
84IGQN, â, (OE) ='Dois
nQVOs ,QOntingente& de fu,

zUetfos navais, ,norté-arpe
ii�s,' num, total de 8.000'

',bQU'lQJ,'Ul, desembarcaram

:P�'ra l"Elfo�r os eietivQs
(\óS' �ta.dos Unidos no

Vtetnam. do Sul, adredí
talldQ:se que e\lsa medida
ppde conuuaír :1 uma ba
talhá decísíva com as for

ças comunistas que ope
ram. DOS nlanaltos da re

irifLo centl"'l.l sul-vietnamita.
Os oücíaís do Servíço ,

Se
ereto acreditam que

-

a 32;).'

Dívisâo dó Exérc�to do
Vh'!tnam do NO,rOO inter
vén ao lado dos oomunís ..

•

t�s. Os' reforços, que ultl:a
passam o' total fixaô.@ no

. projeto erígínal do Depar-"
, tamento de Defesa, pare
cem haver. ("'!:legado em

virtude de ui na situação
de emergência,

no. �[OtJ'�P.�Õ(.{)l1'[''''.
ntaqu'C intenso em Da Giu,
-capltal do cl.!stl:ilo que foi
::,\,'sfllt.hda na semana pas
sada por um regtmenío do

. víetcoug que causou 200
baixas 3, guarruçao e cem

. seguida desocupou o loca 1
lei-ando doís canhões de

lQ6mm. Disse' um porta-voz
que. desta vez, os atacao
tes não puderam acercar

se, q.té 200 metros dos pos
tos avançados.

VIETCONG CAPT,Ll"L'I.
p'UTRA CID.Uj]';

Longe dos pontos de - de

sembarque, e a urna dís
tãncía de cerca ele 270( qui
lômetros, outra capital de

distrito na reg,iào elos pla-
, naltos

-,

caiu em poder do
immigo. Uma fôrç ...l. comu

llL�ta apoderon-se ele Dak

anteontem à noite e o pOJ'
ta-voz acrescentou quo a

'10calid3,C�(' estlí sítunda
cerca de 440 quilômetros

o

a

nordeste desta capítal.
Acredita-se que a localida

de, onde aproxlmadamento
1.50 soldados governamen
tais estavam destacados,
continuava ocupada; pejo
Vletcong. Fontes do Serví
ço Secreto acredítam que
flR fôrças regulares da
325" Divísão do víetnam
do Norte estão operando
-na região montanhosa.. O�

guerrilheiros estenderam
trina emboscada aS' fôrças
governamentaís que pro
curam auxiliar .Dal�,* fazen-:
do-as retroceder. Não se

indicou quantas baixas u-'
veram os efetivos do Go
vemo .: Noutro setor da re

gião montanhosa, cêrc'l de
200 guerrrillheiros atacaram
um destacameuto ,de fôr

ças; irregu1n:-es dn Govêr�

'.l\mlO SÉCUl .•O
.
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Assembléi�
_""

"-Goiana==-"At••-é-
lPM de MAURO BORGES•

1>"
•

, I e- 1�' ... �

o comando' norte-amerí
cano anunciou que foram

efetu,ados untem outros

ataque-s 'aéH:os contra o

Vietnam do NOl'te, sendo

bombardeados diversos ob

[etívos, cspccíalmente 25

ül.sh..lações de rada r de

Quang Khe. Mui Ron e

Mui Lo, a rodovia núme
ro um (! a. guarnição mi

litar perto UQ Mtnh, além
ele vãrías pontes na região
de' Vinho Os ataques cuu

-saram, importantes danos.
Por outro lado, um por!.r;.
voz; norte-americano disse

que nove soldados sul-víet

namítas morreram, nove

ficaram Icridos e 35 desa

pareceram :111ma embosca

,da, prCl1'\nirtn ontem pejo
Viet0ong- conttf\ a flotilha

fluvial, 35 quilóD,1etros ,ao

norte desta capital,

�-

Ir, '.

r"
, pOlANIA, 8 (OE)'

.

A d�M,' C9l.1tra o. ex-governa-; muita coísa de que f01 acu

.J_Assembléia L�gi�lativa 'de o'. dor �urO' -BOl:ges. Náo se sado o sr, Mauro Teixeira
�ã�" dccidi� luquiv�·r telll assim, o 'PoSi�iv'�ção. de ,Borge�, de. q1ilem há tem-

Serão c�nsurados
êJ"e,': 'R:ádío'i,

pos não se houve ;fàlai�\, _olunQ, denunciou que o

Enqus'uto' 18S0,.'00 deputado{·:·�nEi�qr de MalJl'o Borges,
Anísio Rocha pessedísta l, !\Ii;u:e..ehal Emílio.Ribas, dei

.

;;1 .5_011-'5€ envolver peja poli-
,

,:.�: Ci>u\. "Já nomeou cêrca de
,

,
,

"

S
'4'!nlf pessoas em seu tcs-

OS' p·os·a·ma
'

:'tL\n\�ntQ. Lamentou o par-'
" �-; ,

. I;,. '_' 'l�}l��n.ta� -gQl_HIW,. que o

T I
-' ,Jl'r�lRr mdícado pela Rc-,

IM .."...,. �, vb1.U�,;,o, continue o a fazer

&, a.,V 1,5ao' n01il(>.lGf)(!�. comprometen�ló
... .., sl'fktn'iente as finanças de

aoi�o... '

Um, 'portá-voz o norte-ame
rlcano disse que 1600 fuzi
leíros foram trasladados
para. Qui Monh e 6·,00 para
Da Nang, onde

centram 9000
já se en

Acrescentou

que com a chegada dêstes

reforços,. jj se ClChft até

DgOt'l no Vietnarn d(' . Sul
\l.m total de 62000 soldados

n{)rte-a'mer�canos, 28.500 dos

([ua,is 'pertencem a {midade
combatentes.

BRAStLIA,.8 (VÁ.) .'4.:., O :rpn'do d� Ministro '�'ª Jus-

'Preside�' da' RepÍibUca' tiça., ,,' ,-:'
assinou decre�o regulandO Falando. ao� Jorn��istas,

�'a fiSoalizaçãoo :ctos' ��rviç;s o "GetleraJ \Ernesto' Gdsei,
concedidos 'dç 'radJódifu-' 'chéfe' eto Ga15U;ere �.lital',
sao, e ·pelo tlua! se'I'� per-, afirmQu' ql�e o.-.oato do, Pr&.
I1lit.ido ao Conselho ': Na- �idente perm�fi;'á d ,cum�

-

clonaJ. de . Tslecomun;éa-' prit11\énto, da: Iii; cxtsteptc,
(i)es .Jazei cumprj:r os di.s-' ,e o ('bNTEI4 ass1.1mir.*

'

��l':
positivos dO Código" ].\I a" tão o; sou ,pupçl. Dl,3snlen·
piona:l; '�"9'e , TcleCQl�'U�éa-, iiu aã n('ltic.ias', à� qne ú

ções'�re�erce!)dó .tt 'cOOSUfa decreto �çm� usado,' ,.1?aru"
d·:;>s progir!fnlas de rádio e coibir' prQmuiçáamen�o8 do"
teleVISão ttn . todo o país, Governador da Gu.;u.'\abuH.
confórme é de. 'SUB, 8,triblJi- 'í'I.Íi.s" nctíoiás, ' disse, ni1ó
ção. O decreto' fixa e, regu- 1)assam de especulaçõe&. 'Q
lamenta as normas dessa deçreto está elaborado h'&

dos, entre outroiJ, o Art. 29
do Código Nacional· de Te

l�éOmunica.(:ões que diz:

"Compele ""O CO�TEL 115:
c_alizat Q ,cumpl'imen,to das

ol)"rif:8.o;:·óes déeorrcntes claB

c:onl'cssóes, autorizações 'e

permi:,sões de serviços de

te.1eeorm.loicfJ.l/Ôes H apiiciÍ.r

__ 0__- _ .. _ ....... �..__.�---

,as ,Sf\11(,'ÕAS .que
t.
estiverenl

r:B <;i1'3 akatl:c1'0( o .",t. 5:1

CjUl:? lliv,: "1\ Úbf)fClacle do
rad�odHLlS5;c nilo ('xclui a

puntçã.o o dos que prat�cn
rem abUsQs no" SDÜ exérd--

. -' " .

cio; e o Art. 53 que define,
{Js :')bú,sos,. que são: incita'!"·

a desooediênciâ' às leb'
oU.,aecisOes judiciárias, ,cli-'
vulgar i segredos ,

c1.e Est':t

do, u.lt.raj:j,r a h€?nra na-
},' � ..

ação. e :ma públicação é::;fá,
agua�dando. ftl.{ena,s o refe-

vári<ls semtmas e com sua

pUblicação, serão ctA-mp"i-

"-==Pe=d=,ro:::':::::'A='-i-e='ix=o=D=e===sm==':enté Noti�ciasTõ�';
�

- � :; .' ,-�
- >

de JJ dIas pr.:-
y:sto para o "'próximo an:'.I�

Inas se nii:0

peio ]11,en03 se

-P:J.;'ll. martt'e-r ioclegjvcls. os
.ex··1I)\rllshc,s

,
(.lo '. govérlio

depôsto r1(l João Coula!!..

os ,astronautas 'Fr:G,l'!I-: Do:-
nüo é ,pos6ivcl l1\faliur a3

dj.stànc�Gs 1'10 espaço ú!llca-·
man e James 1\. ·Loli'el,] l'-
vnorú.o Ül1l[l, plsLula de 1'D lU',

JAJs€'r, para t':1JJtu)l") - }JnLJ..
}nimei J'í', ve,o, Uj11 nóvo t �l)r)

, " '" �
-

ele eoriXU;1ieflÇ:l.(J' com fi �el

ru, 8(:':gUl1':'o tie reveloll (Jll'O

. Lclll 110 CcúÚo E;t:l"'le�i'd rJ('

Ho'uston,' río 'Tl';X�,;'. ,"; jJí�;-

, ,

;llEnt� cu r,] o.> ·UiJ·IOS., t-,·o

próxi1llo '.00, o ;sistema do
!'aelar, IOWf'('LT<' íllLdu;; so
b�'t llJuviment;o, àl1g-ulo,
dlstànc;a e aziúmie, Os 3.s-

'lI;,

�����---------
. ----,---"'--

';'

Convife 'Para Missa· ,d'e 1. Dia
,

'

10SEí J�1A'''(OT'
. De 'CauPé' Continuará Boicofe -ao

,
'

Mercado. to�um Europeu
tolA de Laser c um tnllls

miEsor Gspüei[ll' de, 'lu� j,II

m'ogb10a. que pwduz 1<111

lro.na u La.'> :jertio eHDUZt;;:'.

por�ar:Jo, 'de clc.Lcrl1JiJ�al" �
forma mais efJ.qlêl1te de

comimstível âurmüe l}:;.na
manobra de encontro."!

tl;l.t·f'.
.

"O:; co r1,':i e r \;n,tlorCs l1tuà-·
_J rani, CC11)'_) glHT1·ilhe�rc'3 (lO·

PARlS, 8 lvA) O Pn�- qu'arta-feil'fl_ Vle! (;0113. P18r.t1'.'C',G ,'uma
sidEnte oa Ii'rarlça, Gcrn,ral Pe:yrefitle

- ��crCSCelltDU ('[d,u{,ifll'1 'de Saigüo", < 'clc-
Cl1àrles dI) Óanllc, decidiu {lllU o Gabinete examinou elql'cú l'111 mlnis�ro com

continuar o boicote C0l111'U a' sítuação �1.tual, Ull,a �c- ,amargur',,\. O mÍllistro P[\�
o Mercaao Comum, Euro- mana depois que 303 re"- - l'ec€u :esqUt'{·'.T que m1 Ln....
peu. ,�indicáções sôbre �ínal_1ci8,- balhisi..as ccrt::l ,;e:,; < a tU:J,-
Alaln PeyrefitLe, l\'lil1t�'tl'o menta da agricultura fJ- l'aj�l do )11081110 modo COl;tra

de Informações, cleeiaroll i":1l11 recul')acas pelos as-w,-
-

o' gOYJ�rno elo falecido S'1'
que êsse é o ,resultado bá- cíados do' Mcrç:atlo 00- Winston Churchi:l. h�u 'tr:ll('
sico da reunião rotineir:. ,m).1m, composto de - S2:S Zê 'nlO� '('p-a'"r;o i'l�s mil:-
qúe 'o Gabinete realizem na n'ações. tavaJll na oljoilic.ão-'-- ... --;;;: :------:::-:---= - ---.�=

1-'-'--------_:_---;:0:-.:-Poloneses Vão ao- LOCàI Onde" Uma fi"" Analises da's
'Jovem Falou ,à Virgem, "l'i .

'

tidão c�e devotos e curiosos I: ICARAí, 1.0 Dl'':: JULHO. _ Encontn.m-se oficial-
ele vários' pont�s' do paIS. '[l' mente lancadas 'lS candidaturas ao govêrno elo Estado.
Os sacerdotes càtólicos ad- ln 8ocorreJ'a�1-se; tanto a UDN comg, o .,p,3l). �la sensibi-
verUram Dr SeUS fiéis "ue I .

·t l.

..,. Íí.'Z8.(;ão do proqlema, 'de homens .]oYel.ls, 5J US,C os na
não hi provas "

de cur�18
, �o.

, i ft';.'ixu de ;)ondel'(l,ção, que VUl elos 35 a;) anos, que se

milagr_osas oco1'_'"idas no I'
.
,-

,. ti- ..

1
diz dominar as vicissit1:ldes �o in{lCSCo�ltlllila o cxer-

local do acontcci'mcato e-
, . cicio poJíticO'.

que, provàvelmente, trata�
,

_

se de "lIma revelação pe8- t

softl". à criança, Por sua.

ve3, as auto-ridad0s s,uütá-.
- 1'ia,s aQvertiram' à :popula
,ção, do perigo de' disenterhl.,
tétªn0.e tifo, por contllmi-:
·nação , de águas e:stagnà-
da$. 'Contudo, a �.'GlJ,zeta

BiQlol:ltock.a" �nionnou que
'0 públ..ieo cont.inua.' compa-.
. recendo em Ínal3l:lu ao 10-

caIr' a ·fIm de 'beber a ág�.il

11'_.. da ci:;terua onde se deu UI

ap'�rição da VirgeJll Ma-

I

1'05, Uq ll)·;:.,,[lO !oran' c" ..

postos' onf.c'lll peíos CiOTJ.LiJ
tas. dó Cen tro de Defe:ja '.'

"EsPflço 1\'üI.itillghouse-, CJ'-:C'

7'
) raio 'cD,paz de

'Vo�,�s ou, ou en;\s
c91110 se fÓ8se
nin cabo.

transmItir

11lensagcJ1s, .

1101 Eo OU

construiu o satélite. �ich0"

las v, perrou. Yice-presi-
dede· c1{\._Pjvisão ele Aero-

'espaço' da �irll1a, disse que
o vôo propOl'óOlJará U{)S

astron'allüls
I
a

" .primei",l
'oDortuni.dad,e ele ,tra])alhar
e�l' probJoluas l'olac;ol1a(;c,
ao onc01111'o no espaço pot'

.

__o._. _

Ca n'd�'::::"""d�t�-r·a"'-s=-�-=-�:��:ã�[��=�ç��- to�õp�:���:�av���tI�I�1�:si��� --II
I, v:_Cll1. CO:;l um lance shakespereanQ, mas les�m' aos pos-

viúva 'Gntarin9. �N,ubkk Maykot, AlvinQ Mayiwt e iao

m1lia Joaquim' Mette� e fa.mília, Sylvio ,Ado1.pho Kuel'L&ll

e farclua (:} Clúudio A!flÓrico l:'rates e ianúlia ainda cons

ternados emn o f�lee�en'to d;e seu espôso_. pai. e s6gr.o,
ce11Viti>:un seus parçnh..'<S e amigos, para aSSlstuem a !DL<r

sa de 7u Dia, que fa.rão rezar, sál-iado di" 10, às 7 horas,

na Ig-ieja Ma�riz cio Estreito.

Aqtecipe,clamente agradecem a t0das (iue compal"ece-

rem 3 êste átg. de fé cristã.
-------------

Com IVo a Vitória Será do Povo

R}<JNATO BARBOSA tetos ii. CD rta-testamento. O deputado Konder Reis, no

ent'luto, foi muito mqis hermético: Optou, impenetra
velmente, pela llminar, S8tn explicá(,ões ús vis e ignú
l'as planic1es eleitorais... Jámais se conhec�ram ]"1-

�õe8, que deveriam ter sido podprosissi:l1as, da àtitllCle

de 'um mor;o a quem a vida reservari'1, nada obstan

te, como o 1)1'0\'011 mais tarde, alJ$1lelas consagrações I

par"tidárias, cl1egandQ u ser 'o mais nove dos Senaclo·

res da Repúblic}1: Tudo iss'o fá muito bonito, mas e'l

ent.endo, no primaris1no do homem-comum, qlle' 'toçto
elemento premiado nas urnas pela confiança cio eleito·

rado deve, --,- sejam quais forem as cOlltingéneins- "

tÔdas, as mais ampla:> e completas cxplicae;ües. doo ul,o:,; I,de sua'" vida aos colégios ql1e o eloget'ur.n.· N}�c1a ]}ode-
rá, 0m sã conciél1cia; existir de sccreto, ou dr: illcon

:fessável, nas relações normais, entre' ulandatúrio (.) I IImanc1'1l1tes.
'

ISerenada·8, zanga. êle reingressou n(] jJontificndo
Llcleni,Sia catarinensc e o sr. 11'i11eu Bornhausen o ,eDIl'

c1nzju, o como compensação ao sofrimento, á 'deputação
federal. R�atl'elou .. se á superada filosofia' política, ser·

vJndo aos deb'tinos dj3 uma situaçãó que estruturára ii

inclhridualiRüt e ego(�êntrica poÜ'tica financeira pam
Iloresc:imento e \)repotência do podei· eco'nômico, nini

.. idós mehmcolicos cru que até aproprio Governado1'
do Eslado não hesitava �m i{npedil' qUil, no órgão ofi·

daI, na me:>míssi111wpáginu". 'fossem publicaÚos {(di-
tais ele convocação de. ássembléia geral de U111 grupo
bancário, por êle assinados, na condição de seu presi.
dente,' e decretç,s vários, tambem por éle ib'1lulmentc

do. P0der Executiyo�

VARSóVIA, 3 COE)

I
II

Militares Discutem- a 'Situaçã,o
no Vi'afnam

WASHING.TÓrr, o g (CE) miHts,res n>mürarn-se no

H,),vi'ai. pa.ra. discus'Sões de

_: A
-

p,articlpaçào cad.a vez
'

e:S�,ratégla Ent.remel1t.f)s,

hl'.üor- :na gUÉfrra 'do Viet-; eU1 Mos-::ol., ° jornal Krus....

"
. "A.

nam. fo� discuÜda ontem ·r:.ay::;, €!,CreV1li qur-::

não ,so�:l1entc! em Waslüng- lJnião Soviética, cum:pl'l,ra-
tcm ' C01110 . tUll1bénl' nafl )s��l:adamente sen' dever

,
- 'li"" 'que l'utõ!'nadon'aI, é dará ao,{',onversaçoe.,S 1111 ,",ares "-

se; tea,lizaratn, eIp . ,I:I011;Q- ,Vie�n�tn _

co ,�o:rte. toda_ ..a ...

lulú. O Gal. Wil1ian� 'West' àjudá nN�('s,::aria para re

Morgan, Comandante das chaçar a. agre"?São norte-
�t

Fôrç.as,
'. norte-a.me�·icallas .àmericnna.. •. "'A t'it'.j.at}ãQ

-no' Vietl1am e o Alnürapte no Vlétnll':11, e rnuito pF!ri

uÍisses Grandt, Comarrdan-'
.

gO'S'3- t chf.-!Ül. de ·{�onsequ.én

te das Fôrças Nava:is no cias fata;is para 8, )_'){i,t

J:>a-cífico e outros chefes mundial''; �fi,rma o jorna!.
_____.....,__--,...--;...'_1--------,-�---

Milhares de poloneses co

meçaram uma longa pe�·o
grinação à remota provin
ci.a de BiaJystok, onde uma

jo'Veíll loura,- chamada Ja

dwiga, afirma hover·,{}.on

versado eom 'a Virgem Ma

rii. A
.

"Gaz.-;ta BiaJos t,),,:,
cka" dlZ que Jadwiga, filha
de. \ial'ilpOn€SCs; \-ev�l�u à

sua 1'115.e � apal'içào da V:r

ge�n num caí:�po, e que, tão

log.o. a novei'a' sc �spalh0':l
pell:!; região, outras pessoas
&"comecaram· a ,éliztJr que
vi;,rh �nais úo. Sol" ou es

trànha..s iuminosidades no
I � ...,

local. da aparição. '

b pretenl:lo °mil'agre. oeal'

rido em f1bril' passado, após
ser levado a-o cOlÍhecilllCn
to' geral; q.tl'aiu uma mul-

,

O sunador Konder ,P.eis, cancJ+dato udenista, re

presentu., sem dúvida a.lg1U'\.1a, ull1'l Lílosofia políticq,. O

deputado Ivo' Si1veiia, callà,idato pessedtsLa, outn):. O

primeiro, não lhe :pr�t(iJndel1do diminuir o reconhecido

nllor üitelctua:l, remonta ás origens de conhec-idq,s &0,

iüções ,partidárias de cupúla, que 'é o sillête de sua

atul;lção. Deptítado esfadual, apenas suido dos bP,BCOS

U11iv('l'&itários, por ond�. se sabe haver transitadü- CJom

lTdbiLu!'!,l amor a éshrdos sét'ios 'o ti atltudes de pro

fjjl1did�dc, jámais exerceu, tQdi1V�a, em sua classe, po
Ja irremovível- im110si:çàp de temperamento, � quieto,
arredío, isentO de quaLquel' , menSagelÚ -, aglutinanfe
posi(:ão de. Jideral\lº,'1. Feli gel1tU e puternalísticament'e
nÜlUoseado, quase ao mesmo tempo' �m que enJi::tn.1.

:no anular o smJbólico �'ubí o':'iel{-tWt, gal-jl1lpaclo em

opulento veio de, sabOtO' juridico, li!otll rieo pre::lente de

tio' 1:.;' solil:tnno: - fê-Io o então 'Govemador lrineu Bor-

nl1ausen deputado estadulill. c
,

J
..

" ".
..

. }"',.- - o,. '_". J o

-T-M;-GRI.:J�SR0:"B0-SI.*: T}1l{'(f!J:JJ,{JF.r:' :�
o�ogico)

"

Rfntesf" do Soletim 6comf:teó" Ilódco de :A. SEIXJ\S

NETTO válida até às 23,18, lIs:'( o dia 8 de ,pilhO de 1965

ria..

