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1
4.GU kuis, au norte de Dul

gon, localidade que era de
[encHeia! por 170· governa
mentais, As comunícaçôes
com outras capitais ele d.s
tritos estão interrompida '-lo

Um avíão de reconheci
mcnto enviado em mtssão

,lSSo.llrc B(\r-Zang, índícou

'que os combates haviam
cessado ti u ran te D. 111;1 dru-

próxima de Nlun.
GENEBRA, 7 (OE) _;_ O

Secretá'riQ Geral ca ONU
concedeu entrevist� hoje
em Genebra, dizendo estar
certo que os métodos mi-

I I

NOVOS ATAQUltS
BAIGON, 7 (OE) _.

. h

Iaviação norte-amerícaua
efetuou hoje 10 ataqurs
contra objetívos situados

cessação das atividades
militares, podendo intervir

nas discussões, todos aque
les .que lutam.

Iítares, não conduzirão a

uma solução
-

satísfatórra

pura o problema víetna
mí;a. U Thant, assinalou

SAIGON, 7 (OlJ:) �-- Um

destacamento dó 8,000 no

vos "maríners" norte-ame
rícanos, desembarcou esta
manhã nas bases elo Da

Nang o Kín-Now, no cen

tro de víetnam. Com êste
. ,c};;ntingente, as. Fôrças
nórte-amerícanas 11Q víet
nain do Sul, atingem a 62
nul homens.

no Vretnum do Norte. Fo
ram vísadas especlalmente,
a. ínstalação de Radar de
Kon-Ti, a rodovia n. 1 e

a guarnição ele Is-Hab

LANCHA EXPLODIU

S!i.IGON, 7 (OE) - Uma

lancha norte-americana de

desembarque com tropas
a bordo, €xplodi-u ao chc

car-se contra uma mina,
no canal Tang-Dhang. a

35 kms de Saigon, Ao

mesmo tempo, unidades
víetcongs, postadas nas

margens do, canal, abri-
-ram fôgo contra .essa .an

eha e outras do combôlo.
utilizando canhões cc '75

mms Igl1o'!'U-S'C o numere
de ba+xas entre os governa
mentais.

conssguírque vai uma

------------------------------�----------------------,---------------
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STADO
gadn.
SAIGON, 7 1.0EI �- Hum

oaruo.ros B··[i2 dos l'istaduo.;

�Jl1'q,:;s, rt'ctuil,p:Ull ho]»,
novas incursões na região
Vl\:-tCOllg, a 7<l kms, a nor

deste ele Saígnn. destcutnuo
várias posícões comunistas,
1'<0 mes:no local, há 20

dia , foram Iancadcs 200

tone .o..'2.S de bombas, por
aviões norte-americanos.

/-;;:-

CAPI'raL CAIU EM PODER

DOS VIETCOl';QS)YElO S.'<l:CULO
UfiERANDO A
IUM.IltU"RENS.\
{:ATA.iUNENSE'

,o

U MAIS AIiTIGO Dll1\IO DE SARTA CATARJ!A -cAIGON, 7 (OE! -- Uma

segunda Capital de Dlst.rit o

suf-vietnamtta, foi ataca

da c ocupada pelos Vif'

congs )1.:1 Província c'·(' Ko ":

'I'hur. Trata-se . da. Cidarte

r-

D I R E T (,) R G E R E N T E - Doming ,,<; Fsruandes de .(\liltin"

8 DE JULHO DE lH�j _:_ -A�O 51 _:_ -N·.o 15�];)9 - E,Jiç.to de hoje-'S: páginas
---"'"._-=-........_-_.

FLO.KIANÓPOLIS - {QUINTA·FEIRA-)
._--------�-_

MAIS' 'J'J=U)P'\S
Ai\1ERIC A:'T i\S de 'Bar-Zang,:::.::.: . ....:::.:....:..---..:::::::=..�

manifesto d� Valente.
---------,
----------

Adhemar responde
S:�v J:-:."o i,V, 7 (U�)" - segurar que tUl-JV do está' tuídas. ° militar, está fo-

EesjJÚnrleH(\G ao HEtlufes- em calma,' rugido. Em São Paulo, o
to CIO 'I'enente Coronei

.

Ju- RIO, 7 (OE) - Como se

lia Vaiente, o güvornaüor sabe após reunião de 3
Atiernar ue Barros lançou horas o Conselho Superior
'um uesano para que o .ní- de ,B,otg8ddro<; decidiu

J.• (,"'1' !JIU,e 01;"1-""" 10.11 "'.«l prender por ;{í) dias Ú Te

aumínístração. 'E acentuou nem e OOl'on01 .JI1ÜO ' vs
o governauor: Tarvez es- lente, que rlivulgou' pro
tas acusaçõc s tenham par- nundamento contra, o Pt'é
tido até t10 um patnota, sidente da Rflpu1Jliea e o

ollele ha[,JC:us aflitü8 quei- governador d::; São TauIo.
mm a pm'teição, qu� tarn- EdihJis SE'I';'l�} pub!!c<,:,dos
bém nós almejamos. convocando o oficial à
SAO PAuLO, ·7 (OE) p;risão e stJ não .forem

,O Governador Adhemar de atendidos (') ')ficial será ele-
"-Ba.rros dGchrou esta tar- élar?do desertor,

'

de qné nl;lntcve dur'lnte os Em ordem ao éom;mdo
cU",.,; de or�tem � hoje, vá.. d''l 1)' Zona !lére(:\" o 1',IiiJis-
rios contacto;>:; te!éfônicos tro EduR)'cb Gom@s' 'de;,

, ! com' o' 1Iarechal CusteIo tern�il,'.lou a prisão dtscipli-.
Branco en'i Brasília e com r!BT Cln Tcnç:1te Coronel
o. ,Govcrn Jdor 'Magalh&es J\.ilh V!'l·enl:p. om fnee' ao

,e Pin'ft, em Mi..'18 $ Gétáis, 11'1- ylot€tl. I (J ,:�:l Cít;!J"':>.1D dLVIi! &�:
-"(Jrr�rrr:r1t'!-.l-ja tltl�' está 'ú.ol- '('.rr ('111- !"";') P'lUiO, 'trlti�an,
•

tê fal'lrá com o Presidente do 0.$ aatoridades consti
Castelo ,B�:f),nco, pelo tele-
(ónc. 111d:::gado. se 'falaria .-- -

com o chefe do Govêrnó

I ,Mensagenl às Class.es r·
i Produtoras de Sta.Catarina
I

Secretariado esteve reuni

do no Palácio dos Bandeí-
::;" ni, ,: "lJ�I.; em que Blumenau, poderoso rnnnicípio industríu: do Vul(', do

Itujui, :',,"�t:l:oc � ",i nístro da_ll Minas c Energia e li r;.oVCl';J�·dor elo Estado, para a

assmaun , lH. ,;.:jl(l)°túnte convênio, dirijo minha saudaçào :';5 c-asses i)t'Odt(E'a",
ú <'inbc\':_",.'IO do projeto de aproveitamento do rio Canóns ;1'HH a cousí ru

(;;,C de uma usíoa hídro-elét'rica qUG poderá Jornecer até 3UO,OOO kws, s(';�unc.!(l ('!i-

1l!(!1J�, ,Jr"limiJíci,c::> j<i '<;xeciutucloS, abre o caminho pum U rcalízacào «c �ll1tjgo
sonhu dQS catariJsenses,

NtlO pos"":' Ül'ÍY.Hl do enaltecer o excepcional CJ1}i)i·e2!lcliJ1l(.'ulo 0'.;1 ([:le () go· I
':éJ'no li'! Tjnii:;c, l' c1q E;,tado conju[Çam o� seus esfmY;OF }J'Jis a adir:ftO el('::",o gnJ1l- I

(1:,: pOkl,G!ui el;é:gélico 'ao sistema catarinense imi;ricará�nu sohl'�üo ampln G de· I

f:nitlv" cio j)rcl.)�ll;a que se vem enfrentando, i

l\I!Jlh,li p." ,.,' (Jl'llla ele govêl'llo 1)1'e\'ê fi. continuidade d'ls ob:'us clt' ('TlC'J';.;i<;l Io!éLJ ÍC', - pn.,;,) I H :- o, lnll1Snlis�ão e elistl'ibui(:5.n _- de sGrle que toclos o murri·
clpio;, :l'jeun b'l.�liCi:..LÜOS pU1' éss:� incstimúvel fptOl' elo progresso,

,/� T.h,ina :."'.' CUll<.,l;lS, que ,�e vrri rornar rcal1c1.aclt! em fu�ut'O ntto tllUitO ((;s

",:,[<:), mal'C�1rj ::. !1()s$.l' presença ÚUJllO Elst�ldo qoc .toma o� molho!' 1 [trno elo ele·

sü��ycl V.L}:1�'.nto t� .!ç�ona]. J.; ,
I f-

� l'v, L;)U, à;:i'::;ísto a,ê..,'l'78 .ato, CUPlpr.i\ JenlunClo o ministrá i',1<VJl'Q T.lli])fl{l e (l
,� , ).

.- 57""

"'lf'<',U01'
C()];,v nan:os, Assisj.,O-O, 'asslll11�J�clo o comprOlnisso eh> 1<.;;<>1' P011f() ,lo

, 1)(" '" "",_rllr;'}!'lI""·-;l� �-e�e""'� <>I, '.\( ,,:r,. "" �_'Lr�",�,!.t�:r.G�· �,rrr; A'd'"t'-BÜ'I;fI� - -;_�_ �.�. �;;''':'''f'''' � �
\.I ��.. y .. ���'",,' ..... '.'

:lu Es� _l':"�'U ê ;l (I{.' I>éJjs. ' �
.

rnntes, par. prestar solí
dariedade ao Governador
i\.cl�10':Y1'1,l' de' Barros, díre
tn-ncnte a tingi,l o' Delas crf
fj,,:·,!·; dc . ex-dirigente do
In,i, apu
r:'ll' cO""up"';1n �1a adru\nis-

Jt,raçi::(t l'l:.z('r;�\á";a f'<;taduftI
O Govnrnndnr cio Estndo
fala'1do a imprensa após
manifest'1ção de seu Secre-

tariarin, di�::;(' que o que

h;i oon"!''1 mjm� é apenas
raiva. p0rQUe l'E)solvl trpns
IOl'm2r São Paulo, . numa

Lrineheira c!as liberdades
humanas, Um reduto do
l'f'gime demO('r�Úc�, jJbr.
((,1)(\ f�'11D!'eS�'1mos {lO ilus
Úl;: B ·('�i�l)\Q,. v� i. lJ;;"f.1!
Hn\(lcõ�" L(;4o" o àpõ.!o e to·
do o pra'!ti_gioo

.

i' ,.

•

�
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,

.

· .. t�; �.,., ��v Á... ...t* �;;J;

"'fl;igl'�);é .b/nliH1J �r�úct� o J�l','�ld int; tIa Gb-h,/,��fPi'l.�\t[--
1"0 t'allJo '\JdJ'o apun11a sua ass lm�\U'�1 ao- �0j1\'i!J1l0, UJlll'

n�cemto a'Q S':l! lado o c.and3dato ao Goyét:l1o do Estado>
T/t'Jlut,.do ln" Silveira. (TEX'I:D NA 8.' .PAGINA)_'

(\'0 Silwira
"\

-- :---�--.._

foü'ta-Ra-afi,rli--que�pe-rC8rrerâ :O-EstadO· co_m-I�o
EiB o têxto. !l<1 ,Etcbra: ... lle gUYGl"lJÜ E\me1'i.(�Cln() r6glt,}eE <= il}Jowml0 ll1t& Como "em os lelto16s, >li

, ... v'1' ('Ul,'lP!'_'.·'.lcj" (.'.0'1"'11'1.)'1°1,,_<'.0'-' ,,.... r"l�l'Cll_l!' ua.ili vttorlosD; cstú l,t· resposta a mais L!1Wl,. Ut'�.l!'iU:tnG lo-lU ,..)1 velra rJ� '-'..... ).. i l _ \..J ...... _.1 _.....
�

Florllinópolis - Qonfol'>ne ,lt;3""un!dQs nnLeri (;l'lUCl 11.U nn111JUn]l,1 govérno Estudo

declarei época c()nven�50, pt,'o l�le:.l rC�l'eÍlciO esta- pj, Grand8' abr�l;o senador . das desmoralizadorus ia!'rlo

bigo 'Estados' Uniçlos con· rei seu lado percorrendo A tílio Font.anll." _guinhas
-

da oposllião

. .

sôbre o ):.,.ul.'.1ifesto do CeI.

vá'�E:lnte, declaro1l qu�:
"ftsse inciiénte, ,16: está su

perado. N?o podmY\Qs co

meçar a por fogo", dl8S0 o

ch(:)!e do l!.�xecl.ltfvo p<111Lo9·
ta, pois () .momE!I]to, é pu
n se ag�r C'Jm çl.ipiomacia,
Uma centeIba, poderá.,pro
vocar a explosão da sítwi·
çlio. A seguir o sr. Adhe
mar de Banos declarou
_que por b'ás de tudo, estã
() Governador 'Cal'Ios La
.cerda e que a Aeronáutica;
tem um grupo de oficlais,
que ê verdadeiro perigo.
"M,>s, prosseguiu o sr.

Adhemar de Barros, ainda
J)oie estive com o B1."iga
deiro Oliv'3ira Cmt.a. da 43

Zona Aérea. e' posso as-

Con\(fe Para Missa de 7, Dia

MAYKOT
luteres,mdo3 em despres-

tigiar u cumpanl1;J, dI;) Ivo

Silvtir& à goven1ança do

Estado, numa' tentatlnl lJlú

tíl f' inglória ele cOllIllnrur
o elf)ítorado eSt,;hl"{lciçlo�
oonl'!ecic1os . circulos oposi- r'--..:::.------·--:-.::· .

,-
--::c:::::=..:.c.:_-=---= ti��lad��ur��-·�itic-;J�çã-o s�dêllta ���b:á11a�t�dtJs �s II

YllÍV<1 Cat�\l'írl'l RUbiCk"'MaYkot, Alvino Maykot e fa- ������ta� 1J����ara�\ qC�;;U� li' Contra a Oligarquia. " 1l1'in���:�;0����:;��1���it�U:�C ���jt�':�to legislativo, em til, '1lml.ia, JoaQ1:lim M,e�ter e fal'ni1ia, 8y!rio Adolpho KUBrten Sel!adoi" Atiilo Font:aila, iria !. úas a� motfulicladcs (iI.' deseuvoh'imento d.a ação públi·
e família e Clàuctlo Amél'ico Prates e ·famíHa ainda cons- so afastar do país, a' fim !),:Wn1 h'u o nmni!\;sto do deputado Cumcü'o � ,�io- cu cdadora, l;lantcve.sc, à plocsidência da ASscm1)I{.·i,í{, IIternados com o falecimel1to de lieu e:>pôso, • pai o sôgro, de não participar d'l cam- Ia, a. PfO_PÚSitO tia posi.;ão udcnil:ila nu mom('nto ca· ('om li serenidade c a l'etidão de magistrado, aboJintl,f)
convid"im seus parentes e 'amigos, para assistirem a mis- panha do candidato pesse- i�Il')J1I'I1SI:. não há de ter ficado surpn'l.'lllUdo. 11t'1l1 1'1." (j_uabquer VUj'cialismos funcionais, como afirmação de I
sa de 7° Dlr�, que lm'ão rezar, sábado dia. 10, às 7 horas, dista, nUll a retirada ostra· guzijadJJ. mas tocaüo de' certa '"eusibiUr:u(k 1', dig'ul1loS ullla COll�cit'nCia, de uma responsabilidade c de um (';-i-

na IgI�ja J\1:atriz do EstreIto. tégica. Diziam mais os co· a H'l'datie. ue certa satbra�'ãll, illantc de mim atitude lJil'ito fundaml'ntalmente democrático, lJm' isso mc:mlO

A'lte:::iparlamente ag-"'adecem a tôdas que comparece· nhecido� boateiros, que essa eomJiJsa. dem"n".tl'Hnd;) jJ1(l.ellendência de carnÍl'r l' reeul1{luúdo ao cargo em sucessivas se'3sõe� da Legh-
rem "l. êste ato de fé cristã. fónT'ula SCli:1 uti1:ivH�i:t pelo l)j'ofulI(!o senso tle COtlllll'CCnsão politic.;. latul',;' até, inclushc, com os "otos da minoria, o que

prestigioso líder do Partido Ví:'.:;;c Iwe c parlamentar ilustre, ,embl)l'i\ achers,i,· traduz a cOllfiiUlça a quc se impôs.
Social DeBl0C'l'átlco,

'

como ri.o, niio cscnnue nem m.'ga a evidênci<: da lisura da Não é necessário mais 'acrescentar para a fi:l:açãll
repulsa pela indlcaçi'io d::t' :tyào do PSD, realizando Ul1lfL (:onvcnçí:�o demoel'útic:l, do pCl'JiJ de ]wmem público "sans. pcur ct sans l'epl'O'
Con"PIlf'iio pessedjsta, COlll

I' c'uÍl integral liberdade opinativa (los cOlwencillJ1�is e che", que há de sair das ul'uàs de 3 ele outubro 11<11'<1 o

a qual não concordava o nSio menor tkspl'eudimcllto em suas' manifestaçoes. Paládo elo Govêrno.
sen.,úor,

I! ahalldonando alglu1.s seus po,ütJs de "jsta seclUldários Aillda assim, vale recordllr a ol'lgellt t.' li conUnui·
Como a 'ulentira tem per· SPI1l aS]Jrrezas nem atritos, par:1 se fundb'elll na homo· d:l,de dc sua calTejra, IJClo que significa <te YcrticaU·

nas curtas embor.u U l g'l'!1eill:lcle coletinl, de (IUe resultou a decisão í.lllânime dade, a que a inata modéstia empresta 1llHior c SjllgU;Ul'
imaginação seja ilimitada I'. com ela, a consoli.üação da unidade partidária, como J'81êvo. Oriul1Jlo dc u}lla terra dada à pacatez c ü quico
�, O boato ioga se desfez. I fôrça poJít.ica decisivamente atuante e irrepl'csável. tmIe, foi ali que iniciou sua caminhade, através da
E agOl'a, de uma' vez; por �ão 'houve, c1'ctívamente, fluta mínima dissoDilJ1te. primeira posição aclminlstraiiYi.1, em que. se des"cloll
tôdas, ficou inteiramente nem sQlicitações pcrsonalistas ou g'rupais. que pude:;· cum ardor c pCl'si�têl1cia, a "cniço do l1umicÍpio c dI'
desMoralizado com o cabo· sem ttting'jr o ]Jonto culmimmtc visado quc el'a, cm, sua pU]Jula!;ão Ú·abalhaclora. Tendo oh titIo seu dipJo·'grama que, de São P,qulo, ,sLibsiância, manter ileso o ideal e as dh'('Lrizcs até aqui

'

ma uniyc,rsitário a poder dc sacrifícios' c l1('rsi:;tflH!t�
o Senador Atilio Fontana defendidos e segllidos, com inflcJi,lvcl fldclidude, l1elos estudo, graças ao seu devotamento à' ('ausa lJúblic<J,
acaba de enviar ao Deputa- pcSsctUstas catarincl1ses, COllservando Ul11l1 coe:>ão in· teve seu mune cOllsagrado como rcpl'CSentôlute ii. 1\""
do Ivo Silveira., II' I

-

j",

t('il'lça, com tal }JO{ er c repcrcussao, q\.c se ez cspan· sembléia Lc;,rislativ'l. Nesta, através da obsC1"vac;ií.o t'
-- --_.. --�-_._----- ---�-c---�--- ----,----- I talho des ol,1osiciollistas despeitados. do estudo, do conhecimento (le todos os pl'ohkm�\:)

CO· 5 ta - e. 5'1-.1�a' : na
....

o·' 5e'.
-

f
.

d
'. I Não ulfJuiu na pos;.ção a tOluar pelo ]lartido, qual· econômicos, financeiros e admiJlistratiyos (':4adnui;;,

COn Un a quer interêsse d.c fanúlia ou iudi"iduali�"ta. No clima poude emprestar às soluções ailequatla'i o llWl!W1' tio
,

I (lc transformação d,c costume,s criado pe]1) aUl'cnto da :;\�U esfôrço 'e da sua solicitudc. J::I'<1 I� tem' sido mna
1 '.

I u!,'ão l'evo]uciul1á.N.a, enquadrou-se a agremiação regio· illieligoência :';('m di�,p(,l'são, Y1SiOllu,1]01'(1, �'1)[ riu!', 11,t-
I.

.

"
.

B. nal, desvinculada de IJt".�ticas que sçmpr(� Ilcslire:wu e tl"iõtica, :,cm kdHl'1icUudc. Era o tem sidu IlIB:L int('·

D
�.

