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�Ainda O -Escândalo da Man·nesmann·

Acu'sa'dos fic'am" em· Mi
BRASILIA, IS (OE) :_, Os

lVnnistrÓ� Roberto campos
e G0uvéia ele Bulhões, dc-:

ve'rã"o' depor ante. a COlYl�S-

'l:iào parlamentar de in'ltH��
rito da Câmara, que' ínves
Liga' o ÇàEO' di},.' Marines

rnann. Os títulares das -pás
tas 'da lt�4,ZLIlda. f; Plaj,le.ia
mento, deverâo . esd::necer

SI.') tinham ou' né,::, c.j.lllle
eim ento da a tuat,ao da :em

,

prêsa no Mercado Para1e-
10.

Hoje, elepôs rio' inq�léri-;;9,
aberto na Guanabarâ par�
,apuraT' üT:gularldades no.

, e;nprêsa" o ex-presi,;:;entc'
do 13o.neo ,lo Brasil ",t·. j�/,y
"Calvão, que lsclaréccu :- 0"

'��!l'culus tlQ 'Bauco da-' PrD:).
.� ."

;"''''''1 "'o' qu-"1 í, D-·i�_·,;l;:,�... �NJ.\.' 'N -\,l a.. '\.' J 'v L' ':�

rLf) f�aQÚ dQS' cl'*j({1'1 ,.<J.."' ��c� �

�

ACUSADO, FICA EM

,M1NAS

BELO HORIZClNTE, 13

tom .:. O ,Tuiz da n«. va-

1"S; Criminal de Belo Ho

rtzorite, 'impediu :a
.

trans

ferência p'lra a
'

Guanaba-'

ra, qo sr. Orlal;�o _",guiar,
um dos acu,�adoil do e.séãn
dalo Manl1€smann. 'O ,ju.iZ
a:'otcu a decisiio. a pedido
do advog:;1do. c1Ç> acusado,
.

Como se sabe, o advoga-
do Fach2eo,' c\oiensor
:"'Gn110res Or'I:<-l1y à, AguLJ:f' \,
St't'iiâ' Filh(), "requere'u :10

.\.jos p�:l:o :::L .Jçlr�e', �ól.
F'ilho, paro pag-ctr 'bWIOlJ
(i:1 Maml\?H.llaUn �1O 1;!erC:H'"
do Paralelo.

--�HõM-:Er�AGEM ÁO' ÓR��-REr���Tb
.._"._�

RAMO� .. DA SRVA.
:No dü�, de ontem, (:S

- fun·

c:(Jl1árlos 'iJ;o DepariBmdi:;;ó
R-egióneJ d.o SESI 'em Sa�)
'ta catarina; �pr€s.ta.rnm

.

fi�[l�fica��'Va 'i).eui'!'li�e;em",
de aprêço 'e amiza<le ao

dr, Rel1ato Hamos da Sil-.
:,;a" pelo transcurso de sua
data 1111talfetb%,

'

À h';l'r?Cllagei;l "rdon�roll
da í:'ntrw�a_ ,c1e �l11a lem
brança dos servi -'ores,..ten
do falado I!a ocasiã.o" em

nome dos ofExtal1tés, o se

rhor Nilson Carioni: Dire

tor da Di�"isão cle P..dmi"

nistra(}ão (laqueIa entida

de, Em rápidas palavros, o

,orador reiõsa.Itou a figura
'do home'�1ageado, desta

cando a SEa fulgurante per

sor-alida"e e a maneira,

c.Jmo sabE I"C impór Lunto
aos seus auxillares e cola

boradores, éxe!",cndo auto

ridade sem ferir e, por'
Isso mesmo. griluge",nc!o
lhes, a simpatia e ,u 3.mi

z�de.
° ,dr. 'Renato Rarl10s àa

Silva; 'pl'o['�nd::únent'! emo-

rh:l1aclo, \),ri,:l!! fJ1av>:â&
de agradeci.mi'utd,' di:o�l1ó:)
dos l;CUS c'l:'sejo,s' ôe OrP&,E'f"
VHr o ó,mbiente de sadlo

éllteúdiJl�ento e comprCfm-
138,0 e,nt.re chefes e subOl'di'7
r�ad.os o q:'la.l lh(� pr<)por-,
elúlloll J cún�prirnemo tlqs
seus dtVq'C5 nnqupla ins

tituição e', que !iH] po.ssibi'
liÚm a sua ascençào na

cane!ra: púb�:ca, -, deixando
evicrentc (;ue o. s:<G.' ativida
de ii frentc ;1.) SESI. cono

s'�u Supf'rjnter,�i8'.ltl:, a01"\1-

lhe as persp�\:tjvas 'bri

lhantes de que Il"ie r1es-

I Púl2l'.C3. e

rle ndf:so

fruta na viela
adminisÜ·ativa.
Estado.
"O Estado", D." pe<;sôa rie

seu Diretor:'Gel'eht"'., Do

mingos Fernandes de ll.qui
no, esteve presente à.s fes

tividades com que os ser

dares' elo SESI hOmel�agea
rum o clr. FLcnaio Ramos !:ia
Silva e, :,�.;si.a oportun}(la
de, 1'onov:, �)S seus 'iot::!.<> ÕC

eontínuo exlt.l) ao h(�men8,"

geado,

1110 tr a taraento
�
d.spensauo

pelo senhor ,Serpa Filho,
Imccün,tl'lfncntc 1)' magistra
do dercríu a questão, trus
trando a ação ele policia!.;'
da Ounnabaru
oucontra vam

{!L!'P' j�L' ";l�

XW capitat

os ,-e�:n� �,1l/.:::' "1(�.s t\l11.OS'. .

COl1:Jt) 'se sabe o Df:I:SD,
do' de' De1ràw!acóc::: sr. 1\-0

DE.FESA s,dgmW Bt1:õ,!,o.':).,
-

dei)o�5 ele

RIO, 13 (OÊD ._� O S8� Ul'[1 n'l;nq;) ('(':'\1 ü;Spcretú- DR"i,811>Ii\, 13 (OEI

r.1·ctário da .Seguranc:;J. (�a r:o' dp ��,�,�n"'.I,l:�;a/Oe1. Ous 1\ lei (las . �nelegibi1idndes
GI1R12abara (j,fjl'111Cd\ 1'3.0 tavo B6:r;;';:�i. u'fol',ncu Que 'Bsrá Dprovadn, 110 SCl1l1do ..

meré;CCl' créditó à 11lfGl'n'lG... o prç.<;idem',e (;�8 !\to,m,ps- com {} madr;o apoio que

çào do ex-diretor da Nlan- manl1, ,�r. m�.;mund Wels5 J,hc otr,;rc-eerá ::t buuea.da

ne�.mann sr. $erpa PJ1:o, e outrOI' d_retores da cm-
.

majoritárIa do PSD. al�ll1

contra ::t pO�'C2;J. [,�lr�oc3.. O pr[;;::l. s<'r00 lntima(los a dos' v..otos de alguns s'�:]n

Delegaclo ele De[rsudaçoes, c' cpor' 'l':1[HJ"I�1 c1�lcgací[t, dOl:es do PTB (: da próp1'la
Salgado Bastos, 'ueehnm assim, �1�� ,�C:!Q'11 IiberaQos 'UDN.

que o 'P.re�ídcntc ::ü ;\hl.11-' os re:3ulWd93 (i0,'; 1;mcl:0:i do,' á 'lei ,êJ.� '!!l(':)Ll1patib\Ji
l%),OmD.nn e OU" ',:3 ,j;rlí§cn- del�oim;t'DtJ3 110 '��:' 'J(1!'c;;c C1.f1c]C8 i;;r;;:ft:':ot9.da :;1nw,nlla,
tes nlcnúcs 'C'H E,;�:ç.1'8,;;�\ �131'Pi.l, F4lho.

,
pelo, 3'0-:11::10 ; '�1 J'f'g:l:ic de

_�_�"_....__� �r_.__ .---:-
...

_.,....--.'

oomparha., .senhor
'

E .. g

niund weiss, prometendo (l,

acào. -movl nentar a justl
ca {ro,IJalll,íSta. ela capital.
rOUCv\ (llJi\NAlllUUNi\:

n')C) cl)jetivo, .ÍJD!itOb :"üua·
dos a lestq f: llOl'UCblC de

JitmpL

15HSS V/H.
-

A.U�iENTAH
,1HvA A lIANO!

e

l\TOSCO'U, !;l (ÜJ':;J __ o 1\

Uni[.Ó Sbvic'tica UU1}l,eutu.rú
'sua ajuda militar c econô

mico ao VíetmlI)'l' comunis
ta. segundo ,comUniC,(ldo
dadr) '. U 'conhecer hoje eln

Mó"çou. O anúncio, l,iio in

forma o tipo ou qu�nt'ida·
ele des�a as�istênc:ia. O co·

munkado, foi emitido ao

tcnninar�a visita oficial 11

Moscou, da deleg'1ção
I
do

Vietnam cio Norte, chefia·

dá por Dl?ang-Hee,

dos,

·uü r;eira,

Por outro lado, o f;cnhul"

Orlando. Cunha. depôs hl

sexta junta de oonciliação
e j-ulgameI?-to,' rio proce'l:;o
qe demissão por falta g-n1-

Vf que lhe l�WVf' a ,COll':.::r:;
nbla . MamiêSlll(l11n� '2m

stÍn d6fesa o seuhor, 01'.
lalÍ,do {;Jmll;l' ç:;dgiú' c dc

poln:ento 'do' prcf5Í(ir.mte C�n.'

FiLll'lNOS NAO VAO

ríe,1n11j de.poi.s Cí'W '! situa

gáô
'

D.gl'!1VOU-!!.!3 eonmdera·

vt;I"nentfJ 'no' sU!�et;;te asiá

tico, hoJe,
No Pcnl.agono, :� 'ulovF

menta·;;no tem sido iriiensa.,
de9o!s que foL confirmada.
a (iecisão soviéLica 4e en

viar auxíli.o direto a Ira·.
nOi, mec1hnte o envio de

tropas e ,zpaterial béUeo
ao Vietnam' elo sil.
T':llue-se qu.e, na eventua-

lichlde de UPl encontro
entre fr;n:as americanas
sovi!:Lieas no 'Viefnam, pos
sa )'esultar a terceira guer
ra mundia1..
SAIGON, 13 (OE) Tro-

Vietnam, do'Sul,
mataram 714 g-uerrilheiros
comullis't,as, no curso da

Pl'IS ,do

semana pass'1da. A informa

ção ' acrescenta. que além
dos mortos, 05 comandos
sul-vietnamitas capturaram
mai:;! de 170 f:,'U0nilheiros
do vietcong.
Por outro. lado, 6' fl.ta·

ques aéreo� foram, efc!;'..l"'"
dos contra o Vietnam do

Norte, 5 dê1es, tiveram co-

'MANILA,,13,(OE) - Não

foi ,aprovada a proposta
governamental para enviar
2.0'00 soldados e engen)J.ei-
1'OS filiph'1oS ao Vietnam.

Ignol'J'l·se se o Presidente

Malcapaghal, I tenna a inten

ção de convocar reWlUl.O

esp2cial do Congresso, pu:
m �atifiear a proposta.
PTEQUIM, 13, WI:;) li.

Ch'c'1a comünis,ta fomecel�á

.; ,

nas
a depor
I1he;:ajeú

I
BRMILIA, 13 (OE) -- As

atenções polítíco-admínís
trativáú do pais voltam-se
outro. ve�?; para BrasWa,
onde o Stlnado Fedcnü co

meça e. examinar o proje
to das IneleglbUida.des, já
aprovado _Pf)ft' Cámara..
A matóría: estará em Pie

.ao Vit'tnB 111 €10 No'rtp, Jijtl;,
da. eeonôrrüi'Y!" (1 téeú,h.:!!, se

!;tlJ?tdo (l{'Ól-UO Vf.l8ilJnc1o ,no-

nárís amanhã,
A maioria, dos

res j á. regressou
para a díscussâo

Senado-'
a 'Brasilta
c votação

do projeto.
Fonres parlamentares 8.

creditam que a. lei das ine

legibilidades CJtnr(, aprova
da pela Câmara A1Lt até

qulnta-feira.
Hoje, "o Senado \"0l'1 o

n '?ôn�o de garantlas. e 'in
vestimentos celebrado en

tre o Bras] e cs ESla(](Js
Unidos. Enqu�nt0 isso, o

Presidente Ca�tc!o Br3.n

co que. retornou ,t Bra,3:li::
?t noite passada tendo 1,",1-
1.:1"0 a clcSDQch\l ,S':1 ma-

111',5, no. Palácío ::" ',';:1 :l'.:ll-

to.

PSI:) ';\l'OH

o
je (;\l'L· PtXlliil'l1,' ('ntn� .TeiHe,
sentrll1t(:� sillo-conilJ})is�a. o

do, Govérno de Hanoi.

... ,

�!"ID\�'��-';'_��'III!�1lLl!!Mlzs:::..-s1'l!!llliJ�

hIO� 13 (OE)' � O. Con·
�ellleiro ' Fernandu Gaspa-
rim" fêz hOjD '110 Conselho,
Na,:.;ional ,de Economia., seu

·.:;mu :'Idade p rommcimnento
ele l'l'ític� à politica eco

nÔl'nicu do GOVêUl0. Foram

Brasil· Podelia Vender fi'eiro.,
Domésticos a URSS

l'OU (iceRIO, 1? (OEI �"Heç�::I::;
sane10 da r{U111aO (05 c1L
fes pe mlS5ÓCS diR�OllU\l.;-
cas ' bnl!;ileh:a
de Fen'o;' Q

nD. CO;'�I,,! na
Emlm iXUr\O'f

veDetor apa,rdhos çlc�ro-[lo
mésUcqs á Ull ião SOV1Vc!Cd
c minér:io de icrro D. 'lIJ-

Azcn':l,;) da SUvcirR, dçcb-
tr:cs

peno

ltsLe

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

Tudo Bem em Alagóa"s:
AFIRMA CAVAlCÂNTE

tivo Alagoaoo afirmou :que
é de completa notmillidade
a sFuaçt'.o em seu Estado
e que as eleições estaduais

trans9orre�ão, num oUrtia
de nbsoluta tranquilidade_

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

,.

Novas Criticas a Politica
Financeira

. A capital cat.ariú8ns·e que
ha dias nÚ1 sofl'cndó I"�

falta de gnr>lina, vê 8011,;:·
cionaclo o Ç1ngustb,nte prç
blcma. que veio a _pa:alisal'
ati à �!.'\'jdact.e':l CiJ!_,!rJiallD.S,
Com <161'10 t,ram:tQi'no pam
o f1oriallóPoUtO_fiO.
A falta da- i/;àLÍ01ina em

IPlori;:tnópolb, ' Cl1E'gOU .to

ponto da secrét..'uin, de ti"

glll'al1(�Jl, aclotD.'r meclid8�

','11 e

o problema
---------�--------------.----------------

�

eT-AC- GR-l:.ll-E-IR0-ae-SIji;:�lItr-'HJt:a+-:........+'>�4:.
-�.

o TEMPO CMeteoro!ágico}
Sintese di,) Boletim Geometeor".üógico de A. SEI�AS
NETTO v(;lhla até às 23,18 hs__ do dia H de julho de 1965

PRENTE FRIA: NegatÍ\'ü: PRESSl.O AT:r...rOSPÉRICA MJ!!.

DIA: 10:.28.5 mil�bal'e�; TEMP'ERATURA MEDIA: 13.'7U COl1-'
j igrndo:oi L",\nD:\DE, HEL.I\TIVA :vD!:DIA.,: . SG.l "',i; ·PLUVIO·

iN (:)"'a tÍ\�O _:_
-' r",./;;:

.

·da gasolina
l'l'AJAí E l<"POLIS, 13 � distribuição 11')", póstii)s ven

dedores.
(OE} � Ainda hoje será.

sO!uciOl}acto o problema. da
falkl de gazolina lU!" zona

litorânea de Santa CatarI
na Fonte, oficial .acaba ele

'rtwelat a "O ESTADO" q1!e
o. petroleiro Bojuca atnt ..

cou no pôdo de Itajaí ú;:;

primeiras horas da noite
paspada, já tend9 descar-·

regado o eombu5tivel pal'L�
o <lnprimer.1,o (�O l2lCl'{::J.L'O

'1'1-

I
:ruo, la (OE) -:-' O gover

n'1,dcir Luiz Cavalcanti de

Alagoas, esteve reuni.do ho

je com o general Golbery
do Couto' e Silva, chefe do

Serviço Nacional de Infor
mUf'I'5es. 'O chefe elo Execú-

Econonlico,

apoqtad98' tócios 05 aspüí.:-
to::! noge,tiws, que ao seu

ver, prejudicam' aB bôas
intenções govornamentáis,
c Tl?ch1Zel1l os seus ret'ul-
t ados a pl'Opéll'ções i11Ulto
longe das Flrevistns,

-�--,-.._��------_._----------

M·aga.lhães é, Lacerda se'm influência
'nas decisões nacionais afirma

Lucio Cardoso

O'

BRASI'LlA, 13 (OE)
"O Congresso é' livre e esta
acima dos {;overllaclOTet;', A
afirmação _ � dp, ci�putadQ
A:"aüto Lucio Cal'((�,�o, li'l'i
zou -o pl'�.SiÇt€11tO do 'Bkeo
Purl:J, 1111.�1l Lu I' "IV]volúcÍonó
rio (rue b POdér ExecllU vo

I. .. , .

cs�a per;·eiJL.a·.J.l!_�.l:t('· Çl1t�.. O-

demOrado E'l�contro com o

l1l3.reehal Castelo, BraIll�O
adta,nto.u o deputado Adau
Lo Lucio Cardoso qtÍe rI

posiçào lló�til elos goyer:,n
dores da Guanabara e Mi
'llDS r:Cl}1' reiar::ào ao gov,:r
no federal. está l1ga.(io ',. .0

fo.to d·:_.· r��·�';lCA;t�;�_::"il';i.'
.,'

r5'}�n

êxito, �ll tluÍl' nas (L�('i;;.UB��'

T.
urgõncla urgentíssima [PC;
será requerida. pero senador
Daniel Krugger, Iider do

govêrno..

11 opinião geral é de que
será aprovado o têxto vo

taco na Câmara. dos De

putados, cnvíandc-se (\0

lrnedíato os sutógraros ·n

sanção.

jeto sobre illelcE'lbilidadfJ5,
que será voL'1r1o amanha

,pelo Sei1aclo. ATires. o chc
,f(' do Oo.v['rno' havía rccc

btdo o Senador vasconce
los 'I'ôrres, discutindo com

ê,c, o lllC511l0 temo.

l\1AIORIA ABSOI�UT1\

t)trUN1l0 romt.L
SALVAD6.R.:'l13 CO!!:)

O Governaaor Carlos 1::;.

cerda quc chegou ontem ;i

noite Ü, esta oaptto.l, abor
dado sóbre o problema das
tn e-�c,gi:bfillidades, deelarc'u

que nâo merece gastar ('(:
ia com defunto tão pobre,
Sôbte uma. possível revisito
ele sua candidatura n. Pre

sidência da n�p�kbll('u, c.fír
mou �F":; {lho acrcdíta '1(-

, nhá :.. UD'T r,�lrnr o .',(11

apôío, 111(;,'31110 porque. tau-

tas C011VCI1f;:ões vC'),lÍW1l1 a

se .roalizn r. �eu :""011'1,1; ;)f -.

Segundo o líder do go
;ve�'l1Ó ná casa, senador
Daniel Krugger, a propo
s; cão será aprovada por
maíoría absoluta, de 34 se-

I
'

uadores.
Por outro lado, o Presi

dente C as t e 1 o Branco

conrerencíou com os lide

rés do Governo nu Câma

ra c Senado, srs . Pedro
Aleixo e Daniel Kruger,

,

l"r:spcctivamente. Exnmí-
nararn a tramítaçâo (1(' pro TÚ sempre sufragado.

DllE�1A
,

() PO,Q eutarinense �aj ser. cnaruado a escolher f'l1ttw
!loh. tf>l',1nu.s de um (Hll;'\1U\. no pleito sucessõrlo IplP 'W avl
zinha. Esta1110s com uma admínlstração Sf'm��']h:!nt'; ,1 11111

('�mbolo rm marchá, COIÍl o jndc'3yÜ\'l�J desuno dI: ação p

desl:'!l\'oh:imento, visando à cresc�llte pfO_'pül'idad'� m:tk·
11:11 f' _ ao. adiantamento inielt>,ctúal de touos O� caia1jllcll.
ses. Sem emoargo da COli.timúdade de ex.)l.llusãQ do 'cuslu(I.
f'lll cUmprilll('lJto de diretrizes planifieallas, çl�rt��;, llcul'
fi�as' t' patrióticas, di,l�ctrizes que' não ])odcJll ser interrom
pidas, SOl) (lena de rcgre<lirtnos, sacrlfic.alldo a l)usl��aH'
(lUE' l!!)S ma.rcamos com ])recm.i_1lt-nCia,' nos Iluadrv,>- educa
donais do lla,í:-;, -(:ntCJl�e' 'o ó-posicionisil1o (:sh'úbieo IlII1'

n!)ll1P'�çije:s. d�' pl'�jfc�sô{'es cons�Un('m (;ornrpçã,,,, como SI'

a lIW!.OpJ.i'caç.ãQ l�ol'l1lal c leg'Hilnan\entc Jt',!!,'ª' (le. t!j;!(!o)a.s
I

pl'-e�cindiss(' d,t� (�lluCád(lit'cs. ,�

. .

,
.

, .. �<11) a�)\���, ·tl{::��" de�agógÚ;o ,t �t:ôJI\ a,s ,ahISll('!)\'S
::;;:f ,I;'�....��". =tNv!': ·ll.UVí� ...i:.tH"'$� Qfºrn��l��;S, for'adas {�t: urna

� np:;,"";9i.;.. ('.\1" um ridj�i'�'lO' flUt" 'hAilli �or-; ctli:;;:�'la'rítmml()
I'"r ",n,;1 rí�I1"''''IH;\í'' ;1(lrí,b:'istrati;',l �tue ;6 ag'H'a lh�s Ol.:or

'1"""_ .(k1�ni� lh· 1'('Il1i�:\da, "',um :t'i,rmr7a ,� irlldig"nC'ia, n'UflJl
dn. "'C1J1"�.t1(,!n ... purlr'!;', llií.li lIieXc.l'all'l UIll df'du 1.',,1 bl 1'I·n·

tirln, W'l"krin\ü' f'1)I�Sel'Ya,r cÔnú.ld,;ml"1k O p�tí.lo ";� y.ielp,

t'"'ll";;;'·' p,"'ul;"'du t's.fQ:rços c bli'd,l,tha' flW' tia'!') f;nllH ,'xi·

�id!)s _pelo j'n'tll4resso ev.olutivo c J1c10 cl:e"dmcl1tu d!'lIlQ-
:;ráfi.(�o.

