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SAO PAULO, 24 (OE) -

o ex-Presidente .Iãnio Qua
dros recusou-se a apoiar a·
candidatura Carlos',Lacer
da à Presldêncía da Repú
blíca. Informado em minú
cias clo encontro que o go-
\,e1'11<:1(1or da Guanabara
manteve com o Prefeito

Faria ,Úll1a o sr. Jãnio Qua
dros .'30 manteve íntransí
gente '�a recusa de aceitar
o, encontro com o governa
dor Caj'los Lacerda, pois "na

da tem. que conversar com
o mesmo, seeundo decla
rou. IH�se quo não pode

apoiar Lacerda ,por dois
motivos: l° por est.ir cem

seus direitos polttícos cas

sados -- 2° porque sua pre
fcrêrrcia e de seus amigos
c5fiCilmente se encaminha
ria pr.ra o Sr. Carlos Lacer
da.

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

Jâni'o rerusou-se
-----�----'�-_._- .-r--:---

V'A C 11 N' A S A B I N

1.

PARA O OE�TE.

,
'

Com a efkl"nt(' eolahoracão da Força Aérea Brasileira, que e�ehlou o i "'U1Sp'fH:tl", a
Seoretaria (lI, Saúde e A;si�tê'lIdf1. Soéiai, )-f';nde,l\ lZ();(}{)(J vacinas !-:nhin. "ara jmu
nizar igll.al número d'e crianeas dq '.'1��tI' ('a1!1d��én1'ie (Lages, Joaçaba ('. Clmllücõ. -

.hem como urunícípíos viztnbos]. ,\.!"Ite' l'i:\(l, II 'momento cm que f'l':I. efe�uad,,' (I em
barque das vacinas notando-se a J>1'(�H'rWa ou f!T. Armando )\.;:,s,is, �1'('r{'f;id1J da.
'Saútlt:; Tt'l1tnte C6�'on�J A,-rl:1.�Ó'r' :lp·,�:(, �"'f� tI." �:'!l:�I:�h(),_ cODlàm�1IH�;:, l:!-l ()#s�tkt>"'Jnemo (!e Si!,1'>1: :\é�l (V>J.'hll"�·,l·,.11 r,,,,, I' fl:�, ,fi!'!' �}yt\ �itt�J1.:;�u ,b�!liip':1f��'1l,.1'.

i; M.�. '" - l' "'\ '

� ,'. r
,. r; l"I.'Ull} ;n<ltt.'l'nl'l-"l""fatlt1r.- {1em'tcrij'UO '(�(' 'ft;'n�i'na:n{)" '1" t'ftlUpOllentf':ã t1a d"�lI u(;'ltO t •

.'

f.!·allSllodp. rflmaÍlda'd:a pelo próprio Teil. CeI. ',Jól'ge José de (;al'niUm.

, '

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

Sepultada onteDl o ex-prefei-
to P R"E S;14,E-,S M a I A

SAO PAUL�, 27 tOE)
-

clanttt do .:]0 Jiix\)l'Gito Gal. to Pl'í�st85 Mala. I'rea'é<;iido
Pre',,'tes' .MóI'" i'uilL'\Uri :Kruei .0"0' 'prefeito {J�los el�;'I'�6 :;das '-autQtida-a prefeito . '" '" ,

.

-
.. ,-

Faria Li.JW1,·',alé:m de altas' eles c dentre as qüafs;,o, Go-b a i x o ti' à sepultura' no - .
.

de' Sa-o P·"ulo. autorida.des. eX-1Jrcl'éito pau- vernadol' Adhemar ·d'é ]3ar-eemi'tério _,_
, '

lista' faleceu (,!1l, .consequên- ros, l're.feito :fúria/Lira.'1;�Desde 'que a população to- ,
.

.

cia de I)e.rti11az mol.estia, ComaDdl;u1te do 11° Exél'ci·l.nou conhecimento da mor-

.a1'JÓS ficar vários. dias inter- to: o C'ürtfljo fúnebre' cli.ri.te do senhor Prestes �vlaia
, nado no HüsIJital Samarita- gíll·�e ao CemitériO São

as 7 hotas e 30 minutos 'de
no. O co...-l)O do ex-prefeito Paulo, c'Hde VáTi.OS orado-

· ontem, teui dado as maiq:. .,

ficou exposto 11'1 Bibli.ütéca res e;,alt'1l'am as obras do
< res demonstrações de C'm·

Muni.cipaL de anele S:..Ull es- homem público, desaparooi-· nho àquele que foi por 011- ,
.

, . ta.. manhã lJUra a Câmara elo. O corpo do, 31'. Prestesze anos
'

prefeita· de. São
MuniCipal" onele lhe foram . Maia; foi conduzido por.Paulo. Na� entidades tôdas
tributadas ho.l11enagens. um cano do Corpo dedesde as Casas Legislativas

às, 'C6'rtes de' .fustiçaj lias

Organizacões Civlcas .

ou

l)rofissionais, 3S autoridac
eles e O povó. em geral tem
d!'\do as maiores demonstra
(�Õe5 de quánto -o senhor·
Prestes Maia éra querido
pelo povo da capital e do
país. O corpo do senhor
Prestes Maia baixol1 a se

pultura as 10 horas 110 ço-.
mit.él'io São pr'1l10. Q fére
tro saiu da bibliotéca l11U-'
nicipal, onde nas últimas
horas. inte1'll1inavel fila de
cidadãos levllnl' tributos de

· sua ultima homenagem ao

· falecido.

SÃO PAULO, 27 (OE)
Em cál'ro do Corpo de
Bombeiros que transitou
pelas ruas da capitàl -pau-.
lista foi levado p:n;J;' Ó c€-'

ll1itério Sãq PauiQ e �epu1·
tado por volta das 11 horas
o corpo do ex-prefcitó Pres
tes Maia. Ao enterro esti-
veram presentes o com9.n-

---------�- -------•

Arraes
•

RIO. 27· (OE) -:- O E?t-go-
vemador Miguel Arrais. es�
tá intimado

SAO PAULO, 27 (OE)
Milhares de .paulistanos pos
'.tactos 30 longo da rua da

Consolação, deram seu úIc
timo ade{ls_ .ao ex-prefei-

.pomlHõiros, seguido do Car
·de.':),]

.

de São' Pulllo' D. Ague-
10 Rossi. Cornpal'cceu tam
bém 'as cerimônias fú�e
Dres, o ex-presidente Já,nio
ela Silva Quadros.

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

"0 ESTADO'� EM BRASIUA
nH�-\SlLIA � O MiIlls�1-0. J;alÍte

ela Justiça, iJl', MiltO-1l Cal.l
1)OS, f�z chegar ao conhe·
cimento do GOVt;l:no, [pi!'
quülque.r emenda conllci't.l

danaI, visando q, i.ru;tít :1'
e ampliar O' capítulos dd.s

elegibilidades e dias inele

gibilidades,
.

Cllcolltrará 'ié
riu:> dificuldades ein sua

tramitação 110 Congresso,
porque atingirá a situuç:io
pcssoàl de muitos pal'la
mentares. Esta .' cOlltilU�;�o
do MiniStro da Justiºn., é o'
resultado de uma série :le
consultas por de levac).as a

eabo em· var108 escalQ.�s
politicos do Congresso, 't'u-

a últÍll'1[\

X'x x

.' .

o

Delgado
encontrado
espanh�la"

����:,nif1�:,����tttf fí��iYib�i'�
Lo ,DC}tuao' e de Sllfl f;pcrc-

t<iria. '!J:-,),;i]p;rr, :'I!'ajal'í
CalTlpos os (·6·c!�5v�rf_)s v'n ..

cc,,; l'Hclo5 n:�, fror,j f'i rn de
. ' �

PortUl!A.J ;�Dm
.

(J J';sj)anll�l.
A. {J�oí'mn�'f!.o e ('.f' fonte
di;;,nu dr,' r'r ;dito. Enquan,
to )é'PO flS Plllorldacl.cs ain·

E' mesmo de
cadáver

pela polí�,ii�.

.' '.' " "i :i'-\
.o« i./" �

, .�"f);:t'A'H�-n'- :�-1i�'a". �,'
.

,["(,J'íeia" e;::>pcrnhlta' cO:ItiUuu
an.àl í sando noj{:.<· i :np:t(�ssõe.�
digitl1is. para t!pterrninar se

um dOR trüs C'L>.cl{J.'\"C'r('s en·
'j>i

r�ont racl.os :prux!.mo a aI,
.

(l�'in c,�p;mJ1()hi.· de Vila Nue
va (lo Trc;:sn[l, � G'jCl'USPÓW
"em

,-

ao

.

cliri:.:::on[<: lb oijtibi-'\-<, �

_.;__� -4.;":__�" .,Io_....._"".":__� • _

rj.a })l�H:-.H(:'i.l'a. t'ÓrH1,\1
tru.dG: no 'l�Hii}:o
\)c'r,1n de �1T11 l�i}�.
,l'vIhD.Rm. :..17 �OI;-;)�,.l Sãu

paTl'f'(!.r
('rllJLuc](,
hipótese

ruo - tk.lrá .lnir!l'rogD,do
d011!ro (l.e instantes ,,o

Qund,r:l Geaeral cI.:l ['O'l',';'1

elo Exúrci.to, o Tnwnlc-Co ..

'1'011(;1 Cardeck Leme.. ',�
.acu;.;ado de, atlvldadüs su',

versi.vas.

d.u Dopaf'. J - rI(, jicnCi1cerOlJ1 ;lC' C;{·dle.fc
c!n Cl!JOSj(}',? port ugu05,'� Il

"WI <;Ot'r'i�f;arj() o') c{uI:, cor·

lUCV!ü t\�-;.(�;c1"ln.l, clf: 9br(_�:)
('0.; t r:l fi. -'j Sl:('as. nrgOl1 (j l��

RIO _. ii. IrcnLe iria qUf� s
se encontrriva no sul \) �

,pais, ihvadiu lnesperada- -,
n1.ente hoje, a C:!',Hmab:L!" o,. ,OOUS.iOllanéio chuvas, e [14

carretando aquecia da t,em� •
peratl1ra. A mmmJa

Guanabara 1),0 dia ele ,jc
foi ele 21 gráus, o que já

'(
.I

significa frio pam o can;)� .'
•
$

RIO O submarino fi
"Bahia", o mais moderno �
(ln Armac,le, Brasileira, con

cinua rea1iza.ndo exerçícios
:fota da bg,rra. Partiç:ipam
elo exercício, 15 ofIciais do

Forte Copacabana,

ca.

RIO - O Ministro Eduar

do Gomes l'ecebeú irel:a tó
"rio sÔh,.., n. ''' ...... lllnento do

'CNA'E-620. prlméiro f'

te brab'iieiro.' O CNAE-62.0,

SAN DOMINGOS, 27 (OE)
,,- A situação- é ainda con

fusa na 'Bcpúbhca Domíni
capa, embora tenha ocor

rido nas últiinas horas
uma trégua: na luta que dei
xou pelo menos saldo de 20
mortos e mais ele ,600 feri
elos. Informações' não C011-

Iírmadas, indicam que o

Palácio governamental está
com uma parte em poder
dos .rebeldes s e' outra 'em
poder elos legalistas. Ou
tras informações. dão con

ta de que o Presidente cTa
Junta .cl�

-

Govêrno sr, Do-'

nald Rais Cabral, não esta
ria' asilado numa embai
xada conforme se noticiou,
mas teria se incorporado
às fôrças leais. Enquanto
isso, dois barcos norte-ame
rtcanos prc'1a,rf.t111�SB para
e ,'aCWl-r os cídadãos . dos
F,$tB,dos Unidcs residentes
no Canrtal dominicana. Enl_
washlugton, tuncíonárlos
dtnlomáticos admitiram que
ocorre nU1Wl trégua na 'lu
ta em' São Domingos, mas

a situação .aínda é confu
sa.

SAN DOMINGOS, 27 (OE)

_. Ainda: e couíusa a situa
cão na Repüblica,' Domini,
('una, A Radi8 de San Do,

mingos 0111 D,ode;: dos rebcl
dr«; fei' húib '11111 tnólo DO

-

yn-'{> 1.1'i;·::,:il�1(, :'i�.; !tS rJ.l�c.;
"'8 'li.ií�: )J�:)�) li1';WÍ1:nentn ro-.

volúcionarin_ ",

'Enqua�tD io:;to, em Wa-

"hilJgton eil'('U10S cliplolllá,
ticos aC!'(>dita1n que tenha

surgido uma trégua na lu-

ta na República Dorninicn
na. O Departamento de Es"
Iado por' sua Yf'6, nnuuciou
que V8.i l'Oli.I"11" todos os

seus funcionarios da 111}í1.
Também recomenda n t().
dos os norte-amcrteauos rc

sidentes que façam o' ines-
.rno.

WASHlNGTON, '27 (Oji�)

Diplomatas' classl í'ica
rarn a situação na Repúbli-

"eH Dominicana corno 0('\11<
fusa .8 qU8 ,1'150 apresenta
segurança alguma para as

embaixadas ali sediadas,
enquanto funcionários <:111lC

rícanos informaram que
belonaves dos EE.UU., in-
ciusive um porta aviões
P'!!(��.,.,L1."?.!-'1··(";.e em águas ín-

1':)J'()xirnas
Re11úblic:n f)omini(·una.
rn l'l( il·�).l" 0q rjrJDdüo!'; ,i\J1W

Ticalirl�, \ �(' i::;to �";'(\ t'rrn:tr

necessário. Um ('f"Íci.n' ç:J

'Forc:á Aérea Domíníõana
1;01'.�Oll cem �(!\1' fi vtão t)�l

Base Norte-smoricanu (.'.ó
Pôrto B.\f'f), onde sotíoítou
asilo político,

llIhant em' V,ie.na
VIENA, 27 (OI::) O S:-

crctárro Grral dai .tr'-!TJ- U

q'h)'�l I'hi""GlJ n, I {"",-' "-oA..'.� � �_ 4; "";:" j, t, t. �,

lu
'

t, 1','0, '

R Iím c(e p,fi,'';j,''
a COJ1f ..:-;--i-- ..... ·_ -�.... l:o.n� ..
c)� /\c1mi;,islmeõ'o c· dI" ('."
õrdcnação das Naç-õeli Uni

. elas. I\S di8eussoc" scrüo a

POt'Í:HS fcchadfls c c!rYC1..i.)
durar 3 dias.

,PSD VEt�CE Ef� PERNAMBUCO- ".- - - -- - -. - - -. - - - �

,RECIFE, 27 (OE) -,O

lla.hi. t's';J(iv el.e ('Uiumid._J,'lf.: pus cncüntradlJs, A pOlícia
j)lIU]iCiJ. no no-:dç,stc., Es- esúi reuJizundo investiga-
,:;ial'I'c::u eon t uç:o. ([UO <;,ões }.Jal'U identificar os cor,
chil \'O.S têm caiel·o pos; r� notícia da 1110rt{�, de
l"�!1L-.s·� lCPV,.s (D.'il�ela l'C- Deig?do ta111bém foi confir-
,;:ho. ,)':'Ill _co'1.tudo caus u: mada peja Prente Portugue,

,

('[1 \1:n: (p,ete, ,:;'1 ele Lj1Jei:tur;ão
-���--�-�� -�------�---����-�--���

D H· .1'
.

niáis l'ál}ít1o do flue f;f' Vo(lcl'ia slrpor, sCÍ','ulrmos roh:hü _j ocumento . blOn(O Ilue 110:" afim.> iI t'\'úlLH;ão .dos demais ]lO\'OS dt>-mo('rái.í.,
cos, atl'uYês ue .rC'l'ormlls anuladoras dos cl,tra\'cs 1).11>'

�\S !.'xig'(out'ias. ·;.111potiias pelo rJ?scll\'olümeuto de tes opostus ii nossa marcha ]lal'� a. i'l'ente e para o alto, _!O(Jo�, Ui ;;dUIT!i de aU"idu(le' à, politica g,:rn.'l'na111ental, na ii1cniHi.cacão dos ideais e propósitos sõbl'c ([ue a:_;;:
QUI.' �,(' H1aJliinlltl, ilH'Ú!'iàn�lmellh:, em t'st:ig1ú d.q :tl,'ão sentam li" l)�;'ses da gnnúleza, dos outros P01'ÔS infensu:-. •
;nab uu. nH.'.liüs l'otineira. ll.cierminou,' cm c;m",e r,;iê' ,c.' II ,ws n::;i,.l1cs llc I'õn;a c (le o]Jressã,o,

. em; tlc:[e",a .mesmo •da últillla gULT<.I, nô�'o estilo de adI1l1nj:;;;tnJ.:;ão. pJI' (!a (li!�l)klallc humana,
..hem de se SUptTarClll dü':ic'ulllallcs em a\·u!tanl.PII'lo, (' de· Entretanto, "l'a:lc salicntar, a orlcntação. rtl'oJ'll1llllu· fi'

St� t'omeutarcln (.� alargarem, cnn'sitlcrà\-clmentc, ent'.!" t'a fui mücl:Ílmda l:m �10sso Estado, peJa auoçüv dt, 110' •f;'ias 'Pl'Ol,1utoms, tanto nluis reclamad.<ls· f{Uanto maior H\SJ efjd�l1ks e generali.zadas norrpas direcionai", dt''\(lt
,II lTcsciolCllto ficmog'l'áfíeo, que em,wssat1o no go\'ê.l'llo o SI'. "Celsu Hanl()!'. Partiu·

E:"Un'J'lws. cdd(;ntell1cnie. del11a",j.ado tempu à mar· do do prin"ipio de tlUe não seda fJúSf"1-'C! alc'an't;m' UH)
gf'1H ti.; mod.IIWI·1to t.l('S'�Il\'o]vil}1Putisla. 110.r fÔl'<;:a, ta]- ritmo lH:cll.'nulo tk lJl'ogl'e;,;so, sel11 o ("sim1n �ht(·,,,l}tl, .if.n:7., r1e 11111- consernml..ismo (',01])01.)hta. ('II .pm· tlel'icií:'u,) ('1) e !'wJt>thu 1)(' totlOS Os ràtores e elt'lncutos di6jHmi-

, (:ia rlll�d()I1l!J tll: tU11 apul'('],ho Cll1l1'-'i'J'<Hiu, sem eapar..ida- yris.. tÍl.':'de lo_!.!'o meteu lllãos à tarefa. pU'!,!! fixar, 111lús. _.. Ih' "('nLjyrl, UlI, HiJI�la, JWl' uUJa -coll:-;tante 'i.ntrOH·rsllo, um rOlr:il'(I planil'icado, com llrOlitl.l�nejas nni!'f.IJ'llw:" {: :liFI '.lb;;;:ll!'I�el:üonx tll' hUj'ix01�Ü'S, !gpitii:tlOI'U, fIe yisão das harm<3nicas elH S!1l\ clltl'OSa;;elll, objeij"undo rea!i",I1''''• real.iualJes externas. a se afÍl'mà1ei'r!.,. l'àpidamellte evo- (:ues slII:l'l'c'f:ndelÜ\'S PI1l SI:US ('j'dtos 'e subordinadas 'I): _
• I.uid.as em a\'alH�US dc vrogn'sso. �I�,�a ação cUida. 11,l'ática :' _s�'gura<d.c UÍ1l� 11�(ll'u:�(1,o si�. ,
• -Essa, sjtu�çio, SCI1� dúYiüa. allriu pOJ'tas, !lei'" cm' nUJeadQ (kl1tw

\
das ]JosslbJllllades econoHH('o-ll.I1anc\':!,·

� Llobredmcnto:pcJa confinação de mmimentos desclll' ras disponiyei:-J. •
_ bal'a�adOlTS du atorda Iluuse permaucnte, a influi?ucias De. t,al maneit'a se llositiyOU Il h.itfl,

_

(11lI: _dil'i;Il1W� f
� erosivas, temizmeutc di:rigida:.., 1lO ",t'utldo lIa penetra; !1utofllatwo. CI.'1110 rrsuJ�al�te de uma (·on:.!l1;.;lwno ,I,' l""�

•'" (:â{1 e tJomi.u1.o de cxótieo im.pcri<lili'''luo, cm j,\'utlltira de ('ursos c· trabalhos fl·a113tl('oS. cm..' o dt'�"llv!JJTjmf'lltfl "
• t'Ãtil1l,:i1o do. l'cgilllC por .nós lUal1ÜUO c, consagrado COllJO -"if: efetivou {'lU ('�eal;J <l'iC('ndelltt>, rn"ij:.]r�"f!t.. t':"J�J"" a::, •
• eUlHjuisla ch-.i.lizadora c cristã,

-

"
. funte,; ue rÍ!I1I('7a " t1)11a" as á1'eH,,," d�' ai..iyi.h.Hk ul'o!lnti.-

',_1Itfi' :\ dl'clIllsíància mesUl,U d(� -preclolllinânc.ia das I'Ü)'- H\. com ors jH'C\-i:'ios resultados Cl)mV�"1�·;\llo·rr!5.· dn "
• l1uxJas COJ1st'lTudoras .• em ·todos os· Ii�S aS.lWf!t.O� t' im- ('ol1sirnc;iio de uma Ilosição' das mais yulorosas 110S (lua' , .

