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corno se portaram as Ma

rinhas Me.n:ante e Mílit�tr

durante li grande guerra,
ressalta o heroísmo e a

bravura, dos nossos homens

do mar, muitos deles sa

crificados em defesa' da

:pátria.

homenageia e reverencia a

memória dos marinheiros
. orasüeíros mertos na. lia,.
Guerra.

Publicamos hoje as 110,,

sa sexta págína, mepsa-
-

gem, ·dlr1gido., aos catarí-
nsnses pe lo 'Exnlo. Sr, Al
m.rante P..ureo Dantas Tor

res, em que -o eminente

Oficial-general da Armada

(QUIN'l'á-FEIRA) - 22 DE JULlIO DE 1�65 - ANO 51 - N.o li).209Eln sua mensagenl,. o

Comandante do Quinto
Distrito Nav�,l, descrevendo

FLORIANóPOLIS -Edlção de hoje 8 jJiigi.nas 1'$ 50

,.

D r R E TO R G .E R E N T:E - Domingn\l F�ru:mdes de Aquino
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Reunido ontem
,

.,

,. . .....

,de Costa e Silva semfundementoSubstitu;eão
.' '..,,'. '

�
,

.

I

RIO, 2� (OE) Em
reuníão do Alto Comando
Milita r, programada para
esta, manhã foi' examinada

'L
.

.

I

a lista (.le promoções de.
r

04. )DI_S tasgeneraís que será divulga-
. ,., ,

.

'

.

da no próximo dia 25.
Fonte do Ministério da '

Guerra desmentiu noticín, I
�e!��:d: �H:la!�r�a n�:r�:��� _amp io p,ro9 riama
tuido pejo genera! Marné-

."

de, A notícia fqi classifica- - Nem tudo será traba- "Nuit de Long Champs";
ela como perda de tempo, lho .. A agenda da 6'" Con- ba1':.'Íuete de encerramento,
tinta e papel venção" ,N.>J.cion,'11 do Co- apresentando desfile ete

rn�\l'cio Lojista, a realizar- modas e maiôs: Além dis-
Per outro lado se encon- se '13 Guanabara, de 5 a 50, passeios de ônibus pela

trarn na Guanabara os CO' 11 Ô� 'setembro próximo, cichde· e até Petrópolis,
mandantes da. décima prí- deixou [algum ,!empo para com visita AO Museu Irn
meíra regtào militar; .e os dívertímentos dos par- períal, reservados [1,.<' Se
i.ona rcgtão, com o que ticipan(,cii vindos de todos nhoras dos convencionais,
partãoiparam da reun$ão, OS 1JQ;')i(1� elo P::lÍ3, decla- Será mantido um servir-o

. "'0 Alto êomá'ndo do Exér-' )'.1'11 ." l'l'.11)1·e".1S·<t o !"r. G..... _ d t
. ' ,,... ,-". - ,,- .e Ul'lsmo oTgamzaC\o pa'

cite, outrcs chefes milita- rn,l[;o Ferreh'a, díretor-so-
.
ra dar oportunidade' aos

res de outros Eó,ta. 'los via- cial do Clube de Díretoresr - '" -, __ participantes de conhece-
[aram 'à noite paà(",�a COJU ',LOJi!itas_ '. do Rio de Janei- );em as atrações do IUo,
destino ao 1\,10, 'C0m o lU0S ró, promotor do conclave, como .praias, teatros, ópe-

• �1.Q objetive, Informal! O· Sr, Geraldo 1'8., balet , recantos hístõrí-. �..'

.:
o ,g;él.;:e-r_91 All1(l\.ur�' Krl�e.l.. F:.'.?r".'l'ifa... ','1,'1,'<', :i}.l) D natro- 1 r"�, s"'QJ A. _

- �, ''')�" - y. CPS. e- O<'l;R:'1S c.� ülV.· ;'.'. ,

.' l 't<;V.,.1\i.�l'��en1& ii.:-. '�,tt>;..:i:,'_; ,,_. "};Ú' 'da b:61),'i;rl'<�9, b\liV�' -Oí\;;,·0:8'·. d"-'&t.�\C111€ii sücilüs
bem como o general ,Jus- r-á rnh seguinte" pr;n,�ip@is estão sendo -estuéados,
tíno .Alves Bastos qUf' se acontecimentos: recepção O diretor do CDL cario-
encontra na Guanabara, em P!:l.lácto pelo GOV"TI'la- t bé d' L,. ea. al1'J, 111 lsse C011 ar a
Informou-se que. n.gcúla dor do Estado' corrida no 6" Conven(:50 Naciol'ull com

da re,tJnião C0l1.st0U das JOG..ke'.! CIUb' Brasilel'ro '

b
- '"

·1�. "',lbf,i,. a cUJa on1GflO ",(lS' , .. "

::..-----'-�.--".--==-_.-,.'--'-�=-:--'-'------ res organiz;.JI:;ões comcreiais

�'BarnabêsO Arg'en1lJnos e_::dú�._�l:.:::��ue
'Ameaçam Greve

próximas promoções dos
quadros d� oficiais-gene-

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

raís do exército, meios com dade e. estrutura geral dó

exército, e outros assuntos
ele ímportancía. pára
nístérío da Guerra.

o Ivli
'; /' "

,

'Mais escolas para educar o povo
1)lementa�'es sôbre inativí-

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

,de todo o país terão
social no Rio

permitirão visitas' aos .seus

estapelecímentos e mostra

rão, em detalhes, as técní-.
cas de seu funcionamento.

manência na Guanabara,
Convém lembrar, mnís uma

vez, que aprender 6 pro
gre iir e o grande encontro
de setembro vai ser realí
zado sob fi Inspíracâo do
"slogan": Aprender, eusí-

- nar e melhorar",

r /'

E concluiu:
.- Com. tantos atrativos,

os convencionais poderão
bem aproveitar sua per-

Marte . Sen1Sinar�=
de Vida

..

?{\'SSADEl'í/�", �.l (OE) -- ��m1 declarou 'íJl\�l lião Ia
.. '0-' .x\�p;:i�:e'i� -4.' e(1Jii�üIêt?t' 'ne-

_

i.1t�·õ 'rV�L1dij�', sínnis d(� V1-

. 'jê��.:,smvlcl
'

,df'l .9éii�r�:têr��i�.·-d'j: 'p3üüiál' o\�
.

vegetal nas

das .'f0-:tôgràfias d8' praneta:' .' fotos.· já .analizadas, (:'

Marte por êlc obUela.· acrescentou: jn.mais so-

A transmis"fio 'dessas 1'0, !'lhamos nos aprmümar o

tog rafÜ1i"- E01';i enceri-uda sufi:>iel1:e ele 'rvbr1.c. para
no s.ãoa'do. Etiquar,to, i"lso, dBSCo.b:l'i'r se ali existe vi,
o éhef€ da c}QJei'iência dá da.'
Marincr 4 sr, lJum-;he Naut-

,I ,

Vl'fllOS acima doi'; --3:,pectos lÍQ, r.ruP�· Es�ol�r 'ú�augurado n�� ,nu,', de semana
lJclo s�.m.or CelS.) Raró<'s, n;l lo('..alidade de Ban;a: !lo Sul, no noite'do Esta�Jo. '0

.

ritmo de �tiví.darkt" !íQ- GQVPt'110 não pár.a. Mais escolas �stão sendo' CÓll&truidà�,
,

outras Wciadas e nmHas já c�ncll1idas U esp�ra .

.de �üguração. "

P�ra, 'dtlsespêro
da opo"lição ltAIVETA e para ..desencallto d1l8· que llãj) acreditavam no sucesso, da

, adminintraçl0 pessedista., aí está ma.is un�a }ir(l_va .�o dilJamismo do Govêmo Cebio
"R,a,mos, Com pr9�idêticias .como a de �ollstrllç.ão de 'no'V:!s salás de, ama, Santa
Catarin't pôde voltai' à liderança do' ensino' primário em nosso país. Com IVO
SILVEIRA no GO'l'êrno, continuarenlo'S a lnantel' e;;sa li(lel'ança, motivo do lnáis

justo .orgulho .par� os ça�al'Íl1CJ1Sv.'Ci!

Disco Voador --,--------,

BUENOS AIRES', 21 (Cm �oõcs junto ao Oovérnl). 11(>

.sentido d� que pa.gue i>tm;
Os gervl'dôl'es público. da vencimentos aJrusaclcs, Ca-

. Argentlnar, resolVEram l'ea- 80 não -CC1'B.;_ga 111
•

hoje uma
lizar hoje � tarde, passea' :re.sposta 'a:t']rmativu, os
ta monstro, pelas ruas cell "barl1abés" argcl1til10S clc�
irais de Buenos Aires, para

.

cretarão greve gE'r�d cc 24
refe-rçar suas l'r;ivindica horas,

Rote-fro--�

Tamhém nu

It;;I;';' .,'.�{.ua
BARI, (Itália) - 21 (OE)

.

._ A Polícia desta cidade ij:
italiana informou que vá- �l

1'10.3 pessoas avistal'am
'

à

noite passada, um objeto
vm\dor não identificaJo.
O referido objeto era

alaranjae).o c se d,}slocava
. a grande yclOcldi:tüe,

.

J'1.lgl",unas testanunhas
men:clonaram que o possí-
"vcl disco-yoador' emitia

fülgores vermelhos,. mas

nã� cliegaram á precIsar a

sua altitude,

loyola Integfa.�e na Campanha
. ".: 1.\� �., ':.:-

.

•

\ .

Marcado novo

da· Caravana da Vitória
·1

confir-Alguns policia'is
maram a aparição.

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

cino. Nos ruas '30 e 31 vi

sitará' os m\lnicípios de

Pe�ha, Piçarras, Luiz AI·

ves, Nav-egHntt!s, Gamboriu,
,I!J:-:otn· e 'ttajãi:

A comissão encarregada
'de organizar os .roteiros
de visitas do candidato Ivo

Eil'/eira ao interior do' Es

tado, marCOU en�ontro' da

Caravana da' Vitórh com

a população de 111ur..icípios
do ,vale 'd� HaJa!, a pàrtir.

. .
.

dd próximo dia 26.

Maure'! Repe'te
. Castelo

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

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

(EI
.

reso(v� . adiar conferência
,.------

R.IO, 21 (OE) - Discur
sando na Federação das

Industrias ela Guanabara e

Centro Industrial dO Rio
de Janeiro, o presidente do

'.Consêlho Naclonal do Pel-'
tróleo, marechal Emilio

lIi�",ul'ei Filho, disse q1,lC

aquele órgão não poderia
Gontraliar o sentido que o

presidente Castelo Branco

imprimiu ao gO'lêrno enl

garr-tntir a iniciativa priva
da cooperando para o de·
senvolvimento do pais, O flagmnte fha. o UlOD1Cnto en, que o deputado federal
O presidente, do CNP 1'e- Lauro Carneiro dr LOY9Ia, da UDN, sob, as vistas dos

petiu palavras proferidas deputados esíadm!is Jota Gonçalvd e Dib Chcrem, aeio

pe!o m a r e c 11 a I Caste10 nava a chave de ]jgação da encr;;ia· clétri<;a. da localidade
'O

-

B 1 H " de Barra (l,O Sul. Na ocasião, o �x·Pre.sidcllte do Dirctó-""ranco em ,e o 0" �zonce

q;l:2!1do o chefe do govêrno 'rio Municipal fia 'l.'DN joimillell!'? :i.ntcg:.rou,se na camp<l'
di�2e que· sómente uma nha eleitoral de IVO SU,vEIDA, fazellflo incisivo pro,
1'(10.1 harmonia entre em- nunciamel1to' p'olític.o em favor do candidato' pcssedista e

.

.

.

pregados e empregadores, .
concitando aos seus amigos e cotrelig'iollál'ios a form.a-

e que cada qual empregue I rem frente 'Ónica' ao lado -de IVO SlLVElHA. a fim de
sua tarefa, tôdos unidos que Santa. Catarina possa COl1tilll1ar usufruindo os bCllC'
em trabalho comulil de fícios :de uma administração atuantc c dinâmica, nos

grandeza nacional, permi· moldes da do senhor Celso· Ramos, que está i)l'ojetaudCl
tir?, a1_cançar sua ideal o nosso Estado como J1)oclêlo entre as dcm::tis Unidades
tr::motlilid"de 81Ú que tôdos ela Fedemção. Com a integração de Curneiro de IJuyola,

enobreoidos pe- que abl'e g]'an� dissidência nas hostes u�l'l1istas do

por Te- .: te;. do Esiado;';P'r .. ;, ,;, 'e��t,raiorll.in.idà' 'Üól'ia de
,

: �,naqtúll;i :regi;\o.
'

Em todos os munkfvios
m'éncion"1dos, . o candidato
sitnri.cionista

.

ao goYêl'l'lo
do Estado enti'ará em con

tacto com seus habitan
tes, ,levando a sua men�a
gem de confianoa no pros

seg:'imento_ .

do ,desenv?lvi
mento Que vem alcanç':m
do �"nta. Catarina com a

ad'l'Y\inistraçã.o Celso R:;i:
mos,

WASHINGTON, 21 (OE)

- O G::onselho da Organi
zação elos Estados Ameri
'canos, adiou a segunda
Cónferêncüi. Extr�ordinária
Interame:ric>ina, que deve
ria ter lugar no Rio de Ja
neiro., a partir de 4 de

agõstQ próximo, Tal adia-'
1}1�nto, fqi aprovado por
maioria de 14 votos em

favor, contia 5 contra, O
Brasil' se absteve de vo
tar,

ASSiM é aue, o osnutado

. Ivo Rilvei'"a ao regreSS'lr

do Alto V?le vlsih>rá na

pr""ô"",a SP.1?"11l1''l.<J feira as

C'ln"des rlp. TiillP.<I.S, PÔl.'to

Bel') e Itr-np,ma, No. dia 27

eshr::) p,m Canel,..,1-l'�.. São

João Batista e Major Ger-

TURISMO Rosa pronunciará impor
tante palestra' sôbre a

implantação do turismo,
tendo, como local o a�lllitó
rio da' CODEC.

MunicipalA Preféitura
está interessaaa em p1'o
movçr a impifintaçàd, em

bases econônucas e defi
nitIvas .. da k1.lUstria do tu'
l'ismo.

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

ANIMAIS A SOLTA

o projeto, por iniciaLiva
da CODEC, 'Já foi elaborado

. e as �medidas iniciais para
sua concretização já foram
tomadas.
O Prefeito Vieira da Ro

.sa, -atenúo ao problema,'
vem dispensando o máximo
de seus esforços para que
o turismo não sôÚ'a mais

solução de continuidade,

Hoje, às ... 16,30
Q .P r.e teh o', da,

CIDADE DA GUA'i'EMA
LA, 21 (OE) - O Chance-

A Pl'efeitul'J. Municipal
de Florianópolis 111lClOU 110

bairro do Estr:eito, o servi

ço de apreens$,o de ani
mais à sôlta.

Os animf�s que forem

recolhidos serão deposita
dos em curral da MUl1ici

pali ,.ude e s_ua retirada só
será feita, após pagamento'
de multa na tesourar'a df'\
Prefeitura Ivlunicipal.

:Fublkam;ü8 hoje à n08�

, I

ler Alberto Aliardi da

Guatemala, declarou que
seu país está dispôsto a

(I TEMPO (Meteorológico)
Síntl'se d o Boletim Geometeoroiógioo de A. SEIXAS'
NETTO v:Ulda até às 23,18 hs. do. dia 2:! de. julhp l;ie 1965 assistir a. reunião da Orga

nização dos Esta.dos Ame
ricanos no Rio, 1'11.QS vo

tou em favOl' do aCuamen
tq da reuniLi,o, pois 2.ssirp. o

decidu {t. 1 laio 'ia dos' pa - ..

Si;:13 'da América Ce1tl'al,

FRENTE FRIA: Negativo; PR,ESSÃO ATMOSFÉRICA
MÉDIA; J029.1 milibares; TEMPERATUR.A Mlf:DIA: 14,9°

Centigrados; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 8'7,1%;
?'LTJVIOS[DADE' 25 ,�:.lllS: Neg�dyo '-- 12,,''i. mm:s: Negn-..... -' .

, < :-
. S1il:uttts. :.:... T:,mipo r,;:récl1o": Estavel-

c o,' J_ ,,- ..
'

•.

'"
\.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



C·,""
�, ..;

. otn elso:
Santa Catarina.após 'de-

· cênío de quase completo
abandono. iniciou. com o

Govêrno Celso Ramos, no_
vá fase' de progresso: Tudo
--.-------

·

PANDORGAS ESTÃO

CAUSANDO PREJUízOS

.,
.

RÉNAUT 'EEIj\lOSD .
, IFAZ Sl:CE8SQ"

Continua a despertar �,rande interesse a

de carros populares pm nossa Capital,
ciados pela CaLxa Econômica Federal.

"

venda

finan·

Auxiliar - Contabilidade
,:\liTOMOVEL POPÚLAR
"TI'�IMOSQ"

Esse tipo de carro pl)llu1ar é financiau('
48 meses.

por

•

A Cah:a Econômica Federal está publicando
na imprensa, os editais respectivos.

--------- -'

23,7J

Pode-se. citar com exem

plo os. bolsistas de agrono
mia e' veterínáría que estu-

.

dam atualmente em Pelo

tas,no Rio Grande do Sul.

Quando formados, esses es

tudantes, retornarão aSan
ta Catarina e irão aplicar
seus conhecimentos cientí
ficos na 'lavoura e na pe_

rogress
ii,sr: plano de. rormaeão
de técnicos em outros Esta

dos ��epfesenta perspectivas
ele desenvolvimento para
Santa, Catarina, uma vêz

que efetua a modificação
da ínrra-estrutura econô_
mica do Estado, corrtgrndo
as falhas nela existentes.

Informou, ainda, o Prof.

, Theobaâdo Jamlr:1.11á, que
"

se encontra em fase de

Ninguém desconhece q.ue ínstalação a Escola de A

nosso Estado a demanda, gronórnía, de Santa' oata-,
de técnicos se faz sentir', rína, na cidade serraria de
a olhos vistos, e, o govêrno Lajes,
tem porcurado címínutr Isso. como

: já devem ter
essa demanda com a con- notado os leitores, nos leva

a crer no grande .tuturo

da terra Barriga-Verde.
Foram os homens que

compõem o atual .govêrno
que nos trouxeram
fase de progresso
certo. serão êles

nova

e, por

que no

futuro ainda estarão man

tendo o Estado de Santa

Catarina nêsse sadio de

senvolvimento e hem es

tar social.

Florianópolis, 20 de julho
de 1965

ANTONIO CARLOS BORN

MAFRA

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

sempre mais. E' r._OS'50 '::1-

tere.ss.n qu� L,,�ics sa�banl

o suficiepte par:'. n:[::, tcr_
mcs 'uma platc':[( c:'�,t. ,(1;1�

pac1a vê l1Un1:l «JL'a ('(I[}' J

Oito e Meio.
Sinto muito (,,10 o arU�o

sôbre a rl'ític<) ::1' Oito' e

Meio t.en'J",. :;]���rj un; pau

p,·lH:lf.i
tOl'�r

dá para ler, o que não a":

conteceu com um artigo do

dia l� Que tinha uma par

te ínr.legivel.
São coisas qU0 ;'ltsliz_

mente acontecem � as

quais 'não nos 'cábem cul

pa,
Com exceção dêste ühl1e.

o panorama etnematcarárí
,

co em nossa canital (.; .110(

rivs l e inailt"c;.�,VcJ E."le

dia S:'l' pior. Tiv��n,o� d·')js

fJmiOs ele cla.'O'Ej. '. Uln 'I ,)ll

4 ar�'Qveitávpj3 eHl a�:�u:!!'

Para o f1.Cll':,)

ra coluna n1G�::': pClr

- ,
.

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

Jorge H,l.;erto Huchl.",..

81guma coisq l!,rr:l()J P.tu:,1

1'1Q111'- "'nol' o /. C 'Jl')t' 'Ll
_ " _ t "._ , _.. -

. � I ' . .

gar pa{oa �e :lSS:'SlLf' lJ�ns

f!lnl'''}; e porc<uê nií.o d;48�'

ta'mbém el;l matéria de ..:i

nem8.,s.

ECOPLAN·. "Maravilhas da Técni'ca e da Cultura"
(Continuaç�o )

Economia e Planejamento Ltda ..
XLII

- c. r.e. p. 18 �

Arnaldo S. Thiago Neto

'j

Processos de 'financiamento. Projetos EconômiCos.' PIa,

nejamento Econômico. Pel'�cias Econômicas-.Financeiras.
Procuradoria, Legislação Fiscal.'

Domingo,' dia '-4 'de abyiJ
dormimos até tarde, acor

dando quase na hora do ai

moço. Como era bom dor_
miquos' debaixo ((tê. um a

colchoado dallW2lés, ao sa

bor do barulhe) fell'luidável

Horário: das 14:00 às 18:00 hora�

Rln. 'Jerônimo
.'

Coelho 325 _ C6�j. 108 _ Cx. Pó�tal 659
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

do mar! Para a tarde ha

viamos programado um p�s
seio ao "j ardim de Kenke_
nhof" cUja inauguraçã'o ti

nha sido a: 1 de .abnl Não

podem imaginar que ma

ravilha! O jard!':'} de Ren

kenhof é uni. lugar onde

se faz a culti,lra' dai> tuli_
·pas, ocupando" vl'\�La regi
ão com as Dlais jni'i'lJáv8;�

culturas de tulfpss. j orlo

rodeado de lages, CJlli pe_
quenas pontÊs. t�:de, ;s:o

Clube Doze de Agosto
'MES DE JULHO

IDia 1/8 _ ENCONTRO. DOS BRONTINHOS � Apresenta,
ç;ão da nova Rainha do Clube _. Jnício às 21 h;ras.
Dia 8/3 -.CHÚ11RAscq DE ANIVERSA'RIO NA NOVA
SEDE.
Dia 12/8 _ JAl\T'fAR DE CONFR/tTER..·r-nZAçAO
Dia 14/8 - BAILE DE ANIVERS,\RIO _ {Dicio às 23 ho,
raso

SEDE BAI...NF.ARIA

VENDE-SE
·

"OBSERVAÇÃO
Para as fer;tas dos d.ia5 14/8 'e 21/8 _ Reservas de mesas

na Secret'1ria do Clube (NOVA SEDE).
As inscrições para o baile de Ani'JerSário elas'Debutantes
terminará impreterivelmente no dia 31 de julho,
Listas para o Churrasco e Jantar de Confraternização Ü,lS
cric:ão na Sectetarh (Nova Séde) e Bar do Clube,

Uma pequena LOJA no

ceni'ro e uma casa de·MA-
.

DElRA.

Tratar à rua Conselheiro

Mafra, 91.

-- ,-'-�--� -----

f�HOCOl:�JE SUPERIOR IErO-:; ... _I ii[i} ,,�.�:.�::���:;ij

:'É:�:�Glt1kt��
'li".;;�=·�=-��:·�- ":;')lÕf(��"

. .

imerso em bosques com ce

nários poeticamente elivi

nos.
. Existem canteiros de tu

.•

lipas " extensos, ao ar livre
e viveiros df tulipEi Cjl;$ as

sdnlbralll a" qual:"JiTef nl·r
tal. As tulipas, n�c;t':t ('},lN'a
estão' tôdas aoertas, com

as ,suas pétalas estupendas
,umas v'ó'rmelhfis, outras a_
marelas, exisEndo' até ne

gras, rajadas, roseas. br�l
cas, das mais variadas cô
réS. Junto do jardim, com_
pletando esta cena holan-
desa tão n�"tural, existe
uma lnfinid.Ett!e de moinho�
a giNr"m f;!)!1stantemenk
Nos lagos , os cisnes a de�
lizaren:, <13,') ao ambiente
a mais en�antadora bele
).;a. corn as suas cl\::-es, al_
gum: Hl[\�!1adüs. outros' al
,"os CÚnLO a neve.

