
Depois· d
:ontrol·a

e sangrentos
· s·ituação

QUITO, '14 OE) - A, si- '

tuação

POlftira
do Equa

dor entrou er período de
.

crise, .ante os graves acon
tecimentos qu 'ocorreram
em Quito c G�afaqui1, com
saldos sangrerltos.. hão se

podendo determinar qual
mi ser o

-

fiIlal da situa-
� , s

ção. Até agora, há vá-ias,
no rtos e numerosos feri
(.:08 em ambas as cidades.
roi decretado o toque de
recolhimento Guaíaquíl, ,J3,

partir das 21 horas.

Ó cornércío mantem suas

portas fechadas, Foralll

suspensas também a8 o,.tl

"idades esboláres.:

,Numerosas personaüds
des forahi l?r�1? .nas últi
mas horas. Vál'iol'l dirIgerr

. tes políticos i:ontinu�m
sendo expulsos do país. Pó!

fech�do O �jotnal - El 1'ien1-
po.
A Junta Militar adver

tiu esta tarde,
. que usará

de todos os meios neces

sãr'os 'para
.

manter a
.

01'

dern. Continua em vigor o

toque de recolher, que é

soado as 21 horas.
F�)Dtes oficiais revelaram

que lias pró��a�" horas,
poderá ser decretado .0 es

tado, de sitio em tecto
.

'ó

EXÉllP;rrri) nfmPA
; GU1\IAQUI�

.

",.

QUITO. 14 <OE) - Rei-:
na grande tensão 'no Equa

dor: agravada' por maníres
tnoões e sangrentos distúr
bios provocados· por ele

�entos quo reclamam o

fim do período militar no

Governo.'
. O Exército assumiu o

contrõle de Guaiaquil. 'As

tropas, combateram duran-

território equatoriano.
-

'

.

COMO COMEÇOU

GUAIAQUIL. 14 (OE)
Um morte e vários feri-

•

dos. alguns
-

dêles em
.

esta-

do l!raVe, é o trágico ba

lanço ,
dos . distúrbios origi

nados por choques entro
té � 5 horas com civis ar

mados de pedras e' ,tijolos,
---_----:----- - ---_,....---

:-( �

Rccehenws: i(lêvamos ao conbecim�nto dos nos-

sos leitores, -a ,P:tocl!lin.açãu lançada pelo MO'vimen·

to "l\'Iocillade e nq�oCraciit Pré Ivo Silveira", com

posto por jovens de Santa' Calarinà ��:�ptos �Ia c�n
didatura -do l'J'ésidentc da Asserublêia l.egls1atlJ.va
ao Govêrno do Estado.:

. "

"PROCLAl\UÇAO

Os joyens catarinenses que compíkm O' l\'Iovi

me�lto "}lOCIDADE E DZl\'IOCRACB. mó IVO
.

SH,VEIRA", con"ictamente comparecem perante o

pCYU. �i�,ües de sua posição frente a· uma candida"

tura de larga eXlliessão eleitoral. A escolha dêste
.

Deputado ilustre, foi motivada pela cOllfiall,,?3 que
"

os moços têm no político dI' 3(bniravel vis�() adnú-

11lstl'ativa e na crença de que saberá conduzir 110S'

so Estado às grantles cohquistas.
'

Os jcvcns catarincnses: que ti\'eram cin CELSO

RAl\'íOS um raro exemplo de honestidade e ponde
ração" sabem que ao escolher 'IV,O SILVEIRA, ru10

somaram apenas suas eloqüentes qualidades mo

rais, mas, acima de tudo, seus recursos de hábil trio

H'uno, seu tempe,"amcl1to sereno, sua 'enérgica dis

po'§jç�o .

ante às adversidades, seu rac.iocúuo eficien·
'

te ao resolver expl'cssivos problemas.' _

Os jOWllS caiarinenses, de. todos os mwücípios,
qner das zoÍlas rurais ou urbMlas, e11contram-sc

dispostos a sufragar o nome de um ci�adão, cuja
vida é sl11,ônÍlllo de modéstia, simplicidade, traba

UlO, intcJig'ência e equiljbrio cmocio'lal.
Os .jnvells catarillellses, responsáveis por esta _

. alta decifião, sentem·se felizes cOln a -oportunidade
de ter encontrado em IVO SILVEIR!\ () candidato

ideal, o político cónscieute, o "homem de inumerá-

veis .1rtudes cívicas.
.

E assim, por ser a candidatura IVO SILVEIRA,
JlJ'oduto das mais le�ítilllas .aspiraf.�ões populares,
têm os j'wcns catarinenses o Que ar1!Ument;!.r em

praçá pública; certos de uma escolha VITORIOSAl')

I
J
I

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

o TJ:.:MPO tMeleototótdco)
Smtese do Ho�etlm _Geometeor')ló�c(l. de A. SEIXft.S
NF�TTC váEcta lIté &8 23,18 11s. do dIa 14 de julho de 196i>

p.n,ENTE F:"?,IA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉ
I:r�A: 1028,S miilbares; TEMPERATURA MÉD"IA: 15.70 Cen

" 1#f,rB çJO_ê.:/W;:q�@� .. �];<-:;�}� ':pV:,\ )\fJWI l�:', 8{L). q_ii; PLUV_IO-
- -"

�����.��(�nfi.·�'�· ,t/��?, .;l}ln�.�;.�,. N.e,�at::,i:,·

a
éstuaantes I') elementos' do
povo em Guã.}aquil.
Tado ocorreu quando os

primeiros , realizavam. ma

nííestações em díversos se

tor,,� da
.

cidade, pedíndo a

entrega do poder' à. um ci
vil. .'á convocaçêo de cone
tituÍllte. o ao '>mesmo tem:
po protestando contra

.

á
expulsão de polí«�ós equa
torianos que se encontram
no- Paraguai.'

'

A Polícia fez uso de

bombas de. gás lacrimogê
neo a realizou disparos
para o • ar. Os rnanífestan-

. tes díspersasam-se do; lo
cá!", e reuniam-se em, segui•
da em outr0,," ' .:

'c::>1U0 ' os a�oÍ1teêlmentos
tornavam proporções perí
gosss com -destruíção: de
veículosrÓ: assaltos 'a casas
comerciais perpet radós . por
margínaís infiltradb", entre

os' n,gni�est2.ntes, as' auto
rtdades determínaram o

emprêgo de tropas do Exér
cito, que 'co�l$guirani res

tabelecer ' a :' ô,fcl,mu na

maior parte 'cl:à� cidade.

dencias.

Julião Não
Vai Bem
,Rio, H (OE) O e::-

deputa -:'0' Francisco Julião
vai ser removido para ou

tra priSão millta-r, em vit
tude .

de. seu precario esca

do de saúde. A infor�lla
ção, fOl prestada pelo ad
vogado Sobral Pinto, após'
encontro qite manteve com

o chefe do Estado Maior
do I. Exército.

.�--------------

',_

19J5 -- 13 ]falo � 1965

-,-x- f-
I

'J!,'

bém o sr.
-

Dênio Nogu6Íi:i,
PresiciEnte do Baneo n ..",

t;ral é aguardadO em Belo

HOl'Ízonte. r'vial1t2rá co,. _"'c

tos com autoridades fede

rais (me estudam o c:\so

da l\l;nnesmann e últimar

provicléncias com rela�ão
ao mercado paralelo visan

do proteger intcrêssrs, dos

'pequenoS il1v,estidorcs,
.Nn\o,

.

l���ãn,daJo
'. ,

RIO, 14 (OE) � Depoís
do' ·escândalo. da Manns�

mann, surg,e agora' úôva

estouro, desta V,E'iI (ó'nvol
vendo a economia de gente
humilde.

A CcoDeratlva de BaÍ1co
ch� GrâUto Itabira onde de·

• •

", l
�

. verü� çst;1r guardado o' li-

nlleir-ÇJ .do
. çonlwcido ea r

nCt' I<'artura; que promet.e

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

com o Afastil'mer1fO

de Hálio perde um bom Góvernador

•

.'
"

o
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D I R E 'I' O R G E R E N T .':
. !)omin�.·'" P�rnlU1(lf.'S de Aql1ino

R�!eriJ:ldo-se ao afu:':1taw.en
t�) da' C:1nclidnturu' ,IIt'li(>
de, Almoida, O, l',,18:re(!h�1l
Lott cisu seus ,pesaDI!'s à

Guanabara"
.

pois
,<

Exérc-ito
uelequ!l

'X:;l.

Um drs dC}Joshancs �la

Coopcrntlva (lissc receber

L1!11 cheque �- e 'um milhão

que nào tinha tundos. on

de r.cou revelado o liOVO

estouro da praça,

,

Os dlretcrés da CGDl!Ja-
11111a que deveriam ter em

ca:xa pejo menm G llilhõr,

de cai"net" fartúra, já t:p_-:
viam sumiclo. O ma'or rcf'

ponsáv'el e�tá s�nd\.) apoll-
tado e procurado pc!,a f,,·

líciu. Tr�ta-se elo cidad�:�ü
Peter Kclll1un. qUe' é auto!'

do livro chamado BRASIL

.1

Miss 'Brasil
Vai Amanhã

)1E1O S}!�CVLO
UDERANDO ' A
OOAIMPRENSA
CATARI�ENSE'

i.P_UU\ l�HL'iGIP�-,).."'l'l!:S
onde _�jjl';l�a qu:::'. i10 B�;�,-,
1>1], tu. o iS_c t',Cl:ioÚ'O C0111 UiU.

;}��,t .i1ff!G���h�,ir\f!���p� t: ;_ihlí1:".:� -,

(1 Ba,:('o Cn1(r�\l "ela r.é-

pública ontem mesmo in-

terveío n�."'Cü�P€l'dt,jV[L 08

Crédito ttabíra :l p"L\' �o de:
um dos díretóres
belccimento.
Por outro la�:l"

dente do·, Ba\�co
J lnes.i
Cí',-j ral,

senhor I)enio NUS:'l,:,jfa f;\.lC
,via,iou para Bl'IO EO:'i;:<-'l�-
1e. estará hcje cm Brn.sl
La. pl·oCI:l"nlldo un1 esque
ma a se.!' l'sado pela unii3,o

pa"a soiuclor,ar o problema
do mercüdo para!elo e p1 ')

tegel' os peq'l,le.nc.s invbstl
dores.

'linha Dura" Contra Aragão
paisrs, tendo a frente exi
lados bra ';]tiros, a chama-'
da ',linha dura (a M:l1'i

nha", colocou-sc c:unLrn a.

concessão de salvo-condu
to .'1n ex-comandante' dos
Fuzilei ros Navais,

-'�-"---'" =======:===

Falta do Registro de Chaoas Provoca
, .

Adiàm(�nto das Eieiçõ1es rio Sindicato
dos JornaHsfas

AlÍl'io- Bossle vai encabeçar
a outta cbapa.

IUO, 14 (OE) -'- O Ma-
rechal Teixeira 'LoU, 1'C- ,

comemlclI aos flue pensa1il
;au\;aJ_' .su� cn,ncl.iciatura :1,C

GoY�.rnu· 'da' ·Cluan:lho.c�l.

qüe se ef,�aeçall1 ele S(,,:

pois
, ";/. ,'-.; �

RIO, 14 mEl - Por tc

mor que uma -vez fora (n

pais, o f'x-almi 'unte Cân-
dido Aragão pa.;,;;e a trs,

balhnr. como "cabeça de
ponte" ào 11lo\"iménto de

ramificações em diversos

l<�orai1l. adia.elas pura .[ J:
ele agôsto, conforme noti

c1al1108, as eJC'içõed 110 Sin-
- dlcato elos Jül'uaJistas PI'{)

fi.ssibnais de SQnta Cata
riria. fi trun:,fcn:'ncia do
plcI�o tornou-se imperiosa
,elll virtude. ele llcnhull1U
ehapa ter sido reg;iI:lÚ'uda
ate sá;bado, úlLimo dia do
prazo_ legal pa�a que as

eJei�'ões sc realizassem dia
17 do .correl1t(l

r:

CrS :�U

SAlGON, . 14 (OE)
Guerrilheiros comúnistas
atacaram hoje a Base de

Deu-Roa há 24 kms. d,e Sai

gon" em ousada demonstra·

,çâo de coragem, destinada

RIO, 14 (OE) � Ficou ri. impressionar os 2.900

adiado para depois
<

de S,-
� homens, da' I' Divisão de

l'tlanhã, o embarqÚe de Infantaria dos Estado� UlU·

Miss Brasil 65, para os Es--: dos, qu� acabavam de dc-

tados Uniqos ALntzo na l5emb.lltcar no �ietl1am d?
expedição de pas:')a-porte Sgl. Os' comunIstas, reah

por parte do' DOPS. atra- zaram ataque-relârppago de

. zou o embarque de Maria ct1rta duração. Não bo'uve

R-tlquel.
.

baixas entre os govema
mentais_ Da- parte dos ata-

--;----------

mOll ainda que' nas ações
morreram 5 fuzileiros e

ou":ros 17 ficaram feridos.

Ao mesmo tempo oito Cf.l

cas bombardeiro lançaram
21 toneladas de bon�bas
sôbre uma pàrte, de um de

PÓS!to de SonIá há 190 kms,

ao noroeste de Hanoi. 90%

das instaiações foram des

truidas.
'

OUTROS ATAQUES

Pkhefti, e�, lõ,Q�S LOTI: Guanabara
Com a ílnahdade de' Y1-

,sitar repartições que e�é
clltam programas estaduais
de �grjcl,llt?ra, i11icia via

gem 110 'dia catorze o ç1r.
Antônio Pichetti. Secrctú

rip da Ag;'jcultura, visitaIl
do os municípl0S de Bom

RetirO, IJrubicí: São J08,

quiÚl, ,Lagês;', S$.Q .p�sé. dU
_" ....

-'
• "�o:

-

.j_:.�"\.
- -/:�.::

CEJ:+"itÇJ, Al1itá (fai\ibaldi e
." ',;.. .

.-'�;�i'l�'?�S 6a1":1-

norte-americana, chegaram
hoje e tomaram POSÜ)ÜO
em tôrno da base de Ben-

('onfcri:nci<J, Interamcríca na

Muít os rl1!Lqjj'(?qOrfq� �'1gn
sioeram f'Pcoí\'/i:n'ffl(-ifc ;;":\
real1zn(�ilo i çja reunião, no

momento em que a' Orga
mzacào está divídída em

tôrno elo problema domi-

nícano.

Todavia, torna-se ímpr«
vável qualquer adíamen!o,
tendo em visto. a posiçüo
intransigente' do Brasjl,

çue é pela efetivação da
reunião na data fixada
CIDADE DO l\1fT"XICO -

14 (OE) - O Secretário 'de

Relações Exteriores, do :Mé

xico, d.eclarou que seu' país
proporá na Conferência
Interame.ricana a realizul'
f'C em agõsto 1"0 Rio ele

Janeiro, o estabclf'clmc.nto
(k um progrfl.:na in't8rumc
ricano ele u liuH'!1tci:s. E):p'_l-,
COU que o fundo pcrmiLlrL1
au,,,jJia r' qualquer P[�js ela

rpgift0�. qne vl('tit-ic' n sofrer
Uma situação de emcrgón"
cia.

-BraSM"Ú'OS Captura.dos

SAN DOMlNGOS, 11

cunes captl1rarn.m f:OjS Eol
dacll)s bl',asilcir0:" rin r.(,!'1-

til1gentc lntcrn:llrl':e\mo. e1l:

Paz, q1JC se c!'c'onLravD.m
'na zona CIo Cd. CaUlmino,
Os militares, ll.PÓ::; algu11s
minutos el.c detençi\u, _[o

]':lj'1 liberados pelos 'rebel
des.

. ---------,

/

CAUL na Campanha de IVO
No. discurso de Jaragliá

do foiul, ',O' deputado Arman.
do Cam afirmou: Ivo Sil.
veit:a pode harmoni.-r as

ger:tções que estão d,i.scor.

Depois, cm l\'[assaralldu.
ba' ".Quando Cdso Ramos

,descer, 'glorifidado, a esca

dal'ia,
.

(10 ]'alácio do Govêr·
dando. Tem pam l1�lS a no>� lvo SÜveim 11 tel'ã'

. 'il'ncía. collli!la "m III'· bJ-dll p·_'['·t "lor'u''l·C····]< "'''
o ·SI. t'\d6.,o:' ,., UI' � U. �'-';t

caAeHdtttJ:à " "'. ,1l�OS .ue aüüüaúe ]>l"l'iscsuíl11t"llío· de
'"-

',,,,' ;. -pti".jMlJ,ó..t,.,--, 'v lJi!rií, uu atlilji!ill;tI�çáo ��,",hVtgi'..

"i_" �:k> {�,;'��::\J,��:#'i�Rf� ,������� !$-tó.rJZ,�'·"
,- ','

, (4tíl;li��t���i�jE'i'"

evolucionista da mocidade

que é"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OSVALDO MELO

VOLTAM OS DISCO&;

VOADORES

.Já haviamos esquecido .esses. viajores notur-

110'S e silencíosos que' percorrem o' espaço ora

�m marcha lenta COUlO a observarém o que

se passa ao redor, oi'a em' disparada para de

saparecerem e de novo 'vQltarcm ii repetir
suas estranhas evoluções.

• APARIÇÕES EM

VARIOS PAn�ES

NA I�GLATERRA

E 'FRANÇA

Em Warninstcr, os discos f�rllw. vistos e ob
servados por muiti). gente.

'

Na França, em Valensole, que também entrou

no 1'01 das ,peslious que foram surpreendidas
com os misteriosos .rl�,,(',IlI;. a imprensa publi·
ca informes impressionantes.

. :,5. -it!�Sf�ftr�
AINDA NA

ARGENTINA
'.J

,::'

"Desesete pessoas viram e observaram oab·

jéto - disse o Teneu;'e Perisse e entr3 eles,

-"; vários- oficiais chilenos.
A imprensa de f3uenos·Aires, ao d;Vl.:�·�::r Cm

manchetes o acontech-:1ento, fez é,,�'l p�l'gunta
que está em todos:
- QUEM S.\O 1::1... ,,-."; E O QUE QUEREM?
E aí, fica a pergunta i'.PL> come!1tários.

E eu faço outra pól;,.ul.ta: "Será que Deus.

entre tantos e tantos· mundos semeados no

Universo, escolhesse �úmente, eX,clllsiY\'lmente
a:.Terra, êste nosso' pequt;tliss.imo planeta, 1

I''1 povoa·lo de seres mteligentes?

.--------�--���----------------

Juízo de DireitO! da
Comarca de São José

dos ao norte, medindo 50

'mett� em terras de ,Ber
nardino Fulgêncio Vaz; ex

tl'em:íWldo pelo oeste, medin
do' 50 metros com terr�s de

'Valmir Martins e pelo les

te, COI.U igual metrag_em-
em. terras de Bernardino.
Fulgêncio' Vàz, situado. .iI.
rua ,João, G.rumiché, nesta

Ci :;ade. E para que cheg'ue
.

ao éonhecimento de t()OOS

e ninguém alegue ignorâri
da, mandou o !\11M. Juiz de

Dü'éito expedir ,o prescllt.e
edital qllc 'será públicO! na·

fonua (la lei e ,ü.uxado no

lug'ar de -cosiwne,
.

afim de

que todos , tluerendo, can.
testem o pedido no prazo
da lei. Dado e !)assado nes
ta cBade ele São José, aos
seis dias do inês' de julho
de lllil novece�tos e SC-$cn

t.a: e cinco. Eu, (Arnaldo
M, de Souza), Escrivão a

datilografei e subscrevo,

_

",. ·"'_'Wi.re;at"'l
Jaymor Guimarães Collat:o

.Ttliz de Direito
15-7-65

Edital de· citação I COQl

o PI'azo de trinta' dias '.

O Dr. Jaymor Guimarães

Collaço, Juiz ·de Direito' da

Comarca ele São .Jo5\é, Es·

,tado de Santa Catal'ina. na

forma da Lei, ,etc,
.

Faz satJcr a todos qllC I)

presente edita! virem ou

dêle conhecimento tivcl'cm

que, 'lwr parte de .João COlo
reia·8obünho 1;<Jmbém co ..

nhecido por João Neves

Correia" bl'asileiro, casadto,
comet'ciante, residen:t'e nes

ta Cidad.e, foi requeddo na

Açã,o de Usuc\R:pti\o nO.

103/65, que se prQcessa por
êste Juízo e pelo. Cartól'Ío
do Civel desta Comarca, o

domínio (lo imQv�l a seguit'
descrito: UnI! terreno com

a área de 450, metros qna�
dl'ados e as seguintes con

fronta��ões: frentes ao sul

�om. à rua João ·Grumi�hé
onde mede 9 metros; fun-

AIlUgõ de
_��_�_�_ ... _� _., ._. . � .. ,._�.� ...... - .. �_.r2..._......... ,�......_ ...... '-�<"<,..,..__"'".._..."'*" ... ,_. ...... , ... �""->�_,:..:.:.o.".. �...... ,�L«>_.."'.�......... ...,__..._..._ .
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F'l(Jrial�óóoliS .. :l5-7-65
.._--_._-_ .._-_.__._�, ...__ . ---"_'-�

ram 'J INSTlTUTCl DF

'()T)L1.TI�j\ ClB�M\NJ('A. p'

ra r.e�f'r·;:�lvc!.· ,) sr.�lti:1Le

"FAZEM ANOS HOJE

Srs, Paulo e .JoeI Lallge
,Registramos, .com prazer, no ('ia de hoje, a passagem

de mais um aniversário, nataUcj(J dos srs. Paulo Lange,
Gcronte da Filial da FÜ'ina Figu'!.1r'1s S. A., ·nesta Canil:ll

.
.

e .Tou! Limge, Diretor·Presidente (tos Estaleiros Arataca

S. A, os ilustres aniversariantes, nossos prezados amigos
e pessoas que desfrutam de grandes amiz'l.des em os nos·

SOS' meios sociais. são ·êles, filhos do nosso estimado'

a.migo sr_ "Í,Valter Lang� f�cionário apose!'ltado· tio Ban

co do Brasil € assíd1,lo dolabqra<;l.lr; ctest;:t .fôlli�, áom, sm
conceituada, coluna dominical "ACONTECEU SIi\l!".··

Ao fazermos o registro, associamo·nos às manifesta·
ções de aprêço e estima: que por certo, rec.eberão no dia

de hoje, por tão, '1uspicioso acontecimento, com votos de

muitas
.

felicidades
\

extensívas ao<;. seus familiares.