", v1kaçijes, {'um eamdel'ísti.o:as til.' .vn'üiea imtliC'nán:1, lia" (lros ']0 pais. 'l1lip n�ri,a. de '·�I,�{�ar 'l:amÍlIllOs fli.'ds ;lO trfmsitú dr\H ol't'lll"i, :\ão lllinud.lHPnl1)';l al.luí' túda a inieuSfl. ohra ncali'(.l!' ,• Yl!,s 'T't(}:l!}do;�ál'iws ,_'X t rt:.1.ll1stas, «Iolao dl'l1wntos IIe da,. de l';'�,I,!J rt.'nJ11.1H:dda pdos Qbser\'ado!'es ol.. críticos •
, l"'('llagas:ão das UiWt!'Í)llIS escravi:uulu!'a,5 ('a"Ill�f!a�;I_as de mab e:;:ig,."j(",; I' lJWÚO'i l!treHú,s a pa:rciali8Ulos politi., _I.Ie!nO'.'ra.ta!;. im.mdalldo o m:mtllle:iltc americ�",.!o {,Ia� des" ,·os ou llerS')!!l!Jista:s, Tudo obedeceu a clarhiden!c 301-

'"

, gl'l!�W'; dU1> ··.!'o\'(.s {'rjentl�j:s esc!'ayh:"'do�, ,,') "')l'lllatin)i 11 lWN�ejtos lega;i:;; ,li.m-nos, a lUllJl!s un:- _iuo .- O representaJ.l�e. 3Ias, ]wr(lm: aen'tli!3mos em De!!s e 1';) tlJriall"w, t.m.,fvj�,:, ('0'11 a fjrm.e:nr, fIas ('(lisas d.':fh.!Itha:;, ._,------.---- -_..
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BRASíLIA - Entregal'ào
suas crl;ldenciais' 110 dià de

·

hoje ao preSidente· Casteio
Br�nco o; 1l6vos e.mbaixa.·

dotes elo' Chile e� do 'Méxiéo,,

senhores' Hectar Cõrl'éa 'e
Vicente Sanchéz "'aabito.

· .

.x X Xl (
, •

-segundo' fonte da Aeroná"l-

DRAStLIA, '-:-" A..fim d� afi-
-

ticti, foi lançado da Base

sinal' com o gQvêrno mI- de Barreira do Inferno, COJtl

nelro , um cOl1vel1,Ío' �Óbl'e . 'pleno êxito.
ab'l.�tecill1ento '�hegou a

Belo ';ÚOl'iZOl�té o superin,
tendente da SUNAB, _senhor
Guilherme .BQrghoff.

PSD vence as eleições em'
yários 1l1U11icípios do h1�A.
rior tendo conseguido cL1-'

co ,prefeituras até n 1)1:)-

me.nta. Em segundo lugar I

est.á a UDN seguida de ')<'

t.O polo P'T'B,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Brasil
tin .'$ .es u' ara possi
de Operaç80 no

WASItINGTON, ORBE-
PRESS - A Agência dos
Estados Unidos para o De
senvolvimento Internacío
nal (USAIP) anunciou que
a firma norte-americana

)contedmentos Sociais

�I W"-<--L-.c-

es

OSVALDO MELO
�

ar negócio em Israel, após
'tlm recente levantamento
de investimento ernpreen
dido Ipor intermédio da ..
USAID.
As operações em Israel

terão uma capítalízacáo to
tal de 1 bilhão a 1,5 :bilhs,Q
de dólares, 70 por cento
dos quais serão financia
dos pela Brink's e o restan
,te, por investidores ísrae-.
lenses.

'

res no Brasil.
Dísse a USAD que o cus

to 'do estudo da "vlablhda
de" de fornecer carros

blindados e serviços (te

proteção similares no Bra
sil foi calculado em 23.544
dólares. Como acontece e'YI

todos os levantamentos ,j"
investimentos. a U::'AID na

gará a metade das desp'e
sas, se a firma norte-ame
ricana decidir não' Investir,
A Brink's pretende h-dei·

que mantém um servico c18

carros blindados para' a

entrega de pagamentos ::

opera, equipamento eletrô-":
nico de alarma para ban

cos, estudar a possibilidade
de prestar serviços sírmle.-

OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. VAI DAR 'CADEIA
Assim entende o deputado Eurico Teixeira, que apre
sentou projeto de lei à Câmara, pedindo, prisão para as

mtslheres Jque fazem ostentação . de luxo com o fim
de impressionar o "XA" do Ira:n: que vem ao Brasil
ver as coisas de perto.

'

Relalmente, a ostentação de uma riquesa nestes

"tempos biscudos" ,é até um insulto ao povo, que lut.•
de manhã à noite correndo por todos os lados a prn
cura de preços mais baratos, principalmente para ali

mentação e vestuário.
O deputado entretanto 'não foi justo, pois, há mui

tos marmanjos que gastaram e por certo gastarão com

pomposas demonstrações 'de ríquesas masculinas para

Inovarem !ao '�XA", que isso' de míséria em nosso pais
é intriga das oposições.

A lei deve pois, estender-se aos dois sexos.

Para um: só não é justo.
PASSEIOS NOVOS ou APENAS REMENDOS? - O

serviço de novos passeios ,principaJtnenle' nos pontos
centrais da cidade, não são aqueles que todos (lese-'
javam ver.

O qu.e· acontece e vem depor conttia.' os ' foros ile
uma cidade asseiada e que quer l.\ .eusto 'renovar-se é
exatamente uma série de remendos;os mais gríteseos e

mal feitos, com tijoleiras de todas as cores e feitios, pa
ra tapar as buraqueiras,

. -"

Nunca .se faz um serviço.�Íl'eito e bem feito nesta
terra. I .

. -' ,....
'

A má ,,�n,tade de muitos' proprietários," que' se a,-

cJ1a� em, plenas condições de fazer 1,Im' serviçc-Iímpo r. ..

não, o f_azem, está transíurmando em uma eoíeha de 're

talhos, velha .e d'osbotada os-passeios de n'o�a Capital.
E o tempo que leva os cascalhos e pedaços .de ma

terial sôbre os meios fios e mesmo sôbre os passeios en

travando o trânsito de pedestres?
A fiscalhacão da Prefeitura deve impedi'r esses

senõt!s prejUdiciais ao progresso. da nossa terra.

Estamos sendo Informa
dos que no próximo sábado
um grupo do "Society vai se

reunir no "American Bar"

do Querência Palace, para
um jantar.

Vai ser inaugurado .do

mês de maio, o novo "Bar"

do Lux Hotel. Um coquitel
recepcionará o mundo ele

gante, para o acontecimen·
to.

"Brinks, .Incorporated' ,

Convite à "ORBE-PRESS"
Orbe-Press - Rio, - F,)!, está tomando medidas pa

convidada pelo govôrno 1'8
.

ra garantir as eleições ,qUE:
volucíonárío bolívia"o:i

� possivelmente se reallza
Sra. Leonor Guedes, Dird0 rão aindá êste ano.

'

tora da organízacão OIUH:i Assim, o povo. libertado
PRESS, para, visitar aque-.; ela tirania de Paz' EstensÇl-
.le país, integrando uma Cu ro. aguarda com anslosída
mítíva : de representantes de o desenrolar dos acon

da imprensa, rádio e tele tecírnentos. 'Porém uma
..
coi

visão; cujo objetivo é �,)- sa é certa, René Barrientes
lher informações que sír- facilitou o diálogo com 'IS

varri 'de. esclarecimento à o correntes políticas e isto
pinião ' pública internacional constitui um ponto a seu
sôbre os últimos: aconteci- .

favor, parâ restabelecer' ri
mentos p'olíÜCQS que suce ,regime democrático no

deram na nação írrnã, ,) país: Tôdas. essas" observa
culminaram' com a deposl- eões serão vistas pela, CG

ção de 'Paz Estensoro. ,

'

mitíva e .narrada com abso
Com a subida "do Gene-. luta fidelidade e, 'que' ,;e

ral René Barrientos ao no- rão objeto .
de div€'rsa� 1 e

der, está se processando "t;'l' portagens, pela Ag-ência .le
Bolvvía um verdadeiro mo N tici ORBE PRES1 o ucias -

7
S.

vímento reformista
.

tanto A comitiva é chefiada pe
no aspecto militar como 1;') la represent'ante do goú�r

. lítico , social e principal,. no boliviano Sra, Aurorfl
mente econômico, Aguirre de Delgadillo q'10

.

Segundo informacões o''', retorna ao seu país dep')i,
ciais o General Barrientu<; de 13 anos de exUo.

ps nossoS agradecbnentos
ao casal Elpidio Mach3do

(Angela), pela particip�ão
do contrato de casamento

de sua filha, Martlia, coro' a
advogado Luiz Fernati;lo
Teixeira'.

RIO: Do General e senho

ra Gentil Barbat.o. recebe

mos convite para no próxi
mo dia 8, as 17, horas, na

Igreja São José, assistirmos

a cerimônia do 'casamento
de sua filha Nina Rosa,. com

o senhor Edmundo· n,igona-
to ..

CARTA DA ALEMANHA
lista, que na Alemanha se

çhama Partido Social-Demo

crata, Há quem diga, que a

candidatura de Wi1ly Brandt
estaria prejudícanoo o seu

próprio' partido, uma vêz

.o ,Presidente _ Heinrich que. desde 1961,
.

o Prefeito
Luebke determinou o dia is de Berlim teria perdido par:

de. setembro -de 1965 para te do resneito e da admira
as eieícões f�cleraii'; para re-: cão -da opinião pública. De

novar- ? Parlamp,nto federal, 'fàto .os instituto� de pes
de Bonn, Posto que o "Con-

. quiza .

da opinião pública,
selho Fe�l@rai'! 'ruuna �spé'cíe' çom "a mesma regutarídade,
de Senado-)"': �onfolJ.·me 'a" Que' observam a ligeira pre
Constituição de 1949, não ferência tio povo para com

é eleito diretamente, com- o Partido Socialista, estão

:r:>0ndo-se de' repr6sentantes verificando que, entre Bran

dos, Estados da Federacão, dt, êste como político "mais

nomeados pel�s go�êr�r;s, querido,r, supera, longe: o

As eleicões para o Parlamen seu contendor.
'

to Fedér::tl são mais impor- n partido Sociqlista é a

tantes, dependendo delas a m')lhor .organização part.idá-
futura �politicà da Repúl)li- ria' da Alemanha. pcnetran-
cu, dO prOfundamente nos meios

Desde H)4'9, <l União Cl:iS- intelecfmlis. nas universida-
tà-De'''Ge!,p,tn e '1 'UnIão Cris des e .na pequena burguesia.
tã·Sacial (esta da Baviera) Tem seguida o novo progra-
cori,,<:,�uira111, ('uatro vêzes. ma de '195,8 com tôd'l.s as

vencer r:s e1eicões federais, conseqüências, Baseado. nas

?t�· pnr maioria absoluta, chances reáis, par�,. em 19

em 57. Desde' 49, o Partido de' s!3tembro de 1965, sup-e·
Socialista encontra·se na rar numéi'icamente' o eleito
oposição, enquanto O Parti- rado dós partidos Clristão
do Liberal-Democrata parti- denicicrát'as.
.cipàva de d�versos govêrnos
de coalizão, eom os cris-

',:tãóscdemocr'l ta s.

O povo elege em setembro

"

'
seus representantes

Professor Hermann
M. Georggen Participou, do jantar nos.

salões do ·Querência Pala·

ce, homenagem ao Coronel

Pinto da Luz,' Presidente do

Instituto do Pinho, o senhor

Dadinho Canziani Prefeito

dá cidade
\
de Itajaí.

:!: ,': ,':

Falando no Rio, já estão

de regresso da cidade Ma-

ravilhosa, onde festejaram
"Bodas de 'Prata", o Secre

tido da Saúde e senhora

dr. Arm�ndo Valério de As·

siso Também a nossa ex-Miss

Santa' oatartna, Olg.;:!.. Mussi,
no pr6xbno sábado, as 17

. haras,. estará no altar môr

da Igreja Matriz de Itajaí,'

para su;:!.._'ben9ão ,nupcial
com o senhor José Diehich.

A r:ecepGão aos convidados
das famílias _

Mussi 'e Die

trích, será nos salões da

Sociedade4 Guarany.

Regata do: Perfume: Nu-

. ma' promoção do .Olube Ve

leiros da Ilha, Drogaria e

Farmácia. Catarinense e He

lena Rubinstein, realizar-se

á, no próximo dia 30 a Re

gata do Perfume,

, \

Agra�edmento e Missa de 7. Dia
'Otto Garcia e filhos, Laudelino Francisco Xa'\'hm

e famíli.a comovidos agl·a.decem a todos quantos
O!! confortaram pelo falecimento de sua espôSI,a, m'àt',
filha c irmã HILDA XAVIER GARCIA envianrlo trlr

gramas, flôres e compal'ecendo às cerimôni:l� ele' seu ��

pllI�a'JIl�noo. oCOl'ri::o' dia 23 dQ ""'-r('nte,

9utrossim, convidam TI�",'! <�; (' :lCssoas . de suas

relaçoes para :a.ssistirem a. miss;t de 70. Dia, que ma n

dam eelcbrar em illten<;ãõ 'à sua, alma, no' próximo dla

30, (sexta- fl'ira), às 7,15 horas, na Capela do COlégio
CatarineQse,. à rua Estêves .Júnior.

:

Desde jâ" agredecem a todos 'os qu� eomIlarece1'e;n
a êste ato de fé criStã.

Acabo de saber, que a Di·

retoria do Clube ,

.

Doze ge
Agôsto, contratou' uma �a
,bulosa orquestra da Capitar
paulista, para o 'tradiciõl1a1
"Baile Oficial das Debutan·

..

tes", a, se rl"aUzar em a,gôs·
to;

Em: sua bonita resipêl1cia,
na ,noite de domingó, oca·

, sal Fulvio Luiz Vieirà (Ma
ria Leonida), recebeu con-.

vidados.

o Partido Liberal-Demo
crata '(com 66 deput,l1dos,
contra 41 em '1957), tem
dôis objetiv;Os eleitorais,: l.o

:,an,te.r("bQ�\u e���.n.��"!q,:;Ó..',�:;::
põ'il " ���
mite a, en,trsda:!-'(l,á PatIa
mento- de' p,'utidos que con

segnem- pelO menos 5°0 dos

votos, iO) 'Evitar a maioria
absoluta, de um dos' dois

grandes partidos, o que po

derá . significar o fim do

Partida Liberal-Democrata.
Êste nf\o duvida, de que

m8,nterá a suo, percentagem
,de eleitorl1do e está empe

nhado em apresentar um

novo estilo de campanha
partidária, percorrendo os

�eus chef8s as grandes cida

des da Alemanha, para em

mesas redondas deb,ater os

problemasa nacionais e res

ponder à perguntas e _críti-

Foràm vistos num almo

ço :no restaurante "Chafariz,

os discutidos "Rào.ialistas":

�'tun.
es sev,e.-:0, .�vI<J,�ro A-

. rin . e EmlllO Cerno
,

'-\*�"'�'
.. ,\ '

: ,. �
.' .

, ",11.: "'fi ;
,

." t

• �: .flh�allte' d� 'd�PPC!'- \ �Ú�iV:1J que' i:� J�'�.,�,\à . -;J� 'J(í��Dt���;���t� ,p:cr;l���_�t;ib� ,

d' E' b
. '. ,�,� '�" I�'''' ;, .&!;' balancaJ conOlllS 'in-

a
.

YG-se o 111 alxa ar .di liv,a' convtdad s o
y <f�QJ� ."t J"'. . F:, '1,.. -"í

- .l..
;; _.' ,

'
'

" �
.. �"'êlu •. ma mfluenc1a polltica,

BO,hvra Dl'. Walter 0,,1;,,·,1(',
.

vêrno revolucioná,rio boli ; -'

11 t 'o·
Q
." ",� .

.

-

que nao e espe 10 exa o a

mroga, ladeado pelos ior viana, 1 't d I t' t
, . '.

. seu e e1 ora o re a lvamen e

nahstas mtegrantes da . ,; ,

-

N t 1 "Bundespe.queno. o a ua -

tag", ,os t.rês�partidos são

assim' representados:' CDU!
dsu 243 deputl1dos; SPD

19Õ; FDP 66. Quais as pers

pectivas dos três para se

tembro?

Com muita satis�ação fui
.

informado d� -Êue a Firma

"iH�ena RUb*". ·,rolta-.

rá nos últimó
r'. ,.' ;$�!l1a�o.

para uma grande; promoçao
de beleíla ,gm,possa ,cidade.

Plibli idade tOfo lP ano, Pagan�o . uma, .• nagatet,i1,
voeê COll gue cclm. d'lend!Írios �'folh\Dbas,- Schéliga.

Li�id05 Cromos' -' l\fa,ravilhosas est\lmp�s. magnífi-
co Mostruário.

. -

I. RAMOS LTDA, -' Cx. Postal, 467 - :FPOLIS
Atendemos todó o Estado de Sta. Catarina Logo mais est::-.r5.:l via

,lando pela "Vasp" conl eles·
tino "ao R�o de Janeiro, 'os

casais dr. Antônio', Grillo

(Vera), dr. Norberto Brand

(Eliana).
arece que, há deséspero,

no comércio ,da J;Ua Felipe
Schniidt. Informam os co·

merciantes, que hã. grande
varitagem ,nos preç?S.

\
.

,
.

, . .

�

w' )' •

", I.

-
�
�.

\
) , ,.

-' "�,: .

. '1, ' ....

: ,

A União Cristã-Democrata
e a União Cristã.-Social

, '

(com 243 deputados contra

270 'em 57), pretendem repe

tir as façap...has ariteriore'S,

coordenando suas atividq

. p.es eleitorais para o único

'objetivo: a conquista dO po
-

der pela quinta 'Vêz. E�pe
ram os dois partidos, que o

eleitorado continue contabi

lizando a reconstrução eco

nômica I da: Alem'lnha de,
após-guerta, no ativ:q dos

partidos ,cristão-democra
tas. Com o Professor Er-'
hard na enefia do govêrno
de coalizão, os partidOS dis

])oe:n pa\a seus objetivos
do "pai do milagre alemão",
o "homem .dn el�qrnto", que
irradia j)l'estigio � já. pelo
seu físico rJF''n-e<;tar.confian
ca. bom-senso, inteligencia,

• tudo. isto, misturado com

. traços psicológiCOS bem po,

pulares e cativantes.
No entanto as últimas pes

qlüzas de opinião_ nos últi

'1110S mêses não m''lm fnvo
n-i..vcis aos p-::rHrl"<:.; (lri.�t.fi()-

Como em sociedade tudo

se sabe, já se comenta

dl1 possibilidade de uma ex

posição de pintura,' traoa

lhos do competente dr. ar

lar:ido Ferreira de Mello.

-'

Foi jantando: no r�stau·
rante . do . Querência Palace,

aue vbnos na--últbna segun·

da, feira, o peput!l.dO é e se

nhora 'Pedro Colin (Mari·
lú).caso ..

Berha�ete Marill Piazza,

em sua residência recebeu

convidados para 'comemo,

rar seu aniversário.

'��.
-

_.
,

, ,

o Partido goza de certas

simp,atias dos' círculos da

direita. Entretanto,. a: fisio

non'lia d<t própria ..organiza
ção anre<\entá os traços de

um néo�lilJerf.Hsmo bem mo

del:no, corri" fortes in�lina-

1"""'-"", para -os problemas
sociais.
Surgirão com certeza, ou-

tros partidos, como, por

exemplo, o NDP (Partido
Nacionál Democrata), ,que

se está constituinrj') lJon1'o

de crist,qlisação eln (lir3ita e

dos nacional·socüüista· so

breviventes, Até agora, en

tretanto, chance nenhuma

existe para êsse partido.
Os entendidos não ne-·

p.:am que a posição dos par.
tidos cristão-democratas, 'em
19 de setembro de 1965, se.
rá a mais düícil possivel.
Há um desgaste natural,
consequênc.'6 de dezesseis
anos de guvêrno. Há tam

bém as f,llIbas na politica
exterior, a aproximação do

partido socialista às Igre
jas.
Firmaram os três partiÇlos

um convênio, segundo o

qual a luta eleitoral come

çará apenas seis \ semana::::
antes d�Pleito. Será dura

esta refrega, apresentando
o prOblema todayia um as·

pecto consolador: qualquer,
que seja '0 partido que ven·

cer aquelas eleições, será,
com a certeza, um partido
democrata. Pois é _e&te, o
grande resultado da politi-
ca .alemã; desde 1949� o for·

tálecime,nto da- demecradà,
renuncia completa' e de�isí�

e ' .�,
va a qualquer sistema, totâ-'
litário;,

. . .

São
Aldo

ViajOU hoje, para
, PaUlo, o senhor dr.

Luz;

"'·,Não

fazer

Fórmtca Num grupo do. jovem
"Society", er<t �.D��ntada à
belíssbna reC'8Wf'í () na resi
dência do ex-Prefeito e se

nhora Osvaldo' Machado,

quandO foi festejado os' 15

anos 'de Rosél,. .Maria Steiner.

compre antessem

levantamerito de preços.um

, Maria Júlia Moura da.' Silo

va, a jovem poetisa es

tá divulgando seus. lindos

poemas' neste jornal.----------.........----------

***

SALAs DE FóRl\lICA. '

SIM." SEJA QUAL' FOR O SEU SIGNO, O MOMENTO

� PROPíCIO PARA COMPRAR'
democrat,og,
taln que 8 0'-''':'';'-1'""1 '--nf'-�enta

geul dns Hind.e""is8�". surgi
dos nessas pesquiz8s, final
mente dará val1tagens O'

CDU/CSU.I
O Partido Socialista, tra·

dicional p.<1rtido dos 30%
conseguiU em 1961, com O

seu novo programa d� Go

desberg, um avanço be�
grande, com 190- deputados
contra 169 em 57. Consagra
do assim o programa de
GOdesberg, pelO eleitorado,
o P,artldo desde então se

aproximav� em ação e pro
gràma' ao majoritário, de
sistindo do socialismo· e
mesmo' do nome de Carlos
Marx, pata' ganhar a confi

ança $ burguesia alemã.
Wil1y Brandt, Prefeito de
Berlim, ex' capital do Reich,
CicIade fronteira dentro dil.
Alemanha oomunista, cida
de. heróica, post'o avartç_ado
tl{i,'f; mundo ocidental;' conti�
nll;l o. C(lnqidato a CJ;lef1a do

.
.

