: FOri1::11.çao e Ape��ei-:
ç,-an.:�Lto .. c' e. proreseôres:
I)) Práticas Educativas, Avi
vic'.ades 2rj:mplemEl1f.ares e
Extra-Classe; c). Admiíiis
Ll"nçã.o. rSsc_olar; d) Sist�ma'
de Ei�sino Funcional ou de
r;]",o"I-'- Em�lres$.S ;e IT: -

Se�:�ôfs :-":t! E:]t.udcs E.s��e";"·
8.',;: é'l P::1.1l2,lUmC\'to C'X.

númico e íiú�m(:,:jrf) etc' ('[!1
;'l.'r�'1..: fi Técnica de prlJ-
r.�J·: ..... ; ..lQ";O·

e Propaganda como fatore'!
·"e ',,,.,,, HI'Olv!mento empre
c:i"tri:11:. h)l\pafei.çoament.o
1"" <\:;eo.ln..' .,e -tretr!8,tl'lent,Q.
:)�. eln.p"rf:)f.'q � ; \ �')rit'n�:,-,.. ·

�\íO edv.�'f:.tiy'-{ 1.1:), f!.!eolc:.. e
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'''�'·r8. n"io �Ó ,:.'\1, � rdbi"'-

rl(\q'":'I,,!.\-('i,,;"�I.,.'ti:I·.:"ltn �ü;::r:�,l ·,í'l.l"" (Oa nO li.ÓYO �i(;t('o)1�n 011(' a� yr:RS ��'!..:>.to�t ...)JÓ�pra�; Hr!ad0S
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I�"''': to (':n!-)1�"�� r_l·'.S:-<J. rI ut,/�f'.
,1ft 111') 1";)""11(' t:,.._':�· 1:,\'") i·�i ,!"'t-

"�':'�I" l')f:·::-:�Ll.
':R.,p-eClí�:C�I�Jr(t ._- () l/�·�

Sil'O T �(>n GO ':v�1!·�J:e:al. f'O

b:-ctuc1o r.,) S(:)g,H!(:o <,ú;lo,
t' o sctOl'c r.ler c1,)f,i\c� 'l"iédio

po

t,Ta tentaU''lH ';'jlf :�;�'.1[tt·

,

15;�'1:: o r.li) D..l'U.gcs a.nt�rj�,)
res: "O EDcn'.n2..Çoa:!.u ·Pc.IJ-

(\ t"i'�0n1� hr?s��f7\�"1·r;, ' ... ...,-.,,.'-'1

...W)\.PtCf::-ilÍ.o cultúl'd:l:. adot!�j_
. O' "méwdu do autol"�" P4":1
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. pROGRAMl\ � 'f.) cerr.;:1 .•

me possulrá 3 tipos lc rt.:'\l

:::liõcs: Co'��re:rf:r�Cl8.3. St�111i�·

l"f'� ctue i'r�f'p<t,:,ran: ns r.1Jt'

:-iculcs. ,ma': e prli1C1pal
!J1enl:� ao '�f"liunto de ':a.to
j'c.\;. nt'lt'ld ·.;,P (':'l':hecim2:1

l1arios' de .Est!.\c\n; e l\i,,�J.�' tós qUe" 1 es''''l& a,meia r:'Ci
Fiedo-nda. As urimetras, ('n- 'pprciol1ar a .::ada estudan�
'tre
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Concorrência'Púb'ice n. 65-493

Icmunicacêo
•

o Departamento Central de Compras faz ciente aos
interessados que se' acha aberta Concorrência Pública,. a
'prazada para o dia 30 de julho .de '1965, conforme Edital
publicado a folba n.o. 7 do Díátrío Oficial do Estado Íl.O
7 8;�3, .destínado a compra de material para o corpo de

,

bombeiros.
_

.

Maiores informações serão prestadas díariamente na.
série: do Departamento Central de Compras, localizado a

Praça Lauro Miller, n.o 2.

Florirmópolis. 10 de julho 51e 196�_. '

R.UBENS VICTOR DA SILVA - Presidente JS-

------=-.::::::::_-_.--_:::-';_-._-_-.,-_,,-.- - ::s:to=

..

Venáe-se úma ótima casa no cenrru �{a'
ddade com tedos confortos, a meS1112 conten

do. sala de jantar, sala de .visita, cozinhv.. co,:"

na, doj.s. qUUl'tcs e banhe:ro completo e outr'J

de empreg.adti, I{;' ainda ·um bom terreno ars
fundo.

.

Tr:.ltar na 1'1m 'Bento GonÇ4�h'8"1 nO·16

_-.-r::-;----.-.--;:---.- --'--.:::=-...:=;:::-��-----

Dr
(JHltl'k(:LI\O DFi"J''fTf'''-·.

lMPLÀNTE E THANSPLANTE DE' D'"�Nl'Elb
, Oentistcri::.t.'Operatória 'pelo sisf;P'!11.\l de alht rotaçáo

(Traf1anlf'nto ín'101or)
PRÓTESE FTXA E MOVEL

EXCLUSTVA?\1:ENTE. coM HORA hJARCAD.,\

.

Edifício Julieta con.iuntc) d� salas' .2C3
.

nua .Tprnnlmn (;npl!1O 325'
.....

" Das '1S às· l!fJ.1!lr.as;
,
'. ,

•...� .. :' .:>::>i':t·J'(·.�; ,':' .. ; .......:.,-'
.... , .. ':�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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' .•.. ca rtsl':'hl.c1a lH;U]: ,'2: L'" ,�. ,::5 ec.tes queridos.
.1:\:5 .reúigú-tllcs, ,. i-�l"": ,.' ,t õ:-est1i'.J!i' o

'

ca:0.u' 'i-i Ío�:�;":. "

notícía, 'não Pbd:;Ul�S" �i���:' ,
. �1a:r&': dla ':a6' ereva Io .,lpne

xàr .de· éohsignár . pa;:l:vl:..1;:; ro di: 'pE:ssca:, de �U�� l'ti�
d�� ap'�ausos· .:� 'ai:{l'u 'ec.meu ções- 1e: amizade..
tes !lO, jJustre ..I)-'��tM,tÍ(), Ni.! '·';:iegie'QQ·.,con:;·.�gu_irr.l()3 a

too Kuckert ',e ao operoso pll.'t'ar" é pensamento 00 Ve

Prefebtõ ' Aldo" NovàJl,·. (ju'e reador LindoUo Trier.,ué'l1ér
LImito pugIlaram pela lnst� 'levllr a

' ereíto naqll�la aa
Iacão de nossa Coletoria Es .;ta; 'em' homenagem'; a sua
tadual: ju:nto' a� Ooverk espôsa -. 1lata:liciarite:' uma.

dor Celso Ralnos. ",. $,'tlPtm�:)!!;:' c�u.qascad.a_
At1'\lves da "Q p.�rADq�

e '''A Nàcâo" cumOrlme::1til.
mps .dO�� ZdJ.ma· S'á 'lrie-.

.

·rweiler, àuguraúdo-tne
'éonsta�ks .

ptosPeridadc<;:
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�ÉFORN��AÇAO'DA, PRE
VIDENCIA �lAL: .....:.. Le
mos, que a npva le� da .l''lrc
v-i,'ência ' soc;,al," que se en·

-éontra na Câmara F:_ecleraJ
está receln:riào' ,:�emenda;s
Notamos que ser� concedi; , PRÓFISSIÓfr.\T,S LIB1;:';'
da aposellt.adúr1a ",por 'tem· RA1S oE' 03 I�sTircrToB
p'o de serviço' à: quem ·c'ém.· 'riE' PF�VIDENC:U\ _. To-
Pletar 35 al:'1O�' d�' ahv1cta' dDS os pi'c'fiss.nnJ.. 3 l:he:ra�s""!' - �

, $

de. O abono 'de p,r�11a,uên'" 'que a,té' 3,O'�àe ai<>r11 tenhq_m
da somente "i�\� ·conceqidó. péciid� ltl�ph�3;j p,atà Ill�a:'
a 'quem complet:?J" "éSSE' te:J..:

. Çã9 aos. It1Stfl�t'()." pf�:t:,�O
po. e' qu:ser cG,.rÚmar �ia· .. 'pag!il' _sua,� .Ç0;11. ...

·

h·.1:?·ões
calhando. A ·a.posebtadori\3; _ �,n1 .atraso,· sem' ,cor:-,lé�}iõ
i?erá de lOü%; � t�n0Ó . ,POi'" fnon��á(���: .e�: ,��. ,me'�e$,' .0
m, 'la .OS d.,ois últ:mos 'l),tm-t ,. benefi.c:q c()nR�ct.l9-q mlclal
Pal�a a coneess3.o .de, ;:l.p6· . :menté. }lx!l':&;d�'og�dci� :Cq;il
�fr'tad,'Crja por 'tetn.po' çlf', ,base ':rlr:tra 'e(eüd'·.'de, .,:�bntr\;..
serviço, dever.�" o . &eguraclO'

.

QUIçá,,' ." fÓP;', ,lls,t�De1-�:éida
tél' no minhno" 60 'êÓntri�7 em tr§s 'veZes' ó 'mini�Q r�
búi'çêes.

.
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. .giOF�l,,:·�ci�?p�:ie;:!,.���·�i"-;�
O autôJ:clllov ' ��" .,�

. '. .11
�ii:t-��i)l! "'f_> ""il':�,

pagar.. 1,5 da> :p'ó, ,u'içap·.
'ao iTIVPS de 'Últla ·só..� .có'fi1Q
atU:almente. ,�,..
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'i". i�v'
:, H;averá dispensa da' eO!l x ,x x·..;...'

l<a{ias, acompanhadostrlbuíçãé enquanto . (1 se-
.' , rffl;pectiva r.elação,. dat lo-�rado estiver fu;senlpre-' IAPI' E' à 'SEGL'RADQ r-a.. '

._;,. g'r.�. f:3.rul em. S vias" 'da' q'úal<>

AUTONOMO: '..;_ d lAPL�" .,' C:67ltgadp. : \ " riço ,pú�l:ic6 .S J{?b�ta; conste, além do n.o dado.
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_' "'." ,

' ... ; .:_ !. ... ..." lN,.. éo-"- �, -� ,
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1 �. Sao reqt\El'S <AJO • ..,. sem' eh'ap'eu, ou doc''I;1me'uta welI Road, bem próximo ao.

justr,;s '. que foram co ....cetli- .cêutica, gra ICa. , c:cns. ru
, .;. ", ,
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, - .
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.

'N··;' .;.l:d.ad .. '

'n .. -...
,

, , t ã' i U', a)· a:CIOD<LJ:I e: o ca -

'ze'r' o·s re'qul'sl'toS' çtta""os rrià.l...� à p:ute, ·'na mesmate' em v'gor '" m'e ,limitava gncola, cons ntG } - ç v '.
,

. 'á'" b' 'iI. _;u""
". •. __', " _. '

. .' l' ; ; �d:l.to dever ,ser'. ras le1-
nas al.Úleas �e" e. "fN.

.

rua, fomos ao "Vitória Carlem dois sálárlOS mínimos o inl>talaçao de. luz., g�s. a. t', to ou naftiralizàdó"
.

ApIl'cam-se' no concu'T- A'11>�i't Museum":,' ""., h",,!_ma"ximo' 'l.,<."",.,� I)·�neficios. gua, esgotos, indústria: .de (i).,:_.las·· \)04'
", i .. � ...: ...... '7. ",,"�

-,
-

. '.
.

'.

" 'U), �xl1: .er�Q · ...,,�r<T
.

bém é de umà béleza �O ...... inl·mo �erá i" 30% ':0 trarsformação, explor:h:a'o ..
'

".í
.

", -50 "s InstruçÕes 'Ger� re-.

H<' ."
" "'. ver-se candidatos ue am-•

salário re'5bna i. de salinas, pedre�ras, har-, '
'

.
: . gubdoras do�' concursos

reiras areais .mat�riai.s' çle �s os sexos, promovidos Pelo DASP
corstrução' e .industrias ;iJi (Portarm n.o 10'7, qe.

. .

, c) Idade: 45 anos incem-.1.11entí.cía;s em geral.. �. .

, '

d' b rt 15.3.63) fi. as Instruções Es-'
.. . ....latos. '. à d'lta a a e ura .

quatqllcr des�as atividarl�s 1"
peclais (Portaria' n.o 167,'

d d' t 'b 1'-' t àa� 'ipscÍiçôes; d' 5 dI' .o ,seg'l,lra o '�ve ],'a. a f'�' ...' e 17.5.6) aprova as pe o do "omtor's cnti1er" �j!i,o. d)' 'Sérviço ,Mili.tar: os
por eorita própr"a. Feri!'>di-

éa.ildfdatos ,do sexo mas'Õu-
Diretor Geral dêste' Depar- contra a$ dpcisões da Rai

camente deverá' COniPfQva:r . ',' t:.'llnento. nha. e. neste local, si)mente
st',a s�tuaça-o de aht.õnóm'Q Uno deverão· estar em dia

-

Com'..a�
.

obrig;:tçôes do' Ser-. ai,. pode-se subir a '01l'1 pul-
8. Os ocupantes i1'lter!Ilos nHo e hotar para fora tu-Viç!) MUitar;' <

. f'. . dos; cargos a· que se re ere do 'aquilo "'ue se desejae) . Sitltação Eleitoral: os' . "-
'. o presente' concu!"so deve- oont:r:a, a Rainha, . E h'lda á-Cart':iidatos' deverão estar

rã:ó, para que tenham SU'lS oontece ti ''''uaI,qüei indivÍ-em dia com suas' obr:ig:.v "-
. ins'Zições ap;:ovadas. t;:óm- Au,O que' assim se ('ômpo'�_çÕes como eleitor; 4

pareeer ac lOcal de inscri- tar. .. são vEn:dadeiros co-,f) Ha'bilitação ',Profis&io- .

naI: No ato dá� mscri(iá,.., o çõe'l, apresentando os do- m1c:os aue. alr se -Hláli2:am,
.