F'é,i U 111 dos p!lsseios
mais encantadore� que fi
'lemos e que soube colo:::11'
(l Holanda. li'� I'.C�SO concEi

1'0, c'·me um eloe;. países
mais. belos c!€fl fi Europa
!menc:a.

A :loite \ "11t8l110S para o

hotel. e desc�il').ca!'10s des_
ta caminhada fantistica pe
10 jàrclim d 3 K[tlJ�C'::Jhof.
Tiramos SLIDES, '''r:1lÍdá

veis, :iá re'V,:la6Js e f:lma

mos ,t.oclas e<;,::;,; ma r8. v.il 11as

para Cil�e VO,�C�:3 l-,o::�::)1'I'J \'('1'

como 'fudo' i�·to (' (.'l1r:H1�3

dor.
O 'recorte {ilh) lhes Dl'1.'l

do (:efere-se o ll"'i<;sivista
a um ;'ecort(> tirado de re

vista holanc€sa, most,rando
tufos cte tulipas vt'rmelhas
e amarelas), é uma das ce_
nas que se podem apreciar
neste Kenkenhof maravi- '

lhoso. Os cantei�os de tuli-:
pas, espaLhados pelo jar_,
clim topo, têm' o aspecto,
deS'�as tullipas vermelhas

que ai se vêm. E' belo, não
acham?
Na segunda feira, às .. _

7,30· hor;:ts, -já estávamos
- descendo pata tom.armos o

pequeno aJ'moço. As oito
\ horas, já partiamos, le ô
, nibus, para a p2quena ci
dade de Eindh{'ve!i., cidade
tôda pertencente a esta i
mensa indústl';.E. 110Iar:del'!a

que é a Philips S.S. A. As
11 horas, após 3 horas de

,�; viagem,
.

lá chegávamos
; j nós. naqueJ� mundo de fá
i1 bricas, ocupando uma cida

f: de por inteiro. A recepçã,Q
f: que, lá tivemos foi d,lS

maiS enrpolgà,ntes.
Desdé . .a hora da Uchegªd�

" li.e",�,,:,,': 1( .;, "L; ,',,'. ,�,- ",,' . ,:', �

um gostoso r:tl'é com h;,�fll

tos, até a ieX'l do 8.111.1(;\,0
ficames instaLcl.':·3 iH :11 :'.11

clitório que 111::: :.� 11 :.' j)arc

cia uma sab. 'c", mf,.,gka,
pois as cais?;; i::nl [qHl'(�_
.cendo, sahl\J" r1').; 1'1 r,d<:3

como QU2 Pl�l J�2;C:'>�?:1�eqte
tudo 'comandad,) pu ('IJ!l

tl'Ql�s r('n10�o� (,:lt'trúnleCls
c1ando ,uma, il11;:J:-,;�:;ã'J for-

midavel. ;,
Ai

.

fic:J"nos ',ruàsC c1uas

horas" as qual:;> não senti
mcs' pas"ú, f".171'1.rlo tôcla a

hiotória das ipci-ú,�tria'l Phi

lips, desde Ull�'1. p::,quena

ofiç1nazinha, até a indús-
tria çl!:'tl'ôlli.ca formidável

que hoje ela constitui. Du_
rante a explanaçd:o, foram

nos apresentadOS todos às

n:!Odelos. por ordem crono

!ogica ele surgim6ntõ, de

aparelhos destinados a re

produzirem o som, desde. o

fonó.gtafo cl2 Edison, até o

som est.ereofônico mais q
pfrfeiqoado e moderno que

atnalrnm.1te a Philips pro
Juz.

E'. imp:-ess!onantr.
. 2volução forll:d{it'c'-l ,'a 'lr.

,crôni·ca, nêstes úl,!mos df'

""'nios.

Cllot'arar:� l'.�� par? 0'1-

vir. naq-nele f p:-lJ�6ri') fJn

tústico, mú.s:cas adrr:lráveis

que no esterpo�ônic), espa
lhaelo per t.odo o ambiente
da-nos a impressão de es-'
t.nl'ruos den1'o 'a (ql'�S

L·J.· A sf::nl'�' -") ;'�'� sho'v
.. ,.., -'���"'··s('l '_!!n

seu Sl1rginF 11 lo u ,c os dias

atuais. com explanação
detalhada de todà. o seu

meca.nismo. E'. espantoso.
vermos cpmo um circuito
eletrônico tão simples , po
de transmitir a imagem
perfeita ,e o som!
O almoço fOi_nos afere:'

cido pela diretoria, no res

taurante
.

da ,Philips, con

tando eom a presença de
3 estagiáriOS brasileiros

que atualmente fazem está

gios aqui. ApóS' o almoço
percorremos todos os gal
pões, moderníssimos, 'desti
nadai à produção da tele_
visão, acompanhando

.

to
elos os, detalhes da fabrica

'ção, desde a fabricação do
tubo de vidro, até a mon

tagem do conjunto todo.
No final da visita, fomos
conduzidos a· um 'salão on

de se localiza uma expo"

mas tMa a Eurot;:Ja como

\tf1�lC S �:q...�:·ec�:::tõo .. eom. to
des C" �v'n:1,1f0i holandeses

.pl'i·"('�:-:l:'·'l� r�te Pl.ll:)p�. (;S�
l)f1 i v.: 8 _-

(:- /"'j:� �,cdo ,I) C:J":'

A, 'PU1'ps
E'ln \'úriqs

inr.;'C!;ive o

r··'�"f. :télmb�m,
o L1 t�·os paisE.s,
DrÇl.sil.

Só ná Holanda oispêé' cie

40 000 operárips, sendo que:
DO' mundo todo pcs:mem
cérca de 250.0GO OjJ:l'úrícs.
,,:,,:,;c!o WW no mundo tOdo

'lOSSUf'm cerca de 250,OQO
operários. E' u!na verela

dêira cidade; bastante );>o_
pulos], !
Chegamos ao ho.tel

retôrno, para o jantar à:

7,30 ho..>:as da noite

Terça' feira, continuando
nosso programa. dp visitas

por êste pequeniu;, pais
saim·os, às 8 da manhã, dil

ônibus,
.

rumo :i .:idade
.

de

Hergekl" onde s,e
,
situam

as' instalaçõe.s· das Fabr'('as
Stork & Co. S.A. As 11/)0

f

/)confecimentos 5fociais
�I �----L-oc..-

"SANTACATARINA COUNTRY CLUB"
I
I
I·

VAI HOMENAGEAR. SEUS ASSOCIADO'S

A presença de Elizete

Cardoso, de um dos mais

famosos colunistas sociais

do Brasil, velas íluminan

do o ambiente e garções de

festa marcada para o dia

librê, farão o cenário . de

3 de setembro, nos salões
do Querência Palace, otere

cida esclusivamente aos

SOClOS do "Santacatarina

Country Club".

-:-:- -:--:-

que o atual. governo re�. varn o desenvolvimento ela
zou ou está realizando roí: econnomia catarmense mas,
planejado com espirita de também, com o objeÚvo de
não só solucionar os pro- assegurar o continuidade
blemas que _!:!strangula- progressista desta mesma

"economía Os planos do a

tual govêrno quando ídea
,

lizados vizavam,' além de

resolver os problemas que
estavam a exigir -solução
imediata, evitar, por longo
espaço' de tempo, que esses

mesmos problemas tornas

sem a atormentar a admi

nístração pública.
É sabido, que para man

ter jse progressiva uma eco

nomia, eleve-se elevar os

níveis de produtivi.lade. cessão das referidas bolsas.

aprimorando-se as técnicas Não tem 1){)t.l1Jac10 estor-
As linhas' da iluminação pública e as das ins- ele' produção.

"

dA'-

- ces o secretàno a gn
talacõcs telefônicas c também as 'antênas de .

.
-

CINE RONDA• cultura, Dr. Antônio Píchet- )

Televisão, vêm, últirnamente sofrendo gtandes O
-

t f' t 1
.

.

.

'� .

ra, nua Em rei o ou ;1':1 ti. no sentido. ele asssegu-
estragos, merecendo por isso mesmo, energí.. coisa, o govêrno do Estado, rar aos bolsistas a assís- 'Pelo menos no dia em

ca repreensão policial.
.

. senão criar mecanlsrnos tênc.a CIO govêrno, o que que estou escrevendo êste
Quando se passa 'por qualquer das ruas pra.·· que possam operar a mu

, vem cornorovar sua auten- artigo encontra-se aQ�li em

ças da Cidade, vê-se penduradas nos fios, pe- dança do . processo . eccno-
,.

ticielac\e à frente daquela Fpolis o 'colega Emanuel.
dacos de barbante, nandõrgas . de . toda a es- mico, estabelecendo, . dessa passa ta. Em conversa que mantive
pé�.ie e tiras de panos, que têm provocado. quei- forma, bem estar social 'Conforme opinião dó com ele tive sua palavra
ma de fusíveis e outros danos de importância'. para o povo cataríne nse e, PrcL 'I'heobaldo Jamundá .. r'e que continuaria a, eGI::;
Ainda ontem, uma rua inteira ficou ás escuras garantindo o ruturo das no- borar ,'c-o. eíne ronda envi

devido a um circuito provocado por uma V,an.· vas gerações. Prova disso - ---'---_. ànelo arejES,'; lá ele ·P. Ali"
dórga que se envolvera nos fios da luz. pública. esta no fato. do govamo gre.'
Si não houver uma medida de repressão a es-. custear a formação de téc Estamos apresentando a.
se abuso, estaremos .mal.

'

nícos catarinense em ou- gora art.ígcs de colegas da

tros Estados, com o com- qui da c.llia!:le que. ··�c ;inle_ ano em' conjunto não P'�_

pi-omisso daqueles de utili_ ressam par cinema 'CU']1 Cl.

zar seus cOl1hecirl.lent,c:s. por corm(GIIX'.1t QUt!OUE� llPt finalidade ele ecl'1_)áy�cl;r .. deI

um cl2'tcrmiria.tJo ·tempo. em
.

1i{(I'.Ávl' 85 P(w(1<; -e da" c..pQl.'luni.lia
Santa Catarina. p� !icndlL. I,. ""nu, ,,' ii de a êstes d� apren:'if')'(';ll aspectos.#

ADMITIMOS FUNCIONÁRIO (A) QUE TENHA

PRÁTICA' DE SERVIÇO .DE r::ONTABILJDAD'S E

QUE SEJA DATILóGRAFO (A) SALÃRI') A

COMBINAR - TRATAR SUL AMERICA TERI..�ES

TRES HUA ARCIPRESTE pAIVA N° 15 - l°

ANDAR _ FPOLIS

tria, p"camos
I

abismados

com a, ·,;elor:iclacle dos pro

dut.os e com a per Ieição da.

técnica Que êles possuem
com aplicação em. quase. tô

d�s' as j�ústrias lmagma_,
vejs, ('cmo, também, na :�

gric:lltura.
Visitamos, também, a co

operativa da: phillps' deste
nada aos' 'emprega'dos, on-' Também foram VIstos

c1e",se ven!1em tàdo�' os pro 'jantando no Querência Pa

dutes' de ·fabrico 'la PhÍl1ps lace: o dr. Paulo Pereira'
CÕDl 30% de d!'s;: 111,t,)•. Por Oliveira, e sua noiva

-

1 la P,:indeira l\faia.uma concessao e2:;;cia_, o

ferec2:-2tT!1 nos a' tlu!)l'tuni-
I cl�de 6a -cor,:;1"a. �ic crm,)
qu�r f!.parefho. r .);!1 as hll3S

aias facilidade'S; Algun:) dlJ

'grupo aproveitaram, a.dqui
rindo gravadoras )y,nbea

doras, etc. Desta f:.ll'ma ·ter

Íninou··a, nossa' primc�l·n. yi
sita' na Hola,nel'l., reatzada.
em poucas hO!'JS que, e-D_,
ttetartto: nos PUCiÍ'!l':Jill ;�i10S

trar o .J;Jod81'io da LW.ústr:.<t

llolandesa, ·3.lirn:e'.1tanelo
lião só o pequenino país

.

Foram vistos jantando
no Q�erêncj_a Palace, o se

nhor e a senhora dr. Wil

son Moura (d. Ursula).

--:-:-

Prepara-se para' um cur

so de dois anos em Nova
York, a bonita senhora

Ste!a �aris Piazza Souza.

-:-:- -:-:-

Chegando de sua lua-de

mel, o' jovem ca83l d.r. AI·

tamiro Phillipe (d. Eli.za

béth) ..

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

A Diretoria do Clube Do

ze de Agõsto, está cm ati·

vidades para a escolha de .

sua nova Ra�a. Está mar

('ado para o dia 1,0 "Encon

tro de Brotinho", quando
será apresentada '1 nova

Ma(!'cstade.

-:-:-

EIT). recente festa na

cidade de Itajaí, foi muito
cômentada a beleza de Ana

Maria Siqueira} ex·Miss

Santa CatarJna, hoje ,se·
nhora, Laercio Gome::.

-:-:-

Pau·

-:-:- :!: ;"

Festejou idade. nova, on

tem, Ó
.

senhor Orivaldo
Goulart. Em· seu aparta:
mento, o casal Goubj't, Te

ceb-;u convidadns.

-:-:-

Foi desrgnado p:ll'<! o

ll!to. cargo' de R{'f]rf.'f,itrio

part!cul�r do n!l1'rrnadol'

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

------.1

Celso Uamos, o dr. Paulo

Bauet Filho.

--.-.-
::� ::: :i�

o dr. Claudio Balsiní, no
"Amerícan Bar" do Querên·
cía Palace, palestrava ani

imadamente, com a . srta.

Julia Silva.

--:-:-

Viaja amanhã para o Rio

de Janeiro, o dr. Mauríci.o
dos Reis, onde assinará
contrato com a cantora E·

lizete Cardoso, para sua a

presentação' (lia 3 de setem

bro, na noite em "Bleck

tie", :promoç.ão do "Santa-
.

/ .

catarína Country Clube".

-:-:- .-:-:-

o Colunista Social do

Diá':io Carioca e Man.chete,
José Rodolpho Câmara, a

cab� 'de confirmar por te

leg�'ama, sua presença no

"BaIle ,Branoo", dia 14 de

agôsto.

-�-:- ::: :::- :j:

Em palestra com o dr.

Roberto Doria Gomes de

IUattos, 'comentou o mesmo

sobre os novos associados
do "country Clu])", que
são: sr. Paulo Rudi Schnoor
sr. Luiz Daux, sr. João

Batista Luft dr. Le<Jo Bran-'
lio Leite, a dra. Wladlslava
Mu'Ssi e Zilda Goulart de

Souza.

'-.-,-

. "�o Querência Palace o

Depl�tado Dgqt!,!l de Andra
de, palesóva num grap'o de

amigos.

-:-:-

Foi altamente festejado,
o aniversário do De�embar
gador Adão Bernardes. Pre
sidente do Tribun�l Eleito
ral.

--�-:� -:-:-

/

Já est5.o de volta de sua,

viug'i'm ao Rio de- Janeiro,
onde participaram do Con,

gressQ OdontoJóg;ico, os

drs. Samuel Fonseca Dire.
tor da Faculdade de Odon..

t010gia de Santa. Catarina,
e o dr. Caetano Vieira da
Costa

-

Múvzis Finos de -Jacaranda
Classicos e modernos, mauguração'de no�so 'salão

de venda,s se dará dentro de algLÍns dias, onde já estamos
'aceitando t:eseryas de nossos modelos exclusivos;. de fa

bricação própria.

JOSIi! AR'2AS - DECORAÇÕES

"'Rua Felipe Schmidt, 22 - soprado da Loja 3 Irmãos.

."

T E R R EN O' ,

Vende-se um medindo 11 X 22 metros

SitQ
.

a rua Brigadeiro Silya Paes (Cha'cara
da Espanha) qualquer., informação discaI
.2142..

de

VENDE-SE TELEFONE

Parficipa,ção
r'ranscisco Luiz dos Santos e sra. Ivonildes Comelli

T�"f)r:-" o 'Iões pelo fone 3273 das 8 as 12 horas com,
E"Tm\l' I

-

! ! ,-r f�iW!�1'!! f.WlI� '....1 ,�'f"1'��' r�i'�tb1
hs. lá chegavamos, depois ,-- ._,

de uma viagem U111 pouco

cansativa, de 3 horas Com,

estas viagens aS:3im. pl1de
mos cortar a no.anda de. dos Santos,. têm o prazer de participar aós seus paren
Norte a 'Sul, de LeHe a <'loS t€� e ami�os o nasCimento de seu filho SANDRO DE

te, acontecenoln o mesmo ].\{ÉTRIO, ocorrido dia 18 de julho.
com a Bélgi�).. EsI.e, doi:�

. Fpolil!, julho'.de. 65.,
paisesinl1os" SàD men,jr(;'s,�' ,"-.-.---� - ---,--

.

do que o no.s.,o !1:lillUS{;ui
Sergipe, A BélgÍC::t 'Pc�slli
SOl11€nte 9.000.01)0 :ie habi·

tantes, :;wonte.(l'�ncl::l () mcs

mo com a Ho)anda. Nl'SVS

países baiJ:Ct)s exi;.lí.e.' mais

água por todo lado (1(1

VENDE SE
Vende-se um terreno sitqado à rua Irmã Benwar

da, próximo. a Matêrnidade Carinela Dutra. Tratar pelo
te!: 3369 COhl :''}Avany ou, -wl: 854.� co�u dr. Ar.p.alclo.

. ) '. '
." �

.

23n,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Quinhentas Uimb
recem descobertas

s anti iss.
na Nubia
rea de mais de um quílô
.metro quadrado,' e; príncí .

palmente, em redor dos pi
cos rochosos nos vales des,:
secados há longos anos.

ORBE-PRESS - Cairo -

(Especial) '- Intensa ativ;
dade vem desenvolvenc'o
nas regíôss da Núbia, a- VI

Exposição do Ins1TIuto T-'

checoslovaco de Egiptolo�
gta, empenhada na fase fi
nal de seus .descobrímentos
sistemáticos' de tumbas an

tígas do 'IV e VI Séculos,
nas proximidades de Naga
Nadi Es-Sijal El-Bibli.
os arqueólogos tchecoslo

vacas prosseguem com, êxi
to em seus .trabalhos num

lugar desértico. onde não
se esp€l'ava . descobrir mo_
numentos tumbas numa á Titânio é Produzi

do em Escala
.

'

'ndustrialNeg.oc.io de Ocasião
Vende-se' uma Rural Willis : em perfeito' estado

functonamento.
de,

ORBE-PRE�S PRAGA
(Especial) ,- 'A Tchecoslo
váquia' é um dos seis pai "

ses do'mundo que fabri:'
cam, em, escala- indu�trial
instalações para a produ
çâo de titânio. Trata_se de
um, metal que possui baixo
pêso f./sp:;;'CÍfico,: é muito
resistente .ã pressão e dúc

, til" podendo' resistir', aos ele'
mentes químicos mais' a

gressívos.. Ern . vários países
o. titânio' é

. empregado lias,

ligas' para a fabricação, de
aviões' super-sôníeos e na

'indústri:l de projéteis. Na
Tidhecos'ováquia o titânio
encontra maior emprêgo

,

na Indústrta química, .ten
do-se comprovado ser . ún� .

. material muito 'econômico.

Informações a .Ruá São Vicente de Paula, 2· (Agro- .

nômica) ou com Asteroíde fone ?416.

Dr. Norberto Czernay
.,',

, CIRURGIÃO DENTISTA
iMpLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentístería Operató,ria pelo sistema de alta. rotação
(Tratlan'lento Indolor)

PRóTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA·

Edifício Julieta conjunto de' salas 203
.

Rua ,Tel'onimo Coelho, 32.5"
nas 13 às 19 floras

Ilínice Odonfológk?
DRA IÇARA l\'fARIA
Clínica e Prótese

A tende sras. e crianças,
hora marcada.

Diáriamenre d;'1� ] 3,30 ls 17,30
Rua S80 Jorge 30 Fone 2536

NCCETI

somente

Associecêo fileté'lca de-
,

Santa Iatarina
ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA

PRIMEIRA CONYOCAÇAO· .

Moderna 'Us�na de Açucar Surge' ao /

,

Pé do Him.�laia
De ordem do senhor presidente, convoco os senhores

levada a efeito no dia 21 de julho de 1965, as 19,30 horas,
na sede desta Associação, a rua Alvaro de Carvarno, 34 _

1.0 andar,

"

ORBE�PREES - PRAGA ma .usína de açúcar. Sua

capacfdade possibilita-lhe
elaborar díàríamente mil
toneladas de cana de açú ,

car .

Ordem do dia: Eleição da nova Diretorta, que
os destinos da Sociedade no 3nJ de 1965-1966.

Florianópolis, 17 de julho de 1965.
. . . . . . , , . .José Ferreira da Cunha --c Secretãrão

regerá' _JEspecial) - Acaba de ser

construída no Nepal, ao pé
do Himalaiá. por técnicos

. , .. 21. tch�coslovaco'S: moderntssí-

...,

feito€J um para o outro... Suas af'inidades

e predileções se traduzem pe;:!06 mesmos gestos ... pelo
mesmo entusiasmo pela vida ... pelo Illesmo cigarro ,de

fumos selecionado-s. suaves. cuidadosamente combinados.

I cigarros
..

O I WOO
/

.

uma tradição de bom gOste ClÃ. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

u he ou

loar

IECONONlIZAR
A

_ 'Mat�ri:ai.s pÕ.ra cOf--:str'u·-;ào
_ Fe,:"rag�r\s e r:erra,n€:nt:3S
_ Utilidades dcrnesticô5

- TintÇt�, é Vernizes
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CONSELHO DE BELEZA·
'Dr. Pires

HJcent�s estudos realiza;
dos por um grupo de com

panhias amerlçanas .de se

guros de vida chegaram a
f�rl teressan te'> concêusões a

respeito entre os índices
de mortalic1aéle da� P(;S_
soas mu!!J'Sl" iY',:cE;:ts c gc.r
das

Demonstra, esse' inquerito
ele que vale a pena conser

'var-se magro pelo fato de

que os indivíduos ' obesos
morrem mais cedo do que
os de pouco peso. Ao lado

d�ssa opinião, mais ou me
nos já sabida pelos médi
cos e também pelo PúbÚ_
co eJY; geral, outros aS1'1n

tos vieram a luz. Um d!ÕltS
é imuol'tante relatar e se

refere aos que se intereR
sam pelas usuais tabelas
de peso. Relata o inquerito
que mesmo na hipótese de
uma. pessoa apresentar um'

número de quilOS de acôr_
do com as regras até en

tão tidas �omo n')rmaís
estará entret�l.llto mais gr-r
elo do que deveria estar pa
ra ter vida longa.
As conclusó?s dilo uma

idéia a respeit..:> .do perigo
da gordura eX'!('�s'vêl o quI'
foi (·9.1culaC',D. (';-,r: !;"':-l �u ";

vam',nte, entê'! os ínJlccs
de rr,crtaUrl"d.f· das pe�sc_
as U1<lgras, '!":lp.dlas e gor
cJ'ils. Q'uando mú, gordura
tivei' 'lm incivírlüO fsse in
dice !'erá mai." elevado do

que o normal
DiLll?m os t�cnicos que fi

zern.:J1 esses t's' udos e is

so :oL pnticar'f"l em mais
dc cinco. milh6l's de 8eg:u_

radc=. que o melnor pESt'

heg·
hora .

e crescer de
, ,

.

sem
inflaç�o!