O coptfl.to de culturas po pl'ogr-'a-ma:,
'de 'acarretar situações, in- 10. - romentar inter

desejáveis, quando seus po uámhio dl�ltura.I entre 'Bra
vos 'falam diferentes Iír;- sil, Alemanha e demais pai
gU8S- e simultânea ou suoes ses de 1inguas germânícas ;

srvamente "C' radínam e.n 20. - cooperar 110S empte
um deterrnmado território. endímentos ele ol'den; espí

,N5.o IU:.'1f'llÇ(. dívulgaeã i ritual, capazss ele estreitar
f!r:.tre o �"ll1:-J(: menor. da. os laços entre êstes países:
líugua. (1;, l'l";l['C numerica- ,3'0, :_ divulgar a língua
mente p;·((,c",pinante; .118,0 portuguêsa e a cultura lu

�e'nc1(j df'�-1. ..-r+ado recíproco sc-brasüeíra entre os t<le
íntercsse rd:1s resp€ctil,:i.s· mentos de língua germãni

'_cultur::ts ;".'L! Q grupo m�.. " ca vindos para o Brasil:
. geralmente antecessor, ten 40. - divulgar a língua
ta diluir '0 outro, provoca n e a cultura alemã Entre 'OS

do � !"'f.l': 6 ('dl�·trai:J.Q':mf''' brasileiros:

tos e retralmentos i!lSU1J3:' 50.·_ realrzar couíerênoias

raveís.. OH (·S PT1J1)OS !'I)'-- projeções e exposições;
-xístern, isola!ld�-s� c l;l�;" 60. - pa trcêmar visitas,

nor no âmago do ma.cr. ao Brasil. e à Alernaha, de

constituindo os chamo �i'cs personaudades d stes paí-,
"quistos raciais": alter- S '3. que pretendam desen

"nância esta deW,'!"inClcia vclver obra de cooperacão
pelos. 'mat-sos

'

llr(;r!;io;, :<10 .Intclectual .

.

. caso. O Instituto ele ouíturà
Na Argentina, a Marinha 'confirmou sem admi·,

, Ao, contrártc., Si),:JS ela- Germânica é urna 1'0cÍi:da-
til' constestações "t existência dos discos voa- mental: de na'c<� grup.i a l- de civil com sede e foro em

dores vistos no,Pólo .sot.
. '.

cançam
.

entender ....;;2 'há Flo�.,anó:)ol;s. Seu fundo so

São atírmações categóricas, positivas como se
uma reciproca a�;:lll :Jj':li;üo elal constitui-se ele doa

depreendo .daquele co:,uuriicado elo día 3 dêste .surgíndo uma r.;wé (·\\ltn:·[l. ções contribuícões elos asso

mês. O disco foi avístado durante-o .espaço de 'PDlifórn1i�a; atual viva. I�(. cíados, mensal! "a,des dcs

15 a 20 minutos, I
-

'.

a fusão elas oltigi"" r ..1:.. Es alunos· e Lg'aàcs que ve�

tas e estagnariam cem o nha a receber �o caso de

isolamento '10 éI,;E,Hnel'eC!- dissolução. sei:' pat rtmônío
am e0111 a r'lilLie \') ci'�, U::1a passará à prnprier'arle ela

pela ou! ..ra
' Faouldade Catarii1erse' de

.

IY.tse'l.�':';; cm tais ,'J::;, r- Fflcsof'ia. E' admmístra

. \'a�i5e'i. eonhocíríos intelcn- do por uma assembléia ge
:,'lais r:st�\rinense,: ... ' (;J,- ral, órgão sobpriP10 CO:�1tj)03

to pEles assocjac1o", e111 ?:O
20 ele seus. d:reitcs, e por
uma di!'9tor:a ele nove

CONS.ELHO DE BELEZA
"Stress": doença da moda.

crise que afeta' o sistema

ner \Coso, abalando·o sobre

maneira. e p2rturba!1do con

seqclentemente o indivíduo.

Esse abalo gera uma de

sor:iem tal que comu

mente cria tensões e confli

tos ��tre a pessoa e seus

pró)rios se!l1elhantes· ou

melhor, uma luta fntre a

crhtura h�mana e o muno

do em que ela vive. A con

diçüo de ansiedade, medo

e riepressão que c:lracteri

za o "stress" pod:� ser a

nunc�da por um es;ado elo

lonso, dores de cabeça, po·
den,Io ir até mesmo a SitW1

ções mais sérias, como·

pel'Lurbl'lções mentaL3.

A -; explicações aOj'"a cUs

pen<;am quaisquer eon:wntá

.

rio.> sobre a gravidadé des·

sa nova moléstia e .iustifi-
,

ca" plen'l.mente, tratsr!11OS

do assunto numa coluna

destinada a probler0as ele

bel�za.

Qual a lcausa do "s;tress"?

E' d que se pode chamar

de um mal da civilização,
pai 1ll'1Í5 incrível que pare·

ça. Sobretudo se nos �ili�r·
mos nas opiniõeS oriu�das
do própria país onde o

"strass" foi illÚcialmente
descrito como nova ent�da·
de nosologica.
A vida agitada e p;rinci

palm.ente a influencia do

radio e televisão cujas
tra11smissões poderiam afe

tar o cérebro por intermé.
.

dio do onvido e da vista,
são das cau.sas :principais.
As crianças e os adultos

pos'3'Uidores de um organis-,
mo debilitado ou tempera·
meilto fraco, são as princi
pais

.

vitimas.

NOTA: - O� nossos lei

tores poderão solicitar qtial
quer conselho sobre o

tra+,amentQ da pele e cabe
los ao médico especialista,

. -Dr. Pires, á, rua MéxicO; 31
_,.. Rio d�. Janeiro: bastando

&;;�resente artigo
. j8iinal e 'o enderecGi'

\ ""';' �', ,�- """,

DR.' P1RE$
.

., .

. H::í, Ul'lS dois' ou. três anos

q�'J' a palavra. "stres�." não

sai da boca dos médicos e

"já 110je faz parte ,t�mbém,
do vocabulário usa.do pelo
pr:'i}'rio pOyo.

É' uma molestia nova e

que já está, digamo::; asSim,
mI :noda, tal e qL.al já o

JOf>1!11 a fllergia, aí I :,ndicite,
COll!e e os males d.a,> glan·
dlllas ele secr�ção interna.

Influe decisivamente nos

problemas de. saudc, bele·

za � mocidade.

::VIas o que ,vem a ser

"stc'ess", finalmenb?
Ti'''lta·se de um e3lado de

membros, .

bienalmente· eleí

ta pela assembléia geral.

,Atualmente, o Instituto
de Cultura Germânica esta

ínstalaco na rua. Vitor IvIei

no. $4, 10. andar' em
Florianópolis.

Luiz Carlos Nunes

D'Angelo

A�rcebispo Metropo'litano Congra1tt-·
Ia-se com prof. Plínio Corrêa

de Oliveira

O Prof. Plínio Correa. de O,JivaJl'a acaba de receber do

E .... i..i t.. Ü.. í.]lfd.',.;J. I ...:a", .J. üJa"41111n DOld.1..ngtles ue \_h.iVelrH,

Arce1J:spo Metropoíit.ano, expres:;lva e elogios'! carta a

respeito' elo estucj.d de SUR autorh, "A Liberdade (1:1 Igre·

ja no Esta�o' Comunista".'

Como se sabe, o esll..�cl.o em ,ç:'êço foi 'pn1,lieldo em

prirr.cil'u mão Dela n!.en3á�·jo de ('t:ltur,t c2,tólin:> "Catoli-
. cisrr�G t�

e (:t)ntB até agora CO�11 .L'2 eclir:-5es 8';1 separa tflS, ..

q.um total cie ).nQ J11�1 exe:l1plares. gccentemon:.e il secreta·

rü.\ local da Sociodade BrasilEira de Defesa da Tradição,
Família e Prosperidade, promov'3'.l a sua 'eli'.<u}g'1ção nas

pl'oximidades 0.as igrejas desta capit.al.

RCP!clHZimOs
abaixo a ínte:;;ra da carta:

',"!Ex 10. S�'. -I-; E::;tcnl en)1 gr'it'-lde ttrazo erp. rEest�tuir,
ao men 's por pr.{-" r:lodo, a visit.a que me mandou fazer,

bem como Hgraelecer a oferta do 'trabalho de sua autoria

- A LIBEEDADE DA IGREJA ,!'JO ESTADO COIVIUNIS·

TA - com que me brindou.

Estou que, na sua. grande bondade; já me terá reve-

1'3.d1) a involuntária omissão.

Dito trabalho tem duas qualUades que já previamen-
p
te o recomendam: o núme de se·'.l ilustre ALitor e aq�la
carta d8 Sagra(a Congregação do::; Seminár� e Estudos

Universi.�ários. ;;'(':>:a locut.a e:st ...

Apreciei lr':"llC 8queles te.rm 1S: "Pa;·ece·n"s", das

pags. 10, II. etr:., por "parecer .. nos" tmllbém a n.ós que é

fi unica ]110r·ejl'U (18 resoJ'ver cert � confusão que ccrnpeia
.

por aí a fora.

Grato, p�,is. pela dC'i�"Cl1 of�r+3., c('�u muitos votos,

permite·se tr,:-,zer-ll'8 o l:lais siJlc2ro pa rabens, quem, no

grato enr:=.ejo, se p;'cfe:;::;<:l� f:ervQ !I1Uito ,,:ttQ. em J. C.

'1 ) ,r""CHlim Dmnlnges de Oliveira, Arcebispo de

Flori:, ::(\polis".
O frGfe�s�lJ' F"d" Cn·l'!'('l'. de Oliveir::t .. aut@r do livro

"}\ LIBERDADZ Df) !GREJA ]\;0 ESTADO

COl\'rUNISTA",

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

FE!RA D·A TOALHA
.' Local: Praça 15

E{orario. 18;00 ,às .2'2,00 heras .�

Perioele: 17/7' a 7/8
Finalidade: Filantrópica
Aitigos: Tcalilas ele rÔ.3i:o, e banho, pisos, p'1nos

.iogas.
i'1'eoo: De fa!Jr_icação
n.8fipons:�vol: Associacão (1f) ?:üs· e Amigos' dos Ex

cenci0n";� oe Flcrianópolis. com D cOhUJOr::1Ção da, Câ·

mara Junior.

Convite: EeCJ10mize

"FEIRA ,DA TOALHA".
colabore,

Jcontecimentas Sodâ/s

�Iue·� I
, I
I

I
, I

l\'IOACYR SILVA O FABULOSO CONJUNTO QUE I
I

ABRILHANTARÁ O BA�E BRANCO

Provavelmente estará dan

do nota alta domingn, na

soirs e do. "Lira TBnÍs Clu

be" a bonita 'Solan�e D.

NovelJi 'Rainha do iV C811-

ter.ârio do Rio de Janeiro,

""" .', '::

Assumiu o cargo de "Di

retor Criador" da "A, S,

Pr,)pague", o nosso parti
cular amigo, MAURO AMO�
RIM.

"," ,', ':'

Está de parabens o casal

Senhor e Senhora Dalmi

ro Andrade (Lenita) pelo.
na-iermento de MARCELO,

=

H,·wena, Rcaba de -:-eceber

unu: helíssima· coleç8.o de

c'11c;'1dos, em tons . suaves

2s1)P,ci9.1mente para as De·

but2:1tes do BAILE BRAN·

r;o

I
'.,

que foi contratàdo para a-

brilhantar o "BÁr:CE BRAN

CO '. dia '14 de gôsto nos

salões do Club Doze, o f<l:,'
buloso conju to carioca

Moscyr Silva.

*' l!:

':Falando em ;'BAILE

BRANCO," a "boutique
Hoepeke", oferecerá um lin

do presente para ser sortea-'
,

do entre as Debutantes, na

recepção do próximo dia

10, nos Salões do Lux 110'

,
tel.

.
No restaurante do QUE

RENCIA PALACE, o Depu
tado Paulo Macarini., [an
tava em companhia da De

putado Evilásio Caon e dr.

Pedro Dietrich.

.1

Pl;'ocedente de Curitiba,

circul:,!. em nossa cidade, ,o

senhor CARLOS DA CQSTA
COELHO, um dos Direto

JOYSE; 1'il1Io do casal se- res proprietário das con

nhor e senhoN. Mario ,Freys ceit\mdas lojas Coelho.

leben (ZILA'), festejou

.---,'

Passando férias no Rio

de Janeiro, o discutido

ROSTON NASCIMENTO.

"ntem, seu rmiversárío. No

R,io () acontecimento foi aI·

tamente comemorado

Deixou o Rio de .Janeiro

para passar férias em nos

sa ddade, o brotinho que
ser'Í Debutante no proXI
mo ano. NELITA MORilTZ.

. O dr: RENATO RAMOS

DA SILVA, homem ilustre

na vida social e política de

Sai1ta Catarina, foi bastan

te felicitado pelo seu ani

versário ontem. �

J
I

',' '" :;<

He'llizou-se na cidade de

TUb,lrão, o casamento de

IZBTTE FERNANDES A

RAt'\;fTES, com o. dTo LUIZ

CARLOS' ,DE f:.OUZA ..

Bastante tomentado' foi o

vestído
.

del r.oiva Gohfeccio·
nad0 em chantung Dior,
trabalhado com peclrarias.

. Os senhores: Moac,yr Pe·

reil':l Oliveira, Antônjo Pe-'

reira Oliveira e Antônio

Pel'eira Oliveira FilllO, já
estão na lista de sócios pro·

prietários do "SANTACA

TARINA COUNTRY CLUB",

::: :� '::.

P810 Presidente dr, José

Eli9,S, fomos informados

DIA 21 de ag-ôsto. na sé

de Balneária do Cll1be Do

ze de' Agôsto, (PRAI!\ Cf,U

BE), será inaugurado um

porque infantil.

I

T'ERRENO
OPORTUl\WADE: Vende-se um Ter

reno
. inicío do Asfalto Barreiros Frente con

3. !!"'ederal fundos, para a Praja. Negócio à
, Vi,,,Ü.l.T ratar Rua Trajano, N. 43.

VENDE-SE TELEFONE .

Informaçêres pelo fone. 3273 das 8 as 12 boras com

Emil ia.

17·J·65

:;:·Jmp?recendo à , .:._ _e

/

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

·MODERNO lABORATORIO

ECOPLAN (
l.

..

Econo'mia e Planejamento Ltda.
\ - c. r.e. p. "8 - .

Proces::n- de financiamento. Projetos Econômicos. PIa;.

np,Í'l':1. ",J Econômico. Pe:t1cias; EconômieaE',.Financeiras.

p.. . __ �J,. Legislação Fiscal.

FOTOCOPIAS

Horário: das
Rua jerônimo C()elho. 326

.
FLORIANÓPOLIS

14:00 às 18:00 horas

Conj. 108 -- CX. Postal 656
SANTA ·CATARINA

Em Um minuto de qualquer documen ...

ou BVl:O por moderl10 processo eletrô111�o.

,�1i,a Jeropirno 'C.oeJho, 3 ._\, fone'
.\ í :,,'. I" ;'.(.'" ;:<" ,.,

' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

sem
inflaç

Bolsas da DE pr.
���re planejamento urbanG

g mzaçao dos Esta- n1COS Iatíno-ameríc r: «s. o Bretanha e duas semanasdos A' .'
. � '.'''..'>

V :nel'lcanos vai cones- curso terá a duracio de na Holanda.der bolsas da estudo para d
..

...

S-
.

� K. ez semanas, CO'TI imcio ao requisitos para pleíteum curso de capacrtacão 7 d ar a
"

.

1- _.' .. a e setembro próxímo, bolsa de estude: terem planejamencJ urbano Os participantes rícarão residência permanentedestinado a t�uatorze téc- dois meses e meio na Grã num' pa.ís-memhrn da OEA

r
h

eorn

pta'n
do .

.s••

. \

ter cursado um centro �u

:===========�=�====:======,=====!I perior ele ensino ou ínstí-

y.E.H·DEDO· ·H·.E'S
tuto técnico especializado
em arquitetura, 'direito, eco

nomãa, engenharia, ou

qualquer outra ,1i3ciplina
, relacionada com (1 objeti-
'i vo do curso; ser funcioná

I' rio técnico de ::J.:t0 nível
.

em repartição p'ÜIJEc-::, ou

I <injstitu�çi:j.o privaria com

F
. programa vinculado aos ob-irma de Curitiba, cem 'filial nésta Ca- jetivos elo curso: possuir

pi,r�l, esta aumentando seu quadro de fUlició··I· condições fisícas para cum

d I
prír ás obtiga(;:íos do" cur-l.�élrii()S para o setor e. 'vendas. Necessita rlt
so, e ter excel.c',lt,'� conheci

I IImentos, VIAJANTES, VENDEDORES F menta do idi?mr, inglês.
CHEFES'DE EQUIPE, para visitar nessaJ!'h(nt�la, damos assistência técnica e c;_ub� I

d,e vendas.
HRDENÁ.DO'· FIXO a partir. de Cr$" .. "

cr$ 100�OO'O (com mil cruzeiros -), .

.

OBS' exige-sé boa. apresentação .� de-I. ' A OEA concederá a cads .

..

.

.

. bolsista ,pa,ssagelll aérea 'de
sembaraçe.

,
.

..

. !cla e "volta, em classe tu-
Apresentar-se, munido com documentes-

' rtsta.: e um,a a.iuG(� '-,speú-
á rua FELIPE' SCHMIDT,14 .;_ 1. andar

aI de US$ 1000 para deSpe
sas

.

de' viagem. Os gastos
1(' sala ( no prédio ,rl,aLIvraria Record. de estudo, alímentacâo e

alojamento correrão. por
conta elos governos da Grã
Bretanha e da Holanda,

Os interessados em can

ditar-se às Bolsas' da OE,�
.
podem solicitar formular ics

. ao, Escritório' Regional {la
Uriíão Pan-Arnertoana ( .. '

Rua Paissandu, 351, Caixa
Postal 1980, Rio de J'1nei-
1'0, GBL Depois de )V·3f.n
chidos .. devem ser remeti
dos até 15 de' julho próxi
mo ao Departamento de Co

operação Técnica, Prcgra
ma Extracon�i�1el1i'·'); de

Viajantes e Chefe de Equipe

-. -O curso abrancera Ll'ê's
temas fundamentais: 1. re

novação urbana: 2. exten
são' das eídades existentes:
3. 'criação "de novas cidades

._--------

.TERRENO'
Vende-se um medindo 11 X 22 metros

Sito. a: rua Brigadeiro Silva Paes (Chácara
da Espanha) . qualquer informação discai
2142:

---------------------------------------�._�---- Escolhemos hoje para
c'(::screver nêsse tópíco o

perfí] do Dr. Júlio Horst Za

.drozny ,- terceíno diretor

presidente da CELESC
e quem práticamente capí
tanecu as grandes obras

que se fizeram para eletrí
ficar o estado de Santa Ca
tarina.

Participaçêc
Mario Rosa e. Ubaldina. Ortiga Rosa,. partícípam aos

; parentes e pessoas de suas relações o nascimento de. sua
prímogeníta TANIA TERESINH-\, ocorrido dia 13 na

Maternidade "DR. CARLOS CORREIA".

Capacitacâo, Pau Anieri-
can Uniou, .Washlngton
D.C., U.S.A.

Instituto BrasiJeiro' do Café
AGENCIA EM; CURITIBA

EDITAL DE CANCELA.l\'IENTO

O Instituto Brasileiro do Café, por sua' Agência d� Curit�ba, comunica que.
os cafes representados pelos seguintes conhecimentós r(�rroviários:

conhec. nO

78.026
78.(i33
7d.Q34
7.3035

fatuta nO

48.187

28.844

28.847

28.846

:;;afra
'59/60
59/60

.

59/60
59/60

total de, sacas
501

167
167

167

procedência.
Santa Mariana
Santa Mariana

Santa Mariana
Santa Marial!a'

encontralH 5e apreendidos, por ato desta Autarqui"1, face ao disposto nos

artigos 14, 12 e 5(�g�1ii1tes. da Re�olução n.o 143, de 02. de julho de 1959, em virtu·
\ . ',' .

de de suas caract.e.nsticas reais não coincidirem. com aquelas constantes dos re-

feridos documentoc;. .

Assini. sendo, torna-se público, pelQ p�esent.e Edital, a inegbciabili�l8.de d.os

tnesmqs.

brica.

Cuitiba, 06. de julho de 1965

Viu sob sua pr,,<;idência
a CEI:.ESC crescer desde pe'
quena sociedade dE' econo

mia mista até ser a maior.

emprêsa 'dO ,sul do país sob
sua gestão foi captalizado
toda adiferença de patri
mônio. Viu sob sua gestão
no âmbito do bem servir a

seus consumidores a C.E.L.

E.$.C estEnde sua ação à

80% da área do :E:stado

Instituto Brasileiro do 'Café

'Agência de Curitiba
.

Luiz Antônio de Souza Filho - AGEl'I"TE

u

_ Materiais para construção
_ Ferragerls e Ferramentas

- Utilidades dornésticas

- ·Tintas e, Verniz .. 5

- Sanitários em C:.'éral

,- Lado'lIhos e Azulejos
- VeCculos

'E MAIS UM MUNDO DE ARTIGOS DE UTILIDADE PRÁTICA

- Peças; e eoess'órtos

.

. compre hoje ..

marrdenha D Bràsil
p;rogredjndo .• COMPRE NO

Centro: Felipe Schmidt, 33 - Cons. Mafra, 2 e -:

.I

,..

Jj

o�eStaR a

ades e

e em meio a tal nroblemá
tica, homem ateítç a rea

porsabíli ade, não mudou
nunca o seu comportamsr

atari
tos das c':J�·�'.� r 11 a,:(;3.:"(':'

to. mas també.n 7' e::;,'-ã, li
gado as f'st0L'!3.;'; t'(.I",81"-*,8.-
'1;.;08 e a l":sUL'�'cl (la' :'-':"'); 0-

�e Sela amizade durant
tempo em que geríu os

P
·· ..