. 'cumentos acirrJ,à
.

referid:::s. p'od.md,I) até se chingi!!r a"'�""""':"."f'�'; deverá ,,,.presen-
.' Os interin.os que servem Ramha, s.em maiores COnse-'tar diploma -de. :agron,omo·

,. u·· d" "d J . no Estado, 'do Acre ou ·em
. q.ue."lc.iM. (1).ou Ep,genu.e1ro

.
e\;l amen-

te ".re
'

;,.; "trado ná SEAV ou
Territôrios deverãO coinpa-

"'�
recer áo pôsto da insériçãocart'eirá 'prorission�i CiOres-
do Eswdo Ide sua cortvetü-pouqente., e:lq)ecllda.. pelo
ência.

9, As inscnçoes l?erão. re
ce1;>i.das na Delegacill' p_o
1. ,A. P. I. Ed. IPASE - 2.0

, a.ndar, 'cfus S..OCL.às 11 hQras .

ío. A .msorição inlpliCa!"li.
por parte· do candidato, "
conhecimento dos têrmos

do l')resente edital e o com

promisso tátioo de aceita

ção das condiGões ào c-n

curso, tl1is como foram fi
xadas:

11. Às nro,yas do presén
té concurso

.

terão iní�Í'>
na :-;egunda Quinzena: de

.

a

'gõ..,to próxi"""'o vindouro.

Flr:rl:mópolis, Os. de ju',ho
de 1965.

:PO CORRE8x<r)'L,
CI.r\TZA� mI 1<�'üNC:;):.,i-�\
Mlj!N'I'Q 'A NQ.'ôl.8A cci.sro
RU} ESTADUAL.

.:.;; :

de' v u ... i10 ,.:�ru ��tL��:{) Ü no st:

Munici�io pas::;(.;u [L_ c: ',,(
l�:" "f.t (:i�J; 00, ",5-. B . .k_"'Vt:�G'J U'-t �"<"t
l".t;'rla 'l:\,'t";".··l1r>,l,· «;.;.�v JI:.J .... :�.I_ .....

� r�pf''.":''_,
�'flO p 'J ,�1·_�:;l S-''t�n) cTin da
Por r'et.erl11tnacão do E'cl"j'J• \... ... J. ••

Sr: Governador Celso Ra
P1QS;
p povo ciQ Balnr�rio de

Càmboriu recebeu com 52,
ti�faf(jo a n:r'J,"3 nóva, l"êDS;r
tição -pública. éstadual . ��l
j", fana yjn.h� sendo bas
sante serrtída;
'Assim senÜtl,' tot1� e quar

quer pa�a,met;lÍ:n·. aps eofres
est�duais, nllo.' ,mal:s serâo
feitos na Co}eto�ia; 'de Cara,

ANIVERSARIas' ..
Dia 26 de jUlh� . oorre'nte'

s�,rá' c�n��gnan:ier!te, .fe8r,E)�
dado aquí .na Pràia,. maia
um a.nive�rl0·· . ô:a. exma,
sra. da, Zul�a Sá TrlerWt31 .

ler; mui dlgri'!l éspô�a '. dó
nosso p-artk:ular anllgo V\)';

�,:; " .

,
'

< "

,.

qúe. o trabalhad�r �e.nha di
re�t9 à establl�da4'e: .Có�.\) .

se· 'sabe,- áte lÍgora, É:sse pra
.

zp
. é �d� : dez anu�.

;' ,

, "'.:... x' x. x ;..;_

- .� x� x

LEI"DA ESTA1qn,IDADE:
.:_ O deputarlo fede,:al Adi

lià rvrarti"'s Vía';-a a'Jresen

t�u. t]rojetó, reduzind.o pa

ra CÍl1CQ anos o jJrazo p'ara

_-----------...,..--� .... -.....-Wll ..-....:.-

ATENCAO
, 1

.
Vende-se úm Wolkswagen -.-' ano 1���

'em perfeito estadó de conservn,ção trat� �om
Ó senl;cr Hamilton :Pites, a Rua 'I'iró.tifes

N. 3Ll -- Florianópolis.

Cl:nica Odonlológica
. DRA IÇARA M�RIA NOCETI·

Chnica e .Prótese
ll.ttnde sras. e cnanças, sómente

hora marcada.
Diàriamente das 13,30 às 17,30

<)0 T.;' 2r.:'2'"Rua São JOl'ge <.)\ � one Jt)l1

"

'lI' :Ç1S

_o·
"

.

FLhÂMI 'tt�S.
Confeccionam-s.e fJpmu�as. ''!nforrnaçoc

nésL� i�e,da<ção Com OSMAR,ou pelo telefOl�f'

,3.0 �. 22:
..

i

, .
,

Dia' �7 .de julho .,espe"wl
meótc' cony1dâ,rlos estar:.e
mos' 'na residência. do. nós'"

\ ,
.'

sQ: J9VePl.' ,e 'mUi est.imado vando-se em ." !lti\ qm' Ia.
q,Inigo. Guida .renslm,'. para do Su; Jentru.í.�n .:_!( :::1111.-

cOmpart�lharm()s. de sua' sa cÍ:piQs datneln l'egjá.o.
.

tisfa'çáQ p!'la 'pa�agel'i1 r de Não r:s�:.1. a mená dú-
sem 'nataÚCio.,

.

,

.

'.' viua que. a .A.génda do Ban.' '\.,., � "

O sr, Guido ,JensSD que. c co dó Est:l 1 j em Rio do
alto' f�nciol1á,I1o 40 Ba�co S'.ll·{ o çnTl"pr;mel1to dE:
Nacional ,do Córilácio' em c�mpl'om!S,<)' assumido pa
.lt.a.,a'í .

� 'fjUlo dQ :�r. Ro- 1''1' cem' o j;i;)\:') pt:lo EXl11\)
l!l,l1d Jensen, nitji, di'gnó Oe. Sr. GoverI'ador C Iso Ha
rerite do Frigorífico' Jensen mos e ,oan cuja, l'jr"c�··.tlz3.
em· ·Itajai.

.

..

ção .;;puitó pUgIlD� o !.Cf�SO
'Em regosijo ao' evento, gran(t� am.:) t cOlllpadre

su� espôs8.' dona' Jacy P', . f':::-efeito .� • .-ner01l1.
Jenslón e�tá em preptira-
Uvos �pa:rá, um Jantar F�
,ti:vo ao. qual,· �s.I>ex:am)s
comnarecer, com n.osso· fã
�iJ!�res.· ,

, Ao· bem amigo. GuidO.,
p��< p1a!;> uma· etap?c Ne�
'ci"a :brílhar>teínente. ".no
rói dos mortais', aqui. r'etxa

'- x lê x'-
'.- I, •

lnos. ·consig",adÚs.. os ,no�sos
sla�rós

.
párabens cm:n vo-

;:.,,! .\UÓUaÀÇAO DO BANeO
BO LoTADO EM .RIO DO

. SUL.

Assinado pelo Prefeito \í\

torro. Fcrner0ili, recebernoa

gentn ccnvíte para aE&:sh�
m.'os' a 'trraugura jão da A.�
, / '

L. '"

gêncía do Banco do.Es·,3.c·o
naqnera cidade, na. prcxl
ma: .sexta: feira, dia 15 do

correnre. -;

. Locanza "0 no' oentr; Oi

vicO'.''1ue -é o maio!" ernpre
endíme . c- .",. z"\clo pr;o
Prefüto : ") llClÓ;l; €'m' c,ln
vênío CO·) o ; ''J,.�. i:, cets»

Ramo;;, .t

. ta.ncãri 3.
uma vas.,\

.r'Í)to· V�j �

vira benefici;u'
:.? r::: t, I r'

• Ot :ia
mormente 1e-

I

{

j-' •

J:- ..
�- .

r
F"-'

.

lD

(:;1\ qH�:\".iu;ai' �·io:. 'f�\
_

idôüpo e r;'êt ;',
.. i�l), �

"","

.'

I,

, "

,.

, >"dese,,1lota
..

•

J. '. _

,

• cltchu
f,·lhefO!·- �at�ío90S
:onozes 'e coiimbos
;, 'PlCl5SO:s ��" ç<erol

"
� '" -'

,

C',ap!,óri,..

� �>�,!)
,

j

�""';;';;;';'���;,j";;"""'�_���';"":�""'�"'"-!����:!,,,",,�m-. ..._����."l=.l::;l;��'-;:;::F�

técnicJ e dJ CUa�{d�'
pl?l'amOS' um prograri1a, e'

legJ ápós o ct:\fé qa man�l�,
já ';l'távamo1,> em. plena esta

ção 4e Glaue;ester, para a;..
O que mais vim03, f6ra·O'o panbarmos Q n:)sso. mel;:Õ,

lQija� de· roupas . d�t xpul.h�:::i ágCl1"l e:n direyão �� ; la����e�sa rouna fin� de "J.Ylon,·ê e
'

e:_;p'etaculal; , "XUv,'ei\:' jóf

lojás de -caêbim'bo, dà�' màAs Lcn'ión"" um cas�elo monu-

v�rii)dàs espédes: ,De pa:r metltal" onfie. atualmente

s!lgem'-por �f 'pu?-e��s ,av's fun:.:�cna um museu, para.

tar' umf1 das sedes d'l Bank' deiil;nst':'1.J,ção de tudo sô

of 'London, que é um ver- brê Ós: reis da Ing!aterra,
d'1.d·2iro museu: A 'C!u�ntida-" - 'já . :'}àSsados:' inclusive mó-'

de de banéos. e;:n 'T ondr"g, véis. vestiários, e�c. Por f:>.

é ;lIgo que impressiona ra ,í 'Ulúa' belez'l tocio aque-
êle.s existem por t.xlo o l� Mundo de tôr�es D,ue ,an

lado. tiga"llente era rodeado pe
lus águas do rio Tamisf\<"
por meio de um ve-rd�deiro
cnn ..l circular.'

,
,

t�n';e grande. Segumdo no

nosso' percul':"o, . que: pre
parei primeiraMente n'l

hot�i!. \ofomos 30 Hyde Park,

E' raro O dia quI" iSto
ná) aC0ntece 'neSt� lo�!>1.
Urna 01lt>:<a' partl!'\1t1"ridade
dêsl� fahl11"so e in+,eress"n
te Hvde Park. é nué, no

sen interiór, o 'novo .p'}�e
. anela.r Cf)�O hem o lle��lar
...:.... se 'êstá cqlor pnde-M fin

dar �t1: 'sé désej.:1r an"lar
de san�.tos, gravata, bem
.pente?do B o :t:es.to nú. tam
be� é nermí.U';io. ós c<>s�is
'OÓcl€!1l fj,ca.r �on:1) "bmn pu

tp.rr'".�p."'1: "p"i." ·.aU p local

desfi""""".a tt\rlO: ..
Tudo Isto' oue Vi '�tlut n�'

In'!,tate:rr,<,;' 11"'.5 dp.""'nn'd;-a
be''''' () p'�n1�ito do. i)1'!:_lês,
muito l)ith1"lio.· cn"1 "e··d''t-·

d_e1 I r>'� I'lrit";l'ií'1S' 11"'" 'ri.��"s,
�i"'�nrl") 1"I1,i'i<:('j I'l tn"l'5'1,·,inba-

Na 'Holanda e' na Bélgi�a
vimes o mesmo. Ainda em

Hyde PRrk, pudemos vist

tar o "Albert. �re'·'1o"iaO''',
um monumfnto 'bast�nte

bonito. em 'homenagem a

êste' estadista .inglês. Se-

guinde no nosso nr"grama,
pas13mos pelO Hilton Ho

tel, (:) ,mais famoso hotel 00

mundo. e aue vi.rnn'l wm10

existir, désde os EEUU. E'
u"U� n�t,ência êste !!rupo
de 'hotéis,' ne-rtencente. fiO
b-úDo RObhefeHer. existin

. do !_:leIo' mundo ,inteiro.

AClUí na. t.nl?;l"'�errn. f'6

um pernoite neste h')tel, 8"i
. Dor' 12 lib�as. o aué cor�es·

�0:tarle a 720(1) cruz"ins' '30-
!w!)ximadamente. (I!: =

6000 cruZeiros: e em dó'a:!,"
1 r. aproximadtimen:e, :3 .dÓ
lar<:ls).

Seguindo o nosso uercUr-
.

so, �n e -e€!t.inhà na"�<Í."'1os
pelo "Rto. Tom�s P"l.:rl�". (lH

tro l'.1"\nrl'Yle n",rk,!'ln ·l�.do
do �G"<:len p'�r1{H. on"e ev'.s
tem ·v"rios mrm'.\mer.t.ns· p·m
homenagem às gr"ndes
gUelraS !YIunni"is. n"í f,
rn.0S 1')"'."1'l n""'!1 rua C·-m J',"l1'l.
dres. rt�,' ót.;"10 M-p.·�ió,
I'ndt" Vll.r'I.". é ....,.,i<: h"-,,t;,..,. (d'

:Na v0iÍ:a ao hotel, p�.ssá
mos, ainda, na m"lnU"'1�n

tal "St Paul's Cathedl�l"

que' é U':la Emorrr>e e belíssi
ma igre,i.'l anp,"lieana., situa
da na Fleet St�eet. (I'lnS1

pró'{imo ao rio Ta:nlsa. A'n
d8 ;''''5''''1'''1'''' t"''1>'�'''. ti3-
lo "T,;nn�ln l'ff.emfJ:ri·,l", ha,,·
tl1.nte b'mito. est,,1"�') :Lin·
cnln. na MeSPla posi"ão em

nue o ,,;..,,os nn "T.;.nnoln'
Me�ori'll" em WashingtOn.