.

OÚP'l'f"u, aSSiJJ1.' I'CIJOYar 9 qu� l'Q,i e t'3ia Si'üúa rtlW'

,",uI'} em t�)tl(l'i, os �do!'cs do ;;01'r.l'l1o, e em t,ildail �IS MlfJS

ath-i.dí\�lf's. �.:"!'>, rc,no\-ar' o flUI� e ('oPul'! t<; o fI,ue não (1�
,,1il.YU1I1. )Wll1 f"'-i,lu{,t'Jll. Se tal renovação pode indilix
"l.}bn� 1):;' p]"�('es,'ns l1l�,i.s modenlOS 'adota.dos f";' c-m C.'H,TU

,,'ij'J, é f),ll(', 1'1,.1, 11a iJ111HJ'5sibiUqaqc de mentor faz!',·; 6e n:

.!,Ill't.lrli a 1I11JH \wm'lush-ll modalidade: destrvü' o tÍue I'st,í
:wmln cf:m!'f"uido. E isso ('qlÚva]e�� a Cyjdplte.. rct,�O(�eSM) .

3Ta! a.s�esso:ra(lo anda, pois, o cintilante candidato
,mleaista. quando alude a l'enOVaç�{) como argumento de
.lHOpagallda eleitoral. Sua ausêuclrl a um convívIo cotIdia·
no com a terra c, os intel'êsses eaiarinellses não o idclrtifi
eaiam ,áintla com as relllidadçs estaduais. Daí, c.omu lia

peça de, Hostand, o agjtador asas longas, cm estreito .'i"

paçl}, d(''''atf'lüo aos r.l-;COS de qu�brá·las.
i\ H'I'dade é outm e diferente. Qualquer do' dois

candíd:\tos Que olJíi\'er a <:onsagração das urnas, ::,oe :rdk
Ül�O. llt'1ll 'intendonado c de capacidade apreendedora,IIi
!:ida. não ]Ju(krá proJlOr·se reno.var prccisamcnte lÍqUiJO
que c",tá sendo rCllova(lo, em íntima e segura "ineu!ayã,;
com os ansf'ios c o trabalho persistente c P.fouutiyO tIu
PQVO t·ljtaJ'�u("Il!'o:C.

O que lhes ÜtHl1]ll'e, isto sim. é amhicntal"sc c(lm a

ü'brfl mlministrath'a até aqui realizada, com llubo firme e,

rllUJlla d..:iío, (lettTmillan<lo·se a prosseguí·]a, em escala
a:;:ccl1"hma.L d� acô,nto com as IJO,.sibilillatles sempre em

awm:�lltu dns T('{!lII'SOS' aplic;hcis.
�;e. tfld�1\·ia. ial l'P.110V'H:ão se quer dal' coloJ'Ítlo {k im- .

neta.iivn l.·('volu.ciollário. não ClI;;fa ye-:'üicllr·se que, ll,1J'lda
ne;;;SJ� cam1l9. (I gl)"f�rJ)o Celso Ramos se antecipou ir jJrl"
Ilria P.f·\·o11J(:ÜU, iUl'tituindo norma ue

.

a�ão 11m' !t:yi- hui:
tadoj'cs ·ut�;. meí-imo em go,�êl'uOS ,�.;tllduajs Udl']li:-;tutS, J'; uão .

IS só. Ii. v1aniJiellção adotada COI1)O norm.t gulcim e (:;\:1'

euth-a, ,� flue tantos e tão granqes Jwue.fíejos lem il'l1zid",
ao EtStadu, mereceu o eneõluio' slncf'ru do ilust,re l'l'i·si·
,dfntç C;astdo llral\(�(l. l"ln seu di�é'UI'so vrofel'ido 110 r'-;t
ládo do f;on'l'1Hl, cunsUtuuldo o' 111ais l)erl'd1.o I' ilTdor-

.

quivel julg;;HlJento.,
'

'

.

Se a lógica <'xii. te
.

e pre\'alt'l'c, toml!IHI()·.w pnr base a
,

]lrOmessa. (seml)rC a'S promessas f'lf']tm',..:ir;J,s!) dr "!'('!lü'
,"ação". só podcrá ser éla comJ))'I'{'l,lIlirhi, ,'''I1l(' 111f'lü,J;1
invertltla, "ale f}i 7.P I' - C01110 marcllU l·elrll'(',:::;jy'l., uma '\'C'I;

f{lIe l1aQ 'J11Í cho'n�r no 1l1olhado. mas, tW COllt,l'lÍJ'jo. manter.
se c gmdúalmcllte u'-'P!Cl'Ui o l·itmo ' dJ� sua }lCl1d,"::lÇiío

-

te

fle sua. aln�lliaçãu. l� isso que, dali" a sua identidatl.l) com
a yilbt adml11istl'ativa c o cunllCcimento profundo «l'JS 1l0;S,

sos prob�emas" se compromete a fazer o 'eminente sr. hu
Silveira.

R\:.Iluya-r, COUlo (1!lt!!' n calldidatn tlllOsicio.ll.isla, ell)

nrf'garão 1:itI!rá1'ia, ati· agoJ'l), sem l�ol1�eudo, será destruir
o (IRe ye'll 'hcm}o .l't;itu c que deu IlllCUSO impu]so ao adiall'
tamellLu Ot' �anta Catarina em iodos os setotes de il'aba,
lho e construçãu.
'for isso mesUlo, (I eleitorado cutarulcnsc defronta um

dil'�I}}a cip- pOlltas nítidas ,t� illeont'lludíveis: a escolh.a cnin'
o desígnio del'l'etlutól'iu' "e rllina(]or e a c,olltillnluade O,j
obra t"l:at, llosith-a, oe engl':1uued'IlClllo do nosso Esta(j{l,
'que a� es!ít Jl tlJ1w!S -em catarata '.iosa IJIIl"- a constata

,

'

"l "', ':

..

C0l1s11l11�dQr._ -,)FI 1;'-' 8-

te ac:reseenlou .([lI0 C>S c:1-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



n

"Duque de Caxias:' em Rio do Sul
Escreveu: Cyza i.ra douro, conforme programa Desportiva "Duque de Ca- Knoll Schnelder, respectí- satísracão -eaicamos: José lha guarda", é com imensa

que gentilmente recebemos xias", da Capital elo Alto vilmente. ela Silva ,Fontes. dr .1\1'\;;i·· satisfação que nos aSS0('m
Dia 10. de agõsto vin- a tradicional Axsocíacf \) Vale dó Itajai. realizará No mesm.o dia também no Walter Gar tner, V;r;:\.w 'mos ao .mr.nso júbilo eh

[sensacíonats festividades serão realizaelos campeona- Garcia, Luiz Leopoldo 8el1- sempre l!,1l�� família 'clU
que terão o seu ponto cul- 'tos ele Bocha e Dominó, neíder. Marcos. qoar !'�:�J- quista, quando dos fC:3+,e�
mínante' com o monumen- com a parttcípacro ce vú- nor Heusi, Oscar Sel-inelclcr jos aml:l(::;:.�I(H para o p:"'>

.
tal Banquete em hornena- rias dezenas de as,;- ,:b ias Nela Garcia, Henríqt.e sa- xÍi�1J :'0 .. ele a o:: (i .; .

gem aos seus atletas' BI- do "Duque de Oax'as '. chtleben, waldimar� [001'- ACl:' ll)ah:l_�;.lIS ')CID. a t r.i
CAMP'EÕES DE BOLA0 Sendo pensamento dos a nhausen, Uldarico Na'3cêlen leU,' ·.t rlJ "D,l:,UC'" ,l.es(Íe
DO ESTADO D� SANTA tuaís dirigentes do ":;)1.1'-.1\)8" weng, Adolfo Bonnemasou, os t';tT!pilii ;,ê'. eras ('WCc'S
CATARINA. homenagear os 1)9,+,aJhaclo- Linrlolto SC111upp, Curt

'

S- e rlJ,n Cl)ntL�IL"]]!L·n�.; 11',-
1':S ele tempos idos. naca chroeds r, vitorio FOrnel'Ol- je t enorme ao ,. :L.;UtLrNa ocasião, por iniciaL"· ,mais justo do que r ·'.l':il1'- n, Edo Puhl. Mario Sehfi- 1:11S 2, ;Sl"l.nc!,Oj:l 'il,(' D"

va da atual diretoria pre-
mas as homeuagens póstu chtíng, Tte. Domingos ue <lbs a tua is rppr·�q· ta pasidida de maneira estup-r
mas aos. saudosos: Ejj:t.� Ia Paula Neyes, Dante Tornio rf. �Ll do S�:l a A :) "Du-
sé Soar, Djalma J,".elllil, AI Dr .. Pedro Cavalcanti rie c!u':! rj,:! Cnxin >'

fredo Jost. Leopo.do Voigt Albuquerque, Ivo Luiz t;;" .á de \):,.','ô. :)['r.o o é':"-
Antônio Chndíd, ,,'" """'1 j Knoll, Norberto Muller,:k al Presidente do ChI1)':}, f,!',

Schoeuau. Oscar Zwicker Francisco Gotta rdl, .E;l;O:: Ivo Luíz Knoll, lJem co.no.

,

Raulir!o João Rasar, Orlan Mull s r , Carlos Luiz Cola'?,
do Foes c Alf'eu Pamploi;a Alfredo João Krieck, João

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

OSVALDO J\1ELO

o ASSUNTO É

FRIO
,.

- � ..

E não há outro flue o supere e que. seja moti

vo de , figurar em' uma crônica" mesmo " que' se:

ja ínsulsa como esta.
.

.

_ Que frio danado _ é a primeira frase que"
trocamos um com o nutro no

. primeiro e!1e�n.
tro do dia ou da noite.
.E; procura-se urna nessa do sol, embora' e 'ele,
a bl'lpçar de esconclcl" por entre a!( . �uvens,
quando não, encoberto pela der!,sa neblina'.

TRANSIDOS DE
FRLO

Aqui estamos' assim, tr.asidos: t.inincJ.O .
e 'erié6:

lhfdo de frio.,
" ;

Florianópolis <:om 4 gl.·�US acima de zéro. .é 'fr�ó
mesmo' de valer.

'

E si pensa,,'mos nos nossos conterâneos -lá 'por
L<tges e principalmente S. Joaquim?

:����
COM. QUATRO GRAUS
ABMXO

\

Com 4 g-rau. abaixo de zero. . .

. .,

Só mesmo .ao redor do fôgo e á força de qu�n·
tão e depois, um nJergulho sob as cobertas
bem cedinho, tenha ou' não tenha -sono ...

". ",.,I!"-r:.
, ')l

O HOMEM
INCONTESTAVEL

Mas quando chegar J c:alôr com _ '1queles·:(Üa�
abafantes e de sol abra.�adQ.r, então. a música.
é outra: -: Ufa, que '; . .!ur..;

E com' roupas leves; caÍl1lsa . esporte, procur'C

mos as .praias ..
Depois, iw�ei'no, de no 'la .. ,

E A VIDA
VAI PASSANDO - Jf·

Por assim é -desde, o princípio.
Assim seí'ã também o fim.

O' fim de .cada 'um com frio ou _c�iiôr: ."

Local: Praça 15
Horario. 13,00 às 22,00 horas

Periode: 17/7 a 7/3
.

Finalidade: Filantrópica
Artigos: Toall1as de. rôsto e banho,

jogos.
. Preço: De fabricação
Responsavel:' Associação

cepcionais de FIcrianápol.is,
mara Junior.

Convite: Er::oricm-ize . e

"FEIRA DA TOALHA".

pisos, p'õlnos

de Pais. e Amig:os dos Ex·
.

com- a. colaboraçãO da Cá·

comparecendo àcolabore,

nJ·65·

da pelo nosso grande a,ri-

go Ivo Luiz Knoli, serão 'l--

gradados, com Dlplcmas
Especiais pelas relevantes

serviços. pre sta.dos ao Cí 'J �

be, 'uma autênbíca ple» I,)

de componentes da (1 :,,11'<1,

da "velha .

guarda"
, Durante todo o dOlr�:nsb
assistiremos . as d l,;;.>l; Las
aos títulos de Rei :; H:ai
nha:' do'. Bolão Que ser'�fJ' '·',('0
roados" peÍos, Rei e li",J,;iü
de 1Q6{ sr. Dante ')'(!:'õ;io
e·a·exma sl:�.,.da. Norma,

Após quase 23 .aylOS de

[undacà« eis que- a direto'
ria presidida por 1',:0 Lní:
Knoll teve a feliz iniciati
va 62 eJ.istingdr com Dl,p19
ms.s· Especiais autênticG"
balual'tés de on�f'm . e d,c

i]oje, c'entre cs quais ·(01).1

PROTElA SPus

'OLHOS
I

�� ('.
)- use· óculo5 ,�
bem adoptados

,J

otendemos com' exotidõo
i, suo'. receito de' óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
.

MODERNO . tA�ORATÓRiO

Mau' tempo conges-ti�a o' portá
·de·Santos·

BRASÍLIA, .12
.

(OE) , -

Ii:m:msos prejuízOS .são cal
culados pará. ,a ·.próxima
colheit"l de (;afé no Para
ná e em São Paulo em

cOll'3equência . dás últimas
chuvas. A revelação foi fei
ta flelo deputado' Renato

gest;onado o Pôrto d.e San
tos eom os návios atraca

dos desde o cais Íl na pon
ta Ja praia até.o Arma·.

zem 1. Embarques de Ba

nana, Café e Filho estão

par;:lli,zados. Na Barra se

enc"ntram 21 navios reti
dos fi se anuncia para a

pr6dma. 5a. feira � chega
da de mais 30 embarca-

Seüdonni, ao chegar
manhã'a BrasíUa.

esta

Por outro lado devido ao ções . nacionqis' e estran-

m'1utempo oon'tinuá con- g·eiras.

_. vermelha

.

"

UM PRODUTO DA {

,.'

.

. �
,

(IA� . WETZEL IHDUSJRAL
R. Sen.a ler Schmid r 228 - JOINVI1�E S. C.

f:_Hial em Florian6p. ';JiRu� .. frªn�jscg'tºle�ti�g,!;,�·9\
-

_

.

,'" ._ -�_:'., ',',. -;- , .

. "'0.' �

Ma r j'J Gotta rdi, Amadeu

OJh,'ra, Walter. Roussenq
FeÜx Lerlra. Heinz Geisler
Antônio Lsdra e Edgar P�.'l

S8US demais cornpa nheíros
de dir'::(;JrÚl, porquanto '(0-
dos tr'l")I. hi.l:l CQl[)(; (!U'J
'rman-rd , ViS::C1dc b) só
mente o presliglo do "Du-
c:ue" a cr-mpanhando sem-

zcra. pre c i �·���P\';\:so. ·:"':·�1:"'J!,:�J.t.>

Através dos eliários "A eh ':�." d(�. �;jl:i j'dadc rle

.Nação" ,e "O Estado". na no-sso coração e onde pu;-
qn8.lidade dé integra.nte samos os. melhores 22 8.11')8

dos compOlientes da. "Vf'- • de nossa existênCia.

f .

)lconf�imentos Sociais

c5\��.��
N� próximo dh 10, o

Lux Hotel, vai homenagear
as Debutantes do "BAILE
BRANCO", com elegante e

movimentado coquitel.

-:-:- :-:-

DESTRI (d. JUSSA).

CONSELHO DE, BELEZA.
Calvicie. feminina

DR. PIRES

Segundo noticüis publica
da,:; recentemente em jor
nai; especializ:J.dos 'nota·se

CjUJ atualmente a utlvicie

ati,l,_::e com :nais lrequên-
cia as l11ulh'�res. Entre as

principais .CétllSaS de:::se fã
to os t.ecníccs citaram os

en..::'('spa:lores . ,e I)eteados
em que se repuxam em ex

ces!;!) os cabelos e "lS esc:o·

vas de nylon.
:2;' passiveI, realmente,

que o traumatismo repeti
do oeja o responsável não

dá calvície propriamente
clit3,," mas sim de uma pe

lad,.l., comà a que É. vista
em, pessoas de côr, que têm

p i1ibito de- alisar ')s C"lbe-
rIos. Bjsa lletfia fira si.ua
� da :]Ja parte �ttePaI\ do pou
ro eabeludo e é Íl1cLU·ável.
Um outro tipo que merece

ser citado' é que se observa

na testa de certas moç'õlS
'

que têm o costume de pu-
.

xar o cabelo bem para trás
a fim>- de formarem um

penteado conhecido como

quar;do trabalha'l,a num hos

pital de' Nova York, dois
outros no hospital São
'Luiz em Paris e os demais
na mi:t;lh"l clínica priva do
Eio de Janeiro.
Embora a pelada trauma

tica tenha uma raúo pIa.u-
'i3ivé,1 (penteuclo que repu�
xa os' cabelos, uso imode
raüf) da escova, etc.) o fato

.
é que a causa ,da calviçie
comum não ataca o belo
sexo continua ainda uma

inco�nita. ,

A natureza, não se' sabe

'qu'õll o motivo, faz com que A senhora KYRANA LA.
o

.

sexo 'frágil seja poupado. CERDA, e as senhorinhas
Muit.as. vêz:es, 'chega mesmo HERCILIA,_ LUZ e NICE FA
a existir na mulher um es" RIA, já estão de posse de
tado de calvicie mais ou seus títulos de sócios pro.
menos parecido com o qtle pri�tários,. do "Santacatari.
se ebserva no homem, mas ná Country Club"
o fato é que os cabelos são

'

lXlU!!"IOS 0' a que� é tão

t' 't_·_·_
p'� * _.__::._

peq�: "a q�
, h1V1� fôsse ," ..

�
.

i
preC' o um seculo para se. 'Na lista e hospedes do
estabelecer uma veràadeira Hotel Excle'ior na Av. A"
calvície. tlântica, o casal senhor e

Em outras palavras: en" senhora dr. FULVIO LUIZ,
qua;:ü'o um homem perde VIEIRA ( d. MARIA LEO.
os cabelos num período di·' NIDA) .

gamos. de dez anos, uma

mulher necessitarh de um

prazo seis, sete, ou oito ve"

ves l1l!lior para fir:::r sem.
a. ':::'lbeleira.

Q;lal a razRo?
A resposta ainda é mui

to incognita.
NOTA: _ Os nossos .lei

tOi'CóS poderão solicitar'

qualquer conselho sobre o

tr!ltamento da pele e cabe
los ao médico especialista
DT. Pires, a Rua México, 31
_ Ri.o de Janeiro, bastan
do enviar o presente artigo
deste jornal e o endereço
completo_ para a resposta.

KATIA REGINA. SILVA,
. um dos brotos da socíeda
de de Curitiba, que está

circulando em nossa cída

de.

-:-:-- -:-:-

-:-:- .-:-:-

"rqbo de cavalo".

Mas os caS8S que acaba
mm aqui de relatar não·

devem ser confundElos com

a Galvicie comum, chamada
seborreica, e que ataca par
ticularmente os bom8ns.
'Esse tipo de calvkie tão
ob36rvado no sexo mascu
lino continua'a ser muito

raro entre as mulhé"'es. Co

mo proV'1 basta citar que
em mais de trinta anos que'

exe�.ço a profissão só ob·

servei seis casos cLJ calvi"

cie feminina.. Um deles foi

Y'E"R R E NO"
OPORTUNIDADE:

.

Vende-se um Ter

rena inicio do Asfalto Barreiro;::; Frente con

3 .Federal fúndos. pa-ra a Praia. Negócio 8
Vi.':::t::t,T ratar Rua Trajano. N. '4:1

EDiTAL
Jllizo de nil'r!'r' (1:1,;
Coma.rca. ih' 8,-i0 L":ú

O Dr. .J�.()r Guima,rã.es

CoDaço" Jqiz de Direito da
ComaN'a' de São José, Es
tado db Sianta Ca.tarina, na
toi-ma. da Lei, etc.

Ja.ym.6r GuiInarães CoUa�.o
Juiz de Direito

.

)!j-"':i�6��.\:+

1"01 altamente festejado
o aniversário' do di'. JQ.
NAS NUNES DE FARIAS,
no último sábado.

.-:-:- :-:-

Em certa reda, o dr•
JO.\O EDUARDO ].VfORITZ,
comentava sua viagem· a

Europa, que será para um

curso de especialização.

-:-:- -:-:-

A suave PAULA BANDEI
RA MAIA, chegou a nossa

cidade, para sua temporada
de lérias.

-:-:- -:--::-

Realmente são belíssimos
os móveis �m estilo, que

. estão em exposição na no

va loja "JO$É AREIAS DE"

COl'!.AÇÕES".

-:�:-- -:-:-

Rio: EVANDRO DE CAS·
TRO UMA, em entendimen
to . com este Colunista, con
firmou, sua apresentação
com mais 'dez belíssimas e.

.

luxuosas fantasias do Car
naval -Carioca, em festa be
nef�cente em nossa cidade.

-:-:-

P:ocedente ,de Curitiba

para sua temporada de fé
tias em nossa cidlôtde o a

cadêmico de Engenharia
LEO CALDAS.

-:-:-

-:-:___...

SOLANGE DUTRA MO·
VELLI, Rainha do' IV CeJ;l'
temirio do Rio de Janeiro,
sexta·feira será rel�en!':iol1.a
da na cidade de Itajaí. A
prorilo.cão do cronista So�
cial SEBASTIÃO REIS, ,sá
bado próximo apresentará
sua maJestade SÔLANGE
nos salões da Sociedade
Guarany.

*:!: :;:
'_.-_..-..,

A boutique HOEPCKE, o

ponto alto da mulher ele-

gante da cidade, acaba de

receber belíssimos conjun
tos em malha,

-:-:- :;: �: ::: -:-:-

C'Jmeça a se preocupar
cou) a visita da Cegonm, o

ca�àl
.�

Deputad? '-'T:!'NIR

A Diretoria do "CL-pBE
DOZE DE AGOSTO" no

próximo dia 12, recepciona
rá em sua séde social as

./Debutantes do "BAILE

BRANCO", paN um jantar
festivo.

-;-:- -:-:-

Domingo participei de
um movimentado' almoço
no simpático apart:\mento
dO casal senhor e senhora
GALDINO JOSÉ LENZI

(li. RUTH).

��-:-

.
.. 0;1.tem, 110 "American
Bar" do Querência Palace,
certo grupo comentava a

festa que se realizará em \
setembro próximo -promo
ção do "SANTACATARINA
COUNTRY CLUB".