�.L�f:�i,tlher, 1$;1 � manos os

eletrifica(ão doE)ta
..

.

q�l1sigo na Presidência,
CELESC realizou as obras
elas Usinas de Garcia I,
Salt o Es;)erinha,' Usina elo

Pery. Usina do Caveiras, e

Sanra Cruz' e as Linhas de
Tubarão - Lajes - Joaça
ba, etc.
Tôdas essas obras solíci

t:!;ram suas . decisões
.

em

centenas de casos que consti'
E' um perfill de. t.écnico, I,. t\�raT}1_ oS'datós. adllünistrr.

presidente "e homem profun \ tivos ela vida da empreS:l,
.

clamente humano. Pouco

dado às palavras, impõe-se
pl'in:cipailmente por ge'Jtos
e expiressões, sendo afá
vel no trato e gentil nos

contactos pessoais. Ligou
seu nome aos· fatos e co

mentários da época em

que se eletrificou o Estado
de Santa Catarina e as

importantes decisões toma
das trazem todas a sua ru

góc.os da CEI.ES(:!

to sempre sereno e cordí.u .. sa. ,t:eu traço :118;:ea,ilV' é

de homem de a cáo (� ain

SeUl nome eetá escrito da sôa nos ouvidos .Ics que
em "mu itos bronzes €s1)al11", com êle partícíparam 112-S

dos por usi "as em Iongín
gnos valES e 8m re;J.tr:,l·:�"'''
e .pu,blic!f-çôes d.:' '"mpl'fsa r

. em centenas ��p ;�l'clCF'SSOS
administrativo,,; dos [1.ss,m-

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

FLÂMULAS
Confeccionam-se fl2.mulas. Informaçõc�

nésta Redação Com OSMAR ou pelo telefor.,e.
30 - 22.

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

cas que o Dr. J';YLIO h

DROZ�ry terá S0U L' 111'

gado aos fatos e a hístótarefas que lhe estav-un 9,

retas, a palavra fflZC�' Ppi..s
á ·i)alavra fo·.. :'l' e:'.!ú· :]<2',,
da a sua P"f:,' �lOÇ:1. p�SSO:1!
entre aqueles que privar?m

ela
.

eletr-iii(��:lcE'0 do
,

cl'z Santa C:lta:lr:8.

Mau!t·o J .

CIJnica Odontológica
DRA IÇARA [;fIARIA NCCETI
Ctnic8 e PrótEse

Atende Sl·a8. e crIanças,
hora marcada.

Diáriamente da3 1;�;30 às 17,30
Rua São Jorge 30 Fone 2536

sómenü:;'

Vende-se um \Volkswagen ano 106'2
Em perfeito estado de conservação tratar com
o senhor Hamilton Pires, a Rua Tirante:.;;
N. 34 - Florianópolis.

TERRENO CENTRO
OPORTUNIDADE UNICA

Vende·se .

pllla melhor oferta terre'no com 3,16 D. [

M'apas D
•. la's'ti'COí!: AJ"udara-o OS Cegos' a. rua Adolfo'" Melo (Junto a Av. Osmar Cunha) 011

..J na residencial com calçamento já iniciado.
LONDRES - (BNS) Tl''ltar com sr, Jorge Pinheiro na Prefeitura Ol'

Mapas. plásticos especial- �ãmara Municipal.
mente fabr!cados �st,[i.l'ão .

•

.'"

..
..

•

.

'

br'�ve'nente auxilialldo os

ceg:,"3 e O� ps..

' cialn:2!1te Cf)

gos ,1 UWJ -.·l <�,.,l pel",) 1"J.·1°

de L0a�:: ':3 e as gr[tll �E'S ri

dade,s r','j ,nv;,do, sg":und,)
infnr;�\l"l nf'ê.I:3
Re:::ll 1.':1 ;C" ,ut.o

'. i �,,[lf> U

11:·5 C'g"�;
ela G :·ü-BrEtnnha.

S<):L.I�!l1 = hã po\:'-'"!(, telap0
.

i"23 "}� '.'l'..1)'l as problemas téc
nicas da impressão em

pli\;:itL!O de mode> a tn:'r?'J

pOSSl.'eí 3. prcdu(:�'l,') ct(��',e

tipo ':e mapa. O Il1stit:l�t,
e.te�'l;�l t\.:",--rlt'TIcias dt:,

rar:. � 'o D; t:i to" nr.:;s mas S0-

meu' e agora �onst'gl1lU um

m.�i0 pr ttlC) de f"b,'lC�tÇ;:)O

fel\;�: �'� e gral:;l,�s e pt'

qU€nos. pontos indicam as·'

várias altitudes' Oe, fsbo

ços d'os rios, C()it'1.� e estra
chs são gravados e:n' 1�tU
ras .clifel'3T'tes. eH nome.s

"

outras informa ;õ�s sã o

'compostos ei,1 Bl'a:J1e.
. Até agrwa, forarr.. publica

dos apen:',s mapas de LOI1-
dres e '11.'1 H3 políticos do

•
EUfOP<1. ., flsj,::. U--, porta
VOZ 'd:) Hea;. InsUh:to infUi
1110Ú a <:

.., Cl)�resbondc.p í ç
do B:t<íR !;' � '; [-\ or:;:lnb�:l",[;o
planeja 1 �on.fect;àh de ma.

pas de todo o mUlf.do e, L
dieaelo"es de tôdas às ·gnÚ...

des cid'l.d ·;S.

REX-tvt�RCAS E PATENTES
Agente Ofidai d� Propriedade

Ind /frial
Registro de mar .:é1S patentés de inv>2n·

ção nomes comerCIaIS; t:tulos de estabeleci·
mento insígnias frases de propaganda 6 mar·

.c:as de' exportações.
. Rua Tenente Silveil'a, 29 .- 1. andê>J
Sala 3 - Altos da Casa Nair _. Floria-

nópol1s 2él.Íxa PosJ,al. 97 - Fnne 39j_2.

"

\'(,1,'-
----------------------.---------------------�

Moderna Residência
/

Vende-se. Acabamento esmerado, com,
'rulção recente em amplo terreno, àesocupa
fia. Ótima localizacão TIO bairro residencial (1:..:;, .

. ..

:?:�1_ra Grahde .

Contém 200 mei:ros quadrados, sendo
quartos, 2 banheiros, 2 salas, garagem, co:,:

nha, lavanderia, churrasqueira e dependênr·:
de empregada. Açeita,-se financiamento pé...
Caix(:l/Econô�ica.

.
_
Tratar com o sr. Sidn;ey, á rüa,;Fê'

·Maci:lad{)� 6, 1. :andarG� ":...0;......'i+I!!""i•..__���

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I XY1 P O Ii T A N T E'

o DESCONTO DE 20 �
VERIFICADO NA TABE

,. -,

r� AO LADO É V�
DO SeMENTE I>ARA .

o

�!ODO DESTA CAM-
.

PANHA."
aros o ENCERRAMEN

TO DA MESMA, scts»:-
REMOS A SEGUIR NOS

31 TA:BELA NORMAL.

....�=---.. �
Gerente. de Vendas

I'

•

"

"-=:-' - '"""". _....,��-_.
-

'.
�"_-'�-----'-�----'--"�-'-----

ebrkados dentes
LO�DRE8 (BNS) - Leu

. tes que parecem €:xata::nen
te iguais aos naturais, ma,
que sào pelo menos (":'-C0

VCi:f.S mais fo�tõs -acab.i 11

de ser Inventacos i);\ (;;',�

Bretanha

. C. d(� 1l:E'S a rr.rí , . � �;'�J
usualmente f011 o'). d[-. JO.:',
celana ()�l (t2 ui. ,;:ic'" n1:j�,

a pr':11e�r�:'l +-{.:r:\i�_ ('l�:: hrar
e o segundo l�-<) �-'o._>:·; "I,

:nagr, c:ríg:-:o p�lo Mi::::s
.(.r

.

.fo '3. ('-c::i...�·')�f:J r G. .La'..

ndr€'s. S:lD ��8.br}:"a '1, ::; c�
xidG d� �!Ul1Ü··}n. r:l:1tpl'1-

.'I!) Jnl-"l.gro':o
/a.p1'�ln:;'· por lunn

nlcnnç'ada.

.

I

�(!).o .

-;
'. aO

. o �._

Bõ
•. �."-'U

.... ·900

40·
.'

; .000

I
.

,
.

.

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

onco vêzes mais
.'

Iortes do
�-;

al que vem sendo usado hu ',; _'L' lOCO:; , com um r .vest.-

longo tempo em. isola i � rt:" ilie" te de por-ciana. (') a '.L.

.- .. ----------"�-_-...-..._�-_._.-.:........�:---.--.-.-._._

Desde 'Onieni no Brasil o

rhané.eler Paraguaió
:T�/\SfLIA, 13 (OE)

Ch:�:�ou ho te 3. .Capital Pe-
• (1(" :.11.

.

() Chanceler {
para-

9;1\'}'0. P.�nl S3�;ei'í? Pas

trrr. P·'U. avi fio especial clá
f'_A '.e: ,"'I' foi buscá-lo em

·'\�·i·_mcion.
O Chnnceler guarani,

Cltt11prü:-l. fli::tens0 progra-

diê':-:.f'il1, especial pelo :Pre
Rid!:,nte Castelo Branco, às

'16
.

fi' :)f}. visitou o Senado,
às i.7 horas, esteve v�si
tnnctn a C0r1'1'\1'a. Urna hora.
dC':l"iS, e!",+(',,·re na Fl'efeitu

ra (>n Brasília, para assinar

fi ,_,,,"ri.tnra _
de doar-ão de

tpf"ero que B r-iuuicina li-

1/:[). fle \".i.sitrs' nu Bras�l, c0.:""e d·()C·tÜJ.0U . à .('·')n9h1.1�

(lnr':�.t('n(l.o r\:� S1�1.�.. ft�enrl.H. cão (ln. Einl"lai)�prl_8: (ln Pi·

i\' 1 S Cl",r8S e 30 minu,

'os. foi recebido em au-

'��."I"�"!q� pr) n.:.stT:�f) PedÜl'fll.
�pni2!i�1'3. feir..:--i. D!,óxin1.a Sa-

1)8"í." Pastor estará em São
,

Pall!o.

.. -':'!..-.: .... -� - --- -. .._._-_.- _._ .. _._-' " � .. _ ..__ ...----- ---�--

G1.l,'!1qbf.l�:·�, ,SH_P Pq-;'I:'O, !:.'1u

r'"'I ���""rr:-�fl o Parr-lná

o

,
.�.

�I "--:-:::'-:;�'-::::';:.' :7..-
.....�-;::-.:�.::-:':-:--=:.-:-:::::-. .:.:::::::.-::..:.:.:.::;:::.;-::;:;::.::..;:;::::='.:-..:.:::;:==/::;;:--=_:...-------r�-.

� j
.i

SENHORA

••� _., .,.., ,,�.,� .•• _,.�;,•.• �, � •.
_ ,....... • "0-" '.0 .,_ .

I
Ne,ooôo ôe OC0SiàQ

I';;mr't'-�'(; uma Rural 'iVilli:3 Gal perfeito eSLuctO de

Tn��·:jrJ.1;.H0õ{�S u li.ua,. :sft.Q \'lc��nL8 cte Paul8., 2 (�\grü'
nOlui'Ju) ou coI1l Asteroide fone �4.16. !

.mnío assegura a resistên
cia c o rc vcstímcn L,) -le por
celu: ':il. 1=:; UiJ': rcrona r,;cij.:,.

frl.�!·l(�Ül ;'l,:jS �rgeu te s quim>
CDS (, U1?l;J. ·:.H::;3.rê!�ciu. natu
l':l, .de os;ua1,/:!
Achas; . tam bem em. est

uma cadeira destinada a

reduzir G.� . 0tCS museu.a
res de que �J::>.jf:.c��n tre

OUéntemer..'p. . t,;; de:lU.sL1S,.
vcrincouse que os dcntís
.kil· g('Ta!r�1.e;nç passam
muito ten.po em posturas
antí-naturais. Que P<·t:tJ,il
deixa r:e.k LCCj pprni:'\ :lO:) tes
Essss ·efeltiJ." Si0 causados

por suas \:\J .itorsô s .io ten

Lar nl<:n.il�·-J�" 4(L�a:� :1.)' par
tes do. ,boca ��� :10 mesmo

tempo, CO'ltro1:t: I) equipa-.
mente. Depois ::e filmar

Em cl.enti-,:.. ';' e.n, atividade
\� registrar lódJ. sta atíví
'.iade ll1U.sCU!Tl·' .:J' laborató
rio projeto 1 uma cadeira

modêio . (1".r deve tomar o

t!"at:1nle�";-::{j muíco ruais

simples para' o profissional
se não para o paciente. Es

sa cadeira, qUE' torna os

dentes muito mais acessi

ve�, ssrá te'3�1.da em ope

raçâd ainda no coerente

ano.

CiNE . RONDA
r<:}ceC' U1n ponto qa':! y(�:i.1
r:wf,::1,ndo para n 19-1ll',s· ,'01-::

't' f� .. !;,lr.·o ü1-',Tn, qUf' m.e .en' _OJ ,4_ ,

timam0.1�te . sóbre :\1ElH ;10'

·"os ctrtl.5-!'Os· dúvi';as aGe �le
VC111 deSaps.l'e'?;�r. Tô'éla C'ri
t,tca relaiJ.va a' fi.lmcs OU

tt problcnl!l.� relativos a:J

ri';1emo . .!l1 ,"'",5t cap!i!'\l
p1·0cnrarn J�7rfJr�'\ a r(:�t!jc!1I

!r.
rf
I

",:;;�,e uma CéiS'1 de' MA-
.

11II r,�' ,::; .',' í�. H.;'. ,:
.

rua Co'nseiheil'o I . t II
• !

1,,-' r ('f' rVís Ia tos ou I:);:?·�r
(l, cl'iUc::\ ele H'.H Ü!r..1t· Pi:O-

.

('�.l:.Hr:.'n f:l�:�,(,:f:�· a fó(�os
e:r�··3r�.�11cS i"1.:·�:--t�l�\,_�\l j,: ..

!r1(,!1'')�(-'r'tp. :.::.,:.,."..�.,r�y,C's ,v\I"'1i-
..-. _ .'f·' .. . .. .. ...

_

"

.... �. .' _'" :�....... .

Jyq :.t.',.

,�,\l.)")�f'· l"' ��.'l:IJ(�i,.J �i",T.�r o en1

(.\lÜW o.l'�i;W fal:tr L;n'l .POll
('(I qln.j� ·P�ll.! ,(.1 lf.:1'C 1tJ.(�:) I:".

pre. esci:evcr realir13. j'3·s e

'V8(' Iades 'pH:"a E·,:(l�Aar zrn

p:1�ie .ccm cs�as \i.1Cl&.3 que
..

; .

temos,. (1(' e:.n':'i:-.J. Cinem�'..

é' realidáde, �ut6r e jdéia,
càmara na r:tão. l1�n oper8
1.1,<)"\ algl1,nla p�lrt"u]a e o

inüispe.nsá, el p::rf,t o :�{bo

rat6,:io (' LlBEHDADE.

Espero para, rróxim0;> 0.1

Liçros fa.'l,�r a C+:C1. do 1';1-

11,1' C:" ,FOl'�,!, "CITO- li

�{EIO"

Pal'f."CC ·�m':, fS ,.\:l)idol'c,�
.

I

p.st50 cons'>�! ",-,'1" as cad:-i

luer\)

�l..:\Ju

'��i_("I l.:'o.t·:). ': 'lP c I�:·rt·r C:!l: n '")

n�íb:;r-r'}. s· ��: .j.�-:: J. t:t'?(Ir'-

rã.

M.as

ri.o��· o gal��""'�-!;;>'\}:'� U""!.!r�\ (1"�\'
t.!�. eOl'!l ;1.'; je{��·,(. :.1·.'t."S SY"'

d::í.vd. P::u·q o fm;,ro
. no',tO

.
ótimo �P(� h::J:!u cn.1.'Ktc1o S01:ifl. dClno.·s pedir mll 1'G,�1

cortas poiGmica..;; pois ;�S,Jlm Gl:linho. Afinal, j1 está. em'
;.x)�.icr5...o, >: nL1�s .:f�cillJ.�\�:nt.e,,: ..

1

t�i�lP@.
COllclu'i'9éS . maioS, ,>.. :1

., ".{'T ,. :J.\_;,: '_ .

'Jorl:te

.

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

CINEMAS
-CÉNTIi�t_

CINE SÃO rose
:lo;;: � P. fi hs.

_
ROO Steiger
l"ay ;:;pain

-em-

AL CAP01Io"E
. Censura até 18 anos

CINE RfTZ
ás 5 e 8' bs,
ReR Harrison •

tngr1d Bel'glllah
i\.láin nelon

Shirley McLaine m.ll

O ROLLS' RoYCE

, Cinel'ha3cope
Censura: até 14 ano:!

CINE Roxy
,_., �., '1 � i\)". -

11latcello 'Mastroiannl
Clsudia Cu rdiuale

.

em
.' FELINI lH,'2

. , "'5.

C"'1l.5ura: ace. anL\S

BAIRk.o...,
(Estreito)

CTNE G,I,ÓRlA
.

.

ás 5 e :J hs.

Ernie Kevaos
Cid' Charisse

-- em -

.

CUlDA))O COM As VIUVAS
ç.:;nsllra até 1) anos

,'. I:

CINF fMPRIUO
ás 8 horas

'\í.a.xwell Reed

fvr.argaret .

i,�cl.'"';l,-OoU
e�n

J_,'\GRnJAS -no COR/W:\O
(;��J�$,'!.1.t'a: até .10 ano$'

(SAo.'JOst
CINP R-\JA
ás 8 l�s.

Peter 8óUers .

lVrarg'lrp\
... ···��+ford

<i= b"ffl =

rAPAI É: UM NUOISl'A ,

'_,;,,:;
..

. '-'\:':".�, ���r i'�'t:;t', IÜ�' t(��'"
.

Cens1.Í.ra.. ,até,' i8 artos •. ' ','
,

os .neturels
--------_.__._-----

Sr. e Sra. Mmelll
Participação

Sr. e Sra.. Medeiros

tÇm. o
.

pr-�r de, Pf,Lrticipar aos seus parentes e pessoas
aÓj,g�; o uoivad(, ae seus fiInos

�. ,; ....�. '". ..
. ,-'.�:., -,

'

W ti. Vli&a?iW'fâi:"?iz;;m
TELMA MARIA E ALCIDES

ocorrido dia 10-7-U5,

Florianópolis, julho de 1965
,------------

C0ncotrência.·púb�jca, n. 65-493
Comunicação

ó Di;�aI:nenw Central de v.ompres faz rieme aos

interessadO'.;; que S(;: acha aberta C'onuorrú'1cia· Pública.' a
prazooa para o ru.::' :50 de julho. (,e 1965, confonne Edital

LJublic..'1uO a' f(Jlha n.o 7 do Diátrio Oficial do Estado n.o

, 8(;3, "destl.n�cb :J.' compra de material para o corpo de

pombeiros.

; ..
Maiores infon;na.I;5es serão p:'estadas cliariamente na

sécIe do Depa:rtarn�mto Central de Compras, 10é'Üizado u

,l'ftiça r.:auro Miller, n,o 2,
.

Flotiatl.6po!is. 10 de julho de 1965,

H.ÚBENS VICTOR DA SILVA - Presidente1:)
. =�.-.-al=:=::::=i:----�

. __ .._-�---._._---------_ .. -

..

CASA NO CENTRO COM TERRENO
.

v'eúcie-�e uma ótima casa no cenrl'U dá
odade cot�l todos ccnfortos� a mesm� conten

d�, �rlà de jantar, sala de' visita, coúnha, cá
pu, dois quartos e banhe�ro completo e olltl'C'

. 1é cinpl'cgada . .c a"l-\::lda um bom te:.Tcno a(�

fundo.
,Tratat' na rua Bento. GonçalYe<� nO lG

..;:_.__ ... _.�- --_._--""_........-�:.:-- .'-"'-'-'--
-- .. '.--:';:::":';:';_;'';::'::;;;:;'::�'=;';;::'':::

Dr. lt.�Oft'� ·f';O ';-tPriFlV
,. Jf:: If·· , '\,�.!!�" ... ,

� '

• .10 ...
1

m:n,(jlHi-IAO nr::NTIS'j'A

.
·lMPLàNTE E TRANSPLANTE DJJ! DB}NTES

OentisteTla
.

()pe!'atõáa pelo sistmtJa. de alüt l'otação
{'fratamen-to Inno)or)

PRóTESE FIXA E MOVEL'
ftXCT_.t:BYVAMENTE COM Hun.!\. 1\,I,IL., _ADA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'.,�;D,bi�iVõ� 8u:,;pl vDU
A Eglfj�Amcricano" c', .:'

Y';�b�·:LJ.'.;jltTON (OE). g(i equílibrio _.0" __ HS rés- rante o pr.meiro tr.mzstre Os co.s
.
iu, .. "3�rG', n:..à.l- co ai exigir.a ma's' aI:,.

'um acôr o entre O· Ohan- pectivos balanços .de pa�a::- tie' Hl6::i e maaírestou ?- es- mente, ccncor ...aram, que (!& gum tempo a Ifi� ,

de� .pef�
ceíer do Erário da Grã- me., tos.

'

.i' ' pera·;gçe., em úma re. ...uçâo problemas de fornecímerito l:n_�...r que' certo húme\"9' d'�'
hn.taüha, Sr.

'

Jam..s Cal- O Sr. Cal?,ghp.n comum- 'a Iohgo prazo' nos deflcíts de créditos' suficientes :;la- .pavse8::.rév�em .suà;s: atiÍ-
lagh.'ln, e e 'Minisrto do CDU úma '8�b�tanelai me-

.

,.las. ,
contas ,cpJ;:�ep.tes e de ra tinrmc!ll.f o' $!ômé�de t)ldes Q 1� de- :qlo<ti��Tesouro ' lUilerlcan�, 31'. lhoría no �alançõ de pa» càPiiiql. em 1965,' .em todo mundíal -' oti s;�à,�, o:'pi6� .