P�ra
.

Moúra'o é N'ecéssário Andãr
•

•

f
.' _ �,.

I f

,'. Com' Faróis AcêsQso TEMPO (Me!
,

Certa nmnhã, porém, õ;esp�rtou :() moço parlamell-
RIO, 8 (OE) - O Gal.

Mourão l"ilho, Mínístro do

Superior TriblUHil MililD r,

r<11tr o. ,<;ltuaç,� ('

sos � a _àuzina
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sos Literário'$Valiosos Prêmios Cios Vencedores
d

Declarando que o Depar
tamento de Educação e Cul

,tura da Reitoria da Univer
sídade de Santa Catarina
tem S8' empenhado no sen

tido de dar malar amplitu
de e ressonância às ativida
des culturais em nosso Es

tado, o jornalísta Péricles

Prade, atualmente seu Di

retor, asseverou que a ins

tituição de concursos de

POESIA, CONTO, NOVE

LA, TEATRO e ENSAIO,
se reveste da mais alta sig-

'bliC.§lqb na imprensa .da, ca
pitaC

-

prosseguiu o .Diretor
Pérícles

.

Prade afirmando
que a citada -promoção ob

jetiva dar o melhor estímu
lo aos autores catarinenses,
instituindo dez prêmios a

serem distribuídos durante
o corrente ano;: nas impor
tancias de duzentos, e cem

mil cruzeiros, respectiva
mente. Os trabalhos pode
rão ser remetidos pejo Cor,
reio até o dia 31 de outubro
vincl_ouro, à rua BOCAIU'

.

.

Disse, ainda, Péricles Pr'1
ele que a inscrição ao cita- '

do concurso deverá ser. f�í
ta através de carta do au
tor, sob, pseudônimo, diri

gida ao Departamento de I'

Educação e Cultura, tazen
elo-se acompanhar de três
vias do trabalho, sendo que

níricaçãq no panorama das
letras catarmenses, pois'
abre perpectivas as mÇ)(is
amplas aos que se ínteres
sarn em colaborar na evi-

. . I
dêncía dos julgamentos
seus trabalhos intelectuais,
encaminhando-os à consi
deração' pública, e assim.
vencendo mais uma, etapa
das inúmeras que consti
tuem o plano de ação da
USC,

Àpós aelvertir os interes
sados para o edital Já. pu-

va, 60

LIS,
FLORIANQ'PO-

.'

PSEUDÔNIMO: CARTA O
AUTOR

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

Ano, Centenário 011--

1965
_".' \ .��'

"t"m.:1 cruz; 11111 ranchipho; pouca ·gente .. ,

"Heróis, uma freira,· pot�eas' freira::;, , ,

"Uma casa,. muit'1s Cl:j,sas ..de repente",
"Poucas freiras, muita� freiras piOneiras,

.;..'.

NOVA TRENTO i:iAl'frJ'.· C.A.iARINA

Flfndadora da CongTegaçã.o (1:1s
. .innãzinha� i!a "Ima

culada. Conceição" que atuaJjuentc, possuI noventa e cin.
co casas distribuidas cm sete Estados do Brasil:

Santa Catarina, onde foi fundada a Congregação, Rio
Grande dor' Sul, Paraná, São Paulo', Mlnàs Gt>rais, Rio de
.Janeiro e Mato Grosso.

\

Esta C:óngreg;tçao é governada' pela Revma. Madre
raidà lÚaria da Santíssima Tri11dade - DD. Superiora

ó saudosa Trentino, velha Itália,
De onde o· Brasil buscou sua gente;
ó saudosa Trentino, como dália
Teus .rebentos floriram de repente .

NO'llà Trento, a .cidade do Alcaide,
O b.rasileiro hol1rou-te com teu nome;
Nova Trento. a flôr d(l, caridade,
Mensageira do� que tem sêde e fome.Geral.

Em comemoi'ando o Centenário da Fpndadora, te'
mos o prazer de publicar o poema· da autoria de José
Nunes - FloÍ'ian6politano.

O pobre esfarrapado tinha o pão;
.o rico con1preendia o ensinamento;
Paulina distribuia o cOração ...
P'1ulina dava água ao sedento.,.
Morreu Pal.lli:na, as. multidões acorrem,
Chorarn, sorriem, exaltam a bumildade
E até hoje pelos povos correm

Seus feitos de amor e c!;tridaqe.

MADRE PAULINA DO CORAÇÃO AGONIZANTE DE
JESUS

Diz algltém:
.

"Conheci Madre Paulim,
Tinha os olhos profundos, inocentes;
Era uma !lIma pura e divina,

.

Sabia ter as fáces sorridentes.
Só Pedro Purgatório saberia,
Cantar como "Amábile:' era amável;
Só Pedr,o Eurgatório narraria
Como aquela It'!Llianinha era adoráveL
Se Pedro Pqrgatório, humilde, san"to,
Soubesse o que seria aQ.uêle anjo '.

Se Pédro Purgatório, humilde; santo,
Soubesse o que" seria aquêle Arcanjo .. :

E êle conheceu Madre Paulina,
Ensinou-lhe com fé o catecismo;
E êle conheceu-a tão menina
Tão chei'l de �xPlenclor e CriSti,�����no.

Templos, c�pelas,' grandes hospitais,
Juvenatos, asilos e colégios;

. A caridade posta em um campo a mais.

Vai pregando o que dizem Os evangelhos,
Madre Paulina é uma 'expressão feliz,
.o comeco de um mundo de esperanças;
O evarig�lhO aberto que nos diz:
Deixai que venham a mim estas crianças,

�. - "����}3'1�d��"$ <",- ,_ '" �,�_��
.'

�i Lá vão as irmanzinhas, as mensageiras
..,;, Das' luzes do evangelho e da cruz;
.'

Lá vão as Irmanzinhas, pioneiras
Do coração ag:onizànte de. Jesus.
Quantas lágrin1as vid'ls, exfstências,

. Por estancar' as chagas de Jesus;
.

Que Pirâmide sólida de. vivências
E érgue nO SBU, tõpo a. grande -cruz!

Irmimziphas da Virgem' Imaoulad'l,
Espêlho de p::mlina fundadôra;.
A _humanidade tôda está extaziada,
Reparando '1 idéia criadora.

/

Devota "Am.ábüe", rica criatura,
Um mistério contém a tua vida;
Devota ':Amábile" gentil ·e pur'l,

.

De trentino para o Brasil tta�ida.
Celeste "Amábile", fulgefite lírio,
As' gerações te louvam e agradecem;
As multidões te fitam: no empírío
E o,s 'teus feitos na Terra te enaltecen1,
"Bendito o peito' que te amamentou;

'�BendJtas são tuas fil113S seguic;iôras;
"Tua existência vida desrertou;

Ensinai os 'pequenos inocentes,
O amor de P�ulina, a santidade;
Morrei Irmanzinhas conscientes

{

De que tudo se resume em caridade.
Fazei (le VOSSas vidas, a de Paulina;
Abraçai-vos à cruz, pedi, chorai; .

Ensinai esta mensagem tão divina;
À todos VOSS\'I,8 vidas presenteai!

"Tuas mensagens sãq tôc1as redentôras.

De AUgusto, Marcello e Luiz Rossi,
O cristianismo ficQU nas irmanzinbas;
Na idéia brilhante de Perisi
Paulina edu.cou· 118 cTiancinb>l::',
O granct0 ensínnmcnto estrVil pl'onto,

I
,I

O mar! o sol, a noite denegrida,
O dia prazeiteiro que se vai;
A numanidade tÔda,' enluarada,

.

Ensina-vos PauHoa, é do F<li!
A terra é um céu aberto, povoai-a;
O honem,' um tem!Dlo ;"'1\10 do Senb6f;

I[!. p., exist�1�' '"çonCJJljstal:a;
carrqaÇie;é {'

Basbva só a ic10ia erú'ctq'h;
E só Ros<;i c P::n11iH\, CO�10 co�to,
EncontramT11 u elmve redernôra;

(

a identificação, constante mo de 10 páginas e um má-
de nome e enderêço, deve- xímo de cinquenta.
'rá 28r colocada em envelo- O Ensaio versará, obriga-
pe fechado, em anexo à cal' ,torilllnente, sõbre "A UNI

ta de inscrição. VERSIDADE DE. SANTA

CATARINA", com plena li-

•

OUTROS DETALHES

I

Prosseguindo em SU'lS

considerações. o Diretor do

Departamento de Educação
e Cultura da USC declarou

que somente serão aceitos

os origínaís datilografados
em espaço dois, obedecen

do o seguinte critério:

POESIA -

Um mínimo de dez poe

'_lllilS e Hill máximo de vinte.
'CONTO
Tema livre .. Número ele

-páginas. a critério do autor,
NOVELA

.

,

Tema livre. Cinquenta
páginas no'mínimo"

.

1'EATRO
Tema Iivre. Número de

paginas à critério do autor,
ENSAIO'

.

Deverá ati-ngir um mini-

berdade ao autor para a

presentar qualquer ponto
de vista, sob os mais varia

elos aspectos ..

Uma Comissão Julgadora
ápreeiará os trabalhos e

determinará a concessão
dos pl'êm\Ds,' sendo que
urna -delas para o julgamen
to de cada genero de . tra- .

balho, e os Integrantes da

mesma _ deverão ser -desíg
ruídos pelo, l'/(,agnifíco Rei
tor ou 'pela Direcão do

.

De

partamento de Édncação e
,I .

_

. _

Cultura, . cujos nomes .serao

dados 'a' público' trita: dias

antes elo
.

enêeri'aniento das

ínscrtções.
Os prêmios serão entre

gues
-

em solenidade espe
ctal, em' data a s�r 'poste
riormente assentada.."

"I Festival de Jeatro Amador"
Sob . o natrocínío. do Departamento de Cultura, Re�to

ria da Universidade de Santa Catarina e a colaboração ele

Teatro Amador de Floría'nópoli�, teremos nos próximos

dias '2'1 de julho à 2 de agôsto. no Teatro Alvaro de r::arva

lhoca rea.ízacão do II Festival de Teatro Arpador, onde es

tarão se apresentando os seguintes Grupos Teatrais:

-\ãQ Bento do Sul com "Destinos Marcados" - Teatro

Independente da Capital com ;'As mãos de f:'lridi.ce"
Teatro do Sesc da Capital corri "O.f'rênro de Muitas So!?:rns"
�- mmnemm cem "O Diabo é meu amigo" - 'I'eatro Espí
rita da Capital com "O Intruso" � Tijucas com "A Divida

de .P..enato" - São Francisco do Sul com "Um cr3VO na

la:i:'C'l:}" Criciúma corri 'j',l[orre um W'tt'J na. china" eiaínda

o -Te:'ü'o Infantil com jGãozjnl�o e Marraz.nha. ao prece

(le CrS 300, (trezentos cruzeiros) único.
,

Você prezado leitor, incentive a arte cênica em nossa

Capital, comparecendo 'la Teatro' Alvaro de Carvalho para
u sstst.ir mats uma excelente promoção do Departamento

. de Cultura.

\ v ,i, Jijlie!� �ia�z�� G�lIelti .'.� l\'IlSSA DE 7'.0 DU. '

A família de JULIETA :eIAZZA GALLQTTI, sensíbtlí

zadâ, agradece as manifestações dê. pesar recebidas pelo
seu falecimento e convida os seus parentes e amigos pa
�; a, Missa de 7.0'Dia que, em intenção à sua alma, será

resada às 8 horas elo dia 10 do 'corrente, sábado, na Ca-
.

tedral Metropolitana.'

OSVALDÇ> MELO

BARBA Só DE UM r,ADO

Os capinadores da 'Prefeitura andaram por

aqui capinando, Deixaram um lado do meio

fio bem barbeado e esqueceram o .Iado oposto
da tua .. ,

E como moro no "lado oposto" e o capim está

crescendo bastante _p"eueria a volta dos garis
por aqui,

. Afinal, spu amigo de. vocês'. , . '.

HÁ NECESSIDADE

De mais pronta e decidida colaboração das

classes produtoras dêste Estado.
A estabelizaçâo dos preços é também traba
lho' patriótico e que c"t!'i a merecer � atenção
de todos os bons, brasileiros.·
O sr, Osvaldo lVleira, que vêm nêste sentido,
Delegado da SUNAB e Agente da Companhia
Brasileira de Alimentos em Santa Catarina,
'vem trabalhando no sentido dessa colaboração,

MON'UMENTO A CELSO

A campanha' pró .momnnento ;;, Celso Ramos,
continua recebendo óti"\â receptividade em

todo o território eatal'Íllense.
Breve; Floria.nópolis terá em seu chão, o m .. �

numento do atual Gevernador i do Estado

quem tanto deve.

em geral, p_cbre e a topo
grana acidemacb. As ternlS

plarns SfLO, na maiorL: dos

casos de constituição are

nosa, de b8ixa f2rtilidade

Ol! de orige; iI turfosa quan
do são utiliZ'ldas para pas

to ou·-forrageiras. Nêste -ca

so '::;empre são necessários
trabalhos de drenager!1 e o,

lençol freático' esf;�.· mUlto
próximo à_ Sl\p@l"f[(;ie, exi

gindo open (;025 ele. desta
camento CHl'éiS 'caso se quei:
ra apróVeitJ.las, para a, a·

gricultur!l. �
.

No entanto, mesmo tel'�
ras de paixa. fertilidade, pd
dem ser aprovéitadas, ecO'

nômícamente; para a fruti.
cultura no Município de

. Florfl:tri6polis. .

Is'tp porque � mais 'fácil'
preparar uma boa covao' o

plantio de uma àl'vore fru
tifer:l do que preparar todo
o terreno para uma outra
cultJlra.

Ademais, a topografia a

cidentadâ, ' a: pre�en9a de

pedras e outros aci;dentes

dificultjlm' _outros tipos de

agricultura. ,

. O �r.. rref�iio oM�ip�t '.
"

aceitou a .sugeS� e de iÍ\'1e, >.
disto

.

�ass(:)u . �o te!Tf;luO'
-c�.ner.eto, abrindo. C!�dito,

1;'>a1'8. o desenvolvimento (la
frutici:lltulia com 'basl! ini-"" Ptocessw de financiamento. Projetos 'Econômicos.' PIa·
cial ;:lIis·-f1'l,l�:; cítrlçíJ,S' cia- . nej&-TY>07(O

.

Econômico, PeJ!flcias Econômica&Fin�ce�;t'as.
rallja, ;-limão. tang.erjn�); Prc.��� q,Ú_, �1, Legi,slação Fiscal.

- uvas- de. Iriêsa; ábãcatés,
·fruta de concie,' mamão' e.

- I

nozes de natal.
.

O programa já está sen

do executado e as mudas
estãó senqo .fornecidas- aos

interessados.
,Com êsse trabalho con

junto çla ACARESC e Pre
feitura Mtiniaipal, _podemos
dar à agricultura ilbô<:1 b,a
ses m.àis econôlJlicas.

renda para ° pequeno e mé
liio agricultor do mumCl

pio, possibilItando-lhe, as

sim melhorar o seu nível

de vidà, Se o programa ti
ver êxito; no ftlturo haverá

matérL1 prima, s1:JFi";en�e
p'll'à

.

a impl:mtaç��C 'de ;��,
dúst:rit\s' para a- fab'riéaçã:o
d'ê sucos, ina�sas, geléias e -

outros Pl'il(iutbs:"
• ':;' .I';'

PARA GOVERNAR O POVO - UM

HOMEM"OO POVO: IVO

FLÂMULAS
Confeccionam-se flamulas. .Informaçõcr

nésta Redação Com OSMA;R ou pelo telefone.
:30 - 22_

-

Cfinica
.

Odo,ntol6gica '

DRA IÇARA �RIA NOCETI
Clínica e Prótese

Atende sras. e crianças, somente c .m
J' �

�

hora- marcada,
Diáriamentc das 13,30 ,3S 17,30 "!-l'r' as

(Rua São Jorge 30 Fone ·2536

Dr�'.' Norberto Czernay
CmURGIli.O DEN:TISTA

DMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
..

o E:ngenheiro Agronomo T::;mos um clima favorá-

G]auco 01inger, diretor da'· vel e um bom mercàdo con

AC�\RESC, endereçou ao· sr. sumidor ' que _é a própria
Pref0ito Municipal, as se- ·capitaL Observamos que vá

ségulntes considel'ações, só rias fruteiras ele clima tro-
.
bre o projelo de Fruticul-' pIcial e sub-tropical podem,
t.ura ser cU1thT'lcl"s, com êxIto

UA topografiB- e o solo. do no ,!11unicÍplo. ObSeryalTIOS

MUl:'cípio dr., Florianepolis, ainda que. a maioria das

faz",:n com que, 'principal- . frutas' consumidas pelo flo

mer'. e a Ilha, se preste .rianopolitano são importa-
.

meL10r a um programa de das de outros estados.
frui,icultura c'c:) que produ-' 'Outro' fator: importante é

ç1ío de cerecds, O solo é que a fruticultul"1 pOdérá
tornar-se uma boa fonte de

'Oentj�teria . Operatória pelo sistema
.

de alta rotação
(Tratlámento Indolor)

PRÓTESE fIXA E MOVEL.
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

Das 13 às 19 horas
Edificio Julieta conjunto de salas 203

Rua Jerbnimo Coelho,. 325.

}

REX-MARCAS E PATENTES
Agenre 'Oficial. d8, Propriedade

I. ! t·
�

IHlOUS.na
Regisll'o rle marcas patentes4ile inven·

ção -q.omes comfr(,l;:n�; ftulos de estabeleci..
•
menta insígnias frases de 'propaganda € mar-

cas de exportaçÕes.,·� _

_

I '

Rua Te�ente' ,Silveira, 29 - 1. antl81J'
Sala 3· -.'

:.-

Altos da Casa Nair -- Floria,
C':8Íxa PostáL 97 _._. 'Fo'ne 39_í_2 ..'nópoJjs

'E'"C'O'PlA"·N···\
•

�? 'h'

o:' '. "_
, '

,":
� .

\:, .. ..

Econo'mia' e PJanejamenfo·ltda:.
-

, (

- <lo r.e. p. 18 -
, .;

R;orário': d.as ,14:00 as 18:00 h0ras
'Rua Jc:-i)ilimo Coelho 32!l ,- Conj, 108 :_ ex, Postal 656
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

FOTO�OPIAS
1

Em Uin minuto.!de qualquer
. ;:;:tC1('rjf'l'�tC: E sempre sacrifício; -.

E sen}pre cà�:idacte;
(:,&��ir4Í").oiSi� @'!ofício, ..

Páullna. '�W;·��lpUd�f,1e,·" .. (/:.\.,.'..... ",'J"" ,.,"C
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U�,!!\ iCht:'�f\ "� r
, '!"'fi II u<.JluADE Ue SANTA CATARINA

RE1TORiA
'Departamento �e Educação :8 Cultu

ra da Rerioria da use

Q I
1

Técnico Comercial: 25 a131-7�65
e dos nossos mcíos empre-

C'' A,',X ,A;''� M"BU Ct'Olo[,nn'Ua'l, nnllaal'�,� ,'q�e antes a e Aperteíçoamento c ti'

saríaís. ' li' g-ltiJI�r, .: O::J mente proríssicnaí e j',.

2 000 PARTICIPA;-'TTES tid'a com o �l('f.,[;],,\,',};Y' ,'! 1 sas-Redondas ,�Õ�)l E' I-, ela-
Esse Congresso, (I sexto to +: \1'!: 1]0\':" ,�l;::ccL d0 coes Humanas, LL1,"ranç<l.

de uma série liue se realí- en ;'1. � S-, ';'EA!,D, DI'; Prornoçào de V;:n:1as e sô-
problemas, edueattvos -ei.i rnanrtr- ;i1(JuestLonável, ENGí,;-';I , 1"," 'ONAL (lu bre Ensino elas Contabih-

qu= o 'Jovem ele hoje busca D15 CLASSES
aprendizado mais condízen
te com a fut,�ra ocupação
protíss.cna 1, .íbertando-so
dessa ruaacíra, dos an+í

gos preconcelt-is que o le
va va 8, procurar C�ll'SOS '1-

cafbl'�i�o,; e !1iqtantes �!l-'

seus objetivos e propósitos,

Com um programa díver
slf'ieado. aue Incluí Confe-'

rêrrcias, S�minários de Es
tudos e Mesas-Redondas, a

Diretoria elo Ensmo Comer
clal ao Minis��ü� da Edu
cação e Cultura reunirá

INSTITUIÇÃO DE CONCURSOS

.Poesía

.Oonto
,Novela
.Teatro
.Ensãio

za de .doís em dois anos,
reunirá '""prOXiGlcl,damente
2,000 partícípantes. est.rna
tíva feita com base 110

quinto .congresso de qual
participaram 1.70C ptcssoas,
O: enorme ínterêsse desper
tado pelos diferentes temas
discutidos justifica plena
mente o elevado .nontante
de participantes, que se

constituí a maíor congrega
cão. técnica para -tratar ne

aU,� ��:�tb:�h��;l�:;t�:' :�r�'::e���� :;i�'��7!::: 'a',','U'-,":I'O","r',I-·:iP,·:ad--e"s' ,e ,-,Ct·'en,,tl·sta-s"'": ,---'E'x'-,:"a',m"I·'o· 'a'ma' ,H r.l't'l·c�--,·a�en.tb de Eduooçã6: e Culturà 'da Reitoria .da trníversí- U 4....

·='';t::Zi::�;áá,:U:Z<::�:t: ""ta":
..

