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FRENT,ErFRIA: Negativo; PRESS",\O ATMOSFEIÜCA ME- J

.DIA:' l030.3 milib�rés;' Ti!;MPERATIJR!\ MEDIA: 13.G' Cen

tígradqs; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 80.3�/O; PLUVIO-

SIDAQE: 25 111111S: Negativo 12-,5 mms: ".:'�eg,-:ti:vo
cumultts -- Stratus Nevcciro esparso - Tempo Médio:
Estáv�l.
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S.INTf�E
J

BATM..HÃO FAZ ESTRADA

•
O ,quinto" batalhão de en

genharia terá a incumben- I

cia da construção da rodo-:
via Brasília-Acre. no perour- i
so que liga ap eirla_cies de,
Cuihá, Porto Velho, Rio

.6�aílco, Cruzeiro.

SABIN - CB

I
I' Duzentas mil dóses de va

cina SABIN foram recebi,

das pela secretaria- de sau

de' da Guanabara
-

prodeden
te da Yugusláyia para pre

r venir a população' infantil
contra a pa ralisía.

-

- Ã, vacinação será intensifí

cada, na Guanabara na pró I
:-1

-I
,

'

O gOVt1l'�O decidiu lJI/�i. I
bir a entrada no Brasil do 1guerrflhe rro rp'1t'?He1mW
Epií'ânio Fcl'11"mln conde- '

nado em seu pais 'e 'cuja
pena de prisão foi comuta

da 'e expulso jUntamente
?om cem outros ,companhei::

xíma semana:

GlJERRILHEmo
NÃO ENTRA

ros.

1!!;ites
:rtál_1a..

E'N'GENHEmOs
'

EM CONGRE.3"O ';, ,,!-l:- ,I r,�;
-

,.
�j J;:-' t ..

� ,::./,,-, ��.' . >�t �
Oor.J.fi,l'1'nado �ra o dra, '15, .;o

de- seternbl:o praximo ''C �
terceiro congresso br!;lsilei
:tO de engenharia que deve

ria tel', ,sido realiiado- em

65. ��
�

As sessões plenárias serãc

realizadas na' séde do clube'
de engei1haria.

teatrU'�s, de, o,utros "(-l1tl''' -"JSl'flo poliÜl<';'
I

,

�uas já ,raras visitas,

INDENIZ,-\(;,W
\

"I:EM FUNDO'
-

,�raSa
:vende

•

j

ouro

COS,la
'êm Goiás

o p;r'esidel'ltc da "�('')uhlí
ca' ('nc�fI11nholl ao Congres
so -ll'rQ�eto de- lei estabele,
cendo

'

. gárantia de tempe
d� serviço l.ustihliudo o

'sist.::.ma- de ÍJldcnização ao

C)l1}ll'cgarlo .através ,(le 11111

fundo de 'depósitos.'
A tramitaçã.o deverá oeor

rer eln 30 dias. O projeto
dá ao çmpregado o praZ\[
de 'um ano para"optar pele
no�-;o sistema cu prrmane
ct\r sob o atual previsto l)e
las leis trabalhistas�

'\ '

,90lAN1A,:-6 IOE) - 0er.
ca dc mil hOl11eilS da poli·

" da civil, policia militar; de·

i part:t1�lento federal de se·
I
"

"ú�ia'
i:llíe Suas

:imEN:,OS A'utJ�S;G' �(OE)
--: Ó ,gove�«ld' ar.g�nti116' acuo
.sou ps E'J�;UU ',de inkomis
sãJ 'nus a�suri't�s iutern�s
,do país com bas.e nas 'de·
ela�''l'ções 'fl"itas, p�..iÕ' '., $'eere.
tárlo a,lljuntü de Estadu, pa·
ra assuntos inter-.áll1eriea.
nos, bné�nl G;:il'(ld�" �eg:lln
(lo pullPcoll')1 impt.ensa,
Gordón 11avia Jéch'inúlo qüe
a corrupção ll_as, UniYefsid'l
(]es de'\'e;r�a ter sidó co.rrigi.'

'-da de forma c!vil'zada "e
não por policiais, O gover.no '

m'l\'entülo ,enéarregoll sua

eii�baixad� e'ni Wasi.�ington
-

de efetuar illl·nstigaç.�cs à
- respeito 'das decliuacôes de
Lintonl GordQÜ,., ",

Bllj�'ões,'
o Brilsil 'C1Jde.ugilral1ça 'puh1i<:a. e gllarni·

fi ç�o federal (l!� Goi:.lu'a, s(:'·

rão mobilizados ',pal'a' dar
1 cobértu.r;l ao nlarcc11a{ C:O�

] t,�, (' Silva, flll:lI1do de sua

,I 'visitíl a capital gOÍm1'l na

I. 1JT9'xíma terça-Ccir�. ll1fol'·

� ,ma_.se que a. Dt)PS' poderá
faz�r ,muitas', prisões táBto
na capital como' no iÍ1teriür
10 Estado, como nredi'da de

ureeà,H(:ão. O' call(Hd�l tu da

ARENA ,á presidencia da Re·

reservas de ouro, num mono

tante de 240 milhões de dó·
lares.

�
�ecre·

Segurançl,l Publi-

Segnndo o· ministro da

Fazcnda as vendai> dll,S , 1'c·,
servas de ouro tiveram' por
ob,je�ivü obter recursos pa·
ra saldar dívidas assum:idas
no exterior.'
Sallentotl ?"i;lda que as

vendas de Ouro trouverarn,

vantagClJ.s <lO pais po'is o

govérno estava pagando ju·,
ros em cêrcá ,í.c lU milhões
de dólares por anó,

taria
ca'. '

"

Cou, a outra mel1sageil1 a

ser uW'ovada o gONcrno
pretende regubnzar a eo·

bram/a, de, cth"idas ativas
do 'Estado, fazen'do com

(lue os prol11üh'J'Cs pul>Íieos
se encarreglle.n de cobrá.
]as.,

COT'{FLITO NO IFM

.. Indonési.a e M'1lúsia, de,
o ultilí1lG passo pal:!'

P<;JT 'fim no' conflito encre
ãs duas nac;ões.
'. ' O governo il,üonéslo au .

'torÍZoll n.tCnt1'3d�\ no P'1ÍS:
J do Vn;(}·' rUllrl"O - l1:JDlr'!.rc'
111.81aio en(','l,rl'l:'Z',ç!o ele for; \

l11'�lÍZs_r -;1
'1' t.régua ent.re OI"

: dois povos,
'

,

"1ubJiea será' recepcionado
pelas a�Itorida{les
'eritais classes.

tas e p.rod\ltfuas

g'lVerna·
t raballlis,
de Goiás.

"����� �
;,:; ,

Ala do MnE quer, candIdato á Presidente
_ Rio, G (OE) - Algulls setôres elo 'Mnn' eles0-

jam o lanç1amento de um canelidato do par'ielo as e1e;
ções presideBéiais mesmo no 2Jleito indireto. Alega;:'k
,que o car,diciat<!:J, m".sI110 renull,ciando às" vésperas da
ele Ç80, p"rplifria uma cau1panha de mc.bilizacão 11a
'ciona1 pelp rec1:"l:c.lcratizacão do 'naÍs. A tese s'erá de
felld,cla 'dUI'é'nte a conyo;ção 112Ziol1'al, elo �)artid'o qu'?
se insj-�délr�1 à2 1,'5 horas ele h'lie no p;:il,ácio Tiraden
te.s, F.! lq I lan j o i;;::_:o ou res cirC\llo," ela agre'lllü;c � o 0])0-

: si.c'pl);st;;t cksejam' o' abrovac30 de.-wl1" d(1CU1n'ént'o fl�_
,

cbanclo 2' qtKstão em
-

tô;rno' da n�o pClr( c, pus-ã() doo'
i j\'U)B nas' delc,õ8.o lllelÜ'etas (l,e ocltIl1hbt'u (c' OU!Ulll·<_'.
O ML'B (kV:_'I'�'la;'t<a'- alllda Jwi(� 'blll1 1"Í'léil'-s!:cto à n,3-

Çã6. contendo ç�'íLc<'IS, <� pOH'l'C� dr:, ')r(;'si,d"l�tc Ca:::tc'
J<,. Enqu�H1I,() is."o fontes do �')aJácio

-

laranjeiras ,[171-
[01'11,an'111 esta manhã que, o' pl'ic�"dcl'te Casj,·�;o "Bran
co deverá' as,", 11}'ll' nas �Tl'óximé's�ho:'as o à1c, COlilplt;�,
I'')�'llj;l]' nLll�,erQ' 1�1 él!,tccipa:nJo <l �'.2:se de ','tlgU11S
r''lve1nadcrcs, CjU8 ser�o eleitos a três de setembro. O

-�,Osm'\ o fj'cad\ dec' elido ain9-a hoje" ç}ur"lntü J'3UniãQ
do ch0fe do g'ç.v(l'D() COI1.1 O min'stro Clã Jllsi.d�a'. Amá
nr:'1 o pres)_d�nte Castelo Bnlllco con:J!aJ'e'êe_rá ,":.0
h)pQdJ'oIlJ0 dEI' yavCH ol)cle H�sjst;l'('l à disputa do gl'Un
cJp pl'G1Jlio ,13r;<,sil, '/-1, IJ��\)ul' [ll'UVj.l I.JC �lll'f.e :;S111:mll�,]'j,

>
'

,

t..ii:\111.

! ro' 1'1., ,Vi ''l'' r;' (r)'y) C1,t'",:, p l'''V'' (�iJlltilluan·l
1 .:;3'1'(\' ("�" r ..,,,iê,,:," cl;f('-):<[nte�·; do Fio' Grpn-]8 do sul,
r' c' ç:l -'''1''1,1(,_[.;' rl�l :",l��JP;(:'jS, c�cladcs :.'�n18clas de c',l1-

co 'I' ,�, "�-, ,''"C' ,112 6,110,
.

Na frol1húra,'com o Urug'uaY a neve ictprrompeLl
o' trálego lodovJ{il·i_(" ]J"ejud cóu ?:, eo"�un;c"i\�Q;es, 1.",
l",fé;,-�(';;>" p 'telegrác;cé's' e; úrl)(':)ül a ch,sc;c1a de a\l,:õ�s,
r::;;rr? 1'1� 22 "';'n�c'l�i�s> e�tao :,rMic:"nente iSG]ad)'l'''l':f

I\�. \I('r)""' '-;"·.';'ritJS�n]i);; cio GalJlba ,e Sl'llS qfJll-'
..

�
, t "" ., �, ._

enir-i) ';'�b3.ojc. 'anleac;a,�;�de inlll1dél�'O"S,,, pono, Alegre�
;-tá;ly'th-;nl (st;5' ('011" j:-1S

�

smas 'ru2F:"': 11:1IJn(�1:::J�"" Ap-. "
.. ""."'(' ......_

r"'';''''',�, r1.C' {.,"l, <. ('�wva�, iLelldo a p�'efeitura local
;;, '1J'-à'r1h à c,!>rca ':é 800 P(,S�O<:h que' a15a11ClOlJéú'a'D

"!Ir j',"', • . I

'!-'lJi�- cD. ,'l�; .. }lo, 1l18.l'flenS ';-105 (Q� C:1í, ,T",él'í,
�
Sin()s é

Gravaf::ll, p]"oéurCl�"1do abl'�go na Ce111 t::>1_ Hoj� inl:\),<
l'nbu-se' (1ur:' l):b i1J1.1nicinio de 'Er2C!1;P"1 a situacUo e c�('

- cal�u'njc1<i'��e,tEmclo' em �viSt2. a iIJUl}d"C',:lC', Dl:ovoc3l1;\,
'p�l?s -h:,'v�s'e,a neve que comec;O\.'! a-eC\ir 11a 111a:lr:!�
gach cl.; l10�é. '

"

')� 'emJ\:'rahlÍ'a 110, sul do 'país rnant�m-s� baixa,'
Em �8ntcl Cr>'arjn8 na l'eg'i;d de' Cf1moOs de La"'e" e

I
. � - '

no I).M1';, fOl'am. l'E;gistradas tl"n-neratur8;3 , Hb�ixo <1'3
z(,t'(). Rnl r..agc::J (JS j('rl'D.ôiilf'LI'\)f; mi:1.l'Cal'Wll' ci�íc{),
·!!!'Iw" �dJ'-l;x,u de l:-liit'ú Siiv ,J0aqVUll scL� I�ol'l )

UrúJ,u tlS$,

l\1Al§ -l'E'l'RÚLEO

, M:tis um Ca" 'po de petr(,;
leo

.

foi dc.scob'�l'to pe-a pt'
trobrás em Sel1gi}J@;'
Informação tio engenjle(

TO-,Paulo Menezes do DNEF

�.eresccntallpo �!UC, o c'ampc; IfiCa uI! povoado de Aquia
da.

"

'.

� :- TRIAGEM NA AR'ENA
,

\
Só'merite na próxima

mana será fei '""1 a triagerr:
dos -candida�J,; à d9pu,ta
dos estaduais e federais dt
.ARENA.
A iitformacão é do depu

t'1do CarvaU;o Netto. acres

centando que sguarda >á

convocação dr) p]'(;'siCrentE
do diretório caJ:locll.

}

ARENA DE, JOAÇABA É A MAIOR

o diretório municipal del ARENA de .Ioaçaba
é o que mais membros possue em tcdo o estado, pois
está constitu'rlo por 81 elementos, A iníormacào [oi

prestada peio de-Dll tado Nelson Pe?ri.nL Acrescentou
que o ex-deputado Oscar Rodríguea Danova é o prc ..

'sidente do diretório Ide Joaçaba. Afirmou ainda que
tôdos os municípios do Vale do Rio Peixe já possuem
o gabinete executivo municipal da ARENA.

REVOLTA

,

Disse'que 'ouviu revo'ltcdo "as lovion es a:u:o Ó'C·;

feitas da tribuna da Á'ssembléio pe!o c'epdo-:!o Wal e7

Zigelli, procurando, atingir, por linhas to ítuoscs e obs-
,

,', 'II ..

cures, o'Govêrno do Estado e a cúpula da ;.\ R"'N \ €t:'l�
S('jn�(l Ca�oriha", Continuando, afirmou que, opés as

de�l" ,,-,:;;� -'o rt".,,,I-,,,rlo onosi"Cionisto, 'slJbi� à tr;b,,-
,

r:t ,_.-,<

na c rebateu os ocuse r ôes feitas 00 Govêrnc e à ARE-

N' �, !embronqo 'que ,)n'C'lq:'J(�lo ·,I't"c,.-,.o hora o Tr;'buna!

�e,-J'I�ti$Cl denegava o pe\d�dQ de "hobeo�-(Qrpus" im'-

'petrl{ ',C'J ,pdQ r.x-cngcnhciro-rcsiclente, COI'lfI,a o' prisão

)'f"Yr��i:"", (llJc.!hc fór, <tecrc'(ir1a por dcçisã� juçi-
, -'

T r>':! J

l11Cdiu �l lcvia�l:Jadê elo se:;

.. i;npensrrdo ge�,;()
_ ,8 9rocu

r�u ê.úvOlv�l(J.) "Lel11er�ria
:�nente" junta,�118nte' COlp o

,(,eputada Paulo, P-re,is, nas

ir,e J,Ll l'aricl:l rlcs ve:'ific:;i.das" .,
�

,

r F�lando,,\c;�m fexclusiYam_�nte a. "O. EST!.DO:', �
líder do Governo- no Assembléle Legislativa, deputado
Jota Gonçalv�s, epresentou o sçu "veernenre repúdio"

'p exploração politica ·f;Jita em tôrno do inquérito nd

�in;'strotiyo ql!_e apurou irregularidades' no iési1ência

.de D.E.R: de ,\rarongu.J e que culminou com C! demis-

/- são do eÍ1genh'::;ro-rc�;"'hl'lte,�por decreto .cssinc ;« pe

lo GOYC' ,)odor lvó. Silv�.·o,

/

. O 51'.',10(1' UOll(:t:!ves
.

severou- que ';estmnbava a

campanha de, \')'j�squinha ex·

ploração política em tôr·

no do caso, movida por

i1:respc!')sáveis fontes ele in--
formação ele' 'llgUl1S, órgãos

'

\,

Justiça-vai

Ijfrca ao
.'

BRASiLIA.' 6 (OB)
derá, estar

t

concluído na

próxima semall',1 o' tl'ábalho
- �

,da comissão de ,j,uristas' ,que
foi incumi>ida pejo lJresi
dente CasteJo Bt'i�ncü de eh)··

-bo'mI' a consolidaeão cons,

titucional Cl1j9 ante"lH'oje·
_to sení enviado ainda êste

mês ao Congre!;so, I '

Na segunçla feira, o sr,

Ca'rIos Medeiros da Silva
seguirá para Brasília' aten·

dendo á requerimento de

ctmvocação.

o mUlUl'
\

da justiça :,erá
,ouvi,l.) em, plenário na ter·

ça feira (lllllndo ahnrrlará

questõc'; 'lj!('lulas as e'e'ções
"deste ano.

"

o ministro d.a, Just.i�:1 de·
verá retornar a Guanabara
n'l qu\uta .fei�·,t e 'se reulliJ'á
com a eom�ssão de juristas
para lima apreciação em

êOl1jUll�O 'dO' trababÍho "o
l'l'f01'tWl da cUrLa cOlls!i(,u.,
dum!! 'lu !!<.'.iê',

r clJ Cc'pi':lj". E
I ::-� c1(_' �() e�t18 ..

(te I 111.)J !"(_;n?a
cl '>-,,�<\ : ']"lS.:

,: '\

, ,-

- Taxou ele 'u'lo\p;á,v21 e

equilibrada a r:;ortaria bai

xada pelo Secre.,ário el,'ôl Se

gul'ança Pública, Gener"aJ'
Vieira da Ro;,::t, 'proibindo
e'm trda o Escado as entre-

as·

" vi8t�!� (1(1 f\llll;:on::írios su,

bordinados a'1l!cla' pas,ta
,;ôbre assunto!::. 8 ela Íl1eren

tes, Q que,' na verdade, ve:11

pôr firl1 �s ondas de. b"atos
que vo' ta e r:.)eia al)are-
cem parc\ dar c-nséjo às ex

plonições dessa op de ou

tra naturez�'i\",�"A atitude

I, reformula
< ,

•1 •

Secretariado

Será \'(·fol'lJl<.l'ad<J na pró
xima sema.na. possÍ"e'mcnte
até lJ,uÍnta ('eira ))rO"1'11a,' o

secretariado do g-oycrnadol'
Ivo Silvei,ra. ".. infol'macão
foi prestada 'pelo dep.ut�d()
;':ota Gonçah:es licler 'do go·
vê!']]o ,na Assel1lhléia Leg'is
]ath;'�. Disse o parla;-nenfar
a!'enista, qüe com a safda
dos deputados Dib Chêrem,

Lauro Loeh:s e Antonio ,PÍ·
I

chetti, que vão se candida·

tal' à postos eletivos nas

'eleições diretas de 15 de no·

vmhbro ]Jróximo, novos ti·
tulares serão designados.
tendo o goverll(Hlor Ivo SU-'
veka ,já debatido o assup to
com seus assessõres, ,Na
ocasião o' dcptdado .JÇlta
G"nçalves desíllcntiu as 110-

mo 111;'OV<1"el 'til1;1"1: ela P-e
Cl'et:lri!;J 'da ÜWH C:\'ili' afiro
J1�Hndo quc jJe,rmalJe('('l'á em

sell' posto na Assembléh� Le

gishitiva, exeI'éf'ndo a lide·

l'flipça governamental, até :0
r t:il1al de SI'U lU'l.ndato, ,não
pl'eteJldendo 'nlhis eauelida.

• til'I"�(',

do Secretário", continuou,
"bem demOl�sL'a o seu alto

espírito publiço e fi lucidez
com que dirige a past� da

Segurança".

AGUARDi\lt

Declarou q\Í�" tant o

deputado Wa lriemar Sl111es

c[J1110 o deijni,[\c1a Paulo

Preis, já se 'l.an�fes·flran1
da tribuna do Legistatívo
contra :<t�s' acus t(�Õ8S

.

do sr

Walter Zigelli. Dis.�e que
.'l!"uarcla, apenas o regresso

elo deputado 1:6Cl81.1 Slovins

ki � que no -rnomorito se

,
encontra na Guanabaru, pa r-.

� ticipanclo junramente com

os' deputados Fc�nanc1o Vie

gas . e Ivo -Montenegro ela

r01111if(11 da Uniâo- pmllamen
tar Interestadual' para

-

, J

que' êcj'é' também se P1.:0-
nuncic a respeite.

El\iJq{(;.)'\ r.

Acentuou o :icl[;[' ({"(>, ",I

eSS8 caluniosa acusaçáo, u

Govêrno já apresentara an-

tecipadamente q sua

POSf8, <\0 dcr.utir

ros

quatru
c:nJ pgC'ri?>lc1o rur-cionaríos do
fjc;r:') csLf'c11l81 «' apltcar se

V!�l�:'-!� 11,:ll�''''' C ') V�11'j0S ou

l'ro<:: d::'(i�l'-' eh.. , Cinst�1ttlr a
t d."" .,...