,
II A

' · r:'5, que' li noya ordem política com:ll'lJ.ll, mas, sob a (',"1)011' li'gl'ncla Sf'm db!l(''r'''ão,l,isiouadora, superior, pal,l'ió.
�mOc.rac I ao Com n·.::Irq , J I a' L;mdúadt� ddihna.tlyu· YCJ'jficada, ilkuW'Í<'amlo·se lir'11. sem indHeJ:cJl�lL l'dC)� 11lmli}des e sem dc�illtcl·és·
�

•
'

,

'C..J ,\.ii , ,! {'Olll os rumos adotados, l)ela SíUlPlc:;; razão, de l"i de, Sl� Vdus nLll.1I-t's ",-,ab c humanos I)ue cXalt;alll c {'l1U'

RIO, 7 (OE)' _ Ao 8m'" l1tL sériameute O' Go:verno I nala c tlil,,"lilikaútc, de colocar .ao de' dma (lt� prcten, bl't'üc"ll i.\ 'cok1iddat!e. Daí, dêssc St'IlSO dc cquilihrio,
I'iks, circunst5.l1(·ias c exigências facciusas. (JS 1Jlkl'êso <lessa conuu(u exelllpJal', o seu apoio à obra p1U1lÍfi·bar.c3.r 11o(e pRra ,Brasília FeeleraL O Militar, por ou- I
'.

t' I E t d .1 �

ses sUprenlOf' e Impera lVOS tO' S a o e ...a Nu(:au. c<1lla do gr;mde gOY<'1'1l0 de Celso Hamos, (1111' Üuna·afin.1 ele cj.espachar.. com o tliO lado, poderá ;"cr conSl- !\ afi.rmatim está longc oe ser graciosa. UlIsh qUl' 11111'5 c ti:io rápidos llenefícios Í1'I'HI�e 11 Santa CaiarÍ!llJ,Presidente <:la. 'RepúbJic!1 dcra.c1o dGsertor, [;2

dentro',
'

SI' akntc, para comproYução, lla <'scolha r.. ita 1.1<) ;,leu !<\)verno que não �t:I'á illterrOlupido em suas COllStn.h
11ft t.arc1c, ele J;lo5c,. o Minis,· do pru:!,o de 8 diú, Dão S.3 "'.1.1'_".1·'I.',ltO. ]"0 '"'.�ilve·'''a_ .Certo, n;;Q �'Ol' ::lc �'''I' 111'1\11'.. lH.

- " •

, ,... 'u ,
>

y D... � .. '. ......... ,_ "'_ I,'oes, }lUrtJ!.!C h-o SilH'jXa será garantia. da tlolltínulda·-t.r_o da Guerra. Gal.. Arthur 'apr�senUir aos �1ÚPieri1ores,, difusão pulllidtár.ia not> gl'uudes centros políticos do de e do cl'e�cill1e,úto do rit:tno de l_J!o,rres!!io (_IUe 110Sc�mi)ol'oVllnd'O ou dosmcn- I
'"

j país, como ouh'o.s" a «lllem (l E;stallo âpcnas l!u�JJf:I,ht tem fL'lieitado.
II 1,IaS, oportunidaoes de colheita de HJtos l' f[l!e aqni ,nãotlll(�O suas· dü_cÜ11'açÕ;JS, () ,.

1')1 tém. vilido ombro 11 oml)l'o COlll o,:) quI'- trabalhalli e
Mnistro da GUErra, <.!fir-

!I ,,')1'1""1\1 t! lH'uuuzem a�,ravé:s das mliJtillJa'� atividade!>.
l11GU njl)(lu que a nevoltr- l� ']';'ell1 ''iHl:I5H19 como ..(Jutl'em, .....,. iml�erio�o 'ê (lue 5". f,I'';'çtí.o bcVG um

. :pr!neipio: O II Si' rdtel'nd:J.menh· - elemento rehl1}�1:mhd(lr tk !l()�'"i"·de i.i'llullte·l' a llorma·'c!a..e I
.

, ' f] : wo"hl:haf. uscanuo rc tam:a).', ii Jlkno �:ol da "","(\11'del11:ocrat:cn 11U pU13, :rm1::; i '
"

" ua oligaxqr.:ia autes t1csar-
(�ue .n::1o se, C0l1IUmÜ1 ,cIc:- :I�:.:;=======;;;:.:;==�:;;;; ",;:;:;:,;;;;;;;;:======::;:;:::;:;;;:::;;;==:i;::::;::;;====*=�=====�11u('I'at:iu 1'(",ln ;; 11'''1'I1Ui''_- '-'- ... \.Iv____ _�"" ......;. _W.:J

�-IVü-õõ�Oesiiéãlàriõeõse�';
• Ac.ompnnhaa.o elos deputados Dib Cherem, Elgídio I.unardi, Henrique de II
liliiii

Al'!:uda It-amos e Z}HlY Gonzaga, o cleput.ado Ivo Silveira seguiu ontem para a d- fIÍ
" dade de ChapeC'G, no extremd oeste cat'll'L.'1ense, �

• Naquela prcgressista comuna, o candicf_ato pesseclista riJnnte'le entendimen· _
�

II1II tos de ordem pouti.ca visando a sua campanha ll!{Cjuela região, bem como teve a •li' oportunid.ade de rarticipar elas solenidades de inauguraçiio da agôncia local do
d

• B'lnco c:e Dese-n\:oIvimento do Estado, presi.didas pelQ dr, Jacob Nácul, que tam" lJ
""

bêm, ViRjOU juntamente c�m o s�nho�' I�O Silve�ra. ...,.
O �'egresso do c�mdlclato sltuacwmsta esta mai'cado para o ."'!-a ae hOJe, 1IlI

. ,� ..- -- _'_ '& , ,'" '!II- _, ,. -'..
/.

•• r.

o TEMPO (14eleorológico)
�inteSf' .}ia n(,idim, (}eomeLeoroiógic(I di'. A. SEIX ,\.!l

NETTO válida até ás 23,13 hs. do dia 8 de j'41ho de 1965
da . Costa e Silva, declarou

que nào se envolve em

questões politicas, e' que o

p,ds ('"Lá em perfeita ca1-
nw, Donftl'mou que ü Te

n.au:,\.' (''''], Júlio VaJent-e,
to, ,unido com {lO frias le

1'J,'iJ,1istro da

,r dlvul-

:FREN'i'!i: }'lUA: Neg-'lUvo; PRESSAO AT.M;OSFt;FHCll
MF.;DILl: 1827'.1 ll1ilibal'Gs: TEMPERATÚRA lV!ÉDIA: 16,2°

(;entigrac!os: UNIDADE F�r...A'fIVA MÉDIA: 85.'FíCj PLU-
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Relatório suscínto apr-e
sentado pelo Professor Pc
dr.o Nicoláu Prirn, Coorde-,
nador do CU'ISO CEPAL

BNDE/PLAMEli,: por oca

sião ela solenidade, de en-

cerramento: do XV

CEPAL/BNDE.
, -_._---'. ��-----'----

i,'

o S V A ,L D O

'FRIO INTENSO
CONGELA TUDO

}�\

o frio -continua intenso como' faz, 'muitos'
anos não, acoritecia. "

,

O termômetro . carcando doze .graus,. den
. tro de casa .enquanto -Iá fó.ra a. ·"coisa está
mesmo' de arder",

.

. .

Os assuntos para Jerein gl<\Jzados 'escrevi
glo'zados 'e hão gozados).

'

tambéin �stão no
congelador.

Qmmto a outros assuntos Que não condi·
zem com ésta crônica, estão de acordo com

.aquela célebre Hase do nosso saudoso Brug·
geman ... "Pouca tropa e muita tripa".

x X x

BOATOS E Oi·mAS .". Il\� ; '.

DE VERDADE ,$;'''''''' .

Sim. Apezar dos boa.tos, pr�,dutos da intri·

ga e' da mentira, p'3.ra desfazê,los e reduzi·los
á coisa ricTicularisante, .1S obras do Go·,nr 'o cl'J
Estado e da Prefeit.ura Munícipe: c,1!'.Lmam
em rí�imo crescente C' .; :;:;';'1 "._; P9vo.

" O PLAMEC� " ,�,'] sempre sem horário
para seu trabalho, ,que começ'l pela manhã
bem cedo e vai até a noite.' Sempre produzin.
do e em dia com' todos os seus compromissos
e contrátos,

)

PARA GOVE�NAR O POVp, - UM
HOm11)O POjli)� Itrp'l") .I

\

;_;urso

quahuade de
nador do XV Curso In ren

sivo ele 'I'reinamerit i em

Pronlemas de DiJ:';u. volvi
menta Econónuco CEI'A L

BNDE, que se real izt-u nes

ta Capital sol; o ]:;::I,":C!11io
do Plano di' ].\·i�i-,J� ((l) (';2-

'vêrno do rs�a ,�-; d.�, da�l�a
Catarina. tem), :1 :'QUSi1-

ção de, em b.r.vcs' l)alft'vra�,
I

.

apresentar- U'1';. rr.la t o S\I);-

,
cinto das a tivi�l" (·lu . de-

de de Buenos Aír es ;
6. FinancLtmt nto do De

senvolvimentn .EconômÍ<"o.

pelos proressôres Jayme
Santiago e Ro'):!"') ManncI.
Ruiz de Gamocn. cio Cei,·
tro CEPAL/BNliJ':;'

LONDRES (BNS) - Acaba de ser 1:::D-
ta - d().E·jr;\.(�·) l�C ,::,8,:)ta

Catarina; - çado na Grã-Bretanha, para uso industrial.
4. class.ificado - Nelson um trajo a prova de ruídos.

Morta.da .....:., Economista -,
' ..

Concebido originariamente .para índ.vi-
do Estado, de Sã,) Paulo; .

Lulz , duos que 'trabalham 'com raio-X, verificou-se ,

Carlos Menes2s,'- .Eng€-"-: ; .logo que. a relativa den�jdadE;;e inércia do ma
nheíro Eletrivista d:) F,�taclo

.

'1 ",\ I' teria1-,-. cloreto de -polivinil e chumbo - 'rlO"do Rio Gr.).l1',le,: o .::>11 . _
�

" d � ria proteger também: ()'COlJ)o' humano con-
.

CLUBE DOZE DE AGOSTO' ::-irà o esgotamento ocasionado pelo ru'do em

o Presidente do .Clube Doze de Agosto no' ,uso· ele .' 'íorjas. aciarias, e, espeçil��erite,. em instala-
suas atríbulcôes ilerta C art. 60) dos' r statutos dovClu-.

çÕ,'�s de Do'rovas de motoresajato. •
be C,Oi1,1'c('a os sócios do clube abaixo menC';onado,. para �'

'

reunião a realizar-se dia 11 (domingo) do CO'�revt{ ;111'65", .,''- 'O' trajo vem 'acompanhado de um ca

às lG,OO horas. na sede, social sita a avenida H�rcl1,:o nacete especial, pois, '�OS ,Cà.SOS de 'ruídos mui .-

.

Luz.' com.a seguinte 'ordem do dia: ' ." ,.',

d
) _:_ Ele!cão da mesa do calenda c6nselho deliber(J -' t.Ô �ht2riSOSr OS sensív�is. n;ervo's e ossos a Cc'-:

beça atúam' como m�io condutai': sendo €SS.t'fl

daI proteger todo o c,rânio�
---- --_.__.-.....:.-'-.--�._�-

porrnenorrzado da Curse.

De act rdo com :) cons

tante :p-rocedirnento da

CEPAL, cumpre-rios, neste

instante, proceder a cha

mada do cinco primeiros
colocados. por' ornem de

classíficacão, :azendo TE fe.-

7. ProgramaçfÍ.o· do Setor rência à resoectíva Jorrna

Público, pelo Pr(jl1'8ssor .Joi'(n cão proftssíonat c [1,) EsLa
J];rico Goss, do Banco Re- do de origem:
gíonal ele Desenvolvimento 1 'cla�sificado' _' Rcber

Económico, d� :OÔ�'TO Ale- ,to 'Ferreira FiLh:) ... .: Eco ..

senvolvídas d:,Wtllt..2: o Cnr gre; nomísta - do 'Fs:,:�,!;) ele

so CEPAL/BNDE'PTAJ\{SG.
'

8. Técnicas de Elabora- Santa Catarma,'
,
Foram matrícujados D8 cão é Avaliação d" "'i'Cje-

. alunos, dos' cnais 21';' (J . cs- tos, pelos Proressõrcs Al.1.tC
tão 'con'cluindo nío r��!son Craveho

'

'Ho-

Par'tícíparam .' .0..;1 U 11'0-3

-'.oriundoS dos', Est�dcs' . do
, çentro-Sul do .p.ais, Calí, a
• seguinte dístribuic

ã o:
.

!VI�'-'
'Jias Gerais �. 2; "São Fali-

lo :_ 2; Guanabara - 1; ;

Paraná - 6; Rio .

Grarlclc
do Sul --:- 6 e Santa. Co. ta
rina 1 9

iF�am ministnel3.s
seguintes cádei,raR'
l. Matemática, pe'o Pro-

fessor Pedro .Jos� B",,(.O
desta Capital;

_2. Estatística., pel.) I
�";:'o

fessor R.oberto Miinc18l ele

,Lacer;'a, da Unherslclacle
de Santa Catari1l3;

3. IntrOdução à Econo

mir.., . pelos professôres Luiz

Guilherm.e Vassalo e A;I-

as

deste' do Bras]. r'e Fc;l'l�le

za, e Alceu S,;jwh,'i .. , do
'Centro CEP/\:::J8�:L;E.

Paralelament-. às atíví
dad ss currícut-r»s j(;1'aJ1"
ainda, profen.i.Fu; 'au!as" ;-Jcr
técnicos do GO'7( 1'110, Jü Es
tado rle Sant:1, (':1trt"jna,
aborda'ndo a eXjJ';l',c'n:::i::.., de

Santa Catari,-"n nm, di"f'l"-

�c�. seto','c:s
tais.

A execuçãJ Cio 1)\\)9,1'3 n,a

)estabielecieb li'::! \1"i�:):T'� u

normaimente ex>.illclo·1e
eles [dunas �mv. <ledica�ão
integral, o que g�':,',1tju o

êx:�to do ,Cur�o que ora

está termina'ndo.
Excelentíssimo

tÔl)io de Barros Castro, c!o GOí'ernacJ.or:.
Oantro CEPALjBNDE;. Para uma n1:Jj2 cOl1'ple-
4. Conta.bilidade Social, ta avaliação dos rt:�ul�aclos

pelo Professor Ferc1inand:) alcançarrcs prlo CW'.';;j CE�

F�g-ueiredo, do Centro CE- PAL/PNDE/PLP.MEU·, ,\p":e
PAL/BNDE; '�.;ntaremr!i3, 0l)Ol'tlI118men-

5. Programação do D2- te, a Vossa Excelêllci.1., ao

senyol"jmento Econômic�), Centro de De�é'i";o] v1m >;:i-

pelo Professor Mário S. to Econômico CEP.:\.,:'/D!'<DE
Broderhon,

.

do Centro ele e ao Gabinete clt, P::·.ncja
Investigaciones Econômi- menta do Plp,nJ c:'" Metas

I cas iGl4' Í!1stitU'�' To�cuat·.l- d:1nGOVé� do H::I'Hd�(.ie:, 1
1

•

J.
.

� - ,:k... �

__:'JDi Tella, de B nos AÍl'8Si S ta C \'\tr!{� ��';:;$ l'io
'. .

\,

,Esqueça
o r.esta!

, ;.

(durante muitos anos você só precisará apertar o bQtão)
É cue esta Cai;o de Descargo é Brasilit " é feito -centro da mais rigoroso técnico;

Se�s acessórios são perfeitos e ina!teróveis sob a ação do tempo e.da ógua. Seu

obturador _ cuja guia ju'ntamente Com o anei de b�rracha. macito imped;nl, qual
qL!er vazamento . é um dos ponlos a!los de qualidade. /\ COlxa de Descargo

Brasiiit sai da fábrica prontinhC? paro colocação Isem

q<Jclquer ]eg\.Jlagem). É de legítimo cimento-cmianto e

traz a marca Brasilit, além de Certi>icado de Garanti0.

também à venda o moc!êlo BF (Externa) - com as .mesmas co·

racterísticas da quolid�'e:

CAIXA DE
r�F\',,'�ARGA: ,

' "" •. � '\..dr l.,;

s. A. TUBOS. BRASILIT

•

crassíricaco - 1uvan

Tomaselü v-> Engenheiro
Agrônomo - do Estado Clê

Sfluta Ca tarlna;
3. classificado - Carlos

José Gevae'rd.-- Eeoriornis-

5. classificado'

t,;'.'o (� to elo art. 58)
2 - Eleições da diretori!} e oradores

(Let,�a B - co Art. 58)
3 - Eleic;ão elo Cor.selho Fiscal

(L:tra C - do Art 58) (Constituição
Reformado D,O. ele 1. -- Junho de 1965,)

GRAI";DE BENEMÉRITO

Dr. Aderbal Hal110s da Si!y8.
BENEMÉ;RITOS

Dr. Arl1oldo Suarez Cuneo

21'. RaimUD00 Veil'a

CeI. ,Teão Zloi Mendes

D,'. Cid Rncha Amara!

El'. Mano:l Goncalves

Cswalc10 Machado

Csni Ortiga
Fr.

Er.

Art. 59 --

Sr, Raulino Horn Ferro

rvfE-MBR-OS NATOS DO COLENDO
CONSELHO DELIBERATIVO

Sr José Candi:'o e'a S�lva

Sr: Jm'é Elias

Gál, PavIo ,\'ebel' GonçalvEs Viera da R:SJ

Dr. Jauro Dentice Linhares

·Dr. lE\lg'�l;'O TnJ11F.'o.V:·s]{y T�'Jlois Filho

SóCIOS PROPRIETARIOS EL�ITOS PELA ASSEM

BU�IA PARCIAL DO DIA 4 DO CORR.ENTE
, ,Joã� Cândido Al\I5 Marinho

".
Haroldo Seares Olavan

,

Ayrion Ranlalho
Roberto Soares de Olivdra

Darci Lopes
Roberto Bessa

Aldo Marcon

Gilberto da Silva
c> Tôlmo Vieira Ribeiro

Ivrárcio Luiz Guimarães Colla(o
Jaime Abrahan,
Aldo J02,O NUl1rs

Raulino Rosa

Euclil1es Lopes
Roberto .iVlundel de Lacerda'

Ale'xandre Evc.ngelista
Ayrron João de Souza

II'any Lentz drs Santos

..

A11tônio N. Grmo

F,or:auópoEs, 6 de julhO de 19.65.

JOSE' ELIAS PRESIDENTE

NOTICIAS DE LAGE\'
EscreveI!: - Nelsou Br:lscher

TJ:'s.s as sociedades LJ.

geallas rfaliza�'al11-se Sc,IS

11ailss e f::,o;',' ias de São
João.O Serrano Tênis Clu
be realizoa dois banes um

dia.28 p8ra ar'ultos e ou

tro dia 29 para a p'!t.iza
da.Foram feste.iros de 1935

9s seguintes ,- casais: Curt

Appel 'e, H_-a.Plinio Letti

e Sra.. Antonio Walmor,

Ribas e Sra. Joaquim Si

mãv e Sra.Celio Batista de
de Castro 'e Sl'u.Anibal
Narciso e S,'8, e o,te colu
nista e 'Sé'''! .��l"'� ,j e o dia

28 muitas '12S<Ô�\S ela clda
d'€' visitaram o Serrano

Tênis Clube para cOI_lhe
cer a ornamentação do sa

lão e a opinião foi geral
de .que há muitos anos

não se 'Via igual tanto d!>
s'alão como também das

mesas, O baile dQ, dia 28

que- foi muito concorrido
terminou às 6,00 horas da
manhã -e' ° bail'e" InfantIJ

juvenil comparaceu 'eleva
do números de crianças
que receberam doces e ba

páS '. ,etc, Fícam<is 'nós os

feS�2'iros satifaitos pois
nos�o esfôrço foi coroado
de pleno êxito.

e Sra .E'·.Al"a "(J Ramos

Vieira e Sra"Sr.Avelino Pi·,

gcrlni 2 Sra.,Sr.João,Ar:·;1-
c:a e Sra.,Dr.Aluor Scl1w(:;j
tzú e Sra"Sr.Lugindo Dal!

Asta e Sra. e Sr,Clovis'
Gh!OTZi e Sra.Pelos nomes

escolhidos temos certezas

que' ter::mos uma ót1n'J.
fesh de São João em 1966.

Tivemos saoac1(J passacio
nas depe:1" ("_ r:'ll'l da fc:·.)-

la Agricc1::1 "Car,tano Cr:s

ta" U1Tl suculento e mu".o

b2m 'servido churrasco,que
foi ofe!1elCi�o as autorida

des locais e povo em geral
rpqla direção dafirma C'ia.
Planalto de Figirificos, que
atuahnente' está proceden
do a venda de suas ações
para imediata insf:ala;�ão

'

da firma

A Prefeitma Municip:ü
!reiniciou ,os trabalhos dt

limpeza para hnedialo as

fal!tamen;�o da Avenida
president� ·Vargas (2. pi�
ta). DUma iniciati�a que

1111.lÍto progresso ·trará pa
ra o bairro mais populoso'
da cidade o Coral. Tam
bém os' canteiros centrais
da Av:enida Marechal Flo
Iriano Peixoto estão sendo

Os f��iros de. São Jc.ão revestidos ,co� material
do S'ertano Tênis para o espeéial qué hlUito .et�be
ano de 1966 são os seguin- llezal'á aquela importante

.