··S',g'<bre' o' OI·S·c.''p 'Vo'ador' yi'slo' na "lltta'rtl·d'a
"

,

GRESS(J - As reuniõf's _,eautor, sob PSeu.dônimo, dirigidl'!. ao Depto. de Educa': II, J.lIH ,rão tlist,r:JI}uidas por 3' ti-ção e CultÜra, aco'rP.p�nhada de, três 'vIas elo trabalho; 'S�TIAGO - O Depar-, fuções' se d.etev� no a:' Rã nistro ela Marinb:t' eonfir- 1'a que se po i 'l,J C'oh�;ic1e- pes -de ativicla:lef<: C():�L-5, A i1entifiêação (nOlne 'e' enderêço), deverá ser Ja,nl,entO' de Defesa é os ci-'. piaamen);�, céim ap'i:e;hc.s' mau em, ccmuniC',l,do' (Iue rar excepciona:,! C:f"H;�t épa rênc:as,' Ssh1ín:í:';os de ;Ts-colocada em 'envelope' fecIÜ.l.do; 'àne�ada à carta c(e ins- entistas estão �xaminand9 ,à ,mço, teQd,J',l';üs e bm�)cv- seus 'dé.stacamei1t0s ·r.a An- C'l do ano: "É:ll li:11jJO, [<;:,_ ludo c ]I,![fSRE'-R?.'le:nc'l.::ncrl.�;
" . , ,,'

'càutelo�,an1ente' as notícias. �G'S; fi:�a�1 )., ,surpreendidos' ,Úrtida oQserVai'\llH e foto' -

gus E:,'tratos e Otrm:l '5 :<,:_ com a, seg�il1le p!'O?:M '1'1,- mas" o s: iem:1 ;le E'nSÜl
,

'

'6, S�l'á d�sé1assifi,cáda' r:. �b_r�" cuj.o ,autor ie, denun- '

� .resl?e�to �e �s'tranho c�'r
'

oJ:>serVa:i1dó, o cor})::) celes- 'grafàram, assim como' se t< ra;s . e luà vjsh'el,' f-lI\ <{30: (lias 26:?t2� 8, 3::1 d2vS f�1l1çio11al e ,sôbre proces-ci,ar, inienc10nalinerite o� não; Por' qualQ1Jer referência ',po, ,celeste 'que, "segundo, se ,t�' _cLue'j]cou Cjuit'to l'eSSe fêl'p em bases chilenj)E, e m Qus,rto minguant�. O rpco 'E\. ,ás 10 hon.ls: Sé'!:nJ!,{t,"n,j sos, equipammtos c pa ..GOntii:Ía nó tçXtp; .�éi<l(io �,.';Tedá'dá q1,lalquer apr€:�entação . ,�nfOl��ll�u,.'fqf avistado, pélo, .lugar pélo espa'ço' apl'oxi- glisas, um ciscQ voadoi'. O rhe'dmer�t(') do Oh,H':' p '-'oa� s-ôbre Atívlc1a ·�c.i; ��t!'fc .. Cl?,S drõr:.s' de dEseInj)e;:l:,o pro-mi 'nó.ta,s introdutõrl.às; .

'

,,'" , , pessoal ,dl;ts', f:OÍ'ças- sediadas' madfÚnei1te de, 20 minutes' comunicado iJiforma:
-

"po dor r;ão identificar1,) foi, ':,"' s'e" Adimin!sh',a,?ã'o E.scolar fi."sié,raJ no cam;"J :18, ('n'7. Só sé.ràó' aceitQl" �s' origin;a.ís :d.atiJ,ografados' ,em ra.s- bases, dó Ohile, :,Arg'en : Acrescentóu que' o (;.1.00 I,a dest.acamento navQI Dece- fctuado pelo rnetr'ú)!'ologjs- ' 'T'écnif'.S de p;:'ochi:j1/Wad0�paço' �ois, papel,ofí<;i'O; obeçlé�andQ'o ,seguinte, .crité- 'tina,;é Im?l-àtel"':ra. Era um' dislaU Dutan,tirar:1 iez fo ,pciori, i1a AntártI;h arber:- ta de ta� destacamem O'r1<,.:, di:Oc'o ',voador ou outro ob- tos em côtes' as qli&.is f.e- tina, foi observarb, a :1 do btervajo dê' obs"rvaçã'J fOi7�L POESJ4 "

,
,
.>

'

'Jeti-vo ,'estranr;u ,i!', vida ter gundó �,e diz,' nat) p(Jqerã(j (�"�r,,nte às 19,40, liO:'::!S,
dez l'0ell1,'<!.S -e tún, máXimo de virite! �' l'tstr2?, Ni�1gl;él;1 ,se atreve ser 'reveladas se'1ão 0entro Uill objeto vcaclor da 8.spec

ele 15 a �O minu_tos, POdC;1-
a': i'eSponder' à . p�rgunta,

'

de pito meses, q-..uínô:J o to sólido, coloração pt'edo� r�o-se tjr�r 'fntcs. P, ,;;soal
, <

Em 'fo::ites :dü MinlstéÍ-io pessoal.' mUitar f61" .,:.l.Ds!·i- mj,nantem�!lLe vnmeEla e
(o 0,(>stacap:l.0p-to llantl li.l�-

, fie ':6:éfe!sa',<, qUe está,' 'em, ruido,' Na base, n90 exis- tárÚco ürcac1as 'lambém'
,

'

't' t
," 'I' ,>

' ,

,verde, no ,1181l1en t,o C0!n to b o
' ,

t ,,' (1con a, '(� 'pe o ,radlO com as t,em ,prqfisstOl1ài::;, que reve- o, ser:V.li na.. arue' o mes

b\ases'" 111'J'11't
'

,
'

1" '" t '"" -' nalidades <"d118 rela::;, a:õuis mo dia, o obié\o �".1 f,IllE'S-,G "," 'ar.€;s: :q'l,1e,man- "em "o os (."1 cúres, _,

te'lU o eh'l' .�" ..

"p'
'

, 'd··
"

..

, l'erc1ci.l, b-ra',lC0:3 r alaran- tão, S1,;3S" jnfOrí{l�,;: )�, .s" - _' __ ,__,_,_�:" -: .. _:," ,

1 e na .feg�ao" po- ,OSSQ _lzel! qu� nao era .. «

13:'i' se limitaram q. dizer uma' estrêla" porqu<) tinha jadas, Foi l'f'g:;;t;'ado �eu· lif'ntam QU,: "0 Q�JE't6
-

se

,que' é' a:. segunda vez 'nos movimento 'muitO l'úpido e
ceslocamento €ln (Ul'eçao, ?fa'Stou po'r fim elJl di;2-

ultimas 18 dias que' tal ob- 'constante, Quanto a ser geral leste, :ügUl1S m'lmen- cão ger�,I-' norocsl ..� e r" nma

jeto é observadc "E', teme uma nave, aérea': de COl1S-'
' tos mudando' i.J'l.ra o l)est�, altur:a' de 300, si:hrc o hOl:: Vende-se" Ácab'lmento esmeradt;', construção recent�

, rário 'dizer, que' tõdos ,vimos trução krFes'tre , t::l.mbém
a uma altFll,de t� '0"0 �ci "zQrte, d;stância f;R :eu�:l'la ótima loc.,alizHe,il.o em 1)3,iri'O" resjdfmcial. Contém '3I qual

um, disco voa,dor, dêstes, da nãb 'a'cho possIve!. . .Persen- ma do horlz,.rmc, 11;mu. dis no momento �;e 10 D 13 tos, 2 b�Hlll(il'os, 2 sala�, gal'8.gcm, 4'111)la cosinha, lavan

\ciência de ficção" -:- de- ço � Fôrça, L\él'ê::l � meus
tãncia aproximada 'de 10 km.", " deria 'com j'lJ'rHm de inverno e d€1�nc1ências ele emprega

'I" M-
-

b
'

h �. a 15 km. Infol:111v,-S� Bôere
_

da, Aeeita,se "rv;r conta nropried;,,'çJ;c' ele menor valor,,c arou ano' 1a n ,Barre- con �imen .. (�s ,d.� apare- . " ,...y •

ra,' cQ,manda:q.te ela báse, a-' lhos, construído:; P2'1O ho.'
a ausência de, ;:)!ln; '" �·f.'Í'i- ..-'_'_,,_ ,TZ'3t<lr com o sr. Sidney a Rua Pel'nanclo Machado,

'érea, ;.Je 'Pec(ro A_"o"ul'r'l'e, Ce'r -

'

n' :! ficou-se no tl'�Ú�çllr'50. de ,

'

l.ei andar.
'

I
�'

'

\j. mem nao c ,egam ,·a llaca

�
Jd'

,

, ,

suas ev-olllc'5cs, variani e-s,, a� Entrevistado; fl-trav'és" de' s<)m::Jhante por .':mas f:,1' '

.
,

'de velücidade-, 'ao\'shil f'CO�110,: \1'- .e:
__,-----

"

,dçis -equipament-C's de con1U mas, velo,cidade, maneja no .- � • •,
"

..

'de o fato de ter:;;, ":rn1anécirlo ' ',- em <ii 1.1:1:' J
,

'

"

nic�ções do Ministério ar., etc"." "

De{es,aL'a'Cr�scentou: "En- estacionário: P),!', mO'!'[J,en--'
- �I

'

•
, .� �. 'VE'N"�JF �" TIiE[Q�fE' .

"

• t

�o
.

t ". torm:mollMf QU�IOUR 1Jt_ ,'" IJ J 1 .t: '. I'!tretaúto, :foi algo de ' reaJ Explicou Q"P o, COT'p'O C8,- 0<; ,no �E�pa,:o.", ' -o Je ,0 .'�!)l' , '-,l' '. .;-": •• �", .. .":;Il",(HHr.�,,,�::. ";.<� J>""';-" "'�tf�;;
-

=�"'-;': '!",;-J,�, -:":<.'. ,

um .objeto :que, �e deslqcava leste fOôrâ �7ih1 ,iurhj�1;t a *�onh�c.'€l" ,1:
�, '��1��:' >�'� r,�; , �lIlA; il�'J '

" tnI0rli1���'·t��t �ôjj;*�. ���,�, 12 horaf; cc'

a uma veloçidade assombro noite, ,COm céu U,Ul=<), mas meteorológicêls' para à, zo- Emília,' , ,

'sa" fazia 'evoluções� 'expeàia escuro no lad.b em que ile
uma: luz -azul esverdeada e destacava aquele. .ral1n a

causava inte:rferênc{a nos inda disse que ')S eleDlen
,apa.rerhos eletromagnéticüs tos de duas bases da Argim
,d") um base a-r-gentina que' tina e In'glaten''1 cqmunf
fi.ca em frente da l1qssa' nu caram depois ter, avistado
mE', ilhota vizinha", '

o objeto, Ael'2���n;Cll que
o pessoal d'i óasil h!'gE'nti
na das Qrcadas explicara
que no, momento em que
apaI'eceu o çor,po celeste,
os apareihos eletromagné
ticos sofreram �el �a inter

ferência anormal' jahn ter

nosso país, dueles; das 10 às 12 I1s, S8'

mlnáríos sôbre F'ormaçà«
',e Aperteíccnmento ll'� Pro

fessores" Planejamen l 8 €-

econôrrncc-Jlnauceiro da

professôres, di,€tnle�, admí
nístradores, téC:lÍ.eü6 e em

" presáríos para, tratar de re

'lev!:l.lltcs questões ligadas
ao .ncsso ensino técnico cl e
'comércio e :::dmiilistração,

" CLASSES
O Ensino

Instruções pará a concessão dos prê..mios (+ ),

1. Objetivanco estimular' os autores càtwrinellses,' a
Reitoria da U.S.C" através do Depa�tamento. de" Edu

'éâ?ào e Cultura,. institui' para ,distribuIção em 1965, dez
premies, correspondendo aos 'gêneros '

POESIA, CONTt),'
NOVELl\, TEATRO E ENSAIO'

2. A Cada gênero c9rresp�ndem' dois prêmios, a se
rem oferecidos ao llri1neiro, e segundo colocados 'sendo
as impQrtâ:nél.as ,d-e c-s 200,000,00' e' CrS lOO:JOO,OO, res
pectívamcate;

EMPRESAS
CU1Cornsrclai

voem se afirmando, por sua

estrutura. pedagogíca oble
Uva e rHS'::!r:ré''''; corno um

L10s PO�11.03 artes do pano-

n u-

tên1.i �!10
'

de "

ernprôsa e PrOnlC:,.'8,L c Prcruerci i s em (:"11))'\(;:<" "

ticias mas que ,,;;.)ll�2m H,�

cperacões reais da vida
comercial. Essa técnica, a

dotada desde 1-955, a firmou

o .certame, 'J:lal'�:::ào para
Caxanibu, sIe 25 a 31 de ju

<

lho será pI'€3ti.giado pela'
presença :de per.sonalida-:'
de::;' ele' nossa elite cultural

paganda ; mE'M1.3 .. ret'ondas
sôbre metologia do 1:11,,]no,

das discip linus récntcas do

curso comercial: das 14 2.�

rama cu.tura! ce atua.ida-
de brasileira. 1.J crescení e
núrne.r.i :çl2 E.oh'C;f,ntes ·'latO

cada anos procura seus (li
ferl')n'cs ' (",r' lO; atesta, a'

A objetívídade dos cursos
se, através de, seus cxccleu

tes, resultados e é ccnsi-
que não despreza a ímpcr
tâneía da fr;;::naqâo educa- 16 1',5 .. Cnnfcr�'n�:i.�; e da."

16 às 18 11S. o S,c:ninár'iu
central sõure SiS�êm:t dE

lE!'.'::.ino F'unciOJ:JiÜ ou de

derada por multes crtuca-
dores corno a rna íor c·•xperl

.61ú:10. pedawóglca
'

ic.;. r:':'tJ:;':;t
da' no país, Ch\sses-Emprems e as n18-

;{!1.s-rt'l·loncla,<:j s0bl"! discipli
l1�tS de cultul'á. :;�nli, E..:

t ..·�o pr.og'rnrnadas v�'ss.)f.::; l'lr'

tnr�'8.S com demo:",:rl.'ae6�

PROGRAMA' DO cm';,-

pr,s,tlr'as sôbl'e novo; �E'CU

S0S 'ele com llnicJJ,à o, 'mó' l

au.'io-vlsiuals sôbl'e, esqn�

tabHi.dade,

.
- ..� --- -�

--""7"----.--------
---------. -.�--

Un' 111, o ,doe
7,2. CONTO:
Tem,a livre. Nún1er.o. de págl.uàs à critéri�' do autor.

,

7,3. li{OVELA.:
" '", '

,Tema livre, Cinquenta páginas no,' lnll1111'lO,

7.4. TEATItO: '

,'\ ,,'
"

"

'l'em� Úvre, N�'m1:ero' de páginas ia critéJ,iio do auto!
7 5. ENSAIO:' .; ,

_

'n;;verá a,Únglr ,um mínimo'ge ,lO p��<j' e um 1118.
�"de cinqut:nta. Obrigatóri!:l-1:nente veFQaci Sôhr.e "A
IJNIVERSlDADE D� .$Al\'TA CA'I,'AitINA"., te'D'do' o' .àutor
a libeirdade de apÍ'�entar qualquer ·,ponto ' 4� ,vista; SGb
os mais' 'Variados 'aspectos;,' '

'

"

,

'

"

"

'-�, A, concess�o dos: i)]:'êmies', será, feita por: deCisão
das Comjssõeos Julg:idol'as. A oada gê�lero iotiesponcte.z:t
llrp.a comissão, Os rnel1,'1;>1'os q\ie as 'C0111poriO, cPnfor\J�f
o ;ctit�"io a ;:;e1' adotado, "erão àesi�riados ,pelQ l\t�,guífl"
co Reitor ou J)elO' lliretór 40 Dcpto, de. Educação e C111�
tum;, "

,
.

" "

"

,

9. 0$ ]10mes doo membro,s 'das �Ó'miSsões, sel'ão
anuneiadoo tlintá dJas àntes. elo 'ence-rramento' dçrs' ins-
crições;

"
,

lQ, As comiSsões' JUlgitdoras poderão} decidi! que a

nenhum dos correntes ,o prêmio, seja conferido; ,'sendo
suas decisões irrecOlITÍveis ;

11. Â identificação dos autores preml�d6s será' fei

� após_ o julgamento;
'12. Os prêmiOS �erão entregues em solenidade es

pedal,' em data a ser posteriormente marcada;
13, o Ato de inscri!}ão i,mpllca na aceitação tácita

das presp.ntes 'instrUções,
F'lorianópolis, julho de 1965,

ChacarêLem Coqueiros
Vende-se 'Ófim!l: c,J:l.Hcara com IW\Ç.l'lifir:a wsidê'ncia en

CoqueiJ'GS com ee.rqa 'aproximRdnmel1bl dr 50 mil metro�

qU:'1d!'ac1os" 'Tràtar no lócl)J (C-o;n �� Sl'fl. Vva, '/(;í'\o Assis,

Magnifica' _�esidência

,

,

"Maravilhas da Técnica e da CuItura'
(Continuação)' meiro contacto com Lon

d,res. Dfa seguinte, p�la
manhã, constava do' pro
grama em SIGTSWING pe
la cidade, de ônibus, jun
tamente com o pessoal do
Instituto, As 9,30 da ma

nhã ja nos encontravamos
em pleno ônibus, iniciando
êste progr'âm'a, com auxí
lio de um guia, para uma

visão global de Londres.
PaSSamos a manhã tôda

correndo todos aqueles 'lu
gares espetaculares ,de Lon

dres, apesar de muito ligei
ro, m'as dando uma idéia
do que tínhamos para visi'
tal' 'posterionnente, sendo
quase que êste o objetivo
do SIGHTSEEING visita a

1ugates de in teresse) .

E isto é verdade, tanto

que nos dias s'eguintes,
com o que vimos nêste pas
iSeio, pudemos de metro;
vOltar' a todos os lugares
e vêlos bem de perto. A

tarde tivemos livre, apro
veit'ando, eu e Betinha, pa
ra escrever um pouco, de

vido ao frio, intenso que fa

zia. Jantamos à noite 110

hotel. Segunda feira, dia

22 de ma,rço, tivemos, pela
manhã, .o nosso pl'lmeiro
contacto com a indústria
inglesa, sendo que nest�
dia era-nos oferEcido um

COCKTAIL na Babock &
wilcox L:mitada, com uma

eXPQSi0ão de todos, ,q� pro
,r1utos dêles e com a proje
ção de um fllme sôbre ::,t

montagem e fabri.cac3.o, fei
tà por êles de uma das

ma�.o1"els centrais nuclea,
res do mundo, na Inglater
ra. Pes�oal muito distinto
o que nos recebeu, haven-
'do entre êles vá/rios enge-,
nheiros que fal�in o porta
guês, 'devido aos trabalhos
executados por éles; aí 11a
..,.n .... � ..�1r .1" 'O�8>:il. Pude-
mos ver muita coisa. sô)JJ'e
Cf: t-',,"ras iór'nlC:.'.1s, pulveri

S, Se carv'ão, regene
aS' de calor, Ílrocado

de c\llbr, s'e�qo que ('I,

bel' o tremul'ar de algo v ...

de e amarelo, danclo-�10s a

que mais me impressionou
foi o projeto de uma. cal
deira nuclear, para instala

.

ção em usinas nucleares

,Jahn , .com voz' firme

poré:m um tant.o 'agitada
por evidente emoção, fez

_um relato aos 'jornalistas
-, 1;lma distã:neia - de 3,500

km::, "ETa de, _côr verJll,elha

PÉIUCLES LUIZ DE. MEDEIROS PRA,DE

DIRETOR'

DElpto, de Educação .e Cultura

'!A
,9-7-65

,
?1_, ----'--.....,--___;;,.,__

XXXIII impressão e o pr€ssentimeCl
to, já do q'uç poderia '3er

E exatamente, era a nossa

ver_'e e ámarela bandeira,
á tremul'ar intrépida 110

que coméÇam agora a sur
,

gir peJo mundo,
Falaram-me que' a �ab

cock do Brasil est.á com ta

Foi um engano. Aqui em

Londres vimos cousas de
e.starreCér, A mocidade, 11-amarelada, variando, parra

o ver4e, paTa. o amarelo e

'p,atà' o 1l1'aranjado, E�tvq,
a pouca distància, num ân
gula de, 450, fI., 'respeito �e

nós, no extrem,) l10rte cta

ilha, para' depoi� se deslo
'cal' ,num curS8' em zi?uc
zague, Numa de �L'as eyü-

minou dizendo: "�7esse pon
qui, inVErte os papéis com'to, inclusive , se teve mai- �

,

01' certeza de se tratar de', pletamente - todos os h3-

m,ens, (na sua maiDr2a,objeto estl�ando e sólido".•
usam cabeios bastante com

mastro, ladeada pela ban

deira inglesa. em homena

gem à nossa visita daquele
dia,
Emociona ver: presencia:

um qu1adl'o dêstes: - dc�

pois de vermos uma infini

dade de bandeiras, tôdas
nã.o' muito bonitas, depar.l
lnos conl a nossa, a treme'

lar" tô(ia aberta ao vente,
em nosSa, homenagem, aill

cla� sentimos e nos, conven
cemos de que a nossa é 8

mais bela, ele 'que a noss:
sobrepuja tôdas as outras

•

Logo na chegada à f�
brica, ofereceram-nos u;

café, com biscoitos, havel
. do uma preleção do diret

geral acerca d::,t utilida,
'da empresa, Pela, mani"

toda passamos visitando

parte da fabricação de ge
radorres e motores, não- d

muito grande porte, venr,

depois a' fabricação de '

tores· Diesel, para, firo

mente, visitarmos a p�
de materiais para incéI'

que é a espeeialidade, E

;patente dêles, Assim, Ê
fazem extintores de inr

dios,
.

individuais, ou p8,

instalações industriais L

bricam portas contra ine

dios, e o mais inte'ressa'

que achei foi a constrl'
de um pequeno dispos
que êles chamam sprir
destinado às constru
em geral e às índúst,r
os quais [icam espalhar
pdos tetos, pelas estnl'

l'as, com canalizações r
lírlas e que" pe1a elev
ele telllp,era tura, exp],'
e dia passagem ae, i')l

água das c;\naliz::H:'):
dl�l1do ràpii1aJW'lic',
auxilio disto, f\., agar� <

,

chamas ,de ,CTt. iil('Ó'::(�<�'
",c.qiltlnuR') .

das as suas usinas comple ..

tamente e - mode,rnamente

equipadas, porém tôc!as pa
radrus. \Sem emprcgadtos,

por falta de mercado ,con

srunidor. Esperam, no Zutu
ro reiniciar seus trabalhos
'aí.

PENSE BEM 'E VOTE BEM: IVO pridos e muitos, até com

cabelos ondula.dos, a1mix0
dos ombros, dando a ni
tioa imprei'são de que to
dos vão, com � freq11ência,
aos muitos cabeleireiros

que existem em LOüdl'-"s,
S6 o que se vê pelas ruas

são levas e mais levds des
ses tipos que nos causam

certa tri�teza e repu�nâ'-1-
cia, dando a impressão de

que os pobres coitados são
p'aranõicos ou dementes,

I \ As vestih1entas, estas
� complfetamente apertadas

I
e muitas vezes sujas, fa
�em daquelas criatura.s fi

i'iJ
guras ridículas e bastante

It, amesquinhadas. A rapazia
... ;

da anda pelas rqas aos ber
ros, C'olJl copos de 'chopp
às mãos, tomando e fazen
do a maior balbúria. Não

'esperava encontrar isto
na Inglaterra - eis por
que todo o meu' espanto,
A vida, à- noite, aqui, é tam

bém, muita movimentada
apesar do frio que ainda
faz na Inglaterra Nossa
volta ao hotel fizemo-la
por meio do metro , dêste

impr,essionante metrp de,
Londres, o mais conf1.l,so

que já vi, com suas esca

Chl>; 'folantfS monumentais

JleU)s e11l0nnes elevadores,
que chegam até a cansar

mêdo, O sistema de nos di

rigirmos nêle é muito mais

r,'Jmplicado que em outro
qualquer, lugar. E11fim, nês
t.e primeiro conracto, 8,11e-

s"-r das rJjfi:'lJl�l!J."�'s e õas

(','.1'es, purlemos 11' de Pica

di.lly à Glaucest{!r, ond€ fi
'cava nosso hotel, finalinn,
do desta' f6'n'úa 'PQsso pr!