A:;sim, voltamos de Me

trô para o hctbl, depois de

termos passadO por tudo is

so, tão belas (! lindas cJisa�,
que jamais poderer�1Os es

quecer em tôda a n'-lSM vi
da.

\
/

De tudo firmamos f' bate-
mos sUlies, para que vocês

depois vejam como ades·

értçi1u que faço, apesar de
ser fiel e mais aproximada
da rea�idade. fica muito ii.
ba:i:l:O do que de ver'i8de tu
do isse po.ssui de beleza

.

e

de O:lUcanto.

Jantamos nesse dia num

�e<;I:',lmmte em P)�a(Ülly
Cine's. passe�ndo ainda. u-u

..,n'\Co à nf)i-té. ness'3 local
t,a!l ;nte"'ess�nte e 1"\'I;.,"'j .....e';..
t:;>do. .Dlfl Se".11;""�e. 27 de
'"'1111�Ç(') n-:ssn íílH.....ó i'j'q na
T"ryí�to_.,. neie; na"'�l-'flJM."'S
à t,:>rr'iÍ1;>,h? 113 a Bé'gi�a.
�"'·���rAl.,� �:p'�1rC�'_Q·-"'!"';E;' eu

r' )do êste �spetá(ml0, às

ma;!!ens do rio T?mis�,
�

,

traz à gente um� sens:1ráo

ag1"'ldáVel; e n:::3 :impressÍJ
na bastante. Daí, f.�mcs à

famosa "London B�id'!e",
uma nonte móvel, eSlJetacu

l�r, �obre, o rio rlamisa,
qu� levanta. I>eu l(êso à nas

sagl'JID �e gr,'mdes embar

caç('ies. A ponte possui dois

portl"ts" tino tôres. um da

cad�, lado. E' um panoraffil.\
'est�nendo que se à,esc:lrti

na de cima desta ponte. ten

do o rio Tamisa a passar
sôb nossos pés. e v�nn.,..se

lá em baixo. de U'll l!!do da

ponte, a T.õrre de Vmdres,
e' ti') oHf;r,>. a vista d" por
to de Londres, repleto de

ém'.:>arcaGPes, e bastante
. movim�nf.i>cio. Que fotogl"a·

fi2,s bónítas tiraTTlos daí!

Oütf� vistá' fotmidávêl. aue
tivemos daí foi !l do Pâr· '

Iarr,pntó Britânico, �i.tul'ldo

às ::nórgens do T'lT'nisa,
com a sua tõ�re desro"'lU
n.�l nOf;'5"iTH-!n ,,;... <:"'11 tõno

'0 famosQ "Bl.!,!: Be'1!'. que

é 11...., cf)Jnss�) l"el.ómo m�e

PRte·· as horas por meio de
sinos.

�',1l'11 espetá::mlo Lne.sque·
("',.,.01,

BRITO

ALFAITE: O DITADoR

RUA

DA MODA

MACHADO
.1' .

NUNES

....::..:.�-_..;..,.�---�---:-.:..-:,.._:;.�....;.._�
.

..:..___.

lnstltuto de A®sent�a�r'ia e �ensõ��',

, ''tlQ's.::-',I.ri{JusJri'árros, '

'

.

D'elegàci�, de' Sani'a. fatarIn3
1",,, ,

EllITAL,..·

C��A;
. g) .opção: nn'?�0 'C!\l im,

oH�ão O' cÍtnd-idélto' dev�rá·
optu '�or: �llla das serpl1nO'

. teso �ões:
.. F'e�ão ',1 -' Pesauis'l ·e

·EX"')f.�imentaçãO .A:gt;re-
cuá:'ias:_

Se�;"ão Ir - P"omocão

l\1Z:r:--n"'_':"-4a� :inxtenção
,

e

Di"ltigação: .'

.Sí':lr.ão UI ,....;.. Defesa e ins

pec!'ü�' Af!rfholaS.
· Se"�"" W, - C-:-us"'r')V

. ",

ição de

F.eíurSGiS
Naturais

Renovaveis '

· Seção V
.

l;l:co�omia 'Ru-
ral. .

,
'

·

S'l1;ão J I Ensino Agrico
la: !

;r) !ritlllos, 'O.' candidato'
.'

,

.""_,
r

EWALOO

arovilhas da
'nós latinos, é insuportáve�,' Par)\;' Que comér.cio' fabulo..

: � Achei. o .�g-lês· ': úni . :povç, . snL Quanta variedade. 'de:'
. '�u-rto é' rhuúo prê,z.j, .f?-'r.il c9�as!'

. :0 menó� '�spfrito de .fniciáti
ArnaiiÍ'o S. ib.t.á,go NetO'-" 'va, mas dirigida, ún�éamen·

te bot 1�15. e dogmas, n3m
,. ",' ,

. (

Que tenham de morrer.,
-

6ütro 'fato que pc.de or;�
,

s'er�âr aqui e que, illiás; já,'
'yinha! . ,ób'sarv3ndó des .,� .'

p�>:ti.ú��l, é' a rivalidade do
'

Emopeu, princip,"lr'en�e '

do Inglês, com o povo ame

rioano do norte. Aqui n�

Inglaterra não d�Y8imos
dua,,> palavras sem que 10-,
go viessem à tona u� mqu

qualificado ao .povo ame�i·

cano, ou uml1 comparação
qua'quer que colo�asse o

ing,ês acima. E' muito in

tere!'sante notar isto.
Élxislente num local chama-

não s�in,;n ;"""''''.15 cte"t,�,. "i·
d\t i:ie

e r�S ,yt"Ho· .....� e BS 1()lBS ��:; (�S- f.

, '

l�� ...n!'"l!'rps _ p. � "'1l'." ()v ..

"
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var'os p"lo' Pr slder te Cu,;·
tE:O !i�a'-.CQ f 'ra:Il1' silger,
"'ce per um C�clyO de TnJ'
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Con dtcões de Pagamento

Imprêsa Editora "0 ESTADO" ltda.
I

Rua Conselheiro, Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal

139 - Endereço 'I'elegrâtíeo "ESTADO"
DIRETOR-GERENTE

Domingos, Fernandes de Aquino ,

REDATOR·CHEFE
"Antõnío Fernando do Amaral e Silva
. DEPÁRTAMENTO DE EDITORIAL
Pedro Paulo Machado - Osvaldo Melo

REVISORES
João Vaz Sepetiba ,- Sergio 'Costa Ramos

cu'ares :le car'a uma; 4)
t-sLiu:çSes f E. .era:s: 2
a=os de carêncís e paga
menta em 6 anos: n) i:1S

tituições estadua s e muni-'

eípaís: 1 ano de, ca rêncía
e pagamento em 5 anos;
6) autarqu.as, 1 anos de
carência e 5 anc.s pa-a pa
gamar-to. Será assegurado
a qualquer entidade que o

te+ha rír-ar ciarc -nto o di
r' íto de antecíp: r os pa
gam=rtos, 9.1:;1' zian to c

prazo de r�s�'at':'
Te-"o {lê fina",;, lamento
Os' pedidos de fínancía

mente s,,73:o agr -pados obe
cJec-"rlo a s2gl,j-'tes bases'
1. Griipo: i.,st;t, 'ções hos

pralares já co� .luidas e

que dependam :1.3' equipr.··

me�-to para imediato run

c,ic"amento e pessoas f1s;
cas que dêles necessitem

para o exercício profissio
nal. 2. Grupo: instituições
híspotalares já existentes,
em' atividades, e que care

çam de êquípamrnto para
o ímefàto 'funcionameLto
de serviços hosp'talart.s
cor siderados básicos. 3.

Grupo: institui-ões já em

tunc'o+arnento e PPS:;:,)S::l
fls',�as q1�� car :3.m de me

lhórtas em seus r=sn=ctívos
serviços, O teto m+umo do

fi:ra"'ciamento a cada en-'

tiçlg,de será de Cr$ 05 mi
lhõ-s. O teto máx'mo do

fur'cio';;am-rto a cada e"!

tidade siorá de 150 mnh5.eR
de cru?:e:�('s. Os uerUr'('<; "e

finà"'c'amento ("ue, ultra

pas.sarrm ou pã'o at!mri':em
os' lirnit"s fixaclos U8.ra os

te-tos acIma serão p"t'lc]?,
dos como ca�os esupcia's, P..

C!u9,"'do hC:H1ver prCE'ssirla
de de St1!llp111efltaciío, c

atel"ldimeTlto será feito PR
lo fu-rr'!'o (le rpserva "ria

prrprla sobra do respecti
vo grupo.

Foram estabr lecídas

lacão de equipamento cien
tíficos para Iabo ratóríos.
Para obtenção de dispen

sa de responsabilidade in

tegral de. resgate do Iun-'
cíor-amento são. necessários
as seguintes' condições: L
- manter a instituição 1/3
dos .leifcll hospitalares, no

mírtlmo para at=ndtmento
gratuíto: 2) ínexístêvcia �e PUBLICIDADE

Osmar Antônío Schlindwein

DEPARTA;MENTO COMERCIAL
Ditino Mariot

COLABORADORES

seguintes normas para
gate do flnanciamentc: 1)

instituições particulares
pessoas fisicas - 10%

r e:::.

en Grada, fi meses '1€ carên
cia pagamento do sal.ro
err 48 meses; 2) instran
çõ: s de finalidade não lu
c r ativá (.beneficii\ncias,
etc ) - ':em entrar.a, Sé'lll

pr zc de car ')-- ela e com

pagamento em '5 a'10S; ;:q
In st:�'UiÇÔ2S 'filla·�trópicas
(do tipo Sa.nf'as Casas, etc.)
1 a 2 anos "e carência;
pa -a'ne;;_to em 6 aros ou

outra
. instituição

fer oral" estadual
otí. !i,",J,
mu-Ioí-

'113,1 ou autárcuíca que r-a

mesma local! "aríe, presta
s-rvicos hospitalar de ca-.

rát=r geral; 3) consigna
cão na Iei or-amentarít de
auvílío ou suOv".nç90 L er.

tídade '111,e possibilite a

compensaç�o.

Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral"
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar
r.aldo Santiago, Doralécio, Soares, Dr. Francisco Escobar
Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A, Carlos Brt-

,to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá,
J::>JJes Garcia, Nelson Brascher, Jain!e Mendes,' Cyzama,
José Roberto .Buecheler, BeatriZ Montenegro D'Acampo
ra, M"nuel Martins, José SimJ:;§.o de Souza, Seb!tStião Ne

ves, .Johnny, Luiz Eugênio LiT1ramento, José Guilherme
de Sruza, Sra. Helena Cammhà Borba, Valéria, A. Sei
xas N.etto, Wilson Liborio Medeiros.

'250/ pa::3, ir'síi-

;o�fl ie ri.na· cíam=nt-i de,' err mezicr prazo quando
t' -2m-s" a i:-:5�;llujç(", P:1,I' for !ulgado pr.Qc'de;�te, em

L-:" 88,1"':-s C ',S83, 1"% pa·
fe, :·,·t;tu'Ge:,e,_� 6�' fi' a!icla
" �fo :r�rai -'a .� 2'í'1o iH
'à '-stitu' ê-es �li:; fi'-al\da
elp Jl'cra'jva .� p('�':);:.as fí

s;�"s). Ol'trcJi' 3::''10 de.st;
raro-se a im:'.itniçóes on
cia's 0(% pa·�a j"'s.t'tuiÇÓt;S
mU"1icipais e es"ar'l.1i'l\s e

-?f% para il"s"tniçees feL
ra's e aut�rql,ica�). Os res

ta."'tes 1C% f'3tão r'lesbna,·
,

dcs a um FU',do "e R<;ser-
va.
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prego3 para mulheres e

heme:1s aleijados, rnu�tos
d€;es veteranos d,:; guerril.
esquecldos, D!l\ é ql!t3 nas('e

a SeIa grande luta � ,o Sf.tl
grao1rle eJcmplo. D:1 J,O.B.
entencteu o a·ltor eiêste li,
'IrO drarr..::í.tico 1Ue era pre
c:so algo ma1.& án faval'
dcs ircapac:1!l :OS. Ssu :l't'in
�-:);}'o era o .,� que todos O�

aI�':a('os sic P�o(\utiva
!l12·-te caraz�", e e--tão, COJ;1

'3 m!l dÓ'3 :'I:'.s em:lr'stadc's,
fu �d{ u em 19;-� ,l, AbiHies
Irc. ('l,u' teve '�0n10 sede

que I.'ma vE'lha gr ragem aba'1-
do "q,('t. Fol 1'1jc\a�1� "C·

qU8tro �JL': ,<'}.Js, rlc;is !êles
em cadeira dr rodas e, en
tre os quatro, apeles,.> Cl!1�O

brap()s e uma' póJ:!'e «;Jro·
veitávei�

.

A Abmt;�,'3 Il"'.,� ia;, um

êxIto, Êsre Ii"ro - de Hp.r:rJ'
Viscardi J�. c(>o'ta "ôna s'1a
hlstMia e é a pi" JVs. e que
"a ca!)ac'('adf de 11m alri.
iac10 nade lllt"'ap8,,ssa!.' sua

il"ra't)aciõade", A emprês;3,
tr'u--f,cu e pnspero1] :'i:>.pi
clame�te, ela "do g"antles
lu'?�os e abri"do "o-'as 0-

pf'rtunicartE's ':Iara' 0S fis-i
C!H'1'!'te inc9.1Jazss, peh
8'-a !',""ha de pr'Jd'1,cão in
dU'l1;;JaL
A ,.f.billtjos !D,� tem si,lo

u·....,q· "nih;sh:ia p,.....··o Uar::.

v'í:ri;rs
'

:.;a)s(�s· .
ni) Héxic,o,

na Frar>ça, J;"a í'1dla, '110

r.a-ar'lá Aurtr�lla, Nova

7.i'lil.i111ia, Ale'11a"'ha e QU-

en-

Fbrira.s

Jl'.,

l�'��"'tjca� vêm 'aPJ·nvPita"'�o
� -?-������ i� ryrn�ryrão
""(8 al�iia("bs Pt� .. �""""'��íl"io
(10 "',l'? '!}r"cri 1 s7t1Ja�50 n'a

scn;pi1f,de, o liv�n ele IIen:'
rv V'scar'i Jr.. co;"'st5!.ui Jei
tura út!l ·uara tof!ns' nÔ}1,.