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

TrBS vezes mais es�ecialist6s [OS varies ramos ôa economia
.

/ORBE-PRESS - PRAGA da economia eslovaca.' A_ uníversitárta, especíalrnen- dentes. Em 1070 terão íns-
- (Especial) - Entre os pesar dêsse progresso há te. de sngenheíros eletrotéc trucào ;m:\ ersitár!a 94 mil
anos de 1953 e 1964 foi trí necessídade, ainda, de, mui nícos e mecânicos Para eli dentre os c76 mil especíalís
plicado o número de espe- tos trabalhadores dêsse se minar a escassez de espe- tas, em economia, ora 'em
cialtstas nos vários ramos tal' que tenham instrução eíalístas vêm sendo toma

, formação na Eslová(juia.
--I

das as medicas correspon-

será aproxim8.dc.,l1:l8nte 11e

ve quilos abn.,'.':-::' :la mér.ía
Gendo assim, um homem

de quarenta ar-o- e COl�.

um r�Jctro ': � -tenta de al

tura deve P"'l��t sessenta c

um quilos e t111':", mulher-

fizsram regim.;; para emq

gre!?qt o ina.,".' de lutaHd8
de te'.1.ha b:llx;:-It!r�
As corclnsõe' a que che .

ga '�m os téC:t),\cO, que r�a

'l'::.aram esse� Íl8,balbc'3,
UM COS ffi?.i, �rr'.portant(;s
aU' Loje rsal'za,do'5 no. ge
ne-::J, f: que <;), mafreza e a

pressão um pouco abaixo
d:, até então cOl1$iderada
co:mo bas' ca $11,0. condições
Essenciai::; para S8 viver

111'1itO.

N;ota: - Os nos,t'J3, lelta
'rES poderão solicitar é)ual_
quer cons�lho sôbre o 0::1-
tamer.to da pele e cabeLOS
ao médico especialista Dr.

Pires, à rua Méxi�o, 31 -

'R'o de Janeiro, ba-stando
erviar o pres',l1t,e ar�igo
dêste jornal' E: o endel'lOço
completo para a resposta.

'-ini Praga Ci'entis�as e Técnicos
It,d�anos

ORBE-PRESS. -, PRAGA Té�nica Tchecoslovaca. A
_ (Especial) Quatro delegação, chefiada pelo
fnpmbros da Federação das Sr. Luigi. Morandi mante

E:o�iedades Científicas e rá contactos com �ientistas
T"cnicas de Milão chega_ e técnicos tchecoslovacos
ram a Praga, convidados acerca da cooperação en;...
pela SoCiedade Cientifico- tre ambas as InstituiGões

", .. _�-_.-.__ .._--,---

Médicos Argentinos Visitam Praga
, P�r� Observar Sen,;cos oe Saude
O�BE-PRESS PRAGA sal1de da' TchecoslovéouJa.
(E'sppcial) - Che',!aram a Um dos "fU'POS é ,chefiado

'"
<Jl

�

'"
.:.
z
<1:

� ê'

Frar:a dois grup':1S de mé
dj�cs e universitários de
medicina argentinos com o

objetivo de 'conhecerem· a

Org::tàiziç�o dos

prh P"cf<'<;sf;r O<:valdo A_
co�f-a, ��

..
J' ..fp.�r1o�?!'! ;e o

outt'o, pl'esi"l�o pelo ·Pro
fessol' 'L�li Maamud, Ue,
Rbsá:tiO::�'"�,.• "

.

,i .•��;
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EDITAL
JUíZO DE DIREITO DA

VARA DOS FEITOS DA

rF A ZEN D A PúBLICA E

ACIDENTES DO TRABA.
LHO DA COMARCA DE

FLORIANóPOLIS. EDITAL
DE CITAÇãO COM O PRA
ZO DE TRINTA (30) DIAS.

O Doutor JOãO THO
MAZ MARCONDES DE

MATTOS, Juiz de Di_
reito Titular da Vara
dos Féitos da Fazenda
Públiocn e Acidentes do

,

TrabpJho da Comarca de

Florianópolis, Capttal do
Estado de Santa Cata-

rina, na forma da
etc.

FAZ SABER a todos que o

edital de ,citação virem ou

clêle conhecimento tiverem

que, por parte de MANOEL
JOSE' DA SILVA, 'brasilei
ro casad,o, encanador., re_
sidente c domiciliado nesta

,

Capital, foi requeiic10 em

ação de Usucapião, c i!'pó
vel abaixo descrito: Um
terreno com a área :.lc 1.103

(mil e cem) metros qua
drados, sUo. no Bec:::'I BOIl_
vista, t1 ansversal da rua

Delmin,:1:a Silveira. no Bah '

ro da Agront'm!ca., nés1.a

Capitál, com:�S;': :segumtés .

.

:éorifrdnta .
.

"1-ãil;& esque.t
',.c,,< ">:\ .,<\,,:7. "i-

. ',;\�r�tJtfJ�:'; "r'l f. ,

lei,

o, medindo U) (cenh e

r'ez) metros, cmri terras de

prcpriedade ::1e TorJá A!

b'no; lado 'direit'J, mediL1-
do 110 (cento e dez) me_
tros com terras de pro
priedade çle José' Cupertl
no; fundos,. medindo 10

(dez) metros, com terras
de propriedade do. GOVêIT';
do Estado de Sa'1ta Cata.
rina (Penitenciária do El2

ta"lo); frente, mpdind� ll'

(d�z) metros, com a . ,u

ce'1ominada Bêco Boavis·
ts. Feita a justiflcF.çãh df

posse foi a mesma julga0:,
procedente por sentença. :

para que chegue ao cimhe_
cimento de todos, mahdou

expedir o presente edital,
que sera' publicado na for
ma da 'lei e fixado no lu-'
gar de costume. Dado e

passado nesLa cidade de

Florianópolis, aos dois dias
do mês de julho- do -a/.10 de
mil noveçentos e sessE'nta
e cinco. Eu, (Luiz Felipe
JorgE') Escrivão da Vara :ie
Familia e Sucessões. no

impedimento ocasional dn

Divino. Mariot
COlABORADORES

metro e sesseu a e l:1;1�G
Prof. Barreiros Filho, Prot., _Osvaldo Rodrigu('<; Cnb!"al"

de ':lf,ura fic'1,o bf'm com
Tito Carvalho,. Prof. Alcides Abreu,. Walter Lange, Dr. Ar-

Ci!V'0enta e 'JL'9,+' � qi.r;]os. .

rialdo Santiago, Doralécio SOHes, Dr. Francisco Escobar
Mostra almh () relatoriü

Filho Zury Maehado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri·
qu:: as pessoas cnm pr�� -

, 'to Oswaldo Moritz ilCob Augusto Nácul, C. Jamundá,
silo abai�o, ,-'a no�ma: tem

,;, JabeS Garcia, N�lSC:U Brascher, Jaime Mendes, G'yzama.
vida. I11ms lO'lL�,i �l', que os

José Roberto Bue<:heler. Beatriz Montenegro D'Acampo-indivmuns �ue ,_.é apresrn i:>-
ra, Manuel Martins, José Simeão de oow:a, Sebastiao Ne-

tam .113 acôrdJ com a tabe "

ves, Johnny, Luiz Eugênio Livrall1t>.nto; José Guilherme
la até então tid.1 como �J:l

de' Souza, Sra. Helena, Caminha �o'rba. Valéria, A. Sei-

dã{�� especial:s'.".� q'le pra-
xas Netto, WilSOlll LibOlio Med�iros.

-
• • REPRESENTAl'IJ'ffiStl'r''''am eSf;n· observaGoes,."

-

Representaçõp"s A. S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena-ccnfl:'�lnr�rc.m .�t � o pnr,,-,o.
1 R V't'cede p. ,,;:"!rt dor Dantas, 40 -r- 50. {Inda'!: - SJtp Pau o - ua 10-

d� . in:. ·re.
ria, 657 _ c-ánjuntó, 22 _ Belo Horlzonte - SIP - Rua

m;:.t,:o:· quand,l i1. pr.::ssf..!') ai '

dos Carijós, 55S -:- 20. andar - Pôrto Alegre - PRO-
ta ,'C [l·ssoc!<t C(,l1i o exce�_ -

PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
so c:e peso. em i;.,')' ,l 1. S q .ie

Anuncios mediarlte contrato de acôrdo com a trtbela em

Escri vão ti tlllar da
dn. Fazend,t, subscrevi

Vara

.rOAO THOMAZ MARCON_
DES DE MATTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'ESTOFADOS

It3N Khalbun, O fundador da
Frlosofia d ·H Istó

i;' m jH ,sp"\:!,ha, L um p-::n'
,'",,('01' f1r3,b.; Ibli Khalduü,
'. ;:V\"� ü !n�\l�dn o iníc;o (te

�·:·()V�� ... fa l'a· e(rf�'prêe11sãa.-e
()n�E-rREES - Il�je. a rÚI_ � .. -d[rlJreiôG5.o õa fI1.3t.j-

D.L<;se .'\mald J, Tovn!J.C.e;
,em sua obra "li. Scluy cf

Hi.stcc'y",: "No:s "Prolegõ
m::,r:c,�", 1\)'1 K!1J.ldun con_
ceb('u E' fO�j)) uiou uma 'filo

sofiJ. (':1 Hist'Jl",a que é, in
ctub:La'iel!1lópte, 'a l11D.ior

obl'a c!é>SSç gê·nero que já

1'(11' }p.:1·,!>uur
ClwHi• .,

houv� éj:OC<l,S ;:-:11 ({Xc a SC,brc o pa}d rele'Jante

H.;::,�órla era 'Ll�na relação ôésF!',:. Cj.ic;o; cs malor<s

(le fa�3 senl eO:1E')dià e:.!_ h'st.u·;::a(_lof,PS est�o de aCL,r

tr�� s�, S8nl intct:_Jr�ia _�O r. (10:

rei c!."inda· �)o-r
mer.en1 qLU\lquer
lup,'(-'t.t',"

qualquer
tempo ou

\

,

D"'s,:, GE'o'.'�;r Sa,rton, em

�l, a �'Ji1�ro[ln('Uc�l ,to t1:le

J-r,_d('"",r oI S=';r"('.�'·: ;'Ib�lr:E�ITDO",..h.r,
K1.1'01'1,1<'1 É' o m::dnr h'sto-'

r'::,�or ('a I(�a�le 'Mé"ia' e

'�''\1, ,!,.'.c ;�rimc>jl.'C's filówfos

C1 a Hist.ór;a, pre:::ursor de

Nl:'tq'1�:ívçL Boüin" Vi(',o,
�-,\ rn�? c Cll�"l.:or. ,}\vcntlt
ro,'l_sn a Especnlur sôôbt'e

o ((111" ho',o chamaríamos os

l1l"tl'ctos da pesquisa histó

,opr)HTti:-';WADE t;"'JC}\
VCl\d'i! .�( f,'\'ln. t11.eiil!}f fJff..:r� a \erren,,) t':HU �14G lTlets. 'J

,I w;; J\(iplf<J i\[e[o LTmHu E, Av. Os'nor Cunhfl.; em zo

n:l l'c:"irlel)l'lHI COll'i cakament.\:l iá inkuldo,
J't!·I.!:11" c.dJ.n ::-T. "jrll:'�e Pirdu:l±rc). na. P!"eieH;UT,;t ou na

::(:n,II';l i\llIn"-'ipai

-----,--�

. "

.. --:--_ .. ,._ --- _ .• --�--- �
,

VENDE�SE - br'.'t 11'H"t. em sua,

H'si '�J,'y of the PllUosopllY
of History" afirma qu:; '··co(.',1'10 i,Bfj.-,.

HC:':'SHC!; �b A r Í,le:

'j'e:t.<:nte Silv:1:'"é', 29 - 1. ,l.lcLQI'
.,-.:.. 5. 01J �:�1�S. até qnr ·Vl.(") a��a

J'0C(',"'::S" .- rn�ds dA tl��� s';rn

;(:s (1.:·�r..�r:)5s .. Pla!'�.o, Aristntc
l:'� " 3:"-1,0 A"'o3Lirho nüo

('.S��l·:t:'.�·'n :ih Si_1.�1 n1tlv'a:., '\'
10'. K;J�, 1"111'1 ,r,as('('11 eYJJ

T;,"k :"11 1�;:;�, e ll10rr�u

t"O �:1;1·'i. f"11 14�6.

/\, ''''!"��)1n�t''1. nzn.·t·_:. de sna

'."""'0 f:..,� (1.1'·i_rn"·�, U n0J.iU-·

f"'> ":y,,"ol[' s"'cuio XrV, o

P"{1! .

.::! �H·';q,.J() t"� IJ·�f('l.·i:t

_��_� ,_\ "1._---,
..

,Agenfe Oficial à0 Propril�dade
hldusfrial

',-- r�1lH :1 _. Altos. da C��3 Nair. Fl()l�i3'
HeglSll'Q de maruas 'patentes de mv.:'n,

l'Oll1p,'t'Í:;ü:.:i:· 't(lulos 'ti'!;: :-éstabele�i.
n"í�'f11;'1:;'; 'frise,s de 'Jr·)Y'·r,Ó-':mda (. t"'!·';',

,
{ . \ . <...,,":,,'

I Ç. � .-I (.:-;:-' l;:�
.

.. } .. \... J.}(...�t.?'(. _..... . .

'"

., " ..t." 1

(j�.� t� \1:{ 11't·-;'J��{){;o.::;:..
n rr "�"! '

"
,

'2'n ''I
. h,ua i,\:'l'lCltl.C })]J<"í::!lrU, ;""'j. ,�--, i.•

}:QíÍf1:ÍUs ".,�,�:çlÍxr\' POZ:lÜIJ.·· 97

r!<:,! .'\ r·,';."n rlo !'Jor-'I"p T)1Útl1 �

t�(�� "''7I·iyi'�·})0S. i.')r:n�(�'1czf
}"\1""0s f' qr-r·horr,Q fpilfi1!Ji:q lu
1q121'1 nn}fl F1PY"''';''D''\J.roÍ;1. 1.\

intl:i�:a, f1. tr'uiçàq, 9 hcmi_
[·�«c· �;:1'),�nânIJnnl Aos �10

r�a.s elo:;:; Jnos ele pr�s"o
,quJ.l'OO perdeu o favor ,lo

'suUão, Mals tarJe, entrou
ri serviço do rei c' e Grana
da e aC8,bou também na

1 - Gs fenômenos s{d_
ais parecem ·obe(i'('cer a. leis

d{sgl'aça.

QUI2, COilquarlc não sejam
U\o 8.osclutas quanto as

qUE: govornam os fenôr:1e
nos naturais, são sufleiente
ment.e constantes pa"u fa

zer os acontecimento soci_
ais seguír padrões e sequêll
e;as regulares e bem defini

coso
'

2 -,Essas leis operam sô
ore as massas e nü,;) po
dClll ser jnfluen�iacfas �i<?ni
ficativ�mentê 'p�t' indiVÍ

duos iS'J12dos,' :Desta 'orma

diz Ib" Kha l(lnn ac.� ',,�nta
t�'\'u� ,rle unl '�e,,:"L)rn'1ajo! 1.:.... 0..

ra rcjuvClleSCl'l' cEn Fl:itaclo

corrupfo difi��ln1eqJe \'!O;1se

g'ucrn cxKo, pem:;ue os (:3_
l:10TcOS iYJdiv;llu'l,S -�a,) es

magacl.os pelo ') )der ilTcsi�
tívcl cla's 'fÓr'G8S socials

3 - As' meS'il.1,5 leis' SG ci
ais cperam 11H3 wcÍedur10S

qliC têm o mes,'1',O tipo ('"

estrutura, en.!oo:�a e5,3:1,; 1'0

c"cdadcs est;c;i,1.Ln, sel1::.ra_
das no espaça (' II no tem

p0'

Em 13'75. cansado, ve:lci

do, decepcionado, mas ama.

durec\do, retirou-se' com

sna f:Jmília pf.1ra o caste,lo
de J:{''c),aat. Ibn Sala,ma, per
(,o els qrà, e, pGr quatro a�
ec.$. Ll! ei.1'os. trabalhou em

'&:"lS HPro18gõmenos" e sua

"I:':I;'!'>tória 'U;1ive:J:sal",
Em 138'.!, inj('�ou, uma vi_

agem ao Oriente l\�édio e

:=:Tabelec0u-s2 DO Caii'o co

mo 111'ofeesor' e juiz, O na_
v'io Que' trazia sua família.

de T�'ln�s 'para Junto,· dêle
pauf�'agcll, privandoo, num

só golpe, ele "riquezas, feli
cid:c.de e filhos", Procurou
cO:Jsô1o no 2..,scetismo. e fo

!'a umGS curtw' " viagens,
pernls,necen no ,Cairo at.é,
o fim (e ,sua vid3,:

x x x ,_

.l\ícsf'U exist,éncia agitada. Foi ['Taças J. tr.is pl'inci_
r"?"'V11 os auatro anos c1r;:' pi('é' e rnujtÍ'�; outros, enun

l.';'tiro 110 rnstC'ló dfl Kalrl.8,t rj:vio�. F!·O.\ll"" :,"3 to itustr:J.,�
<"1:' '"i l'� (te: ;.p�'r�1�;;1.'hrner.o.'S" clf.)

Ihl E'h:tlclmL (�;',e a H!st.o_
ria rl,pjxn�l c1p St.): U!li.P-.. sin1'

Plns narraçJ:) de fata0 serp,
rslDJ�:;O entt�"�' "!, p;t��f.� se

tort�nr D. j:'�c..""t';.�r�;.? dos a-

'j "'1 F�;j �'1 P1Q (),s 111D i c:; !.�1nrio
�os e 1<'('1111 (10l3, A '·!I',slÓr'\::\,
r"i',rrr:;al" d� J!m Kh,lldun
riin ulll'qp:lS"U o J�iv('l aLin

�'{do pr:!os OU�l"OS ct"onjst,e.�
!\,{'(1·�·�.:'a';�. rvjn� {. l,!OS /·P4·0
IF�[n; ,:nas" � (',3r:J hi.'l1:6ria
(1] ,,') p.1��

\ rrvc1? a Sl1!1 r�.ra p

rl(�!n. Foj !)r�ii(·.31np.�it�� rs
f r : ivro. qUf' �Jroc1�....nH 11, pc
ln ""'))',r':'il ,:0:1, ()S princí
niGs ,SÔl)l'(' o� quais se fun
(1::\lTI f\ ';:'oeiü!0'?:la e [1_ Filo'

t1UD!an(j,s.

\� ""18.:-} llit.p :")bm>111 ( (le
1"',;::;1 ar� 111flS

I [tl��-:i'''l'l ele ex

J:11�19r, 'int"'.rnrp,�.���, il1gar
e ,])1'1'1'1'1:., Ti; """::':� e:1riquCd
111011'0 c rxrenó;1) eln o'ora,
hi"tór)r:1., qn-c t�l." Lo:> livl.1O.", \,

(:f) v8.>n· �-�;_.Ú" �·h·(l((tt�3clo nos

últ�ji1o� s�'.(�ul:)s! gl:a�}de ;)(�'!.
i f': do ln�l'ito -S'�i·Ú. S�!Ulp!"('
,,recoullec>jdo ao '3.min:mte ge.

'.d ''r{;�'ri n
',>
e"

,(_ ,.,s,u"u,.,

t ;.�) r [). Pl·{)(l.1ücl(��.a CL'�8tc g'e
;,' ,0 ,f'L i:! tl ta 1',

J,�lG,'\ tHl'ÜO

COMENTA
For Un:vers'1t.xics (L� ';::'

ci,';,w.ds :t3n1 .. "lo!,ra de .üd
.>:J3. (la. �rr::Htü;��o, \ F\).:111-

-C Propr·;e·jad.í,:, '

-

lt:FOR,(:,:\S i\J]:-t:.U . .J:/\ r.:z,.?�G

DO CO,M'UNISMO"

melhcr a razão do '",-.�

progr .. sso do (',lrH;"Hi.'S t}{

.l;OS países '0., :noc:-úi,i�o . ..;

cnríe os partir'cs C"C'QU -,i .... �

Las ou SJO P:C3tl'jl (;S ou

possuem pcque. a (jrr:a, ele

vemos �'\cl�al�s��r o pap�l
que deseJn:Jer\Í1;�;n (�m' f::l"
vor C:o cornunís.no íl..'l fr:'r,.
(.:1,;8' auxiliar,. .:!,� 3j/J fê,:"ça::I

partdos, e,)t�(ia(ks, , .. u mo

v.mcn tos ;,gle a..u ··tj� ·.!·r:v SDU

rl�n� p,!"j�11n' .) .h:,·:�;J..r ..
r;.:.:�[)

'\��\L'" .,.:';ç:.�.��< Li.:\tl
mente comUll).:'�ll.5, i'i :.'i

.das II recrutar "f1':�).1;::'.'(l;l �jn,

ra Q Par'�:�cjD '-1' ,r��)S' tl�:!.lse�1

ond't: (1]e e prú�rJ (ÜO. \":.I�l.n

do éF1DSi, j tu i -Ie ,':-;n .s�t:1 J,

('� o
.

pub.íca r r('L.t·�('n:
J.:-'3t�-\� (:'?n ''': J"�J.f't'" fQ pro

movem e[l.:n�)u,"j��)':"1 ·,ais c-

rno ':�orjnl�!�f ..Ol� "'}.P {,:o��d.:�l"

('d(H:1I�S) e:unpa"?has -

.

prIa
,p.li, p·(l[� ,){'.,.rtf'.1Hf�,a;:.l0, -;--:G.í...'

i.ntrr\i��nção. r,tYX ,st,\ ',(';(1
, '

vis) ;

corifu:1d1r'� ,JFsú:bfTi:ar 3.

o')in;üo púb"'('�{; n.t,rai,ê a

s·'�1.parja. de PCSS0ftS. l'OI�1n!1

t,iCll.!'! ou df.-a_i1lst"adas, cx_
. rloranc�o !.1rl �)!} 1)')' ii t � CC�,A 0.'

priaç;Ípio8 --dE' fáe!1. Re�i�:�

<;8.0 para tais j'\8S3Ca.S; cou
.

:F guir a' coial)ox'açáo de
movimentos (!(JJ.11 tendên
C;::\5 esqw::r6.ist3S: dar a �P.1

pressRo de fôrças e e;,p):ll.�_
f:tio do ron1tJnür· no; desvjar
a :).tcnção de algum fat.o
ou ele àlguma mU:1obru dI

eomunis!]1o, etc.