MARINNHA ARGENTINA
CONFIRMA OBSER,VAÇÃO

BUENOS AIRES - () mi

A tarde às 1'5 horas,
partimos para Manchester
onde fica'ríamos apenas o

dia 23, para uma visita 'às
ins�alações da Mether &
Platt LÍ�tada, indústria

que possui. também, ,instala
ções no Brasil. Após 4 ho
ras de viagem, cl'legavamos
a Manchester, ficando hos

ped'ado� no Hotel Jl1'0wkli
field, local�ado num pon
to espetacular; rodeado de

bosques em toda a sua vol
ta, Lá jantamos, indo após
dormir, para descanso des

�a viagem que, acabávamos
de fazer, Pela manhã do
dia 23, encostava à porta
do hotel um ônibus da Mo
ther & Platt com a finali
dade de levar-nos às suas

installações, Af) 9,�9 horas
saírnós do hotel, acompa
nhadQ;>, j4, por llm r,epre
sent9,l1te da co�npanhia, Lo
go !L cqegada ao �ocal da

fábrica, granefe' surp>r.ez8.
tivemos - à frente d'a fá

brica, muna beLeza espeta
cular, existe uma área e

norme, onde se situa um

vasto jardim, todo prog-r!l
maçilo, exist.indo ,aí, o local
das bande<1ras, com dois gi
p:antescos masllros, destl'1a
das a solepidades que por
ventura OC01'1':1m na fábri
ca, Pois bem - que e1110-

ç,ã'l) cl1onne, e quanta 'ví

bração, se a,P9ger.ou de to
dos nós,' quando, ao lbnge'
aiI).OO; e(Úl!eç��OS a, perce:

---------'-------� ...�--..

vermeíha

.

laranja

UM PRODUTO DA

(IA� WETZEL INDUSTRIAL
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I M P O'H T'�"., �

o DESCONTO DE 20 �
VERIFICADO NA TABE

-

LA AO LADO É VA.LI
"'l"

no SQ�mNTE PARA O

PF�IODO DESTA CAM�

PAID{,A.,
AJ:dS .o ENC�RRAMEN-,
TO DA MESMA, VOLTA

'�MOS A SEGUIR NOS
,

-

s'l TA'BEL:! NORMAL.
'

','

Gerente de Vendas

, ,

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

I,

\
..

_:. :_

'. '

'..t�..

'

..�,,�

. \

26.00o

'I

,:"o( "

�.\ . -; '1, J:'

�\ �L

Si·tu cão E(onômlc:a
.,1.

Continua se·r Agrava.ndo ...�
..

f

J .

ATENTADO A' BOr10/\
P;J1 rI prAro,,.1."', tr H, HU .

CIHC:1CO..�- Uma bomba explod-u.on-
1
'..

l 1
ern nas praXHnr(1.<l(I'.:'S,HÜ um templo de m>J:,.ü·

· nariu desta cidade, causando danos supar.o-"
l;C'�' (�, :,:00 m'I r1óhrl'cs. informou ontem a poli-

• I ,_" ••
'

· e :.l,. <)('Y !'S('('D,i .:m/lo 'gnorar inteiramente ; ,�:

rl:':z0f� dI) atentado. ;\ explosão lançou des-
\ " .

',1 'I v • , • .1 -' "I'

�l'OP{!S a �utunl (-:{) v'ige:�nnn ;_:nJf;'U� elo 'IJ-'rcoiJo
1 ,

_ I l' I ' I'"O1We e:",no I{)c..:a lZatt.as a CU!llllun na {te Ei?1�:H-
·

"Ü� Ecmpcr. o Opera House i!J H.In t.eatro,

......... ___"..,.-_.. --- -�- ,--- -""':"'.�_ ..... ,_--",_,--,_,":_-_ .. -

De Gdl(!e Decide CorrHnuar o
f BOfCo-re {�o M'�rca,do ÇOJllUrn

P ..\Jus. _-"._ O�Prcsm�ntc'i(là, Frâuça G(�·,
neral ('Ilmoles de G�iüHc, decidiu.' conthm:l,t (}

hoicot-ereontra o Mercado Cü:niwll EUl'Dll'}U,
\1·..... j"I' 1\1'

.

t J' I fJ- i.am 1 t�yr(ahe,
'

1T. mIS 1'0 o.e 11 or.ma

ções', düdarou que êsse é o :r,esultado
.

básll:o
da, rcunhio l'otineu�a que o Gabinete r�aÜzcu'
na quul'ta-fcil'<1.

.

.

.

P�yJ'en (e m:r{.!sccntou quO', Q Gabhú::te
fxantinuu a situa�t50 :u(ual, um3',sénlana de ..

'r) '. •

.
péS:JfQ",' :1" . u�i�hj!J.Lcaç,�,e&' sôhre fjnéJ;ú,,-:ia

.

fHCnÚ) (1+ ,; nT�t"\il/Hl"l �"f"'" ' {.,;', \:.: di:- ;';"
.

í.L j' .". '.;
. "'."1.,,., '., ,li, ,�,:,.11,.t ;,::CU,..d, .•.l.li

Ü'.f l\h;:rcü,dú

�

BOOO'b\', Colômbia �I ::--;6h:1�1d�8.; unindo-se, '1 "de-

l1"1t1:1 CO:'1.l1S;3t1C, de alto ni- miesúo elo Iídcr sindical

vsl nem ada pelo p residen- Túlio Cuevas, da Uniâo de

te Gu.iiln':llo 1.':0:1 Va:en

ca P�XQ buscar uma �oh�-·
ç,.2io :)[11"0.' CS pro:..ilernas eC-Q

i.ómlcos e18. nacào .aparen
temente S(� cles,i.:.:.tegl'·ou. 110-
je' ElO SUL':;: r urna" .tôJ(.f.d

(;.:�c�6rd�.a, 1\
.. ccru.ssâo, quP

i ··{·lu�8., 0,3 �J·'i'�'c5I>a.·�s d:r:i-'-

g��pt�;s -polittcos
fora nomeada

im:)lftntRi;5.o do

do pais e

dcpcís ela
estado ele'

siüo, f.Jl}hrt o propósíto ele

estabelecer t!TI1 a nova po

llt:-:;a. ecor-ómica e obter

po,!c.s cr,jçUtos· cstTangs;-
1'('<:;.

O (l}:.-ca�1=·ic�8.to< liberal ü

pr'·\['ilr::Ô,l1.C·:1. (;HFlt}s IJ(._�ás
HA:,t!:r'). rpl'u:J("Ol,\ 0'11:C:11

,;"1 r..Otll�.SR·�O 0- h�J,ie o fe:� o

')"'>sldO!ll'" (',0 dir,ct0r-\C
cL'SS0: part.ic1o. Dnrlo

Jcontra·-s�. semíparalízado
.

pelo reohamen to parcial C::,

Ingresso 'de matécía-prlma
,

já q·l.H'l a Sur)crint:mdenc:a
nos.

'

" de Comércio Exj;�doi" re-

Também se espera ixí.:'à j eíton .setenta por
'

cento

fins desta semanas á r(l-

núnc.a de p€1<J menos sete
1); irustros, v6}ricR eles 'quá-;,�'
se (,sdjcarào a campanhas

d�s Iicencas ele ;'11')O"!'â'cuo;
.

j ç ...... ..f L..: • ....1, -.c .....
1 �:�...

VfÍ�T.ias 'fábricas a,�'mH'i::t
ram seu fechamento tern
porárto por careneí« de:

material para trabalhar.

Segundo os observau J:::-es

políticos, a, divisão de Par

tido Conservador. cnllgado
COI)] 'O .Líberal dentro CI)

sistema de F:rente Na,.cJon"l
e a. proxímidade U'l3 e�f';-

. eões presídencíaís 3 1 agis,"
latívas, dlunnuírarn a,,:; pos
sIbiHd3,c1c.5 . de urr 8\_'l'rda
para, estabelecer' \:[\\:1. nova.

setores co ase c vadorss, di

rJgidos pB�O ex-presidente
Mariano Osl;JL1Ci e. Aivaro

Gomez, sCF<,1Xam,-Sl; cada

dia. mais, r.d,) obstante os

.estorcos que realizam. �U�

tros dirigentçs _para, con

seguir a. u J .r:j;_{d:�; e l.ae�1í��..r

a -legíslaçao ClU, ,materta

Trabalhadores Cclotnbía-

----_.� ...... ,..__..---y--_:'_..._,,__..._!-. .. ,

\

, .

'

i I '

" .

,

Casa Nova Para o Fes�iva'l Ballet'políttcas 'pura (1.5 '"ele.iç6es
(te deputados 19(·j6, Se'gT)I\- 1.ONDHES (BNSJ - O As baílarinas que dan-

d
\ ,

do a oonstítulção, 0:3" que Lon 011 Festival Ballet, que çarão o' papal de odette-

ocupam postos:' publícbs e, comprctou recentemente
.

a Ç)dil8 Incluem .GaÜna �a:rt1t
il,spirarn a CU1'gCó" "c'8thó� sus segunda excursão peia sova" Irtna Borowska e Lu

nevem renunciar antts ci') Ameríca Latma. terá' casa cette Aldous, todas as,

seis meses, nova na sua prÓ'�ima tem- . quais vísítaram reLentç-
O assunto :çol'-'[:ico corí- patada lor:v.dna. O lo'estí- mente b Brasil, Argemina,

,Úl{ll'aüo corno pomo' que vaI HaU ssrn. fechado e a Chile e' Uruguai. as artis

or;zi110u a deSln�eg�·:.1çft'J C01il1i:iul111ia.'Se :instalará li;) tas cOl1�idüdcs, que se a)'
repercutiu. d'rctnn,e,,(� l�C 'N.e\v Victoria Tbeatre, cj1:,e t':Olarüo no papel de Sieg
ea:.n:.)O cCOn,Ólll,1".o, "o;;"::\�':·:.· P�';'3S01.t por gràndes oUras. �rjod com os bailarIn'üs
nanc)'O uma baixá

'

\ O pai.co foi amllen�ac1o f:\JU' ,John Gl1jpin e Desmánd
clól�;" Igu8JI'r1ellte o ,:?ese!-i':::. " 40 por ce11(0 C u compa-:-' 'Kel1.e:Y, ,111c1ueúl. Bruce ,

"olvimehto illdl:strial . 8!.i- '{rhia' podet1ú agora ünCCJJ,ar Mark::;, de NqYR Iprqüe, c

'com o n:i;ixln.l0. confc:ú:to o Karl !\'1\1311, de Viena, ;

......... -

Companhia Ca1arinense de
,

"

fOrca,a-Luz "!

. .

:\.Ssembléia Geral E:xtraordillária
(.,"ONVOCAÇAO

'. f."ié.I1J11· cuÍlvocados os senhore�. acionistas da Con1};l81
nl}i<f Gatarfuense de 'Fôrça' � Luz, para a Assembléia,. de
nu Ex,hao'rdl.nária: a realizar·se em Lages. à rua C0rr�1.a ,

PintP ,h.o Q<j às 10M ll�r$.S do dia 14 de julho de 1.965. ps,..

�.i. ,t:omarein" �(:)!.1hf-"Cimento dos atos relativos à incorpó

},;�O ci-'l: SdcieÍlade, à Centrais E!é�rkas de Santa ,Cata-
:-:h:i.l:l. f;!. Ai- :-',CELESC - e deliberarem na forma do § 3.0,
dQ, p_rt. 152 do decreto lei 2.627. de 1940, e tratarem de

�1;1tros aSi"untos de interêsse dos acionistas.
.

.

i �ges. 2 eLe Julho de 1,965.
(as.) SEEGIO RAMOS - Diretor Presidente

.

,

HEM! OOULART - Diretor Gerente 8-7

---�._---- ---�---- -- .;---�--....
"Lago d.os Cisl1c3".

. Produçâo\de t\ço Britânica �o r ;.

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

" NUVAS VEltSÕES D{) !I'URBO - HÉLIC�.
P�r;meiro 1 rirnestre do :Ano'

.

�:. " lLERALD
LONDP-1i:8 nJNS� - A

pl"odl!�5.o d.o n.ç·o ria Gr.ã-·
Bretal1n.a em maio Ú':til!lO
atii'g;Ú'''-{t 536,3CO tonelada�'

/ ,

per S°I;>'1 ",'-1 CO']l 11"} 'all-

m lltc' (;�' �' nol' (:eí;to ':ili
1"('jf' ç:-"J fi. idêl� t:co período
.dt-: :u;leC�,<

giu a 4,390.000 tou,eJadas, D

Cj\lc rei)Tetl\OnLa ÜÚl fêcôr-;
de aJ)scluto.

'

Feitos os R;ust,eS de .tcm,
pera/a:, y,'rlfica-se que o

CO"b':,rno foi ,sup0rlol' em

l\':'s� pJl' c;�'nW au recorde
U;"l T:Cr', 'at:ngl\l<lu uó _pc
i.'�odo ete outul)(�o, 'O.• c1ç'iit:.l�l,""
bii) ç) �� fUQá-. (f ,ó�li)Crl( --

,,'

'lJ,
�'.'

... '.. . .:

For C.CTltQ' t:�Q

LONDRES (BNS) �'Duas novas ver
sões 110 turbo-hélice Haridley Page Ilerald,
anluns co.n 'PIaior' capacidade a,e passagci,�os ,

'C: (�al'ga,· acabam: de,ser ffimncindas nesb,l Ca.. ,-;

lúla1.
.

�.

.

O;-j

------

IVO: 'Prioridade aD Rrub��ma
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l1li ONTEiVI uo ;Que'!'ência .

IP Pal}lCe Hot41.: é.1niióçavam o,
"

" .

Sr. e Sra. pr� .'. ,Guilhe�.e
• ' Renaux (4Jina). e 'o Di,. In-.

go Renau�;.
.,

I ..•
•
,
•
•

•
-- .
•
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,
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UM j)r()blenu� muito isé..

rio na "Ii:hacrap", é o ímo-.
hilíárío. tig preços dos alu
f;uei� ::.:.1ip. �naj� caros do
que Sií.O ,P.�u.:6 e Rio de Ja
neíro, Ii: tf; assunto vou co

mentar .eom detalhes' opor-
. tunsmenta

F,<:;TA' ?'narcado' 'para .

o

próximo cti'f:>' 17,. a abertura
da ['(-,ira "d'kr, Toalhas, em
benefício <:4t, .fl.PAEF. As
barracas .' serão

.

armadas
em fren�e· da Catedral Me
tropolítana. Cclaboracão da
-Cúmara Júnior' de Fpolis.'

:"

'7 -rx�
_ r-

/' ....

o SANTÀÓ4,T.AmNA 00-

untry Clupe,. progmmóu
para o "d'a: 31 de dezemllro
'0 Baile de inauglÍmção do.
sua Séde, c('n�, à RIÉ:weillon.
�o dia tres de setembro
próximo 'no, Querênc�â: Pa
laee Hotel", p.l:omoverá .sua

, primeira festa. en':\l, . "blacli:-
.

"�,o

tie".
" ,

-'-X-,
:' I

�,

FAZEM p�tte do Q_uadro
Social do". Santâcatsuina
Countcy Club, o Dr. Fúlvlo
.!,uiz -Vieira Desembargad"lr
l"ernando Bastos e Dr.'Wil·
son Abraham.

_..:;��,AJ!1RÁl\'r {ioje pára Sã(>
Paulo, 'o ,Sr. e Sra..Hilário
,$i1:vestre ('Farezinha) e' fi
lh::>s Maria Perpétua e Ana

Luzia.

-x-

EM Itaja! na Sociedadé

Guaraní, no prÓximo dia

17, será lealizado uma

movimentada festa, deno

'minada Turbilhão de
.

Sucessos, num"!. promo�ão
do cronista social Seb'lS

Üão Reis. Na ocasião se-�
apresentado o "shaw" "Noi

te da-s CLl1dire'as". com o

Cronista SocIal Celso Pam·

plona.

-x-

VAMOS iniciar com a

promoção. das garot"!.s R(�

cL:'\r de' 1965 - O continen·

te terá. duas representantes,
uma. loíra e uma morena -

Sér�io eleitac; l1G Clube "6

de JaneIro".

-x-

·'FALANDo. em Garot�s

Rada'r - Laraine Erig, é'a

Garota 'Radar Loira da

"Ilh"cRu." A morena se�á

escolhida no próximo mês.

-x-

Há 'poucos dias, o Jor

nalista M'3.urício Xavier, Di

retor dos DiárIos Associa
elos em S. C ... co,.,.,entou ql,1e '

Miss S. C.

'.
,
.,
,
.I!
•
,
,
If
l1li .:» qüe' quero ' salientar
111'. pê�'.ijlme 'e' sua �otogr�- '. En�aios' "d' '0." '(\;�t;ca ll'ie' ra' rl"a '

f. ·ii�. e ep.q,uÍ\drameritbs óti- .,'.:J' ." I, '.

'

, 1í'-.,.� li � ,

.' , '.' '.
r

iii' niÔS 'das cenas. ... Ar,;.:a!t1o S� :����o'. . com o au,(Úl1o ÜêSs.e� d.o�s

:' ; Qutró ponto de destaqú� , ,f>i,
,

.. i:'
; . '

.

'- i heróIs da; reabilità.J;áo !ísi:
, .-

jij fqmm,os "flashes
"

l:>�cks" "NOS. .,PODEREM6S VF..U ca, trar..sformado num' ho

• Ql�mado.s Com o' .presentê ÇER"�· gé _Henri.' V.scardl íuem de 1 �etro e setsntJa�'

Ylsab.de dá.r áo· rilme uma· J'or.,' é·o último livro . que 8.1 começa a histór.i.a ·de tô
... t�ama m;-is eomp1iç�da:

.

.mê' veiÇ> das Ediçoos Melh,) éa a sua, ,vida eznPtee.dde
e .

I'i /t%tTn· ponto 'que . quero. rament01!. CÍlegou.,.me "às dora é càridos'a. ·O.'ct-rJ Ya-
.,

'Mfl 'sa��e���h á�iiI;, é 'que esta· ma,os. no moment.o em q!:lfl nover ':nÇ1aa qwi receOê

"I\." . �1.. a���o. para breve o� SUSp�ilf:O a compil�:ç!1q·;';���;.: pLr seu: t:mpalho; d.i�e-Ihe
.',

•

_!' ,: •• -:.-;;;, ;:;
.

.

algum tell11?o, ,;f::fl'S.. .l;nl,�ii}v-�. 'porém.,
-

/'Han� (era assim
',j ... l1li'" ;,;;;_�,................

"., ....;;. dr.· série:/'�.. i��i1nas,,:::,li�"I·.qUe o�:�.·-ah1a',am), .talvez"

"r",,' r·,· = '.(� (. '!'�. �
'. "'fJ.·'l t ,;_, .\. '

. '.

.
" �écru.�.",�,; iàll;,1:Ç.ql�ut.M·,. f>!I., : ,alguni'���'yocê tenha opor:".�

." ." ·.C,':··f•.··N'·E·M A., .....
·

,.c'.'ttf·��iil}l,t".. e.��tin��7�o��;\t,tui1!ciâdê.::{ie,a.Juc..ar os ou
.

• .

;
, � ,,/,�" . ;�.C li'

y' ,

'��r.ijf'���)HroS. ,-E;�lS't.q :'e' só o que de· .'�.\ ",.·.t�, ;.

� " "JO'�' .". .'
..

,

..

l
..:�,·.... n·.o Gov�rlrlri;ru,.:·;,:.",.'t.•..;:.,.,..,,:.�.-...:['À..:,' ·Rr·.:·�,ii;;�,,- I "'� "l�.}"','l"f'�{ii: �',

.

. .'_
.

An.f eil\�.:.ict��:;rt!l",,:_)d V_I I_:',�lw� fii_ y�'u "
,. <;\!/�TE"'·'S';";\O··i-.. �J·j�S·i.6::;:. '.. qliP:!�: ,",.. ..�;�r.J'dr'· u: ""bJitI.a:ç,a0, ·.�epey� ,'. v:1:Searc.ti

"o

" ,""
.

.

M q E ' '�
,

.•
' ;·.}}:�:·�s::·� ':'. :y.: �r·· ':'�:�;;:�;!ifrt:::a&���:::: �iz Olúct:�;' ;�:�:;��::',>T'�>�?' emores s�rê:uas'

_ �o�"
. .

g;açoes. i,n��as' �óbre -Os pois' frequentou curso d'
� -

- em _. pro�lemas éiá viq!j. .em' sua especiaüza,iãó tcn.ando-se
III 'slJ'E ExcELENCI.\ FIroU (lom�kxidaãe psicol'Ó��. perito em tr:"butaçao pa.l'f
_ '. ,: PARA' '.lAN'i'A1t Pol�r e datUogr,af!l.r: 'êsses O' go.vêrn.o. O livro narra

• '�'Sura '�té .14 anos yersos de "C�T�ES" DA
.

na sua Simp!iCi.t1ade ara

d . ás ,.8lI2 os. BEN.EOTuDE" tem sido . a.' matlca, o que foi a vid .

..
,,' :.Ffê.Es�ét; .' ipinhá, maior .otupa�ã.d,. ne�, déSse homem com 'sua au·

It � ..... Pr6:'''Ctu� das 8orop- �, cUaS' _'�!L�óX�llt}t:n�". sê��a de. p.ernas su_prlila
lIIII t��S····i • . '." .

.

'

,��or:� .�� j!U1llO•.C�n��:-
.

por :uma, �oFta.d� fêrr�a ���. 'lti�d: '�erimM;r .,. ·{pi.l .�e. ,tr(f�l,ho. l;l!?Cri,as se to.,.a.r .Útil E de ampLar
,r+�:_II�&!iqn .

, com relà:��p ·.a. 91: . li:essi\S'. :s,$' PO'SSiJl� a�es de tl'aba-
IIIIIÍ '

.

'. '. ;Alalri . :i)elon '. prodU'., õ�S. "p(,léticfls .

da .