� C::" ,,--. ... \ ._,_....'(,J i'p\') 'fle orgnlho
1':0 i-,I toc1 ')5 os S0'elS auxilia

rR.. �· (:')1' !'eE�� lon',· rioJ e "I�ril1-"
'

cr"''' l)np'1-j e. '02,'H o DOVO ele
Sunta C�tar)n;l. NÜJ Sêl'ão
a irresponsab:l1dade ·e a

m::\ fé ele alguns ,maus ca

tarinen�es q'U2 o haverão
de impedir que prossiga
com o .mCSl1l,O vigor'e .com
reclobracj,'l 'ene:;gia na tare-'
fa açlministrati\-a :que ape
lnns se" inicia. :1'j'as' que, es

pérançosa.menté, marcha pa-
0:\ um futuro, auspicioso
ao.s eles tinos politicas ela

t8(ra barrig'a-verde".

,

GB foi ,

\

alarme falso

co·

, RIO, f:f (OE l' � As jnsla-
1<1<;.oe.> ua PlljclcJar,a Melo,
situa.elas à Rua C�ncral Ho

Cd. 'IM Tí.Jllca, iUl;,hll total
mente destl'u�ctas, ontem,
peld expl(}�flJ ue�t;Ill' eJ1C<I'

na111cnto de gás. O Corpo de

,Bul�beiros e :l Policia i\'li1i
tal' isolaram \) local por ul-

,
gUI1li\S hO'ras, não, tendo ha·
vido vítimas. e zelador, do

prédio onde- � 'lneiona va a

Papelaria disse que o gás
foi, instalatlo há poucos
dias, 11:1<1S houve um escapa·

l1ucntc! durante a lloite, se·

guindo·se a txplosão ontem

pela manhã. O, estrondo foi

�llvicto, a gra)ldc \
�Ustâncla.

PUl" outro Ia'do, o presi·
dente do Tribllnal Heg'iom1J
Eleitoral afirn"\OI! que' nada
houve de <1no'rmal e111 sua

sede. Disse que os rumores

de que teria <ih explodid�)
uma bumba não paSS31'alll
de brincadeira ,de, mau gõs·
to.,J)s boatos sõbre bombas

.curneçaram a c,reular, 011'

te.in, or, Guan"hara, quando
foi d-escoberto ,um

_ Pil(�Ote
esquecido na sl'de dH I]'A

SE, pur um sq;uraúo, que
eOI1 tinha ap!'l1ai> J'erraJlH'Il
IH� Ih' lwlll'cir-,� l� ejllIlJI't<I:<I
P"fU l !'.!.!.ll!\,.L\,s ..
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Florianópolis, 7,..8-Gtl

Clube 'R'ecreativo' 12 de Set;embro
ne acmdo eOXtl fi aJ't,i.go 5 dos Estatutos, convoco os

senhores as�ocia:ilos '(>!'"IJJ'U a ,1ls�wmQlé� G"J'al Ord;jná,ria,
:1 ,<pr realizada �I'O dj;-t 'H,ílJl.6 às ';(9') ;x;lowe horas, em sua
sí�(It, social à rua .pj'h Çhr�if\l1i ,;N,t) 4.63, cot�l.· ..� sílguiti,te OR,
ImlYI no mA:

l�li:il.':1o da nova dir·pt.ol'ia � eonselheflseal
("íl1l)(>il'RS, 2 (10 A�,t.ilti'J dê 1.96(1,
Arlinclo Schmítz _.� Presidente

pmM�,
.

� e&gffncia,
"

CONv�rE
A D'l reto rm elo C'llltle Doze de Agõsto, tem D pr!j,zer de

convidar SCilG :1,-.;,..;oriCldns é Exmas. Pamf:li.a:<;, IJo'l,ra us festi
v'i(\[1r)es eOll:eI:10i'81.,,,fL'; s passagem do 94.() aniversário elo

) ,

",
. Cluhe. ,

,

.r.:

I ,'.' .e

Programar-i.io Ui!1 11 -- Banquete com .ll presenoa d?�
c!811lJ: antes de J %Ii.

Tiól 1:3 _.� ·}'.'I'i II',; dr, n9,la li

(Lísi-:l�n;Hll I, 1_)n!l(j!1t·te e vendas de-mesas na Secretz..·
ria elo Clube :i )J;lnir clp 11l-7-6fL)

, .
,

; . q
,

CJiWHGIAO' DENTISTA- ') . '. . .

IMPL1\ NT F� E TRANSPLANTE "DE'-TJENTE,S.: "

DeJ1li�ki'i:1 OpeJ'éltóti" pelo ;sist.em:fl Aé ;'\lt8 ,r0taçãQ,'
(ràiallti'j 1" 10d.o'101')

,,'
..

pn,Cnr-�SE j.',lXA F; Nr-pVE.L ,';: ,
.

"

,.
"

':
.

EXCU ! S I V iI, I\H'iNTE . COM H ()RA� Ivr.AIt8AnA!
.

""",.' ·'!'.II':tPI·.'.' : it'" J .: '!' "10')'
"

1."I,:,'I<.'J(.) _ '-, CODJll1 o', (iP.: ..<:" ;1-" ,."; .....
,

FU<t ,kl';'HIIO C:oc111O, �\:2:,.
D;l.'; 1;1 fl<;

•.r:) liMeiS
H"si't!l")"'i:1: /\,:. Hércí'lio r.'V1

:" "

.•;>.
"

CASA VENDE-SE.
, '..: - - .'

"o �,I; ''''. '.
'

V�ncl.e·se um'l 9as�' sil'uaé)a.na Cbá,c9<ra do�spa�a;. Ne_g6do
61c ()�;asii'io. Parte fihanciacj.a. Tratar pelo fone M?l:,' 7311

'.

"'.
"

Organizaçãü .l�cnka CônfábU -',

/

Escri 'as dv\!l�,"s --- PI'ocul'áClQri� ,-;"�
Di.stralos -- L;lpôsto de Rene!"!' �':-'-;Tm�D[J';:i.. ·; ,.�:_; Com-.)l .

mo - Pr..:vidência So�'jal . � :.__ _t':' �

--

�)..:'lVlonetátia dc�'

AtiV�NDE�S�����;u;'����id-��ha M�a;inho . ,'�-r-' 2 ��'"
Loja D. - Ca;xa Postal" 596. ,',.,. ':"':"., 'f

Ender('c,� Tejcl?rMicO- 'Ortecol', "'"

Tl,ldol1�S: tl281 t- Chamnl' �LAUDIO'
f8Ií '--� Cb3;ll;al' �AU'iTTO ..

"
.

1< lnnanonol!:s � �Sélnta C'l.t.nrm:'l"• • '.

\' >

I .... c"�
,

'.:-.

I

',"I
'F

, L'
.,

;S'

I, .�

, (!mpf'$' ,-o
k

'pap'81
NÓS T�M,OS 9 MElHOR nEntfTE,

. ,

!
A MODEt..Al<�A/êÀ.prTÂL=ANDRÉ MA:VIeOT=,ÇASA ,ANDRADJ\ -CASf\ I.,.OI:il'DRES
CASA PÓRTO-CASA' DOS P-LA:ST'ICOS' J=C.a.si\ :K:QTZIAS""' CASA TR�S GAROT,GS
CARLOS HOEPCt<,E s. A.;"" !(3�MANO 'STEIN S. A" COPAOAB�NA MÇ)VIUS'
E"LETRO-TÉCNICA S. A."":n.'ET·RO RAMOS. S. A,= O ..SOCAS S. A."" i,R;MÀO.S,O�VAiM-
JOÃO VIEH�A '& elA. 'i:r6A."I"iLOJ:A;$ ,PEREIRA OLIVE�RA:",'t!OJA� cRpCORP'""' '.

MACHADO t\> CIÁ. S.A.";" M1PlIDR S. A.� MÓVEIS CIMO S. A.--r:Mtr��l,!R .&r. FILHqS-
OSCAR MAGAZINJE-ÚTICA 'SCUSSE#- I�EMI\'lGT'ON RAND � �·uP�F.MOPA�� ,

:WILMAR HENRIQU,ç: B�CKER-9RGA,NIZAÇÕE� kOE�lCH-.'). í�:"" ,

somos filiades '!D dube de 1Iite,Jores rojistas de
.

"JI.!ria�ppõl,fs
'.,

'I'.

f '

'CINE ,RONDA
Emanuel Medeiros Vieira

tJM CONCURSO DE AMBI·
1'0 NAC l'ONAL

OS' elneastra amadores .de
todo o país terão êste ano,

}lP)a seguuda vez, a oportu
nídnde de disputar o maior
'certame, no gênero instituí
do iJO lJt'asil. 'J'..rata-se· do
-"lJr 11'CRÜV:}I' iIH-lVJ,esb!a de

Cinema Amador", que se

l'cid:Í.zan'í no Rio ,de Janeiro,
(1,(', 2il li 2R de outubro, .e cu

jll (lb_je b!\'o é i>l!:,�cobJ'iil' e in·
centívar vocações cínernato
gTiÍJicas.
Podr-rão pa.rticipar do cer

tamp filmes em 1G .111'1.1, lllll·

i1n�l e sonoro, errr "Preto e

hranco c em ('�. tanto do
eumen tários, fi'l)ues de ar

,t.!', sh> ,G:.e;Ç.,ª(), I,k lHl;t');(j.CO'E, .de
fO,i,o í'LX,l, desenhos m1iÍ,�na·

. 'I.lOS ,ou ele g!Jtal..!i):l,le,r. Q,u,tm
.g�ji(:'.r:�, desde &)m.e .te�lham .::1

'

,tI;waçào ll,láx,inJ.\l de 20 fi}.1-

··m�tos ..

, I.

SE [S. pcFG'''"ÜE·.\i;; J'JUlA' ,0
J')E f;;1':[ 'v }�L

c'

Cona o fj,�u' cl(' eS'qu.eJ':111Jti
�á.r e cJeta,lh;t·J;' !;J.lelhor QS

(l'abaJhos, bem O()I�1.O. (i)J'ga·
nizar, �Ílform\t.çiks '.e >i!.nc�b.ex
os fi1Ines eoncorrp-aJeSj (l

{lire,ção do segtul.do {estival
".1. B. - Mesl)la ,de cinenw·
amador," divi,cl,i,u o país em

seis r,egiões' que abrangerão,
os' âjversos Ei;l.ados, Are·
gião seis, in�ll!iu '"

.

o R.io
Grande (lo Sul, Santa {Jata·
r:ina e o Baraná, e IlIitá cen·

tralizada em I'ôrto Aleg,re,
onde serão' selecion(;ldos ,dez
filmes dos diversos !l serem

apresentados por cineastas
(li\siés Estados e qúe," por
('a.tf:.�wrja e llIte sêrão envia·
drl,� "". ('edmn'� l1>Wifl')al.
Os f.i!mes· cOHcorrw\tes (la

f('gíao-6, 'deverão' e�.tar até o

d.i<� .

dez de setemJu'ó' wõXi·
I,rio .na ,súcursa'l. (,l,� J.oYlJ.élil
elo Brasil em 'l)ôrto AlegI:e,
à Av. Borges· c'e Medeiros,
915 - 4.0 antlar, a fim de
que· a eon'li's!.<ã.o reg-j(jilal de

seleção 'possa .11"gal\ os fra·

llfl.ul� CI renl,Cíê-los; e��l Jl�.
ta há�Jjl, para () Rio de Ja:
Jlf'JJ'o. ,

lVhü9'(cS int91'J1Ja!{Ões po·
de1:ão ser o·1Jti,las no mes·

"mo' local.

<VIllGEJH 'A ITA'LIA: PAR.A
, OS PREMIADOS

Serão atribuídos os Seg.ltiil
te') llrêmios: lVrelhor filIl1e,
melh;jr di.l'et91:; melhor 1'0-
t..Jftmfia c IJrê:mio especlai
paht o melhôr filIl'!e mudo.
'I'ambiím serão atrihuídos
prêll1ios . ext�as, segundo o

cl'iMri.o de j�llgamento, fi

J'i.lrílr-s não contemplados
com. os plimeil'os p.rêmi..9s.
St'rão ofere.cidas viagens ii,

Itáli;:t. aos vencedores, onde
os c!,J;wustas �t1:na.(!ores ,pre.
miados terão ('nortimid,adl�
lll' visi.tar todos o.,", estúdios
cli'l;'111;1 iOgTáficos e pO'5Sivel
IJWllt(· 1"\1'''0 11m estágio nos

("".i I).l,li,(h'; ii '"ia''' '.1, no.r inter.

cl'n.i"(�i(l da Ci,!If'l?,lttá,

)
-

n;:STI\'V, r. \ N:Ç.�.HA'
Cr!,:.ll�ASTRAS

Devido ii.:: ,Fficulclaclc'i que
,rCorrem em tei.lo o paí::.. pa·
rtl: o jovem cine f;tS "a fjlJe
trilE'r realmente f;:tzer cii1e·.
ma, os patroci.mt!.tores do
eertau1c darão a oportunida
(I e, pe,la. qual tantos a.mado·
)'('s çsperam: a de recebel:
W"T 'esHnmlo e()Hcl·�to e poso

nr�rp,f' de C"I�;ias'" ,""'5'� "j'"t1t.
3 '-::: P:1rl"o /\ l"'�TP -- H'(%S.

, ..

" -

APARTAMENTO
.ALUGA-SE
Aluga-se um apartalTlento

grande, à rua Altamiro GU,i
marães, 75. Tràt,ar pelo ]0-

,
ne 2il., 75. .�

Acontecimentos Sociais,
.

��

��ZURY MACHADO f.'�t.Com a srta. Maria Elizabeth Souza O lindo anel que a DíretcrIà :na As
marcou casamento o Sr,. Henrique Ra sociação Atlética Banco elo Brasil; Sal'

mos. O acontecimento foi altamente co teou entre as Debutante" elo Bâih�
memt)1·aelo.'/ Branco, na recepção de quar'ta�feira,

x .x x x foi entregue peJa" sra. Dr. Harry, .Cor-
Coquetel: Bastcnte movimentado e rêa, a Debutante Elizabetb, Oliveitra e

· elegante aconteceu quarta-feira n.a Sf;:-\
r

Silva.
de socal da Associar-ão Atlética Ban
co do B1 as'}, f) coque �el em homenagem
as D.ebut2.ntes QLi.:::ai.s do Baile Branco
..1:)66. O serviço de bar gentilmente ofl�

· recilo pela Firma Silvio Orlando Da

miani, riada deixou a desejar QS convi
dados da' ele'gm1 te reunião,' bem como.

a n-anoira s;n��,át;ca em qUe recepcio
nau () mundo de..garite, a. Diretoria (1:1

Associação Atlética Banco do Brasil'
__ o x X x x �

Sob o natrocínio dó, Sindicato. das'
Indústrias �1e. Fiacão e Tecelagem no

Estado �le São Pmllo, INá início no pró
xuno .dia a.3 em. ,gão· \p.au1o, a ''IX

'

...

FJ<:NIT" - 'iF'eÍ'l.·a Na:2ional e.a :Imlú-s
tria '!rê�.til,· que s.e pr.o1od),ga·rá at'é Q lha
.2&. "jRelos Q'rg8tl,il,é,ld0Tes qlo. giand,e .aoo0

ttiw.,imeNto,· ac.abo ,de mceber convi,te,' jY1
·
ra ,na ccwj'ü11 .pa.ulista ,réllrtieipé\r

..

do.
m.esm.Q.

•
- R x, X X -

J

T,,,t:ça-):eir,a, esta coluna comenta l'á
a grande 'l'loi-te:"de gala realizada :se�ta
JE:ira, na· cidade .de Criciuma, qtiando
deu-se 'a in(rugura.�â:c. do 'Criciuma
CotJentry"Club",

--'--Ix x'x X.-
"

Provavelmente será
.
comemorado

com 'coquetel, ,o 940.' aniversário do ..

Clu be Doze ele Agosto, em seus Salões
na .próxima quinta-feira. O ,e�)')1.erado
scrvico estará a cargo, do .com'pet..e;nt'2
sr. Ê:.âuar'do Rosa'- l r-

- x x .x
I
X __j_ ."�,,,.
-

. \t\f,. ,

:B�1:l_ando na recepcao de pn,�r'a-ri" rl" ChJble Doze lembramos as\rtDe-'
bu J antes ins.cri�as i)ara o Baile, :í;3�ánco
que TI à lTl.eSp1a 'Doite· será sorte�l'(rG,' eu-
,tr:e as' Meninas-Moças ·qúe. �/j,o 8st\;i�3r

.

.em sQcitaad�. umá ai'ca ·,tipo, ba4;' ho-
.

"1' 'R D
-

-'"

menag_ellil dq�"oja )0', e:cora,çoe's \ '. '.' I

fi (,8 em possa 'çid�de está senqo dirig1 ..

lfla ;pBlo Decoradár' Luiz,-.
-- 'x x x x·--

A loja ';'Nova 'Reco:\l"'.,. QS agradeci
rnentQS das Dehutantes elo' Baile Brm:

co, pela. homenagem q'Ue lhes foi .Jei'i;a
em l'ecente réunião.

--RXXX-,

F..m .l·.oçlachs dlE: lli."CJue na sede ('1"".
ASSQei,a,cao' AtJ?tica B3.1�CO ·do 13.1:a,o.:1
'fr-,i. c"n��n'(.'ra::,o .Q' aniversário do D";
Ned 1\1undi

- x x x x

O SANTACATARINA Coun trY
CluJ;» Yl'li próll).�ver.a ��ovil)1entad� �noi
te do '�Ye-Ye-.Ye' .� Gente do 'Society,
vai balançando. o novo ritmo·

-xxxx-

Rastante preocupado 'espérando .. - a.

vLsita ela ceg9nha, está· o casal Deputél
do 'Genir .(Jussa) Destri.

.

-Xxxx..--

A Cantora Neiele Maria que se e:l

contra sob os cuid8dos do Méelico. ,F:f
miro ,Lima Sobrinho, deixa' de cantar

f ap�nas �por. 30 dias. A nossa quertch
Ne,ide lVIana, encontra-se em r2pouso
em sua residência,

-- x x x x

1/)0'0 irais '8
.

simpática ;DiretOl';a
do Cl;'be da.- C.;olina (Lira Tenis), oom'

eqquitd 1.'l;:mc;:\l1te hOlllenafteará as 'De
butantes Oficiais do B\iile Branco ,19fi�:;.
A reeppeÕ.o será 'Tla boate especiahne'.1-
t� as DebutanLes seus famjliares e Di-
reteria do Clube ·Doze. ".'

P0P ::apWllto do di;:>: Há muita geD
1'p qlle pratiÍ.ca ° bepl �;RO mal ·qu.e mc-

11;0j' serra não praticá-los.
, ,' .

. - .----.--.----�...-----� ;----'
-". _.;-----•.�-,-;--,"'i--

·ESTOR1AS DE PROVUí[CI;A
.

�'

",
'

1 A �NGhDORA
Heitor lVH,deiros
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Federacão
,

das Academias de Letras
Em consequência da renúncia elo

presidente Dr, Apolônio Nóbrega e dos
seus companheiros de diretoria, acha
se atualmente a 'Federação das Acade
mias de.; Letr-as dOI Brasil confiada à

direção do� seguintes acadêmícos" De-'
sembargador 'Alfredo Cumnlido de .,'

. Sant'Anna, pres\iente;' r». Waldemir.i
• de

\,Vasconcelos, vice-pr=si dente; Dr, Jo
sé de Pizarro Drumorid, 10. secretário:
Dr. Luiz 'P'nto, 2n. dite: diplomata ,

"

Reis Perdigão. bibl'otecár+o; dr, Luiz
de Castro Souza, tesoureiro; dr, Frat:
cisco Leite," diretor, da Revista,

'Em suá ses�i:ío de sábado último,
30 de Iulho p, f., a Federa<?ão deu pr=se
ao delegado da Academia Nore Rio

grandense de Letras, dr. Raimundo No
nato da Silva, jornalista, escritor e edu

cador, já bastante conhecido nas rodas
intelectuais do Ric de Janeil'o e de to
do o país, -o ilustre ·acó:.t3êmico, diretor

200 aparts,- J.3 ca

tegoria -16-andar:es:"
. 5 .elevadores,

Apartamentos, em

pleno centro, volta.,.'
dos para a face si
lenciosa da cidade,

T\/ e· Rádio para
todos os apartamen
tos,

"

\' cam café. da man'hã:"
(br,eakfast) :

'

\ '

,* Cf.lueleireiro - Bar-.
beiro" - . Florista
Bomboniere:

'
....

