
e o

S.:UGON, 20 (OE) - o
Sec-retário de Defesa dJS

EE.'UU., Robert l.\1:cNam&
ra, partiu hoje <W regres
ao à W�shington..Afirmou
que . em muitos aspectos, a

s.itU1lção no Vietnam é ho

je pior que há algo mais
de um ano, por ocas.ão de

sua visita anterior.

Acrescentou . McNamara,
que apresentará .

ao PrMl:
dente Lyndon Johnson, uma
séria de medídas :

para
cumprir as obrtgações d�

compromíssos assumídos
no Víetnam do Sul.; po-

.

rém, negou-se a' falar sõ
bre a necessidade de maia
,tropas norte-amerícanaa,
para satístazer ·êsse com

_.

promísso,

_.....

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

Edição ele hoje 8 \.Iat!'ina�

J\c'; n:;:vinr . Pa ranrt� n�p P�c,e\f'i�M-t. IM::.:o �V ).11 _ o;� '&
_ 3�� L� � _ ty � ,

,
hr9tl! I \,i

..

E'(çme de Saníddde t\�ental
Costa, retrucou, acresceu

tando estranhar que o' Pro
curador Ge:r:.'11 da JU�tiÇE
Militar sr. l!eraldo Leite,
não tivesse ainda afastado
;;qq01e repr('�;m t.ul1te do
lVIi:1iill<!\"io PC;!Jlko de suas

fUJ1,;ões, pois estando em

('asô P,01 1 todos os seus

pres-

»

RJo Grll:nde d" [.',u], f 'li'
ordem do ,1'l�t� �,1u 'j.-;

.

��r)�

{!r$�1 [l -(;n.ipP� rei (1s· !·r;U�1.· J

8Ç.':0. ti,f rCjJr""t;'.l (ln !.".11-
.�) da 1\1R·11.l.i('fH1·1�,- 'i)i :_,

posto pele 1\í'\'\�g:)'�1(' ;\lL,�·lh'·

" 1 "f ",i: ;.1 programa
i', !·l· (,);. ;' H· vogado

i, ')-13 Rc '.;"H ·'1�tUllO do

:'x-�:r'" :Qr ",:'"" �ff�l.'�Je·_.�n:�lln
r:)�'::-l)Q f/·'·'{lj J�l�qr\l·';_t.O Isso
... :� i;!�_:;l>';P L'a 13). vn,_·

•

,';r:(j
..

ri ,i i.H· t'oi i»,
�:>ur 0.).1; ro la �." n, fil:1\:�.. JU.r:o.;4o .�.\ .!��:;u iado COl" as

'."'" '11. aÍ'h:,' :1C,us;::."'Ô'·" (l.· f'x-'f,l!rdct da
'flln1'l � '\� .... r·pl ., Ai;) '{"'}'\lli' "11' �\��n'i'f' ..:'1·'Y-ll�'l1 �"·'Vl:.-, ' ........... 1-",,,"_ .... lo'\" V +}ç'.},.t.!:,"Jv .. J-.j,'�" ...r_

0f;� -�1j"'Ht_;.,: �'1'cc S\f.lls por

lua, .20 (O.K) �- Amanhã.
o senador Catüt!', Pinhelro
Iniciar! uma Viagem ptr
15. Paulo, Paraná, S1"h
Catà.rll18, c Rio Gr:l.llde do
tlul', para manter CCí"I'."Cl:'_
aações, visando a críacê o
de um parti:'o que reuna

todas' S$ legendas traba-

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

,
/

" CODlissãn exp-cutiva do PIB r�une·se hoje"
'.
A domissão .Ex6(.·utlva te da agremíação 061 Sã.n- did 11 po�l.çlÍ.o elo PTB . nota oficia1 cü,,,clibuida ü

:Regio�al do PartJ.d'J . Troa- � CatarIna, deputado Do1,1- com vistas li 'SUC!lSSÜ;O est>1- imprensa. pelo Sr. Fausto
balhist'1 Bmsileir<>, gecção t\li de Andrade, que 00 eu· .dual.. Loho Brasil, presigenie em

/

de Santa Catarina, estará contra em FlorianópoHs Informou ainda o lfder exercício do PTB, ° dil'et6-
riunida na norte de hoje,

.

desde segunda feira, onde petebista estar ultimando rio mUJ"liclpal rcullÍr-se-ã
com à finfl.lidade d3 discu- ',113m mant.endo' COilstantes os preparati-.;:os' para a às 20 horas ele hoje em

til.1·: a, atual. sItuação !)olíti- contactos com elementos conven<:ão do r;ábado e dQ.. �'ua sede, it rua Felipe Sch
ca' cat'ilrinense com vistas de seu pe.rti:clo e com lide- mingo, bem Gomo fr.zendo nüdt nO 42, a fim de esco-

_a 'sua �on"enção . m3rcada res do interior, devendo a" necessária convocação lher; os dois delegados c

para o próxinío sábado. . pel'fuánecei' em nossa Ca- elos m.embros pal'ticip'lll.. 'suplentes, para a conven..

A informação foi dada à pital até o término àa C011.. tcs do Diretório Regional. çii,o rcgioll'ú da agl'emia ..

reportagerh pelo
.

presidew .. · ..vei!ção· peteolstao qU<l deci- Por outro Jado, sCglmdo çào.

lJlt-6tàl" I>s 111
..;tlleá.r(l3 C.O 1-

versaç[l,il 1:!Cf.!'!f f,p.t1t!do fO_
J".1m n19 �_tJd�& ..-: H1 TIrUBilla
1 q tr, :}!o de JU.!J.ho� quando
:iro:2 etabelecído que tão
lago o Congresso entrasse
em recessc, seriam 1n1c�a�
dos 05 entei c'imén'tcs em

curá tu concreto,

AO'ti�Guer(lha
nTtABILIl\.. �D (OE:'

Foram realizadas' hc��
.

BH &10: 'Aérea de Bra 'IWa ti'"

'llonci!ri.·açõBs de operaçúeil
�ln;t.i gu("rrilllaR, aéroa !'

terrl-'stre.
faz pude eas c-oníemor[\
GÕ�,'> do dia de Sl:l.l1 tos Du
J'.wnt, No TIio 01VtH'SGS pCl'_
sOl1UIWadE'::i foram a�;raeja
das com medalha. elo mérl
to Santos Dumont po'1' le-
1'['111 prestndos relevantes
serviços à Aerona utlcp Bra
sJlcila.

----�----------------------------

Grandjor;�' rmmifest.aç1'io
politica realizou.. se &abado

último no município de Lu

guna. quandO foi instala,

do 801ener1�nte o Diretório

Ivru:1icipal 'do pa,rWlo o

cial Progressista' naquele
lUtu1icípio..
NumerosO púbUco CÓrrJ

pareceu' ao auditórIo ruI.

'Rádio D.ifusora., prestigian
do o canc1ave. A mesa diri

gente dos trábalhos desta

cav:.>.m·se diversas �utorida-

dos civis, militares e ec1ê
õiá:s·.lcas repre5entadl3S, pr&
sident.es dê Diretórios 11m-·

nid�ais do PSD, PTB e

PRP,' Presidentes de diver-
/

Eas ent.ida.dcs sindicais e o

'deputado Waldemar SaUes,
representando o pO"Jo' ds
Tubarilô.

, Instalado o Diret6rIo Mu

n1cipal, recaiu a presidêl:t.
da aa pi'ócer. iagunense Sr.
Manoel Américo da Bar-'

ros, pessoa' 'de largo pras-

tígia locai �. do admirável COlUO no Lif.oral,· em Lagu..

eapacidade poliU,ca, _ que •
ni, Assinalou

.

ai.ndn. que
eonsegl1iu arregimeútar uma surge um novo PSP em

cen�ena dE" n,ovos -ac1q3to$ 'Santa Catarina, preparado
f) tümpatiZo,l1telS, 'p�-;a com- "C01l1O e�tá para: as batalhas

por3m a sua agremiação eleitorais 'que se avizinham

política: ' 01" e 'plHitos legislativos !Jl"ó ..

Entre os oradol'es qU,e . ximos, onde o seu ·l"artid.o

part�eipar,ari1,
.

destacon .. se o irá' sqrpreender S�l,S !:ld

D)·.. Francisco Grillo, Prõt-· vBI'sârios ,pela fôrça e ex

etáente 'dlJ, Comissão' Rees- pr�ssã.o que realrhente· I r0-

truturadora do ,Partido. 80- presenta. Con�lamou toelos
G�al Progressisrn em nos- os pessepistas' a ingres ..

50' Estado, quandO afirmou sarem na luta que se apro�
que" o PSP não será apên- xima, apoiando' o eandida
dice 'de Denhum 'outJ,-o ,par: to que o· Partido- recomen

tido 'polí�ico, Desde <{11O dar p'uu' as eleições ao

assumlu a' direção (ia 't'ar· Go·...êrno do Estádo e, . no

tid,,' em" S�n!ra Cataril1IT, futuro" ..ostejam pI'spara-
. tem ��. empenhado' em çli ..

·

dos ·paro. 'conduzii' o 1)t',
imniizj:l.r, .�formal'1qo .UlJl':1

(

Ad1'wl11air de Barros do Pj··

l�cjq �tJ Govêrno çle São
Pauló (4.0 P�l:kio da Alvo
rada. e111 Brasílin.

---------�,--------�---'

.'F�- GR·I:J�E-lR0-0e-SI.:H: ;;}1llff:tIIIO: ;,_ ""

O T�MPn (Meteoroló�dcó)
Síntese dn Boletim' Geometeor'Jió1!ico de A. SEIXAS
NET'.fO wí,li.da até �\S 23,18 hs. do dià 21 de 3ulho {te 19fí5'
J.o'FENTE' FRIA: Ein' curso; P�.ES"'AO ATMd�FÉRICA
l\rD!iDIA: 1028.4 mnibares; TÉMPERATtTRA MÉDIA: 14.10

UiMIDADE H.ELATIVA MÉDIA: 86.3°.(,
U�ram da palavra,

da,' o Sr. l\'[anoel

,(1

aH1-

te do. a-gl·emi;:v.;110 cru Lagu ..

na� Sr. Archimedc§ de
Castro Farias, Prosidente
do PSD. local; Dr. ,Toacy
Ungaretti,

,

Presidente âo
FTB daquela cidade e o

deput!1do WJtlderil3.l" SalJes,
todos dJscot.rendo sôbre'
as

. tt\adiçõús clnquel>3 povo
fl �Qcéndo cOl1sideraçõéS só
b,re as neeessidades (1.0 pór,

. to e da criação ela Siderúr ..

gica em Laguna.
Transmitiram o cc·nelave

as Rádios Difusora e Anj ..

t<:! Garibaldi, ambas emis
soras lagu11.C:'11ses. Presti..

gi<ltlcl.o e saudando os au�

coridades compareceu fl
.

'banda União dOb Artistas
{11;lO r execlli Ol1 1111105,

.

pre1:i
te.!)C!O f\m'l l)Omf�úag(i)n ao

aCO!ltecimeuto cme reunIu

grllr.de nümero da poillüa�
ão daquela localidr;de c

vessepr�tll.s

,Militares querem Dava aumeBtO·· .:
'

�-__,,__.�,-- _.�-_ .. �.-... =--,�---"","'-�-��---� feJO, 4D (OE) - Milita,

r::r� ihe:ro /(1 Costa 'ReMf[rm�' 1'85 das :3 Armas 'envia!'a!�'L
.. \. .. rJv.:. � L.. '." ,.... - '\<1, L - .. {J. memoríal ao Presídente

de
Castelo. BraÚC0,. peqJl1qo
aumento cl.e vencímentcs da
ordem' de 5�%> al'gu�r!�.n-
tando Que o custo às \1d'1
elevou-se em 86% dura.nte
o ano passado" O doeu
mento encabeçado p.910 Gal.

. RIO, 29 (OJh O Mi,
-nístro :ftfQolro da CCI�5ta do

_..c.
SU1Jabr 'I'rfbunal Mllitar,

na
re.'1f11111011 hoJe que o Pro
motor Benedito Rahuelll
da Am1itol'la da 5' HeglnQ
MiWal' Pi11 Cur!tlbn, r;;tá
necessitando !'i'allnP1l1 G

. de
exame dn sanidu(lc men·

tal, t'rll fpr:c dw'i d:'FLÍncias.
pO]' Ne arrescntlld:J..

"
__

��nl cnb'eYi:1tD. {:c:i)CCLi rj:t
em Curitiba, o Proll1oLor
disse que processaria o

Ministro, se êlo l'epeti:-;�,ü
algo SÔbl'fl seu estado de
sanida,de mental.

.

O Mhüstro Ribol.l o

Esp;ohagem
Aérea

PAH.JS :::0 (OE) 1\

FraEf.H acu�ou os EEUU. de
espLmagcm uérea Bobre
sua super seCl';õlfl usina de
PlJ;rl'ulc1 cl, que prodllz urá
ni-o ;",1l'iqueeido ]In l"U U

bOFJllP:l H. No l)rot.esto ofi
'ciai entregue (.1 cmoaüplda
norte ameri.cm'ln €i,n Paris,
o g0'iêeno frances I1fh'mou
([ne Uill caçrt RIí"-101 ua

FOl'�a .l\él'ea dos EEUU 80_
)nevoou sexta feira ii, Usi
na de ,Picl'raintu. e tomou
17::; ir)! 03 de :mns 11'sta ia
ÇÔBS, apPBil t: cl C Le;' !'lidG

interc:_pLaCo por Ull1 caça
francós.

Fcrviço
GHli.}a da JusLiç:a Militar,

Augusto MagcBSl,
váriás assinaturas

eunleln
do oíi-

lt

ciaiE e generais supel'lm(2::;
elas FOrras Armadu;,;.· )"(';0'

:;a1tnndo que as PCTSpOCti ..

vas de abasteci7není.() õsh'
ano, são bastante pessimis
tas.

LAGES: Titular da Agricultura
Ativa Proieios�

=-C��fflo V�i r�-terf�rir-no�Pf�;f�n1-a
Sucessr.rio do Maranhão

da Dl!r�ml·C sua vi.sHa nos

(tia.., 14. 1. c j 6 do corren
j c. <l. Znla dos Campos de
I,'Jl:c,. o r> Autónio Pi
r:hetU. ;3,'rrcl ário da AgrI_
r;ult�nl, tratoll enLr'" outros
assunte:J, {lo illt' rewe dos
criu.dores 1'0 pl'ojcLo gné.l0
de COl·j.'2, lLnl1u da ráça
charolt:s.

Qs animuLs flue serão
-e!l1pTeg;:l.dos l1t'ste projeto
são dois (ouros (; vin te c

fmstaladn O �ire\ório daJaguna:
ESPlãe será apêndice de, D:eahum'oulro Partido

presidente Castelo B!'nnco

decidiu illterXerir liO pro_
1)]!.-;nn. políLi('o do Mnra

nl1;l, cg:l1ml0 fo'nLq do Pa

�;;\jcio elo' PIa na11;o, Sexta
Jeira próxima o chclü r da

.

D'" O,.··' P bl'! �ano _. HC�éH .. U , �ca

j: Códiqo Ef,eitor-al
n'Rfl"':�TJ 11\ <)11 (01<") ]1e?"aç§o F�,�\'éd. Ineo,np-:J,!,1-

O Díá!:'lo Oflc;nl que circu-' lJilidades F.!eitGl'3.i.s (' n
.

a �l'ofii3sáü

quatro ;aqllllllOl'<l�. [llW j:l
esLfw EO lJcrjot1o· da .qu;.r
r€ph?J.'u. em l'ól"Lo /Ue::;re.
1)Ul'tI]lt!; iill.a lJL'l"mané.u

cia eHl Lnge."J. tl-SJou do��
u:.�untl)1..1 . prlúL'itarluu �01l1u

t:i€ja ]i:tiPola de AgrlHl0lJ.lht' e
V\. tcriwlrj(;. ele Lage;', trhl
\:üo de um C!.'ll toro de 'Irei;
!lamento p:lra fjthos dê ;:;.

g,jr-ultons ]lO l':H�'Ú e C;{�
U11Ç;UO elo g;nú;;:o a;._!ricolu

nnção vai se llvístar' com u

governavor Nilton Bello
Preocupa ° Pre�idente

GalsLeo B'l"3nCO, n sittmç:l ..1J
poli! h� nos Estado!.; do Ma
1'an118.o O Minas Gerais. Em.
3111bos os casos, o pl'oblc
ma estó, sendo analisad.J
pelo chefe do Govirrno, í�()
ladall1entc c C0111 q e.hefe
do Servi\'IO Nacional de 1J1-

forma·r;ôes. Todavia, a Su
c(eíaria de Impl'l'n.su da
Prpslrié-'·"".l ()n n� 'úblle;t.
dCSJ1l()il'Li 11 0" !lOLíela.·
(p.!G sCl'ia .clecl'cLada a ·1 ' , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



u,

(ela APN, distríbutda pe
la ORBE PRESS).

tre compositor e su« obra

que, no momeuto. c ilustra
da com cenas do espetácu;

Moças e rapazes de 16
anos mostram com orgulho
,evident"! aos porteiros do
Palácio dos Congressos
uns ltvrínhos em cujas
capas está escrito com ca

racter-rs de prata: Assem

bléia Musical Juvenil. Al

gumas fbUlas d/e assina tu
ra já foram arrancadas.
Mas a primeira é cnnserva

da cuidadosamente. K '!a

lo. Acsím ocorre em cada
assembléia !'1L';! 'aI dirigJ
da pelos reputados compo
sitores e professores do
Conserva tório (1.1) \lIosco'LI
A possibilidade rie ouvir e

compreender ,t I "i:;;II::1. de

penetrar ]11) mun-Io do 1 elo ,

é brindada li;,') sórnem « ',1

PADAR:IA
"PÃO KENT"

l'�'tpa��e�
Pa lac!o

Já é coisa' notória e sabida e provocando co

mentários prós e coutras.. que o Prefeito Mu·
figura o

nicipal de. Florianópolis pretende transformar
de. Charles

o local onde se encontra a Padaria Pão Kent, tivesse de voltar a ,'iV(T mi
no Jardim Oliveira Belo, ao. lado da Praça 15,' nha vida. cstabele'cer-ia pa
em' uma' dependência Iigada ao desenvclvimen·

ra mim u-ma rezra inviolá
to do .turismo em no-sa Capital; vel: ler regularmm lr,� '{cr_
Mais de uma dezena de engenheiros tomaram

. sos e ouvir m.:';,',:ct.
.atitude franca e decisiva em favor da itléia do -

Dêste .n n.t i. nlis1'.!'ltrja para aH,Iln:j 50S grc.us . su-
sr: Prefeito Vieira d� ROS:;t,11êste sentid,o dirí- ,conservar':. allvid:rcic c'as períores 'jr:if;dFI :i::'Ll, 'ir:il;s
gindo ao chefe do Executivo Municipal, em

partes dr; C'W(;!Jro que agc
: 1:10 na '320 ,1. das CC-!l;'lUS

memorial em que expressam. seu apoio ao, sr, era' atroríarau.. Esta ]'('rcla das Sin:1;,�,;t:,i
Prefeito no caso cm fÓco.- equivale f, perder a Ic.icí-: Granel:: '<i"il !:o riE' r'ln

"dade". bes de :J 'l',�:Cill]'"S ela' músi-
Os jove;'!'; q\'o l'",,'-,);l,j'c!- 'ca. de ":':'::;�l; 1l111�11",':·.j�,

ceram "t'J f'a.!,lC:'v :1,5 Cln 'l:'\ugill 0'13 ldHm·o'; I;'t'�('''

,gressos qú,�rel1l Cé'llScrV:ll- na.s psrOl1'> snviÉ'1 il:R,<; �1('
O contrato da Padaria'.-"'Pão I{el1t" cO,m a Pre·", esta f3:> c1 >"cl c; para j'üd:-t 2.. ellsino _'" :1.\)1 t"lr:.o
feitura tem pr�zo ve�ido e daí a decisão_,do vida.. A Ul':� -) di" C()l,l]J(j�iI":

. sr:' Prefeito. iIão perlt1itir . mais a pr'o�r?g'ação \ -, (9 ci)m;'JI';;'tc-:' D, Shü�_L\- . res .d1 t:.q,'.'3 3.5_ lir: ii ;i '::()
do referido .contrato.

' ' .

'.
.

"ko,Vitcl1 cli�'i'ç':r a reu�11:lo,
.

bre tarefa dó 'l'�"8r " cu1_
tm:a musÍC'8.1 a i'1dhà.es (l,�
men�r.os, lVles't"f's cnlt:brci',

Congresso no E:t'C:l1.ll \11 pO
ele conter. i\�,":;:-;'(.s de c(:",:_
taque do arte mus.ica l pro
nuncíam (;'!I:.t''l'-::;'1eJ.-!!- P pa
lcstram para alnos do cita

reconnccin ler; to
Darwm:

vo ?:'�q 1:�.

R.f�:en·>�.:·�L·�·'" :J., Ul1:\ er-

CONTRATO
VENCIDO

._

OS TER)VTOS DO

MEMORIAL DOS

ENGENHEIROS

.:_ 'Hoje lh:::s da llWS a co

nlw�er a ob'ta de Tcl1áilw'
"

ski ,,"O Lago eles Cisncs:'. eritic9s mllsicq.l�., l'0ll1'p"S!
� Moç_as e' rapazes, CO:11 1 tOl�es e eXP('11�an '�:) pa�oa

, rei?P'iração ; S:'lspensa, ,- cu- 1'8.'111_ a fa.",: p,üt= cio. ro_
\'el11 \:1 expoSlçao atr�'(;nte missão eS'JP",,,1 jJ'n<1 fl e,�

ao conferecista sób!"c i) !bs . tética ela e,'I'CZ'.C:r.;,) I:, )11-

Está concebido nêstes termos, o Me�ol'iflCÔOS
Edgenheiros residentes cm Florianópolis.

., .

;'Os Eng'cnhciros e Al'quitétos ,que ·subscrev�m
o presente, tendo conhecimento

.

de que· o
,

ilno·'

\'rl da Prefeitura onde funciona' ,li, Padaria
Pão Kent, está com, o roeu. contrato, de a'tren�la·
mento vencido. tomam a liberdade de �ug�rir
a 'v.- Excia. para que dê aquele 'prêdio situado

-

na mais bela Pra'ca da CIdade um desfin!) ('on.·
8entân�0 com· os -fóros. de uma C<lt>t�:'" J(J Es·

buo" (Seguem·se as assin,,-tlle:�).
E f\ssitn está pO,str- ... "l,�roJ_-

-----_._._ --,- ..:.._--_.'-.