éx-:' lho de tÔC.O$. oS hOmens e
.. ': "sinrtey McLl1ine' ttenll1 V'elhi.� 'e �o.ie, -:il}- mulheresque,tivesseln defel !-.Lv.t' ....... �..w.��;> ..u............ \,..;I \.6V .4.... ,,� ""' ... 104 ... ·.;. ....\,; ....v·

.. . ..... ::: - em -;: . .t6$ de. partir pára rlur!:�- . tOs cong�OitQs ou adquiri-',.

ó"
' .... n .

1
,.', ". J. ..�..v:t'v ...,..�, ,lJ"'....... , Q L..,c:.u.u:....�,....u U,Q +�........, ...j,;.d.

_ ItO'IJs, R YCE �",�, 'nópo is, e�amin� o. oont"!u� dos. Duran.t{l sua Pllssa,gem
lIIII :ctnemaScone-Teenicolor.· do dêste.::pr�ci�o; livro, j.)� pel"a, Cr� "Vérmelli-a; onde: _Y9.QJ, "'.l:I.4..u .......u", �.I.J.J. .L. \,rv.... ,,""'''"�....v, a,:) 01,0.)1}
.. 'CebS\ita' áté.· "'1:4 tinos.

.

·ra. ressal4.ar ...l�.,..,aJguns dós.. serviu na segunâa GU'erra
r ,,"V.L@ \hO V 'Ç" C ".I. ti ... "d,

..

!J.l!).:e,;jl \.4U \4':"- () '- "'L"\)J
"

' .

�*!u�,mâ� 1n�.rt.ssanteS 'as Mup.cuál, ,adquiriu' fa.m.a Ce

_ tINE Km pectcis. perito, em reabilitaç�o. Em ué:;"Qõv::,o,.U p. "�vI.4L·O, l.i.a ::'êue �OC1ru c;1 l'Uêj

�. 5 é 8 liso
" A história. de Henry 1949 fot convidado por seu .t H:... �êilit:L:a ,1.<:1:.), nL�"Q Ca.i::'hal, cum d �t;;-• T&ó .

VisCllrdi Jr., vem ddsde 10- amigo' Rusk a part.cipar de

_ .

,

_;_, em _ go na 'apres�n�ação, é uma uma emprêsa denOlU1 ...a ..a gl.Lilll.€.
StlE �t;ELE-..rr.Ti\ 'FICOU história de coragem, dedl- 'fJust One Brenk" (J.Q.B.), . :rARA JANTAR cação e. .p'erl3;veiança. "00.-

. apelias uma .cha'1Ce,. aL'1da,.

,. ,Censura' até 14 anos meça a 10. de maio de ... Em organiza.ão, qUê se pro�
td 1912,. em N.,;.,<:a York, dnd,e punha a consegul>l empre-
IJI "

CINE Roxy êle l'lallceU, tllho de Utl1 gos para mulheres e ·119-
d .barbeiro, inÚgrante itali3.... mens aleij'adDs, muitos dê�p ás 4 e 8 hs. '

d no. !.�m tudo, porém, foi' Irs veteranos ç.a guerra e
tUI 'Marcéllo Màsttoianni tão siPlples, poi:, o pequ,,- esqUEcidos. Daí e que Ha.S-Claudia Cardinale .

no Henry velo ao . mündo ,ce a su� grande luta e o,
- em ..:.....

com dois Cótb,s em .lugar seu. grar_de exemplo. Em8112 dias per,:las;'. .1952 fundou a Abllities
.

(OITO E MEIO) Trata�s�, . portanto.. i;le Inc. que foi um êxito e temCensura àté 18 anos· .

livro, como. djz a empresa sido uma in� ústria piloto
editora, qUe tem. endenço para vár�os paíSES:' Méxi-'
certo: o grande público e, co. França, Indla, Canadá
particularm!!nte, aquele pú Austria,· Nova Zelândia,
blico constitui·o. 4e defei ALmanha e outros, onde
tucsos fís:�, �is, a. histó fábricas idênticas vêm a
ria ''d�ss,- !)Qmem que. nas- . proveItando, a capacidade
céu defeiCUpsó, tornando-se de produção· dos a,leijados
por seu próprio eSforço, em benefício da su.a pró
um elemen�o átivo e utUís pri'a,. situação. na sociedade.

- em -' simo àà sociedade. Infunde Esse livro útil para to-
PAPAI E' UM NUDISTA em ,todos, qpe S2. aChiau'
Censura até 18 .anos .em idênticas Cóndiçôes

. pers�verapça .no. lutar con-

CINE IMPÉRIO tr!)... as insíd:as .dd. d<estir,o

ás 8 l1M�' Íf;S.o p<?rque, ,bem' s�
.

sabe
'Um fUme de FRANCES- _ I?eus ajuda a quem trd.ba

CQ. iWSI 11\a. Seu médico, Dr. RoQ:.rt
Produzido por FRANCo R. Yanover,. disse-lhe. qUe

êRIST.Ar.DI havila iemo1;P., possibilidade
.
O . BANDIDO GIULIANO'- ce fazê-19 usar. pernas a�-
Censura até IIi anos . ��ficiàis, .mas

.

empre�ndêu
q. dificH tarefa 'e, ajudado

,: .. (SÃO .JOSE .. por �m risplqo mas: bi{:
. .)p.ànt�

.

a'rtizão, chama�oCINE RA.TA Geo�ge Doçsch, cons�guju
.. -'- ás B hs. - J.lazer-Uie 'umas en,génhosas
b n.osso mudo tal C�mlO 'pernas de 'aí�ínjo.. ÊsS�

é!
.

, 1i�!llem, '.um' pob�e al�jja(la,
"que t:nh'a' apei,as ·l1m. 1112-

J tro de a.ltura, viu-se d�
1; . . .'

pí),ra eutr6,

I

o GOVERNADOR .: cel�o··.
Ramos,' �à.i

. cola�raf ' ��:.,
as obras, de copstração' �as '.

. resídêncías: doS,' OfÍci�. _do .

. Exército; ll&. l;lháç,aP::·,. cÓs-

!;-'- ,f:,.
..

�
-" .

"

'r
r �

ll'
'

.

ESTA' pi:eViSto.' para ',!l: '

- Edição n.o 4' do jÔl'IDJl··�
dar na Sociedade' 'uizia· ,'�
portagem 'ilustrada' ,cQ:iri
seis tnaneq�ins, loira� é, �
renas, . numa . das praias ;.�
"Ilnacap", com dêsfili·· 'Ae
gala, esporte e .maíô, ;,qu.
tros -trajes e�� rio· p��
ma..' .i: .. ·

J'
.

. 1'"': .. ,,
-. '_'

�x- ,";\'

NEUSA. Z&n�ti, ,c I'-P\f,bllo:.
BR,�atlon� de "R.. 5.", on:

.

tem al�oÇou �o ..Qtier�nC�
com o . j()ve�. lUltôni� -Pip
to,

. resppnsável' :pela OOlW1Á
Teatro!' ele ,R...s:

.
"

, "

,', ,';-:

FL�LA-SE em eleição' do
,"'f'., '

.

_'
_

'
. 1.0

,'-
-

.Preféito da ':'I1hIlcap'.', .

Mi·
'

.

.. i�'1a opinião "à �peit';:·DO,.
veria ser, r'eelef.to d�' uenel'al '

J>a:Ulo Vieira. dá Ro��, ·SUá,
. ;i:d�infstraçãO: �tá:· aem6�
: :tr-a.hdo " Seu El)Sf.orço,· e; Stia" .1\"',. .

,...
_

• t·, . _",

;' Capaeidâ.d.�, nas ·à1ta.s. ' fÚá.
·i �Õ�s.\·

".,.

'q,')" ,;:;
,'o

; .

n� �:plja���:",f,.,
_.' "<" �,. .' ·.ViegáS '. re�'

:,:- .-
. ':��r:�làl'obr�s' de'e�

.
'

.. iêr.àmetÍ�s <-da, ��;.; 'ás,
Ilha e � proxj�id� 4'a
Ponte HercQio"Lui; ;';". ;",: '.

,
.

'!; ", -

... � !r.

,

:. �X'"'7

,:. ::.�. _'

AGbA:kDA�SE. a�M , ... dà'
dó Sehador: À� ��.
que lH'QIIlewq; t�) ',êOnip�
nha pró Ivo SÜvetrn. :':'

.

.;
,

'."

-x- ,'" :"

'.:.',;.

.

AS debutà#�s
.

4b .•��.
tJoze d� AgOsto eJn pt�"
rativos para O" B$.Üé d8 ..� .

la, do. dia qi1atórze do p�.
XÍlno mês.

. l..

-x-

VAMOS AGUARDAR ,'a
/

chegada de Miss santa. ,Ce;.
tari.l1a - Sônia Mà�' de
s. Pinho, que v�ü �2oôt#
,u;uitas novidaClés - dó CÓri,..,
curs� de Miss �rasiL

HOEPCKE .Má.ga'lii1�; que
s�rá itia.uguràdO, dentro ' d�
poucos ',dias '!:Iá riÍ!\.' FeliPe

. '!' .

Sc:qmidt, �fll.· ficando' éO-ll'l
aspecto de uma gtal)flé ,lO
ja

.

qtle
: enfeftárá Ii..'ci4aCi.e.

.$ua pintura clara ittipre&-
sionou bem.

'

-x-

\

...,',�� .. ,.
�f,..-'_ , �. ii"

d
.. -:

:, n
" .

,I .

PAmS -: q goyêmo do

presidente Oharles De
GaulÍe manteve sua'�ca.

. a;bse�Ústa no Mercado co
��� Europeu. cPni�

.

um

panorama de. crescentes di-

,f�cwdQdes:' O, c.he�Q do '$i
xecutívo, reádsou sua' reu-
níão sém�l de gabtnete
e as a��qwides de outrp�·,
cinco p��s do Mércado
Comum: aguardaram algu."U

>

_.!�."
t ,

.'--'-";"�-----
c

'ROt\DA' .

� � '\,. ."
..

H<;lje quero em prímeíro . filme de 'l"ell!.ni e talv'éz
lugar dizer algumas patiL· sua obra Prima "OITO' e'
v-rai sôbre ó filme "O Ban-· ME;IO"'..�

. ,

4.i;dó GiulÍanrton• J:;'- bem lembrar que Fel-
lini é .áutor de' filmes como

p.: ex.: "A ,Doce IVida."· e
"Noites de Sabrína",
E' portanto urna . reco

menda.éãe Para que .se vá
assi�d:lo ,fi Jr .com. um. as
píníto ,pl'cpaÍ1tdó

-

. para ae- '

. sístír : um.à ; obra
.

de, arte,:
�m . ve�deiro filme:'· ..
E' bom s'�Per que Fellini

é :um dos .n�elhores dj.teto
res da !ituaHaade, sendo um I

exemplo para essa mais
nova geraçã9 de cineastas. '

.cINE

. N� é pela valor de sua
estória pois realmente qua
se nãQ õ têm, mas pela Vil-

,

lor técnico.
,'De:vemos entender por
técnica' -cínematográfíca '. 11

feitura do filme' em função
do' '. si�ü:iCad� da opTa, iS
to é; ,,0'U$O da' fotograri,a.,
't�'� móyimento� de cã.rhara,
etc: eril conexão com o sen

tido .

do ,fil�e vlsanri,., nf)"ll

�so .. dar· .esta ce.racterfSt\oa
que' faz' coin· que o cinema

seja . uma. arte única e' bÍe
re�õra de

. profundos' es- '

tUd4f1.
Jorge R€!berto Buchler

-.-�--'---:'-- ----_.- - -_0 --,-_ .. --r - __ '--...--"'�_'�

grandes
medidas no· campo indus-

·BAIRkOS
(Estreito) .

CINE GLÕJ;UA
..

-.8.8 5 .� 3 :.IS. -

Peter 8ellers

Margaret Rutherford'

.

'. 'I'�;�:\ 1*'
��1,�·

_:

_,,' :.

I
•.t\'�- fr :

.
.

. .

.
.

· ind1eid que possa marcar·
·

W1l8· solução ao "impasse"
que. vem durando uma se

mana. 'Mas, após sessão

mi.l\isterill,1 . relativamente
CUT!.a, ,.d\ mínístro de íntor

mações, Alain Peyrefitte,
enfrentou um cêrco de per

gur4ns"de jornalistas re':-e

rentes. .,�. uma declaração
forrPuiad� pelo gabinete na

-se�aná passada. Dísse que
.

a, França. não assistirá a

reuniões do Mercado Co-
mum ..no momento. A Fran

Ç11 .afirma que seus associa
d)s _. Ale'üanha Ocidetal,
Itália, Bélgica, Luxembur

go e. Holanda - não sus

tentaram a promessa de
estabelecer cláusulas' sôbre
financiamento agrícola pa
'ia o'mercado, antes de 30
de Junho; Sem taís dispo,i
ções .. ri p"!.rte do tratado de
PvOma referente à agricul-'
tura não· se pode concreti-
zar.

Foram tomadas

:'08 nós, mestra um exem
plo de fraternidadE huma
na, que e bem ó índice dos
nov.os: e1'as qt'!e se rasgam
para a humar:idade. Eleo
Dor Roosevelt, 'viúva do Pre
'sidentt)" Roos:velt, q{;S Es
tados Unidos, que foI tam

jJé�n um· real;üEtado notá
vel. escreveu uma Introdu
ção para -o livro "e que es-

· t.�os. tratal"ldo, de auteria
<;le. He""ry V:�E.cardi Jr. e

que. a Eqitora· Melhoramen
J.O{l, edit�tlcto, contribui po
(J.�l·q$amer te ma s uma vez

· pará jnce�tivar no var,to
,eampo. dª, literatura" ,tudo.

.'. j .

qne é de pt:,ccdencia ]Oti-
vivs;l e �d� l�i;;:j.dade públ:
Có.•.

.�' !
tria1 40 mereado, mas o

progresso agrícola tem si
do lento. A França, o país
agrícola mais importante
dos seis insiste em que en

tre em vigor de uma vez as

cláusulas agrícolas do con-

"vênío. As autoridades fran
cesas tfm'a.rarn dar ,"!. im

pressão de que seu país- po
derá até suspender. suas re

lações com
..

a organização.
mercantil, A maioria". dJS
observadores acham que a

França, com sua indústria
já 'comprometida no merca

do. não poderá abandonar
inteiramente a união alfan-

degáría,
u sindicato' 'trancês 'de

agricultores está'; manifes
tando crescente - alarmf.\

� ,

quanto ao : "impass" ms
;::onversações:·. dé >Bruxelcs,
Seus representantes ínsítem
em, que sejam reabertas. �
agricultores fránceses esta
vam esperando: maiores
mercados, quánd6 os pro
dutos nocterd. " tT'il'''''''''')'' li
vremente as Lróriteiras. Pa
ra os apaziguar" Peyrefitt6
disse que o gabinete adota
ra urna sér+e " de. medidas
em seu beneficio. mas não
entrou em detalhes.

D K W·_ 196.4
Vende.,.se um Caminho�ete 'D \y.K ano

1964. Tratar Rua Trajano 43 n/ Capital.

.' . .Local' Praça 15
Ho:rai'io. 18,00 às 22,00 horas
peri.Óde: 17/7 a 7/8
:FinaIÍdade.;. Filantrópica
Artigos: Toalhas de rüsto e ban1}o,

jog;ós.
'

.

_ ?re!<o:. De fabricação
Responsavel: . Associação

cepciona1S de Fkrianópolia,
mara Junior.

-

Convi:te: Econqmize e _cçlab..;l'e,
"FEIRA DA TOALHA".,.

:)

'�

,
"

p.anos :

, �,.J

de ,PaiB e Amigos ,dos Ex
com a oolabora�o da Cão.

.

.'

"

:!)mparecendo à

. IÍ '. ;' 17-,f-65

IA I E LlUBc uE fLOl<lANUrUUS.
.õ

..
í'-

.

\�U>,�.lll����:� ;. "���Il
J

.i4.Li ..A ......... ��V.;' 'W �'i:W� ..\t4V �
�.:_ - >.

·1 "

-A:.' ....w k'i. .... w ..... f!tI'bo ,-,,,",�.. ., ........" "".111' ..,"'".�...,. _w "'�1W��'" �.

ORDEM DO.:DIA:
Eleição.do Co�selho Deliberativo.
De contolmidad� com � çlis.p,>sto no art.

34 dos Eitatutos Sociais, dfverá' a mesma re

alizar-se, meia (1/�) hora depo�'s, com a pre
sença de qua1quE;r nÚmCI'0 de sócios .

Floriané:ço1is. 5 dê julho. de 1.965.
3ebastião B. de Albuquerque.

Comodor
'

PROTEJ.·� Slt.·U$'

OLHOS
/: .

� /

use Óculos .. f
.

bem odoptados

otende,nos com exatidôo
sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIAliZADA
MOD�RNO lABORATÓRL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r

.nauta 3
r

(na' s

o

de o' '" duração
, :l 't.e. seseUl 2.-::" J. '"!

hera t ... ·

q
.

o e+uar ma

numa

�T 1"" ." -'a ,..,
l

..

�

....

t_··'�S
fcrraY"�

1 .... s12ro I�-ll"t
•

� ;: r"''SpoY-
sáveís (' r e, -r Def=-

'.

ct::l e
_'"

. ) tq.v :-:stir-
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Nic�·'l·' _ "OU vice-
r-res; ',-t' ,'", vv·s�o Ae'o

f II n fi. 'r. '-'." r"'�: e
� 'n'�'a a

'"l -'.",� niJ0r

tur-ír' ê r' , ?·t al�alha rem
em r (1" o_o

S �1, "'''Cú'1tro
roo p.c: o r>

r: '
yll:. u':"'\

VlO

rl':;s' _ de-"G.eD"·V'l'· ,._.

t:= ma=nbra õe eneo-itrc",

ooopar,: 'najor da F') -ca
I\.éi"ea, e rOfrad, tenmte
da Marfr r-a, devem COTne

"ar a v:ac'cm pelo espaço
a part;i 'do 1 ia mêll vín-
10:lrO Um paaue: e el: trô
':' ico seiS. - tra+sportarlo nu

.ma s'ó'f'i;áo destinada f1. e

,-!uipanoerto" ria base do
veículo eS',')acial "Ge:nir-i

Durante a segun+a órbí
ta, umá� d!.La� horas após o

s:1 URrá e-n principio nu

Ma órbita um pouco mais
elevn+a que a dos' astronau
tas. P:.l ra da urna verda
deíra prova do s'stema Co

. lW'C manobrurá o navio ES

p.rcíal até que fique 'a U'1S

('5 ou 90 km por trás da

R'EP.
Durante a CIcio noturno

r-a órbita n.o 3. os astro
pautas tentarão divisar as

luzes do grande íntenslda

'de, de faróis , que levará

- ---_.��-:--.-- ----:-----_._ ..,--_.
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aSSl . r>; L.
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três

-- .0 "prav'ta'
� 'i'� tude iru

-o foto's de

'; e apelaI do
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"h' cIJta
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> ,plicacos
" <s €scâmla-TIl.'i:11

los e� Unilo
Sov:'. ,:,i 3 (lPma déca

I
da. "s t. �u t:.1 r;ames ju-
deus, a_,"',} emo outro

susp.,:to Ql� :.. j descobertu
depo' ,. -:�:; :;:0' t: c.scondirto
nss � c - '-. r1ais ,Je
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O su' G Ar . o'��o do oa''1db
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'1

,

as _

-:'H�,,'S 4-aT1
":'la'.co3 .
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,-, ri "cs à

b:m

morte o govêrno
mou que os contraver tores
fabricavam roupas, explo
rando o crabalho de doen,
tes me r. t:c,i s nu.ma oficina
de recupr ragào , suoc rnan
do ao mesmo tempo fT)�iO
nários e policiais para con

seguirem matérias-prim'as
.

de depósitos do Estado O
g'l'UPO lucrava com a ven

da dos artigos.
. "

O caso passou a plaro in
tern ac! o:ç al . quando o

. fllo
eofo irglês Bertrand' Rús-
sel! e cut':os in.telectuais·
protestaran perante o en

tão pr:mei1"o-ministrD Ni
kita Krusc:'1ev pela quanti
dade de judeus condena::'os
à mort,e polos crimes' .coI1-
tra a ecoromia populaco. O
"Pravda" i" entificou os

que apa'reC8m nas .fotos ho
je divulgadas como Yuri
Y3Vg·3n2',·. ex-chefE de

urra ff:bfiCl de têxteis' BD
I"S Reidel, vice-d'retor: e

"-aro"! Ko'bo"F-kv op,�ririo

d.a mesma fábrica. O jor-
,

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

,R,n.(';�Anf :�·

... ")rt� .! �� ·t l'
v�·� p '"e "�'!-o'''��ento esrrer'ado. cor<;trnpã,o recente

em l' ,.,� L
"-, '1" ,.lE''ln�u-''lda. ótima loc1lização' no bair

ro rp�'r'",....,ni : (". Pedra GraTJ0.e.

:C�"'1,.' "." I r:," '''JeLros qqadrados, sentil" 3 quartos, 2
bon ,r 'r� ') .

�. ",,,,.ncr _'�1... J� .' ,.. ,eY"l, C02mi..u'1, av�nderia, churTaS-
. qlleb'''' co r',nen gnda de empregada. Fin�:mcia".se 50% do
seu 'Ti'11Ar.

T' '1t :'7' c�-:n o Sr. Sidney, à rua Fernando
6, 1.0 anr'nr.

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

V
a J:vp
n'l rr"·_' c

,

". ,

�t?-RENO
.' " IT'e,1jnilo 11 Y: ?? ""'etro::;
'r'�rlpirJ Si'vrl Pé'cS (ChaC:lfé
('_ua

1

quer in�orrração dis,�al

��.----�------------,--------�

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

in for- nal acrEscenta que ·0 preso
se chama F.G. Shcharber.
Acr'escenta que. êste -roubou
vultosD material de uma

fábrica de tecidos e que
hã anos 'ajudou a manter
uma oficina para doentes

'n':mtais,. Publica uma fo-
I tografia de dinheiro, moe

das de curo e jóias que, se

�undo disse, foram desco
bertas em esconder'jos de
Shcharber. AcrEscenta que
conseguiu ocult'ar-se em

apa'rtamentos, subornando
os _inguilinos.

e
serão feitas· com

Paul Haney, oficial de

relações públicas "!j Cen

tro de Vôo' Espaciais Tri

pulados. declarou que não

h!llVElrá hamínha -'as �s:-,a-

das excursões :lJ"'l. elas as-

. tronaves em VÔ): • "!,::;,rj se

efetuará nenhuma saída

durante o vôoi) "'1emmi-5

A idéia roíestu :lac:t, l:1!US lo

go foi excluída. Nâo exís

tem fais planos para os

vôôos "Gemini 6 f' 7".