�:-:-

Já está de volta Ide sua

via�eqt ao Rio de. Janeiro,
o Deputado Aey MoSimann.

-.-.-, -:-:-

Na lista'· de hospedes do
"Oscar Palace Hotel", o

jornàlis�a carioca, PEDRO
VIEGAS.

-:-:-

Mudou de penteado, a di·
vUlgada beleza da' senhora

.

dr. l\fARIO
-

MEYER (d.
',(d'-:M,ARrA OLIVIA).

••• -:-:-

NÇ> restaurante do Que
rência Palace, os Emprei
teiros MAURO MARTINS e

WrLSON GONÇALVES, jan
tavam . num grupo o.e ami
gos.

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

VENDE-SE TELEFONE
Informaeóps pelo fone 3273 das 8 as 12 horas eom

l�lnilja.

.� -------------,-----------------------------

ECOPlAN
Econotmia e Planejamento Uda.

- c. r.e. p. 18 -

Processm ele financiamento. Projetos Econômicos:' PIa
nejame:', ti Econômico. Pe'1í1cias Econômicas-Financei'ras�
Pre:'- -

":;, Legislação Fiscal.·'
'

Horário: das 14:00 às 18:00 horas
Rua ':'>"vnllilo Coelho 326 - Conj. 108 -- Cx. Postal 656
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

FQTOCOPIA,S
Em Um minuto de qualquer docunl�n

to ou livro pGr modern:o processo. eletrônlJo;
I\l}a !Jeropirnp qp�14q, 3 '--7 Ifone. :3G34
, ,- .. �

"y;jf;P:
.

,';:) -' ,i,i,',:-,;-,:,.r,'.
,

.

.

'

dos ao: 'norte,' meclin{lo :ir.

metros em terras' €le Bel'
.

n�rdin� FulgêuCiQ Vaz; ex-

Edital de c},ja�ão. cm-p. tremlando pelo oeste, mediri
o prazo dt trinta dias. do 50 metros com terras de

Valmir Marlins e pel9 les
tef -com iguaÍ m�gcmJ.
em terras de Bernarcltno
Fulgêncio Vaz, situado à.
rua Joálo, Grumiehé, nesta.
Cidade. E para que chegue
ao conh,ecimento de tOdos

Faz saber a todos que O e ninguém' alegue ignorân
presente edital' virem ou cia, mlanilou o

- MM. Juiz de

dêle oonhecimento tiverem Direito. exiJedQ,- o presente
que, por pa-rle de João Cor edital que será. públicOl na
reia Sobrinho também co- forma da lei e afixado no

nbecido por João Neves lugar de costume, afim de
Correia., brasileiro, casado, que todos, querendo, con

comerciante, residente nes- \ testem o pedido no prazo
ta Cidade, foi réquerido na da lei. Dado e passado nflS

Ação (le UsuC:ápião no. ta cidade de São José, �
J03/65, que se processa por seis dias do mês de' jullio
'êste Juízo' e pelo Cartório de mil noveicentos e sessen

do Civ'el desta �oínarca, o ta e cinco. ÉU, (Arnal�o
r1:omínih do imÓvel a seguir M. de Souza), Escl"Ívão a

deSlcrito: Um terreno cam datilografei e sitbscrevo.
a área de 450 metros' qua
drad(JtS e a� �guint� con�

:f1'on�ações: fr�l1tes "ao sul

:c�m{à r?� lô�,.;,�t��jçh.�.

.+�ª� !) :J:i!:eo/0�;" 'flt�7'
:�;c':_';-,_:, '<"<\"';"7 .'. •.

:;�:��,�', ',C:.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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presenta
�. . .

cientistas
HOUSTON, Texas,

-

.

Os seis primeiros
tistas selecionados

(OE)
.cíen

para

trabalhar como astronau
tas no Programa de Vôos

Espaciais .

Tripulados dos

/'

Insti1uto de Aposentadoria e Pensões
dos lndussiéries

Del'egacia em Florienópolis
EDITAL S�ção VII - Ensino

gricola.
h)' Títulos:' o candidato

deverã entregar até 30 dias
�'(m,ados a partir do dia

ímeníato ao de encerramen

to' da fnscríção os seus U-·
. tulos- com as fôlhas devida
mente numeradas .e rubri

cadas, e acompanhados da

respectiva . relação, datilo

grafada em 3 vias, da qual
conste, além do n.o .dado
a cada. título, a especifica
ção .do conteúdo.

,

5. O· pedido de' ínscríção
constará .r do , 'preenchimen
to de fíchas fornecidas no,

loca! de .ínscrição.
,6. Juntamenté com o pe-'

dido de inscrição o candi-:
date deverá • apresentar
duas cópias de fotografías
3x4 cm, tirada de frente e

sem chapéu, e documenta
ção que comprove satisfa
zer os r.equisitos citados

Concurso para provimento
de cargos da classe "A" da
série de classes de VETERI
NARIO do Ministério da A

gricultur<:t.
, C<680
Faço publica a abertura,

pela Divisão de Seleção' e"

Aperfeiçoamento do DASP,
da inscrição no concurso
acima referido.
2. A inscrição estará aber

ta no Distrito Federal e

nas capíteis dos Estados,
.

exceto na do Acre.
3. Dia da. abertura:

12.7.65; dill do eneerramen
�o 30.7.65 às 17 horas.
4. São requisitos para ins

crição:
'1) .Naclonalídade: -Ó: o can

dídato deverá ser brasíleí-
1'0' nato ou naturalizado;
b) Sexo: poderão inscre

crever-se candidatos de am

bos os sexos; na ",linea "e" e Uf".

c) Idade: 45 ::Inos incom
plebOs à· data· da: abertura
das inscrições;
d) 'Serviço Militar: os

candidatos do sexo masc'Q

lino. deverão estar em dia
com as obrigações do Ser

vi!,(o Militar;

7. Aplicam-se no concur

so as Inscrições Gerais re

guladoras dos concursos

promovidos pelo DASP

(Portaria n.o 107), de

15.3.63) e as Instruções' Es
peciais (Portaria 118 de

18.6.65) aprovadas pelo Di

retor-Geral deste Departa-e) Situação Eleitoral: os
menta.

c<:tndidatos deverão estar
em dia com suas obriga- 8. ,Os Ç>cupantes interinos

ções como eleitor; dos' cargos a que se refere
n Habilitação Profissio- o presente concurso deve

nal: no ato da inscrição, o rãe, para que tenham suas

candidato deverá apresen- 'inscrições aprovadas, COIllr

tal' diploma de Veterinário par�cer ao local -das inscri
ou Médico Veterinário, de- çõe:s., aprel?�tÍtf:Uldo os \ do-
vi<,l'lmente registrada na cumentos acima referidos ..
S.E A.V. ou carteira profis- 9. As inscrições serão re-

sion'll correspondepte; cebidas na. Delegacia �do
g) Opção: no ato 'ela L'lS- IAPI - Ed. IPASE - 2.0

crição o candidato deverá andar, das '8,0.0 às 11 horas.

optar por uma das seguin- 10.. A inscrição implicará
tes seções: por parte do candidato, o

Sf'Ção I - Produção Ani- con':1ecimento. dos têrmos
'mal, produção agropecuá- do presente edital e o com-
ria, extensão e divulgação jpromisso tático de aceita-
Seção II - Inspeção sa- ção das condições do con

nitária -

e tecnologia de pro- cur�o, tais como foram 'fi-
duti)s de origem animal. xadas.

Seção UI - Defesa sani- 11. As provas do presente·
táris.l animal.

-

con..:ursQ terão início na.

Seção IV - Pesquisa e seg'lmda quinzena de agôs-
1e�)erim.en1jtção ag:r.opecuá- to próximo vindouro.
ria. FlorianO'polis, 0.8 ele ju-
Seção V - ConsGrval)ão lho de 1965.

'

dos recursos natlotra.is re-

novaveis.

Seção VI -

ZWALDO MOSIM:..f.\NN
Economia Delegado do IAPI

rural. .

"

a-

Estados Unidos foram a

presentados à ímprensa,
no Centro de Aviação Tri

pulada de Houston.
Os seis foram escolhidos

pela Administração 'Nacio
nal de Aeronáutica e Espar
ço (NASA) para um treina
mento de 3, anos, destina
do :l prepará-los: para a ex

ploração científica da Lua,
Os novos astrounautas

foram selecionados tendo
se nm vista 'mais a sua ca-:

pacidade cíentítíca do,' que
o seu preparo CÓtnO pilotos;
O número de astronautas
norte-americanos
agora a 34.

Os que foram apresenta."
dos são os seguintes:
- Owen K. 'Garrtott, '34

anos, Professor Assistente
de 'Física na Universidade
de Stanford, Stanford, Ca-
lifórnia.

.

- Edward G.. Bíson, de
28 anos, cientista lios Labo
ratõríos . de I!lv.estigação
de Ciência Aplicada, ..Diví-.
são de' Aeronáutica da
Philco Corporztíon, New
port Beach, Calirónía,
- Duane E. Graeeline,

de 34 anos, círurgíão do
Centro ,de Nave Espaciais
Tripuladas.

eleva-se

Tenente-coronel
JSep11 P. Kerwin, de ;::3 anos,
cirurgião da Base At'rea da
Madnha em Cecil, Fl6rida.
- Frank Curtis Michel,

de 31 anos, Professor Assis
tente de Ciência Espacial
na Universidade de Rice,
Houston, Texas.
- 'Harrison H. Schmitt,

de 29 anos, !;lstro-geólogo da
"U. S. Geological Survey".

. '

,�����-����._-�.,._.__.,-_,�=-�'--=�'-=== -===

•

SeiS, . p'r·lmel·res
dos EUA

•

FIgura no grupo um geó
logo, dois

_
médicos e três

físicos.

Donald K. Slayton, Díre-
tor Auxiliar" de Operações

.

de Vôos Tripulados, decla
rou, embora sem excluir a

possíbílídade, que não a

creditava em que algum
dos membros do novo gni-,
po· de cíentístas astronautas
possa. vir a 'participar da
prirneíra missão" à Lua,
nL\ma . astronave ,"Apollo".,

I

,O Projeto "Apallo".
: O 'Projeto "À."poUo" ê o

programa norte-americano
mediante ,o qual se tenta
rá colocar dois astronau
tas na superfície da LllÍ�,
até 1970.

escolheu 16 candidatos e a

NASSA fez '1 seleção final.
I. P,l'guntor;,-se aos rnem
bros do grupo o . que êles,
como cientistas, esperavam
fazer no prcgrama espa
cial:

"Vejo no papel que de-

sempenharernos algo co .

mo os olhos é ouvidos da
comunidade científica"
disse Garriot.

:::> dr. Graveline declarou
que espetava ansiosamente
o' ,'I!'1 em que um,médico
{poderá fazer, dentro de
uma nave em pleno espaço
exterior, .0S estudos' sôb-e

. as reações do homem num

ambiente -síderal.

..

A

VENDEDOR -- (Bico)
mércio -ern geral do l!:stado de Rant'l Catarina, para revenda de ímportan: E' linha

nomear elemento bem relacionado J -mro às '.ndüstrias e co-

nacional de rolamentos, discos p olatós de embreagem, à base de comissões,
ftb.:':\:"�(. 1'.�. ''l/'''':�k:' �

· ....fh;i)-, ,. ;ir. ':f\';t��,.�.�t,..h.� .....

Preferência para elemento que disponha de condução própria. ótimas possibili-

dades de ;B.nhe.

Exigimos cmhecímento do ramo e referências,

Pôrto Alegre.E:screõ;()l par cl .
"Vendedor" .Caixa Postal n.o 1773

----_.----�--

_-.. ......... WiIL _ '_ ............. __ ......... � .. _ •.
.

. �
...

.
'

Jo-

,
"Penso qu.ei primeiramen

te, temos de' comprovar

"
,'que é -possível colocar um

.

homem na Lua" - decla-

Urou o sr.. Slayton -. "Após .

'

ísso, os membros .' dêsse ' �

grupos serão os candidatos ,:,

;pripritá,rios. ao vôo defini- ,�.

'

.�

tívo",

.,A seleção dos novai cíen-
-tístas astr.onautas 'implica. '

va [1 ativa partioípação à�
comunidade científica' no'
te-a.nerícana, mediante c

auspícios ela Academia N'
cional de 'Ciências ..
No ano passado, quandr

a NASA convidou os mem os motivos para se acredí
bras do mundo científico r tar ('m que a maio-ria dos

norte-ame,ricano a partici-� pri:1cipais objetivos de De

parem do projeto récebe-11 cênio do Desenvolvimento
ram·se 1.492 cartas de in-A elas Nações Unidas será al-

. .�

tere'lsados. Dêst.es, a NA- ç can'Jada até 1970. ,- decla-
BA selecionou cêrca de rou Paul Hoffrnan, Diretor
400, cujos nomes foram" Geral do Fundo Espacial
submetidos à Academia de I das Nações ITnidqs, falan-

CiêncIas, para seu estudo do no Conselho Econômi-
'e 3S'crutínio. A Academia co e Social da ONU

(ECOSOC).

"

�r'!�n'��' �:'l '\1)" " ,
> \�� ,

,t, �. \!iJ, '<,,!Ii! ..
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GENEBRA, - Há todos

CINE RONDA O';)servou o sr. Foffman
que o progresso registralo
na primeira metade do De
cêmo foi mais l��to do que
o que se �sperava. Entre-

. tantô, citou diversos "fato
res animadores". que' lhe
dão confiança, nos . cinco
anos resta;$S: '.

.

1 }-- Há, (U�1 crescente ,1'&

cOIL.'lecimento, pelos países
em desenvolvimento, dos
esfôrços que êles. devem
eml;reender para moderni
zar os seus sistemas eco-'

nÔl!lÍcos;
,

2 - Há, paralelamente,
unn compreensão de que a

assif:tência técnic<:t· não é
um ato de caridade m'1S
umJ, emprêsa em ·que o

rico e o pobre têm um in
teréf'se comum, por· isso
ique "a. prosperidade está;

Co_w disse no artigo an

terior, quero rel]l'nduzil'
mais um pequeno trecho'
do livro "Ré vlsi'io Critic:3.
do Cinema Br'J�ileiro" .de
Glauber Rcci1"'. sôt,t'e cine
ma do al:t.of na sü8. Iiágina

- H ,8, 1 i. }

"E' uma· categoria u,iena
ela? Não é' uma nova 01'

de:11 qUL� S8 impõe num ndt

lop:o f€',···)7, com o munclo

att'av�s J.. mito especif�co
do 'Século. () aut,f'f é o Ill:).l

01' respoilS"Lyel pela ve:'d8-
de: �Uf\ '::::·�(:L.'.�:l e llO!':t C�l-

uma pni(;_(.·',_ CJ1110 po{(e
então. um atüor, .0111::11' o

rrnmdo enfeitado com "ma

quilage", Iludido com 1'e":le
tores gongorizantes, hl�ífl
cado em cenogrt'.fiê rie pa

jJfflão, cHsGi;)l:nado por
movimentos a\.ltcmátic.cis
sistema ti 3';,(\0 em tGl'l'len

ções c1iall".iri :tê; qUf' mfor�
lnam Ul11� l\\CraÀ >urgucsa

e conse-v�w(,l::O.? COl1',O pe
de um autc�' f.orjar uma. ar

ganizaç:',') dn caiJ� em ,.jU€
ViV8 ,) m1),,!C�'" capi", Lst'-\.
11.eg�.l.=(�.) n _c1:a�('tiea e si�"
tt'rnatl / J r de 5el� pi'j)�e�':;I'
com Oi> mesm'JS r]ementus
fO.tü:�.t:V0S .i:fs clichês n:!';r

tiro50s e entorpeced,!'l'C3?
-t). 'lilolitiéa �o aut{'r ,\ J.ür.a,
vi.são livre, anticollfol'm;st,a
rebelde violenta, ÍL1so1ente.
E' necessário du:.- iJ tiro p·o

sol: o gesto de . Belmondo
no início de "i'\.... Bout de

Souffle:_' define, e muito
bem, a nova fase :::lo eipe
;ma: God:u.J, spreendendo
o cinenia apr'c�nc:e a H;lli
clf).de: o cinenn ê um eor

po vivo, obje1;:) e per31w�ti
ya O cinema não é u.'1Ja
ontologia"

Poderíamos contim.E':· es-

tes trechos mar8.vilh(!�os,
mas por ora b.'l.sta

-

se .ornando cada vez mais

indivisível";
3 - Há, atualmente, uma

p1e .1a aceitação do pré-in·
vesümento como fator in

dispensável n"1 cons�rução
ele . novas nações: O pré-in
vestimento ajuda as na

ções em deSGI'lVolvimento a

faz,'.'.'� inventários de seus

recursos humanos e físicos

.

e a explorá-los ao máximo,
evitando, assim, os desper
dicios, que são, simultânea·
mente, causa e efeito do

sub-clesenvolvimento;
4 ::- As Nações Unidas e

suas _ agências especializa
d'ls podem agora executar
ativle1:ádes locais em esca

la se� precedÉmte, fOm con-

• sequência da, maior coo1'

denilção de suas atividades.
O Diretor-Géral preve

maior atividade do Fundo
Es::acial, que trabalha no

prep'lro do caminho para
a construçã,o' 'econômica
dos países em desenvolvi
m8:1to, principalmente por
mei.o do financiamento de
estudos de pré-investimen
tos.

Sarantiu ao ECOSOC que
o Fcmdo está preparado pa
ra financiar todos os pedi
des razoáveis <;1e' estudos

1rCarro. do futuro'" ,em CH!CAGO
,

nossos objeti'103.
Para eselarec: ;aento. de

vo assinalar que Golard é
um dos grand2" diret.ores
Francêse8.
Jorge Roberto

Na Feira de Automóveis
de Chicago, êste ano, um

dos modelos apres3ntados

Chegou Chegou
a hora a hor
de 'crescer de -EC-O-"-O-"-IZ-'A-R
sem
II

fi
AI' ,ln açao.

/
_ Materiais para construção
..: Ferragens e Ferramentas
- Utilidades domésticas
- Tintã.s e Vernizes

_ Sanitários em Gerqr
- Ladrilhos e Azulejos
- Velculos

'E MAIS UM MUN�O_DE ARTIGOS DE UTILIDADE PRÁTICA

- Peças e acessórios

compre hoje·
mantenha o Brasil
progredindo it

•

COMPRE NO

Centro: Felipe SChrnidt, 33 - Cons. Mafra, 2 e 4

en�8rra conceitos . inteira
mente inéditos. Traw.-se de

um \inico modêlo. e não es

tá à venda. FOi _pmjetado
por engenheiros ·especiali
zados norte-americanos a

penas pôr em expIDsição ál
gnus. equipamentos ousa

dos que talvez possam vil'

a ser incorporados nos car

ros dentro de alguns anos,

O modêlo mostrà como

é possível 'aos' p'lssageiros,
em plena viagem, .fazer li

g2r.ces '\ telefônicas, ditar

cartas· ou "recebê-las" atra

vés de um gravador em fi,

ta; ouvir música por mn

si�i;ema estereofÔnico; as

sic;ttr a programas de tele
visão (invisíveis ao motOl'1S

ta); e até servir-se de um

"bar", que contém xicaras
de uma' garrafa térmica. O

,

espê!hQ
.

retrovisor fOi subs
tib.ldn por UJtla tela' de
televisão.

A c!llJota é toda de vidro
e pode ser escamoteada na

"mala" do carrô,' graças a

uma barra. met41Íga no cen-
.

tro, Que serve �e g:ui.a ps,ra
o vidro. Este, sensível à
luz, fic<:t mais claro ou mais

escuro, . acomtlanh�ndo as

variHt::ões dl;), lumi'l"sidade
extf;rna: essas modificacões
se hzem

.

em questã.o de se-

g)lndos_
".

A firma Que fabricou o

modêlo declara que não
pre�ende produzir Ó carro
e111 b'lse comercial, 11ms

(Illf mdt?s ele san;;; carl'le

teristicas p. inovac�.esFestão
sendo subl1.1etic,ias-ã,<;Provas,
para '. uma passiveI:' apÍica-

'�9,ªo.' ll.9·,:tvtyr9..
. , ..

,
.

'I'J
,

de. mdustrtaüzação nos p-rí
ses em desenvolvimento. a

crescentando que. ULé 19'7G,
o trabalho do Fundo ESP3-
.cial 'será lO vêzes maior

do Que' era em 19GO, quan
de se iniciou o Decénio do
De ,;'"n 'iol \'irnen to

ções Unidas.
elas Na-

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

Os EUA Piafiejõm Novo Estudo de
Bom'barde;o dos Furacões

V1ASHINGTON, OE esb.l!:'ar a (--:XE'riU1bi1ir1adt� d,=: I

mcc1ific,u ,t''; >:uve!1� e tEm

peslacles t:·(;,..J�,l.:.s," se fi-

O Serviço de Meteorlog:a
dos Estados Unidos, a Ma.

r,lnha e a Fôr::a Aérea búi11
bardearão os furacõ�s e as

fo1'maqõ,)., do? I'm'ens 1;1:.)

picais com .i ;,;"to de pr9.ta

0'3 'furacõ"s "8sth'1''' e
'

Del,]ah" .

Corca de 20 avlões· ;;;'0'1'8.0
� i f'.rj.'orada ,Jr: 'utiEzadcs nas experlt'ncius.

fUfac6r:!':i ',c ·\·1�5. 2. fir.' �1".� ,1\.lgups ayiõf's b0111bardea
determin;>�r s. é l)Oo�ive) ré' 1'5.0 o.i; furacões cor!: i0rteto
('uzir· a f,'I",:: .CiJS \c'Lr,:l"'.�_,c cl.e pr.at�t, enquanl,:) (,ut.ros
tades. se liim it�rão ·a otservilr e

j'.�'5 ex'), lf:ipcia" rr,dzal a registrar os res\llt'ltliJs.
se-ão ent·.'·� 28 :1e jnJh'J e 1 Segundo ,'': 8el'-::iLl ('
de outúh:l, nr; !\'_lfl:Fll:C r iodeto de o�'�'t.', F,[:2 cr,n'}ó
cidental c AntihJ.S Or�cn-· um núcleo em tôn�o do
taIs,. onri? .. lHQuclr perio- qual podem [,J;·lt1àl'-Se g·ot.í
do, é m<:,J')r a ativiclac!'p' d:1s cuIas' de ch1.l1Ta. l�bcrando
tempestades tropicais_ se, assim, energia e chllV'a
Os estudos. leva(�os 8, ca antes de as terrpesLa:le8 8i

bo de CaD i"orrn!::1[l(1, cancarem o máxi,ll1o ele Sl'2• 1
•

. int,ensidade.
Os

.

aviõ"s sebão l"C[uip:-:.·'
r'r::s COja :n.;:trL'!':lel� tlJS 1'1€,-

11101'08 do qw' o; -ol1e f ....ral,

um prog'l'ama, conhecido
por "Project Stormfllry·'.
estão em andamento des:1e
Úl61.
Essa comunicação, divuJ- :n.8ados nas eX'.)2rienr.l:lS �\D

gada pel'1 DE'J",nz·,1xi'!{'ntot teriol'cs '.-. disse o lJ�p�ll':a
ela Defesa, le�Ylbr.l que l-'.X- 1 1"ne711,0 ela .D2fe:n 2m ':19

periências comuniear''1n.