�);n,Q.. 'j;l�� P�_rtj.d� S9ck·

MAIS, .. CUIDADO. FAÇA ANTES lJ lVI LEVANTAMENTO

\,\;�,
,

•
DE PH.ÊÇOS 'E EXAMINE A QUALIDADE DAS PEÇAS

QUE LHE SÃO OFERECIDAS,
A

MES'
\

PROGRAMA DO
"

EM MÓVEIS UMO VOCÊ PODE ADQUIRIR CONJUN-

,

TOS CQl\1PLETuS, DE FÓRMICA DE AL'l'A QUjr..IDADE,
DIA 30 - SOIRE'E COM

15 PAOAI\1ENTOS DE 26.000 OU À VISTA POREl\..f·
.

,

DA ORQUESTRA.1_'_ !:ESENTAÇÃO320,000.

, RESERVA DE MESA NA SECRETARIAESCO-VOCÊSlí.0 12 MDDELOS, DIFERENTES PARA

LHER.

Participação
'. GUI�ÍlERME S�VA E SENHORA'

.

POLYDORO
.

ER�AIN DE' SAO THIAGO E- SENHORA

t�m 'o prazer de partiCipar �os pat�tes', e 'anligos� o

contrato' de. casamento de' seus filhos.
,R6SEMARY E POLYDORÓ

.

de Úl65

MÓVEIS CIMO
,r' __

.,
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Normalmente, verífíca-so.

o saldo nega tívo com �L

área .

do esterlino, i; umsão necessárlos.. e a' maior
. , , . saldo positivo com a .áreaparte das matérias primas

d
.

j' r I
'.

requerídas por suas índús-: '.

o ester

tos. no ba anço de

t '. tAn� de ser Importa- 'p�gamen os. As reservasrIas e "
- d bi

.

d
. ;.

'ptincipaÍme"-' e ouro e cam iais conver-as e pagas,. . .
..
'.. -.

d tídt· " '. t' -s, d' srveis, que sao· e 1 as pf'-e, com. a· exporuaçao , "". '.' =::
d· ut f t' ''"

d
.' la Conta de 0,'mpensacao;pro u os manu a ura os e, ' A' .., • ".

•

com' suas receitas l'ÍqUid"';, de Câmbios e eonstltuem

prorienientes de'" 'c�pitais as reservas centrais da z\)-

investidos n estrangeír i�,
na do 'esterlino, elevavam-o ,

se a 949,000.000 de Iíbrás,
lia fim de' 1963. A Gr5:-

Economista
- Abraham Benemond

Grã' Bretanha corresponde do das exportações ínvisí
a 10% do volume total veis - quer dizer, as re

do comércio internacional. ceitas Iíquídas de lucros, e

AlIém disso, a Grã-Breta- a juros e· dividendos pro
nha constitui o major .mer- veníentes de investimentcs
cada do mundo de produ- no .estrangeiro e a receita
tos alimentares e agríco- líquida ,dos tiransporte.
las. marttímos, seguros e nu-
Há mais de 10p anos que. merosos serviços financei-

o valor de suas -""importa- ros, sendo a maior parte
ções excede o valor de suas do excedente investida no

exportações; mas. na maíc- estrangeiro. No entanto,
ria dêsses anos, o saldo em '1963., tanto as, exnort.a
negativo foi mais do que ções esmo as' ímportaçõss
coberto pelo ,produt.o Iíquí-

totalizaram 4,820.000,000 de
, libras (um aumento dê 8%
em relacão a 1962, e as

importações. subiram a '"

4.820,000.000 'ele libras.· En-
. tre 1958 e ·1963, o volume
das exportações 'experimen
tau um. aumento de 20%,
� as .ímportações de ·27%.
:Um. fato que vem contri
buir ,para .a formação dos

saldos negativos no balan
ço de pagamentos da Grã
Bretanha, reside na ques ..

tão de/ que o país relatí
varnente a agricultura pro
duz apenas metade dos ali
mentos .necessáríos a sua

,subsistência. Suas reservas
naturais são escassas, ,�2

excetuarmos o carvão, mi

nério de ferro de baixo
teor, 'certas madeiras, cor->.

"'tavegacão, turismo e uma

grande variedade .de ser
.

viços' comerciais e finan
ceiros.
A queda da libra esterli

na provocaria "reação em
cadeia" das '0'L\tras moedas,
'que sofreriam com a de
preciação do esterlino, vis-
to 'como 40'70 do
internacional se

ainda na base .da
glesa.

comércio
aretuam
libra in-.

OBRE PRE.SS - No qua
drimestre de 1964 a Ingla
terra esteve submetida R

uma série de dificuldades
que levou o esterlino a uma

crise aguda sobretudo pelo
déficit crescente e elevarüs

. simo da balança comercial
e do balanço de pagámen
tos no primeiro. semestre
do ano passado.
O comércio' externo da

tumes e peles e' materí.ns'
de. construção. A outra' ms-

.

tade 'dos alimentos que Jbl�

·

.Bretanha conta com uma

segunda línha de .reser

vas: as 'somas superíorcs
a 500.000.000 de libras que

;
. ela tem' direito 'á levantar
do Fúndo Monetário, �nter
nacio,nal. A fim de ,melho
rar a sitEação camb�al, d3

.

Grã-Bretanlla. o chancel.�r
do Tesouto britânico do
Çlntigo govêrno - conser�
vador - já havia solicitaclJ
ao' Fundo Monetá,rio Int2':-

Missa de 7. dla - Convite .•
Clodoaldo Amaral e Família, convidam aos paren

tes e amigai' para a missa de 70. dia que mandam cele-:
brar em Intenção à alma de seu inesquecível pa.í, José A'
rnaral; às 18 horas;' na' Igreja da Prainha. Anteclpada-,
mente agradecê li qurm comparecer a este ato": de fé"
cristã.

sem entrada
sem juros' 'c

.pelo preçQ,�e tabela

.< ..
, •• ' �' ,

,e
POR MÊS

.

" . .'. '. �: ..
,

. :r� ':':;
�

._ \.'
:
:�
.•.'f.;.1<',. ��:. .,.; ....

PELO FUNDO' COOPERATIVO

nacional a renovação :10
crédito de 1 bilhão de dó
lares que expirara a 17 de,
agôsto ele 1964 conrírmarto
logo depois por ee tratar
de crédito efetivo. mas v.J

somente de' aj nela evcntu» 1

staud hy).
Como em geral aconte

ce às economias condícl»
nadas ao desequilíbrio 1\0

balanço de pagamento, in
ternamente repercute sô
bre os preços promoven-te
uma decalagem ..

entre' .>

índíces e a taxa cambial
cujos efeitos incide no vo

lume da distrtbuícãovtn
renda . nacional.
:iJhi nos grandes problc

mas é'ronômicos 'da Gr' -

-Bretariha, eorri� de outr '_,

países, tem sido a tendên
ela parft··as receitas. cm

dir-h=lro, .aumentarern Pl,.J,'.';
r""jrlamente que a pro I 1-

ção

Entre 1950 e ',1�63, os pre
I' ,

ços .de varejo registrar •. ,1
um aumento de 64010, ';fl

quanto que às rendas pe i

soais, em conjunto,' S(11)1-
ram de 130%. Entre as mo

dielas adotad:is pelo' GLj
vêl'no, no sentido ele ;_l j
minar o movimento gradmd
de inflação conta-se a cna

ção de uma Comissão N,,
citmr 1 de Renela

'

destin 1 '

M'arav,ilhas da Técnica
-

e ,da Cu!tura, ",'>

(Continuação')' tendo à frente· os seus res·

,
III pectivo& ,governadores. Que

/ impressionant,e é a parada
,

' As caminhonetas aqui são daqui, e 'que desfile de car

'" 'espetac\Ílare15 'e:' túdo. _impa: ros e de' fant'3.sias lindas,
'la, -tlltilub tipo." Dirigimo· principalIrierite

�

do Texas!
, ilOS diretànlente .do Hotel Passá.mQs o dia 20, todo en

..Stt�tg0i·e, i1� E.,. Street, 25, volvidos'�nesjjas festiVidades.
·

onde- passálhós sete • dias Dia 21 éomeçoú de verdade
," mára:vilho�s e bastl.Ínte mo o nosso. progl:amà organiza-
""vime'nt::ufos. I'E' �úm. hótel do em,Wa\>hington:
muito. agradável e bastante A entidad� qUB programou
con! rtável. tudo é um espetáculo, e

.

" l'lgtÕ!'l�n"b!;sáes--\ tudo" fem'l'sãido' 'tão bem;-�
tadia foi e),::celente e pude- muito acim.'3. daqúilo que
mos ap�oveitar muito. Os esper�vamos, dando·nos até
dois primeiros dias foram oportunidade de gastar me

livres, podendO cada qU'1I' nos, poiS prevíamos gastar
fazer o .que quizesse. Já no nos EE. UU. 2.400 dólares,

De ordem· do Sr. Di.retor, convoco os senhores ['_:-dia 18, pela man.lJã, saimos e agora já temos certeza de
ciados deste Institutp, para �, Assembléia Geral Ordin(ao comércio, para uma vi· que nã,o chegará nem a ..

.

. V· .

t
.

M
'

.� realizar-se-á na séde do Insti,tuto, a. rua', 1C:._or eH'sita às lojàs' daqui e com· 2.000 dólares.
.

.

< ", •

.
.

n.e 34 nesta Canital no dh 22 de maj,o,ptpl'lmç.. em'.: :cnl'a ,'d,e fJlm,es, indo por. lin·· . NossO program� em Was- ,."
'" '-. . .

, ']!I
•

. meira convocação às 15,30 horas co�, a ,,�'naibl'1q,: .dos�'.daS':Tuás, cobertas de neve. líliúi?;eton fo). ,organizadops-. . . \., ,... 'cfmr'e�em segundo convocac:ãi:J às 16 hora's: com'qu:-l,
'. N,.�t'es .,d.ois primeiros d.i"ls 10 Cónselho' de. Serviço ao ""'"

númeT0 afim de deliher81' sôbre a segllinteapehás soubemos alguns de Est.udànte, É,strang.. eirO ' �F,_o· " '

' ,
, , .

C
.

ORDEM no DIAtalhes da cidade, com suas remg Stuctent: Service owe ."
.

,ruas I!irgas, seus prédios cil). O órgão principal qUe 1. -,- Relatório da Di!'etoriu.
,.2. - AS.\>'Ulltos diversos de interesseI

com a'rquitetura grega, ro-. organizOU nossa visita aos

d 3. Eleição da nova Diretoria.mnna, sustentados por cc· EE. UU, e que co,�_an a �s Florlan6poliq, 20' de quril de 1965lassais pilastras, colunas) 'órgãos de, ."'ada . cidade, fOi ,

..

'
.

'N ." c' 1"
'(

F. C. �"ilA ZKl', ,,(,(,1'e anocom seus jardins cobertos o United States, �ation'1l
de neve, tôdas as árvOres Student Association; ao qual
despidas, apresentando' um pâgáinos a importância' de
aspecto típico da paisagem 1.200 dólares. E� �m espetl'tr
americana. Percorremos, ctiló de "organ�ação� poiS
t�mbém, todo o capitóÚO' tudo funciona btim�mel!te,
por fora, nêstes dois di'Ôl,s, e n� hora exata,'

"

uma vez que o nosso hntel Dia 21 .em W.ashington, pe
ficava ao lado do canitó1io. la manhã, 10.00 A.M., fize-
Que deslúmbrante é ficar mOs uma visita à Schol of
diante do capitólio, tendo Enginaring George Washi.ng·
em frente aquela reta fantás ton� Vníversity,

.

onde tive
tioa, com todos os monu· mos onortunidade de visi
mentos alinhados - o w.>ls, tar tõda a instalacão, labo·
l1ington Monument, o Lin· ratórios e demais dependên·
coln Memorial!... das. Os alunos, ;:lU. pagam
Dia 20 tivemos, também, 1.200 dólares anuais e têm

o dia Hvre, pois foi feriado um ambiente universitário
mas cóm uma característi- comnleto. Almocámos na

ca oue foi ótima para nós: prónria "cafeteria" da Uni·

,pudémos .assistir o dill to versidade. achando a comi·
do a posse do presidp.nte da e'Kr.elent.e e bastll.nte faro

Lindon, .Johnson. O progril· ta. O estudante ameri�l'Ino
ma começou cedo:'As sete tem tudo o que de melhor
da noite fomos para o capi existe.

.

tálio. com as mas já· supp-r· Logo anós o almôco, a

lotadas de público, todos 1,45. tive""os outro encaPe'

encapotados devido ao frio, tl'O forrnidÁ.vel e bem pro·

em cima da neve, a grande , gramfldo' no 'Rllreau of In:
quantichde de carros da Te ternati.onal Education. onde

portagem, de carros P!l.ra assistimos 3 conferências
transmissão por televisão, n'i.n;n,l'Is sôhre tôda a' cons
com, grande -ammtida.de de tituicão da edur.l'I�ão ameri·
cil.maras fotográficas, num Cllmt. desde a infitnci�. !'It.� o

panorama que impressio- tfirmino.' da vida estud"lntil.
nau. Foi 11TT1.a esnficie de mesa

Di::mte do cllpitólio a· redonda. onde v:hi.�s opio

guardámos � p�SS2e:em do nInAS dI'> enl1r.!'InOres nl1de·

pr�sident� e sua comitiva,
.
ram ser dflhs>Hn.<lS. ':Ç'l'>rtlOS

parl} "o ato da' posse. Ter:qli· anrAsentl'lno. t.�mhp'YI, bas·
nada a. posse, fomos CAmi· tantA ;.n;s� no Bl'<lsil.
nhando, em dired\o à Cllsa Di>=!??· 11m!! spvt!>. f"ira,
Br,ljnca, onde se iniciou pel1'1 ml>nMí 1n no A'1\tT tive
uma formidável parada. em mns 1ITm\ ;,;c;:if;!1 ao. 'R"l'MU
hn_'''''I'It!em ao '!')residente. of �tl>nti""dc;. n9' (;n"np.cti�

· PUdemOS assistir muito 'Cl1t ,A,vp,nl1fl. hl1st""te . inte-
bpm a T>Rrarla. de nm:l ar· rpC::1"<I':'te, DnrJUi. T\s,.tf\..... tõ·
n1libHnCflnn "':'''''1;0::1 B he;"a

..4"<: "" I'J'rml'ls d,�, flhon,ni- ..
,.;.Pr>i>J1" "n0 ,,�p.S{lq p, +-n�';l;�·!l'F1�·

o..,·th�ndo .•.. ()pici�n.'L'!

'�(::j:,·':::.!�I�%�
ontmuà)

10% ENDIDOS,
NO . LANCAMENTO!

CONHECER
" ,

DO MOMENTO

AUTOMÓVEL

VENHA DEPRESSA

NEGÓCIO PARAo MELHOR

ADQUIRIR O SEU

INSCRIÇÕES E INFO�MAÇÕES SEM COMPROMISSO

I ME�ER I Ruo' Felipe Schmidt. 33
Fones: 3t�09 e 25-76

da a estudar com a Irnpa _'- ta ntes 'de aumentas,
clalidade os pedidos impnr- ceitas .

Usina de Açucar Iííucas S. A.
.,:1)11'1\.1,

Sãó convidados os sennores acionistas desta
ele para a Assembléia Ueml Extraordinária a realiza
em sua séde social, e S)c; João Batista, município de '

Jc::lo Batista, neste Estado, no dia 3, � trcs de maio de IS,
às [) horas a fim de delíberarêm .sóbre a seguinte ordem
do dia;

1 - Alteração elos estatutos sociais
:2 -, Assuntos de intorosse social
Silo Jofio Bat ístà. 2� elo abrít ele lDG:J.
ass:

l�dlla)'(lo Rrt'l1nan,t
\'all',rlo GOlllt'S

Crs!ll' ,laS1(,." ;O!llt's

24-4
NOTA:. nej)ulJl.ü",t!o por tu' .saído com íncorrccão. •

.1- �.__:._

M1UTAR' .

.

p'�OI' If' � A
.'", li..<.��bb+i

Pto_gr.õrJ1ã de CO'm�m.()rações
.

-li- 5 de maio próximo a nossa briosa Policia JHilitar (:0

meulo;'ar:i 130" arws ele .sua f1.ll1daçáo, para o a(�ontecimc;,
to o cOlnando' c1Ctqueí.Q ·('·'Tp:.;.�'3Gão estabeleceu o seguin r_
programa: Diu 20 elo cOTl'cn:,e terão ini('io as conipetiçi"i,
internas, (lue (;Ü�',\lirlar�io com o' 'program8 oficial e festi'
que será levado a efeito no dia 5 de maio no Quartol Gen
ral conformo segue ,'lbaixo:

DIA 5 DE 1\'IM.O DE 1965

Às 06,00 hrs. - Alvorada festiva, pela Banda c4l P.M.
" 03.00 "

- Hasteamento da Bf\l1deira
" 09,00 "

- Missa Campal. no Está.dio Renato T'warr
" 10,00 "

- Cerimônia de Entrega dos Espadins 8'

alunos do ].0 ano do C;urso de Formação
Oficiais e LeHúra dó Boletim Especial

- Cl1urr,'lscada às �utoridgdes e à tropa, (
.

recida pelo Comando Geral
- Retreta no Jardim Oliveira Belo, pela E

" 11,30

"

20.00 "

ela de lVILisir::'8, ,da P .lVI.
Ainda na semana CJue antecede o dia 5 cl.e m'üo ser�.

proferidas palestras nas diversas emissôras da Capital, !
oficiais· da Corpor.'1ção,. em horários.. que ser1ío oportw,
mente anunciado's,

"�hlsfilufõ- ae-éú1�:Jra Germ-ânita
Assembléia Gere.1

CONVOCAÇÃO

do Instituto.

,

--......;�...,...- _._._---

Economia e Planejamento ltda
- c. r. e p. H-

Processos de financiamel;to, Projetos' Econômicos.
Planejamento Econômico. P0rícia's EconÕm!co·Firranceim
Procuradoria. Legislação Fiscal.

Horário: das 14,00 às 18,00 horas'
Rua Jer.onimo Coelho 325 - Conj. 108- - .Caixa Postal' �f,
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

PR01'T�/A Se-US
\ (
OLHOS;
\t� :, e.)
l use jculo� ,
,bem odap�ad�sj
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Os E'D4 SOCDrreraDl. em�, . ..

rªfse,s, atingidos/' Dor' Catástroles"I.-',,\.bb-l- r".0b,::>. - o Ur\� norte-amertcanas i�."lJor� a 39 'naçoes qu-, sofreram voreunento Inter:1a,C'i:.i-Pà1 . A ·c;jntrÜJjiçào·. t::Jt;�l C.d

v.JI'1:LO dU$ ES(.1dos trntdcs clonaram mais de' 20 mi- €2 caí.ástrores
.

dê maior do Gov.êrno dos EUA con- líIUA, tanto -púonca
.

·:Jmo

e :;;'8 agencias voiuntázlas Ihões de dólares em ajüd� .vulto 'durante o ano de .. tríbuíu, sob a forma
ç ,

• dei privada, para socorrer ·pa!.··
.;_."- . ....:........-----..:..--.!.....-.�� .. 1964. bens e +servíços . adquírídos ses -vítírnas"

. de catástrofes

Cantares, da. Senecíude Unl total de 7.922.345 pes 1108 EUA, com 4:098.�75 'dÓ ,.·em 1964, atingiu um. tot,ü ,
, soas foram vítímas .destes . lares para as operações de ·.de 2.0.110.iHl dólarca.

Arnaldo 8,•. Thiago desastres, em que perderam socorro no exterior; além Por região' , as (lonas aíu •
a vida 11.<128.· disso, .

embaixadores norte- dadas for�rri a. Africa :011;
Estes dados ·repr�sents.m amerfcanos empregaram ze vêze-s); a Europa ,('lu�,s·

,os prtmeíros -resultadcs do 209.039 dólares. de rundos VêÚ,SI, 'R Amérlca: Latlna
plano de consolidação da locais da USAlo' nessas .(,-

".
(Ul vêzesr, a ·.América La- •

'assistência pública e pri- perações. Doações feitas}. ((,i: tina (Ui vêses) , o Oriente •
vada dos EUA a países e3- 'retamCl1te pela USAI!) d.e

.

Próximo ,e O Sul. da Aro!3. "

trangeíros em çasos de e:l- excedentes .agÍ'icolas, n9s' \20 vêzes) e o Extremo 0- •
clientes, terremotos e 0\1- iGnr.os do Programa ÀIl'-. rtente (}..l. vêzes) ,tras emergências, ;A.nteri,or mentes para' li Paz atingl�' Muitos 'países �qra!I1 aivo

•
mente, tal ajuda, era nres- ramo lUl20J3QO

-

d61àrf's.. duranre o período de S1,1-"
tada serri coordenação e Além d�so

.

'

contribU)ç,9é�.·: er>�sh 0$
." desastres O Pa- • \

era organízàçào à. medida voluntárias do mesmo Pl;O-':: .�a::ná. por exemplo, neces- •'. }'. ",

que. surgiam as necessíca- grama, através de age - �:!.l:�m de ajuda «m casos dç
<leso �ias prívaeas. alca.nçár,ún j"[·ê·1dio. eíclone e epíde- ,
Em 1964, a Agência para L'l6e.7:<3 dólares.

.

. "'.:fI·. A, Il}di.a. sofreu duas l1li
o Desenvolvímeuto Interna 011tJ'8S "ontrilmiçü,?q -;L �1'''''é'P.f' enchentes e. l') "

donai do.Govém.} (iOf' :� 'ri'"� (":� <; l.1rivadlJ.s nbrt,;l-a- F'�n ��1 três, •
.

' ETTA (USAID) t0!110ll a ll1J 111r.l.'ical'a�� em j�ual .!) ,]';v" 'no i111'lC;:tard,!,! qnanto s. •ciativa de �stabelecel' pa:'a rlq n tingi:.-am 1.158 i�'3(: . (;(''7 ('OIV'" ''''f',c:;o '

.. dm: 'SO�O:-"OS,
êste fim uma política, COU l::ll.':"s. .