-

O volum� de 'l'Í/;s, 'Po,dP
remos Vencer" .contém ')16
p{JQ's. e p�rtf"1Ce à Série
"r"'1'1l,.,l'fls ds Vich", na
('<1181, �s.tã(l jn�luír1l1S E'·.,tr�

srou

r'.� (1.10l"lQ" r.:r;�"'!l"'f'('-�· f3 ln:'l.,.,

s(' ..,.,,�s "O ?t'·,.'(,(I�,..t" Kpn
'ppr"'. e "fi. En"0I.�13, ('la Cr',l?'

Vrrmelha", de F.er:r;and Gi
gon. t"' [�1,

Para a !,�j!H'SSa de li-

.....

,..,r·�-::"'t.-�r l � .. ·..:'a I-J��"
cílio Luz 127 - Florianó
polis.

d,_ Todo o equipamento im

portadp será FOB, incluiu··
(o-se no financ1amen!;0 as'

des:pesas d" frete e segu
ro, salvo q'18,ndo a propr�a.
final:cia(!� '::lreferir a im

portaçiio CIF, custeandu,
diretamente aquelas despe
sas, Tendo em vista a ma

nifesta conveniênc:ia. oas
Rep-resentações A. S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sr;lna
dor Dantas, 40 - 50. a,nd:lr - São Paulo - Rua Vitó

ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua
dos Carijós, 558 - 20. andar _:_ Pôrto Alegre - PRD·
PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andllr.
Anuncios mediante contrato de acôrdo com :ii. tabela em

rigor.

Bi' l\fREfG. A'emanha - Vânr1aIo;:; na·

z!3ias rintê.rom hoje inúmeràs suás'icas n03

muros laterais devá,rios setores dE rodcv;,a
dE: Francoforte a Nurembevg .. inforrc '}u cl pc,
licia, acrescentando que nos muros estavam

igualmente escritas fr.as>2s ofensivas á CoJmu

nidade :'sraelita. Segundo as autoric1 ades pc
Ibiais, cê,�ca de 50 inv>2stigadores estão ue

'do grupo anü:'semÍta, que in:ciou suas ntam

frstações há quase um mês.

REPRESEI'ITANTES

Normas e Critérios, men-

ciOT1ado� peço vênÕ,l. para
Priorida�e de Material solicitar ,a Vossa Exreh'n
Terão priori-'ade pedidos cia se cligne a clmcEder

de financiamentos p.a,ra lhes sua alta apro'Ja�.5.0
Ra"o�X e eq_u\pamentois para que possa entrar ime

de laboratório, seguindo-se diatamente em vigor, ater,
in s trumentos cirúr�icos' dendo ao cara ter olrgente
(ferros e anarêlhos cirúrgi' de matéria que, visam dis

cos)', equipaméntos e insta- ciplinar.

ASSINATURA ANUAL Cr$ 1Q_Q0 - VENDA AVULSA
CR$ 50 (A DIREÇAO NÃO SE RESPOSABILIZA . �
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA·
DOS.Bour��Jrb� faln do M"ndo fi rabe

LONDRES - O Presidente da Tunisto.
Habib Bourguiba, resolveu abandonar se.�

plano para um acôrdo negociado do rrobl'2m2
pdestino por cons:dsrar que êste não intCl e�,"

'sava nem a Israel nem aos arabes� En tutré·
vista concedida ao jornal "The Obi�serv'u:�'
Bourguiba salientou hão pretender aSSUnt.ll

a direção de um movimento para aimpo:r."
um acôr'do, acr·�scentando

. por outrJ lado
qr.e a atual preocupação do mundo arah2 (
�narisar as iàzões do' ftacasso de Na�ser.

---------------------_,,'_

Sala 7 ,Fone 3450Trajano 12
VE:t\TJlA DE f:\'IÓVEiS - INCORPORAÇAO AVALlAÇOES _; t::ONDOMINIOS

_ LOTEAMENTOS - ADMINISTRAÇAO•
.'

� , APARTAMENTOS EM CAMBORIú ..

Portw;BI rnve�.�'irfrá Mnrtf -' •
'�.'

D.
o..)

I , Super facilitado - Prontos para mo�r ?este pr�x,imo verão_;- ap�n�11' poucos' l11li
• •

n para vender - Plantas e deDl&ls' Informaçoes em nosso escntorlo. III'
ae ,e"OfnO • •

LISBOA E 25 d '!onçnte I RESIDl!:NCIAS l11li,

.
,- m I O ,-.

M d'" 740 _ Coqueir�s - Pe- Rua Dr. Odilon GalIot�i - Morro do Geraldo - Casas III'
6f 2

. .

l' ..
" ".I' Ellg,�nhelrO a-" e .::>',lUza

em terreno tri"""'- 'de ma,del'ra _ preço facil,·,tado _ boa oportunidade. til\ 'grandes \ _eitores e1e ger2.0 r T If
plena cas!} de Alvenaria construida ,..... III'

pci'uguês, realiz.a' pela prjmeira vez' :nvestl. • guIar com 20 metros de frente vara a rua principal - RtÍa Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re,'.
. 'preço espacial de, Cr$ 2.250,000.. sideneial - muito valorizsdo ,'- casa. de 3 salas - a

gações em tôrno da mort.e de Delga�o, a fi1f Rua São Jorge _ CaSJ't desocupada cO"TI sala - Living rtHartos
.

_:. cosinha e banheiro. ,
de esclarecer a partiCIpação de quatro p\�sso.' -'- 3 quartos _ banheiro - Cosinha - garagem - Pre· Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande •&II Casa de construção esmerada com 2 pavimentos
as, que' se presume seJ'am d.e naciO'laliddJe" ço Cr$ 11.000.000. . l11li

Rua Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa· Térreo: V.Qranda - amplo Li-:·tng - Sala de Jantar - "

pcriuguêsa, no assassinaO:o do líder opos=CIO.' !ácio da Agronômica _ Bairro cem COIr. casas de co· Bar com adeg.Q - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar· •
ni'"t.a, 0ccrriio r>;:'centeI11er.ie em Bad['joz, Es.' mér..;io de todos os gêneros - 3 Cctl""IS novas de "nadei· tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda l11li

GIl "a _ Temos preco pa.ra as 3 01., para cada casa em se- fora. de casa construção com tanque - Sanitário t' III'
-r:'é'nha. Segundo porta-voz do M'nif' ério d,c liJ

narlldo a uartir de Cr$ 1.500,000. qnarto de empreg1ida. - Ãrea construída de 150 m2. 11
In',rrior as :nvestigé'ções são realizao3.s CC,:')ll' Rua Juvêncio Costa 16 _ 'frinnade - Vila Nova - 2 Sl'l.Ias 'no Super Mercado do Estreito - Frente par? •.

III C38as de alvenaria �,desocupada de imediflto - rrer" a rua principal Rua CeI. Pedro D.e'moro - Local mago ,co1:::bor2ção para o Govêrno espanhol. ,Alm13 F
rena de 12 por 30 lTIts.:- Indi.cado p<1ra. morar numa nírico para qualquer ramo de .negócios - Preço de'

pi b foram IDealizados 08 suspeitos." • e alugar outr!l _ Preço a viSt�l 6,00U 000 a ma7.,o, com oC'asU'í.o - Indicadq também para dar boa renda de .'
-- o '. entr3da de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ ?.500,OOO em 20 qlugueL

•Porfup/·el tiro,'afá Pr::��derJA, II!! meses. "

t B
.

,." ,�" ,.,.,..,t,er;"'l nOVA - 'A 'Rua JnaOllim Costa 23 _. l11li
� - �"...., P Rua l\'I'r!nsenhnr Tonn 54 - Càsi:t de ,fine gos ,o - em

III'
n' 1e � construída - Área de 154 m2 - 3 quartos amo'o" - l\"'7'lv'ômic� - Com 72 m2 :._ e habité·se de 2 meses . .,..

rlD PJ' (l l ) � T ,i:ving
.
Super espaçoso - preço e· condições f.ac11it,"dis· Preço 6.., ocasião: 10.000:000, ou em condições a cambi- •

I.JS,BOA. 12 - Em ?5 d� �or,!,r,nte (1f)�; d simos.
í\

� de'
-

N R�tl'r" ��:a' do IANO Ba'-rel'ros Munl'cipl'O de Sa-o Jose-
I11III

iii' Caca e lotes nal Lap-"oa a .. ,l)ncel(�ao - ('I ,",," - ""',, -.' -
•

.- III'

p.r�"1c1f.'s eleitores e1e'Serão· o Prcs';dnte rJ 8 'Parte a vista e parte f"'C'Hitf'do � Entrada a, partir de Cf-lsa de madeira - bem conservada - de apenas 28nos •
rI P t 1 d" d

-

d
-

'1'10,000, S"ldo em !Jtp 20 n;eses.
- Terreno todo cercado - por apenas Cr$ 2.500,000. ou l11li. JP..,f' pr uga ,", o . ,eClll'lO ,('1"01S" a r:T,:açâ.'o dél S ,�1)X _ No Super Mercado ( Rodoviária) um box de em condl�i)es a combinar. " ""

Rrrública e o qua.rto d�sd,e a ÍD;sta1ição, em � :lx4 mts: Rl1a IANO n.o 49 - Casa de 8x9 mts - Forrada - to-' \

lS32., do at,ua1 reg;.me ..No m,o.m,f,nto,t O ,,{!I�l:Cr... Rua S:mtos S?raiva 46 - Estreito - Local muito va· d'l pintada, com' águll e luz. com 4 quartos - 2 s?.las - •llJ �orizável - Casa ,de alvenaria - con:=;trucão esmerlot· copa - casinha - banheiro - Terreno todo mtfrado -

rand:dato. e o AlmIrante ��eTICo T�rru::�, �- � da _ com 2 sa'!as _ 3 aU"Irtos - cosinha _ banheiro Além da iÍgua encanada têm unia excelente água de po- •
l.ua.1_Pre31c1,,=nte d,a . ,Rerub,110a, merpbro d.3 lA1 �om",p.t;n � o.u!'rto de emu"egad'l. - garage ao lado çn, � Porão cimf5ntado e com tanque., Preço Cr$ �
U N 1 d 1 1

III
- Pagamento: parte a vista.

TE R")R�(\E(1 "N"oO· S tfm.R0 aclO��. um.co �artJ �. �gc:-, '. . d tJ
Esta sera a prP1'::lra elel,:?ao 'J1r11re1'Q de 'j l.otes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont Rua Professora Antonieta de 'Barros - Lote de 207 m2 "

'urn Chefe de 'Estado português, Até ':l última Lotes n,os 75 e 76 quadra 4 - Área de cada 360 m2 - - B<!irro Nossa Senhora de Fátima. ' l11li
.

II Prer.o à vis� Cr$ 300.000' a prazo a combinar Cr$' .. ; . Rua São Cristóvão - Coqnf'\�ros 'T'" terreno de 2Oxl0,50 .,

eleiçãu efetuada. há sete anos, a CheÍ;:: de Es- fi" 450,000. metrns - bem junto á rádio da VARIG - Pr,eço de •
tado '\�ra' n6meadó por sufrágio un!versal ('. 'Lotes no Bairro José Mendes-- 'Rua São Judas Tadeu ocaSlao. •

�

'd" 'J..' M'
"

,

'

•
, °f" � •

- Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27 c�da Rua Itapema - Bom Abr;O'o - Terreno de 300 mts 2
IreLO.>, a.s;,para ev.11ar man,] estaço,es -COm.') lote.

.

'. "",
.

.

l11li
.

'

- - próximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12.
-

III'
a.s verificadas em '1958, quando o General' Morro do Geraldo - Terreno de 20xÚl rnts. - Preço Lotes em Curit.iba - Entre Curit�ba e São José dÓS"
D]

.

f' d·..J t d . - ..

t .. de ocasião e a combinar. Pinhais - ótilllJl localiza�iio - com 432 m2,
.

•'C:' gano OI CtIl ,l(�a ..O a 0110?lçaOo (i 813 ,em� li
t t 1

•
1'.0 es en re Coqueiros e Estreito - perto de :C:;ub·'Es- Bairl'o Tarumã - alto da ma 5 em Curitiba - neg6-.foi mod:,ficado. O atual CoJégio EJdtoral {: i:9�ã('l F1P.trica - VfÍrios lotes a partir de Cr$ 500,000 cio de ocasião - lote d.3 36(1 m2. •

f'Op" .....osto de J 21 denuta,dos os 200 P1cmbrof' - Com fina.nciamento em 'lté 40 meses,
'

F.m Santos - Pr6ximo a Colônia de férias do ,SESC lIif

d C" C
.

70 d 1 d d •
No Centro - Rua Alte. T�amf'',!'o 252 - Vastissimo lo· um mB.g-nífico terreno. "

.