Magnifica Residência
Venderse. Acab9.rnento esmerado. construção recentf,

ótima localiz�i<�ão em bairro' residencial. Contém 3 quar
tos, 2 banheiros, 2 salas, garagem, ampla casinha. lavan·
deria com jürdim de inverno e deperidências ele empl'eg,.
da. Ace�ta-so por conta propriedade de menor valor.

Tratar com o sr. Sldn;y 11 Rt1f.lI ,erriando Machado, C
1.0 andar.

REXa,MARC/�S E· PATENTES
Apenté Oficial dr. Propri�dade

Jndusfria I·
•.

Registro, d� marCqS I>atehtes de 'inVên·
ção nomes' come,rciais':_ . ftulos de estabeleci�
mento· insígnias frases de propaganda E mar·

cas., de' expórfações.
,/

..

l' Rua Tenente Silveira, 29-
.

.1; andzl
_.

' .sàla 3 -. Altos da Casa Nair-" Floria·
nópolis - 2;:líxa Posta!. '97 - Fnne 39i2.

----'--------� ��------- -.

. Moderna Residência
Vende-se. Acabamento esmerado, cons

'l'ulcÃo reoente em amn10 terrenà. desocu-oa-
" .

('Ia. Ótima localização ·no bairro residen�ial el8.
n>':V-l ..� GI'ande

.

._ .;.::.. .........L�)' •

. Contém 200 me'i-rns quadrados, sendo :3
a.uartos. 2 banheiros. 2 srtias, garag.em. cozi·
nha. Javanderia. chtllT8squeira e dependêncld
�e:> emnl�eQ'acla. Aceit.a�se financ1amento,
Caixa ECQn. 1 •

, . Tra

1Ylachâgê•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o DESCONTO DE 20 ,'to
v��RIFICADO NA TABE

r --

,LA. AO LADO t V!LI
DO SCnftENfrE PARA O

FERIODO, DESTA CAM

PANHA�

A�S O .ENCERRAMEN

TO DA MESMA, VOLTA
.

-

REMOS A SEGUm NOS

31 T.A::stLA NdRIÜL.

;.
.

�
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•
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CI!U
11'LH�S 8.tr.8.e:'l.te' o estuco

.. �:.!.;J.): Cr:CJf'�"'! : ·a:·; ...l')

um apc: dia. '�:·:tr(;!,ues ii, prêims" 51 A reforma que

destacadas p's�::nnalidadcs a Diretoria do Ensino Co-

de nossos meios :ult.uraisr mercíal empreende. .

\ .
.

.

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

a prcblcmvs

,�·��tro: ·.!o�t.lJ(·'j para
( .

C�

A prcspsridade Iconômice dos -EUA
.

'

ronfrnl.'ará ern f966
I(DC.�-:tÕ' S :.�.�a(\a3 a l\��1..vr�·
-a. Enl r"úI''',eL'��' de T10Vr.l, a.

:,a\Ji'I": P P::?_1.'.t::'D.,··l\iC.\') c ..

'N!\;::,nTNGTON .. OE . - E milhões dé' dólares -- dís-

l C"_ se o sr. Fowlcr.
... E�s;;r economia recorde

cos. Est!ldos' trnídos er:::ra-
('01' 0micn-f't}.ll:1er'j:·o da (;)11 nómíca r'cs F-stados'� s

prôsa: 2) Téc . .iícas 'de pro e o' sad,ló crescíineuto (�H,

cil1tiy;c!ade: .); Prcmocâo c
-

economta do p'üs con+inun

)!,o:'�l.g8.:1cla· !f.I
. ._I\pt;r:c.içou rá eUl 1966 - d::c1Q,!'cn. o

D1ClltO '�a r:'3(;n�a (\o 't�·ê�.t.H- Sccreté.rio d0 Tf;S ruro. sr.

l·Ó. 'O��O �r.11·seu 530. mês

'�,O'l.s:.rJlt,i-ro de progresso ..
{J.

- :-;i:��lW.C'O o sr. Fowler .--.

r-ào ]ü r.enhuma pt:�i'p,".::l
va GP rrtr:Üi.l1.cüto,. "como

pudemos ver cru nossa Q

náliso (1:1 .sítuacão ec Il:0mi

cu do pais".

Henry H. Fowlcr.C1.11 pt'2S:J 5" .rO!�·_

ape.r:fel�;c�� :1 .utoruacão r

ti�(;-(' (: r:Jn��11{'r.� i). t:t;:t�.[' 'C·'}.l·

�'f.to: ç'ijrl'·(�p�J'':. <�,,�
..

"---�'----�-'-'-"-'-----"-----'-----'-
,

' e'�;:cc':!i(l3 Ü inlprr,y,!,:::':l'. ,�;'s

se c er. Fowle» qHP. o Pi·�s.i

'.H",n'f.,f' .Tn�;\);):")"d \: outras uu

E j

CENTRO'grarn
t f,lrida-düp . do

olpa 111 dêste
ta '

período de exp!:1n�j�1.tJ ccwn

nuará 'uos 111��SêS restantes
do . }\'10 Civil (H� 'HlG5 .,.,

c nada vémos no 1.1é>::izonte

de 1966 qur,; p(,ssa just.ifi
car quaiquer ai�smçao em

nosso p0l1:9 de vis�a"
acrescent{lu.

," Acredí tUl1l0S
't S �.�� .

·.Tl 1 .,j �.L: bJ ae Y�S-
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f'
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Concorrência Péb'ica n. 65-493
. .

Comunicacão
, ,

o Departamento Central de -Compras faz .ciel:te aos

íntcressados que s.e acha aberta COl1cOl:rêncía Pública, a-··
praiact.a para o (Ua· 30 de julho de 1965, conforme Edital

pubhc�!ído a fõlha n.o 7 'do Díátrío Oficial do Estado 11.0
"

7 853: destinado a compra de material para o corpo de

oombeíros,
l\-1a.iores íníormacões serão prestadas diariamente na

sédE; do D�part amonto 'Central- da Compras, localizado a

Praç-a. Lauro l\1illel', n.o 2 .

Floríaaópolís, 10· de julho de 1965.

EUBENS VICTOR DA SILVA - Presidente 1'5-

'CASA NO CENTRO COr�1 TERRENO· ..

Vencie-se uma ótima casa no centro do.
cidade com todos confortos, a mesma conten

de, sala de jantar, sala' de visita, cozinha, C0-

pu, dois quartos e banhe.ro completo e outro
de empregada, cainda um bom terreno acs
fundo.

.

Tratar Da rua Bento Gonçalves n? 16

Dr, Norberto [zernay
"

CIRUJU.Hj.\O OEN'TlSTA

rMpLANTE )); TRANSPLANTE D.E N:NTES
.

Oenfiister!a Opera.l;ó:riu pelo .sisttma de, alta, rotaçà,u
('fratlallleJ)w In.doIOl')

PH.úTESE FIXA. TI; �faVEL .

Ex(i.:. tJSWA1viBNTE Gptyl .:�fn·; PI l\'r�lRCJ\}).\.
.: i:'tlfH::"O .J'l1lf€Ll:i· CnUjUl1to'>.de .salI1� 2@· : .' ,

.Lt: .'�ii,�lá-:
, '�,' , ,,' -' ,

'fX' ,",o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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___�, �, v' .. .,1.- ' "
' ,

- es.u, ii r\
.

��: �2�2� curso.sõbre co6'�.'.,':,eratrvasert� Israel
X S

1\ Olf.l:'iTllza.:á.o .do.,;.·. ,i..�:':_' 'cl t!'" '. .

,.
.

-. ....- -vcrs, rpoiS� uma semana vem eonsíderar �tenta.,,�il�- � inter�dOS poJem neíro, GeL u.ma. V€3 'r:...:é�'

. '.

H�·r.... a.nu'·u ,J'1.'.
' .

tados 'Üll'::r'lC�1.10-S �ar� C<lJi� de observações e vts1ta.s de te as. cond��ões fln:ln�iras ool1cltar:
.

fo"""'ulár:ofi /en'ehíâos -dsvem ser """.,
" 'cecier novamente bôlsa!! ce estudo a diferent

".

" " ..
' : " ".,' " ,.� ao" ,'", "'�. _''"'' V'�

. .'

� ; tipos da bólsa;» ,a:s qu,�lS e� Escritório
. R�gional da mínhados: ao Deuartamen-€st'udo, para um cur':iO 4e3': oe ccoperatívas

. agrár.as nenhuma hí 't
.

1'" T!n'ia-o
.•

.tmado a treínamento . de i tes ,

upa ese a t'm�- '" Pan-A m e r i c a n a to de Oooparaçao 'lécn!ca
n egra1s e cooperattvas das.·

'
, > , (Ru'a PaI' d 351 r_',;,. _ da TUTPA, 'D

'

" ,

dI t d 6
-

d
.

'

ssan. 1,l,: ',- ... rogr, �lll Extra-
(Jull:W. mês d�dlcâdo ao precioso clangue dê. Jel3us.l

te ores e rgaos c 're- .

regionais .de eomercíalíza- x'(t Postal 1980, Rio de 1,1-

� -, .

gístro €. romento C e QOoP� �o. 'Oito dias sd!o. de- ._-_. _.- . ", , ,

i:ii��e:e;?r:�lnS i:S\�:�:á:�es�::�����JohD'�OD/'-'-'-P�;de Pre�s''a-'----D
..

·�--a!=�em !,m;:;::��""i; ��::,,,:uv��,t!�uE·: ,.' 'll '.ll
'

'

Át "

'

,

"curso, com a duração ele seu papel nos programas
.

quatro' semanas, terá ,lni- '�aciOl�a:s,' de dcsénvolví- f1 t
'

, ....

d' I "" .,

S'
.v

" •

��:f�:::����i���,'ff,;��:�:;;i,;�� uO,os rD�ao.': O,' II VIa.o UP' '�.:'".·�,r,l�Israel. cooperativos e possível'co":l- Y

g!r:::���;'�[?i� sônico. e Transporte ',f<�,
WASHINGTUN, OE _ De coustruçao e opera- l)C') " � a.i �(11:�:'':'' ,. l.:'Ht na.. l'�l' \)5 tl'ôl.b:�'·j'bn�' '. 'l,�

O Pras.dente J'ohnson pe- . ção P
__co:1();r:.�alllente Jucra dG_',·.a' ',") "i.. " 1'.'" 11','·',.;;,·"" ',le O'"

,', ( ú'
.

"
. '

_

C". __ � H' , !; l uc ": r 'POi"LO a·
diu a malor pressa possí- tiva,>, dóla .�s pa!'J. ,tJl'�'.<' a f'_ vta;) ,-uper.õc·)111C·1 .

.,--"

ve} na cO:·.l'trução d'e um' _'--'-,--- - -,-._-._' ---- _--

� --,.----'-

avião sup-crsÔnico de pas- o� Presioent,� fez CC,ll 11:;-
..

.sageiros e Êncarregou nu cer.lS suas llrdel1s ('111 br"- P'ETRúlE1R,Q R'RASflEP;O S. A\projeto o novo chefe da A- ve iiâ�ur�') pr ,nu1:,ci'ldc I ! r.o' ..(, �

vi;:tção do pols. .

, na
I
,:,.; >.t Branca:, durante

P E T ·R O B 'R A. ças "!e�';nôn:l.!!'. Flll (,ue L sr ...J
O Sr, Johrson deu as S"'- r,H K' 1 I

. �
\.< LV..!..C r.�\ g�lll:r:" ',a i7orr;a . ,

guintes ordens a WilLam Aéi":a refcr'I\:H!O, prestou Frota Nadonai d,e P'·efro'e!.'os· .

";:.
F, McKee,. novo AdminIstra' jut:'! !lente CC:1I1') Aêmmis-

I

dor da A2ência 'F'e_eraI de' t 'd
'

C"
·

- rUdor � Ag(-J�::h:l Federa.
.

. "mUn"c.açSoAv�ação: de A',ia�ãn.. V U U

No .Jardlrn dê Cet-h::-;êmi'.nl, a fac.e da Terra
Tm:J:m�a(" de �\'lng,w, porque I) suor do

.M(�sti'C em f:íallg:1C se tranarormou,

A vista da. imensif:i�o ce opróbrios a que
Êle Se impl1sera -resgatar, seu coração divino

� .< i
.' .. ,

",e1'olU 'amanha' agonia que com gotas de
Sangue regou o J:ardim das Oliveiras.

\
Sua divina cabeça curvou-se sob profunda
Dôr, quando eoroaramcna de esplnhcs, c
Seu rosto ficou coberto de Sangue.

Sob açoites. seu corpo, '�bert-o em chagas
Dsixava transparecer 0- Sangue imaculado
Do Cordeiro divino, Mesmo assim, ftle

�ibra.·a de .umor por nós.'
FErid.o e humilhado, kva:rid9'.� costas a

Pesa ia cruz, ensangüentou- as .pedregnsas
E. estreitas ruas qe Jerusalém:'

Gressos pregos. atravessarani-Lhe mã'OS e pés'
a 'lança criminosa .'de 'Longino tl1aspaSSOu-Lhe
O coração, "

'-' !. .,' ,
-

.

E as última,s g-ottis do� precioso ,Sangue'
Rôlaram pela 'l'erta. __",

.

Como rubrrca de J>nl:vacão",
.

" .:-.-

A tlldo perdoou!,,'- E cOm amôi,.;imenso
Deu-ncs refúgio em seu <;uraçàó!

Sangue de Cristo, üísp�-nós caridade,,': "

Purifica nossas almas' "no' ca10r ardente
.

De teu amor div_ino,:"
.'

_ '_
Inflama os corações ique 'Te �q�ecerain",
E encaminha-os- pata. a visão cel::ste --,

Das gom,s, do Sangue' de n;u$! ;'.'
\

·1'

.....

Fortalece, Senhor, ,nçssos. ,t�m6res . \ "i

E sofrimel'lto", f
' �

Nossos atos e palavr?-B, .nossaS fraquezás
E esperanças, "; ;' , ,.,

Porque fGmp�i remidps com .os r�bjg.,
Preciosos .de teu ·di.vino SangÚel

.

.

f •

"

I

�

Helena. CamJ.nh�,. Boroo.'·
"

.... 1. �

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

.,
-

VEIOEDORES
Viajantes e CheJa de Equipe
Firma de Curitiba, ccrp. filial nésta Ca

pital, esta aumentando seu quadro de funcio
üúr:os para o set.or de vendas. Necessita cl�
t ltmentos, VIAJANTES, VENDEDORES E

C1IEJn�S DE EQUIPE, para visitar nessa

!'L!:ntela, damos assistência técnica e aub�

de vendàs.
ORDENADO FIXO a partir de Cr$ ......
Cr$ 100.000 (com mil crúzciros ).
OBS axig,e-se boa apresentação,� de-

s(�baraço. .

. •

Apresentar-sé munido com documeitk:

\. á rua FELIPE :SCHl\IUDT,14 -. 1. andar

1(' 0B�a ( no prétlio i!.a L:,vraria Record. '

CUnica Odontológica
DR1\. ICARA NLARIA NCCETI
Chnic; e Próte�

.

/'

Atende si'as. e crIanças, sómentE: cm.

hora marcada ..
Diárianiente das 13,30 às 17;30.

Rua São Jorge.30 Fone 2536,

FLAMHlAS'"
.

;..onfeceionam�se flamulas." Intormaçõcf
OSl\lAR ou pelo teleion,e

Os candídatos devam ser
cidadãos de país-membro,
da OEA ou nêle' ter resí

d�ncia pernarnente. Devem
ser, além disso, .diretor�
funcionários de alta cate';'
goría de ínstttutções- go
vernamenta�jS ou pri\radas
'�e 'lomento cooperativista,
bancos cooperativos ou

orgaÍllções as.s<i.ciatrvas,
o projeto incfuirá lUl.1a

primeIra fa.se -dE cinco ui·
as' para orientação ,e iufor

mação 'sóbre o nlOvlmento
cooperativo em Úlrael. Ha ..

. A OEA concederá aos
bnlsístas passag nr, aérea
de ida e volta, em c]asse
turista, e dai-.{ �ma ajuda
especial de US$ 100 peque
n.as despesas de "viagem, O
Govêrvp dé IsraEl, Dor sua

VeZ, concede :Lloin:nent'J e

alili;tentação ':>em' como a

aj.uda. especial de US$ 0,50·
dIários. Os candidatqs de·

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

.

ATENCAO
, .

"

Vende-se um .. Wolkswàgen _' ano lP62
Em peIfeitó estado de Conservação t.ratar com
t)' senhor

.

Hamilton Pires; a Rua Tírôntes

N., �4 - Florianópalis.

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

, '

ro .mto ou naturalizado;
b ) S�o: uOderão insere

vei'-se candidatos de am-

bos oS sexos;

,c) Idade: 45 anos incom

pletos à dq,ta da abertura
daS fnscrições;
d) Serrlço. Militar: os

candidatos do sexo mas�

liDO 4_éverão. estar em d�a
com as obrigações' do. Sér
Vi!p :Militar;

,
e) Situação Elei.tmal� os'

can�datos deverão estar
em dia com suas obri�
ÇÕElS como eleitor;
f) Habilitação Profissio

n�l: No' at� da h)SCriçã0 O

,candidato deverá Iipresen
.tar diploma de A�C?nomo

I ou Engenheiro devtdamen
te registrado na SEAV ou
carteira prOfissionq,1 cores

pondentc expediq.a pelo
dREA;

g) op<}ão:' no at':l 'd�l iyo,�

'crlcíio 6 candida t,o devo>rá
opt:u Pqr uma das s�guln
tes �eções:

�e"ão I _. Pesouisq e

EX':'Ip"'Ímentação Agró-pe-
cuá�1as.

Al&n'P,.,.,. oÇ ""ia. Extenção e

D;'1'I1'P,lição.
. Seoâe III _ Defesa e iIis

pecão Agtícolas.
Secp.ão IV _ Cnns�,a.

cão de Recursos Naturais
RennvA.veiS.
Seção V - Economia Rti

raL

8. Os ocupantes ir.terinos
dos eRnrns· a que se' refere

o presente concu"so deve

rão. para que tenham SU'-3.S

Ull> ;n\ioes apr�vadas. com

parecer aC" lOca1 de inscri

çõe.:o>, apreseiltando os do

c\l1llentos acima referid ""S.

Os Jntemnos, que �rvem
no Estado do A,cre ou em

Te�1.'it6rios deverão com"s

recer ao Põsto da inscrição
do Est'lClo de sua convem-
ência.

9. As fnscrições serão re

cebidâ� na Delegaoia do
I, A. p, I. Ed, IPASE - 2,0

ândar, das 8,00 às 11 hnTa,S.
10. A inscrição imnlica!'á

por parte do candidato, n

conhecb"ento dos têrmos

do !)resente ,edital e o com

promisso tátir.o de ace'ta-
.

ção �as condições 00 c ....n-·

cUrso, tais como forãnl fi
xadas:'
U. As nrOvas do pres"!n

te C'onclirso terão ini�io
ná Ioõegunda q.uinzena de a

gô»to nTóX1"'O v\ndouro.
'Fl"''''''n6polis, 08 .de }u!ho

de 1965.

�·OZ:t'll� '
. .r\�.al Ó.ê Ca�a.�l�a�.ào

, VV:lúhir.gt(l:l 6: D,ê', IJ,S�
O prazo para o r�eb::tler,
to de pzdídos 'd� bólsas,
em Wash.ngton, ,t.e'í-':",j':!!. a
1_ de satembro deste ·íJ.ilO,

-l: '

: "MARI't\ER;" F(llografa Hoje o

:

h". Instauto·de A,posenta-doria,e Pensões, ,'," .. "PlANETA VERM2lHO'"
"�,, dos ]ndústriários

'

"pASSADENA (,CalifórnJ;:t),:'.'llido inf(lIrluaram fontes
.. _�.

.
, . . (OE) _ A nav.e.: e,S��d.a:( autorizada,s. '0 Mariner, ti-

\ Deleg·ada d.:e, f�.�·n:t:. C.at.arrn'·:::» norte-alB-Ei"iC4�a:, �'�rii$r7 );atá pela' prilh.eira vez n<1 "

.

,JU U, • U 4�, e.x:-_cj)nj;:.:a":..I$#,'�� '�'P.9ti,":. �!listória, {c..t,os do m:steri )00

. .;,!' :t�:i'Wns,!-""SQ;: planetlt :ver�elho, én-

lmlT4L, ,f� deverá entre�ar..
'o' .' • da�a.",·�'

.'

Terra
.' " •

J " !.,.
.' ..

'
"',' �l'. � � -

f(. c.rm.��
. � '1

.,..
Y

,

, 'f

�

'l"""JI:'I� .... lo'"' ., "1'
'.'.' •

" - .. .f'.. , <';:i�";' ".'i,:" �;:.. neursG p'lra proYime& im�ati:):", ;!'dg,.,. ", -

t' -' -------..... -.-._._..;;.....--.;.;;;:...�...

O Sacerdote dev.e ser a. Pr�CUP8l"'ão·:Yinâ;d� �:: td ,(:Ié- cargos da classe "An�_. rllêuk d�,h1sóri<lió\-ís,.SéÚ� ;" _, <\.:::j::,:�...��;��,,:,�, ,"\ ::t7""';�:;:'-':':"'" :�. ,-; '"
"

"

." '�'� .: .

'.' '.' ._l·· ., ....

u_

::::�eq�.ed��:n:::;::::'=,� p.�e} ��=tF=;;'�ti�fãJ::� "'tl'l«afâ,Uftas 'd11éCftiC 1 e d J CullJta'
J

.

des domésticas, nn,sce do vínculo�indi�sOlúvel e da, sàn'"
. 0679. .

..

'

,. graf!'l?a em 3 viás, da qual, (Continuação) mes que j� estão revelados. último vqo de avião na Eu· tarnm tudo q1.JB t1\nhamos
.