'c

E;' graüde o srr',iGO qUi'
pn�stam à cau·sa, lnar�;.lsica

f'stas, cnU "adc's,' porém sua

[l,c:z.o scria, em grH.\1de par�
to, reduzida, se deixasse de
rxi,:4lr um outi'l:o tlpo de

organlzacú8S que 'solapam
\ . t: ,

ia reSlS �nC;1a a'a comun s-

, -d�'l" ';'mta.'i& ,(,k,<; t'rJOvitJi�n_ '"

tos s�m lighçãu aparente'
com o Partido Co:mmlstl1.,

,

,1lll.::; com "sübstratum", dou
trinário semelhante,
F;stas orga1lizB,c,õee pro

c.lamanhse nãcL con. unisLa
ou até. anti_ccrrilrnistas é a

t,J.C3.m o PC., Bcnclo· taU1�
bém 2taéa,dl\s por êlc. Po�

rén), na, prática. em gl,)l'al
com formulação um pouco

d!1�rent(:l" de.fencem os ide
ais comlU1i�ÜtS
São 3"c1eptos das "refor_

mas estruturais" que vi-
sam 19úalar as classes e

deixar ,todos oS cicladfi,Cls
na' 'dependência elo Estado,

Comb2.ten1 a "1'i1_:\ distribui
ção elas riquezas", os "pri_
vilégios", o direito de he-

rança, a vltalicoldade de

cátédra., a esr.cla particu
lar, o capitalismo, etc.
Sentem enorlll� simpatia

pelos cOlp.uni'stas e grande
antipatía pelos anUcomu_
nistas, Aplicam tôàas a.s

indulgêneir,s e cOl1cessões
aos prlli1l'iros, mas são f\;.�

ribundos com os segun à0S
Aliam-se, 'com os comu_

nistas para a realiza�ii,o do

"bem estár ma terial" e ele
'fendem 'uma ",)1.lstiça soei
aI" que em na,.!a .se cliferen

cla da teoria marxista.
Um ex:, 11)1110 típico em

110.:3.ti08 dias: desse tipo de

orga nJzação, fi o Partido

,IDemocrata Cristão ,pelo me

;"0" �l:-,nD ',', � r")rfs·._;'t� �) �·1·?>1·j10. (�cu';ou mi
�>a iJ� :') r �� :)()S ; '\ai�: 1.; . ·.f.� .

, . .,:.(' .

�) (�t'"
.

:)� . �11 "�_ •

"

Seu nome e sonoro. � manifestou-se" pelas rsror-
entanto.> sua doutrina (. t .nas agra.a, industrial e ui
sima.A 'nalísemos sua aç, v. _ ::':l,��'" E;!ems;:lioll .pedecístas-

Na It::í.lLi, uliou .. "i,' C'o,m -Tórmaram frente com 'os

O' Partldo Socialista para' mais 'notórios ccmurrístas
a Iorrnação

'

de um governo para campanhas de subver
de "cenl.ro-csquer "a". Na_ são da ordem c tentaram
li -nalízou M companhias arruar os candangos para
de: e.etrcctcadc, csdcu a marcharem sôbre o Con
muitas c;:g-"ências dos soei-

'
-

. gresso, etc,
alstas,

.

causando grande' Um ano após a queda de

c!érrol;.ada �\ economia ita_ Jango e a 'cassação de rnan

Iíana. dato de dois de seus ccrí-
Na Argentina a Democra teus, ex-membros da 'JUC

cía Cristã apresentou pro- Paulo de Tarso e Plínío de
�;.,._\ .{_.��\'�� . iU�lorrna Ehlp�e

·;_ci-�:,-\'i"< d�:.J,�)ropriaJ,do ....

.

:H·.,,.�) ,�;�tl:\ :1ÇÚ(�S das ernpre-
sas e cnando o ConsGlho
operár.o. Em PoUC()� anos

Arruda Sampa.o, c Parti_
do Democrata Cr:stilo alia

se com o: �al't\dD g .cialtsta
D:3,.'liIeiro para concorrer-

it,� �l('iç'ó!;s rnunicípaís 'de

j(! �_,$ �"J!)('rjl'jo8 s; :Ot"uar1
,��;TI os Of10S excl-rsvos da

.

}.')'ctlYelno-r�os maís e(::!?e
c','.lJ11"nt.:. em anàlísar II ti
"�;vi·:hdf' rlo PDC. porque
f18 não é apenas um parti
" o !1cl1tico, mas a represen

'pr. :�a.

'\.�)'.wa" to-nando (I p;:;�ler
1,10 "'hilc, reatou O PÓC
rc',açõc,s com a 1',RSS in- 'l1'<;O polií.ica de uma. COl'_
�
.. '.i'��n1��n·l�cu () (·t.;r�1�!r�.:o {;.0111

. )n�S3S s(jt:l3.J�!I'::!.·' ',}:\l llu ni5
'

.. �'j! lC';P:Ü·· c'�[i.s sa.:-' i os ': n.

}r·��·'\'·:� ... u :):.·c;t',o d i·
... ··O}'

rua e1('l.t(}r�.l q l�
.

r�-; \'r;!,/�i,;�

D'P':,"�8S, COUiU' c::taclidrv.;os,
Dê) operários.

N' E;n!3i.1 a Df::llocracia

Cc' .'31 ú foi a g:!1 nele ul;a��ü

�""', tl:' rle D�"nm�nto' que,

rn�, cnerar -:)S ambtentes
. ca tó:l�cs, e portam Q os

mas raturc.lmente antíco

r'1�.�njs::as, l- a m.ais ünp0r
tr<nt.e (;3,S "fô:�as a uxilia_
r0s"', (li.;e ajuda o progres._
.'lO da bo)rhevi�aç,ã.o no Era

sil � em todo o 1111.l'.ldo,

Modfrn�
'··mde·�e;' Acab"m'eny,) esmer8.do. construcao recente

1':,':'1 a!�"I)lO terreno." dpsocupadll. ótima localização ne baii
fi) r<;",'l,id!�nciaJ da Pedra Grande.

(�cnt��nl 200 met.ros qua.à'radas. sendo 3' Quartos, 2

�n!Ll'\I,droi;, 2 sl,l.las, garagem. cozi.nha, lavanderia, churra�,
";1)01.1"'" 0 drpcndeneias de empreg2da. Fí.n3,nda-se 50% do

sen "ialôJ:"
Tratar cem o Sr� Si.dney, à !'ua Fernando lV!àchado,

6, 1.0 andar.

Confeccionam-se f1amulas. InfoI'niaçóc�
né;;ta Hedação Com' OS1VIAR ou pelo telefor��,
":'!(l - 22'.

,-"--�.._._,----_._--�------,

Associacão Ca'farinense
,

de M'edidna
EurmL DE CO�VOCAÇAO

De ordem tio Sr. Presidente (leSSa Associação convopo
seu::; delegados c suplentes para �l Assetubléia de Delega
da.s a reslizar-b0 dia 31·7-65, na �Iatel'Ilidade Carmela Du·

tra, nesta Capital, às 17 horas, para deliberarem sôbre a

seguinte ordem do die.: ,

I' - Apredação e aprovação 'do 'relat6rio e conta da

Diretoria ant�lior.
II _._ PosSe da nova Ditetor�a.·
III - As,suntos gerais.
1:i'lorianópoliS, 17 de Julho de 1965.

EWALDO T. R. SCHAEFER

10 ;resoureiro no exercido de Secretário Geral

Í7·J765

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

PA'RTIDO TRABA1HISIA 'Bi�ASllEIRO
Diretório Municipal de Florianópolis,

Edital de Convocação
O PresIdente d'l Comissão i"lxecutiva Municipal do

Partido Tnibalhi,sta Brasileiro, em Florianópolis, liOS têr

mos do Arti�o 50, Letra "'f:'.' dos ,Estatutos, convoca os

membr.os do Diretório MunicipRl. para reunirem·se no dia
�.L do corrente mês ,as 20 horas, na sede do Partido, à rua

Felipe Schlniclt 42, a fim de delib�rJ;1.rem sôbre o seguinte
item;

a) - escôlha de dois Delegados e dois Suplentes á

Convenção Regiom:1J, convocada para os dias
2=! e 25 do mê� em (,:urso,

Florianópolis, 18 ele julho de 1965

(Ass.) Fausto Lobo Brasil - Presidente em exercício.
., ....... _��. ,. _.__ .. _��

, . __ ...... v._

,t

I
i

Conheça os últimos lançamentos

MC;
..

1. ,.

A ROUPA ESPORilVA MAIS fAMOSA DO MUNDO

NO SEU REVENDEDOR EXCLUSIVO

Shorts
Jaqueta�

Ca'iças
RUA Fé:LIPE SCHMIDT, 4,2 _ FONE, 3671

FLORiAI'Ú.1PO'L!S :--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o SR. E SRA. Roberto
L

.;" or.tem na

Lagôa da Conceição orere
oeram um almoço típico ao
fOr. e Sra. Indústrial Brau-
110 Zipperer (Irts) êle . é� .

\un dos Diretor:s da des
tacada industria de Moveis
Cimo S. A. Hoje retornarão
para Curitiba, onde resi
dem.

ENCONTRA-SE na "I1ha

ca'!)" o Sr. José Baptista
Silva. um' "cs diretores do
Banco Co;p-:rc'al do. Para
't""� q A.. Que dentro de
trinta dIas vaI Inaugurar a'

Age.r c a daquele Banco, na

Rpa Deodoro no antigo
J;'�('r.'t;'rlo ele Carlps Hoep
cke. Ele é também um dos
diretcres fia (FI:"TAS'\) fi
pa"c'amepto de cro\dito e

inVE''''time''to com s"de no

Para"á,· que n�st'a Capital
funciol1ará com a referlàa
Agência do Ba:'1co, que se
rá inaugurada. Vai operar

.. Cf'lm i1've�t.ilne"'tos, indus"
tr'as' e prirclpalmer>te com

. O c('m�rcio pros�amjsta. O
Oerenté do Ba"'co rom�r
cial, será im'icado um no

me- local.

O MAJOR-AVIADOR
Qclo"'y de Almeida Ramos,
fol' nomeado novo Coman:'
dante do De'stacamento de
Base Aérea de Fpolls.
':'

O DR: PAULO Rbbórto·
Pereira Oliveira, noivo de'
Paula Bandeira Mala, está
idealizando a decoração de.
seu bonito apartamento no

EcÜfíc-'o "Luiz Fernando"
Rua AlmIrante Lamego.

.NEUSA ZanéttI na noite
dê terça-feira reunIu éon
vida os em sua residêncIa
com um goskso strogonoff,
receita do jornalista Rubens
Cunha. Neusa, comemorou

"niver".

l'vrr�s Brasil Mar'a

Raquel de Andrade es�(I.
em Miami Beach, para con.

correr o titu10 da "Mais
B<la elo Mundo". Na minha
opini'ão ela ficará entre

.

as
cinco fiY'al!stas. Ela é bo

pita além disto a direçã9
do Concurso de M'_s� Uni

verw poderá re�ri�uir o

prêm'o que!l cal'ldidáta
dos "stat."s" gaTOhou' no

Maracanãzinho. Não há dú

vida que a· coisa por lá

tambóm será teleguia "a.
JA' F0RAM a!)!ovailos

pelo pr<feito Vie;ra da Ro

.
sa os dois cartazes de pro-

LA7ARe B,ARTOI,OM�' l
-------�-.,,�

paganda turística de Flo

rtanópolís que írão para o

Uruguay e Argentina. Os
cartazes que foram pro'e
tados pela A. S. Propague.
foram criados, um pelo re

nomado pintor Assis e 'ou

tro. p: 10 chefe de Arte, JQ
sé Luciaro Corbétta 'da.
própria agênc�a. Para tra
tar da confecção, ,dos càr
tazes esteve ontem em 'BIu
menau, Mauro J�lio .Amo
rim que recentemente. a's
sumiu a dir:::ção do ç!epu
tamento de cr'açao tia
Agência "e propalSánda de
A."tull(:S Severo �, Rozendo
Lima.

os I:"-l'OLESES acabam
de descobrir que. a escolha
de uma gravata pode defl
nir o. caráter . .de· um, ho
mem. Para melhor 'orIentar
as . mulheres nessa clas(>1fi
cação, pubUcaram um fO,-.
IhEtO explicativo, contend,o
pormeJ)cres da nova tEOria.
Na França, o assunto. não
é novidade O Sr. Nick
Louvier. dono de duas "bou
tiques" de artigo.s mascull-
1:0S, fêz observações por
conta prõp:r'a ' e _ chegç u ,

às
seguintes conclusões:, 1) 'o

homem timido se: l'efugí� no
estilo clássico, tons' discre
tos, rlscos 'quase invisíve:Si
2) os. Impursivos, eSportivos
gostam �' e '''côl;es ga:atas.
listras ber�alitesJ motivos
marcautes; 3) os SiiO� pre
ferem o ultimo mOdcJo; 4)
os so;Jlaúl.r�s, os eriaoÁor�s,
optam puas tons del.caaps,
seca ll",a; ;) os jovens q�e':'
rem grav(!.tas .espa..:u;:tiaw·
sas e largas; �) of> ant0[Q
SOS,, rc,mânticos, compram
qualq�er tIpO de g'ra.a.a.
Alo,m dessas caGegor.a$ ue
fimdas. o SL. N.ck,

-,

c<>mo

pom fra.:1cês progre$S�s�aJ
po§sui tamb;:m ir:tform�
ÇÕES s:guras quanto Íi. ren
t�bilidade, dêsse req]linte
da ele�ânc�a mascUlir.a: a

França produziu, em 64, la
milhões de gravatas, tendo
si. o exportados 30% dêsse
total. A sua gravata habI
tual deve s�r de cifrões
com bolinhas imitando
franco!) novos ...

REC!BI - Ofício convite
do Prefeito Paulo G. W..

Vieira da Rosa, para par
ticipar da reunião que será
realizada a m a n h ã na

CODEC às 16.30 hs. TurIs
mo será o assunto da refe
rida reunião.

"CARROSSEL", um livro
de autoria do BachareJ de

D:relto - Aula Sanford de

Wasconcellos, que será lan

çado brevemente.

!
-

E:::TAMOS prcgramando '"
a indicação da Garota: Ra- •(ar (morena) de FpoliB, �
para o desele de b.�leza.· ,
gr'a -a e ele.gância. dà mu- ,
lhfr catarlnerse, que será iIIII
rPflii�ano 1'0 dia 25 de se- ..

tembro próxImo· no .Clube _
Doae de Agôsto. •

,
-
iii

I - De ordem do Exmo. (trinta) .anos de idade,
�r. CeI. Comand�n� Oeral, comp.letos na data de 1::18-
faço público a quem inte- criçáQ.
r�ssar pos:;:a,' que. s'e achà' E) - Os candidatos do
aberta a inscr:ção ió exame, interior do Estado, -qú'� to
ce seleção do,

.

Curso. de, r,em aprovados !:lO exame
Formação de 'S�'r'5e,;t,os .d'e· seléção" e, pO;;j,-erli.�rúH:n,:
Rádio Operàé!ores (GFSRO) te mafricu'ach13 no

. c�;r.so
da Polícia Milita'r: de San- terão suas "espest't:l de 11)_
ta Catarina, pelo prazo de comoção, pagas pela. Cor-
30 dias. poração. :6lstê passero foi Idea!i7.:l-
II - Os candidatOs que 2 __:_ PARA 'CANDIDATOS c'o, plarifiêa:do e esta '1en-

satisfizerem, as,. cóndi�õe<; CIVIS. do execu�ado so1:> a orie:1-
aba:xo exigidas, se,rão <;111:>- A - $er brasileIro nato. t?"ão �(' :!J'o-"Iro Rroo!ês-
meti10s ao.; fxaims. de lúl- B) - Possuir no máxi- sor Amlr, Sa-turni'!'o de

.

missão, compreendendo o mo 26 'iínos" de idade; com:.. Brito, como sendo o mhi- é sznico em r:s�aurantfV
seguinte: pletos na data da 1:1scri- mo do lhdisp:psável a ':0- converc:onado o famoso
Á) - ExamE mé "ico. ção. ,r:t>"co�. l;,�ra quem v:si�a

.

'Cala0 de Camarão à �/lt)'.
. B) - Exame 'fís'co C) ,- Ser reservista" ·,de I FI?riànóPOl1s. r

da :'a Terra, V:s:',a a ::'0.'-
'C) - Exame ');lsIcotécnico ,la. ou 2a. categcrla O· "�tO t � e'o "!:o- te.Retôr::-,o.··

, ca rv:an. e pa�s ] __

D) - Exame, intelr;ctual D) -' Ter bôa conduta nheça as, Praias de Flot'ia-
Português, Aritih€tlca, His- 'civil ou mil'tar.' ; nópoíis"-está tliyidido em 3. FORTE
tórla do Brasl'l e 'O' eOC7or'af-_:a E) Req e

: E' "

, - u r c'r ao. xmo... t�ês· 'fases: 'que são:
do Brasil. Sr., CeI. . CnÍt'. Geral,

.

a inS- Passagem pelo povoa.l( DO SUl,. P{'T!��SÉ!'; - DQ
III - pára Irsedção,·ex:- cr;ção. 1'0 ·r.e:erido 'curso: .l.MORRO 'DAS PEDRAS- ca Pra'a de Sa ·to A -�O"lC. !?�0. .vfRM""T�HÇ). CAN!lS ..

,

gir-se:"á o seguinte:', 3.� PAR'A, iC,A'NDIDATOS' V�sita com breve pa:-a 'a, a 1r-F,T.RÁS., SAM--::A0U:r.' Bv,M
..AS '.9 htras sai a: perua ,

1- _,.: PARA CA�DmA'rOS Dl!! -OUTIiAS ". CORPORA·!:· K" "b' '1:1 'd
.

di'" 'um engerho d: farinha '" ABRIGO' e' 1Jâra, Ç-ALDfS, " , om l' e nos�a. s.� e;: .r-. .
. ,

DA CORPOR;AÇAO .ÇÕ'ES , " "indo-si 'aos hotf'ls 'ª -1;es'- ma�cEoca movic.o a tra;J,o ')1\. 'II\'!P'<;R{\TT.?;-,z '!O,�l'I",7a"-
A) - A ma'.-r-l'''''''.:a' e' .vo·-O's ·c'an·d'C1-i'a·to's· 'de' o'''utr''''s ( .

-
. < 'boVJ" á

.

com e--"'r' a�� S ·:'5,..iO ,.mirtcÍlio é'i,'.Sa,.,·t'J'"''''' ,

". '.
. .,.' . .,.. .'. .;, .',.!I' �dêrc1as onde irao, embat- " ','" ".' ,

lqntárla e o;, c,a�ciIc{atb_s cm.:poraçÕ'�s,. '�éi9 �t.te'( $*,� . 'cand� os -se';hores' eX�1r"",. de ma.de;r:a . ,a'" da em � '�- : >.'1').ãxo " �nf .
r�1 ;,atf!l' ,'e:'n>:f::�i.: .

d
-

�
,

S'
. ... � ", '"

ti'
.

d
.

d . ta
-

"\j
� 7"� � /;Jt

, :' ;po erao SEr �s-, a�gent�s, tis1!l-Zerem�il$·,_.L�,xi�êp*J�s "s��ôrl:istas, àpó!'isto .. () éil�'; n�' a v.r, lJi,e_. nos, ::��;(I�� _ -',\ _' •• '., ,

Cabos ou Solda�,os mO'I:)'l!� a�ma: com '_r�fe:rêr.��· ac�' .1() 'ruma' â,o 'tra 'lci jpal', ',_ ',' .r f " =- -, . <, <
•

záveis, cs quai&, del!étãCt l�aF' ';' â:e.VE;r�Q.' awestm- '1i)all'ro do Sa�ó" dOs Uxrlr">3 ' -, .,'"
-. ", ,

.

;.-"''' ;.:-:-; -' � I";
,

,� .;.,...:�,-:-.J :.•
�" .. !

:-- .

-

e,s"ar nO' "Bom::<;Íi".iÍlrm1iD.d.�Jf!'" .",ti"w:
..

.' .
�

��.'., .
,

"
'" .�,. -'s ""1
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. '�o camataQ, .cO:'" orn,t_·· 1)
.,. '� ': 7'.,. "

B) - Nao estàr-_ 'sSlldo eMes. o' Mo.rro da Cru.z. "',zlúicra,:,â.:
.

processado pelo, Fortim Mi- .

(..u,ras infoimações: 'Na
".

, . '/Venoe-se uma Cl]sa dê 'mad�ira eip Bom �q"igb, ·Cc).
litar ou C:vIl nem "zum- Dfretor:a Gér�l 'dE Ensino .

� _,__ _ queiros.
' .

prind0 per.a por �cc'ride;·a-. e lI:st,rliçãp ,no Q.a:. qa' .. �'�
-

.'
. Inforp'Hlnões p rua ::;"nt�& 'DTn�nt '12. ,�.pt I'}.�

. "';
ção e não est�r áti'eito à Polícia M_E�ar, s:t,o a" Prn- C I NEM A S pe10 fomo 1447

Inqupr'to P0licial M1litn ça Oetúlip V�rgils, emF['J,
. o__•

. óu Comum. rianópo!is. _'-CEN1'RO-'
---

";'---'
l_

,C) � Não haver cometi- .' .

CINE SAO JOSÉ Cha(�ra em' CQf!��rosáJ 3 e 8 hs. � 'i!t_ .". .
,:." ,> .•

Ja,ck: Ser:,as
. 'Vende-se óti��/i'íl�'C�r�:;'��' : ;fi�a re;;idên::ia.

Rossa:.a Pedsta ' r. '4' '. " ... ,

em Coqueiros cc.:�-': cete� : �t�JrC:KlIDl;.titímen_e de 50 mil
-�- . .

ã
HELENA DE TROYA metros quadraaos. 'Trati:lr no local com a sra. Vva. J�.o

Cil'ieinaScopé _
. Tecnicolor AssiS .

Censura até 10 anos
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rcm.es .umír.osas ao :p.nt�l'�
decer. U!'.1a mostra hi:e,
nacional de esculturas ao di e aznarquês Nes.ar, se
ar Lvre e uma expo.,'çz.,o gir'co deseph" de ?icasso,

:d����!:a��:'tesco�tÜ����'·N-AtiCI· S d . T' u" u'" C-T-h--d- -) °r,·1�!:'���;; :�;�:: A��_ .
-U E

.

a. o o no IUG : - u ,d), <

bttant zs de Amsrerda ,i . ·�e-. A secção de Sa:�ta Cata- �clltn.db LO i:difició-Gale- .... J- ..ra.u.ia , passa .u"". 1)�4) .. a., _ a3,,;a:.�m ,;JEla multo
Iebram J centenário on riria do Tcur.ng Club. do r.a Jacqueline 'Loje 6. tele- R!o Tavares.encoz.traráo C.J bem _p:a_,iLcada Pra a tio
pa.rque 11l,1.C,: I'�: "V'il1', Brasil com séde em Flcrla- fone 33-Z0, tem a 'súbita excursionistas a belissma Jurerê Ultlmaparada
deI". A Pél::i'ir de, :-:', clt a1J;-lJ I:ÓPOl!S na Rua Felipe honra de colocar a 'íspo- Praia do campecn s, 10150 tem como local a Práia

. até 1. de outubro de 1965, síçâo dos senhores turistas, após os rochedos maríuhos co Ferte, cem "viSiÚ!,o;áQ
por tõda a ext;r,�ão. co bem como a população, :0-' que dão ínícío a Praa da completa as rum-as do For-

cal, uma moderna víatu-a Armação. O carro deverá t� qUI;). ali exIstiu,' pe1)ma:..
Kombi, que é permanente- subir' até a Casa de ReLiro / necéndo fntáctos cs prin,il
mente dil-:g:'da' por' cínce- ,Vila ,Fátima sítuada uo-

.

t!VOS canhões .de carregae
rones espec:alizados' ',para Morro das Pedras onde pela beca, de fabricação· -in
tal.