çoos' na sitú?-çáo doo l>â:g�,.
. Heu,nr ·.Flow�r, 'no sentído gamentcs brttânicos. du- seu eenjunto; blema da liquidez lI'terná:' 'meri.�. internacionàls:: :�i

· , de qU� ó' dólar e" a libra' _'�_:_�;--'
"

.--------'---

• esterIlna" continuem" a de-

u�:
� "Ia

,

$'
'�

.

� • ÍIIJ ,_' �

P': ��::���:���t:?o�; '�slna [Le " fssa�Hllaçal O
,. . :�����ad;e ����a d���aj�:'I�1IIJ; -.'

1%. e" t.�

'1 fi O·'
�� il ft�. reunlões, ",. .'/"'� tLI! '�.�,.l:,I' . r,'" y�� ,,1.:1 j�..

� ',', � '�.I � �.��rU':,;• ; '. Disseram ,o� dois minis- t 9, ; i �".. !AI � iii ... �
• tros em comunicado eon-
1" junto que': cs Interêsses de LONDRES (OE) - U- cídaue de cê.cs.; de 60,000 mercado de exportação
,

.

'ambos os países estavam
.

• estreitamente vinculados,"
pedindo- a ,manutenção e

i_ntensificação da cooperá
çii.o Jidi.;:1Ceira, '€lltre os

dois gral1de�:'1Jaíses da Co�
m1pJidacte Atl�ntica.

,.

9 comunicado acrescen

tou que os ministros con

cordavàm que nas atuais
circui�stâncias '\ a principal
contribuição de arp.bos os

países' à estabjjl 'ade flnan
c'eira e �'stema monEtár:o
'internacional consistia em

Qons.eguir e manter um lar-

,

LA7ÀRC RARTOLOMEU
"

E POR f:i.lar, na 'S�Cl!,;>�:i:,�
de GU[n'�i1í ;:�e It� j:ot{ al;� �>

.

bo -�e l"f;"'� !ob(.�" Cf iivi�e '-para
aquela PC: 11110:;20 '<)0, i.lja 1';'
que ser,� ap_'eseBtada peJ{l
Ot'o,.,js·,� Seeial S'e�H)sti�tO
R�js, 3 pc:) LiGns' ·.8Iube
daoueJa Cnaàe. Qil,;e ·CO}.];l ,�
atração acima ci'!;ada, h;ns
ta no programa:'; A{,l':e:;ch ..

·

.

taçiio da Rainha eló IV '02i.1/'
tená,·;.o do' Rio 'le 'Jall'l':I"') .

'.! " I

a lo'rinha Solau,;.!. DqtÍ':a "

Novelli; desfile de" Mir).,n,·'
Lemzi, cem fanta.s'ir� t{1)��r:l; '<
àl�J:l1ã: ·'shov;i:' .":(�� �tl�' ,'(vi ,i;. -�/ .

,

Cinderela de ·PpcÍs ..

"

Or� "

'

ctJ,.iestra L!ra T,C.,,� coro. 'o'· '.

destacado pianista,,' Aid�
Gonzaga. ··.v

'�� ��. ':d
PRESIDENTE da 'fribu,,:,

naI cte Justiça e 'Sra- I?e-.
sembctr�ar7or Ivo

'

O-úT�Qn:,

sáb3.Ll0 ..'t

de FPCll>:
sem\l,UCIO !lO Audítõrl:o

Colé�r;o Ccração de

à toit"l.

RBSIDINDO na "Ilha-
I

cau" a Senhora "'Car.':a" Te

uen "e i,Po�atcl0 $,p;néhi
prn;� c1 t'11te d'a Gua" � hil'ra..
Ele. &,:;sumiu h:í. ,pOUCCS, dI

as às fI' I�õê.-; clt" 1\.1 tl 'a.' '

. .!

de Ord�;1s do COII:,1�1l1o d'

5!),. DlS:i.,'.O, Nav,ll
, .,

FALA�i ,,\,) ',fi, t .oiC::r na

"rica.:' ti', 'J recr 111 - 'r!?'

sado!> :ir ,> '�l':.l !\: c .el An

gela rJ��clf I V�'ra :"U':Ja i

pTOC.') i. .r:te ti.:- VIt.ória

R.�'�·ORN.'\RAM da '1(\-

gero· i,� Nupciás c: TI','em,
. casa,r:i-.; Sr e $n Dr E�l�or.

Moura Ferro f f\,rlf \'. ('

JOl'l'j'Ü Rad-lr 'I,a S:)(�ie(\:1.;;('

apreS '-::tar:t rt:p';r' :H.'I."l:
lustnci,l (J) casanH ntlJ C'

i-

Ai::l.3UJ'v!TtJ, [1,< fti-:1"'jes de

diretOl' de Criação da A.S.

Propag· 6 Jovelh ?vfauro
Amorim .

.!

FOI marcada para o pró
ximo (li a' 25 de setemlYl'd
a IV Festa' de 'corifraterni
zacão da' Sociedade Cat�ri

.

nc�se - Desfile d�s Gàro
tas - F"'sta chi Primavera

Será eleita Mias Radar de

1965. ,

NAS relações hUI!lanaS

há muitas receitas pi1ra
m.u1heres que tl,'abalham.
e'fi ren:utiçao, comércio' oe

ÍndüBt;-ia e etc'. A sea Fmc
. wor

�
' .. Presiden te 'de, nUla

as.oe/ação' noS Els+aclos Uni,
dos divulgou a seguinte:
rec,"ita- 'p?ra as mull-i81'es'

que d:'sei8.m êompetir c nu

os homens ::-a disputa 'de

cargos e direção: 1) Jt:Rfo�
ce-se ao rruixÍ'l10; "oee nàq

ceve colocar-se 1"um pla'1.o
secundár'.']. 2) Saiba qlwn

do 'clevf' deixar que ,'5 hrr-

111"118 ti'lnf'n1 a pc.lavr8., 3)

Não- 'p,:,�eur� eiiCO' cJl"r,:':::�
por tI3." dr:;· In ,1inilldide
ela já, nq.,) lhe permite dis

á
f
f

"

,I
,
�
,
,
•

wm,",os,ca'i���-: [mvorlânci,ie Organ'zaçi)
chele, Presidenié: da AsseeI

dE.
>

. ação Comertial e. Índustl·i· •

O' n�'I n' g':
.

'.'
. _., �!Ü d� Blumenau. , Os dois , i1I

'

:
1 Y,

":�rim,.!ros' são, Diret,0t'es i..:..., �

'.

"
\,

. �. '-': ,�,: > ," ,:;,�resi'knlf''>', da. '1r--(i'Ustr',; ijIl! ". ' • -

I?i�n'ei,ra ELETRO.l\ÇO ..

"

f ' Einbora ihconsciente- a escola clqs ·�tiÍ�1�ti.:/9s, gru'
.

uma,. célula que nivela to-

� mente, a escql,a, ex:stiu' dúi pos lill�naj�{)s. 4�':rilObl'l:!l- do" a urna cul�ura é�i.]l.iva
:.;i de (:) IPomento em q-ue"· o. ç.óel;i ".s�o iestrit�s em ca.":a. lente Tal célula é a· esco- .

_ hom-effi ,féllJ sua prImeira Meió 'porém; ainda, qut! no la, i�stituiÇão social' qÚe,
,;,l' deSC0pêr,ta," e tentou traris::' lllades, áq�âles grupos não perp: tua os coúh.eofJ:nenÜ;i
.., ':fu1tt-Ia a:o, s(mÚli�.ai�te,. Per poderiam ter frcqüentaclQ e, nivelà "o lnç1iví "�l� C01�
� "�etu�nd(;Í�"� �&'. cli;fJ.hecimén- todos"'os -Meios, detenr�i,1t ,··S.ll,a '. 'época, is't;.�lil·eiharfdo'
_ "tos, potg.ibilitóu a comple�a'" r.ando os' carac�e�::cS" e�pe':-·,., � c,úlJUl'almente os' membros

.

evo:ltíç'ã o da· huma:ud-a:ie, a cíflcos di;i çaji:L .p&Y.� � 11r)'::, 'da: Ejocie::lade.
'

J q,u� chamamos'" Civilizaçaõ, mitivo" ..j;&0ià::<'à$eifitd:::�on�i� ".' ';A .ot"gA�� I.'H':.'t-<) e-';::":1ar re.-

II Esta c-WÓlw{ão foi lenta 'de-raiiof,b' l4:'e�
�, "..

·itn'4.' "Jer:mÜl:a.� o ,nív&t" �(!�lltural

•
·se "f!vldenciou mim'> c'

-(", ,- , ',', , làÊf rn,t'Í'i.=nciarf\ úg'res-
. \ ""'f.... Jf;t

de conhéc,i,
,

'�c!a :f\·b'º',...,;�'Jtr�!S:t�1 metais
1l1iI:.

. "

_.. ".-I .' ." I t" t '. �
,

"
.

�"- S:VO!>: , i'; "",l " . nL"vl.,.�, . .., ',_ . :},' ;rmpo.r��I\'�e�.,:\�� :""
os ff rar.ão:l{ . 1"',.,'". 'd1t-';VY'ªm <r,QuallQrl':�ntel;es*, ·k.; ,....

' ... .,":. ,-,oE-, '.: •

•,' "i,r�-�C.�: "

� .} ....{-� ... 'J •••• t'"""k').;;.1. \\l-,�\·,t"'.��"'·I.r_":':.' :';t
.....

;.,-,,' ....
'

��.' .... ',." ...
'

"

bt'i- ... '. �," ,�'." i:: ':",:,.�:' ,.,�':".: ,l' ,:J" ...
'! ,.,.", ",' "egéSú ,.ses, ,'es0Nlfku3 �",nchClO- . O pfi!'cípio US:laO é da

.' • � li escola nivela o hOl1'lem neces- nam () m')n 1, surge uma fluorisc�nc:a do 'nio-X. ..�"

• éo:tr; sua época, ,la.lUo'-iüe ,sário para lll"el,,-lI; com eo�plo::!. p:oblemátkà 50- Um .pequeno volume 'de

.. Os. �eceSsà!los c�uhec:nlen- sua época..
'

eial. isótopo radioativo - esco ...

ESTOU rê�bendo dá; Édi III' Ú)$ em um curtó espaço de O' ensino dev'.l, pois, ati.'n ------,-- -"----'_..--'---' _

, ções' Melhi:>r'UU�ntcs. . {.rês , tempQ ..Se a civ,ilizaçã,:>: cans Gl:UPOS de
.

níveiS clíspa" der �os seguintes lJontcs
cole,:;óes, ,m��!illj�a:J·. 4'�. "

.

,tituiu-Sé âtIÍa�8 �dos -sacu- reg. de' cu1t?r.a � estão $en.1;" l'jinclpal$:
POETAS. ,p'oe<;:,1.' .de'Ourd" '1'08 por..fl;lU$�iàs·· ged,.;6es, jW'e '�� d�dr,(Ha. N�:�O:�, 'ú'.

'(Antcilott,:!a)' ::...:: 05 máis �e"', ó: Sfol' numàr:o' fia0 "po ...e dedade ''lLrfeha, não liav(; 1.:': pducaciio infanW
los ve'.'sos· dà "F.;scol;t

'

.. �l;:' .. 'áti�gir soz.mho os cOHhe- r_a discórdia, não ha vendo orientada;
neir!j.",: Claudio ,Manllel pi çüneldtos que o nivelem tambzm disparidaGl,éi 'Iml-

da: Qosta:....::.. 'Ai:vareng,i • çPlli sua. éPocà'. O 1I!1elc foi tU/rals. Faz-se nece�sánâ '2' � base comu::n "e co-

P' t T'
.

A
'

-
"

nheeiml'll�,QS geri:, obr;gn-
,

eiXO o _.,,: omas' TltOn'".' I ':

:Gonzaga -.' Cartas Chtle':' .

�- -- --- tór:a a todos;
nas, Silva Alvarenf-ta 'Bú111 .'

" 1. .'

3.' - cursos pre-universi-
co da Gama ,-Sa�.a �mri, • 'Gra� -Bref':llnha Expand'e Ajuda Educ.a- táí:lcs especializados;

,
Durão. Intro:::uc;.i.o, splG7' ,,':'.' I" a

( ,- 4. - reco:-:hecimepto e

ção e noti.> de Pendes Eu fi
·gênio d�{ .-:Sit\·,l RalilC'sã Po .e·· I P" ".
esia Simbv!i-:i;l. tAtntoÍo- • 'clona aos alises '�m'
gia) Poes'a Romant.icá (Ar.
tologia) Il�;,r.d çãc •. : ,aele- •
çã o� nJ, H ,:te Pér.:cles \.la •Silva Ra'n )s.

,
,
e
'_
•
�
Ih'
,

A ·NOVA. Dir?torla do •
" Clube Doze de Agosto f.o- •

•
-
e
•
•

far:ar canto corno. al�tí'.t'
mente k) E':3.le. suavemente
e não ..1S � .bastôes.: 'a não
ser o "b:tt:'il" para, os 'l:'h
bícs, 5.1 ,Mestre-,Sé alegre �
'satlsfEJi!,i <;tIil',�':Çi

,
• snver

tl'aba�l:'".n jc �')h as (;l::ioms
de outr-i mulher c': quan
do tiyet r negad» 'ae' ,top"·
Anrl,o ares de gradeza; '

.. 7)
Cuidado com "as palavras;
pode haver homens eseutan
do. 8) Não, se exceda há.
troca de brínées C0m um
,homem. Um 1101;)€::1'l "enlbri
ag-ado por:le. ton:t-"e� p.er.i
go<;o. 9) G'.1,Ú'de o '/lúU' "sex
fl,ppeJ" fen:'il}ho para' ; c'e
pois das d,:zesEs�t3 'horas;
o charme fem1;"!u:") �nuill' '�s
cl'i.tórie, pode ter' ef2Ü:os
Üo ca:histr6fi�0':;" como as

ligações acoólicas IiLUná th�'
vimentadá !odo:v.iá,

';-'

ALMüÇAV_1'd\! ontem) , no
. Querén.c1a pa:lace Hó'fei, t
Ir.à.ustr'al Paul.; ,We�Í1€l';' o

Vereador Dr.' 'Bel'nar 'çlo' W.

"

� ,:
" ,

, '

FOI ·,r.-1. is'f.,>nll:l !l elei
ção da no,·,'t' Dir�t(lrift do
Si!1dj('ab

.

-!, s Jornaiistn�
.•' ErQf:sstQn:iis r!e Santa Cõ

.

tarlna. 65 'Jornalista» Adb
Miranda e Alírio Basle, cUs

. putarão a "presidência. O
primeiro iept�rã ser ree1e1
to.

mará posse no, ·'ia doze

'próximo.. e entrará em ati
vidades no dia primr:!ro d'e
setembro Pr:sit�ente -'- D�
selilbaigadqr, Noberf0 !vIi
ranaa Ramos, 16. Vice Dr.

Fracdsco Eva_"1.gelists, 20 Vi
'ce, - Sr AluISio. s�a;�s de

Oliveira; Orade,re3: Dr.'
J'Oão Paptista 1;3onnassis e

�do Emanuel;. Campos. Os

clfmaj,� membl',Cs ltp.r�,-o cs- �
coI�ià'()s ol(ortu:namerite.. A ,� .

Diretor'a que dpl,;laril, às. .-

funçõl:'s pêlo esforço que d
'na co-strÍl�ão' da nova se �
de"n:erece uma atenção es .P

pecial �
EL1VrA Uas.�af')<j ,pt'reir3:'

(' (') '<:'1'. Maxiri)\J;�tn Rim- _
zenberr; pro�im-(J Fábado. _
.vilo cag·)." l"'0 Centro Espí- d
rUa da S�rte. Os cO'1vi "a- "

'dos s<r10 ,�ecepciol,lados no _
Lira !' G •

•

,
.

.

'

má rábr.ca ac.ona.ãa nuçle
armante e capaz de deJ�a'"
li::lz'àr 1::6 mmt.5i;�" de ir

trcs de ágL�" co mar por
dia acaba' de ser prej c taua
!lá Grã-Bl',�ta:cha,

. A i:r.s:a:ação. tnl.ha<lho

conju::.to da Comiss\ó !ie
Energ:a Atômica da Grã
Bretanha e de' u�a,,·fi·rma
de ellgelfharia -'e Glasgo.w,·
é d� 20 'vêzes 'ma:-or 'dó que
qualqu: r outra atualmên-:
te Em operação. ,}

S5mente ela p<>der:a. .S'Ü·
.

pr:r ccrn água potável uma.
'- '

(OE) -
Desenvolvrmenfo

O selho Bril-â't!ico, Õ CO'18e1011

Inter-Uni.", -..s:tár;o e ()

COr' selno de Educáçãc Téé
nica - eT-v'aram �amQ�m
ao cstrargeico 159 porfes
sorfS no' períodO de 1963 e
1964 e 229 até março do

número de professcres en

,viiados ao ,e,strangeiro' ,pe
lo Ministério do pesenvQ!
-vimento UItran1arino da

Gr�-Bretanha quadrupli
cóu �10S últimos quatro
ancs, - 219, em 1961. para
801 no corrente ano.

Os pro·fes�orEs foram se

le'çionadO� pelo Ministér:o

(ou pelo-Departamento ,-'e

C'O o pera ç ã o Técnica, a

quem estava a'1ter'ormênte
afeta esm tarefa) para
sf.'r-vir por um períor1o va ..

riá.vel de a!los nospaises em
,desenvolvimEnto

As três olltras principa!s
brganiza'�ões de recruta
Inento britâ.nicas _J. ó Con-

corrente alio.

habitar teso
O proj eto pode "ser arn

plíado dó modo' a fOL-iec<:.r
. cit:�se' qualquer .qua:ltida'·
de de água doce. A i' s..i

�aç�o' é co!!struida' de uní

ades Que produz/iID c.:ija
,uma mais 'de 45 ll,ill1ÔfS
dé litros ditlr!os. Virtual-

·.mente, pcde·sé combinar

qualquer 'n'úmero úé unid�: ..

'des, O projeto . atuai lOll
cent!'ou�se na m2dia ie

136 niilhões de litros p'lr

que pan.'L, que .êsse é o

volume que encontmr<\ uni

.med.atc.
O aspr c.o ma.s i,mp?'r,

tar.te do projeto, contucc
é cue. em .cel'�as " círcu :s

tâ:::cias, � 'fo:�t,õ de. en :}.;,a
.

- .,

ma.s barata serra o�nL"ls

moder;10 reator nu,:l,.r

britârjco, o reator av,m-

LONDRES (ENS) -- A

prospe.cção, 'r'é mé�als, �vá
!iosos será torbada mais'
'rá�lda e �ácil 'gra0as ào em'
.rirê�"io (1(' um lY'.:.trume'9to

inve,n,tado na Ur:;.-Bre:,a-,
:h1a.

UtlJ)zando uma' fonte ra-'

dlo:;t,tivá·, 'O insfhu1Úl)tQ

fIIg,

'trcs.
I

/
'

�

A tt,ernalúta Pela i.Saúde�'Húmana:: \, :" I:�
,

ti'smo;e qoeilças m�l1!a's.
alr:.m de P,'1t'l f.�tui,oS 111n

tamen,to médico o.� in'J.-, damenta . ., em oútras C'iên
preEsionar,tes ú,cessv> dês-., elas, sôb:'_ a uaturrza' .da
se último fàto�, eutretan- matéria VIVa.. !'i.wns te,.!nc
te, res últimos 40 anCls" logias '�G'n�J as liga::.las ii,
foram, devi os, em g,rand� �'or.�-·" �.:nl: 'n° ,nro,�7qcam
parte. à d'·,: mi:ração e novos perig9s para a sa···.-
intel1sif:ca,�o .'da PtSql::SIt o' ,:,x,gem as ma:s':
médica, em seus ...ái·;OS as- �,:J2c:!ll'zadas salva-l!;l"ar�
pectos" QSS,' Além d:s�o, {'s. vírus e

"
p� "''''''",)'''as aJ}resentaD;l

�. o V,o s conhecimenti),s, famílias resistente� às dro-.
covas drogas (> novos mé- vS.s ccnhec·d'9.s, manten- '

todcs de tra:a]!lento, lev?-:. do ·assim pfl"ma"o�tr ':l,
ram à virtual elimina�ao, ',n€lcf.3s'.dade da ' .obte!'ção
em; muitos países, 'de' ms,- e 'novos :meks para, C0r.tl-'
les como a difteria, a, pneu. batê-los., E' llrgente . tam

Qéni . a necessidade de es-

'codificação de tM.as as a

tiv.i.dades profiss:or..a�s;

. LO."JDRES, m.N.S) A

pr�servação da satlcté,/ 'um
dc.{l ma:,s impo'rtantes. 8S

pectos �o Mm-Estar l1u
ma::lO, _envolve ni'.llt'-,i; ta
torés, que incluem educa ..
ção, hig.êne. condiçc,8;; am

bientes e fae]l::s.tJ:S (te r<;

GrEação, ',a:,sirr.. ,�rlJlO ') trà,

5. -'- rigorosa 'seleção pro
fissio:r:al dos orimtadores
de educa�ãe infantil, 'dos
ir:strutor:es d'e co:rheeimen
tos ge:a:s e dos professô-
.res universitários;

6. - :mater�al d,:; el�.smo

àbundante para ln();1\ a,av,
para estudo e para prat.ca;

7. - impl'css:Jra pr�'pr_a;

As últimas t'statísticas 8 - or!enta�ü:) pl'cfis'2io-
dispo:Mveis, atualme·;te at,é .

nal cun apô�o aa pl:íicotác
dezembro de 1964, ind�caIÍ1 nica.