-tldade própria. do matrimônio.
. ,�ç.o pu�I�.'!1 p.���ij, ç0'1lst�. a,lérn. dQ n:o. dfldo :il �5 ·Na nos� vOlta

.

àà hOj;el, rop"l., embora a nossq,· pás- receb�dó, por conta, ai no

, ','
(João XXIII, papa) pela Divisa0 de"8el,�a()'� 1\ 'ca:cIa �Itulo, a éspecifi� ,�,_.", ainda p�ssamos.�o '''Cleo- Sag0m, incluia ainda o tre- Rio,'em contacto com,..

. .

'A�"Íeiçol\mehto do,. �p, Ção do conte.ú�o.: " .�

.
.

:', .0, p8!tra's Neeche", q�e é um cho· Bruxelas - Roma;' ,Embâtx8.da M Holanda, e

Sabeis qual é a vossa paixão dominante. Mortlli- dâ 1nsc.rif:;fí,o :;'0 ,.éÔi}t4rso ;,5, :O pêd:�o de J.nsdd��:- �o '. s.,�o Neto il�oH ..uneh';lJ,
'

e..à· IÚ.cma -ae mas,-.-' como., iremos: 'ainda à . o rl3Sultado é que teríamos
ea!..,a ho;je'�e mód� especial JÍOr amor de Jes� aehp� ref.eJiQ(): ' ". : ,-

'

.•. , c�.'itará' dO, preenÕhini�to ag1JJhlJ. - daí' o $êU �ome Holanda, Alemanha Ociden· que pagar perto cte 800 dó-
. .

(P.V,) .�, a. A inscriqãc;) !!:Stat;á.,.8ber de' fiehas fornecidas nQ lo,. Fo-os ..... � en.r- em dire'
.

hn C' Ó tal,Dl·na""'." rca. Suécl·a,. 'D.us- ..
' l'ar-"',", para nos"'a, 'parma-

'

. '.

Di' t'ri,,;' ""_Ai.: I
.:. ... . ", '. .

...... w:u, ,
....... , '.";: :

- "��. �menageJ;ll .... 'li' ...v�.. "'!l .. J ,..
•

qJ.n() s',1":"':",,�;-:t!}:el%1:, ç�' de inS�IiQ&o..;· ção ao ."House, õf Partia'.:; patra�,;�üjfiadl)"berli'í:..l> ���.:i si�, Alenronha Ór:eptà�;l�u�J'!i nên;:;_iade 8 dias *�; �!F.�:todil!� as capitais' dQ$1ÇStjtr .. ;"6,·"'J:.unt:"men·t"", ....'!om',
.,

' 'ent", ',pa:'r.a, 'vermci's d'e ,,"'eno 'do "I'an'llS'·a. 1 'a1',' d'e.
.

Itá:r r d O' t f' g 1 pois
d.;>s exceto' dâ. 'CiO 'Ac.rff. : ..

" '.. '" "" ' o Pf,)-: 6.JJ ,ça �. la,. vamos cor er
.

a,
.

espan o 01 en, ,"

Di "da' "�_�
,

"'7' '"", dÍdo de' inscrição o can4i- mal; perto tôda esta belezá. ,mel,rl'1, sé6U-ÍJnos para ou- tudo isso de trém,.; sendo t:nharn0s na n:Jssa previ-
. :3, a· a�nlU": 1.... ...,.,

ã:
'

d "'�n

êtia: dQ encerra.m.ento: dato deverá apresentar A construç'o é tÔÚ1\ �ci- tro canto de I_.ondres, já al� trechos de navio, são de orçament:Js esI>-U2",,:\o''. ...,'
.'

,

du,,\g o6pia.s de 'fotografias madfi por ,vordad�lt-â� àgq- agoi,S. a espetácular "'rrrual como o da Suécia para a ao à tlO.i.anda apenas v

30.7,65, ·às 1, hÓ'tàs. d'
.

di
-

I d
4. São requésitoS para 3x4 cni., tiradas de frente e lhab e conGretQ, ::mndo a' .'gar Square", onde se loca, Rússia, via F:ilân 'a,' nno UÓlftres e, por aut.;.) a o, ,

sem chapeti ou documenta impressão de que tocam '.0 liza o, monumenoal.· "Nelson utiliz'lndo, port9.nto, êste o .!orte da H;:;lanàa, nesta

m:�ti�:�ionalÍàade! o. can- ção
.

q'l,le co�prove .sàti�fa- céu, O tamanho de parla· Men'orial" e a famosa "Na· trecho ao qual temos direi·· ·alt1ll'<L dds· a.con�e;::l�__entos,

d.iéi'30to deverá. ser brasUei: zer os requisitos citados msni;O é fnca�culávtll Vi�. tiollal Gallery". O monu- to, Já providen::iámos a sel'�a desastroso, pois já
nàS alfneas "e" e ,if". mos o Big-Ben bater as ho- mento a Nelson, com seus prorrogação da vaLdez da estávamos com as datas tô

7. ApIicanHle no concur- ras e assistimos aí fi mila leõ,;-s' nq, base, imponentes pas3::>gem para êste tre::ho das determinadas para os

so dS Instruções Gerais re- pequena troC-'l da guarda. e s�ri6s, é algo que 110S imo Bruxelas - Rom3., por mais países subsequentes, prin,
guIadoras dos COBcursos PrlS:��mo ao Parlamento e-. presGiona. O monumento é 6 mêses, com a perspectiva cipa;mente o próximo. que

promovidos pelO DAS? xt;t� a fam.Jsa "Westmins· da 10rma de um .:Jbeiisco, de ronseguirmos aí no Rio era a Alemanha. Onàe irí�-

CPortar� n.o 107,' de ter Cathedral", qU(3· é o estando Nelson, na ponta o retôrno do di'1h�i�o, Es- mos passar 'êsses dias que

15,3,63) e as Instruções Es- mà,Llr templo cat.ólIco de dêste altíssimo obelisco, te �rup? é mesmo '·picare. era reservadas à Holanda?

peclois '(Portaria n.o lfi7, Lon:ires e que, re'llmente, eH' iJé com U"u va�t8 man· t�", . , Quanto iríamos gastar na

de 17,5,65) aprovadas pelO é· hf"líssimo, Pude:nos v�si- to a lhe tombar dos om- visita à Holand'l? Lstas e

Diretor Geral dêste Depar- tá-lo por fora e por dentro, bros, ,parecendo dominar e No aeroporto de Braxe, ram as' perguntas, sendo

tamento. A nossa sorte é ('óue tu. contemplar tõda a cidade las esperáva-nos um repre- que uma reunião viria deci·

do isto fica t'.ma coisa pró- de Londres, N,Il praça exis, sentante do "Ofício 'Belga dir a 'nossa tomada de pp-
xima d'l outra" e ainda com tem, também, uns chafa- de' ComérciO Exterior, a do {J.::J. E!"tabelecemos, en-

o rr..etrô, pudemos ir a tu. rire,., muito bonitos. "O, B, C, E,", órg;ão que tão, depois r!a várias horas
do, Daí seguimos para o Uma coisa muito interes- programou e coo�den"'U de discussão e' de àninios

.

Buckinghon Palace, que é sante ali é a quantidade de nossa estadia na Bélgic'l. irrit;ados, que. a GRATENE

o p,:;lácio lesidenciIt! da poinbos que�. existe. Monta- De ônibus, que foi põsto à enviaria um representllnte·
rainha Elisabeth, onde iria. ram uma barraquinha para nossa disposicão durante à Holanda imediatamenté,
,mo'S assistir ao cérimonial venrl'l, exclusivamente, de tôda a nossa estarli�, fnm's par� tratar de todo '0 .as-

da ,roei da guarda, que se milho, que vem numas pe- conduzidos ao h'Jtel, .fican- sunto. pessoalnÍente, e es-

rea'.iza às 11 horas, sendo quen.as latinhas e que o pe3 do hÓsPorl9.doS no hotel hidar a possibilidade da
um fat,r'J 1:;radicion,al aqui soaI, principalmente a cri- He�mann, bem ao centro nossa permanência naquele
em Londres. ançada, com];>ra pura dar da �inda e momrnfmtal ci- ",nl� �"',. n" ..�<I �ontq. Os
Tomamos o met'rô, e lá aos pombos, O espetáculo dade de Brux�las, A Bé1gi- contactos' conosco seriam

chégamos, eu e Betinha, em e gozadlssimo C�mprei ca, para n6s, foi 11"l1"- verdq, .".. u._, j,lcJ.o I.Elleíone. Com
cLtn"l. da hora, E' u.,.. eS'Pe- um"" e logo uo s<i}r da bar- de1ra Sllr,n"'eza, J<>.m<';g 1:>0- isto terminámos .nossa reu

tácuio realmente inédito e raqüinha fui iU'I!adido por deriA imagi.n'1T Un'l.a· Bl'llXe-' 'r.�;.1, indo nessa mesmn

de 'grande beleza, doin qUe uma quantidade enorme de tas tão nossuid�T"l de be1e- noite o Brandão para a Ho

cOnvicção aqueles sold'ldos, pombos que me cobriram z.. s n",t.urais, e um povo landa, afim de resolver . O

vestidos a caráter, reaH- 'completamente, A criança.- Belga tão rIco n" 8',a ca· caso.

20am êste cerimonie.I! A· da, alf, com lstO, fica debai- pac1dade de tr1"b�lho e no

quantidade de turistas que xo tie milhares de pÇ>mbos. seu c1"mmhar junto 20 de

o assistem 'é colossaL ri t)�- numa· verdq,deira al�azarra. seri"""1mento e ao pro-
lách nãq é muito bonitÇ>, Pudemos, também, filmar gresso.

.

mas em seu redor as cou- tudo _ e, após, . voltarmos Cheg;-í.vamos a :Bnlxelas
sas aue existem, ::tão ao ao 'loteI, pois teriamos às nUr:l. sábado, pela tardinha,
coniunto uma bel'3za b3s- 5 h..Jras um cocktall de des- encontrando um �mnde
tant.e !!,'1.'ande. �em e"" fren., pedida, oferecido palo ....es-.t-' movi'rnento. (,om um temno

, te existe o "VictórÍa M:emo-' soàl do Instituto 'Jf Direc- rl3.Z'làvel'mente bom,' Anó.s
ria!"; que é um. grande mo-' to.r3,' para depois rumar-

.

in t 1nos s a armos no hotel.
nut:nento, todo branco, em' m.os ao aeroporto, oU,de P"- f b'"_

�� omos o rJ."!l:lvOS a convo·
, homenageT'1 (à nÜnha Vit6-·· r.arf.amos () "lvião, rumo -a .

c&r uma rellT)iiio d!) g'-r::!te-,ria da In�laterra. Bélq;ica, Bruxelas, ne ....�ra e t d ' -

, . ,_,,,. . s.u ar a "OSI"80
Fi1.mámos' tu�o Isto, in-' Viajamos _pela Ai!" Fran- do. Y.!rorrr"lrrta da 'Holf>T\'ia,",<!'''T>' clW5t'h) 8, troca' ,,(ia ,n.ll'trrlã:'· 'ce, nOV<1mente, nun'l' V: (1'11e 8ç"o::íYBmos. de <;1e'her,

EWALDO MOSIMANN, do paláciO X'en1._'·�,?r,0� lcrü� l'a':lldo, clU)'l)hté apenf\�" �5· O§ mal.'otbs. ;Wl��l�� "tÍ':>�à
. De1aga4i9 ��? 1.,.I\\�·. CQ: yel';)od.9<''''

.

!t�l.-: m' conta"ep.1!éLi11'a:,&ti'.h&��co:r
.'" ,\0"'" ...

,
,

";:: .r

"Construa um :ransporte I.) �r i\i-::Kr.ell !;,Ibstitul c

supu'sónico que s�ja: 10. sr. 'Jajeeb Halaey -i:le :e

Seguro para os pa;sageiros tor:1:l à vide., }Jr:v',\J,.
20, - Supcr:or a.� qua'quú ;;\3, m:.sma ..�:'..SL· ,i,

.
CtlSSe

,outro avião cOD:.�,rc�a:l;· ..�o/;'.I'l .t'�f,>,:'em� Juhn�cn q�J('

A Petróleo Brasile:ro S. A, - Petrobrás _.,; Frota
.

Nacioral de Petrolelros. comurica as àutoridad-es: ao

com"�c'o e 2.0 p:íblico em geral que a partir dest� (la
ta o agenc'am:nto de seus rav!os passou a firma Ca:r
IooS Hoepcke S, A, Comércio e Indústr:a - rua Jerônimo
Coelho n, Hiá'- telefone 2.3(;0 - 2129 - 2213 ':':""·-22-13 '_':._
3352 _ Z�53 - enc1ercço têl�gráfico _ Navho:'pck� _

ex, po"tal 1 _ 2 -9� - FIOl;ia'Ó.ópcl;s _ Sarta Catari�a.
p,aTá onde deverão ser encaminhadas a. correspondên

cia e contas,
,

N�, oportunid.ade, (iesna agradecer de públ1co .os

bors serviços prestacl.os pelo 1)1', ATTIBAL CLIMÂCO
FILHO, J'>o __esemper no de suas tare::-as, de agente 'n'es-'
tá. cidade.

'
'

.'

,.'

.=.:;.-.:..-'- �.-':'::'==7,,:::::.' =============

Florianópolis, 14. de Ju�ho de 1965

Paulo Bru'1o' Brito de Araujo Filho

Superh�(e;ndente
.:

.

(t .4 ."i'+" .,..

.... '�

Após � reunião saímos ps
ra o jantar, dando nossa

primeir� " volta em Bruxe

las, esta cidade linda, com
suas ruas largas e bem llu

D;linadas, seus p-rédios mo-.

del'IJOS, suas belezl.lS natu
rais inigualáveis,

.

seu c0-

mércio riaufssimo, e o seu

pO�D! com tôdflS PS t:aracf;e-.
risticas do Francês, fa:lando
a j'y'esma línga, embnra di
ferindo na sua maneit"S:\ de
ser. 'Pois enquanto o Fran.
cê�� e firr�, e resnei.i;oso
B$I.{D. é .rddÚcO:,

.,

.' ..:.:�
.,,' -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Br em a
Unidos e ao México Patrocinadl pela USAID I '

Gervásio oomes Azevedo
,

de São Paulo; Benedito Go

doy, de São Paulo: Pedro

Marques Filho, á� Minas

Gerais; Adalciuo Pereira,
de Sánta Catarina; WJson

Corrêa elos Reis. de San':
ta Catarina; Ar:;hu:' Karí

Josef Rooenhener. de San
ta Catarina e HorteJl��io Ve;

ríssímo de S,n:z3" elll R:o

Grande do :-3',1l.

Um grupo altamente ca- manteve contato -com altos
tegorízado de .líderes traba dirigentes, ínclusíva o sr,
Ihasítas, da Federação de An�rew C. McLellan, He

Metalúrgicos do Brasil aca presentante Interameríca
ba de retornar de uma via no. Em Chicago. (os víalan
gem de estudos e observa- tes brasileiros visitaram·
ção, de, seis' semanas. ao Es 'uma grande cooperativa
tadcsr Unijios � ao México. de consumidores e as usi-
.L>Urante', êsse tempo fo- nas síderurgícas das ímedi

ram- visitados váeíos een- ações. Em Detroit, os bra
tros. e mstítuicõ. s trab�a.!s síleíros encontram-se. com
tas daqueles d- s países dirigences da "United Auto
A viagem: -narte do pro- mobile Workers" e visita

grama ','Sind;"ato a Si!'!rll ram várias 'linhas de mon
cato", t, ..i reaiirada, sob IS tagem da índústzía auto-
suspíeíos da USAID (A- mobílístíca.

'

, gêncla para' o Desenvolví-
mente . futernacional. do O ponto alto da vrsita

.
Govêrno des Estados Uni- ao México foi caracterízado

, dos),'em'cooperação CQm a' pelas consultas com Artu

Fêd.eração, dos'Metalúrgicos ro Jal'êegu: H,· Becretário

e' dentro do' .espírlto na Ali, Geral da J:g vr.ízaçâo rnter

aça para: Q Progresso.
. arnerícan-, de "I'rabalhado
res (ÔRITI.
:São os seguintes cs lide

res trabal o.�,,� ,� brasileiros
ca FedEi:aç:�o dos Meta.úr

gícos, que, estiveram em vi

sita aos E&tados Unidos e

ao México: Eflmar 'Andra
de, o Rio Grande do Sul;

___...,;.---------=----'- --' ....
'
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Durante a' permanência
nos Estados Unidos, o gru
po visitou a sede nacional
da .'\FL�CLO '(Féderacão
Norte-Aln,ericana dá Tr;ba
lho - congresso dai'. Ovga
nízações ' Ihdusw.'lals ) onde

IMPRESSORA
,19 dedezembro. Bra'si'J.eiro de • o•••

mais tenho certeza que es

ta derrota 'custam muito
, ,Imbuídos de um gr:tJ:(�p de

seio. de; mostrar aos cario

cas que quando os catari
nenses enchem-se de orles

e resolvem mostrar I seu

valor que se cuidem os

.4se� adversários IPorque
para vencê-los é preciso ta

�')r muita força.' Temos

quase cinco 'meses para
nos preparar- e havemos de

nos preparar cui�adosalllen

te, para irmos ao Brasilei
ro com a nossa força máxí

ma. Poderemos ser derro

tados, . não resta dúvidas,
!

caro aos nossos adversárros
porque terão que lutar mui

to para P:JS dobrar, e ISSO

meus amigos, va; ser mui

to díficil. A' uniao faz a for

ça, é. um ditado velho e

certo, e nós, estnmos unidos

mais elo que nunca, ternos

confiança n is homens que
nos come-vtan. que que
rem como nós, ver brí.har

a nossa Bandeira no Mas

tro da víto 'a lá no palan
que oficial. da C"BD .na La

goa Rodrigo de Freitas,

l.O
REPRESENTANTES

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

dor Dantas, 40 - 50. andar -,.. São Paulo - Rua.· Vitó

ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - nua
dos Caríjós, 558 -, 20. andar - Pôrto Alegre - PRO·

PAL. - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
Anuncios mediante contrato de acôrdo com a tabela .em

rigor. � ,ft,í'i I"

,desenhos
clichts

folhetos - cotálogus
cartazes, e corimbc.s
impressos em gerol'

papelaria

ASSINATURA ANUAL o-s 10.00 - VENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇAO NÃO SE RESPOSABILIZA PE·

LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA·

nos.
pe�;$ui ,to'do,,: 0$ recur'sos

·e {1 'leceSSÓr;'J A �.-
,

,

, "

.." çXPE, IfmCHl poro gorüMlr sempre o

m,,�.'1l() e.TI q.Uli!quer serviç e do ro!7lO: -".

TIUblJlh'_ Id.ôneo t, púftifo, er' que 'I. PQd� confiaI.

IMOBILIARIA

a:g' t:lnza,g�ãeM I.' M_ Ji8S88't .11: �'X.. • ....·.·.1

I Mí'KESSM'" "_-OOÊJ,.:O
.

">E

ORI .�t.,1) ST'UART. (il�
RUA DEODORO �133"A

FOt4f 2517 - FLOIi'IA�Ó�LISí·

í

Fone 3450Traian,o 12. - Sala 7
•

! 1

'VE�TDA DE IMóVEIS _ INCORPORAÇAO - AVALIAÇõES - OONDOMINIOS
,

,

_ WTEDlENTQS - ADMINISTRA9AO
.

1-

de, de Santa. C:J.tarma, que
dr. 12, às 18 h":- co:ltém 'assnrb� ,uLii1entes !uena caNO de Alvenaria construida êm terreno trmn- de madeira - preço facilitado - boa oportunidade. '

à ,Universidade dt Santa tário s�tuatlo no sup-distri " �ular con�20 metros de frente yara a rua, principal
- flua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re- •

Ca tarLla; al'lx;, �c Magr\ífi / t� da Trindade. A- conclu-' Preço especial de Cr$ 2.250.000., '. .

sidencial - muito valoriza.do ...- CaM. de 3 salas - !! ...

eo Reit.·'í: c asped/,;s I ri�1- sao das obras está prev.ista � 'Rua São Jorge _ Cas'l desocupada COIll sala - Llvmg qMartos - cosinha e banheiro. ,.'

cipais :t<.'; unidaties de en para fins do corrente' ano. JII
_ 3 quartos' _ banheiro _ Cosinha - garagem - Pre- Rua

�

Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande -,
sir.o st1Pfl'wr em 110SS0 Es- l1li Casa de censtrução esmerada com 2 pavimentos, - "

, JII ço Cr$ 11.000.000.
tado, O BoletJm Inforlllati- _ x x x _ l1li Rua Antônio 'Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Ps- Térreo: VSlranda - amplo Li7ing - Sala de Jantar -

vo é �,aboracL) pela 'JÍVlsão ... lácici da Àgronômica _ Bairro com com casas de co· Bar com adeg:>l - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar- ,
de DiVUI!!,d';:l:l, Estutístir:a '. mér..:io de todos os .gêneros _ 3 ca."''lS novas de madei- tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda •
e DoC'lln1z":t.l;ao elo Depar-

O Departamento de Edu.1IIIII ra _ Temos preço para as 3 ou. para cada casa em se- fora de easa construção com tanque - Sanitário e

tamento
.

de' Educação e cação e' Cultura da Reito- JII
parado a partir de Cr$ 1:500.000. quarto de empregSlda. -,.. Área construid.a de 150 m2. ,

Cultura da Reitoria. ria �'a Universidade de .san' Rua Juvencio Costa ',6 _ Trindade _ Vila Nova � 2 Salas no Super Mercado do Estreito -. Frente para •
ta Catarina cOlllUnlca Os l1li casas de alvenaria .;_, desocupada de imediato \- Ter- a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local mag�
interessados que se acham JII nifico TI_ara quálquer ramo de neg·ócios - Preço de

I11III

I11III 'reno de 12 por 30 mts. - Indicado para morar numa .t'l
,.

abertas 3;s inscrições para � e alugâr outrJ1 _ Preço a vista 6.00a,OOo a prazo, com ,ócasião - Indicado também pa:ra dar boa renda de-'
os concursos' de POESIA, I11III entràda de ,Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ :'>'.500.000 em 20 aluguel.' ..-'
CONTO, NOVELA, T�A- JII ,.