. Cri$ ] !'i,Il!UI

Cr$

VIAJANTE REP'RESENTA,NTE
i\UTôNOMO

Procuramos para 've;,das" pelo sistema' ele Reemb61�o;
Postal, d;1S nossas bijutel';as 'de {antasia, exclhlRivamente·. à,.
base de alta comissão, e para o Interior dos Estados do pa-;:
raná, Santa Catarina. e Rio Grande do Sul. Deve ser soitt3i-,
ro, não ter outras representações, com prática de :vi,qjan,t;e

.

e de prefçrênq�a cOm freguezi":L feita nos 3. Estados, pri�Bi':
pa�mente nos armarinho�. Adiantamos comissões. para des:'
pesas das viagens, que de:vem ser'de 60 dias "o mínimo, .Pe�·:
(Umos ir,foi'rr,q,ções com�-).ietas sóbre atividade� anteriores�
referênoias de firmas já 'representadas, idade etc Cartas

.

sôbre "REPRESENTANT,,_:; 'ATIVO;' a Caixa Postal ·1166-ZC�.
00 - Rio de Janeir'o - GB.'

. ' ..

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

CONTADORES, SEM PRATLfA /

\
\.

, / \Contadores recém fo:rnados ou formados que estejam'
desatualizados, podem ;n�ressar na profissát�. com tó'da· �
segurança, orientação e :lssistência técnica imediata e cons·
tante, 111ediante .'iS obra; "VADE-MÉCUM PRÁTICO' C.o'N
TÁBIL" _. de.H: F, SCH1fLTZ - únicas no g8ne�0 no Bra:
si1.

Pecli!i0s à Dist.ribuidera de Livros VadG-:�écu:rl'l 'Ltda:7
rua Vigário José Inácio, 547 _ Caixa Postal, 1�42 - Pórtó:
Alegre (Atende pelo l'eerúbólso po:;;taD,

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

J.

Estar.lOs, admitindo f,m nosso quadro administrativçi;

pes�oal, de nível univel'sit';.rio, prefel'enc,ialmente recém-f(ilt'�
mado� em Economia,' Ciências Contábe1is, At',.mriais .e <ad:

ministração de Emprês,�s,
Os campos oferecido\;. são:

PESSOAL

'" .

VENDAS
MANUFATURA
AUDITORIA ('

GRÁFICO

, Exigimos que _os cand!c.atos tenham entre 24 ê 30 anos,

seja s.olteiros"e transferíveis para qualquer pOijto do pais..
'Os interessados deverto ,remeter as, cattas. ,'mexando 'o

"curricuium-vitae'"
. para D, CIA, DE CIGÁR,ROS SOUZA

CRUZ Departamento'cte F'umo, BLUMENAU (Caixa postal,
117), ou BRUSQUE (CaiY.a postal, 40), ou TUBARÃO (q'lá..
xa postal, '172), neste est�do,

Aulas Particulares
Pr;paração p/ua o exame de 'é;1misào ao Gj.nái'io e orien-

tação para o curso primúl'io. , .

Tratar à rua Saldanha Marillho '30 _ Fone 3137,

AUXILlAIR OE ESCRITORIO
A Alpi Ltda, em fase de expansào, está G.dmiiindo da

tilógrafa para seu escritório de Capoeiras. As interessadas

deverão dirigir-se à rua Joaquim Carnei.ro, Ei60 - Capoeitas,
1',0 horário comercial.

�

o

, •___. ....
_

Agente OHcial da Propriedade Industrial

Registro de l1lHl'CaS, patelltes de invenção nomes (;0l1.1e1'

cü}is. titulos de estabeleGimentos, insignias e frases de pro

paganda. '

l'l-ua Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 ancmr - :AJto, �\i
.
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da revista BRASILIA, foi !Saudaáo pr;
lo lo, secretário Dr, Pizarro Drumorid
Jlada a. nnpossibilidade de CÓl'rp�ll'Cç;
l�ento do dr. José Augus (; Bézel'l'a de

• Tedei!roG, . tendo r'" oondio. em E',lo
quente improvise" a essa cordial saula

) ção com que foi recepc;ona3o,. recebeu
do vvas hcmcna-rens de- todos O" seus

pares,
Na ll1eS1T'?. sessão. �cl--,hn:""�.�_c:r. 1"q'e

sente O acadêmico Ai']1a\-1o, S. 'Thiago,
delegado, 02, .A c,d f:""i a Catarinrnse ele

Lotraa, que completará a 16" de julho
último 80 ,:n05, recebeu ,€le 'sigÍ1jje�+:
va rnanifes�aqão de ,i'l,prêç(y .da pr�sid811
C�.él e de todcs os :;teéld�m"cc� 'à, mesma
sessão preserrtes, teÍ1do' .fÀ']8'''n ,e�', no

me dos seus' colegas c acadP',Plico bah:�
. no, professor As<él'io' de Campos que
pês em destaque os' tn:ec1]c?c1ó" }"f'T8is
e intelectuais do ".cadêi:Dico. 1:18 S;mw
CataI'in".a, I'eferind0-se à� �uas ·at:ivida-·

des sociais, como chefe de numerosa ,j','l

milia, já 'consttuída de doze filhos, 6� �;
..

netos e 27 "hisnetos, em cuja clescer(!211 �'
cia se encontram módicos, t'ngCl1iH::i.n,,� :

advogados, 'o'Lci3.is superiores do Lx.ir
cito; at.v.dades sociais. C�'1e �E' 'f'!' n

d�lH ospcc.alnsente às 1e ras. pois trata
�!(' d'."IJOCÜJ. e critor i' jorn.uista, e_�.1

lil� n:tu;l�." d '. sr.r vico, a�1(.s�r de t�o J-

�
<

� .

go, também otogenária .apenas 8 dias

mais, meça que o ,espôsc.:

'Companheira, at ravés de tantos anos,
Nesta longa exi rtência o ogeIlár.i�l,
'í'll me recr S 2, 13ll1''-5 c xtraordmáría
Dos heróis' da vi rtu c:! lê., nos dois planos!

varcada idade ..
. F"? lo u, ta: 'b:'m, � re�_nC'it(' do SPU

[" J 1)�1i C. l�, i ,:1 ,;::- \�/)n � :"'.�:e''>.l�tl�

Tece rum-te um' la'r:::l1 tão .k��'. ndCtrio,
Que eu v.sjo '2D1 h u valor élJ!,', ":·,cl,jrio
Dos rr.ais sublmes ideais humanos,

I
cr,lég8 < olo�ená�'io; o .(1.c'�c1êp�·co corr·tltl··�
d:'lll_te Carlos 'Garrido que, referindo-se
ao'i' filhos' do homenageado, d � ntre êl� s

destacou o coron=l Arnaldo S· Th a-zo

,F'lho, dirctôr ela Corr-nanha Siderúrgi
'CÜ '1\J2.C10n::11 OU" de S'!;l t)f.t1'!·;/J -íC'4 pt1]'l-

-

cão tr'n) r=ccbdo os mais re]�v�nt(,5 :)e'

.aefícos. Por úl imo o dr. Astério -(Je
G;cF��1)()3 'leu ó segu nte soneto de Ar-
1�8k�o S, Th;a'gr,j. dedicado' à sua espô.sa
D. l\I[ària 'Eygênia Oliveira de S, Thia-

De d(lZP, [ilhos carinhosamente,
O c8"akl' rnoldr.ste Iirmerncnte
Prls J'( ?�'as do b--m, de austrrdnde,
Enquan n o b(VT� .T"r."pç; à (\�. \ 1"?1 ....1�

Lhes incluuva '1 mente - e a:ssi'm cum

priste
De cspôsa e mãe o mor dever qUe exis

t.e

.' ,

------- - ----------, ----_
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E' T,UDO ,Q_lJE�,,<,A.,'·SE:N,HORA" :PRECISA
PARA- PAGAR: A ÊNTRADA DE UM
FQ,GÃO' À': ',:$ÁS:/,E.M
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Diáriamente, em q_u a I que r

das Lojas Pereira Ol�veira,
.

vá sabórear deliciosos boli-"
nhos de frigideira, feitos por
cozinheira de verdade,

I ,

\

HÃO PERCA TEMPO

\',- ,

.'
\

,
.

,.Dois 'çrwzeiros ,.", c_ ' Se:) ,dp\S "',

.,
. I � '. � .:.. .

cruzeiros! o resto , , . ,

'

à
.

su

mir de vista!

As melhores marc�as de,
,�

,

fogÕes,-cór::h quatro -bocas,
àmpló {ôrno, . estufa, esm�J-

. ,

tados éoloí'idos ou -Brcincos' ,.

e a pon!úàl entrega automá- ..
'

tica'.

7 ,

Com 2 cruzeiro$,r a

senhora' recebe o

f.ogão q LIe escolher

instaiádo em sua ca

sa, com \bdtijões. e
?{ qwota,'" .... E

,ainda ganha,'de p're
sente, uma utilíssima

garrafa Termica.

Tudo' isso,. a Senho.ra vai

pagar dó jeito que quize-r e
quando puder. . . .. mas. vai

c,omprar' já, em

o,JtI P E R EIR,A'
OLIVEIRA

(Tudo para o 'lar moderno)

COMPRE JA
\

2 CRUZE.lROS DE ENTRADA E NAoft MAIS COMPRE
/

NÃO PERCa, TEMPO
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noriª,�6p;pji��:�_�&.6t�::,::L�;'
.-

geris. çconãnij_c'8[; .c· socrus
Com, um mtriímo de' esrórço.
O fat� é- �úspi.r:io?6 e : po
derá ser o início. de U111�
nova,

. 'J.DQlítlc�' glqba�: vis�ú�
(la, a neutralizar QS deitas
nefas'tos das barreiras",,'ar-

i I'
•

'
...

tif'icíais que tantas vezes re-

:p��se�tam. as .' fror:teiI;�s ; da

geografia política, Sa1:!.cm
os estudiosos

,
d::{ geografia

econômíca que quase nun
C3., as. 'Iindes traçadas.. ' ca

p-íohosàmente, pelas cír
cunJtâHdas maís : va:riadQ,s,
através' ele �éGUlos,' coíncí
dom CÓ1.l1 o que se chama
ere.' fr011teiras natl)n1is, ,40-

"
,. \

ma)ic,<mdo as zonas geo.-ü(]lO;-
norilieas ae um cletel'mi'1lido

,
, .

tel-r'itório, Mui" ainda, 'nào

são raras as oCRsiões em

que a, éxi.stência .de uma li-

'nha "divisórta, 'separa'ndo
naç'ões indepet�dentes,' im

pede ,o desenvolvimento, d,'1-
das as exacerbaçÕes do, sen- Tem-se empenhado o Govêrno em �al.itar a sua

tJn;18nto naci�mal.� Ba'Stang. cond�ta de�tro, das mais rígidas e irreprensíveis li
citar o caso tio, Eufrates e nhas de, oust�ridade e honrade:r;. Sem em naela se des-
a 'dp ln�us� rio� que, ofe-

. " ,\

�ecem possibilic'tadês imen- I
v,lar desses rumos, vem demonstrando. aos catar,nen-

sas na campo da ,,irrigação ses a largue:r;a dos horizontes que se espraiam à s.ua
e d,'1 energia elétrica" mas

I di' .

I dque' só poderão ser expIo- frente, na I�ta pe o esenvo vlmento IntesI'a o noss.o

rados. econõmlcaÍnenté Se Estado, nêsses primeiros mêses de mails uma auspido-
as nações por, o.nde c6rrem

U d dsa administraçóo na terra Barriga-Verde. san o o
suas águas ent1f3r�m, em en-

tendimentos. D'. aprav:�it\l>- ,carinho e do co",p�ensõo dicmte das boas c'ousas mas,
inentQ do CUl'S'Q do jorQão
está; :Jel�qQ obje�Q q� disPU
tas l'j.ctrra<:la() entl'e ls:ra.el e ,

a J6rr,lãpia, quandõ lJm p1;1-'
11(') �9�ljunt(')l' à base 'gc. :in�
tuas concessões, seria bem
mais vantaJ9so para árabes
e israelenses. '.

"

Os problemas do ;desen
valvimento no Brasil' não

tenl, felizmente, a ,àgucl.ez'1
gerada pElla presença .

de

f;o�teiiàs", interl'1ã9i6{lal�,'
Não'., há 'neríhunra, questão,;'

' .. ,

de caráter econôllüco, en-

tre 111tlÍiicípi6� ol(estàd'ós,
que não' possa ser resolvi
dn. setil' lriator(\s ,conflitos.
A SOlUGao. pà�moa, entre

t<mto, . �em
.

smnpr� quel-:':di
zer solução ó�itna, do pon
to de vista da ,pràdutivi,da.-

, 'hm.1<e"1: ,"';;;'; _r:riticam: call1niolT:; :lão or;cnrorn: fo·-de, A éombulueáo de esfor,

cus em �lma Z()�1a que tràlls- \ gem â verdade.
;el�da: às ,meras . frOl1t'eiFd.S
po l1ticas do Estad.o' e ,Mu·
njdipio será, de_ enorme, ,aI
oance

.

pai'a o 'desenvóJvi�
n'jPi1to';0 PflÍS., além' do
êxclJ:plo .-Cjue renrêspnta,nL
Os três Estados do' Sul

represeí1taràm , enOrn'18 po
tencià.l à:grícolci e 'industria!,
capaz de resolver, por si' só,
as,

� difÍcu,ldaqc�; bl'asilélta.s
e111 matéria d',' aliment,qção,
!>e.n1 falár llas riqueiâ�"" ex�

portáveis,"Que são imen

sa�, Uil1 sisLen')a integrado BASTIDORES
de estràdas, c!e energia. e

principalmente de armazéns
c ,depósitos, pOderi,'1', em
poucos anos transformar
todo o extrenh) meridional

JNTEGRAÇAO
• ECONÔMICA

"O governador do par:t·
11:1 esta procUl'3.l:(-do cntl1ar,
cm, negociações com OS'

seus colegas c:,e Santa Ca

tariua e Rio Grande 40 Sul,

/' para a discussão de. urn pl�
no integrada ele 1 desenvolvi
mento, "capaz de; assegurar
aos 'três ,Estados' "fi'lericllÔ-
naís o máximo de vanta-

} :�.

brasileiro em um centro

capaz de representar "a

América, L�tina o papél que
a minúscúla tn.'lS organizar
da 'Dinamo,rca representa
na Europa. O vale do, Cai e,
elo Jacuí, no R,io Grande, o

vale do Itaj,8.í em Santa Ca·

tarüia possuem' . 'caracterís�

ticéJ.s ecológicas capazes de

t.ransformá-los ràpidámcnte,
em zonas de �,gricultura e

cri,qção intensiva, de' caráter
indt;strial. O Enorme' s':lrt�
ele agricultura extensiva, e
industrialização, do Paraná
'fez conl' qU() êste Estado

possa, ser o terceiro mem

bro de um conjunto econô·
111ic.o capaz de competir
vantajosamente eom qU8.1·
quer outro centro latino

americano.
No Brasil o que não fal

ta são OS planos. , Diriam.os
at.é POUC0S paHses terão em

a.té poucos 'países terã0 em

G�a de exceleni es prÔ]etos,
a dormirem em stlà caixas
do: a('o, algulY3 . não te'nc!.o

conhecLcld �('qlJer o inici.o
de U111à realização; A idéia
do govél'nador do P/1raná é
realmente oportuna mas

pÇ)r enquanto não passa de
mna idéia. Qu:) não durma,
com�, outra.s, r) eterno"'sono,
no berço esplêndido d(j)s ar

quivos inertes e inúteis."
j
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As' Negras Aves
,

,

\ "

>
,

� índisfarçada má fé verific;ada em certos meios

políticos o, respeito 'das' irregul(iridqdes apuradas nQ

resic;lência, do Depcrtemento de Estro�as de' Rodogcm
de Aror�ngl!á� '�ss'lme �jfOpOfÇÕe'S que, a esta Q�tl.irci,
não mais nos pern,ite licor em silêncio e deixar que Q

. ,

alc;Yos'ia de alguns maus catarinenses venha, como é
, ..

de sua intenção conturbar Q tranquilidade e semear

Q má intriga, fcrinqo, com isso, Q disciplinada

púb�ico do Estado de Santa Catarina.

�,� �e�",,9 ,tempO. t�,n,(3ndo-se enérgico 'e r.i�o,roso an

te"9$ latos ,çvj� not"re%Q estejom g exigir úmo, o�éjo
de tQI. envergadur:a" o'Govêrno sOl,lbe conqui�tar o· rese
peitQ e a confiaflçq doquêles. que real!"en�e es!ejam
interessados em que' a atual administra�ão venha tra-

zcr Q Santa Catarina o progresso almejado.
Não 'faltam, entretanto, aqui como em qualquer

lu�ar, as aves n'egras d.a perfíaia e do des�ruiçõo:
Agindo às' 'claras' oi:. sub-repticiamente, lançam seu

IÚ9tibr� crocitar sôbrc a honra alhejo, sefri 00 me"os
, ",

.' ' '

,

'

ter o pLidor de veri,fijcaf a autenticidade dos feitos e o

dimensão do gràu de responsabilidade, das lia�lJsaçõ�s
que, têío desbtagada c irresponsoveli'!!ente,
!c'ntt:!r: São, essas negras aves, portador,as

est50

d'e uma

irresi��íYel vor.à�óo P<HO o mal. t-lõo c$c�crecem: con-

o Govêrnó afirma:
i .'

, i

\

,.0

,;,'

o Sr))éldof Daniel Kriegcr, (llle (\l�tell) cheg-::'J aó
Pio. inforniou que o" Govêrno, d('�)ois de receber o

antenrüjrto de consoli.::1a<::ão cOl1stituci(',nal que a CI)-

111'!'são clp juri::tas acaba cie' eJabor:o.r, reunirá seus co

laboradores mais intimas naréL :>. fixacão dRs linhas
l11estJ'�s de seu peDsamenl'o, A '�eguir� o trabalho, jr�
à ARENA, por meios

_
dos líBeres na. Q;âmara � no

Senado. OPTa um debate �lolítico 1')1'&v'0,. Fxan1inad..)
e �pro�ado, através do pronu'tl'ciamentc, de todos os

seus mem,bros., c;ordellados por uma comissão, vol
tará ao Govêrno, q.ue estruturará sua re.d.àçãc, fimrl.
Daí, então, irá ao Congresso; para discussão e aprova
ção.

Como pr�sidente da ARENA, mostra-se' solidá
tio cem a idMa la.1çada pelo Sr. Paulo sarast�, 3e

. se ped�r tamJ�ém ao MD'B c!ue debata e estude pre
viamente o projeto, antes de ser "encanúnbadü aI)

Congresso, Está �bposto a tomar a \lliciativa' de pro
curar os lideres( o!X'sicionistas e levar-lhes cópifl,' .:b
matéria, no momento opor W.10·

"

Está informêldo que 'dentro elas 1Jróximas b,nré)."
so.irá nôvo Ato ComplC'llentar, regulando as poSses
dos gov81'l1.,adores eleitos a 3 de setetn b:'o para) aSS1ÓJ,
impedir que 01,11 al:.;uns 1<�stadp;,; ,asSUl'lJat).l '$o\;&rna
dore�-tampões, eleitos pela:� Ass'2mbJéias, en'l 'funçÚo
ela des'incolllpütib],lizacao 'ciu:; 2.hlàlS, Acha�a med�Lh
prÓ. ica, confol'J1.1e .clis�e au PTl s:dc;üe ,e Castt10 Bl�arl
"co 'bá dois d;as quaucio conferenciaram, enl Brasília ..

Niío empresta maiOJ: signifieação 8,S sugestões -le
que o Congressc, deve entrar em recesso, ou que as

eleições 'parlamEntares devem ser acliaflas, Nem. sah:,
de quem partem semelhantes dispal"éltes, Acentu:t
que q Presid�n\e Castelo IBranco está. intei'essado em

prestigiar amplamenie o Congresso, nà Jilenituc1e J0
_seus d�reitos e, deveres, 0.7

'. )
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\1

\
l' \,_!, 1° �;.

\

,/

"

,.'
'

i"!!I
l'

.\

Vl'ilQ

residência do Departamento de Estradas. de Rodage!TI
em Araranguá". �a"dou.)instaurar.' o competente'1n-

.
,.

� .�. ,.'
.

quérito adm'inistra"vo f! o triste fato ficou comprcr.