8S amaras orporatIvas, e eg1: os Cc te com 43 mts, de frente e á:,ca d� '1.140 m3 - Equi- Em Bnlsí1ia a 800 mts. do Pal1ci.o Alvorada - grande ,CO'nselhos Legislativo� doe Além-Mar .e 211' valente 8 3 lotes. "8lori:;o;ação.
'

..

d C" M··
'i

• k.-.a Cal'limiro de Abreu - Edtreito '- m�quina ne To, 'Tl�""flnos - Em Barreitos .:_ 2'lotes de terrenos, me-
....

r€pr,eserttantes as arn.�ras ,umcI�,' 1'S, 'bias Barreto _ lote bem plano. f'á�'l 'dn• 'con�.t.nll·r.
'

. ..
'.:a,,' r]il,ç:lo r.::tda 10 x 34"mts. - cercarl,os cnm sarra.fos � 'JIII1IAs candidaturas á Presidênç!'a d::i R�pú '. �"irro Santo i\ntônlo, - Barreiros - J�te de �N! m? A rel'l. tnt!11 f:1l0 m2 � por 3penn<; Cr$ 1.2('10000" •.b'j �B, T'orlerão Sf'J" !)",rf'�PJ.,t�r'p� �tp'?fI do ('01'"

'VH' '1npnq" ('r.' r,OO 000 n<;irr;� Rnm .t\'l-jriRO - 2 ot.imo':l lotes bem junto á prata, .,...\,rénicla Sta. Catarina -- Fs' "ei:o - Te eno de tQx40 -:r �f' :R.ua Te.6fiIo de AlmeJda .� Vende-se os �ois, ou ti!
:r ;., .f:" j lnto ao Tri unaI· E eitoraI� que po- ,., rritS. - o meÍhor lote do' Balneárió" sómeqre um. Preço a combinar.. I

id€rá réjeita�lás. . • . _'.
' '

'. '. "
,

. c, 7.'

" i.···.·,',

<- _.... --�� _"8.:-- ..._'__...._.,... :u. .._'M:_ ...,Wl'�,'
I
'., . .. '

" ,.
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Deixo1.., ostal TeleO'r8.
fico de conquistar bela'" vi
tória n!1: tarde de anteon
tem, quando disputou a

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

a.um passo
--- ----_ -_-_-

,o

/peleja de funde da rodada
com o

.

Figueireng'ê que te

ve- que valer-se de um' p�
.

nal para fugir à derrota.

A . pugna eHufe alvípre
tcs postal.stas foi repleta
de falhas técnicas de am

bos os lados,' valendo, po-
------'---- -- _---_.

- -

�,: 313
i l

,

rém. como espetáculo. O

.Figueirense, ravcrtito na

proporção de 5 para 'I, re

alízou sua 'nai� fraca -exí-'
------_._--"_.

zar'Ido, ZiZl, •• _ ...pio, Cheche

co, Osn! e Aroldo, no Pos
.

tal, e Jocely. Edio; Zezinho

Bira; oaetano e. Ca'b:al, no
Figueirense ..

bíção do turno, pOIS tanto
sua defesa como a linha
de' frente andaram 'aos

1rg"cos e 'barrancos, o que
'não aconteceu com o qÍJa-.
dr ·co·-trário que. se mos

.

trr u ca'Jtplo�o e. 1·-'a·1o:.·.·
lm,r-s:,"cnan'o 1YIn -o �o_

gu+do �e""-1Jc f!ua--:'o r=n-

pate, (JS colorados vieram
a tê-lo, através de Nazaril

do, aos 34 minutos. ames
mo jogador, deis mínutos

após, desfêz o em;:ll'tte para
cc.ccar' o' elrbe em vanta

g'm, tuas 11 n n{i'-uto após
o t.rb·t,o ptr la o Postal
c m rma r : al' a.ce rnáxí
ma 'tr que "e Arolde) que

I·1 I

Foi rererée da porfia
o sr. Nilo Silva, quo não
ccr. ve:1Ceu, . po;s, alem

algumas vszes inverter as

fal as, deixou C�U2 imperas
se o [ôgo brusco e drslea;

prato cado por alguns JO-

Bíra co-iverí eupaa I"'U sezut+a l'dprar o

score, Mas veio o 1Jenal a

ravor 00 arivcrs6rio e [)

01',€. drs Corre-os teve o-·e.
_ .•.�---

co+tentar-se com o résul-
tar'0 iO·'J"l. .

O· pl'ríor1o

que foi final.
. Valeres er-i destaque: Na

I
RlmATOR.: PEDRO. PAULO l\L:�CHADO - COL'ABon..\DORE8: MAU�Y BORGES - G:!:LBERTO
GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI' - ABEL ARDO AÍ3RAH.�M NJ.t\RCELUS

A equipe' "lanterna" do
Tamandará obteve, na pre
liminar da l'ódada de an-

teo',ltem, sua nrimeira vi
tória no Tum; de ClassÚi-
cação, ao levar' de vel'!.Cida
o esquadrão f�O Eão Paulo

pelo 'Escore de 4 ;, 2. Fêz
boa partid.a o vermelhin110
e venceu com autori::ad,;.
salientando-se, entre .JS

seus valoNS, o· desenpenho
do "centei'" Machado qu;
consignou to'dos os tP.ntos
do con;urto, sendo
dojs de cabeça.
O São Paulo abriu o es

.C01.'e at.ravés de - Má-rjt)-":qtle
chutou, forte no guard{ão
Jaime. Este espalmou a bo
la para d�ntró do seu arcovi

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

Mas pouco depois Machado

empatava e dssernpatava,
encerrando-se o 'prin:ell':>
tempo com o Ta,man�-a;::\
vencendo pelo escol''' ·:'e

2 x ,1

.

Na rase

a cou'ragem para 3 x 1, pt;l'
int�,rméd:o dê Macha"'(!,
para o São paul() d�minulr

A data de hoje é bastan . tados que há mais de di>?
te grata para os QUe .. nesta atlas empEsta a sua inte
folha, têm a sua trinchei,:i ligêllc'ia e energia a "O E.s
na batalha que não tem tado", no setor espmtivo.
f.im pela defesa dos sãos E' ros. ma:s operosos e Efi
princípios do bom jorr"Ct'.cs cazes e POllsuí-1o DO nos�n

Yl1.D. _-._ - -� - _.:--�-�. .... " ••.• OOI'J3O'=" de �>OOla-aarad9'I."�.s
Faz no� envaidece sobremanei.-

- a"cs c jornaJista
Maury Bortres, comuanhei-

ra.
.

FunciOT'ário 8,'_ltá,T'111;Cn1'0 dos mais leais e capaci- tem dado sobejas prOVflS
de amor ao trabalho, alia,
do ao seu t;jJopto e hélnes
tic1ac'l.e que o fazem querido
e respeitado pelos (>eus co

lep'as e amig'os.
Ao Maurv. t!'21a ct?ta, o

nosso amp12xo _muito cordi
aI. com votos <11" mlli�as fe

licidades,' extensivos à sua

família.

que·

.

\

Enalmente:
.. --_._ -

-------

(onq ístou O "Dafê�' 5 a prhteira vitõ.'ia
derrotando o Sã Paulo por 4 a 2

cornple-usnta; a seguir at.ravés, dq Carlos' lho aceitável, fnl'mando as-

contíz.uanco a jogar m,s- tendo Machado no" ünal sim as duas .equípes, :

lhor, o Tamandaré elevou cCl1::olt:iado' o triunfo eni TAMANDj\RE' . Jaime;
bela cabeçada. E1c:o, Abelardo. Bira e Adi!

soro �o._'ba e Hatl:ülton; Sa

]?as, Machado, .Sabará e La

Ião.

.São Paulo _ Carlinhos;
Gastão, 'Cebales, Kã (Ar
nOlde) .e Carlos; Ad (Ká)
e 'I)to; Paulinho. (Márcio)
Mário (ArÍ),. Laurici e Né
lio (Paulinho).

..

Rio - Julho - (Ccrte-
sia da Crnzeiro do SUl) _.'

Para' o crunLÚa esportivo
locutor, .ou mesmo público

· esportivo, qu-e dia ..a, -!-Lª'
deseja' à'perfeicoar-se'i ;:Ji:<�

• r

nas coisas do "esporte, mor

mente do futebol, na_a

m2lhor que após as 'JÚl'
nadas Esportivas de sába
do e domIngo, ouvir e Vêr

atra vés êste marav.ilho;;;)
invento que é a televisão,
os melhores, senão os m:",13'

entendidós ,Em matéria !le
fut·eból. Sao as famosas me'
sas redondas (llldt2 se agru
pam homens .q:1e lidam
com o futebol à anes, VI

vem no futeboL convive:n
com os homsns do futepol,
descobrem casos' no futebo.
a>t,:,avés seus co·,ht"in'1 c-.... tns
com cs m2.ndür::::

· bes e entidades.
�os du-

.

Julgo 0_l)0rtrwo .salientar

que tais l'Ili'sa,') redondas,
representam um passo gi
ga11tps(';)· para ,1. CC''''":' '"\�� r

de muito., .� m t:' (,�

que se prat=ca:�
-

r-

boI, nos cluoes e i:a3 3_:e

ções.

Existem elogiOS, mas as

críticas fortes e L"1apelá
· veis, dirigadas dir"tamente

aos que comandam, pois
que, como humanos estão

sujoitos a er·rar, surtem as

vezes ótimos efeit'Js, e nao

raras vezes tais '. criticas,

por veZ'2S demasiadas for

tes, tem trazido rr.su1tados
·

positivo<; para melhorar de

terminadas situações.
Ultimamente, tenho vis�

to, (e o carioca. principal
mente Que gosta de fute-

·

po1). que as mes�s redol1-

elas tem a'hran�i:1o unica

mente a. seleçãó nacional
ou mais precisamente o co

\ mando técnico da seIeçã.o;
.

i��>�i9ria,,4�, �ro�st�,s"
\,.. ,';�;:.;:, �:' ,":. '_,

'
__ •

•

c" .; •
•

' ','
_/.::

comen,.tarlstas, técnicos e

ex-jo,gadores que delas tem

participado tenh 81::10
.

unâ

nimes em reconh0êr qUe O·

iomando técnico vai l�al;
··�ue. os ;::.crces foram feltnS'

levario-se em conta mui
tos '.poréns" e que a pol:ti
ca c_a OBD em certos casos

continua ativa.' Luiz Mfll

,'rs, Armando Marq'1es, Ma

rio Viana, Sca.ssa, Nelson

Rodrigues, 'Saldanha, Tei-

xei,ra Heizer. Zagalo, -A')e
mir, Nilton Santos e Ar

mando Nogueira, tem sido
nomes ,un evidência nas

m�sas redondas. falando

com inteira lioerdade, cri-

ti;::.ando construtivamente

apontando nominalmente
êste oU aquêle desportista
que vai mal em suas fun

ções, e, embora quase to

dos os comentaristas sejem
rivais, trabalhem em jor
ra;s !_�ifereI'tes, tenha.m
,- r < Pr' dileções po.r êste
-, '> "':zele jogador, êste ou

:� "uel.es clube, a 'ver-'ade é

que em suas mesas redon-.

das, comportam-se magni-
ficamente, discutindo as

suntos de máxima relev.ân
cia para o espor_te, derru

bando ou tentando derru

bar "panelinhas", fazendo

craque.!?, incentivando' e

malhando, numa unanimi
dade de pasmar, o que me

faz qU!tI1fica,t' .

a im1Tre""�a

esportiva guanabarina co

mo merecenol'a de to-'o crê

dito do p�blico eSDortivo.
colocando-a. em lugar de

destaque no cenário espor
tivo brasileiro. pois n'lo ios

se ela tão independente,
tão coesa e tão valente,
muitas e mültas coi�as ai11

da estariam hoj·e como 1"

ram a cém anos atraz e o

progresso do espol'te teria
sidp mínimo.

Vin.do mata.r a.s sau -'ades

está na ilha desde sábad:)
tenro ,v�?-.iado da Gua"a-:;
bara. o noi'sc cole!!a de iJw<."",,·
prerm e colaboraflor Gil
berto Nahas' que aqui Sç

demorará uns dias .

A €>le, que o,..,tem nos deu
o p"s,zer de revê�lo,""os' poz
sos vot·GS de feliz estada
na terra que lhe serviu de

berço.

Isaac ne�ta
Caoifal
Encontra-se em nossa

.capital o atleta IZAAC que
durante anos foi titular no

lateral esquerda elo São
Cristóvão F. R. da Guana

bara. Izaac que pertençe à
Marinha r'Je Guerra, veio
servir no 50. Distrinto' Na
vaI.

F1a1a:-se na possibilidade
de o mesmo' vir a integJmr
o Figueirense. ,

Toninho tem I •

'1$

O lreg1
. Com. es- jôgos da oitava de 'Xadrez âe -FI?rian:ópo

,
rodada, 11rG:3�g1;lfu no últí- Hs�' Os r+svltacoa da' oitava

..
mo sábado, o -Campsonato . 'rc'áda foram os seguntes .

.

. F.'lor:a:�{)l]oli:aro de .Xa '1''.02 M:ai�o Luiz Fa;:ias. perdeu ':�,l!::eas Ta arzs
'1ue ·dig(1· se de :Jassagem, pa-a Jcão Jayme dos San -"�e�o ;'<:'- :.;(;U
ser o rmL:s sc rsacional que tos;
até ho.e vi-r-os, e que terr- Aldo Marcon foi "errota-
araído gran -k número de as do Dor 'I'heseu Domingos

NAHAS

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

gadores deis dos lados.
Os quadros atuaram as

·;;m constítuídcs.
.

t'�GUE:..L:'1]'\:SZ � Jocely
·:2.r·JCO, ?:d,o, A a.lto-i e

Mano'el; ZJ�il'ho e :r::�l':"
nho: AGir, Saeta'.- o; �ira
e Cabral.

de .':;/T':�L -- V'ln9.:-

<ChedFco), fI.�-.�

.

cond,rão dR
A Federação Cat.arinense

de Fut,ebol já receb-eu o

passe do jogador Tóninho

pertence:nte ao Avai F.O.,
l";:+!''''''o l'l'sslrn o novo COTl

tratado fazer sua pstréia of!
cialmente no time azurra

no prôeimo compromisso
511, feira çont!·� Q:. çJuarani.