'caix-a Econômica Federal. de
Santa Catrúina

C'\RTEIRA DE COl'l'SIGNAÇÜE:-i
EDITAL- DE CHi\MAIM

A -CARTEIRA DE CONSIGNAQOES DA CAIXA ECO
N6i\iÍCA ,FEDERAL DE SANTA CK�'ÀRINA. comoca os

c�ndidatos inscritos para obtenção de :g;n�préstimos S/Con
, sig�ações; por:t::tdores das, inscriçõ'"s de ris. 32.001 a 32,500,

. �- ��---:�-�-.,.. -'. ,8.' c�mpare'cerem para a '·retirada dos respécúvos fcrmulâ-
ri.os, no norário das 12 às 16 hons, a Partir dt? clia 22 do

_,G.:)rrente .. '

Not.as: '-,-,-::- L - E' il;ldi'spensávC'1 a apresentação d'ôl ins
,

'cridí.t" e de documento de idenÚd8.de,

l', ' 2. � Os cand1idatos cujas repartições estejam' em atra·
�

SI), quanto ao recolhimento das preFt.açõ, S hã mais de 39

(�int'l) dias., não s�rão atendidos',
.'

" 3. --,- Se 'por qt:talquér motivoi o Cai �dato não jhi(l':Í�
o Proc,esso �té 30 (trinta) dias após a dita' inioial, sua in�
cl."ição será cancelada: . / ,

. 4. -:'- OpDr-tunamente e de <:icôrdo coin as possibilidade"
da CEF, esta 'Carteira convocará �Is demais candiehtos 1ns-

.

critos.-·'
",

..

-'�----

ECO'PLAN
Econemia e PIBnejame�to ltdi.

lo

- c. r.e. p_, 18 -

Processos' ele
� financiamento. p'rojetos'

.

ECQAômicos. PIa:

ncj-amen,tn ECoi1Õmiiilp., Pe11:::iàs. EceJnômicas!pinanceiras. '

"

'.
.

. 't 1",� ','

Pl'o(�lracIGriU.·- Legislação FiscaL
.

, - . Carteira de: Cónsfgnações dl;t 'CEF, �m Florianó'polis" 19
de julho',de, 1:965.:�

,

Horário:' das 14:00 às' lfl:OO,'hoÍ:as·'- , .. . .. ,

, DANTE,DE PA'I',TA - DiretorRu'ôl Jerônimo Coelho 325 - CO'lj, 108 � Cx. Postal 6,59
FLORtANóPOLIS SANTA CATARINA

.

LUIZ ,�ARLOS P.LATT - Chefe

VENDE S Et

VENDE-SE embarca-

,.'

Gruo;
Um motór de pôpa, elétrico, par,,> pequena

ln! LOTE DE TERRENO no Lf:teamU�.11)
S[od'je:ck)11edindo 1.1.,50 por 3:3 :nc1,ros. �n::;.
té, r � mobi-liaria

-

Ressacada á rua Tenen te S: 1·
,-"ira, 28 ._ L an.J::,:' sala, J _o. ou peic
ie1eLnc. -. 25'{1.

Um aparêlho ,de alta fidelidade, americano� Tech Mas-
ter; I

Uma mesinha .para datUografi�, marca Remigton;
Uma impressóra manual Francesa, de Paul Abaé - ti-

po Bte S. G. D. G.
'

Um Rádio Transistor,
Trat'ôlr na Rua Nunes Machar':o n,o 7 - 1.0 andar

nu Àgêneia D'Angelo.

vermelha

(IA�
UM PRODUTO DA

WETZEL �. INDUSIRAL
lIt]

R .. Senador Schm:dt, 228 - JOINVlllE S, C,
iliaJ em' FI-orianópolis: z'ua, Francisco' Tolentinor 9

25-7,

rerências para o jovem au- beiu
é'itórifl, Um deles foi gra-

vado na Criméria, onn€' o
--

_ _ _

", ,', ,',
_

compositor descansava, Ec;_
teve, várias véze�, ]l'l,f'ien- r�8uniu um grupo de se

.te e apaixonadamente, ]10 nhcras da nossa' sociedade
mundo da música

rIo

venturle, [\',0;,1 ao C(Il�1;e:'
vatário de ;,\,irJSCOtL E' cl'ri_
gldà pelo cornpos.tor úmí
tri Kabale.vsi{L

tncorporaram-s- atívà-
Incute ao trabs .ho com ns

meninos, nãe s0 músicos
isola dos, compositores, ir:

clusíve, coletividades íntcí
ras Nos eoncêrtos dedica
dos' acs meninos, tornam

parte a Grande OrÔUe8�1"a
Sinfônica da Rd�ijn � fi ar

questra :':,infil:Úr:''I. ria Fi_
larmônica de ';\[G�(�(}l.!, o

elenco do' Grande Teatro
em cheio, artistas do Tea
tro Musical Stanislavski e

Nemirovitch_Dantchenko.
o' córo Infantil do Instituto

de, educação art istíca elos

meninos, "sob a direção de

V. sokolov.
Dmltri Kabalevski, presi
dente 'da comlssão, comple
tou 60 anos. Este homem,
de idade avançaría e muito

ocupado , dedíca jse à edu

cação estética da juventu
�e com verdadeir::t paixao

juvenil. Recentemente, fo

ram 'c'ransmiticlcs pela, Há_
dia dois elejas ele suas con

r

Do Rio: No luxuoso a

partamento no Morro {ia
Viuva, o senhor e a senho-
ra dr. Hamilton Valente
Ferreira '(d. Maria Olim

pia), receberam para um

ja.ntar a Acadêmia Brasí-
.

leira de Letras e
r

os Inte
lectuais da Guanabara. em

homenagem a Marcos Re-:

na ultima sexta-feira no
Qtwrêneia Palace, para um

qhá .em homenagem a boni
ta senhora dr, Gilberto
GUerreiro ,da Fonsera (d.
Jamile i.

Casamento: Na' Capela
do Divlno Espírito Santo,
reaHzár.se·á. sábado próxi·
mo, o casamento lle Rai
mWldo Vieu'a, com a srta.
Stela Maria Rosa.

Procedente de Brasílh
encontra:se em nossa cida

de, a elegante senhod<l Sena
do!: Atilio Fontana (D,

Ruth).

Bastante preocupados
. coru a :visita da' Cegonba, o

casal dr. Paulo' BRuer Fi
lho (d. Miriam.

,Muito bonita a fantasia,
(B'Waro), Criação do dr .

Júl.l0 Cesar Reiser, que
Mil'na Lenzi, apresentou
nos salõés da Sociedade

Gun?"�ny, para concorrer
na, Guanabara o título Ra
inha do Chopp do Brasil.

-:�:-

Sociais.

em companhia
.

dos senho

res: Dr. Milton Ramos e

dr. Hermínio Daux Boa

baid:

-;-:-:-
:]c �: ::: -:-:-

Partido Trabalhista Brasileiro
SECC2\O DE SANTA CATARiNA
EDl'ri\L DE CONVOCAÇAO Df'

CONVENCAO REGIONAl
o Presidente d� C�missão �y.ecutiva Regional elo

Partido Trabalhista, Brasileiro, Szcção de Sflnta eata:dpa,
nos têrmós' dO- Artigo 44, l�tra uE:' dos Estatutos do

Partido,. resolve convocar � Con:'lenção Regional ordiná

ria do PTB para reunir·-se nO dia 24, a partir das 20 ho-

'ras, e nJ di::! 25 do C(lITente mês, nesta Capital. a fim de

deliberar sóbre ,o seguinte itein:
aJ -- escôlha de c:;tndidatos a 'Gov'e1-naclor e Vice-Go·

vernador elo Estado, às eleições' de
. � de outu

bro próximo.
Flori�nónolis, 12 de julho de 1965

Ass. Doutel de' ..l-.ndratlr

Presidente 'dá Comissão E,-:p�uti"a Regional
Confere,

'"

Ass. RiHlrig'f) Loho

---------------------------------------�,�,�-----

P)rtido de
Cop.vencão

f

Renresenfõcão
- � . -Popular

A boutiquc "Chez Moi",
acaba de receber uma be·
líssima coleção em· "lange
rie Dior".

:;: ',' o,,

Em . atividades a Direção
d� loja "José Areas Decora

çõe3", para o coquitel ela

ina'lguração oficial (1a mais
moderna loja de móveis ,

em estilo.

\ No Querência Ptlhce, o

Secretário Sem P';:uita, ,Se
nhor Paulo Costa Ramos,
o mais jovem Secretário de

Estado do Brasil, ;iallta,'a

De Itajaí: Em sua bonita

residência, 'o senhor e � se

nhora dr. Alberto Bernard,
(d. Edith), no ultimo do-

mingo, receberam
para um coquitel.

amigos

-:-:- -:��-

R
.

I r, rl" , ,

Gg!Cn�; tX'iTanrtAmana
-

.

Convocacão
A Corni.'isflo RE'Bstruh!radom elo Partido d(' Represen·

(uchó Popular, df'\'idamel!te creclenciacl8. (''Im' 1C'. pelo
presente e, cip. I'l('ordo C011l os 8rtigos' 18 I? 31 doe; :Rstat'utos, _

os Deputa�ós E�j.llduais, os membros eh D\l'el'jrio Regio
l'lal, Presidéntes cl·:Js Djretóri�s M1lni�ipa.is, Prefeito�, Ve

le-ndore� e Delegados do Partido. pllr3 a Convençãc Re

rional':F\Ktr?.Q;·dh..JÍ"ia a se reãilZã-' �,n� �i�s :'11 de julM �
1° de Agosto' rlo ':" ,T1"Emte ano, a �V�T inICiO OS 20 horas' elo
dia 31 'de ,inlb'') 1:'''1 e;\.la cséde scci�l à rua Conselhe'ro M::t· ,

fra, 72, nesta Cü.pita�, com a seguinte crdem do dia:
1° - E!ejci'i0 elo novo Diretór:o RegionaL
2° - Esrolha de candiclatos "t sucessão Estndl18L
3° � Assuntos diversos de interesse po!-t.id:ifi:J .

Flori'mópolls, 12 de ,'uJho de 1965.

1\.ss. Jade SatlUüino Vieira Magalhães
Presioente dR Comissão _'qp("struturaclorn

--- -------_.._,--,---�----

Partido Democrata Cristão
SECÇAO DE SP)NTA CATARINA

DIRE'l'ÓIUO REGION.'-\L
I EDIJ,'J\L DE CON'VOe/te.:· (�

Fica, pelo Mcsente, convoca.:l:t a CONVENÇÃO RE
GIONAL do Partido _ Democr.a!a Cristão, Secção de San
ta Catarina, a se realizar em Flo!'i.anópolis, á rua Almi
rante Alvim, nO 2! nos dias 31 d.e julho e 1° de agosto
do corrente: RUO. OS trabalhos i

__ '.icipr-se-iio ás 1íl horas
,elo dia 31, com a seguin.t.e, oretem elo d.i<t:

a) -·Rf:'�ebjme;1Io' de creüenci,ols.

b) Elelçft/) dr) llCvo Dir('j 6:'1.(; ,; Cf n�dho R3gi.onais,
C) Aprovação (ia linha p8'c·tW:i-:'Ü:l para as prr'ximas

eleições.,
.

.

;cl) -' Assuntos dó interesse 510 Partido,

Fl()l'ianópo!l�, -12:11 15 de julho de 19(3,

lVIar�inho Callado Júnior
Presidente dQ pire.t6rio Regional do PDC

Os senhores:
.

dr. Paulo
Bastos Gomes, dr. Caetano

Vif'lra da Costa, dr. Dauton .

José Araújo ti dr. Wàlde
mar' da Costa, já estão na
lista de sócios proprietários
do "Santa�tarlna Country
Club".

,-:-:-

E por falar-mos no "San
tac'1taril1'1 Country Club",
fomo� informados (me se

guiu on�eni para S�o Pau

lo e ltio de Janeiro, para a

Gompra de , equipamentos �

das piscinas, o, Engenh�i
ro dr.. Claudio Valente Fer

reira,

-:-:- -:-:-

.

8F< ":' t.> ti;,� SbNTA CATARINA
. ElJI1'AIJ DE CONVOCAÇAO DÓ

DIRETÓRIO REGIONAL
O Presidente da Comissão Executiva Regional do Par

tido Trabalhiste. Brasileiro, SeçalJ de- &nta Catarina, nos
têrmos do Artigo 38, letras "A" e "B" dos Estatutos d�
Partido, resolve convocar o Diretório Regional do PTB
para reunir-se no dia 24 do corrente mês, a partir das 14

horas, nesta Capital, a. fim de deliberar sôbre a se�uillte
ordem do dia:

,

a) - homologação de Diret6rias Municipais;
b) - fixaQão da orientação nolftica do Partido,

.

com

respeito às eleições de 3 de outubro próximo;
c) - assuntos de interêsse pR.rtidário.
Florianópolis, 12 de julho de 1965

Ass. Doutel de Andrade
Presidente da Comissão Ezecutiva Regionai

Confere.
Ass. Rodrigo Lobo, .

Chegou ontem do Rio de

Janeiro, com fabuloso esto·

que para sua bout'1que . a

bonita e elegante seilhora
dr. Nilton Cherem (d. Elia·
na).

-:-:- .,. 0." :::

Muito aplaUdida, :1 01'-

qu�<;tra do, Lira Tenis Clu

be, dirigida por Aldo Gon

zagl',> sáb'1do, na movimen-
,tada festa promovida pelo
cro:1ista ;social Sebastiãp
Reis, nos salões da Socie
dade Guarany.

--'-:-:- r:-:-

CASA
Ven��se 'yma' Gt'.sa de madeira, em Bom Abrigo, Co-

.

�" . ........
'

.

.

ileit"s.· �

16rõrmações' à rua Santos Dumont, 12, apr,o 2 oU

pelo fone 3447., 2M

Circulanao em São Pau
lo, a bonita morena, Heloi
sa Luz Costa.

-:-:-

Provavelmente estaremos
em São Paulo, em agôsto
próximo, participando da

grande promoção "Feira
Nacional da Indústria Têx
til"� convite que nos foi en·
viado pelos promotores.

�-:-:-

Realmente está sendo bas
taníe comentada, a sauda

ção do sen110r Robedo Bes

sa, no último jantar do
Clube dos Diretores Lojis
tas de Florianópolis.

Finos de Jacaranda
Classicos e modernos, inaugUração de nosso salão

,de verfdas se dará dentro de algtlUS dias, onde já estamos
aceitando reservas de nossos .·meà.elos exclusivos, de fa-

b.ricaçã,o próp.ria. .;,

JOSlt Aru.:M - D�CORAÇÕES

Rua Felipe Schmidt, 2� ..:- Sobrado da Loja 3 Irmiíos.

FOTOCOPIAS
Em Um minutQ de qualquer dOCUm2I1';'

to ou livro por moderno processo eletrôni�o .

Rua Jeronimo' Coelho; 3 - fone 3G34
- Fpolis.

I .

,
....

Clube Doze de �gosfo
MES DE JULHO

,

Dl", .lu - �NCONTRO DOS BRONTINHQS -. Àpl'esent,a.
ção ',":; • ,Rainha do Clube - Início às 21 horas.
Dia <l/c; - CHURRASCO DE ANIVERSA'RIO NA NOVA
SEDE.
Dia 12/8 - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
Dia 14/8 - BAILE DE ANIVERS,UÜO - Início às 23 ho·

,

,

tas.

SEDE BALNF.ARIA
�_........

.. .- . ..., .. - ......���".
,.;,

- ��!J'�
.�-...,.

"

'���
OBSERVAÇÃO

. -.

Para as festas dos dias 14/8 e 21/8 -- lteservas �e Enesas

na Secretaria do Clube (NOVA SEDE).
..

As ll+scriçóe{'l para o b�ile ,de'.Aniversário dlis' Debutantes
terminará ilupl'eferivel!hente. no -dia;- 3l,.·dé jtÚho,'

.

, Listas. W+X� o, qhurraf:l,co e J,án�iincle ÓOJlftl:l;ter.i1�f.io 111S-
,

,

�����:S���
'.

e,);'�
\",'

Jtl;�\,C
.

..':.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Moscou (APN) - Em en

trevísta exclusiva a AP,r,
Pável Sablev, diretor da Ja
brica de Hárkov, informou
que o nôvo trator T-125,
diferente dos tratores de
.rcdas e erugas até então

l id
,./

proc UZl os na União Sov'e
tíca, "é uma conjugação
das qualidades de máquina
rápida para a realização
dos principais trabalhos a

grícolas e de poderoso tra_
ter para emprégo no trans
porte 'de cargas".
Desenvolve, arando a ter

ra, velocídade de 'sete a do
ze quilômetros por hora; e,

no transporte de cartas
(de oito a vinte toneladas)
trinta quilômetros por ho
ra. Tem dez velocidades, oi
to para a frente e duas à

ré, e pode rebocar ceifeiras
debulhadoras e outras má
quinas ssm propulsçào pró
pría. \

,

No CUl\'30 de sua expan ,

são, disse Pável Sablev que
"a cabina do

-

T-125, hermé
,tica, exclui a entrada da
peira ,e está equipada com

a parelhagem de ventila
ção e calefação regul-ares,
podendo o tratorista acío

,

nar, de seu interior: os ins

trumentos de suspensão, se

mi-suspensão e o gancho
hídráulícó''. O mecanismo
de 'direção, segundo afir
mou o entrevistado, está
provido de um dispositivo
hidráulico que facilita a

condução.

Comparando o ?:125 ao

antigo T-74, ·Sablev decla
ra que o nôvo trator rende
no campo mais de 50% do
que o T_74 e, nos transpor
tes, seu' rendimento é 200%
maior.
"A fábrica de tratores

SERGQ OSDZHONIKIDZE.'
de 'Hárkov, pioneira na

...

construção de tratores na

ucrânia: 'está atingindo a

se�unclo milhão de trato
res econômícos e de fácil

manejo, que merecem exce

lente aceitação na URSS e

fora de suas rrontetras. Os

tratores de .Hárkov .Iuncio
narn emp 33 países". con

cluiu Pável SablEv

Graça
A�;;;radeço M milagroso

Santo Antônio por uma

Gmça' alcançada.

Ana Batisb kovaris

"MaravUhas da Tétnica.e.·dJ Cwtrra"
(Continuação)

XLI

Arnaldo S. Thiago Neto

Assim, felizmente, ficou
solucionado o caso; .

e sába.
do, após 3 'horas de via

gem de trêm, passando, já,'
pelos belos .campos ',desta
Holanda ínconfundível, cne

gavsmos à estação de Haia,
onde' nos aguardavam ,I o
Brandão e um representan
te do' govêrno holandês,
C01:1 ônibus que ficaria à
nossa disposição durante
tôda a estadia 'e que nos le
vou ao hotel, situado em

Nordwíck, distante :10 mi
nutos de Haia.

Nordwíck 'ó um balneá-
rio holandês, uma pequena.
cídadesínha, situada à bei

ra de uma linda praia. Foi
aí 'lue o govêrno nolandêz

resolveu alojar-nos, para a
nossa breve estadia de 8

dias na Holanda. A praia, é
parecida com a nossa ini

'gualável Copacabana, com

urna extensão, enorme, o

mar com suas ondas, ver

des bravias, sendo tôda a

. .praia acompanhada por
uma fileira interminável de

pequenos bares, de noteís e

de algumas residências de

[veraneio. Nesta época Jan
da tudo vasio . por .lá: os

hoteis I quase despovoados,
os bares sem vida, apresen
tando algum movimento a

l1enas nos dias de .sábado e

domingo.

Ficamos hospedados num

belíssimo hotel, o hotel

Nordizce, situado quase Sô_,
bre a arei'i da, praia, tendo
aquela vista formidável à

frente, aquele 'infinito do

oceano, fomando um cír
culo verdadeiro ondo o céu,
e o mar se confundem.
Nossa viagem de Haia,

da estação, até Nordwick,
já ,:í'oi o c'lrtão de visita

r" '

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

mais espetacular ,qU'3 pode
ríamos ter da Holanda. O

percurso todo é feito
estradas típicas de zonas
m3I'.OS

'

povoadas, embora

asfaltadas, mas estreitas e

tôdas acompanhadas, nas

sua", margens, por pequenos
canais que separam os _ ter
renos residenciais, ou os

•

lotes cultivados; da estra
da, cheios de água., em ge
ral com lindos chorões a

lhes, lamberem as
'

águas,
dando um aspecto c.e bele
za fucalculável.

Que residências
lhosas encontrámos

maravi

nestes
caminhos! 01''3. eram pala-
cetes, com seu terreno, ro

deado por êstes canais, to

talmente verdes pelo seu

bem cuidado" gramado,
cheio de chorões que, aqui
na Holanda, é a árvore pre
dileta. Estas residências fi
cam mergulhadas no seio
das árvores, dando tudo
isto uma beleza que nunca
se vê fácilmente. Ora eram

as t esídências mais de cam

po, ! casas formfdáveís, cu

jos quintais eram, verdadeí
1'<',S maravilhas �,com ÇlS

dimensões de' quilómetros
de comprimento ,e uma lar

gum
'

incalculável, tôdas
cheias completamente de"
canteíros colosaís, onde
êles cultivam uma flor a

marela, na sua' grande maio
ria, mas existindo, também,
em menor número, roxas,
verL'J.elhas, brancas, lilás,
etc, flores estas que eles'

chamam, "floriburda". Não

imaginam qU,e maravilha a

gente contemplar êstes' can
teiros, verdadeiros tapetes
am?relos, a se perderem de

vista! Quase tôdas as estra
das da Holanda são assim,
com as suas marg8r.s ata

petadas dessa famosà flo

riburda. ',E ainda por cima,
de pequenos em pequenos,

percursos, surge maravi

lhoso um 'enorme' moinho,
'a se movimentar 8ôlto ao

por

vento, completando a

vilha desta p<iisagérri
da Holanda.

'

, Tôdas as resídêncías. aqui,
no seu interior, são atape
.tadas de' 'vasos de plantas,
de jar-ros de flôres; mos
trando que o holandês ad
mira grandemente os ambi

entes floridas.
, Até nas fábricas, só o que
se vê são flôres por todos
os lados. Esta a paisagem
dos 'campos. Nas ,praças,
tanto em Maia, em Amster

dam, como em Roterdam,
só o que encontrámos foi
a estupenda tulipa, de côo
res ,variadas, umas verme

lhas, algumas amarelas ou,

tras róseas e ainda' rajadas.
,A Holanda é um país mara

vilhoso. Pode-se dizer que
ela é coberta de flôres, co

berra com a floriburda e

com a tulipa, formidáveis!'
Foi aí, portanto, nesse lo

cal, quase que de sonho,
onde passamos nossos oito

, dias, nesse encanto de país.
O povo, holandês difere
muito do belga, sendo gen
til e prestimoso, tbdos fa
lando o holandês que, se

gundo os entendidos, é mui

to semelhante ao alemão.