,
• '1 I'r'l: ";;i::JC a' e0Pt:'�ração d�� ,

junta com os D,epanal1,en Graças às facilidade" pf'O ')]":'.0 "'8 i���' �Al!'ll .d()s •
tos de Estado, Defesá p de' .porcionadas pejo Dep:tf,"'l', ".'�·,l·os prestados Pt:os ..•
Sàude Educaçãó � B(jm-Es ll;lento de Defe::;a, fOl'-9,Et:, C',1., r'; (l,. ;)(; naçô€;ls cooperaram"
tar.. Como result9.do, c::cda "Yiados suprimento,". "a �:_:l :TJ' OC'';3.SiV.J· cie catastr(l-'
um dêstes órgãos gC)vema- países e equipei) m�dic'8" ", r,� l'" ""h-p,;a-s 0:;':1 diver:ns ..
mentais ficou' apt�. 'J. en� medicamentós ac.s k'(�:')i\ "�rtP

..
,s :!c 1f,r::.-,ciu, . ',' :frentar emergêncir.s di) ma rnaj� 1l0cessitados. .,

neira mais rápida e
.

e ficicn
- --- - - . --_ .. _- .

o
• _ ...",-_._ •

te�s agéncias fedem;:; ,(01'- Partkipação - •
II

( -
•

'Alcides -
,Ponta 'Grossa •

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

.OJ�H REG"S: Reformrl Eleitoral e _

..

I I
'

Há Instantes cruéis na minha vida,
E:11 que sinto o torpor dos desenganos
II! urna âusí.i, enorme C;;11 mírrr desenvolvída
De saber do Uuiverso os ':;eus arcanos.

•

i\Js,::{ ÚW 1Je sobrepondo sempre os anos,
Corre o tCIP1JO e 'P1\)u:,eglJe 1L humana lida:

�

O':'!!L que faça. qualquer destes meus planos.
Com que possa a questào ser resolvida.

Deixemos ·que. transcorra o tempo e siga
Este munuQ, em que estamos, seu destino.

Ninguém nutra o ilusório desatino
De querer que o maldoso nuo U1s,ldiga.
Que sçj'a p01)ro o ricore a noEe dia
E esconda o solos' raios, que irradia., ,

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade"

ED�ITAl
De cOllformidde com o Con�promjsso desta':r·

mandado, e de co41i�são. do Irmão Provedor, Dcs. 0.)
menclo.clor João ·da Silva Medeiros Filho. te"!in P. h",':_

.
.

. , .

m de covidar aos pre�ados �rmãos e Irmàs, para, reves
tidos de suas insígnias, (baÚmdraus e fitas),' compare
cerem à millsa festiva em cornc).1loraçiio ti.1 Ver,a. C:'U'
a realizar-se na capela do Menino Deus, domil1go pró-
Ximo às a,30 hóras.

.

Consistório em Florianópo]s, 28 de ,abrll. de 19G;i,

ürion A. .Platt Mordomo do (;11,to.
30-4-65 ..

Çd�t,,�(\ riOS Partid.os
rlo OSili Regi;:;, para fazer'
parte (I.a ·c:om.\ssõe;s que � �a •
apre�iai: o. J:>rpjeto de. Re� •
rqrnm,. Ipl�itór.al e, Estat4�;) J'

'

"'dos Partidos, I
a· fim' de (lHe

a bancada '-dó' PSD. n8. O,à� ,
lllara. Faderal, possa apre-!IA
sentar ou,não emendas .to �

citad� projetq. .-
,

EDITAL'!
JUi�O ,DF. DIRÉITb'

.
6A �

\'ARA DOS ,F1EITOS, DA •
',&'I\ZENDA PÚBLICA E .\-,
ClDF.:NT�S DO TH.:�BAL1"':O

,Í1A C01�"I}.RCA, DE FLO,,: '.

RIANÓPC(LIS: 'l!;DlTAI�" DE ,.
GITAÇAG '. COM. O Pfi,ApO •
DE TRINTA (00) ·DIAS. "

.

'
. ;

.,.

O �uw� D�MO "

BASTOS SILVA".
Juiz 'de Direito e�a'
exe+c:í�io. �la var�,
dos Feitos da Fazen- .'
ela púb!i.cá.· ,e Aciden- II1II
tes ('o Traballlo . na ,
Comarca de Fll)t'ia�16 .'
polis. Capital do �_ JIIII

tado de Santa. CJ.ta- •
rina, na. for�mi, d'a,lei. etc.

•
FAZ SABER a t<;;doo que ti •.
p�es,:mte e&iti'J,l de citaç�o ,V1fm1J qu� por pàrr.e 'oe

ADALBÉRTO. c.�SO"
bro.silei:ro, casado, funêiO- •nário públic.) a.?C'iOen tado,

,

residente' à; rua Firmino"
J_oão Raffs, 13, _foi. I actue- ;
rtdo em Unla acuo ele Usu- .

capiáo um terr�l'.O sltuâdo �
ti. ,referida tU'a F'ü'lnl\vi'
João Raffs, n. 13, .nesta�·
CO,pital, ('.0111 a' Ú h1i� qúú-'IJ
c1.rada d': ee:n: (100) mc- •
troso' confr0I,1tan:)o ,.0 llor- •v� com. -tUGIU de' dJreito

fôr, ao sul cOln �i:)tn"1\J' dé ,
DonatQ .Tosé d�s Sar'tos. a •
lEs}e CO�T. tc�re:T\} !'L� ;::e- •
dr;) V. F?-!'.êé!r:J E' a Gehte JII

ellm à rui:' 'Fjr,;li�i\J, .J.oão'
Raffs. � Feita ;,;; justifica- ..
�'i1p da posse" fo}· a

.

me'gUla !II

julgada pi"c:ced,ente. por'
senténça. E: para. (Jue che- •'>1)[." ao conhecimento de
f cc1�'s, mundou expedtr o'
pres0nte edital, qu� serú.
publicado na fOrll'la d� lei.
� ftxat:n n0 lU.gRl" d 3 c'ns- ..
bm?c. Da '(' e· p�l�s�di: U<:ls-:- •
h. cjo;ille de Flnr:1M�?-; •.

Ps, a'os v!l1te " nov� a·las"
OQ més rle Í'nQ.:(�(). .b a!1o

"

(te mil no\'ecentns ,'E' .s':sseu- IIta e CÍ1�cn, ''IlI, (Er;iSOl1 rl?
1\1:0u1'à

..

F'err0), : Escrivão.'

'I, ll11bscre\'i

.

�
DALi"'O BAS'I'OS SILVA IIJ

.1 Jlliz de Direito, •
,

. .

.

',. ,en� eX�l'cicio _ ..',
.

.,; I .'.' ,

��!f�;,�Í��kr:.l:;.:i'Jk"u�"q;_� ../�/� ;;J(l', ;� �:.Nii 41'_;'-"__.• ''''•.•,- .,_:_,,__.'•.,.'__··_,et_J'"

te-amcl'knnas. Oscar Meira e seC1br::rn e
I
Hjlclei�:�'a ;:,do Amboi1.i

pesso�� de suas. relações
seus filpos

participani. co'; nilrp"tes e

contrato 'de cp.samento de
assim, á. operar juntHr:le�l�
te com 'organizações priva
das, . tais' como 'u C:\H.E. o

Servicó Mundinl de 19:'�
.las, �s· Serviços \]at/,.;[cos
de Ajuda, o .Auxilio Mnt!
dial Luterano, a Comissão
de Distribuição Conjunta

Eugênia Matia
Jolnville

e

10-4,-65

Americano-Judia, l' a Cruz
Ver.melha Norte-America

na.

Durante
a Agêrtc�a

Normalmente não. Vende (S..

cul��,,� sómente óculos-
,�... f.��'-·_}l .r��. -. .. .

. <a�;çç��� i (Ulestão da aspa",
l . ""'-;�'. . l.'" r

cialização. ,

A ÚUca Scussel só

,

,

"{andá'
óculos � pOItanto é, especialiZada
'(em. óculos). Entendeu?

Pois é

Quando precisar de óculos

ÓTICA

. \
propac;JUG O/Sc;pf()265

'prOc\1Ie uma ótiC<;I especializada
e eDi FlO�0ll6polis a .Ótica Scwr

, $81.

. Agora responda: Você, pro-.
curaria banailas em uma ótica?

I

Em caso positivo, aproveita-
mos" o ensêjo para .lembrar. que
a Ótica Scussel' 'não ven.de ba-

.
. .

Jianos� Vende óc.ulos. Só.
.

,

, ,

. ., '. -'
I

. -

. :
,

, "

.,

"

.,

I

.. '

t ,

-
'

1

narístas Prcfíssíonais

-."

uào COl'sBguem
.

compre'1-
. 'er o. rearldade da vida :1.

tual,

A SR!i.. 'Eulalia )Costil ."

sua filha" sra. Martha Co,

ta Rezende, mãe e irmã '.1'1

dentes de Relo Horlzon�2,
i�','cn,..tmP.J-se nesta C·,t

pita!.

-

CONTINUA o lnovimeu' J

tos, ear.õ]datc�

�anfa. Catart"lt. próximo
ti i-S. �_�C:7, d n rnD. i o va i. eO!D (:-"
morar o ,';'(;1] decírno

.

anr

'i!lCr(i�;río (�Ol11 um jantar,' H
,. Lira' T. C. Informou o� Pte-

, sidel1te _c :iornaUsta Ad.ão
.1-í.ii·anda que às listas", de
adesõe.•s serão �lj'locadas ,c�.�s

rádios e jO�l1a;s e que.. se
.

P8(lP.�á'J lürr'J1 f. ?a�:;�\ c.s
,'{'� 'r..l:S'3S ,smdwallzad01" .

o . j3 r.!2 t (1(1 r�ff1'·J.f_!,O s! .... -

;:J.1eato '.10"('.1"',1 "f,r:r 'patro"'
"8."'0' �l\)r al,�u:.'))] 01.1' '!i r

n·J.:8. 0f�-':'a,__" ':··0.c:,�O ;�Ja�s

,,,\ .L''''':'S Clube de Sà'l�
10. (;8.'9':;"",., pf/)xin'!)s' di>lq
1 e 2. est.ará reunIdo com

S�t·s assoc;ac\os
( -

Conv,"n\,::w (J('

')\1)\F 'DO AN,O -: PrOl11O

do .c!,:sta C·aJuna que·' já
�9,tá e!n' àti�ida.cies· na re

��ridá promoçãQ. Nove Je

1';Ia!o a d�ta da refer�da
hO�l',ríagem no '. Il}e.� 9rt.,.

,grama soc!al lio. . Hádio

Guarujá.
" •

- , � �

.

.'

\.'

COM VIAGEM marcáda

para' o };110 de jal1eiro.· ":'J
sr,;, sra. Almirante . Atpl'.eo
i Nice} Ifantas·Tor�t .l'.��_t

n:f 'Êsc�lã Na�Yl:l}�;$!�t��:'l
a.' cerirhôn1a, d,e Ii?1tt-e�a:' .:j�
p"parlim' do seu filho :M:lil"- .

cortpcerá ,na próxima q�a.-r
t;a-,!'eira. .'

,

..•<
....

,',"\.' .

AiNDA comenta-se o s�-
cesso dos "Periquitos �m
t>ésfÚé. que

.

marcata'u
unia" comentada 'fi bÉr,,,ih
exlJ:iicão : de �rte d'e pathls
de :rodas. Pelas hlfórnla:
côse' dos' qu� ass'stlram !'.)!

v,m' espetáculo que àrr�,�:, ti,
os âplaiJsos do publico· í'J,-j-
ri::l.11ópolitapo. Parabe!ls
aos promotores.

NÓ ORA das S0toptiillis
tas, que acont�ceu no L:

'ta 1'. C. com o desfile d':ls
fantasias do Baile Mun,i-
c',plll, as senhoras: ivon'�
C;.rt;:io Brasil, Mlúilda d�
·Souza, Rosa, Ivene Holter':'
mánn e Maria Maciel, 50-

llcitaram do Coiu'nista a<:-.
·

sir.at.uras do Jorn,al "��.�
d�.r Da Socieda�e". �Com�ll-.

·

ta.ram
. que a. ·npSsa socie

dadé merece um jornal ri.)
estilo do que estou 'fa
zjl'ldO porq1,le .8; poss.ª Ci
cikde, evoluiU: .. l�lUito.·

, ElÍ. , ..

agradeço ,aqi.Íel�s . amav2is
palavras das qlstintas, d8.�
nlas. Ó referido jornal,. fU�l
donará- cOIU

.

distribui<;:ão
· uirigiga gratuitam�nte. N.í.o
,h dúvida 'que o 'inceriti
'vo é'� tudo para se COllS�'::,

.

" guir ufi1 sticesso. Saba'«o
�.

t.pl"óxil11o maréa�á a ina!l-'
.

guracã� ofiCial �om U111'
.. :.. ��'oquitei 110, 'Querê��ia Pa�"

"

.1aée.

E POR FAJ..:lAR' em �VO-:

iuiu muito, rcalniente ,à
noSsa cidade' -está. se desen:'
volvendo em rítmQ acei 3-
ràfiQ. f�á muita, comra 'Cl"ié
tem .de passar por uma re

forma total. Certos costH ...

rnes pl'oyincianos' ainda do':,
Ij:lil1ai'il rhuita'. ge'l1te

.

qu�

•

1 ('� a S�1�r'ssi5o ôo

,30 R�mos.

Sr .

HOTE, ál', 10 hora.8 nu

no Ciné Siio José, sprá "

rD,lario o filme da Empr<:
sa Cine "Avé'nida 'Ltd·.\,
l111e 3n:rpsPlit.:'nú um ·doc:.l
me;'tiir'o'da Fpstn r<l n".

J:'''f:U;>:aàa; em" ca'l(i�,s do

B')]. '() Qr. P"lU"o Sa,,�nq'!,).,
hlt.el!r!l";h� da.' Íl1tel'ff1'11:'.
Ppr.(l�t.ra"s� . "''''sta Capí,t 1..1
cpm o r�f,;�i�o fill11�! que

f01 ''''fl+r()�ín8'''O '1')1>10 Ra��o
;10 ""��'a:do do 'RJO Grall'Ie
,ro Sul.

NA "ILHACi\P"" circr.·

,lou o ·casar Dr. Aderbal
(Irene) Rosa "Dona Irene

veio, d� Tubarão, partici
par do .·Chá das, Soropti-

.
.
HOEPEDE' do Oscar

c� Hotel o Dr.' N!lsó'" R'�'1_'
l�pr; proc�dente qe

" ·v\Jle:
�oin-

....
-',

-

ESTEVE' em �ão Paulo,
o

.
T)r Hal11;!ton Adrla!llJ..

ttatll""0.o rfl'! nelf"c'os -I"

sua firma Copacabana ]',{:)-
veis. . , .....

,,'

,.

O DR. J'Oão Bat!st-a Ro

nassls fE'rl'a) em gra.,des
preparathws nara a elp<!'an
te' recenf'RO de casamento
de slla fill\_a Vpra,· oue n·')

,

próximo sqbarlo sprq a 3e·
nhora Nicolau Apostolo.'

,
.

.

- O DEPUTADO Fer

nando viégas, 'com viagem
marcada para o Rio :;'9

Jahelj.i). "

I'
. �,�

ACEIT�NDO gentil con

vite dos Diã..rtof' Associados,
vou colaborar COlll' o Dh-
rio Qatarinense, assinando
a Coluna Sociai _" deu!) ..

'mirada' � REPORTAGEM
".sOCIAL. � '�stFéia' ,es-;a

marc.àda
.

pal'a' :'6 próximo
,

'sábaçio C0m, um "éoq"
Quereneia às 20 hs.

JOrrVILLE, q_uer ver

as,' fantasias' vencedoras co
Baile Munic�pai" de Fpo.!is.
65. A Casa O,</- �mizade-.das
familias dos �otaríanos· dE-
gue�a. Cidade, promoverá f1

cvénto,'que sérá dénorhi- ,

nado "Noite de Fantasia:;',"
. Qui:pze de maio, a data es

colhida.

,

- OFíCIOS se-rão envia
dos para as sociedades do

illte·rJQr. do Estado, para
:),S esco!has das Garotas

RaÇlar, de 1965, 'cuja festa
e:;tá marcada para , o diil,
dezoitó de sététllQro COj:1l o

Baile da· Prim;tvera.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exitos "ÕOS
ra

Veterinários ·�Bú
-

,

;(a3' a toçl1t" as �f<,rm3.na�
, I.

I w .

rc.f,ro: a,.t> e c.epartawent3.lS
.x.steni seeçó ':; de' doen

ças jnternas. j2 r írurgta e

outros. Igualmente s.,o mui

tos os gabinetes de nsío

terapêutica 'dotanos rle a

parelhos Roentgen Na mal
oría das fazendás coopera

ti�stas de, trab:t'ho agrrco
a e fazendas agrícolas do

..auos à 1'01:";1 '·u.;5:,} .:c en

i-rrnar as \<:�'Ç-ei"'lll2.rj(:� e

JIBpet"�St ri .s. .;) ti n'tlC')�'O
..iscende atualmcnie ,1 rnals
de 800. Muitas delas. cTis
põem de ·!En�C'as. Hlb'.lfató�
rios, ambuláncíás enrros

de deslnfet.wl·) etc )\Qlun
tos à enrermartas l'eglOnail?
i' departamentais i'Jr:1'n
criados 'l!toont6rb-; �12 se

ocupam d.J; analise das for
ragans, 'A ürn de prestar
uma assistência veterínáría
altamente qualitjcuda,' ane

Estado 1'orar.:l edifks.cÍr:s es

tabelecírnentos de parto
com secções de profílaxía,

dica a 3 mi:hücs de Q,'.

mais, enquanto g1)(' :)(}.OOO'
outros ;;2 subrnetem a um

tratamento em dispensá
rios. 9 tratamento é !r·s.
tu1to. ,8""C10 í.arnbérn gra-

.
' tuíta 1108 díspenaáríos sn<l

��Çloo
.� "'." .• 9. é um .dcs nri

melros p'líses 'mãe () Bs!a
.

t
.

I

ao ou 9' :;-"11 credites desn-
---- - -- - -----_,.......----

MAGNifiCA 'RESIDENCIA
Os órgãos -, veterínáríos

se ocupam também da higi
ene e da profilaxia dos ani
""ais 001'00 resulcado des
tes cuIdados" a mortalida
de desce!1cteu no curso d0
a"o uassario em 2"% em

com""'''a�iío com 19A3 _ e a

mortalidade nos bezerros

venere-se. Acabamento esmerado,' oonstruçãn recen

t�, ótima localização em bairro Tesideneia.l.· Contém 3
l quartos, 2 banheiros, 2 sal8,$, garagem, ampla cozinha;
'lavanderia com :a..rdim de inverno e dependências jp
'emprE'gada. Tratar com o sr. Sidney a 'Rua' Fernàndo
1v!acha�o, 6, 1. andar.

I,

EB
\

-

... "
. .'

••_•••••••••••••••••••••••••• eee.�e�a&�
.,.

,

",,'

: • "o�ma m"l�..obtl (Um 6Ó ç;arpintélro) ê
• .�, mail} �alo � él!� , e I

': •� (PIag� �1I dIv� �nho$) .E
: • rfte&e. qualq!ler pirltllf'3.

. :
.

, .
•••••••••••••� ••••••••••••••••• e •••••••

SEI o problema é fÓmlr: sua tX!I1strução com um máximo
(ia economia apt'�uÉl as Plaquetas -Populares (PP)
Em três ·tempOs se forra fi obra Inteira, co:n uma apa_
rimela bonita ,8 um custo realmente insigf1if.eliOte (bem
mais baratp q�e o fÔITo de pinho). As Plaquetas Po
pulares de Ctiapas D""3S Dlll'atex não empenam e as_

Gegura(1t vedação completa d.a poeira e calor Irfad'adIJ
do telhado.

PLAQUETAS POPULARES (PP) • fEITAS DE CHAPA DURA DURATEX NORMAL 118"
DISPONHA

DE NOSSA

�ORIENTAÇAO �UTÉCNICA
f'rf

DUII'lATEX

zn 4(}[;'o, Atua.mente - no

)a:� t'l;lste ..a brucelose; a

raív a,' é um tenômano ex,

tremarnente raro;' à' tuber
culose dos animais e a

pseudo-peste P.llt're' as aves

de curral "foram consíderá
velmente reduzidas:· Quau-

Noticias
Escreveu:

Nelson Brascher

Os festeiros de "São João
de 1965" cio Serrano Tênis
Clube, Srs, Ourt Appel 'e
Sra.,' Aníbal rfal'ci�O 'e Sra..,
PUnio Lellti e Sra., AQtonio
Walmor Ribas e Sra., Celio
Batista de Castro e Sra" Joa

quim Simão e SÊmh:>ra,
Nelson de Castro Brnsnher
e �ra .. est.ão trab9.lhand'J pa
1'11. apreséntar unla

-

bela fes
ta de São João paquela so

ciedade, O programa já el,a
borado é o segui,nte: - dia

8/5, teremos na sede. <lo
clube um jantar copl a par
tidoacão de todos os asso

ciados; d�a,6/6, grande chur
rascada MS dependências
do Cluhe. com fe"t.a !'ln III."

livre; dia 29/fi. ele�ante S-i

rée, nndp, rlp,sfilqrã": 'Palnha
de SfLO .João e SU9S prince

Sp.s e 1?<>inhq na H'Psta na

UV'l de CAvi�" d� �!'l p "l1PS

4 Princesas; dia 29'de Jun'",o

o tradir:iou"l ;S�qe d" �ão
Tn1\" e nta 2f}/6 B9i1e Tn+'a'1-

to·.Juvenil'. A ornuestra pa
ra O BBi.1e (le São ,João já
r.-i "�"��9tada.