Dr.Willy.,. ,João B:rnu ; viá 'públia
./

•

Grã-Bretanha lnvenla Trajó à
Prova de Ruídos

FLÂMULAS
Confeccionam-se Hamulas. Informações

riésta Redação Com OSMAR ou pelo telefor:·2,
30 - 22.

ATENCAO
, .

V,::ndE-se um Wolk6wagen - ano 1262

-em perfeito estado de conservação tratar com

o senhor Hamilto1;l Pires, a Rua Tirantes

N, 34 - Florianópolis.
_________c__.- _

CUnica Odontológica
DRA IÇARA MARIA NOCETI

Cl;nica e Prótese

At�nde s:;:'a�, e c:::'ianças,
hora marcada.

sómente c an

"

Diáriê,F1cnte (185 13,30 às 17,30 1jr' as

Rua São Jorge 3,0 Fone 2536

Dr.. Norberto Czernay
CIRURGIÃO DENTISTA

�LANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentisteria Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratamento Indolor)

.

PRÓT,ESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

Das 13 às 19 horas

Edifício Julieta conjunto de salas 203

Rua Jeronimo Coelho, 325

REX-MARCAS'E PATENTES
,Âgenfr Ofidal diJ ,Propriedade

'fi)' t�4r i (lI,
Registl:O de marcas patentes de inven·

ção nomes COmerCIal�; t�tu�os de est�beleci..
menta, insígnias frases de propaganda e �ar
cas de exportaçõp-'s.

Rua Tenente Silveira, 29 - 1. aJÍlt�J'
Sala 3 - Altos ,da Casa Nair -. Floria·

P 1 97 'r.1 ')0:9nópn]is - {;�íxa osta ,.. -.r 0ne ü.<JJ.. ....

•

ECOPlAN
Econo1mia e Planejamento Uda,

•

- c. r.e. p. 18 -

Processos' de financiamento. Projetos Econômicos. PIa,.

nejam'l?:rJto Econômico. Pel"cias EconõmicaS-l"ifJa,nceiras.
PrC:::,·i. i" "�no Legislação Fiscal.

Horário: das 14:00 às 18:00 horas"

Rua J�;.j.lrmo Coelhq 326 - COTlj, 108 - Cx, Postal 656

FLORIANÓPOLIS .SANTA CATARINA

'Em Um minuto de qualquer _docum�n
to ou livro' por moderno processo eletrô11l\!0.

,

RU:a Jer�nirno: Co�lh�, "
3 _' fone 8G34·

��i1f��h$.�,
,'. . ."

,

,
_ ...

t:: �$t!,,�,,:}. r, ,
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�ará países em desenvolviménto �, . ..:... __ --.---4-

!LONDRES - O 'Anuário
do Instituto de Produtos

,
r

Tropicais, da Grã-Bretanha,
correspondente' a 1964, que
acaba ,de ser publicado nes

ta cidade, põe em relevô a

vasta 'gama de 'investiga
ções e os amplos serviços
científicos, técnicos e eco

nômicos que a
_ organizàção

proporciona aos países ,em
desenvolvimento.

Um tratamento
'

especial
é dado ao processo de, de
senvolvimento relacionado
com a exploração das mat_é
rías-prímas agrícolas, dêsses
países.

Um projeto' recente, por
exemplo; envolve o estudo
da qualidade de, certas es:

pécíes ,de madeiras 'tropi
cais com vistas a, empregá-
'las na fabrícação de polpa
.de papel. Até agora, o tra

balho se límítou ao "Pinus

caníbaea", procedente da

Guíana Inglesa e-da Sabah:
Dizem os técnicos que essa

especte é especialmente
vantajosa, para plantio aC!,
nível do mar devido ao ren
dimento 'satisfatório- nas

mais diversas
-

condições
I '

,
-

climaticas ,e de solo, ao for
necimento abundante de

suas sementes, e as' possí-:
bilidades de seu uso- em

serrarias, na preparação de

tábuas, e com matéria-prí
ma para a polpa de papel.

pesticidas nos tecidos ramento proporcionado pe
lo Instituto, revela a publi
cação que êle atende a con

sultas procedentes de to

do o mundo Além disso,
recebe um crescente nüme
ro de pedidos para que seus

técnicos vão trabalhar em

vi-
, vos.

A secagem artificial de

produtos tropicais foi tam
bém objeto rde intenso es

tudç em, 1964, diz o Anuá

rio, procurando .os técnicos
- descobrir melhores .rnéto-
dos de Se alcançar êsse de
siderato. -

No que toca '10 assesso-

f
países estrangeiros,
cons= lheiros.

como

�

\\-�-: t: �J
�

\
, i

i_;: ,i

1

MAIS _ ENERGIA, MAIS ESTRADAS,

MAIS ESCOLAS: 'IVO i-MPRESSORA
•

CINE 'ROIDa L' �

Neste artigo quero fazer dade não mais- encontrava

um breve comentário iSÔ- êste caminho -é andava pa

bre o fHme document.ário ra um lugar mais deserto

"Mundo' Cão". onde aos pouccs ia morren

Inicialmente quero salí- do. A -câmera acompanha
entar como fiz com "Boc- todo esta caminhada. -Vê a

caccío 7"0" a falha, de ter sua, morte e logo em cena

sido o filme colorido pois' conseeutíva mostra seu es

tirou uma grande parte do queleto, sendo que sua cal'

SEntido real dele. ne serviu de alimento a ou

'Mas de qualquer manei- tras espécies.
ra não deixa de ter um Aqui está o significado
certo valor e cenas de sig mais' claro do que quis o

filme mostrar com tôdas

de"en!lol

clich�s
iOllletos - �atólooos
cU,laze� e ccrimbos
;mpltnos ern geral

papeloria

-- !.

-\ '-

'.

�
I
I

DE RE4UZaCÕES E
PIONEIRISMO BANCÁRIO

" '

A iMpRESSORA MODtLO pess{'! to-:!o·, O� 'ec",�-:)�

e (1 ne':;:�5óri\1 e xpe: iêncio pO'Ia Qeuonftr sempre! o

o

. nificados verdadeiros
A preocupação maior, e

Ta mostrar a insignicância
da vida mostrando partes
do mundo onde ela apre-

,

as sua.s passagens.
Mostra que esta é lima

vida de lutas, sacríríctos,
para no fim encontrar - coi
sas piores. A' 'pequenes da
vida é aqui salientada de
uma maneira profunda e

clara.
Não quer com isso o fil

me dizer que a vida seja
.sempre uma coisa sem va

lor, mas e quer tirar rios

que ainda sonham, a ilu
são de que a vida é 'SEm-

pre um mar de rosas.

�i' ste filme há muitas
passagens que visam mos-

1tfa� este sígnlftcado de
uma manei-ra real tírando

:�, :�:Ei:;��:o'R:.':;:;"MaraviJhas ,da Técni'ca' e" fa�'CônYra�

que foram passiveis graçás
8?S Clienies que, nos pre�ti�'
glaram, aos Aciohistas que '

confiaram em nós e aos Ami·
gos que conquistamos -pelo \
Brasil, e no Exterior.

Conseguiu-se - grande pro
gresso, diz o Anuário, no

programa de investigação
de ínsetícídas..Ji:' evidente senta aspectos .dos mais in

a- ímpertãncía dêsse trá- teressantes.
balho para' proteção' das
safras devido -ao aumento

c"a imunidade dos, ínsetos: lisar todo o filme veremos

. somente uma parte ou se-

ja a de maior valor.
Tomarenros aquela ter-

ra em que explodiu uma

bomba
-

atômica americana

e :ficOij 'dotada de radíotívi
dade -Mostras-émos apenas
a parte relativa a tarta

ruga. 'Após', colocar, todos

os
. ovos para sua" r.rocria-

'ção' proc-urava voltar para
'o luar; devido a radíoatíví

€:frt qualquer SHyiç., do rcm{),

IdÓ"EO e pH'ei!o, "". Q(J� V "O<:HI conflor.

�'OIJÊLOIMPrcESSOR�

')El

\
I

r-'
I

\

Para não termos de ana ORi ,Al.'') STUART e era.

KUA DEODORO Nt 33-A

r-OlóF Z5i7 - FLORfAN ÓPOLlSaos Inseticidas químicos e

, os, nocívos efeitos. da acu

mulação de resíduos - de '

�-"----

, .
.'

. �

PENSE, BIM:E VOTE BEM: :lVO

·1

CINEMAS Itálja uma frequência total para nossa estadia ne�te quantidade ele nevoeiro que

,mente aberta e facultati,va,.
•

país pequenino no tamanho" '- Càíri sôbre Londres. Era o

tendo em' vista que, lá os' mas grande e belo na or- t'i.l1c!i.c{onal' "fog" que
.

fêz

nossos 32 dias são todos dem, no respeito e na téc- da' Inglaterra � país enfu-

doe turismo, Dão havendo nica. maçado. A 30 metros de

nenhuma visita técnica. O distância além de nós, .nada
meu objetivo, procurando Chegámos ao aeroporto

se percebe. Do carro que
encaminhar as coisas des-

de Londres às 14 horas, de-
tícar estacionado

-

-ao meio
poís de um vôo de 35 mi

ta forma, e podermos es-
,

nutos, Parts-Londres, Lá
tal' livres do grupo a 1.0

nos esperava simpático ca-
de julho, quando da nossa

sal de inglêses, representan
� entrada na Itália, podemos tes do "tnsüeute of Direc
desta forma, após 8 ou 10

tors", com ônibus ii nossa
dias na. Itália (Milão, Tu-'

'espera e já com �o progra-
rim, Côte d'Azur e Rou1a),

ma todo delineado. Fomos
estarmos de volta ao nosso

transferidos �,o qotel, após
Brasil, junto de todos vo°

êste primeiro contacto, fi-
cês e dêsse nosso querido �ando hospecffidos no Ro·
filhinho. no máximo, até o tel Europa, bem próximo
dia 10 de. julho e não como

do monumental "Picadmy
Circus" Este foi o melh')r
hotel em que ficamos até
então. Nêle· nos instalámos
e após houve ligeira reuni
ão com o pessoal do Insti

tuto, que organiza a noss.a

viagem pela Inglaterra, no

Hall do batel, onde êles pu
deram expor todós' os deta
lhes do programa, a seguir,
sendo que nós' pagámos,
para nossa permanênCia na

Inglaterra, com tôdas as

viagens e programa turísti
co, 3penas '* dólares por
dill e por pes�oa, pagando
o Institute ar D�recto:rs. 7
dólares por dia, por pes
soa, sendo esta a contribui

ção do Instituto para a nf)S

sa viagem técnica, além da

organização do programa _

todo. Isto é f�ntástico, por
que fica ao encargo dêc;te
6rgão todo problema de hb
te!, passagens e' transpor-

.

tes, com reserva e compra
disto tudo.

-CENTRO-

Hoje, domingo, o nosso

.prímeíro
-

dia na Alemanha,
volto- a vos escrever, mo

. vído por uma' intensa sau-

dade e por ,um desejo baB
tante grande de descrever

pa-ra vocês tudo o que va

mos vendo e tendo' oportu
, nídade de usufruir. A sau-

dade já nos chega a fazer
sentir alguma dor: E' difí
cil suportar, e cada dil'!- que
passa procuramos n?s mo·

viment"lr e estar sempre

agitados para não sentir-

mos' muito forte a passa-
"

gem do 'tempo. Dizer-se qlle
a sau.dade pode produzir
dQr é uma verdade. Senti

'mo� no peito a angústia da
saudade e eh nos aperta e

ela nos espreme, a cada

passo,
I dominando todos os

nOSS0S pensamentos e cres

cendo segundo uma eXU:J

nel1cial bem inclinada; qua
se nos dando a impresão
de que, por mais algum
tempo, tocamos o limite
desta curva imaginária,
num -ponto cujas coordena
das sã� máximas; o tempo
e a saudade, que podem ca

racterizar, talvez,' a velnci
dade do retôrno. Tôdas es
tllS leis, por mais subjeti
vas que sejam, são m::lte·

máticas e precisas. Pode

mos, portanto, extrapolá-las
e, por intermédio da análi

se de um pequeno interva

lo de tempo, já vivido e ex;

perimentado, d�svendarrnos
o futuro e presentirmos tu

do aquilo que amanhã. nor

certo, irá ocorrer. E é '001'

isto, meus pais e meus ir

mãos, que vou procuran"'o
enc8!l1inhar a? COUS::lS de

tal forma que possamos en

curtar ao máxinlo possível
(-'c;ta nossa permanência fo
ra do Brasil.,

CTNE SÃO JOSÉ
ás 3 e 8 hs.

Peter Sellers
Margaret R�the.rford

-em-

PAPAI E' UM NUDIST�.
.

Censura 'até' 18 anos

fio, éo de costume, por" cau

Sá do "fog", deixar _ as luzes,
na f rerite e atrás; bem a

cesa", quanto tempo' que ti

verem que estacionar.-,

rlNE RTTZ
ás 5 e 8 hs.
William Hol::len

�lsannah Yorl{

Capucirle
- em

A 7a. ,AURORA

Tecnicolor
CCIJSUra até 14 anos.

Neste nosso primeiro pas

seíp, seguimos todo êle [

pé, indo pela enorme ave
.

nida Cromwell Road, se

guindo após a B:wmpto'
Road, cheg!indo finalinentf

na Picadilly Avenue, ladea

da pelo'monumental "Gre

en Park", onde está a

!"Queen's Rouse" e, termi-t,
,

nando num espetáculO for
midá,vel, 'sobretudo paI
quem tem o impacto peh.
primeira vêz: o esplendorc
so "Picadilly CircU&", 'ume

espé�ie. de BrodW!iY de

Londres, com uma infinid8

I de de cartazes luminosos

movimentados, formam;'
um círculo perfeito, 011(,

desembocam várias gl'and' _

avenidas, possuindo ao Cf

tro a famosa estátua c

Heros, deus do Amor, ê- SI
do làdeado por uma ifi!

dade ,de bares, cinemas, c

barés e lojas comercia
Coino já a noite caía, Dá

pudemos.,apreciar as COiS3
muito bem, pelo caminb
No Greem Park, onde
tão 10c'1lizadas enormes

mon'llmentais, esculturas
construções, em homer.

gem às duas grandes gl1P
ras.mundiais, não pudé�l

. Mais à tarãinha, após es- ,observar bem, devida a

ta reunião, fomos recepcio- tar já escuro e ao Uf
nados com um jantar, no tremendo que caía. Mas

hotel, pelo pesso,tll do Ins- .démos ter, muito bem
-

tituto. Ap6s o jantar, ini- nosso primeiro contacte
ciou-se de verdade, nOS5a reto com o povo de L

estadia !1I'lsta (vasta ilha, dres, com a mocidade dF

Saímos, eu e Betinha" aconl cidade Vàstíssinla qUE
panhados de Ts.rcUai Edu- po:;;sui, at,ualmel1te, 10
"1rdo e Sônia, pa� nosso lhões de habitantes. Mir'_'k,
primeiro contacto com a' .

rua. a bossà daqui. Já co-.
,

'

meçavª � e$çurecer.
não :!nlagUiand()'

_ normalmente serm, se a

companhassemos o. grupo
a.té aQ último dia, tendo em

vista que o programa da

viagem termina na Itália

(Roma),' aproximad'lmpnte
a 10 de agõsto. Consegui,
também, em reunião, o cor

te ela Polônia, ganhando
com isto mais 8 dias. O oue

importa agora, meus pais,
É diminuir ao máximo nf'ls,

fíveJ; e -""ssim mesmo é du

ro e' penoso sentir ?inrla

nos faltam 3 meses de via

gem, tendo iá sôbre nós o

ri>so destes 3 meses decorri

dos.

CINE Roxy
- ás 4 e :i1:-ts.

O nosso mudo tal c:Jmo

é!Os primeiros éngenhos. de' açúcar estabelecidos no
Brasil o foram por ordem de Martim Afonso de Souza,
Já em 1626, açúcar procedente de Pernambuco chegou
a Lisboa. em cuja alfândega pagou direitos de,entrada,

O MUNDO CãO
Tecnicolor

Cel'.sura até 14 "anos

l3AIRi(.os
(Estreito)ISTO TAMBÉM É VERDADE

CINE GLÓRIAPe'la excelência de seus fumos

selecionados, CONTINENTAL é o

cigarro pr.eferido pela maioria dos

brasileiros, de norte a sul do' país,

- 8.S 5 c 3 : \S -

Um filme de FRANCES·
CO ROSI
Produzido por FRANCO

CRISTALDI
O BANDIDO GIULIANO
Censura até 18 anos

Vamos ver se consegui
nos tudo o Que deseiR1'YIos.

i'1e Deus quiser, teremos

hastaJ).te energia para ven-.

"rermos a nós mesmos e

podermos continuar esta
-

caminh"'da, que" considero,
neste tino, .l1 única da· mi

nha vida:, o Que me ajuda
um nõuco à vitória.
Minha última carta, sô-

·11re a Franca, já a devem
ter recehido, por

-

intfmné
dio de TarciIa Que findou

sua viagem na Bélgica. Des

culpem-me o tamanho da
carta. mas é s6 cama eu

sei escrever. Nesta serei
mais breve, não cansando
de,."r_is a vocês todos.
Como já vos disse, par

timos' dI'. França (Paris), a

20 de marco, por avião, ru-
. mo à Inglaterra (Londres),

f

CINE IMPÉRIO
ás 8 'l:1or9,c;

CUff Robertson
- em-

O HEROI DOEPT 109

PanaVision - Tecnicob:
Censura: até 10 anc::<.

(SÃO JOSÉ
CTNE RAJA
- ás . B hs.-

C}1a rles Lattgthon
_
Frederich March

-em

TEMPESTADE SOB

WASGINTHON
Censura até' ,14 anos

Tenho procurado, nac;

reumoes do grupo, realiza

das com constancia por

f:tqui, introduzir a idéia, se

gundo a qual. faríamos l1a,
elA, DÊ CIGARROS SOUZA CRUZ

2 ',.

,�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I M P O n T A N T. E

o DESCONTO DE 20 %
VERIFICi�O NA TABE

-

LA AO I� É 'fALI

DO SbY�NTE PARA O

FERIODO DESTA CAM

PArmA.

AroS o ENCERRAMEN
TO DA MESMA, VOLTA

.

.

-

REMOS A SEGUIR NOS

SA TA'BELA NORMAL ..
.

'

F�Jr ocasiao da. sessão 511

Iene de oncerramcuto <lo

Curso' Ul1 CII:l:�,\L/IlfmE,
putrocinado palo' Plano de

Metas do Gove1'no. o Dr,

T,l'OÇ onir TIilwI1'o Pereira

'f!llando cm nome do= cur

s istas, pronuncío, I j111])01'-
- L[�l1Le discurso quo V'H1FC rc

vemos abaixo nn inl e;';r�\;
"lB' ?rnncle a honra de

dizer nl�11�na') patavras ,eY!l

11011)(' dos colegas, nesta

solenidarte de C'l.c('·')'Q,rn0!1-
to do curso da CEP,,'\L/
DNDJI:. e>1'1 boa hora iWQ
movido pelo pl�n0 'dr JI.Je

tus do C-4/)�:("'nq d(� q.Ti;1.i..l

Catf-l.r�1l8. n nrt<":c:.:() a-rora co

nhecído PLAHCG,

f\ZÜ{1 J.:�pnot' C :tt rCS�lnnSD..-
l'li1id�)(;':j !P�!' <.(' ;�";·;!Jni(;� ..

pc,_i..;; (.Pf:(·lJ t f) t'-··:!�l'es�·ar

elo PP!1s�:lXn(�1.1 (] cJ�; tvn gr 1

)")G, r:!.)r!·!:-Sl� ;·�lt.,;í��l� \�BZ0.8.
() pt�I'if0 (�t' j"'f1T1��'nl';14 Y;fl1·:1
t) c::.}!:T'.Inin .. :jCg'·jjfl q;H" (Í

(;ft J !:l��"!:S:K)!, f_' c:':"�n' pqr�p\.·,I' ..

f iYH t,?pdn a �lgt4t�,�·�:1.r ttDS�)U

1\.'n+·J, 1\]\, p;lh'nip l'cmt:H'

tllfJ� ('orn an1 f�;.!("l�· I!U(� rnut
�n 110'1 }11l::!i1\fli] na ("tOll'::t"'rjij

(':1.0 dos (J1JjDavn, nn"!l)' \t'

tO'4, iRto d, (! Ill1'f,l1'miclndc

((118 f:)lJre�eTl.toU· 'lnSf!�i III '.'

nl;:l (j')rflP'r' I'(')r[o O trans

corrpr dQ curso_

A nossa' investidurs, nes-

•

Palavra
se momento, é um' gesto de

fidalguia da parte dos 1108-

SCiS Galegas catarínenses pa
ra cem os ove vieram de

."