Luiz Carlos Nunes D'Angelo,C::'1t, essas lorgar>i2Ja�ões, '

junt.amente com o
'

Minis
tério' env!aram Um' tota'!
de 57 professores a países

I latin.o-am�rica'r!os, ,assim
disi-r:buído: Bràsil 28: Chi
le _:_ 15; Peru -'- 5; M6:
x!co - 3; . e Colômbia:
U,ugttai e VenezuEla - 2
cada,

'---" ------

-�-...-------------.,----- - ....--
,

A Petróleo Braslle:ro S. A, - Petrotn'qs' Fr,ott.
, Nadoral ,de Petroleiros comur--ica as a'lltor!dactes. ao

l-nchN. Com Trq,s C�s·"os com�rc'o e ao p"lbUCD em geral "que a partir dest� 'rlil-, 'a . \).,� ,

. �',,-:;; U, l . ta o agenc:am:rto de seus liavJos uassou a firma éar-
LONDRES (B:o:-rs) - p - mados mtre. o caselo eell·

'<. los HOf,lpcke S. A. C6m�rcip e Indústria '� rua JerÔniÚlo
, ma' la:1cha com três cas-' traI e os outr..Qs. dois, dan'- 'Coelho n. 108 - teieor'e -2,3(10 _:; 2129 _ 2212 :_. �2i3'�
cos - ou melhor, um cas- do ao barcq propulsãQ L,e.· 3352 - 3353' - endere(_:o tel':gr�fiéo' � Navho,pcké. ...,....'
co e dois me.ias cascos, no trator.' CX. postal 1 '-' 2 - 9'l - 'F:1o",ia�ólJ'oPS _:_,. Sa�ta Catari':'

.

. �entido longitudinal - r;ls nS; . para oT'de deverão ser encmniJ::ihadas "a c�rresp�rÍ.-
O revolucionário barco cri- A lancha,', chamada, de dência e contas..'

. ,.

ado pelO co!"sjrutor de eD}-' "Confoun!)_er", é oe luadei- ',' ,Nl;l o.PDI'tunidade, deseja ap-'racl'rcer' de público
.

os.

barcações Alfred Burgess ra e fibra de .vidro .e ,apre- blws serviços pres'artos pelo sr� A�r'tTBA.t cúMi\co
of Putney. . s€Uta, .entre outras,.· duas, FILHO, 1"0 ('esemperho de suas' tarê�a:s de, a:geií'te'" nes-

O 'Gasco
-

inteiro fica ao vantagens: faz pouca .. ou· ta cidade.'
.

,

cetro" unt"o aos do's meio� ner:hurp.a man>1a. e signdi-'
cascos' por um "deck". A ca um esfqrjo. para .supe
lal'lcha tem seis metros .1e mI' alguns do� obp!á;';'UIOS
compr;mel"'to e é movida básicos enfrenta 'os' pel,)s
or ,d,@is motol''''s. (111� f1""- e&zcos de ilesenll 19�5

,"túpéii;i" IOI,'w
. ,;, ,.,.i'

PETRÚlE',RO B'RASflEJRO S.' A .

PETROB"RÁS'
Frota Nacional �e Petro�eiros

Com�J�n:'rar,ão•

Florian6pqEs, 14 de Ju'ho de 1965" .'
"

'Pàulo Brupo BrH:o de Araujo Fillio,
Su.pllrlntelidgnte .-

mo,�.ia" e a var:cla 'que pro
vocavàm alta prol.'lôrçi\o de,

5bi:Qs, 'a 'Sim �omo' "l()·.ã.
rám tamb,hl ,�, mitl�:tdto
da dor e_' do .:i ..l:rinlanto,', 4. '

'�9ierna �je·;"u:,sa l.I'lNl; �Il.

tra':1,sfél'fu In�t';":; suas' vis-:
tas para , cân(!a, doenças

tender aos países mais, }10-;
b'res os bp......pfín.'''c: ,.lo p,,-

nhecimenl;o médico, . hoje
,tão amp�amel)te franq,\ �a

dos aos mais rlc� s.

., , \

-Daüra Costa, ,Vaz
Completou, ontem, mais

um aniversário, a srta.
Daura Costa, Vaz" funcioná
"'a rLo.,.taca�a -da Ca.!xIt
Econôinic'a Federal. e p'?s·

.s�!3. Pfl� ';'f.')"13,;� conl:l.�cid?o
em Os ·®�s� meiOs s�jã.is,
.oi',de a.€sfrvta" me.rec�da-'

Íp.ente; .1a amizade de· to

dos pela' sua '3Qí-i,Ci�,Uc'3 a1ia,
da ,à bondade. ,� gril'-de
s�mp2,tia (j crue sem dúyida
d�u. sobradas. razões p:ua'
que r.a. d�t!j,. de. ontem
lnu1t.as fO!!{>�lI\' 9.S. bom.i>nà

,

ge!"& trlbutad,a-s ,ii a:.aii-
,c'a-te �. -rc.s de' "O, ESTA-'
DO".. a,?rpveita·�d,o a, op·.:-r-:

tunj�a ",e enQf>x:eçamos f.
naura. l't'l91S ar-

ôp.l'Ites fEliCI'da,.
,

'��$ •

"
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.«
. os alunos que se dest'narn .vina Provrd meia, e que se

à carreira ej:e<;iástica p':- desrtiar � :1' P ent.« ti f>f'''
dessem concluir Oi seus es ..io I}." .,'0.
tudos superiores. E :li OCf'.-

'siã3 ravovav.I apareceu Ui

pouco, (.:J!n 1. proport«: c1lJ
ven-í a (k ,itú, em C' irítíbe

prédio pertencente à Con

grega < 00 das Irm.cs da :li

"

....,
I�. I.

DO Metr; nolítano per sande
em dotar a de Flori? nópo
lis do seu SEminário Maior
ou mesmo Provincial, onde

espontanec, Mereceu c S1·.

Arcebispo T'1(10 isso sem

contar 1 despesa que �e

fez neces;:,". a para a a dta

çi'o do l"�';J\"j à nova 'fina
ítdarte, re.z l'CSU tado que
"l. to"c� ti J!l causado' a me

lhor im:11·".s::ft·).

quaco ele PCft'SSf)fCS f1(·on· oferecido pela diocese de antes hav:'l, comparecído
resto!,}·') tr;i"sf nnar dito Lajes e um Eeonomo, pela ao mencíena Jo lns_tltuto pa
pre l.�) em eduícíc de f l·r de Tubarão ra veri.f� o::n: D,S últimas a-

maç.so espmtual pars.m ( comodações, sendo então
os, � tUGOS, com o .1SSenSCl A ínauguraçao símboltca surpreendido com 'ínequívo
do u. Arcebispo de Curítí- realizou-se a. 20 de junho cas demonstrações ue apre-

do corrente ano com a ·i)1'e ço ainda come.norar.vas de
ba,.l)'1.1. s.u f:.oi' �,(!.t) In

sença dos sr". Bispos, estan seu jubileu epíscopal.
do o sr, Arcebispo represen No "PAULINUM", pois as

tado por Monsanhor víga- esperanças para, o progres
.río Geral, pois que pouco so religioso no Estado de

Santa Catarina.

t l n'�j.a, !13.

sr Arcebís-1 � c

A,03 . ,7 das <: :!!ÜIC;OeS ia·
vor",II'<:: ri:). venda e auxí
lia ,J"edoso prometid« da
Alen . nh«. � lias t fi, ':l�'·.v
posteríorn.er te. por gesto �21e :!.:, 1..1, '3 f;�r:ucllto.r o �E'

minário Ma:)� rc-pc ct'vo
Ccnv •• ;.) 1, então o S� Ar

cebie.io :)� I3lspc,,, SlIfng�

Nasceu r:al o "PAULI-
NUM", "i,'<!ominaçio com

Que se c' .t-vencícnou desig
'lar, '1<t s.rr-a mencionada neis 1,. Província, rn mires

:am)) S! todos de acor-í..S�ndicafo dos -Jorn�r§ffS
.

Prefssio- -s-. �------,---�-------__._o advo- r- Coman-ta-its do I. Exér
<to "o o'la,] almeja ccnse
"1'1' 'rar :fed·· era de 3e11

cb�st·tuir�e, em v·jrtul!S do
orecá "ic�estado de .;" .rde
do ex-parlamentar.

,.J"'S:�LiV,
J"l"''J ':01

, ...... -
-.

:lo . ri-

'"2 "a o ox
,�

s J;:;T '.::J.

.. <

"O ESTADO" ltda
00.TI J ir'éia. i\ Aleman :lu.

cor; o .rrc J c:·:r. a quantia
de '.2 milhões, cada '.'oce5e

com Cr$ 5.6000.000, aíém
de 1 milhão. a mais que

Imprêsa Editora��ias sín-
ce·:.. t l'�"�lrfr�a�en1 R Sua
San ··td"'�3· :> Papa Paul:' VI
que CC·:!i tanto d,esc',rtlno e

,

ínco !�?��r:t.\·el 7-=-1 , ve:n

presí r: •. ,l( .,''; derfncs ct,.

-, Igrêiq·. FuncIona' pOj''; . o

"PUN'.c),fUM" com' U:.1 kf>

tor, ·oferecido );leIa Arquidio
cese, uma PD>J':e Espi'ritual,
m21'I:,1 '.lO Bra<! •. :10 (1'((' te
ca· :oh;etu-'o à gr::ll,cle .�)
!)ra . ::';" Srml,n:·l.s

.

r,5.o
senC.!;) I:l:Jssível·' ::l'T'tt ar -rm

o núdl''.!'1 <.ufi-:.2nté e .,.rJe··
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'Ed�tal de fonvocRcã oAqu __
'f

e

De ordem do senhor Pre
sidente e pelo' presente edi
tal, faço. saber que no dia
catorze (14) çle agosto· \'i:a
douro, ná forma de deter
mina�ão do senhor Delega
do Rc gio1"al do Trl:l balho
neste Estado,· em virtude
e'e nã;) haver sido re[>;lStra
da chapa pa,'a a e!elçã:J
de dezessete ·d2 .j'ullloJ cor

re'1te,· s�rá nov·;tme'1·;e rea-

. Ij2�rlo ple'to r.este Sl'ldica
to pa.'f'J, a· ('oDl�o�içj �l dE'

Dire'torib.,. Conselho FJse�l

e· Delê'�à40s-R�prêse·.�tall
tes ao CO" s21hl) da Fe·; sm

ção li que !!sta filiado êste
.

S��1dicato, bel:l ·C01110 a de
S2'.IS res.!-'EctivC's Supltmtes
ficando aberto o pnz) de
15 (quinz8) �li�� pua o re

gistfO r:; !".:{��a� rIa ,"!J ':e-

-----_.do por todos C� candídatos

�esTalment.e 'não 'sendo
permitido a (1.:tQrga, -de pro
cura�ão.. dev'TIdo ser a

pr=sel'ta,,-os 'odos ns ::equi·
sttos co.nticlOf 110 � lo. do·
art. 11 "a r' ada Portaria.
O reqnerime" t,o, acompa
I'hado de torlS os daclo� e

documentos ,xigi(h1s para
o rep';,str� se·'u r'\',ldü ao

'·,r,.�i�ente ia Sme1i.cato,
pod?1"do 8s.se l'.ro 111erim�nto
S8r RSsi!1ado Ir;T qual�1,2�r
r0S rg'ij"l��',q CGP1DO't"e.,·'tt'R
da chapa. A 3ecr2taria 'da

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

r r-

i rh" -;.�;'-,91r1§�<\
� � '", .. ,,_,;i� ') � �( 9. ".

sêcas, 'lo na�as::n:o des"l., .

··olvimenf's':a.·0 sr. J·oão

0o'�çftlves Rodrig�es de

SOllza, d:iss�,.que, a.gora. n

roi'd€st3 . nf o' fi ·mEiis ar ue-

1 � pedinte e·: sir!'. uma. r·�

o'i5-) 'rt'l)-�> r · ...

se? a pa I SOS

(ONft(COIIl·!f OUllQIlm l1P!t
Oi (I!AYI

euc tllJlClKo lo . ..Iíl� 11.' i
S. -Y-""}"--';'e

c.a'
--

I'icin
•

D3S:;�"C
cl"st:; T'

o

'8 7�O!·_·
SLJ1)E-a

At,erragem
.1. ··�:OS.

Automá.tical3nt:; ·';:·h:i.�·, p" �>�;'("J.{ �11 (

!10�1fl.. � '�Jb r' lLE'rl·e 'las
9 \3 J l. ':') H· �·a.�. C..... l t.
aos sá'barlos'. .fGrJ1er:�rã.
maior"s fletal; PS rns :'1te-
l'cssacos, acl' andn-se afi
xado �a sede du Sindicato
a relacão do m'2 é obriga
trrio uara o c t,:tdo registro
Caso não seja obtida "quo

LONDRES (BNS) - Um

jat'J Triderit da British Eu·

rOl)ean Airways (BUA), vin
do

�

de Paris, desce1,l no ae-

. roporto dessa cid'1de usan�
.

do um nôvo instrumento
britânico de ·aterragem au·

tomática. Foi -a primeira
vez ·que isso aconteceu com

um avião de )passageiros..

é o 1.IS0 dos

para que o

te do pilôto
"ailerons" ;

...... .t.

avião permaneça bem . na

dire�ão do centro da 'pista;
O equipamento foi plena

mente !l.provado para ope

rações normais nas linhas
aéroas, depois de extenso

pro�;rama de provas, que
enc·)lveu mais de 600 tes

.tes de aterragem. Por en

quanto, porém, a· BUA !ió
o utiliza em aterragens
com bom tempo.
O equip<:lmento foi pro·

duzido· pela Divisão ele Avia
cão de S. Amith and Sons

,Ltd:;1 .. pela Hawker Sidde
r�i e pela B�A,

1 o ,�

;n�ras

DOE EROTINF:OS - IníCio üs 21

]\1r�s DE AGflS1'O
'" S'O DOS BROTINHOSl/q Apre�eIlta· taria, oae

REP),tESENTANTES
Representações A. S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena.
dor Dantas, 40 - 50. andar � São Paulo - Rua Vitó
ria, 657'-:-' conjuntq, 32 - Belo HOlizonte - SIP - Rua
dos Carijós, 558 - 20. andar - pôrto Alegre - PRO-
PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar. t';,P
Anuncios mediante contrato de aCQrdo com li), tabela em

'

rigor.
.

II

�ã() d, 1',T(

fl '(I

- ''o t1'1 Ck lbe - InJdo. à.·: 21 horas.
, '"�'O DE ANI\'ERSÁRIC NA NOVA

da

'lficia 1
DE.

I··

do g.,tado tudr de .l.côrc!o
com o atr. 11 e seu § 10. da
Portaria Ministerial núme
:'0 40 de 21-1-1985.· As cha

pa., deveráa SEr registra-
1.2lS em separad0 , sendo
uma para os '2andldato:; à
di.retoria e Conselll:J Fis

cal, com os seus rE's):iecti
vos suplentes, e outra pa
ra Ias Delegado3 represen
ta'1tes 8:0 CoúseJho "a Fe

deraç?oo e seus su�l,ntes
Os r."(lUer·m�nros para o

rep::stro :lI" ClB,1)a3 dF.vl:!:i·ãfl
ser apresentados J'a s�cre-

. taria, em três- vias, as:::!na

"" nu; C;O"{Rr;> � 1 F:R.NIZAÇÃO
.

� ANIVEF:'.SA'�"?IO. - Tmído às 2:1 há·

l"/P
rum" na prin' ,!rn COn.V0Ca.
ção, as el�içõffi em Sf'glln
r'a convocaçã·) seriío reali
zanas no paril do dê 24-25
de agôsto pa: 1 J que fi-

.

cam convocad( s, desde jâ,
t.odes os 9S:31C;ados da en

tic1aflEi. As ee'çõel'; ser:'io
realizadas das :J is 20 ho
ras de cad::t ih1..

11' IH
o equipamento, chamado

"Autoflare", proporciona
um� ide'll tomada de pista,
pelo ajuste contínuo e in
teir:>mente automático do

r'1s.

OP'3'T;T'tr ,�7 (' -- Para ao feo:;tas dos dias 9/6 V7
!ll'i " 1 a<;prVai" de mesas na SeGretEllia d::> Clu·

be (1'T

As ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00 --, VENDA AVULSA
CRg 50 (A 'DIREÇÃO NÃO SE RESPOSABILIZA .PE
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA,
DOS.

mr3 o blílf' de Aniven1rio d'1's De1)u·

'1T·'·8�E'rivelmf)lJte no di.� 31 de jlllho
'h'lr;'<l"'C( e ,lm,tal' de c()nfraternizHç:k.
p·i fi ('J\FOV:1· Rfioe) f' RI! r do ('!I uhe

mo�or e dos contrôles
vôo. O único contrôle

de

que

ta!'te�

Li·

in�"'ri -['1

,
1

pode ser necessário da par-

":"'=�"""'-:::!!'�.�'---�-----

FlorianÕ;l')];S, �IÚ 13 de
julho de 1935. 1\/1 O B A64 A R

•

f L

,,·r"'\ C:m'jn11Onete n\VK ano

�,V3 Trajano 43' ní Capital.
SC"'!..etário -+- ffernttni N.
pôrto.

"'T .

. ,.. ,-

Trajano 12 ... Sala 7 Fone 3450
. _. --_._._----_._- .--._- -----.,__.- ---

VENDA. DE {;\fóVEfS INCOR�ORt\ÇÃO - 'AVALIAÇõES - CONDOMINIOS
_ LOTEAl\iENTOS - ADMINISTRA,ÇAO

• APARTAMENTOS E.'i' CAMBORIÚ j· ' •.id Supe� facilitado - Prontos para morar neste próximo verão - apenaI" poucos
..

.para vender - Plantas e demais informações em nosso escritório, •-
RESID�NCiAS •

,
{tua ti;ngcnheiro MaA de S'.,uza 740 - Coqneiros - Pe-

J
Rua Dr. Odilon 'Gallotti - Mono do Geraldo - Casas •

,
.

queÍla «as;.! de Alvenaria construida em terreno trian,' de madeira - preço· facUi.t�do - boa oport,:,-nidade.· .•• guhr coffi 20 metros de frente yara a ma principal RUa Conselheiro Mafra 132 - ponto comerClal ou re-

Preço· especial de Cr$ 2,250.000. sidencial - muito valorizado - caSa de 3 salas - 3 •, Rua São Jorge - Casa desocupada COtll sala - Living q1=lartos - cosinha e banheiro.· •.,' _ 3 quartos _ banheiro - Cosi.oha - garagem -

pre-I
Rua Abnirante Ce.meiro - Bairro Pedra Grànde '

Casa de censtrução esmerada com. 2 pavimentos •1111 ço Cr$ 11.000.000. .

P Rna Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa- Térreo: Varanda - amplo I�i-;ing - sala de Jantar - •• lácio da Agronômica' - Bairro com com casas de co· Bar com adeg!l. -' e . cozinha 2.0 pavimento: 3 quar·

II1II 'bér..:io de todos os gêneros - 3 Ctl.I'�S novas de madei- tos grandes - banheiro completo - Terraço e amda •.
III

ra _ Temos preço para as 3 Oh para cada casa em S& fora de· casa construção com tanque - Sanitário e.• parado a partir' de Cr$ 1.500.000.
.

quarto de empregada. - Área construida de 150 m2.
•.

II1II Rua Juvêncio Costa l6 _ Trindade - Vila Nova - 2 Salas no Super Mercado do Estreito - Frente para II'
.. casas de alvenaria - desocupada de imediato - Ter· a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local. mago •• rena de 1� por 30 mts. - Indkado para !Xll)rar numa rtlfico para qúálquer ramo de negócios - Freço de l1li

• e alugar o'tltr!l. _ Preço a vista 6.000.000 a prazo, com ocagião - Indicado também para dar bol!. renda de �

li entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ 3.500.000 em 20 aluguel. " •.
.. �� l1li
II1II .

t B ."" ,"", TYlrteri,ql nova - 'A Rua J�aquim Costa 23 �
.. Rua Monsenhor Topp 54 - Casa de fino gos o

-1
em

\O'�('nõml'ca Com 72 m2 e h�"'1·té-se de 2 meses
I11III

, construida - .Area de 154 m2 - 3 quartos amp 0$..,... " -: ' - ..

- �� • �

a
� Living Super espaçoso � preço e 'condições fac!litSOldis· Preço.ci� Ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi- :'" si,mos. nato

"
• Caca e lotes na Lagôa da Conceição - No Retiro � �ua do IANO - Barreiros - Município de São José -

4
Parte a vista e parte facilitado - Entrada· a partir de Casa de madeira - bem conservada - de apenas 2 anos �

• 500,000. S'1ldo em até 20 meses. -:- Terreno todo cercado - por apenas Cr$ .2.500.000, ou ,
, Box - No Super Mercado ( Rodoviátia) �m .box de em cqnd!"ões a combinar,

•" 3x4 mts. Rua IANO n.o 49 - Casa de 8x9 mts - Forrada - to-
, Rua Santos Saraiva 46 -r Estreito - Local muito va· d<J, pintada, oom água e luz com 4 quartos - 2 salas - •
.

.

�,
.

!orizável - Casa de alvenaria - construção esmera- copa - cosinha - banheiro - Terreno todo murado - ,
'da - com 2 salas -,3 qU!l.rtos - cosinha - banneiro Além da .água encanada têm uma excelente águ� de � ,

-

comnJeto - quarto de empregad'l - garage ao lado co. - Porão cimentado e. com tanque, Preço Cr$-'
• - Pagamento: .parte a vista. � !'on °9°.. •
, TERRENOS

d
Lotes na Ressacada - J.oteamento Santos Dumont Rua Professora·Alitonieta de Barros - Lote de 2ü'7 In2 ..

, Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Area de ·cada 360 m2 - -- B�irro Nossa Senhora de Fátima. •
, Preco à vistl':l Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 20xl0.50 ...

450.000. metros - be.m junto á· rádio da VARIG - Preço de ..
, Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu ocasião. •
� - Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27 cúda Rua' Itapema - ·Bom A,brigo - Terreno de 300 nits.2 •'lote, - próximo ao Bar - Quadra D lote JIl.O 12.

II1IIMorro do Geraldo - Terreno de 20x18 mts. - PreçQ Lotes em Curitiba - Entre Curitiba e São José dos ..
, rie ocasião e a combinar. � PirÍh:üs - ótim.!l 10ca�izaçâQ - com 432 m2. •
, ""tes. entrt'! Coque·Tos e Estreito - perto d� Sub-Es- Bairro Tarumã - alto da rua 15 em Curitiba - neg6- II1II�Mãn Elétrka - Vários lotes a partir de Cr$ 500.000, cio de ocasião -'lote d<3 360 m2. ..
• - Com financiamento em I;tt.é 40 meses, Em Santos � Próximo a Colônia de férias do SESC •
• N.o Centro - Rua Alte. Lamr.go 252 - Vastissimo lo· um magnífico terreno.