'l'aclo. E I) que faz o Goy.êrn()? De ecêrde (;0,'1"1 o re a

tório do inquérito, demite ;'a bem do �erviço púbILo",
o flH'l.:ionório faltoso, usando da e�e49;a �ue o co o

esl'ova a requerer e seguindo uma or,e·�t 'lc;" o .e ",jo,
procedentes já est,avam consigno .'05 em ea50S anterio;
res, onde mais uma ve-x viu-,se obrigado a usa, de n'te-

,I

didas extremas. 'nsatlsfeitqs, talvez" c,om � .'ju, t,; ci

praticqda pelo Govêrno ou,' qu�m, 'sobe .. fru��rodos
com essa demonstração dé austeridOde 'e ho!,ra'dez,
vêm as pitonisas do mal pro:;ina,r, envoh'er. fg;m;ts
p·oeminentes dCi adn1inistroção d'o Estado e do pró2
pr:a Aliança Renovadora Nacionai, 'o p:Wltido: do <io
vêrno, no lamentóvel casei. E, paro' os seus :o'iS,:u 'os

inrentos, não medem �s consequê�cl��, �em excl,uem

nomes. Entretanto, a afiada foice da .sua pérfid!Q. en.
controu 'na honra e na honesti��(fe do G�vernodo'r Ivo'
Silveira a' barreira. férrea e 'intro'_'spo"ív�{�� qu��"��.

t �.

tá em pa% com. a sua .consciênCia, pela 'exatidão do de--
. \

, \
.

ver cumprido. Sóbre essa barreira' as negras .�ves n50
r

conseguem fcuer seu pouso" pois ef,a .permqn�c::e imu-

ne à 'convivência com o espécie.

a

Traz o Govêrno d., sr� Ivo Silveira UI1'O me sn·'

gem de otimis�� ao p:>vo catarine"�e, 1'0 -.1 ê'e "faie:,
do causa comum nos s':ms prop.ósitos de ho;'est'dade ,e
de traba�ho. Nqo serõo à mesq·Jinhe.z e o mÓ fé �e

<'

,!uem quer que seja que irão' inter�eptor a ��o 1oso

jornada que, a largo pnsso, está caminhando. Há mui

to o que foxer por Santo Catarina,� 9$lQ iJc óir.-o O)�q
L,\,\ :. \! . , ."� 's.;

0'? cons{�ucõo, e os torHJosa:s inve$t;d��, de ccrtQ�,_c:o,. .... ..
.

�.. .

.

. .

na

nhec:id.as ,frystr!lções píJlít�cps' sã� sufkiôt�� elTlérn�e jn

signifCéantes' paro destruir as só1idós -basçs '�o, 0::5 em
'/.

..�
"

.' .
;;.' .

.

q,ue, essa obra está sendo levantada. i;'"

',"
.
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NOSSA CAPITAL
,r

"
','

OSVÁLD() I\IEW .

O AMIGO DARCi E A l'ELEVI!5ÁO EM FLOItIANÓPOLIS
o úosso amIgo' parcÍ Lopes, presidente da Direto'ria �a

) Sociedade Pról l'ell�visão em Flotianópolis" fiue COIICqm.�',

turma de boa vontade cO;lstitúe a'segurança da nossa tele�
visã,O. te� sido vítiIna d'üs rnais absurdos e j'njus� co.

.

- ... . \

melltários, desde que por qualquer razão (te m'dem técnka,
os telespectadores fi:tuem com a estação 'fóra, do àr.

Diga-se de p1lssagem, que; as vezes que a Estação t�m •

saído do ar, como ultimammitc 'Vin:hà acontecelIdo, a táusa I

cst;� na Estàção PiratiIú h11 Pôrto Alegre, tanto que. temos
ou\'ido por vári,as, vezes, . (I locutor de Pôrto Alegre, aleg-an
do falta de luz no morro onde aquela estação está monta:
da. E essà falta de energia é lá e nãQ aqui I

. Tc1f'snec!;_adores ignorante!i, que não ellt�ndem patavi
l;:a de televisão, se arf'lllC',Sam C-uriosos cóntra o ari:llgo Dar·

.\ .,

ci, indo á sua casa de negócio, culpa·lo por tudo e exigir de-
le' que se não afaste da Capital desde qUe por qualquer mo
tivo a Viratiní não esteja no ar, Rarissimas vezes os defei
to é de nossa repetidora" cuja montagem tem sido elogia
da 1>oI' técnicos competenies, mas, Darci é que é a vítima.
emI10ra esteja trabalhando de graça sem receb�r UlU cen

tavo bem como seus companheiros de trabalho� )
E que dizer' dos Que estão sentqdos comodamente em

SlU1,S caS'lS, acompanhando novélas e todos os progra'mas
e f1.uc até Jio.,ilYoem se' iJ1<,creveram como sócios, locupletau
do-se (1q trabalho aUIeio?

I
E também reclamam e tanabélll váo li prci'cilçá de Dor

ei para exigir dele aquilo de que não é l'espollsávél.

Já é coragem e 1l1lrib ignorância.

E'sta é uma razão p,�la qual' Darci Lopes já peusa em

deixar a direçãQ de nOS$l repetidol';t, resolução que seus

amigos tentam impedir, porque se isso se dei 'vai sei'. o fim
da televisão ,em Florianópolis.

y'
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'CÍl;'culós políticos Q,P,. ARENA, tê�TI: a�re�en\ad,6. o' seu sineel'S
desagr'�do "ante a· atitude do

dep\i�àêio :','\V�lt�r ; ZigleIi, que, .

iê:_
l,ner"à,rialTJ,ente, "teín feíto graves
�lCUsa'ÇÕf.S 'ao ço�êrno do, Esta
qg e � cúpula ,(la: ági:e1.11�à.ção_ si

Jl,Ia(;�.ol1ist� em- Sglit�" '., Calari na,
ertl r,�l�ç�à;às irre'g'pla:t:icl,ác),es 'V13-
j( •

_. , I � .'. ",0,. . ',1,,' I,

,rifíçfl'4�s;n:Oi,�'f..& ele A�aro/ígUá'Q lí:cler do.'Govênlb" na '�sSb,lrl-
9i�iil; C1eput�db: Jota GQIiç'aiv,�j"
ém 'contacto Com' pa.rÍame-ntares

. Cl.2l- 'ARENA, 'te'n: : LnanjJ�tad�)':à
repul�'� d0 Gevêmo- diéllite I d;s
violentas, e. infundadas .' crfticas
do 'deputad� oposicionista,. ante
eipando-se à, conclusão do inqué
:hto' qw-� airrdà c9�re para apuré'JÇ
l'espoilSabih:)éfde, Parla-nentares
que'D 'sr. Walter' Zigelli· citou
eomo [n"l)[i.cadi)s nas óc�nênGi�

'-as já n:a;life� •.
,
'arain, da., trlbulHI'

dó t..É'gislp..t'vo ': o S"u PTZot,;�"L),
tebater:do 2<;, ?c1Jsa('õ.�s,

.

\",
'

Fvp''''"'Rfpil,CAO.:'� \._) . � ."

, . A SeCr(Ohl ria da P_�ll;;C;,llt'" '1,

irife,rl1l9u C!'. .H:' qrapde ,"q�la�tida
GP de Í1,il1�,- h;br:do de. Sail':a
C'ata}iha, rl'rduz'd6, no Vale' dI)

I Peixe� está nn!�tes a ser _em l:l'U'
cCldo;: r>?tfl,: ',(,r· tr:anspori:adó para
o 'extJiió�. A nelta' é:le�anil�adc,:

"

l'a': '''a eÀ�ort2<::ão �êrá- teita P{:�o
_l'ôrtn de Pfi f"l,':'1 a«id)., Wl :p"lr"I'0,
e�'úão nelos ·Postos. sa.rita,Catari-
.na: ,o -ewb:a:r:oue; em ríósso Es
-tâdo. '\'�é:'�:!;;'cei:j':;

I ;

�ob"�nlanp; �1.

'� eXPot;tar:ã�,' ,d:ã�as as�' c,?ndi
{'i'\"s ';1e'transPorte de que ,dispo-:
111os:

'
,

.

..'. ',,'

"','1,
.

HOM�NÀGEM 'A)�QE�, .

.'
_,

..

.

: ,',\ ...
.. r....

. �

1'.

:' ,:0 ooetâ A1'?újo: cl,e FiS'tlere90"
n<1�éi do' P.n1' San�'a ' Catat'in"�,. "Sf�
r�,' homeDap."ééH-lo .

'q�1"J., dâ111ara
Munici!JHl no b>:rt'o de Coquei
ros, no Cqritinente.
',', l

'SÉCRFTARIP,DO'
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·P-:f)'lf,-o .c1'l,;·�0V�rll("'" .' �,",,-...t;��""'·'il
,

:>:8: rl:'i'�]:��.. ,n0�'� ;c1,;, ,�19",:-�--10, ",::, ,

't1 GnrC":l)v""S (1,.... .10.11,-... 1)";; '1"('\'.;:-!

',.,.:.:t
.

c!""l��.'·,··\.:':l· (",' f"'""·.·q.·'"'f.T.,'·í·':..... '
.. � '"..,-,

,
.

.

, I,·) " .

�::lVr'i.r8 ,r�p':' ,��r(,,,.";i>.. '1" ·c;".I' rIo
S."'l1, ii>:Cf8taf::i;1':'; "'r.��!l�bpJlr]., ... "

'C�'fqi'.q"(nlP· ,C',:' ;.j·ál)-va(1�r. �cr,"'\ ;!:
1 .(L;�!nc,.... . .:... r.- ....·1>�ri·l�'7<),...;�. r��·é.· +:�*1j'_

�l"".)��:·� >��. �.�"<::�.. r:·,�1 �./�.lJr"?�;;() p
.

p êr;�(":il}lnto:l. (). �!�. p;.b_. �CJ:ín�0''''i
.CQn�Dt���.j à .C��;?�� '''''�-i;�,:�l

, ��1�1' \,.,>��::�,n. -�� q�1��.1 �1� 'S'�ll� :l�)
Ri0' 'dó '!?Pj,:'o" .. R::''''l�''",p" ",,�l·"'m""_.
i�;�" \'niln;,�!""'�s' �i(�

.

ri.r'�';'" do Fs-'
t."'r-10� �o',;'r ;'ja11T''>� T',()('k" ')fOf,ln;'--

. ii' ;e�l;g�r�si d('>l��Jt�-'J�: p.�t�dü��I
�pÓl�� litor�l d� F'10riaiM�cilis. :la

·rpl7;ã�, ,de B;ctl!pr,ú, ;,. rnUmClp;C'S
v.iz;�hos e, t)'r6\'á�;"I]'llêi1tpr < São

, tiljag�;:O:� o :sr. 'Al1fÔlii,o, ';Pich�'tfi
téntará fàihhEhIi a te�l�icão' él::>

begislatívo, estadual' pél�: . ext�

l,

/' ,,-
, '.

,�
-

...
,.

'f,,' '

IÍISTóRIAS : 8i ESTÕRIÀS

FLORIANOt>OLIS iCEBERG-
, -

i
I

( ....

Nesta últhna e t.etétrill).a
'sexta-feira Je ven tos uivailtes" C3

dt:.dos que já eram duros hão de
ter' petrificado e os que eram

moles, .

C01n certeza aQ menos tn

rijecido, Vá fazr=r frio assim' i:í.
na", Sibéria! C6Ul o súl à,tô
da corda e a:come�ido de urn ata
que apoplético o ilhéu. erà ,

.

uii1
.

;;et deptimido e aCdvatdàda, ª.
ert,ar 'pelás tuas deste, inomen!�
neó iéetbetg dos inares dó 5111.
Hornenz2rrões encolhiam-se em

Sllmesmos e dimii1uiam conside
rà\'elinPHte. Uns estavam HviÇ."s
e,liliputianos. Os ba,ixinhos e!l

tãó -d,esàpateciam .

as,;oa1ho adetl-
'"

trá, ali eram trag�:los pelo t8,b
de algun1. bueiro, sem qualquer
resis'tência, v,enci<Íos.

" ,D"!zem que tá no oeste es1:á
D0vé'ndo e b que eu só la�nentJ
P 1'1&(., er-tar'lá, NBa QH'" eu go["'e
(lO frio, poiS estou aé1ui a eSC021-

jurá:'Jo, mas porque frio 1,,,1"
frio é mu;to melhor e i11Sis b0-
111t<Y um ftio qUe neva ,Pelo J',?

nos seria nc,vidade. As rtl8.S {j("1-
Fiam tôdas atapetCldas, ebúrnea,;.
Serià lindõ,

Quando tangesse o sino. rb.
catEdral, não me surprepnder;d
,se top.asse com o Panai. Noel ,,';i
'na Felipe Schtnidt, �sq�ina CO�Tl

. a . 'llraJano, .todo atareEado a e:-:-

éit:;i.r su�s :h'nas, pensando Q',12
h\' fôsse Natal. '

,
... 'I

mo a:este,
.

a partir de Itapiran,
j ga.

QU���,ANOS
- ,

, .

'.

Nã� são'. das mais animadoras
as notícias acêrca da, conbíusào
das obras de pavimentaçãoc da
Ponte Hetcílio Luz. Em dnfor
n�;;cà.o 'pre�tada à Asse�bléia
Leg!shttiva, por' reQ,�leri.l11eJ�tó' tio

<éleputa'd()'Wa,lter Zígelli, o Dite
tÓ�'T�b' p,�.R., eng.· Ernani San
'ta;Hita, disse que' as; .obras �6-
�ne�t� 'es�arã(i\ co.qclu11as [.daqulf
a quatro -anos. -E explica: a ;-110,.1
rosidade cle:v�-se' 'a vãr:i:�s � fa:\ô
res. pri.q;"ipalm�nte à substitui
ÇâÓ de tôdas as peças comprome
tidas, 'inclusive dos rebites da es
t:ru,iura, substituição ,:le pintura,
etc" serviços ppeparatórios que
antecedem 'à pavimentação defi
'l1itiva.

G.J:ijLSÓ CTDbDAO

� Além- do. título" dp- "Cidadão
JO;:1'Cabp)ls,\", copcedjdo sexta
fi..,ir8 ?�:- ex-G.'wernador 'Celso
Ré).!TC'S n.,la Câ;Y",,'� Muni ci'1) ':'! I
rk ,T0élr;rp, r: px-Ch�f� do Exe-.
C" 'i'V!) '('?,t,?�nel1�p, 1'f:'cp1,ell se

;":"R.Í1a 1;éÍ,,<:�,':h o títÚ10 de "ç:(h':.
chb G·,abir'tlbense", 1:)')1" iniciati
v� do Legislativo 10c;'1.

.
"

.

.

\ ,

:�ONTAGTOS

(

i

Aliás, o sr. Celso Ram(lS vem

'SP.l�O{) l'lr1jt0. T)rOcur.·�·rlf)" últhna-
,'f,

'r:r.,pnte. pin �a re'sidêncirt,. por
�7fuoiCS íícferes do interior, dp.ba
'te�do: 'aspectos politicos cf!) E�tÍ1-
elo, "pri:ncjpalmente os rel�ciori?-
:dos�,à �ARENA."

"

.
>.

�J, '

, Rl::JUNllÍo,
,- ,..�;- .'� ",/. '. .

'1[ .'

('L4t:P4�º íY� �ontenegN;
que. 'a,tü�lmel1te se encontra na

Guanabara, \partici:pando da re_cl
nião PaÍ:lar\.wntar Interestadual,
'es' i;í seÍldo' �spérado em FlodR
nópolis, q'uando dará contipuida
de 'aos trabalhos aue.' vetn efe-
:tuàD�:lO no.: 'atendimento à sua
* r.e·�;(ãé, eleit0.ral e visando, à ,(;am
p8;ha hela ,(l1'la1 concorrerá.: à

rl� ,'l�: c�'a: à, Ã�sem-bléia Legisla- ,
" I .

1Ii"a� .'

. '

.7

" '

"
i·

,NEVE,
, ,'V,., Cnil<0;iYlt"j-\Qn frio'da madru-'

'�:é1rlá clt:' ,,§ b-á,ià,
.

a nev? vo1t";u c a

���;..,. ; ri" intoriot dr> S"nta Cata
[ina, 'Na :úm:,l do Velh� Châp,e:"

.� ". '.��/""bí"�.;v?�.l(!.pi:.·ft pr.ec�Y)jt.�r:ão..����,
'f'D); Sitç,' J08qtÚlT1. com !l,ais in
't"l'sidàde� a nev:,d'(l :veiq' reprr�'
.:luzir (. eSDE" áculo que' ;.ahual. '

l'l",pfÜe aql,lelá região �stá aC0st:r
I,

inada" i:j:' 'presenCiar 'nesta
, épóca

dó 'an'ú,' .Repórteres e fotografóS �

'da re\'risüL "Ma.nchete·' que lá,
ést�vaÔl júntarnente com, o jof
Ílahstá, Salim:Miguel, co]1l.er�m
bans 'e1"éméntos pari lim1Í b6a
répÓttàge�.

. '

, '

I'
,

,',

/

Alguns pinguins, sem:pr'e
vei>"tidos a rigc;f, sedam,

. vistos
.tomando losna no mercado ou

bias estupidamente' geladas. ali
K :ho Miramar., .

\ '.
,

A 'petizada ficariá indóçil' e'
alegre e todos munidos de boi�
nas corn :rompom, luvas, mantas
e protetores de ouvido salna:n

para um "racha" de bola de ne-',
ve, .igualzjnb.o aos que a c.urrio- <

•

léi do Bolinha faz colh a sempre
f�nigerada e temid", turma da
:toná norte.

, lrnagirlO' também, qu� a ma

I{cia e ? veive gozadora dos fi
lhos desta" ilhà não p�rderja a'

oportunidade para r\ucularitar
todo, mUllclo, construindo en8J.·

,lúes' bonecos de 11eve e expon-
do-os 'nas ruas pI'incioais" à cha
cota pública, 6s preferidos�seri
arn 0S políticos, mas os me�l1bros
da comissão

.

técnica da CDB
também não ficariam atrás. Só

o Peo1a üão teria um
. sósia de

!leve, pOl"que ninguém se aven

tul,"ar1.::) 'fazê-lo, Montar um Feola
tr do de' neve não iar 'ser 'ínble
não. Daria uma trabalheira da
nada.

Fáciln�ente encontráveisj 110

entanto; seriam, pelas esquinêls!
no Chiqainho ou 110 Ponto Chi-:
qUe, um Pel'acchi de neve, uni'
Bo,rghoff de neve, um Bulhões
todo branco, um Roberto Cam
pos também branco �, 0 /,1'.,

.
mn Càstelg Bra,nco, Oll, S""""�-,

do ds màr línguas, o pr6prio, "abo
minável homem das neves".

, .'

i. "

J.Y•l �� _ ..... 4,.'"
('

�. '.
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HASSIS NO M'AMf �'d'·" '" '.' .', '�"'�fHA(ARA VENDE.SE
o Museu de Arte MO)Ci�a de Fio- tenha trilhado no C<'\l1lPO da repfeser,- '; 'v�d&se' u{!'� chjácara localizada em Capoeíras, à rua

rian.ópolis curnp'rindo mais uma etapa taçâo pictórica indo desde o cartaz .até $,a,ptq,s Saraiva, em frente o Laboratórío do DER. MeçUndo
de seu CALENDAR*O ·'DE . ;EXPOSI- �rojetos de jardins e praças públicas �2 metros e ime.iO de frente por 200 metro de fundo. Tratar
cóES regulares apresenta para o In,PS passando pela decoração de clubes, en- �.�, Dib Cherem, 522. Preço de ocas�ãO.'

.

de HgÔSto o" artista Hassis. A exposição tre outras coisas. Entretanto, o elemen- ',_------ _.,-- -- --- - _" - ,,- ---.-----

estará abertq_ até d,ia 26' do COrrente. to que o caracteriza é sem dúvida a T' V r b
'

,

Eis' o texto integrá]. qb catálágo que pintura a óleo -das q�ais' êste Mu�el1- orne-se ccê am em,'
orienta 2, amostra, aFtí,�tic�: 'expõe trabalhos recentes. Os que não

conhecem suas obras depararão com a

variedade d,e técnicas e estilos do artis-'
'ta; os outros, certamente, encontrarão'

';Ima �ova pesquisa em sua _pintura que
e .a colagem e qUe, por sinal surpreen
de-nos, visto se estar acostJmado' eorn
se�s graciosos desenhos em c�t.t;�ste
com a arr,?gâricia e chocante ;b�utalidá
de do material empregado (�amisã Ç.o,.
lada. Sarrafos, rêdes, capas de' revistas,
bola de futebol, etc,. A colagem entre
tanto, ainda é um tateio que o �rtista
faz propondo-se caminhar' ao encontro
da perfeição pois o. seu conto alt�' é 0.3

trabalhos espatulados. E;te's aindÇl. con
servam a linha livre caracteristica do

auto� em outros períodos e emprêgo es
pontaneo das tintas de tonalidads for
tes mas já apresentam certa posição de
segurança no u,so das côres em

-

gerJ.t
que se combinam espetacularmente
num equilíbrio perfeito de :inovim�n"o
curvilíneo com a estaticidade serem 'd�
certas retas transversais ao espectador.

",A finalidade principal, das apre
sentações em catalo.gos, dós. artistas, é,
gerahnepte, tentar mostrar ao" público
que �e defrontá com seus trabalhos al

guns aspectos p!:,i(PJ�co-esté'ic.,.os de va

lor nos mesmos facilitando uma melhor
'cqmpreensão da obra ,e111: conjunto, pois
se algnéni se prop.õ,c analisar': cada tra,..

balho isolado a a:rVlôsentação
.

q,eixada,
de ter {.sua fliJ.aH}a�e ,pai:a -cl�r .lugar a

verdad�ll'a monografias, ' ".,
.