..

( .

·sistente,s à ssce do Clube Muniz;

rio

Alípio e Telê; Paulinho, Os
ní, Nazaril o e Zi;:.I.

:J2;Íme H. <arnpaío Cardo
50 :7oi batic.o .pcr :Elio ]33.1s
ts.edt

da Cu+ha
a Amaury

jcrge Kotz as ganhou de
Ua :tim Afr.r so de Haro .8,
fj:--almente. r o jôgc de fim
do da roda la, o ríder ln
vícto elo C?_mpeonato' Adau
to Wanderley ra N5bl'ega
ver ceu a Ari Cesá rio ",)S

Sa� tos, E 111 sensa:::ional par
tida.

CL�SQlFJ.CI1CÁO
A'1óS os :ogos da oitava.

1'("'8 r�a, p9S,CU a s�r a se

gutrte a cl�_ssif:eé' cão do:::

par:-jfoil:a"trs no Car.1p€o-�a
to Flcria.'!:o;_:;olltano de Xa
drez:.

10. lugar - Ad'auto \Van

d�rley da Nóbrega, invict'

erro 7 1I011I)S � m€�o;.
20. lU:i'ar - Jort"··; ::<o� ..-:-�·9.

com 7 ponLes ;
30. lugar _. Elia Qa.1s"adt

com e pOI1t<:'s _e m2'0;
40. ]ug:al; - Joao ,laim

- (1:)'

S1.·�tcs e Th.sssu no::.-j-"'l;rl:

Htl"'jz., 8Yllll('S com :'\ "on
tos 'e meio;

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

'S0. lugar - At,�,) .Mar:::on.
�Dm 4 portos ;

60. lT;r�H -- Ar!

0C� Sa'''tos e Hueor,:; T8Va

r�s -a CUT na 1\1ol�1J 9··� .. lJ"'�

r:"m 3 pOT'OS e m�1.'J;

7,. lugar -- Ja'Tliê HU'11bel'

t� SaJT'pai.c :::arryr:;o crm,

no"trs e n1' io;
.

';\0. lugf1r - Am9.1)1"'· 0.-, ..

�rl.l N=ves., oo:.n � .'90' ·tos;
90 .lugar - r\Zartim A.:'olJ

sr de Faro, com 1 pO':lto e

meio; e

�:",. li e , .. ' - '

I�.ano FLnaa r.ao

Destaque para aS atua

çõ�s Ç!e Ma�ha:- 9, . Sabará,
. Jaime. Abelarc.o,. Bor];ja e

Hamilton, no vencedor, e

Cebalos, Ká: Carlo�, A?í e

Laurício, no vencido
..•

No apito funcionou o ,'ir.

f\.gobar Santos, com tl'aba-

O A,aí aguarda agora a mento cficifl.l pelo Avaí es

transferêilcia do ponteirc> tá dependep.do da comuni
d�reito lvrário, cujo lança- cação da C.B.D.

1Co. lrg-ar - 1\t'G-'jo

FEl r:as, com 1 ponto
J -

-�---- __
o

- _.
_

VfAJA.NIE

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

FIRMA DE ÂMBITO NACIONAL TEM VA.GÁ PARA VIA.
JAN'J.'E, RESIJ)EN1'E NA CAPI'I'AL DO ESTADO, PARA
TR�ALHAR' NOS MUNICIPIOS VIZIN'HOS-, QUE· TE.
NHjA CONHECIMENTOS DE MAQUINAS AGRICOLAS,
ACESSóRIOS PI-\RA INDUSTRIA E FERROS EM GE

RAL:_ --- CARTA YA.aA CA.IX.A i>OSTAL--. N..p 76 - CRI.
CIUl\fA. 11 e 18.

---___;__;,\.,..._...__._----

PRC'XIM_� RODADA'

o Cam"eonato )rcss�g;ni

r� � a noIte dI" ':lOj f'. CO'U

-0f i�0'0S (":8 nora ro�1ad9�,
cr!U Sou 'rielo 1)1'€"; ;\-1 ra

ra hs ?O l"nra". e com � se

guinte programa:

Martim Aforso de 'Haro

_ Clas.sHicação e pr.óxima Iodada
Ramos e' Postal Telegráfi
co, 6
5õ. lugar - São. Paulo, 8

60.. lugar - Tama�ldaré, 9 =========================

Efetliaêa a rodada de

domingo, a' clasjfj.cação do

Turno de Classificação da

la. Zona passou a ser es

ta: / VltdANTE - LABO�A lÚR�OI
I Conceituado Laboratório de Produtos Farmacêu- I

I ticcs: em fase dE expansão, neçessita propagandista 1

'I!. vende�or J;a!'a o litoral catarinense com sede em Flo-:
rianópol's. IEXIGE OFERECE
Muito entt:s;asmo Salário t:xo IBoa apres '�r: tação Com:ssões sôbre cotlran ;as
Ginásio completo Prêmic. de produç3.o
Vonta_ e de progredir Diária corrida .de Cr$ 4.500

. I

.
.

.

Despesas de viagem paga. i
Apreseatar-se no Hotel Màjestic - segunda-feira I

das 8 às 10 c das 13 às 15 horas. Falar com o sr. Lan- I

�-I

x :Maric T�uis Faria

_1\.:l.laury (iRaral Neves x

J"rc:e Kdzias

Elio Eal;:!'l.cclt x F"�e-·s

Tavares (?, C'l'-ha Mello;
Arí 0°8"-"'0 r::'C"l SaT".tcs x·

J<:',,,p H'-cberto

Cardoso

Sa: np.aio

PROXIMOS .rOGOS
10: lug'ar _ AvaL O p.p.

20. lugar - Flgueirer-se, 4

30. lugar _ Guarani, 5

40 lugar _ Atlético. Pa:'l1a

5a. feira _;__ Palüa Ramos

x Atlético é Avai

raai.
X Uua-

,TC8.0 .T"'-"€ dos .Panhs

Alào !. r� '-�"-'. e por H;n

jôgo
rá

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

!vT.1!.niz.
vem de uma ��r'e à;" vit6-

rias, cortra A-'auto "Nan

derle., da Nóbrega, líder

invicto do presente campeo
nato.

LEIENITZ

R·.,ef;fi(�'C;fII-loJ' H � • ,Il.HJ
•

Em no_sa e-'leão de a"l�

teontem à s,glnda p§.gi'la
foi pub!'cada uma nGta
subordinada ao título "Vi-

sita,ntes", a ·qual por UlU

A sCLu:pe üo Earroso· ele

Ita�aí, CJ.�e viu s�u goleiro
Dirceu Ser ai"asta -o da :}.

quine etn face de
-

punJ.ç§.o
im110sta pelo Tribunal d)

Justiça DEsçcrtiva, que o

suspendeu por 60 cJias; de"

verá d,Gterminar J. a VOlta

do a,rqueiro L'I".-rmit·J: p:::.,:,a
os pl'Óx:m'03 C'.mpromissos.

lapso sahl incorreta, visto

q"e fei. emitido o t'l0m", do/

prefeito r1� C9,'l"1"')·'; "T(1_'

vos, S'1:. 'Luiz l'...da',l ,.B�tt:ini,.
razãci�pí)'""'le
cu)sas.

II gQne.

verrn,2;�"Ia

UM PRODUTO DA

(IA.· WETZEL ;HDUSTRIAL
R. Senador �chmidt, 270" �O�r;VH' E �. c.

Filial.em Florianópolis: Ru� Francisco Tolenfino,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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STLVl-':IRA", díscu-sou o A FALA DO PREFEITO

jornalísta I'€-i·<:leg Prade. À Representando o municio

certa altura de seu írnpro- pio. e-ro+eesou-se Ó ?refei··

viso, disse: "Produto to 'ROLAND DOR.I'l"BUSCH,
d(1'3 'mais le-;ftimas. asoírà-: oportunidade em que exnôs

ções populares, a candida- as razões de sua dísposí-

.

tura pessedísta brotou es· rã,., no sentido de apoiar
pontâneamente, se-n ímpo- IVO RIL�rTI:IRA E LORE1\iO

síoões, reflexo exuberante MARCATTO: A reportagem,
de uma escolha de�oc1"jti- / presente, ouvíu, com aten
ca", E, ainda, ao a,ssinalar ção, estas palavras: "em-

por objeti"o pres
tigiar .

a Convenção Que 6"3-

colheu. LORENO 'MARCAT·
TO para disputar ?,,' Prefei
tura Municipal, a eomiti
va que acompnnhou o can

didato pcssed.sta IVO SIL·

clonais e a:q:alisand::> a con

duta do oondidato à Pre
feito LORENO MA��ATl'O,
in+ustríal, qve· segundo as

.e::.o-:-essões desse ore dor "é

UP-l homem digno, simples,
honesto e acima de, tudo

voltado ao trabalho".h»

''''';. >" -n
. ''';'',1ente, em Ja

rag'.tá (k Sul, sendo entu

!'lb.stíC'1!''''.ote re"eb:da ne
los populares. Pouco de

pois, fc!',;;rn desenvolvidos

os trabalhos. sob a o'rien+a·

çã'l. ti,; D�''''lt,ado
. WALDE

l\LAR SALLBS.

PRESENÇA DA MOCIDADE
Falf.!�do. e-n ri-me do Mo

vímento "�,-rOCIDA.DE E

DEMOCPACIA PRÓ IVO

PItES-Uni,,! Pl�,J,tnT';:fI!·

rrsro

Quem primeiro fêz uso

da palavra, foi o conheci

(Ta p-c:mC") (10 .hrap;uá 1':10

�;'"ll, Sr. WfoT_,DE?!IA::t G�UB,
DA, saudando os conven-

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

do E.st�:lo e dos' dema:8A 'd'üa JlJl
::- OI B .. JU:E Earcos s." -la::os nesta La

pilaJ. aS)!2ctGS re�8..c:o:-n.dc�
cem o F'urdo de Fira::c'a
menta para Aqn:si.;:ão de

Máqlürat e Equ:paM8ntcs
lndustr:a:s -_ .. J:'�INA 1v1F1

e o F'up do do �"tiLla:1cia
menta à PequéI:a e M�<i:J.

':io;mprêsa - FIPEME, re

esm cr�ados pelo Govêrno

Fcflel'al.
O Go-;ernador com o

Presider. te

Logo após a sua chegada
a esta CaD:tal, (} Presidente

Como .foi noticiado ),):la
�.nprel;Sa. escrita e falada
dEsta Capital, esteve em

Flcr:anópoLs, r.os d;as 10

e 11 úll.mos, o Pr=fl�:le�'lte
J,- sé Gar :i::o Torres, ciG

r:a'.:.co :Nà.�:o��.al de D:sen-,
,
volv:me:� to Econôm:co

BNDE.
O �bjet:vo da viagem do

ih:3tre Presidente roi dis

cutir com a D:retor:a do

Ea:'1co de De:;8nvllv:m�lto

A.K

Se a tese do planeja�nenta Cf_)'110 té-::nic<:l. ind' spensá"
vel. ao desenvolvimento eccnôln' (''-'.' é hoje plenamente
:.ceita, n�\') menJS válida é.li de que as despesas e"etuad!ls
c.::m Cl cdU8adi;) público. constituem um dos mais impQr·
t<mtes investimentos.

PnV.nvestirr,er,to para algu.n:J, lnvestimrnto' básico

parr. outros, o que 'ninguém discuíe é que as despesas rea

ltzadas pelo poder pÚblico no setc!' edueacisnal, represen
tam um fabuloso emprêgo de cs',"itr'l, com re"lex"s i!T''Oor·

t?ntfssirrcs no. futuro d'i comtmh:1ade. Ainda estiio bem
�

presentas" as palê.vrRs d J .Presid8114·e !'<�n""ledy n.� r��en�a

gem que enviJu ao Ccngn'sso
'

em fevereiro de �952: "A

cducr"'ã'" é n5.') só a base, mas �ambt;\'J.I a fôr'çq unifica·

d::rl3. de ncss') sistema democrático de vida - é a mola

propulsora de nessa progresso �,oclal econômico - é a

mais eleva dá expressão de ccnl"Fltr.ta àe n ::ssa so�ie::la'de,
,

enjb�"e(,ci"\""'lo e cDi"'j(1_Urcendo a. vi�"=1 h�·'-r:{:n<:].. Em €ssên

c'f!, é, ao rr�e::mc. taTIlY)o, o ln:üs luc!"q,tivo' L1T,les�'mr:'nto q_ua

a s:.Jried�",ne Tv-de f�z€r' e a mais rica rCGOElpensa que e:a

pede con:erir".
As palavras de grande Prer,id0:ht.e nrrte-flp16Tir!'no ex·

pres�'r'm. f-e:rl (i.lÍvida, o pens?mentó e a vOl'1t�de de todos,

os povos do mundo, de países desenvolvidos e sub-desen .. I

volvidos, pobres e ricos, deste ou L[3Ctl181e hemisfério. A

educcçãq p1jb':c::t ná') pode ser rJescuJ'ac'.3 nem relcg!1da a

r'''nc se:;unclj,riCl d.mtro d-as at':,rid:des do E,3tado mo-

de ....n-: .

.rr�stas (>')n��,ô.err.ções 110F vt:- .}. � n"lr11t.� quando cor(lpa-

:!'?!lOS a ,·tuaráo da educ�ç,�o .pú;)liCa e:n Sant<l. Catarina,
em fins de lD:;O, com a que se :::pre[t;n�:l nos cti<ls atuais.