Como em toct'JS os an"s

no Asilo Vicentin,{ ': el'1 Ve
lhice l)qsamp,'lrada de La

ges (B.'lirro do Brusque)
foi comemorada a passagem
dê ""Dia da Pascoa", com

distribui("ã.o de, bOlar>has,
do.ces 'e bolos aos asilados.

,

j) propósito do prog- RITa
'&fma dos feste; ?�( dê'í=:�õ
Toão" no Serrano Tênis
Clube vimos hoje ,inform:-r
aos nossos leitores que' a

Rainha da Festa da Uva de
1965, Srta. Silvia Ana' CelU
e -suas 4 Princesas Srtas.
Clara M'uia Nesí, Maria
Paula Portela; Ana 'Mar.a
Botelho' ç Marta I Camp0s
De Carli. cnnfir '1aram o

convite dos festeiros de São
João e da DlretQ�a do Ser-'
rano Tênis Clube. par� visi- .

tarem nossa cidade no prij.
xímo dia 29 de Maio. A' sO
ciedade laO'eanl'l a�à:rda
com flnsiedade tão honrOSas
Visitas.

O m. C. Gll.""fl'lV rlerr�t')u
esnetl'culaJ"""1�",te' d,.,rningo
p8:sslld0 o AtltStiço de Jaaca
ba nel�. elevada cont"«tem
de 5 tentos a l. e'" pl'rti"la
realizada no Estádio MUTli
cJnal "Vld91 'Ramos ,Túi1.i"r"
Nbssos parabens a Direto
ria do 13U'1;re_ oue �stá atu

a1"'f'!T'lte em ótimÍi perfo
mance.

�A�Q t;" ..o.�l"\� 1=' u;",Ó',.iR

JT}trJl"'?'\,n�';n"-:ll coA,.." ...." o

co à li'p..L.la .......U " c,

cão da peste nos porcos, a

'Bulgal'ia 'se situa em um

dos prrmeiros lugares do
mundo.

1\ hdclat1v9, de uma coo

per�j;o �vet.eril1árià
os pa1sés balcânicos per-

entre

de
.partída f,oi por diversas ve

zes paralízada pela direção
e jogadores do Santa Cruz

-que queriam vencer de qual
que),' maneira ameaçando
até o

- Ju& : da partida: Os

autOlnóveis de torcedores

lageaQQs que foram aquela
cidade receberam pedradas
do povo de Canoinhas que
se encontrava no C"lmpo,

causando preluiz�s enormes

ao'!; pnprietiirios dos VP.ÍCU

los. O .Tuiz da peleia que é
da Liga de Join'ri.lle e aca

bou sendo agredido e tal11-
bém diversos t'Jr"ed"res do

Internacional de Lages. in

clusive a'e:uns atlét�s do

Cluhe. Como podem ve" os

nossns 'eH,.,,-p,> l",tn ;6 não

é mais futebol é luta livre.

Foi e'eita a nnva Di1'eto
ria dp Rotarv Clube Ce�ro,
que fi�",l1 "s8im "'O'1stitui[�a:
_ Pre(jiden{-e Er-"1n 1\1f ....1{�;
vice-'O"p"i4.ente. C"rl�s Dor

vaI ·Mpr"êdn: �"'l,-·"t"r'() ..J'í.
lia Mr,lln'rernl Ti'l'h": 'T'ec;ou

re;rn. 'Pi"",.(1 .... lI"'"�,,,' f1 nl-<7-

tor de Prot0colo. Pedr,., Mel- \

_ ln n"''''f111 n,pc:t� .... -...1,,-"" rI�se

ifl,""'�c ,_""t�� fp=!;"';Õf'l�e� a

nn'!ffl "",;�p+,.,!'i.a - do Rotary
T ,::\<res-Centro.

rer.4''l'''' """'n� .. ,..,.,;ri.... '1F:'" no

"p1'1'1.... ri.... 'ti"�·arl" c:l)hre o

l?iO r � ...,."h.,"l'""' .... ç,L,..o:,r1.., �-"e

li!?;3 L'lP'es a São .J,-,aqulr.J se

'r" r�'n'al"""e.... tfl l"1nit'T1l�"c'la

aras
"",nct aos veterínáríos oú-_
garos. A êles foi d-esignada:
a tarefa de elaborar um
plano sôbre o desenvolvi
mento da medicina veterí
nar1à n98 países-membros
do Oonselho de Ajudlj., ��
tua Econômica,

LAGES
casal Dr. José . de Castro

Gamborgi e de Doa. Helena
Arruda Gamborgia e no dia

20 do jovem Pauló Marotto

Brascher filho do casal Sr.
e Sra. Hugo de Ga:stro Bras
cher. Aos aniversatiant;és p�
nossos Pa�abens.

'

_ f,
Visitam a P�·l."csa

Ser<:a as se"lli'1�e" n9S<:ôas:
- Sr. Nilo Sá Fü!'ueiredo -

Da. Yolanda Mfl�hado Fi

gueiredo; Sr. Heitor Cal"Ta

lho de Almeida alto funcio
nário do SAPS' no Estado
da GU'ina1-)ara; Sr. AC'Toli
Brascher Costa- Da. Zenai
de Costa residentes na' cida
de de Tubarão, êle alto fun.
cionário do Deoartamento
dos Correios e Telegrafos,
naquela cidade, catarinense.
A tôdos desei.<lmos feliz per·
manência em nossa cidade.

Rainha de São J�no e Prin·

C9S�S dr) Ser!'an"l Tênis Clu
he "'ue sã'): - "'?,ainha Srta.

Maria Anarecida R,<tmos Ar
ruda fi.1ha do �"�l'l1' Sr. e

Sr". ;;:d",,"'10 de raf'tr" Ar

ruda e Prin�esl1s <IS t:;rtas'.
-"9'1':> T.elJ.""'aTln, filhll. do ca

s�l Sr e Srtl. Iv" ()"lto Ldi
maT1rt e ('!<l"''''''''en Vrii-;t 'Pihas

Apel filha ri.... cas."!'l Sr. e

Srn. Curt Appell.
,

F')i rq�e",i�" �".,.,., """dan·

1Jl np,<;<>r a n�H('l;:o d'1 f"l.e�i

"""en.tn ri" "e"1<)'I'''''''I''' "'e"h')-

A Irise no V�elnam
20. de uma 5�

•

Escrev�: J� ,��. de SO'D7.Q

Pro:ssegu1remos, hoje, na a71álÍse dos' tatos .'que al!t

tecederam e sucederam à conf:arra<ão r a par:e 111-

rtdíc+al �10 oc+tincnt e asát'co (�O Co·'.,�rt) G.l".� atua �

me= te ocupa as pnmelra.: pá3'L';a.� dcs 'j8r-a_s do- miro

do Inteiro.

da

Com base "'0'; Ia'c'" r::postos anteríormente, deduz
se a irn;�Jr.o';t!dêúeia ci� asserção fe:ta no artigo cornen

tado, de que foram os Estados Unidos os provocadores
da guerra no Vietnam, com o objetivo de fixar nova

\ fronteira. bélica, tendo sido definida a a'Juda. mílítar da
quele' país. ao Vietnam do Sul com "O OCIDENTE que
vai reivindicar território no ORIENTE" (in verbísj .:

Porque. caso sea do deseor'hecímento do 'autor do ar

tigo em te'a esta questão teve sra gê+ese h: onze a-'JQS

EfE'�i�-a.mer:tc, logo após a guerra r-a Ir doch. a. e co

cluí.'as as negoc.aç; 2S' em Genebra cs comu': stas : ,1-

esta azn cem pla -

os ern preparaçjia para c(.'n:'''·s�ar 1.;-

do o tcrrítórío, artes pertercente à Fru"'ca elo S'ld""
te da, Asa. Após a divisão do Vietnam, milhares do

membros do Partido Comunista, depois de cuidadosa

seleção, foram destaeados para permar ecer no Sul e

manter na sua integralidade o mecanismo secreto que

promoveria a domínaçâo daque.a parte do país.
A partir de 1956, o mecanismq político-militar de

Hanói no Sul foi reorganizado e expandido. Então, em

1958, aumentou consideravelme_ t;r) emprêgo do terro
rismo. A situação agravou-se de fato, o que obrigou o

goYêr",o de Sfiigcn a sclic:tar ajuda miWr,r aos Estàj(js
Unidos. Apemr dl�sc, 'não diminuiu a in:::istê=,c:a dos ).

i aqu2S dcs V,et-Ccc:.gs, e a ciepos:çf:o do go-�êr' o Die:-,
fez os ventos soprarem a seu favor. Com :.s:o, enfrd

queceu-se embora por pouco tempo. o s:stema defen!li
vo sul-vienamita. Os comunistas soubemm 'va_er-se da
oportunidade que lhES foi fornecida pelas divergênc!as
interr:'as no Vienam do Sul, através de manifestações
visando a semear a rlisc'ir;ia e a- agitaçio, tanto €ln Sai

gon come' em outros lugares.
Para dar apt.na,s uma .lge.:·ra idéia da: ação desen

volvida pelo Viet-Cor::g, em sua campar.ha ,de conqu:s:a
pero terrorismo, sabotagem, subversão e g\f'.:rilhas, ba
seio-me nos dados fornecidos pelo relatório do Depart.:l,
me"to de Esta:lo amerlca:'o, que apontam o �éguinte.
'''em 1954 436 chefES de aldeia sul-viet'-amistas e 0'1

_tros fu:-(:o�-ár:cs l::_'am r.a.ol'los 2m SC1_�S PCS"CS
ViEt-Co g. Outros 1.121 fcram rap!accs Ma:s de 1.3.0
civ's pEreceram em bombar:le!os e a: aques de S3.Jot�
gEm E. p� o m:nos 4KC c:v:s foram rap\a:c::s' pe::::
Vie_t-Cong." ,

VeJa-;;:;) , agora, outros da::os interessantES. rtes<a
vez co;cementcs a i:'fi:tração de fôr�lls de gu .'·�:�:le·
ces o V:et;-am do Sul, vL'::cs ::lo Norte: entr_ �9;:9
1960, r:o mír,:mo 18CO. E pro,avelmente, ma:s 2.7CO, e'

tratam =_0 Viet: am do SU:. Em 1961. O fluxo de inL

tração cres�;u at� 3.700, e 5.400 em 19€2. Em ::-DA�. ;)

�erVCU-S3 um llge:ro (lecr::c'mo, qUe i:ld:C01; a :ntra·�;?
oe 4.2CO �:-.'filtrado::'2s No a,'o que passou, pElo meu"_

4.400 entraram no Sul. presum�ndo-se, alem djSEO, q,k
ma:s de 3.CCO solsa,'os fc.::am enria:lo's pa:a lá. Per:)
de 20.()()O oficia's, sel::ados e técn:cos entraram r..o V�f.'L
ram do Su-. Por outro lado, outros 17.000 lnfiltra:i'or's

a

Diretoria IPy,_tas felicidades
em sua gestão-.

Com

t� rt ..... ,", rio ("'I .... ..,,,,';,....'htl<::' 't'!\p'o """'en;'1f' I'7. ....-r'\pl ·r;�';r.:'Hn!l, Sá

p.�"".,.(,"'� rio � v ? ",lr"tC!c:.;f';".o:ly\_ Rrt;as�het:' fHh';1)�'\'" ri�c:te' C'l- n�C'!�"""'''''''H'''''� �o '-":""13� n.::.-i�"
n""-QQ Q�ri,....., q QN":...,,O �,,1i:r' lU'1i::tr- -e -1P � -:';17":1 Sá ." .... ,..:(....,,.. ........ " .. .; .o. ....,'"'I"fnnl .... 1""""''''''i ..

rao<l 1'11'\"" Q� �;.....�s ii'! ,."..,-' B"'ls�he't" àià 15/.0I. -dp. 'Srta.
1'1"''1"<ot,, p.,t.,n,,,.l OI'! 101\5 T,ú"ia. 'Pe1ena A,"l1ri,q 8a""1-

F"l """'� �n"","l",t<t dur' "Il.- b')raj "me '()(I"1plp,t�l1 .sua

,� ra o Internacional pois a, 15 primav�ra3. E' filha do
't ;". I

j

1;,1
-----._---------_._-�---------�-�---���.�_. __ ... � .

mos os se<ntint.es
. ,a"lve"sá-.

rios' - l3lia 8/4, ii" �r Hu- ,

go de Ç,9sf,ro ,Br"'"r,h�r: dia
11/4, dã �ra. 'pa. Neusa, l\�a-

'

rrotto Bras�her: dia 1?/4,
do P.:fI,-í)!;O· ••11"""Í l'l1:arr.tto
Bl'as�her. filpi"1-)� dA "',�Rql.

adrnfl cif;pri')" di" 111/4 dft"

Entrega Em' Outub'r� de 1965
Prêeos' Fixos sem Reajuste, -

Imformações: Praça 15 de'Novembro n.

Q �'Ilm,,...+i..,l-)""'\ l\1[�1';1""IT,o"'n; Fi-
1'h,... "p ....... ��. "."'"'� 'T"'", '" 1T ..... _ig .

...,� na';V'� .a��""N" .,? ".ó .. ....,C! e

').C) 'l-,i.,,;&4- ...."', '!i'�''''...,,'t f'1"c'fa
p.� "\4'i'��? >n-;n�,;iCl nn ",oc:n"'''a

"".f-Q �"')1"""Q .1"') Q.r. noc:",".,.;.,o
�

1:Hh(,);�1"\ 1"1,,0.- np;�� �ril��'" n.Jl, t

"

•
I i

A ,,::{oln:';t:\ 'D';'h.o;�n p "'_�iCl "i-,
t,." ç:,'h\.... <: r\c;o�';

•
.,.rfDf-O';' ("'\��

"'T';'"�.',
T>'''_pl. ,

"s n"s-

sos sentidos pezames.

22, 2. Fone' 2828
.

, I
�

tropas do Viet-Cong. ,

• I
.�

,

Já �e v�, .... 1.-. " to, p-Io e�2:)osro acima, que f:co,J
'era de- cogitação, desde () início. o enco;"tro e�tre os ".

xSrcj.tçs do Norte e elo S:ql, sem ctL'alr�uE'r a'm:U!o d'e 0-"

gem exter:!'la. Ass'm, não se erra mufto Ql:a"ao se diz

que a H',st6ria repete-se a si m.esma: Ef"�i;va:l}e'lte, fe;
(fm 19;)0 que se caractEl':zOU frorta-inénte o a�aq<tí'e õ·
Coréia do Norte à_ Goréia do Sul. As Jropa� invasori'
era:;m ,ap�<a�as por poderoso armaménto, proveni:r1�';'t
da Chira ComUP!sta. a Qual .se encarregou de envis
-também tmpas d" rpfo,"o 't, invas::ío Y'o;t,:>. cor�a"a. J'

'n+ers'c;laCle do atar:ue foi de ordem a forçar a' r

ra-1a, "as t_rcpas amerlca"'RS até o 1Ja"al�lo 38 "0 ClU'"

�cr<rU, foi roo a:ll'e--!f l'echa'fado o a7a�co comu-,is"'"
Ca:crlop-s- pm ?,f(. f'(' o y úmrro de ba:xas ss;a�unid.

S'7S, logo ap:-s o conirto.
. '-

CCT1clt:lire�os" na próxImo número, esta· s"r�e de·
... � .. :"'os, com ,a'gumas corsidErações gerais sôbre o tc-

ma,
p'

. _-----�-----�-��.
11
�
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Re�ult3do da Correção· Monetáría do Ativo
especial mobilizado. As firmas e 50 sa, com reflexos uesravorá- pelas reavaliações do ativo. substituído pela subscrí-

correção cie.dades ficarão, assírn, veis no mercado de capí- dão, em dôbro, de obriga- --.-------------------'---

ativo i dispensadas da elevação tais, e com prejuízos à e- A PORTaRIA ções reajustáveís do Teson-

correspondente de seu za- çonomía do Faís, - zo Nacional;
pita!., mas terão que pagar 'I'omou, aínca, em consí- "E' .a seguinte a resolução II - Estabelecer que a

o ímpôsto respectivo.
.

ríeração, o' fa �o de que. a: ,da portaria: permissão prevista nesta

Essa decisão foi anuncia- legislação vigente admite '''1 - Permitir às .ürmus Portaria é valida mesmo'

da pelo Gabinete do Mi- a permanencta, em reserva: ou I =ccledades 'que hajam para as sociedades anom

nístro Otavio Gouveia de 'social específica, de parte promovido a correção me- mas cujos acionistas 'Já t e

Bulhôes, ao dar a público fracionária da correção mo netária do 'valor' original nham deliberado em asse '\1

a Portaria GB-131,' que con netária e que, em qualquer dos bens do ativo ímobilr- bléía geral, realizada n i

substancia a medida. das hipoteses consideradas, zado no primeiro quartrr- corrente. ano, aproveitar o

a Incidência (o ímpôsto de .rnestre do corrente ano e montante da correção mo-

OSCILAÇÕES NA BOLJ!I. renda sôbre o resultado da ainda não tenham ultima- netária. em aumento do

correcão monr tárla do ati- do a correspondente eleva- capital .socíal, 'desde que

vo imobilizado e devída � ção do capital social, pos- ainda não se tenha concra-

alcan=a irlêntha tr'butacâo sam contabilizar o respec- tizado a ·pist,_.ibuicão eras
Firalm"nte. considerou tívo produto como reserva

'

ações correspondentes ou

que se enco»t ra em curso, especial, observadas 8.S à elevação do valor noml

no Congresso Nacional pro normas do § 6. do Art. 30 nal das .ações existentes, e

jeto/0e lei, to-"'anno facul- (ia Lei n? e. 357, de' 16 r;� nova assembléia, se pro

tatÍ1T3 a ínco-oomoão ao iu'ho de .1964, sem díspen- mutca a .. lei em, "pwiet;),
capital social. ou sua con- sa da obrigatoriedade d') delibere expressamente pa
versa-ião em reserva do recolhimento do ímpôsto ra reserva social

.

o valor
montante global atingido devido o qual poderá ser atrfbuído: a correção mone

tária efetivada."

.
A Faculdade, que funcio

p..ará nas de:pei1dên�ias ia

Colégio Dehon, inicia o aü,)

letivo de 1965 'c'o� alun"';;

provados pela banca exa

minadora constituida cie

. professores da 'Universié'a
de de ;g:anta. Catarina.
Para diretor foi nomea-

do o. professor Oswi1ld/)
DeHa Giustina, elemento

. que muito trabalhou pa"'".
·que se concretizasse a ;n;.
ciativa. O 'corpo docenTe,
com as· respectivas cadei

ras, ficou assim cO'1stituí
do: Introdução à Econo

inia, economista Daniel Pe-
rotra; Instituições de· DI

reito, bacharel Haroldo

GL D S
. Silva: Sociologia, profes'JrJr

:. :. :. A:.' D:. U:. Oswaldo • DeIla Giustin�,;
ADG;. E RESP:. LOJ:. SIMB.:. Matemátieà, eng. Jai':l.e

".JANUÁRIO CÔRTE ATltunes Teixeira; e Con-

tabillclarle, economista Iri

(Sob os AAusp:. do Gr:. Or:. Est:. de neu Brodbeck.
� " C;' G' O ·d B· '1)' Proferiu a aula i�<lllq<l-uan_a a�Erina e r: .. r: .. o raS:iIt..

r31 o profpssor catedráti.co
E:-�TAL D'S CONVOCAÇÃO: Aicides Abreu, da Univer-

CONVCCAMOS TODOS "OS IIR':., DO Q:. sidade de Santa CatariM.

NO Gnno D /I
.

N· MA'Ç'� N· A
O qual, 3,0 iniciar sua pa-

.
Ui. .l."l. PLE:. O IC E DOS !.estra, enaJ.teéeu o Poder'

SEUS DIREITOS, PARA A SESSÃO ESPE- Executivo dêste municípif)

CIAI; DE ELEIÇÃO PARA PREENCHI- �O��!��:�1e;àOreci�r���a�:'��)._
.

MENTO DOS CARGOS DE ADM:. DA cimento, o primeiro de en-
.

LOJ:. PA.RA O BIENIO 1965/1967, A REA- SiDO superior instalado n

sul do Estado. Dotado de
•

LIZAR-S.E DIA 30' (T�INTA) DE .. ABRIL. vasta cultura, o i1uskc'

P.VINDOURO, AS VINTE (20) HORAS, mestre de várias cátedr.as
.J . " urennf'u a ate:nção do se!.e-

NO SEU' TEMPL:. PROV:. .SITO A RUA to audi1'ór'io com o tem3.

VIDAL RAMOS 'NR:. 80, NESTE DR::. "'UniversIdade e Desenvol-

vimento", recebendo, ao fi-

nalizar" prolongados aplau
sos.

Rio, 27 - O 1.nClistro da

.iaze •. "a decídíu permitir
que as ernprêsas contabu.-

cem como reserva

o resultado da
monetária de seu

_._,._-�. ... ! _A__

Rf.gisi-ro de marcas : patentes de inven
-âo nr-: ..... c-' r'Ol'Y1(Tn:-'lS: t'tulos rle estabeleci
mento insígnias frases de. propaganda e mar-

cas de exr-ortacões.
.

.> •

Rua Tenente Silveira.' 29 _. 1�·· andar
Sala 3 -- .Altos da .Casa "Nair -.. Floria

nópol's - - Caixa Postal. 97 -. Fone 3()12.

Sr . .Dom:ngos P. da Si�veira·
Com il us.taua satisfaçao

regístrarnos na data de

hoje, o cecurso de mais
um a.iíversar.o natalícío rl�
nosso ílu. tre e distinto a

migo sr. Domingos Pedro
da �mve'ra (Quintanilha),

/ funclonário da. Rádio Gua

rujá e elemento que gom
de splidas e merecidas a

mizades em os nossos me'.0s
sociais.