Achmnos"l o povo alegre e.
educado, todos vivendo a

sorrir, embora trabalhado
res de f'ato, sempre com

flôres às mãos, bastante
comunicativos e, nas hora.s
de düiculdades, sempre sur

gín.ío a gente para nos a

judar, para qu.<tlguer tare
fa.

vêrno. .que 'lá nos c�·locou.
Nordwãck ,

fica no meio
do percurso entrê Haia, a

capital política da Hol'3.nda,
Tí�hanios ônibus à hora

que quízéssemos, de moela

que Iícamos num recanto
formidável 'dêstes, mas pa
recendo 'uma temporada de

descanco -e ao mesmo .tem
po poderíamos estar à ho
ra. que quizessemos no seio
'de uma cidade movímenta

da; com rnaís vida e bas

tante coisa a se fazer. Nes"
te primeiro sábado preferi
mos não sair do hotel, pas
seando por aquela zona tão
bonita. indo &l, praia, com

SU'3. areia fina e branca, es

voaçante pelo vento marí
nho que trazia ao ar um

frio um pouco
' forte. A

praia. nesta ápoca de frio,
fica completamente deser
ta.

mara

típica

\

Nossas refeições, quando
não eram has fábricas, fo
rain feitas tôdas no pró-

, prio hotel, contemplando
aquela, vista admiravel do

m3.r. A .diária do hotel, com
um:=t refeição e o pequeno
almoço, por pessoa., era de
18 7,uldens ou florins" sen

elo o mais caro, hotel em

que ficáramos até então. (1
dóbr vale 3,5:0 gulden.s ou

florins). Enfim", foi o go·
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,iMPRESSORA

lleSp.11001

clichês
folhelos _ C"otÓioQos
cor tcz e s e carimbos
"..clt e sscs em Ç)efQ I

('opeloria
o
-,

,o. ,,�;"�,:r::SS()RA MOOt, LO D(.>SS!!I lOO()� os r e c cr sos

€ " '·,<:o��ci(i .. ; e:(pE.!"i�f1ç'fI vala 9orontir sempre o

E grande a eSj)8cüü,Ja
da organização do Grupo
de Trabalho, rJ.1'h vai im
plantar a Escola de Agrô-

e Vet'erlnária

As refeições no hotel
também eram ótimas, e os

quartos bastante amplos.
Encontrámos aí, também, a

particularidadê que vimos
encontrando em todos os

hotéis da Europa inteira:
os quartos não possuem
banheiro, apenas uma pia
para o asseio da manhã. A
sala de banho, como êles
chamam, é coletiva, para
todo Ô "'hoteI� custando rtm
banho, em .médía, meio dó-
lar. A chave do quarto de
banho é entregue mediante

E !
pagamento 'da taxa. '

'

,

O 'problema da água na' '8�O a��r�;;:ta éq:�r�ív:�icot:!�; _

'

,

de irrigação· destas' terras
'

são 'os canais e ,os tios. A
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""P;;-ESSOR,O �;O{jÊLO
')'E

GR:VÁL!''),STUA.RT e elA.

RUA DEODORO Nt33-A
rONF- Z�17 - FLORIANÓPOLIS

,
(
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de ,4gronômía e Vete
rinária em Santa· Catarina

,água, aquí, é muito I cara,
devido ao seu tratamento,
acho -eu, pois os mêsmos

,

rios e canais de onde se be
be a água, são as vias de

, escoament,o dos esgotos,
da,s valas, etc. Para o tl'ata
mê!lto desta' águ'1 Df' pro
cessos são muito_ di8pencUo-
sos.

(Continua)
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Che OU
a hora
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Lages. O ato do Governa
dor Celso Ramos, 1esignan
dó o engenheiro_agrônomo
Clóvis da COó'ta Ribeiro }:'a
ra constituir e presidi:: o

GT, já é ura,l, sfg;urança
que o mesmo ,Q1:"i composi
ção capacitada no m:el'€S

se governamel'l(3,�"

Esta d2Cisã'J muito

ECONONlIZAR
s

. portante e signi.ficativ't <'0_
mo,declarou ,') dr. Antônio

Pichetti, titular 'ãa A�;\Tjcul
tum, pois v.isa dar os pri
meiros passos p�lra ex]scên

cia de mais um.'!. f:l�ul,lade
no caso, uma faculdade !>o

lucionante da �V.3.são.de es

tudantes que ao querer cur

sal' as cwncias agrícolas
em nível superior, são for_
ç ados- a sair das fronteiras
do seu est�o"

-

eOM

r�tah
do,
�

compre hoje -

mantenha o Brasil
,progredindo.

Na_

Em se afirrr.anno, que o

ato recaiu ar.crta'lamente
não ,se faz '3,iJenas U:T\a ci

tação -elogiosa, o engenhei
ro:_agrÔNOmO ClóvIs. da
Costa R�eiro, tem a sen

sibilidade in;dispen s"á"aI pa
ra execução, de 11'.ais esta

tarefa:, que o govêrJ1:l Vigi
lante pela 'fQrma'ção de um

número maior d� té�nicos
lhe confia, e:;e cumen',u
na roda dos' téct1[cos, nâo
confi? em vão, pCl'(�Ue éste
técnico se tem des1Yicum
bido de suas missi'íe", sem

pre com eficiênci:l..

_ Materiais para ca>nstruçl1e "

- Ferragens e Ferramentas
- Ut.ilidades domésticas
- Tintas e \'ernlzes

_ Sanité:rlos em Ge!"at

_ Lad,-ilhos e A;;;:ulejos
- Vefculos

- Peças e acessórios

(
• RRI'l'O

ALFAITE: O DITADOR

E MAIS UM MUNDO DE ARTIGOS QE UTILIDADE PRÁTICA

COMPRE, NO

Centro: F;"lipe' Schm:idt, 33 -, Censo Mafra, 2 e 4

DA MODA

de ___C$

Associacão Catarinense
,

, '

de �4edicina
EDITAL CON:VOCAÇÃODE

im-

De ordem do Sr. Presidente dessa Associação convCl

seus delegadOS e suplen.tes para p Assembléia de Dele;
dos a realizar-se dia 31-7-65, na Maternidade Carmela T

tra, nesta Capital, às 17 horas, p�ra deliberarem sôbrc

seguinte ordem do dia: j

I - Apreciação é aprovação' 00 relatório e conta
Diretoria anterior.

ir - Posse da nova Diretor�a.
III - Assuntos gerais.

FIori.;mópolis, 17 de ju}hQ, de..1965.
,f

EwALDO T, R. SCHAEFER
10 Tesoureiro no exercído de- Secretário Ger

17-J765
• ) . �.

Chacara ém -Coqúeiios
Vende-se' ótim<t chacaf.a conl magnífica resieli

eql Coqueiros com cerca aprOximadamente de 50
metros quadrados. Tratar no local com a sra. VV'8. J

, Assis:
•

,-

V E N D E ··S E
Um VOLKSWAGEN � ano 1.96�

I

Tratar na ImOb�liar]:a 'Re3�C'rrQa á
Tenente Silv�i;:a 29 - L c',!lclar -
-.-,5.

' I,

21.-7

FLÂMULAS
Confeccionél.ffi-Se ilamulas� Inform;l

,néf:;ta Re�l;1ção C9rn· .,J,,��e ol�i;fel.�-;'t
�O "'. ,22"�w ' , ,,;oe. ",' '. .; h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ESTOFADOS

r'
"
,

Aprovado Estatuto";:da Fundaçã
fducacional de. Santa Eatarina

v.recentes ao E'F�,l'lü e lIa lndu.striais de rtaJ'ai: La�_;)..I. Ift':'�';.�la��(:.o lD,.�Hll:::aclo �al
\

L21'H jJor r!�.:�?,,�1r}a(�e ilnecila
�a C"�Jl' 2 �Tln�:'Ler H. 'Uni�HH'

p,·Õ;;:'8,.':nas T,le <':j:="ll )j':O'
Llj_(}V'er a �\"::l�o;,·�z·J.çàü d0S re, util�àdos;

.

P,ú.. t;'a;;ll�'l ...de
d� Éducaçáo: Pelo fnstHt1
to Estadu�; Pelos G:'n:�,s':os

ges e Florianópolis; Pchs
Ginásios Agricohs de La.

ges e Canoinhas. (-
eurscs hl�n1a·.�,o,3.Celso J J�.alnos. ,,,�irou �lí�

crRLo na Pas�·n da E(1U('a_

t,'5;c. que' tarnbén1 rn::��:'l���.� l'

roIt�rcndo do btulc . d8:'�:UC'_
l�� . S�cret.arlu, D'2l)l_};aio
Lauro l.iorl\s. (:1.)"')\:,,3."1;]0 ('

F'R[T'/-$..1:lTTO
.

,'1.':', IrC").fI),'\

A jrünc�oú').j.o EeJ-uc2t i,)n�.l r

l,)C(�ê��?.. l''::'''�,Jbl:-::' {:' E:XE'eut:t.r
fPea�·g.'os 'e. ari:�tHlir;ôe0 que
'lhe sfjam dei'cr!das !Jclo
PocLr Públ!('o,

'

,�:: ai"';:-; ;"'J.":.-�l ': .•) ::-:';:'!.�\g!'.. :o
,il'l �r�ti) rl� Y:=� .. :t,·o I���� :::���:.�l°,"·a

�:aü1 !"�',-':l _.o_ C�)_J5�'� _- (:0,)1

,':'),::ce e forn 1_;n, :':::�a;Jj�.a] do

E;;;,:(a. t • í';'��;: "l.:i.�(�r] rJo;.! ·e:i.:il_
(",O �) r)���(i\_1. �;a. \J·�a)1'2j:l1nc.!.1 M. F. -'Delegada Fiscal do- Tesouro

Nacionai - florianónoHs S. C.
"

J?flI':l ulcart',:l.L� 1 .. 3 �Sf.:US ob

]ft.1vos- porJeC'l (l. F'-undaç-:lo
Edu��a��iol-lat: (;(}::"Jl·.:�trL"'·.

CeLv(�nelo11�r oa' I>�::oJ.as
Nll(,':Ol'n::s· ou Estrar:.gcHa. E' a seguinte a Tabela,

d_,; P:ig8.D.lellt,O do mês de

.Jlllh,:; dt1 'W(i3 na 1)01eg'lclu
1"i3::al do T6�cmro Nado·
mü em Santa, Catarina

Df.::, 19 - MinL",tério . da,
P<\�f�'ldR, Peder Judlciãrio,
I\1jilistli!ric' ,.In, 'Tu�tfl;R e Tri

'l'-u 11:.1 t 'do CL'In.tD�.
'

)'J!;:l ���O -"'-- !vnnist�'�J:t{J dr')

1'r�ü)81ho� lndústr!a�} C(1�

]1'\","('1.0, Educúção e os que
1)8.0 ),tlco'bei"um' no (tia QU-

, teria!>.
Din 2J .. _ ]1,1jj1i.8tl�no dn

A.'gricultura
''[);,l 22 M.inistério da

Saúde,

Dia' 23 -- i\pOSG\1ta-::lOS De

fIndvo5, 5uládo farilÍlia e

gra-cificeç§,o I ",diciol1al dos

Que recebem nTovcntos pe

lo Ipase e os �ué n5.o rece

beram nos dias p.rópri,os.
Dia 2(; Aposentados

\)ro"t:5')l'io,s.
1:)'3 27 -:-- Pensionistas 1111·

m'ln,:-;, provtsódas, pensiir_\
1'''''''!F('li11 Ú 03 ql.1fl 11ã0 1:',",ce-

1�}f"\tjl�1.1 nQ�" diac:!' l)r6prios.
TU," �8 - Pensionistas ci

vis,
Illo.s 2(1 co :30

,:'
.

ci, lO/H - Procuradores

e O:i qUf\ n.ão r�ce-beram
n(J� dias próprios.

�J .prel::�a.l�5.ú cb� '�1��& st!::,::c.::t

t '··c.�·d(�a, rjf;d.D ,:�Q d. co::::fGr

mal<àn' do ':;OffJO (DcelÚe'
Ull opera.:1o �!'i:,Cúl1 da Uni

(\':d'U�,i� POf�.f)' o:"(�.h�lCJ !.._! !:'�j.'

,��;'�!",:,;, l'll"�-:;'1 �;��3 {._., r.t�I��/,!l

çü.(\ Gf 8·2�p. � ;el��ri�f)s. CU a

q.��.,,-",.C ii , �'!OJ _. .'),...\..'.:.;.1 rl:..t, ÍLi • (:·�):�\..1 y";J:';J:F� �� I".A.· F�!OS_\
C�) �(_! \l�U:; ..l:L L.i.l'�':llJ.L:;-:;:; �U : ;." .��:\ r\'i.::u�· � oI \ E:.�;f:�st.én���n.

.

I "

!.:;'e:��\t>r !� riü�r::') 'I·�;.!) "'r.s _Fo
,\(

..··;· .. 3 r'>�'�1U �� U!l l"te 8l1f!Cla

t:_Li:J J��uJ. 1!'...i"\.1.t !:L.l�.; t. ',: �.�.�/
!'U��, LtJ E�trcl�.o

�

í) l��\
.... rr::.f��lft� d:3 ltaja!�

'':.�p .{·'0:')!r)r}. rtt.uer.� .:;.n�)'jOt.l
n.'.) Pr:.:.�f(:jt,,) 'V�8:rH da j�'!)'?;:1
, ,.�.:;Irt;.i�th?' ffJ�){j:';·���"t�Yn��·: �'Ao'

t�{1·�;�:'!J{: Pt"efl�itQ de .1Tloria s��.\) \);";',-:"0;:' C!C' aC:Y.:11111.1..,-
.

. trn,çau da ·t,"1unç1p.ç8.o I;d\_H.�,a,1l�·r�)n1.lgl C�8.l1��r�t VjpjJ�'l (}(:) ,

c! (H:0. l: O CI);'}��ll1() . C1Jrn1�C�8 ,_o - Ao pa�1�3�t�� 8-:::nUU'la
I

.

dor; () ('O!:B;_:lJJ�.l de AdIn.i-;
!}"�u:,sadLl por ]/]Ui'!';ll'!ÓPOoUs' ll�.�·t�3B· fi·o; O lJ.i.rctor Exe
>:�j'lti' !i;�l nO\:o d��:)l�TljC'() e �ltlyo, \

.
=.

·L.'",:].el"à,(jo r�tl.1JcJ de trajb8.'
llto, \1-(.1 o qU(:: l.\��.. ��Zt�).te lIJE::

eptu,J�a$l'\lo_Ú�' VG ··rr:'(}t,:i·V!? 1J:<
ln (T!j�l x\;:jJ) j'los:E, ... · {:er��'S._ -;" d�

(\·:}vj�:t·_lh:.; o rYl:�11 :;.r::l..:"lI�C

"'\. pt .1.�1_ j.l\t �í .. :,"';:( i'�1 '{.}.�·_j,::a
v�.a p��;bl�\"Y.. �:ã' fl��'! _J:.r.\·'::IL��:;l
.t��!.a na D:(1.:')'ll���3: :G���.o \�J
�ira da H%?l sendo (['.1(; a'"

�"'GrD, (:t�C ln;,. :1101'aUlcllto ·�r:�

....{ e8Lt:��d�dG :1 �'�l::'! ::....
.

tlu:.."S�

rJU;J')ra;:.,

(

..........__ ..= -�....__..,..__.-- ...... ._.........__._� - __ P ...... , __ ..... '7_._r ....._ ............. _

AVENID:l. ElO lm:U>lCO

,A Tch�c.os�ováqu�a BBm Repre�
('e'l,t:lda' pm' n01n""n.'),1 u. '-=,!_ fk', �ªut:

('!r�,RE-pR-lí;SS )
pp .� r; ti, (ES1.�E!cj.al) , () (i.uatro mil metros quadra

,

dos' b" pavilhão aprese'ntou
ao público ,mais de mir:, e

�l;eZGr�tr"s . tLlU()stl'as. de p, Ó'
c1.1"OS de fluiuZG omprés,t6
do Corlllieio. Exterior

rni ünty.'_::;l1 ....

_�liJ 1 ri; ;l��i� o

i�:I: fri
PL:"'i't;J:§ü da TchcosIr,váquia
na u'i.cli.dona1 Feira ele Poz-

�:·c�,'\'··l''';.'!\:), r,n() .�����Tt1.: 01\1)�C:I.:O d� f�nr'""i1-B.
·1 'o.., \)<"l' i .. .:' r',��

u
�
.....

-

o que, é e J). 'lu
mentalmente anLi_pollt,1eJJ, PRE5S; untes de nlftl� 'i�·

I Corr, ",> Não por comoõísrao," covsr
.

da ii rêae fi irltctcámblO
dia 0';1' ulhcuimento Q(} cultural, técnico, e artístico

meío ambiente, '. da terra que nos proponíos rll<�;j::;,(.t/ 1

Na. agitada \'ida mu.:\'et bl;asileità e dos urobíemas ;'J> fim de que as N!1i;bes se

na, a Imprensa U';UP3 L�;:-(:1 ;�,iClonais. '" .�.
.'

-

'
,

entendem melnor,. '4 pcs
cusável lugar de, déStuqE� E', antes de tudo,. 'I�nl.a -

�sanf, ',r��pt(,camel1tc!: adn�i
Da intcrli�a;çAó. � a c,ul'vll:'f' organízação devotada ao rar- o progresso uma

.

dJ,;i

entrelaçamento c.a cultura outras, PretensãJ'! Talvb�
cnü:';:: 'os povos, dlvul&fWdo, sim.

habitam o Planeta. A ;(\'1,,')-, numa especte de.�ponte aé Pnrém, BC esperarmos
acima, perdoem-nos' ds \e; rea o que nos campos da que somente através da po
tores, tem tôdo o sabor oro arte, c�a técnica, da riláJI· Iíttca, da discussão dos acír
vtncisno e ultrapassado ca, da medícína estão realí rados problemas SOCH1J.S, ou

das' rarnosas ,',' H,: v' zando os -outros países ;;:. da d.<.uwL'Ção constante da

_Cbns.elheiJ'o IL�Ú(: 0, d sau mãos. Sua D-ireção, 'numa luta ing1ória da, busca in-
d08::1.' memórír.

.

paciente e constante pes cessante do }:'I,der, possam
gj;tFG(ll1:U, i;'Jgar -cc. quíza junto aos orgãos' de os Ieítqres se dar por sa ds .

T']� 'e" ',' ',;f', �' :,<l-;_ :,'c-.rJa uívulgação das Embaixadt:ts 'feltós, a quem caoera iri··
rles não PQ0,�m sr r .jit:\.f, ou e censurados dos Pa.iSi.S ir .centívár O emomümen;o
escrrtas de outra l(;'ln�\ , l11ÜüS, coíeta 0:5 danes mais' Via ·t',s noticias. entre , os '1'(.
:q ... "t '':;_',;. ,C:.,TS,'., .':- ' wteressal1tc,-, do que (I eu·, c:a.-l(.os co Munao, .'-

iru., <:k::,I,:5., 1::'," ,�o " :; li.�11 genho nun.auo está 'pro- , ,EsLalliCs, pois, acrecUta-,
.'l1:;_ À� C'';;;\U.:r:, ',:C, r: ruos cuzlndo, e á. seguír envia n108' na senda 'correta. Di ....

-

ul tl�:-ra r lF':;' ;; �;- ; ..

i.t .sua cauc.a l'•.acíoual, a- vuigamos a 'ml:.t':na: dê ih,;:.
,;\ f{lyr:n " ;,:", ,P" .'" r.\ -Lravés de3\J� 15�:U uoíctím teresse. geral' coietadr, em

clc'S:5:j rn,�'!u; ,'�� 1\' ',:: i_;'0 c•.s. Ú,Cll1,; mais sugestívos.
-

fontes' fLelígnas e ó-tidad';'

,:',' Chttr"c:nUú
O,H.)

ci'�'>R norrj(�s n no T)f'C' l

.-�S�.' d�).�1 �ti!�,:��;-:':;�S\·'l;'O·o.:;.f.·� :')

(:iar a (,uP�":n, .. f�.�. l1:.\.'_,'tCt;
f:�_;_ . ]:{:�D1a�ü<n"·�,,: .. ,':1'1 ...: ral.
t'-:;·.�·::tty{d (1e' .iÔ�j() �;olH�c.ú
;�\ :;��'·o:· ..... ; �J .)P�{i .;1.:, �')" r

.rvs;sLívt'l, \'\; jt.L�'C .. ,. �.j.: c'>

f_r;" 'j" 'iu�- '1' >= 'tt.\": ;}'.\

r\.n1'H. �:e ait"UUl-:1 r !'\-:<'1

Entretanto, l"!.uma " de
rnonstraçáo de brasílldade

(!út! niuíto dos nO�30S Jeito

rcs ignoram, H. ORBI�_
l<f�ESS supre, em contra

partida oe mesmos cen.tros

a 'rnaroria das quais ezn pri
meíra mão, - é devo.vemos
às mesmas ·foutes n,-,ttl::-;a,s
do Brasil que

.

mteresce,n
110 Exiericl' as criaturas se

qtljo�a.s de culttmt ,'3 pro'
dJ tC' divulgação tom' nraw:..

ri,a. br::u:lÍli�ira de interesse

;se .. tü, num lntercámbl0 in

Ldi!JsnLe, c911staute, e CU'JS

tl'utivo.
E .a,politlén.'? AbsLemo-

11.0s de tratar desse assun

LO.

Coni cantos órgãos de' d.i
v\ligação já katando �dO�
problemás mas púlib;'C!l do

país e ,,0 Exterior, ,Wh;ll:,lf'

nos no uGver dç o:.::i.eu:ar a

1l(j�'J3, ativid�de em dite

A<ão menos tribulel1ta
mais amena.

Iss� posto .' aCLl1elc<1 qt(e
l::3ta1l10S ligados pelo" la;,oll
de 'col11,mhaQ jerna!i:stica
\.!�!I�,cÜ:J �'::'r a vli,.oill-

l;a,,,à que Il8.0 estamos, che

gando dá Avenida Preside:il.
tê V(trgas no Rio,/e ,siln, de
mais longe, bem mu.\s 'lon

g'e que possais imagihar pa·
ra trazer-vos' o rela�o viVo,
sucinto· e inter�ssame' do

que do outro lado dos' �éea ,

nc.s h�l:el:s e 'm_uIheres ex
tl'tlC"dml\rlOs' estao constru

indo,
.

estudan_o; , pesqu.zan·,
du € ;,:ncontram:lo

'

SIrva-se 'do
.

Mundo que
111e, ofer_ecemos, 1'1.v') e' paJ
pltaJ.)te.
Sem politica" para seu

gTU;SC
Vedé bem

. f'C r sto c! r; ;\.:-r,� ,:',

h.ut)ha,
arO se.:.eeeb€l':'''IlOS em sua

CINEMAS
-CENTRU-"

CINE SAO JOSE

;

á3 3 e 8 115,
RaI Vallone
'J�an Sotel

Carol Lawrence
- elp.-

,0 PANORAMA VISTO DA
PONTE

�2nsura até "18 ano�

( '1 NJ': lU 'f 'I
:185e&l:1s
Ma.rk [<'d'rést,
:;;('illa GábeJ

-

�- Eli'\4

[iHlcorrê'ocia,' FúbHca n', 65 - 561 '
.