TRO, e ENSA'10, advertl'n-'" meses. .... r1 t' 1 "A 'M T
• 'C t 2" I11III

.. Rua Monsenhor Topp 54 _ Casa de fino gosto - Bem �c" ,q ""9,el"l." nova - ""na. f"I!l.Qll'm os.a v -

JII

do que as normas discipli- I11III construida _ Área de 15'4 m2 _ 3 quartos amplos - '!\'7('I111ômica - Com 72 tr'2 - e habité-se de 2 meses.

nadaras do certame encon
I!I P d

.-

10000 000 di
-

b'
�

lIIl Living Super espaço,so _ preço e condições fac!litadis- reço e ooasUlO: . . ,ou em con çoes a com l- I11III

tram-se em Edital publica- " nar.
III

sbnos.
. I11III

do nos órgãos de imprensa' Caca e lotes na Lagõa da Conceição - No Retiro - Rua do IANO - Barreiros - Município de São J'osé - III

da Capital. • Parte a vista e parte' facilitado _ Entrada a partir de Casa d� madeira - bem conservada - de apenas 2 anqs •
'!iOO.noo. S{lldn em até 20 meses.,

- Terreno todo cercado - por apenas Cr$ 2.500.000. ou I11III

, '

• Rox _ ,No Super Mercado ( Rodoviária) um. box de em condi"l)es a combinar� JII

� � 4
'

t l}ua IANO n.o 49 - Casa,de 8x9 mts - Forrada - to- •

Departamento de Educac,ã(} e r,Jultura li E_':.a�:�tos 'S!!.ralva 46 - Estreito .:_ Local muito va- d'1 pintada, com água e luz; com 4 quartos - 2 salas - •
JII !orizável _ Casa de alvenaria - construção esmera� copa - casinha' - banheiro - Terreno todo murado -

• da _ com 2 salas _ 3 quartos - cosinha - banheiro Além da água encanada têm uma excelente água de po- • ..

II1II. comuleto _ quarto de empregaM - garage ao 'lado co. - Porão cÍIDQntado e com tanque. Preço Cr$'
JI'

_ Pagamento: parte' a vista�
� o;nn O(}O

• TERRENÓS •

• r.otes na Ressacada '_ Loteamento Santos Dumont Rua Professora Mlto�ieta de Barros - Lote de 207 m2 •
Lotes. n.os 75 e 76 quadra 4 - Área de .cada 360 m2 - - B1.irro Nossa Senhora de Fátima.

,.

d

Prer.o à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 2Oxl0.50 JII

450.000.' ,metros - bem junto. á rádio da VARIG - Preço de _
Lotes 110 Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu' ocasião. •
;_ Lotes n.o 40 _ 42 ..:._ e 44 - medindo 10x27 c&da Rua Ita.pema - Bom Abrigo - Terreno de 300 mts.2

I11III
lote.

- próximo. ao Bar - Quadra D lote n.o 12.
'

JII.
Lot�s em Curitiba - Entre Curitiba e São .José 'dOS'
'Pinhais - ótimJ1 localizaeão- - com 432 m2,

Bairro Tammã - alto da rua 15 em Curitiba - neg� •
cio de ocasião - lote d� 360 m2.

. , •.
Em Santos - Próximo a Colônia de férias do SESC I11III
,um magnifico terreno. JII

Em Brasília a 800 mts. do Palácio AlvorRda - grande •
valorização.

'

..

'T'errE'i10s � Em Barreiros - 2 lotes de terrenos, me- JII

rlindo cada 10 x 34 mts. - cercados com sarr'tfos - •
Aren tot.al 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200,000. .'
lh1-rr'Cj :n�m Ah"ip.:o - 2 otJmos lotes: bem ,;1tntn á I)f:;]la -ioj

,

_

\.
1'J:> Rua Te(\filo de Almeida --:- Vendl"-.'1l: ()<; �1ni<;: ou .,

simlen�tê um. Pú\ço

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

.. t
, ...-

.

. ..} De::-J.r 2m te 'l: Edu· (aie .cu

caçãc e çu:�",:'a 2s'�á solici'
'

EO período
ta-·c'o a pr�,::;2 ça �')a1uele rqs,
Dep.arta.nE'�"c c'as pe�soas
que frequP'��a;:�u:n cursos

do 10. Ciclo de Proinoç:"es
Técnico-Cultur?.L; ,e que

x x' i

Está circu!a"do o BOLE
TIM INFOHMATrVO No. 6

da, Reitoria da Un!vórsida-
não' tenham l'écebi:'o o

seu certificado �e assidui-

---,------ -��.'l."'.

. CI��:; Doze de Ag·osta
ENCONTRO DOS BROTINHOS Início às ,2118/7

,horas. X'x x --

MES DE AGOSTO

1/� ENCON'!'iW DOS BROTINHOS Ap:resenta-
ção da Nova R;:unha do Clube - Início às 2L horas.

,

8/8 CHURRASCO DE ANIYERSA�IO NA NOVA SE'
OE.

.

Encontram-se em· fase
de

.

gra:�de aaiantamento as

obras do Pavilhão onde de
verá funcionàr, no ano pró
ximo, a Escola de Enge
nharia Industrial da Uni-

JA�TAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.
BA LE DE �NIVEH.SA'RIO. - Iaício às 2� ho-

12/8
'4/8 <f-

I
raso

OBSE,�v A -'OiO.' -- Para as festas �os dias' 9/6 - 3/7
- 9/7 e 14/3 - R",s8rva,s de mesas na Secretaria da Chi
be (Nova Séçle> -

As insc.ric_:ões para o baile de Aniversário MS Debu- '

tantes terminará impreterivelmelJte no dia 31 de julho'
. Lis!,as para o Churrasco e Jar.tar de confraternizaçlíp
lnscnçao na secretaria (NOVH Séde) e Bar do ,C:lube Reiforia da Un�versidade de

Santa Cafarfna�: '"'ni1>ri(} '�e Oc�siã'o
'Vende-f'e u:rá Rur'11 Willis em perfeitd estado, de

funeion8mento.
Informações a: Rüa Sã.o Vicente de Paula. 2 (Agro

IlGmie'a) 011 com Astflroide fone 2418

A fim de tratar de assun me. João Emerson Martins'
tos do seu. interêsse, sollei- Santos, Jair,o Nunes de sou.ta-se o ,comparecimento ao sa, João Feliciano Dias, Ma
Departamento de Educaç�o ria Elzi da Silva, Mirza Lu •
le Cultura da Reitoria da zia Salum, Marina Ferraz �
Universi::'ade de Santa Ca- . Koeler, Mariléa Pereira Oli ...

-ta;rina, no expediente das veira, �a.ria Anton;'ieta'
13 às 18 hora�, das seguin Tancre:'o Maria \-{atilde de ,
tes pessoas: Oliveira, Márcio Freitas I11III
Sa"dra F. Faria, Edésia Marcia de Lourdes Vieira JII

Tancl-edo, Eliane Pires. Tâ Maria Bernàdete Abreu Si •
nia Maria Slowipski, An- mas. Maria Ja.c! da Luz

•tônio da Silva, Aguiar, ,Au- Portela, Neide .Célia Wolff
rélio Araújo, Edemê Tolen- Pedro Paulo. de Souza, Ro- •
tlI10, Edson Lopes da Sllva semary Azevedo. ROSl!lnáry I11III
ros, Gprô�lmo Wa""rlerl�:v Praz"res, Rosfmi� Silva ,Vi JII

'El<'l"Ora IS Cl(' -Tofe"lo B!'l� tOl" ot�o 'S!',h:::c",er,: 88,'>1'
Macl.la10, Helo'sa� Hele.lla' '�er""aY\�o L.inha;;;;s, . Sônia.
Garcia, Iarà MedéirQs ',in- )�!i�. sny:��r3ii, c'. '. "

:t;��}).9·��i'�a,'
' , .'

,

Morro do Geraldo - Terreno üe 2Ox18 mts. - Preço
de ocasião e a combinar.
f,otes entre Coqueiros e Estreito - perto da' Sub-Ef-1-

tação Elétrica - Vários lotes a partir de 01'$ 500.000
- Com financiamento em 9.té 40 meses.

No Centro ,_ Rua Alte. Lamf!�o 252 � Vastissimo lo:
te com 43 mts. de fTente e área de 1.140 m2: - EDUi·

valente a 3 lotes. ..

' .

--------�--------------�.----------

1964w �.'
'J -

VPT",:jP-f.'':'' Dr" Caminhonete 'OWK ano

1964. Trn 'nr Rua Traiano 43 nl Capital.
alta Casimiro de Abreu - ,E&treito _: esquina de To·

hias BSl:1'eto - lote. bem plRno, fácil de construir.
'll\irro Santo I\nt3nio � Barreiros - lflte de :'11':0 m"

1 'lcnida., Sta. r.àtarina Fs' "eifo - Terreno de IOx40

mts. -- o· melhor lote do Balpeário�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•
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I
JtEDATOR.:' PEmi6" P�ÚLO'l\-1�CH�D-O CQLABORAmmES: MAURY BORGljjS GILBERTO
GILBERTO PAIVA' - DEmo' BORTOLLUZZI _ ABELARDO· AB�AHAM - MARCELÚS

NAHAS

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

,
,

..

Gilberto domingo assis
,tiu

j
aos· jogos do certame.'

oficial, e considérou-os fra
. .

melhor

T'
)'

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

O d· � ! D!i'"·�Onpr� 'O O rt.�r�p�,�� t:i� h
t'�!]� ��l:!t,1�.,-v.�g�X;.9 UL.t!

Carlos Alberto de MeEo p::.3;;;ando '11UjtO bE'111,

,qll� o cOl�.h"cemcs corno Beta deverá, ass:m, fI-:
,I ,

,Beto, um dos :Valores por efLr de' fora ',elo TUJ:1:l'J de'

excelência éa nova �'e:"';'ião Classificação, seiJd') provi-
, de astros da pelota .do fo- ,vel que reaparb'J, m, distlU'
otball flórianopGmaúo re- ta do certams' da la, zona

vela'do pelo Paula Ra�-\its, isto; se o ,trõ(f ", c,- praiano
.eonrlect!u ontenl. 11:> l:'!üs-' alcan(���"..� �1, G�·.l:"E··tte:�u�:��u.
pital de Caridade, <) bí§_!;uri No,sas 'votes d,e pront.o
do abalisado f9.cultativo dr., 1:e�:t-abels"""'8rll j ao prc

Leo Mauro Xavier, E,::tand'i) ml,��flr e ('or�'Et.Q j'cotb:�ller.

, O desportista nr'meu

Kirsten, foi escolh:c1'j pela

�iretori!i, do Guarani de

Blumenau? para tRnta:' no

mercado. paulist:3, '5. ('()j]i,ra

tação do atacante Vi,' ;),son.

,De regresso co;n a mis

S,B o cumprida o sr, Romeu

Kirsten, passou por Curitl
ba; trazenüo eni sua com

panhia o tão c::>rnentaoo jo
gador, que já (l,ssinou :on

trato por uma temporada
cuias baSES ainda sào des
c(jY!hC!cid<ts r1a imprensa.

_ x x x

O emissário do (bb; OU-

grinO seguiU via"',' ,', "c, '''1,

.

Curitiba onde ') c;: J, ,o ].'c

'gador éncont,?c Vf],�:S� ía..:en

do testes' no Ferrovi,í.rio.

Depois de' acertar tu{!o com

o jógaqor, o enviado do

clube' catarinense fo; ate o�

�nteri()r paUlista tentar a

compra 'do atestado libel'ato

'rio ao Jabaticaba!. '

-xxx-,

o contrato do jogador
foi enviado a se.::retaria da

Fedefação Catarinense de

'Futrbol, para o devido re

gistro, afim de que 'o clube

de_ Itoupav:'!, Norte venha
a ter condiçõw� pata utili - ,

zar ::<. sua ma,;; .:nova contra

tação.
- x x x-

- x x x

Depois de fazer ::ápida
'exPosição de motivos ao,

!'a:o Presidente do clqbe" a
,

�t�e se encontrava radicado

� aIVante Wilson, f) emissá

rio barriga-verde conse

guiu acerta finalmente a
.

contratação do atletà, pelo
�spaço de iun ano.

dos em' i l1"P:l:S.
"

Falando cotn Joáo Have

lange, an:23 de, embarcar
afirmou Gil'Jert,) que o

C: .as

despesa s atuai"

muitas,
,

Falan:l'j sóbre o ("[1n11)::. -

Prssidente iHe ;nferlJ1ou

Sôbre o concursn da

do a fina] ,iJ (?rrtame na çõ,s no Prt'",,'\nÜE

GuaY'abctri'l" envolvendo en-'

tão c'ario�'l; (' paulis1<J.s·
ConsidenJ <'i::::",Jl)ó 'l,) "é3-

perES d) ,1e: G,' ,',' ,)[ic;al
da CBD, S::wta Cata.rhla,
or�anizar a�é eomiE,Sâo \ túc

•

nica, jmtauent,e, por saber

que' tal cOmiSRfLJ está para
da 'e ilií'Úl mais ccnvenipn

1 t1J;:,

coni direito ,V) v:�n(,2clol" de

ass�sh' jog:::s do é'ertame

(1;� Gi:.zT,abara TO_ l\,lararn.

,'.0,. Ao fimü, declaroll G11-
t;:;1'tb que pensa' e,11 n�g:,e;:,
sar até o firn c�o a_l1,) a J:t"1,lo

rianÓ'polis pre�çndel�do' cnn
ti'::mar em $,laS at.:vi(lades

':õspórtiva.s,

,---------------------,----------------�--.----------�

Acêrfo para a retdizaçã,o do. Torneío
-. "·0>t:;(·" �:':"P:{.;�1-"l_ ,f;. �

";Ivo Varella" ficou para, outra data'
·,r�"c.-""""","'"

Estava 111arc::tdo pan a

,tarde de sábado, a realiza

ção de uma reu"'liii,n que
teria por loeal a ::idrtde de

Itajaí, entre el2n!"entos �i

gados a Federaç::o Cat,ari
nem:e de Futebol de Saiã.o

e, Presidente, de L:gas l.U

representantes credencia
dos,
O a�suntÇJ que seria abo!,"

dado e dabt',do, t'em liga
ção com a realizacão de

mais um 'I'o,meio Ivo Vare]

�a, ,real! HU,) anualmente

pela entidade mi(xima
do salor.i�)lno ba:,riga-vE,r
de.
Aconte'Ce, que t8ndo em

vIsta a via ,,;p ':,1 do presiden
te -:1a entjjade máxima, a

Nit,erói, como treinnclor dfl
l'l"leção cat!,<ri'1flJlõ; L1'1Íver

slt�r�a,- a reul'.i1r"i.ü. foi .tral1.S
ferida para c'�Lra data que'
sei'á posterior�C!llte divul

gada péla' próp':ia secre'ta
tia da Federação,

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

Mais um Que pediu inscrição '

O Presidente da Liga, bitrol$ r.aquela entld�ij� ca-

Blumenauem�� de "Futebol
'

tarinense,
'

vem de cOileRder o pedido O futuro árbE�o de Blu

de inscrição ao S1' IJ':)aq:lim menau, tevp. adsim () seu pe
Mnnoel, ao quadro de ár- dido deferido.

co�tr�ro�ed�ara�� ,�i,r��l�� Palmairas 'Campeão do Torneio
gad.J peio TJD da FCF, que "I.n'fern'an,"lonaldeu ga..,lto de ;':E usa ao \.; /

Guaral1.". cO'lfírmando as.. EmpatandO COJi1l o Pénha lo Fluminens� Em segu�
sim o ,:e�ull;:1d(l do jôgr ell rol por O x O, mas vencen: d'o lugar classificou-S3 e
tre as d.!S:.;; agtfmiações, do nas penalidades máxi- clube uruguaio, vÍj"Idn er.a

A decis.�o r,o TJD foi feste mas, por 1 x O; gol ge Ri-, t�rceil':o, o l"lummE:inse c�m.
bugrina ,

.

naldo; o PaimeiJ;8.s s!Í.gr�u '.3 :\).p. !l en:l último � ;elé.:
se, ,,�c��pl2ãQ!dq ,Tç�ne�o �l'!' ,ç_ã� p�rag�il,íª';/ �9in�4,·P'i?

pCiaadl?' p'9'
. "',

, T:,-": ��� '. ""f�

.�",Lla do clube azurra, es

tes últimos constitui; �:rJ-S �

em granel 2S atrajães, .or ;

"t,-�ações ) atáveis.
A seleção víajará hoje

para Curitiba devendo re

greszar s ixta-relra pela
manhã, onde passará a a

;uar,ctõtr o momento de vol

ar a enfrentar o seleciona
a paranense, em cotr íc

'li
.

P pele certame na -ío

,:.1 de amadores.

Irlsileiro �8,· Remo
,dó desporttsta Ary Pereira

e Olíveíra quo;' não n.r.de

sácrífiéíos quando se tra

ta da 'bandeira de Santa

Catarina. E;le tem lutado

de todas as maneiras quan
do se trata de um Brasilei

ro, para ver se CO�'1;_'fgUe le

var uma sfl�eçáo, e parece

que desta vez êle. conseguiu'
o seu intento, drpois de

muitas lutas e ate sacn fí

cio 'próprio. Deve!110, ainda
lembrar aos· pí'e7<1.�loq leito
res amantes c'o 1'0':1.1,) e que

acompanham os cum..:nt:í,
rios que publi .... '1.1ilO:-, que do,
Cámpeonato Bras:1eil'O de

Remo sairão a3 gnn,rmçof's
para o Sul Am :;r:.caru que
será realizado no (\hi1e,
em Fevereiro de: 66 Ports.n

to, qualquer pari':'O que nós

vencermos Brasileiro au-

tomàticamente estaremos

class:ficados " para, o Sul
AmnicanQ. A nosSa ca'J.ni
r,hada e o nosso trabalho
como se ObSeIV5t s�rá gran

de, m,a:s nós toctr,� estamos

Europa e Africa, ba'1qu3tes
e rece,pções, Sab:mos crua
se todos e o propria Nilton

;'antos já revelcu, que na

Sj,lécia, quem C'itava orucns

técnicas otn ::'D-mpo 'era êle

e Didi. E tal 'sucedeu no

Chile, Per'_[emos se_!?;uidf's tí

tulas Pan i\,::ierrC3X,03, Sul

Americany" T)rnew 011m

pico de ToqulO,' Taco. das

Nações e 1utru; jogos amis

tosas, mas se descu:pa pe

�)s \ tíCGulos conquistadOS.
Não se vive somente do

passado.
No último brasile:ro de

[',madores, que ·ce'\"e muita

organização, Joinville, e::n

'bora sob protestas de al

guns representou Santa Ca

�arina e o fêz ;�ni.1C!j3'Iw
mente, Gr:,:'::o1'::I, conüml]o
com alguf!s ntié)Ül.S :;le }"l;)

rianópOlis, Naquela ücasião
vercIade s'ej a c1ita, o que'
tínhamos de mais Eram

Lc:v>ieos e escaladores de

8:',; ';':C5, A�ora. p'lJ'a vergo
nha da Capital, .j')invi'le

tem a 11:,'- 1':3, e tll.rl1bém o

trabalho de n:-JVamente �'e-"

presentar o f�üebol barri

)ga verd'.'!. E 3h,cersmente

desejo felhidades acs rapa
zes de JUlHare, P')r�m, s

a seleção €S lÍtl 'l, ning!lém'
mais conhece as quaJjca�es
-dos atletas e suas reais
condições Cio que (j técnico
àe lá e com'i tal que fos
sem todos 'le iá se!"ia o

mais práU"r'I Q mais I:'f;ci�
ente e o mili.:; (,crJn5m' CO.
Tal não 'oi feito porque é

preciso prrstigia;: a comi!'�
são técnica, por resultados
passados QU"l res:.ultados
serão êsses' QU3 cu, m'� 1'e

cerde não oussulmos titu
'-� r:le can-':J,"'1CS 1JraEi,F" -(,!I,

.e.Sca tudo acertado entre
, '

.

as' Federações Catarinense
e Paraner se, para a rza

lízação dos dois' cotejos vã
lidos pelo campeonato br�
sileiro de amadores. Assim'
é ,que teremos 11a noite de

amanhã a primelra partida
que será efetua "a no \ Pa

raná, enquanto que a se

gunda pele'Ja será em, Flo- ,

rlanópolls, no próximo do

mingo.

Visa ... l<v '"" c"aL.<Iaç""o (les
ta partida, o seleconado
catartnense ainda em ror
mação, realizou o seu pri
meiro coletívo

,
em Jofnville

contando com oito jogado-.
res do futebol metropolita
no três de Blumenau, um

de Ittõtjaí e O· restante de"

JoinviUe.
O treino 'la sua

etapa foi apenas
para no segundo

prtmeíra
discreto

, tempo,

com as íntrc.ruçêes reauza
:

das, passou a .render muito

mais, chegan
'

o a impres
sionar, embora a contagrm
final f) x O, deixa transpare
cer o contrárto,
Na seleção .base, forma-

da em Joínví+le, figuram'
[ogaderes cemo Ja�ro ; ar

queíro' do; Caxias, Ron::i.lc[O
medío do Avaí. Gilson, me

dia também do Avaí. e os'

atacantes Már:o e Tonlrrho, '

�"

II de· dezembro:
Abelardo' 'co da Gama e- orga;i'tizara'!ll

um quatro o melhor para da para não se ('r'.'i,,�,� r n-.

'vir a �'ldrianóp&lis .e aqui '. volver.' Estamos eat-nos, S2

"ria nossa 1'a' a nos' '(:1e:.'ro- renas, e vamos i,r�_-!:)al!1:lr

tar. .quatro misto era ror- com muita vontade, e que
mado por dois elementos se preparem cariocas e gaú
vascaínos e dois elementos chos, porque nós tremes a"

do Fl:::mengo, que f )1'aj11 próximo brasileiro .dispoa
José Carvalho Ruy K1JU- 'u derrota' em cada párea
per: Nelson Guarda e "'\.n"" tos á vender mUlÍ'J -caro

dré Eichter, ,êste último Os nossos remadores estão

hoje .razendo parte da <'0- 'firmes e com nnnta 51spo
missão técnica de remo, da síçâo de treinar e se prc

C.B,D. E .. lembram-se' c1S se par física e se preparar fí

nhores que o" cariocas aín síca e tecnicamente para

pa não confiando numa v1 mostrar aos 'nossos adver

tór.la frente �os nesses ra- sários que agora estanl0s.

pazes, mandaram p'l.!'i'!. cá unidos, 'e da nOS.3a un'ião
<lois dias ar. tes da eli:nina nascerá a nossa fôrça.
téria um el,mento perig�o
cqmo aliciador de re,nado·,

eu tenho certeza.. Nós ago- res que se chamava l\trr�an
ra 'estamos irmanadGs defi > do Maciel e que na T,6spé.ra, dos estão yc;ssuidos 'de uma
l1itivamente, e, sob a dire- da eliminatória conseguill

'. vontade extraordinária e
c'ào, técnca. do c:�:),�nm(nta lu�ibriar' ,a hoa fé do 1Li:,SO

do ,ManOEl Siv,�ir�, bem. a'3 'remador, Chicão, flcand,o querem' mesmo mostrar a

, , ' cariocas e gaúchos que nós
sessorfado pelo

'

Sa.-ly_ Ber-, �Di:n' êle até às 3 nora',) da
, ., ,', , �7 tonos o melhor plaI/tel de

'b,'er, tel1})!). ',plernt:. CP?Dl:H1C,a l't1,ftdrJJ,.gli.d'a na, Boih'. Plaza,· .