,

O nataliciante, por

bondade de coração,' será,
estamos certos; na efemé
ride de hoje" por tão aus

P,icioso acontecimento, al
vo das ma.s 'carinhosas de

monstrações de aprêçc e

regozijo, por parte de seu

vasto círculo de amizades.
Dentre às quais "O ESTA

DO", se associa aUlguran
do-lhe e a sua digníssima
família votos de muitas fe
licidades.sua

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

MES DE l\Ulú
DIA - 10. à's 23,00 horas

BAILE DA ENGRENAGEM
DIA 5 DE MAIO AS 22 HORAS

NEPRIZ'E :':0 Se:rrcacional show
"NOI'.rlE DA CINDERELA"

Prop'o«;:io do ColW1ista CELSO - traje passeio
!.lIA tJ. a:;;· :23,{;C huras

'

DANÇA DA CZARDJ\f
DIA - 15 às 23,00 horas

BAILE DA CAVEIRA

A

OR:. DE FLORIANÓPOLIS, 23' DE ABRIL
DE 1965 E:. V:.

NE �7TCI'J ��\S DE VAS.r
SECRETÁRIO

Z3-e:'
'--

Usfna de ACU�rr Adelaide S. ,A.
EDITAL

I

J\"",�,..,hléja G�ral E-dral"reJinária

f."io c,."n··'-l"n.-." ns seT'Í'J.ores' a.cionistps n"stp S()ci�da-
(J"" l"'\<:''f'" ., ·l\- Iêl""·""-p.,l,5i!:l f.) "'P'lli7°"'·t:::� p.m SU!" �p',;p f;!"1cia1• e�

1��.-1�" ,,;, /l,.." inr �l.mi�íl"t() de ·Ilhota. p�ste·w.starto três
('1) de 1T",;n oe 1c)�!) às 1� horas a.fim de deliberarem só
bxe a s'3!!l'inte ordem- do dia:

1 - AltAracãb dos est.ntutos socil:tis

2 - .M;stmtos de interêsse soCial
Tll,nt", (Pedra de' Amolar), 22 de �zriJ· de' 1965.

P-r""'''''''''l'liJ
r '�"-0",

--------...,,---- --- -- .----

Notícias de Tubar ão
,

.

Aula ioau�ural da Faculdade de
[ iências ' Econômicas

. ,

.

o ministro resolveu adC'
tar

.

�s.sa medida, co=síde
ra'1do que a emissão ma

cíca.« em curtos per-odes,
�e aeões novas. em decor-
rÉ'''c;la {ia ·rpavalia�ão com

pullsf.ria do' "ativo imobi-
1i7a{io", provoca os-tlaeões
a+õrmats na: cotaeâo d0S
va lôres negociados em Bnl

(Do Correspondente
JABES GARCIA)

1

Com a presença de aub�

ridades, representantes de
estabelecimentos de ensi

no, entidades estudantis �.
alunos aprovados nos exa

mes vesti'bula,res, teve lu

gar, no dia 21 do corrente,
às 20,30 horas, n.o sal'i)
nobre do Colégio Dehon, 'a

solenidade de instalação
da Faculdade de Ciê14.cias
Econômicas do Sul de San
ta' Catarina.

J

ACONTF,f;TMENTO
SOCIAL

Acontecimento de relf\vo
na vida social da cid8.de
foi o enlace matrimonial,
no dIa 20 de abril, da ge;l-"
til senhorinha Anp. M3.�la
A<ruiar. dileta filha do jo .'

nalista Manoel Aguiar e ri"

spa eSlJosa d. PaiTí,.ia Pai.s
dp. A<!,viar, a011; ros;,:r",,,,t,,s.
Cflm o i01T�l'11 Wql""� p,,<;
soo filho rio sr. H1IO'olino
R.nsso e de sua esposa d.
Elza' Vieira Resso. residen··
tes em Çriciúma,
O ato rpli 0'; ('�c;o te17e

D'P�. ;s 1'7 �n .hrw!,!s "'a

lu··

os

Companhia Siderúrqice Nacional
ENTIREGA DE TITULOS

)

(Màl1ro Ramos)

DIret.or Tesoureiro tnt.

I

I'
",.

A V I S O

-�_r _

A CSN comunica a todos os seus acíonístas.. cujas.

iniciativas do 1. nome, estejam compreendidas entre as
.

letras Á e M, inclusive, que 'a partir de 28 de abril d�
1965 dará início" em seu Departàmento de Ações srtus-:

do à . Avenida Rio Branco n. 156 - Edifício Avenída

C2ntra) - 2. sobreloja, lojas ns 330 e 331, no expedien
te de 9 às 11 e de 14. às 16 horas, diariamente, excéto

aos. sábados, à entrega' dos títulos correspondentel? à

bonificacão concedida pela 28a. Assembléia Geral ,Ex

traordinãria de 28-12-63 tornando-se índíspensável,
para tal fim, .que os 'interessados apresentem para efei

to de anotações, os títulos antigos.
.

'2. Os acionistas residentes llo interior que não

possam comparecer pessoalmente ou P0l' íntermédío de

pr-ocuradores para o recebimento da bonífícaçâo a que

se �efere o presente aviso, deverão fazê-lo por carta

,juntandO à lneSlua os títulos que possuam, indicando"

ínclusíve, para fins de r1emess'a, o endereço a�uaL
?" A CSN informa, -finalmente, que em VIrtude do

grande número de acíonístas (cêrca de 38.000) a cha

mada para as demais letras será reíta dentro do mais

curto prazo possível.
Rio de Janeiro, 20 abril de 1965.

to Aguiar e o sr, e sra. C"r

nélio Vieira Leves;' por par
te do noivo, o sr. e sra..

Realdo GugH �lmi, o sr. e

sra. Caetano Sobrinho e o

Sir. e sra. O;:lando Cado
rin.
O ato civil após o reli

gioso, realizo'l-se na resi
dência dos p'ais da noi V';,
tendo como paraninfos, Dor
parte da noi Ta, o seu p'3.i
e irmã. Terez�nha AgUl<;.r
Raizel, o sr. e sra. Jabes
-Garcia e o sr: e sra. d:.
Manoel Lobão de Queir.�;
por parte de noivo, os:.
Zalmir Phzz? e �rta. Mi:t-
da Griselda .

3-ugÜelmi, u·

sr. Jorge Cerl)inel Filho ,.,

srta. Niete A:;uiar e o sr.

lezas e atenções pela fa
mEIa Aguiar.
Após as cerimônias e __

cumprimentos dos prese1',

tes; o novel par seg.uiu em

viagem de lua de mel para
o Estado da Guanabara.

Emprêsa Editora' "0 ESTADO" ltda.
Elooi Martignago e

Áleígail G. Cabral.
Os convidados foram r�··

cepcionados na residência
dos pais da noiva', à ru3.

Coronel Colaço n. 42, onde

se viram cemados de gen�í-

srt,:l.

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

ltua Conselheiro Mafra 160 - Te!. 3022 - Caixa Postal 139
Endereco Telegráfico "ESTADO"

•

GERENTE '.

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR-CHEFE

Antônio Fernanr�0 do Amaral e Silva

DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

Secretário . �e. I.· p.m· ""anoflo'·
10.0

FTann�no::::��i�;o��!:::::�:O
Machado

li 111'1 pllb DEPARTAMENTO COMERCIAL
Com objetivo de partiel- o Secretário Lauro Loks Divino 'Mariot

par o.as solenidades de e'11'- As Aulas do Curso est:i,.) COLABORADOR.ES.
Prof. Barreiros Filho. Prof. Osvaldo Rodrigues Cabra.,' Tito

cerramento de· mais .

um sendo ministradas pelas .Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Ministro Milton Leite da
curso do CAPRU, seguirá professôras do CAPRU, Costa Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Walter. Lan

aman.hã com destino. a ci- I qüe tem como coordenado... ge, D�_ Arnaldo Santiago, Dor,'3.1écio Soates, Osmar. P.izani,·
dade de Chapecó, o titu- ra a .. proféssôra ·IngebltLg Dr.' Francisco Escobar Filho,. Zury Machado, Lázaro B�rto-

, lomelJ" Raul Caldás Filho, Marcílio Medeiros Filho, "A:, Car-
Iar da Pasta da Educaç"io, Decker e professôras Jau- los Brito, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto N'ácul, Major.�Ed·
Deputado Lauro Loks. díra Ávila, ú,rsula .Mulbe t,' mundo B,!:lstos Júnior, C. Jamundá, Jabes Garcia, �elson

Edel Em; Myriam Bitten- Brdscher, José Ferreira da 'Silva, Clemenceau. do 'Amara! e

. O citado 'Cux:so que tem, court e Dolores Damos. Silva, Jaime Mendes; Cyzama, José Roberto �üecheler,
. ,. Beatriz Montenegro D'Acampora, Manuel Martiris.

o pat,rocínio da Secreta'. 'a Participam do Curso
.

d� Educação e Cultura'. e ·cêrca de 'quase duas cent<3-
do. Pi-ameg, foi iniciado no nas de alunos.
dia 21 do corrente, cuja· a . O Seéretário Lauro Lo
solenidade de instaJaçiJ.o ks, aproveitará sua estarl.1.·
contou com a pres'?nca do riaquela cí..fade para man:
Diretor do Df'na"t""',.,"nt·;· ter cont.actos ('om as a 1-

de Jfc::JlíJ�9cí'í.O. Dr. râ"r1ido toridades escolares locàis�
Abrlon Oi:>u�art, o qual' na parachratar de assuntos de

OlPortunidade, representou interêsse do ensino.

REPRESENTANTES
Representações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Senador
Dantas, 40 - 5° andar - S8.0 Paulo � Rua Vitória, 657·
conjunto, 32 - Belo Horizonte - �SIP - Rua dos CaTij6s,
558 - 2° andar - Porto Alegre - PROPAL -- Rua Ce!;' Vi-

. cente, 456 - 2° andar.
I

.

o\mmcios mediante contrato de acôrdo com a tabela
.

em

vigor. ..
I\SSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50
(A DIREÇÃO NÃO ">E RF.SPONSABILIZA PELOS CON·
CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).

.

F·"

à, 3 e 8 horas.

Albert. FinIley
Shirley AnnE' Field

- eM.-

TUDO C�V€COU· NO
SAB!,nO

Censura até 18 anos

tz
.

f'onr, 'l,

ás 4 1.;'2 e 8 hs.
Robert Taylor
Debnrah Kerr

Lee Genn
......,.. en1-

9.lJO V-\I!IS
Tecnicolor

Censura ,até 5 ano'd

�.oxy
às 4 e 8 hs .

.Jean Mamis
Jeanne Grain

.

Basil Rathbcne
.

-em-

PONr.JO r>H,A.'1"OS

I
CinemaScope - Eastmal'
Colar .

Censura até 5 anos �

r.L\.lPP,n� ,1
..

CINE Gl';ORTA
àf35e8hs

ARIAMEIIOS
..

Amda restam os 3 últimos apartamenntos no Solar Dona 'Eugênia - Almirante

Lamego, 45.

John Wayne
Anthony QUiclll

-,en

ESPJRITO fN\)OMAVEL
Censura até 10 anos

CINE IMP>�RIO
Fone 62f:i�

às 8 hs.

Audie Murphy
Lisa r-8ve

- eln

TAMB0RES DA MORTE

Tecnicolor
Censura até IO anos.

.Apartamentos todos 'd� f.rente, coustando: 3 quartos - -"lmpl0 living' - banheiro

em cár - cozi:1ha azulejada até o teto -- quarto empregada com banheiro -

area de serviço com tanque - parque de recreação p!3.ra crianças � TUDO MUI.-

'lO FACILITADO EM 40 MESES.

CTNE R.AJA·
(SÃO JOSÉ) 12 Sala 7 Fone 3450-

às g �lS.
Venneth Moore

Snirley Anne Field

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. �. CO:1SQan:te es: á s·�;: do ;- �"-"�:r.,
...
,""" � --�.�� o c-s ·a:�c1!�.o

D ..�:retores· do Av'ai' 'e ',f:ll!lnuel·rEnse [x.pe'd."',fram H·oI,a'
nades-do es+orte tias' ll�uLL�::(sa s::l'i�f,]ão rf'Q asssttr

I
a rm Pf'!iO' de grande enx e '::'ar:,-'�a -� "�.oi'·� .ilJe t:1l'�"',.

�
no e.:Ú,dló "Ad�Ifo ll.li:()' ;;:'l.e:," f:llt' ��-.'el·.'1 ="c�-}e�' ;;'I"I

Oú,,'2 :;r[l'.,lleo.
\

E' que vão jogar AlJmil.'�1r.te F;n-,,:o:n' e .0··(aí:, com

�����Oficial: Não TomarãD Paite.No ��,tdª'��d�L��a. a�,�, constítuírà
do' Figueirense expediram em barreira prejudicial aos

. nota oficial 'sôbre a decí-: interesses flr:anceiros e 8-

são tomada pelo Conselho conômícos, elevados por
Arbitral da Federação, con- sínal, na fcrrnação de equi
siderada como contrária
aos interesses dos dois c ln
bes.

>

Diz a nota em; ce'rt'� (11-
tura, "que' as representa

.

ções do . Avai e Figueirense,
.

n9.0, concordando .'

com -as
delíberaçõss emadas na ci
tada reunião, retíraram-so
do recinto em slnaf de pro
'testo''. 'Mais adíante consig
na a nota oficial "que o'

:gfStO, das duas tra::Úcio�a\s
agremiações de rutebol da
capíta; se fundamente' na
imprática'biliC'aie cl'e tar ia

Armacão:
,

,1
.

trador, não �e<'e diticJida-
'de eni chegar ao marcajr:>r

d.e· 5 x O p()� mil1utos fl

Inais os jogadores da A�-

.----_ .._----- -_._�----

Futebol ManJr: Intermun;clo3l
se com a' n:presentação ·re- reaçj'ió assjna.:.ar:d� :� 2;0105,

.' iii

pl'esentatlvá ela Arma�:;c Marcaràól r:lra Q Cac'ulfl. C."O.·,r·1nt' I·' a·. n. S· x F I,u' ','n' .i.n e". n s·.,..
·

� ( !"m '�.'q.. 1 � ,p.. �.!I'JGoleando�a peio elá.stj,�o .aos 9 PrE'c!"!:t<;:-:ét a:jS ),5 l;ui·
. I't',; '!..m J �! "..,marcador de 5 tenteis a 2 zii:1ho. �;:9, ':oegunda fase

após ,estabelecer 2'a O �1a aos 12 Luiz:n:1-J h('S 20 Hé

F II C' E d' � .?primeira [2.32. lia e'aos'30 Pr'O(!upca'. Frr-
.

'I-na' I·ZOU am mn":lltCl
'.

11 'J,Apesar ''lo eS:jírito de h, mau a e fluip'" :':;ampeã �� ._:__ _ ' '�< '.'_,'., .. � '", -J.JL�_' .'v--. _: ,�·-L "-\; AWiir
I��a,.; RPJi P'''):''!Z\;,O;_ la"Arf.11�cá", - �éol1J:' . _"<"". ;_,�

.

"""" ic,. ;.'><.-

Match inter'municipal do Ped.:'1 e ,Cal'�l1i::" 5 n e do .FL'UIV:.J..F::8N�Z _ lUzo:J:; j\ ..�aia�u �.S �U .J ,ntos SfpassanC,i' p,.r veze' ao ,lO' . Armando - VaJi'er, Noé, "

b
. fu�·.·ebol lnenor fOI' p' resen/- lad'o do.�' br'.Jsquel1ses A�zo-' Zal!Y,9. .• Peião, Maurício;� e-,w;::'v;rlos CO Cor�'1Eans"go rusco. tiveram Que ,Sf PatrÍçio €i Beta I, Prequec? v �

f '

t Cl'a":' pO'_' .urn···,pu·bll·CO ·n· t·(- UI', l'f.•'s.:','rl·''lI'O· (' i�Íl). Waldemar', Cacá e .Cesar;, "·:ol'fO,i{.r�o Que também'icurvar an, e o f'8de-rio tsc;ü e Beta II; Savas, Ivonézlo ',t" • "v -

co 1 C l' L' .. 1-' ml"!('.so. ·n"'.'., IOi"alidade ele Na dire.c.ào rio encontro Ivo, C,hico, Gin. e Pinto. rallzcu Hm vencedor:ao açu,.s" (';(!i:0 uma é." UJ�1J11'0' e' Helio: v

quipe coesa jO§':l-,ndo cert.. ,. Contiúua assil!). brilhan- Pantanal; nesta· 'Capi!aL, funcionou o Sr. "\oel Tei- Como partida prelimina!- J x 3.

Com um quarteto de .zJ,- do .nos Campos Varzeancs quando- jogaram Corinl�Í!:a�s xeira', com traba'h::J .. regu

gueiros, firi11e�. com um o Caçula dÇl. Varzea par3. local, e Flumil,eI13é' OE' .lar '. Deixuil, ultreta'd!o,
meio de Camp'l ",,;e Se mo gauàio de sua Torcida. Brus:i\le, tendo () fl118.1. (:� passar' eui brancas nuvens

'"

vimel'tav9. C0;1l d�sÊ"1V .')li H-·. á-rdua refrega "tcus::trJa dOIS, ci 20. tento

ra, e com um �,taqHe inf1J- Osmar Ramos gols para cad\;' IF.:::!o conquIstado
A Pi" J1l1'Ír2 e1,ipa ela COI! , pedimento.

tend." s:uJ f:;Y' Irá \'ei ';10 OU

de

·1 '
" l'·

'�;'�

PAULO Nanas - GilbertoMACHADO COLABOR.-\ DORES: Mau:ry Borges
Paiva _:_ Decio Bortolluzaí _' AbelaJ;do Abi':Jllm!U

Gilberto

.

/

I '

ais.'Uma ,do Cacula: \.

Campeão d� a
ijuquinha Batendo

I
,

adrandular
'o. .

próximo pássado
do São ,cfictóvã8

tivos, ao sagrar-se Campeão
do Quadrangular em Tiju
quinha. .Na primeira api'e-
;le-nt'açào o. Caçula <=lerm-

" tau ao Esperança F. 'c. Pé',
trocinador do '1'o1'ne)o psI:.!

escore dt; 2. gols a Z8':::;.

Tentos anotndos DQf intc"

médIo de Hel:o e Luizin 1,'
. .

aos 7 e 25 da prim eira fase.
Na final o Ca,;ula bateu-

da Várzea, ·c" ..

dos seus mais
resultaclos espor-

. '-.

mação en·cent.::trnm fcr1,e

uas vitórias do futebol cai'arjnensé
Nc último fim de sem;l,- pendo triunfo por 3 x 2 .

.
a duas equipES de Santa. o MaIicílio Dias de Itajaí,
,a:tariuà� estlY�.:;a:ru ' se·'>�1cl;.., b'erlI-liênti)'rt'''' c;;n!:""CÚ'I'lfÚiJ, .e

rb
rindo EC." Paraná. O· An�éri onze do Primavera e con

a .de oJinville enfrentou seg'ulu (>timo resultado pois
C? Seleto, vice, campeão pilo venceu por 2 x L

conseguiu estu-

,Basquefebol na Parada
POR DECIO BORTOILUZZ!

_._---_ ..�---

g.rená o cetro má.x'mc elo
esporte-rei barriga-verde.

CASA - VENDE-�E
Locali�mda à Ru']. Clemente Rovere n. 74 - Prêç\

0.1'$ I 3.500.000 - Sàmente à vista Tratar com Ferráz ....

Palácio do Govêrno -- fone 3_?45.
.

VENDE.;SF 011 TROrA��E
\' Uma casa de maneira com o resuedi.vo teneno de
10 x 32 mts. sita à' rua Dr. Fúlvio Aduecino. 12?7 (Se�-'
vidão ao lado da Farm9.cia Doris) no Est.rpito por uma

na' j1ha, p que finue ncrto do centro da cidade
Trat.ar na mesma.

Escritório de 'Advócacia , ,

DR, PEDRO PAULO PAVESI .:_ ADV6GADO
.

ABELARDO H, BLUMENBERG, PERSI A. Bf\HN, MARIO
" DE OLIVEIRA e PEDRO PALOSCUI

pes que estejam à altura
de' represar tal' o bom no

me do futf'Jo]' da ca:;Jitu.l"
A nota o:" c,ai em aprece

.ve;o crar r-ia.s um _sér o
prublsrna para a entída
de solucíor ar .. cuja nora
ma.s aClfapie ass';1 se ex-

pressa: "Que de mar-etra

alguma sur-;n1.ftcY-Se-§,o .�
deci.1;"'�G

'

da' rsterda :'&'.l,-
.

níão, (,1.1':, por manobras es ,

tra-rs=ortrvas e por mario
bras de bastido.l'?s" delíbe-

bom S3nlO, não ]�artiC�.?�Ül-·
do de um campeonato 'que
lhes será /"«·'a1. nara as

suas sobrevivênc.as''.

em

Cremos Que nova rauntã.i
será convocada pelo presi
de:;te Q::FlÍ Me:o, já q'J3
a dec�são aD.t�riorme·!')_te

toma0a veio criar ser�o.
obstáculo à zo!'a 1 do esL�'.

dual, pret;e'ldendo o ma'é>

dat.ário da e!1tidadp., temos

certéza., encontrar. uma f6�'

mura que satisfRca os In

teresses . des dois clubes

grandes,. E'em preiuclicar u
cllan18 d.os pequeuos.