, II1II
II1II te com 43 mts. de frente e' área de 1.140 m2 .,-- Equi· Em .BrasHia a 800 mts. do Palácio Alvol':'lda - grande ..
III valente a 3 lotes.,

, .:yed.orização. •
_. Rua Casimiro de Abreu - :E.;treito - esquina de TO'j Tenenos - Em' Barreiros - 2 lotes de terrenos, me-,
,

bias Barretq - lote bem plano, fá.eil de construi r.. dinrlo ,cada 10 x 34 mts. -- cercados ('-fim snl'r'1fos-
Bairro Santo I\nt6nl0. - Barreiros - lote dR 31)0 m2 A rea total 680 m2 - por apenas Cr$ 1.2.00,000. •

• nor qpenSU! Cr$ fiM 000 I Bai!TP Bom Ab.rigo - 2 otimbs Jotes beW junto .á pra.ia.•
• Avenida Sta. Catarina - Éstreito - Terreno d� lOJt40', - Na Rua Teófilo de Almeida - Vende-se
_ mts:- (') melhor lote do Balneário. I '{I'l�nt.e um. Préço a combiÚar"

.

, ,.

��,��'...��...._�._.,..,...'_,:•..,.:'" ···;�,.,.t_(,' '�:' .. <

ave:lida .Louize, até o fim, igreja de �Santa Mari'l, a ú-
dep9.ramos logo com o be- nica ig:-eja da Bélgica no

)0 palácio da Justiça, um estilo Bizantino. Tôda a
djs 'prédios, tipo Capitó'iO cúm!la é crave.' lda de es-
d�) WaShington, mais boni· trêhs douradas :lando.. um

r:1C'30 Atcm;s: em, um. mo· tos que já vi. A cúpu�a dês- aspecto muito ·)onit.o. N,gs-
r:>" '�r:!lto :;i'5' ntr:sco me,;- te· palácio é algo. que n')s .te ponto, então, começamos
tnt"ldo a figvm da �omn(1· eshrrece. Fizemos·lhe uma nosso retôrno. .

lara pass1.r-
siq:50 estmtunl de U!ll át'l· .completa visita. 'Está situa· mo'l pcir ,outros lugal'es Que
mo, dandO uma :magem !lo numa párte alt'l da ci- ainda faltavam. Já tinha-
empolg:mte e b')lli·". Exi.;;- d:!,d8, sendo que, daí, a vi<;· mos àndado pe-to de. t�ês
tem elevadores por dentro ta para a. parte baixa da cio hor'1s, a pé, tuào isto feito
dêsLe átomo. sendo nue p�- dr.de é empolgante, magní- devagarinho e �om calma,
de:::10s ir até f1 tôpo, de on- fic'l.. Daí seguimos r:ela rua com descansos intermediá.
C.E1 ó'e c1.escort'na uma. beh dr Regência,. tudo isso a rios. não cansa;" quase não
vist?. de Bruxelas. pé, eu e Betjnha, pass�ndo cano:;a e qU::lse n'1.õ se sente

pelo vasto jardim "du Pe-
.

o tllT11no passar,
tit Saçlon", que é célebre Voltamos, deuois. pela
pel8.s suas admiráveis es· rUé! do linho, pa,sanrl.o pelo

balal1<";o, O1:).e possui no seu. tátuas em bronze. Existem ·Jal'dim Boti1.nj�'\ ,a11e não
pé H'Ua c'1rta .geográfica aH estátuas de todos os act,é1JT!OS muito '10nito, sen-
da Bélgica. da'1de o coninn· perwnagens célebres da do muit.o pobre nas suas
to ,11"1a imunssão maravi· B �1giC"l. O conjunto dêste val'i.edadeS de rspéclmes.
lhos?.. Aí exif'�e. '. também, jardim da up:1a impressão Mais um pour() à frente,
um edifício IT'bderno, onde milito bonita.· Após, seguin na rua <10 linho, e est!wa
há urna exuo�icfí.o C0nstan- do 'Pela rua' RaiaI, depara·· mos' dirmte de "ma linia
te 69 t0r10S os assuntos re· -. 11'0S com o gigantesco pa- catJc:rf-ll. estilo 1'qotre Da-
la 0;'1'P9elns com a utUizq- lic:o do Rei, voltado com me de P'lris. em"ora menos
c�,o na.f'Ífi-::'l· ('a enerp'ia atõ sua. frente gigantesca para suntuosa, mas trmbt"m em-
mkf.t. Este Jo�al 'é real'tlen- o enorme p'!,rque de· Bruxe· polP.'�nt,e _ a ('''Ite01'al de
te lindo. todo ,ar1)orlzado, Iss, todo arborizado, com Saint Michel. síI1�ese da er.
com vastfJS j"l.rdins 'todos c'.1Rfarizes e laias 1'10 seu Quitetura gótica. const.ruida
verdes. t.011dr·se a· imures- int3l"ior. S'eguindo à frente, no déci'11o segu"do segll'o.
Sí'í0 nftiriq rio COl1"1p.co da atravessamos todo o par- Visitllmos tâna "la. seguin-
pri1'Y1flVE'l':> 3(111i. n<l. 'FUl'OD'1. ·que de Bruxelas, passanc10 d') n"nni" n",r3. " urq�a dl"s
1"<; f'r·,I""'ps t.r'h" ct')'M 8"11S ain1a pelo nalácio do C"n- ml1r�ires d& sé""lO HI. P()S-
h ......··"" l"""['1s. l1","e'1enton- ir::e<;so e nela monum"'.nto sl'inrln n", n,op"""'e'l'\tf) �e'1-
d" �";rl"c: "q,.''l n sol. a _4.1berto I, sendo aue no, t't'·�l em h,,""""'T"i<lO'-:>m à rev')-
O'lh'a ri'lÇfiá" p,m 'me pas-

-

fim do p<:traue, eomo se luc<í.o de Hl10. raí, co"ti.
Sl'lT'1"" um rp��" tp.. 'r.")O n'l.� ftlsse O portal do seu tér· nl1·;·""os neh r11".• d'l Mon-
rr "1'V1!l -me'h"1r "i�it::t. e' 'l rrüno, \:mssa'''1os nela p"lá- t"'n"iJ. "h.pO'l'nno ". um'l. nra-
t.0"",,,,na de c;1'r'lPC:, foi a dI) cio das NHcóes, sede da Cã· ca pstunenc'l.::t e monumen-
pp_1'-'�;o nreptnenr.i.:tI O('lS .

rnara dos Deputados e do tB.l - a gra.nde nr�:u�a de
rei::;' _:Rplp''''s, em lUO'l1r de Senado. Brl)"J{elas - CO]')"1 sem; pré-
1U'Yl? he1p,7'1 slll'nTl'le""dente, Anós tudo isto, continua- dios em forma r'le retlingu-

mos:t:10, nesta m?nhã, a pra

ça c Jnstruida .
em homen'1'

ge:n ao prineiro C':mg:res
so üe encrgi:: nuclear de

Brux31::\s; cne � existe o fl·

(C(1".1tin· �ç"' .. )

t

IfD Pé: r�l'
.

"") '"' 'l rr.s�

tan� :;�nto \ jJv
�

}f1.SS' n-
do J')?la " , ... '. AT'e 1i-

da I·:Jui �"_�,
�- �1 �-''''''',;a Sts-

fal�t, pe''1 r",':'I rr:s_, es-:e-

taclll::1r G2, .:1 L:ll\12e, re'

pleb� de 1...'3 r·,:,:rhn-

tal:, e J;:é!''l r .' .'::.. -7?t�T'

100. O r�"t' .,� :'8 'Dr'le [l-

zíarr;cs n' n

Exi<:te nestr ,pnlca, tf1m

bém, um monutv>ento em

fortl!a de flecha, tc'cto em

dunmte t.ô:� r����, est9.c1ia
na Bélgk-::t, c'a 1 '"' rest 'u

rante típico ela T�, l· a, CO�11

tôd:t a v'u'.e .. � �) i,) comi·
d'1 it'1li na., ,',\ ,�c na ave...

nid"l. Wa.'er l '), nU:21 loc'll

elav:>.do, da'1�b U'.l'? vista

espléndic''1 "0""8 e:::t:o a'!�ni
da e. que se (''1' ""'2:va "S3.l!l.

. d'I Lúlia. � �ue nr 1'''''8 ?stu}':en
doo:; com"1I1 r<: "f!, F:11 J,_1lli'
téri.d de te 1 ..:_ a p:'<)t�s,
foi [\Í nq' .r, O ;l'l$'.hor
lugf.l .."::' que t· - ""':-' �t6. �g') ..

comida
italiéma. A c 1; 1:::1'1 bel�a
tar;·.,hém '1" J é bOR, Pa ;sa·

mos· toc1�J' ., (HqS l3. "mi,

o j"nt'1:
tel i "i, 11'-' .

: "O ho·
-

l
.� '�'8, p')'s

apr()'·hl1rv�·"c> (o 'n�ia nJi·
te.. D'l1, f.'JcTi�'" ng de in�r
ço, �bmi 1(""). G'·· "'; lJrogra·
m8'�o u'--: �.

'.
� ,'. '" :rela

cid"'.c't8 d3 :I 1�, cte ô'.1i-
bus, Gom V"" r :�. pClSsa
m03 tÔdC', p ) oro "'"ii ce do-

!''1 :'''!''l ri", "TI'" h"'�I"fIlp.. C()1'Y}
f, r1....... <:'I ;o:"l�--1�..,P�" Af �V;�t,p.
"r., ., .. .,I"'),.-.,.,--PT"+("'\ p"," hnm()�

mI)', nAl,! V"'St.ll rn::t 'Roi"!. 10 ('I'lT'lt"..."",T.'c'lo +,.,do n pe
n"o:;;;"'ndo pAla Pr��a do ,.í","p��" rl�, nr",n,!. ('I'l"" .

a
1Ín(os de T .. ·

um", Ile "" ,

C('n""re�so. ("'Iue € ",h"'i.lhon·

t""ln Tlpl<1 m�n'lment",l t.j�1'Y}

b? õo "sold",rio descnno"ci·

?do". possuindo no .seu � tô
po a estátua de LeoPf)ldo
lI. em forma de obeli.s�o.
com dois. gigantescos leões
na �"a b8se. e a t..)"h<l in·
ce!""I;<>d<l.. T'lP,."'''''p�t<!m''n·

.
te ;'.('j'!Sl1, C·:t'r>tiT'l'�<Í�{')s. ,,'no

da, Dor esta avenida R,')ial
até ao fim, dando na bela

"'PT'.Li ....",�.,..�A"�e r"q �p'l'p.m

tl'lri"", Mp" fi"'l.,..,r1f)". rl<lT'l�O
11"" Al'lnp"tn de °lm ve,.ria-.
del;'o porta-ióias a emorllS

tai.do a esta. ora,(''1. ,'.Ima be
leza. hi!!11SlRvel. F'8:istA ai,
til "",hÁ",

, a
-

C"�", r'q.s r."roo
,.,.,,,O;PC:. ri" !':&".,1" 17 !'Cpnrlo·
Nl1P nn "",.,t.,." r'!p 11",q des
"'lO)"'. "'H'<I"'· h<Í 11m T)ontrt no

ten:>no,. aue é o ('tmtrb geo
gráfico de :Bruxe �S. ,

n""""yy, '" T.'l",.,,.,1rl,., T ""p é.
t8"' ...... 1--.6,..." '1.mR ,..,.," ....t:l,,,ilh9..

A tndos (1S nntr:)s lup,-a.
res em aue ped:iv4"'1os, flUo

de'l'Y1ns. eu e :RpHnha, vol
tllr. no djft sPO'1]inte. Para
'1""" visjt,� mais deta11l9da.
"'TÂ"'�" mes.,."o 1"minI!:0,· à
•q�.�p vo1t?mo:'l. com '1m

')rr-,;,�q:na feito a priori, a

vários lugares. Seguindo a

qU8T\+'l 4.�.',... _"a:....11..Jr
tín!-n-,os a \. ...1".
. N';s �.''J' .......n, ... :.t. ?�fqsta
doo:;' 'i"�n� 'rr '( _·- ..

�S saltar
do Ôr.\iDi23 :t:?'1 L'''':.ll vis1ta
m(�rhJ�1'\ c r"-� /.�yt'1:" f-..tow
grafi",�, tcnd 1 (>"" v'rfq fI"e
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o Presi�eBle � FA�� à Replrlaggm:
HTfM�S�f\ OU JflRl' bBl�H'B"

,eom t,uei) que u�z,. {' ""PiI(1),a ,,_rlllZa(I,� "'l1r'rc tor:os cs llli: da,ia ,,�',Ll'tr:�;o selTlrre

ao '�2:'}1} 1J:-1 B:';l..,"::l. �;�,:':J;lI- 'rcrna� I) 'e::; ·eO�:1\"c�;a;los. e is as Sl':.as or'�e."'�� D·2].""::(.18 ce

1112nop l]eeJ,l!":::1 a rf':l .':l to par:t t:\Í,li 0 .nnJ.iíiO "'''', terc;;:r:1 e Ul'::"lJ, regaút a-
'\:" ,,",.. '

g2�1 ,(J,I':� estav::., b:lstantê, [u.,�,'�, �ansta\;d.l', P"lS �:l nill'laç:.o d.:> 2,,1,) q'.l� sera

DepOIS dos três treil:os sai:,;;l� �n Ci111'l (' é:"n J';1,II�C a.oHZ�'r e (1" ,é"n:rr,,"n:-::l0 realicada ';1a :2S ;!é�te ni01'
que o oito' gigante catvri- mÇ!�-:',) d,� 'jl;'1�e t"j '5 os dc.s r,� 'fi'" 0.':;;" c qlll p'l:l? �a rala j,o t>rcco ii, '3 T_1-

neq..;'.� r8J.]izo�:, naàa !l�.1jc;; ren1:t�f.·r;s Ci..)I1V(!r'1.d:l� e.l.: l"�:::!;:;; Ei..,r 1)2:n :::,ll�, .. ,r!.Ll •
.J 111.êcs, àep:;.�� eX�lio, djs..s:;_ ·0

opUrl.l:p.) cln (1 \;E íu'VJr ':le:: to 'r"':"" ,. (".'.
.'

l:J�1.�:·.t .:Jt!. ·,a, p�"n. :;'11c1 ca-

EscrfIVeu: Abelardo.
,

Abraham
.

a pa::1', "�i r] L �)r(=-jll(:t.te -�a

FASC,' Dr. Ary Perelra C,li-
veira a lespóito de como

êle via eó;,',e:;; treinatnent(j�
e o que éíe açhava da, nos

sas condir/'es pará. I) CJ.w
peol1ato Bl'asileiro c.':: Re-
1110 d.est;· . no. Seuil} .. ·:! �I-;l'n

( ':1 1,

H'lj"::'_·:""cl'!! ATI P9:'Pira OI,
vel�'l ff_;� ]()�<:I .'L!_ ".�! eh, Jl0

a�sl!-n 'l, ))0;.'" I, ]1PrlF','" -r
me,�:l':) oe I'r'no e :l,y,g ·ém
'tira ir,: :;, ja c, '.bE';8. deI\:

:lE'n � l'l

l1C-S ti'i? \.. .:��. ll':l.1':( i: e

que ele esteve presÕ'1::'?, :'t

pel�as poucos l'CtT'<lclol'es [,

in:-"a não tinha:i1 88 apre
sent.ido a dl! �.�0.o .técnica,
Contiruan,Li dis�e fine "in
da' j m,iit!) cedo pa,:,à qual
qu,'� r).' ;..;1'vaci'lo que se

NAHAS

A ,Dessa '>ta,refa é Ull:ito

g,ramle, 'mas, E!()ero qu c

d�ii�a vez t-UGO saia b2.:l1,
temos a orientar os r€m�,

dores um grande téc111V;

Cju� ,é Manoel Silveln; co

nhecido de' todos, já foi

um excelente remador, pnr
tanto ,po::lerá ser tnG1::';�t11

um e:;:celente treinadcr..... 72'

é que :va n;c..:s cpme ';a r, 3-

treinar de ve!'dE�de' pll-ra o

Bra�ilciro. P"r enqumt'J
os tr,inos ::i'! oite só E;S12,O
se. realizan':o ),os :;ábaclo.;;,
Do mês de, A�ost,ç e�J dial1

t? ir2�110-S co 1 ",\a� a trel

nar tonos v:' LI!}' " ;le bar

ces para 'c
J 'dras: ;elr", 4::.to

naturalm.s,,'e dC�lecizl1(!oqüejra f��l!::�:, pí:,�.s ':"'�p�nas
tres treinei; n'3o S2 nade ti mos ainda Da s�W('}'((j:3l{Q de 'corno ,1 (:U!"f'çti,), tc()n�':.a

Sady Berber ,e I�,wl1ltCm irá dl'ga!1jz",� (J$ 1.reiname;n

Cordeiro, homen,� que ha tcs: FiD4H2!:ln't:) a 3ua (;,'1"

muito ,:'a':Jftiham peio r8- trevista, af�rnlGcr () dr. P',ry
mo dó iiJ:::S':> r::sta'lo � acre Pereira. Oli_Vê:r,l que ttm

dito 'l"� ,S'''1':L10 tçc:! J83(.1· gr;:tnde& ,esperanças d� Que

,d.. ,� .�.q,_1I1- i,�;:.ry,,�ç ...\.,te}lli.Q;;. �q�t��.J.1r,_::;_ ir,l"i_Qf.i ao
, '"

notaJn '11(;5 femadores poje �r.asil\3jto"'�0"n o (lU," hcl\,J.-
remos' faze_' uma brilhante V-Er de ,lUe!h0r 110 !"êmo de

figiJr;, no Ei '\siIelL'o que se Santa Catl'l,ril ,a o acred,lta
avizinha. A FASC tfm l'ece numi!- boa fignn, 03 n('ssa

ra;r r.!.en,hU111E CQl1clusZt'.J. Te

nho notac'), dis,�3 AI,? Pe

reira Oliveira, uma com

ple:,.l.. �'ünJ.iJ"l·�Ps·à·) e :�lui ..

Foi com surpresa que re

cebi a notícia da demissfi,o
de Salvador' Lemos elos

Santos do cargo de Dir8-1;or

do Depto Técnico ::la FCF,

Salvador Lemos, -fOl sem-

pre um dos mui s sine,'.1'os

auxiliares do Sr. O:;n[' 1\11el
I lo, ml1 amigo do,� árbitros

e um g:li,ilnde apit.ado!', A

migo 1€31 educ:acio, cnél'gi
co em algumas ()(;!"tSlÕ2f;,

combatido cti7::":'SR3 \'�zcs.

mostrou-se contudo sempre

equ:librad0 :la.s suas deci

sõe., e Jlni1'l-::J!1 um' Der-tr
tamento qua>;'" rapen:;a
constituído por árbitros, vo

{untarias"), esforçados
mas na maiori?, criticados

acerbameth') por mzLiores

recursos tee',1ic'i)" que Jhr:s

faltavam.

Salvad:>t 'C')'TIOS, anos se

:guid,os .

c0,'n·parl:lcLl. a. Fr"'lt"

e lá, minIstmva seus eonhe

cimentos pr;�tlc()s acs :ir i)

'ttos, paj_e.l�':' ';L 3,11lÍ'?dv(,I,
mente com 5("1]5 ..:;ub l'Jma

,dos, e de ::J'l:l!:ldo em V'�7, é

lógico, sa.i< na Capital. a

cor..lpanham10 os a!'bik':s

'que sempre ,) convidavavn

para assistir e presj-i:t':,'�'
suas arbitragens, /\ ur:,,"'i

ça do Diretor c' o De:J',. :� ,.

menta de Al"]ji,pc:s :''), �t')

Salvador COl11') out:o qua:

qua é útil, henéfica (; so

bre tudo é um sinal ('v�den

te ,do intere'J"e l!o mestre

pelo ,aluno. Parece-me que

algo parecida COfll nota of!

cial, ou resoiu('ã'J qualquer
da l!'CF apr�:>sou '" salda

éte Salva "01' ,Lemos d(l De

partament,o T�r;nic() que

tão bem dir:giu . O ass'rq

to referia-se ao pagamento
de uma boni'fit:(l,ç:lO dE' diã

riá para o J,��.oço e �ant!1
de árl:litros quandO em via

gemo Não cons·r.a'\'&. o nc:me

do I\ret,or '10 Dep+'o. e

nem precisaria constar, co

mo também' não -seria ne
. .,

estipular a
..

quan�
stá,. 'em àlmoç0

" ".� '.

�.:L":'r

ferem em todos os lugares
a nãó ser que a medida foi

tomada, porque todos SólOC

mos que o Virgmo Jorge é

o .1l1aior dos bons prat-Cls
que ex:stem por, aí. Sa.lva

der 'achou qUê a not-q, era

uma indireta para' ele, e

d emitiu -se.

Temos a dlr'gir ílgora o

Departamen�'() o .sr, F3.W;-'

to col!'Wia, eK-,á c'birro ho

mem de il11rl';)D�a e ridio,
conhfcedor d�' lEis e re

gras e muit:ls yezes defen

sor de Clubes e atletas no

TJD, Qual;dudc'3 t,("cn'c.1s

nãO lhes fQl!-am, e_ sabe

llles ser um �sf!.1rçad(J pslo
esporte. Tivemo;') eu e êle
nossas divergências no e:::

porte, eu com" ,í,rb',tro; êle

como "Urigent21 mas .) tf!D1

po foi aos pO'.l�"S pa_ssando
e Fan'3�,,), bem di1erente dê

Ul11d. dezena de inimigo!;,
gratuitos que pcsmo jra'js

l"1telig-ente, sEnsa, ,1, refle

tido t: E1:Ü" homem na ex

pres'3á� n:ais' simples 0::1,

palavra. scr.tiu seu err'l. e

ao veL"-m� em FI�cinnc1po-'

lis, nã,) f'=7 pcrque evitar,

U'�1 :fnrte abra ':;fJ e jarnai�
�c�oo ass:nlO, f'JÍ relembra

'c (�lh' tenha sucessCl nn,

direçà') do pepartamento
são meus votos, que inrli-,

que aos á:rqitros o cami
nho certo das' arbitl'uge!1s,
inclu'ta-Ihes cO'1fiança, li

perdade e de-lhes oponuni
.

dades parà que :!pareçam
ou faça valer a SUl antori
dade de Diret�;:-' p:mindo,'
suspendendo os que não se

apresentam 'bem, "'.le
'

E-r

rarll por querer cu por
não' saber. Com o f,um"nto

das taxas hã 1i!U'l npc%si

dacle imperiora de melho

rar as arbttragens ,e que

justifiquem os árbitros em

campo, com grande� atua

ções, sem medo, com ener.

gia e res!'et+:,J, a escalaoão
feIta pelo (Uretnt• .Retribu··
am a confianca· êle'

J�'irI "ti�o, ��11, ��,q
dt0i"·.