'

ocorrera uma para'a Pi- glesa (704) num to�al Çle'
ra contemplação da vista virte peças, Pelo pequeno.
pal.sag�stica, à esquerda as caminho que percorre-s.e
duas mencionadas p:a:as pa:::a chegar ao Forte, serão,
b:m cc.mo a Ilha do Cal;',- vis·ta -as dIversas modeStª's
peche, e a direita a Lagôa casas dê pescaci.�rfs,.' cuias
(de água doce)do Perl.' espôsa·s fab�cam. a a.rtfs�I.-
Retôn:o ca e labcr:osa r:l1'da' de

b'lrro .. N2s'a oportumd�ct:�
2. LAG&A DA CO�C:EIÇ.\O os senhores excursio'1lstas.

poderão, adquirir as tratiá."
-

l'assagem- pela cor.stru :ão lhos das re'ldeira3 pai' pr:ti
da futura cidade U!liver- ços b�m 'menores, p,)i;; 'lie
sitárh.Eairro aa Trindade: . rão . adqu'rid08 dJ.re'arr, o nte

.'.
.

-.: I�', : �-'

Cem:tér:o de Itacorobi. da fo,..te propu! 1t!! Retôr-no,
pelo ba!rro da AÚÕ'!J.Ô�llCa.,
passa'" do pela residit,.t.':a
ofic:aI '0 Exmo. Sm' Go
ver'1ador do Es'ada. AC
e�cerrar o 'Passeio to':IOS.:· (;s
:\}l':::t'clpa-tfs se:a�;· dl'!;x?',
"'cs'à dém!cíl'.o

' ,."

P{)blUA M!UJA:R
Curso d-eJormaçã-o de Sárge�tos

Rã:d[�)'
.

Dpersdores
E D I TAL·

AMSTERDAN I, \·0 RE ':g

P}lY:8t,) _.- ,_-e:'_u�ei' as d..s' ni,

lharcs rie iJllll�-:,s- 'em fIor
das ma s var.a 'as

•
•
,
,:
,
•
t
•
•
•
,
f
'.
f
,
•
,
•
"
,
,
•

do transgressg'o, c.l!w':pU"ar,
de 11atureza

•

esonrosa q1,le
aterte .çcnt'l"a .a. -'�g"tda::e
mnltar ou prof"Hhral
D) - Os ca,.,didaír,g de

verão ter no máximo 30

.

I. J
J.

bC�Q�� se espalharão \';Ui:: será adqj.ir\f.o, p6ste
,'crmêA.c ps.a cic,aoi,l:: 'de

.

Amsterr'an. Além .. 'i.:so se

ria expostos obras de Pia

.:-h:tz; :Loore, . Zác.:kine e

Appel. VárIas esculturas
menor: s s.arão dispostas
PO parqr e. As rontes c.e

,1[ ..
maior tama+ho ' .....0 '.llS-,.' _'l.:;f';;.·"l;':ll e c'ca:'a� f"ni•..::
.r.buidas peses "a a.s, em 'c, ir.c ü0 )a ,.Ihll;O .::;0 '.iJfI.�.
tôrr;o do local, cnde se l":ia. ..

-. [�ue, :':m um dcs gracna,:(Q
.

Lzarn as tradcsc as l.ssf·- S r . i'é, .'" f,:�dl1 um peque
vil:.ades 8stlvais· 'l_ci:cu las :,0 2·'..1 i.C o Ll'C:S" f!eará ei ..

�(;' ta a ccleçâo de reto
g,f<llJ.:: 'Ci� p:of ss'c as a-c

eêr-

cor .�,
.

ca ele 25 ceras eLe ec;;,úl·I:·"l.c
ra, ,tem mais- de ii metros
A ma.or ct-las será em eon

I

ereto arruado. r--3-Lza::la .no

pr..pr.o .ocal pelo escultor a Vondz l, . ra{.t18""
.

U;;;_G �i.O

Iandês (:0 .&-.s..c·U1C Lr��·.·::!8·3·te.
y�

,

•

. Com muito sucesso ·0

Tourir'g. 10.cal Vém realiza. ...

do diar'amente a partIr das
9- horas da .manhã, um:!.
iru,�cursao-paEseio denomi
nada "Corheça . as. Praias
Florianópolis'"

.

onde 'são
per.corridos, cêrca de '100
quilometras de estrap.J,� e

qáminhos qU'!�,se' inac�ssí-
'veis Cl!le:entacorta:m amara.

.

vr�':lsa n�fI.-Oapltal Cata
rlnense.

Breve parada no mlra!1te
localizado no Morro do
Padre 'Doutor: de onde ;.,e

tem ampla visã:o da Lar;àa
COl'lceição bfm como d9.s
Du:- ás. Na 'beira da Lagi)a

. ",

FI,0RTANf"POL -8" iá· e:tão
.

s-ydo realha-?;os 'r.a,<;�"'os'
p,ra as :!"ra'as di:!' R-�EI
RAO DA ::J:UfA p}l.."\TTI,'Tn

20 �

CARLOS ALBERTO DE
ARAUJO <fOMEs

�. Tenente Ch:fe. do Ser
vi.o de R_Iações Públlc�s'e
de lmprersà d4- J!'1)j.ícla·

M1l+�r
.

.---------- ...:._---- •• _.-_._----- !�

Ingi'eses InaugurtJn Escola Debaixo
D'Água a Prlmeira no Mundo '

LONDRES - E' sabIdo

que cs Ingl:SêS gostam de

aprender e são pioneiros
nas letras. nas artes, na

politica e nas cienclas.
Mas agora os ingl:ses es

tão literalm:nte lec!{I' an

do e apreendendo até de

baixo d'água.
Acaba de ser inaugurada

na Baía'de Swau;:tge, em

Porset, uma escc.la subma
rIna qUE se acredita ser a

primeira de sua natureza
no mUl'l:do. A escola, para
estudo de arqueologia ma

rinha, se acha a cerca de

dez metros de profundida-
. de do mar.

A "sala de aula" é uma

barcaça de tempo de guer
ra que pertenceu ao Exér

cito, que foi afundada nas

proximidades do cais de

Swar.age A Escola será di

rIgida pélo Instituto de

Arqueolog:a da Univets'çia
de de Londres, em combi

nação com o setcr técnico

.....

"\

e cientifico do BrItish Sub-
Aqua Club.

,

Ao inaugurar a eecola, o

Dr. John Wa:chter, do Ins

tit.uto, de A:queolcgia, quel
xou-se d� que mergulhado
res estavam saqueanc!.o ve

lhos galeões e resto!? de
naufrágiÇls.

.

arru:nando-os
para fins arqUeológicos.
D 8se ainda que poucos ar

queólc,ges são mergulhado
r�s e que pOllCOS mergulha
dores tem alguns conh�cI
mentos sôbre arqueologia.
Os estu' a_ntes de arqueo

log:a uti.lizarão a "sala de
aula." para treinamento de

fotografia submarina, pes
quisas e arquivos, Enquanto
os mergulhadores aprende
rão rudimen�os de arque,,-'
logia.
Concluiu o Dr. Waechter

que ele e sua equ:pe se

acham Interessados em to
dos os naufrágios ocorridos
no século 18 e anteriormen
te.

CIN� RITZ
ás 5 e 8 hs.

Charlton Heston
.

Janet Leigh
Orsen Welles

-em'-

A MARCA DA MAlDADE
�nsura até 18 anos

Minlsiér�o da E,Juctcãa e Cul:ura
,

.

Un�v0rsidfi�e de SE;n"'a (atEr"na
REJ I OR�A

SECBF:'l'AIHA GERAL
'F.nTTA'. N.1l 1::l/�5 ./

CONCORR�NCIA PúBLICA N.o 12/65.
Torno 'público, para cori'f)ecimento d�s in�e"e's�d�s,

que se acha pUblicado no Diário Oficial do Esbdo. edições
de 13, 14 e 15 do corrente, o EdEal n.o 13/35, relativo ao

Rcab'lmento do Pavilhão fie Me�f\,'1i.<:!" da Escola .ie E,1ge-
, nharia Industrial, desta Un·�versidade.

Outrossim, esclareço que, a' abertura d'\. conc-,rrên�ia
está aprazad'i para às 9,00 horas do dia 17 de agõsto de
1965.

CINE Roxy
ás 4 e 8hs.

f{�chard Todd
Nicole Maurey
Elke Sommer
:-EM-

AQUI MORA O PECAI?O'
CinemaScope - Tecnicch>r.
Censura até 18 anos. Florianópolis,. 14 de julho ele 1Q65.

........Bel. Aluizio BIasi - SecrEotário Geral 23-7

BAIRROS

(Estreito�
CTNE GLÓRIA
ã.. E e S hs\

Rs! Val10ne
J'.lan SareI

. Carol Lawrence
-e"l'l-

O PANOR�MI\ 'VISTO. DA
PONTE

Censura até 18 an06

------ --------,...,._"-'--- _,_..__ .._"._ -

PROTEJ·� s('.us

OLHOS
. �

use óculos
"

bem adopt(Jdos

CBnéiJfzacão P�ástrca de Água
---------

LONDRES - Uma rêde
de 145 quIlômetros dE ca-r-os

.

plástJeos estará levando

água, brevemente, a 54

povoações do Paquist3o.
Os canos estão sendo fa

bricados por uma firma -'e'
Leeds, 110rdeste da Ingla
terra. São de três e oua

tro polegadas de diâme'ro
e 9,15 metrcis de compri-

.

merto.
.A' f'rma env!ará um re

pr'sentapte ao Pa!:,uistii.o
para 'instruir os �'-g�!'hei
ros loca's sóbre como es

tender e un!r o�· ca�oSl a,-

plIcar o tratamento de ta
lor que lhes datá forma e

o mótcdo para testar a

preosão..
As 54 povoaÇõós recebe

rãq água de poços e reser

vatórios localizl;'l,dos em d·ez
zo"'as diferentes, entre Ka
rachi e ppshawar.
A cu � al:zaçã;

.

plástica é
irsta'ar'a co� ma:.s rapI 'ez
e meros g-ast�s elo que a

co"'ve,.,éioTOal e oferece taUl'
bém maic; fac!l1d,ade para
as p1uTI ob.r!l,S.
O cc,..trah t0111 o valOl'

de lOQ mUllbr�,,} �stel"HlTaà,

CTNF. JMPÉRTO
d:i 8 hs�

Kirk Douglas
-em

SANGUE NA LUA atende,nos com' exatidõo
suo receito de óculosC.:!nsura até ( ... ) anos

(SAO .lOS,,:
CTNF-RAJÁ
ás 8 hs.
Mark Frnst

Sc'lla n. ........ 01

-EM-
OS GLÁDTADOR1fS DO

TI/í'):>ll;RtQ ROMANO
rrecl1ÍC().'or .'

ÓTICA ESPECIAUZADA

MOD�R�O LABORATÓRL

anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



asil--··.. s
II' Guerra Mundialna

melro MORAES DE LIMA

para que se salvasse. Em

vez disso, coritinuou êle

a ampará-lo, na tentativa
de conduzí-lo a salvo 13. uma- .

das embarcações. Infeliz

mente, a escassez de tem

do não permitia que levas

se � cabo seu intento, e foi

no cumprimento do dever,
elevado ao máximo que o

leal e dedicado Sargento
LIMA gravou mais uma pá
gina de heroismo e abnega
ção ao lado da coragem e

desnreendímento
.

do . Co
mandante GARCIA D'AVI
LA". Dos 380 homens que

tripulavam o navio, após o

seu afundamento, restavam
cêrca de 280 homens 'que
se r-omprímíam em 17 bal
sas e nas mesmas permane
cerarn à espera de socorro,
que só surgiu Quatro dias

dep�is. Desses 280 bomens,
apóf, sofrimentos horríveis,
um � um foi morregdo, so-'
brevivendo, . no final, 'lpe·

nas 1 Oficial e 32 Tripulan
tes, falecendo, assim, neste
sint8tro um· total de 333
pessoas.
Com os afundamentos

do N. A. "VITAL DE OLI

VEIRA", CV "CAMAQUÃ" e

C. "BAHIA" perdeu nossa

Marinha de Guerra 467 vi-

das, enquanto que, nos· a

taques 'lOS 31 navios mer

cantes nacionais, a Mari
nha Mercante foi sacrüica
da em 469 tripulantes.
Encerrando, devo parti-

cipar que, todos os sobrevi
ventes das duas Marinhas
e .mesmo aquêles que, em

bora não tenham morrido
na hora do afundamento, '

mas vogando em balsas,
vieram posteriormente, a

falecer, em consequência
de ferimentos, . ínaníção,
qtlelrnad'uràs

. 'produzídas pe'
·

'10 :';01 Ou pelas medusas,'
enrregelados .: pelo frio" to- (,

· dos. reníto, portaram-se
com bravura inaudita, ten
do apenas o pensamento
volnado para seus entes
queridos e sua estremecida
Pátria.
P.lZ e descanso eternos,

Oh Dignos Marinheiros de
minha I terra, para se�pre·
.e

.

�loriosamente' sepultados
· no oceano imenso e respei
to

.

dos vossos compatriotas,
-nesta 'homenagem póstu
ma, eu vos saúdo com' ar·

gulho!
Florianópolis, Santa Ca

tarina, 21 de julho de 1965.

��1,n ('t1 :' "Ir 1)'''' B> or-

de�' "�r) T' .. "'�f.··�1s+ro
ela :\!f'� -'!'f" 'I,

-

") r h":�lra
·le. ,. ,,;s ..

"! dtrí-

';ir -'l"'� n"'\ . .� l.�'r:'f)':..n

ne, p"ra,
�

c, ho 'e,

que se destinaram ao trans

porte de nossas tropas pa
ra as Ilhas de Fernando de
Noronha' (Exército) e da
Trindade (Fuzileiros Navais

e �1a)'inheiroS') e, posterior
mente, com escoltas brasi
leira e americana, no trans

porte até Gibaltrar, da Fôr

ça Éxpedicionária Brastleí

�<l ,"'e se destinava à Itá�
lía..

I:'evo, com a permissão
dacueles que estão atentos

a esta palestra, . abrir um
. parênteses para lhes dar

'Uffi':t ligeira noção da' com=

plexíríade quanto à organí
:zaçito de �m comboio marí

·tim·), em terrroo de zue-ra.

'CcJm efeito,. U'TI comboio,
. nan ser nreparado. envol

ve. 'l-<1a série dI') nrovi+ên
�.H!" de autoridades e orga-

n" "n�".." Marinha de

Guerra, logo após o ataque
de Pearl Harbr:ur, em De
zembro de 119'U, portanto,
,ito (8� mêses antes do íní

cio do nosso Estado de Be

ügerâncía, já se encontra

vam no mar, em missão
de vígilâncía, nas águas do

l.10-r1est,e b"a,f.1i)0l'ro. O!! Cru

emborcados, aguardando
socorro. Depois de perma
necer. várias horas: agarra
.dos aos destroços, o Coman

dante GUIMARÃES ROXO

foi recolhido a um escaler

que já conduzia 33 homens.

No torpedeamento, morre

ram 101 pessoas, das quais
3 . )ficiais, 3 Suboficiais

e 95 PraÇ'-\s�
Não se havia refeito, aín

'da, nossa Marinha de Guer·

'ra, com '0' desaparecimento
do Navio.AuXiliar '''VITAL

DE OLivEIRA", eis que

quarenta i óító horas de

poís ou seja a 21 de julho
de 1944, quando era.Órendi-.

da, E;m um, comboio inter

nacional a escolta brasí-
• "':J. ...

Ieíra pela americana, a cer-

ca fie 12 milhas ao largo do
.

põrto ,
de Récife, a Corveta

SPU,,";lvid'1 npla n-issa 1I..f<lTi-' "CA.MAQUÃ" encontrou seu

uh<l. de Gue"r::t, W'Y.l ati.vida-· fim trágico, sob a violênda
de" rre e'1mh'1io. os, nadps do' mar grosso que a fez
esbH"t.ir,'1S llh?ixn' fpT!el'<I.m adenar 'fortemente". sem

a 'i""",""'''n,;l'l nferp",i·tiil.' à,"["ta mais voltar às suas', linhas
rin"" 1IITp"'r,<>ntp. ('l ...."d� O. i,,?-í- normais de !1utuacão. Sos-
I"i,n ("I"" hn"H1i0"r'�S ·"t.é 20 sobrou sem dar temno ao

rlp !>hri1 tie HI4<!' nssim, .. me!1()s' prepar�ti.vo óe sal-
2 QI)1. n<>Trins me"'�!'lntes fo- vamento,. levando consigo
r"�'" f'""",,.,,,i.,tin,, ti.os nuais trinta e qu<ttro (34) homens
1.�9fi er!'lTl'). nacion"is' do to- de �ua trinulacão, incl'lsi-
tal tifl '-"1 comhrios R. car- ve n seu Comandante. Cani-
go rj"s 'Porr,.,o: 1\T"'·'aif.1 'l:>rBsi". tão·1e-Co1'veta - GAR'T'AO
Ipi.,..,,, p ?'I'Y\p. ... ic?""s. 1111. rea MONTJ'::IRO MOUTINHO e

li7:nr::1TY1-se em �P"lqS nacio- o seu Encarregl'ldo de Má-

n!=!is e os 70 rest.�ptes. em quiaas. Primeiro-Tenente -

á,P.'uas estranqejr?'l 'e ainda RUREN8 POGGI DE FI-

do tot::» de 195 comboios, GUEREDO.
f'nh p'l{"l""jm!. rp-,noP"H1:lUi- O Cnmandante G.ARTilO
rl"r'le oe Psr,n1f:a,,, 'Tr<lsi1ei.ras, MOUTINHO, "impossibili-
174 rf!"li","rl""l1,-SP em 9.1ZUaS tado como se �chHva de

n!'l,dnnqis e os 21 restantes, s�hTar-se, na posicão em

em "Q"l.ll"S estran?;eiras. que fora colhido, não ner-

F.n.tre""'entes, a M<lrinhJ:\ mitiu Que vários marinhei-

de nuer<:a, a de"1neito da ros tentas'lem retirá lo de
'

sequr"nl"q. (me nronorcio- bordo, arriscando a vida",
no�a à ]'\·'I'arinha �Herc"nte e lhes tendo ordenado. ab"'n-

aos di."ersos t,ran"nortes dona.sse logo o navio, 'pois
de tron!'lS nos inTímeros êle desapn�eceria com o

comboios aue �sco)tou e,

ainda, ria defesa cost,eir'l e'
dos portos. sob ...")t�do, os

de Peni"'e, Salv<' "lar e Rio

seu navio; o que' de fato

aconteceu.
Muitos atos de despreen

dimento e bravura se de

senrolaram entre Oficiais e

Pracas, durante êstes mo

mentos dramáticos vividos

'Pelos membros da Corveta

"CAMAQUA", dignos que

foram -de menção especíal,
pois. demonstraram perfei
ta "compreensão do dever

militar na hora do supre
mo sacrüício".
No 'dia 4 de iutho de 1945,

cêrca das 9 horas e 15 mi

nutos da manhã. euase um

�no anõs . os af.llnQ,amentos
do N. A. "VITAL DE OLI

YEIRA" e da Corveta "CA

MAQUÃ" foi, novamente, a

MaTinna' de Guerra sacudi

da por enorme perda com.
a explosão e 'consequente-

.

mente afun.ci!=!1'Y'ento do

Crnzador "BAHIA", ainda
em serviço dé !!uerra, !),Q

�ar��o dos I,Rochedos Sij,o'
Pedro e . são Paul0.

A' exnlosão. lamentl'tvel-
rne'1t.e, foi r;nnsequpncia do

dtsn?ró de tiros de metra

lh?doras aue. em e:wr�ício
sôbre a.lvo flutuante e à de-.

riv"t. atino:i.ram uma ou

rrai.s· bombJ'l,s de nrofundi
dade que est.nvam nas ca

lha'l e morteiros di3 pôna
do nl'lvi.o. para ataque à
sub"Y!arinos.
":) navio ràpidamente

me'l'l'!'Ulhava de nÔD<l e sua

inCl:.inal"ão .iá at.tngh cêrca
de 30 !5raus". Foi neste mo

mento nue seu Com.andan
te, Cl3.pitão-rle-Pragata
Gft.J?,CTA. n'II"17TT.A, pTO'tõ'S
DE CARVALHO E ALBU
QUERQUE. "com duas fra

ÍIlH'IS expost::lS em um dos

br?�os, .

sent.indo '-1 preca
rier'tade ai. sua situqcão deu
ordem ao Sargento-Enfer-

guerra para a nossa Mari
nha Mercante, representan
do ]17.530 toneladas ou se-.

jam 20 da sua arqueação
total; dos mortos ou desa

parecidos, em tripulantes,
foi atingida a cifra de 469

e, de passageiros. '502. Cons
tata-se de relat'órios oficia
is oue a maioria pereceu
afo;SR'da ou metralhada 'pe
los submarinos inimigos;
outros, em balsas- e em em

barracões míudas, morre

ram 'de frio ou Irianição e

outvos ainda. ficrram· invá
lidos: 'dos, trroulantes,' é
notável constatar-se a 'bra
vura e o amor peta vida do
mar, de !?;rande número ge
les Que retornou a' outros
navios rme. 1'101' sua vez, fo
ram l"1'nndados.

�

'�-�':De'Ylto,
=a, da

1\/!"QUA",.
., c- en�i'il.r

110S"!;1 C�

11m-E> oo

-ra-zadores "Bahír " e

3r::",de, dr: 'Su1". "-"!c�'it"'7-
'.�r; "1.., "Div:,sãn -íe ,�-rv,z�do

-es" sob. o C'-';-P9ndo 00�nl- ,"I -.'�" - ....

� Cusr
':a !'�'mdt" 1.

/'\,-4' 1

0c:' "'''do
'10", : 1.. crr-

.

"��,1 êste �� DODSWC',�.TH MAR
" ""\�,. '�a TINS. '

bra
dee=m

�. nsto à

t '��'o!'

Com a, aberh"a das hos

tilirl<ldes,. nesse-s. Pôrç'cs Na

v?is. 'iiud'11."s pfll<>s do�
'Cst,'1õ,ns UT>idQ�,., 'Y)0R':l9.Pl11.

a dpr
.. p-rrlt,e("�;· .r)i-8f;a "lOS

n,a'r"jr� 'rrp''r�9rr'"-R :�.:"� -'!')!1-"'ic;

e ec;:trane-ei'r.rls ·'='-a
_

n?fc;es a

lia:1('s.· '''t.r,:,vé... d'> crp-i
hoios .. P�P'?· iSf-'l� f11>;)n'] nos

crU??d0res .fá
.

dt�d()s, :I

(tres)'
.

cont.r�.t,brnf'rleiros
dt1sse ... "·:\IIf�r!'Í.P'l; Di.fls, 6

(se),,) naVios m':'1é-r'ls tr"Il'l
f'or""n/lo.s 'e'?1 C"1'"et3S c) a s ..

se "C:l.ri6I"a". 6 ('leis) corve

tas cl<lsse. "Ma�hÍ3s .de ,AI·

vos r- arn

f,U,:)':; 'ido:" r

"
..

r�l'S

" '10:::-

de-
civis e miJita-es;
do:Trem e da

ni.z,,�i)es
se r�O'11.pÕe
Eso'mdra.

pm ('�8

rhac'�s, TI -',� e du-

o Trem era' representNlo
"pe'tes n'avias mercantes, ês

teso e"l1 número; tnuitas vê·

q r'l"E; ::'1 ""S�

�'�. f),�''l:S,
n' 'l. frota

zes �'me"i()r
n'l..v'!l"l"ndo em

da formatura e

'a . cinr,oenta,
determin'l

veloddadB,
único .do

CapHãf'J de

r (!nrr1

�s de
-� ter-

�S.""1, bw-'nerrlue" e rs nq"rir'Js hi·

rl.l'o",l·áficns "Fia
.