O qmid�'i) dó 6n::;1.,'10 pl'in' irio a11reS(n�ava se rJa1menj e

r,1prE).�nte:, d;)!J :J3J.OOO cr'.8nças n:) grUDO eLi�!'iG 7-12 Hn'1S,

_VW.DaO 7.1ã:1 t:i:nh?r.1 Ol)Otü,n;d�de de I1'F't-ícul', '! I ,,_-, ..

I f'

rift ') e. �.stia:n escolas, ou entã::> estaTTarn p!'edl.l';.amcnte es·

c81arizade.s. J!:ste deficit somado ao resultante' d::> cresci

mento demogrílfico' até 1965,
.

.sJ.ttngiria cêrca de 200.000

crianças!. I
Hoje todos conhecem e aplaudem o plano de escolari·

zarão de nível primária desenvolvido em Santa Catarina

1)610 governado! C6130 Ramos. Nrcla menos de ':;.300 sa-

1<15 de au:'.a forr.m ccntrut!'das até o c:'a 10 de m?io m':$

sr-do, estcn:)o conclufd2S 1.711, �;endo a g;nmdc maiJria.
. sRl.as rUr2.1S, Destas, 164 estão' ,sendo c::mstruidas com a

participação do Govêrno :B'ederaL

É êste um dos rrlOtivos dos splausos � d"ls ml'lnif�sta·
ções da intGnS8 c:Jrll'lho qlie C3rCrlrl o g07ern:nt":' ca�a

J'inen�e, e:'1 t{:�r]� os re�fmtos· onde se ap,essn';e. Hoie.

r:nB.nd'l es{-á r�1' tel':D'lür::rr o seu :t!�nr.�t(). D,""de _p.firT!l'.>!'

·.]ei,s;_-:: R!"'1110S:" não há cri�nças em S�nta Catarmn, se_

matrfcu'.�. i.101' falta de e<;co1as.
,

.

E por que�el' o povo· catarinense a con'inu;d3de des

ta obi'a administrativa, que não pode par.�t, que não pode
retroceder, que é irreversível, é p()r tudo ist.o aue () n0me

de Ivo Silveira será sufragado, pelo eleitorado consciente,
que é maioria, nas urnas de ou�uhro ·próximo.

C,lçarnfr to
[m r{lmB

as qualídades dos ,dpf,s 00ll"

dídatos, quer ao govêmo e

à E;refeitura, ent�ti2:ou:
"V:vendo sob o ímpérío da
ini elígêncía

.

e do trabalho,
êstes candidatos não têm
falhas morais, pois são va-·

rões dignos de suas f'lmf·
lias e de' seus pares, E sem

düv'da são os cavaleiros
da u-ídez, da honra e

.

da
concõrdía",

.rl'i.lc: Tcrrc5 e11 trevisto :1-

se (;0_11 (; uü�-;.r__a"ur ._;;;;u,o

que· rora' ,]scutldos
SU•• tl;S (la ma.s a!La re1e

�·a._c_a para o "e"c••VO. v ,

menta h.cnwtr�a.l. O Senb.or
\"..Iv � ..... J: ... loa_ÚL· J.t� gelJ.t,lr . ao

bI'llha..lte economista'
........ \,., ...... ""..I.._l·C.S c.u ..U. ;iv .. S : �e

p_ UIi,I' ""S(; uo .c.s" o. A a-

o ........a .• vt: e.l.<.r6_·a, SlHna",a

ti. eXLraonu••a••a (;d.}Ié1.c.ull.
de t.!u,1)L· .. .só, .. ..a. ...u Uv"'v�"

ca,ar..._e•.3i;! c a pL'ê"e.1�d.
de mati::r"as pdl1las fd..: •• -

mente li",uuSl!i·�aJ._·.úd,,\1e.i..), �I.Y
s�l;llram para ,santa' Cata
r .. ii u' l __ gr_.,s.so numa ,rai,e
intensiva de CiéS<;;••�O.Y.i-

Ntst� par!orama, em que
ma.s

eSl:iel�c�al cio que llu.:ca,

......... '.c, S_.lUO maiór agên
ç:âl, üe in �eS\;_iI t:...�u . .lu

L.'as,l, :r:aiLa a ssr �lm ins

�ruír15Lto iu.i.sp· usá'" el .1.1,

�r ação dos recui's�D.'$ q.le
fLa; c:aráo �;_c desenvo.

viménto.

Ap'Js eda entrevista, "

Presidente reuniu-se C01:'1

cs c l'culcs [mance.ros.

';.}'l:i.caçào dr$ reclUsos

.'la r�u' iàn, que teVe úl

gal :-.Q Palácio do Govêr
o Pl' s,cle;:te Garrid�

T:�rr'Os teve
de se�1tir as

co cr� Ue do

op·()r[U.rü'�,a 3

11ec�s.s:daj�s
E:tn.do�

bora � 'çte recolher-me
ao- iar, asstm oomo ,abS lir
teJ:ê!:ses .• pe.rtieUtaros, ests
rei presenté -nás p!'�ças, pa-
1''1 prestigiar o futuro, pre-
Ieit:!iI:"

., .

A VOZ DA SERRA

Elogiando as belezas na

turais de' Jaraguá do Sul,·
o De-outado Fede'l'al Osol
Rêgis� 'lembrou iniciaÚnente
que "O PSD tem suai' ba-

ses 4e .sustentação do 'in
terlor", dizendo. em seguida
que "LORENO MARCATTO
é um homem representatí
vo ,da munícíoto, conhece
dor dos problemas de sua

região". Acrescentando que
"virá avalanche . de votos
de todos

.

os recantos do,

,Estado", Osni Régis falou

as-

O BaT'co de Dese�1Volv:
me�to do Estado, na ora

sião, soI:citou do �enhor
Pr!:'sid ,nte . a elevacão do .

limite
-

de 'crédit.o de Cr$
1,3 bilhões. que lhe t;"'h'l

· sido conced,ido pelo BNDE
e que já estava totalment.l!
utlllzado

Cr$ 2,5' bilhões para sa
'-

Empresas catarinenses
f\Ta IÍlesma reunião; o

Presidente do' BNDE asse

gurou ii 'liberação de' U'11

crédito �'t:l 2,5 bilhões ,·m

moeda nac1o:1al, e US$ ,GOO
mil em moeda tstraIJgeha.,
de conformidade com a, 50

licita.ção encaminhada ·pe
lo Banco do Estado.
ÉSte Crédito que correrá

pór �onta do FIPEME !l<:,C'a

utilizad.o p.el0 BDE no n�
nar:ciamento das emprês,J,s
industriá is do Estado.
Blumerau e Join'ville
ImV\"f'ssiona.m t; Pr{'·side�l,e

Tôdas· as reivi�ld\cações
encamInhadas ..pelo BDE

·

fc-am.· totalmente aceit'its.
Quer pele alto conc�ito qu'.!

goza êste junto �.(j GOvê:-·_
DO F�deral, quer pelas !n'.

pressões que trouxe' o Dr.
darriclo Torr:;'s. (la sua v.fsí
til a Blumerau e Joi'1ville
oT'.de se"tiu a atmosf<>ra.
de prcgre€so e :::e trabalho
a <;omatldár as· ações ct�

todos,
. _',..... --�-_ ... :------:._._-----...,.-.-._�._---_.._-

o programa eSGOlar ca·

tl:l:'jn",nse vai: se desenvol
venC:o com a criarão de
nó;vos estabelecünentos de

ensln:::. DespachandO na Se-
cretly,ia da Equc�,('ão e

1JP-o'l't�'.fa ,'&. Dpsenvo.lv:.'m·�nto·Cu!tuI'n, o G0vern-:td8r CeI· li ..... ....
I

""

S9 Ramos criou o grupo
� _MM.f_·••es�olar do B"Iirro São Crts- _

t6vão, rio municIpio de Cri· ._ciuma. IVO PUBUCA PLATAFORMA
• O deputado. Ivo SUveh'a j� ma!1.dou

• ;,mprimi-r a publicação em que consta a

III! ,mi platafonna de Govêrno e as metas
fJ 'lue deverá atingir ,quando eleito Gover·

, �ador de Sa';ta Catarina. O referido tra-

• �a.lho, fntto de longo$ e pormenorlZad,os
y:tudos sôb� a realidade catarinense,

• ::"1(a o interêsse Jlo candidato em dirigir

_ ,1 sua administtar;ào ao encontro .de to·

-C.
Jss os anseios �c .neressidàdes

,I da terra
� ;:'arriga.verde; a ,exemplo do que fez CeI·

, .30 Ramos a9 inaugurar em SaJ}ta Cataí'j·

f na esta nova e ,�ável forma de bem

governar.
.

Estão s.endo �sperados esta SE.'mana ,.
1 'Parlir)rlo do princípio básico da AD- em FlorUlnópolis, vários representantes ...

J MINISTRAÇÃO PLANll�.JADA. o sr. Ivo da bancada· federal do PSD. O sr O'mi ,

1.d Silveira busca na técnica a s'JJuçã() pal'a Hégis, que aqui se enr:ontra desde cf últi-' _
� os problemas do-Estado. Ao mesmo tem· mo sábado, regressará hoje .mi aniJmr,ã.
, po, convida a todt�5 os catarinense'i a co- a Brasília, ,retom�ndo, a LaJes .no pró- lIlIÍ

'laborarem' na e�ecuçã{) dêsse trabalha, xl:mo fim de' semp.ua. O sr. Joaquim R'l· "

n�ra que Santa' Catarina continue des- mos chegou nà m3IÜlã. de ontem 1. Capi- �
.. "'rutando do, progrt'sso e do desenvolvi· t�: aq\tl devendo :>ermanecer por p�.��os f.t
_. mento em que hoje se enc:mtra. (L,s. O sr. Antómo Gomes de Alm Ida 1.11
" Sendo,. como é, um Jl:"mt'JU perfeita-..prepara-se . para percorrer a �ua T'eg'ão ��
, ,,,ente irmanado com {JS sentiment::!;:, e as em "0"1,-,anha eleItoral dg, c?ndidatura �
, ,"!,u:;;as di} pOl'�illç::io d ... Estado, ô sr. Ivo' Ivo SilveiÍ'a. Outros p.l3.rlamellt9.reS �<;tã'J

t
'Silú,;.r:\ tf';l1. 'I. se". c1'6dib um am��'tl C:}- n.,,,, '1:lf"�'<; p!'Ontt's, G"l} j:l.:'n.siFa, dw:í:mclo �

como melhor encll;upn].lar aquJ chegar nos n_róx\mos di<:Js. 'é

l��!t:'��.·.�·�,?,:, ;,::�;�����,:r·�,��·�.� .�,:�".

�e"" ,,�,.,hp',i;-.·"'1h "e {'(unn
t"'8 .Fr,r!�",c:; 0.E' ràr?es ba·

I1JY'f'�"!"S P.)�tst!"Yl 'I')rn �f,ln
lr. r'�',,1'1'1a. o De1eg."ldo
0"",.,1040 MeiT'�:L nr) 'seí:ltlr1rj
rp. "'''''e'' r) 1111"'l'e1'O exato
c1"s T'efp";r'[as fá">rica.s. S1U1S

produções e preço real de

-.- ----_
..._-......_ •••• -

,__ o

prossegue
( cp.l�rad�J

o Pre'"eita V'.eira da R>

sa continua desenv�lvend)

O r,eu pl:mo de pavhnenh
ção d'i Cidade, tendo auto·

rizajo. a";ora o ca '"3'''''en·

to da Rua Irmã Bemvarda.
E' a v�ges:�:a rua a s.:'r

atl;�J>;ida nelas servl.r(is de

pavl'·"ent.arão da Pre[eítu

".'l Municipal, desde l° de

Fev�reiro.

qU0 faltou completaI), Ave
nida OSImlr Cunha, Aveni·
da Rio Brnnco (trêcho 'da

Ass�mbléia); São Ignácio
de ! oyo1a, São Vicente de

Pa-u!a, José Cândi.do da

Si.lva, Joaquim: COS�H, Pro-

fessor Henrique Brug-
grrlann, Almi:-ant.e L�mego,
Arllcy Vaz Calhdo, r"er.ber·
to Le;'!J, Dib: Mussi. P.adre?
Clex't)ente e Est!'ada de !ta

(:nr.-by (trê:::ho PonLe cemi
tó�'b).

Dess;ts 2'),

�1"'1·i-re�'x.
Cl-e'",('n�p,

H,".nTiqlle
:'�<';�7P5.

13'li'rns; .Avenida S"nta Cá

tar.lna, João CarValho, Ave·'
nida Rio' Branco (trêcho
do Departamento de Saú·
(de) e Eu", Sã, Fr"ncis"o.

·C�mo se vê. ,"lpesar das
di.ficu1d!.'des financeiras ilit·
Giais e da falta de_ equioà
.mentos, em quase oito
l"'lPs<$ (lI.' a-1mj""istra'!ão, a

p�e<! 11",viment.",da : é inega
velmente grande.