,,' .

�

C O\\H,i N I C A ç A O
'

é.)t;: GLAD_l,,'\DORES' DO
�, IMPER::O llOMANC

l'/
, ).
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AQUI MORA.. Q PECADO

Cln�maScope _' Tecnlcnj'lr
Censura até 18 anos ,Moderna' Residência ·t '-.

BAI_RRO�
(F;(iltreito)
ciNE GLÓRIA

V'énCU-G6. Aeabam'ento esmeraao, construção" reGente'
-

em H.mplo terreno, desOcupada,. 6tiJ:na lQcaliza.ção '-h" . bliir-' -

ro r�sidêncial da Pedra' Grande. > ",..' -, .,,' '.

. CbntB�n 201) metrôs' qUadradas, .

sendo 3 quàrttis� '2-
lPInheIros, ::1 saJas. garagem, cozinhá; lavandérIa, churrà&'
ctUeil'a e d�peÓdêI}cias de' empregNla. Financia-se :mQiu 'd6.'
::,ou valor,

Tratar com o Sr. Sidney, à rua Fernando Machado,
6, Lo Radar .

á). t; e 8 115.
i\:irk Douglas

-em

SANGl:l'E NA LUA
. Ü}nsura - até ( ... ) I anos

---'�----------�_--------------

, I

C!1\Tl': H\fPÉ:RJO
á-; 8 hs,
- O espetáculo ir,(·ompa·

nível no gênero! -

O UNIVl<.:RSO 'A NOIT�
C.lnemaSco1J-E�stm:;mColo r
C(1USUra -'lt� 18 anos

(SAO JOSfi'
CINR RA.JA
ás 8 hs.

Cha,rlton Reston
. J:met Leigh

Orsen WellHs
-em-

A. !\'[AltCA D-\ MI\,�DADE
�ensura até 11J anos

REx.-r�ARCAS E PATENTES /:ê

Agente Uflelal dõ ProPJ.iedáde
lndustriàl

Regl�L��o de marcas patent�s de .inve'9/
yáo t'lUilleS CGnH,;tCJal::;� ttulos d� ·estábeieci.:
mento insígmos frases de' propaganda �:' mar-

,
_ ! 1

......dl) d(::. e}�}J{lrtações.
ltua Tenente, SilveIra, 29 - 1. 811daf

ij .. --- A!to::, da Ca;:,a Nair _.:... Inori::}<
FonE' 391.2.0"-

" I

Conheça, os últimos lançamento�
'., 4>,

'"..

A ROUPA ESF'o:mVA MA,S fAMGJA De MUNDO
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.0 COlYtAN.DAl'l"TE do 5.0.
Distrito N.aval - Almírante
Aureo Dantas Tõrres. hoje,
fará .uma palestra em trin-
� e cinco emissôras cata,.

�

rínenses às 12,30 hs, .' em
homenagem 80S Marinhei
:tos B ...,''" ,.,i ... ')S mortos' na
II Grancte Guerra Mundial
Leil;ura da Ordem do Dia,
do Estado Maior da Armá
da. consta no programa de
todos os navios e estabele
cimentos da M.arinha. de
Gu�na.

símsnn, Miriam R'ingel.
Ana nímattós, Sôniá de O

líveíra e Silva. Rosam

Bauer Ramos. Carmem Oar

pes Meira. Heliana Guima

rães. Vera �v!ussi Stefen,
Urna Couto Oliveira. Vera,

W�lr)WSSk. Letícia Mussí

Matá. Elízabeth Silva. Vera

He!8na Heley, Sandra

Krauss e Lenita Massig_·
msnn.

ses. quero lembrar que vin·
te 'ndústrias pioneiras ain
da não r�ceberain seus di
plomas . que estão com 00-
te Colunista. Na promoção
que aconteceu no ano pp.•
com _o movimento revolU

cionário muit'lS Çl.eixaram
d�' comparecer na düvjda,
que, a homenagem �eria
transfe:rida.

....

Dontro de poucos dias

será programada mais

wna promoção em homena

gem a.s mais destac-"1das in

dl\sl;rias de. Santa. Cavari
na que mais tem se desta
cado pelo seu desenvo� ·<.ri
menta e ,produção. Estou

fazenqo um levantamento

p'lra ver. qual o critério qu�
devo adotar para a promo
ção que está sendo aguar
da�ta aineia neste ano.

A SRA. DeputadO Alvaro
Catão :r..ourdes), cOl11 ,seus
doi.3. !ilhos

.

paSSElU pela
'''Ilhacap'' e foi part:!. a. sua

residência em Imbituba.
Dona Lourdes será ,desta
c�da na lista das dllmas e.

leg<l.ntes de Santa Catarina

1965. Que secão apre'sents
dl'ls '�elo'C",hmi.sta até

.

de
zembro próximo.

]'ALANDO em

com indústrias
p;:omoção
c'ltarinen-

MO'VIMENTA-SE <l Dire:
toria do Santacatarinq, Co

untry Club para a promo

ção em ."black-tie�.· marca·
da para o próximo di.a· t�ês
de setembro nO$ salões do

Que ...ên�ia Plllace Hc,tel. .0
, 'Dr:. Mauricio dos Reis

Pre'lidenl;e do referido Clu
bc ...�hep,'ou procede�lte da

GU3J}2bara onde m�ntev�
entendimento com, ,a consar

g'ra:da
.

éàntora 'E'Ítzet.e Car
doso•. � fim de CO!ltrat�-1a

para cantar no evento.'

'"

I
, .1

1
� ,........

CHEGOU na "Ilha,cap'" o

DIil�utado Diomicio :F re��s.
que irá p....ra Criciúma..

CI?fOO Àspirantes . �
ÊSCola Naval. de fébas na

.

"I1h�ca.p".. Luiz Antônip d�
�alaVlia. Rog�rj.o· 'TadeI,l
lI'e·t+eiT1l-, Roberto WGllows
ki. 'Luiz Pliulo Gtilm",r�
!t MarOOs' Martins �O�;
Q IlltimO .é filho do Sr:.�
a'rà� Almirante A'Ul'eo· D8.n-

.

'.,

PROXIMO domingo se

guirá para Curitiba o Al
mirante. Aureo Damas Tor

rM. que naquela Cidade
vai aguardar a chEgaàr: do
PresLente Castelo 'Bran_

tas 'Torres_

i\ FIRMA C'lrlos Hoepo
ke, pos pnmeiros' dias de

agê,-;to p��o vai inau
gurar sua' mode.l'nQ 10,a -
MAGAZAN HOEPdKE, cu"

jo letreiro luminoso será o

mJl.:or da ci ade.· O Dr.
Franc!sco Grillo, Presiden
te da referida Firma� nos

informou que a lGja dá fa
.leúa.as sera, lDstaiada onde
fnncion·a o Magazan, 'na
rua Fe!lpe Schmidt.

L .•:UAN Liberato, fllhà. do
Sr. e Sra. Dr. Afonso Lib&

tato. apresentou uma boni
t<l fantasia de ESi.}?nhola.
no (,lube Guarani de Itajaí,
na festa" de sabado rp.

CHEGOU o11te� do "Ve

lho Mundo" o Dr. Heitor
Steiner - Comentou aue

no exterior o Brasil é res

peitl'ldo como p Pais do
Futuro.

)

PAULA Bandeira nlala,
proccdede' dp. Gua,."ab.a.l'a
Circulando na

-

'Ilha('ap"
com seu lJoive Dr Pa'alo
Roberto Pereira Ollvei�a

co. ,_

�
DIA 25 de setembro prj- e

ximo no Clube serã rer'!)7.a, �da a IV Festa de CO!lfrater
.

�
�
-
•
.,
,

�
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-
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._Ii DIRETORIA do
p.ização da SOcied',.de
taril1:E'llSe - Desfile

garotas dó'! IHSS.·Doze de Agôsto em pr:?p�
rativós para o Bane de A:
ni'l,�rsário ml3.rc;:ldo para o

. próximo dia CJU:lt:n ....l,e tie

ngó"to quando t5erão apre
sentadas trinta e clnc(} de
'bu�ntes pelo cronista so

cial - Zuri Mach�o. Es-,

tão inScritas: Iolé :F'arh.
Lúcia Abrah'lU. Reg'na
!)'Avila. Angela Maria ]\/I'.a

.bhado Pereira.' Ana Mat;Íq.
Melo. Fe'il!tnda Olivei-a.
Jauete Maria BartolÓn1�u,·
Sônia Regina Costa. Neusa

Gris'lrd Pessi. Sônia Ma-ia

Oliveira. Glorinha Sant-s.
Ta.nia. Slovinski. M"ria F,'i

zabt:lt.h Pereira, Beatriz Fer

nllndes da Rosa, Helena.

atann, Helentl. achae�er.
Tâ!úa Zadrozny, Gloria Ma

ria Grisard Vilar, Regina

Oliveira. Maria Izabel MO-

NO ....IRl, T.C. i.);;:,( à Doi
te às 21 �, .".,- seri rE'aLza
do. ma:s um I "Encontro
com as Férias"

..

CIRCUL"A�;:)() na "pha_
c.ap" a Jorn:ü;s'a Leonor

Guedl?s. da On�lPres:; que
amarhã retor"ara. pata a �
guanabara 'onde rcr.ide., "

•
•
•
11
•
-
,
•

Ca-

das

lo�, vo!'a arrepennj("a ra
ra os b-agos do r civ:nho-'
e'·· ga·' ado /' .,

·stc; o;;c1' e "rI·i""· n�na

E' u.ma pera v'�'mo'S atá ["'a'gó'm' turí tic�· ;él,.�', lt.�i:a
1'25 da c:ass? de Jea�e ]\T.ou ão

.

à -'este de cerc') núb'!i"'
rau, Alain Debr., e Irgrid co di' �at1Jri i4e �j!.� ;·rd�s.t.!t·' .

Bergma ..... serem Uíc :'..i e, I
..

O 2p'síd:o, ,ri�a:l . �$ál}.�'re··
.

t -·n·· to·'··o c'o ·r.'l��' :_"r.';:;;�)···aurovei:a;:'os oomo n:s e L
,

__�...�. -!_'__-.",'�mem saiu: diretamente p'.ra
t:lmp. c.',, '-.S

" ta r·' f::rt,j· rfr5".1í�""t.:i) esuar.o CÓS"'1lcO.· jlffi]h<"8S . .

de ·nessoas vil,'am o il.f!0.. "lte. "F.nrt\"""�50> ,1e,Entr:an- 'no"ros O e'-rê:lo g:-ra emct'Úl"T':o ,'/<'''-:':0 � l,J�'?Élj:j':'LtJ�à. '.'.e-'
.

IlJidla�A...u.·U �R]J· "": de um carro. (PC' epus ..:r'a ffi2.l·êC a·nor·�:· ···-.a_.chnento. Deu a' {"".presã.o· "

;,

-' _....
_' de sôr a"o-ado ="11 'lm:l. vi m,r··ca a .....: :!n"la de dóía-:le revlver"'os a n:u.'St.:r!l�i1.o.. ..', ..

, ,

., d'f d·,.t h' .oRBE "RECOS "HUN -'

l··
J •

1'· trine vai serv:r ,de a1co'.'a. '€5 �tle entre ou"ras \;o'sas
�nU1,O , un ',<> e. con "r)1- .

_. �
.

-

,-
_

��rr a 't',!'D,l15?;0 . :regu at· er:co-tros 2,'1'lorr:ws compra um rol1s t'u'ae e."da àe"rte a infáncia, de li- G.RIA -: Em 198,,' a, J;!lLl..,· aos er;gl��.heH·ns U.lJ'O ered- par� ·'1
._.

- _ .,.' _ ',� "0 '-,: aro

_

,
. " '," ." f1Ut v"s O f mo é :Hvicll"o ,.;,,;l.h\. a- e .' r l1'n ,)1".

'!l'os sôb"e f) te--na JTl"i� se. g;_11 CO_inara çor� 'lO.Qno .o··sq·�·_l�,'a.",a em 19�' a
.. '_ �-', �'r-, & �" �,-��,,� ·C�l.!l ;"e� ':le '>t';�a:;_"dutJ"': Ul"1 vón :ao TTui.ver- l!.'.gé_.h,_fCS .-;-' Eoi."aslj,t_:a 7C.OCÔ... '.

fm ,r_�s !l,�,,:.h.. � .1"('0,,, E'. ('''-i:'':".,..,.,'-.�'· ",��" ; "',1-
SOo Alevei T,erl1""\'I1 f'l1b;"'1- de recf:r'l.ttnn�i1ie�"inn·/ u.ecl'e .. ":"i o ;,,', ,". sem. ,c�:tf,�dO. ,

. ., -" e,sr ".� .. � �O,}.i'" r',�:'3 ,.[y!....;,
r, - ..

'

:' .', _:. t,·, ,,', '." '. .
..

.

,,0- u.rH�16:m mos�ra Jea-... ?ler ['ue o. Rolls-R{uc�,,'PJ.:'t,l..do no espaço có:sn;ilço,' viu' ',el gÇlYer!_ameH�al. gtte Ul2; ·Esta 'tare�a Cai.)l ao �::s-
.

:: " '.:.... �' t. 'r','" ,:.";Y:,, ,,'.: ,,,�--,-,,�,,.:dt',,.... '.
.... I" '-� ,_�I '1". ,r_..,. � !

j re�l"cura:t1UIu>,tal 0�<'plJ"'Ie;L, (:.� \j ��.o!�.t�.�J..1."{..!.�Ç).'�:"1 ..(�a "l:we. nossfI ""'':)''''''S e Q ElS- 'l'�*?e4(V' ��; �Jl1iJ�
.

.d�' :.'1);;::;--:" J:ty.te,
.

:� ,p·_s:,tu.rm ::.,c:{io 'à,oS .. ",. �'i-'': -1 ',,,' ,.,. rt', . ''1'ao''::'I','- �,�" '�·':'�M-:·.",�'. ' ,.<r" ''6'
c"�� n..(" n"'M�l"'io:' ,', . fo;:ma�z.ç. Q($

_
":e••gellÍl:é.ro"s. t.enger, 'h�;i:('s; '.�rrad" .l\t'i 2J)7;, C�l�';':� _�".,_'it;:. 1;1

• : 'I�!
'''o �a�., "\' 'u-�" -,,'�J''''''e'' f:'Â,,,,l �.p ',�I.�';<� '��'.;\�

't!'__ -, • ..,
<

�

., \

;r.,: :' }. �tr.' j.
,

r-.� lj' 'I. : .' 1P"g��"" .. ';�;"i lVl:lel ....';",'\.' .�fJ,.J�",t(P:-L
) .. '1.:1ro ... ljI;�.l��-J.,...��3 ,-'- Podemos "1, ""I)s,. n!1:.�'!Z.a.':. s", .. � '. -ar. .. lllM..'€.ll>l:'.,O �"-.:.'_:'<. j�."" :...:_: ;l::::,,·i."'-;:;Lft''';'', �*l:.:11.("..4.,I",:;..Jo,i.,.,.l..:..�-:."�', ,.�:;: ",.

-"" '?i!.t:?,.,. '>t'lil!lt·� 1!J": -". -'�' ..... T'V'�'-";F1'F'.�'-� os res ;.;,��O::"""�';'o"��,:, ';'< ..
��� '��;\, .,� _ .".'��!,1�;1'(l1i;jr�;·.Ê$j.,é � :,��

- .�:::'�.' 'fê- ktS�l'l,t�'dlit.;�l1t �?e�jí.1�g.�m c

�!f' '"VA-? . ,·"'-oI."r.�" ·._<'··"'e·'" _,OJ<" 11"''''''' ro""'tel''I'Ia_.rl'''''''''a,l,·' '., .�" ".' .-, 'r.'<_" .. '�,uu " . �"'.,
,

� . ., - ;.. ,":' ,:.";,.�"".,,, .•... ..
u "''f,. u� .•• ",.�,," _, '. .

"(:1'" . ,
.
._, 1: -I, xuoa é' 'qu'e 'e:itp1brã

�

o- -nO' '_'
.

- Desde hg'). ·J'ustifi<Ylu- (org:i.n';:��dd .:-'!""c}ife n:t", i;..\: 'li, '. E!!!te lr.s�:tuto'já fEZ impor- rot- }::.et:e... � ,:sua �
.•.�.Pdaa· m- _; I�'e' â.to·�-s co�m'o: "J·..,'a· -e"'(.

, ,

.
.

'.,' .,
:. .. ..' a ·ra"ao e a pr�s,3""ç:l . "'. , <': '·0. ",

se. por exe""'nI0. o nr!n0í- Ooo:r.a,
_

o p�O�le;tIl� ��- P..:;S t�n���.Pt�1f··21";Y' .ao .

];ler;"i de,sl;m9ra'1t s· 1Y.!Qnrel1\l.,;' t;,
.

MO'lir.r:tt�":AJ:a'n
'.

:Deld":'!. ". �ln':;
.

pj0 .... ,,�<>l Ô0 é!e�rho 110 ,f.orn.l�.çao �d�, ��.e 3IU)OQ. , .t�'l.'. aos ..e,.gE;l1helr�S" qu� '''J '" d' "" "'_ fI grid' Bergman e ou+ros .

V(')�-qOn-2 n?J;a áú�' o· ho- engenhe!ros q.Ui; "'atualtncn
'

trabaaià.n· nO$ dÍfé'r('!ltes �··a.ShSci glu: a PLar,:-
._u ,IS

- - , " ••

-
.

, me r el mac ame ano
mem put1"�<;e s<>I.,. n"'ra o te trabalha!".l em tavor �a. ramos da r'C')H 'a n[1('jo_.

-

divertirse com Alain De-
espaço c6smico, tendo co- economia na..;.ilJval, e prep'i nal. a )�0"'tull1dade oe se.

, apropr:ar'õ'11. dos mais re-

ceut-''S prog-:rSi:)S t penico'"
A instit'1j-ç!t.) ',rgall!ZI1U ps
ra êsie fi 'TJ Ilumero�os c.:ur

sos ,CU; á c.Ll'radl(: V;'I�ia de
� cau 8 hor?s )_.:! anOE. ;

.

. r-fêstes 11_:",'.<10.'; a'�lS.

4COo ,a 1.:;00 e-ge:':hf.�r,s,
em média participa :.:\ 1'J! ,,

nualmente dos curs·-,!; ::e
me pem 011,::,<,;,) b:l'iiILndo pos_formj.�!".... Em 1904,
empregar o.ul1�a q lant:lla- quase 2CG ncV03 cursos f0-
dE do m�f,hlo. :;){,.i" s{,lTItnte

.
ram.

< OT:tll."iza,!(;q �ülll um

uma. peq1!le:'�' p<lrl:à·) p'Ode�. �tal ·d.;i :i. :)fJO �;9.!"t'c!pan·.,:,s
rá p.enetrar. ,lil; ry"le. Es;a' sendo, à. fl)�·itI· ,�-,.ó 'le :l;rj-
introdução é f.eita p0r gentes tt.:!�1. � 13 11,')11·.. ·J de
me:o de u:::"'1a lE.ve massa- 'ate"çlo r:a�C:cu!ar. A�sr.m

os Cl'rs'.ls .;1') orgai1,zar:ius
regu:-ar":\·:.1.�8 a -t'onVl:·e

dcs er.ge:1;.lf'lrrS 'lue (f:U_
pam P'J"t\1S. (llrl.!êl�tf.s nos

difer:ntes ram')s induql'i
'ais, arde êle3 ·se apropriam
dos me�.()�, s maJsmodclr.o,
ded�reção .

MOSCOU
I

...

(APN) -.,- Em
entrevista concedida. l;>or

,

Konstantin Feoktistov, ..
El•.

agêncía APN teve opcrtuní-:
dada de dirigir' algumas
perguntas ao príme+o &-.
entísta ccsmonauta . da

U::tSS, a respeito do VOS
HOD-2 Eis suas l'espos'·as:·

1 - Que' objetivos .. guia
vam o vôo da cosmcnave
VOSHOD·2?
V,trios. Mas o rundamen

to oonsístía eTTI re"lio:?r . a

experíêncía da s'âÚia ..

,
do

homem para o esi;íaço cos
mico. Vísando ísto, fn�''''''l
feitos testes com -o escsran
dro e com o siste31�. .ie

comporta de saída. Ao mes

mo tempo, tivemos oportu
nitllde de investiga.r o es

tado fisiológico, � 'c::rnaci1a-
'de 1e ação e a coor�en"não
dos movimentos do: ,homem
no C6smos, fora d� cabine.

2 .....: Por que a: importân
ch da 'ex1"lertência ":reá'liza
da 'Oor Alexel LeOn01,'. e Pá
vel Beliaev ·se comDl�ra ao

•
..

primeirc vôo· do h.QmeIr,l -'ao
C6s�nos?

.

- Ambos os feítos têm
caráter eminente' e úni�o.
'e . ambos são ll'TI.· 'mar-:o
,lm))ortan1e n'Ol Rssiinna�ão
e conquista do -espaço .cos-
mico. . '.'

P'31� primeira. vf,'7" na his
tórIa d� h·'''''\?ni.di.íge o há-

.

,

mo resultado a obtenção
de -ímpcrtantíssímo mate

.

ria! que demonstra' a oonser'

vação da capacidade de a-
. �ó, magníüca cooraena-ão
","'5 movímentos e parãm
he"�s fi:sio16�tccs normaís:
em u+a palavra: 'J pUlSO.
n reptracão e o elétro-ar
rli�g..gma.do cosmonauta

diranté O 'te�'lPo
.

quo du-

cu ai .e��ç;i;�R�if1.. O 'O�r.E:l!;l
�') de ��afr:i' .foi

.
-re-tístrado

»or ,-.-�jo âa aua.re'ho$· de
.

te'eVisã,o e télemét.ri!""ús.
..� ,:

mas tflP"l:lI';m q,. f'j"1ciona-

rnento dos áparelhos RU

tomátiéas, . dIJ&., difórentes
1 c ",('nL"s do escaràndro e

r'') siste�,'i da compo-ta.
! lexei Le'l110V e' P8:vei Be
liaev à,erO'lm o 'primeiro oas

Sr) c::m direção $,ia futuro
não di�iante,' em (1ue os
homens com escafrandro
- como' o de :(:,e'Jnov - ini
ci,fl.r§o .a -miúlt'l.p,'em' de ia;
télit.es,·labúfut6ri6s "e' õb'ser
va.t6rios cósmicos :e, creio
qne ainrla em 110SS') SÁ�Hlo. �
che�arão a outros ptanêtas.
Dentre outms coisas, o vôo
rtO VO$HOD-2 l'mcou as

'bpscs nara a eh�orf)"ãl)
dos meios de salvart'tento

'de urna tripulação cósmi

ca -mja :

nave serra alguma
avaria.. ',
'4 - Indubítàvelrnente. A'

solucão do problema técní
CEI G' o principal. mas ao

-rnesmo .tempo, Alexeí Leo

nov, , flutuando livremente

no espaço e 'realizando' de
terminados movimentes;
dissipou os temores rnrun

dados que .ácompánl'!.avem
a .�déi.<l da saída 'do 'homem
"ao Cosmos,

5 - O ",frio não ameace
à 'vida do eos'''1''n''�ler.t;· qua�
do fora da cabine?