.

ISto é fácilmente explicado para ar

tistas que, por um motive ou outro, te
nham permanecido longo' tempo com o

'

mesmo estilo, dentro das' mesmas tlim

ciências, mesma temática" material .Je
trab<J.lhc\ ou .ouando se deseja salientar
deterrr>Ínada fase da obra dé alguém,'

Mas, o trabalho torna-se' difíc'I
quandõ é dirigido; a 't;111 :qrÚst�

,

. como
Hassis C0111 urra canacdade , ilimitada
de mudanças bruscas de' um quadro
para ou ro. Ta)" p"orliti:çQç6és dé ponto
de' vista execuçã(J"tJ::t obra: não' signifi- Hass�s é um artish que choca mui
cam de man[itq_' é\lguin� Jl�Íltl'..t-idooe tas vêzes a' tradicional temática â.a al"

mas sim no caso, um çl.ésej9 ardente de te florianopolitana - usos e costumes

procurar Uma c.;ohd,iç;'io ,é�tética mais folclore e a v:da. Cotidia�a dãs ruas dé
prÓXÜ]1a do id�al· depé?der,dq .

do tema. cidade ,essencialmente" administrati�a,
. emolc1urélda por uma beleza natural' das,

Hassis ta)ves slfja ;�m" dós artistas mais belas como elemento de. seu ,trabo-
de Florianópqlis w�e�;��t� .. ·t�nha produ- llí.o com uma pintura Pla;" 1nteleduiil,
,zido dentro de cer,té1-l?)imit}!�ões de t�m 1";>';8 concepcionalis+a. adlllt;"�.,.,,....,' '

po e que por, ma�� ;variado's.' c�rhinhos CARLOS HUMBERTO CORREA
--_ ....-_._-- .���.-:- .. _- � ... '--- ._,. --_, �-- --_-- --�-�_;_:,_. --'_'

Monle.piá :dO$ ?Sertidores, Públicos do �r;msil
Pcuca 'men$alidade�': muita vanl�u!em.

,

<, :", .. ,,' ''',,' "

" ;,;,

Com um llli11imo�;�.e:;'3�OOO ,cruzeiros mensais, V:,assegúrt ,

para sua fam.íl�a, ...�'. pensão vilaHcía reajuslávet sempre',. ';:

prop(Drcion�1 ao, �aJ�riQ�ndnimo vigenie. E é claro' que ·V� ."
!e,m muUos planõ'$ para.eséolher, I \

UM ·P,�A\NO. J10PUL,AR DE AMPARO A FAM!LIA
Me}l1lepio dos Servidõres PúhHccs do Br�sil

",L!lNÇAMENTO DE REPRESERTA,çõtS
, ,

P R O V E N C O Lida.,..
,

.;.

,,�Fone '345·01 r a i a fi (?- J�' .

- �

RESlnÉrf,cfAS " ... ,'
·'.e

:-- CASA DE �{vE�pjá.� N�'.ÁV?frERCn..íO
LUZ,n.o 186, esq_üi:ll,ç{potn"arua �er.n:l:.mn
Blumenau - CoüSú:ução·e\s�erada.- COm
3 sa!as e 5 quaúos 3�deÜlaiB dl'lpen4ênclaB.
Preço b�J.:,e Rara. Üegg:Cio, pis" 3o.õOO.qoo.

.

,

.

.;
-. -<-;�"'-.. ,, ,->."., .... ,��-," ,y

�

CASA NO ESTREI'1Ô;;-""Rtia:Olavo Biliw

224, terreno me1llidó;t&�jç.50 ;�etl:Os" com
águ!-L: luz, e esgôto' óbm :\ii:Aa �a, de alv,e.
naria e mais treis çáS�i; :,�� :�fra; 'tudo
pOl' apenas Cr$ 12.o,OO� (

,',-

,.,::,:, '<!�,- :"'�:'" �r,

TRINDADE - GRANDE LdTEAMEN'ÍO .,...

Lotes a fartir de Cr$ 600.ooo...,Pl'ÓXillib a

_ Escola d� Oficiais da Policiá MilitAr -"
- Maiores detalhes em no.sso..s �es:érttótios.

'

JARDIM ATLANTlCO -' Late M á4.,me
<lindo: 1'> metros de. frente por. 27 inetios'
de fundos - Distante do "ASFAL'i'O�;i'á�
nas 30 matro's :preço: Cr$ 2.000.000. "

,

'

,-

.

. _,:
. .)f.���J�,

RU'AMAJOR COSTA - Lote ÇLe �r�nq-dé
forma Triangular medindo: de frepte .' 35

metros e de :'ado 11 metros.,'Ap� Cr$
2.000.000 t"

. . .I:.
I

.. !!. _I. ,.; _

..

�,. ,- )" .

RUA DEPUTADO EDU vtE!RrA.,.,..._ PANTA·
NAL - f-:.asa de llU\defrtt �ibtadà a óleo

com 2 quartos duas saias �llha e varan- AGRONôM:ICA - Lote de terreno' caril,

dão - ,l'erreilo êóiu átea. de .324 in2 por área de 300 M2 nos fundos da Igreja São

Cl,"$ 3.500.�OO - oU �m C6�dições a estudar. Luís - por apenas Cr$ 900.000. Ou em coo-
,

(tições a combinar.

RUA DO IANO 57 - l3ARREIROS ;- Casa'
I '

de Alvenaria ,CO,"íl 3 qq.<lrtos � salas e de- RUA LAURO LINHARES - TRINDÂ.DE "-

mais 4ependências. � Terreno medind,o 12 Lote de terreno m0dindo 14,SS de , fren�

x '27.00 metros.;...,. Cr$ 7,QOO:000. por 24,30 de fundos - Cr$ 1.;.;00.090.
.

;\

RUA'ALVARO DE CARVALHON.o 1-- Es
quina da rua Cónsefueito Mafra - O'timo
pónto ,cornereial . me'C:iindÓ c.i�. frente 11;.90
'metros e 9,50 inetliO'S ,no caiS Fre
derico Rola - Cr$ 2O.doo:odo ott eu{ condi·
ções a estudar.

RUA ALVES DE ,H'�ITO N.b 50 - LOte de

terreno pur apenas Cr$ 6.500.{)QO.

PRAIA. DO MEIO - COQUEIRQS ...... Lotes

à venda �om preços a partir cJ,tl Or� l.500.aco
I:HLl condi.çÕes.

RUA JAÚ GUEDÊS DÁ FONSIDÓA PA

LHOCINHA 1>1'.0 40 .... ·lNas :c�sas de, alveo
naria - Ambas com instalaçqes completa
por apenas Cr$ 17.0PO.OOO e1n condições a

íJstttdar.
RUA SÃ(; CRISTOVAO - 3,24 - COQUEI
ROS - (!:lsa de madeira com � quartos ;:;a·

la varando, casinha C1'$ 3.000.000.

RIBEIRAO DA ILHA - 2 lotes com área dê
573,35 1\tI2 por apenas Cr$ 1.000.000 em io

mese,§'

CAPOEIRAS - RUA WALDEMAR OURI·
QUES e nUA OLEGARIO SILVA RA...\lOS.
_ Lotes R venda em condiç0es. Valor: Cr$
1.350.000.

RUA DELMIND� SILVEIRA - AGRONô

MICA - :r.,ote COli\ áreg uo ;)'g,OO M2. Cr$
1.600.0CO.�UA VALDEMAR aURIQUES 479, - CA

POEIRAH - Casp de madeira fl:e.1te de pe
dra terreúo de 10 x 30 JuetI'(!'s. 'fado mll

rado, COSmiL'1 e banheil'b de Alvena1'ía, m
vestidos ce. aZ1�lejos' -- 3 quartos - 2 sa

las Cr$ 7.000,006.
RUA PR'\?'ESSORJl ANTONIETA DE BAR.

ROS - ESTREITO - 2 Lote" de terrenos

com :ireq total de 500 M2 20 metros de

frente pnr 25t.n de fundos. Preços de �a�
,'ão '11)8n3.S - C1'S 1.600.000.

�"UA l'iL.'lItQUES :rJE CARVALHO ,-- CO

QUEIROS -- Znna 'Residencial Excelente
- 'Lote mm magnifica vi.são pano,râmica

- Frente para, duas ruas. Frente: is me-

tros. FUndos: 29 metros: Cr$ 4.250·000.
Acejta�se outras pr ' stas.

� 'D" ID\T 1.\ U1t'l'&�iJI!O·S"h�� fiAi. .. .Hi.iV!J.;�lll i

RUA BRIGADEIRO SILVA PAES, N. 13 -

CHACAR'_ DO ES,PANHA __, CENTRe -

EDIFICIO COM SEIS (6) APARTAMEN·
TOS A VENDA :.,_ PREÇO E_,\SE PAgA NF

Goqo CR$ 20,000:000. OUTRAs Pl-?0POS
TAS PARA PAGAMENTO EM cONDIÇÕES
SER Ã }�. 'rUDA.DAS.

, ii

,I,
.
�1

...:'iv ",lLSV� '-f: );",S �:-,�, • .01

TE�RENO -- VENDE-SE

groprde�ário do JARDIM ATLANTICO

.

' ::aairro em franco progresso e valorização constante pe
lo S:8\l traçado de urbanízação moderna e fácil acesso de

�:> ruas.

'Abun.dllntes construções que sumirão em,muito breve

� 'ANOS DE PRAZO SEM JUROS' ers suaves pagame�
'� }llensal·$.

'

,

Informações e vsndae. com BElnjamim Averbuck, Rua
TeDflpt.e Silveira, n.o J6 (es,9' Trajano, Fone 3917.. )

\:-..-, -

�o bairro, de Capoeiras - Estreito I

Vende-se urna ár-ea de terra com 4.662 rn2, .fren
te para a rua Santos Saraiva, em frente o Labor�t6�
ric de Análiza da :9 E R. Terreno alto e sêco. Otímo
ponto comercial.' Devdo sua área, muito apropriado
para úina belíssima chácara; para firmas madeirei
ra, construtora," para depósito, parque para vl��u.t'a3
posto de gazolina, etc.

'
'

Tratar na Venda do Abelar'do � 'táguaçu.
7.8.66

•

"I
I

"'�
•

� : r
'

OTlMA RESIDENCIA .

VENDE-SE 17,

VENDE SE
Equipaménfo de 5 HP
, y ,

pare cêmarehie

Fi-\1a residência com telefone, amplo quintal e

jardim, Tratar à rua AracY Vaz Calledo 242.
'

,

7-8-66.

.
._-------

"I. A. P. E. T. C."-Doís 'blocos com"l)ressores (estrangeiros) de 5 hp c/vo
lante. Deis' conjuntos para montagem completa, e/base, tan
mie líquido condesador, trilhos para motor, registros, po

lia, hélice."

,
Dois -cír-uladores de ar forçado completos com motores

e ,v�tnad(:)res
Dois secadores

AVISO

(:1;""',o"r·'os çte!1Qão õ) Vedas os j,;t�rf''Ssados. ';Jll.fiJ., O 'F..-'
d.tt2.l ele Concorrência Pública, Que se faz na. forma. do p�
'".8·'s') N.j'"l: DF.. 032 -r-r- Protocole: 9273/64, publicado no Diário

(Yi�;"f\l do ESt8,do de 29-7-66, pago 6 <l 7, cujo prazo de en
cerramento será a :n·08--66, às 16,00 horas e ('ue se refere
a reparos a 'serem ex:ecul"dos por "er.:Drettada" no Eospi,
tal N. g, de NaZflreth, na cidade de! São Francisco do S�.

Flari:mópolis, 5 de agcsto d� HJ66,

Carmem Seará Cassol - M. 13918 _c,__. Diretora DAP. Sub�.
Laelio Luz - M 2852 - D�egadci E"tadual

.

Dois controles de, expansão direta

Uma v-álvula tern�osi,átic.a
Uma caixa mp,gnétic3.

, Duas pô'rte,s' isoladas c/visores TI'jp�OS, ccmp�eta�
QuatJ;"o' tonéís de Rsfalto especial p/frigorífico

1.500 'Kls. de Ião de vidro solt'l. Preço de ocasião. Ver e tra-'

tar à. rua. FemàndO Machado, 9 �"fone 2904.'
. I

.i
'. '

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

, 1

.\

•

, \

, ,

, ,

/

I

I
!

"

,

I
A tranqüilidade "que você proporciona

hoje aos sêres pelos quais é responsável, de
ve ser assegurada (�ara sempre. Tome de '

urna parte pequenina dessa energia que de-
�. '

..í:'; dica aot�em estar ,de sua félmí!ia, e garanta
;" A<"\ com elá:'- apesar de mínima(, -...:; todo o seu
�' f"'· �," '

�! utl)ro�
!

.

"'tjê 'àQs seus a proteção �o Peddio Inte-

� ra! /!Ío G�êmio !? _:;),f:,f,icente de Of:cíais do

� xértito.
� 'Com 6 ou .11 mil crli'ze1,':::':: mensais, for..
@ "me um pecúlio de 10 ou 20 rn;�'lões de cru-
t, .

i zeir.os, e ainda: segur6-família, :;egt,'''o-acidente
e auxílio-doença.

associe-se ao

Sede:, Edif, Duque de Caxias - Andraélas, 904
Caixa Postal, 1529 - telefone 9-14-51
PÔrto Alegie

.

A garantia, são os 47 anos de e.Aperiência
do GBOEx, ,seus quase 9 bilhúes de c, uzeiros

;)e'patrimônio, seus mais de, 150 mi! a�.socia
'_i;:.s militáres e civís.

, � � -- "especialmente '-- "i
�"" J/m�ál\r4}' &l@ a�$ºçh�do, dedícil;1õO ilblo�utª

)
\

J
RUA CONSELHEIRO MAFHA, 5 J - 1.0 andar

, (�lto;; do jornal A Gazeta) - fune 2655

FLORIANÓPOLIS....,. SANTA CATARINA

\
\

" I

" -t' /f)

�_�n..._-:J:,:� uL",L��:

, ,

..�..
revendedor aut o

I (Ízado Volkswagen

. C. Ramos S.A. Comércío e

Agências

Rua CeI. Pedro Deiaoro,

1466 ESTREITO

_ .... -��--'-,--._- ...--_._._.-
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VENtOl-SE

'.U .... � -

,

A l�J.AlOR JJES�O.tSE ..tTA
\:

I"
,

'.:�

Vivemos na epoca das

gn.nues ,desc9be.rtas•.
,
aqueles, que se ue".mpri

'. "

ao estudo do passaao fá;

zem uescoberw,s as maJiil

exj;raor�..a.;:; através lia
Al.:queoj,ogm. Tt'.mos jJi tra
duziuaS para o \'CC!. aculo

várias �Dr;l.S ae �ÔJt,gú que
nos rem,taro as grallluc;;' úes
cvoonas que �e,!l ll:l:l;..;udc

os al\l:ueologus ,"os ü(.Íssos

,aias. Aque.,es que, se uedl'

ca..,n 11 (JUíl'O 1 íI;J<!t de l1'esc�
üút",; IVCHl cúm eYhpenho
p":(jcaá�nlio trazer ao hOSSO

cunhecímeuto o que seja o

espaço sideral. pelo qüe se'

J;l()ta ós nosso!:, dias sao ca·

racterIzados pelas (,e,,<)übero
·tati.

'

Quero aiuda que de U1�la
maneiia suscinta falar ao

distinto leitor nesta oilortu
:nidade sôbre a "Mai01: nes
cooorta."
.Trata·se elo III'ofessor Ja

mes Simpspn, �,sabio ilus
tre -que descobriu o cloJrofór

nUco, fazendo em prillleiro
lugar experiências SÔbl'C si
mesmo. Era ao mesmo tem,.
po cristã-q humilde e con

vict�, conhecido em toda a

cidade de Edimburgo pela
sua fé viva e ,verdadClrà, e

pelo seu; amor pará C:0p}
Jesus Crr��f4 ,; ; !; ,

<

',. ,� , ,

Êsse liomém, este leris�ao .

verdadeiro, possuido� uI< u

ma verdadeira ciencia, de
"ia receber as felicitaç5es' de
seus colegas do mundo intei·
1'0. Uma festa, a ,que assis·
tiam os' professõres mais
entinentes de tôda parte, foi.

,. organizada em sua ho'11m.
Ao rim, da ses:são princilnh;,
.p DT" S.lmpson "levantou,se
'para agradecer as demonstra.
ções de estima que lhe ':J.!a.
�iam e ;co'm ,as (Juais. se seno

,tia com,ovido. r. i:eservou' o
, que se' segue para o fim do
dlscurso:

.

""Fiz uma descobel>ta,
,�maior do que aquela que

1l.!.e vale estas honras." E pe
rante o auditório admirado,
na c�pedativll do que ia

haver, êste c:l'i."tão cOilvicto
disse:" Descobri na :Siblia

Sagrada, 9.11e cu era Ui,TI pe
cador que tinh:L llece�sidade
de um Salvador, e descobri
em Jesus Crisio, o Salvador

cujo s:1l1g'ue purificou meus
'pecadOS e cujas graça me

perdôou."
Leitor amigo, fize,>te já,

esta grande desêob�rta?

..

"I

'REV. MEl::H:lIA5 ANAtlLE'l'O
nOSA

<,

,< I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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qlJ� ainda não-venceu enfrenta�time que ainda não perdeu
j' nhecerá hele
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!n.Kti'n)lt. l'Mro Paulo Machado COLABOr{ADORES: "vlaury Burges
Gilberto Paiva - Marcelus - Decio BortulozL

Gilberto Nabas - Divino Marí0xt

QSjogos de hoje, pelo Istadúal.
n?5 suas dUélS lonas

-ílo. Heitor Neri At.iHo e

0,esar, Nazr reno e é�rlos.
'-edre :Rop:ério. Leonardo,
':::é"�i'" e .Do rio. (\ Sã::, 'Pe
��0: Décio. Lau"i D-tra,

'"8. 'j"ni.l-,1. '("')""''1 �1'-' nr1.pi..""'e _''):r'o�· e �p;'on: (PQul!!1ho),
'l1""'n,il. 0n0�hpl'')''I,'" 1')e10 Pe, Arno e Ade"1'J.[1_r. '1udi, Pau

Atui,Q, honrou <'ob"0D1�r10 o to, Rrqllé e Romeu.
�Ol1'1 nor-ie do esporte

I

de O Colegial abriu a \. con-
,

't8,gem com gol, de Carlos,
No di<l da rJ�e'l:<>r;lq a Sã') tendo Nazareno, em bela

Lecnoldo. 21, (ln Jl",lJ;lO, aba- jogada, aumentado 'par,
teu em h'J,<l na-,'l-irl_a RI) nuin- '2 x O. escore do 10 tempo.
teto de f"1tehol,<'le-s'llão d') ,Reagiu o Sã') Fê'dro:na,':eta-'
Cn160'io 85.') V'is, ,la'1ue1a na CO'1',nlelY'entar. ROJ'Y'eu,
dd2de, nelo

-

p<;('o:-e de 7 de' cabeça, diminuiu a dife

tent:os s, 5. Di.? 22, !ltu8.ndo rença, para Roque, em l.<:l.n

ém C"P"-lO B�1'Y). frente ào ce dnnrtunlsta. elF'Jat'lr Pe

campeã" lnn.,l_ F, C 'P-ir'la.. àro R.ogério fêz Colegial 3

'vera. o Coler;ial foi a"raz,<>-, São Pedro ,2, mos novamen

dor: 7 x � Cn'1) inconteste te Roque, recebendo exce

sJ,roeriotir'l.f-lde técni�f-l" e tá- lente passe de Arno, eqlpa
tica. Alinhou a eflni,"e, !:os tau definitivamente, de mo

dais iop'os CfJm Mu-Uo, Hei, do espetacular. Foi um gran

tor, César, l\hzneno e Sér- de jôgo, num ótimo fêcho

gio tende) ing<>do !li"(la Leo- par'l a �tori0sa ,gIr'a da;

I:'lrno, Carlos e Pedro Ro- A,D, Colegial a0 Rio Grande
'do Sul.

SUl a ,1I�snni'1n'i,o D"''3'')rr�.i·

","\ C�le�'i,'ll. 'l"n'áCl er",rrtiF:l

nossa te-ra,

gérib.
C01""?)1r'1O, ,<:1 !!,i-ca, rumou

o Cr}lf'..JYif-ll a :::;<>lv"do': do
,,' \,
811l. 'Gl1c'le, à,h?4 i:I, t"l'c1,e,
:'I

.