.

1',\ .:.�:':�,.'(,;

bido o 'apóio de toeI\).3 os

clubes da c3p�tl (I lIlarti
nelli f! O Riac.h.u'::(J pus':'
ram oS seus !Sa'póes a ltlS
posição ,h entidadE. Véunos

p'Ürtan+;.1 '�l',lbalhar dentro

dO possível 1):1,'(1 f.1'.te t 11 to
éorra be1n� 1_'::Di}:J c�tado

sempre em C'Jnlacto (iam

Manoel Silveira e &.e tenl

se mostr?,:lo n uito utl.:1j�

ta acredi�J'l.J,), (H1e ire,nos

fa�er Ull1a "l"'� ,.' "'lra "'11"i.I v. _,!JI .• ,JI. ,\,I ••
,;

elogiado o Cü[l)pct'a,11f.nto

rapaziada, e êld Ludo 1ará

para que S:-r,h Catal'il"a
brilhe intensamente' Em

Df'z'embro i'a raia da La

goa Roddg) elE F�eitnf, 'na
G'Illanabara. t,g:p.-'CNm(�3 fi

g-entileza do pl'esLdcntc fas

queano
.

em noo conceder es

ta p8Quel'a entreVIsta,
desde já nos colocamos,
sra ài3'l(',i::áo, pois qn�re
rncs tA. )"(�. b:_;.:-� C.Oât"bol'a.r

....

:1e
111 n -: 8; r::-l Y!.O:-l '�" ta e. sin c��·u

flB!'fl o Í1:r, ',"J' ê�dto da 11 'j,';'-

des re!r','),do'.:es, dizenáG e.,-. sa sde�ão de 1'0)]:0 1'(' pró
ta!' sa'JsfeitJ ";0111 5.S ate.:' Xiíl10 Ca":lpw:l!aLo BraE,:lr

ções q'-'� 05 reJ':,"a.dores tem roo

Segundo colhemos,
mais se efetuarã, 'está :1oi

te, a 12a, rod"/la em dispu
'ta do urna de Classifica

ção, que D�.arC3. 1, Encon

tras entre Paulh R:;m�ns e

Atlét-ico
ficanjo

� Avai e. vlJarai11

�t'("",n.:Jf,lr�d.c(. para :t

não tarde ,do prov.imo
ficando a rodada

.sRbat::"
no, 13

para a próx' �-;_::t 5a, feira.

tendo em vi�I'a a rE'8,l'za

ção, dOll1;,r',�\' d') match

ent,·,} SanW Cahrm:l x Pa

rar..a, pe�,n rr1.sileiro c:e a

mado"';;,

G, E. OHmpico vai ser croda,mado
cã'mpeã'o es'taduat de 1964

FinaIM(:;Qi.e, depois dS,3
mais t1ese:lContradas :}(.tj-'
cias, a 1f'�'1e1'1çãJ Catar1-
nense de Futebol, encontra
se em condições de homolo

gar o título de campeão es

tadual de 1964, :lO 'lrêmio

Esportivo Olímpi�o,
Acontece Cl.'l'l dias depois

do clube blumen:lUó)D::3 ter

vencido' a parf;ida contra o'

IntE.rnacional, a se('re�acia
-da entidade d'1 :lla Bocaiú

va, divUlgoü a. lmprensa a

notícia de um pr"(.'csso in

terposto cor�l"a o OJi:np�o
o que forçou � elttee e:ená.

a, précurar e�e-.nlel1t<Js rara
processar 'J ,sr, LUClf. FIe':
ck da Rosa por tentativa
de subórno do árbitro Vir

gílio Jorge que seria o' api
'tadbr daquela p9,rt,LoJ�",
constando-se ent�o '4ue o

_clube lajeano havia Sl'liti
do cheq�le

.

Agora, 'porém, com o e'fí
cio 57-65, os men!;ores do

Internacional so1irit�alll
ao TJD a sV'Ipe:nçã:> tie to
do e qúalqup\,: recurso que
possa impossfhWt'/t\': a ho

mologação do títub ao O

límpico. po: parre d\\ enti
dade catarinense.
Assim, termhi� mp.i� um

episódio' no. vida esportíva
de Santa !jac'irm<l, com o

Internaeional let.irando o

seu processo e donOo con

dições ao 01�1"1P: I) par:t
festejar a .�0!1qu1S"'1t CIO tI

tulo,' com. a f::r.t't'egl de fai
xa aos dignos cilmpeões. '

O Olímpico já expediu
ófíf!�O ao Internàcional, co

mUllicatido estar jnteirRdo
da situaç,ão..! ,

Agora, a dire ,orja do O�

limpico penc;!l em ·.realize.r
a festa de_entrega· de &li
xas numa próxima ioportn;..

.. nidad.3

'UI�1D e� a ar �e a
Ruá!lz;t-Se, esta tarde, O encontro, que reu 'jrá sendo assim, de espsrar-se

em 'Q'lJiHitm, no e�tádio a mqçíãatíe fuuebolística � fltluêr..cia dtl rim
-

público
Belíart Duarte' o pr.meí- dos doís ®ata 0.ll, es;IÍ , "e- numa.cso ao estádio do Cd

ro j,ôgo entre as seleções gUPd.o I'os ír .crmarn ;:a" r�tlba.
de' Banta Catartna e' Para- Cidade Scrris0', despertan-
.ná, pelo campeonato .I3ra.. do ínterêsse Incomum en- º ; "teªm" barriga-verde-
süeíro de Futebol Amador. ire os aficciona":os locais, seguiu anteontem muito

•

a.. mado e confiante
_ riun

resultado co -sagra ,01' Ia a

[,8 ".OS-3::}.S cores.

(._i crgundc prélio, como

S,e 3' be, está marca lo para

domingo, nesta Capital,
'.

•

faJsi.uJÚ x· TUPI ro· T.J.D4
Jt. �.:. �Jm o Dr, a.L...l1- 001 catarmer s'", tentariam .. J :18 clubes co- ÇúO c.p BOle,d:" O,�';lal u

tor do T.J.D" o recurso In- ,préssi')!"ar 'a ,ui;::iq� decpor loquem em campo, atletas li'eGuação."

terposto pelo C.E. P:1,'.$san- tiva b�rriga-,,:crrle,. ror (ll�- suspensos J6WS +r.bunaís

du, solicitando "os' pontos' tro lado, o T'))) é constítu; Invetitwn-io os mais robus

que .perdeu pelo esta.duat, do çie hnmers ;ie Qel11 e tos subterfúgbr"para 0010-

em "mawh" trara..o com ;;ossue �ur,.,\,t)nH(\::J.ch, ,,�,ô� carem e�' campo raís IUle

a A.A 'l'qP:/, quando a rm bre a matéría. I!!iit.e� fitos' tas... o artigo 26 deieruu dir'.g:ll'ltes:o Pais:oa11CLU a-

Iíonárle, egujpC' [cin zíller se asseguram ac Paíssandu, p c,a qtt.'
:

:'C eío oficial ue f 'rmaram que Q protest:

i "I'l'U em ua h d tranouilc' "on1;;'·�' "a' -,... ", i'",p'1as"'( ,s:..: i a,1) õI�as a',pl:,3c,ajo em
nO,i"" ••• a,... t§lll pe ,), ,ª,al_� c

.
e· çal:sa \.l'o:l.nql,l� Q -, ,,.. '., ",v v.r- .....

,

- '

atle iti� E.<wts, que. çm;np_rt' o ."Éoletim Oflc·ru. Pe.: a n.: agôsto. Atuaçâo 11a deresa

pena: illlpes';;:t pele T.J-P. x x x
'

blícac.a, "'11'3'· fado", É cio c1,CS :�terêssq; :10 clube

conhectrneuto 1'), ,,:'�lll;d,J. brusquense, os advoga ::os

Dr, Marco Au+éüo I-�amos,

- x � x -

da pa:es�ra, os

C t tã
"

. :Eeni:l s '"ri", ao. fle!p. Deus
ontam cs en ac .ftO� p.!,"o, -

'�f"bJ�do1'6S §�e os senhe- ceres pátssa-iduancs, que nos �':: ..';jSl"", nin�llem ;',a

res Arll1ando ,801H \jresíüen :- o represer tar te' da TuP'Y' receber ) ;,>.. 1 b'le'im nur.«

te (.o' Paíssandu, e IA' 'Vi'-al irá tentar pro 'IM 110S L.1l-", C$. Uns �aJ'3g1r!álli. que' CO�0,

ter Aichínger, C-lretJr' E,<� tos do processo, que não
' caram "';.1 campo il11E't!l plJ

pOf'ivo, estavam ,�e 'passa:' cor:seguiu ligação .tél('f))')i-. nitlo' ):;o,!.' (!llé ii, p.vião 'lHe.

gem em nOf,sa Capit.al, loca .ca: cem ,To:n-;iil2. F'at.J É-S- trazJa à untiL'ifl, caIU, .. (1\..

liti!J,:nos·, os ilt:stJ..es desj1or':' se que imp:d:u que a 111'e- tros fr.tão aplicariam J gOl

tistns e trocamos ideias toria da Tupy, s�;lb,'.sse da pe do navio, que a:'lI�'Ld�u

com ps ,mesmos sif)t'8 o suspensão do aUEta. TI01;s com boletim oficlal � tudo

t
'

f'
. que :eram ga!'!ho de ;.!<tusa

, .. ou ros alIl:'a \L!rma,rl-
,

d -F
as Furacão .��egro, aqi.r. �

am plE osqmeIlte qae in.e":

lizmente, escalara.m o EX-
na Guar:a::,a ,a, p0;: 7 a O,

traordinário atJúa tal. pnr i) M'':'l'opCl, perdell P'U'"

que níio sab am que o ui- qu� la[lçou Arpino. O Tu

to cujo estava suspen�o pe py perjerá ,porque utilizou

lo ,i"lOuIlal, ... pois o carr" _se de Bóris, Ambos ... :zem

que trazia a má �.Çltíci:l, l1a que la�l :<-'1 J"n tais �')ga'l{)
via capotado. O�a �IJ.;:;), eVi res, por que ignoravam que
tar tais santas desculpag, (, o:; re1'fir11;)s jOf?:ado;:e� E.':iW.

Códjgo Brasileiro JJi.;;,:Ji-':i, vam ap'��� l"',S pelo TJD -..

n�r de Futebol foi ;1'81S -::0f!lí.J'� l€úLam,o � Se

éxpedito e determh1 .1 .!'.12 i::hor 'P)Ji d:sse: agora no

"as puniç?lcs 'são
�

do c�- va:ner:te:J T,lD fa.rá JUS

nhecimento do puni0o, pe- TIÇA' .

la simples e pura publica- iB'jf'��':�'t'{� # í;-

l=r·�eger e $�l�(li{�.�tic�"
ry �gon' Kr sge,'.'

Hn.r-

!:'.::'rr,lOu Ql}.e alem ,lo P!O-
t sta do P'a�ssar!du t.er as

mesI'1Çl.S b�s 'S ;-lr;f! ca5 ('O

prct'":sto co "l!lig'"_t ::í�ê. 1��3 CLn ,

tra o MetrqwL' terá· ta_-(l-'
bém os mes nos a::l-vogad--\3

mercionado, rEcurso,

x x 'I{

?l: x x --

O Dr. Walter Aidlinger,
foi o primeiro a tereI' con

slderações sóbre o 'affair"

Paissandu versus Tllp'y.

O senhor ..'1'J1li, nã') po
deu :'o ' can te): ) riso, disse
"neste mun 'lo moderno

,com tantos .melns d� cmllu
nicação. nã::> podór. falar

ou se entenCé)f ('0!11 Joinvil

le, até pare :� piada O

meio de com�mica<,ào ma;s

prático, sem dúv:fil. é o ofi

daI, isto é: :lt:4�"'S de te

legrama."
Ó Dr. A!chl'1�er, c'::üeg;)l�i

camente se'ltenciou: 'a

ninguém é lícito ignorar a

lei". O artigo 26 do C.B.D

F, é duma c :1"� za meridia

na., Q meio .legàl- ®�COt:rlU
nicação de pena, é o Bole

tim Oficial. COI,tillusndo,
disse-nos: aJ..'m co mais o

artigo 26 do Código é uma

sabedória impa:: ,. pois J.>

-,--- Chacara "em
t>OQUeip1S

'Vende-se ótim.3. chacara com magnífica residência
em Coqueiros com cerca a.proximadamente de 50 mil

"'�t,ros quadrados. Tratar ho local com a sra. Vva. João
Assis, .

D;sse-nos "que alguns
tcrcedores <lo v<:rde e' bran
co brus,Çi.uense ma�s alnel

os à justiça de�port�va, a,
creçitam que a Tupy ven

cerá Per ser uma agremi,1-
(_,�ão rica e afilhada dilf;t:l

a� eIP,�nência parda do fu

tf.bcl cata:':,:eme, o senhor

Elias a.uFar'�. Mas a gran

qe, m�ssa.:2�.i�sand��'1.a,tepl
cert;zQ ab'n\1Ha �J. ,itó

ria. Pois iar:lais a A,A. 'I'H

py, glór!a do futebol catari

nense, e o '3e"!hor Giuliare

. autêntico -apóstf1io d:) fute-

e

a

I

(
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A partir do próximo dia
16, .

a "Caravana da Vitó-

D�J
_____ ,J.. _

ria" tendo n frente o can

didato pe.ssedista ao govêr-

o Partido .Social Progres-
. sista. segundo fontes auto�
riza.das, dará, o seu inte
gl:al' apoio ai') l1fl!Yle do
deputadO Ivo Silveira, can-

do Estado, deputado munícípíos de Barra Ve�ha,
Silvelrn, visitará os Araquarl, �spa.r, Blume

nau,' Indaial, Tirribó, :t=t,p:;
deio, Rio dos Çedros, B&-

'M
.

ne.:t;.to Nôvo, Ascurra, ..Rio
do sei, Agrolândia,' Lau·-er. ae. tín r. L-cntras. . Pouso :Re .

.

.

J dcnde, Presidente ):'iI'ereu,
·Rio D'Ceste, 'Trombudo
Central, Agronômica, Itu

tia
poranga, Atalanta,. Imbuia.

anosPetrolândla, Taió, Salete· .

Rio"de Campo.e Vida! Rs-
I,

.' .

moa.
Serão. lnicladás no _ dia P,ror Olga Bn\sil da Luz;

16 próximo, as solenidades D1r�toti do, DepartamentoDurante' a visita do Sr .

. cómemoratívas ao "mqu� ele' CUltUra dà 'SEC, que na.
Ivo Silveira aos re"eridos' tenãrío de atividades

.

ar.. m�à ocasíão,': pronúncia.municípios, proceder-se-a tístícas d oMaestro" Aldo' rá discurso de homenagema ínouzuraeão das rêdes de. . ''',

Krieger. O mestreda 'Mú- ao Maestro Aldo Erieger.ene+gía elétrica das loca- i E t d d S ta
.

I
.'

A;� 17
. 20'00s ca, no. s a o e an Ain�a:: no '+LU' ,as .,Jid"des de 'Srmta Cruz e

C· t
.

1 te h á" 1'-'"
.

atanna.,. que a ua.men ol'�s,. ser
.

roo +<0....0 um
Barra do Sul. bem como de dirige a Associação Coral encontro informal de artís-'
\1"'" !?;Í'upo' escolar em São i ó li i' S· 1- N b l. C"de .Flor an po 18, va rece- tas, no a ao o re c o 0-
João.

ber várias homenagens, O lég-lo Coração de .Jesús,
programa 'dístríbúído à Im-' Ocasião em que o Maestro

AcompanIu�r&o ) candí- '.

dato 'do Partido Social De- prensa.. pela Comissão. Or- Al�.') ,J{rkgel" farú '\UIlS de
ganízadora das sCileiiicta. monstração de todos os'
des, destaca, para o ,dia, /ins:rumerÍtos oue e,�é�t.nl1
16, a entrega do titulo de em sua vida artística. Na.
Cidadão Flomnópolitano,

.

QPorturudatle, provavelmen
ao Maestro KI'ieger,

.

pela te, apresentar-se-é um con-
Pau-· .

C.âmara, Municipal de Flo-. junÚ� de, cordas; torrnado
Lo· '..4;.tríanópolís. Ao ato, que está l=teí0·. Maestro ,l\'neger e

eles. Jota: Gr)n�aives, nre
marcado para .às 2(!;gO' "ho..' . seus 'irmãos. ':.

,/

Cherem, o Ser;ret<i,rio Exe-
. r�s; deverãã:, ·,compare.peI: .",' '_' No':.d.ià :rg, �rá, :desenvhl-cutivo do PLAMEG, . enge- .' ,,',' .

. .

, '�váriàS ,autoridades,.' falan: vldo·Um iexténso .ppo�r:ama.\nheiro Annes Gualberto, .

o
"

'. '" '.
..

,.' . ........!." ...:., .:t• .1 ;,

Di.retor C0llJercial. d'i CE do, na' ooasiã,o�' o "',ereador·:, )nictaiidÔ'se
'

com·o, cuJ�'C?{ "

._ .:.!.,_. .

o � .. � .... �

Vaidemar 'da -Silva Fi1.ho, na .1'g1'eja Lut_erana, às 9,30\ �.,
.

l". 1

LE�C, Dr. Herrl"eJino Lar-
saudando' o homenageado hoyas: com a particioação\ ,,'. "Ed�f;Jc.a:- (A o.'P_:an.C!Ji�m�I·�ito 'gura. o P"e<;i.dent.e n.!l. Co- _.... V \,I 'V U _

qu�, nó final, fará uso da da Associacão Cpral .. de "
.. ';

•

missão de :Jl':Tlergia Elétrica, palavra. 'expressando seus,. Florianópolis, e.xécut<ln'lo ." ,i A.K.
Dr. Paulo Melro e 05 Srs.

,i
. Sa.:rr....ue{ E .. 'jàÍn.. esc)!), no pIefá.cio da obra. "PLANEJA-agp.l.decimentos. No' dia l7, um programa. sacro-c1ás-Ger-!ldo Wetzel, ibrahim o' .Maestro Aldo �rieger ve-

'

Slco. ,As 'Ú,oo horas,' Miás'it MENTO", assim so expressou: "Os governos em todos. os

Felipe Simão e· Zany Gon-
\ rá .seu retrato... 1Daugurado, em Ação

.

de Graças, na
\' I;lÍveis, . federal, e<;'tadual 'e munic;pal, têm que y.\anejar

zaga.
na fede da AssoÓiação cO- Igr9!a. de NosE'a Senhora cp.elo povo s�h. sua jurlsd\ção. I:?ej�m, êsses governos, de-

ral de Florianópolis. O de�- d cf?,psário, cantada pelo mocrátícos ou totalitários, téllÍ êles que se preocupar com

cei' :amento dó quadro·
.

fo- CÔ1'O,'Padre Jor,é Maurício. certos pro'blernus básicos de aum.ento q,e ,população, de

tográfico, mârrcado para. às Ó 'atol Ú,túrgieo, sérá ce'e- eSGolas, 11abüaçã�, abastecimento d.e· água e alimentação,
16 horas�

,

será feitO pela br'!do peta:. pé: Ney Perel. tr.anspOi-te, rodOVIaS, rotas fluvial:> e aéreas, J;'eoreação,
.' . ·s·erviç·os de lltilidade, púbÜca, dGE',empr.êgo, seguro social,Úl., especialm�te convida- .

dº, iqdusive para a ora- fiseo, impostos, perlodos ,de crise comb os. dO calamidade

ção sacra. Às .12.30 do mes- física e guerras, a manutenção
.

da paz, etc. ele. Êstes e

m ;)dia" será realizado um mUl.t.os outros problemas cl;3,mam por planejamento' U1'-
, almõco festivo. no 'J';ro gente". .

'Ca rnavai 'Ca ri-o 'a' Al�mão; as listas de ade· E fo� exatamente por ter cOI'_1preendido estas coisas,
.

',sões, poderão ser enr.ontra- que o preclaro Governador Celso"Ramos iniciou o 'seu
" I'

"

'. $1' na Casa; And.ra� e quinquênio. govern.."1mental,. sob a técrüca elo planejamento.
r fifi' com membros 'da ComiS- Qaleado no documento básiéü ori'mdo do S.eminál'io SÓ-

de Padre Miguel do . Rio,
.

clamente 200 p'e$SOIlS' de siio' Centr�l, áo preGo . de clo-Ecónóm�ço" com vistas às mais legftim'lS aspirações
comp6sta

.

de aproxim9da· uma. cid�deà outra,. Infó,r- três inil crUzeiros. No' :aI- dôpovo catarinénsé, Íllstitüiu o ilustre governante' o Plano
mente 200' pessoas, será'as ma<:ão dos' promotores do ,mÔ(;o, '.

Ô .Maestro Kriege; de' Metas '.do ÓOV€1:11o,�dando 'êpiase a certos setoTS:s, com
. 20 :lOras no Estádio Adolfo exp<:táculo acr'escent2 que SéTá saudado .. pel9 ('Ir�dor absoluta prioridade. .

'

Konder; eStando já os in· . �<>.,-'h""1 ?!'; Eseolas' de 'Qficial. Dr..•\gostinho Siels- Dentro das POsfoibilidades fis;.('as dos recursos mone-

S�ba de F!Omnópolis de- ky, -devendo' agradel"er' as r'tários," havia quI:' de:>t'lcar cértas obras, del1tro mesmo dos
verão re:.Jer parle -do sho�_ .àotí1'ena.geIÍJ".e,t:ta.vés".dO,dis:-· .' setore�_ eSp'ecít�cbs� Cilo�Ó ocorreu, por exemplo, com o de
do dia.25 1J.s. 20 .horas na eut$O' crue ''P�onunciará �-·édúdi.ção" e. cultura: Conl1ecidos 05 alarmantes dadns sô

Federação Catarinel1se
.

de óc�siao.'Ainda' no dia 19" bre a falta de matrícúla para qua�i 200 mil crianças, a

fut.qbol.
.