B'l'an�o"

e
.'Jrr:89;Uar' tr'n�,fl}1'J'Tla"'os

0m crrve'tas, f' -:-am : to-'los

")q�lh)a1.os CO'1. an:.;rêJhos

'10D.1,r e cnm r�n.<1"e·s para
bep1 se desinc'lmbirem nu

'na guerr'l.. moderna.
P�r $Uf1, vez. os F.ncoura·

,ades "1I�;n9S Gerais" e

"Sl",n Pau10", crm' sua p ....de

l'OSB ntilh"ria de arosso e

mé"l,io calibres. estive:am

sob o comando

Cororci.oro, o

E'" 10�

Ent,' q C"

um I1ns nlwio'l do Trem.

Est., Comnd0ro era Tes""on

s<'iNE·J pela rigórosa
ob!"8'r1,ânr,i<l, d<ls In"trul"óes

Secretas baÍX'3dasl pelo. Dis
trito Naval, pOUCflS horas

antes de sua parÚd'1 .

c"u-

ATJRF.O D:ANTAS TORRES
Contra-Almirante ---:.Coma�
daute,:Ja:S3s

"'c'ldo
(:cs c,o,..A; f"'

'

do �i ..�n
� !') "'3. f.,r

.._ � ..... l.,S :t'es VENDE-SEtem"":;e '"

pe,-,1',"'rqS
nür\ t,fI-:
su1-' n"'

tot"·'·hi '''''.

mercantet::r\t:" no

,.,.. - .... · .... :.t--'1a
o navio que

Um motor de pOpa, elétrico, para pequena embarca-nã,' y,lUGeSSe acomn"nhar o

Trem ou não· observpsse

qUl"lCuer preceito eont;do

nl3.S referidas In<;trur,ões.' te

cebi.a ordem par8� deixar a

for","tura e ficava, assim,
pràticaJ1'lente, entregue à

sua nr6nria sorte.
A Esoo1ta era con�,tituida.

pelos nayios de guerr.!)_ que
davam protecão. em cober
tura externa, ao Trem e o

seu Comandante era res

por.s�,vel nela seo,u'l'!=!D.ca do

ção;
Um aparêlho de alta fidelidade, americano, Tech Mas

ter;
Uma mesinha para datilografi'Õ'" marca Remigton;
Uma fmpressôra mamíal Francesa, de Paul Abat

po Bte S. G. D. G.

, � 'c'.. o serl"'1"1"'s, res"1e"t.iv::omente.
-� t1PS- em �l.vadrr e �e-:ife. à �ui·
.- -yl�' "l1- Z�, de fort91ez3s, na. defesa

te i.,...·..t.e"Y'c<r.,
cO�,,-:( c; o '"'

� :ru'-r r'r
T �

cacr-es l' Ir_
...

ti-
tS,o vi- d<5�"es pfrrtos. cnnt ...l'I nos

S1"0;S atnque'l de "corsá
rio"!" inimigos.
Estavam, assim, nossas

Fôw�as Navais e as ameri

Clln!JS empenhadas cm rea-

1j�q� uma de su!=!$ pl,'inci
nai3 .,.,.,isc;l'es ""le é a ma

nl,t,:,,'1��O dflS J..Jn'h"s I de

Co""'"nic!'l(�ões Marítiml'ls,

verôPr:\eiras p,rtérias. atra·

'lés da.s quais. fluem os a·

li)"l"'1tOS. "Irm�:mentos, ma

te':i"i.s e<;t"até-;i.cos e Críti-·

-'::(18 et!!.. :n3ra a substâncfa,
dr::; n'11SeS err. guerra.
F 1�,�et?nto, I"")m a tr'lns

f:e",'·..,-:i.a prqgrp.ssiv? f' sllbs

t,<1n";ql par!:t n,ssa ;lJ.J:'1.ri.nha
"e "111er1'", no� n!:! "'�e dOI;

Hjst "hs Unidr'3 .. (le P, con·

t��f:�-"ede;"'ns dg :Rflco1ta

e r1 .• , IJ r,a�ar,-S'rb·"''''.riu''s,
'''t "J)i.T·i.sã,:) . dE' CTIIZuc.ore:>"
;e 1T�nsfn':mo'l n"!, "Fore:;.

1'IJ'2.v"t do Norier:;i;e" a'wra

S,-,h o ccmand -, dn Contra

. Um Rádio 'Transistor.--*'13.tais ,,,,,,.,,

li 2� r1p ,

pez-:"r d'3 ":

de, I"")n�r
.

1.0 st1C11l"
can'·e

dó ",,-,,';r1a

Trat'lr na Rua Nunes Machado n.o 7 - 1.0 a.ndar -.'
na Agência D'Angelo. 25-7.

"'Of', a-
< ... '1 �''Y'..-:-'·�lq_
r -)r'>�"3i-

-----------------------------------------
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MO R AB L A

cO·T!.'6ôio aue de17eria, nois, de Janeiro, pagrll l$,em 00-

chegar incólume ao pôrto ro cõm afunda-nento de

de destino. Os navios de três unidades cem nume-

gu,�rta, com seus 'lmrrelhos ros!:ts perdas (h vidas de
sona'T'es (escuta submarina) Conflnd:mtes, Of;ciais\ Su-·
e �"rtares. deveriam estar .

boJ'iciais. S!Jrgen'�os, Mari·
alp�t<ldos e pront"s a i"n-. nheÍlos, 'Í'l'Jifeiro" e Fuzilei

per1i"em, com antecec)0n�ia, ros sacrüicados e ceifados
1 t b i" d f

It
qU'1, Quer a aque ,su ml3.r - ao �onVlVlO e "9US aml-

no, '�.éreo ou da superfície liarê'$ e companl�.eiros, no

com:-a o Trem. sRg:rado cumpr:.nento do 8
Ainda mais a prote!5er o dever. f

Co'r.1')ôio, durante té)da sin- Realmente, na ''loite de 19
�

grf.' dura, existia, sobrevoan- de iu1hn d� l�!i 1. n'�ec;sB.... ..!�

do o mesmo, UP'1a Caber- mente às 23 harrs e 55 mi-
tur:"- Aéreoa, constituida por nutos. quando n�lvegava às

. aviões de longo raio de !>-. escuras e sob e,colta de

- ... "" ::-\
,� fi� :\

.� ... ,r,� '1.0
f

le;{'---' 1,..: �

por ""'tJi�f'"'o

rec-;"l+..,.,... :'",

Sala 7 345012Trajano .Forte_·,....,h,,·1"Oa .,..._ ... ro·.,..,Lp ...

e '?c--;·",.-,t:\-_J·..

\J,�·"'ra �

I·

V.�NDA DE f:\'IóVEIS - INCORPoRAÇÃO - AVALIAÇõES - CONDOMINIOS
_ LOTEAMENTOS - ADMINISTRAÇAO

/

ra ,lr" 'P. '
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aESID�NCIAS ,
j

lUla t�nJo:cnheiru l\taA de �buza 740 .- CoqueirQs - Pe \tua Dr. Odilon Gallotti - Morro do GeraJdo - casas'
,. 'luena caSii de Alvenaria construida em terreno trian ue rÍladeira - preço facilitado - boa oportloUlidade. •
�' :�ul<tr C0ffi 20 metros de frente yal'a a rua principal ..... Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re-

..
,F'reClJ espec!al de Cr$ 2.250.000. "i<1encial - muito valorizado - CBSQ de 3 salas - 3 ..

i (tua São Jorge _ CaS'1 desocupada COtll· sala - Livlnt �&' tos - casinha e banheiro_ •
, _ 3 Q.uartos _ banheiro - Cosinha �. garagem - PI'i Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande

co Cr$ 11.000.000 Casa de construção esmerada com 2 pavimentos .,
, Rua Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa Térreo: V�randa - amplo Li-:ing - Sala de Jantar ...... ,
, lácio da Agronômica - Bairro cam CaIr. casas de co- Bar com adeg� - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar- III
• mérdo de todos os gêneros' - 3 cal"l3.S novas de madei- tos grande$ - banheiro completo - Terraço e ainda .....
.,

ra _ Temos preço para as 3 Ol.. para eada casa em se- rara de casa construção com tanque - Sanitário e -,
• p<uado a partir de Cr$ 1.50(j.000. quarto de empreg�da. - Área construida de 150 m2.

•
1/1 nua Juvêncio Costa J6 _ Trindade - Vila' Nova - 2 Salas no Super Mercado do Estreito - Frente para
iii'

casas de alvenària _ desocupada de imediato - Ter· a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local' mago •
• reno de 1:<' por 30 mts. - Indicado para m")rar numá nilico para qualquer ramo de negócios - Preço de ..

•
ocasi.ão - Indicado também para dar boa renda de "

e alugar o1J.trn - Preço a vista 6.0011.000 a prazo, com

aluguel. ...
entradà de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ 3.500.000 em 20 ...

. ' meses. •
• <{ua Monsenhor Topp 54 _ Càsa de fino gosto - Bem' "'" 00 m'1tert�1 nova ',A Rua Joaquim Costa 23

..

� con!;'truida _ Área de 154 m2 - 3 quartos amplos -. �!!,rf>nôII1ica - Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses.....
r,iv!ng Super espaçoso - preço e condições �acmtl3.dis· Preço db ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi·

.� � �
, Caca e lotes na Lagôa da Conceição - No Retiro - Hua do IANO - Barreiros - Município ele São José - 4

.

Parte a vista e pa.rte facilitado - Ent.rada a partir' de Casa de made1ra - bem conservada --,. de apenas 2 anos�· ;--
, 500.000. S'l..ldo em até 20 meses.

- Terreno todo c�rcado - por apenas 01'$ 2.500.000. ou. ,. .

, . BOx - No Super Mercado ( Rodoviária) um box de em cond�nões a combinar. .'
•

• �x4 mts. Rua IANG> n.o 49 - Casa de 8x9 mts - Forrada - to-

Rua Sa,ntos Saraiva 46 - Estreito - Local muito va· d'l pintada, com �gua e luz, com 4 quartos - 2 salas - •
• !orizável - Casa de alvenaria - construção esmert.- copa - casinha - banheiro - Terreno todo murado - ,
• da - com 2 sala.s - 3 qu"trtos - casinha - banheiro Além da água encanada têm uma excelente água de po-"�

va,ment.o· do n�"'io, o Co-
•

cOTl,l'9leto - quarto ele empregad13. - garage ao lado co. - P0rão cimfi!ntado e com tanque. Preço Cr$ JI'
.

,.., t à - Pagamento: t',arte a vista. '? <;00 000. II1IIml'lnH!11;1 e ar ,:'\nou o ..... "
seu abandono, pBrm�necen- , TE � R ENOS II
do, ent'l'et?nto, n') pl'.sslldi- (,otes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont ·Rua Professora Antonieta de Barros - Lote de 207 m2 "

h d d Of" I • Gates n.o.s 75 e 76 quadra 4 - Área de cada 360 m2 - Bqirro Nossa Senhora de Fátima.' II1II'
ço . acomnan a o o. .1C'.a _ ...
ele Servico, até Que todos , Preço à v:ist'l Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ ....

, Jtua São Cristóvão - Coqueiros - terr�o de 2Oxl0,50 ..
cU1'1111risse'U su<\ ordem.,,, 450000

.

met'·os - bem junto á rádio da VARIG - Preço' d� "
senrio. po ...t.<>nto. esses Ofi-

• Lotes �o Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu ocasião. •
ci?is os últi'l'Y\OS a ah"!,ndo- t - Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27> c�da Rua Itapema - Bom Abrigo - Terreno de 300 mts.2 •
m'�em o n�vio .. DUTl'lnte a , lote. - próximo ao Bar - Quadra D loté n.o 12.

f
.

t A 11 Morro do Geraldo -- 'ferreno Je 2Ox18 mts. - Prec
..
,o Lotes em Curitiba - Entre Curiti"'a e São .José dos,�:'l1'1Q. (l,,'1f.1!'!e eT'Ylryen . ar JJ "

rI""'" pm' "011" ,.,..,l,,'·q�el' I"om • de 'ocasião e a combinar. Pinhais, - ótima localizacão - 'com 432 m2. •
.1 T,,,te,, entrp- Coqueiros I e Estreito - perto dr Sub-�s- Baino Tarumã - alto da ma 15 em Curitiba - negô-

•n"'�o"" e rJif.1"in1i1"'\.. sentio ,
tp,.,tn�" f'J p,. ...i".,.,'''m+o 'de �'lcãn EMtri.ca ...:.... VHri.os' lotes 9 partir de Cr$ 500.000 cio de ocasião - lote dG 360 rn2.

e�"""''''''lS e "'''1,,'''�. 'f"'l'!'!. tfl.l • - Com financiamento em llté 40 meses. Fm Santos - Próximo a Colônia de férias do SESC'
rnRnohr8, n�/) f('li to+pl'rupn. •. No f'<p.ntro - Rua Alt'e. r�am('go 252 .- Vastissimo lo· um magnifico terreno. .

..
te conse�Jida. pnr f?lf;a de •

te com 43 mts. de frente e á:-e� de 1.140 m2 - Equi- Em Brasi!ia a 800 mts. do Pal:ic,io Alvorada _: grande ".temrlo mua e1l'''cut;í.la A.
valente 1\ 3 lotes. valori2;aç{j.o.

f ... d • Rua. Casimiro de
..

Abreu - E�treito - esql1in� de T-o- '1'.,�l_·renos - E."tn. Barreiros - 2 Jot.es de terrenos, m"'-.,llJ'1n"n fi em trp.<:·mirmtos, .,.

fil"nT! snh"e o m'1.1' um ce- ,
hias Barreto - lote 'bem plano. fácil dp. con�trt1jr. dindo cada 10 x 34 mts. - cercados com snrrJ'lfos-

n�";" n"'ntf'<:�". ('�"';' "..,hre-
.

�"'lTf! !';!,nto Antônio -, Barreiros - lote de :l�O m2
, Arfm, total 680 m2 - por apenas Cr$ 1-.200.000. '.'

vi""".,t,,�c:;. a1q11rl" fe";�tio� e ., 'lnr qnen'i!' Cr$ 1100 nO!)

'1 Blürro 1:1am' Abrigo -- 2 .otinJos lotes bem ,iunto ;i praia :iJ
"1' d •..<\venida Sta. Catarina - Estl'eito - Ter,reno de JOx40 -;- Na. Rüa Te6fil.o. de. A.lmeida - Vendo "".·.·5".,. O. F' .N.. o'i.s, .Otl.,mu.o ,a os, agarrpiosà des- .. <7': ,e; " -� .

troços do'
.

escalares -
rnts.:_ o, melhor lote do Balneário. , somente um. PreÇo a ·combln�r.c

. ,

'. r ..

"
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EM CAMBORIÚAPARTAMENTOS
c-. .... -

........

";uper facilitado Frontos para lOorar neste próximo verão apena� poucos

para vender - Plantas e demais in!'orinações em nosso escritório.
i
�.,.O'"\--r 'f'... '"'

,,_" t. ....

um úni.co càc?·:mbmarino,
enl;'!'e Sã., Thoy,é e Ca.bo

Frio, a. cêrM- de 25 milhs,s

da costa, 'foi o J,Tg,vio Auxi·

li"tr da nossa l\rarinha de

GTle..-ra "VITAI· DE OLI-

VEIRA" torpeceado por

çà;; e mesmo pGr aerona·.

ves nais leves do que o ar.

cm":o os "Bli.mns" an;erica
nos: em patrulha afastada,
ao longo do percurso a ser

fei.to pelo. Comboio, Mvia.
aviões protegendo-o.
Desta for�a, cabe tam·

bém r.essaltar que, nossa
Fôrça Aérea e a americana,
muito colaboraram ,p"tta a

segurança dos Cambaios

marítimos, em suas arrisca

das travessias.
Da eficiência e segurança

dos combôios escoltaàos
pel'l.s Fôrças Navais brasi

leiToas, ao terminar o pri
metro ano de nossa belige
rância, vale transcrever as

palavras do, Almirante -

ERNEST KING, ('oman-
·dante-em�Chefe da Esqua-
dr� Americana: "nenhum

dos oitocentos e qllarenta
navios até agora escoltados

pelos vasos de guerra bra

sileiros, no percurso entre

Rio de Janeiro e Trinidad,
e vi"e-versa. se perdeu".
Embora nossa Marinha

Mercl3.nte tenha tido o ele

vad0 número de 31 na1'ios

atac!:!dos, dos
.
quais. 30 fo

ram afundados, deve ser

cO�lsiderado que atj p vi·
gés'mo. nosso pais não es

tav 1 em guerra e q_ue a par
tir do iní�io do Est'!do de

Be1iO'erâ.n�ia, os nn:<e "'es-'

t?n��s só for::!.'.,., U""1nrl?No<;

uor"'l'p não naVA��a,'''m em

c(l�h'1io. à ex"""<;i'í,o ele

d"0is, cll ias eSf'oltw.; erl=\m

multo fracas e compostas,
res"1ectivamente, de 1 e 2
navi.oR de guerra ll.penas,
im"'I'''''�'·'li.s. f'ort�nt.o. de
I"""'o"';r a anr'1vi'n'1<1f'!!to e

'''1pf,'�'''ão do submarino ini·

mi�'1,
Em.

.AT,�E1)O
- ""n'�'� cpPT,ns POAP�C:<. nrr�,A,

,,-,"-;t\ :::01"1 �eu pavilllão hasteado
(' """"'.- no Tender "Be'.mon�e". com·

-,� ,-l' ,1;:1. ':;e(18 no uôrto tie Recife.
•• r�r",es Sua mis"!iÍo em nrotAger

� "). ;., �retiT-'U, os ('omboios costeiros e in-

do. , ..�n

pir's"�'l
n'lri.H..,r-g
da _,� T()

submarino iniml -;0, sofren

do 0 impacto nà nôpa, com
pesadas avarias. Seu Co�

mandante, o enj'ã� Capi-
tão-n.e·Fragata _. JOÃO BA

TIR'T'A DE l\(1'1:DEIROS
GTJ.('V[AR.AES R0XO. ime-

ter!lncionais entre os pôr
tos de Redfe e do. R,io de

-Janeiro, de cu:ios comboios,
ex"encio��lment,e. p'lrtici
pa"8nl navios de gllEirra a-

por '-��n c' l"!cds,
cÍr.,",r! rl;-'" ,., �� - ctt,?da
Reü17!:{ío �a 'OJ.?

Dei em (I ·'O:.'l1'õÇ8.-
ral.1.: D, <:8 r cam'

grpnr.',e f:'
tas chs .,

das Pntil
tOE ele TI -

c"m�es, pr
que. ,,8 r

e Fi de

� ·:rs cos- rn�rjc2nOS.
-..

-'\"" '-�'j8 e Por sua vez. o antigo
n'" ,- '1:'1"""8n "GruY.lo Pa.tru1h<t Sul". 1'01'11

,'nC' l"J.eT- o acréscimo de novas uni-

di.a;itmente, dir''?;iu-se ao

seu pôsto J?o p"..ssarliço e

ordei:lOu o toque de Pôst,os

de Coml-Jate, f'enno logo
gua.rnecido o canhão' de

prõa e lan�ado's pelo Ofi

cial de 8er";.00,·0 então Te

nente - OSMAR ALON80,

dades, se tra!'.s1:ormou na

"Fotç'a 'N9v.<l1 do 8'11". 's"b
o comando do CQntra-Alrni
rant,e - GUSTAVO GOU

LART, tendo como missão

proteger os COMboios, ,no

tre�1-).o do R,io de Janeiro

até S!.'Uta Catr.rina.
.

Em Recife, também uma

Divisão de Cru<':'ld"res ame-'

'l'icAp.os_ sob o cn""'-'''.no do

A.l"'" i.,."nf;e •.T01\T.<\8 IN

·np..i\'Í\/T ed.p.ve h"Sp.0Ól ma,s ..

com o decnrrer drts hostili·

� em 15
� JP',�2 0S

cl.'1CO

(l",on'":lj_s,
''''. bra

j.'
....�d:;ste.

'i,:::caxeram

�13 vi·4.<\s,
" <'o 7.0

_"J :'or
_O,f:\ in-

'�-:'''n-
"�D-.r1()

7- ')

torpt:.d�a:'1
:navios !1' ,foguetões de alArme para

av.i�ar ao Caça Submarino
de esc�lta, o ataque sofri·
do.

.

em é.gU'l·- -r.

silel-r� s " l

Essàr 2t/

Dada a ranide", com que
se dava o afunrhmento e

na impossibilidarle de s"tl-

ena
�

es

dert'·" "Js

Gn'-V'-' (�

cln ... ·· ':! �

dl:'n�') V '

'J� :LI1\fIA nadBs,. receheu e:rrnde nú-
'c�.ns.. tUe':o de D.'lvir"

i

de v!Í,-i"s

"""�ente, t.iuos e porte. do aue resul-
z .,;ru- t,nll e", se ·t.....,""r"",..., .... r na

'l. Ttl "1<'(')"'''<1 dn A+l?nt.if'n 8'11" e

1 (,8'''''890 11"1"if.1 t<lrde na "Qu<:lrta Eg-
·'Y"':.i-ti- ("ll1�rlT"a".

.' ,.,1-_",_ l'<."tq III1'..,n<>i;-<l.. de Re"ife
rl ..... 1:"\ '1 .",,""�''''''''I''! A�+;�h?&::;" ns C(lm-

e dp

cor r .�

do ...... r-., r

O �"_.J.. ''"' 1'�;�" i.,.,t",.,..,,,,,,f�,,.,iS e1''''1'''1

.P0·,'_·,·J'·H1"I;r1f"'� ,.,,,... p.��o.,t�s
"'rh a rf''''''''''T'1s<>hfH+.. 4p' ri!=!.s
'Pô"'r<ls Na'mis amerk""'.as,
mrh'1m ness?,5 escoltas,
tOT\1.'1c;rem ·par_f'e. cdm fre

qu/j..... ,,;<J. nA."ioF! noS&os.

MÁ,." cT""" I'!o....,bn;('s re·

coo '7"- ,..

P'i'''' ....

0S

'f>, ... t<"", r

""""'''111:,)S

.....0 'J"'t .. , r.