_ ·v
" C; 'lU co1-" 'l,te 8Q\ &'\0 Ped,o
F C., c"'t"JnBeJ)' Tnn;liniDnl,
n'lm fÔ"'0 Oí"'e' p '�J;'C<f"á �DO
C:l,. nnis f'}.í - ""i"""ei..-o en

c0nt1'o futpbr.lJhticQ inter
e3tadual disputs,do no no-

v81 J"Y'un;c'pio.
Ant.es de jl1ici;"'r-s� 0 :oré

Ih. p7'esel'ü,s no- r:en'::w elo

g"alY'''ldn � n"8�('i�rl ]1'1nni·

cipal R. Ermino ,Momb�ch e

rvpre"icntrute's da cârnara
de vere"d�res, foi eTü,r�g1..1e
ao c"piião do CoI-eTirJ lin
da corberIe de nôrcs pela
filha do edil Noely, o�asião
en que J,,],f-lram pell1 repre
sentar;ão catarinense o Pe.
N,ilio e Pj'Jo São Pedro F.C.
o P-esidG,m.te 6.a Câmara
:l? 'of. ,Een"to, Chies.
SorteadC' o "t:;:s.s". E)')b as

m:l'lens do árhit\'o Wol�P'2ng,
'a11nh"ralJ.1 assim as duas

equipes: Colegi'll com Mu-

vo
Mais uma etapa qexá -cum-

.prída 'hoje pelo estadual,
em , stias .duas zonas.

Pela zona Dorní Antunes:
EíYi' Crtciuma: _ Atlético

,

, ,

Onerário x Comerc''ártó-
Em T,'1�()s: Gl!l?-rai:ly x Fi

gueirense
,

.En:>, Joínvíllé: '

- Caxías« x

Olímpico
,

Em, Blumenau: Palmeiras

x Internacíonaf
-

N'est�, éapÜal: ,Aváí x �e-
trópol.'

• ,

•

Em Imbrtubq: Imbituba x
f,

Pil'óla no

Fr(11ue:rp!nse
o atleta Pito lá, que per

tencia ao juvenil do Paula

R<:l.mos, transferiu-se para o

Figueirense, Pito la i:>:-ía ser

lançado quarta feira última
contra o Çltxias, tendo em

vista porém 3. fálta ainda
,de condícão 'dp. jôgo: Pii-ól,a
ficou à margem da' partida.

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

Sociedade pró-desenvohifrnento da
Te'levisão ém Flor�anópoHs

Assembléia Geral Ordinária _:_, CfJ1J.\TOCadío
-

,
�,

DE' ::lC0rrl0 COJ" r., d"rt'e-O 12 (-1"s FS�"t,l1t0S. cnnv"co
'')(\S �rs. asrnc"a -J,,� n"ra a Asserr bléi"1 Gpr�l Ordinária
" ser jppljzéda às 20 ol'rac do d;a 25 de Ae-os.tc'" em

'

,>"a sérlp social s' a à 1'11a Trajanó, 14, 2: andar' ( AI
t,--'� fl", ConfEitaria Chiquinho),' com a seguipte Ordem
doi Dia:

I

1) Flo�ção da Dirptoria F'xecu_tiva;
2) li'l"i('1.o do Conselho Fiscal e 1/� elo ,Conselho
Df'libera,tivo, e
3) Assl,m�os de interesse geral.

,

Flq-riànópolis, 4 de agosto de �966.
,

'.; -...:

Arno Schmidt' - Secretário

Darcí Lopes _:... Presidente
�,

"

,
O At�2' icei Catarinense estará, na

s�gunda quinzena dêste r(:ês medi.ndo<

"frorç:s com Q s xtcio do Vasto Verde·
Desta v;:z o el'cCl<lltro será em Blume

nau, já no Pav:lhi\o da Famosc. Sabe
s� que o grande r'arque coberto servi
rá dê palco <:lOS treinamentos das eq1ú
p�s, d�' Blumen::;:l,l. fOm pre.parativos para
os VIII .Iogos Abertols do Est�:lo de
Santa Ca' arina.

Em P'f"n�p m(lvimpntl'�go as f'q"l.!i
p;s de v01jb ..l -'1" c'�ad," dt· :l?j,') do Su1,
s;''(t't'18 (1lJP br'lh"",:p,m ]'1(";'1 úJ"imos' jo-

"'" ,A.] 1
,.'

.p .....�. f'iJ" rr ....nrt·'1c--::.v.... n'""".0 <'J"" �cr +�C"rrco U

Si', T'aF T.i";"�rlanrJ, ha.,t.,,.,t,,,: conhecido
das volib'olistas da capita.f
----

I

" 0.0

",". 1

�'
- ii

, "

qUe realizam querem transfolfuár' ga'�"
'

rot('�s eui atlêtas de vo1ibol. No setor
IP,B,sculino adulto' duas equípe's 't>st;"ão
dlsTlutandojo Wulo máximo-do esporte
'na r€de na Capital: Clube Atlético Ca
tarinense e Soci,edade Espcirtiva Cru
zeiro. Como sempre o espírito de luta
deve prevalecer nos referidos enc0n-
tros.

J •

, >

'Um lembrete aos spnhores dirigpn
,tes: A clrganizaç,ão é tudo uma eqlli
pP. Jamais poderemos a';,ngir bons re

su.lf ':l,dos se não !,lanoial"'os os treiT'a-'
Y"""t0S' ""Ir" trt10 ano, E aue os f'xercí-
"cios se, p.rocessem reQUlar sistPIT'àtica
mpnte ': Se os jog,Rdmes não frequpn
tam rt'�gularn:,pnte as instrucões e não

procuram aprofundar os seHs conheci
mentos de técnica e tática, en+ão pone
mos anteciundaTY'ente dizer qug...êc;t,es
j(')-O'élrl",'''''; ü,r§l"l. tpcnica li t-5tic'>, dpf�i"':
t"",,"l. S(i q l"'1:"Ml"a e c"nt{..,,,"l nf' px"r-

, ,'I,

,..f,..��·!� '�(lnir(l� ,-ll'"'<" ..... -"v"lve·rt} no j(H�a'�O:r
a a'''(ilidade e h:ob'lidade n::lra f'X"C 1-

çã,,, dI' IT'ovirnentos exatof.
-

e corl'e-l:os· O
atlp+a dpvprá pocc;uir um bom prenaro
fí"ico geral. que Ih!" às<!p�1Jl'al"á o dpc:pn
volvlrnento das Qll"lJich'des físicas indi$
ppnc:áveis ao volil:v"li"ta (raT\idez, ar{i-'
IVbrlp. fA-..ra p rp";"�l1�a) b<>rri C"l'10

cl",,.,I: C",.,,,,,lrl,,rI .. 'fi""" pxp'<'"tar o ""aI,.,)"
l"�'� �r('l de m6vit�e�tos e de r�cursos
técnicos.

LUIS AUGUSTO

:,r',

Barroso
Em 'Tubarão:

Luz x União
. XX;{

Pela zona Rndi Nodari es

tão programados nara hoje
os seguintes [ogos:
Em Concórdia: Sàdii<:l' x

Atlético' f'tr�,frj1rV.r�� ,',

Em Caçador: ',Vasco da il<�\'J
\..:� ,

..��

Gama x Cruzeiro 'i�-,' :�l' €na � -",' '(J�J�;
.. 1\ r

Em Xaxim:. Guarany x ',',

' í
.

" \) ti'll 'WO�' <;f O!II.' oure 'lPt
Perdigão .. \lI' ln (r... l '

-Ern Joaçaba: Comercial 'JÇ.

Rercílio

Guaycurús

o destacado iog,'l,dor Ide-'

sio deverá viaiar p13ra São

Paulo, a fim de ser subme

tido a testes no São pau-,
lo F,C. A informaGão nos

chega da capital bandeiran
te.

, Nélinho. depois de ,f-lpro
'var nos testes.' {(ii ·cont�ata
do pela Portut'/;uêsa de Des

portes que pagou ao Mar

cílio Dias "a' impor�ância dr-

A roda n. 12 do Estadual,
m!l.rc'lda nar» hoie. está pa
�'l os a-l'hionq,doE: d"' es"'or

�,-p.i ne"t,l'l ",8,n;t81. r-ois
-,L"r'Í i'P p,v''l-Ji'1r1(l '10 está

."> "�d'!lfo K, n ier". oca-
tp'p'orizarl,o coniunto de Es·

"y'rt,e C1110e Mp,tr')nol, oue

"1'J.f-entará o onze.do Avaí"
Assím CO'l\O não rode

'1"'v�- de ser I� rle"uc:arlo o

'''<'''''(\''sp dn 1'l1íh1-i", "elo,
�'1tçh nue ?D'-eFen!;'1rá na

1il'8. o líder inv+cto �om to

do o seu nooerío tÁcnico e

físico, disposto a não incor
rer nos erros do' ano pas

sado, quando, Já com o tí
tulo oussí .assegurarío. veio

a perdê-lo para o Interna-
,

eional.. de _Lages. 'E entre os

fatores que
' culrntnaram

com a. surpreendente oueda
do Met,rr)1Jó( está, a derrota

'

que sofreu 'em seus domi

nios. em Ctíníuma, frente
ao Avaí cue levou a me'bor

.por um gol de Cavallr-zzi.
O mesmo Avaí que ven

'leu em Crtciuma, tentsrã,
hoje fazê .. lo em seu reduto,

**:!<:

Marcia, ponteiro. do" Her

cílio Lu;?:. que rea,li7,ou tes

tes no Palmeiras, nesta. ex

cursão ao ixte:r:ior, foi t,'lm
bém contratado pelo alvi�
verde que l?agou 40 milhões

de cruzeiros,
*�::*

Cavàllazzi. poderá enfren
tar ao Metroppl na tarde

de hoje, tudo' dét;>endendo
da revisão médica por aue

passará, no dia do jÓgG.

Citadino de ProHssronais prossegui'rá
hoje com Postal x São Paulo

25 milhões de c:ruzeiros.

o certame ,de nrofissio

nais da cidade terçí conti

nuidade, hoJe, com o co�e.io
que va.i reunir as equipes
do Postal Telegráfico e do

São Paulo, com:) p:":'�liminar
de Avaí e Metropol.

A CLASSIFICAÇÃO
"

A situação dos c1ubes se

apresent,'1 da seguinte for

ma, por pontos perdidos:
1° lus'ar: Paula, Ramo,s

com 1
2° lugar: Guarany, São'

Paulo e Tamanrla,ré com 2

lo lugar: Postal Telegrá-
'

fico com 3 p.p.
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Idésio e Toninho, ou Se'
mesmo time que SUPlaJa �

F., ,Ut(t
o 19uelrense, no est . .'
dêste, por 3Jü, na 8' rOd:d�,
AVAí - Marcia; Ronal�

Deodato,_ Nery c Mirinh:
Rogerio' e Rar.1.ilton; wi
son, Morelli, CavaUazzi (S�
va) e Perereca, �

"', PRELIM}NARComo partida prelitnin
jogarão Postal Telegráficoal
São Paulo, pelo certame

I

tadino de profissionais,
ti

r o
I'

na rua �ocaiuva, quando es

pera contar, para tanto al

cançar com o estímulo de
sua numerosa torcida, as

sim como do público, que
não pode fica" alheio às

_performances dos nossos re

presentantes, no 'Estadual de
Futebol.

: Deverá.. o Metropol, pois
tornar o máximo cuidado,
pois .9 Avaí, jog,�ndo como

deve pode surpreender. con
'quistando sua primeira vi-

tória e fazendo o líder sen

tir, pela primeira vez, nes

te o amargar da derrota, Se

tal acontecer, o Harcílio

Dias, que folga na rod-da,
será O único invicto do cer

tame.

QUADROS PROVÁVEIS

,1\(IV,TROPOT, - P,ubens;_
G, lh�r�, Aríaíiton, Gíbi
e Éd$on; Arildo e Mil

ton; Galego, João Pedro;

,"
.';!.

ROTATIVO - Mod. DR-250- "GYRO-FLO" - 250 pés
cúbico,s. Provido' do Jamoso sistema de regulagem
deslizante Air-Giide. Motor Diesel Mercedes Benz.

Robusto, econômico, eficiente,

COMPRESSORES ESTIICIONÍlRIOS
-

Refrigerados a ar.

COMPRESSÓR PORTIÍTll

FABRICADOS

t

Nb� BRASiL

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

�,"- ,�
.c::$ REALIDADE 1

.: __ . � VOCIÔ QUERlÀ UMA VIAGEM CONFORTAVEL! votE SONHAVA COM O ITINERARIO

m� FLORIANÓPOLIS - sAo PAULO E RIO OE JANEIRO! VOCt. TANTO

ESPERÓU E AGORA REALIDADE! NOS MODERNOS O,.IBUS DA PENHA
m..____'_ __ ��.__ VOCÊ FARA UMA VIAGEM TRANQUILA, ABSOLUTAMENTE CONFORTAvEL,
��� Fl:OHIANÓPOLlS, ,sÃO PAlJLO E RIO DE JANEIRO.,

v� ven
�, \ \'
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,
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....���._._:, ... L:..;\ h.., ,'t,�'

lot.

PARTIDAS OlARIAS E SIMULTÂNEAS AS 14 HORAS

ar

"
N '1. F�6-Ji,..,.,"1 o"inta fp';ra tp1,"pmos

O inff""�l) '-"","",C' r::l�V"I:;'""""",,!)+'1"" r1.o ,7"1;hnl rla
.

. " .

,(
.. .

r"'n� 01 m1�I"'r' ...... r:_'.,."I'"\
....... C";' "'1--.;r'''''n1r.� pctão

b ... -n<f1'+<:lc;" �tL�tL"'f)" r,r-1rry':""\;. ,",ISrVzl"JI;rfJ.
f"""'� ...l ..... "'n'h .... (' ....Y,...H-'IS· nr""'! �-""'�""'�"a�iv,",.; rl')�
chb"'s rl).-,'l') -:-'l"L'(';::,prnrp r!o rpforirto
CélD''lr'?('\Y)<th. J:Y1-1'"li:z�ente r'ais UIPa vez

tel-pl'Y'''''''' i-:iVCl'� 11."18 q'F,t:;lr"s de voHbol
-

-\ f"
'.

,

spn1 1")0]'11.'1'r"'8_ ,rrer::p'''çao ,lSlca e tec-

ni.cOl, F1 c� SE'Y'h�,>cs dirif(pn+es de cl'lbes
:,:p1-,01'" <",a ,m18'1r1() tO""":"TI"n ('\� i,,�os
pl�", ,>,}." • .,.,..,.,.,... <In" rI;_�n· . ..:I' ���., 'P,-,rn"<>,
f'� '11"""'''7 ,.ln. 0�r.'"-r,-,P;.:'\'" c:<9) ....�I'""·rÇ1 -�":\-:::. rf"�·"'''n

1! p�- +':I'�._-1", "'yn b"'" fO,1',.".ltl H��c'\ f' +é"nica,
trRnf3j:,-,rm);)rn�se" é#.ro ocosiões de grandes
Rborl"ecimento'3. Nas poucas partidas

,
"

" .
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Iíumiense de Paula Ribeiro
Advogado .o B se n 2055120 QUILOS

DEPÊSO
EM 6 MESES'?
e por que nõo?,

Causas Cíveis, Trabalhistas
Impos' o de Henda, Inquilinato
Escritório: Rua Victor, Menelles, 28
Caixa Postal 613 -- Fone 3683

Florianópolis Santl;\ Catarina

260(jVOS
POR ANO?

3'6 QUILOS
DE'LEITE?
e por que nõo? e por que nõo?
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tfjlS '}loas 'rasas �,o ra.n'll'.pr'OC)!,rem lard:t

LEPENÍIX-�· éEPEMIX-[ID· LEPEMIXMm,
I'

" v -
... -, , /'

é. pernil carnudo, �rredo,ndpao, :prof.und,o, é ,a. g�ande ,((;�VW?O, a co�versõo total, é um te>Quro 'o�u!ta poro o 'se'u íiíaríie(.flr.me. lEP_EMIX-S e a cul�od� de
'. que ,d? lucros H�edlotos! Ev.lta. doenças, .ltPEMIX-A" enriquecendo 'os, racõés,: é

ahm:ntoçoo 9ue foz o sumo Ideol"o,IiPO mantendo n,..Jonld�de dos rebonhos, R'tois ;_oúde, .mcis carne, m'ôis. bV,os 'porápadroo de soud�, porte, e lucr�s rertõs! melhoran�o s:u :peso e ou":,�ntado suas oves. E Iuc,ro certo poro seu negócio!a produção leitelro e a fertlhda,de. .

' .. ' -

',' '. >

Causas' Civeís: e Criminai.s :.... ',Quest5,es T�àbál:histas.
. Cobrahças._,..,- Desqtiites � lJlvéntádos.'

c"
,

" L'EI no Ül'QUILINATO ,\

Apresentado em

sacos de 20 ,�uilos
lEPEMlX·1 mistura,
villlmínko e minaral
ideal poro roçoçs
de sulnos • é saHsfaçüo,
é lucro o5seg_urado.
Experimente-o'
em seu planteL

Apresentúndo eill
socos de '20 quilos J

...

lEPEMIX B • suplemen",
minerol concentrado
paro' ruminontà�'
é saúde e !uuo ,erl ,I
Experirrl'ente-o
em seu,plantel.

Àíi,li).':,âl jú \)�t
,

socos de 20...,quill:;
.

lEf'EMIX-A é (On'iehuli
toful ""orG �

,

11eu plontetraça
6 t,(periêndo,

LAOORATÓRIOS LErETIT S. A.,�
Divisão de Veterlllária' ,"

t. • - -,

Rua Áíanso Celso. 1oi5' :-São P.ulo
.

'
.

" (,.

LUBORATÓRIOS lEPETIT S. n, ci,� .'
'Oh'isão'de Vet�rjnárj�

l_ Rua Mpnso Celso. 1015 ' São 'Paulo .

,LIlBORfirÔRiílS LEPEflf. S: A. d!)Jft-Divisão da Veterinária �

Rua Afo�:w, Ccls,(!, � )15 . São Paulo

"',

- .

55o.j;'aulo (�U�:HIJ..,IHa.,�urí,tiba',St8., Ca::lfinll, Go:", ... � fi. r\fon'so Celso, 10'15, �r!o AI<::f!re' R. \'�r:,-'d,· J'i,rr':'!. ófl2 ",H,. l1�ri?Qnfc, n. "ergipe.341/3,�9 ' fH·.cde - H. Ohvclra Lma. 997 • Fortoleza . R, Governador SUll\pftio� 40�: . SakadQr _ Av, EstadoS' UII,idos. j , F,ôifícir/ CénTanu�:" 11',0
nllOflf _ si 401· Gelem· ({, Gaspar Viana. 870 -'Mannus· f\, Guilherml! ';'V�orclra:,335/337. Camp�' CUl1àe' !�n' � 'A\', Rad,) do J�io�'ilraneo�:,B6'
EM c..\ s O O E D Ú Y I DA CO NS U LTE G ItAI U I TA ,'I E '-1'1' E O N Ü,SS Ol DI'; (' A llT,�:\-I �;N ;1'0 '1'J1;C'N"�';.?I:

, �,'

I í\ha� .SOlo'MAR, U� �,tGduto ea'farinens,
I

. para. o mercado I\!.{e�liacíônal. �
:::1======�-;;;:'==========,'='=====;===�
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FO.RMA � - Pa-ra aplicação geral ou es,

pecial: tipo K. trifásico. de 1/4 a 3 CV. com

2.4 ou 5. pólos; tipo KC. monofásico, de 1/4
a 1 CV. com :2 ou4 p61os. Para ve�tilado�
de condicionador dE! ar: tipo KCP. monofá
sico. de 1/15 a 1/4 CV. em 4. 6 ou 8 pólos.

'- "

.. TRI-CLAD ':;3 D� 5 'a 150, CV; 'e� ;, 4, 6 ou mais
pólos, . à,. pro'la de pi:hg��' >()�. fedíadoS;"llas' catego�ias A.
B. C e D ,da .ABNT; horizontai's ou' verÚcais, para aco'

plan;énio por' flang� D ,ou ,face C,

,
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• :<B�':
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res I em
;,:\>c:Aj>��'t�,;",*:;f:�:;:;'���;�i;;-2i,�,::/7�<'���$i....

','

',i,: b,i" 'seu
. \

P oblerila
:'de, ac:io.- CUSTÓM 8Mo - De 200 � 600 CV; com 2.4,6 ou mais �6ioB,

à p�o\la d� pingos pu fechados: nas cíltegoriíls A, 8, C e D da A8NT
e no tipo ,M ,(d,e anéis):. montagem hbrizontal PU vertical. com ou sem

'flange de apoio.

aamento I

,G E' N E R A L .E L E CT R ,I C 'S.A�
,

'.I

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

Aconteceu, ...sim
/

por Walter ,Lange.

No. 449.