Borman, Lovell e Jalllns

esboçaram planos para re

alizar várias experiências
no vôo "Gemini 7", mas

disseram que se dará maí

ar atenção aos problemas
de caráter médic.o "Os as

:

pectos médico?s de um vôo'

• a

t! ,.p d"In�s�taco O \ av a
',. e p�de a captura

d�fnqugntes t�ânsfuDas

A maioria dos identifica
dos como cúmplices de Sh
charber tamb.ém levam no

mes semitas. O jorraI in
forma que seriaL'! obriga
dos a dpvolver ao l<::stado
o que lhes pagou Shchar
ber e que seriam expulsos
dos seus apartamentos. Ou-

t.,,<t uossível penali õade po
õerá ser a r.<v(1o-a;�o de
S'19S l!cp""a.s de rl'!�iti""'c'.a
o Que no"erá imnprlí-Ios
de viverem. rw futuro. em

01'3.1'-'up1" dá'ade soviética
impO'rt.ante. "

Petrou decl HOU

dssenvolvíme- to

ciais durante os vôos "Ge

mini-fi" e "GeminT-6". O

primeiro está programado
nara

. o dia 1, de agôsto e

deverá durar, oito dias, en

�pa�t.o o se!,u"do está pre
visto para outubro, com

uma durarão de dois dias:
Borrnan e o capitâo de

corveta James Loveil, am

bos com 3 7anos de idade
que o

de uma
concederam sua primeira ele duas semanas serão os

entrevista aos j.JrnaJistq_s. mais importantes"! disse

des�'e -oue fo:ram escolhi- Borman.
t6cT'ica de E 'COI;tT'J que
dê resultados é um objetí
·vo de máxím-i tmportãr cía
per constituí" parso quase
decís'vo para muitos pro

gramas esparaís avança
dos dos ESt.ldos Unidos.
"O� prímeírr s astronautas
que chegarerr à Lua _ ex

plicou. - ex' ?:;�:âo um en-

dos; na Remara passada,
URra formar 8 trípula câo
:do x,ôo mais Iongo projeta
do até agora, na série 'Ge
mini".

Não 'obstante,' mairíes

tou que possivelmente se

procurará manobrar a na

ve para aproximá-la (la 'se

gunda etaDa',-lo fOffuete
propulsor "Ti.tan" QU do

satéllte "Agena", mas 'que
'não se tentará tll1i.-n0S no

esuaço e a nave ·u§.;) leva

rá radar.
O nraior .Tam?s i"!cDivit

e White não coY>segniraJTI
manobrar sua nave· a :i de

junho, para ap-:'0xiniá-la.
'da segunda etap,) de. fo�u€
te, e. declar<tra!1, d"pois
Que para conse'31.i i-» preci
sariam de rada,·.
A nav'e "Geml1!f-5". que

em aqAsto próxh,o será

tripulada pelo maio-: Le

rb'y Gordon COé1pe.r e_' o ca

O major 'ia Fôrca Aérea
Michael Colli »s, de Z4 a

. nos; piloto sU1)ient.e. tam-
contra com �,1l f!,-V;O p·'llYl, bém part'cipnu :la en+;rcv;s
ci;']l _ que 2 �guir;Í. em sua t.a. ma" seu compalíhpiro
órbita lunar _ a Jim c'e EO.'vard white. oficial da
efetua"-"m r ·rei;n·lJo sem' mesmla arma e ,'OlU [) mes

r'scrs à Ten a .' S?rão os mo ·nôst,o. não ;'.;;t8ve pre- I
"e:n·contros" 'àmb'·'m peces' s",nte Whit·e foi cuep) efé-

... árias pa�a 'stabelecc:!.' ba- tuou a primeira caml.'''hada
ses lumires JUra. !·eveza- norte-8m<'ricaT'a pelo esua

menta das t�i'Pu]aç{)e3 que ço exterior, a 3 de ;,:11}10

irão ocu':)ar 18' lil.bQritórios
em órb;ta. a' .';;1',1 ':"D10 pa
ra sa Vi3 gen,:; a l\'!arte' e a

VênmL

Q!1E's�Hlo, e prec:;eptemente
'el1r.r'ntra-se em Q.'ozc de

férias, no ("";"j'9.do

HanfY resurr�\ �l

iuinte f()rm"t :t

71':1 se

�uestão
ASTRONAUT'\:.3 NÃO
SAlPÃO MA: S PARA O

ESPAÇO.
-'-Y

HOUSTON, Texas _ Os

Ivo é Planejamentoastrrl1autas (� fl1Dcionària�
da Admi"'isV;t<;áo Nacional
de Acro,.,áut' �a e Espaço
(ANAE) indina�·al1l que 0S

astronautas nnrt.e""a.lYlE'rica
'�nos não empreenderão
mais camiph".dás pelo es

paço extérior êste ano. ,As
saíd'as nos ;�e)cl'los espa- \

ciais em 'Olen', vôo estão ex

cluioas, uelo nenrs das pró
j,>jl'n!ls has 1�'�sõe!; do <

pro
jeto "Gemil1j" que se pre
tend�ín reali79.I· em !\p,osto
outuhrÓ. e d�:emb:o d,,· cor

8, -.

Radar
pitão de corveta Charles breve . missão do "Gemini-6

que será pilotada pelo ca

pttão de fragata Walter
Schirra e pelo major da

Força Aérea Tborna .s st 8 fI
rord.

Conrad, no entano, esta

rá equipada CQIn radar.

Manobras de aproxímação
e

.
união no espaço .serão

QS principais objetivos da
I·'

______M �
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Trajano 12 Sala 7 F.one' 3450rente apo..
"PrpsE>.,...t,€mf'1"1te nfl()

.

e

xj�t.e nrQieto allmm Dara

fxe.çutar qual "�ler ati.vida-,
de fora fias "aves"," à;C;SC'
o m? inr . na "ôrca Aérea
Fr::l""k. P"rm8'1, D'lôh Ol.e_
f'.n1Yla"rpr'i o vôf)', "Gl'mi-,',
.,.,i" no 007QW1' ro. n!:Bo? Que

hI "rn nnd"�� nurar 14 cu-
�s. Bn,"U"a1"1 II �uziJ! que te-'
r"ib nr;or;r'lan 9,S ey.uerlênid
C'g,s "'''co�os<i 'ras uara o"
vôo atf5 a ll"< nrnP'1'<1madO,
para o projeto "Apôio".

VENDA DE i:\'IóVEIS - INCORPORAÇÃO - AVAUAçõES -- CONOOMINIOS
_ LOTEAMENTos - ADMINISTRAÇÃO

APARTAl\iENTOS EM CAMBORIú

Super facilitado Prontos para morar neste próximo verão - apenaP poucos

para vender - Plantas e demais informações em nosso escritólio.

RESID€NCIAS

Rua Engenheiro Max de S',lUza 740 - Coqueir�s - Pe-.

quena CRS!1 de Alvenaria construida em terreno trian-, i·
guIar com 20 metros de frente vara a rua principal -

Preço 'es}:)eciaJ de Cr$ 2.250.000.

Rua São Jorge _ Cas'l desocupada COtll sala - Living
_ 3 qua-rtos - banheiro _ Cosinha - garagem - Pre-

ço Cr$ 11.000.000.

Rua Antônio Carlos Fet:reira 40 - Logo depois do Pa-·

lácio da Agronômica _ Bairro com com casas de c0-

to mf\is larg? quanto mais. mércio de todos os gêneros - 3' CEl.S'lS novas de madei-

debilitado. fôr o pelo "lO
� 1'a...,. Temos. preço para as 3 ou.para cada cas� e!U se

qual ele devir, dar nasci- •
parada a partir de Cr$ 1.500.000.

mento. • Rua Jqvêncio Costa 16 - Trindade - Vila Nova - 2

O tratameI1'�o dos poros. casas de alvenaria _ desocupada de imediat.o - Ter·

. abertos pode ser feito em
.

ren�' de 12 'por 30 mts. � Indkado pala morar numa

casa de acôrcl) com as se-' e alugar outrJ1 _ Preço a vista 6.000.000 .a prazo, com

guintes instrv�ões: (J entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ 3.500.000 em 20

De d;a: _ lavar o rosto meses.

pela manhã. r"ml agu<\ (me-. Rua l\'Iopsenhor Topp 54 _ Casa de fino gosto - Bem "'��,f'! .-'l", materhl noya _ 'A Rua .J0aquim Costa 23 .- lIf
lhor aue sei", morna) e um. construida _ Área de 154 m2 _ 3 quartos amp19s - ,,"p''I'onômica _ Cc;>m 72 m2 - e habité-se de 2 meses. ,

s01bRO á�ido. -lrefp.,.ivfll snb;1j Living Super espaçoso _ preç,o e condições fac!lit�dis- Preço dI:; ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi·

a forma de r"lsta. Enxugar" simos.
nar:

em '!'AQ1lida ram uma to<t-' C'l-C2 e lotes na Laj!ôa da Conceição _ NCI Retiro - Rua do IANO - Barreiros _ Município de São José -

lha :fin!! e 3.r'licar um <lds- f Parte a vist.a e parte facilitado _ Entrada a partir de . Casa de madeira _ bem conservada _ de apenas 2 .'lnos

trincrp'1te lk"'·n.o. nrind1'1al- . 500.000. SR.lçlO em até 20 meses, '
_ Terreno todo cercado _ por ap€nas Cr$ 2.500.000, ouJiJ

roent.e nos "lgareS onde J Box _ No Super Mercado ( Rodoviária) um box dl3.
• em cond;nões a combinar

. ,I
ff:"'",

hOlwer os UO'·os. 3x4 mts. Rua IANO n.o 49 _ Casa 'de 8x9 mts _ :F'or�ada _ to-
�

Dp. nnHp: _, 'l:w::tr a ne'e t Ruá Santos Saraiva 46 _ Estreito - Local muito va- d'l. pintada, com ágUa e luz, com 4 quartos _ 2 salas - ..
dn TYle�""1() !1"'1cll) �nmo fni � lorizável _ Casa de alvenaria _ construção esmera- copa - cosinha _ banheiro - Terreno todo murado - ,

'fpitl) nplq m"nh1í.• fl1'1Xl1�á-.. da _ com 2 salas � 3 qU'l.rtos - cosinha _ banheiro Além da água encanada têm uma excelente água de po- _
1l'l e "....,ll ... l>r r.mTQ"""ente, o" cO!'nnleto _ o-i.w.rto de eP1uregad'3. - garage ao lado co.,-- Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$ �
"n",h-;"",,,,.,tp f��il>'l

'

.. _ Pa.gamento: parte a vista.
., �nl) noo. ,

p<>,.., to ...,.,.,;,.. �r """"''','''t'Y1 pS" T E R R E NOS _
"l� ...o ..." ... ,.,...,..,� ''''lA t ....nl> nele Lotes na Ressaçada - Loteamento Santos Dumont Rua Professora Antonieta de Barros _ Lote de 207 m2 �

,. .... ....., "''' ........ e; ",l"" ...tl)� nrw,�l1e.1 Lotes 11.0S 75 e 76 quadra 4 -:- Área de cada 360 m2 - - B'lirra Nossa Senhora de Fátima. ' ,

P'P ..."l��",.,to· tr"':'h"'t'Y1 ".,.""os' Pre�o à vist'l Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ ... , R.ua São Cristóvão _ Coqueiros - terreno. de 2Ox10,50 -
e f:ph" .....o;Q t 'I'�oc;f:l'l. h;,..\()te-.. 450.GOO.· metros ,- bem junto á rádio da VARIG - Preço de _
8e o t-i-"t.<1,.,.,p,.,f:" <l fp?:er é J�otes no Bairro José Mendes _ Rua São Juda,s Tadeu ocasião. '

o ,."rli" ,...,p ,.on",Ht"e. �s-. ._ Lotes n.o 40 _ 42 _ p. 44 _ medindo 10x27 C(i;da Rua. Itapema - Bom Abrigo - Terreno de 300 mts.2

!';im n "',,'........... ...",,,,.,tp ",'e' lote.
.

- próximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12. _
.... ..,..,<,,:UM ..H,,-;;.. """.<'0 "..,�, di

. Morro do Geraldo _ Terreno de 20x18 mts. - Preço Lotes em Curitiba � Entre Curitiba e São José dos III(

.".,,,' ....�-t ",,.h��t,,.,�;,,l Tl11. ii
de oC'lsião e a combinar. Pinhais - ôtim� localizaeão _ com 432 m2, .,

.-'l���_��;��''''nr''� "ne anui � '-,'1tes entre Cóqueirfls e Estreito - perto dr' Sub,�s- Batrro Tarumã - alto da rua 15 er_n Curitiba - neg6- ,
��, -�'�+"�'l '1'�30 'Elr5tri�R _ 'IT<:Írios lotes a o3rtir de Cr$ 500.000 cio de ocasião _ lote dG 360 m2. III(

'\\,T""'4. _ "'.. ",...." '''i� - Com financiamento em 'lté 40' ·meses. Em Santos - Pr6ximo a Colônia de férins do SESC ,

tr,,"oC! ,., ....�o_:;'" ......H ;+",.. No Centro _. Rua AJte. Larné�o 252 - Vastissimo 10- um magnífiCO t.erreno.

n""''''1T�'' ,.",.",.."1.",,. �,..h �. o,
te com 43 mts. de frente e á{'ea de 1.140' m2 .,..,;,- Equi- Em Brasília a 800 mts. do Pal1cio Alvorada _ grande

t.r"t"""p",tn ri" "",1", f! ,�hp'-
valénte a 3 lotes.' '.

'

va,lorização.

",,� "'" """'&f�"'') A",,,,,,';;o1;,,,t<l' Rua CasImiro de Abreu -- �.,;treito _ esqüina de To, 'T'prrpnos - Em Barreiros - 2 lotes de terFenO'l.

l"_ l"'-"", ; ".. , .. 'II.t'-<_:.., .... �T _
bias Barreto - lote bem plapo, fácil de const.ruir. (lindo cada 10 x' 34 rrit�. _ cercados com Sflrl'lJfos...;_.

TU . � T • ,...... � .. q"irró 'Santo &ntônio - Batreiros -- lnte de 31:°!J12 Area t,otlll 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200.000 .

.
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DR. PIRES

Poros abertos

Os 'poros abertos ou dila

tados não são mais do que

peq;lenos orificios localiza

dos nUl,TIa zona cutanea

bem próxima dos lados do

n!lris.

'As vezes ocupam uma

. tn<aior extensão, esn011han·
do·se l),té ao meio da face.

Tamhém. !lão not�dos entre
.

as soh"'lll"elhas (um '!Jouco

acima do nariz) e, aind!l,
ni> aueixo:
O g:ráu de dUflt,3Cão

um no:ro varia Tl1llitn fie In-

dhiõl10 npra

V?;. dfl",n� "

inrlhrínllO e

dR nen11pnic;<;;i-

CENTRO
fP('�T(JN:DADE UNIcÁ·

1 r ',,,- oferta terreno com 346 mets. 2
r ( p' to a. Pov. Osmar Cunha) em zo

�'Il c'11ranento ·.já iniciado.
.Jorg.e 'Pinheiro' na Prefeitura ou na

mp·inr. �� <lI P'1.m� Ct11P f"i'í.o

tnn p'rl>nnpc; 011e �tÁ "he

g:>1'TJ 01 nl>"'o"'p� p""" pi"l>tri-
.

zes de aené ou ne 'I)'!>.,.;éi1a.

Uma mesma -nele pode a

pre;;:pnbl.T, ainr'I<'l.. noros

com 3S Tl1Qis v,p·i01rlFlS' c1i�

l1"p.n",í)pc;. i<:t,.., p ""m muit'l
"'1 T'\nl1'"'O rHT<'),tn, .....�r').

",""",,.qda sob duas concep
Ç0P.S.
Sob o 'Donta de m!';ta a

n.atornirn o ve1'r{l>'r'!",iro U')

ro ·,.".,,,Hj:ne:n n..-if;,.lo dFls

"

,m : ;�).�..�·f itn 0st.p"do
. fie,r'" ._t;� _': .)"f"\",."1�,, f!)l:tt�C\f�nf", _, n�.o'

.
,j,:;\� inl>i!' r'i� f'1lle á

.

Hhprtl1"'a
. :P.aula.;2.' (ÁgJ!o-r.. de'ilm:';_fol�c41i:>-ClJle,. se tol'.

,

.

',nou Ittl:(;jf�4ô;'e·qcié '����rt�.
. ". - .,.. "'i

,,';";

Rua Dr. Odilon Gallotti _ Morro do Geraldo - Casas

de madeira - preço facílitado � boa oportmúdade.
Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comerç�al ou re
sidencial - muito valorif:ado --:- -casa de 3 sal:;ts -.3
qt.1artos _ cosinha e banheiro.
Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande

Ca?3 de construção esmerada com 2 pavimentos
Térreo:, Varanda - amplo Li-.-iD.g _ Sala de Jantar

Bar com adega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar· III(
tos grandes - banheiro completo _ Terraço e ainçla ,
fora de casa construção com tanque' � Sanitário· e �
quarto

.

de empregada. - Área construida de 150 m2. III(
Salas· no Super Mercado do Estreito - Frente para ,

,a rua principal Rua pel. Pedro Demoro _ Local mag- •
'nífico para qualquer ramo de neg6cios - Preça de�.ocasião - InçUcado também para dar boa ren.da pe III(
aluguel. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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vi-verde.

Eís a program'ação a �8'l'

'9bservada,. dia 25:

Home!1ageado: Dr. Gni-

lh:rme Renaux - Presidem
te da Federação das Indús
trias de Santa Cata'rina.

• 20.: PAREO - às 8,20 horas
- Out Riggcr a ç""oi,tro
,.l>mQs CC"l

.

pa,trão-claS'.::e.
';'aberta fl:;\;:,,�

Homenageado: Dr. ' Ari

Pereira e Oliveira, Presi

j.ent€ do Conselho Regio-
:lál de Desportos

30. PAREO - Out Rigger
.a dois remos sem patrão -

CII�,sse aberta.

40. PAREO - às 9,JO horas
- Skiff - Classe Aberta

Homenag<:ado - Despor
tista Narbal Vilela, Presi

dente do Clube Náutico

Francisco Marttnelli.

50. PAREO -.Qui Rigger
la dois remos CCim

. patrão,
- Classe aberta

te do Clube
chuelo.

Náutico R:a-

se aberta.

60. PAREO às 9,40 hn- Hom3J::a g)2ado
ras - Qut Rigger a {IUa';rO
Temos sem patrã.c,·clas:;e

1

Francisco Grillo, PresL'e:l
te de Carlos Hoepcke S,!l..
Cori1ércio e Indústria. \

a'her1a;·

HOIJ,1erageado - Dr .. ,A
derbal RaDJos ela Silva, Pre

80. P.IlREO � às 10,20 """C
Canôas I� dois re'tl1OS

sidente de Honra do

ranga Futebol Clube.
1pi-

HOlnenágeados
\.

70. l"AREO -- às lO,GO ho

Leô':1cio VieirÇl, Presidente
do Consel1v} Deliberativo

·t1.@-,�jJ;Jl:llga, F, C,

Auditor do Tribunal está de posse ,do

F.,nahnente, a Federaçào
cktil.rin_ nse receueu o Ld.O

. esp .rado expediente da

COl redera .ao Bras.Ieira de

Desportes, 'infle.. rman o

.que os :cg'os de amadores

entre catarínenses e para
nar nses terão que ser efe

tua dos até o día 2') .prc

XiII o 'afim de que "e co

rinsca .o vencedor, nesta
<lata.

No dia im�diato, o presí
dente 'ca Elpti.:iacle. catart
né'· se EUl rte ve - convr TS2-

ções CO:'110 pr ssider.te lVLlani

a te: tatrva de solucíor ar

as datas para a r r al izaçáo
dos jogos, sendo Que o ex

pe "íerrte cebedeano deixa
va' el'aro qUE' as datas e o

lc cal da prfr.ieira partida
fossem eEta].l:lecidas entre

as duas entidades e em ca

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

f !.
,fi

Doze e '\.p.cgrimas crr!oalaré:m na aoer-

fura' da tese finil! do cer'eme
s�lnnista

A partida apresentou um,

bom -transourso térnícu .

',;om bG8.S jq:ád.as de par:"
te. a parte. +ermír-ando a

primeira. f'a.s"! �,":11 abertn

ra rle cn.,..t.af'em.
Na etapa complementar

z

D.r

e :10 Ca·rt:las.

_
Os anteeedentes do pl'é

lia apont�;am leve supre
mp.cia do Clube Dme, devi
do ter cO�lquistado' o títu

lo da fase de clas3if!caçào
po,'sm apontava o Cadolas

CG'Jl0 a::'vel'sário dos mais

pêrigosos.

i (elo; rti Ui
(re endados e brU

o campeonato de futebol

ele salão ,da,. cidá_-'e foi rei

nic-ado na not+s de ante
" .

cnt em com .. '] (1t>sdcbramen

to de duas pqrUclap sendo

urr-a psIo .:3ertarre de ar-es

so e a outra )cela div.sào

de honra.

Ha partiria preliminar a

equipe do Rcdcvíário. gole
1\11 surpreendsnternente a

do Boraiúva, comíderarta

ravoríta, por 5 x 2.

ÍJo matcn de encerramen

to da ncita+a . estiveram

fnnte a frente os elencos
ras - Double S'kiff - elas' d Cl 'h D dA'

.

to _l!vs. oze e gcsGO

JoiO

so de não haver aeôrdo, en

tão será €f tirado o sorteio

para a decisão. .

tem, fiecu derínttívamr - te

F c' r .ado que o pr.meíro J.ô
fo

.

Entre caarr-e ses
t\

De '2�côrdo CL1TI 'o regula- r�'�ff·7.B.e-'-s:s.· sará e.n IJu

mr r to do campeonato, .3J- ""'lo lia 15 a tar:;( e o 'e

mate poderão participar �';'-'o jogo TO est{ dío �!r,

jogadores ;' e 19 anos cozn- Adolfo Konder dia 18. O

pletos no ano da disputa, verieedcr enrrentar
á

a sete

e não d<: 21 anos conforme r:ào de Goiás Entre os con

toí . informado por porta vucados, destacam-se Gil-

V03
.

orícíat da Federação son, E1'�'gério H, Már!o Toní-
Catari�ense de Futebol.' r.ho, CavalliJzzi e Ronal lo

.

ÀSsftm, .alguns atletas ' 'cln Avaí. B:a:.:'!1e do .Qtmrani
.oue Estavam cotados para Nazartldo do Postal,' Di,
.io';mare.m 'na seleção, de- Wa.J,rl·e·r e Adaílton do Fi

verão ficar à margem. On guéírense.

Paineirss, Campeão 'Reg:ona�
. ·,.'d·t\,

.

B�.··��.�l, !('-l"..,.Q.�� .