Inrr;e. Lembramos com is-

RO :t ·n.�"·"li�nde e :o carinho
•

o eC:"q (r}t�' r'.}�no� tratados

durante toei')' f) tempo aqui
p::I�"'��flcll,) . .'\s trocas das ex

l1Gl'jê-n.�j8s cJ� r.')dt\. um vi-'
,'j,chs nos dirc:rentes. setores

,

('lI" ,!':"'hl�UlO 1:'5 diversos
oc,;;t."' -.r]ot::. :".f'!U! representados.
."'�s�·�.b.1{l'a;Í'1-�C- em 11m as

poeto positivo dõste curso.

f' atualizados

p�"c�:e\::�-::./)'!··?s (lo:.'! CEPJl,!..t,. co

""'�?I"'(;. f-:t::\ns' 0!�.��.�.ns. n?T'�··qj__.
foin' 11.1') h·�l-,f'lho harmori'o
c.,;n: jl1tP·�'0.q(�t�r7"'1. 01.l.r�t�' UCit:'�
r:"� n P/1�,:�qrln:3; .iuntn·3� fi

·;'I'or"l;y.\ â.!:�·;!"'!n�'7f�í!E�:: a{:Jllf,ln
.

;·!n�.. i�d!:l����·icl!, brPTc:ürH, l'nl1i
.f.�, .("·��""""l.:"n �-':') tr::td�.cionul

..;.:1 �.11iníst.rn(�t)0 .A t?st.e .fato
('lr�"':Te-ge Q01��nd.(> tl·:.'l�'te do suo

f:(\5.��() �ll{:'qn('�do
10\ fI�, nl.�i·f'D ri'" UV'';

:in ('1� lll."':1hfl (�n 108:;. H:.) dir��.:.

1"Hsspdns (if�d� (pJ4, B.fJV.1
(·he7R,xno�. l'!nf.1"e Qtn:n(�tHti.-

.
ve,s. (')""tud'), frnh",lhos.: 1.f�

l:�·i""�. ('r'n��nr�(l, cn.Fi.nl.. vi.v{3·
n)0� pn"l�._ ���;')eT.iRn.(!ja (�().

m.unitária cuja lem))l'?llGâ '

4- '

, 0.00', O

___J ... ' . -._..__ ' ._�,.,_---, _.-,,--'-- _

Cursistas
ucrcururá por multo 'tem- a utiÍízação dos seus eseas-
'1'0. J30s recursos com vistas a

Não têm essas palavras a ,atingir um' ritmo otimo de

. mtensão ele se constituir -_ desenvclvirnento. Sentimos
em peoa oratoríà ou literã- os problemas que 83 ante-

ria, pois falece-nos meios

para" tal, Constüuise. sobre

tudo em idéias esparsas. c,

por isso mesmo. não :J1.)l'(}.

sent aro aquela conexão que
é o apanrigío das zrande

dr tudo
aconteci-

põe-n à planífícação, vísan

,do ('('elenu 'O processo de

df�S��lVolvirn.ento. obstacu
culos.: na sua maiorta, 'ô'c>

correntes de. uma ostrutu

ra Institucional crónica. ví-"
cinda nos

vigentes.
trndícionalísmos

da (EPAL BN·QE· PLAMECi
ção. o fato é que, subse

quentes gerações' dêsses

países tem declinado do

(1("",01' ele "reíormular o "Sta

rus' vigente, negando a

seus filhos urna vida mais

justa, mais digna, mais h)l-'mana. '

O verdadeiro desenvolvi
mento. na' história. elas na

ções, tem sido fcij o com

todo um povo curvado 80-·'

bre a própria terra, buscan
dO-Q com suor, com Iágrí-'
mas, com sangue até.

Ootegas Cepalinos, Pesa

sôbre nós a responsabtlída
de de levar aos órgãos a

que pertencemos os conceí
tos e princípios de, elesen-

volvímento estudados.' In1-

porta, contudo, qúe "conu

j1UemOS a estudá-los, a am

ptía-íos e até [1- l110dilicá-Iós "

so assim o txigirertl,' os fa-

tos e a dinâmica elo conhe

cimento humano, Para isso

há necessidade de que mais

e mais, nos informemos da

problemática brasileira,
com o que, contamos, des

de jã. com, alguns ínstru

meutos adcuu-idos nêstc

curso ela CEPAL qlle ora

se encerra, O que falta será

suprido pl:J�l intranquili€la
ele di' cada um.

Sejamos, pois, de ora. fim

diante intranquilos."

,-
-

Or�j,f�'}�S. E'
U?TiA. síntese

(lD1CS

dos

"t· :.. -'<;. intcntam' caminhos
(-gl� (JS r!Olic!;lzem a de::ien
;.;olv('l·-�:e volt<tdos para fo
m. y.;"CJunr·nnl-sc d,:; si níc,\s-

1t10<; f' fie lanç:am, em ,llU<;"

l'H do cnpibJ de risc'.o, \)

n'''n''l" de�ej}iv",'l cios. ('api- '\'\'nde-·�.L'. t\('alYJ.mento esmeracJ.o. c�'nstrução \'ecente.

tni<;. O �,lkrinml}nto claqui- ()tim:1 !,"t·tdi7:rwi'í,o '111 l1airro n>Welwial. ('ontém 3 quar-

,lo \[lJe lJ,ow.:uem elo mais 10::>,�' lwnlwit'o:", :l '�ccllas. !,'aru{sP!u, ampla eo:,;inha, ls,yan-

.!;'''D\!flJnml.ntu nadorJ.al, r)r,,"i;1 ("'In .i "I n llm (te inyenlU l' ch'1ll'm.Hmci<1s de empl'ega-

r:nnt<iil;ui 11'l. ntu.alida,rt(.� dos' , (i.a. ,\":Uj((! .. iJl? pur "(In ta pn'prledftrjç] ele nle�'1Or ·valor.

pHí�",'s subde';envQ]vidos,' '!'",).t:J;' cem (,) sr. Sidney a Hua Fernando Machado, ti

motivo 'ele justa preocu.pa 1.0 llmlar,

ele

Todos os países que atín

giT'U11 o atual estágio. dos

desenvolvidos o fízeram gra

çr s u profundas transforma

cõos internas. Foi voltando

se 1)'1m si mesmos que In

�latf1rJ'a, Japão, Estados U

nidos ela Am0ric'l UO No r

ti' l' 011tros :ltingüam 'o for

marmll () :Üual sé'lcto gru

pn dr), desenvolvidas. Isto .

GOnstitlli a renEdade histó:
-rica. No entaIJ,to, outro's

IVO: Prioddade (lO Prob�ema

------'---�
, _. - ...._---------

Local: Praça 15

Horar:io, 18,00 às 22,00 horas
Periede: 1'1/7 a 7;'8

.

FinaUdade: 'Filantrópica
'

ArtigOs: Toalhas de rõsto e banho,
jogos,

Preço: De fabricação
.

ReS'ponsavel: Associação
cepcicnaís de Fleríunõpclís,
mara Junior.

Convite: Economize e colaboro,
"FEIRA DA TOALHA",

pisos, panos e

mentos

,'rm r.:-�i.cionad.os aos co

nhecimentos de então. Sen

timos por exemplo, o es-

f(\r"rl cml.' o Govêrno

SQnt:l r.ntnl"l:la- '-e:11 r.1esl'n·
\'�11--"nrl(l 11(1 f'GnUdo dI.' do
tar ,'Sf,a u_nidJide ela Federa

"ii'), (\0. 111nH 8:,:t"Ut.I.ll'1t )')0-
lí!ka onc10 c ,planejamento
�8h U!llB, ('on"ta111(' prefJ
('II'lndí'l . .As difielllclo.dl'S ,P!l

1:1'I",,)l1 n.d·J,s, (1" ljl'olllemas

qll(=l �u'''g'�nl f1 C'pcl!=t
(lfe��nq dq �rr'r:('�p�so

nO\"\l

lJjO-

tlos8nvo]vjclo��. planejare\11

. �.

-;_�.,,,,,
•. �o _,o .__ .__ , _ _ _ •

��agnihca R .!'" .

eSiOEmCIa

de Pais e An1ig'os dos Ex-,.
com a colaboração da Câ-

comparecendo à

nd "f',S !lO setul' ele pI',mUi
(·P":l{.1.

'''-:111'"'� 1"nrnr'l(;qn !� llrflPn�(l
l1P(·nt'.f'Sidnr-r.t (1F")g. n�Ji�t:\� sqh.

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

17-J-63 .

·__,......· •• o__ .• _. _
.

.

· Companhia Câtarinense. de
Fôrca e LUI .

, '

AsseDlb�éia (k"al Extl'aúrdularw
CONVOCAÇAO

,n�m convocados os s�inhorcs acionistas da Compa
,mia Catarinüllse de Fôrça e Luz. para a. Assembléia Go
raI .Extraordin.ária a realizar-se em LageR, à l'U'Í. Correia

Pinto n.o 60 às io,oo hOrvds do dia 14 de julho .cle 1.9()5, pa-
.

m tomarem conhecimento dos atos relativos à iIworpo..
rr.ção eh Sociedade, à Centrais Elétricas de Santa Cata
;-Ina 's. A, - CELESC - e deliberarem na fornia, do §. 3.0,
do art. 152 çlo decreto lei 2,627, de 1940, e tratarem de
outros asmntos de interêsse dos acionistas.

'

Lages, 2 de Julho 'ue 1.965.
(as.) SE�RGIO 'RAMOS - Diretor Presidente

REMI GOULART {_;_ Diretor Gerente

..

8-7

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O SANTACATARINA Co
rmtry Club, no dia três' de

'

se';f>mbro i)t:ÓjQmo antece
Iclendd q uia1,lguração de
sua Séde, promoverá uma

elegante festa' em' "'blacÍt
tíe" no Que�cia Palace
hotel. oferecida,:, aos seus
associados.

,

:O' Presidente
do, Club. dr, Mauricio dos
neis; proviclen6iàrá urna

de',lacada Jllràção,' dà' 'qual
figura o nome de, Éliz:te
Car.toso, E' uma íníclatíva
feliz da Diretona, que reu
nirã lil'la prim'iolir:í; vez seus
associados para-,uma "boní
t'1 e elegante .'reunião

'

50-
'c1.al 'de cohfr'aternízação,
qne (tará ooortunídads de
reconhecim�nto'

'

entre" os

associados e os' que
"

;vão
adq�Ji:'ir os tíh:�_,cde' sõelosproprietários' "''''')(b dia da
referida pr0!TI'0�ãb.' ,.:

AINDA fahndo no, Santa
CHtarin'l, C".l1:ntr-V

.
C�l1h, a�

e��bam de i�ir�ss�r coino �6
'cios' prrry\",",,�;C .. ·j....... ,":",.: ..,

..

rido Clube 'fec:hado;,06' _
Muri!1o l'lfr')tt� ,

-

,Lins Neves. Dr. J�ão Ma.

ltow1eky. Se'!1�dor Antonio"
.

Carlos Konde� Reis 'e a

Srta. Lea Pra Neto.

"",' 'tt

:,,'

�._,,_·__�� �·�,�.;�.·r__·�__��
.

� . ,�.. '.;.'-
,

'

..... �

.

I

:P.ETORNOU do ,Rio dé
" .

',I'
'

Jan�iro. a Senhora .t\Üniran.·
te Aureo Dantsls,' TQrres
(Niee�, que ,�r:Úcipou "do',
Seilt::

.

do ESpadachlID" dos

,A�pirta:ntes, .da ,Escóla. Nà
val, 'Dona Nice,.· daÍ1coú.<Íl,
valsa com seu' fÚho'� o' /Uip1-

I rante Marcos MartulS:: ; O
Dl)Jle foi no Hotél Glória."

:.._

,

'I,OGO à noite será inl\u

gurado' a' ExpOsição, do
"Curso de :Orn'iment<>c1o�' ,'MI$S BRASIL de'1964 ,-

do Lar", Pt6movido. '�lo," '
" :' .:,�ni�·"

",

VasconceJr

SESI 'de �_'�*�� "'���'
.

,.,
ag�tui& ooJll a

oportunidade :fará, �,Jl:ntre-
...

,�.�::�, .. e �baix8triz da

ga dos Ceitffi�dos das! a- ""Çan�a�e; of�recidll, 'l)e1a Ats, ,:,'
lunas que partiCiparam do· sociaçãq dos Vélntnhos ,do

\ refendo Curso. AgMdece- -Rio de 'Jan«;llro: Uma '��tár
mos � gentileza do convite. tua de Ailgéla ''I'hEirf,lz8 SE,fá
'I colocada na' Guanabal1l. Sai·

". U� . Que a bQnfta, 'e' mitito
sinipdttea mOerl eSt.év8 NlIl'1
o �identAJ, caStelo'BraiI-
00,' sOl1�it8nd,(!) 'seq ra�õi�'" til, '

,

iMos' os VelhiÍlh� do Bli-
S'",

' '

,

:,.,
.

' ,�,,;' ,'",
'

u. ..- ..
1 ••

COMENTAM que "o Con

selho Delibe�t�võ. do Olu

be Doze de Ap.:ô<;;to. e'e-e-á

a �e!;Uinte Diretr:J'!1a: P"'flsi·

:lente - Des. Norhert,o Mi

tl.?ndl1-. Ramos; 1.0 Vice -:

Dr. Francis�n F.-<ran<Te1i�ta;
2.0 'l7iée - AloísiO So"tes

de Olivei"a:, O';"rl".re�: Dr.

Jrã" B""t,i",t"l 'RAnn"'ssis e

Dr. Emanuel OlmpOS.

RECEBI da Erucões Me

lhoramentos. um novo livro

HIstória de Goral!em - De

ruc9f'ão e Pa:rsê1Teranf'a, em

tradu,.ão de Sônia Fe"Tl"n

des Schwartz, o famos') li

vro de Hen"" Vic:�'m"rli .Tr.

_ "NOS PODEMOS VEN

CEl'l,". uma an"esent.fI"ão
da Eriksson Tanlinger, Com

. panv, que editou a obra o

rigin?1J;"ente noS Est"dos

prefácio do ·autor e intra

ducão de E'e0nor Roose

velt. O referido volume' con
tém 216 p<>,ginas e perto.nce
à Sfirie "Caminhos da Vi

aa", na' aual e�tão in"'uí

das. entre outras. as ob"'S.S:
"O Pê'so da Glória" dis�ur

SOS e J:Y1ens;'HYens do p,.esi

dent.e Kennerlv. e "A, �o

péia' da 0,.nz Vermelha" de

Fernand Gigon.

ALMOcAVAM ontem no

Oue":íinr.Ú� Pl>Tace Hntel. O

Dr. lI;",r\O Méver� o �r. Ma,a
1'0 F.egis e o Sr. M<mAel

Santl1s. de dest""ada indus

tria de São Paulo.

NO ALTAf.1, Qà 'Il!t'e;a de. .,:'

São ' Fr9n�!.s6n, 'l:lo�e às dez
.

hor�s, será réall.Zádo à CE}-,.
rip";';:"i!1, '?'e1in-i0sfI ,,�... Srta.'-

. "Ji1,;..•• �;..!_��_� T :�_...,�, r.om \

C

$t.<'.�iro ,Bàrreto. Os con"l
... d.ad�� 'r.i�'rBf/· ;e�etiéiori""dos
'�; 'nÓ. Clube, Soeiárplliin,eirus.

"

:i '�1j /, ;,' -: i',';' '-::,.:' ... .'.J;��_ .. ,: ,-
.

_:- �?�'l .

EM recente reoepeâo foi
comentado O: bonito , mode
lo 'de' renda ,azul rebordado
em ped'!'arias· da si:mh�ia
Mário Corrêa q.aurinhà)�

, , '

NO 'AMERICAN BAR: do
.

Querência Palaoe,: ,'ontem
os srs, Dante DEi Patta e

'

o
dr. �oão Amo Bauer, Dire
tores da Caixa EcqÍlônlica
de S. C., foram simpãtícos
pelas- referências elogiosas
feitas· ao Jornal Radar l�a
$oci�dade,

' .

A JOVEM 'guarqa. .bru&-
,Q1,len"e nreDarJO\�se para � ,til
cepção de quinze anos "de

"LUCIANA, filha do é�s'Ú:
f"lbert;Q Alencastro . (Ilee-

.

, ;".

m'r).-' '"

,
'

-," :.:.

',I �

,. -í'

, "

'. ',.'�'
,POR via aéréà ���m

I �cije pata o Rio dé iiUleint,
<) sr. e sra. dr. Renató' CóS:
ta (N'eyde ) RàtotnarãÔ ém
agõsto próximo.

,

ATENDENDO
.

pedidos
próximo domingo, às .ttere
horas e ttinta minutos,. � ,

Ráclfo Guaru.iá, nó Progra
ma Radar na SoCiedade. de
Machado & Cía, vott . apre
séntar mais uma Vez .a re

port,'igem do casamento de
Eliz�bete Fontes e Altau.*
ro Phili�, que apresentei
domingo fora. do hOrário,
em virtude do Jôgo., :a�
sil e Russia, que a GtiariI'iá.
retrll.Í1smitiú na hora: do
nosso Programa SOcial.

SE:PJO rep.1eitós ""�;den
te e Te':!()nref,." do RintÜca
t6 (ins .T",."qiistA� Pmfi.ssio
n�is ".e �"''lta CI't.R-MnR-. A
díi,') 'I\.n�",,,rl,, e "fÍeq()"'roiro
Acv

.

C"h"Al ''T'eive. Para )'LS

flln"nes de I'p'f'''etário, será
eleito Ney Neves.

o RADIALISTA Mário
Inácio Coelhó, ontem reu

niu um grit�o de ",niigos
comE'morando "NlVER".

. ..;. ....
. /

EM anil"'lad�, Hrbd�é ,no

: '�prlcan 'B-Br ' dt)' QuetêIlr
�

-

",
•

. .. .' ,1" ,.. .... �

. cia P�lli0e; nar,ticinãvan.i: o
,. ,l;ir. e S1"I1., Dr_" :I,d�Tpran!\ó

Marou'es de �ouza,' Sr. 'e

;. sra:'s!dney' tel;lZf. (S '. � BTa
<Marh 6,,�iâ ��. 0.' '-$�i-\
i� r;1�:NZI;

-

! �"

mos sem, juros a países em

desenvotvímsnto, e111 certos
casos, toram enuncíadcs na

-Ó,Oâmara 'XlS C;J1TIunS pela
MiJ-lÍstra do Desen volvímen
to Ultramarino" Sra. Barba
ra Castle.
Disse ela. que as condi

ções de ajuda proporciona
da pelo R�Irio Unido vêm
sendo progress'vaments a

lívíadas- nos últimos a�os,
, Parte mbstapc'al ali"ó,s,
é fornec!da., sob a formal de
dorativos. A partir de '"

1953, o prazo ele resgate
.dos fmpré2timOS·para

-

de-
s-1wolvimf'J"'t<) foi elevado
de uma norma de 15 a'·,os
para. O, ou 25. AI 'm, "isso;
periodos, de gra�a· para' o
rE's?iüe . àos capi'�:,s ::l�dl.n
te periodos que. se' ei!te'1"
dem' até

..
seu anOs vem /sen

do, concedidos em e,:c'lla

ao nosso corre.'lpon(lenj,�,· a
Mín istra esclareceu' quê. a
base de concessão 'de ún-:-
préstimos sem juros seria
o grau da necessidade' do
pais recípíen "ár:o, ;cai�Ul�
do, prtncípatmrnte na base
da renda per capíta e volu
me dos débitos pendentes.
Além' disso, o Reino Uni

do levará em conta .a . capa
cidade do pais de cúrse

gu:r U11;l des' nv61'9'i�érlto
efetivo e equiVt'rado:,:

Embora. muitos ,.:·países
em 'tl,eservolvimento' d'�
Commort:..r.�alth se, � t!Ipalifl
'C[urrn par!i tal'! 'empr�sü

.
mes. a co""c'.ssão :!"ão 'será
U.p)jta�a apen'as, ao 'sisi,ema
brlrâ"ÍCo de nações. .

No a"ô passa o, ó Reinp

'.! '( - �
.....

• +
' �

...�

. VENDUE . mEfo}JC,�-'4,j
Informaçóes pela fone 3273 das' 8 �ás 12 �oras COm

Emil1a.,

talhâo
,
de, Guardas Grana

deíros, na', Inglaterra, e de-

,��, viagens d"" Príncí-ie 1':0

Império, com seu colorí-to
e pompa: d"Irarin')s ar-í

canos, e'ef'",ntes na In-tia,
à reoepoão em 1'1ova Ior

que, etc. E"'l todos lugares
sua joVialid"de e sírnotící
dade conortistam an'pusos.