5x2

re�'lda Integral para o. c'.nh'Z rio! -:i�'-lfl-S-�3 El�te.'l assim, fP.CC

bcrá a paga pela. cessão do ataca=fe :l,:�S";rn.·dj)., j:} lt,

fo��;na:n�o eo-n Jaíme; Bebe; ?JeE�Y'l1o, ,J. I:3/�5�:P, e }��'au

ric:o;' BSio cu Zi/o; ArlEo C;" r�-,,,.,"l' üs--::�.l·l:!1 "lH 1:'110,
(�jC):'aT'dn, lR�giml.I(.'I.o e GO->:::"'f'i'(·O. 1) !"�S",'O tíme, há

pouco, estabeleceu 2 x 2 co 'Ta a A.A. '']' '�}y, de JfJ'1I1"

ville.

e lFel'l:O'Ij�l·iQ. f,'ll;o'aEsando I?'!; ;a'lll::cs as jo[':cs. Dai. a

di.sl=o-Jção (!Ils "azzmras" de c-'ter are: :'jJ'1:3:.c '10 {s�a

n{ll�t;, �'il2anf�o.o '�re!::�'::�,QS (�Ü? t'"" ,"'le �'''-''ô2 1�·S (f"S-'';.�S
....

-:·2S

, r-',f:8 :'":o��:Jtes do �f:�ti"·�.�.\Í}\1
�

121 'li �� ve �:e. n�"-eJ':;_' o .A 1aÍ

��·:_��-'a,l· CC!i1 _t}J7aro.; r:=�:)J::-l..n �� ":l.: Eh'�' a, J:""e:r5 e rr�··:b::::�.�o.

f".cZ<l'io li e G::JSQ�'1; R,Og;§l'ÍO ::11, C.��;/-at:.o, C�,· �1�a-?i c

.�0;�ojt'eea QU 1,Taài?il:o, s:r..._�Io, 7""\",r.�� ...� ...... -� ·"'7.'''.:e ',o'" ti.G�:�S-
C:.i-_'SIil �o co:r;2o O' a1l1'o"'-�it8- -2���-O ,1- Y'!,-"'_;':.s -:"..,e ......í'�.:... �-f)S

f?fvat"'�8,:'2_;:-1 e 'c�!1t�m� de
;

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

,. �
,1%)."" !fõ

'-- ._"'\... .. \, ..."" ....:) ..

.

�:ui':o er:bo,:a o O'lS'J,ue.to:'001 e�·�. d'j ''?nf.'9oHs este-

ja pl·à±ica.lne�1t€ pa,l'aUzado, -r� �)GS28, ,.,.,,.. '-:. :"1,il,� If"'!j .es�]oj_'
te �a; ees�a aJlfl:nt3.zr:üa se lno7j::_�le1:.ta:- -()) �:J,9."1:T·:.-:-:.,f.�o de as-

lO !lrf'sidenie, sr. João' Pcd"o N!"-"'s, Co,:,'·l.r-ll.a em

pJ.'�")n.de"�.do os m,el�10r{;S �e s�us e§'{Jl'ç�S :;;ara dai'· a

er.t:ilJ:u1e um Caminh.o de vm.·da�hi.:<l_ '11''t'ifíAJl entrf seus

assoc�aiios.
,

Agm'2, com a paz vo)t::;';:',]o ei"'tre a Fe'l1el'2.dl.o ,e os

c'ulw·s 1I,bl'cm-se nO'íilas pe:;;'pe�r�h,�s r.a:'� o nosso bas

quetebol.

}

,
------

ze visj';'l,Ylte 8UADR0S:· 'Jori"ti<l,ns
Osvalr'o. Jn;;,Q Pe"ll'o e Va

vo e_La""diro' :::.,,0') e Dico:

.carli�hos ':.
·P,.niea. , 'João

Pedro ,e Carlinhos II.'

•

Pela primeií:a vez o bom senso imperou Das convero
sacóes 'entre os .re�l!l'esentaIites da' Feder��'ào

.

Chtal.'i- um te'.lro atrav2E Ide Gin,
l1cnse de Basquetebol e e do C. Doze de Agosto. Pelo la-' .' r�(810 se reun �u o T..J, D�.. aos 20 minutos. Aos 25 mi-
do da Federação, esta1;iam os 'senhores Odv 'Varela, Pre- _5 uutos d:J peri'Jc() final, o

sidente da FAC, .João Pedro Nunes, Presidente da FCB Não esteve r�"" '::lo sex- em pauta. para julgamento. 'FI�unin(jJ1');; ,,'cImenta- a 'ii-
Pelo Clube :Doze de Ág'ôsto, o senhor R\ÜlenS Lang'e, ta-feira 'o

,
Tribu!"'al' de ,T'.l;:; O calenda estará reunida ferença P'_.t· interm,id.io de

A�s a� 'partes cederam em virias das' suas -preten-' tiça Desportiva, 'tendo c:m na próxima 'sext�-{eira. Mauríc�'J. Reage o Cormti--
,c,ões, -àlgt.:was fundamentadas,.' outras 'lião, Mlas teria. :vista a falta de processos ans e cliE'lÍnui a v9.ntagem
/�ue ser assim. S��l1b"oS fize��nl_'pé fh4.e s<em 1tuerer ------�- - .....€!".,:-.--...,......;t......,.. ..-:#·�----.._..._· 'aos 34 m�nu:,;s através. de
ie.troceder,' jamais tel"Íamos ehegado' ao ll{tIÍ,to em que

.

'

�
'.

�% Pedro., ,�ob!'�!n:.i'J 1;1J18, pe-
.estamos, As re!a�ões entre as partes envolvidas esta-- Feito 0.:0 .OtQJ,,· Dic.�..icJ�...,.fê_l..

" A'� J�A,�CAO'v !.. ',' nalidad� Il:á�ima. )::t}:P. 20S

viam tão' tensas,. que nu-nca se esper!ava que o problema, �
•

� t
'. N '{�, �' � alcan :,'tf {j C1l1PM<€ ;JGr

fôsse resolvido de maneira pelo qual o foi. Então ficou .

S·�..
p-r r.,.O:m� eri.. ,.!.r.•�1\ f.1\,.,!;.P.1.'",f.)... ,,..k.h�,f

'

ffi,{efmédio de Joãd"'-'Pedro.
tudo mais ou menos' assiin: O' Cluhe ·Doze· será aceito w. - �,.� d <""',nyuv (;i..,.,,;:,,,,,'I !�{. ,

na Fe(leracão, mas seus. atleta.S tCl·ão fl'le eumurir está- A
.

d
,. O préFn teve um clesen-

. . , ssocmn o-se
_

ao ·p
..BY?(\,/\;.))10S .!?o,1'I_s�a,tar que foi um

'gios, irI·e!!'u:'lal'es n,,01' sinal, quan,lo "uiz�rem vir do Pai- bl
., ,,_ -'. �

. rolar normal, h'avelld'J de=.... ." umenauense que eXUltou tra.balho completo dos 11')5-
neh'as para o Veterano.. Do, contl'ário, tudÓ continula;ria como nunca com a CO'l:- sos confrades no 'hde do

làdo a lado .a maier dispo
na' estaca zero. E elltão, eoitado do nosso basquetebol. quista, pelo Grêmio Espor- Itajaí. RepOl;tag'ens ilustra . sição da parte dos jcgado··
Este ano, já sei de antemão"que ° Clube Doze não po:-' tivo Olímpico, domingo ú.l,. das, biográfiPc�' UQS campe-

re5; sr:ndO que em alISUm3.S
dera, an

.. resentar 8e",s rneHHlres atlefl,as, que estarão es- t','lTI,o, do Campeo,.....at.o f"o_ oportur;idanes ? peleja. chi'c
. , _� Üf'S, etc. de!icj2yam-llOS P0f

tagiando, podendo a maioria dêles, voltar I) jogar so- tadual de Futebol de 1964, mt;ia hora, estando de pa-
gO:l a empol!;l;,r P('lo' indi-

mente em jan�il'o do ano vindoUl'o. Mas mesmo assitn, um çlos rnals cO�'CC'l:ric10'J !'aber:>s a crônica €$portiva
ce tÉcnico apl'0·jel".tado pe-

com, o reduzillo número de atletas que lhe sobrou, será da história do fOnti)'I:l dr. Blumenau que
. seube

las duas equipes. Do lado
um dos favoritos do certame, A maIor vja,D,tag'em que o harriga-verde, o vibran: e .·ealizar tão sugestívc tra-

dos locais,' dest'tcara.ll-se
Doze recebeu destas nerrociaGões , é a .de l'I.ão ter que J'ornal "A "Jaça-o", quI" se , Ih 1 Osvaldo, Peà>:o,. Vavc, J"ão� •

i'
•

v _L ,la o cGm o qua. nancu
cumprir a pena de cem dias, que lhe foi im:IJosta pelo edita em Blumenau, . SUr-. nos seus mínimos deta.lhes.
Tribunal da FAC, e transferiilo 1Jal'a a FeB, Foi esta a giu no dia seguirite com o que, foi o encontr'j que
maior concessão dia. FCB. Ane,,;,!';.!· (los pesares, isto é uma ediçã.o especial come- decidiu ('!TI favor do (.hlbe
'pelo fa,to de algumas {I;>,<; mp'lHas tomadas terem si- morativa do feito do clube
do talvez irregulares, é .1� <;e louvar a atitude desinte- grená. Um exemplar �he
ressada da:s ml"·te:,, !i;';'''''-'''os. Só espero que 'Parja o fu- gou às nossas mãos e pude
'tu1'o, o ",<>Pw ,�V·�" � .'-' � �":'l{!, "àg-uas passadas não mo

vem, mOiEry{lc" p��"" �"1"'e seia anJimll.!lo l'1e'l"lt·ro 1'10 ....os

so bola ao CPcio. que nenhuma dlas facções no futuro

queira entOi'!l:u o caldo. Que as bases tml!dam.enta<J..o
ras dos entendimentos de agora, jamais se�am esqueci
das paria o bem do nosso basquetebol. São êstes os meus

mais sinceros votos.
.

Já que tudo eStá bem, o torneio aberto a ser pronto
vido' pela FCB, terá sucesso. Aumentará o número de

disputantés. Além dos naturais candidatos, Paineiras,
Caravana e Cupido, o Doze deverá inscrever 'três equi
pes, s�ndo que a mais séria candidata ao título, será a

dos ral}azes estagiários, ou seia, a formada por AJ'l_
dré, Torrado, BeCk, 'Dobes e outros. Mas é com alelITia'
que voltaremos a ver basquetebOl em nossa cidade. Te- .

remos agolia,' que envidar todos os esforcos no sentido
de recuperar-se o preciosó ·tempo que foi perdido, com

as brigas, agora mais do que nunca, com�rovadamen-

.
te inúteis. Joinville voltará a ter um verd'adeiro candi

dato a disrmtar ia supremacia do esporte dos gigantes
em' nosso Estado, o que felizmente nunca perdemos�
lUas qúe deixamo!? «Jue nos amea�assem bem de .1)erto�
A . priM.eira: O"'O'l'tun!>it.!l:�p «'Ie. 'Il1"o."i'I.""''''''' i.,..,,' " ....;;. tal-

.

'moS: J:QgQS Ahedo.§,,·de. S:;nt;t., P.a:tarih,a." :./ , C.onselheiro Ma�,ra' ':- -48
e .;d��pí{ ,IJ�i� '�,:.�1���t�;,.:t�IlÕ�,.�?�ti�u,é:\iÍ�>,�,

,< '. A,çÕ'e's :�:6i'lei� >-TrahaÍhis'lias
" "

'.ene dIas Je.strvos den-· ,

í�\;Ji� ",'-,l,'. ',,\i' J:

Que mareou o -'tOnilJO;ltO elo Fi?,ueirpn
s", iog'a�c�o (l.omj�ío à rar

de ':'a ci4ade de Lajes, 'r}i,
vencirJo p,'Olv onze do GU'l

rani local, que marcou dois

'Q �0
I h"'l�T:.·C'S-!O"-'" 0"11 bp""1-'

';'·"bl.'co da '.':?r�::-c€sa
Serra."

'V)

da

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

Rio-São Paulo:

noite de hoje
Pelo Tornejo' Rio-São

Paulo, dois jogos estão mar
.cados para a noite de ho

je.
Em São Paulo, no está

dio do P91caembu, o Sã,(l

Paulo., que sábado estreou
bem na fa.se final do 'Tor

neio,' derrotando o Corin

tians, Jnfreptará a Portu

guesa de Desporro& que do

mingo emuatou no Rio

com o Botafogo.
.
Enquanto hS::J, no

.

Ri':

estaràci '!o�and'J Fbnwngo
e FluP1inf)or:"S�, .() p�im"jro

Felipe Gchmidtf 33
ConG. Mafra, 2 � 4
Fúlvio Aducci, 591
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vidores
em raSlla o�splta

moldes do de Santa' Cat'arinanos

O� vinte e seis reprodu
tore� de raça Charolês, que:
foram adquiridos' na l"!im
ça pelo Govêrno de Santa

Catarina, já estão em via

gem,
A

.
finalidade ciéstl1 impor,

tação, é obedecer recomen
dacão -técnica de melhora
mento dos índices de des
frui,:; da pecuária eoonõmí
CP, exnlorada para. fcrnecí
r'""°''''7� de carne e seus derí-:

seis reprodutores disse o

dr. '.Ant6nio Píchettí, . atual
Secretário da Agricultura,
que êsses animais vão dína-

,

Wizar
'

o. Pr.ojeto Gado de
. Corte 'irotd de uma atuação
eoperatíva .do PLAMEG e

SecretlJ.ria da Agricultura: '.

,

E ref.erindo-se !los suín-s,
. que deveriam ser Importa
dos da'Europa, ·inf0npOU o

dr. Ant!)nlo Píchettí, oue
exista nroblerna

vados. s.anit:5ri1l animal com vista
oomentandc notícia SÔo' a importação /de suínos pro
bre a chegada dos vinte e cedentes do. continente Eu-I

Um grupo eqcolar com

trôs salas de aula será

construido n" localfda,de de

Tá1U1raçutuba, rio municí

pIo sulino de Imárut. A

r!)�lizacão c-::nsta de con

vênio entre o PLAMEG e a

Pre�eitura local.
* * *

.

o Prefeito de Crir-i.um':l,
sr. Arli.nd') Ynnj,-es.·. fêz se

{I,r'Omn8flha..... nest,a éaryit"tl:
de cop,lssão de> dist�ito de

.. FONlli'1:>inh'l, Ontem pela
wanbã. este' Te com o depu
tado Paulo Preiss.

* * *

O Govern"dor Ce'so Ra

mos e ° Hder Dib Che ....em

c�'1"erenr.i�ram. no Palácio

da Agronô''')ica, N.q oportu'
fl.·d8.de, entre outros assun-'

tcs, o parlarr.entar tra�ou

C0m o nri.meiro m!)ndat:ido
do funciona"'1ento. ainda ês

te ano, 'do Ginásio Normal

do municipio de Arrbio
Ttrinta. Ser"', autori..z,''ldo.

* * '"

Outro de"lutado recepido
em audiência. na' agroriõmi
,ca, foi o sr..Jota ('JOn�al
.

ves, de JOinv11.1e, Ex'-'minou
com o sr. Celso Ramos �
nnestãn da cnta do artlç;o
21), .da Constituicão. Tmtou,
também. do auxilio -ao Cot

pI'! de Bombeiros. de JoiD
ville. cuia verba já se efi..
contra liberada.

,. '" '"

Mais convênios escolàres
firmados pelo góvêmo C8-

tl:'rinf!""é benefiniam com

gr;\tuidade de ensmo .!ilu-.
nos de 'outros .estabelflci
mentos particulares. São
os �en'11intes: Escola P�i""'á
rl� �"Nerêu Haml)s�. de F1o-
r;,., ""'''1j�: Colf\o-i.o Normal
"c-t .._ ...... ''U'''C:�. d� !,i.ma" .

e

Gr,upo Escolar "Iill8c;Uúü.i"J.
JCrnoeiro8,'1";, ' 8m1ns' de La·

' .. ;f!fr�',." ,:,' 0��1�.��i&:�i;:.;;·.��.,):�:.�t�iOr���t·:l
;:\ ,�Pio"'�t,["!,' :'dé' .cricitllli·.

.

" "�:�I::;:;:J,:,:;��,��/':_"'"
".

'

..

I

de iGa-,
Bosco",

.
.

.� légio ;'Cristo ;Rei",
ra e C01égio "Dom

de Rio do Sul.
* * *

Comissão desiP.Jlada 'Oelo

Chefe do Poder- Executivo

catninense está encarl'eç.;a

da de d'!r narecer ao ante

projeto do Regtmento . de

r,'lst.es. É' do dr. José ne

'Miranda Ramos,
.

repre-en
tante da Ordem" dos Advo

gados do Brasil, Se,cção de

Santa Catarina; dr. Nico'au

Severiano de Oliveira, re

pl'esentilnte do Ministério
Púhlico e sr. Rcdrigo de

Oliveira Lobo, representan
te dos Servidores da Justi· .

ça. É presidente o Correge
dor Geral de .11lstir.a. dê

sembargador Vitor Lima.
......

Para a constru�ão de lt'U

grupo escolar na cid:>de de
,

São Lourenço d'Oeste, o

Plano de Metas do Govêrl!0
irá adQuirir, por dO,'lção,
imóvel aU situado. O ao

vémador já ó a,\torizou a

relilizar a operação.
.. * *

Está de v"lta a· Fi�rian6·

polis o delJut:>.do Erlmnnd
Saliba. Regressnu de visi
ta à cid'lde de Mafra.

* :f: *

A linha de transmissão'
Videira-Rio das Antas, d�
vital futerê"se econômico

franceses ..

vao ;chegar
ropeu, onde dizem os mé-
dicos-veterinários, grassa 3. '

Péste Suina Africana.

O E�STADO'Senqo assím.> aumentou-

'

se a preocupação com um \
'

lote de suínos importados ...,.. O lUIS Al'UGO i)1&1l� .DE SUlA CATAlll,HA " •
dos Estados unid�.n ..� Florianópo

..

lis, (Q�rta-Feira), 28. d� AbtU • 19$$América do Noste. �UA!U-'�

aes bovinos. felizmente,:�
__.,.- __ o --'-_.

d,q existe, êles vêm em ca- Denile KI�es visitou Petrobrás.

minho e vão chegar bréve; u. .

transnortados por navio de O Se<!ret�rio da segu-
.

M'li::>r da Armada e o Esta.-
bandeira estrangeira, c-n- rança Pública de Santa' Ca- do Maior do Exército.
forme autoríva-ão do 'p�ó- tarína, Cél.

.
Danilo Klaes, O Cél. Danílo Klàes vísí-

prío diretor do Loide Brasí- que se encontra na Guana- tou, ainda, a Petrobrás.'
leiro. bara, visitou hoje, o Estado

.. , E continúa o espetáculo do desfile de nomes para
,

coqcorrer pela UDN à sucessão do senhor Celso Ramos.
Cada nova semana, um novo candidato. f;. série patece

i..'1ter.ninável
.

,e só será e.ncer'rada às vésperas dd pleito"
Bender', Antônio Carlos, Diomício, Ãroldo. Ca.tão, Bor

nllúuflen e agora, dentro da linha chamada "unidade pal'-
tidii.na", "1;'urglt Bulcão Vi'ana.

.

f'oü6rra ser Urua :s01U<,;a0. Pelo menos' Bulcão rima com
. solução.

.

Acontece. porém, que a linha dos 'rebeldés não dorme
de touca. E já se afirma que i'não vai'nessa", pois está en

xergando a olhos vistos, a interferência matrelra.de irineu
nessa manobra de' despistam�nto. ,

.

A solução não pa§sa de um balão de emiaio,. com pro
. pósitos bem diversos daqueles que estão sendo invocados.

.

Por detrás do nome apresentado,. radicaliza-se 'um pro
cesso de destmição dos chamados rebeldes. Ou ,qwmdo,
pelo .menos,'de enfraqueoimento de' suas hostes. Dentro do
sísCema àe 'qiviáir para' domiÍlar. Muito comum, aliás, na
estratég�a do senhor Bornhausen, segundo afirmam os

udenistas rebeldes.
'

-

A verda,de é qu� essa nova �anobra :do 'astuto senador;
não vai atingir ai meta idealizada.

O� homens que procuram destruir sua ,liderança na

agremiação' udenista, já hão se deixam levar com à mes

ma facilidade .de antes.'
E não poderia qer de outra forma, pois quem apanha.

não esquece.. jamais .

E os rebeldes tém sido surrados, preteridos, esqueci-
as, envolvidos e liquiqado.s, 'com t.'lis frequênéia e as

siduidade, que o clima favorável a um passiveI entendi
hl1ita(lo (1e particinar das menta na base da retirada. da candidatura Bender, só se

f�stivinarlpS ao ilustre C1- fará pro��vel depois de um minucioso e detalhado exame

If'l�a . e nat-ro"'o da cla �, d'l ,situaçãéJ... Exame que 'conclúa pela inoportunidade da
,.,.,'!'O a.o Onipote"te �ç!i'i ,candidatunl Bender, na esqueinatização dos planos eleito
�. s"a ppssoa' e aos demais rais da UDN, conclusão das mais difíceis de ser impingi
Nlle Ih!' são caros. AhraçéÜ.. da aos aguerridos defei.1sores· da renovação.
Túl'o Al1!!'el1l'o Brag-a. De qualquer maneir.'l, o fato do lançamento do riome
B!umeJ:1au, 20 - Impô:;:. de Bulcão �Viana, para se transfOrmar no denominadór có

.n"llt!l NO pe comparec�r mum que possa ope!'ar o milagre de aparar
.

arestas e

""ps�ofllme"te à illst.a· h·j· aproximar novamente as correntes que se chocam pela li
mp"'!lO'pm prpst.a:'1a uor 1)5 deraI).�á na UDN catarinense, não r.assa 'de sugestã,o que
sa rlassa 8'0 ilustre cole-sf., ficará nisso apenas. . ,

l'l"vio rláNui ca'oró"os" a- De outro lado, reflete'.o desespêre qUê grassa n� éor.
":"'''''''os. 'Guido Gal''''n ren.tes da unidade partidária, já denomihada pelos rebel-
cal. des, de unidade repartidora, pois em vez'de unir está frac-

.Tnl""viPp ,19 ._ Evnl'f'�i:l' ciommdn e dividÍndo cada vez mais as filei:ras daquela
r,f'�te denl1t-ailo minha gl'a

.

agtemiáçã.o.
.