às 20.00 h0ras, no Teat....�· prioridade, �em dúvida, deveria ser a construção de pré-
"

Alvni:'o -"ie Cai'J�lho, dar-'" dias es?olares capa�es de d.arem condições de matríCUla a

Óm,'RÜS '. DÁDQ$ "�ÕB� $&-4' uma:, .•. !l.,U.CliGãO Útero.:r :tÕ!ias as C,rianças' ca.tai-inens�s, sem exceç�J. ,Esta meta, é
Ó 'SAMBA NO .FRIO musical, .inic'!'ando-se com 8" do conheCimento geral, foI plep.amente at1l1.inda.

'

DIA 2.5 . p�avira do' oràdor
.

da n01- Neni,I1or. isso.de1x�m o Plano oe Metas de .\1tender ·as

',. ·te, ·Dr, N.brbetto Unp.:àretti, neoes�idades 'ÍllOdamentáis do; ensino médio. O Instituto
A delegação carioca- do segilindo-se um prograni� 'Estadual de Educação, em Florian1polis, com a ala do m· .

espetáculo
.

SAMBA NO assipl estipulado: recitài.s nasio concluidã e çQm, a do Colé�io Normal em vias 4e
FR!O,. chegará. em Flori!l' de piano, pelas pianistas conclusão, é um atestado elôQuente da presença"do Go
nópclls no di!f 25 'à tarde" Eteonóra Dülce de S. Thia- verriador Celso Ramos, na capttal do Estado, Em Araran
em 6inco ônibus espoo,�, go.. e çarmém' S. Thhgo' guá, o Colégio Norinal está ':éollcluid9.. Em ltajaí conclui
PaJ.'r.. se apresentar ',àiinQ}i� �rrnánde�:_, �i:>resent���? do T�Ê.� _P� ..qitlá�?{fIldustrlaL �m:'Laguna,' o. Colégio Nor
as· 020 h6ra�;:;:�n�:�·.��t�t!i() C1PI:Coral do Asllo de Órfãs mal,�, flt;Ialth�n�:lR fronhq re�llZado .de labonoso �ovo. NaAdolfo Kon�r, ,liuIíl� ;;a1tIfá+ p.-1eonjunto de Cordas de palh�a, ,o CCJ�tíglO ,EstadUal pres�a relf!vantes serViços. Em
ção inédita·à.Q f10rian�polf F'1àrian6poll.s ..

-:-
e, finalmen· �ão Joaquilli' as'obra� dQ�'Colégio Normal estão cohc1ui

tan'). te, "�presentilção, (ia As- .das. Em p"Íena execução 1-1lUitas outras realiz!lções no se·

05 sambistas cariocas' es- soCiacão. Coral de Floria- tor elo. ensino médIo:·.!l construção da primeira ala do No·
tarão nésta capital, graç�s . nóp�Ús. Nesta noite, o Se- vo Colégio NOTIUlJ.1 Pedro II, de !31umenau; o Ginásio ID�
à cOlaborãção" do Departa- cretário da Educação e dustrial' do Estreito, em Florianópolis, o Colégio Normal
menta· de Cultura da S'&- CulSIra, Lauro Locks, fa-'1'á de Joinville, o Centro Educacional Vidal Ramos, de La
c retaria de Educação .e Cul- a entrega, ao' Maestro Al1Q gés, o Pavilhj;ío Industrial de Urussenga, em convênio com.
tur3. e Prefeitura

.

Muni- :Krieger, de uma
. medalha 'a Instituição das Damas de G'lridadc, o Ginásio Munici-

cip,,} de ouro.. alusiva à data. p�l de Turvo.

no

Ivo

Cand�dafo CanofnhenJe Aftrma: .

didato do Partido SQ�i ,I
Democrático à prefeitura
de r:anolnhas, declarou à

reportagem, que de man -i

ra' alguma a sua csnd de:
tura será empêcílho para a

concretização do acô '.el.'J

PSD·PTB, pais se preciso
rõr, retirará o seu nome

da disputa para a chefia
c.LI Executivo de seu muni-

cípío

o Sr. Acácio Pereira, qve
re=ressou na manhã de on

tem à Capital do Mate,
arírmou ainda estar plena
mente satisfeito com a co-'

berturu dada ao seu, nome
pelo Díretórío Reg'ional do
PSD e que brevemente re

tomará a Floi:'ianó)olis, a

fim de manter' novos en-

tendímentós com =vistas a

suce=são munícípal de Ca
notnhas.

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

ivlun:dp:oi Elégerão O

Novo Governador
Q Tribunal Region.al El':!i

toreI do Estado de Santa

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

Florianópolis, (Qlli.nta.Pelr&), � 5 de Ju�ho de 1965
... __ .._._----

Catnina, organizou' c seu

cai.endário, com vistas às

eleições do corrente ano.

Po;:, êle verifica,-se que vo

tarão para os cargos de
Go\",ernador e Vice-Gover-

nador 195 municípios.
19 munidpios éle�eri),o

taf'!'oém Prefeitos e VereJ3.

d�'·es. ennlU1Y1to 67 elege
rão apenas Prefeitos.

mocrãtíco em seu encontro
CO.L1 9, população dos muni

cípios do Vale e Alto Vllle
do .Itaíaí os deputados Le-
noir Vargas Ferreira,
lo Rocha Faria, Lauro

O regresso do deputadO
Ivo. Silveira a' Florianópo·
lis está previsto p'ira o dia
25 .:i.o corrente mês.

n
I

------ --------�----��
,

s{ro comp!�ta cinquenta
- �.

de dedicacão
'/

Samba no frif:
,For:anóp 'tis ass�stirá

a Instalacâ;. d:)
.,

- ,

Dir etório do f SP an) Lauun
éom a ftml.l\dade de tra- didato sltuacionísta ao go- ções do prusuno- mês

tal' de assuntos ligados a vêrno do Estado nas eleí- outubro.
Instntaçãc

.

do Diretório' .._._-_._-
o

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

Municipal do Partido So
cial Progressista de Lagu
na, esteve em Florlan6prr
lís o Sr. r.ranoel Amérlcó
!Jar.ros, prócer pessepísta

.

d:;,qne'e munícípío do sul
do Estado.

.!
Dos contactos mantido'

pela Sr. Manoel A. Barros.
cem os dírígsntes tia agre
J:j�iar:?',o em Santa Catarí
I!"., ríccu determínado que'
o D:retórl,.o M\!!1.icipal do
PS� lagunense será Insta
Indo no próximo sábado,
contando '

com a -presença
do Dr, Fr::\U'Jisco o-mo,
Presidente eh Comissão
Exe-�uti"la ct"" agremiação
eL1 n08SO Est�.do.

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

Circulará dentro de pou
cos dias o·Mmsárl0 "RA
DAR NA SOCiEDADE" com

tanão um documg" tir:o
de Ju-ho.sceiaI do mês

Fa:le -:e Cala em heme-a

?,pm á �,Vg,r·pca ;:ip G-"! '.:!

ra, '�"'q L"ra tr, C e l!(·:1·.�

pagem ele Go"êrv,o elo Es

tado à Mar:'(lha p'lo Ceu-

"S9. 1':'1'0. tag2n1
..�1.t� C D,.i.l4;3' 017\ :0 re.�.c�5 (�O

1'.' ...

er S�: ' r c.s:.:-c Rfpr.rter

A Escolã de Samba
cidade Independente P�d,re
MiWE'l. do, Rio de Janeiro,
que s;;;,gr:m-se no último
car!laval carioca. tri-ca:n·

gre 3S0S à venda em diver·
sos pontos da cidàde. A c0-

laboração da SEC e Prefei·
tura M,unicipàl :ocssibUi
tou a vinda dà' ref:::rj.da Es

cól.::t Cf:l.rnavale�ca à Flo-
ra. riu. S�c"cb:n·.ia . 'c;le F.Y.u- l'fanÓpólis' ,p6is' .

as desci)&-
C1?"ão e d'l. ,P;�fa;.tura

.'

Mu- sa·s. &ão ôãst.ante ''\'u1tósa-s
uir:l"'al. .}" �fl'1;:�à, ap"'�fSen- eni virtudé .

ias difieulda
t8,,5,0 àa !';s�ola de San:�

.

des a:p�esentll,das. com o C!-

ba Mocidade Independente deslocamento de aproxima-
.....-----.--�/----------

SCC:o,l Lázaro B'l.rtà:o:n:'.l·.. rente nésta c"�'litql, numa

in'ciGl' a call1\�3:: 11a cus pr�wno('5.o pela SATURIN
!,.r;Ú'3 h;!'ét, ('J'..:P. tstá à cur TTTpTf:;l'I[O com C00)1f)f<1CãO

Z�l .,. é"tti,

t2-fir:o, ilUl.'tr�r;ão· 'da' uri-' destacado. CO'''''O o iiY'icr ;'0

me'ra e' última pági;ja. gê·.:ero em tarlo o. B�as'l

Rn�pnc:o"j:::tn e
. R'::sç:,!".s·

F(\' ,'f as d\,!�ueJê Jo1'-- aI.

g�pcrcute� como uma.

excEler:te. medida para fo-

se

Jrit:CbitLra . Repercute,
.Y �." �() r1::t t, t!cul' ur.a, as Jiagalc',n::to para compra .h '1(; a d,e ,seJi1ente's slél�do-
lnedidas de ampi:ação co de s.me�ltts fir;aDcladas, nadas. A n�ed\da foi tomá�

O dr. Antônio' Piche tI, da vizaildo pÓsslbmtl1C \uri
iS : Cl'�.; t, rio da A;sricultura. financiame�lto j lL5to e mes

t��í �·.::;et.\ 0, (C3 trit:CllJ." .mo porque, o Íllteresse g()�
ter,·" da. região trit.íco:a do verr: ame:n tal é revender ó

nosse Estado alentada ébr· maior voiu'tne. possível de

r2sl:o:'c1ênc:a referente a, sementes selecionadas, e

al11pLaç�,o do prazo· de pa- ass:m aumentar' a área

gameLto referente a re- tritícóla cuIt'ivada.

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

------_.�.-� .. __ .� .-

r-po;"!'�c'�� -��·D�:�·����I��·�:��1-:-0·-�!:.��O���!:�:f:l:::d:�k{�?;�:n�s' a �I
L DL \JJ ct .8�.) (..t � &in.J hi' ' � U fi :,,; � e Mas se Antônio Ca�16s esta com La· I

J 1\'1.1\1). cC::U'i\, vemf)s. o c�mdid.a:o ude.nista colo-

IDe- I· curto em pengosa pnslçao pm.s, cnuse·
.b_.IL.e"ra, J.J:r.tcJ.' de -

r.:'.r::s.!�RDA COM KONDI':It fiEm, CONTRA qlwuteDlenté, Pge·se contra o lVIarechal
partal!.leüto ESdl.du.al m I.! Q:JEM? Castelo' Branco, desde, que não vemos(,·bra::. e Sa:.:a�atuto. j:':à

, •

f d+ � •. ,� nu":v'.',',, r&Íxa Que pende em· f:rcnte p.u5sibilidade de. fIcar a avor e um sem
d;as, ESueve .eiU i::ianlCl'�'J .:], '" -- 'L'. ,

.

. à sei:c da UDN; ailrmando que L<!ccrd!rJ estas contra outro.i1:_.psCic a .. ci.Ó: C3 vr:J.0>
• 'K dR'está ccrn Kcp.úer Rei.s. tem {h.�·) maTo E, R.S8Un sendQ. f!Ca o sr. ou er exs1:1C5 c.a va�a �1a !tir:ga,;;á(}, �

,"
.. ·,em a ur'n-erzs lt�dag:v;ces pí'f l1::rie de com sua candid:1tura "reforçada" pelollue s�rv,ra . para mdad:':l . "

• '

.....".cm oc�";·-nahne.ntc por ali passa. Ve· R"oio. do governal!or da Guan�bfira, o
c.D, CUltura C:o nrrOr6, n",· ."," '"

,

J'am�s, entã'O·. que, de resto, ni" achamos nada acori-qu.le municípiQ do extr,,- "

mo-sul catarinensé. De OU- Na tentativa de dar alguma substân- selhá\'el.
ela à' frá.dI candidatura udenista, os 110-tra parte, aucra v"ar;.,.,"· '"

observou em Agroz:ômit;a o' mens que a.llóiam o sr. Konder Ré�s vao VÁRIAS

i!lÍc:o de' um car:al, tam- buscar na Guanabara os subsídios elei·

torais que faltam ao seu candidato em

Santa Catarina. E vão buscar,. justamen�
te, usando o nOlp.e altamente C9mpro·

I metedor do governador daquêle Estado.

i: Todos hãoc de convir que. dimtte. dos úl�·
II mos prellunciame,ltos no sr. Carlos . I,a·

! cerda, não há de :,;er com êle que 11 UDN
:1 de Santa Catarina encontrará a fórmula
,salvadora .para o "eu candid",to. Mes�l1o
110 pl?no nacional a agremiação huje foge
de qUf.llque-.:- nron,mdam.enh que venha

a ,comprometê·la mais estreitament!' com

,o tresloucado govern�ulor. .iá lancado à

I IHr"",�Sl, plp"t,"r".l ii.:? P ..� ..idp;nda da Re

: p"n�l,,:J.. No' entalltu, "Lacerda está com

i Antônio Carlos".

'1 Ora, se o sr. Carhs La\ierriB. e'lta com

o sr. Konder Feis, é óbvio gue o 0Kon
der: ll,eis também e8tã Illlm o S' t. Carlos
Lacerda. Se assoo não fôssp., "não havia a

necessidade de pendurar fi conslll!'r,.dora
faixil, ah\!iiva à lll)��ão. ?t{,(lrde�.J)"''' all'o·

'''> tl� .. ''''1,+,.. ;1'; "t'lor;:'ltS oue o �r Carlos
t,. prd? tem' feito' )ln Nh:re"h"'l :;-: ... ",tp,l")

II Hr;I.",ÍP.o. :>tr?vés das mais variHd�5 for·
n";'l:;· e dos mais lU{lsqu.inIHls rec'.l.rs(m�·
A�\1í!.ul;is a'O �t)?�itrãl!io .��e llôr

Pa.ta v8rif:r:ar o a::lda-
m8_ ...0 (as obras ::e C0113-

ti· L ç.ãe (:0 cá.:'; de F..fs:::a;.'�a
1 roa . a enl .L.. .....g'u:_a, 5':;6 U :.1,
C eqie .. h2;:o Jcão l'l1a.Cl;1

b�m de irr:gaçio, para J

cultivo ainda do an-oz.

''l'unto êste como '. aquele
ca,:: aI medem mais de '"

km de. extersão.
-Ng municípiO de Flori�·

nópo!:s, o DEOS acaba de
co:: cluir vala de' alv8r.uria
de pedra, no contri.1€nte, a

altura da Escola de Apnn
dizes Marinheiros.

Se 'vo::� ru's-r, ," '�ou
-

C80 nãq será t�'U tra�srl1is

�I"r ii" '-a ''la E é tão ',;m

p�r..s. Não Cl'st.a l'a "í). Ba s- .

1 - Na noite Je têrça-feira <> deputado
Ivo Silveira jantava no �stiiurante da

Sociedade Atiradores com a direção· do
PRP: catarinense e com os representan-

1
•. \

tes titula-re! e· supientes da l\greJI).iaç§.o
na Assembléia' Legislativll.

2 - Naouela .mesma noite um gru.�o
, de amig()s homenaP.'eava o st. �enato RI,l'

.

mos da Si1.va pe1.iJ St)..U aniversãric).
3 - ci deputado Leclan Slovinski via

jou paTa o sul do Estado ery campanl;18
e1eit:oral p!I.rà, o sr. Ivo Snve;�. :rn"n

tencto coritaétos' !JolitiCOs na regiãO do
Velh0 ArarRoguá.

4 - O Secretário dó TrabaJh'l, sr. Ro
berto Mattar, rem.·E'Selltou o Governador
Celso Ramos na apresentaç.ão de uma

o}JCreta. no Te.... tro, Carlos, Gomes, em

Blumeriau, na noite de ontém.
5 ..;_ Araciiiari e 'Batia. '''(;'111:111. são OS

munidnios que se1'ã� visit�dós pelo sr.

I�o Silveira. no n-róximo sáb�do. Domin·

go, o V!l1e do Itaiaf. I' 6 _:_ Em comp;tnhia '(lo líder' do Go·" .

''';;�rno, depl1tado mb ,çherélll,,: o; sr. Ivo II
�HJ.�e.ira ei1:r....�ié .. �#�

.,:.

t? r.�:p
·�ii'�.ao· p' .. ' ..

'

.•.. ,;"\ '.

. .
.

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

"'()h,!ClJn�;O··1 DE· QUAD'RI""HAStUn, ,. K"" . 1\
Eleitq!' catarinense
l'tão deve pensar até três
'Ivo é homem do povo
Não é Konder nem é Reis

Praqueca

a Mús:ca

t\CESC Julga,Hoje 'Concurso
de Reoortag'ens

"

,
Destas obras, algumas serão. concluidas ainda ne' qUÍ11·.

quênio do sr. Celso Ramos. Outras, sem -que haja solução
de continuidade, serão inaugur'ldas POI' Ivo Silveira, cujo
nome será, sem dúvida, apontad0 pelo })(l\:o catannensf,
no ,�ia. 3 de oUUlbro, que q�e:t: ver o mesmo � Istema de
admi."Ústração, a 'administração pl::mejada, a que ''1usculta
os interesses 'coletivos para s51tislazer, prática, 'técnIca e

.ci.eÍ1tlficamente, as mais legítimas, aspirações popüÚl.res.

A Diretoria' da Associà- das no MaDtcahã. para as
ção

.

dos Cronistas Esporti- siSt1r partidas de futebol
VOs de S'ulta Catâ'rina:. reu- .durante sua pennanênnia
nir se-á, ho.ie, às 15' hn1:'aS, . n1J.· '. ex-capital feder..!, tudo
em �ua sede, à rua Felipe .num gentil patrocínio da

I
• Schmidt. 'altos da C"nfeite.. Confed6ração Brasileira de
ria Chiquinho, .par;i julgar DesT,)ortos..
quem será o vennedor do

.

A ACARESC, nesta opor
.Concurso de Reoortagem Junidade' deseja ao 'vence

"A ·E.VOT,UCAO DQ E& 'dor boa viageín e feliz as:.

POR!E' BRASiLEIRO". ,tada' na çidade man,vilhosa
O vencedor do 'ref�riq.o . e· agrade à C.B.D" pehi

COilcurso, será agraciado ,acertada iniciativa,' no sen

co'u ,uma passagem aérea. tidq ·de melhores dias para
e estadia de cinco c.j.i"lS no àqueJes que milit'lm na

Rio de Janeiro, com entra- im}lTellSa esportiva uo país.
I

Gil fria Canrlidaf.o em Camboriú
'Foi indicada a ('.�n";da,..

tur.. YJesseoi;c;t!l. à P"efe;tu
. ra dr) milni�fT)i6 de: Cam�
hr:>-!ü', ptesp,nte. o dp,nutádo
Nil�on lKuker. \ Disputi\rá

I
' ..

.aowJf!. P,4'efeitura o sr,' F�r-
ri"flrlo f"!Tf".h" l:ecoyneTl"'a
do à .convenção, sábad.o

'recajndo a indir.8r.ão 110

. dr.. Walmor Beduschi. Es
tavam presentes' os- denU
tadr,l" Ahel Avih, dos, San
tos. NiJtort Kucker. o dr.
João B.0rl}l\. ret)res�ntantJe
ri

. ., dr. Aderh<>l 1!;><tmo,>. na
�i.1va, '. o

-

P�'ef"H:o 'Per'\'f'Q

K:caus. o dr. Hé\eio Fau·sto
�

.

.-:." - .-"'.' ,

. tie ;�()1)7;''!, e o .rePre>:�nta,n-
. 'ti'�; dQ·.f��I;c�r, {\llg�stO,}'iI .>.

p,ialadas
· PAULUS PúBLio''''''==========v,;:==

o escritor oposicionista do horátio político da

"DiáÍio, da· Manhã", ao criticar o· Secretário d·a. Segu·
r�nça PÚblica; quis ap�pv�itando a carga ofender o

·

Goverp.ador do- Estado.

Esquece o esCritor que êlc 'defende uma oligarquia
político-económiéa lwsciva ao Estado. Oligal'qüia, ma·
treira, sutil, que se acowo({a em *odos os govêrnos,
poiS 'Il!esmo �os longos anos de marginalização �l)l}·
sicionista,. con�egue- àbrir fnros para as suas 1\rete11-
sões.
,. '.

.

O e�critor, sem dúyidas, é mn. esqüeciel?
.

proposi.
.taI e utilitáno, como um dêsk's carros de fretes!

xxx

A lJDN dividida quer divbUr llara reinar. Inventa

defecções no interÍor� de :P1'Opõsitoj' porque sa.'Qe das
· suas grandes e gmves defecções, onde' as bas�s

.

da
ala Bender", �tão d� "braços. cruzados", pois não con·

seguem engolir o .tJ.?0ll�ão de ofensas. assacadas pela
ala do senador·TIO 110 teptllo .da cÓllvençáo.

x x.x
.

O candidato Iv� Silveira. dinâmico e modt<sto,
· cump� a sua ca�p�nbá pe.o m'terior do Estado ..

Na verdad.e, o candidato pessedista, não precisa
" �sar o espa.lhafl!oto do seu cou.tendor, porque;�erá;

,

-

sem dúvidas - (> continuadoi e. finalizador d�
.

Uma

grande obra. -,
,..' : "

A macáqueàcão oj)osicioll'.5ta,·. àt� cedo.. ,ponto
. llaüü:aI, pois pai.:a l�.�is tima_ :àY�[lt1.,4:a,..!J,

.
,
' "

: i,Ú�l�'; ei�t3;Í1(i��;tes,';a, máí�5 ê
<. 'j'i� "

. " .

...

,um dcnr ccrm a

,:�,� ':��
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