Apertava êle a IT'ã0 dos pd
mír=dores com tanta satis
facão que cuando a mão
dtre:ta teve de ser erifaí
xada, devido ao excesso de

eum�rlIJ1entos, passou
.

a

usar a esoue-da. ao ínvés
de, excusar-se dq s'qudaf'ão.
"Dê"cls do efi".;ent·e reh.·
to chs P,,)'1�"S Se"llintes, vê,
se o Jubileu de Pl"üa de
C'T()or<Te V. em 19"1!i, :P;m
J 936 "ei!') a !';ua marté

' Ve·.'
'se F.dw;<>>:d, e se;ls t,"f\s ir
trãos ;""ont"ndo �",,.�� 9.0

,

ef'nllH'e do 'tIal, " 'Oec1,ido do
P�>'''�i):)e, no, "Westminster'
Hall".

falando 'ao, po.vo brltâlÜc'o: '

: '.: Além de l:>!Ir'ticinar do
fHme em, si, i:> Duque de
WÜldsoil forneceu ao Sr.
Le Vien cêrca ,de 13 mil pés
de 'le�ativOs de sua filmo-

CGI:l,salho"a d 3
r \..,_�. f

'

,�.(.(":, :4 ,-:;.�-��:.•

�trofiado �t.. lnhntil tam este tipo' de �ioS s�
DR PIRES citartás vulgarmente.: como

tendo um busto, ma:sci,lllno.

preg'1r. para disfarçar o de

�eito que' apresentam com

o uso de "soutiens" enge
nhosaménte concebidos ,e

q'lole prCleuram dar ao seio

um volume normal o fai;o é

que o Problema persiste.
Ao lado' dessa questão,

há ainda a' considerar que
'1 prática de certos espor
tes como a nataç,ã:J, ten's,
ou cultura física, ficam in·

teiramente impossibilitados
de serem praticados pel-s
vexame:; qae fatalmente ád .

virã9. Também certas reu·

niões sociais onde os vesti-
dos deeot':ldos são exigidos
tornam-se impOSSíveis de
serem frequentadas.
'Qual a causa do seio não

se desenvolver?
Diversas hipoteses são

citadaS mas o que teJ,ll im

portancia mesmo no assun
to em estudo é a influên-
cia direta de dois honnq
Dias secret'ldos pelos ová-
rios e que são a folicu'in'l
e a luteina. Uma. out-a
glândula, a· hiu6tese, exer-

cer nesse mecl!nismo fun-
cionai uma ação comple
mentar. porem também
valiosa. Havendo um'" se

crecão mínima, insig"ifi
cante ou mesmo desorol1or
cion'll !la_ se'Jreção daque'es
dois h0rmonios ovarianos
os seios não se desenvol·

ve�.
"

A falta de ovários. obvia

mente, é responsável ainda,
,pela ':lusência da glandulo
ma�ri.a.

-

"".' 'NOTA: � Os 'nn�ris'�l�ita-'
,

.' "es·' nn.ci,e"?'o 'sn1iCjt,o;),. .,í'l'!b /
... ", ,

-"t., �
"

.' l'11ie" ","In';�1",'" .,�h":e"""', t,-à,:
1 ')'A'

� ta��).'�,.,i:"" �� h�',Q A' _""'r""''''�
.

",
'.

E' . d.esnece.,sário faJar a,

respeito da' serie de com

plel{os que traz a falt'3. de
busto e.o mais sério d�les
é o que se refere ao. receio
que todas as moças,. 'têJtl
em contrair casamento em

vista das cónruções de f!si
co que possuem,
A

.

despeito de tÕdos os

'artifícios que possam em·

IVO no 'Govêrno: t�a1s Energia a

Melhores Estradás·

-

PROTEJ�·� 3eus
"

OLHOS
.;,� .,

'use óculos •

bem odapt.cdos
..

.... ·r

',' � I

, "

,

"

otende,nos com exatidõo
suo receito de Q,culos

,-,. ónCA ESPEClAlIZAD;','
_'

, Monuil'lo' lA�à,RAtÓR'-, .

b. busto atrofiadó ou in·

fantÜ caraeterlza-se pe'a
�ti.sêDci'l tútal de glândula
mamária ou se ela existe é

á.penas representada p'or aI

�s grãos glandulares. Re
suIta, em consequência, um

orgão de diminuto tama

�o, pela insuficiência de

desenvolvimentó.
As mulhêres que apresen-

\ '

Beleza

} f

E'CU particular, assim corno

fotografias e cartas escri

tas por seu pai e sua mãe.
"A King's Story" füi dírí

,,�ida por Harry Bocth e

, narrado por Orson Welles,

�tras vozes: Dame Flora

r.:.obson (Rainha Maç),
Carleton Hobs (George V)
e Patrick Wymllrlt C::4'
Winston Churchíl"), E' U';TI&

produção Le Vien Films,
distribuída pela British
Lion Columbía,

, INSTITUI("AO
.Pcesía
.C'''''Jlto
.r:o-.-e!a
.Tiatl'o
.Ensaío

"

I�stru.')õr:s � ra a ..cooeessão ê!os prêmios C�)
. 1.. ObJetIyan o estimular os autores catacínenses li

Reítoría da U.S.C., através do DepartamEnt.o, de Edu_
cação e Cultura, Instltúí para d:stribuição em >l!i65,' !tez
Jlr�·"ios corrE'-po�de.nclo acs gêneros POESfA, CO::JTl),
NOVELA, TEATRO E ENSAIO' <-

2,. A c�t:a gs::ero corrf::>1:;�rdEm dois prê��9S; a se-.

reIlJ: orer: �lC.�S ao prímeírn e segundo colocados, sendo
as Importãr-cías de Cr$ 200.()(!O,IH) e Cr$, 100•.100,00, res-
pectivamente; ,

,

:5. Os trabalhos deverão ser remetidos pelo' Corrêio
até o 'ia 31 di, outubro do corrente anc, ao:' oepar:a�
mente de Educação e C" ltura da .Reítor.a da, Uníversí
clade de Sa�ta Ca:ari� a, à Rua E>cca:na, 60 FIo,:,
rianópolis; .

4. A., ir scrição deverá SEr' feita med'a te "carta do
autor, sob 'lJseuf:ô;'luJr" d.'r gic'a ao D p,o,' de E�luca-
ção e Cultu,::a, a::cn.1:- a t..R'-a de t!"ês a�:o J ra:rq1ho;

.

'5. A i-'er.üficl;:çfo ;'ome e e:.�dêrêço), deHri ssr
colo'c.ada em eanlop f E cha [:0, anc,a,'a à 'carta de i s-

cr:ção; ..
,

6. SE'rá desclass!'fica:'a a .Jura cuj.c. all:of se de_mn
ciar, ir:.tel' c:o:.' alrr,e! te cu ; ão,· por qua:quer referência
cOLt:da r o t. xto, serc�o' veGada qualquer aprese tação
ou notas ir trodutór:ao; ", i".', .

7. Só s';rão aCf:los .,(8 or:g"'a's c'atilográfát'cs em

E'spa o dois, papel o:}c'o; obe:'ece:,::o o s�gui�,té crit�-
, rio:'

,

7.1. POESIA
Um m:, imo de, :ez jó�mas : um má,x!mo de, w'nte;
7.�,' CONTO:

"

I, �

�Ir!a l' V'.'ê. Nr mero de:�l' as à ct'it0:1'l7 ,i'itníutor.
,_', .'7-;3. :NOVlELA: ';_-'.,

': > ,'.i' ' .,'
" ..�..

'.

.' Tema: jiv,;€. Cir quer ta pági{as "r.'� lliítü10,
, .4� T.EATF,Q: .'. "

Terna lvre. Número dE págir..as à cr:tério do autor

7 5. ENEAIO:'

. Deverá. atingir um mínimo de 10 páginas e um má
XIma """de, cmquep.ta, Obrigatcr'amente ver.mrá sôbre "A
UNIV,.t;RSIDADE DE SANTA <!AT,'\RINA", tmdo o autor
a libel:dade ,de aprefentar qúalquer ponto, de vista, sob
cs ma:s var.ados aspectos'
J

8. A conCEssão dos Pl:êmios será f,e1ta ;;'01' decisã{
!;las Comls,,3es Julgadoras A ca 'a gê:1:'ró- ccrrtô�nondé+.
urr.-a ::om �são Os memb_':cs "ue as ccrn:)! r",o cc' �o"

"

."
'

t, ;"'
' ",., • rru.

o C�lC� o a Sfl\t-a�:ota'o serão deS'}2: à','os pelo l\�agn:fi-
f'n ,?:tor ou pelo D�IetLr do lJepto. de Educação t Cul
tura;

:,l. OS r.omes dos membros 'das Com:ssões serão
a�luf! clados trir; ta dias a:, tes do e", cerramen to das L:.8-

'

criçõ:s;'
,

lC. As Com'ssóes Julgado,ras
ner>hum do� corrertes o prêmiO
suas dec:sõés irrecC'rríveis;

11. A identlficação dos autol;:S 'pr�mia1os será fei
ta ap:5s c j,ulgamer.to;

12. Cs pr'êm:cs s: l'ão er: tregues em sole:"idade es

pecial, em da:a a ser postel':ormelêL marcad�;
13. O Ato' de ir:scr:ção impl:ça na ,ace:tação tácita

das presp.r tES irstruçcEs.
Flor:anópo!:s, julho de 1965.

pod,el'ão "ecfdir que a'

sG�a conferico, sendo

PÉRICLES LUIZ DE l\rEDtmos PRADE

D�RETOR

De�to. de Educação e Cultura
9-7-65

IA·} E lLUBE DE FtORIAN'OrQUS .

'.

Assema.éia Geral
@..I;.'i.cJL.a.A �..... ,""vJ. 'I'" V'",,,.&�ÃO �

rL�u .l:-1'c.:;;Uhe cun\tl�() u� �...J.lJ..LVJ.çb :)vCI0,_

�ropr...CL,:,LvS lllQ.l.Ol'LS uO .!.aLe l-�U� ue i ,j.o,

J..i.ru.luI-0J.lS, para a reanzaçào da Assemtnc.a
üetrcu uruInc..na, €m 1. COllvocaçao, as �,jO
Loras (nov'z e trinta !l.Oras), do dia 8 �oli..o)
de agos�o' p. v�ndOl�ro, na sede social á rua

Fre:' Caneca 145. nesta Ca"jtal com a se-
. . , .L'

guinte.
ORDFM DO DlA:

Eleição, do C�t'I�p-lho Deljb�réltjvn .

-nA ,,'_.;.... t; .. , .. !..,i ..;-l;; ,:.��� 1"\" �·l·C::-'OS'+(l 'n'o "'.... t :
• \ '"

-

_
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LO:'-JDRE1 - o veícu-
los comrc.aís liZ:Oi"os f:ue'
.atu:üme te s i f i.; "ar

prec.sam c e +cr .) leves
res.stentcs E r G Ta-

c' F S mo r

k.: s ate a

um novo ;[�,,' c .

tanb 'rn ,�(
.

�
c .,

a taxis e c

res.

:')::; 'g' no
TI cvo m +e r
dr r-anr :
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.e

f'" (' cip
to ssme ':�

,WASF N��
t.,
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ar u cíoi
do '":'a , "

da ,,�- ""'-.
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na. /\mé�'c'
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gr" V'la '"'a
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de dóla . .:'.,3

fU::.dos �u.;; c

C2,r adá l'e::�',
para a Ln _. (" �-

associaç"to
,
A 4 de

o govêl o

nou um a�.'

dispos;!;'õ o ,

vés cio Ssr
,Externa do
----:- J"'�-'

:"��ên
,

'] -?lf

_1
��' �-c.e

�:'a::!G

'1

.; o,

,'OS

-mctor de gasotína \ com

uma melhoria de 40 % no

combustível Em condiçóes
comparáv-ss de condução.
i\.::recit.a-.se cue essa eco
.- on:H de cor-ibustível, aJ a

da i potrncía do motor,
ter 'a�á o "4.108" muito a

traente
.

para cs propríetá
rios de rurgc

- etas ligeira,�
qu: traaucrtan cargas aci
ma do -:'lorm!'1.l a grandes
díst âr clas.:
O +ôvo mn.or e "e qua

tro cíln -lras ' TI li� ha com

7�\�ll1;U dn' cL',met':e e 889
mm. de curse com sstema

r

,�Ir t'J., l� L"'rAr�i �,o a'�V ••�vU.., . ...,UL .

leíne

112,.

ser a de até 10 mílh ôes de
;:;_vlal' .. s caaar.enses, uara
fi"'uEc:ar prt jetos eco1!ó-'
micos e de. assístêncía t"E'C prendê-Ia. Ra.ríssimamente

a aprendem bem.
:' ca e er'uca iva na Ame

CC!!lO elemento de uib'ul
1 i)

rica Latrna, 'fi forma de
: 1 �. )st.lr..O I\JL1a"\" 2r$"
C u'c6r::o (rá a :�u 1CÜJ: Q

fel c ·�c�:..r zac�J numa trt
C?"' ie car as :. J:1.tre. H.':',I'. i_'i
tken, ,Presider te da EC C,
e FeLpe I-Ierr 'ra, Presiden
t,e rle DIB.
Os 15

.

milhões de. dóla-
p:r:=t o rt.s i:!allao.er:St s seTão l.l i1i

zaéos na concessão de Eln
I

.
pr�st;mcs a )razos de' ,tté

I. J�.LGs:,,;

l :J __

os

ó.o

20 anos, incli'sive os peno
dos de carênc:a, e taxa::l dê
juros comerciais, para L

narrciamento de PrDJ{,t,-,s
de

.

d2senvolvinKnto dt" al
ta prioricade nos p l.Íses la

r •

:-l
" II

-:E - O

.
r -

1 ..1: o

-,.-, �)
'8 dó

.. ' -;;-1 C'10

e [Ie
r ..,�('-=

ccr

tino-americancs
do D:B
Os eÍnpréstimos .,fr:\o

usados exclusivamente Da

compra de bens e serviços

rr: .� nbro"

no Car.adá. •

o ':: 1934
:� [t:.,si

I,0s à
iltra-

'J
•

e

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

M!SSA DE 7.0 DIA

A f�!:lÍ'iq r"., :,--T T:-<)TA PIAZZA GALLOTTI, sensibili
zHda, 8"',::::::,>ro �<; I '�'1'fest'3.ções de pesar recebidas pelo
seu f"18"i:-- .,',

, f' r::""ida os seus parentes e amigos pa-
ra a M' SD

r'
') t�;" nue, em intenção à fua a-lma, será

re3�'> s • '::'a lO do corrente, sábado, na. Ca-
ted�al � -

qt:' A..

Vf,n,'('�"
eM 0YY""""'1 1.-

Ver-!p

a f''.a jrlc1f'

Tr'l ;"'r ,

;â:-l1arn �

2142.

V'?rii�r' ,

C00'n�i- --q; -r'-p

oUamed03' r

1 9 6�

"., ..... � ...

� ------�---'------

o 8r: Sidney, à rua Fernando Ms,chado,

-

""l'npi\D'E UNICA
'1-)r oferta terren') Cf1n'l M6 mets 2
(' "li'f) fi Av Osmar Cnnha) .em zo

C',,'n''''1ento iá inichdo.
f .T;"l!'e Pinheirp na Prefeitura ou na

�1

-: 'í"', n fi: MO,'ii, � b',," [ � \:!

"� 1;"" ITle1i;",,--ln J J X 22 'YY'etros
, ',.-� _Joiro S5.1v::l Paes (Chacan:l
�1.:"'lquer informação disf''al

. -

r m..
, .

LONDRES - Uma firma
britânica acaba de lançar
no mercado 1;1m rádio-farol
de bôlso que, no mar; po
derá orientar as turmas de

I
busca e salvamento de uma

O BANHO
distância até 130 quilôrne-

.:
.

tr��bricado especíalmente,
, está síntontzado

.
para as

neientemente provado, seu faixas ínternacíonaís de pe
do de esperar q ie algum didos de socorro, e pode
abalizado hístorrador aín- ser fornecido em três tipos
da venha a enc ontrae do- diferentes..

.

camentação ba.[,�ante, .na •

Torre do Tombo ,ou em

qualquer outro. : elhc arquí
VO, em que cor ium encon

I

trarem-se docur-ientos co

mo qus adredes prepara
dos para derim r questões
que bolem com os mehn
dres patr'óttcos de ,PO',TOS
cc:e:-izr,;'c<res. O que não

padece dúvida lHe os nos

ses abcrige:�es �( mavam' ha
rhc"_... ao ar liVl"'2. no

T!;.ar, nos ries, 1 as la��tas
e Essa recorda"'? ') vem con'

tribuindo muWs :imo' p<:tra
que as banhista, da Gua

nabara, saudosos dbs belos
tempos de M02:na e Para

gua'osu, este?,am faze:1d0 tu
do para forçar a polícia a

lhes deixar torr ar ba'lho
como as indíg,õ'- as ';nma
vam. . .. També'u o 'mes
mo se "iz dos firlanses,
em Visconde de Mauá e

nas .C1IfCUIlVisi)'l] 'anças, i
denticamente afirmando-se
como se vê de l'ma reviRta

8Jlemã, 'Em rer'os lugares
da civilizadíssima Europa.
O barho é ce tal modo

uma exigêI'cia :ia' nature
za hUlJ:?afla. que na velhi!
Albion, provàvrl"uente com

int'uito de nobil'tar as 'a
'blusões corporais, diziamos
apesar de haver"!m dito al-
guns h!storiacloros que es-

sa Ordem foi C'riarl1a naTa

rel11emo�ar UlT'3. atitnde
magnânima cllF'uele so1'e
rano: a de hav'r sajdo do
baflho nara at-\'der ; 90'S

queixumes de t" 'ms ' viuvas

Hoje ém dia (' ba"ho ê
uma instituição nacio:lal.
Quase não se pa ,sa 1.1!11. dia
em que, telefo�-ancl'J-se pa �
ra a satisfação cesTa nu III

daquela urgente' nec:ssida- ""
r'e de uma informa.ção I11III
que se tem de �ar ou pe- PI

(I'rJ prircipalmc··té 11(;S rir' Super facilitado Prontos ,para morar neste próximo verão - apenas poucos' tJ

culos a�soc:ativr"1, o'�cle .1- III! para vender _ Plantas e demais informações em nosso escritório. _ (;'
gora. é cos1um - fazer-sE' {u �II' .. III
do, pelo telefúDf., devido a _ R E S I D � N C I A S I!II

cansti3. das ta' '3,S t'?�ráii�, 'U,! E!lgenheiro lVlax de S'Juza 740 _ Coqueiros - Pe- Rua Dr. Odilon Gallotti - Morro do Geraldo - Casas _
cas e 'Jos'·ais. telefonan-

III mena cas>! de Alvenaria construida em terreno trian- rl.e madeira - preço facilitado - boa oportunidade. di

do-se, dizíamos. p'an al- II1II �ular con; 20 metros de fren�e vara a rua principal - .Rua Conselheiro Mafra 132 .;_ ponto comerciàl ou re· II'

�U"m, loge pos' 'espondam:' Preço especial de Cr$ 2.250,OflO. sidencial -.muito valorizado - Casll de 3 salas - a -
"Fulano ou fuhria agora l1li Rua São Jorge _ Cas'l desflcup9da CQ�n sqla - Living qhlartos - casinha e banheiro. _
)'lã,o porle ateré''),r porque Ji

_ 3 Qua",tos _ banheiro _ Casinha - garagem _ Pre-, Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande

está no ba'lho" .Nem
.

a 1IiII'
,., � 1 O0000' Casa de oonstrução esmerada com 2 pavimentos •

, . . . . JJ ço, ,r", 1. O. ,

g-ente ,precl�a r'izer. como. Rua Antônio Carlos Ferreira 40 _ Logo depois do Pa- Térreo: Vllranda - amplo Li-;-ing - Salg de Jantar •
se céJstum�- faz ,'r, �omo in l.ácio da Ag;ronômÍca _ Bairro cem CaIr. casas de co- Bar com adeg!:l. ._ e coz�nha 2.0 pavimento: 3 quar· IIÍI'
tuito injurioso: "Vá tomar' mércio de todos os gêneros '_ 3 casqs novas de rnadei- ,tos grandes - banheiro completo - Tocraço e ainda II'

bçl.nho! • r� _ Temos preGo para as 3,f)U pàra cada casa em se- fora de casa construção com tanque - Sanitárío e'
Para que eshl orônic'a te

til' 1"lflTfldo 'a partir de Cr$ 1.5flO,OOO.·,
.

I
quarto de empregllda. - Ãrea 'construida de 150 m2.

•ilha alguma ut'�idade. pois III Rua Juvêncio Costa 16 _ Tr;nr.hd� - Vila Nova - 2 Salas no Super Mercado do Estreito - Frente para

o que é inútil uão pr::si;:::t � casas de alvenaria _ desocupada de imediato - Ter-, a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local mag' ,
diremos qlle o ';a,nho mB.is �

.

rena de 12 por 30 mts. _ Indicado pflTa morar numa � nífico para qualquer ramo de neg6cios - Preço de I11III

salutar é o co sistema pIi e alugar outr'3. _ Preço a vista 6.000,000 a' prazo. com � oca�íãb - Indicado/ também para dar bOll renda de JII

KDeipper , ao "'ual atribui � Imt'rflda de Cr$ 4.000.000 e sa110 de Cr$ ;>',500.0g0 em 20 aluguel. •
mos a nossa iong'evi-''ade. liIIl meses. .'
Kreipper, infJrmava-pos JI Rua lV[r.nsenhor Tonn 54 _ C"'-sa de fine gosto _ Bem

'
.. " rl" ,.,.,"teri,<>l nfl'l8. - �A Rua .J��(1"im Cost.a 23 -

II1II
certa vez o n('�so irmã.o � constnlida _ Área de 154 m2 _ 3 quart0s amnJn<; - �Q"�"nôrnica - Com 72 '112 - e habité-se de 2 meses. III'

Vicente, 'Excla'1a:va: "Eu, � Living Super espaçoso -'- preço e condições fac!litl1dis- Preço 6,., �casião: 10.000.000, ou em condições a combi- _
sair de um b9 lho quente simos.