:..... A, temperatura CiO cor

po n') CÓ'�mrs é determ'na
da pelas' _ condícões de ín
tercâ+bío técnico com o

ambiente. Por exemplo •..à
cos'nonave orbital afluem
feix("!s de raios solares, a

eini,ssão técnica da Terra
,e'. os , solares

1
quê ri Ter-a

:prô.leta; �a\nave' é bomb�r·
dê'ada: nór ions de .q'ile c-ns

t<:!. '1 atmos�era' a' ta1 altura;
e, nor último, li pr6:"11:1a na·

ve também .emite .c<1lor. O
bahnco destas . COT:rentes

j
-.

•

,
térmicas � o: Que (lE;tet""1i-
na a· ter.n'l')()�'ltl''''O'l· ri'" na"e

Nlb se pode falar da tem-

1""'G&.""'''' _ .. _ .. _. ._"

O � A' LJ' . 'h,' � p',

�JOVf'rnD· nUunaro.>,. ufF n e '(� os
....'._ •

T

CONSELHO DE ,BELEZA
. qus::to S? CIJrr{gf>Dl

. o PROBLE�IA DA PEi-E 52..5 int:r a�.
SECA

Dr. lPL'es

Entre a.s questões. de be-

l�za que pnc.'-J.pam> a mu

lher, o da s1:'qu\dão':'a pel)
deve merece'r particúlar a_
tenção.
Sem possu!r a ne:f:f81:-ía

librif'cação para m,nter

lubr�ficação para manter
na-se enrugada, murcha
sem vjço. Sob 'os olhos e

em torno da boca formam

se peq'Qen'Js .sulcc�:.

As causas da pele
são varias r,sultanr1')
ma falta Jf: traba �h(J
parte das g':áTlulas fei:acê
as. Entre a� princ:pl'l's ci
tam

...
se: reg:n ..:'g mal feI

tos, falta de "it<imiras, p:o
longada eXp,lSlc-á8 ao 50] e

aQ ver'to. Uma vez cccril.<i-
da a ca.USfl,

voltam à sua ::nl,j:d:1de r;o!

mal, 2!)vja'�(:o :):;.r a n >u

per!ície o ei2me't::J Jest:"a

do a ma��ter a Iabrlfica<:âo
('la epiderme. O:V� � 'l. gJr:'u
ra

A medlr'Nt tfm m"'os

aprcpriadtls par.. rpste bê_
lN�p.r o bO:11 fU::lc:Ot'amento

gjanc'ular, quer i.'0'a por
m�'o de re,1.';:11t:s ricos <:111

sllbs�ância!) gc1r::.i.Ul"'Jsas e

vltaml'ra A, ass':Yl C:"'110,

exter'Y'amenTf,'· ,�om ('.remes

ou óleos 'Ct1Carr2·�::telJS de

manter a superf!cie cut.'t-
nea bem lnlFiiwf.l.',a· e:1-

Uma peQuena LO·T 1\ no

centro e uma cas'!. de MA

DE�RA.
Tl'at.:>r à rür.. Càhsclheiro

Ma!r� sr.

., .

o tra'am�nt') (:a.s�ir� às.
p21e s;ca ri.um�_st na sua'
híbrif:caç10. Usa- �;'3 tlm c�e

1';cro. ma':uaI l�ra;:bl '1 pe
la rna,.-lii. A. r..'Jit:: a p�le
deverá ser UP'.p,., com
óleo comum C.)l! v "li1:

tinI

la_

SECO.

var O' rosr,) ';'),11 á�U;l mor
na, s.em a ;:>rc,JeLç·t. de S:l

bão. Quando mu"to um que
fie ap�es:nte 50:) a for:rr.a
liqUida e as:dm mesmo ba.snu

"(,:)1' ta USi-lO uma vez po'_' se_
mana.
EX:stem no c()l:né':e;o và

r!cs cremes· 01'O')S';3 fabrica
dos por ·labc.�'ntór,()s iclont:l
os e qUe podem l'er f'mgre
ga::J.os J.1a lnbriflcaC,'ão "lo
rD,te" Em tu\!) ,caSQ cItare
mos adiarte uma formula
que ·poderrl S�: avia:'a em

qualquer fa,máci8: Ei-Ia.:
0lE'O de pat2.f!llá, dez gra_
mal>; La:lOlina s:sserJta
gramas; • vasejirHl, vinte
gramas; essencia 1e r('�as
cIn co gramas.
En'! relaq;l,) :ws pn·blf'

mas
.'

a mac:;u-Pag!i preferir
ruge sob .t fO 'TU de crem2

e talco no lugar dl' pó de
arroz.

o govêrr:o húgar.) cún

ce�'eu entre outi-as 'mnta

gens aos part\cipant,c$ -dos

cur,o�, trábalharnn com

redução de horário € despe
sns cober�as pel,L empresa.
NoU'eY1ta por C'.?1tC dêsscs
cursos são dl'lrnr'3 e 111H.'S

ou mer,os d'3L: por cen'ú

são admin:str�d(,s ; I.Ji 1';ÜU
almente.

Até aqui,· a pós_forma,:'
-ão dos eng:ph,�lros se e:e

tuava ún!ca,18:--te em Bu

dap€ste. Os especla1,st'ts'
das empresas ou nsmag dl'

interior vêm à cal1'lal pa
ra apefeiçoar :;-eu,;; co"'hod
!tEntos. De acôrdo cmn os

tempes r'b reeen.te decreto

governamentni. n03· gran
des· centros indnst:ria;s' que
pC!;lsmlrl?l11 u ,iver:,!rlades,
como Gyior, Veszprom e

Miskolc, os CUl'S05 rlp.yerão
ser organizados per eJas.
Pretende se, �o:n isso asse

, -'_ ,

gUl:;ar aOs e't'genhelro:, qtiP.
trabalham em Buda;)" s'e
é )'10. i,.,t�r'or cu,/:'os qe P')�
fonnacão de tr:'s a Q,oatl'o
a"08, para lhes pe�Tni�'r .('s
recentes r<:!st;\l ll.,-'._.:: e :ndo
do� �C.b_:."'q�f�tF�10S P( 12.' tft(!'1i

hÚ�iá;H{ �m.nr;�jt'a
,.', .

�?�(c
J

Evitar o sol e o vento

PO!S sau rloi.!
.. agenlos qUl

A

CQnc('!"ré;�J Pilra à pele 11··
car grc(,'td?.
Nota;' ,.... 0<; Il')')�cg' leito_

res r'o.:j�rá ...: s(\;k;tit.r qn:1I
quer cOn';ê!L10 sôbre. o tra"
tamenLJ 1t pele e ('ab' ias
ao m{!dw'J esp.eciaUst3,. Dr.
p.il'r-s. :� 'U"L'- IVrexicn, 31 -

Rio de Ja.neiro, basta'ldo

eT'v:ét�:' ") presente artj��
a-ste ;0."1' 1 é o cnciereçr
completo pai:) li;

1 .

peratura do espaço cósmi
co e sim de te'upe,.,..··'-g
de um corpo no espaço
coszmco, que depende de

diversos tatores. Os mesos,
de regime térmico 1'),�evist;{J�

.

excluem a possíbílídade do
cosmonauta

.

perder oca·

ler durante sua saída da

parv separar-se na dire)ã.:>.'
e voltar $0 'pçnro ,de pai·ti·.'
da. plb'r' iSSO; AIéiei L�nov'
'1:;'cl�u' metodicamente an

tes de' realizar o võo, . em:
ccridíções de ausência de
gravidade, criada ar�lfici'il-,

.r.ente 'durante o v60 de. um
avião espacial: um labóra
tório volante. oomo r.e-;ul"'
tado "do vô'.:; do VQSI:IOD··2.

�ob�r;ve-.'�e pela pzímeír'a v�
urm�

. r1âgnificâ exoeríôrrua,
executeu as operações ne

cessérías de pren!'.r2"'ão Çla
nave para. a-Ó, conevão dàs
inscf!.a�ões . de freios e as

conectou no momento opor=
h",,- � nave aterrísou mui�
to hem..

-7 �. de lhe
. pedi.::séiu:os.,"

-

� , ....

pederia resumir i}!!l Ujlll'�
frase " �----·"""\cia do- vôo:
do VOSHOD-2? ".'
Sim: A era dos vôos. 3í

nave.

6 - Haveria outro peri
go' real ameacando Leonov
BO ",ni_ da nave?'
- Em um problema tão

'sério como a assímíría-ão
'do CÓS!!lOS, sempre há pe

rigos, Em partículár, po
dia embaraçar-se com o

cabo da união: f'1J. ""�en:go
C?cu1.<>r com precisão a

Intensidade do movimente -

no estado de falta de p,'�a·
videda, qurondo um fraco

.imp'llso poderia separá-los
multo. Le!)nov teve que fa
zer u'!) 'esfôrço anenns per-·

ceptível, eu diria íntimo.
lu� aproximou-se
rfl,velmente.

r.onsIGJe- .

_._ .._��\. t·

-,' '"$.
'

.... l. _. , .-

o 'RrLLS
AMARELO

ROICE

J�NGA

Concorrência Públ�ca n� 65 541
.: '.

'COMU N}C_�t AO
, ..

O Departamento Central de :::ompr::s,. fa:<; .(;l:.m\-e. ElO';;,
in�eressadcs que se acha aberta C::;ncàrrêncía púb!i-::a. a· ',' .

pra21acla para o dia 9. de agôsto :l-l '1965.' conforme Edit>ll"
pUbl.icadc a fôlha n.o 6 do. mar!:) Oficial do E"lfi.�J' H.O
7.8551� �de 8 d�' julho, de WG�,. ·'rdestin�do,. a v.enja- de úma
KQMBI.

'I)':'est'idas dj,etamcnte m�

os Compras. loca1.izado !'.

'Maiores informações serão
séde do Departamento Central

Praça Lauro Muller, 'n.o 2
.

(RUBENS VICTOR fl' <,;;rLV,'\) =-. Presidente
Florianópolis, 13 de Julho de 1965.
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EDITAL
JUIZO DE DI'R-Et't'O DA

VARA DOS· Fl<!l't'O� DA

FAZE]\TDA PúB("ICA E A

CIDENTES DO TRABA

LHO DA COMARCA DE
Fr"ORIANO'POLIS.
EDITAL Dl'fi'm't'A,C�.o CO1\.!

O PRAZO D� TR1NTA (30)
DIAS.

d"'?t'bs. tendo 1211 l�et"05

de �renté. com ter"'en", do

Jorge Jo:>qui1Ti c."rnelro,
120 Iretros de fundar. com

terras de Pedro Romo'1'dó,
ext"'emand6 ao lado norte,'
onde med.e 2'8 ....·e!;ro&.

terreno de. Leodovino
lentim

�

e oútros" e . ao

córn 2is metros .. com

com

Va

sul
ter-

O Dnutor ,JOÃO THOM<\Z
MARCONDES DE MATTÓ<3,
Juiz de Direito' Titular da
Va.ra dos Feito!! d<\ Fazen·

da Pú,!)lica. e A�ictentes cio
Trabalho da Comarca de

Florianópolis. Capit91 do
Estado de Santa Catarina
na forma da lei. etc.

ras de mangue.' Feita a .lus
tüi()ação da posse. fri 8

.

lilesma julgada procedente
por. sente11CIl. E p�Ta aue

crterrue ao conhecimento de

todos, mandou expeo.ir o

presente edital, que será

pU'oHead9 na forma da lei
e fixado no lugar de costu
me. Dado e nassado nesta
cidade de Florilm6uolis. !lOS

sete días do 'mês de .iulho
do mio de mil novecent�s
e sessent'l e cinco. Eu.
Luiz Felipe Jorge) Escrivã.o
da Vára de Famflia e Su

,cessões, no lUlPedbnento o
.

ca:sl.onl'l dn 'I:!'1..,.I •• ;o;� "1\
Vara da Fazenda. ° subs
crevo.

FAZ SABER a 'todos que

o presente edital de citação
virem ou dêle conhecimen
to tivere", oue. 'Por u"rte

de ANGELINO· SOARES.
brasileiro, casa"o. operá
rio. residente nesta CSJ.pital.
foi reanertdo, em ár.ão de

I -

US'.lcapião. o terreno abai-
xo "'aracteriz�do: Um terre
no situado no 'lu�ar MaU·
nho. em Porto d" 'Pi") Ta·
va:-es. com a sU'oerfície de
26.HiO (vinte e seis mil e pen
to e sessentR) met.ros: quJi

��\��?;
,',"

.JO.Ã.O THOMAZ, MA'!"Cf)1Iif
DES. n� ,"JfA..,......,.,,� - TTTIZ
DE

..

�DIRll!lTO TlTIJLAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ricana de Wiesbaden, Ale- o que foi apresentado' pelas
manha Oo.dental, . sede do autoridades militares tran
QG da FO.�ça Aérea dos cesas.

PA;�"IS i) J'l'ança
acuscu (5 'cs Unidos

'-,R sôb:e

tâncla, .anto o Pentágono
como o Departamento de
Estado, limitaram-se a' seJ,;_.
Iíentar que nada há a

aer-scentar ao texto do
comunicado do Comando
Aereo . norte-arnerícano na
Europa, .ínstalado em Wi

esbaden, Informando que a;
,autoridades' francesas co-

zes consecuãr-as, Seg-un-. ·te foi sísternátícamente ro
do ainda o comunicado tografada e batida 175 cha_
francês, ao SI'X .Intercepta- pas das suas ·instalações.
do por um ca ja "Vautour", A central atômíca 'tio l?i
do RF-101 cc nseguiu dis_ errelatte está . 'situada em

tanciar-se g raças à com pleno vale do Rodam), nas

bustão suplementar de que proximidades de Lyon, e a

é dotado e qU;3 dá velocída- proibição de sobrevoája
de superior à do aparelho data de vários aNOS. Suas

nhecíam o plano de vôo do

avião e que êste teve ne

-cessídade de' desvíar jse . da

'to ta em conseqüencía do

mau tempo reinante. Após
tomar conhecimento do pro
testo francês; o QO- da Fôr

ça
.

Aérea na Alemanha
Ocidental não 'fêz o. menor

comentário sôbre o caso.'

compressores bem como a

quantidade de calor q,ue
cada Um produz, detalhe

que o filme infravermelho·
não deixaria de revelar;
avaliar, com determinada
margem de êrro,' a capací ,
dade de pro:'uç�o da' usi
na e o consumo de energia
elétrica, pois, uma vez '",ue
os cabos de alta tenção
desprendem certai irradia

ção, não seria difícil. cm

função da mesma, calcular

o l\úmero de. qúilowatts_
ho-ra consumidos': finalmen
te, acompanhar, com bas

tante precisão graças à

sucessão de fotos à"reas to.
madas na vertical, o desen

volvimsnto dos' . trabalhos
e prever os prazos de ü1."i-

.

. cação. Tais· fotografiaS,
. acrescentam os '. cientlstas;
pederlam revelar uma, série

de. pormenores altamente

interessantes e de jnC'.iscu:"

tível valor. Todos êsses da_
dos. analisados em conjun-:
to e cqmplementac10s com

inf'ormaçô=s, prccedéntes- de
outras fontes, 'poàeriam
ainda proporcionar' escla_,
reciment.os prr.ciscs sôbre.
as atividades . dás instala

ções fotografa -'as.

usí a EUA na .2uopa, declararam'
•
'8 prod: �z

.

sábado qu as próprias fo

para a . tcs revelr m que o RF_101
o agravar não tornou vistas da cen-

tanto tral de urânio e nem sequer
países. penetrou r a zona proíbída,

A Fôrça A.§rea e a própria
•
embaixada amsrícana nes

ta capital não fizeram o

menor corierrtárlc ao P1'0-
�:sto

.

verbal '. apresentado
pelo dire: Dr de' Assuntos

políticos da Quai .d.Orsay,
Charles Lt cet, ontem pe
la ma+hã, no MJristro Ro-

sua

A Versão Oficial
'Fran-cesa

as r _ .

f' ias
Entretanto, a versão a

presentaia pelo Ministério
da Defesa contradiz fron
talmente aquela informa_
ções e seu comunicado ofi
cial afirma que o aVIa0

norte-americano
.

cometeu
três infrações: sobrevoou
uma' zona proibida, tomou

fotografias som a necessá
,

ria autorização e totcgra
foU uma zona interdita is
so depois de sobrevoar a'
usina consecutivas. Segun
usina de Píerrelotte 4 ve:'

l' e ._treg.le
'J:' e_ameci
.," al� o Q,J
�l.'.l·ffia q le

1 Na Pôr a

francês. Dlaní e disso" a de_ instalações distam oito qnt
fesa aérea c mseguíu des- lôrnetrcs das rotas aéreas
cobrir rápida 'nente a base regulares que lígam Paris
de onde decc .ara o apare- à .Rlvíera Francesa.

lho nort_e_am TÍca:10, recla-
.

Na' opinião dos círculos
mando a írn: díata devolu- científicos. os dados que
ção das fO' ografías .

-e-r- o- Poderiam ser�f'ornecidos pe
que foi feito -Iogo após a, lo estudo das

.

fotogratlas
aterragem de RF-101 'em' aéreas, tanto as comuns

Ramstein; A;õmanha Oci_, como às 'ce Infraverme.lho,
dental. Uma vez revelatlas de .uma usina como, a: de

as fotos mos' -aram: .que�: Píerrélatte, .são os seguintes:
zona ínterdita de Pírreíat- conhecer o número de

-�--''''---------------'----�,--'.-. -:--_�-J----�----

·R'.he....
:'.

.
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'.
, .
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cana

vêr: o

fmprêsa Iditore ''''0 ESTADO" ltda.um �' .• �

-Aérea C' ·S:;·b:·270CU,
aquela I.
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... de ter bsrt H. Mc.�ride, que a ano
r-or um teu e trai smítíu . imed.ata

,

s.do ',.'

caça frf": ,� "', t:�-o "Vau
tour'",

.

S ... 0rLe_am-3-
mente a Washi:-.gton. O pro
testo dê Lucet eoírrc.de com
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Osmar Ar.tônio' Schlindweiri
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::.�i oTide fe.-.::;ceu RD lac�) de
.sua espC3a ausfr3X:.t�;i,
Francf;sca, de 65 anos. a dé

no poder po': 12 anos e

quando es'coU;do para' um.'
quart� mand":io o dep.tÍ.se:':
ram sob ale< ação de; ,ter
cometiào fra\ de nas elei

ções e corrup ião adminis_
trativa em 3eu govêrno.
Duran1íe a g'L 3rra da í)f'-

réía, . Rhee divergiu" dos

Estados Unidos e das Na,

çôes UÍlidas sôbre à , ma_
neira de' con 'uzi-Iá, 'po1s,
segun.do êle: as fôrças sul

coreanas tinham capacida_
de de conquistar a Coréia

do Norte e ,unificar país. O

extinto, que era' católico,
participou na luta pela li

bertação de seu país Ó1.

he'gemonia 'Japemêsa, tenr10

sido pr�so, Anistiado, foi

S;{ügman Rhee, que se en

contrava exilado nó Haval
desde 1960 quando foi de_
posto ,alimentava esp:ran

ças de regressar à Coréia, o

que tentou em 1962, sen::o

proibido pelo govêrno sul-

a:OJS
Prof. Barreiros' Filho, Prof. Osvaldo "Rodrigues Cabral,,'"

. Tito ,Cat�alho! Pr:ofó Alcides Abreü, Walter Lange, Dr. M

r;aldo Saptiago, :Doralécio So!'.res: Dr. }."rancisco, Escobar

Filho, Zury 'Machadó, Lázaro Bartolomeu, A. Cados Bri

to, Oswaldo Moritz; Jacob Augusto. Náclll, C. Jamundá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzama,
José Roberto Buecheler, Beatr'iz Montenegro. D'Acamp-o
ra, Manuel Martins, José Simeão de Souza, Sebastião Ne
ves, Johnny, Luiz Eugênio Livramento; José Guilherme

de SoUza, Sra. Helena Caminha Borba, "I,Í'alério, A: Sei

xas Netto, Wilson Liborio Medeiros.

(8 i. ,
, �2:1.:!-a

".�bi'í'l,
.� rasÍ-

C� 1...1

r!-"7'0� 1F

.(ente ('"

fun:a�er
r,a_L, :"_á Li t1 SEU filho (: dativo, In :-:: ,o cÓreano. Rhee manteve_s2

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

do Balceario
Investtgaçües Oficiais
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v,rASHIN"GTON, _.:.. o Go

vêrno norte_amAticano está

invfstiga!1do o f1mdq o in
cidente a:éreo que motivou

o enérgico protesto apresen
para os Estados Unidos, de tado pela França. Esta é,
onde regressou em 1910 à até o momento, a única
pátria já anexada ao Ja- reacão oficial 'dos Est8,,'()s.

o pão. Fugiu para o' Havaí.
.

Unidcs ao protesto, moti ,;,'1_
onde em 1912 fundou um· vado pelo vôo de' J,lm .. li. � o
Govêrno cereano no exílio,' nortf'-americaJ'lo �ôbre 'iS

que presi::-iu até 1941. SJ.:"ng· instalacões' atômicas do
man Rhee levava aqui uma centro de Pierrelatte, no

vida .rEtirada desde sua de vale do Rodono.

lo transcurso

lho de 1965.
de 20 de ju- senvdlvidos no sentido de 'vernador Celm·Ramos.

Dirigindo
.

cs destinos do

Município 'cue no setor'

COilstruções .� o qu� màis

pro�ride em S.<;tnta Catari

na, é com inensa alegria
que comparnhamos com o

júbilo de no, sã gente, pelo
transcurso dJ 1° aniversá
rio de nosso Município.
Precisamen"e há um ano

.atráz em 20 de julho de

1964, a Prair de Camboriú

REPRESENT�� I

Representações A. S. Lara Ltda. Rio (GB) Rua Senar

dpr Dantas,' 40 - 50.'andar - São Paulo - Rua Vitó

ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua

dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO'
PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar. .

.

,....'