,
" " remadores do Brasil,' O que

num sucesso, da !lOi>g' Só assim, com esse" r�xp�-
lecão. Ainda �stan ", bel1l dientes escuros é que' C0n- n� faltava felizmente con

. _

.

.'
. ;-!. .

'.
' ..' seguimos graças ao traba-

l�mbradQs quanq:;l· tmy,a- seguiram nos vencer. por-
v ,lho dinâmico dêste abnega

mos a,quele famosc (luatro que sabem que os .",cal:ari-
campeão brasileir'l rEver- nenses eram e são !'espeita
sas vêzes e sul americano' 'dos e. temicos, Ago:r� a c,ôi
form,ado por Cordeiro, Chl sa será difere:ntf', nós t-e

cão, Edspn e Sadyã, C qné mos muito tempo 'purs, tra
fizeram os car1oc.1.s ps,re, balhar, o presidente' na

:. .\

Escreveu:
Ap\'ahan'l,

A Federaçâo , Aquática. de
Santa Catarina recebeu, se

mana passada, expediente
da CBD, no entalo informa

que o Campeo+ato Bra,sl!ei
1'0, de Remo será realizado

no' dia 19 de Dezambro des
te' ano. Está ai portanto a

grande oportunídade de

1,00 .comparecermos com a

nossa fôrça'máxima e tal

'yez arrancar o título máxi

mo das má,os, dos. carioca,>,
Nãci quero dlzer com isso

que' nós irf'mos ganhar, ab
sc.lutamente, mais que nós

vamos dar muito trabr.,lho
à cariocas e gaúch }S, isso

nos derrotar? Fl7.era;n lAm&,

coisa que, nunca, .

t:nha:m
fe'to 'B' jama's 50:nl1.8.lio em

fazer, C'Ol1S� glliram ynir Oll

dois l11aiOFeS

Haverá��êste ano ( p o ato
resílelro e F. I t rseleções:

Em visita aos I família- cos, mormente em rela- Não: L<',',p bc., li írleia ue te, aprC'\re;l o, '-,�e um tócni-
res encontra-se em Floria- ção ao F'igueirs nse que jul cantos ti",nr�, Y'�1 drv.sàr: es ,'o. em ativr:1".,.l,;, j(" um dr.s

nópolís. nosso companhcí gou estar em meil.or sítua pecial, fac; as r,on',�,� n2- cluces m2�:\," ,õte.:!enci,a-
ro Gilberto Nahac, atual- ção técr,lica.' gatívas
mente radicado na Guaria- Sõbre as rendas e 8.r1Ji
bara e ser�iC1do no Navio tragens, julga/que se hou

Transporte Barroso Perf;i- ver, melhor 81":ce:!1lilm"1l[0
ra, de nosso ":01:ariDl't:l de entre os clubf:'" fecien;.:;:z\O
·Guerra, e ál"·:':'i:.'t'us, 1",alvrz Sf.' eqcon res) r"f1'.:lTLOU Gilberto que que não sab; (jl�al1do pod.e

o dE�l r •• �-.'r.ss\:; fOI grand�' r�; vir a p;.,')r18,:�Ül)c�iJ;- jnaa
paé'q os ,mferl";"o:c de Zln1- err' todo o '3"<Jdl ) '" <l; ('BD que virá l;rev�; que' a CBD

bos, estava é\t'i' fSq�u;CJfjo, ',1e aincla, nêio CQ:�'it,(lU ':l(' lo
taI CW'f'cLlllé', pOIS- a,', vesp8 cais 1e r:)rlC n:raç'i:) no

'ras -::10 certame , nao t;- Brl:'.,8li,
.

w� n Sá; J'::Ja(]uim
nham :;Í(;l:Sr. fpito sQrb'in está na p;últa, mus Cílie

Consorciou-se o. Campeão dos' jO<r0",' Falc:u ('')111 Il., Nàscimento aCtu;'" po,ie,'á
.

,mar 11�,t'greav?s, do De'Ftl' ,v.ir- pâra" D':O)l�10: aq'lilatRl'

�'�:ê:��'k'�('ille-'Êii�f· é�' 'iarliéi:ith�M' L'ltéõ:Õ'l, a�1iJ:�or
...,HªiS�"'c'ô12"9:W�es àà 'cidade ser

,,�8,<yL9! ,J" t,ll'Vl', '"�;'''�'-''l'l,' el'l.. iW."x..m�:J'�a1\f-s��if��lê '�'-ã;?i :8:r1rnü'LI que ai1ídu
__ • � _" -"., .:..,.-� ,,-.r.:,.<':. _ 0""1'. �X; ) ...)p'"C_ I "P�, .'

o

Realizou":se sábado últi;;: queno atraso o "Depart.a- que· Já havia P&so;P.c]o a' da este· ano naveT,i can:r�eôna
mo nesta' capital o caS,l- menta Esportlvo de "O Es ta doS' S0 ':2 c'), auturiz:El- to brasi.h:iro de seleçÕ€s,
menta ào destacado :.:�ma": ta�o" 'envia ao' :can peão ca do entàn sta Cita/ma e :mas O,HP a particÍpaçi'í.o
dor martinelino Ade Stéi- tari.uense e brasileu':) Ado PJ.r"1,ná a :'d.:õerem scrtelc não Sêl'á ó'ntigatCrltL.
ner com a géii.til selihorita Steinel" e à '.ma digníssima 0U comum aco!' :'0, ::'�[inas

Ar'a d'e Oli.veim, filha de €sp.ôsa os m:0Jhor€'l votos Ge:-ais 1Ú') partIcipará do

tradicional família floria- de felicid", Jc;. ceri;ame e SLa, Cfl{arino. ACESC diJ?se Gilberto Que

nopilitana, Embora com pe 0v 'Paraná, seglmclu os
,.

a CBD apenas agllar ja a

mentores da' C?lD já ceVG- ccmunicac:!'i.o cio nOl:1e do

riam ter jorf,,'�:"1. O \iê}1Ce- vence�.'Gr P!;,f}t f::'\Vlar fi ·rn.s
dor joga�'á C ';, 11: CnJÚi:5j seu sagerl1 e r�':':1.:�r\��t acolq-;da

FAse. cO:J}:wce rnuito bem

ê3S�S e1eme'ltos (pt: ,lá 'na
Gna:--ab.ara ,trabalh&1Y'1 cL.n
tra nós, Maroel Silveira
taTObém, sah'e co'me são· as
coisas'" por lá e natmalmenque e:oam Flaí-r.e;go e V'3S

,���------�--------------------------�.,------------

�PaysanQu sEnsadonI31� 2 X 1 :

\�hre 0" OHmnirn.Jv ..., ' " '1-h�,,\J :zado, com reais piJ!l'3ib�li,'a
Marcellls Z?, çm '(;("9"8 de gtitnde des de 'êxito para 0arj,:)'�as

p.5:']o f'�� Rl�e;(cC,u .() emp?-'" e paulistas, os' donos do f}l'
O camne20 do Esta'Jo. o tC' é\a narrjr'a, Os aüccioua teboI brasileiro, fi'H;; às

dos do Olímpico I!r0S2llt2S pressões que fazem jGnto
ao; "maÍ)ch" promoveram' à CBD,

autêntico C9.'l'Di:val: 'Ma� o Cont1ado, mesmo a:3s.im,
Pajssaridu, impulsionado p:3 consideradios peq,ú2ncR Es

la sua tOf(>lda tem ou (i [O tl:J,doS'-; esquecidos pe::Js pa

la do em:.�ate. Fir.almenle deres esportivos do p:11" aI

depois de' 'TIrita lut�, Díno, ,guus Estados jl:;t"t:crpilrão
em 'monumental arranc-aJa do certal{1e, 't;'-"bal)10�!da'

s€lou a 3('1..''.': da pnnid8. mente, seri1 preuaro :tigum
2 a 1 pa' � o Palssandu, is mais por culpa cj.a 'CBD do

to aos 44 minutl!lS firiais. qUE das próprias Fe,iera-

OlímpICo. baqueou domin�:J
último em Brusque diante

o C,E, Pa;ssan�J'l. A equipe
brqsquense em t"_rd�} il1s-

pirada e revi 'lendo suas

gloriosas jornadfts do 1,as
sado, liquidou com as es

peranças de vitória rios,
companheiros ce \ Paraná
e Jeca.

Qpm a torcida' paisS"l.ndu
a!)a presente no Augustq
Bauet, �ntraram em Calll

po:
Osni, Guida, ZezlnhG, aI

jo e Ellclid.es. Nadir e Fan

tini. JUlinho, C"ut,::a, Dino
e Zé C;:tr'\o,>,.\ entrada rio
elenco verde e hrqnco foi

apoteótica FO':{üil d� artl!i·
cio em profusã,'" gritos, erl

fim, uma f€s�,a
A fase inicial não teve !l

marcador !l1ovimentar]o.

+'rfas os 45 mi'1n'l;03 fhlai�
foram repletos de .�mc,,�óes.
JUlinho, o ídolo ia, torcida
do "m3.is qlleddo·' receb:>u
ótimo passe d,e AlOr.e, que

�ntrara no lug'lir de ZÉ Car
,los. Julinho de posse da bo

la, fintou vários advel'sá

,rio,s, e em' tiro fulminar te
decr�tou a queda da Pleta

do campeão do Estado. E
ram deçorridos:J mmut,Qs
de luta, 1 a zero para (I

Pai�sandu., JuliÍ;lho se

transformou eth herói da
,

,

jOI'!'aiia. Seus corrmanhei-

Brusque intei.�a vÍprou
com as ,<oq:remorações do
Palssanr.u O, {:hopp regou

. a grande festa pai$Sandll:a- .

na.

Outros detalhes da' parti
éla:- Renda Cr$ 458,000

Juiz: Orcy de Souza, com

muito bom trabalho Nas,

laterais em plano idêntico
ao 'do juiz, func!Í)ra,ram
Mauro' Maéhado e Edi��
do Co,;lho.
l'!o' Paissand'!l todqs os .iO
- .,. �.

..,

gadores tive>:a:n atunç:J,o
excelente: Com dest�,qiie
maior estiveram Julinho,
qqe não sente o P�SQ da

i9ade, qnand,(, enverga -�'
camisa jo Pa::;3q.':(!U; �:i
dir 'e Dino que arra'ncararn
im·1):1H'.TC'S cl ')h usoc; da torci
d�, de'lido 5·,:8.S jogaras mo.

ig;�tr[ljo: G:lnO e Z�ziriho
com 3.tú.a�c)es soberbas na

Tenho conversado quase
'diariamente com o.s nossos

remado>:':s e s:nto que to-

O assunto atualmente
e11:1. nossa, Capital é a 'Se-.

leção 'de amadores que bra

ve intervirá ,no cet�ame na

clonaI, diga-se' de: passa

gi._m, pessimb,me:;.te. ,rgani

ções, ,

Aqui, coroo lá na CBD,
ex:ste S2l'\1I'l'e cFTI

.

grande
cuidadô for pa,_.t� dos ho
mens 'que cL',;c,l1 O· ,,'por
te, O cuidado de :!5;j �, 'i�J8
eer os que já fizeram a 'f?,O
pelo esporte, que já derJ.:n

títulos, que convivem ,'!om

os presidEntes, e que fre

quentam assiduamente as

saras das entidades. Uma
comissão técnica, lá" COmo

cá, não poperia ser esque-'
cida. quandO o mais facU
e 'l15gico seda

'.

ii, 'in :licação
de um técnico ca,paz, mlli
tante, e que somasse mais
êxitos que fracassos: Mui
tos endeus::j.m FeoIa �omo
se fosse êle o real vencedor
de no�sas Copas, \ quando
os fatos �ndicam que' o

"

gordo" possue rE"almsnte
mais fr�casso que êxitos e

a sua indicação segU!Q80 j::í
se tornou apenas um hábi

to, � slgniIie3, ,o' mesmo

que 'a ref")"l'ludiJ de tô:i�
a trrupe. :.la ('BD ·qul:' n�o

'!lamam
nú'lis que na

'!lo: ::Ú$OC!:ii',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• Jaragua, Massaranduba; Guaramirim e Schoroeder TainbéínA�illam Pado dá Vitória
�J...,') de sua causa, Quer o mítíva. Reafirmou-o, cerne- Manoel'� Luz Fontes; Ivo ,Silvein� e Jata Gonçal· sublinhar que-' s_ua regíão -�--------

+edíto popular para um l,')"'em que tem, alí, o seu' ves foram carregàdos .em 'tanto .se he�eflc1ára,. da.
abalho de govêrno cal- colégio eleItoral - o deputa- i�Vil xos BRAços -DO" triunfo. ' ,sábij:\ politica àe eJ.\lt�lça..�â:o no exame das reali·' do Jota Gonçalves, Em no-. ppV() , Falaram,

'

,:
na 0P.0�4 Çâo:rurJ'l e Ivo, $n�nt',

me do Governador Celso ' dê; os deputa� ,Jota,� 8SsUmJ.nd(). � comnromíssedadês, • '"
, .

.,
, _O candidato a Prefeito,' Ramon, o deputado" Dib Comício h,ol?rovisado, ao ®1v�,' tio, c�o pol1t1� de ;ue, O progresso nao se

índr stríal Loreno M'1TC'd.ttO. Cherem deixou ao mansa·' térrcíno daquele ato, mar- que' lhe "dera tantos' �Vo___ há de' Interromper, üeítars-
J ",("1" d h \b'! cou um 'pente de .víbração Leeian Slówih.sky, depop- do sõbre o mapa eatarí-=��:�;: :0 cic��!,a.L;� :ion�: ��mCUj: ���nin�s�:���:1J �� da massa p�esente, quando do corno homem dó sul, ao n�nse 'um imenso holofoté.

��a�:�!��, un�ni��fi�:�;�� :::�lS e�es�������s 'c��� _'_'--,_-----

8
'

't C t" rl·'n�a ser'ar::r�1;rmos altos, rumo às �:�'1�: �:�:��;U: :�:eo�: "U�� :U't',··e·.,.,','s'""lJ" ,a'" 'o·· .

··'e,-r- a: 'a ,u'� a,'
,

, ,', ,.', ,,'o sr. Si1ve�ra' rep'""sent'l ? "'.. U u
, _

MÉilSSARAl"·TJ)lTBA:
.

NÓVO certeza do, 'prosseguimento

:�7!��::m�ru:!: ;;;��:!:���f�:�· ·d",".efl�D' :l'da,' ate� >

O'· ,f<·lm--' 'do,., mê�,;,:de Ivo Silveira. Tanto nas
.

O candidato à suc�ss�9 ,

,

Llruas, como ,..no encontro .governamontal, son novos

S tendên.cía ' �,c:p'essepís - c a n di d s. t o ,si,tuaCionista,do clube loc"lL .nov-n-se o aplausos, falou a Iínzua- A situação politica cata- dír f,e sõbre as -'eleiçõés de das para êste . §.no em an- que a

"d L d I S11 i 'Sambiente de simpatia q,�e gem de quem se acha ,CÔl1S' ríncnse, no .ãmbíto estão governador e víee, marca- ta Catarina, informando-se ta rambém e favqrável ao reputa o VO, ve r ,.

O l�;,l'''n, rator de írrecusá- CI';'" d'o papoeI histórico' de '_'__'_"--'_ _ _ __,.'
'

_ _';';;'" _
,�,' U " du::ol, deverá estar comple- , ,

R I T Ovel validado nd momento sua presença no páreo 'tamente definida' atá o ,fi. Ii 'O .IS' R A' A O ME,
",

�!�t���st:�11��, t��!�;,::r ��, eleitoral.

'" �� :�:�:::te���rt�: ',' "r',., 'r.',O',',','e''s" s'J,'·· '0.'''','',' 'r ,e"S· , c·on,'·de'.c" o'."r"a do,
,

'�51', RÚ�"rd,o, viHJ e do' Pre:.' SCHROEDER: AF-; LUZES já' marcaram suas eonven-
feit0 Errlilío Manke .T1lrilor. DO PROGRESSO çõe.3

"

para ,9 escolha de
'O denut<3.ào Armando Ca-

,
" �eu-; candidatos ao ?,ovib,

"d Ih R d
1í1 Droferiu o di.�c'u"'so que

-

Convicj,"llldo o deputado no ,do Estadó.

E),",O'm',
',' .'M·'e' a', a" 9 n" "e .0

.

sintAtisou G s.dmírável es- Djb Cherem, representante ._
"

.pirit.o· de' combativida1e do Governadpr Célso Ra.- O rrtrtid6 'rrabalhista,
que méxe e01'n o civismo lno�.'. a acion....·l,' a chave clã '. . ta"

' "

., '" ,

Brasileiro, ·que es w comdos C<lf,arinenses. Foi pre�i- llnm' de transmissão edis:
$U;l cOnvenção marcada Vem de ser -al>}racia�osoo definir os obietivos da trl'b"l'ca-o de ene�_,crI'a elétri: '" d"-

. '

para os. dias 12' e:l.3 o pela Sociedade
.

Geográfi-:aca. o 'dr, Ppu10 Melro,'pre- cOrrente;· adiou-a pura ,os Brasileira com a M�dalhasid3nte da G,RE., propor- pr61:Únos dias, ,24 e 25.' Co- �lVllUec�l Cândido Marh.cionnll ao povo" reunido '�m mei1ta�se que' a ,tel'dênci<l 110 (1a SilVl1 R,ondon, O' hos-loc91irl�de do rnuntnípio' de.,' na'tt:ra'l ,dos 'convel,'lc'i'on"':i�..
'

• 'p
,

,
• '" '"

so ilustre conte,-,raneo· 'rq-Scb;'''f'del:' inst.:mtes de, tral)alhistas é a' de apoiar fessor 'Dr; Oswaldo .Rodri-trr,u-; dír'sL:l<> de, Cen+.enás de
o 'rt0me do 'deuutado Ivo

gllE'S Ca-pral, da �Un'ivei"sipesso�s aU"lgaram al?" vela$ SilVei�,· candidato' do PSD dade de' Santa' Catarina','ecom eme �'e h"lViam nosta-
',.110 g�)Vên\o' .çlo �st�4o.; \ me�bro destacado dó Ins-do i'J,s ime'1i<1�õ�s, O júbilo

tH,,�..; =l�""-'�n .. 0:..n;"'1""�'
dan:.iela gente �imnlf)S. e .la·" ,.Por outz:o lado, o' Parti- ficO de 'nosSo Esta1c. ,aléhlbo,..;oc::<> fni trl'lusrrtitf\Í0 pe.. do d,e Representação Pop\��
lo Prefeit'o Roland Dorns- lar, ãtraves de Seu presi.
bucho ,/ dente, ',Dr. ; Jad� Ma�alhã,es,
O '(1i1'j�ent,e d"!. Comissão dis::ribuJu 116�a na m�ã

dé BUf,r:;ia Elét,rka, acen- de, onJem; informando queD8n()!s ,oe Jar'''l'uli e' tUOll que aquehs lw:es, oh- a 'corÍlissão' reestruturado-1\1:G"s"Trmduha, Gu'!ramÍ- tem aces"'s em 'Antônio r!l. do Partido ,i'esoh,,�u m�i-rim outro inunic.i"'io com C" hr'e "'''''' <:1�h,....... ..1>er,' d"
., M A" ..1" ·anos, "I Q'",', ". ,ueu�. car, e aqol'uO e0m S",US1"is' (\,:1<> n'l esfôw�o nela de- con�:nuarl!'l!Th ih R'�Jldo ,(; p.,.:_t:.tnt.os,. conyenr:ão re.sen:r.olvÍJr<ento, outra 1I'x;a- r:P·""i.nho d;�f; l1'"-":j�,,,-"e'" gioha,l l'lxtrnordinâri.a' p�ra(Jlidaela que 've ,no o""nrlld'l- à�c;, mcstr"nd0-1hes 1', llb1'itl- .

o ihi\S1 do mÉs 'eirt curso,t.n '�f"s!ie:i;",t,a ,a gP1nne so- ..k_lhE'� 1""Pl"re<: n� ssHü1i: ,Ç(u�nd0'''''el.l-)gera o· setI : no'vo
.

lucã,n,· -,- 17.;j, (J (l,ue dis<;e, .-1- "ac- (1 a ·'r .... 'j"'("'s'J O,.,,' ��l.,: t
.

'

" '-;_ " .; ."'(,c,, ,'c, '" "", "'.: • .'" uu8or.o 1'lí'..g_10Ulh, ','e ,esc��"'--1 "�:11'.},c"Uad':) de que -1�" "F;"",inte, () rl,(mlitado lher�, o Se\;;'cil-ndl,dat0 à1isntll�1'a 1')"11'::> hh, aos D''!) Cl-'cn:)'-:), t,::,n'J"!?')'ndo o 'sU(;:�,.SRQ (j,i)' d.r;\3i;:Padot�à'us. 'o Prefeito Lfl"1"'O Zim- '.. '- G" e-" ., - ,
,."'ens':nren, ') CIO "v�,.".,-' C,elso, R..<tITlós. Na ausência (10 'Piesi-mermann, 'ao saudar a co- _, l' t' t' ,,1,1"1". "" '''"pu, o o.mm o

'" deme da,',Sociedade", q�'S1.J.� Excelência Sé Y"'!"e0éu· .() Dire�6rIó, Regional' do gráLtM 'Brasileira, " Profes-'paTa com 's. elei."i"'ica-::áo. P�rtidi/ Denioéiàta Cri5- sor' Fausto �beíro',de 'Bar.'

hl'ísii"D ,nar'l� o de1"Y'\P,rtar 9a tão" 'r�uniu-se pa inoite ,de !'o,s, que se encontra .:' nazon'l rural. nermiti.ndo �Q onl,'ltrl em ,'. �a sede :;"esta Eú;:,opa,. 'J o' r a:m: W:;Jega.camno romuer a n t { g 'l. S 'çaPitâl COQ1 o, objeÜvo ,!e dos para erit�a' (la coqde-'pei:Js eme tr.l'hhm um 4'10-' ma,rçar a c;hüá da sua �on-
.

qoração ',e r�!sP0gtf'{!! dipt,o-res"I""'entq mal.or. v,el.',��o ... Foutés. ;�u,térii?,à,a� ma ao. Di.; 'i;;>1e� �§chmidt.Entre os presente� esta;- ��onna.r:am,' qrw � .