.'

nar. _.4

sem, artes hav:�r tomado � Caca e lotes na Lap,"ôa da C�nceicii,o - Nn Retiro - Rua do IANO - Barreiros - Município de São José - _
uma dE'scarga de gua fria? '_ Parte a vista e par.te faCUitlldo - Entrada a partir de Casa de madeira -bem conservada - de apenas 2 ,'lnos.lllll 0
_ Nunca!".

.
.

.

!'iOO.ooo, S'11clo em até 20 meses.
- Terreno todo cercado -:- por apenas Cr$ 2.500.000. ou' II' .

Desde, o dia e�ll (iUP o. �ox _ No Super Mercado ( Rodoviária) um box de em condições a combinar. • .{-
meu i,rmão dr-u-me, ê3se -::l 1x4 mts. ,'"

�, Rua IANO n.o 49 - Casa de 8x9 mts - Forrada - to- _
conselho, venbc usa'1.0o a·� Rua S",ntos S�rajva' 46 _ E�treito - Local muito va- d'l pintada, com água e luz, com 4 quar'to.s - 2 salas -

,ducha fria logc a.pésto ba- I lorlzável _ Casa de' alvenaria - conf.;trucão esmera- copa - casinha - banheiro - Terreno todo murado - -
:rbe quente qUE, aliás , no, da _ com 2 salas - 3 Qmntos - cosinha - bal"'heiro Além da água encanadfl têm uma excelente água de po· •
Rio só se poete. usar "no ri COfY1",lpf;o � aU'1rto de emuregad'l - garage ao lado GO. - Porão cimentado e com' tanque. Preço Cr$ II1II

g'Qr qo inverno' e ao uso·1II _ Pagamento: parte a vista, � """ ono. II'

rJe�se banho secundo o -í"Ís J TERRENOS '.
tema Kneipper atribl,10 a Lotes 'na Ressacada _:_ Loteamento Santos_ DUlTlont Rua Professora Antonieta de Barros - Lote de 2Ô7 m2

•
mi,-ha lor.g,vicla(ip, ; "I.inqa � Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Área de cada 360 m2 - - B'iirro Nossa Senhora de Fátima.

que b'aja quem. d!ga: qu:� o III' Preco à vistll Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 20x10,5fl -
. barho enfraquece, que a-. 450.000. metros - bem junto á rádÍo da VARIG - Preço dp II1II

quela garclurinha que fica.rl Lotes no Bairro Jos� Mendes - Rua São Judas Tadeu ocasião. ''''''O\V'''''��R!Il'l'· II'

sôbre a pele, pela fltlta ce" -:- Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27 c�da Rua Itapema - Bom Abrigo - Terre:.1o de 300 '�1tS�� •
baphol é que dti. saúde etc.,' lote. - próximo ao Bar - Quadra li lote n.o 12. •
aJeganclo multaI; quo a pro.. Morro do Geraldo - Terreno de 20x18 mt!;. - Preço Lotes em Curitiba - Entre Curitiba e São José dOf

II1II
\Ta dessa verc'la(e p(l�e t'os

III rl.e ocasião e a combinar. Pinhais - ótima' localização - com 432 m2. II'

se-r fI'ara DE'] (' 'S eS0ulmaus. J,rtes entre Coqueiros e Estreito _:_ perto dr Sub-F.:s- Rairro Tarumã - ,alto da rua 15 e,m Curitiba - neg6 •
os homens ma;" fllrtes ('UE',

tl'tdi.n· "81f)�rica - Vários Jotec; a partir de Cr$ 500.000 cio de ocasião - lote d,3 360 m2. II1II

existpm, r<sistjpdo ao' frio
- Com financiamento em 'lté 40 meses� Em Santos � Próximo a Colônia de férias do SESI III'

pQla'r, porque iraze'1l o c0r' Nó ("..entro - Rua AIte. Lamego 252 _:_ Vastíssimo 10- um magnífico terreno. • ---

po untado com a banha de •. te com 43 mts. de frente e á::ea de 1.140 m2 - Equi- Em Brasília a 800 mts. do Palácio Alvor!J,da - grandE' II1II

f B h valente a 3 lôtes. valorização. li'
oca .. ,. an a .... banha. II1II
•... Quem sabe, Bt!' desse

Rua Casimiro de Abreu - Edtreito - esauina de To- 1'errenos - Em Barreiros - '2 lotes de terrenos, mE' III'

uso' dos esaujrJf,.u.:.s de em' bias Barreto - lote bem plano, fácil de c�nstrutr. :lindo cada 10 x 34·"mts. - cercados com sarr.".lfos - •
ve,z de barho c,êm áqwl, tc-.

Ralrro Santo Antônio - çarreiros - 10te d� 3flD m2 ATen total680 m2 - por apenas Cr$ 1.200.000.
nnr '!Il)en'\!' Cr$ ROO 000

. II1II
marpm l:)a"'ho -:oin ba,':"'ha, Ba-Í:To Bom Abrigo - 2 otimos lotes bem junto á pra; III'
,
,. lIti I\venida Sta. Catarina � Estreito -

l NR' 'T óf'l à Al'd V d :l
. �

e Que, véio esb
.

pala ,ra," .

- a. ·"ua e J. o 'e mel a -:- ,E)n, e-se, o.s - q��! o 'III',

.. !::���z?�1,�em nosso' ven:á�-.�·
mts. - � melhor lote do, �alneário. somente um. Preço a combinar� .. ,. '.

',_:. "'�'!_:
..

.. . ;.�"---:'fA.""�.'''.� "' .......... 1I.t.. ..........:.....:_,-.
',/ ",;"" .: "';:"_':'.'/:_',':"1'�,:��{ :.:'�<?J:;:->:,:,�:�'�:{-/ :':

de .combustã o Perkins "H"
.

desenvolvendo uma pctên
eía máxima (nt t) de 413 h.

p. ao rreío a 4.0CO r.p.m, e
,,' oínárío mé xímo

' de 10,6
'cgm a 2!lOO, r.p m.

Algun dos porrneri ores
r otáveis da específícaçâo

do "4.108" são a. daptação

Arnal �(J S. Thiago

Esta nossa língua portu
gu=sa tem cousas por vê
zes estapafúrdías e só cem

preensíveís pelos que a a

prenderam com o leite
-

rna

terno: daí, as grandes difi
culdades que, em geral. sen

tem os estrangeiros em a-,

daie para essa· aprendiza
gem estão certas Ila:aVrgs
'qu" à.' pr:m.e'ra vista, peja
s'uq grafia, pccem ;;;e1' to
IÍ1adas como, procode:ües
ca mesma raiz. linglPlótica
e, 'portanto, quere"ldo di-
zer cousa, se não 'illêntica
pelo menos pa'recida.
Neste caso estão as pala

vraE banho e banha. Até

pedem supor, estranhjs . à

líl'gua PWJugU!: S'8., que
·

uma é o feminino' da ou

tra, dando a primeira a

id�ia de limpeza, a outra.
de qualquer ingrediente in
cemedo sôbre a pele. Tal
vez por êsse inOtiV8, a gí
ria, que é a' g!"ande fonte
da s�mântica. sdot.e o têr-
mo com a sign.ificação de

pele (cf.L: Freire).

Não queremos, porém, tra
ta!r de linguística nem de

Í5"'mântica. O que dE;Se.ia
mos é sImplesmente pôr
em destaque Ulna das vir
tudes do nosso m'lgnâmmo
Imp'e'rador -D. Pedro II, a

quem cada. vez mais sinto
a necessidage de render-

mos_ homenagen3 CIVicas,
de bl modo foi êle o gran
de mestre' dos brasileiros,
,Acabamos de �er o Anü-

á'rio, co Musl'u Impprial, a

no de 1957' que gentilmen
te p.os enviou, CO'DO costu
ma faz3-10 sempre qus apa

\Te'l'r- <,o l'lTt Célminhonete DWK ano. rece uma nova e:l.lção, do

1964. T.'" .. ·�U() TréJiélnO 43 ní Capital. An1.!ário, o d�retQ! do Mu

�eu, Dr. !i'ra"cisco ,viarouf's
dcs Santos. O que maj�
nos iptere<son mi,Str núme.
ro foi o diárlo da via�"'-m

'" ,'v-�"h e"mer..,(Jo, C'1nst '"'lC'ão rer.ente
'- __

'

�'1"')"r'a. óti""!la localic:ação no bair·
.. �,,"_. r-r?·,r1e.

.- -""r" mu:!d!'8.d'Js. sendo '3 Quartos, 2
b�T""'eir"c; ,., ".�

",,>",,r·':)·"Y). cn�'l'i.hq, l�v'ln"',�rl.a. churra.s-
CtEej rH '" dr--�' -.''). ele empregaca. Finan:::ia-se 50% do
c:;eu va1:;.,...

Tr� �-., r (\')'1"':'"

6, 1.0 f'1.d3r'
teci"r.1.E'ptos. �em preOCUlJu,
ção alguma dó forma :ite
ráf'hi. - o que é muitd n8,

tu-:-a! - ta!1tas vêzes o Im

prradnr repete a declal'a
çro de que tomou ba�ho
que suscita em nOSS0 esDí
'ri�o precisaI•.ente a i-'éia
de ama advertêrcia velada
o" 'mplíc1ta como qu;.%
nm, aos brflsilej�os. a r?s

p<;ifrp da nece5sir'ade a,e

pT .�Que]1teme."te USlnem a

h'Q;i'�TIe sal'Jtar'ss!ma do
bs,rho FALNEUM, como u

chamavam os romanos)
qlle foram sempre muit.�ssi
mo afei"oa("os ao banho,
eEtlJ belecendo por tôd'á Dar

te, 110 vasto imp�rio forma
do pejas aguerridas le

giões romara, as "t2rma,""
de qu:F. restam tantos ex�m
p1arés nos vários países óa

Europa.
Fanho f'rio, l'i.!Jrho mor.;.

no, ba1'lho ele chuveiro, ba
n-ho de cachoeira m'e:� ba

· nho, bauho r'e todo o cor

po. : .. é do Q11e' r.�., fala
,constantemente 'o Impera
der em S''-11 diário da vh
gpm a Mi!'as, com tal insis
têl'"'cia, que de-l1ota da nar

• te de S. Map."�stade 3:. pr'eo-
I

C'WgC2V de -certificar -'aos
r>';�'tpr(ls ove' o Innera-lJr
cio Bras;l tomava 'ha"ho.
Dizem aJ.guns maliciosos,
clygam mesmo a dizer' que,
essa ,preocupa_ção de S" Ma

gestade deve ser atribuida
a um .certo· recaJQ1�e 'que
lhe ficara das notícias que
lhe -'fver'am ter chel!l:I,rlO
aflS' ouvidos .'"j ,de que D.

• Joií.o VI, seu ilustre avo E'ra
In;pE' ":;h".3 a Rpé\ Sã,o Vkente de Fau�, 2 (Agro- . muito avesso' .ao banho

J�ómica). OU com i\steroide fone 2416.
.. .

o qu� ,ná,o: es;�ará "ainda

p' t''l- 'l('f1ra com M�r.:ntfir.!' resirll\ncia em
�p' l'l ''''lrnximadam:ente de 'iO >'lil metro�'

--

nc local com 3 sra. Vva. João Assis.

��.------�----��------�

('iT-'

rrnr ir'
r

:3 '!i'p(lo1·r,-
V::sta T

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

Willis em perfeito estado

de. mo"'arca ao E9,"Lo, {scrJ.
to 'em frar' cês, tanto ()UP. o

tr·'1.r11Iz'mos é ?'lhi'camos,
na í�tegra ;"m ·vários )'1Ú-
111 �r('s do " OMTPTT<:!IPIO"
U<7 TLLO TEMPORE.:.

N€-ssp interf'ssaOJte diário.
esr;l�ito ao saber dos aC0n

de,

de camisas "secas" ao bío
co de cilindros para aurnen

tar a resistência € rlgí -,C'z
uma junta de' r.é vo modelo
que asegura exc .,,;)0)ia1 V'3

dação entre o ilcco e a

tampa, e uni. '1': ) de: ex

cêr trlcos especta ,1l"r,te en:

durecído

:Rádio de Bôlso Emite Pedido de So.
,

corro com A·lcanr.8 de 130 KM Ivo' Planejamento'de áudio. O modêlo é tam
bém ligado por pino e, se

fôr feito o contato com a

unidade de socorro, 'o nau

frago pode manter ,conver
sação com os seus salvado
res.

o menor' do tamanho de

um maço -de ctgaros, é li

gado quando se retira um

pino .. pode ser prêso a um

colete salva-vidas ou a uma

balsa, e transmitírá um

o terceiro consiste em

uma unidade flutuante, es'

pecíalmente útil nos aviões,
contida em um ,recipiente
de 61 em de comprimento
por 10m. de diâmetro.· Lo
go Q1!e o reeeníente .toca
na água, a cápsula se díssol ,

ve. .permítíndo a salda de
uma antena' e a emisão de
sínaís de socorro em duas

frequêncías, símultâneamen
te;
Os rádios-faróis, que até

então fotam fo"'necidcs a

penas às Fórca,> Armacl.as,
parlem ser �dqlltridos ago
ra por particuíares.
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8/8 CHURRP_SCO DE ANIVERSARIO NA NOVA SE'

DE.
12/8
1.4/8

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

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

dos Carij6s, 558 - 20. andar - Pôr to Alegre - PRO-,
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.,
Com mais dois encontros

prosseguirá, r a noít.s de
ho.e, o 'I'urrio de C,a�siLca
çã o da la. zona.

Guarani e Paula Ramos
cevu�2o, por força do sis
tema de, pontes; real.zar a

pugr: a de fu '�do, marcada'
para ter começo às 21 ho
ras ficando FIguej'cen.se x

Tamandaré como prt limí
mil'.

Duas boas pelejas aue

deverão levar bom pÚbIfco
ao estádio da rua Bocaiú
va.

lo Aval, quan.,o perdeu - a

invencibilidade, e o segun
(o ao ser. goleado (4 x 1)

pó lo Atlético.

Quadro prováveis: F'

gueírense - �ocely; Mar.

co, Edio, Ri e Adanton; �

zinho e Valéria; Adir, Pa

lista, Bira 'e Cabral. Ta
mandare - Jaime; Hélio,
Abelardo, J. Martins e A

dilson; Sabará -€ Hamilton;
BabaS. Borba, Machado e

Lalão.

Guarani x Paula Ramos.

Figueirense x Tamanda:ré

Rio - Junho (Cortesia da Cruze ire.
do Sul) -._. Li, nos jornais, que o Grêmio

Portoalegrense, fará realizar no ano vindou,-
.

.

ro, uma grand�2' competi'ção esportiva, que e.:1·

volverá os campeões de futebol da Guunaba-·
, ....

Ia, São Pau:o, l\tIínas Gerais '2' Pernambuco.
Dizia m 'iis a nota qu,e os organizadores, no C(I.

so " Gr€'mio de Porto Alegre já h;wlam feito
orçamento com as possíve:s aá"ecadaçães c

com os gélSJrOS, que seriam estaclia, 'viager13 e

a cota fixa dos' particinantes ou caixa Cmic' .

O fato veio evidenciar mais uma. ·:.'.2Z o

tirocínio 'de aJg:uns dirigentes que nâo vaSCl

Iam em ihrr 80 DlJblj('() bons ,e'Snetácl�los. e (;8-
.

.

te, 11� rra1jrl8rlp f'8i'á f�(hrlo a obter nj�n() :""�i
-

. -.�.

to ;6 ('IHP !l�. rl�lQniltp� r,ocrjon�i� �pi� entre ('lu'
bp� ()lJ ��lFr>nps. c1pv!l11'1 ::lOS p'�t';,.1i()s f-SY'!l'''rlOs

grandes arrectldà-

E:v:tranhei e não ·extranh;:Í ao me3mo

tempo, o esquecimento p�r parte dos mento

rFS 0e tal torneio, da não inclusão de Santa
,

Catarina e Paraná, seus maj1s próximos vi,d-

nhos. advers4rios em crrt;:Jm€'s nacionaL:;' e

Tara Brasil de todos os tempos no referido
tOfJ'leio. A resposta só poderá ter s:>do un�8:,

rendas; sim, as arr�cadaçõE's não che'ganani
p::lfa Ps enormes dp�nf's(:1s (lue s':; anrfSf'ni;a-

1'80. A lpJl1 da parte fp('niI'R. não rp�ta rlnvir18S
OllP o carRt1f''l' 'nán<:inaI do t()rn�1ri será o fi
D::>r>t"p:,ro e n:.:lo pd!ll'Y'lOS cK'lnar'1+;::-Ho:;;: l)::Ira n!=lr-
I

t:;r>1-r':;-Y' Cl", p<:!n",+.!;�p 1['<;: ('fllP p<'rtl1rrr::l'l11 """ln

�n;C' n ,�1-l..�"VY\n p,o,.....+n"'fV't,O '1",; ,,�,'t'Yt .f.....,",..�C'I�" �"n ("!'1 '0

,...,.,net,.. .f.,....:JI"\� nC' rr...� ... '!,...� ,.1,.,,,o� """""_"""'-':"'''''1''Y't """'''''1''''''':''

1;1 �� ... rl() G'R-w.MIO. (111e por éerlo ser.á um �l,l �

('esso.

bes. A vítór.a será ele grau
de valia para. os dois clu-

,

CES asptram a classíü

cação.

t"u� i�j'n I: fJ\nn1=.

;DE:.,IVO
·o�.· .' '.

'.
(

primeira yista das c,mvnr.a
� --:='-r-r':

,_ �,p�_ ,que In rrcem ser len1�
.'

.

Bii$d(1s� 1<'alamos do quarto

,: '1"'" z-a,gtre'iro' F?,Pino do' G�1ara",

'1'

,Quacros prováve.s: Gua

,rani - Gete; Va lmir. Z'.. -

---_._----

'(;:3", Pzuir o e Antônio Car

ies; Ma.riío e Nivaldo; A ..

I

các.o, Tullo, DaL.f:T e LLÍ::.

:'aú.la Rames _ GLed .. a

,)\.Ütrc��); co:«, Herm�s TI
._-_. ----- --_ ...

to e Valter; Aníbal e EIy
�'. �ll, .L'l:G..ailatí 3

.10,

.
Rrc21J ITC'S e arrrad"ce-

11'10S o '�gu·�te ofício:

'Flo:'·;).·'ópc:is, '3-7-65

Ilmo S ,'1', 1Yre ar de Es

r-ort es o J(n�a:· "O ERta
do"
PHZa('O Se"hor:

Tentará o Paula Ramos"
sua primeira vitória no

A ncítar'a começará cem, ,Turno, enfrentando o ti-
o .match entre 6 alvinegro me bugrino, logo a seguir,
que é o vic:-líier, e o "lan o que não será tarefa fácil
terra". Je:rarâo ambos pe- uma vez' que o onze de Ne
la r'>abi!'i"a9ào. pcís fon,lll wton. Garct z representa o

d€.rr,o_tados,�opl'l_'meü'o_pe---:.m€lhOr�dos---,--peQ;'lE'll_"
clu-

Númerós .do Tu rno (
f1��-.-·--'��--T11 .��

..,f' d d
o oI Pelo Turno de Clàssíftcâ- Guaeaní.

,

l «Ç
.... ::r I CU_) i!u() e. CO el7''(1 .. ;" t ção. até agora rcram 'ere- 3'0. lvgar 4 tentos

I J
' tuados 13 jogcs. sendo as- Paulista,

.

do Figueirense,

,t ... �i 'f' ,.� �lo;/Ê j «: ! "
sinalados 81 tentos, sendo Rogério n, do Avaí: Naza- 4 vêces - S:lvano

.
i_'_,_:.\,.:..�_·, ',�'�I f)./X!,lj/e1/!f!11�A

;
que 22 foram consignados rildo, do Postal. Dias

._ . -2l-..::: � pejo Avai e 13 pelo Guara- 40. lugar -.� teDtcs 3 vê'1:es _:_ �Tilo S'lva

2 VêZES ;--- Virgílio Jorge,
Valter V'sira.· Erra::-.:i Sil

va 'c Marleelo J:d:uller,

1 vez - :r'.'íarir.o Sllvpira

REDATOR.: PEDRO PAULO M_-1CHADO COLA80R.\ 6ottzs: MAURY BORGES - GILBERTO

GILBERTO PArVA - DECIO BORTOLLVZZI _:_ ABEL ARDJ AÍ;RAHAM - MARCELUS

,

" .