Anuncias mediante contrató de acôrdo cóm :il tabela erd�.
rigor.

b�m servü aes anseios de
nosso povo e jamaiS deixa
mos de pugnar nos setores

que mais reclamavam nos

fas atividades, quais sejam
calçamento .a ,paralelepipe
do:,?,

,

construção' de pontes,
e

_
boeiros, iluminação', pú

bblica em dezenas de novas

ruas, abertura de valetas,.
boeiros, esgotos e novas

,ruas. Em dias passados,
contando' com a cohbora
ção valiosa do ilustre De·

putado Nilton. Kuchert, en-

so ,R�mos, tregamos ao público em

A�1 sete
..'�eses de gó-

.

ple!J.� funcion:amep.to ,a Co
verno mm: !cIp�l, nossos es- letorIa Estadual, consegui
. forços se�npr� foram, de· da junto ao" preclaro Go-

ano

de emancipação �olítica,
econômica e administrati
va,' folgam'Js em levar ao

conhecimento dé nossos

]'>TO '7""'[,''''''0''''
DO :,p ,.

"l"""'1) "DIA
(

__ :Io"n

munic:f.pios que, em nossa

gestão que teve iníciü emPur ?2�(""\':
•

gr�!1é'9 b ,_ -

.

do pr :;;-:A"_
nlo�h')i ')

�' 6ffi pró!
.

., "�n M:'l
-1 sahido

meados de dezembro, até .a

presente' dr,ta, temos pa.uta
do nossas atividades para
corresponder a confii:mça
em nós depositada pelo
Exmç. Sr. Governàdor Cel-

ASSINAl'�A ANUAL Cr$ 10.00 - :VENDA Ail1J'LSA
CR$ 50 (A DIRECÃO NÃO SE RESP.QSABILIZA PE·

LOS CONCEITOS -EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA

DOS.

posição, não tendo mesmo

nunca aceito visita de jor
f'al1stas, Será sertultado em

Seul. '

Depois do protesto fran_
cês snb1."e um incidente cue

a princípiO carecia, apareri
temente, de qualquer impor-·d.i,;no cor

cc::sagra·
ITC!ção" e

festejava o L:iicio de

autonomia.
su.a

l�GS�)"-'-�"':: ,3

dns " � .,
"

'�:) E ...t � ,

sát.lsi<>n;-,0

Sem alarde., ou propagan-'
d8,f bombást'cas, procuran
de) com esforço, boa. vonta
de e dedicação levar ayan�
te um trab"trlO em .prol de
nossa coleti 'idade, mercê
de Deus tem0s consc'guido
nosso objetiv).
Na quali(2.de de Chefe

do Executivo Municip"aI do
Balneário da Camboriú,
cometeria falha imperdoá
vel si de1x8sFe de. aprovei
tar tão feliz ensejo que
se nns a.D:reS'lnta par'l a

pre,entarmos esta nossa

saud8r.ão c01"(iad, sincera e

amil?'fJ dirigid<> ao povo em

ger:'1.1 que telT, sabido cola-·
borar de m'l.n3ira das mais
eleyad.as eom a administra·
ção :rlunicipal
DeseiarY10s re?lçar tam-

bém através desta mensa

gem a cola:br-ràGãa v'lli'lsa
que Dor parte d6 fu'1cio
nal·;.sJ:11o terros recebido.
vis�') que sorrent{J da per
feita compfflensã,o geral
conseguimos resultados be
néficos para '·odos._
Certos de termos cum-

prido com c noss dever,
nada mais justo dó que

red'.giimos 6:sta saudação
ao nosso PQYO pe1'1 passa
gem do io a!'.iversário . do
Balneário de Samboriú, Mu
nic'ii1io que t3ve a ventura
de receber ne Deus esta

"maravilha d 1 céu na fer
ra" aue é a nossa inigualá
vel Praia de Caniboriú.
O rítimo de nov.as cons·

truções ,e em quantidade
elev'1da de Fdifícios gigan-

IVIO·BILIARlA

P�gp���!lª
'1,)·:''1'0

ret1ig'!'UOS
r � '!c�ro do

'"_ "�i"iü, p,e-

"

I'

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

'CO !liJT rir MllJcicletas, 'ii
'Sala 7 Eone 3450'Trajano 12

-- I.,;:na im_
� ,:::Jortàdo;�a

'fa'7?r

1'e
<" ,'etas ava

tize, a conipa:::hia rea:iz:trá peri@r em 25 PÕl' C€ll'V) aos

,do ano pássado. CONDOMINIOSV.Ef>.T])A DE ntõvEIS .;_ INC()RPORAÇAO - AVALIAçõES
._ LOTEAMENTos - ADMINISTltAÇAO

negócios montanteem su··

•
•
, ...,

Super facilitado Prontos para· lfiorar neste próximo· verão - apenap poucos ,
_ para vender - Plantàs e demais in!ormações em nosso' escritório. •
• .... RESI.D�NCIAS ,
•. ttua Engenheiro MaJl. de-'S'Juza 740 - Coqueiros - pe \illa Dr. Odilon Gâllotti - !\tJo:o dobGeraldO t- .��as •
ii! quena casl:t de. Alvenaria construid,a em terreno trial� de �adeil'a - preço facili.ta o -:- o� opor:rol .

e. III
•

gul"l,r C0m 20 metros de frente vara a rua principal... Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comerClal ou re-IIII

S Preço especial de Cr$ 2.250.000. <:idencial - muito valorizado :- caS!!. dá 3 salas - 2'
, au� São Jorge - Cas.a desocupada COill sala - Livln� �artos - cosinha. e banheiro.

'

.••

_ 3 C).uartos _ banheiro - Cosinha - garagem - Pri
- ,(ua Almirante O::meiro -, Bairro Pedra a.rande -

• ço Cr$ 11.000.000.' .
. C�sa de·,cQnstruçao esmerad� .com 2 pavunentos-'

• .' Rua Antôri'io Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa, Terreo: V.aranda -- ampl� Ll-.·mg - Sala de. J�ntar -,
III' lácio da Agronômica - Bairro com COIr. ca.sas de co· Bar com adeg.a - e. cozmha 2.0 pavimento. 3 quar·

III
" mérdo de todos os gêneros - 3 cal"'lS novas de madei· tos grandes - banheIro completo - Terra?o. e ainda l1li

, ra,.... Temos preçQ para as 3 ou. para cada casa em se -fora de casa construção com tanque :- Samtário . e _
d t· d e $ 1 50'0 GOO

.

quarto de empreg.ada. - Área construlda de 150 m2.
d para o a par Ir e r . . '. . III
I' R' J

- .

C t 16 Trm'dade Vl"a Nova - 2 Salas no Super Mercado do EstreIto ..... Frente WJ,ra p
ua uvenClO os a.. �

• ,- ,.
.

"

�

• casas de alvenaria _ desocupada de imediato - Ter- a �ua prinClpal Rua, CeI. Pedro Dem�ro - Local mago •
III reno de 1:? por 30 mts. _ Indicado pat;a morar numa niflc� para qu�lquer ramo de negóclOs. - Preço de ..
"

e alugar O'lltr.a _ Preço a vista 6.00a,000 a prazo, com ocasl.aO - IndICado também para dar boa renda de l1li.
_ entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ �.500.000 em-20 111uguel.

"

•
.

meses. ,
a4 Rua Monsenhor Topp 54 - Casa de fino gosto - Bem '''rt rla m3.teriQl no.va - 'A Rua Joaquim Costa 23 --

..,.
conl"truida ---, Área de 154 m2 _ 3 quartos amplos - 'gr"mômica -' Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses.•
Living' Super 'esr:>açoso - preço e condições fa.c1lit-'ldis Preço de ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi·· flJ., simos.

nar. ".

, Caca e lotes na Lagõa
-

da Conceição - No Retiro - í�ua do IANO - Barreiros - Município de São 'José _ �r
Parte a vista e parte facilitado - Entrada a partir de Casa de madeira - bem conservada '- de apenas 2 anos ,• O S ld t' ').0'

- Terreno todo cercado -. por apenas Cr$ 2.500
..000, ou III500.00. Q o em a e � meses. .,, Box· - No Super Mercado ( Rodoviál'ia) um box de em condi�ões a combinar.

l1li ., A t Rua IANO n.o 49 - Casa de 8x9 mts '-- Forrada - tá· ,
.

"
,>x� m s; .

Rua Santos S�raiva 46 - Estreito - Local muito va· d", pintada, com água e luz, com 4 quartas � 2 salas - _, �orizáV"el - Casa de alvenaria - construção esmera· copa - cosinha - banheiro - Terreno todo murado\ - ..

, da - coni 2 salas - 3 quartos - casinha - banheiro Além da água encanada têm uma excelente água de- po- Ir

"

com�leto
.

- quarto ele empregad'l - garage ao ladO! r.o. - Porão éim(;mtado e com tanque. Preço Cr$'
I - Pagamento: parte a vista. � soo.aoo. III

• TE�RENOS .,

·

•
l.otes na Ressacada - Lote!J,mento Santos Dumont - Rua Professora Antcnieta de Barros - Lote de 207 m2 ,

. Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Área de· cada 360 .m2;_, ....:_ lhirro N'ossa Senhora de Fátima. _• Preço à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... 'Rua São Cristóvão - CoqueIros .:.... terreno de 2Oxl0,50
III 450.000, metros - bem junto á rádio da VARIG - Preço de ,.
" Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas 'Tadeu ocasião. •f - Lotes n.o '40 - 42 - e 44 - medindo 10x27 Cúda Rua Itapema :- Bom Abrigo - Terreno de 300 mts.2 ..

J lote. .

,- pr6ximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12.
,

.,

llIIo�ro do Geraldo - 'ferreno de 20x18 m,ts. - Preço JJrites em Ctuitiba ...... Entre Curitiba e São .José dOS'• 'ie ocasião e a combinar. '.

. .

'Pinhais - ótima locali.zação - com 432 m2. ,
.

.

III

• f.otes entre Coqueiros e Esireito perto d� Sub-Es- Bairro' Tarumã - altp da rua 15 em Curitiba - neg6- ..

•
�ação Elétrica _:_ V'ários lotes a partir de Cr$ 500.000

I
cio de ocasião - lóte d-a 360 m2. '.

- Com financiamento em até 40 meses, .Em Santos - Pr6xímo a Colônia de. férias do SESC •• No Centro --:- Rua Alte. Lamego 252 - Vastíssimo 10- i' um magnífico terreno. '

•
te com 43 mts. de frente e á:'ea de 1.140/m2 - EGui·. Em BrasHia a 800 mts. do Palácio Alvorada - grande ,
valeryte a 3 lotes. i ·valC:rtzação. ,• qua Casimiro de Abreu - E ..treito - esquina de To-!". Terrenos - Em BarreiroR .:_ 2 lote.s de terrenos, me-,

t

• '1ia8 Barre'�o - lote bem plano, .fá.cií de C,onstrntr: I di�1do cada 10 x 34 mts. -' cerçuclos com
.
sarrafos ,-

'�'lj'rr.o J;;anto Antônio'.""'" Bal'l'eiros - lote de 3($0 .m2' Ne!:l; t,?!al 68G,m2 :t;>0r �penas Cr$ 1.200.000. ,• IOT flpen'lS Cr$ fino 000

j
Bairro Bom Abrigo -- 2 oUmos lotes bem jumo ii práia

._. Avenida Sta. Catar� - Estreito - Terreno de lOx4i - Na Rua Teófilo de Alme!da - Vepde--se os' itóis,
.

mts. -:- o m�l �e do Balneár·io.
....

·'-S·C' -�"-;�'-
-

'k2;);i!, .• ;::'\'.

na C"ã-'
--ido is
'.:ado 0. o

---_ .._-_. _._----_._,-----�--

APARTAME;NTOS EM' CAMBORIÚ
D rl·· ,.,

� 'arQCrp:çao
Fra"'sC'·.sco Luiz do�' Santcs e sra, Ivonildes Comelli'

dos Sa�tos_. têm o pra'�er de 'participar aós seus paren
t -s . e amif cs ° '1ascime'1to de seu filho SANDRO DE
]\1!\,;TRIO, ccorrido dia ,8 de julho.

Fpdi,s) !u:ho de 65.

A

rl' tio?" p

tcc:cl 1:23
l"ss de

.

--_- ,._.-

(';);'-1

V r f\n, D E r E1: �\;
.

�.)
Ven ::'e-se

. um terreno situado à ruá Irmã Benwar
à.a., préximo a Maternic1ade Carmela Dutra. Tratar pelo
tel: 33.69 com Avany ou tel: 3544 com ,dr. Arpaldo.

23.7.

�ons_
tituem irr.po·' a 't� m�rcac'o
da com -[l l;a "<lj;:·eav:.tp-.
a Asóoc;a� I,'" ar) Cyple.�,
qUe €'s9°1)' ',� 1 r 'la Cor

rente a'-o �'" '1LP no mel'
cada Iilrrer''c o Dl'D!Ut0s
avaliadoS ��1 2) ifono dó
lares. ,Caso 8:0 S8 concre_

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

JUÍZO DE

VARA DOS

FAZENI'A

DmEITO DA
'FEITOS DA
PÚBLICA E

ro, medindo 110 (cent·,) e

dez) metros. c0m terras de

propriedade je Tomé AI

b:no; lado dir�it·), medin
do 110 (cento e dez) me

tros. com terras de pro:
p,riedaqie de José Cuperti
DO; fundos, .me"indo 10
(dez) m�tros, com terras
de propriedade do. Govêl'r:J
do E.stado de Sa"lta Cata_
rina (Penitenciária' do Es

tado); frente, mprJ.i'1db 10
(dez) metros, com a !'ua

denomina.da Bêco BOiwis
ta. Fe!ta a jUf?ti:Hcf<"iin dl�
posse \ foi a mesm:.i. ju'gao.a
proce"ente por sentpcl<;a. E

para que chegue ao co�.he_
cimento de todos, mandou
expedir o presente ,edital,
que será publicado na for-

.

Camboriú qun,ndo de
.
seu

ma da lei e fi.xado no lu- 1° ftniversário·.
gs:r de costuple. Dado e',

passado nesta ,cidade ; de' 'Balneário de Camboriú,
Florianópolis, aos dois dias JUE10 de 1965.
do mês de julho elo ano de

1 ACIDENTES DO TRABA_
LHO DA COMARCA DE
FLORTAN( POLIS. EDTTAL
DE C'::TAÇAo COM O PRA!..
ZO DE. TRINTA (30) DIAS.

s.

O Doutor. JOÃO TRO
, M!.Z MARCONDES DELO"TD-"'J, - A 1'3 de ju-

nho )tI.' ,.
•

:.>-. "G�obe MATTC.3, Juiz de
reito T"tular da

Di_
VaraTheatn" !"",s, será

tescos, faz' prever uni futu
ro estupendo ao nosso Mu

nicípio que na época de

'temporada d') veraneio a

presenta aspe;to verdadei-·
raÚ'lente extT?ordinário.

S·�lve. pois, 20 de julho
de 1965! Salvcy Balneário de

.

dos FeJi:os
.

da Fazenda
Públ:ca e AcidentES do
T>:a11aJho r.'.1 Comarr;a de
Florian.' pOlis, Capital do
E,tado de Sa'lta Cata0;
rina, na forma da lei"
etc.

csleb '2C" 1 � "�'�::rnêna-
g"3m q, ':'" S

.,

�''', "8, qU2.1
::arr' ('i- ""-idas
per.�c'" a r' "O "P''' rlo

d�s letras.
A f m;f;a:i:'á

com

�o ufr�
"Intrc" , . " '

avi".sky,
c'edic9/"1 n, .

_ ':. ,é!"�a do iÍl
�igne po:::ta.

F.AZ SABER a todos que o

edital de éitação virem ou

dêl'e conheci'n1ento tiverem
Que, por p9.rte de NIANOEL
JOSE' DA SILVA, brasilei
ro casado. e,.,ca"'ador. re_
sidente e r1om'ciFado' nesta
Capital, ,foi requeriro �em

ação de Usucapião, o i:l0Ó
vel abaixo descrito: Um
terreno com a área :Ie 1.100

I
,

(mil e cem) metros- qua-
drados, sito no Bec� 'Boa_
vi�ta." tqn"wersal da '.ua

..

!la :õuh

a,�' AgTon0m'ca, nesti�
'cil, com tl.S sagumtes
'ntaçQ��: ladO,

•
y,' e"ureta::ão
-. "':�.:; c' e3C�l."-

7"'.diura,
,.., ·I':"�lra. '28 (as,) AlfDO N0VAIS

Prefeito Municipal.
de 3" r mil novecentos e SeS3E'nta

e cinco. Eu. (Luiz' Felipe
Jorge) Escrivão. da Vara :ie
Família e Sucessões. no

impedimento ocas/nnal. do
Escrivão titular da Vara
da Fazenda, subscrevi.

para

Com a dIvulgação' da
Mensagem acima, na qua-'
lidade de. €orresDondente
'de "A N'lQão e "0 E�tado".
prestamos a. nossa sinçera

TOA f') TH"MAZ ]\,;.AR:CÓN hornenag�in ao
-

p::ivri da:'
b�s DE. :MATTOS

-

Pr�üa . ci.e Cg,mboriú. pela
·22.7 ' passagexp ;do lP·:,�nive.rsári():

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDAl.'OB: PEDRO PAULO l\�.rtCHADO _ COLABOR.'\ DORES: MAURY BORGES - GILBERTO

GILBERTO PAIVA - 'DEOIO FORTOLLUZZI ABELARDO ABRAHAM - MAROELUS

I

_N"'_,"___ � .____--....:....-;- _

.Realizada a antepenúlti
ma rodara que constou. de
deis encontros (Paula Ra_
mos 1 x , Atlético O e Avaí
4 x Guarani 1), passou a

ser a seguinte a colocação
do Turno de Classíflcaçâo
da la. Zona.: L

'

'10. lugar (Campeão)
AVAl - 6 jogos - 6 vitó
ria:; 12 p.ontos ganllOs - n

ponto perdido � 26 ten
tos a favor - 5 tentos con

Estive em '"!slta ".
sede da Fedén��,,)
nense de Fut,ebuJ.

Cai 8..ri-

, ainda

não il1UlJguracla' :)fi.cia"iTl.én
te. A primei,'!, vista, o qu'=
se tem é a. ;mpJ:ci..,{to de

"tstar-se à :f!eY)tc� de�,urt,a

caixinha de música,' .oadê
os mínimos detàlhes C(.;l11
que foi ela ornameDtacl1. e

construída. Pouco ir,Leres_
;:,a meu parecer, mas p3re
ceu-me ac.:rtada ,'l constr"..l

ção da nova sJde O vélho
casarão da rua i'j,"ade;,1tes
era realmente uma vergo
nha para nós e pal'a DS vi_

tra. ',Saldo de 31 tentos.
20. lugar -- FIGUEJ:HEN

SE - 6 jogos - 3 vitór:as
- 1 derrota - 2 empates
8 pontos ganhos - 4 j:on_
tos perdídcs - 14 tentos a

favor - 6 tentos contra.

Salelo de 3 tentos.

NAHAS

OHmplCO 'teve homologado seu Utulo
de cempeêa cetsr'nsnse

O presidente da F'E:cter::t_
Ç§iO Catarinense de Fute

bol baixou resolução ccnsi

d arando o Grêrnlo Esp�rti_
vo Olimpico como ca.npeãó
catarinens€ ele fl'.tebcI de
.IJ64.
'A prímr íra via da reso

lução fói encamír ha.da aos

Ar.íbar, Norival, Vadinho
ti o Pau 1 a R a 111 o s Be

nicío e Cazá.rro, do . Atlé_
tícc ; Babat á, uo 'I'amarida

ré; Luiz, do Guarani; Enio.'
Acary, Car.Inhos, Cartos e

Mario, do ':8.0 Páulo.; Te

lê e Osni, elo Postal.
.

ARQUEIROS VAZADOS30. lugar - PAULA RA- tentos contra. Deficit de

MOS - 6 jogos. - 1 vitó- 3 tentos.

ria 1 derrota - 4 empat�s' 40. lugar - G�JARA:,n

6 pontos ganhos 6 pOl1_ - 6 jogos - 1 vit6ria
2 derrotas __:_ 3 E-IYlpa tes -

5 pontos ganhos - 7 })cln
tos perdidos - 15 tentes a

fávÇlt -- 11 tentos' ('ontn.
Sald.o de 4 tentos.

50 .. lugar ATLETZC()

_- G jogos - 2 vitória:; --

4 derrotas - 4 Dontos g'U,'

'nhcs - 8 pontos· peré:16'ús
11 tentos a favor - 17 ten
tos contra Dfficit ue fi ten
tos.

pino pelos vestitrw2,

Gejam mais can,'.rtávei:s,
por uma Íluminação mais e

flcimte. pelai construção de

um placard eSl)0rtiVJ,' pela
ronstrução de urr. latlce de

� g<3ra:s· pe-r bà& ..çlQ";y's ",L/i>. f3..
zen do-se assim c,'l;JEJe cir

cuia de arquibancadas ou

gerais qUê to' DS 0:0 2stadios

possuem., Talvez q\18 mi_
nhas observaçõ,;,3 ('hegusm
tarde demais, ;'s,lvez outros

já tenham disto se ocupa

do, mas julgo Opo;:+,11tlO (:,

tal' as deficiências c,_ue a_

inda se pode' observ:::r. Em

conversa com o Sr. Osni
sha.ntes. ApnlVc, sincera- MEllo, garantiu-m.:. :) I're

l�=nte que um ;?residsnte sidente que inici:'1.'á déD',ro

deva ter realme!''.tf' Ulll ga· em breve vários melhor:l_
binete) bem arri.lm�' �o e mentos, que cl1starã0 mui

que. posspa a entidade um to liinheiro, é clan. como

auditório para as re',lIliões cu�:aram milhões de cru-

ASSembléia G(;r8.I, t.enha zeiros os mElhoran.18rltos já
�alas para re�mj )':'s 'té(�ni efetuados, inclusive a no

,cas, tenha <iU,:' t:onst.rução va, sede com cerca de] 2
Uhl· estilo moderno com mó nJilhões dL'5pen.didos. EGu

veis modernos e dê)l.O '�i- �ntra e serei, fac3 ao :' é'i

"itante impressão de [IiJ:1 �i::;a narra,:'o, S2 'I F.o.-l,'ra_'
gosto e confôrto ção não' manter uma linha

mais disc:ret'a e n18.cS sele-
Não sou �ontl'a -a Cl'li:\,

mentação bela que ubôer

vei, nem contra aquele be

lo televisor postado a um

canto da sala, po:s 110S tem

pos atuais qualquer "Jobre

possue um apareLho t�LV1_
SOl', e faz parte do (;,mfor

tq humano, duma 8xistên
cia �t.ão curta qüe levamcs.