€111. "1 .. , �_ .. ,

Co.,.,i •.." ("") 'f' .. 'o

(17)
r"1i ,'��C! C"H::·��i.,.."� �_ :,,_t:P""n�
('�(W""1�, "1ltroc; tie rt;lr�ter

e�:o0ci.aI ,foram orgar.:i?-ll,dos
. com escolta. brasileira' e

" .

f.{�/
-

,rhl':.·t7 .('- n,- "\
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São, decisivas as duas úr
tímas rodadas do Turno
Ú Classificação, marca.ias
para hoje e domingo, no

estádio da rua 'Bucailúva,

pois irão dar a con.iscer a

relação dos três clubes que
com o' Avaí, vencedor por
antecipação, dísputarão os

dois turnos da la. Zona.
,

t\
O Figll írense 'pede ser

considerado cGm� classifi

cado, pois está com do.s

pontos à frente ao Postal

� Paula Ramos e, seu ad-

versarão, o São Paulo, não

reune possíbílídades de vi

tóría já po ,'e' juntamente
, com o Tamandaré e o Atlé

tíco ser considerado fora

-----------,----------�--------------
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'drez, por uma tbrühante atu

ação no campeonato.
'O sr, Souza Mendes com

73 anos, único enxadrista

que no campeonato, obteve
vitória sôbre o menino Een

riqus Mecktng, cuja técni_
ca 'EWegiou, sagrou-se vice_
campeão ap6s o ,empate,
em 13 lances, com seu ad'

versá rio de ontem, s, Edu

árdo Asfora, de, .P.:rnam'ou
co. Os enxad'ristas 'Phto'

Paiva, da Bahia, e F'Guarcto

enino �d e �i' 3��Anos anha a
" � � '�

Teca de Ou'ro dõXadr z Nadonal
,. '

R i o, 19 - O c a m
,

peão b r a s i I e i r o de xa

drez . Henrique Meckíng,
com treze anos de idade,
recebeu, sábado, a taça de

ouro referente ao, primeiro
prêmio do Campeonato
Br2s]:.iro ele Xadrez, em

soleaiàade realizada no

Çlube de Engenharia, após
o té,rmino da 19a. rodada
do certame. O campeão re

ceberá também- o título de

MEstre Brasileiro de Xa-

Tem nova orientação a

página de esportes da nós
sa confreira '''A Gazeta"
Abelarc'o Abr�,ham' é o

no'1<.1 reclatol' esportivo, do

jornal do saud,cso Jairo

'Ca:lado, E!!scolhic1o que foi
)

pa ra suprir a lacuna dei_
xar'a com a "aída do jor:na
lista ;.8 radialista Lauro
So"clni.
Trata-se de um elemento

nôvo na crô'1ica esportiva
emn'l:a há bastante tempo

-

idp'1tifica "0 com os assun

tos· que dizem respeito aos

esrortes.
Operam e dot.;ldO de' ta�

le,.,to, Al'Jela,rdo Abraham
escolheu "O E;stado" para
dar à sua c?-rreira jOl'''1,alis
tíca. Aqui t"ve a sm car_
go a secção de remo, onde
se houve com destaq_?e, a'

ponto de merecer não só
cs nossos

\ a]?lauscs, como

do público, aficcionado do

remo qUe nêle vê um bata
lhador incansãvel.

Agora, Abelardo vem ele

nos deixa)r. Está emprestan
do a sua inteligência e o

seu vigor' moço à "A Gaze
ta".
Vimos seu numero de es

tréia e gostamos.
Cremos que rão será pre

ciso dizer mais' pfl1a
Nossos cumprimentos à

"A Gazeta" pelo acêrto da
escôlha.
E agradecendo a cola-

boração in:stitná�el que
nos prc�tou, levamos ao A

belardo os nossos para'l)ens
dees;ando-lhE' muita,> fel!cí
dactf's à frel1t,p. de "A Ga_
zeta" esportiva.

..

)

Após alguns dias nesta

'capital, retomou à Guana

bara o nosso colega de in}
prensa, jo>:palista Gilter"8
Nahas. Gilberto, ve1.o ::ever

parertes e am'gos,. devida
mente licEl1ciado pelas au

tcr:�a"�s, da nossa Mari_
,!'lha àe G�wrl'a,

-- x x x

A djr�toria do Figueiren-
se não pretende realizar

\ qualquer corte em seu elen'

co de prof'ssionais ° clu

be ialv�-negro adotará "lbi
.

lhete azul" após àS dISPU_
tas c'o certame da primei
ra zona.

x x x

Est.eve reunida a diret_o-
i
'ria "da Associação dos Cro_
nistas Esportivos de Santa

,Catarir.a no intuito de ela

borar o pro�rama de come
moraçéo� pela �as�agem de

roa:.S !Il a vers,ário. da en

de classe ..

. E'abe-se que do progr,ama
consta um coquiteI que se

rá oferecido a, a:nor-,àades
e convida "os, além do?, pró
prios associados.' O local
deverá ser a sode do Clu
be Doze de Agôsto.

x x x-

Tendo em vista o faleci
menta de um aos fundado
res da 'Associaçao Atlética
Liberal, a representa�ão
do-Cartolas teve sua, excur

'são suspensa, a Itajaí, on

de daria combate -a equipe
local em futébol de cam

po e de salão.

- x x x

As diretorias do. Clube

qotta, de Minas Gerais.

cem 17 anos, disputavam
ontem, o .tereeíro lugar, jo
gando o último contra o
campeão Henrique Mec

king.

O 'CAMPEÃO

Mecking,
S91,; lado. cem a mesma cal
ma de início do certame,
,im�erturbávei diante dos

elogios e da pub�icidade a

que foi exposto, ao tomar

(0"hec�mei1to, an teontem

de que era G c.ampeão naeio
rw.l; deGl�1rol! apenas: Hfi_
':uei cOl't'nte ao sROJ,cr .d::t
minha vitória'.

HeLrir'lÚ Tvreck.'ug, o nõ

vo campeão bras'leiro ,(le
xadrez considerado pelos
.concofÍ'entes do campeona
to como "um fenómeno",
obteve onze vitórias, tr2s

empates e apenas uma der 1ilrm (la tara de àuro
rota contra o campeão bra para o primei�o colocu-'o
s'18J.ro- rote. �fS'f� T, �0l!:k:.>...,,'(.qlle ,�!;'ria, tamb';m esco

.

za Mendes. :SEgWHlo ê'3��. lher um tabulriro ele xa

"a, revelação do ar.o, He!1n ch'€z fei�,o de madeira de

que MeckiT'g. é a esperan- lEi ornamentado com asas

ça de que o Brasil se desta eie borboletB."), foram e"l

qUE ro cenário inter':'acio- tregufs. ontem ,'ao t:rcel
nal de xadrez, com f;gu:'a' ro col(ca�o e- aos demais

de grande v�üor", Sécre a ccnccrre'"tes taca de pra_
única gerrota scfrida pe;o ta e mer�alh':ls de ouro e

DÔVO campeã,o, disse o sr. prata, O sr. Souza MendES
Souza Men

,.

es que êle "t:m segu:"","o C'okcafo, rptlrou

apenas alguma3 falhaS de se par3. PeiT":uo]is, Cnd:� re

cODcepçáo pCiõ'cio""al, o ',si"e' pOt�P,Cs mhntos, a,'1';,s

Que é e},,'1l�içá':ell pr..J.a sua o emp.l+e R:'ê"'''J.''do C2T'sa

idade e falta cl2 eX;;Jeriên ço e inc1:spcsi'}ão.

PREMIOS

Antônio Carlos Viotti e

Julio Guilherme BoU�nger
são dois motociclistas do
Moto Clube ce Campinas'
que Excurs;onam ''peJo s�:l
do Brasil. de regre.B�O da

Arge"'ti:ra. Chegaflos seq,l}'1.
da feira a e.sta Capital, vi
sUaram de irneniat.o o Mo-

'to Clube de Florianópolis, I

tEndo mantido càm seus

lestra.
Para o êxito do rald,

os dois motoc1'Clistas rece

bem a colaboração das se_
gUl"tes firmas Ja',lls+as:
Pistões �roreva M:::to Veloz

Lambretta ('O Bras�l , Ro

b(�ri o Bach do Bras}ül, Pi

relli, Oficina Mecânica 0_
mevem e a Assh:têY'eia lVIé
""ica da Clínica Eduardo

componentes agrad:'l,vel pa Lane.

Rio (V.A.) - Flacar i'né
dito no, ,basquetebol Sê, ve
rificou à' noite passada,
quando a seleção feminina
de bela ao cest.o derrotou
a seleção do Estado do Rio

por J '(<1 f'o,..tra. apenas 8

ee�t'l<; �-: f1umil'êPSeS O
� jop,'u pn1 �l"l1)uta,c].0 Campeo
nato Bra.�il,eiro de B'asquete

boI· Feminino.

BElO TEVE ALTA
T-4.ve alta, anteontem, no

Hospital de Carida "e, onde
sofrera uma intervenção
cirurgica, o atacante Beto
da equipe do Paula Ramos

O j{Jvem valor, uma das

promissoras revelações do
clube da Praia de Fora,

deverá ficar inativo' por aI

guns meses, devendo, as�

sim, ficar de fora dos jo
gos que seu clube disputa_
rá no certame .da la. Zona

isto se vier' a alcançar clas

sificação.

Cássius (Iay fErá ex[b�ção na

. Inrlaterra
dos Cartolas !'i &1 .t)Ssoria
ção Atlética Lib >faI. em

vista da transfel'éncia de
data dos cotej\1S quP trava Londres CUPD - Ó pu_
riam entre si, es�uffa,m a �'l;sta r,a�3;us Clav rea1!7-a

posSl!QUldade .te jogarê!l1 rá uma série de exibicões
.

no filn de
'., '"

ai�da na Inglaterra no próximo

'l, lpê�., <ll;' �,' prime�r.a, ve,z que
,

\ -".um c�mpeão mundiál de
�, ,,:, :0;;,,;�:;:;;i1' ,.<. ',i i:·'

"

,

'"

�'"",.-';l'.�. '.��,

pesos pesat:los vaita a Ingla
t"'rl'a r'lpsne itínho de 63,
o,uando derrotou Henry' Co

oper, 110' Estadia 'Londrlho
àe. Wembler ..

para o dia 16 de agôsto do corrente ano a eleícão pa
r". a constituição do Diretório Central de Estudanes da,
Unversídade de Santa Catarina observadas as seguintes
normas:

10 - O Diretório Central dos Estudantes gerá cons-

títuído por um Presidente e um representante de cada No próximo domingo, os

Unidade integrante, inclusive da Faculdade agregada;
r festejos do Ipiranga terào

2° - Na mesma oportunidade será eleito o represen-
continuidade com a sejrum

:

tante dos Estudantes junto ao Conselho Universitário de te programação:
acôrdo com o § 3 da Letra b do art. 98 do Estatuto da As 8"horas - Regata en

use; tre os clubes d'l ilha

'Martinell1, Ald,) Lu� e Ria

chuelo, cor.stan�t! àe oi! ü

páreos, além de um para
canôa a dois r"'j�lO'l,

r
com Figueirense . e Postal
lutando para permanecer
os s=us postes 'e, assim

esperar pela rodada de do

'de cogítações quanto às ou

tras duas vagas que deve_
r ão ficar entre Paula Ra

'mós, Postal' TelegrUico e

Gt araní, aparec. ndo êStES
dois últimos como os mais
credenciados. pois enfrenta
rãc Tamardaré e Altét.eo

respeettvamente, enquanto
QUI; o tricolor praía '':0 terá

pla frente o líder .nv.cto

que é o Avaí. Porta:1to; du
as vagas e três clubes em

;:tiJ;::Juta das mesmas.

A RODADA DE HOJE

A rodada de hoje, penúl
Uma .o Tur no de classifi

eaç�:J, marca dois eneon
,

tros,
No primeiro, como prelí

minar, � Festal TelEgráfico
enfrentará o Tamandaré,
c' qt a' :0 qu � +a peleja de

fundo serã-: adversártos
São Paulo e Figueirense.

'I'er2ID.OS, esta r.oite, por

tanto, dois ,lO:1S encontros

.n. ngo Que ma, ,-,do a realiza
� ') elos encontres Atlét co

" G;;arani e Avaí x Pa .la
amos.:

---_ .._'--�.

O Professor. 'Roberto Mündel -de::'Lacerdá. Magnifico
Re!.tor em ezereícío da 13"niverSirhde',:de Sa�ta C:a�à:d1,1!!<;
no uso de suas 3tr�':miç:ôes e tell_do em: vIst� o qui (ii;.
põe as letras b e c do art. !l.o d'} Decreto" rI.o 56,241 ',çe
4/5/65 que regulamentou a Lei n.o ,4.464' d� 9/11/64,

CONVOCA

por'

30 - O D. C. E. será constiínído por estudantes

ensino, superior da USC, eleitos pelo corpo discente da
mesm'l Universidade;

-

b) - serão considerados eleitos os estudantes
obti-J'prem maior número de votos;

c - a eleição do D. C. E. será feita pela votação di
reta' dos estudantes regularmenta matriculadt>s;

ã - o exercício do voto é obrigàtório. Ficará priva
do de prestar. eX"J.me parcial ou final, imediatamente·

s_ul?<;�9,1l"nte�_à ele�,Ção, o aluno ql'.e não �omprovar haver

votado no referido pleito, salvo motivo de força maior,
devidamente comprovado;

e - o mandato dos membros do D. C. E. será de wn

(1) ano vedada a reeleição p'l.ra ') mesmo cargo;
40 _; A eleição dos membros do D.C.E. será regula

da pelo Regin1ento Interno do mesmo, observando·se o

seg'linte:

a - Registro prévio de candidatos oJl chapas sendo

elegível ,apenas o estudante reg:11armente m'l.triculado,
não repetente, nem aluno de maLérias a.L1sas;

b) - realizaç§,o d'l eleiçeio em um mesno dil., dentro
c;lo re�into de uma das unidades 0.'3. USC, para os respec
tiv:�s alunos a totalidade do hor1rici de atividades esco

lares;
c) - identif'carã'1 rlp- "'1t!>T}Lp, t"'ediante lista n::Jmi·

na! fornecida pel'l unidade respa-::tiva;
d) - garanUa de SlgliO Uu ""CO e da inviolabilidade

de urna;
e - aparação imediata, após o· tárminJ da votação,

�ssegurada a exatidão dos resultados. Os resultados par
ciais de cada uma das Unidades unde se· realizar o pleito
serão !:Fados pela mesa recept'n'a e anu-adora res0!iC'
tiva p'1l'G a sede do D. é. E. ou na falta clesta, para �!�i
to ria, onde os resultados parciais serão tctalj2i:1dí'�; e, fi
nalmente proclamado o resultad,; fina];

f - os pleitos nas unidades dc\'e;:,ào seL' reatzados,
d6nt1'O do período 'compreendido en:l'e às 3,00 e às 18.00

horas, para o fim de possibilita,!' " tn,llizt.eão no mesmo

dia;
g - ao aluno regularmente mat:"Ícul:\dc em lc'''Ü; de

uma unidade será perm.i..,tido votar uma só vez na uni·

dade de sua· escolha;
h - as mesas receptoras e apuradoras $erão consti

tuidas:
- nas unidades: pelo Diretor l'espectivô, que as pre

, sidirá, pelo Presidente do D.A. e }:or um Membro do Con
selho Universítário designado pelo mesmo;

II - a mesa que totalizará os result;,dos parciais e

proclamará os resultados finais será presidida pelo Rei·
tor e dela participarão o presidente do D. C. E. e um dos
membros do Conselho UniverSItário, designado pelo
'mesmo.

i - será assegurada a l'.lpresentação dos recursos que
serão decididos pela mesa respectiva 'em se tratando
de impugnação de votante ou �e voto. Recurso contra a

validade do pleito deverá ser apresentadQ dentro de 72
hor\1s da' proclamação dos resultados ao Reitor, e será
apreciado pelo Conselho Universitário em sessão espe
cial para êsse, f1m convocada dentro do prazo de 5 dias.

,

,
(

Florianópolis, 16 de julho de 1965.

Professor
\
Roberto Mündell de Lacerda

em exercício
Reitor

Háv�o 'Cos'ta para o Fatebol Portl�guês
Rio (V.A') - Flávio Cos

ta de.xará mesmo o Clube
do Flamengo para ingres
sar no futebol do Clube do

1"'or:o tíme de Portugal' -

A rescisão do contrato se:rl
noe quan:o o preSidente
FadeI regressará .do mte

,

rior fhrmínenss onde 'Se en

contra tratando de as�""'

tos partícurarr s. ?ara' :�:'')s

títuíção de Flavio, algr, :

S

dirigentes co Fl;:t"'1�'''gc s

tão pensanrc na cor tra'.a
, fio de Pau.o Amaral, QU
j� dírgtu c' t ik3 L, � ,S

e italianos.

.,-.-- ----, ---

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

,no, segunde consta, deverá
também co.-córrer cm t�
(os :08 páreos co.ista-rtes

,,_� o. prcgrarna elaborado _Je
'ia" F'AsC .ern bG·;ter;<l::r':n

.

.
'.

-

ao Ip:rar.gE, enqml'�G'J que
o R,achuélo airÍ::l? e incog-

Foi encerrado 'com brl
Ihantísmo ',dQ:ri1.1n:g6, as d.is"
putas do Tcrneio ,;'e

.

Clu�
bes Amadores," p�t�o::i"a(;;
pelo Ipírarga F. Clube de
Saco dos Limões, cerno par
te das comemo-ações de a

niversário do cume alvfi.
verde. x x x-

)

x Vários t 'oUus r, .neda
lhas estarão sendo orerta

,

dos aGS vencedores dos pá
recs tia regata constante
do calendário ele restas, do
Ipiranga Futsbol Clube
que ora comemora o sôu 2'

a:r:.ive�·s:l,rio de fundação.

U.M LOTE DE TERRENO n() Ldeamt:'nto
Sto<licck ,medindo 1. l,50 por 3:3 :':lC1.ros. Tra
t;:)r :moh:j1iBrl:-> P�ro":1c:;d� á rua Tenente 5:1-
"""�rR, 29 - '1 '��\.J,:,: sala, J - ou pele
tcJeLnc 25'1L

..

x x-

de
x x-

que No períOdo da tar�le, ain
da elo dia 25, as festivida:
des esportivas terão co,,·,ti
nuidade agora com � dis
puta atn:stosa, entre as e

quipes do Ipiranga d� Sao'
Jc:sé e o clu'Je a"j'7P'l'sstr'an
te, 1"'0 estádio "'a Vila Ope-
r"r'a, 'Nesta oportunidade
estarão senr10 hom'pagea_
eles o dr. RE rato Ramo� d8
'E'lva e; o sr. Ewalc4J .Mos
[.?', --::::p·n�.

- x x x -

AI"'o Luz, deverú' Sê a

presentar nesta prova com

suas melh6res gUiuniçõ:s,
alimen�ando m('smo clrse,_
jos de bisar o feito da últl
ma Regata Animação.

x 'x x--

p MartÍne1Ii ;>o� seu t.ur

"----- ---------------�� ___ ..J:. _

.

"I', ;{",','-0-<7,
'

.

.'�.:1: _.;,? :."" .....

: '

}
� j i,
I \.:-.:;..,

, .. _. __;,_J

Rio - Julho - CortEsia
,da Cruzeiro do Sul) - Re
viver fatos brilhantes do

passad'o é medida de praXf
em todos os setorôS da vi'::a,
e ,é mesmo 'agradaveI, enu':
merar os al�ont(cimento.9

gloriows de jornadas passa
das. Mas, também não se

,pode dcrmlt sêbre os lou
ros de conquistas passadas,
Citando nomes '" ::eitos, de
nessas antepasDdns, pois
isto seria viver �xc!usiva
me12t,ç do paf.s<;do. Tôda

nação relembra S2C'S herois
C0l112mOra seus feitos cem

festas mas não permanb-
ce est:itic�, porque sigzlifi
caria isto, uma nação sem

VisÕES para o futuro, uma

nação Que "vb'e ,(lO passa_
do. A realidadé' atu:'I,l de-

,na:s aquelas equipes ajus
tadas, en1 técnica e entusi

asmo. Os tempos passa�am
os atLtas mudaram. A��ti

gflmznte havia entus�asmo

patriotiSmO nas disputas
hoje existe � prêmio pela
vitória, tro('a de camizas .,

de clubes o atleta só pt'n_.
sa no ordenado. Da forma

Que esta, i'icar:mos fa-

zendo péssima figura err

'certam" estadua's, ficare·

mes sendo elimi'1ados em

ceratmes estaduais, ficare_
mos apresE',ltando ao públi
co as meS'11as "peladas"
porque no,s resta apenas o

orgulho de termos -'o pas
sado gratas lembranças.
Todes sab<"rtlos da. nossa

'inferiorida1e 'técnica a!lte

gaúchos e paranaenses, nos

mcnstra, em todc" cs 158- ses l"Ji3,):,: próximos vizjnhos
"

t'lres da vida, que t8:'10', 'r"",s as cOP1petiGóes
que viver, para o fuLu;,o '''r:� E Quando colhe
plantando no preSEnte os mos vez por' outra resulta
frutos da prosperidade e do convincente, e aquilo
do progresso. Tal acontece aue Só viu 3,"OS atraz, quan
no futebol ou outrós seto no ati! car'l"a"'q,: �" f()�'1'1a.
res esportivos de oossa ram para ver a derrota dos
Floria.Y'ópolls gaúchos' no· Brasileiros de
O que estàmos ouvindo, Futebcl (Gauchos com e

e lendo consta'ltemente, às rmh::>e do interior), sem YlOS

vésperas de grandes cote lembrarmos das' de�e�as
j08 ou outras competlçõe;' de VEzes que fomos derro-
a guiza de propaganda pa taelos por Par�R.�.

'

ra levar aos estádios maior do 8"11. Es<amos, em�pílbJl�o. "é nue já fomos Is -::;.0 de lut?.r de !'11lal. :nara'-_,
to ou aquilo, "ossa repre- ''''''.,-1 com .... �ssos '11z1"1)os1

\ sertação em 1930 ch·.�ou "T�í.O! Sabe"uns ,do eJ"lo·me

a fll'al, e ,o Avai em 1943 pIa:ntel de.. ótimos 'ol1'a "'a-
fez bela figura contra o res, técnicos e res,"rvas que
Corintians Paulista, () Fi� existe no R.O. do Sul e no

gueirense foi em ceeadas' Paraná. e rão desconhece
atrás o invicto de Para"a mos que dali, saem eoné:�a;'
guã, ou o Paula Ramos foi t�lnf'...,te afl"tas !Iara o Rio
campeão do 1I's�a�o. Qu°'1"! '" R�'" p","'o, R�"+"-""n- a

escúta ou lê ta!s com::ntã J"l"morar "05S0 fu'ebc1 e

rios, sabe. mu!to . bem, que o de�xar de lado o ,passado,
Avaí, .Paula Ramos ou FL pensando no ,presente.
gu.eirense, possuem;

"I!' " �
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naquele-J::'l1 er noorrtdo .i?nt'lr
n-s ê;:�lões do "Hotel

..

··.·:':';8", OS
.

círculos
.

re

pre.ientatívos barravelhen
ses prestaram homenagem.
ao Governador Celso Ra
n-os e sua co-níttva, pre;
[,,,'e o candidato à su-

g()\1.3�'n" estadual

município.
�

Em nome do Prefeito
Bernardo Aguiar, que lhe
sol.cítou falasse pela po

puração locq_1,'0 ex-Senador

Carlos· Gomes Ele" Oliveira.
ao saud�r' o .Governador
Celso R."l.P1OS disse: "Vossa

Ex-::elência, sr. Celso Ra-

.
mos, confirmou as tradí-

çõ es de honradez da famí

lia".
"Ontem, eu estava em

campo oposto; hoje, estou

ao seu lado, para 'recô

nh=cer . os �ran:deit mé�it�.s
de WIl obra de 1':,"!,rê·rn'1".
o dr. Zany' Gonzaga, fa-

r: '!;ovec'nal'nental,
I 'J.J Si!veira.

sr.

PRONUNCIAI'ireN'lOS

ii manítestação tradu
ziu regozijo pela entrega
oficia). da energia' elétrica
da localidade de, Banta
Cruz e outras' obras do
-_.. ---------, --�-- ----------_.