NAHAS

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

nL Os maiores esccres veri
ficaram-s2 pos jogüs Gua

'rani x Tamanda':é 18 x G)
e Avaí x São Paulo (9 x Gl

e os menores escores

pelejas Figueirense x P::: ;,

la Ramos, sem aberturr� e'a

escore, e Avaí x Figueir::u-
se, com conta9.·pni'
favorável ao lide r,

5

Ma.iQ'l;ô, do A,'ai; Paul\11ho.
dQ Atletlco.
50. lugar '_ 2 tf'r'.t0�.

Rogério I, do Avaí; :�'�ra,
do

f

Fi0'1)"'ra"s'" piZ'Z'" ttti
•

• t::; _ ....'_ v_" .... _, • ',I,. "

e Ely, do P2.1:JU Ramos: Er

vário e W1::as, 'do iUI{>ticr
Paulinho e Laurí.ci. do [lJ,f
P8.ulo; Acác'o, do GTll\lT"

,Jtlica e Guará, do P:Jsta'

60. lug:ar - 1 tento - IV

rinha, J\10reEi e Gil�on, (l,
AvaL Adi'!.' e Ca.etano, do

Fig'ueirpns': Feto. - A"'íhHl
e Nor:va1. ('O Papla. P9.')lCS
Covas, Eduar "0. Benício e

Cesário, do Atl'§ticoi Luiz.
do Guarani; Sabará e Ma

chado. do TamaJ'1daré; E

piO, A.ca�y e Carlinhos. do

Sã'o, Paule; ·Tdê, Zizi e Cs

ni, do Postal. o

A Classificarão

10 lugar - AVAl

jogos - 5 vitórias - 1D

pontos garhos .:__ 22 tedcs
.a favor - 4'tsr:tos eontra
Saldo: 13 tentos.

20. lugar .-

1

5

. �
, .......{�....<t�""':'::' -..... -

Arq.ueiros Yasa,(1ús

Do Avai ..._ Alvaro' 4 vezes

T'n· Fi2'lleirsrise - Jocéiy 3
vêzes.

S ..d
Do' Paula Ramos - Marc'o

4, Guará 2 e Valter 2 ve

zes.

Do Atl';tjco ::_ L1Jis ln e

Jorge 6 H'7PS

4 jogos - 2 ví:órias _

empate _ 1: dE'f'l'ota. --

pontes ganhes - :>. DOr.I·')ó,·
p'::rdidos -::��, +w1t9,;; \.1., �::J.'
vor - 3 tentos rO:1tra. Sal
do: 5 tentos.

30. lugar - Guarani -

4 jogcs - 1 vitória - 1

derrota - 2 empates - 4

pontos garhos .:..._ 4 pontm
perdiqps -- 13 'tentos a fa-
vor· - 6 tentos contra
('o: 7 tentes,
"4'0 .. J.�:::T8.r - P�lu1R

:nes - ,1 >ioras -- 1. «"fro
ta - 3 em/ates -- 0 pO'l
tos g'anhas - :5 pon�:0s psr
dielas - 7 ter tos' a favor
- 8 t:ntos co:"t:-:1. Defí:;it
1 t.ento.'

40. lugar - Pos'cal Tele-

rotas -' 4 pontos' ga!.!Dcs
- 6 po�tos perdidos - 11

tentos a favo.r _ 113 t:y;t!�8
contra, Deficit: õ ten�,,'s.
50. lugar - São Paulo

Sa-

Do 'J'�;P_""l(lYll':;a�é
me 1 T8mWon
s�o ? VP2':f"s.

f'-o 3"" "":1u1o

- 5 .jogos -- 1 \')V,r:8-
2 der!l'otas - 2 pS, pu tes --

4 pontos ganhes -- 6 pon
t.os perdidos - 7 tentos a

favor - 15 tentos contra ..
Deficit: 8 tentos.
60. lugar - Tamandaré

4 jogos - 3, derrota:;; - 1

empate - 1: .ponto ganho
- ,7 pontos p�rdidos - 2

tentos a favor - 16 tentos
contra. Deficit: 14 tentos

Os Artilheiros

. 10 lugar -- 10 tentos ..,

Milton, Cavallazz!, do A

vai.,
20. lugar - 5 tentos - TuI
lo Cavallazzi e Barner, do

Do Guarani - G,·e 4 e

Jogadores Expulsos

Pepino e Ear"'er, dê Ch_.'
.'

rai"i; Ne!:'y, R"!nir1o, Deba (

G2l'ma!1o, do .A.tlético: .'la,
ter, Sabará e Sabas. �o Ta

mandará; Osr:L '1" lê e Y;],

?ar;ldo, elo Po.:;tal; Gast50

Cebalos; Enio e Ba lin11a,
do São Paulo e Pizzollatti
e Hermes. do Paula Ramos
eis a relaç§_o dos jogadores
nue f'C'Y'h"ceram a expul

são s.té azora.
.,�-. .,.-!

Penalidade, M?.Jdmas

Convertidas em gol
Mir!Ilho (Avai .

x Pesta!),
EIy (Paula Ramos x Sao

Paulo), Osni (Postal x 'São
Paulo) e Ervário' (Atlético
x AvaÍ).
Despe'rdiçadas

(Atlético x Postal)
Zorl

Sarne e Peprno, do;s nomes que 'me

recem ser lembrados
CDm a possibilidade de ni, 'atualmente com 20 a

Santa Cóftal'ina jogar' ain- nosl e o atacante Barne,
da 'Esta semana eontra a uma das melhores r�ve:a

seleção amadora do Paraná ções desta tempo�ada, tam
dois, nomes logo surgem a bém c'o Guarani com 17

anos. Fica o regh,t,r.) fn

, q anto 'a 'palavra calJel;á a

F.C.F....

Pr r meio dêstn comuní

camas e soc'Itta�10S de V. S.
tcrr ar ryúblico,' atra vês as

SHa� _pi�i;' as de Esportes,
r este cor-c-Ituadc órgão da

Lmp,re-- sa C8: ai'che1'"se, que
ern Assombléía Gtral Extra

o,rdi�ár'a, realiza+a """0' dia

::'0 (le 'lF'ho j,p. foi' e1.e'ta
'lo r-ova (';l'ptol··a elo ?-r;:oto

-::;'11..:.be dó Flcria"'ópel).s, a

�.':'1al: r=gerá os. destinos

'desta socieda,1e, "uranre o

per�}.o de Ui65 a julho de
.; ÜW" n �"O 'ficou assimAl'bi'l'os

Agnh.!1�" SJ..:::·.Ltc�
:Jemaria.

o

Pi"i!xi.D.10S
o

j��:Gs",

e OP3:3012

,-.
_._o �--'----- -r,: -_.

,

Citadino d� Xadrez:
lider e ""vice-lider��emp3tara"n
no principal jogo d� rodad3

Te.nco como encol1.';l.'O de nha Msl0,' foi suspén,;a, 0.e po,.,tos e meio;' 90. lugar - 1,J1aTio Luiz Fa

fundo o cheque entre LI- vendo ser' contin 1'1'1::1.
•

';0 60. lugar - Jaime Hum- rias,. com um pontá.
dpr e Vic�-Líder, a séti"l:1 dia de hoje. b�rtó Sampaio Cardoso,

Alves

roda1a do Cam;Jeonato ,jJ
tadi."o,.. ie. XE."re'" _ . .al:��•

grapde núm3fo de afic�irl
nados à sede. do Clrbe dp.

X8.dr!::z de Floríanóp0lis,
Foram os seguint:s c,' te

suItE' ias "a redada:

Jorge Kotzias v:eaer;-'l

Mar'o Luiz FHr'as;
Amaury Cabr'al

fol. (.::lcrroL3.d.c

con;

T'f""
,to'"

Hoje
Ta1,",1<;l·- "" ... _.!:.

X Guarani.
Dou.. G

F''Sue.irense . x

e Paula R9,li10S
,

'_,
Tamanda'!é

{'errotcu Joào Jayme

X Sãf' Paulo e Figneirense
x Postal.

Com as resdtadcs c'a

constituída:
Presile"t, -de Honra:

Nq.rberta Lehmkuhl - Ha

!l'oldo Medeiros (Ia Silveira
Presinf'nte: Vivaldino G.

Almeida,
V�ce-Presirlente: Roma1i

fiO Ináci.o Júnior

,com dois pontos e meio;
70 . .luza,r -

.. AmalJJ:'Y. Ca

bral Neves, com 2 pontos;

tlma rodad3:, p'\SS'Jll a ser
.

80. 'lugar: RuhEns Tavares

a seguipte '1. cl�l':�lfica�ã(l da Curha Melo, com duas

dos particiDay tl'S do Car.1- ,part:clas s1:lspersas e Ivlalr-

peo"'ato CitJ.f]'íD.O c!J Xa- tim Aforso de Haro, com

clrez: uma :partida smpensa, am

bcs com um PO:1to e meio
Em 10, lUgar .. - A"''',,'�

iVa"'dEr: 'y dc NÓlbrega in

a

meio

Com a suspensão do campeonato brasilei
ro ,de tao·grata !E.mbrança, pelOS maiS ,var.l.a

d.os motivos, resta a'O público apreCIar as d .. s

'pu:as entre clubes de outros estados, ° que

per 'c�rto suceder� com a presença de um \! 3.S

co, Flamengo, Botafogo ou Flunüneps2 do

Rio, São Paulo,'Palmeiras Santos 011 Cohüü
ans de São Paulo, Grêmio ou Interna�:cn;a,
é! P Al A ] , C 1 �I' g!·ifi.co - 5 jog,cs .- 2 vi- Ferreira 2 vêzes
.e o.rto egre, t.etico OU ,ruzeiro (e N 1-

tórias - 2 derrota", - 1 Do FoshJ.l - Valn1cl' :Viel
MS Gerais, Náutico 'ou Sport Club� Heéife �le empate - 5 pontos ganhos lo (í Valm.or S:-:hr:,,(, -:: 4,

P b d f d 1
•. -':- 5 pontos pel'd;dos !- 11 é�wÚm:::tr 4' veZES.

ernam
. ueo, to as, equipes °arnosas ,� 8J.tO '.

.' o, }

teL\t9� a íavot.::.7' 14><tten- ·A.rquelrcs invictos (com

gabaríto técn:'co, com um punhado de craques tos contra, Deficit: 3 tcn- DOUCOS minutos de jo,<,o}
, tos

, .

'.: .-_;, '})'!;..cJoáozinlio do Avaí ;' Ed.,.
50. lugàr - Atlétie;;�'S\$on, do Figueirense�

jogos _: 2 {ítór;as - 3 der

a

"7m 20. lugar _
r-

Fm no. t,-ar El'r '?al.,s-

Sal' tos ,( fir c.lmp· tI", r c.

nrir cIpaI e;' co' ir"" ôa reda

da,' o V;ce-Líder Elia BaIR
taer1t emp9:'ou ce):! c li.. er
Ad:wto ViT"l;:1derley �

8-

b':e�a.
A -ça"+:cà "'is::'l1Jta j,l

tre Mact','l Afo--.so
e 17,n:j:'s :-r8.�_1arES �lf;

com

3, cretár-c:
re'L.

S C'�.��tál·lo:
Re .Igues
�( T scurtro:
K 2 S

r. T,'s�ure:ro:

Ha :1:1;,

Na'.1tO'.l

Hailto'l

nlsio;

Em 2o. 11)0';;01'

ED-

z'as' com 5. '')'''''1T3

part: ..1'). .:;118pflioS8 �

40. l':0'iu -' AI:: e
COl11' 4: �o"'�os;
50, IU1.m': - ·João .T8'lme

des S<J. .... tos, Thnii9u P0111b.1

qc,S ·�·f l�iz e''',;:i�Fí Cos6rlo
co:n. 3

R,"
.

�·.;u:�s
Co .s "ho Fisc1.1: Pre"i'''e'de
Lr' ":'0 Hubé':-t Rarol
L

'

o'n;hl - Valdir Mt.lo
C:,:l'rss'm a mesma s::

r2 ';"pcssa(la no d.a 28 ('O
c1",···o t2, data em que o

lVI
-

:IJ', ccmpl etará o seu

'OI j"_'l'versál"io .de Funda

:ão,
(::::r:.tat'r'o cem a r olabo-

1'7 -10 Que V

v.' P1 ur_osta1'1(lo
S. -f'mrr'�
aos ms'r-s

'es�rrtivos de ''loVsa
é" '''·a'1:ns·lh? e s rrS':'as

'.
Saudaçées 3spcrtí7:::s

Vic·'tl�iro n.. Almeida
Presidente

l"t"do J'lI'o�'I''''�1)

10. Secretário

._--' -_._-'

,

PROXIMA RqDADA

A oItava rodada do Cam

peo"1ato FlorianopolitaTlo
de X't' 'rsz, será realizada

no próximô sábado "la se·

rJ.,:, rlo Clube de Xadrez de

F�('rian':Spolis, com seu iní

e',Q marcado para às 14,1'
heras.

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

e uma

Marcon

Cu- dos Sartcs, t.c:ic s

e

I' I "

cooras

o atleta Nivaid3 00 GEa

ra�1i que fol cotívida,lo pe
lo GrÉ:mio de T'óC'CJ AI=gre
r;ara se .'-,ublY:p1.eI' a um pe
rícdo de eX,!êlF�I1('�as, i.i re

tortcu a �2':)lf.al co ESiado

l'e:!:co!'POr'l'''lll�l' �(-' às rl�ei-

ra3 �l � (j-a'1r�.n!.
�llcg;)ll c.l l>:-ll1,tr

n JCf'. .• G('"
, n-

C'; f 'l)tl n�ll'ot·:; '�' !:�. ,
....

e

" i >:,� 1 rei "fÜ:U
lq)O,""IVE'i·,8.rc1n a �lla ida

a :"J�;) A.( gre ;. g:I'!('1
"'�� t�!jc o .l-�I' ,.l: \o' ('\

. J. 'Ir

fUll'O:·,'.

111' .. :'l"�

_"'"'""-... '" _ _.. ............ ,.�,.c;'.-.._..,.,...� --I..� • __ --....-_ ........._

tL·amer..te à F'lorianópol�s

vermelha

INDUSTRIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



de 600 �ilh'oes=

projeto da Usin,a
.

do (
. �..

convento

(EE .··fará
. *

Os estudos preliminares do Instítuto. Eletroté9nico
para o aproveitamento do de Itajub� 8. convite do
potencial hidráulico do Rio Gov�rrto Catatinense e

Oanôas, foram executados mais tarde pela. �RVIX
por' ínícíattva da Comis- Engr>nharia S.A., ainda por
são de EnE'rgia Elétrica, solicitação da CEE. Todos
por professOres e alunos os resultados aconselha-

Em F·I D r faIf ó IP' o I i s o
ifr [ta�o Jna(.u�m. Ramos �o���!�::�'19�
����:}iJ��]�� 1101·e-- em

-

FIo ria.-rió·poliso--�político nacion 1, encontra-

;;:;::';�;:;;�;i��. VI'e'�I�"enie -n-ot."DL do BI·,'o'mais ativos e r tuantea re·· a) li U
presentantes catarínenses
na :'âmara Federal. Per, . .iáo da CJ..:UZeiro bre o programa para a re- jístas local oferecerá ao I jantar, hoje na Churra,sca·

do Sul, chegará hore. a alízação da VI Convenção Sr, Wa:idemir Sant�s, um ria ltiosulense, as 20 horas

Floria.nópolis, o Sr. Walde- Nacional do. Comércio Lo- - .. - -- -,- '_ --"0'__ •

rnir Santos, Presidente do [Ista, que terá lugar 110 Rio leculdede ne1r\c;�s Eco, n'c",;:m. if.;;J,\: IriaC,DL, do Rio de Janet-o. de Janeiro, em setembro UI - U "" � i L \II II u g _UJ

O Sr. 'Waldemir Santos próximo. I
.. .

d P
.

vem a FlorÍm6uolis es-ta- nshfui'os e esqaisas
recer os lojistas tocais só- O Clube de Diretores Lo- .

Visando a entrosar-se d�· jetivo, familiarizar os fu-

. ,--- . --------:- finítivamenta na área de turos' contadores com QS

8·otuverá ·tambe'mo
'f

com
Santa Catarina, a Facul- .maís modernos métodos

.

'_
.

. .
I.
.' .

dade de . Ciências Bconõmí- eíetro-mecênícos de regs

cas, criou 2 (dois) imJJr- tio contábil, exigência. dt::

IVO" pa' ra', ,a' 'V' I·to' r'·I:a,
tantes departamentos de atu'ÇIl estágiO de desenvo'o

,
investigação, pesquisa e vimsnto do nosso cOInéro
aperfeiçoamento econômi· çio e da nossa indústtia.

__ .. _ ,_._", ,' (, fi e;' tu<asmc que �Ol ,cau .. a pfs2edi.�ta do sr, Cs-
cos: o' IPE c o E,P. Presente à última reu

Si tN/J B
" ,",

t'
Destina·se. o IPE a como. nião, o M'ilgnifico Reitor

, •1 'J
.

e' a um pr2;:ur:c;o ce v� cr'a val:o Gn-m: que perte�c:a
_ d' d'

- plerrentar o ensino da da Universidade de S<lnta
rl\S urras o la tr�s de às f:leiras da UDN .,cu-

E b I t b d
Economi'l proporcionando C'atal'l'na Ro'be'-to l\"undell

t
., - ou ,U 1'0, o .PSD e Garu', a pando a vice-pr:>si

o

ênc[a
' '�

l';;' :' z'�cao
'

,,' aos urnverr,itários e a'�s T"�cerda encalnuou os na",
.J. ,. .' �U r�allZGU a CO:lvenção Mu- de seu d:retórlto, Passou a

.L><t. -
ir

vernnd')T' Ce'.so Harn'Js fez
,.

,.

1 d' 'lÁ1
responsáveis pela adminis- centes Institutos. de Ape.r-

E"ql�anto permanecer à" ',.c_pa a-m:ngo U.Ju m,), ir,tegrar as hastes do Par-
a0 Ministro de Mi.nas e d

;
't 1

traçã:) püblica e privada .fe1çoamento Técnico,. ·pro-
testa da Del gacía. cta sal" o l:r.S.S el1mente- ac),- 'ti,mo So,c;al r,'I111(:"cráUco, .

F.neT'P.:ia 'emhr"u 'e sit'll\-
�U:.rA13, o SB'-;1_cr Ozval-:1o !:lado o l1cms do canclida- solidár:o cQm Oorico P&.e-

urna aclequadí.o. da Univer- mei.endo :comple:-nentar,

dia (1,e �",1'l.�idade em (1'18
sidade às exi,g.ancias e rei-' j,·;�to ao Egrégl'o Conselho

,

JI''''''a o0l'ma"f�€T'Ó. amo' to p[s5edl�ta ao gov'�r'o' se e' Ivo Silveira,' nas Ul'-.
-'" "'u' ,

se en""ntT''l mm (l i --i
-

.

" " -" . -v -, c .'
.

vindi.caçõ�s do desenvolvi-
.

Uni"et:sftarío, as medida�
, . ",,', . ,s p.,uS- sendo O' a"'cnte dá. Co'n- esta,iua�; S1": Ivo' Silveira. Tas do três .de outubro.
t.riao; CRt,"-.:-'ncm<;es' n,"Í' fal-"

menta da' com'midade, 'e"- mOdI'spen'Sá""iS à' concre't'
_

parh'a BrasU,elra.- de Alt';;.' A Prefeitura daquela ci� Os t�ês oradores da Con ''''
.. v':. - ..

ta de en3"g-iA elétrica, quan- mel"tc$ E!Ii S'a"ta C.atarl-, 'ade co:·_corre':á. o sr; ,Do-' veT"ção de-naruva d.e1'am
t'uinense, zação e funcionamento íme-

do 9ssu""'iu o Grlvp,rno �.' ,

_ '
'

! p tô'
Já o E.P, de cara ter õi_ato. dos empreendinien·

d
r,a.. A c('mu"ícae�.O foi f� 1- r co aEse, a "'1c:1 da disposiç3.o rei-

e",ois de en'''nernr vá
.' mail' didático tem por ob- tos.'

,

"

,
.

-, tÃ. 'a"rD.vés tit! ofícto r�c(l- ,Tamb:m foi fSC01P.'-:!a. a n1l.rte de fli:'D inter.rom=-,er
1'i"s U�i" ...S 1'0tlst,..,rldns na,- .

b'('o pP'o t:tú)a·r· do órgõo chapa de ca'1dk'atps 11 vp.-· a ma.gnif�ca obra adminls-
sua· arl.,..,inist1"(l",ã'1. dis:�e:

.

.

,

"

j' d
.

d
.' cbrtro�a�cr .de pr�ço� '!TJl .�, a'.. or, co'mp()s a, -os se- trat'va até, àQui impuJs'o-

po er de�1arl)r n",.,ue1e· ""'PO'
..'

.

. n(}�SQ Esta"o d� dire�OIr r.hares· Osval�:{J Gnun, A1- rarin, pGr C:lso Ramos. Fa
p"en�o. não só ter afasta-' .

.

lr:.'eo'.�.. ,.Elm.ce1',
o

'�.-,��.,�",�io
.