•

deixe terminar. Quando a fera vinha
. chegando perto de mim corri para uma

árvore e saibam que .nunca subi numa
tão depressa.' 'Uma árvore no deserto?
comentou um dos companheiros, co

mo? Não, há árvore por lá!' O Juca, en
tão, saiu-se COp1 os a: 'E você acha cn

tão que naqu la �h<ãr, e' 1 ia ? 'n >1':

ni�'.s0, :DC':'i a' ',_�.(�')l
=;

.�·x iX X. x

,Mba ilig-zzi, lU's5 =tt'tl:i8. -d� 1'%5,
a-o lhe perguntarem se é 1 ealmente. noi
va do cantor JUC;:l Chav �s, disse .H> .sx

plquc; c-m v�zr,? ê rE':?jt'c: .Iuc-a C'hc-
v� s

f �""",,:,';,4..{) •.•• �;,.._' '�I"''''' �--,p (, "f, , ........ ;""""1

Numa cidade do Leste dos Esta
dos Unidos, de gé n e pacata e ordeira,
houve gr2.nde alr rme. Lá nelas onze

horas da noite UI" a dúzia d2 carros po
líc.ais. atravessou aó: ruas, t-icande ';'I,,,

sirenes, para cercar uma dete;m:naàla �I

casa. I) cêrco foi apertado e neh Entra.
rarn C5 agentes da polícia. O que é que
houv ? O seculnts: Na C�:1tral Telefô
nica havia �jllo i:ü-:-rC0'1t,I,-'l:1 a seguiu
te co'wer�<, t,le":'Li.cô.: "Cndc �ic()u a

br.mln para Eis,] b.�,V\i� r? D v' 2- es 2r
pronta; ap:-,:s rr--se que 03 m :us ho-
mens fSts,o escorando.' Ora era sufici
�nJ,e.! A telefo�is�a não' tev� dúvidas
em avisar fl_ polícia.' Esta descobriu o

número da casa e para lá se dirigiu
com a máxima urgência. Quando os
poJiéais entl-�J'am" encon-tr�r<;lm ,lVTI��
Vinte .pesscas reunidas num salão; aI
g,i,,l.I1"aS comiam, outras 'bebiam e outcas
já estavam de cigarro na b6ca. O sus �

.,' �'l.��9 foi ,.peql,leno, quarvlo v,iI;'lln as au- .

'. torldades de. revolver apontádol . Depois,
tudo. so esc1"1'f'C"U e .houve -gcsto

-sas ':gar�alhadas., 'E" que o don« t-1a ca
Escritório'�' �,h� Je'r:ônimo Coelho � EclJfí�j<D Santo An-. Soa se chamava Eisenhower e tinha en-,

tónio, 2,9 a:nclat - Alt()-5 Sawatatia_-R,áp:ida Cair:4<0�a. .cornen-lado lJP'P borr-ba de" doce, pãrtt'
,:' ,,'

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

,fl?,stE';,aT as ':,,1.128 h"'d's d? Prata, a ;;,,,,,3.,
..

- .�' ,';-'é;"nf�'1",;.,'1, qll� dembrúu em mandá-Jó
------ �- ':r'� '7-�::'�:�:;���;�;;::;:�," _' Q.J'f).n10 os 'pol.i.c'q:s de'xaram o nddin '_

- "' <

"

.

"
. '.,,' •. ' I!; Rpé'rf'CPU o p"""ur�gado

-

da conf-it�n" "l

�R�j�K�5 EM OLE�,�O.�MEi11VEl II :com a 'pon'ba" pm uP'a b<>h b2"1?",ja
"

. . "

,
", '..' fi de" prata: b"lbuc;ou assustado: 'Aqui

_"'_O.
'

"L ·M····
'
..

:�'

A'·
.

"

';'R"'.1.'
,�st.á a bomba nara o' sr. ,Eis2cnhow�r.

,...
.

,
.

.

.
,

"
"

,I Mpu cehfe' node dpscl1lpas, rras es"n-

(J' '.:': '. :,;" .'.' ',' ':�: ;:�t��:�s:eJ::�:s:��:,1:;� :i�:�
"p,pMç;al". Isto é, mn f:üo vprda,d"'ü'0 e

se' I..:_{.'l'. ou,mdo o prpsidf'nte< dos Esta.,.
dos, Unidos, era Dwight :Eisenhower�,

-x x x x-

Alguns jorna's parisÍ"nses recehe
ram o seg:uÍ1�te cr.':' ,;i tA: 'D.oÍ)oi's de ,ü;r
est.8do urêso na Deni'enciária ,durante
0üar'?ilt�, anos; só

-

ago'ra '8, bu.rocl'?(';,:';'
descQbriu a minh'1 inocêneia, após: ';,n
YOS,' it1quéri t.os e seis anos de 'estud0i'.
Assim pi" Lp()n 'Nqlfi, darei urna Íes�a
no kC81 'X,i;> (:!yo+tp". em virtude de ter
sido ass�nad'a a p'j11ha rpabilitacão. '. ','
,Cr,m 1J1'&:l..€Í' contarei com a sua presp',,
ça"

-- x x x x -- �

Cl"1nvPr\'? ent'.'� c::"CiylQres,: S.e,H -J,li
cp .j:!:")f'ava ·rle f'C"nhr 2<; SUé'S avpnn,r;,s
de cPç� Dor êsc:emlmrh, A nd"'va�caGan
do por Ü'id", D8rt�, t;'1rr'h2n:l lá Astpve· 10
des'ert,) dó S",,,,1'8. e ropiou cap' e�ta aos

seUs .colnmiriheiros de n1PSa: ,Certa vez,
eac;a�d0 no .1l1';set'to cio, Saal'�, um 1jgr,e'
s:" Ninha ér�r"§{imando de' mim, iust,"t
Tilen,+p qUq,ndo eu es' 8va SPIn muni",8,ri','"
Urn' dos, arnÍl:ms o ; r,tarromp"ll:

.

'P 7)

•

mon"er·<')..T1!ca. v(',c.; n"v'" e�tar ",n?',,

nado. No t:leserto." ,. 'O Juca: 'E�p�.re:

.ge. ?l\liV( nt?r"." �

'Wir 'Y·-·8'· b ,;� I"

cam'rrhar de' "l'í'j, �;arl"c: �orl 't-1p, �f'

'pensam que caminhar mão na mão ou

trocar um beijo e estar a.nandr-, errâo
, vocês 'não .sabem o que é o amor'.

\ ',.'
" ��')1:: x, x-,-

.: Ó :genel�àJ J11s1;:.11o
.

Alves Bastos, .ao

recpb�r 'uma 'iT"'vi;tt,á; ofer"'cida pé'!o jor
nal!�<t� :�eo' A,rJ,jl1,0a) .assim agradeceu:
'Muito obrigado, ;E' ';'I\DPSP1G> ')J:l,T1;a. ;be�e
Z2. 'e: \r@w'usá-1a ':lfr.�(il'Jf\u;t'�l\)'iI!PTtlte: Sou.
muito-grato à ;:;.\1"1. P",lQt.i,k7a, "a'11+'0 J;108,lS

,I " / �
,'.. '

que DO r?l'rl·pnt."1, ha ,01,ttT')8 ,que'.\Ore.ten
dem aT"1:,t;8r�1""<e ',,"''',8;V''';f:,0cS' ,::h ,00{'tl"O j81
to, que :t:ambém :sah�'l':e;i r''l,ceber

.

:'

',-'-'X :&:'x x�
-, O rei' Fl'",(le�ic� Aug1 sto 1<0. ,ó<il .s�
xêl}'ia, (1768-'� 82"'), gc.st.ava de -ur,â:ern
no seu 1'21/';'1' de Drrsd n. Cer a vrz,,

, I
oU2,ndo and;:'va p,elos eunpndos €Orr(;-
1101'6s; escutou alia" vozes. risos

.

e tlD'l

pE'q:ueno 'gbto. Enrugo� 'aI testa e {l)5
saber de' que If;le tratava" Ch",gou no

""--:C"'r'�'J em (lUf' seu se,::retário :gal'ti
cJ11ar., Pi::mj., «br2('ava e beija\!.a urna
d:::," d "''''i?'' d2 o.ôrt,e, ASS'l�'t,"dos' se 'S('-·

pm:::l'·8.n'. O p.,p; j:nf]p;rf0jl:, '.Fs'ã� ,
Doi.

vos"? P'811i olho,u ,en'bar�çado. ;para ,0

Ch2,O,' p.nquanto éI.· moça r�spoIldeu' cal
mamente:' 'Sim, M;ó;gestade." "Bem, en

tão tratarei .do' casamento", respondeu
,o Rei, "e, para nB(i) h,a,ver "teJ1.1Qra, mau
darei dar um (h\te nal'a ('la, pois SlJpO
nho qüe é, pob1;r;>, I?r0lho, en,treün}to,
êd.,s .enconiros e1:'< meú palácio!. B01�
cUa"",Gom' estas pQ1avras af<csttON-se dos
dois, os quaL\:' fiea'rmn 'noiv@s" :", ser.n

nunca terem pensado em tal coisa!.
,
'_ x ·X x x-

U,· I. 'l� .+'. 1 "",'ln \ng �,s, no 'In .e1"n1' (e �vliJH1S
,'hzia' a Ul11 ea!pir8.: N::l b:s1'lü,rr,a exis
tern automóveis 'formidáveis. Certa vez

um dé1es em cOlTida v�r,;igin('sR, topou
'uma pon'E,' d.,:,strl1íc1a: (;0-'] a velocidade
ql�e vinha, sç)'ou ,fé\cJ.lmcnte :,0 :ail;>�s.m.Q:
"0 �a;pjra C@,eOhl :2. c8;hec2 ,p rceSP011lGell:
'N�0 é só in1!!J,ês: àqui t�mb";l� 'te� um
cavalo bom. Ma,gine àue ni)tro :dia eU
ia mllntado nu meu 'pingo;, ,HU;ma br.,_l'
ta V;,·�,:J·a. Daí Ghe�lJPn�(', na herª . ii1e
U'Tl :8 1�;,f,.TY' 0. ,Car6Rlei lO!";n a 'esD0ra 1'10-bi

" .:' ._.; '1" / . ',.t'" �:.' b
c

O· . ,
(' �,;..., '!'"" <:' :, '�� S<:'I ,::l,.) 1_-'!)" C' en1., _ ml�era-
" 1 -'-'''1''11 n ...·fl' lri:r.n e ois??: 'Tá ucn<;8',1�

do qui eU só ,(i) a1iltomove de inglêis?'.

•

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

•

_Mom'ento Literário
Di So.ares

COMÚ ERA VERDE MEU VALE.' '. '
-

. QrigiIlário do País de'Gales e,' vi�
vendo érn constantes a.ndancas . pelo
nií1l1.d�

.

(atu:)mente s'; encontra no ..

Brasil),. Richard LlewellYn revel=, 110

seíi livro COMO ERA VERDE lVEU
,vALE, profundo sell�imento é cor>

rreEllsão da alr.1a do sel,l peco, nun";}

'linguagem fàmiliar de quem conta ;,;�

tória, sem retórica literária, sem ar' iii
cio, sem !',-ncuf'l de efeitos Yistosos".

.oscar IvTr·nclp::. tradutor do liv·::').·
C0t�Çe<:sa _ no :".Y(-'f��io seus temores ..

'

qu;:mdo recebeu, há um' quartn,' c1", sôr"1
lo atrás, a incumbência de traduzir ec;

ta obra, uma vez que seu autor, e,rD')
rafr-s se um al1tên+ico beat-seller inü�r

I naC'ional ,el'a totaL'11ente desconhecicJ
é'm)i no Brasil. Hoi�, I.)ppois de suce",i
V,,;" r.-.. "l:('ões na Colpçã� No.bel, a Edi
tôra G'�l" �'�"nsenta novamente ao pó
b1tc0 leitrw "� +"mos"> ron'<'nce, deS
ta- fe1ta 1",,1'1 C 1 �;<:" Catayento.

.. "pcr :'�, J 'T(t, V l ,:.-�.0, �""'''nr �,+""'rl',.-
sen+imeptclS profundn8,' ti1)OS \';lV'�rl�
mete humano,s, tais são as ca':�ct,.,.í ""

cas dêste belo romance de Richard LI"
wellYn". Acrescenta ainda o prefacia
dor.: "O livro terá sua lentidão no de
senrolar de certas cenas e episódios, ..

certas sitl1ações ur°cisarhm talvf'z fl
Cal:" ma;s bem E'scla-rpc1il8s, cprtos Cõ;lr2.::
terf'S , apenas p'"bor"Hd0s. 1'Yler�ciam de
senho 1119,;S acp,n+uaAo. Ntas a, impre'l
são. de hel�za p�ra, de profunda' p'oesia
que 'tôdo o livro se irradia, tem sôbre
nós o efeito d€ uma rajada de ar pW'o
dos campos, muito embora a essência
mesma, do Jivr'1 seia o ch-ama doloroso.
d"l,g vi,das hu,.,.,;ldps, as tr'l<!pd;,as do c�
tidi.ano_ os conflitos das'alma" e a tr!s�
t�za pUlJgehte, diante do. tpmpo . t]úe
passà, amontoando asfbdadOl'amerite tô
bre nossas almas os resíduos de dôres

)l e alegrias, de saudade e esperança mor

-

.

d \. . .

t
.

ta, ,n1:),tan 0 n_a nos,sa p;;nsagem ln el'1-

ar t.&d,::s .8. v.frdura .de suas primaveras.'
,COMO EEA'·YE:ROE MEU VALE

fo� !ánçadô 'p.ela ,Coleção Ca:tqv�nto., A
c�P;l .� ;de :?utOrl;;i- ,dei c-:nehcitto dese
r:ÍM�ta� pç,uUsta . Da;i:cy Penteado:

. ESTORIA, E_' O NOME DA revis
t8

.

de: fj·Gcão, edit.ada em Belo Horizon
ti' ,"or úr:, ,<;'1'1':'0 d� jOVf'tls intelectuais
�- ;"eiJ·""s. BCa p:,fp."c>ntéwáo gráfica. A
e�na da rEvi"t3 !, rJ" ;:ll('oria da conhe
ci,da gravad0l'a Y?,ra Tl'pinaribá, Cola
b'�,"'a"D TI"'st", se!'" 'ndo nÚ'11.ero OS seguin
tes ec.:Cl':torFC:: \Vard,a Figueredo', Sér
gio bGn;h, 1;"', :rna"do Rios" Luiz Vilela
e Luiz Gonzaga Vieira, cujas estórias
S;ente-se a pl'POC"1:->2C;ão e o esfôrço de
c1iarelp algo inédito e original.

.

- x x x

" .

T-:') t; lVfOS n f.p A P"'í'TlIIf17'N
,1"n'� TORNAL DO NO]\/f'T'E,

',1/':"�r:, númpro do .TOR
N "L D= LT('i"l'ry /'1 S (no. de jÚlho) e

, ".',- '1(> -- '" C'"�·"(''' V;n1Íni.a da
i\fHo, 211thtico batalhador da
1';",,'0 culura� DO Brasil.'

. ��, �:" f' O incansáve'l Elisio

1 '

I" ':

1.' _

(' .'
"

«",',

gfn ..

.

giõE'R dr ,;."

r' TI,. c:rie set:ções con

�,l ,e' t::� 1bém outras 1'e

o FOLCLORTSTA WALTER PLA
, ZA com um novo livro no prelo. Títu�
lo: ESTUDOS 'DE SA lVIBAQU1. Do
mesmo escritor, esper?ndn. ouortun;dao
do nl'lra spr p(1i.t?��. O NEGRO EM
St>NTA �CATAPTNA, um tràba\1ho bis
tórlcó e ahitopo16�icp.

Endere<:o pata informações:
Oswaldo Cruz, -4C1 -- Estreito.
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Relações humanas começa amanU1 I ! �

o MAIS AITIGO DWUO Pt SANTA C/lTARlHA
Flcrianõpolís," (i)Ó�ing�'): ., de agasto lie' 1966

� J , "
'

lJJ'c'it-H3", Hl1"Úf1bá, na Hdto.l'la, às 20 horas, o OUt-
00 eh! Relações Humanas, pToJUovil:io ��lo ,Peó�ita:tlf;í�
to de ,Educaçã1o' e Cillh;n da' Universídade téd,.:ril '(If'
Santa Catarina, \?'" l:',+l.Lór·ac-o 'C',ú1 o Ga.h>·Il(>!e d,
Psicologia .da Facu I lacte de '>Filos,!!':<l, Ciênci-s e ,L",
tras.s scb

'

a d.rccáo do professor Poberto Castigí.a,
L'

CônvêAio'PI,AJdG·S.úde doa hôlltls
1\ ,', \ I ',,-' j {' I ,

, 'N� tê!'mos do convênio assínado entl'e
nT A1(!f.�n !f'� '�� d o

�'�� � ':a':',��e1aria cMl, $ª,ú .!t, serão OOn,�€d!d8,
��� "par,a, a 'r"ê�izâç�o �e, cu:�?s e e�agios de eSh
cial�aç�p' :mê�ic,�, ,�,� ,0çlon,tO}ogla, e eiiferma�em, Ila
Capn[ll."(j;\; �€publ,ça e, outros pstaÇlos :-lfi, Ii ed�raçào
Foi 111;;: IJO, ainda, c' montante do �uxílio para estági�
no exteri?r. C? objetivo é o aperfeiçoamento do pessoal
t�cnico da saude.
r

' ,

.� • �j,- .... __,,--.-'-... - .. ._....�__;��-:16__.- .......

I Cidadão·
_.

,
"

-
.

.;
, ,

li J çaba(
,

;Mais" U!11a. hõnie�ageril, de
'" ' ' ,

CO TEl' CONTRA IV
o floriano�l�t�Q.. p�dêrá' fi'�a,r . .qos

próximos diàs sem assistir a proglJama-
'

ção da TV-17il'atinLA I medida" l?ode�:'l"
vir à ser .adotada nos próximos diils' 11a3
estaçõ-es retranslllissôra; do' súl dó .es
tado, incluindo Fpolis; tendo,

'

eln "'vit;tq
a recente decisão do CONTEL, q1;le.. fe� ,

parar o funcionamento' das ret.ransmis
sôras de Jccnville, Jaraguá do "Sul;. Ita�
jaí e Brusque que retransmitiain. as,
"'" _,. .. ��..,-::: " l�n, ,'T'V-Para'ric; de 'Cúriti-
ba. A medida adotada pelo Contel pro
\")U urna 'll'ia de indiinaçi1.ó, na popu
laçáo, do Vale do' ltajaí 'onde 'centeras

, de, famílias ficaram agora sem, ,peder
Cl.::sistir à programa algVin, _visto. q;ú� ,

a

unica estação 'captada;' através das in't'-
res retránsmissôrâs, era a de" CUritib�/.

o
. A câmara" municipal 'dé JQiiwiUe .e a

e' prefeitura municipal; incru�ivti institúI
r-ô 'S de classe, ondenecaram , ao presi-
'1 ;r""'" "),?......... .... =, "j

.
'

11 � -

,-� l_... ('�:J:�l t f I.� V
.. 'I:n-..... pn �"ape '? t� �.-

� �.� 1,.... � '--��-t·� I�q _l;.1""'\í�1?-r':0f8 ...
� V' �

"�{
'y �'àb" rt111:a dns

I

,

� cem 'o

/ .' pos.

Eis a íntegra
USFC Anuncia Cursos:,Para Amanhã

, ",I' 1\ ,\
I

..,�. ,"

que "l '1'" ',�' :�·r·.h"i,11 à !�:pr�n<op I) D"par.t:::-
'"1 i'�g, � r� " r;;: ���.," ? t1 ... 1

de Vere .dores en-

outorgou·

, y './ '--"""', . �'f.
�, '

" �

,

Oposição Opfna Sobu,ç,'AJltêp:rojefo. da' Cà-rfa'
-.

:,'"

BELO HORIZONTE, 6 'de 'CflJ'ltr::tiúiçl.):
l

)l�'" íu� ,da d�tá, vez, não será prc-.

_ (OE) - O Deputado Iton� ç:ões (lU acré,sciliÍos' que ju,l- - po.sta a :criação do Miníst( i:

'dôn Pache�!),' ,dlt A:ft':�NA:l Igllr",n;e,ye9�rt�I<' "',<' ':' rió da ,pefésa, pom a.té ago..

infD�mou oniem já 'cstaremj,-> \ ,ObsetvQú'\"o Sr. ,Rondoo ra n�õ se'.cheg9u a ,nm pon·

chegando a Bras%:i as resl Pacheéo que ainda, �ão" foI' to de' vis�a com.lm a' reg·

l)!)St[l.§ dos diretórios o' esta". Jhmd,a a, datá para o envio pc.ito."
..