.f:'DC
_
es.. Durante a' éeriinônia do.

vn Q sr,·Geraldc W�tzel, ,tarja prQpenso· a escolher o làn0a.menfo do Livr.o "H�dlrct0l" d0 Seto: Joinvil'e 'seu "cahdidato, aó gov.êmp t6ti.a de Joinvllle", de' àuto-pg"';F'E:I'l'O li),;;'; =::� ....":-.:X'f't'7; ü" C·<:".!';SC, 'emp'!"6sa en, do Estado rio dia 31 do ria do Sr, Carlos Fiéker,PEDE C01L<7j)3úH,��ÇA:O DO C31';:f':"'da da distribuição corrente, teaJ".z'adb,' no 'dia 30 ,de'GEN�-;;lR�IiL VrlE ..R,; ,da erwfp':ia. ; \ maio último", foi soIéne-DA ROSA T,'l'p)lêm 'l.comp?-.r:hou as O PSP ainda não tem mente ent.rer;ue
.

ao :igr�éi"l-r
I

m,müfestarões r,e S�hroed:er data marcada para a sua do a' Medalha com ("1,ue -fói.O Pref:io de Xanxerê, () adv()!5ado jo'invillense, dr. reuniã,o oHeial, p'l.m deCio disrmguido tendo sIdo a jp�
Bctto:uzzi ender€<;ou ao p'. � 'í;'l � f'J� 1!W>, ...� ,Clt; - ....... fi ",� _ .... 'Ia ,. _ 'Im _ � __ .. _PreIe,to y:ei.ra ela Rosa 0,>5 .....

"t"-,�' i;,·,,� ? r)"'('l"'t"iUol'/m""'�'�"" '.
'

"
"

� ,. li. t"i.,,' 1'.'.1", -�, 1 -.t:\.' fI( • � � I f: � '!í 'i
_ Ã _seglú'te teleg::-ama,: ,�'�_J 'I ",i "_'f(, .r:''\."jj,.,.,h. .:dtt'J V,t,RIAS

"

"c�m�(rjmem��do Vossa
.� M.M,f.

)

_Excelenc'a soliC1tO S'US,� 1 - Ao en�errar os t,r�h$lh"'s de on-
f1bo"s oficios junto ExceIeXl,- � SINTOMA , / tem. !'l0 P.,1<Icio (1<1 A!Yi-�ni)""'ka, o Go- ,:..

tlssimo Senhor Secretário � ,ve"'n"ijA,', r.P'ls" 'P:l""'O;1 rOlln1u .. <;e W'P1 um �FazeI3da Fsta��RJ fb.a}.i�a-; Na tarde'de'milem, quando o deput�.. "
..

..,,lW, de ",."jf! ....R rl;',1idp"'1'1�jJ,,'dà PC:;T), � �de es'a av.:",rIcade llbemr _ ,do J. G(mçalves ,I:"eg-istrava da tribuna da
1""" rllé) trocar idéias sôbre o momento

'111Quctas i:vidns E�ta,�O_ 'l?,.ll � Assemt'éia. a lú'�nde vi�:ação popular I?olifJco. J,
·..NOVO PREFEITü pag-am:!"ro desde' Ju,'e,fO '(',"P1'1 flue f!1!l l'ece�Jlda a VISIta, do sr. Ivo ( 2 -' ,Mesmo sendo ontem dia do seu 1DE BEL:el\'! I corrente a"1O ,P,!, T�l, li"e:' j, Sil�(ejra, �fo8 'mt&n"pios de Ja�aguá do, lj,uive:rsário, o sr. Renato Ramos da. Silva

�O Pre-fsito Vieira da. Fto- ração ,.ajwl9.ra mu:hss r,:,o t" Súl, "G tI a r a ln i 1" í m, Massaranduba e, desenvolveu inteuo:.;a atividade nos, coU: ...

sa recebeu c�mu.r.ica.ção 6,0 'm,esmo sendo fe:ta bonus 4 S<)Il-rl'eder (nê"te í:lltimô, carregàdo em �(,tos políticos em tôrno da candIdatura_,r:.ovo Pre,L.ito· de Belem. ,\0 Estado pois, al�vía pare0s � tdunfo._llelo POVO): �IglU1S' representant�s do deputado Ivo Silveira.
.

'

•Pará. Sr, Os'valão Meno,' recursos es.pec!e pagarr,en-,I da Umao Democr",tJ�a Napipnal não pu.
'.

3 _ O sr. Doutel de� Andrade, que des,
recentement-e invest:dc r-,a.. tiO credcres rECUEam d1t.o j det'1r.m conter a manifestMão da, bltràn.. de sábado �anti.nha entendünento3 ini,n- •quelas funções fa,c� a re-' papel PT ATT Sjs Ro· � quiJ?-fl:u:e de oUP:. se ach'l� possuldos. '; ter.:l'uptós tendo em vista, ,Jl P?�içãO, ,tra. jrú-c!a do Major Alado, vilho Bor!-oluzii - Pref(;l'

dl Partiram, enta'" para 08 apartes mo. �alhista nQ panor<),ma ,s�cessono esta-.Nu�es. to Mu!'JclpaI." �l lV'lrtu.rlus, vi5�U;ld') à agitação do plená- dual, regressou na; manhã de 'ontem à.

� ::ri", numa tentativa vã de �b"'far um en. Guanabara, devendo' retornar no próxi. •==::::::;=.::============.==========
li t�:;;if'smo qne, naqil.êle moment.o, não era mo' sábado, quando, ,provàvelmente, • o •� so f'!,n sr. '.T. Gonçalves, mas' � grande PTB já se terá fix..do em um dos nomes

_ mai(\l'ia do n"vo catarlnense ,Que,está que diSput'lm � pleito.' ,
,di com a' c':I.udidatura do sr. Ivo Silveira. ,

4 - O deputado ,Ivo Silveir�, :cuja •pI1 Verda,d�iranientc, a insegurança com' capacidade de movimentação 'é 8Urp�

P
,

S �. f'f fl .J H61"o 'que' a UDN apóia o sr. Konder Reis, ati· de, tem se mostrano : incansável r� ar�,'rocura�se t:m
.

UuS r u o üe ,oi t
f: 6 p,enta à cada ,hol"" que passa, ' nà razão regin],entaçã'o' de fôrças, que se. WliTíi-o � •.diretl\ da cresce",e pen�tráção q�e o D.Oo sua já vitoriosa campanha.

\

iiiPor outro làdo nova 7'� '(
, li me do sr. Ivo SU,'eil,"a lI.l�anca náS mais 5 - O deput'lt!o Alael Avila dO<; San-,"

nião do D:retório Regi; 'l,iü jl diferq>,'1tes' reldí'ies do Estado.' tos, que chegou oatem··do' Vale do ItaJa!,' •do P'T13 cal";oc�, fOi, C0"V;�- 1 A demon_straçtio . de ontem atitude àfirmou ��e' reina int�n�a e��ctati'la na. '.cada para hOJe, afJfIl, oe, I de ouem nao tem confian_ça, Ile�, tran. aueIa reglao, agua7dando a vlsita do can.
'

ex?lnir.ar ô proble;l1a cria- i1 ouiUdade ...:... é mais um siittoma d� (ra- didato·· pessedista 1:l.O Govêmo do Está."
do ,com o veüo a candid::l.tu- � p.:iHdade da candÚlatura -do sr; Konder. dn, rieputatlo IVér Silveira, 11Ó próximo fjra Hélio de Almei -a em ,Reis, c�mo assim revelam, .

J)rocedendo, p.la 18.

•fae� ã aprcvação p31a. Ci, � � l!l'ón";')s homens que a aPóilÍm. 6 - Não se safie até Qwmdo :rerma-
pilara do proj'to da. le! de ,� 11: válido, dê""'e mo!l .... , 0.3"31'00. {Atle ''1e��rá '!,Iluela faixa, em frente à ,sede da :'irccmpat:bilid-ades tntó-

li"1 nntem dava/o lidei.." do Governo, deyutado HDN, dizendo uue "Lacerda e"1tá com An.
rais. (.);J P;j} Che1"el'l�,. !l.fh·"l1ando: "À ll1�9ida que t,ômo IC<J.rl"S�. De Jlossa parte, achamos'

� 'à PNleY'n:);J; má<ru,ina do PSD imnll�sinna ..ue o camUd3itn mtenbfl1, está muito mal
P9.'''·L�lhe � ';v"'ra, a' ,;�t.n�·ia; o ocnH� <to' dellutadu ]."0 ��'on"'na�)Jú)��O J)()ii.. -tendo em vish� os úI..

,

·q;;,"píh, "í,� ti" n..t; ,i a :pri"utbaéão' qUI>' un- '; ti:mns "l"r"num�ful�lento�, q,) !;()Vf�tnador' .,�. c.�, <:��'i:�;l.t11; Jt� '-Lnifi:t1 B(!m�,�,'::i:,átJe!j, �t;.r,. (iuan';l:tJ,;:wal ,pf'\i!.'unti!,lIws: ..
. ".

')�.' � .
, ;' ,

.
!

l.'(,,�mo ao ,ipalácio do G(Io

vêrao, iJ, caravana Ivo f

-,veíra vai paímílnando
chã') batido ela terra C&<� �
rínense. Ontem, no oesi :

fl,Ü.:J entusíéstícas aclàm�· "

ções populares; hoje, na

.t�cl<.'láo Norre; com o mes

mo sentido consagrador.

J'ARllGUA

A'J pisar Bolo "jaraguaen
se, rcccbía as ,pri.nle,iras
manífestações de' \l� .

diil
'de total endcntrc

'

com o

pu 10. Iyo compareeía àI

cede de um ,PSD coeso e

estruturado em faias linhas

de vanguarda, para .a eon

ven;ão que lançou etlJl.di.da
dato a Prefe-to o sr. Lore

no Marcatto. Reumdo sob
'u presidência do' deputado
Waldemai· sanes, o eoncia

ve escutava . os discursos

com crescente' 'animação.
Eslavam· presentes além

do' Prefeito de
'

Jaraguá do

Su�, os· 'se1}s coieg�s tios

mUIl; "'ins de GU_f\ràmírim
'� Scr,\·oeder.

ORAOORE$

'Sauclando os cenvenélo-
n<1i5 e os cF!ndiçlR.t:os, O· ,'3r,

'Waldemar Grubba; presti
gioso politico 10ca�" afir

mava estar convi.n·o· 'd,::>

sucesso a 3, de outubro. A

següir, pronunciou,se a voz

vihr:"nte d!=l mocidade que
d'es'J ra de,:iàir para o bem

de Sànt'l. Catarina: assoma'

va 1 tribuna da convendí.o

o l�)rnalísta,., PéricléS Pra;

de. A'r expériên�ía fldminis�
traüva 'do Prefeito R�land

'

D0cusbuch �êise sentir, no

rr":1',;"en'tb se",uini�e. IH�(,)nse-

111p':.do o que ditrá!'l o �eu

tir'x:fnio: , a. continuidade'
'ad·-,-;ni.�trativa.

D,1, bfln�<>da re;lerlü, par
tiu a srJlii"riedqrle, fltr!lV�,
do dermtado. Qsnv Rél!:is,
an mf"�t,�t;t.,. nll,e � YYlel.1r.;a"

I"e':"'" ali d1.tfl-d�- melhor con

vin'ln aos intHrp-sses núbtli

c(':� - Tvr)'. ao usnr" daI- p,a
h;'rr� disse deY)()�itar nas

mãés do eleitorado o -des-
-� _-- _._--_ . .--

.,.

�O"''''"'I''"\'''''''"'t,f.\.. v�··10 r,r;'Y'I1, os

conhecímentos ad!:mlrin.os
em tanfos !lUaS de l)�rtici-

"'U'U-l'p-,I}}e) IWl Silveira.
com tom d"! fi.rme7.... el'l1li·
l1h;-<'(�fl (1'1e te"!""· sid0 a tô-
í::llcit r:l,e sens dil\log:os com

o' ',j(lVO, 'Iia)end') C;l'J'l10 fi
melhor gar<>nt.ia para OS
nossos conterrâneofi.'

GtTAP,L\'M'1' .....Yl\.>f. 11:XITO,
CONTINUA

SLn.vrçüs NA R,DA .'l�

'l'ON ..E,i'A DE BARi�Oô

A Prefeitura'

.

J
MUl1�ciP3,l

fstà camp2tal:GO os ssr

vic'üs de :au Pletrcs de ga-

'lsl:,a para águas pLlv:a:s,
locaLzaia e_;tre as l".l�\S

A�':tonieta de Ear_o� e }lu,
maitá, no.-Estre_to.
Como se sabe, iI<.lovele

.l�cal, as àguas p.'J-'l chi.!'{:-\s,
por falLa de, c.sC\l'1l1'.2pto
v:'nham 3Ja,3a;_)' J �CJnpL-
ta�'11ente 'J:.�.r.te
v:as p-:íbl:cas,

Sucessão na, GB:

RIO, 13 (OE) - O sub�
tituto do serhor H';1)�J. ôe
'Alméida como candidato ar

gOVéTtlO, da Gu'a�abara con

tinu'a (le;:'ldo art:culado nos,
bastidcres part'dários, Es-.f

ryera-se que I) eôvo' candi
';'ato �c,ia 'apr.e,'-'enta�·o "O"

co�ve;1L,'ãó qU8
-

o partir,b
realiz9,rú ro próx:JY'ü (;ia

�'v Cs s-:'l·
.... bn!... �s �;'�?;T:ü Üf;

'J: ',� a D�,,'o" Joh! 1'1 e' (}�-_.J !}.J , .... � IU . .J. J. _,

valrio A�;rr'ha 'P!.ih:: C(l»t.i ..

de outras .I.nst,tUlçoes 'lJul

t",,,�;,, "",' Brasif e de" ou·

tros Pl1lzes.
',À 'Medalha "Mu'!"echal
Ropdoti:' .

é reconhe3lda. pÉ!-
16

'

Govêmo FederãÍ Peló
De, :reto .. riO" 45,566, - de 13 de

�n.aI'(,!:I de. 1959 e COl'lcMitifa
á peT.s'om1i$des'· eminen
tes naciOIiais� e estrangéi·
ras que' de maneirll ·alt"'·
me:1te signifkativa

'

'tenham
'contr'i':Jtiíáo parai a Cultl);ra
Nacional.

.

) :

o
Florianópolis, (Quarta-Feh:a), ,4 de .rUlllO de 19€:..5

-�-__."
mesma conferida pelo Ge- ,�-----_._.'

UADRH.'H J Sn�r�l 'itiblrê- Gouvêa: do CONCURSO ,DE -o ". '�� r� A
Amar�l, çomandante ,da 5'

Catal'inenses, Ivo eléjámosInfari.ta.r:�.i Divisionárl,!t, pre- .

.

No três dé Qutubr:o; que 'lOS conclama,sente àquela' cerimônia ps- ,

ra â qUal fôra especialmen- Eis que ° 'Govêrno de Cel:-o R'1mos
. ,

Vai para frente no seu programa!te C"ol'lvidado.
.

--X-,-

:Êste ,e o lema que está .no 'peito
, De todo homem; tÔda mulhér:'
-' Ivo Silv.eir,a' será eleito,
- :€le é do :p0vo.tE o povo o quér!

Ilhéu

., Na mesma oportunidade
fqi' igu�lmen.t� agradadb
com i.J. mesma distinç�b ,o

sociólogo' e, ge6grnfb 81e-.
mãó

. Professor G....ttfrieq
Geo!;"ge 'Rfeiffer, ,da ',Univer·
sidade>de' HeidelÍ>érg '('Ale
�anha')_, ,atltor de vár.Í'ls
est(ldbs 's0bre .

a
.

colpl;liza.
, ,

ção nO Brasil, que a rece-,
Deu das. mãos do �r. ,HeI
m)ith f"ullgatér· Prefeito
de. Jomville-.

- - \Saudoq � �s agrac1a.dOS "Q
Dr. Dieter Scl'li'l1id�, tr:llr
çando �naltectir-ioramente 8.

hfográfià de cada um "ç1�les,
tendo' amMs agrado:;cido a.

ho'menagem '. ,que· lhes' .era
J p.restada,·

It�contestáveln;lente .. uma

Ílonn uarll. .o nosso Esta.do
Q' te� ;i.,do 'agraciat'o' com
tão '. elevads. ,comenda. . o

nosso conterrâneo Prufes
s6r Dr. OsW�ldf) Rodrlgue�
Cabr�l,' oue, .lá tanto� e
tantos, ,prêmios t�m ,

'CO1.'\

dui.stadó, elévànno s�th_tlre
bem àlto o l'lp,.,.,e de 110S-

, sa . ter.ri!. e colol':"!ndo'll en·

tt�, as de' cuiturá. eleva·
/'da..

SentimO-Qos a vontade

para apreserítar aos, ilus

tres homens, de ,cu:tura os

nossos. cumpr�mer:tos ,e o

.1JOSSQ .. récoribeci!llentó por
too eItwadas conquistas.

.

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

D�sapropria'
cões Vem Ai
,

RIO; 13 (OE) O pre-:-
siaeute 0.0 lnsGiLUGO bras!

J,�ii'O UE ReiOrma AgràL'la,
mformou ,noJe, que esta seu

do reito Ó levalltflmento ele

'-.;,r.ealS a sercpl. Qe&apropr.�
oas pelo 1MbRA Ja es ..an

dó 'eabalOgs,l1as c"rca d�
4 �l� .e avU propr.edaaes
,qUG �serão utmgltlas pela
me ..Jda.

ri,os Cóntinua
BRASILLA, 13 JE)

,Góvern;tdor Magaa.""", 1:'111

to 'e ,os ministros de Min",s
e 'Energia,' e do Planeja
rrénto, serão os, últimps
depoentes da CPI que ín

vestiga. a política. e rtli.",C;-'
rios do Brasj.). Segundo re-

'

'velou a ri12sma fonte., em
bora os depoimentcs éste

'ja'm suspensos, as ativkla
de,_; ckt GPl "dévetú se 'p1'p- "

, longa); ::J.té outl1bro' vind9u:, _;.,,, ..

,-.,..- x'--

pani que'; S��t,a Cata:rillá
,Continui coh. seu pmgresSQ

E+�gemos Ivó Silveira',
Para' sucessor' de Celso

, ..

�====����.======����==

piaJaaá3
,-'---_._---'._-- -.-

-----PAÜL,lJS rtTBLlO
'

O

De volta .ao 110SS0 jornal o l'rof. Renato .Barbosa.
Conhecedor prOfundo da história . poli'tica. C.lltari.·

ncnse, sempre, c'Om sua aqtflridade, 'revel;vuús f�tos
novos ou es'tueciltos, todos ot:orrldos ell?- pas�at;lo �ão
muito iemo'to. ou distante.
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Hevelação important,e, pm·que,110rteadora. escJa.·
-
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recednril" já que; o povo, além dos W'ogrn."rulS ee ação
adlllJ.nJstrativa·, dos, candiiJ4to�, devení 'tambéni: eonhe-
cê·los .....:: aos candi(1atos ...:... como pessoas" Cõmo se-
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� "11ad;n�emÔ':r: i)3l'a êste �scla.recimellto; do que o

conhecimento de suas vidas, I"eus iltos, por ruais �u·
. perficlal que seja o colllteciménto, il1questio)1�vclmcu.
te necessário.
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Atos .(} palavras<do _Pà,ssad<>, sem dúvida, revela-�(l8
,
o que poderá. acopiecú no futuro.
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O equili'brio. A segurança e a firmeza.• A hOl�êsti"
dade de pxopósitos..

·Qlialidades 'indispensáveis [; quem se jillga com. ()

direito de- reit1ndicar votos, de di'iJHJ,tar posições de

mando; 'do exercer liderança.
.

'O fráco não pode sér !ídcr, bem coÍ1l0 o desones:
to. O indeciso e o vaidoso, 'personalista, 'que (mlo�a os

,interêsses coletivos soõ 'Sua exclusiva vontade, tarn·'
Mm não pode .

A vid.a pubÍica, ao sabor de circunstâiIdas histó·
rico-sociais, exige, constantemente, decisA,es fi1'lUes' c

segur�s, sem excesso de valentia, nCIÍl o ,minimo de,
medo.

Os chamados temperamentais, tipos de reações
'iml'revisíveis, por, isso mesmo, jamaIs poderão ser

�
chàma(los ao coi,nando, porque submetem e submete-

,

rio; mais dia menos dia, a confiança . e fl·, esperanç,a ,,�
públicas, aos seUs caprichos pessoais, ao seu humor, -4t :'

à sua c:ti.sposiçã'o biliosa.·'
,

.

Ê, portanto, um risco muito grande ,que se corre.

Uma experiência que Poderá $au' muito cara, quando '

escolhemos o temperame.ntal.
'

O povo brasileiro couhece· o lll'o!Jlcma ,

de pcdo.
Sofreu '.Padeceu. ,' ..

Daí a imperiosa' neeessiih,de de cOllhccw.J,'1UGS a

'personalidade dos candidatos., a!ravês de sua" vidas,
de seus atos 'públicos.

Ora, o se�dor.:sobrjnllo }{ohder Reis, (,luanrlo'
deputado estadual,· sem quaisquer explicações a.ós ·seus
'eleitores,

.

renuncion ao' manda�o. ,Sem lliais.
Recolheu-se . 'ao hérmetisrno místico, Pl'ÓpriO ' de

quem não encontra justüicathia para os seu� atos rc·

pentinos, �prevísi-qeis;
,

Assiste·nos 'o direito d� indagação. .Desencanto
com a politica.? H".ie, êlél iS candidato. ,Por' (,',()llsegu.!n' .

te, 'resposta negativa.
Problemas de' saúde?· Era muito jovelu" mas, se

fosse a saúde, nunca éxplicóu convenientemente Inte,
resses particulài'e"iâ E os púbHcós'? '

Seria o caso ,de inilag'ár, seul jntencões. que não
as de coÍaborar, com o esclarecimento público: •

Já n,àquele tempn, numá antecipação' sintomática,
as 'FÔRÇAS OCULTAS existiam?
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Donde se conclui que, ó conhecimento da persona-
lidade dos calididatos, nãó' é apenas important�, }l; lJ,c·
cessp.'...�o; É impôrtàniísshno_ '''''''-"1...,

�, ,Com:pareni o caI,d�dato
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