� I t-_)�)f., ".,.)' , \..r"

A 'representa °ão 'do OÍu
be Sccial Paine-ras vem de

CO:l�'u'star o título de ".�un

príu destacar'a campanha
resta ternp rrada, ter: Jo

ccr qu'stado I) título. por
2..T·+�.cjlJação

Os r-esses oarabéns aos

r';�-'r;;:ss a atl. tas :'0 F'3.i-
'.

se igualando nas ações
ainr'!<l' (''',.,., "" "''''''� -N";""S peão reglor al ds basouete

a 'I'JOl na categorta de tdul-

to.
O clube alví-verde cum- neíras

equipe do Doze co-s�g-u'u
abrir a C0,'t'a.(!em através

de Pia"'oto, '�ara mais tar

de, Bpto, Igralar o marca

dor. contagem com que ter

minou o coteío: 1 x 1.
.

O Doze formou com:

Fausto: piar,·ot.o 'e Lanrr;
Manrrl!o IDnrano) e F.à1Jar

do. l';art01a8: Pol1i; Atiolf.o
'. e Caloca (Grego); Bet0 e

Arb'tragem esteve a ear

go' "e Hano'It,<:'n B.prreta

que cO"'éluzi}1 .. ze com ac€r

to, auviHaclo pela dIscipli
na dos atleta.,.

, ,1- J3:mgj1j; �f)? p,nn:l;eiro prQ::_
blsma para a direç.ão téc
nica do selecionaria de fll-

90. PAREO - às 10;10 bo-. tenol de sal&n, p:Jis a ata
.

ras -Out RigR'f'l' a 01*.0 l'e ca·lte Maurílio, acalca de
mos-dasse aberta. desistir de seguir cnm a

.

processo do Cup�do,

elo CupH'C bO'jCi.t3. a acllfl>l

ção d8 canlnt"t:ato C'8tLi.ri-

n{:ns;� ,�llvf;n.! '13 BHso�uet.e
boI, foi entl'2gue reL' P':'e-

siden!;e da Federaç5.0
B.àsqueteboJ, ao

Presidente do "I't'ibunaJ

Homfganeil.do _:_ Sr CeI
80 Ramos, Governador" r.1o

Est'ado,
peci:,_'li:cafo 2, ;:uem caherá

·JUlgS.T. Sabé'í!1C5 agoFt qi.le
o prOC'2!:SC fGi er��rl�g�H:.' :10

sr. Audjr Ir: t1FS_0.=!1istn .c

nio Luz .CltV� apus f�zel'

ele

sua aprrcil � 'ia. ;;3.�6nrá &'.<3

nl.8.0S Jo 1", 'Pl(._- q,ua.ndD er

tão :;lo·ierí ::; �' l1:arcad� a

data ps:'a u'Sé,i j;:l<::arn( n-sr.

es- to.
\

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

delegação �)arl'iga··verde,
devi.d.o a a:fazerps flD1eiO

nats.

O sr. João Pedro

nos' Jogos Abertos de Brusque
Nu- municipal, as melhores elas

inten:;ões de CIL!'" a capital
dq EstadG resp�l1Jda pn'scn
te ao maior c·)'.1clave espor
tivo am[l,dori�l?" dr, Eanta
Cata:·ina.

Fazendo ;parte da é'e-

legação catarinense que

participa,ra dos Jogos Uni

versitfu'ios BrasiJeircs, o. �t:

. Hamiltot1 BErreta de"GrD. .

pass,ar a p':��irlênc:a da en

tidade salol'},ista ao �f'�Ff:'ta
rio, sr. Carlos Pulgraff.
uma vez cne .0 presicle-::re
titular, Milton Len10s. do

Prado, encontra-se devida
mer:te licenda,do.

nes, Presid�nte da Comis

são lV;unieipeJ :1': Esportes
mantendo conversa com o

I Homenageado : Major
A.ry G de Mesquita, Pre

sidente do Clube de Regll.- Jogos Ab"rlos de Brusque,
. obtev-e d.aquela autoridade

.

sr. PrefeIto Mumripll. ('om

respeito a pa:'ticipação de

FloTjar�ópnE3. ;,1')S próxlmo:,

No próximo dia' 31 a re-

presentação do
. Ipíranga

FutEbol Clnbe, presidid'a
,pelo sr. Alcino Vieira, es

tará co:nemorando o seu

240. aniversário de fun:'a

ção. Para comemorar o a

cOD'ltecimento, os diretores

ipiranguistas programarp,m
inúme�as atrações paTa
·seus associados e simpati
zantes, durante o mês de
aniV'ersáiÓo, destacando-se, Homenageado - Dr. CeI

a prova reJ11isti.ca, d�terml-, 'so Ramos Filho, - Pr�si:<l.en�
nada pela FASe '

pama- <�'O'- -

- ::...�, �--- ",- ''P *--1i: ......

próxinio dia 25, em raia �.-

il1a baia de Saco dos Li

mões, com ,chegada defrDJ1,
te a nova sede do clube v.1-

Conforme tivemos opor-

�unidade de infarmar ,o
lo. P!\REO - às 8 horas 1

'

processo em Q�le (' C UDe.

Yole & quatro remos

tas Aldo Luz:

O I I I I '!
, S pnme�ros Jogos pe:a Taca Brasil

, '

A CBD programou para
. 18 e 25 de julho os 10. jo
I[SOS da VII Taça Brasil,
.com os seguintes. encontl'oS
E12trovap, campeão do Es

tado do Rio x Férrovirária

campe'io do Maranhão x

to, em Nit�rói e f'D 'Vitó

ria. resp22t1�·3.;nente; .lU:?

crim. campeão do :mo

G;al�de do Norte x Campi
nense Ga�p2ão da paraí-

.

ba, em Natal e em João

Pessoa; Sampa,ia Correia,

'campeãça do Maranhão. x

Flamengo. campeão da Pi

aui, em São Luis e Terezi

na; Guarabara, campeão
d·e Brasília x Atlético Goia

nense, campeão. de Goiás,
em Goiania e em Brasília;

Sergipe, c2.rl'peão de Sergi
pe x Btnsil, campeão' de A

lagoas, é.111 Aracaju e em

Maceió; Nacional, cam

peão do Amazonas' x Re

.mo, campeão do Pará, em

'Mamms e em Belém.

Prometeu :J

Municipal a i"lüPlé''<....;ão pst
ra os pl'óxim;s (lla,� dGS
Mel11ilros da Cl)li1iss�.a de

Esportes que em .conjunto
com o Prcsi ientf:, estudarü

o "quantll�n" pre::isár't FIo

rianópo[is para participar
dos Jogos Ao �rtos. tratan-

do inC?lusivc dos demais

porm"nores

Assim, ao que pareee,
Florianópolis deverá estar

• pr'esente ao, Jogos Abertos
de Santa Cat.arlna.

- x x x
..
.'.

- .x

Caso esta excursão Ve1"hH
a SE' conct'ê!.izar ç. .repre»e'l

tação do Cc.rtoJas se anrE;
s8Iitará na cidade portl.lá
ria com sua 'equipe de fllte
boI rJe '>'!llãa e de futebol
de campo.

�1a ratona de

�Jogos dos

�Caiarlnenses
Emb-ora pa.'ticipanda em

apenas três mod'alidades ';8

poo:tivas, Santa CatarIna

estará "j;n'2sente aos .,Toges
Univ,ersitários BrasHei.ros
a serem desdobrados éUl

Niterói, no Estado do Rio

do dia 10 a IS d,o correu-'
te,

Os cat2.rjpe""'si><; competi
rão ::111 v.,lelbcl. futebol de
salào e !.'em0 �1'Ye;l"O en

frenta-r uma gran�e mara

tona, de jogos.

__,. x ,x � __,.

Em vista di",,), o treJna

çl.or Hamilton Berl'etc., vem

ce convocar') jogador Clé_u
dia que ha,'ia gido "corta

do" para' integrar a dele

gação catar'r;ense, rom vis

tas aos Jogos Universitá-

rios Brasileiro.:;.

- x x X'-

. DOõta fo·õ'F1a., ap::n8.S dois

atletas de'i7'H'ão Je seguir
'com 'a de1fp-ar"W devido ao.

corte, Lel.o e Dourado; por
não :lprese"1tn.re.n condi.

,çõ,s físicas ideais. ryIaurilio
não sfguirá 1"''':'.;0 a �.i1o�i
mos outros. j i,
r'o aC:.:.11a.

meneiona-

O lateral Orival d') Ta

man"'a'ré, acaba de ret:rar
a aparêlho de gêsso que
imob'lizava a ma pp,rnf� di
reita.

Todavi/a, sua presença no

próxi11llo compromisso da

clube· ver11'1elhi"'bo é bas
tante pranlemática.

- x x'x

'� �i�
Santa CS"��tr'.na. clp�Ll

feita,,' estará partt";il)auda
c1�:,s Jügos .

(J n1 ;icrsH:\nc.3
Brasileiros e),n ?.'J3f1a,:;: t.rês

categ'cr�8S" �8' e'spcl'te ou

.s ·,:i.:!11 -··:-c:�c�l:le� 111ascuHno,
fut.ebcl de salào e remo. O

basqUetebol não irá.

-x x x-

. O quadro base de fute t

boI' de saiaa para os jogos
universitárjol'! a serem de

sEnvolvidos em Niteról, nJ

Estado do Rio, Ilerá .) se-,

guinte: Baracuhy; Bfazoto

e Ferry; Joquinha' e Bor

ges.
x x x

A embaixada
Cata!�iPa que
do campe-::rata

de Santa

part.icipará
brasilein

Segunda as palavras rIo

sr. João Pedro Nunes a nos

sa re.?ortagom a 1'.)metl',�iio
da Comissão Mlmi��pal de

Esporte, dEverla ser feita
nos -próximos r'lias pe!Q sr.

P,refeito 1\1'lmicipal. Depois

ele pnblics,c1o o será

NElSINHO RETORNA AO DOZE,
o jOgador Nelsinho, (iUe

era uma das boas expres
sões do Clube Daze de: A

gôsto,. ingressou algum tem

po na equipe do Vasco da

Gama da Guanabaxa. para
. onde se tr!:tnsferiu.

AgOtr'a, Nels!nho �'em de

se mostra'r interessado e:11·

ret,ornar a 'Santa Catarina
particuls,rméute, F10ria-

nópolis, onde volta�rá a A €qu�:rJe do CartalaFi,
residir. Em vista disso o continua se movimentando
tr3inador Rubens Lange, na tentativa de conseguir
cOl'seguiu acertar com o:, "e-_'Vcur,jorar 3 cidade de

jogador a seu reingresso ItajaL Os entendimentas
ao Dqze de Agôsto. caminham para bam têr-

mo.

-xxx__,.

juvenil é'a Gua"'abara,. d"l
verá deixar Flo,rian6poHs
['o dia 16, rumando em ô-

.

nibus. de linha para CUl1ti
ba' e 'd�í para a Guanaba-
ra.

Dirigindo a de\e�ação se

guido apel'Jas dois direta
res da Fe-lfl'l�,ção Catarinen
se de R:Fr:n]' te bel, que Re

,rá compl't!lda corro um ál'

bitro, e l/m delegado, além
cos atleta,').

ma,YC8. "a uma r2'Jnião lJa
l'R estab�le,:,er o pt' )sJ.'a·�a

.

a ser cumprtdo cum vis/as

aos Jogos Abert0s de Brus

que.

O I • • ., II

.. �D'rrnlJil e se! � f"::)�V\fer:�no
":Vãõ prosseguir 'as festívi
dedes do Ipil'anga de! Sáco
dos Limões, na manhã ctt'

domil'go, em seu estádio

quando estarão em aC90
dnas' Equipes de veteranos

do clube, em hame"ag-ern

Flryl'!.arépolis. As 13�30 ho-

1'::'3, o Torneio de FuteboL
�ntre equipes varzeanas

vai ter s2g'limento.
Durante a semaDa, estão

sf'pn.o (H�nutadas partidas
.Je dominó,

aü Comér.cia ce

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

�r I, ! H
·

na !\o��e as m1'8
o- campeo::ato de futebol

de salào 'da ,çidade va: ter
são de -hor ra, eBta�'j,,) 8

defrontando as equ:pas do
Paineiras e' do Industrial,
"um jogo que se apresen
ta como d� bom quilate
téC'.1ico. ?�'a últlma partid.
em que é:stiveram em ação
a equipe do Inàu,s'.;rial VDI

ceu p.or 3 x 2.

anda,mente na de. nnjte

hoje , ,quando es:'ariio fm

ação na pa'rtida p:-l!·ilm'.Ear
as esquadcas de Barnerin

dus e d,o.., .Juvent"l:', num

bom a�lritl vo e:.lquanto
que na partida de fllll:'a,
em jôgo _ válido pe:a div,-

----'---�-----------------�------------------

9/7

Clube Doze de ��gosfo
Orque<;tra

.

"r}\NT"�IA.S DE ESPANHA". - lni·
cio às 22 horas.

18/7 ENCONTRO DOS BROTINHOS - Il'lÍcio às 21
haras.

lHES. DE AGOSTO

lí8 ENCONT.RO DOS BE?OTn;HOS Apresenta·
, ção dr. N(W�I R,swha do Clube -- Início às 21 horas.

8í8 CFrTJRRASCO DE ANIVERSARIO NA NOVA SE'
OE. I

12/8

H/8
,rUTTAR DE CONFRATERNIZAÇAO .

BA1TF. DE ANIVERSA'RIO, - Início. às 2J ha"
raso

Ç>BSERVf,CJ,n -- Para as f9St,"S ctps dias 9/6 3/7
- 9/7. e 14í3 - II,C'f'eI'V::is de n1r",,:l< !ln Secretaria do Clu·
be íNava Séde) -

.

I As inscrições para o baile de An"J'T<;;írio MS. Debu·
tantes teTminará impreterivel11'1Pllte no dj<\ :n de julho

,Listas para o Churrasco P .lar,tar de confrflt.erniz;t«ãe
Inscrição na secretaria (NOVfl Séde) e Bar do Cluhl-

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

ATEt\�fJ\O
,

• ":··.hr�

V.ende�se um V:rolk�'Wagen - ano 1962
·em perfeito estaÇlo de conserv;:: ção tratar cem
o senhor Hamilton Pires, a Rua Tii>('�IltE'3
N. �4 - Florianópolis.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



· rerr odeia Gabine�e Espanhol
M1\DRI, 8 (vÁ) Na' 1957; Justiça; Antônio Ma� titui Cirilo Canovas. nomea,

oitava remedetaçâo unpor ria .Oriol substitui Antônio do em fevereiro de 1957;
tante de sêu' oabin�te, tln' Itu:mendi, nome-ado em Opl'as' Públicas:' Frederico
29 8in{,s,� o 'General. Fran;. jUlho de 1951; Agricultura: SUv�, substituí o General
císeo Fra.:::co ·substit\Ü· se.s Adolfo Diaz Ambrona subs- J�an�. Vigon, nomeado u�
JD.i:nji�S;'. IiWnà 'tentatlva -

PItá 8Oluclohir -01- proble;'

�:��l�:§-Em. y
..

f.[[f a lei q' u" e.': dl··SBO';"o ....·so�b'r··e.,.Juan Jcz:! 'E!;;pIncsa, .qu�,. .' I' li
.

��:�t��Ol�l�Z������W���:��� a Festa do Mate em ._.ta' 0180''bas;retro dê 1947; ooméréio: if
Fau"tIr:o Garcl�

�

Monco
substâtuí: Alberto Ullastres, ..a
nonits'do em 'fevereiro' de

De 4 em 4. anos, de l° a res de Mate de Canoinhas . --:-._-.--- ----.�

· '1" de· setembro dos, respeo- Ltda.: .' Federação das Co-
.

· �os l!Ulos.'Canoinhas se- operativas dos Produtores P{D DECIDIU BEM DECIDArá sede da. Festa . do Mate, de Mate de Santa Cata ri- J .

.

:',
'

sob o patrocínio do go- na Ltd,a. e Associação Co- 'VOC�E" TAMBEM' I'VO'vsrno ·catartnenSe. .mercíal e ,Industrial d�
,

.' .
. ,I �,

Lei nesse sentido já se Oanoínhas,
P�'q,ÍS, 8 '.(OE) Ó� Se-

.

encontra em Vigor e dís- No decorrer dá Festa do
cretárto GemI das. :"'fações põe. também." sõbre a co- Mllte" oue consistirá de

Unidás, c1iegQ'u' or:tem. à missão .()rg"dnizad�ra, que E:wosição e venda de pro
Paris, 'proc�deNe de' Ge- se co+stdtuírá do Secreta- dutos índustríalíàados da

. .' nebra: Na . cápital france- rio da Agricultura,' Pratei- Região; podorã a comissão
sa..U TÍlal'lt: se entrevista- to Municipal de. Canoinha.'J, reálizar concurso. dos pro-

.

. rI} cpm 'ô Chanceler Mau- ,
Presidente da Câmara de dutos' expostos, bem como,

ríce COuvê, de MOUl"vUl� Vereadores, Presidente da Conferir prêmios aos ven-
-r

.

Associação: .Rural e um re- cederes. Poderão partící-

---_""-I-�--""""-__'__:;---- presentante 'de cada' uma p�r' :todos' OI;;' m�niéipiõ$, ?'das setmintê6', enÚdades: iriteg-rànfes da' Região Nor- 'Sepultado
, ,CoÔpe:a�ivâ.� dos .. im)(Í\ito- '., te' .

Ca�rine�se. '.': .

,

' .

}'
\'"

�,i'

• ç"

Fr,anco'Pj")·'rt"\"',..in' no. n-l··'e .le ODM'� dr Des' �.
'

,
�.L .;._CJ ,'tj... _ Q :.li.';__ .!t::, ( es e ca .annense o

r. n i.dP'!o do P<rfido Sr.riÜI nerrocnÚicc 'à sucessão do: Go
ro/e'?} r(�,Gr Ce.s; Hamos, Depurado I I o SH� eira que em Cha...

peeó partieipou r'as solenidades 'de ínauguraçãe da agên�ia
local do Banco de Desenvolvímenta do Estado. O ca�dL�:l1o
pessedísta visííouaínda _naxambú do Sul,Agua! de Cij3.pe-

. �Ó, SB.,Q Car!os', Palmitos, Mondai: Descanso 'e São Miguel
� '''-', J' f

. h"
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�.O ;_ eSJ6 cnc e: ·:-1· ..QmenaS'e'1;:� com um qranue anquete e

'l'r"''!''j,'''''v�vl'!''r�r .'1'11:.... " ",'d'� ,1·tO': ';l. hd .. 1':' ;�. :;., .. t JJ� rOl." (".C\O.; __e. or!.�em pO.l,L!Cd ,acOvnpaU.:.ia·
ram o deputar'o IVO SILVEIRA em SU'l ví-íía ao Ileste �s

(�Jru; ['08 lHh ChereH1" rlgi 'io Lunardí, Z.y.riG�mZ1{Ht Àn
tônío Piehetfi secretario' da' Agricul�ura e Paulo' .' d� Cosia
Hamss Secretario' Sem Pasía.

.'

Gual Villalbi foife�ereiro ce 1957; Mfutstro
sem Pasta: Laureano- . Lo

p� Rodo substitui pei'lrq
oÍíal Vmalbi,. nomeado' em

fev�relto .de 1957. Pedro
----�--�--�------------

BoHnhas de·n�são··
PreqéUp<l.d1�,sin1a' mm ,as finanças n�blicasA!- Esta-

.

Novas tnstiiurcões Catar�nenses
���:ar::�����·s:�S:!�ir��ad�·.r::��iro�:�;:h������:�' 'darad,·.õs d� UtPidade Pública

.

Rub:rosa
nos o que chanla de uréni.'éQio heróico';: a paràUsaçãO das

que por ser menor,
. não

b
.' ..' o Diário Oficial publicou e .Educação Iporã, de Mou.. PARIS" 8 (OE) - O fiml . ,SJ:)fl"erá' qualquer tsanção

o. r!J.S �ãO. c�msidei:ad� !n�veiS. Primeiro; o d�agnÓst1- .a sanc;ão ,a diversas }eis dai;' '.
.' r..

.

'. tl-�monário dominicano, jumiciai. Em mensagins dl-
c� .t:!'n�'el, d�p()�s o rêmédio mpagr�o.. , . '.

.

'.
'.' ,,' que; dÚl�'�m' dê utUid8.:de '. Teatro Amador 'de FIo .. '. PorfÍrio Rt1biroSsa; fói se-" l'igidas aos' jornais' ce' 'sua

...
' Q (r�e,aconte�, POrém,.,,� q9E!'�t�dp o �a� apr.&- p1l.bllél' í '·!tulçÕ�s ,'cata- .

rlillí'ópélls; (. 'r>ultado hoje, em. Paris �c;> cidade, anunc1av'a lacônica
gO��o� (l_:snecessárm. se ,tpmE!-� � a.Pb�çao � ."amostra .- p.nenses. E' a seguinte' a' 'Escola Pré-voclI,Clonal' Cemitério Marmoe-Lá-Cou menté, que a Soberana se-
grátis tao gentilmen.� oferec�. �Uás, diga-se de, pas- ,. lista:

'.

São Luiz, de Rio do Cam': cante, A despeito da Chq- ria' destruida, aGonselh.an-
sagém, a .paralisação c;laa ob�...;; '$Cria altamente benefica

. . _
.

,. .' po; . . va, foi grande o compare� do ao �úblico que rião se
'pará os"oposi�oies à esplê�di�. à�ao governamental, mas

. "Socie 'ade Unlão Cru-
'.

Soa'<oade He11eficcnté cimepto·. de amigos do fa- aproximasse muito d'a' pas-
seria. ca}amitosa.111cnte ,c�:mtráXiii :a08 interêsses da coleti· ' tá". de rUum:uftu:" de Cu�·itlba- iecido.

.

vidade . cetl:trinerise.
"

.. "".
.

. ,
..

',: "',
Fl'ei Rogério, sagem real.

.