De qualquer .101'111.'1., vamos ab'1lardar os acontecimentos.
, A nOVE!l� ·éBt�..�é armsrando n�m susnel1se digl10 c1.a-

. .

'�::yran,ãe D�lbres". li; .. bem que PclllL-'-' Ce1i':o
...... ,

·�;,�eití��,�e�\>·U'l,11:��,a�Q+��t?" ":'1;':->:.:+,"1

Laíes, 2().·- !mpossibil';
t-a;ló� de COID',a!'''cer 6n
menap'em VOSsõ�CiS1.. sonws

';re dp.'l)utaclo nossos em,;
lrimento· de grntldão' :)e

. ,,;; releva"';t'?s 'serviços pr3s
tarles aos funcionários (h,
.['
....'SC8.1i7Uf'ão. Ari Fernan�

dêS e PavIo Mendes.

Xanxerê, 19 _ ImposjSi
lJilitw-io de' comparecer ao.

manhã por mot�vo de fôr

ça maior, quando FiscaL;;
de Fazenda irão prestar-ll}�
iusj'as hémeT'ag2ns, apfE'S
SO-PJe em levar m�nha in

teira . solidariedade'" bem ro

mo meu reco�hecimen f,o

pelo .muitá que o ilustre 3,.

migo tem feito pe1a cam·\'l.

fazendárja. Abra:f'Ds. P,a4y
Marinho, Fi�cal. Fazep.da.
Curitiba.nos, 20 - Asso

c:o-me às home1'agens que
lhe ,sers.o tributadas con

apeio tôda c'asse. Abraç JS.

Wiloon Ribeiro.
Parr'B,r'ião, PR-. 20 _ ÇO:l

gratulamo-nos atJtude A,B
sociação de' homet'agem 1:0

lpqa fiscal, depntádo Hen

rique de . Al1ruda Ramos.
,grande trabalhador em b"

,",efício. de nossa classe. Mo

tivo de fôrça maior não

podemos cOp.1parecer. A

bra!,os, Osvaldo Nunes, 1<
-

'
� ')tto wiethorn, Au

xilia!;' .

--.-----

,

Fiscais 'de Fazendasolidarizam ..se�às horrienã:
gens daclasse ao Dep. Henrique Arruda Ramos

Continu.a a: repercutir e colega, Abraços. João Me- se dos Fiscais de Fazend.a. ,,,araguá do Sul 19 - N��s
.
somente 'Jantar sua nome-

com entusiasmo na clas3e deiros. Oscar Beller. t(i oportunidade que accl.- nagem. Abraços. Celso Ge-
dos Fisc:afs e Auxiliares eJe FYlolis., 19 Impossibi- Blumenau, \ 20 _ Embota. bo assl1milr ca-rgo auxiH;-." vaerd.
J_Ti-c8.!;zoç:'io. o jantar ré'l'" lHarlo de comparecer e'lvi.o aUBente, estou soli-dárto à d,,' Fiscalização ext>resso 1"'0 Êstlreito, 20 Moth'o
1"'1\"0 PC dia 20 çlÓ ccr':·er.- çord:81 abcaço pela mere- homenagem, pois reconhCl- b:r�" ami?-,o €' deput<ldo m�"" doeúça

-

não· poç1erei com-
te mês, 1:'0 t�ra Tênis elu c'da l�omenagem. Jaime ço sempre teus. gn�.ndr)s agradecimentos e lne so:;- parecer ao jantar de jU3t::t
be, ao digro dep, HenJique Mendes. . serviços prestarlos n,ossJ.. da:rlzo às homena,gens q'l') 'e merecida' bom,enagen'Í ..,a,
Famcs, por sua çlestacada causa e no.,sa classe. Abra- 11;1e ser§o pres�adas. am.:-, cIH�s� ao nobre deputado
atuarão em fa�rcr da 1€'1 C�apI'CÓ, 19 - Somente ços. Waldemar Beduscl)..L rhã. João Irineu de SOUZ'i. e ilustre advogado áa' elas-
n. 3')14, 1'a Assembl?j,a. :te.. :ns:dioso e precáriO esta:!.;) Blumerau, 19 _ Bast.a'l- Rio do Sul, 19 - Solici- se de Fisca's da Fazen l�

g'slativa, de' a·lteraçã.o à :le saúde poder:a evitar q'Je te pesaroso. não poder par- tp ao prezado :amigo se na Assemb',éia Estadual
S·stfInn tica dos serviçns. 'neste instant,e' estivesse t\cipár pessoa'mente, às hn possivel represe"tar-me.· SOUdáriô com a refe�ida .P�
"'0 Estarlo. 9.rrSC1"te às homenage'13 me" a.ge"s que serão tribll- nas reuniões e ass�mb!éias meY'aO'pm já solicitei' ao
Em se tratando de ho- �UE a -classe tributa ao ,'�U ladas a Vossê'icia" faço-o da Associação dos Fisca;-;.

.

fj�cal Waldemar Costa
mer'go:?m de a!:J.rê�o e :le maior defersor e amig0. por pste meio, cumprimen:" Motivos imperiosos tornalr. obs6quio de representar-UH'
�rat·(tão aquele 'br�lha.nt.G 'ssoc:a-m-se àfl homenagens

'

ta�do-o e a1;lrara'1.do-o coiu possível Iminha presença, A " ....a,ços_ José Joaquim B'
·parlamentar. que tamM;'n: todos os colega:'S de mi"h:t votos de gratidão. Saudi:": sil.·

.,

·i";t.egra :a classe dos F1s- Reg'ião qtie-por motivos es· . ções, Alcione Bereta.
.

----.------.-.- -_._- .�-

Cll'S acorreram a esta e3,- trarhos s:ua vontade n-to Laips, 19 - Em virtude
pita! quase todos os s6�i lS podem e,tar pres:�"tf's.· t·) do falecimerto de meu cu·

dfl 4SS!1("At;ã.o dos Fiscn\s nobre colega e deputado 9, rhadb e dado o estado ·:!e
·de Fa.Zl"rr'a rio 'RS";vl_o J- (:�rt�?a de qu� estnrepll')S '-a-("'e de minha ir:'ná, 19.,-
q' "11' '�:;n n"'l"!1'l'1"\ f<17;;.. T1�if'OS em qva'nucr eID�r� !""-�0 ·n-nfu1"l..ji?m�t1te nlo
1,-., 9""'''1'-'1'',:,\"''''-<:0 "°c>1"" gênc!a não- j.rrip('�taTl.j(J ,,�.

-':_ f'r"nna.r"c"r à il,sla
f"",,"_lh,, tp.ll>o-r!ll"1""s 1e cÍ)�se�llênciaR ('fn� por ven- hnmrnal>rem' (Iue a classa.
sQ'i'"ai-'edade, .que, em' se- "ura :norlerão surqir, A h .

..: n,.,�st9-:- "f) �)reza.do.· amigo,
, q,'� _,�. �iV171:r.f.'mos· • �a. 0.110 'V" "l7'·j�·:.��a. tão val2:n- ?rt"o�[t �rrB.�.,(l� a.braf"'o ce��

nl"""'<>-!ll', "1 - �lJ",f>,..,f.e tÉ>mente travou e ve�lcr,l t(1:1e ru�· mj'�h?t gr8,t.irla;)
nr" mnthT(" rio fA,.n., rn<i1or C<� ctpf��a . ..i::l f'·l.n�q.,· ;,,- sorá· eterra. A1aor. Neves
""a�1f�sto-mp sn·l1,i�.rib', às "'1a's 'sprá esque·cida. Alta.- Arruda.
1--r ... n_.,,,.o�� �() prezado ti'- miro Büch?l!l. T-n-"
Jrl''''o TvI' h;,,.te. Lajes, 20 - Associo-me

POT>ta Grcss't. �1 .A.�- ;'" '."d�� 1-)�"",P�,,-·('_Js.. ,�

l'!(''''r-me.. à homenagell,l rqo t.rH.",la"''ll' ho"" a.o jh,,;

nrcs�a"'a ao grande aÍni10' tre amigo pela. digna c'a'j- so'jdár'os t'1icta�lva "'IOSSa.

cl3.s.�e. a;I-"se"tanrto illlS-

pãra 'aqueles rnu ...i.cíni ....s

do. VaIe.do R*o do pe;xe foi
temá dis conversaÇões aoui

mantidas, pelo . sr. Aurino
Aeui.qr. nrócer pes<:edista
tle Rio" rias Àntas, Ant"l-on

teiP., �vif,tt1�t-sé com o'· depu-
tatlÓ

-

Dib Cheretti. .

iii iii iii

Em três 're�iões' ()gt<>.rÍ
nenl>es processa-se a vacina

.ção em massa contra a 'Oa

úlisi� int)'.mt.iL: A "Sabi.r";'

<wJ.i.cacl::l.
.

Çl:eiCI ;

Rio .das Ant�s,

o -""r!hm,,,l J?,eainns'1. Elei
to�l, além �s ele!Gôes fi
�as 'Pelas �cljes nOS
5.865, de �6/3/65. 5.867, de
2/4/65 e 5.869 de 6/4/65, re
solveu tambéin . marcar o

dia- 3 de' outubro vindouro

A decisão é motivada em

virtude. da renúncia �o Pre
feitp Municipal. CIiIJO conbeo
ci.nÍento foi' dado ao T.R.E.
dêste Estado através. do
Juiz;do . Eleitoral da Comar· .

c.a de Caçador
.

a
. quem'

.

se
encontra jurisdicionado o

referido m1.U'llcfpio•. ·

J).slra li t�li�a()ão . de elei

ções para .Prefeito no muni

cfpio de �io das Antas.
..

"

!

,
,. ... _--- .._---- ---�......

FLÂ��UtAS
('_,onfeccjor.a:':Il�se J<'lâmu'af; Infofmaçõ.es nesta. Beda.

çã.o com OSMAB ou' telefone - 3022. ;
: \.;"". � ..

.----_ -.---:--- __-----" , ._.4...,.-- ---...4 _

o Direito. de ,Nascer

��S$OU da Guanabara,
Mo tU�a semana, o seere

�rio '_
.

Sallde e ASSistên
cia. Sociàl, Dr. Armando
VaIérto

.

de Assis. que na

ex-Capital 'Federal manteve

contactos \,Ql1! o Ministro
Raimundo de Brito, visan

do, entre outras coisas, ,Il.

remessa ao nosso Estado
de novas doses de vacina

Sabin.
,

,Com respeito aos .pontos
'básicos tratados 110 encon

.tro eorn o Ministro da Saú�
de,

. afirmou o Dr. Armando.
Ássis que o assunto príncí
pal abordado,

.

foi o que se

ref.ere ao plano de aplica
cão da vM'na Sabin .em

Santa Catarina Que no mo

mento vem sendo ínícísdo,
sendo aue, no último sába

do, foram enviadas, com a

índísnensável colaboração
da 'F6rea Aérea Brasileira,
as primeiras 120 000 doses

da referida vacina, para a,
rel!i.ão Oeste do nosso Es-

· tado.

NOVA REMESSA
.

I

Declarou mais adiante
�A"rehi;rto d!!. Saúde. que o

Ministro Rai.mundo de .Bri

to pr01i"eteu re·"eter. ainr(a
no primeiro se"'1estre do

corrent,e ano, nova partida
de .vacinas contm a polia:
m{efve. p.om a fin<>Udade

de i"'uni"ar tôd<l. a 'Oop"la
rR.n inf",,,t,U d,., noss'1 Es

tado entre três yYlp.ses e

(1wrt.rl) :>n"S dp. i0_"r1e con

tra a gr!lve '(YIn1Psti<l. (me

vinh'l rles'-\fi�nnl) os meios

cieritíficos e aue· hoie. Irra
I

ça.S\ a es<:a gr:>nrle ·rlp.,,�o

hp,.t<,: ,..."ne SP1' c0'T'hllt.�da
satisf�t,hriament;e. Prome
teu �inda o Ministro da

_·;:.úde _ prosse�i].l o Dr.

Armando AssL'l -,,·all.e den

tro p'm b ....e"e <;f!l.'ia iniciad&
em Santa Catarina uma va

�in".f"ão e"'" lflrO''''' f!<;�:>l" ,le
vacinà. triplice, abrangendO
qS doenças da coquelUChe,
difteria e tét::mo. obedenenj
do �o nl"n'1 tra(�"ci0 ne'o

�tual govérno catarinense.

VACINA SABIN

E'í.1)Uc:>ndo a aulicaf'ão
cCom' vantagem '. da vacin�

Sabin afirmou o titular da

,F!lstfll' da 'Sal1de ter €1a SIl

;bsÍihí.!do ai ívacin��Sàlk;' que
e�� �plicada;· 'atrav�'� de j in-

'

jecão ,e a atualmeZ{�é "�'usã.
da, por ser empregada
oralmente, consegue p:rovo
car uma imuni?:a"ão multo

mais ativa. e-a!!lnl:indo imu

nid"de tot'l.l contra.a po-.
li" ........IHp, r.",.,.., re<:n�ito às

primeiras 120.000 doses di.s-·

tribuidas recentemente, de-

, clarem o Dl. Arm!lnrlo "a

tprin de Assis aue foram

enviadas' . para os fiO. '10 e

100 Di9t,ritos ,Sanitáti'1s,
abranP.'endo

.

72 municípios
do oe<:t.p. P. da sa:r;ra de San

ta CJltar.lna.

MINISTRO Tl\WRESSIO
NADO

Acentuou :'linda ° S�re
. Mrfo' dA SalÍde que o Mi
nistro Raimundo de B,.ito

,.foi' inf"r"""'fldo, .1"f!ln Che�e'
do Servico Médi.co do

IPA�E. aue ·ref"ent.p,rnente
vi<:'t.nU nossa CanH."l ;U11t.a

mente com o presldent.e
daquela Autarquia. do zê'.o

. e cal,'inl\o com c;JuEÍ a admi
nistr.!icão Celso �os tra

ta do pi'oblel'Y'a dA. saú'ie'
· uií.b1ica. aconsell1<>ndo-o. in-.
clm;h'e. a aue visitasse Ran

ta Cat.::lrina. \)!l,ra v"' ....ifir,qr

de perto o plano hosuit<11ar
do govêrno cat'al';nense.
Afirmou o M1Ilistro ter fi·

cada impres<;inn"do r,On1·O
·

rpl"t.n do C"pfp, rio Serviço
Médico. do IPA�E, nrome

�endo. na ocasião, visitar· o
""-nos50 Estado na primeira
cm;117.ena de iunho. para ve

rificar as grandes dbr.::tS
Que "..,m re:>ll.Zanao a atual

administração.

.

H';'C!'DYrr." y , ""'�
SERViDORES

Com resnettn à 111<';Gt'
.

r sRúde n,íhU-
1'1 g'ovêrno

Públicos do Estado, ..aãr- Ilib:J.! nos mesmos
meu ·0 Dr" Armando .Assis

. do que está sendo CO
ter entregue' ao Pl,"�slderi.t� do "al11 Santa datar
do IPASE a planta dá àhi� rormou aínda o títu
dida obra, poís, conforme 'Pàsta da Saúde, qus'ít)
declarou aquelà ,aatorid'l- pítal dos servidores
de, quando conheceu a ím- em condições

.

de fu
portante realízação, tão ím- .. menta hei mais ·tardll'
pressionado fícara : com o- o mês de 'janeiro de
modernismo e a técnica . da o . que' se constitui m
obra, que pretende cons- tivo de. orgulho para,'
Uuir, em Bras'ília tlm hos- .80 Estado..

O'

ANTECIPOUfsr O INVER'NO
o frio chegou mais � .' A 'Grotinha prepa

do que se esperava, �. pr&:;." :- e bem - Para o mv
núncio de um Inverno ·dU+O. O seu sortimento Ei
Pcssívélmente itfUal 'aos dos díssimo.

'.

Quase com
dois últimos anos' que fo-. Nela se encontram a

ram duríssimos. para senhoras, hcme
Contra à natureza· não críàncas. .l'ambém ó

adianta reclamações. � con- cobertores; e acoleh
formar-se. Conformar-se e 'Mais urria vez q Gru
prevenir-se. confirma � seu "slogan

Ês_te ano, pelo que obser- . "EST.A 4. SERV1ÇO
vamos, "a, prevenção contra POVO".

.,..
..

o frio será mais fácil' do

que no ano passado. Os

preços ..estão bem mais
acessíveis. Bem mais cama

radas.
A conjuntura geral no

pl'\ís é para estahilização ,de

preços, A1gumas firmas es

tão procedendo:::1 uma' 're
visão nas suas tht>elas, "con
cedendo vaÍiosos: descontos,
C0mo é o caso g0 A Mode-
lar.

.-

Em Florian6polis pos-
suimos aind'l outro setor

cujos precos
.

são altamen
te favoráveis. Aliás; os

-ma;s, b:>ixos da ura()a; Tra

ta-se dR 1)(ll1ularissi.ma
Grande Grutinha.

"

. Marcia Ivrns
"

.

o cantor brasileiro
cio Ivens, que se en

em Buenos Aites há �
meses; denois de ter
s8do por! esta cidade,
jullw do ',ano passado,
ha . de se� �

submetido a
lLl1drosa ,operacão c

ca, da qU'll está recu
do-se rápidamente, se

noUcias recebidas por.

familiares.
.

•

'Nest.a' ouortunldade
ESTADO, deseia ao iI
,co�terríl.neo pronto.
beleçimento ..

------_._-�-......;

Milicianos de Santa Cafar;naJ
Ao pp.���r,es :nara a Reserva'

r::1da ou Hd(lrmado ... ingresse na União
poccna1 (fp 'R�sprva' P-�of"."VH:>a"s dà Pol
Mi1itéJr 'do E�ado' (U_.R.� P-M.E.) tine, e

,
t�á ass[l;.!Ur�nflo os t,el1C f1ire!tos' e á futul'
tua'esposa e !de teus filhos.

-

,
... "'.' �

--------,_.

VOLKSWAGEN
.
..

Ven-1e-se. 'Tratar com sr. MedeliiUs cl rua

Um pouco de hist.óriâ e, de'
. Pol:�c

..

.

por SEBASTIAO N�VES

Um episódio que marpou a iinpericia politic';l. dã
com funestas consequenci.l:i.s, foi. a campanha que red
dou na perda da prefeitura de Joinville.. Naquelá ci.
contava e conta o partido com seu maior quociente el
toraI.

JoM Colir., :ão prematuramente desaparecido. era

maior eleitor da agremiação brigadeirista. No seu te�
trazia a UDN, grande saldo de Sufl"agios, de Joinville. Ap
sua' morte surgiram dific'ijldades para sua s1,lces1;â:o. J
ge L'lcerda não conseguiu manter, a seu lado, seu parti

.

o PRP, em virtude da 1:alta de cor.npreensão dos diti
tes udenistas. Ci PRP foi sempre forte em Joinville e

tanto capaz de decidir um pleito, o que aconteceu. Quan
parecia faeil reconquistar·'.... a imPortante posição.,. face.
vitória de Jorge, surgiu UlruI. fo.rmula desastrosa, impOS
pela cúpula, tonuala (tue se revelou a,ltru:nente des

-'

sa.._ A Mndidatura Paulo Botnhaúsen. Não se pode
'

gar a' este moto qualidades posith-.as, cQmo Simpatia,
teligência e eSpírito' de luta, além de tradic;ão dei fa
mas que não se revelaram sufj.cientes,· porque alheio.'
meio e sem penetração.! no eleitórad.o. Além de tudo

-

insistente indiC3.ção contrario4' o diretório local que ab
tamente o hostilisava, a pOnto de não inclUi-lo na sua Co

p�sição. A medida; ainda, traziá um sério peti�o pela P
sença de seu ilqstre .pai no pareo sucessório para o :res
do. A 'dertot<1 de ttmbos, caso ocorresse, se tornaria n1

.

expressiva e danósa. Foi o que sUcedeu. .

Ó ressentiinen-to' de JoinvUle vem desde que as pre
.' " I

sões de João. 'Colin, ao Palácio. da Pl'�ça Quinzel se viI
frustradas. O lider do norte do. Estado tinha condiç6es .

ra disput3r o aftO posto: 5ecretgrto da Viáção (lo ent�
governo, se 'revelara niadiúgãdor -no serviço e sún15ittico
t:rato áté mesm'o com os adver�á1ios·.

.

Fez. anedotário
ilha pelas suas irreverencias.' N8,o cqnsl;lguiu,

' contud
transpor as bem polici"ldas e 'tradicionais 'f)arreiras e

que contentar-se com a Prefuittira de� suá. terra, n9Vamen
A récenté candidatUrn. de' um joirivilrellSe, Nilson

der, parece ser ó trôcô ou' a Cobrança de'velha's dif�ren
.

João Colin, . a época. ábrlu�Se do'partido e só a

voltou, gt:aÇas ao trabalho' pertinaz' (I M,bU do' cán�
. Jorge Lacer(ia., . ,

,

' .

-

Esses etro� liquidam os..pattidC'lS. �u p�io menoS

enfraquecem. Semelhante· a JoinviUe- ocorrerain fa,tos
Blumenau, ;Rodeio, lt<1jaí e oút:rss cidades, onde. candi
tufas impostas, vem çnfraq�ndO ' a hégerp.onia vali
do partido a· eterná tigi1ânqia e em muitás deIas já deS�

.

�
.'

pareceu.
". ,.'. . .,.'< .

Enauanto: isto o PSD ,111.lmté111. com. hab'Ui.dadé,,_c·
gÍ'andes ba".fls, CO+iw.J,.,�ge\'it Tub�ar�o' e ,éiíap'ec�, ,p�1
'l5ré),r,'

.. ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