� ,T\, I " '

duais à §ond'lgem.' sotl're á '-
ao Coftlgresso .

do texto 'da Adiantop. -o Sr. Rondo:ll

proposh ,,j,e l'cstabe'edmen· reforma oonsJituCional; '.m.as Pacheco, quc' é um; 'dos

to (la i.'I"'�Hl!l í'�"i"'i-'n'll nas isso não tard,ará,. uma.,� prinCi:l!a� cooru��oi-es da

eleiçó�'" [r. ""., n' ""T' e '1lif� (I propósito' do' p� caIP.panha do. Marechal Co�

que, <_lte aboTa, 10(;')1' :1' 1"):1,' " dente. Castelo Bpmco ,é com- ta�'e Silvá, que o,cantliílato
nifestaram favoravelmente, p,ict.. r p'ssp '�r;-�";lTh() lI'"t�:'4 Jc

da' ARP:"ii\ .,.�spn""'1· 'r para
Acrescentou ter (ti Depu.. do térmi,ío dé :"C"l, m"n'�ató; Mtn"" e""" h-'m�"m!'cm ao

tado P'l"lo S'ras"\te lhe 'a' fim dé ,deixár' ao :,Seh. su�', sell m.Jel' dcd'llvo,!'Ió mm'i·
c,;';.,�f/,'�9rlí) M�'-(>'-', ]I)go cessor uma' carta' atuà1izá: ,mento revoluciolllrio, um

após uma au,'"ê·,ci-' C{)'l1 o da ele íácil �nti�io' é ,is. iníPortatit.é' discurso'. politi..
Presidente Ca,stelo Er"nco, qual. esteja' &OI;Sagrndo �,," co, p.rà· (, dia 27 de setem·
Ol'e !'C?:lll'l denois para ° /. espírito revo�ul;ioriárlo'.. , ,,� ..

'

bro./_ : ..'
iu", in s',eJn ',,(',,',,\ :'I, sua

-,

Informou, P'I;j,·outro'lado.
"

n'Ç'�" ,4,...... Mn"'j·l"to e':l'

sup::e'i'Hi!l "O �,,·-t'-'!o de ser flue dentro de'mais de..;, dias �'i,' -::. ;�""P1."p'-" .",.,<í i�h e-1t
envh!ia ao 1'1/lTr'-', eÓl1i�, do ,';erá encamini,ado ao' Cou·. Gniânla'. rwis .� exp"'s'io de

�.ij
�

, •
'< �

,

'projeto de re�,)l"na' CODSti, I.':1'C'380 o pro.ie":'1J (la rc'for- u ...... [> bomba' na'lHe1,l. ('idade,
,tucional a ser c)1caminhada- ma' ,àdnlinistrativa, � ou'tra, quar,ta-feira." nã') alterou os

•
'

� ), I '"� r

ao CongTesso, [1 fim de qug que' o Go,"êrno t"em 'o 'ma,ior 's�us ,planos. No dia seguin·
�'lnl)el1ho em aprovat ram· le;' Viajará pata Cuiabá, dali•

• j; '." ""...- '��"., •

!.lan;cnte.,.. Re.vHoú, qU,ej "ain- retornando ao RIO.
"
'.' ."�,,l._ '. '

..... j
"

,
�: ,\

v

t;

Anita

. ,

I,

� , �

-:' sr, � t

Feahzou-se na 'últi,ma":sexta�feira 'no Pa1:'lcio do:,

J }í�sp�.chos,a',pÚrneirà·r�ü,cião ordir;�ri� do g�POI exe
c Jtiv(> da pesca. eII}"'�hta. Cll: arma (GEDEPE). -Com
� Hec 'ram à reunião. os !-"épresentan�es dos princ:pai:;
{r::;ão3 pesqueiro.s do EstadO;',que ' futegram o aludido
.. r·.lp.,G, 'i-Fl:cia,n.do�.assitn "as' stiaª' atividades. Por outl'(,
, ,(lr: �](",'l l'1'n-;nião, ficoU-'marcada pa-ta"·;' iDrõxima ter
e' fp�:,,,, "" .. " -p rl:i'�"5s50 do ,regimento intei'no e SUL!

c)nsequente api·ovaçã�.', �:
';

,

,

'

. ,,'.
'. :

"
, \ "

a' oposição"o e�tude e anJ',e,
sente, inclusive,.. em, fUrina

!

e�

Deputado�Adauto: Lúdo, Cal:'
doso, presidente 'dà Câmára,
em conversa/informal colV
jori'lalistas. acen'ttl1u que o

Presidente Castelo Branco

não admitil'á lest�l1elepel' a

cédula Índhivu .. 1 11"1:'1 as

eleições r)?r'ani�r;t'r�� ,de
15 de novc"!1i:lru. Dis�e Que

a cédula úll;í'a reu1"rse:",tou

J'llCCIT'lU->,e r]'ia 1:-' 'c1;". cbr;'Ên:e, na ,cidad'z de 'Joinvillc,
a F-xposicão 98 t�rhos ''''m�êanicos. IMOR, produtor da
mouq!'Ja HuMI - 'I:). Í;'f\ULU.

'

PartrocÍl,a:da pelà FÚ'ma' lIOEPC�E, representante
"'?omj para todo Esté:do 'de Santa Catarina e Paraná, te
''>' ;J, ferra os seus obj�t5v'os corcado& de pleno êxito,
receCcndo" cl1.ll"fn'e os 15 d.bs .de seu fu�c;OnaI;\1ento, à
"isíta de Industriais, Engenheiros, Técnlces ES.'Pe�j'ali�
;:ado,:: Mecan�cos, viná9.s Ide todos os 'centros de till-nta
"'�'3tarina e Paraná. .,

l�prcsentam(;s b:'õss�s congrat'Ulações aos organiza
:r,doF s do Certame, is Firplas HOECK;E e R'OMI, es
wrallclo que a mesma se repita no próximo anO eni ou

.

ra é\ da�e dà :nosso Estado. '

amplo

eni Ita-

q1lC a m"1:pria' "e spl'l:,;ona-I

rá norma1mente. Eendo a·

.provada
Senado.

.i'! " ... ·�·l.
'Que }lá 'mn�to ('J''' l'e�hm::l'

�
"

�

d:� em vástl).s ',elntes,

<";[':10 ,o S<�nl;t(1or Daniel
·Kl'i"f!êr. ná'l ..vore"'ih de

�o(io át.,-u.m '.'''l1 'l'lt'er'l.çã\l
,nas, atuais l�gtas eleitprai,>,
seja 'na fotma rhv:1 e'einões,
seh ,no (l"letld irio previa·" . .

mente fixàdo.

à i'rente) ern
�
n f. fi '). ��.,;' eni:::t

':">'eiej1<f'rn!, c 1F"C p7� �0J
rr:ento aJí'U"'1, (l C"coe do
�"-l."I':7.�;1·{lr.. ?11�l1Hi-:��;)'1 -'e'., 1"'(1'1'1''!i:t, ·'f 0,.,,, ,,:t"" (r' � ,,' � < ,,,,' •

I Te�"n n�e�Y..;: (!·�·t".'\�91 €�e q,.ue
O :>re';id�nte n:10 l!C'1:la em

,.. ,7

'"

'Afo 19 .Antedna "p;ÚSS� Dos G�,v'ernâdore'$ "EléHos
'BRASfVL!\, 6 10'" 1 -, "'-/rp. ",'pnt"llaL 'assim (desde' que do nosSO repõrtH:, çomcn..

vo
c

editó �Ovcl';:",numhl d�· 'não'" seja ,o Vic6G�verDa- ton que, à primej"a vista, a

,v�ní st'l' 'baixado' � q!llJ,:!(),lter' dor)'; o 'nlandato .
de ;triJ,i,ta 'matéria versaiia lhe 'pared.a

; momento, (:onlol'lne:' expéc- dias, ,após o qual serãO' ém· " abe�ranteme,Úe inc0'1stltu..
"

tativa dó's' mejhs nolíHcós. possll�d(!s "0 Governa'lor e' o donal" pois l!mp'iava "",os
O ato, (J1!C [;cr<\',o ,Cee I'JlÍme- Vice·Governador (quaild,o mandatos dos govetnadore�
i'o H'�\�de'7el'á a.!1te�inaJ�; a !J.f)uver) �J�Üo� a 3 de ,:'Sl}' ampa�ad')s pe.la nova medi·

posse de "km,,> p:o�ler\';H'lo- temh,-o vindouro. No Esta':. dá governam�atal. .'
J

'

�
,

r,e� (fe Estado, O G"bfq,ete dfl dOí R,i�, 'por: exefuplo,.'?a- Ao cQotrário do ,quel se

:� Executivo da A�E'i\TA to- 50 � como e Quase, ",cer.. uoticiou, ,o esnerado Ato

J; n10U conheüitne�tQ nft pl!\)CU__

"

\ to _,l, o Vice-Gp\rerÍt�dor ..
não fi"{a data- unica �ara a}f

me�tQ através do de.']u�ado \Tf:'ot0Uio 'de Araujo resolva posse dos futuros govema·
• , r l\,; d'R1l»dnn Pa",heen. I, 1'l;':n'{rIJwr tamb"lm, para dores, pare,cen o que as l�..

,

O' e�lpe,r�d'J PC lY é11'�:U- I"ãn f'ssmnir,no tlia 15 pró- form�ções a respeito têm 1a-

mentfl (we, '''em frlce das xhnlJl o Govêrno. quando o bórado, em equivoco, 'pois a

irH�lep,';bi1id\lQe� v:�entet; c �ifa�e"hal Paul(l Tôrre� dêle posse dos gov�ruadores elei·

por out.ras razões", .tJo'll'rão se ahsbrã.. a posse do . fu.. tos a 3 de setcmbró vindou·

vac:n',se f)"i g'fl"f!.r""o<; di[' Es· tllt"O Governadór, Sr., Gere>- TO já foi fixada n,o parágra
tardo. (reull"e;ll r!o �oYeJrna- mias Font.es, �tTia ,antecipa· fo, único do �'rti�o 4." ela

11(11' e rln Vic>!.üo"e'l('''.flrlnr), da p:?ra ti de !'etembro. em,enda constltucional "n!
Ilpll� P"ilR''''''n " "c:r fli"i!!'ldos , 1, , .' 13, ,

de g de abril 'de 1965,
��1' ",'�,,;�J"'l'f'<; ,r'e f'. ·'cm· .INCONSTI'rUCIO�AL " I t:l4e estab,elece, a data de 15

h!p,i"", ,t l' ....isl"jl"l1fl. e de '''ais de março d'e 1967, por dedu:
• N

O Senador I ()sc'lr Passos, ção legal, comu a da ,posrse
, do's futuros Presidente da

Repúblicfi e Governadores
'de Estado.

"

.

Miss se R. 2Vem EI,�gét ,Miss
\. '.

fontinente ',' ,,' "

"

(
a' M'v, / '" l_" ••

,,\ 0', a aritJi ii:'oares es eve ontem em VJS1ta a 110!;-

�'8 nd"n80 d�sfiJando a sua beleza e a sua §l:açã de
\ffics Rc,ln<>Rr'O rlp Camboriú e segunda co ocada no

�(mcllJ'so"-Miss Santa C:::.tarina. Além I,:l�sses dois r'-
I

� ,"" d 'I �

d C'r o", 'aue comnrovam c.� Sfl,llS Qotes e Q"arot'a" e al�1-

1,n ... ·'�'. 'ir�i'., o�·�p8 da' de lpan�l1la, a lV[lss Sta. Cat8-
"iD3 n. 2 '1;nda 'detém o sf'gundo h:lltar/,do 'cbncurso

'll'i 'lV'Jiss Mato Grosso de i96!). A ,senhoJ.1ita Agda' Ma
'i.\i1j Bo"res er.lccmtra-se em Florianópolis 11. c(mvi'e co

.

i de Jélll1eiro parR. a eleicão dá IvÍi,ss
'

C�ntinente 66;
'II

promoção do tradic:on<íil elube .do E,s\tre1.to,
'

"1�ll)�f,H,llt0<!ii: e"l'p �+.�l�i-q\ "ãQ

;(l�u'tific"fln� co;� � 'Pl)il'1;ica

.
l1dmiuistr"tj'V'l do {r;",I�'I'lh)
vacante. Dá·fjt� ao suh:sLliuto

r"?'f.:;",e1,)t� do MUn, que'to·
mou C<l,nllcdmento do, anun..

ciadlo A:CH9 p0't' in'termédio

o Fundo de be�e.nvolviI!)ento da
Pr,-dut v.dade-FUNDEPRO � do quo]
.-o,..BRÇlÉ será agente fi",I).anceiro, tem

pCl" objetivo financiai' a elaboração à�
projetos que visem ao' incremente da '

,.p;roi1útividade no âmbito das emprês.ls
,inpustriais do País" Por projeto de prb'

,

duo ivid::;de, ,entende-se o conjunto de"
estudos, pesquisas e ações necessárias

-confi�u.t:�r e corrigir pontos de estra,

gi,ll�e:qto, no regime operacional da)
emprêsas, 'çompreendendo o diagnósti·

. co das' falhas de organizacáo:,ou, reol'
. M�SS�<\O DA 1.F.C, \ 'gár:i}'ação global �)U l')ar�laL Enquo'

•

, I ."
' draír-se'.: 11(;, campo de atu,açao.' do

A MlSóiao da lnterl1aciol1àl, Finan:'
'

'FUNDEPRO os setOl'( S i '1'Clústriais bá,
- �, _'.}; I \ '

ee COl'pol"ation no Brasil, vi�a"o,:lljv�n- ': sicos e 'ps de produção de hens do ,cou'

tamento e' estudo ."los principais'b�g<l� StlJl1O' genetico,
niSl1l0S crediticios de, d,e&er:Í.�Ql.vun:ento',

, I

para' a canalizacãõ, qe recU'rsos espedr ACOR'DO BRASIL-DINAMARCA
ficos ao' setór ,-industrial' ::Rr.i,�à9: 'Os c, ,0" professQr Jorge Bab.at Mira�da,
técnico,s' Alvaro 'Er'uan Mejiã, ,�C'i.ief.e; da, �resi.den,te -do 'BRqE, info\'mou que n3

Divisão Latino-Am'ericana ,,'(lã í.F;:Ç. e Guanabara tomou cor't'heeiment6 elo
Heihz LuzllL que visitou' o Rio Grand� .t\cÔrd� derEmpréstimo E:\ntl�e o 'Govêr·
do Sul, já mantiveram .contatas c<:n:n:, o 1-10 brasileiro e o Govêrn.o"dinamarquêS,
BNDE e Secretarias Executivas do Por êste alusto, desejo'sos'" de amplí,ar
FUNDECE (Funcfc. de' b�ócrà,tiz.à.; a. coopel'açao tradicional e11tre os dOIS
cão do C a cP i t aI dí;lS Em.prêsàs), paise's, os G6vêrno do Brasil e da Din,\'
FINAMJE (Fundo/., de Fitianciarnehto mardá concordàram em que seja con'

. para' AquisiçãO' ,de MáqUinas e ;Equ:' cedido um empréstimo para desenvoj·
N'l"wl"tr,s). FTPF1VIÉ (prográma tle'.Fi- yimento no valor de 21 miÍhões de cO-

na.nciamento 8 .nA(111ena -e Média Em� 'roa§ diI,1amarquêsas, destinadas· a aqUl'
prêsa) e FUNACRI ,entre outros" Ct"" sic30 do qens de capital e serviços eS'

Íhendo as melhores,in'pressÕes ra"á:::t 1"'",,;..,'s, O Acôrdo de Empréstimos fiT.
execllcão 00 :w0Qrépna- }:Íe colabr:raci1o �.. ,.1" 'atrB,,·�s :lo lvr�nistérjo elo Plane'
ê'!� sl1b"jdiár'3 do BIRD. Em Pôrto r i2�enio 'c,bj"tiV'3 p""oC:::,lr""Pfl"e desen'
p,Jpr:;rn f' S211hor Luzni toro;'u, Gonlv'c'i- �"lver os Q�t0,res j \:.rl� ,,,1'''',: ,ÚS dn açucal,
"H"ri" do" "8t';di". "nlanos e anl;caçõ�s

.

np',ca. lT"'(o'lillCl" aSYi'Ícnlc'S e htícínio>
do B3I'CO Re!:'tion',l de besenvc,lv!m�n- ,.os benefídios, do 2léôrdo atiDq;irão, o IRio
to (ln 1i'xtrpr;o-Sllf. e que cóilt'rib{'lirá Gr?llde' do S'11 e os demh'ls \:EstadoS
�c,,"é\. -1'111'11'1>5, convên�os 'com,a' I:F.C. 'men;hro� do' B;;mco, Regional, uma vel

Esta, organização ,mi enJa:Ciona1'," forxuhc1a quP êsLe o'Tganismo dé 1;11',",1"11 vnl vime[\'
exclllsiV"'l1!f"ntf' 1)Or, haíses, acidnistas 'tó. já ,es'tudou. planifí,cQU e;'úqancioll'�j,
ik, BTPD., f:-47. ;mnré;{imo. 'l�tnçam�nt0 ,�;l,lfY>A!" emptêsél.s ,claqueles' :setores ln·

11e ações dá assistªl1cia técnicji e! a,,�r�- du.striais.

fjnanças J,á 'Gob:ta 'I,npós'to Predial
{

-/

'\

,

A '\Secretaria' de Finaflcas da pt8-
I e

feitura está tornando público a' quem
. ' \ a

\

d "dlnteressar poss que" no eco:crer e

agôsto será efetualda a cobran.ça do 3.

(terceiro) trÍlnes' re do ImpôstÜi pré-
'diaI. Outrossim, está solicitando, aos st:'-"�

nhores contribui;qtes, p'or portadqr�s c.e

quitações, d� iserição do referiQ.o Im-

Pôsto, o ccmparecimento à Secão de
- , J

Cadastro, a fim de tra' ar, Ide seus inte ..

resses.

HEDE' DE ESG,oTOS '

-

,

'Eis que o projeto "Esgotos '.:_ Plú- '"

viais." do uroP1.·an'1a "Saneamento",� en

c"''t8dn ..,,,,1; Plano. de Desenvolvimento
M\mici�al Vnha .nt-pvisto para êste ano
1>111' ;:J,créscimo de-,2.500 m-etros lineares
Il�l 1tê,1e dE' esS(ôtos pQuvi.ais e, no en.t;.'m..

�1
fi

rep�tidoras.
,

s� ,a 'medida for adotada també!n
��os, retransmissões dOI sul do estado �

cc�pital\ catarinense sofrerá ás canse,
quências da: 1:1edida. tendo em, vista qU�
a' unicà' estaçao. aqui captada é a TV.PI
ratini: ,

,

'

-/ : E pr�vável que as retranslnissôra�
�o 'c8,na1' C1,11CO

.

de, Porto . Alegre qUe
permite ao ilol'iânollol"t3no ass.stir alll
rro�'san}as' da TV-PiTafni, se-iam fecha,
'das. ca�o não estej::nn,.".teguhr'iz3;_::Ias ,

�útodzaHas à funcionar pelo CONTEi.
A 'lnforr--ação foi prestel.;l": pelo coron�i
Danilo �laes, presidente do consalhr, eo,

tadual de tpl?-crmmnlc�('õBS. Ar:t'r'o'"
l;'cn 8" :-:; "CONTFL, <opn<io' "ar ngcdas ;s
'cidades de, Joinville, Itajaí, Jar,aguá do
Sol e Brtísque:

Afi rmou depois o coronel Danl10
K1flPs. ql'D r:.t 1.'1 s abp sôbre se as rI.
transr-tssôras d� 8,,1 dr' -�+:?rl(l

r�gula:riz"Na::; r ""t�'··7"l.J-.- '"

:'",,;,,rnto.
I

l' .

I

'm"traLva às 2mprêsz,.s �ndustrais pr,v",
·�as., (j teCl1.co V13 tant.:, man eve

" .

-.;,
.. c� laà:J, d v _rS03 contatos 'CQ:::11

\ � ,h�'<l s,': �<��3..t ,,11. ...LO 3l o da
l
]€Q( j.

�<-<.t Las ..1.l1QÚStl�.ias L- V_Sltou al��lB11uS
',;mp:ê_as gauch"s. Após os necessários
�studos pela i.F.C, c' BRDE deverá sr! }.

O intErn:E:d,ário para a, canalização e

r(éurSQ3 ',: a ngiã o abrangida pe1ós E"

tai;lós" _dó par_aná,. Sar_lo.ta Ca al�.na e Rio
C:i:ande do Sul.

.,

, OBJETIVOS DO FUNDEPRO-

,

.1

PARQUES;

to, em ap'enàs 6 mêses nossa adminis'
tração construiu no'vas rédes nüm 'lllÜn'

" tante de 3.500 metros, ultrapassanldo e)1\
.

1 quilômetros, nê3te p,equeno período,

b Ir' . talB'Ob�'as de em e eZ�mE1;lto. e lllS

cáo, de narques vêm sé. const!itujndO
" ;;-uma d�s 'maiores real�zacões da pie'

, d, 11bo'feitura de Florianópólis, cujo empe ),
cel'+ameute terá reflexos :no desel1VO
,�imento' da CaDitalKe de seu florescente
tu'rismo .. Anos

-

a cOl1creÜ�a('ão de, par'

0110' Tnhni:il Dona Tilinh? e" reforma to'
..,' ti'
tal (l:=! Pr2c8 Getúlio yar?-,3.s, o Exe�U'05
vo da 'Cidade está dotando o� ba1r\,g
de Saco dos 'Limões e NOSS3 Senha

adEÍ Fâtir.na de mais Idois parques para
a1eSI'ta (111,' �"L'n1':'Jrl1!"
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