�TU_
.

gernl.,da COB/rr;: � ',' - --",.,-,� l', la,r'am os sr;;, José Osow�;-
do de uma vez por tôdas O ••

.

Por' outro 18'�O '0 s"�hcl" D,l'S d:;t SiJve!ra, Werner H. ki, pr€sídenie co d'l'etórlo
fantp""""::I d'l r?-,ciona:mentQ

,

O$'1aldó Meira: fol co,muni" Raduni, Pedro Micorf, 'Tar-
'

pfssedlsta, o ,deputado Pau
em tôd"s as á,MS indus· ca, o tam]?5m a'trav�s de cj:' R ê t (\' 1 1'1 AI lo Rocha Farí8, e o cand'i-
triais' de .Santa

.
6ata�jná:

s,o an�' '. ,!',an_ó() .."fS

rf'c!o da adesão da' TecE- 0" n'a e José; Osows1cL (lato a, ,Prffpito DoriréP
co"'o ter le'laclO en{)-:,"p,'ia 11-;''''; niJ.iai' "à vorfarLi. Assh,ale--S's & 3-desão à Paese,
elétrica aos l!l"�s m?;s' hu-;

'1'"
'

. ,mimpt'c 71 da SU�' 'lB; que
m1"es dIJs �o,ssos. c0!on:)S,,' ,vl�a ne estabilização pro-
noro1.le, entendo' :arie' .' -3Ó;.··; .

'Toltar do ·.seu tl'3MUib "à
movida pela 8uper1l"t�n-

,- -lAT'C'a Naolonal do, Abas'e-
e-r!!. te!1"i:. o" t)r'):tj""e o di.rei- I"'I ,·,·�� ..·:tü·; ·r,m -co aboracão..
1-" de ·v{'·er "'1rois :feljz, com

. -
,

.

,
. . �(!m o govêr;';,�' Cásteiti·

� confô'rto da! energia alé-

:'T) sn-iontro que o Mi

de Minas e Ener-

f'TI--:enheiro M'iuro
"',' 'A:)
:- S.

'"üt.::;u, manteve com o

G:wsrnador Celso Ramos,

em Bltl'�1('nau, foi firmado

convônio de Cr$ ,

600.000.m.lO para estudos �
projetos do aproveitamen
to hidroel.étrico do Rio ce

nõas, O ato teve lugar na

seoe da Assocíacão comer

cial e Industrial sob a pra

seme de reuresentantes das

classes produtoras do Va·

Ie do Itajaí e diversas au

torid?de� estaduais, entre

as quais o enge",l'é,ro P u-

10 Ao de Freitas Melro, pre
side'1'te d'1" CIJ"nissãc de

:---lén"h 1J:1étrJ.-::á, . órgão
(,11.e terá a re:n�nsab�li "a

de'
.

estndual do· ounr-rí-
r-ente

nio.

do referido convê-

APL!f:ACÃO, IMEDIATA
',' I

.

O ""inistro Mauro 'I'h!

b-u disse em seu discurso,
anós à assinatura' do eon

vpn;o ser UMa zrande . S!lo"

H"Çnn:",� na Govêrno Fede

",,1 r-iüd"r a quem já dá o

"'''e'h''r de si para o pro
r+esso b"asi1eir'1. como ra

zern 8S nonulacões do Va

le do It"'iaL A{)res�nto�,;
""P. "'S -oou-sos que o sei!'
'[\"-inic;tfirj n te1'Y!

- des+nsdo

,
pn "etrr 1e energh' elétri
('P rh �nV0"n'1 Ce's' Ra"

""'('1" tê",
iT""e�1i"t!)

tido a';licf:'(�ã,o
"e1'Y1 r'h-nc; (les-

resu"ta-

dos práticos".

Na sand3 '3.0 Que o Go-

bica, as suas horas de
descanso..
Disse ainda o governan

te catarínense que o con

vênia fírmado naquele mo,

monto representava a con
firmação da autoridade dos

técnicos catàrínenses res

ponsáveis jI e 1 a pclítira
energétíca do seu Govár

no, que ínctcaram a ne

cessidade uo aproveita
mento hídroslétríco do Rio

Canoas, / através da trans-

O destacado procer pes
sadista deverá manter in

tensa 'movimentar:ão poítí
ca jOnto às agremiações rC}
v,on:lis, demorando-se àl-

guns dias em Florianopcfís.

poslção .de súas águas pára
a bacia do Haja! Açú, 'C0-
mo solução de lo�go I al
cance para as solicitações
do mercado de energia,
elétrica catarinense.

MAIS 500 MIL KW"
----�-------------------------

.

(

IFt4 5'ern SO�ução faz com que AlmL
.

fante deixe Comando

.

� -
.'

. ,

RIO, 7 IOE) --' Demitiu- nistro da Marinha aceitou,
se' dG c.omarido· do· primeiro o péd:do de' de!U:s,�ão ao

d':strlt,n !'aVi3J', Ir) a.lmirilrte almirante S!Jvio Moutinho.
. .silvio Mop-teiro' Cou.t.l:�ho, O co�aridQ do primeiro
q\H: n��o 'concordou C(JT!1 a distrito nav:al dever� ser

,anulação do lPM .que man 'en,tr:"gne ao.' vice-aJm:ran-
, dará histam:ar no' Hospi�'!'tl ' te "Al1tôn�n GioV:anlni, "afli- ,

NesSa, ':Senl��r'a . ta uioiía,:. do :na,' con:lissão l1avaI bt'a.-
.

sôbre a àsslste!�cia m.édéo- s:leira cn1;Vfa�ht\i,ttOn, (/'\le
soc'al ,da ann�.da. O al- d-everá chegar! ,M: '

. Brasil

mirante lpaúlo Bosislo mr: nos próx;imQS� dias
.

..
'

Brancoo -

, ',' ,."
'.

==========-==:_:::;_=-=-=-"=<.="=':'-l::�wi -"-,-.-,,-'�_�� ,

.

:
'

_
i· ." �

,
.

Ferú Comb:�i'e ;,()(;·Cór.ti�nisnlD�
1v1'als de 100

. P're-�Õs� ��m·:ITo'do o País
., .

_,-
.. o '--:-

• .-:;, �� _._ ---__

c'ampanha
Celso

Prossegue Na ses�ão de 2. feira do

LegislatiVO Estadual,' foi
aprovada a nda-ão final
dos seguintes proJetos:

1) que cda o' d'strlto de

LAGES Valdo da C0-3- l\!rvoredo, no ml,tnicípio de

do ,PSD'
.

ta" Avila Presi':énte do S�ara', de autoria do Drp ..
: Q�AVA'FAL - O'ràêiÜo P,SD: " "

,Fiora·rante Ma10lini: f (

Car,'oso' Du';nte _;_ Prete!:- ," João' Jorge, dá>: S;lVà .'
.'

. '/
'

to MunicipaL' Do' Comé'rc1o de' Lages ,

,2) que fiXl a posse 6.05

'fá' : ARAQUAIU: ;_, FrigIno/'.' LAURO MüLLER,""';' Ale':' prefeitas e vereadores elei-,

'cu" '. Agu:al\ ':_ �refeito J)jlnt1ci- :':xandrc DOl'i'eda _ presi-'; tos' a 3 de outubro,' para

no-' paI.
.

- dente do PSD. "":
15 de novembró· do corren,o

ITAIóPOLIS __ ,Afonso te ano, isto é, nos munlcl-
KlemIS:e Prefeito Muru-

cípal.

a
.. ,

pro
monumentoLIMA, 7 (QE/'>:'.-:� _: A re- guerrilheiro.> continu'im

pre;;são a cada ·comunizan, dando intenso combate às,
te no Per'\.t' prosseg\_le., Já fôrças govemaníe.'1tai.s. Q,
foram feitas mais de 700 Exé:'cito iniciou ofensiva.' ,dmu;múri,� adesões pró

prisões em t�do
,

o país, par;:: e'imL'1:::'�.' fpr;as ,rebei.,,; llonstru ii.ó' n1CD1<:illEl1to g')-

com a suprecsiio das ga- des, deuo:!:s,', 'da;' decretação vernador Ce�so Ramcs, ro->.
rantias constit.ucionais. Os do es#ado de sítiO. v,.os colaboradoreS 'aderiram

r

: •

'. .�. : .'

•

.. 'IiIik-_ 'lia ..... _ ,._'._ .. _._ ... - ft-..: .. 'I1iii ",� ....,. I.'i;
,.( ",'.', :,'" ',.:iV"'''.Olç<ie::. Voa ,se cvJ,,�ar a' I,l'Ul,e ,ila,{1l1õ- ..

r t;jlii�f,i�ca &!. D�.seorfV6b/nl.'Cll'Ílto es que lhé ouvem e apóiam:
"

.

' .�
O,íuL.l ti. \I,: -, '..,'V.�, E é por isso que, na VDN �e Sant..l ��
�

.

. �. _i' I; Cata'rina, há}lmit?s anos }:ir,O nas�em li- �

[.ii M .M,f. deres. Ou n110 de�m nascer o , ,
fII

� �á o P�D tem 'êsse exemplo &dmirável "
111 l".1ANIFES'l'OS "ÉM AÍ . que é Ivo Silveira.' Ga.'g ndo p:sições.
il' dentro do Partido, valoriz.ando-se como

• .

Vários pró�ere8 udenistà.s que não· hoinem e, como político, chega ,agora a �

� aceitam a lideranf,'a ,do gl'UpO 'K' nder- receber dos seus ,correligionários o reco- JI

�,
. B:;rnhausen dentro da agremiação, \'êm nhec�ento 'e a t:!onfiança que hã� de •

r� ">,firmando que o m�nieesto do dep'Jtado conduzí·lo à goveraançâ do E;;hdo. E é ,
� Zeieral Lauro Carneiro d(! Loyo�à, r,m- por- isso mesmo que em tô.uo dêle se �

'1 'lendo com a candidatura Konder Re:s ao une o PSD. III

G, �::>vênn do Estado, foi o mi:::io de tL"lJa E é porque, também, o PSD

11 1étie de pronunciamentos no mesmo sen- Y�rdareira Liderançà.
li .

':ido, q'le nos próximos dia... serã� dados
i'- ], público com as,:inatll-as de influentes

� líderes regionais da UDN.

� Noti:.\ias chegarias de Joinville e mu-

"lÍuÍpi.s vizinhos dão conta de Que () ma

� liresta dI) sr. Carneiro de Loyola' esva

� ;hu o p�uco aco!n;mento que �inda exis-'

!d' Ua nas bostes' udenistas, naquela área,
IJI pelo sr, Konder Reis. Isso,

o

justamente.

_ '!l:Jrque a liderança tradicional do pani.

IJ 10, (tue por tnflos os meios impedhl-a
�'\ndidaQml, do jni.nvillense Nilson Ben

� '.cr, .não encontra :u,;ora meios para entu

J1 : 0.s"l�" n .·e'p,t(\,.�(h da agr�miação com

""( -"''1di�lHo lançado,
'

l'"

tem umll �
•

ATT!LIO VAI AOS EoU A MAS VO:;:'TA �
PARA A dAMPANHA DE IVO �

O senador Att:lio F ntana de'-e--á via·

lar nos próximos' dias ,para os E .ta:ios �
.

:Jr.idos, devendo reg::essal' no fim d) §l
:;lÔS, a fim de pal ti "ipar ativa'''e-:-te da �

camp<lnha do deput-d:> Ivo Silvei:a f O iJl

Govêrno do Estado. •
De Bras{1ia, enviou mensagem a'J cano rJ

d1dato pessedist� à suces:::ão do sr, Ce'· lIt1
50 Ramos, Cuj� texto foi divulgado à 1,' IJI

lá�jna de' "O ESrJ\DO" de ont-ni., 11
.

"Ccn'f.orrr.e d -cl�Tei na él'l-ca d" Con- (!J
''CD .:'í_'1. �ip:Q pp.�a os' E<.:tad's Un'do.s a

'

:; ,nvltc do (l'ovêml ll.rre-'C"nl, �u"np 'i--,,'�
" '�,):�Ir:':()misso an' e ....í -rme71te ss.,·'m o. Il
�:, No !"11U regress� ert'lrei 'lO �e'\ J'id

,,'''Y'r,'!''''!Õn:'b '8S 1'e';i('e5 e ::í;r;obnd::J li é �
·�}I·�'·cn"e r" Sl!'"1 14 vitr'r�()':;a. (''a'''P- n"�: tfi
·r: ..... );0��"':n ri,.,. �r:i·?"�.'l. r1,u 'gran(t� ::Ü)l·�\.

·Fó,il,t-,.·,l".. ,".
"

;.J �"�.' "

., c;r;J�,.,;, taR et�.!Hli,.-.�tv':"Tt�, q"'''Ie ;v� n?��ia
. 'I el" I:ÚI3 p": ón ia moti",ç)i<}, ,'ê flue o

"e ""'� a autenticidade de um líder .não,
"': i�l�l:::�;\,;1�',) �.:..� ii...,......

- f":--'!''H''';.t d�t";C;��":1te.

a
ao nuvimsnto

•
que tecle

.

início pelo pre,feito çle Mor

ro c'a' Funl;Ü)a_, senhúl; Jcr:"
.

ge Silva'
.

,F';:,- ?refeito e' Presidente

.
.

t ...�;'rSf)S ,',município.;;
��. rzg:sÚ,àhílrí; ago'r�
',t::cs tamb:m se', fs."an
tar, de.
GRAO PARA

.João Bat:sta Alberton
Snr.

CRICIÚMA - Cor'rêa . & '

Clezar - .Firma Comercial
SOMBRIO Arlindo,

,

---'

. Prestdenle da CA�1DE SO'Hdta Ediliq ·da. Rosa - Agente
de Estatistica,· Hélio Sant'"
Helena' Indústrial e Mar-.•

genath Souza - Comu

cUulte.
.��om2acão
, ,

doutora FI :rranda "'0;p�aç30 da sonhc'-a Iara

G9L':�jam, asseSsôra dQ mi- f'1f'plho �ou,,:a, Re....isch Coe-·

'n5stro do ,Planejame'lto; lho, como elêmento de U.,.
a:compa,hada da presiden- ga'xãa enbrê .a SUNAB é a

te da CA:;JDE, Marla Car�- CADEP para melhor arida

l'na Gallóttl Koenig, visi- mento da Campanha em

tau o, delegado OsvaI '0 .

Me'ra ',para agradecer as
DefEsa ca E:)oT'lomia POPll-

providl2rcias tlílmaàas p2la'
lar, n sonhor Osval�o M,1i-

ra devei:,á, J1as próxll11i:1.s
Del!' gac;a Regl{)�al, pm

fu�cão de �ua ·visita. à San hrras, remeter a soFcita-

t'a Catarira, Na 'oportu'1i- çãü para ser anrec''ilda u�

dade a a"sessôra min:'ste-
lo superiT"tendEnte Gu1-

r:a1 disse ao delegado do l_he_-rm_e_��gli�f�._,__ .

órgão cG1"trólador de pre-

. ços, ter vi�jtado o municí

pio de Elumerau o'1de

rnaT"tev', imr'arta.,te conLa

to com as classes pro1ut0-
rEIS, trata',,'o de 'assuntes

rp,f'?r:,,,,t,,s à pct:taria da

SJ]'r!\F1, de núrnero. 71. A

presidE>",te 'ca CAI\WE, ,"ue

A

Além dos auxilioS
sôa:s todas e�tas p::ssôas
estão colaborando nos seus

.mll,n'<:í!,5F s em ang;a"r1ar
doaçõ-es- de todas as pes-

\

sôas amigas e de bôa von

ta "�e que desejarem. con

tribuir para esta justa obra
com que se vai homena

gear nerSta Capital. o se-

1'110:1' Governador Celso
Ramo!".

.------�--- ------

A nossa reda�ão vem recebendo dÚtdamente inúmet-as
quad,.jhhlls enyiadas pelos nossos leitores, �m resneito

aos candidatos à sucessão dQ GQvernad:1r Celso RamÓs .

A partir da edkão de h"'.ie inici"remo� l'l l1u1)Ucl3.Ção
das q1i�.-1-'M"'�" ..",lp,.i ... ,.,!"(l",S 1:''''r nossos redatoreS:

"O KONPE:R, É pft. UDN ,

DO prm:;::; O nrb
S8 0, DA, tJDN É UM porv.t MOCO

'p DÓ PSi) .E MA1S' VIVO"
.

. 'Â

,a n oas
y

ram o grande empreendi-
mento prevendo-se' urna

potência firme de 500 míl
K w, através de duas usi

nas, de 350.000 K.w 150,flOO;
cada uma.

damento a elaboração de

,(}studos c pT:! ;e�···'s defini
tivos elo aproveitamento
do Rio Canoas, que sua

''''ensa ('?'�i\eidac!e hídro
��'é!,I'\rR, noderá utender as

necessidades futuras
"'-

do
mercado de energia 1 'elétri
ca de Santa Oatnrlna e ain
da ajudar

.

a suprir as re

gioes
I Centro-Sul;' íntertí

gen:io o nosso Estt;ldo com

os �randes sístemas elétri
cos das, regiões 1'1'1a1s indus
trializadas elo Paii

se 1\1'11') STqTrJi-:MA
CENTRO-SUL

A "Comlssâo de.Energia
Elétrica, que defitliu a pc;
lítica energética' do atual
Oovêrno ,do Estado, : elabo
rando o' Plano Quinquenal
de Eletrificação, dará. an..

Co'm:�sã() ,cL'm:nha com êxito .. ques
tões de inferesse de Botuv'ará

'Comissão . de Botuverá O ·.Secret(lri':> da "V,O,P.'-'
encaminhou com êxito, em após oúví'los, . encaminh')U
i!lC»'ianópolis. questões. dQ a�iga wtWJiSio 1tC) De:.
máior

.

interêsse àaquele partilmentõ' de
.

�s�J.'adas
município, o Prefeito

.

Se- de Rodagen1, onde' o seu

bastião Tomio, o padre DÚetor, engenheiro' Ernsini
Frandsco RobI, Vigário da

•

Sánta' Rita. determinou ...
paróauh. ,lo�al,' o pr�siden- providência para a imedia
te' da . 'Cãryjàra, vereador·, ta realiz9.çã� dos' ser�ços,
Jaime �emer e o sr: Nel-' através da 16a, Residência
SS.ln Olinaer �esÜverátrl .C0nl do D.E,R., sediada em

o Sec'r'etáiiq da Viacãô e Brusque. . .

Obras Públj�s, engenheiro
.

De outr!l parte, o 'Gover-
naroldo' Pe'ct�tlleiras. Trs,.. 'nãç1or Celso Ramos autOrit/)'
tai"atn com aq,uele;:tituÍar' ,zóÜ 6 fun('io:pamento d.e

I

d'l : C.,onstruéão .

da poilte ,- um pôsto de saúde em Bo

SÓb1:: o rio I� laf.:Mir!:n... tuverá, estando de�ignado o

na lócalidade ' de Lajeado.', o' �né�co que o chefiará.

Momento em que o engenheiro Mauro Thibau assÍDl,\va o

convênio firmado entre o MiniStério das Minas e Energias
e o (iovêrno do Estado, vendo-se ainda o Governador

Celso Ramos, o Deputado IVo Silveira e o Dr, Paulo MeLo.
�-----------_. ------ .......,_'-

�'O ESTADO" ,na Ass'smbléia
I 'en�slat�va

pios P1l1 que se realizar�m
eleições p<la la. vez; êste,
apresentado pelo Deputado
'NE'lson Pedrini, líder do

PSD;
3) que; crIa a Penitenciá

)ria de 0furitibal"los, cujo
autor é o Dep. AJ,i.� Weber
de Mello;

4;), enalmeRte, o que de
clara de utUi 'ade pública.
a. Câmara Jú�t(Ji de Cri

ciúm8;, d� f,l.lt.OT.ia do Depu
tado Pául0 lJre�o

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

PSD D'ECIDIU BE.M: _D,ECIDA,
VOCE TAMRfM:' IVO

pes- piaJada3
..

===-.-.=�::-,--:,�-_. ._-

PAULU& PúBLIO

o Raivosament�, raivetamente, (l01l1 o muita, raiva
mesmo, o programa �deÍllldo da "Diário da',Manhã",
. � �

espuma contra' êste
.

jornal, ,pela' publiéll.ção cio'Mani-
festo do Deputado Garl,!emo, de ,�oY,:?la. Ora,., ora!,

O autor (Loyola), foi quem botou a criança no

mundol
. Nio fomos nós! �,

- ".,
- .

'

:Nós, s�plesme�te!.. di�gamos o �Iani(est.o. �omo
um dever prêcÍpuo de informal' os le'tores: Divul�a·

mos 'sUnplesmente,' sem" tecer-'comentarlos � pro-
f�dos. " ' ,_ ,

Ma� IÍão há de ser náda. Dizem que venl aí, ,Wl1

o,utro Mnnjf�"lt", ""f'l'te como Unla ibatata,�s
dos uNIDOS-DESUNIDOS!

.

, f

'X'xx

A candidat ra Ivo Silveira,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