Flol'ianópo!J.s, (Quinta·Feira), 2:� dê Julho 'de 1965
• j

•

'

•

190
'n t m:nio
}�D! t' L

F.Co:n)MICA FEDER.AL DE SA'TT.,,,,,_ CATl.·

d2S s tr ibuicõee que lhe fi arn c rr'e ítas

t"
-

8� "u :}.) n" 1, do Banco Central . da Re'l:í.b1.'c' do

Brae'I, e saguindo as normas R:eruis cs'abe'ecid S pêlo
C:m:e'ho Su',erior das Caixas E-:ol1:)mé.c-'s Federa's télr-

na pública que fará a venda, soo financ'mn:mto, de vei

r-u':çs de passageiros, do tipo pOl�1l1ar, com as es?e'Oi"icr
·,õc�: e características '1provadr s n.as Resolu:;ões ns.· 30 e

:·11. ('(o 2 à.e .iunhj .p., dp Grupo I<.:xe ··utivo d:.s, Indú tri�s

IJ1:ee0.nil:8s (CEIr-/IEC), cujos m'Jctêlos estão em exp ::si·
rã;,' prccci:srnd:;·�e �s operações n:lS c::;ndições e forrr..a

prc:!Gritp,s no. presente Edit'll.

CONDIÇõES GERAIS

I - A C;:-Y:Y2 venderá ?º pú'Jl'co do Esb.,do 3d 'Sa:n'à
�,,-� "-'3 c1· ., ........ · ·,·ttu• ún 'né·�"s e-.. ...,,··.. ir de à""-r:"\.".i,I.j; ...t.�r;;.. . � 1.J.!;:."Ç .. v _'. ...... . .' v

• b, .. ,

te p.v.. automóveiS RENAUL'I'. "TEIMoso" e VE::'vJ.i\..
QuE? "llEl'"CINHA" (tipos símplificRdcsj, à ml âi,c1r

que ferem sendo recebidos,. aos :preços ini::i-'li$ de Cr$ 3

ml!.hões e Cr$ <1 mi!.hões, respecf!.varnente, sujeitos a' va

: 'f' i:,'�; d:::�JECn';es de elteru;ã'J do, en::::::rgJs fis a�s

(.ue ',�lc·,c'.em ru vs;.::J11am a inc�di'L' sôbre os veLu:os ou

sÔ�Jre a transação.
II - O finimciE'.mento das. 7(�ndas teTá o pnzo má·

ximo de 48 meses, aos júros d& 12% ao ano, em presta
ções n�ensais iguais e sucessivas de Cr$ 78.210, para o

rr::]'TAULT "TEIMOSO", e C"$ !C·1.280 para o VE'.�

Cu!':T "I'TuACUrEiA", calcul::.d::1&· rel'l t::Deh "PRIGE",
nél.,s .já i.n:-lu'da a taxa fi;;a c';� custo da operaçãJ, igud
a 10% (cteZ por cento) do valor -la prestação, ,

III - O referido financíameato 'cQrresp:-nd3rá -'l 90%

Jo 'preço do veículo, sendo que. IJS 10% restantes, não fi

mm:;iadc:s,' sérfcD pagos em dinheiro ou M2que visado e

:1'! m<:tivo a esta Caixa' Econômica, emitida pi:(' !n't;>
r(ns3dJ,' cb2de8en�lo a seguinte dist:'lb :i:�ãJ:

. meta1e, no

ato de inscrição do c,"nd:dato, cujo e:mp:-cnante será,
U:':.la guia de De�)ósito Es�)ecial davl.d:Imente n'.lmarada;
'l, outra n_ctade, em duas parC'e1_ns iguai.s, sendo a p i

meira p::.r ocasião d'l assinatura do contrato de finan:::ia

m.ento e entrega do veículo, e a segunda: jun:ame:1.te
com a primeira prestnçf1o' contratual, trinta di.- s após.

rv - As vendas serão forl'll'ilizad2s 'l.través de con

trato de c:Jmpra e venda, ,com a e1á.usula de reserva de

domínio e com as garantias subsidiárias qU5l a Caixa

ju.1gg.r conveniente' à se�urnnça da tTansnç.ão .. ne'a's in·

C'l1ído .0 seguro de Quebra de Garantia da Obrigação, a

�el' feito nJ Serviço de, Assistênda e Seguro S.::.cia, dcs

Ec:::nQ:1�i2,rios (SASSE). O prê;nio de seguro, os tri'm

tcs f!3,;:is exig�ve:.s na jU"isdiçã:1 dcsta r::a:xa E:;onô"ni

cu, os emolumentos e as despesas de re�istro de cqnt -l:'.'
to, trrcnsporte do 'veículo· e c!Jlocf�çã:> de tranca de di

re�ãa bem como quaisquer outros ônus que vierem a

in�idi� sôbr� a operação ou sôin'e o veiculo, correrão

]3or c::mtà exclusiva do comprador, cujos p1g'mentos
de7erão ser feitos integralmente pJr ocaSIao da assina

tura do centrato e en.trega do automóvel.

V -. DGS ::lutomóveis, à medida que ·forem sendo

re�eb:'dcs; .se:'.'ão reservados 60% a::s c-n:lid ·tos da Pr-

vidôn�ia Social, de cujo montante serão dest'n d �s 2/3
(dois terços) a::Js mctélristas pro!iss!onals e 1/3 (lEa têr�

ço) aC's demais previdenciárics inscritos, Os r<lst: n'�es
40% se::'ão reservados ao público em garal.

HABILI'l'h'Ç.i!..O DOS· PREVIDENCIAmCS E DO
PÚBl.ÍCO EM GE'::AL

VI - P'l.ra todos os candidatos, indistintamente, se

rãJ fixadr.s as s�guin';es condiço,)s e pr,::,v:.d·'jnc·as:
a) - considerar-se-á insqrito a t�dos cs t;o-rteirs

que se realizarem para o financiamento e entre�a do v8Í;
cuIa es·'ecific:::do, o candidato que depositar � C'uan';ia

de C"$ 155.000 para o RENAULT "TEE'.10S0" e' Cr$ ...

20J.OCO pura, a VEMAGUET "PRACINHA';, En�mmto

perdurar êsse depósito, ficará &�segurado ao ca:ldidato

o direito de concorrer aos sorteios que se re-'lliz�!"em duo

Tl'n'e a vig.ên:::ia do Plano de fj.nan";iaJ:'Y)ent� de que tra
'':11 I',<'te Eclit"1. para o aut'Jm6vel p·'efe"ido.

1J) - Em qualque,' mcfrilent:J. nã) sor'e'd� o c::m·

�;í1::1t,f'. '1 à.6'�6sito s8T:'he-á devo'vIdo c-:m a redução de

Cr$ 1 000, c�,iTespondentes à T'lxa de ExnedIente.

ç) - Na fCT!'1a da alínea "a" dêste item. será per-

!(F:[�("1�9. dt::t.R �?12.!l0. (1,�,s0e 0118' fG:t.")

lO dj_',� do

desejaqoó

so' Ral:'10s, que hoje íníc'a 'Consigo o candidato Ivo
no la campanha. Ontem, .

quando candidato preconí
ZdV1 dias melhores pa-a.
Santa Catarina; hoje, vol

ta; para dar conhecimento
de que o programa 'fôra
'não só cumprido a- risca,

\

CIJ:-:"lO ultrapassando em
"Eu e o �en"dor C?,:,l'lS

muitas de suas metas. Traz
Gomes de Oliveira somos

1.<'r1:10., .
í:t seguir, agradeceu,

exp -essr ndo-se por solí i

tação do ST. Iv) S;.'veira a

generosa acolhida -rue fó

Ta tão cordial, desde. o mo'
menta em que a caravane

'

pisara ti solo de B'Ú'ra Ve·

lha. "A nossa satisfação. é

nharrnos o Governador CeI·

o Diário oücíai da Uniao

publicado no dia dezoito

(18) de julho corrente, pu
blíccu a portaria r:gulan-
,do o concurso para cargo
de vsterír-ár.o,
A Ir sercão para êste

co- curso será encerrada no

próximo 'ia 20 Co corren
. te, Os -íntcressades devém

procurar o médico-veteri
nário Abel JU$t, na .Direto
r.a do Fomento e Defesa.
da Produção, 5. andar do

Prédio das a.cretarías
Flotla::.1ópolis ou se dirigir,
dtretamer te, ao Chefe da

Ir.spetcr:a de' Defe;;:a Aní-
.

mal, Ponta Grossa, Para

ná .

g) - S:>rteado o candidato, o depósltél será conve:'

tido em parte de si.nal para a aqui,ição de veículJ, com -'.l.

redu:;ão de Cr$ 5.000 correspond ....ntes à Taxa dl� Expe
:1 CI1:,e até flnal da transação \� da prazo de {in.1n::ia
rrento,

ri) - o Candidsto nãa poderá fazer mais de um

(1) depósito pura o 'mesmo tipo de automóvel. A trans

gre�são 'mpo):tará' no .automático cancelamento da ha

bilitaçã,_o do candidato, sem restüuição da Taxa de, Ex

pediente.
É permitiá'l a habilitaç1:o .j:) r..10smo candidato pa

'_�. (.s dQü; {2) tipcs de a lL_n6ve�s; nes�'<.l hipótese," Sal"

terdo o cr.ndidato, será anulada a inscrIçao ren1aocs
cen!:e, cievolvep..do-se·lhe o depósito respectivo, menos a

Trxa de Expediente.
i) - Ficará a eritério d'1 Caixa a distribuição de nú

r..L.'o de v6cculos por scrtE:i .)., o que será prevLmsnte
o:1i itügado através da imprensa.

, j) - Nes sDrti.ÜOS àes automóveis serão Gb:;deci-

·:dns, as porcentagens estabelecida� no item V.'" . :.�\.

k) - F'ar-se·ão tantos s9rte�os mens-::is quantos a

Caixa 'julgar cOIljeniente, e para .:ada tipo de veículo se

f.:.�im o entender para me:hor distribui:;ão dos serviçcs
e atendimento dcs interessadós.

1) __,. As Guias de .Depósitos
I terão numeração dist::-i-

. bu:da diJerentemente para <t Matriz, Agência e p·,stos

UJ Arrecadé,(:ão desta Caixa Eco:lômica, e e.ntrarão nos

ssrteios _que se procederem na vigên3ia da Plano, em

extI'flcào pública especial sob a Direção do C:>nse:ho

P',d�:":r':$tra�vo, e!j, se realizarem. em dia" hora e local-'

p::-0v�'�mente de�erminados, antecipadamente' divulga
d:s através da ir.np!·ensa,

m) - Em cada sorte:o será reservad:> um ve:culo

de cada tipo parA. ser scrteado entre os fun::ionári::s

desta CaL'm Econômica.

CONDIçõES PARA A INSCmçliO

VII - O depósito prévio equivale a inscrição de

cr,ndidato, qu.ê de.verá apreseritar no ?-to os seguintes do

cumentos: .

a) prova de depositante dest'il Caixa' Econôm:ca;
. b) fotccópia do Título de Elaitor ou da Carteira de

Estrangeiro, modêlo 19;
c). prova hábil de profissã:>, com a d.iscriminação

dos rendin,entes mensais;
.

d) se fôr'o caso, prova de sar funci:Jnário de Insti

tuto· de Previdência Social ou de um dos sem, ó:'.'gã:>s;
ou de ser Ulot.orist'l profissional, condator de Téxi, e

estar em dia com as suas contribuiçÇies ao IAPETC.

ESCLARECIMENTO

.

VIII - NãO' haverá filas. Não h:werá priJridade pe-
la ordem cronológica dos depós 'lOS e inscr-ição. Não h�

verá número limitado para as 'mscrições, permILndo.ll
que todos os interessados cuncorram aos sorteios, des

de que cumprida:; as formaIidaoes presclitas neste' EJi-
.

tal.
IX - Não será admitida a �ubstituição do tipo d�

J:J.utomóvel escolhicto após sorte::do o Candidato.

I
süvetra. meco Que SP. nro

jetJu através de sua inteli

gência e é uma das espe

ranças. de nossa gente".

(�OVERNADOR FAIA

dois homens que se reen-

eontram no ocaso da vida,
depois de terem sídn apre
sentados pela íntânela".

E,. prosseguíndo, o �.
Cebo Ramos,. agradec� 'as

palavras de .Carlos Gome"
que tanto o sensibill.:ilram:
"Com' a' mesma bravura

Casa Rural de
Roda�o
Af'm de prestígíar a so

lenidade de instalação da

casa Rural, obra de assís

têr c'a ao produtor rural,
- eor-st ruído pt lo 'PLAMEG
no Município <e Rodeio,
seguiu para aquele muni

cíRio o' dr. Ar-tõnío Plchet-

ti, Secretário da Agricul
tura,
A ·0a)a Rural de Rojeio

,., terá sru funGio·:-àme....,to em

cooperação com tôdas as

depen dê.: c.as da Secreta- I
r.a "'a Agréul-ura. Logo I
depos da scl.enidade de Ii-stalação 'cas ativi(�a::les·

a r fer:ca Casa Rural, c

,dr. Ar.tón.o Pir.hettt. v.a

ial'á para Ibirama, CO'11 a

firaliõade de irspeclo-ar o

!}r<Jgrama de fomento à
suir'ccultura paquela re

·�'ií.c. Que tem S"11 T'uc1er
foméntaeor no pôs·o dr

Su:-.;ccultura ex'stente ,.,r

referic'o miu-."Jr.:lulo.. CCH1-

cluic'a a inspe'ã,o regressa
-á à Florianópolis.

com que lutou pelos Irr'e

rêsses de nossa terra, êle,
aquí, têve a coragem cíví

ca de reconhecer o gover

nante, seu adversário poli
ticq. na ultima campanha".

. I1ér-óis . de ' um hístõríco
de sua presença nas p-a

ças públícas e do nrog-a
ma com que obtivera a

confirmação nas urnas,

sustentou como irrefreável

a, tendência moderna de

planejamento para bem ado

ministrar. E afirmou ter

um candidato, que; no seu.

entender de homem vivido
e, com experiência de go
vêrno, .melhor servirá aos.

ínte-esses públicos: Ivo
Silveira.

de tor operado uma trans

formação no panorama
"_"",A�;,,,.., 'oatarinense, vol

ta às tribunas de comuní

ca.;ao com ' o povo,' . para
orírmtá-lo quanto aos me

lhores rumos .a seguir.
"Com Ivo Silveira, o Esta
do não interromperá a

marcha do desenvolvírnen
to"·Com a responsabilidade

--- -_.' - ..<-------_.......__

VIBRANTE! COMBATIVO �

F?RNANDQ
,

. ,

VI!:G � S . fdaCaixa--trü{n lia rifEfal�de-Sênta Catãrlna
(1, -- us sorteios serão determínauos, orient idos,

fiscalizados e procedidos pela Matriz da Caixa Econômi

ca, aos quais poderão concorrer os candidatos ,do In

terior do Estado.

e: - Ps Agôn-::i<ts e Pcstos de A:-rec:::.dação da Cai

l{<: E�cnô::llca fHão a ínscriçâ: dcs 'ínte; 8_S. dos, na

rcrna prescríta no presente EdÚ<tl e de acôrdo com as

instruções especiais que serão baixadas a respeito.
n - Os depósitos para h�bHit,lÇãJ dJS candídatos

('.0 'ü:'ã:J ser feitos em dínheíro,
,

ou em cheques v.s .. d s,

n.znínetívcs à Caixa Ec::nômica e emitidos pelo
:

pró
prio interer:sado.

a
#

verdade sôbre o momento polí-

fico de' S�l.NTA CATARINA.

D�tr�lm:nie, de Seg.unda 'a SábadotA�às 21,·1 O hàr�as,
na RAOIO DIARfO DA .MANHA
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Esco'la de Agrcnom�a e' V�ter.nár:a
6'm Lages' é em As�unto ern

Cancretlzação
Com a finalidade de fa- re:tor prof. Orlando Fero:

Zér contactes para coropo- re_ra dó ME.lo, afim de e,n

sição co Grupo de Traba- caminhar assuntos inçlis
lho que vai estudar implan pensáveis para o funcio

tação da Escola dei Agrô- l1an�o daquela escola su

ncmia e Veterinária de perior já no próximo ano,

L!1 ges está em Flor:a:lópo- cc.nforme plano do O-over

lia, o engEnhelro-agronõ- na"or Cel"o Ramos. e taro

;no clcvis da '- La' Ribei-, pêm, porque a procura por

1'0.

.,

1': :p'a,rte dE estuda0 (éS La a ...

Segundo suas declarações rir:enses, dos cursos de

ao Setor de Informação da agroTIôm:a e veterinária,

S2cret:.l.l':a da Agricultura, .eleva-se a número signiíi
.

tOU-\lrá cOntacto com t' cathio
-----'--_.--------------------

PSD ·de Timbó Esco'lhe Candi'dato
a Prefe:to

O Diretório l.\1unicipal
do Partido Social Democrá

tico de Timbo, em concor

rida c9nvenção realizqda

no último dia, 18, na:; de

penrtências do salão Teske,
escolheu por unanimidade

o· ,'ome do vereador LAU

RO BONA, para candidato

pesc;edista à prefeitura de

Timbó.
Após ter sido anunci<t.do

a indicação d eseu nome, o

Sr. Lauro Bona, usando -dá

palavra, agradeceu a todos

os convencionais a con

fianr:'l nele denositada, SO"

licitando um trabalho pos!
tivo dos pessedistas e dos

. --- _.!-----_.--

componentes das demais

agremiações que o apoia
rem, 110 sentido de que se

ja . alcançado pleno êxito

nas eleições do próximo
mê" de outubro. Afirmou

'linia o c�ndidato c:o PSD

ser sua pretensão fazer

úma campanha limpa, sem

ódi2s nem ataques pes
soais.

Um dia após a realiza

ção da convenção, o Sr.

v,mr'o Bona participou de

�omício realizado em !fim

bó pela Caravana da Vitó

ria, tendo a frente o depu�
toldo Ivo Silveira.

HOMENt_GE�-DO .

'O D r-
.' .ir_ oao

X-o, candidato sorteado ·[1.:derá oefel'ecer o paga- NH 'noite de terça-feira

lrento do preço à vista, obrigaIl-:t::J-se a pagar'.à Caixa. úlÚwa. ,esitiveT<1m presen

Ecc.nômica, no ato da liquidação do deoito( -'l c:;m',ssib t,es n'! Lagna, d'i Con�etr.ã'),

de 5% sôb_e o preço do veículo. dh,t0res. chefe-=; :e funci.o-

XI - As promessas de cessão ou as pr6p"ias ces- nál'ir>s da ·Reitnri.a da Uni

sões de direitos e obrigações decorrentes das tr::!rJ3açees vel,-�ídade de S'mta Ca_.tari

de que trata êste Edital, sÓ terã:1 valid�de mecHante pré- na, ocasião em Que afere:.

r.enun """'.'1 l"<> "'1'l.r"" d::1, ao

0.1. João Nilo Linh'1res,
via e expresso consentimento da Ca'xà Ecanô':;i0:l, •

com o pagamento da taxa de 10°/, sôbre o saldo dev.:dm,
nissalv"1do o mínimo de Cr$, 20.000. .

"> XII - A Caj:xa 'E'conômica' <:(' res�Yva o direito de

altero r, no todo ou em parte, as condições
lc�j.(I.as, e a resolver ÓS C:::'SJS omi.ss:-s, tendo
in:erêsse público e -'ldministrativc

XIII - As inscrições serão abertas dia

ora estabe-·
em vista o

2 de a-::ôsto
próximo vindouro na MatrÍz, e dia 5 do mesmo

".;"'5 Agências e Prstos â:e' Arrecs,tluc;2:0 duruntc os ho:·,,·
. rj,cs de'm-:nediente.

Flcrianépol1s, .lD <15 julho tie. 1965-
,

\:(;) ,Oons�lho '. tl;l\4f...tlstil'atJ'vó
_',,-: ."':..-; .. ,'.'-/>,'.\� .. -' ..... ,,� �,':; :�',,>·//.;,:�:;'(·-�;..::;'s,"

Unhares
Ch<j'e da S.F.C. d't r€-feriàa

Universidade. que deverá

séft.'lir dentro dos móxi

mo., dias pRra a Universi
dade dr) Ceará, a fim de

imp'antar a me:::."nízacão

d03 se-rvi�os gerais de ca

da<;tro 'e rinrn"eiro ria alu
dida Universidade.
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lHO C�'RV�lHO
�1ISSA OF I OlA

mês,
.A ��'" T.,)rp,1'I<> r,""""'es de C"'-rvalh.n. filhos. lê'e1'J'rO e ne

tos de TITO CARVAT.FO. muito �ratns às exn�ess0ec: de

Qê'l·"'· "A(;el,id><g ne10 f"lecimento dó seu cl"eti:clo' esnô"'o;

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

CONCURSO-· DE ,OUAJ)RIMHAS-.
'Continuar o govêrnó do CELSO
Não pe�e� que é ·brinclJ,deira
E o homem credenciado
E o nosso IVO SILVEIRA

LCA
-x-

De t!intas quadrinhas jU\1tas
Uma chamou-me litenção
Alertando o nosso povo
Para não votar em váo

\

PAULUS PÚBLIO t'
Insistentemente, vem a emissora oncial do ude

nismo' catarinense, batendo' em mna teêla não Clmo
dizente com o que ente�demos por polítictls.

.

Os comentaristas políticos "raivinhas", pela de- I_
monstração que estão oferecendo, têm, sôbre políti.
ca, mn conceito não _muito enobrecedot e digno� '.FaI·
seando os fatos, 'empregando velhas manhas, ,tôdas

sobejamente desmentidas peh reav.dade.'
6 problema, com relação à tpcnica empregada,

não nos parece mais apenas' políticb, mas, de ordem

psíquicà.
�

É, a frustração de quem (·steve dez 2nos com o

poder, e dêle não cuidou como devia. Dêle não ,tra-.
. tou como bem público, e sim .deixou introduzir·se 'ne

gócios particulares, confundiflos' com aquêle, vergo

:Phosamente reduzido para segundo plano.
Descem mais, muito mais, os empedernidos "rai

vinhas". Iludem. Escondem a verdade.
..

O desespêro, em parte, pode ser b�al1amente
compreendido.

Ccntudo, o baixo nível politico, a ausência de

princípios básicos de ética, provoca, na maioria dos

casos, reações mais fortes, impiedósas, mas, justas,
Não, admitiremós provocações nem insinuações

de falsos profetas, pois saberemos conduz'r-nos de

maneira elevada, condigna com nossa formação .' de
homens, com nossa, mentalidade política.'

.

Abram os' olhos, cuidem·�e.

Vejam o que podem dar.,
Sintam, todavia, -o que poderão receber em trôco.
Não queremo,S polêmicas com "maso'quistas" da

politica.
A lalna, a- nós,. causa asco, nOJo. t

Nela não poremos os pés, ressalvandQ, não obs·

tante, a· hOnl1) e a dig.tidad� de qqem. sempre lidou
com água limpa, de quem não tem mácu�as.

Que não se fabriquem nmis irre5pousabilidades.
Não coloquem nos bolsos dos outros o qué está,

nos seus.

Os ·defeitos. não podem 'ler ü'ansmitidQ.S Pílr mi-

crofones ,bf'.m pagos, :regiapltmte pagos.,
'

\. dlerÚ1lllos pa�a. qu( à.:s�rpl'ç:sa,; liã.I?· s�ª,
• : I,' � .... . ,'_"_.' __
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