',.' , '. . ".' Kenncl CluDe: Flotian6- PO's;- ....
-----

Jru;f.amente; numa é�o;,a ei"qué' �s.�ias referentes 'polis; , .;'.
.' r�;

,

':� ", 'SocJe"ade de Cul�ura Ar-

às despesas púl:>licas g�� .matiZes completamente no.,
Sociedade AÍíúg� do t�t'éa Joaçába-Herval, d'

vas, quan<!o se aceita cómó �rfeitamente 'V'álidll a tese .;.Ba1rro :Eão CrlStóv.ão,· de Oeste;

P f· "t F'
-.

f'
. I' "O P' . do planelarnent;p do de�eÍtw.vfi.nento econômico, quan�� 0ric;uma.;. ,•. centro Espírita Tereza

"re et ura I. crnace ',ormu an s ara 'se. procura CtJ;da vez aplicar:�iór�s parcelas dos'recur-
' .��ctcdag�,. de A..�i�tênditl de :Jesus, de Florian6polis.
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A Prefei.tur.� 'i:: M�IÍi�iP�1 ti:):· d;;�' ;pr::)po�tas,. pai!\:
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de FlorlanóuoltS; cómul;iih :'IJiriéndamento . cios'/\pr:6.: '.
,

aos- interessados;:'qúk a." Se- prios muniCipais, . -19�liza, ; dt): ?é8�rt1Í'Ó�y'Iq(»))�1t?: :�.o·Yé:rtl9':à.o ·Est.ado, .�tingindo toci��'.· '. 'VIAm.:1tlG1'ON"., ,8 (qE) _

. lita�s:.A ,�edidai;,�_erá ado-

cretaria qeC;AdfnlnistraGão dos no Mercli�O�'Pt\�tiCo' e 05. tecant��s .. sem, e:icf4S15�:' é ,aÍ,lsolutameni:é i.DBdIáveÍ: P..e-
.

':-;- A,.F{lrça.:� Aére�: �epca;- tadad;e apro'vàda pelo Pi:e-

j;.í fornecend6 farmulários. na Praça 'í51i!e' ��';�mbrl;). p�e'f.�nta�,p 'iest�� otiras�<veI,h�s:.. ·á.Spi�ç?,õs:, d0"�O�O ,(:tt�r1-' �f� \ Está: 'd"lfPCS:�' a� bom-' si/ent�, Lindon Johnsón. O

destinados ao preenchUnen
.. :-' ',;,', .,. ,.:;.'�.' ,. '.\ n��l�?, .?;.�1�r:' s:�,7�:rram ià:·. e(i��9�(}, ;�;'$ilÚdf<;' B-ii!$ lrà�Q'r.,:; ; .b,:;.rçlr8.?, e ,aestr�a' as bases secretario �l� Defesa. M�c

'. ; . ���!,�.�. er.rergfa :?etr>C,ii\�� á ;��'t�?éfà.'" l'ü�ú.l! '�. expansão' ,d�, ;proJetels tmtl-aéreos 10-. N51m.aru. dISse �q,?e os �-

V'ld
I

�1!' I" 7'-M;'
:�..�� ooonom;fsa, p(l� qutro:,;,;}�dó,·�'p(l.raliZação· 'M'ohrss 'na ça].fzadt.1S ,.em re�9rl do tados .Unidos tem os meIOS

a .arra f' u.�i"n" Cf::3ra' ,l(�,at!t,··:·· ,
. .. .

.. 'V' tn d N t d
• vL . "_'. H! �j. h...U.

. U\A l . �t�al' cPfl.!unti.uhi, ,c.orre,�p��ep���-,- 'pão ·s&. a �lto:.;os· pr� ,le an o. or ,e, segun
..

0 de des,t:_uir as bases se rõr
,

, .

.

JU�z.os' de ordem rriàtédàl,' como. acarretaria tio desém-
Se informa em clrculo� ml- neçeSss,rlO.

Frrf �� r'" s prezo <lEi e.lguinas centenas' de �Q'perátios,
.

co� negativos
-.--. -

refláos de .·oTdl�:.-n econõm!CO-Sb6ial.· ,:. '.
.

rnrr�C' f-'o'o'c-.m do" Zoolo'gl"cO. rena ne<:,'essá,tio ao fundo- .
. ...,,' - .'

.

.,AJi!;..I U':>..·� _. ". . . De' forma,' . alguma,. p�t,se:ia . imag},.'1a:r - a paraliSar .

namento ,.' ®ç;tuêle Campo. �

ti �',,,;.
"

. ,.,' . ,.'..' �.. NOVA YORK 3 (O'",') ...:... ;,' "e'c'" ' re' ill"'nte' impede
,

Lel' q'''u'e ' o· ..........ero' do.' Per çao �<S 1;1:an008· rv,uo� que ��ão .pres,*,15 a. lIgar I);'Blt2 ' .',. ' "i' 'l'I >? '!l "'. .

.

V'�
ao litor 1 til···

'.

j
'.' ,: ·co,..,· ;. . fl,niníll-ij! coJ.:',.o· as serp�ntes

. det E· ...ecu'ti·vo "vem o'e s�_n- .... , 11 ca TlIl?-nse, OU�aJ:n, � 1.:"--!'2'l e·a SQ.:23. nbra5 O J _,.' .., 1'" d'
,
". .

." .. _0 • . ,..
. "Ç.. • arulm ",00 �'glCO esta �'apés. e ratos para as 20

..
,..

.

. qqe per SI s.Ó honram é.d.igni:!iealn.· um. govemante. São
clon'lr autoriza, .. ó Est�do cidade, localizado em. B""p.v n'"o p'

'.
"'�n d hã

.

.' . dl\Spesns grandenú.-mtê produtivas', j,ncenti\lando a produ.
lU...... ....' ovoa....... on e maIS

a , adquirir.' l?Q� doaçã�� ..

d d'
. ,

. vem reÚBe,Í:1di> . número abupà�ncia de água e. de

im',"'ve'l pe"'�,n"';"nte'- à Pr...... t.,lVl' â e da reli;i.ão, Jacil1,t!.i.ndo ..
d escoamento das rique- 'd

.

" ,Lvv "" u- ca a ,'ez '1nalOl" de chanla- alimel1to" Das n� varieda
zas,. criando. pór sua vez, noVas e ·maiores

.

fontes de re.. ..,. ..:_. -

_ ..... ..__._.� ._.�ei:.ur�..

daquele . municípiO. curso p:Sra o 'erário_ ,'.
"

. \.

das ."e telefone, ouvlndo-se d'<s 0!1dicas c'a zona em

.. ,
.

. gueiXfl1i de pessoas. que tômo de Nova: York.. \:tpe--
f: P C 't I ':(' 2 lARA 'R'IB'AS J,a vai lónge o tempO dO.l'Iai,Ssez.faire"- do .. liberalismo .

'

a:m II�OSla ' ap� ai o .el. ,.
. '.

eCQnômIco, do Estado. que éstacava. t0t�lrrlente 'neutlo
têm encontrado .vibcraa na, nas a casravel e á '�copper

di" ,'. '" ...bl'
.

zona metropolitara. O dr. he.ard"· (tr1gonocéfalo) são
Via aérea. chegou. on· I) Departamento Regianal aU"d C..\(lS gI'aves� P,O emas económlco·sociais ...Para aque-

_

1 é
.

., . H<:rndon' ,Dowling, ef�dló- venenosas - declarou o

tem à no"'sa eanital, o CeI. de Santa Catarina, deverá a poc:a sim, o :cr!lédio seria .be111- áp1ieadD,. póis ao, Xne� ,
.

� _.-
. 40g0 do jardin1, indicou que c'entista

AnLmio de Lara Ribas, permanecer, alguns dias em
nos se COadlllir.lrla com o pe�lsamento pôlitlC'cr-fil6sófico

•

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

que exerGe ás elevadas fun· nossa capital, ·revendó ami- então vigente.
' ..

'.

"
.

FlACHES LEG'ISLATIVOSções 'de SuperLrltendenÚi do gos e
. comp'mheirós da Hoje, os tmnpos sr;.o outros, e o povo. está bem per� . J , ..' .

Dep'irtarpento NaeionaÍ do Polícia Militar, corpora-
to de j,ulgar com quem está à. razão: se do lado ,dos que

SESI, no Rio de Janeiro. ção dá qual foi Coman. inves�m o dinl'.eiro públicO: etn .'. obra� socialmente' úteis,
O ilustre viaja.nte; que dante poI' aIt;UlS anos. imprescindive!s e inadiáveis, ou se daquele� qtle, tal qual

veio para particiPar· d<:,s Registrando o fato, .

que-
o garoto da popular canção; ficam de canudo" � canec{ui:

solenidades de encerramen· remoS' COn ....ignar· os n�s- nh'l 'fazendo "bolinhas de U�o:'. ',' .'.
to do purso de O::namen- sos melhores votos de bô�S , ......... '1& ... - ...... - - ,.. \'III. - ... - - ........ � .. �� 'i
:��o e� .�:��n:��n:nc�� ��a�:�, aOcu�::��ent���:; �PoHt.ka &' Desenvo,lvfrnento Ou!�Gc�:�:!�:e�v�aC:::::ra °d;::� •
Palácio das Indústri�s, e 19ualmimW, pelo êXito <rue _

' .

,

.. ,

M.M,f. Ivo SilveIra e.da: f'Orças que. o apoiam.
tr:II

.
.

I
. ...... '

.....
,-

,
. j . Vê ao admirável mensagem que o- Gover· I!I'

que foi
.

prC5movido pe!o vem· a can�lJUO em· suas . .

.

di-
.

Denqrtamento Nacional do elevadfiS· funçÕes" na éx-Ca-' Sempre longe da pártici;p&çã:o das d�. �dor �e�o Ramos le.ga ao seú can .•
·
SESI em colaboraçãô com pita!' da :RepúbIka. , cisões políticas. da

.

UDN de; Santa Catad. dato.. E ve, sQbretudo, � PSD �orte e

•
________.....:.__ ._ "Da,

_ é justo· que o' 'cíeptltado; D1omicio coeso, empunhando banderra de renova-_·

P �. '"'

P! F'I
.

t l d'
-

})"eitali esteja 'ptal �o�o a. respeitó � esperançá, que há pouco ma;s de flu&- •
OLCfa ·tenoe -Em agran e ·a rao '. do$.graves' pro'bletUãs' �m,qúe se d& tro,a�o� colpccu' na terra

I 'c�hrinens.� �l'
E

' '.

R'" • fron�: ,a call(Jj�tura dó Sa(l{ollder Reis
Ela ho,je aindá ai está e ai há de fi·

.

no mnono asa ... à sucessão do Gó�rnador ,Celso RamoS. ,car. "

; •
No dia de ontem, foi mo a m<>neira e ;,or onde' JI Prt.va disso foram as 'suàs declarações', .LE�.�om·,Ivo. •

p"'ê�o em flagrante pe1ns penet.rp<;� o ;lllrl\nic;> 0He� , na tarde de anteontem, nu Aeroporto d.o CHAPÉC6"ACLAMA IVO _
Senhor Valmi l\tI::if'Mdó a;vpn;vei�ando-se !�. _pré�iO J Gaieão, quando'dizia dos fabUlosos acôr•. '!':. �'. ".:::.", '. ',' .

.. .l1li
�antiago e' Arthur Km�n, 8Z o ,cl"de .

fu"c o':'�u, 1):11 dõs políticos q�� ,de�en�ol"e . em nosso .: O -de' utado Ivo Silveira, que segUira
II1II'

com "'uxi.1ió� de ú()liciai� Clube, 15
.

de. ���b'rO,: Est�o. a ,sua, agre�, .,. ��\, do
. -4uart�f�i� pata Chapecó- f> fim 'de mll.n- ,

da JW.e!{8cia de Furtos,: o por a�í. c�nse�a .,e1i�"!ar" �ndidato úderaista. '. '. ;"j . .' ,,'
. ter contactos politicos e assistir a mau- _

indivíduo' - Waldomiro J(j. .

a?s depOSItes' 40 Empório .' �Od08. 8abem que () �o� blipôSto ao gurac[o da' a�êJ1cifl do B?nco de Des�n. cruzeiros' 'Pata a instala�ão

sé Cruz, qu<mdo tentan, s t·l1a;r'lo e�n . :ba1lCo, e no� ... partido pelo. senador }�f!U Bo�us�n volvimento do Estado naouelll. cidade,' r'a Facul.clade de Agrono-
ma,is uma vêz. {urtar gár- f,undo do prédio. " .. sofre

..tr�mendàs restnçoes .?or �a�. d� regreSsdu. a Florianópolis às 19 horas' mia, em Lages.
ra�as de "whisky" do Em- Nó moment.o. em' oue ... çonsideravel parcela daqnelâ agrenuaçio. .. ,.;, te

"

�
lã da S d"

.

•.

' ..., , .' .""", on m em av o a la.

pório Rosa, onde há tem- foi ,p;'êso - WaldomirO Jo. ... Ora, se a �r6pria
. l1DN não �nsegue Várió's' parlamentares ilcromp"nhamm

pos vinham. desaparecen.. sé Cmz. le�va u"''' saca� ca�gar sozmba o seu candidato, e óbvio
'did t' d .

PSD ne s., Vl'''''''em sen-
�

li
.

, t'·' d' 'd
- .' - o C8n . .a. o os,_, .... III

do mercador!.as e a po. - de n,.nel. contenlll'l 7 It'!'0S �ue os emaIS parti os nao se. Irã� dis- d "ã �, "clamQ�-ao lá r"'- •'" '
.

.

I
. '.

ló'
,o ODllll o ge, .... , que <:> a o;;r

cj",. i"ntap'ente com o .�!.'. de whis'k:v e .n'" DB'eg..�lfl li! 1)Qr a quebra� 3.llça.s na mg
_
1Ja. lu�a. �e .. cehidá nelo sr. Iv� Silvelry\ é hem 'lma �

..

·

Gp,,,p.nte da n"n'1ft João de Furlt')s. Roubr')s e DIf" �ustentar uma, cancijdatura Já. de 1lllC10 üel'fiMstnJ,lJão do que será a sua· eampa- JIIIII
MnTl·tz S A Indu'sttl'a' e �ra'l"'a(,'(\-f'S 9(\. sp:r a';-

� "'n'"o . iii
. . . •.•

- ,l
.

_ • �-- nha naouela região, Sq.be-se (lue o sr. Ivo "
· Cor.né"cio. est'wam di�i- t",,!i') nel0 f!�'. Thf>1Ie', e'", O que hoje lHl vêrifi� , é uma,' UDN ,$i1v!3ira: no seu roteirf) ,dn.O'ls·e ("egi.ão liliiii
gen�ilmdo nu sentido de -;�"p.riv�o �,.h,�1er. cnnfes.. dWi.udà, cóm grnltde naJ1é d"� Suas fi- de...Chapecó), visitará �érca • .d� 35 muri- "
en�(mtn3r' o aul.o.\' d()s 1'1.r- :"')11 ,..." f"�t",, e �nr)ti(:'lli nf"leit:i:s de hrae�s cruzados..lá ...ue não eu. di-'ins.·' , '. '. ",

.

..... , ": .'�:c.' F,l ÍJot' \í.Úirnc,- a ':üsa r,gis;
r.:-_'.:.l .. C�:�L)

...

·

..L ......... :_T.. �..,._ ... �� ""..., ............
- �-�il�ll· C·�lh .... ç: I\tro;Jn;pl ·�p'T'')·io' jJj "t' '.j,..' -' 1'· . t' .

" -,'
_.

, 'ç." � lat·.iv.a tuJarÍ?1t'n,. �ó· 8.U_�"OVOll
I

..

'G'm I'lt ml'.lva(:a,() II I!.1lma :uara o en ·usms· 'Infll;ienfes líderes
.

"'-v rf'0§';:;- l)"irti-.
t )\,'!"· .. ,<p1 'e '"'('tl�J1f�"", ;.T'l.j-.,t-n· 1'r.:�1- �.

.,.., -

.
' �' , lo. •. '
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• ,

,'J ),

e,"ell.

1" k.',;.' •...: 0<""':'.1" ���Áp. t�r-"",,'
m� .trin ,'ip;rPJc,Sci;���y�l :;t: ..1UIllJ,; c�,rnJ;1..tllha! '. rl"�'. J'r:.-7.d'il,<�.:.-... ,' 'Z9"::i'. 8 """

. {i;::,;; X}t(Í�Üi '1iI
; '- __ ,

.. " ·.Y "' ....,.r,: J ':: ... , t, ..:. ': """",''', . '; i Ó :pdidatq' ,:p.ês"ec;tist::t. .
. ;jjIl

·�nta:il9<sí ... bém (10-" ,tfy'
1{:;���trJj,:·:.' : .�?

.

':': ".':�:' : ....": ;;:/ -.���:1rti�;��.

Secretário da
\ .', .' .

'

ONU em, ParisFontes autorizadas declararam à nossa reporiagem'
�FH� o nome do sr. IVO SILVEIR1\ obteve excelen'e acd�li
da n;o S.Ó nas meios pessedisíes, cemotsmhêm nos de 'oü:r}s

.

agremiações.
-,
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De�Florianópolis, (Se�t.a-Fe'ira), 9 (le :Jnlho, (le 1965
---..-.�

,A�ssembléia �egi'Slatlva' RegozUa·��
P(·la,.Oru-enê:ção Sacerdotal de

.

Padr.es Cafárrnenses
padres Agostirho Petry e

PedrO MÍl.rtendal, ocorrido
no último dia 4' na IvIa:--

A Assembléia Legislativa
do Estado, atendmdo 'pro
p{)s�ção do deputado' Liva
dár�o NÓ;Jrega" ft:z .contar
na ·ata 'e seus trabalhes;
um vctf) de regozIjo' pela
cr,der..açiío sacerdotal d?s

triz NossÍl.. Smhota de Fá
'ti;nà. no' subcfu;tri� elo Es:-
t.reito.

--- --'-_._ "-_.._��---- -----.-----

A inst"ll)�il,n de' um Cam

po de 1Il[' ,ltinliC<:lcíÍO d�

I.tJ1das Fmtíferas dar·se-á.
ém breve, na' cidade ce,.

.tarinense de Videira. As

primeiras medidas ittlpor
tam na· aqUlsição do ter-

Em 3a. votação e Í'ot
ma:s de dois térços, fOi
aprovada emenda à Cons+i
t)lição estadual', marcando

para' 3 ce' outubro" junta.
mente com a de Governa.
dOi: e Vice-Governador, a

eleição de Prefeitos em· 89

mun�cipios catarinenses.

O plenário acolheu, una

nimemente, mensagem. go
vernamental que abre um

crédito eSPêcial de 70 ml
Ih0('S ;<1e. ct1tzeir'Os ,pa'ra ..a
,tnlStalação da Faculdade
de Engenharia, em JOÍll-
ville.'

• "

1'amMriI.' foi aprovada a,

Gover1"'ador
solicitando

mnhões de

.

I11e"sag·em . do
C('i�o . Ramos,
crédito. de 30

�-.-

Foi aprovad'O o projeto
·que faz denomi,.ar �'Go
varnaCfor Ce.bso Ramo.'!" o.

ColégiO Normal "criado pe-.. ·

lo atual govêmo rui cida
de de Joaçaba.

mantido
.na pr,�sj(lt:'.1cí.::. do Conse
lho Nacional de ECOI'omh1,

. qúe ocupava cumuíatíva-:
mente.

Bescoberlo 'o Autor de Cartas Anôni
'mas 'Arneaçélndo Rain�a da

.

.

.

Inglãte�ra �
.

LONDR�S, .8 (OE) ....... A
.

Polic'a br'tãníce descobrtu
o autor Çras cartas anõni
ill:1S, amêa :ando assassina
.a Rainha El1izabeth, na

próxima' '�sexta-ieira, quan
do visitará a localidatle de

f
.

r,�rlp -lfa,mpshire.
se de uma. jovClll escoiat.

, ",
.

p t,·

or.u.tO

VISITARAM O ."0 ESTADO'"
EStiveram óntem/,. em '

visita à nossa tedação, on
de.' lUánti'veram. uma. agrjt<
d4,vel;

.

e longa p'alestrn;,'
prqf. Arnaldo São Th'ago,
noss.o dileto .colabol'ador�
engenheiro Arnaldo' Sl.o

Thiago Neto, autor 'dos tão.

apreciados· ,artigos, Mara
vilhas da Técnica e ca
Cultúra� o qual esteve re-

oontemente em �ia'gem
estudo por vãrios p�seE! d
europa. na oportunidade
fizeram acom1'anhar q
Dr, José Antônio qe Sã
Thiago. AgradecemoS
honrosa visita e formula
mos votos para' que sua

eseaí'a eú.,.· nossa capitai
seja da.s mais produtivas.

========�======��==============�==�-�

. A QUAURINHA DO DIA ?
Prosseguil�os na emçãÇ> de hoje. $l' dlvt!lgar as' quadri

nhas sôhr.e· a sucessão est�dual, enviadas pelOS 'leitores de
.

O ����;:;-, :(/� i,;; <,�>;:; n:� :'1':1 �i;i;>:;i t�,
". �� ilÂNPF1il:iA PES�l$TÁ:" :,' ,,:',

,'.'

NÓ MASTRO ·HASTE:A.DA VAI FICAl!,

ELE9tRE::MO$ ':
IVO SÍl)IJEIRA

PARA -AS OBRAs DE CELSO CONTINUAR"
.�

Quiqta

pi�dadas
PAULUS PúllLlO .

A conv�nção udenista de São Jo;;(>, há tUas-- reali'
'.zada para éscolber _9, c�ndidató a Pr�feito, realmente,
foi um espetáculo.

Os �raivinhas", entre os principais, discUrsaram.
•

�edoS mactos, empregando palavnJs bol'litas e· di-

fice� "

.

.0 Deputàdo ZigueUi, UIil dos principâis articula
dores da. cimdidatura Bender. lá .,,,steve presente._

Teve o discUrso .tran:mrltido pela. "J)iário cla.
nhá",. numa tentativa 'inglória . � infrutífera 'de mos

trar a unidade udenista.
.

Mas, cqmo a mentira tem pemá$ curtas, ,.domingo,
à noite, em JoinVille, o deputado federal udéJ1ista' lan.

. çou o famoso lnaÍrlfesto ao' povo bar.riga-verdê. ..

:E, desta. maneirá, mais umà. vez ficou o dito pelo Dão

.

dito.
A "W\Úio udenista'�, assml, foi e"'''Posta à flor da
pele.

A prová da "união ud�ta" foi categoricamente
confi�da pelo kplJta.do joinvillense, '�rlttüi_cando",
porla�to, as .palavras' i:lo -Deputado' Ziguelli,

-

_

Só que a confirlnação foi diferente...
x x x··

.'

Os �lvetas ele�t0reiros do programa ,radiofilniciJ
udenista (diàristas na. remuneração), sem consultar
o seu chde de propaganda política, tentam o jôgo
baixo contra o �di�to Ivo Silveira. Querem �eIi·
dá-lo de' vivo, quando, flutuamos numa época. ptilig()sà
para apélidos%

.

·x x x
.

Leitores a8fiíduos, dêste jornal, pedem-nos ,:;..R�
desmentir, ca�ô#�en�, .

(,\8 cqruentários i1�
tes, em tõrno' dos motivos alegadQs peta -ála ikn·
der", pré-união-deSuni4a, sôbre o não apoiamento da
candidatura Antônio Carlos!

'

_,',�'l!..__

,Esta ciéslnen�ído! �:.
" .'1,-
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