11:'''. !\ "e"'<>""'''�/"' e c;"nst-ll-

n�:';·"''7r:_''''''. ""P:', d�s t)'�C;:�p';{"'q tQrnou
, ....... ��. �;2Y"·{ i�'i;'in�-to

�

o· . í.�":' .. ,'n"""lt-e Sin.,,;f;n .... H�rr) o

dt� 01lQ S qá�..
- tt:·��b21110. ç1�) ��tqn1 ·P1·p.fci.to.

f) Mare-

,.
"-, Es}§. 'J c"n ?n ;m8�to. os'

�·alr��A.n12')"' r�:"! r-'n,s rL��.:) P,:, ti: _.,(;P ;::,p.r·'en�-.:")

cÜ:asCoutinho

-,

'Se fqhr'r-a0i"O. Nih\. e,.,d"'r.l'!
·�;';nct(l à" . n�p,f('lHll�"S !"'lu·

n.ldna.is d0
-

ERt'1do. c.i"cu·

lar que sorão resn.�ndid",s
1')elos '

. chef'es ri.e Pox9cuti··

,roS. nnn" ievan'b,j,.,éht;o pt!
la primeira yez feito em

Sant,a CataTína. Com ésta

medIda, visa. o Delegado
Regional do órgão contro

J8dor de preços" � unifor

miz<>e'\'o de 1')tef'!OS em fun

ção da qmtlidade do pro
duto. Os orefeftos eas co

mum'oS catarinenses eleverão

acrescenta, além do míme-

1'0 de f9.bricas' de; ral'!ões
hill?nceBdns, su" ,1ocaUz"l

rão e seus respectivos pre

('os.

adiadasi-OS-eleiçoes- no
-s�ndicato [OS Jornalistas

"' .. _! ·prop� ...e sôbre a8

ObMS ádm.i,Wstràt1vas de
�lsO �amqs.' 'acen�
ter re8ssúrhic1o Santa' Cata·

_",l�. ,,"LJ. J,JJsJ.çãp'· de '}.ide

rança educacional no Bra

sil, tocante ao ensino' prí
mário. E conclui, �do:
-' "IVO SILVEIRA dará

Paz, segurança' e trabalho".

discurso, que "encerrou' , os

trabalhos, foi de excepeíe
lllIol equílfbríe, :ponderou
que loiS .disclpliM partidá
ria é verecli6ta de sucesso;',
e que' atenderá "quer o se

tor urbano ou rural", pois
sUa vontade é a de "tmbtt.
lhar, realizar,' servir".' A�
sim Jars1nlá, com o

.

,"slãÓ
de reu btrié Central lo�do,

, ':

t) DISCURSO DE· IVO

SILVE�

Magnlficamente. aplaUdi·
do, iniciou' o CIlndidato
Ivo Silveira, seu. brilhante
dísourso, dízendo não tra
zer consigo nenhum com

promisso, a não ser '0 de
servir'Santa Catarina. Pon

derou, posteriormente, . �er
conhecúnento dos probl�
mas catarírrenses, afirman
do não ser "um .estra�o à

administração", enumeran
do '!l Série de 'trabalhos que
efetuou, em especial -na

,

Assembléía Legislativà. do
Est51do: Disse Ivo BUveira,
antes de finalizar: ,

- '"J!:
me 1 propósito fazer uma

campanha elevada, par�

res:;>eitar a tradição poli,
tica càtarinense". Cem roa.
p�ito·., áo murii,cfpio, asse��"
rou qtJ.e iria. tratar com .

carinho' d<i constrm;ão'� 'da
esttada CORUPA-JARAGtrA.·
Comá se vê; o discursO do·

candidato pessedista ao go.
vêrnc, teve' ampla re�X'
cussãO.. '.

.

De acõrdo com a deter

míuação do Mínístér.o do
TrábaL'lo, .

foram adiadas
pata o dia 14 de agôsto do

corrente anO as ele�Gões
no Sindicato dos Jcmalis

tàs Profissionais de . Santa
. qatarina tendo em vista
que no prazo'. pum regis·
tI'O de cha:l,l8S, que se en

cerrou no último sábado
nenhuma foi re�ístr"da.. O

pre�iqente ':Adão Mfranda
em declarações a "O ESTA·

00" disse qUE} é pensa·

mento dos' homens de i.m·
prensa

. de Santa Datarina

o CA�'1l·fll.�T() DE
·.JARAGUÁ

.

'�presentar chapa úni.ca .vi-'
.\ sando o preenchimento dos
'. carg-o� da Diretoria.

-�Celso Atende 'Reiv:ndrcaç-Ões--
de 'An.ronrm�ca·

. o depu;taào .loão- Bérto- , 'o's/ rnnhC;es de cruzeiros,
li prestou i!'formaçóes \ através da Secretaria ela
reportagem sôbre gestões Vlacão e, Obras p1iblrC:li.S,
realiza -as conjuntam.f:nte l�'�-:za.do pelo Prefeito

por êle e p:!10 Pr.efeito de Lauro Pamplo"'a, 1111 recu

t\p.;]'o"õmiea� sr. Lalf!'(j" p' raçáç de boéiros,por..ti
Pamp19Fa, da qual res�11- lhóes e ciuJras obras; o;ão
t!tram dHrersas providétl.., ê<ses aiém de o'utros,

.

be-
cias detl.mniradas peio r . .,fíolÓS adiT'"istrativo.s
Gaverpa,c:or Celso Ramos; carr�a:d6s para aquela co

Em favor; daquele �úmici- muna. D'eye-se .acrescentar

pio. a v'êrda. de .tratorfs a agn-
Eis umà, súmula déss!l3 CUltOl:PS locais, pelo pre�o

p1'�'�!jêuc'a� ,.dQ _malar
.

�t.. "e CÍ'S�OI' como. forma de
ca�ce p'l.l'a a população (>st(mulo.à. p!'Odução.
local. O Prefeito Lau�'o P.\m-

, pIo"a e o. deputadO JJão

BértoH es�áo absolutamel1-
t.e convercidos de que .. o

sr. Ivo' Silveira, ,no gover
no, continuará· assistindo
as' rntt�Hp\cs do Vale do

Ítaiàí, rjroporc!onando-lhés
melh(!'Jre,s condições pa:�a
desenvolvimento.

Irrigação,atrav�s
.

do' DC
p:Hiame!-:to ,Estadual 'de
Obras de SaIll;:an.ent,v!e
ár;:ia' de cultivei (e arrozais;
empréstimo Qe' quatro m,
lhõ2s e quinhentos mU 'cru-

'

zeiros . concedido pelo Ban
co cio E::tadQ; auxí!i.J ',de.
,,--- - �,,"-- - --- '-._:�

A, 5EMlI NA no.tANutOATO '.'�
.

"', t
., ,', '_ ': �.

_ ;:. 'l�, ! �
.

�';' •• 1 :.. �- ..�lIj.
Ivo SUveir'l m6vi.rhent'0u;$êCn� !I�n,�i#t���u§;passou ê�S;

vários pontos dQ Estado de Santa ,Catarina.. ',,"
,

Sçg,_llida-fei�, presente .ii. cidade ,rl;e Blúmenau ,part�·
c;ipou do ato .de à.ssinatúfa·de.�n"r.ênIo ehÚe o Estedo é.,n;

União, pára estudos da cúnitrução . da tJsina ,do Carioaá.
Qllinta-fétra, o caticlldato à. suoossãÓ govemament8i·

e.'5teve em Chapecó, olide assistiu à instalação da agência
do B.D.E.' e tomou parte em concentrações políticas nas

'dd'ldes de São MigÚel d'Oeste e Palmitos, além de um

coX!tato com os correligionários, de MandaI,
.

São Carlos,
Caibi, De;;«:-anso, Aguas de Chapec6, Ca.'tambú do Sul e

Dom José.

À noite de sábado, em comp:mhla do deputado Dib

Cherem, Ivo .avistou-se com o deputada D')utel de Andra

de, presIdente da 'secção ca�rinense do 'PTB, parlamenta.·
I res e Oti.tros, elementos ligad6s àquele partidO.

Já às primeiras horas da manhã de d'Jmingo, Ivo Sil·.
"eira seguia para' a vi'3ita às dda�\es de Jaraguá do Sul,
l\f2.�sa;:anduba, Guaramlrlm e SC�1roeder.

"" -......
. ... ' ...1;1........ .. ... ...

a SU� administtaç�o, no .equacionament� •
:�::UilO que de SI exign- Santa C,atan.•

A sua 'Plataforma de Govêrno, oue já ,
nos próximos dia.. estárá nas má' s de.
todos os catarlnenses, é mais quI': uma'"

�énsagem . de trabalho: é uma' mensage:')1 •
de fé e ,d.e confiança, de quem está segu-·.
ro de que Santa Catarina está. por exigir ....
a .continuação histórica de uma obra in· "

vulgar, cujo processo ,!lão, há de reverter,'
à dúvida e .ao

\ alhcilÍmento. .

.

..
Assumindo agora' a

'

resp�nsaM1idade '"
da sua rlataforma 'o sr.' Iv!) Silvei" tem',
(liante de sí o rec!1nhecim,ento público de •
que, com, êle, o Govêrno do Estado con· ,

tiriuar� em boas ,mãos.·
. •

•
•

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

,

DEP1:JTADOS FEDERAIS..
.' 1·

COMITIVA

ce..ndidato Ivo Silv��, Oi
. deputados IVQ Montenégi-p,
D1'b Coerem.-' Leélan 810-

.

winski; .Armendo
.

cs.u, .Ab�l .

AyUa dos Sa�tqs�. Walçle-
.
mar Salles, o ,Dr.. Zany,
qOl'21aga e o lomalísta.Pé
rícles Prade.

Fiz�ram 'narte d� "(1!arn
V8na .da v:tt6ria", além' do

o
Florlanópoli�, (Terça-Feira), 13 de Julho. de 1965

�

.

__ .. -L__�_ .. _'_ ---_

D.E.R. 'Muda Wnerário da Unha
Nova Veneza - Criciuma

.Resolução da Divisão Es- às 14 horas, e de Itajal, às

pec'alizada de Transportes 7,30;
Col:tivos, do D.E.R.,. auto- À Emprêsa ExprESSO La
riza a Emprêsa Auto-Via- ;ge,s-F'lorial,6poll:o;, tamb�!li
ção São'. Cristóvão 8. A, a llara alteraçã.o de horáriO
intldar, O· itlnéhírio da H- 'de. saida (elas 5,30 para 5'
riha que exPlora entre J.S horas, de La�es);

.

cida
.

es de Cricluma e No- À
-

. Em�rp,�a Rpunir'las
.

va Veneza, 'pàssando . pOi' Ltda., a prolone-ar sua !i-.
Sá.o Bento Baixo, devendo )'lha p ... tre Cacgnor e Le
alt.erar o horário de par-

" bon Régis até Santa Ccci-'
tida, das 15 para as 16 hs. lia.
Outras medids.s duqUf'ie

'órgão concedem maIs as

.
seguintes autorizações: à

E!mprêsa A.uto-V:ação Co.-·
.tarinense S. A., para n1("

diffj::ar o horário de S\lll

linha entre São Francis':,,)
do Sul. e '!tajal, ,pâSSap.\Io
a sair da primeira cida.ie

De outra, parte, foi inde
fErida ti. solicitação da Effi

presa de '1'ransportes 60-
letivo's Sá'o ,Marcos, que
desejava extender sua. li,.
nha municipal entre en
ciuma e l{'io Maina· até ,a
localidade de Scavaragio.

-------------�_. -_ ..._---......._-

Jaraguá, Terá Rede de. Abaste·

lÍú'orm.ação do 14') D(�
trito Federal de Obras de

'

Sa.neamentõ, �om sede em

Florianópolis, dá conta de

que se acha aberta a coo

cor:ênCia administr�tiva' pa
ra .'. execução de levanta-

.nto topográf�cO ,semi-'
C<'1.d':\<;::rnl e projeto 'execu

tiv;) da 'rêde de abasteci·
mento d'água de . Jara�
do �ul. Será realizada

.
dia

3Q, às 16 horas, na sede.'da
qu�le Distrito,' à. rol!. JJul
cão Viana.

---..- ---

E' ! ·

.

� A

ngenile:rO kg-roncrno:
fO�;CI �RSO PELO D�;SP

Oe; Dele�adO do !APl, sr.

Ewaldo
. Moss�nqd toro

nau oúb'i.GO '. ({Ue nela" !>i;,i·
sã:ó' de . �elé�ãó d,.; DASP,
se 'F!ncontram abertas na

�eíel!,acIa d� autàrquiíl, 2°
andar do :re-difícl0 'lPÀS,E,'

as mscrlcões para' os eon-:
cursos da engenheiro-alti:_ô
�w9i i�Mf)��inánQ'l do, '.Mi
iltsr,ê,tib : ; \ hã i ;. ��rl�lfuta.

. àr�Cr àt� Ô dia 30.' H6Fárlb
dá atendimento: das 8 às
11.

._---._".

CONfORSO DE QUAD'RINHAS
Na política atual
Sobe quem tem w.llor
De Presidente da Asseinbl�ia
Ivo. irá a Governador

Praqneca
--x-.....

o voto é um dever

Que todos temos a consagrar.
Ivo Silveira no poder
Santa Catarina vai Vibrar.

Quinta

piáladas
PAULUS PúBLIO

Recebemos a seguinte .carta de Xanxerê:
"Prezado Paulus Públio: ,,"
Tendo. lido e gostàdo �s "Pialadas"� . embora. "O

Estado" chegue aquí cOm algum atraso.

Recebemos ontem a visita do candidato !lessedis
ta ad j;'ovêrno do Estado, Sr. Ivo Silveira. Quefo coit:

.
fessar que gostamos do jeitão dêle..� um homem sim

I pIes, objetivo,' inteligente e .bom de di;scurso. �Fala
muito bem.
Não sou �quêles ,que desmerecem os candIdatos

dos outros partidos. O Antonio Carlos é., muito bonzi
nho. .. mas' seI lá! Acho que ê� é bom pra ser 'sena

dor. É homem de gabinete. Homem de Brasília e Rio
.

de Janeiro.
fi

A recepção ao candidato Ivo Silveira foi daqU&
lãs. Havia mais de 80 carros t>sperarido por êle e' ,jun
,tou gente que não act',bava' mll<is.

O deputado Ivo SUveirá é li nosSo homem. Não

,podemos entregar a grande obra do' goveruador ,QllsO
Ramos' para' a oposiçí'i,o, que hão reconhece o qo,ánto
êste homem tem feito por Sllllta Catarina:

-

Com IVO para a ·vitória. Dil>pollha' dós' amigos do
oeste e continue "piahli1d'o".

Um abraço do
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