Sou e serei cOIl':ra, se pos-
, suindo a Fedel"l.r;:,o tócia
• aquela bf;leza, {l�1) a;:;rese:"1

te aos desportista;; e aos

visitantes um ;;ra11W,QQ Em

condições, arrp,Jibali.c:·1 ns e

gerais em cond lr;tí ,",:', D'O�

jamentos, vestiá::lu" e GU.
tl'as dependências eu :dên

ticas situações de beleza e

confor�o. Làgicamen te t,u

do terá que ser fc:to ctn"

gar, pois deve-s� ua,' igu'l.]
cordorto �os a;;letas, árbi

tros, imprensa e, princip,lI
mente, ao público, p01S
sem público não 11i fute·

boI, e alguns melho.ramen

tos terão que ser feitils. 0_

ção em sua sede, permitiu
do a entrada de' rmútos
que não pertencem i Fede

deração e nada por '�la fi

zeram, pára assisti: telpvi

são. Finalmente a, secJ.8 ti::!,

F'ed�ra:ção Oatarinense 'de
Futebol não pode se c com

parada com uma �;ala 'de
pro:eções, não é local ;pú_
blico para todos frequenta

dirigentes do Olímpico
Em outra resolução a en.

tídade considerou ofL.:: ial

mente cerno vícacampcôes
o Hercál;o Luz de Tubarão:
e .o 'Intanacional de Lag,€'s
empatados no cJeg-undo pos
to.

,---_�

/

:a��ifi[d[� )
tos perdidos - 9 tentos a

favor - 9 tentos contra.

Sem Saldo e deficit

30, lugar - POSTAL -TE
LEGRAFICO - 6 jogos'-
2 vitórias - 2 .derrotas -

2 empates - 6 ::lOutos ga
nhos - (3 pontos

-

perdidos
- 14 tentes a lavor - 17

c:ue

Do Avaí - Alvaro 4 e

Joau:;inho 1; Do F:gueiren
se - Jocsly 6. e E.' san (in
v;ck); elo Paula Ramos -

l\fárcio 4, Guara 3 e Valter

'3; do Atl,:tico - Luiz '11 e

Jorge 6; do Ta:11andare -

a�me 12, Hamilton 6 e Mi
lés'o 2; do São Paulo
Carlinhos 19; do Guarani
- ,Gete 9 e Ferreira 2; ia

Posial - VHr:nar 7, Valmor

MeJl<1 6 e Valnlor 'Sehroe
dr.' 4.

PENALIDADE.S MAXIMAS50 . .lugar - São Paulo -

jogos - 1 vitórIa -:_ 3 der

rota!' .

- 2 Empates - 4 ,Oonvertidas ém gol
,pontos ganhos _- 8 pop':' Eira, do Figaeirense, 2: Mi

tos perdL'os - 9 tento;; a rinh,o. 'do Aval; Ely, do Pau

!avtrr '19' teúti{;S- �"OntTa, !Je"""·-la,, IA,'Z',1'm;li5:
• Oini, do Pcs7al

ficit, de 10 tentos., El'vái'!'o, .:r3o Atléti(',o,
60. lugar -,

TAMANDA- Desperdiçada:._ Zori, do A

RE - 6 jogos - 1 vitória tl{·tlco.

10. lugar - 12 tentos
Milton Cavallazzí, ·do Aval.
20. lugar -. 6 te,'ltos

Barner, do Guarani,. e 1>;['1,

zarildo, do. FostsJ.
30. lugar - 5 t,pr>tas

Tullo Cavf-,llazzi. do G1.la;·a

ui; Machado, do 'l'amanüa
ré; Bira, do Figueir�nse.
40. lugar - 4 tentos

Rcgéri"o I ,e RogériO II)
do Avaí: Paulista, do Fi-,

gueirense APlTADO�ES
50. lugar·' - 3 t9,B·tOS ,',

Maique, do Avaí, paulinho' '�"""'{\Têzé�:")"'<'Nrl6' Silva e' SU
do Atlético; Acácio. do vano Alves; 3 vezes - Mar

Guarani. ledo MuHer, Valter Viêira

60. lugar - 2, tentos Agobar Santos; ::3 v'2ze� -

Caetano, do Figue:rense; Gelson Demaria; Virgílf)
Pizzollatti e Ely, do Paula' AlVES Dias e Ernani Silva

Ramos; Ribas e Ervario, 1 vez - Marino .3i.lveL'ü.

do Atlético; Paulinho e

Laurici, do São Paulo; Cu
lica, 9-úará e

.

Zizl, do Pos

tal.
70. lugar - 1 tento - Mi

OS ARTILHEIROS

rem, com possibilida "es de' rinho, Morelli e Gilson, do
estrago- das belas poltrcnas .

Avaí: Adir. Oabral e Z"-zi
piso Etc, n110, do Figuêirense; Beto

4 derrot.as - 1 '31Tlpate -

3, pontos garhos _, 9 pon
tos perdidos __;_ 6 teutos a

) favdr - 21 tentos conte'a 'Do Avaí - Nenhum

Deficit de l5 tentes. Do Figueirense - Nenhum
Do Paula Ea:nos - Pizzol
latti (2 vêzes) e H:::mes

E' certo que m:ütos não

podem comprar uma t�le

visão, mas não é por isso

que o cora.ção boníss\ll10
do presidente terá que se

abrir por todos, poiS fosse
aEsim chegaria o dia em

que em dias de reul1l0es, o

salão" já estaria sujo, a TV

mais que usada e talvez uI

guns dos, frequentadores,
assíduos ,ficariam magoa-;
dos em perder seus progra
mas -favoritos.

Convocacão
'.

A Diretoria do Clube Náutico Francisco
. M'lItinelli,

convoca seus associados para Asc;embléia GerllJ Ordinária,
a realizar-se no dia 25 do corrente ás nove horas em Pri

meira Convocação e meia hor.a mais tarde em Segunda
I

com qualquer, número, com a seguinte ordem:
,.

,1.0 Eleicão dI') 'Prp.<;ioante e Conseiho Fiscal

2.0 Assuntos Gerais
o coo .parecimento hunanime, subscreve-

JOGADORES EXPULSOS

Do Posta I - OS:l'" Teló
Nazaril" o.
Do Guarani - Pepl.:lO. Uar

ner e Gastão,

Do Atl8éico - Ne!'y, dení

el:::; I)� Da e Germano.

Do São Paulo Cêbal�.s,
Enio e Balfnha.
Do Tamandaré -

Sabará e Sabas.

RESTANTES JOGOS

5a. feira - Postal Y.' r:,,

n.andaré e Figueirense x

São Paulo.

Domingo - Atlético x O'H
rani e Paula Ramos x A-

"aí.

- X X X-

T.J.D.: A pauta dos trabalhos para
.

sexta feira-próxima

LONDEES (ENS)'�
t� dias só Talando de fute-

.

tal, treirando ,fut,Ébol, jo
gando futetol - eis a ale

gria que tiveram recente
mente 400 gír-astancs de �:O
conda tos tr gtesr s. Foi no

primero restí val de fute
bJI das escolas secundá

ras, 1.x!ictf9. tiva que se" '')re

tr nele tra:l,formar em a_
contr címentn a"r'?J.
Fur.cior áríos .das entíca

cl �s rútebohst-cas, assim co

n: o autorídades regia" ais,
firmas comerciais, jO'·'1ais
e outras pEssoas' ap(l:a�.'.tm
o festival

Fl!:RIAS !

Estará reunido sexta_fei
ra à noite o Tribu'Dlll de

Justiça Desportiva da F.C

F., para apreciar e' jdgar
vários processos que cons

tam da. pauta, transferidos

por falta de número da

reunião �la semana pas�a
da. São os s��l1inte:; os pro
cessos rela(!ionados para
aquela sassão:

- x x x

Processo 5:5_65 - IncUcia
dàs: Sigolf 2 Alta!r d] Bae

pendi de aNg-uá do 81;1 e

Regínaldo ��() Barr/)so. to
dos incurs0s no artigo 114.

"

infrator do ,,�,rtlg;) 114 e JCi

el do Palm�iras no artigo
109.

- x x x-

Processo, 69 _6;; -- Indici
.

ados: Jair do Atlético Ope
rário de Ori·ciúma e Ru-
bens Alves do Comerciá_
rio ambos no artig0 114.

PROCESSSO 70-65 In

diciados: u3.1ton
I

SUV8, do
Tamandaré infrr-,t:Jf do r;r_
tigo 114

x x x �

Processo 7:.1-65 - Iud!ei-

e

o festival foi organizado
pfl.a recém-formac'a Confe
rê"'cia das Associacõ�s de
Frtebol das Escolas Secun
dsrias e realizou-se num

aC'an1pamE''''to de f6r'as I'm

B0g.nor R"gis, no litoral
d.E' 'Su.s�ex, no sul da Ingla
te?'!'a Oada �ondarlb anre

se.,- tau um time e as rle3_
re.sas cJa fEtada ce uma se

mi1.Da cern�ram nflr col't.a
do� nr()pr:os ginasianos.
Dllra''ôte o .fps'iva 1 os me

ni)1(}$, nràticamp'1te, ,1130
. fi7:�;ra,m ou;tm-.. -e.()i,�il �p à o
fu�pbo1. Ollvlram e1'sll1a-
1l1",-,tOS de tl'ei"ar'l.0res,
treinaram e iOQ'a"am

ta�to em naft,i"g.c: "xl)�'�i

l11pntais cpmo em ôlltr'lS
eprre (,01'0;3,<'08, L0�.rj,;"s X

Cb"shire. SpSSf'X X LiV'lrol
nsh're € Yorkshire X (ji:lfl,n
nel Islands foram três !')
go'>\ tí'oi cos da nrO'?'1:an' 3 {'ão

. AI&lTI rii"so. !10Uvr: i n<;'OS

jY'tofP8.cjonais eXl�r:;rlmen
ta,;s e t3"-,lh"''1. ')a�t'-1l'J,s
!lar;; (l11.81S (lpanrns '.I .....ve'''Ijs

de clubes famos ':" ('omo o

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

..
'

mennos
Se- Arsenal 'e ° West Ham en

fr:ntaram G).lac:!.r)s do ffS�,'
tíval.

,

Os carnr-cs em que se 're
altz-iram os Jogos espa
lham-se em tomo ele Sw;_,'
sec, rm ,,o" ma i:; bon.tos-"
conca.íos "I ,t L' S�l;il erra.

RECREAÇjiO E

DISCIPLH'-,\.

Como êss 7' foi O primeiro
festival. 118.0 se fez um tal'
ns:o ccrnps t.ttvo, para va

ler. Mas pa rece CpB se:'á !:.s

sim no fubro.
Os merin:B s�gui"am

uma forma sim,� !t',;. cordi_
al, de disc:plinr1, com �lcra

certa para COrp.F" e para

dor.mir. HO:L1v€ dive;·timfj1-
tos organizado�, f visitas a

lugares de int,�'�es.',:.
Entre as pers1ma [idades

,conhecidas no mundCl elo
futebõI e que comparece
ram ao fesj'ival �stiveram

_
Sir Stanley P"I)U3, p':esiden
te da Fedemçjf) lnter!1.acio
nal c' e Futebol (,Ass('(':ati

..

ou" (Ft:FA): Sir Oi',�l Lang
consultor de espClrl;e do De

partamento dE Edu('ação
da Grã-Bretanh�t; ú Sr. J,
H. Mears e o Sr. De::!ls FoI
lows, presidente 8. secretá
,.,ric, re.spectivamenw, da

Asscciâção Ing�sa e F'ute
boI; e o Sr, Walte�' \\ inter
bottom, diretor do Conse
lho de Espo:-tes

-

O ob:etivo do fes4'!;tl foi
combinar técnica e F�3ep')r-'
tividadé,

.

recreação e atnr

zade, no melhor intereS'le
do futebol, Jogo que é pai
x' o ê.e muitos milhões de
pessoa,s, pelo mun d�), intei

1'0, e aue, cemo o �'ugby e

9 futebol ameriea"o, . tem

Sl1U", raízes :la Grã_B)'eia.-
nha.

,Assodacão filafé'ica de
,

li) S�nta Catarina
ASSE:(\'lBLEIA' GERAL ORDINPl.'RIA

PRIrIIEIRA CONVOCAÇÃO

D� 01'0,e1'1 do senhor presiden\.e, celTlvo<..:a os senllotes
levada 8. eeite no dia 21 de julhc (11' �f:r,5. é'.S 19,30 horas,
na ser1e desta Associação, a rua Alvé,T0 de CJ:'\'alno, 34 -

1.0 ';mdar.
Ordem do dia: Eleição ela nova Din,t.n!'!::1. q:w regerá

os destinos da Sociedade no anJ de 19B!i lr'fif,

Florianópolis, 17 de julho de 1965.,
.", José Ferreira da Cunha - Secretãrio ., ." ,21.

Parnôoarão
Mario Rosa .e Ubaldina Ortig,a Rosa. parti�ipam áos

parentes e pessoas de suas rel'l.çõe.s o nancimento de sua

primogenioo. TAlUA TERF,SINH ,\. ocorrido dia 13 na'
Maternidade "DR. OARLOS OORREIA".

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

Negocio' de Ocasião
Vende .. se uma Rurál Willis em perfeito estado de>

fUI}-cionamento.
'

Informações a Rua São Vicente de PaulSl, 2 (Agro
nômica) ou com Asteroide fone :;>416.

. .

TERRENO
Vende-se um medindo 11 X 22 metros

Sito a. rua Brigadeiro Sjlva Paes (Chacara
da Espanha) qualquer intormação 'disp.a1
2142.

ar1os: Pos"al, T�l�gráfi('o .e
Indiciá Atlético Ca+arlnense Ji:JeuT'

. ., .'
-

,sós::p.á artig,J '18. , ' , i
.. �. � •.• _. '.___ ..

"-:_'_< !._ . .;-' '--",-.c.. "-. /. (.,

\!E�'l"� r.ç TE! EfONE
Infonnaçoes pelo fone 3273 das '8 as 12 horas com

E

,\,.�"". ;;,.;.;: :

NO próxLn-:J' O1a 25. na páreo extra de canoas,

baía de Sa',�0 cl)5 J.,ir!'l0l!S,.o que deverei, ser d as mais in

públlco . z'auucre suhdístr ito t:;res::ante�

assistirá pela prime.rn YPZ

uma regata f1J.�;�:'':; �)3 .�]L'.bcs - h X x

da ilha nat1"f)l,� local ccn-

forme já jj"lÚI�::tl110S Sabe-se quz a "íre t.ura

do olube I:ró.ut:co Fra; �� sco

- X :<' X -- Martinelll está desejosa de

mandar rara a raia. no

.nróxírno f',a 25, guar--:l;.Ôes
j: e. ccncrr tcrão em �oclos

os páreos,

Sabe-se que é pcnsamen,
to dos diroi ''1'':'3 '�'h cluhes

Martdrrellt, Al'lo Luz e R:a

chuelc aprescutart.n ..._se da

melhor maneira possível
nesta Regé\t8, An .macào 01'

ga:"zada O'!':l };<'Ai'iC e pa
trocinada pela' ji�:i�1 "'!l:t L:O

Ipíranga .FHl uoo� Ciuj)€.

- t( x, X -

D, sua 13.rte, o lld( ,� Luz
ao qu_ tudo indica eL8.1a_
rá .

suas gaarriícêes 'la ten
t.2. t:�;a de colher outra bo.ií

.

� .

.a ;rit0:ia n�7,lJ"J:-:

+tcrras )iO!r.Cj'Ii tas
r"�..

aras

;:;ela

Várics ,)á'.:('�;s €starfio
sendo eorrutos a.érn c e uni,

��SJ, na tentau.va n:: bí
S,1,1'

.

o re.to ant-mor.
------'------,_.__ . .:,__...- ---� -�----,._.

CIRUK,taA(: u ":l,�rnST.<t

!MPLANTE E TRAN,SPL!,NTE D� DENTES

Oentlsteria�9perató;ia peo sistema de alta rotacão
(TraLalHf ,;'0 In t:olOI ,

. PHOTESE F'lX:i É MOV��L
EXCLtJSIVAM�NTE

.
i...Ol\!l HOHA NIARCADl\

EdiflclO JulJétâ co, u.ito de saias 203

Rua : Jeroníu- COE'U10 ,�25

nas l:{ ,j,,, .19 hora"

,

CEnica
DRA IÇARA IUI_RIA
Cl�rücél e Prótese

NCCE'i'I

Atende sra�, e sómenif

r
hora m2Tcao a.

Diáriàment-p das 1?,3P \s ]7,30
Rua São Jorgp 30 F0ne ?!)��f,

� ...

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

TERRENO CENTRO
• (WOK.TlJ.Nm,iD�LJi'\.iCA

V&n(k.�,. H'.a l:,lttlil0r oferta terreno com 346 mets.:1
a rua Adi)i1ú ":vlelú l,lul:Ltú a A'I. Osmar Cunha) &ill ZÓ
na residencial com cal.;ament0 já iniciado.

Tr'1tar com sr. Jorge Pü,heiro na Prefeitura ou' 'na
�âmata Municipal.

___ •__ .... • ... _ ..........__.......... .-AJ.-

Ministéfl0 da Edu([;cão e Cul'iura
,

EOITAL N.o 13/85
..

CONCORR1!.:NCIA PúBLICA N.o 12/65.
..

Torno público, para oonhocil1:ento dos interessados,
que se acha publicado no Diário Oficial do Estado, edições
de 13, 14 e' 15 do corrente, o Edí'�al n.o 13/65, relativo ao

acablmento do Pavilhão de Mer'ânica da Escola ,i� Enge
nharia Industrial, desta Universidade.
\ Otltrossim, esclareço que, a abertura da conc:Jrrência

..

está aprazada para às 9,00 horas do dia 17 de agôsto de
1965.

Florian6polis, 14 de julho c,e 1965.
, .. ' . ' .. Bel. Aluizio BIasi - Secl'E.tário Geral 23-7.
------'--_._-------- -----

CASA qo .t"["rr?";�) "O'\A l.T'RREt.'Of\ N .. tu� i rd 'c.". i'l H: \. I'l
Venck-se uma ótima casa no cent-ru da

·.'Idade com ícdos confortos; a mesma conten

(;O� sala de jantar, sala d,e visita� cozinha. co
pa, dois quartos e ba:>}e:ro completo e outro
de ernpr(g�da, € ,:linda um bom terreno ars

fundo.
'lr4té!r Yl<1 rua Bento Gonçalves na 16

PROTL:r�! SPus

'OLHOS!'
. /� �/

use ÓCulos ;(
bem adoptados

.J

cotende,nos com exatidõo
suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERIiO, LABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

Eletrif;cacã
t

,
,.

e desenvJ vímen-

de un'ão
- c' Á I <""'f to' 1':> t�lf''''eln Cltrn�a %......�l",J.rma. 0__>,t,1-

'ca alta, ii de um l'�·ndi.ia-·

to, corno Ivo Silveira, per
correndo o Estado com' o
ohjeô'ro de defender um

p')�r'Tn'é) r'ue.lá nào lhe

Y'et'�,en-s e Si:11 a tCld�s que
n9,J dese��'� se i!1t8I'réal-·
pa 11."11 es�''ít'c,)' ext=acrdí
n i1':o de valorízação dC',s

"Ji:r'1 Araquarí o PSD não
'

'21"ie eleíçõos. E n1J s2á

agora, qusrvío esl;a te'-!'!iI

sente 6e um

go':�!:-::o
(l.e u-n

e 'l ide:�ti:;�ca050
candidato cem a

élH'3. oue lO el�;tnr�r1'-' ne

F'l-r� o seu. eUQio". Asstm :�t:1_
oxoressoü ( 51"., .Há'�;,y Ger
man. e-n ,�Y)"'�é do_\ily'etói'io
loeal. ao, s<)"d� r a r.omiti:,'

va no f'0mício' l'�aliz&.do em

Ar:lquar1.
I) de'Jut.prl.') P<>ulo lS'.!)(,ha

F:>rla, usando da 1')f;�aVra,
afirtnntt (lHe T" ..........".;l,"!""'a

reuresenta a garantia maior
de Que os araqu'uienses
c()rJ�i'l11l?'rão tend'ó

.

9r!e<;"Q
lHJ p""i"h n"\ en�fI""'lnh<t-

nroh'emrts

'-""-1.:" t�dos ,à 17itórj�, res
. -

_,H. ..., .. � • ., "".-.�; ....ão 'partipu-

trd') ferlepl.
d_"l (;(.1''''1l

�,aU!;o Car-
neiro fie T,mTola,. ao n'l"'''r \

c:mdida-

"

te de caráter irrecusável de
se -ccnscíêncía,

00:-::10 l'e")re-s3nt"nt�" 'do
Governader Celso R!lmos o

de'putl'oo Dib C'1ere!rl le-'cu
> o apêlo de' nué"1. ,}f.'1ft ex

pertêncía admínístratíva e

vívêncla pnrti.dáiiB. de mui
tos R1"'!lfS. c,ns(li.L.rH1:.�r-! 1'� "',\"1"_w

,

'f-Cl'" ,.,ih os vot..,s, que O· ha-
mas os que fls�,-

, riam
ct�'!- L!�e�ê�ses c ... t", !ncn-es,
fosse outra.. que n�:;: ('lHe

Sf'O('\P1('.! ser:i,,' _q de-�';�2�) do
eleítcrado cata-ínense,

o CANDIDATO

oVSlinn<>nrll"l. j'r"' <:!�h,,,,1.,.,, ,i'a
ln" ... 'I"\"")'11�l"'ão de Araqua
ri. Fqi uma conversa "C�, '2,

cá:) p. "'�r'" ....q�. (�""�1S �lFn�;� a

-

.

S'3S� sois iryU9.iri� a nõs.
rr1e\l nean�-n"" �""""t1n.; .... í'\>".'f""

. Pnlb,c".".' o PRD. é i1'11.balfvel;'·
'ii, �-l1"'lbé:m: :\'l'!L 001'0 lá,
eu slrito qnR:';'2' ·",..oldou a.

ror"tla�ão no sofrimento,
"sim' mas sem riesCl:er no

fut-u.::'O, É assim n n"ssa

Q:0u+e. Sem11T'e 18al. Cont.i
nl1�mos assim. Ass�m fui
e n1\<'l t�nho moti-vÓ.3 p�:ra
mudar. Con�in1tl'lT-ei <'s>:!,;,., e

c"'1dllzi:rel ".'1 p"J101'1 do eTo
vêrno a 111;',1,<> c'li.$")"'<;;"f.i,'l Ae
t:r�tar equ"ni""'e""ent.,·: 3 t.o
dos, os muniêínios,; se:am
de que áreas forem"

EM BARRA 1)0 �llL

N:; noi,t,g l.e s<l_l-JacJfJ_ m! bo,
nit<. local!d"-de �e B'1'tT' do
Su'. tllWrra de pesca0ores e

agncultores, . o re1l:r8�entan
te do ·Governador Ce'SI) Ha
mos convidou q d.;:�nuh,,�O·
Latira Camelro, de L�'yol!Ol' a
ligar a,cn2:'1e' que n"0'1i�;f"ra

'en�rijq elétric�
.

a01 mora·

dOI'e!> daquere .local. O nar-

í lamentar uden.ista, maIS uma

vez relatou o pane� 'que
de�,3rnpenl�'l �junto à Câmar�
dt)$ .;;Jeputados, no carrear

ve�(>..as
.
-;:;,1"", (') Estado de

Santa: Catarina.
\

'� nnr

tra1:)a�hci. t)·�r.: J' �c(r"'''''''''�r�h�'r
tud') :qu�ntt{' se reHra; aos
cat.'3.nnBl1SeS, Cl1,le êie' não de

:e,\.�,.�qlu":(Ío Que r�<1') ia",,?
!:;e;-l-W os

.

vel!ladeh''':s into-
n·�I''':'p." ,ntlhH"0S.
ter sido outro

J'T""" �AT'e

o o'Qjetivo
íJl]f) o moveu; 80 reafirmar

, J

to, !1,ão as tr,m�o 1TR",iaS ,10

�énSf:'''''8m. 'T'r-mhn 11''''' ,..1,,_

'ho 'ã� g9vêrno, elaborado

por' ''Uma;. é'1Uine t'f11E' est,u.-

det'l a. U0SC::Q re ...Hrl ..... ""l�. fiA-

tennn-se ,nos a'specto� da
Pr.;.,.�"lp," Pr::-- S3'ide" energia

'

.... elétrica,.
�P" �PQ+-�n+"''"tNf''I r"11'r� or;;:� �;... e-chv��a�f:io,' t;·�.Ylsnnrtes. Pfc"i-
"1;1'0,..,.-4" t"""n1 f.l 1'"'Y)n>.8.o nr1e SB c���t�.raf t:.\rismb.' e ',tudo
lhe: "�'Q1)r<>, neve.,." tr;l1�:r :-l' ..

'

quantp di<>;il' respeit0 à ter-

entrada" cívica que se reves- ra 'cómum," '.

- E:n
.

TI;'; 08 'das lU}Í!!l8-.
rklS q_ueixas' apresentada,g
cemra mel1orés.. ,quo;; 'soT
talh "pandorgas"' ou "papa,.
ga.ios" em plena via públi
ca '" em lugares onde cau·

sam prelUIZ:JS às inst�'a.

_ç5LS elétricas e ante�as d�
telo'l!sã'J, bem, comQ os

que p:lrt'J.m "fundas' .ou

ati.r''ldetTaS'', �es1)o:l:;:áveis
por grande mlmero de vi·
dr""!ls uartirl.lls e oufros

r"r;;uf;�r'5, o 1'itlllal' cm, De

l(>�.,'r:i.F' rie C"''lt'''''l1es e Me
n�,"ns

.

r,.., ...""1e1 'T.'heseu Do-

\J

Barra
1

do· Sul
,

.

----��-. --,,---_.

Carro popular é sucesso em Floriarióp;Jis-
.

.. "

Foi rsaüzada dia.' 16' em

nessa capital ao apresenta
ção dos automove:s Re_
.ault ·'t'ri:.l�IvJcSJ·' rabr ca
cs ,ela \� illys ,

.

C {E.;:\l. d

�ó Dra:i1, os q', a.s s.râo
fir' a, c.a.ícs pela ./a:xa E.co
nômica .IfeltTa: pa.a o p '!_
plica em geral. Em mo ,oi
m entado desfile pe.as prin-

"Telmosc;s" d-estInaiia ao divulgado nos próxll'\.os
nosso Estado. Após o des-, dl.a.s.
file, os veículos tícaram As Inscrições estarão aber
expôstcs fi frente à cate; ta a todos 03 lnt"�es:.;'l. I'S

ral o!;t:e r.umer, SO PÚ;;iÍiCO' e o 'Teimosc". pe-ler a ser

2. correu .'�) ra exarní. ar os adquirido por "o-s 78.QOlj
"I'e.mnsos' como mostra. mer sa.s, em 48 pres-ações.
o flagra�1te acíma.

D::: acôrdo com. Informa

ções do cor.selno AG.l.11:.n:s-
cira�s.n;as de i.csss capi_ tratívo da' Caixa ECGUl:ffil_
tal fei dado ao público a ca. ali presente, o edital
oportunír'ace e ver de pe; com as instruções para -a

�� pr:m�:.a re�Es ,a C:O:'_�I2S':'�:�_�e:� ��pl�.�el::te

do
�e .

,to ,udeni'lt<>�. " ......,. ',-''''-<.'''1

sem 3,S c:1ndi"ões :;, tUA.ts
·n::> rl'l e':ercer a governa-nça.
ed,�r'h131 em prov�i.c; dQ
Est<ldo,

"11'(1, f;ilv�;�a. a�: ('''''''ri·
"o� �0n') a gente . �lmples
rl.e· 'Sl12 . terr"., reti" li1 . fl;r��
o","" e>1s1naJ11.entos,·· !'l-Pten. '.
dpn'io a ver e"'; lil1õ!'l af!i
r.0e'l' ()� urn1-)le"'1I'S, ri'} gen:,
te so1''';''� ti'l �11t"'",>.1!' As

si>(' �1�mh:·., D�_ 7,::>ny
G";:'lY"rl1'l'! en""rpnet a neces·

si:i"de da n'�esen�.a. no go
vêrno. do can(Udai!) rm�
se credenciou por quase �O

anÍ"!'l de lealdade à ce.UtiG

pública ..

JJh' n\. �'OS, '!in(l� sob

(\C! ""e�t �r-< .. I. "irl1'?"i'q de

Berra V�lha.. conform-e

'aflrt'1'\ou, c(>nc,l"mo�i :p.rar.
C1n""t. por todelS 0$ seus

dr!. >dãos: a i:1uti não ��'<5 JUIl
t,,";Sem os '(lBll!1 'nt.os 'ar',,,,

(''''1. np.s U':"I12S dá a de 'ou- .,- .. c1�' ;Sc"":') c1:n ;::;'11, "C01'Yl.o

tnl,1'"I""). �l1f"""�rY�rão o 1" .....9"\'€ >{:�, ft�;:je.' e-_; r �u- c,....T\;.:r� $l ....�'1-

(1� Ivo SJ.1velrs; petiiu-lnes çHdatura do meu p'ai'tido."
meis, e diri<riu-se partlcu- Já 'sob as luz�ls!i� J:'Y)ais
l:Jrmente 'à .mu1her, por' um"!.' Obra a I:hw estiLliga-
SU"I l'eSPQrt"".ry;1lda'dL na do, éO,I)::\O hr:rm.(rb ·.à") g(!).,êr.
0"'W'1'''f.in .. dí" lllr:' Hv:;t,P.;1:' . nq, Ivo 'Bilw:lÍra' da\ra ciên
br ne ,,'h'!<' €"". ca, a. '-'vila .. ctu '>."\0 18:nê'�'merd',o .

de spa

e""" "ir"", �M,"'�Á" e'X! ;,,;rt.<: ...�:. 1!!� a!(}rma.: irradiada por
l'ef!i�D ''1 1'e";'á"l', f'fl1e não há :uma cpd(�ia de e,..,.,i,ss"'rns

• , •
I _,

(,11�"'1"l n'lminhl"l, vüt�tli . '!lO�, ,d::i EstllClo.. E '''''t''1'''''n1t:

in1'f?-A",,,,pC; ·'n(Jh1tcos. �e'1ãt'. "'�?'I'l 'vpn!1n �,s n"'''I�A.S nú

a �l",i"',,') ',�'1 I"Q,.,e'Ii"lqtc b:UcaS' com /'as� mãos cheia,s
('�1� ."" -'J é i"""""''1�ri�'''�''.')� �.
p'n"�"'''q

.

-

de não l'etr�oe
del'onoa:

'

P"l.... 1'if"'''iT'''f''':;'''' "1\/1'')(;1_
t,,'nJi: 1<! nE'-lfOCRÀC1\
'por') P'T() c:!TT,VTi;TP �,.. , .fr>-,

eDores' qlll�e, parlam inconvenientemente:
Delegada vai :,apurarJesponsabiUdêides

1íam' e, cbn>lgí-los � 'melhor
fOl:ma posslv:el, '

:- Por outro lado, com

, refe,ência aos menõres que

s� :,omportam de lnane\l;'a
reprovável .nos cinemas da.
cíd,1de, chegando muit�s

dê.es nã,o s6 a import'u
_

nar ·ofensivamen�e ao pu..
�

dor público c.qm gr<lcejos e

piadas írrev.ererites, corno

até distruir as poltrong-g;>
de estabelecimento, cortan

,10-.1,$ com �aníT�ete de g'i,
le1;e a pollda está tomnn·

ti'1. as ne":Flssá'das pro':i
ti"'n:�;r'" fO '!"l1nllyl0 'Js res-

�,

Florian6poli'i, (Quarta·FeiT.a), :!!1 de, Julho de 19S5

A Sra, Lorena Case>1es �e Carvalho, filhos; genro e ne

tos de TITO CARVALHO, muito gratos às ex!cessões de
, ,

'ssar rece'Jià.ps r;@lo falecimento do seu_ q'Jerido espõ:;o,
ai, s::g,'c o ::"'-ô, c:::nvida�n pa:'en�es e amigc)s D8ra a ]'\{i.s

'le ,;: ].)i._, que será rezad'l às 'J noras do diq. 22, qum"ta.
, ;2, IDa Catedral Metropolitana.

BRAS�lEIRO
[' . ,

I'nor :êHl0pO :5

EditBI ôe ronb"ocEcão
,

d'l C:)"TJi<;são ]\{�. .micÍJal
':�'"' 1'''''')�'''_h��h1�''f"J B""'2S�lpiT'(1, e�""'" li'1o .... t!,l1ó::>alis, l�OS

�·,H,,.0 r;f1 T,etr� IIF" d -g �str,t�"�tns. ct:lr'o""g
: �1, :"'H; rI ..... :r);r..'1��Tl'1/ 7\'f.u'lic!_pai p!"'!'P iA�j.'iJ!':"e"n1-�,? t1") (U�
..,� C'r.r"cnte 1'''(5 ,às 2') ",orps '1'1 sede 0.0 PaTUdo, à n:"

';--i�, Scl1!!lidt 42, a �im qe delihprl),rem .s6b':-e o seguinte
'em;

ar --:- e:<;e6lba de dois Delegados e dOi's' Suplentes á
C.in"en�;;'), f:?er;:í"'n.<>l,· cm1"'ocada p:lJ:a os <tas
24 e ,25- di) Hlês em €\lrsq

F1nrj?!'ó1)o1i.�, lU de iuIho de lfJfi5

(Ass,) Fmisto, Lobo Bl'�n __ Presidente em exerdclO,

O' D\retório MuntctpaI do
Partido' Socir} Dtl�oc:niti-

soo'sta daauele munic1uío
e o-t'l,l\l! r.,,"eo:;idente dI'! CI\-

ro f1� P.,.<d."l (l"?'),ie. em m'l"S de V\'read'1res. ,candi
c::mlren�ão re?Üzf->c'';; na noi- Ct<>to da !w'-e"""'j,1'l.cão à Pie-

"
f:f'\ ('lI> �1""""'''. eS'30�11e'll 1':l'1r fe-it:'.ra r>Jl.Fll0ll'l<Jl. ,r:o p'je�-
""l",�l ...... l� .. �� o n"""'e do to ::gle �e_�ealiz;wá no P�
Sr, lvr��"'''!l \ ��t�,,(;� de xhno, mês de outubro.
AgUiar, 'velho p!"Ócer peso

,

,,_._._ --- -

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

BRJl.str.TA, 20 (OE) .- O
P"esidente dq 'R'i):')':!blica,
Mare'}}Jr.l HU�'1f)!'''t('. de

ft,le'lf'a!·. C",.,telo B>"aú'Co, as-

Ae�0�á1.1tir�a, . nomc'lúdo o

Ma 1--, f,/,vi"ldor ()dÔr�y de
A'-w,id<> ';q,?mos, Comandan
te jo Dest'lcamento de Ba
se Aérea de Florianópolis:sinou decreto na pasta da

Visitou.
-

ontem a R,eito"ia.
da Uni.versidade de Santa

Cot"rina wn, c'lmua:nhi.a do
senhor Dietrk11 V-'n Wm1-

g),1fm'lelen. o dr,. Pn'nz Keil,
adido euHn"al da 9""'bRi'l{�-

. da ,Alemanha' no Brasil.

Manteve' contato com o rei

tor em e,iercício, pl�oíéss6!'
Rarmlfe S'lqza e com Q di,

retor dó' Departamento de

Edur.açao e C1.11tum. Dr.
Murilo MartiM da Silva.

r
•

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

�.---_--_. ----,.,----'--,....,._.,_

P.ssoc��cão Com�l'ci'al Está
. '

,do Propn.eiáiws de Im·óvets
-

a lei do Inqu�Ln:to

Alar·tan-
Quanto

A Assocfução Comercial
de F'lorianópolis esti lem·

ção' de letrás de emissão
do Banco Nacional de- Ha-

bra,ndo 'lOS 'proprietários,
lcc<tdores . de imóve!..>, das

ob�'ie-ações decorrentes da
Lei nO, 4,494' de 25 de No-

bitaç'.ão e::t

às Prefeituras
comunicaçã�
dos ,rtluguéis

vigentes'.
Ar�TTp.T"ie

en->h�"" de I 1964. -- T·ei do
, � , I 1 Jr

'-. ' .. ,f:a.lta lie deeJ"I'p'(lã". ,�}, nllúL
4ft '.1''''''"0'''<-' <) 30)'

, 13 - Para-choql!cs: PIl1_
.tado ém ·,cinza. al'uminiza-do.
14'�- .

Fôrro dias' POi-t3,s:
Ém másonlte.
'15 -- Assentos: Forra�os"

com �olas, rev:stidos de

pltst:có vil'yL' , '

-16 - Ta,p'eie: De bbrí-a'
... ,

cha.
.. '17 _' Côres:. Cin,za grafi-:. "cRr'bias". foi a f,(lnlp.3; d'O

�e éom esto"'amento' em d.ts�urs<'l da prnfpC;" .....�" ne-.
'plástkõ vermelho" junino'. nv de Souza, l!': opãr um
Castôr 'com. estofaj:nehto diq."e à ip'n''lrância''.

preto petról:o.
,.

Ai}tes do sr. Dili Che-'
,

18 _: , Trava de direção:: rem fflzer u!':" "'1 'I",,1�""'''a
·

Como €'9.uipame�to. stari': e cottar a fita sm,bó1ica,
dardo para seguran:;a, dó' renort"ral1"-se a !,ltitude

veículo.
Os acess.l..r�ós elimirados

p's,ra ba�a+par o preço no

"TErMOS(!",. poderão ser

adqulrióos em ouálQUfr Re

ve"0P�or v.fii1vs Re1'\ítillt
<:10 Pais e o spu custo é d�
áurov,l.inadam!nte Or$ .....
'12r roO,

São fornecidos 10111 con:..

CAIXA ECONOMICA
DERA!. DE SlL"l',rA

CATARINA·

· AUTOMÓVEL POPULAR
-"TEIMOSO" .-:. F�NANC.:A
M�NTO EM 48 MESES

'

1 - O "TEIMOSO" é um,
automóvel í'abrtcado pela
WOB .para �ser vendido pe�
las Caixas Ej,conôrnIcas Fe
derais a preços populares.

2 - Sua' criação deve-se
a. um .apêlo do Govêruo :Fc "

deral pará as Indilstl':s;
Áutm;nobiUst1càs no septi�'o
de ser fabrícado., um "aat·;)·-·

móv,el 'popular qu� �:Stlves:"
· !'ie; pelo seu' preço;. �o al_
cance da.s classe's '. atual
mént� i��Posslb:llta::l�� :fi
nar. ç:éiràp,.ente de '_'c'Cn1pt.ar

'

um' veiculo' pÍ'ópr:Ó.' :

. 3 - A·Wfllys_Overl'and'foi
1Jrra �'as o-:-im-iras- a, a�'�;, ..

·

der éste ap''là:e id"ll".J'zou
ci ':;'11tO,:n;;'lPl TEIMOSO, ora

ap",psenta�o' em" r:o:s� C

dª!ie.' ;;

l, _ () �õ·��, T�":l��()�{,; ..
,�e" ::'0 &ste ',veíru!o' co"';s'Til,;
.'.:,' -�om fc'os cs .c.úln.no....,�l'l
1-':s 11').eéâ�'ccs. do' Re"1a111t.
0';'��11'V':L r;cebeu 'o nonre
'com que foi á"elida '') Pqu
lé Gordin\ ,'q!le, ". recr�te
m<;�te rodou ,50,000 k'ns na

Pis'a de ,tl�t"rlago<;, em S'

Pf\u1q, inl;-,terrup�',,!ne'1re
esta bf']pc�'r do 25 rf},�J'l'dr\
mun "j,a!,S dtf re.s1:it�1r�cja
numa pro' a, drfi'1 't;)va de
SUáQ otlaJlda eles.. 'a:!" <1.' ln

.•

<:COl'poradas ,ao ''r'EIMOS0''
5 � Economia �e- Opera

d,o.: Ê renorna"1a à eco"'o

,;nia de operacão do' "TEr
Meso:' face' ;'0 fato d'e s�;
bem máis, lóve, o"qÜé taro
Mm melhorou 'seu' arnm-
qtle o vel�'cidade, ,) ..

fi -,-"}\of()+or: Motor de 4

cÚÍTldros' em linha., _4 <;em
POf!,. t�l'.leiro CÓp1 potêriciá
ri!!' 40 IJP,' ci que o tornâ.
ms-11'1 P<lter.te, Em sua.. Cl:!_
tegorla

..

.

7 .....: Tl!"al1sm1ssão: C�lxa
de. ·niuda-rças ·ÚJ 4' 'blar- I

chaS, à' frente' e 1 à '. ré;
seu -'o sincronlzadás a 28.,
311- e ·4a. marchas, ',- ,

fi - Sjstema éiÚrioo; liZ
volts.

9 - Fteiós: H:drál.llicOs
nas 4 rodas. Freio d� mã.Q
m:'Cânico

.
sôbr�;. as

.

'rodas
traseiras, Área de frenagem
619 cm2.
,

16 -- Carroceria: Mono

bloco, de aço. sólida, resis_
tente e não produz ruídos,

11 - Porta-Mala�: Dian

teiro, amplo COn1 200 'dm3 ..

'

12 - Pneu sobressalen�:
Colocado em cotnpãrtimeli_
to próprio; scp,arado, e111·

ba.ixo. do porta-malas', acom
panhado de macac.o e cm._
ve.

judos os Quais
SlOt cP!Dca7os no\)(�o a pou

-

co l'lr-los, }1\1ter�ssadcs" p.er",

FE-,

, Centenas de pessõas'.àc()ri-era�n a iP�aça XV para' {rei' o Renawf T'chnoso
>:.. ..�:

=Mais unl Grupo. Escolar:',--
Catarrnenses confirmam-se

, '. ,-� , ,-

>':s8'ila"',-"'./, ,: :e;;;' 'n"">�:sIN�I��n""'�D'
" "I�����

• !' •

I t �<'- I ' � \ ' L. ---4.t,i'
. ..'

.

. }"",.' i, �. .��
'fm:\ôo dê .viajar e. FIo- RECÉpCAO repre-sentaP,a nas cerlm().

rianópolis, atendendo caiu· nlas,· pelO padre 'Aníbal .Ci-
, ,.' . /

promissos de ordem adrrii- Ar)Ós "0 ato,' a eornit1:va rico; a que�n o reprsàell-
nistrativa, o Governador visitou aS. déPendênciaS ela ;.a;!lLtl do. Governadcr

.
0011-

Celso, Ramos . delegcu ao escola., perdorrend0-!ts 'ém, .

'vidoti 'a, Beompanhá-iU, j1.ll'>:
s�u lfder na Assembléia oompa.nl1ia ae professores . tamcrite eom a diretora' do.

.

Legislativa á' incu:nbência' � au.lnos. '
. grupo escolar, no 'corte da

de (representá-lo na in'J,ugU- A paróquia local esteve fita' simbólica,
taqão do Grupo Escolar da

loc:?,lidade de São João, em

BarrE\ Velha.

.<

no

·-'-tONCURSO' DE QUAD'R:INHAS
I

.' CC;?struido, domo tal!fOS:.
outros pelo, PLAMEG �briu
se à infãnéia escolar' cõm'
três �alas de' aula: em mo
deplas inst�lações.

Celso Abafou �o Govê,l'nQ
Nem êles podem negar
Suas, O,bras não serão paradàl:í,
Vem IVO pra cont1Í:luar t'

O Hino 1\T<l.Ci('�<>l P"h-t'l

as �olel1idádés' da' manhã
do último sábado, o;-,ivindo
s�; pm ség{iida, um pro
g;ama, coristante de daola·

raci5es; cu�murldo por aluo ,

no� 'do estabeled.m�r.to.

L.C.A.

DJSCURSOS PAULlJ� :PúBLIO

,

"Ahl!'ir escólas
A opDsicão baiXou n�' ,pÍaro e no t,e"'rello. O',seu

.

lema é o ataque ))�ssoal, raso, �omo, aquêles pássaros
negros do· filu;te Hiíchock.

'.

Indagal!l. ou melhor', e.stãQ cdartcJo �iiuaçõe8 . que
se fõr necéssáno, serão' explif:adas:

.'mfíceis ·serão as e:!(pHéações dos agressores, que
do zero, p",ssaram aos cargos pólpudos, é do 'passo de
infantaria, passaram ao cano, zero Km. por sinal.

Definitivamen'te', a oppsi«:::io, .
'com telhado de vi·

-dro, 'não pode - e mesmo não d'eve -. jogar pedras
em telhad'os,_ sólidos.

é fechar

d;t meta el1<;i.no uáb1i.co
jorn'l11sta P�'-iP,lp'C; p�,,(ip' e

os denutlldos Jota Gonçal
ves, P:'Iu1o RQ"ha Fnia e

Ivo Si.lyei"a, . F"'l ,,�n"t,p,n

t,e ,1<>;:; nalavras de t.odos $.1.

exaltação ao nrograma es

colJl.r que torn..,u S<>,.,ta
C:H"r1na um Est"'do 'dife
ren<p. de """,it"S n1}.t'ras uni
d<>"es. fe"'e.,."t;�T.'.S, " '" 1 'i

nl'i."),-ici.,de que se concede
à w1ncR'.'Ã/::1., !l."'" t,ongs os

de
_

'alcance do go··

xxx

Não desejam os oposicioui.stas, que o g'oveJ'lladol'
inaugure, àS su.as rel!lizações no interi.or. Para �les, só

porque estamQs ém 'cam:p8JÜIa o .góverllador deve fi�
car e� casa.

"';: .

, Evidcnt.;me�te, os,.mét"oos dêste govêrno peso
sedista, são diferentes. A UDN, 'na.s poucas vêzes que
ocqpou .0 p�d�r no Estlldo, oUlmdo ia áo iitterior,
mault'urava, PED�AS FTIl't'DAMENTAIS, Por isso, Co·

.J'
'

"
-<;r:

(

. ,
ram d�rrotadQs "p.elo 'povo.; .

.

(} Governadól' Celso Ramos

prometêra -,' �ein :.elÍil·ega;1�á
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