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ESTADO
o MAIS,AN,TIGD DIÁlUO DE SANTA CATA�A
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.MEXO, SÉCULO
'l.mmuNDo_ A
MA ThWRENSA
C.\TARINEN8E�

"agõsto, tendo como prin
SS'1'3.do Federal reínícíarã . cípal matéria para díscus
suas atMda�?s no dia 2 de ,�ãO. e votação,' a emenda

'IVO Sáuda o Colono
, �.' /

o colono fêz meÍ'eceÍ: as 'hónr'1s deste dia que o reco

nhecimento nacional lhe dediCou.'
'

De vários pontos do gl'a�o, ui melll0r aventura que ê

u,�. engrandecer-se pelo trabalho, '''0':,0, -fbcar-se entre nós,
Lavrou, com .gratídão, a .terra consentida e sôbre- ela cons-
o, ., \ •

•
;t.

tTUiU <? :l�r. que entrega.. gerações dígnaaao- serviço do país,
Saúdo-o, pois, assegurando-lhes que, eleito, estarei

atento 'aos seus direítos de home'm grandemente responsã
vel pelo crescimento da riqueza brnsíleíra.

1,,0 Sílveíra

conszituclonal: que ,dispõe
sóbre ,: 'reeleição do Mare
chai CaJ3te10 'Branco. O lí
der da UDN· na Câmara
Alt'}, Eurico Resende, um

dos subscritores da emén
da, ínícíoú intensa campa
nha nn�'a

-

demonstrar' à opi
níâo púhltca, a írnpratíca
biH'.1ad.é de· eleições em 65
e (36,. A emenda, ,ganhou
"ínesperadarnente '

g r a n!1 e

vulto e interesse. com seus

autores procurando sensí
bilízar as áreas rmilitarc�,
em tõrno d� 'l"peleiçãó ctq

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

Letra:! - -de Câ�bi�--,�
,
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·Notas Promissórias
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.'f.�..:... GR'J?;E�R0:-ae;..Sl_Jb:T}Jtltfillla: .f"bar
,

, o 1;EMPO· (Meleorol6gi.co)
Síntese do Boletim' GeOlÍ'letéoMlógico de À. SEIXAS
NETTO válida até à�' Z3;tS hs. �o (lia 23 '.de Jullto de l,96S

Pr8$ü:.',e�lte,! através do Con

gresso Nacional. O rríoví
mente em prol da reeleí
ção do Marechal Castelo

Branco, ganhou novo im

pulso' nas últimas 48 horas,
apesar 'elas declaraçôes- do

,
,

agoslo
c1epphdo \ auauto I" ú c i o

Cal:fto;O., de qUE(, o atual

chef_f: do Govêrno, não per-
: mit;_t'á a, concretízacão de
qualquer cI:.1Gnc1a que vise

.a S9,� perrnarrênciama Pro
sídência da ,República.

.

Reunido sáhado à farde na Assembléia Leqíslatíva
do Estado, o Dlretórío Regional .do PTB, .por 57 vaias. à

favor, 9 ahstençêes.e 1 contra, resolveu fixar a orientação
nolítíca para a Convenção estadual, apoíando o reestahele-

_,' .' • .'
I'" I'

cimento da tradícíonal ,e vítoríosa ,

!!

ALIl�NÇA SOCIAL-'
TRABALHISTA!!; na batalha sucessória de ouíubru pró
ximo.

Â noite; ínsíalcu-se a Convenç'ão Rogional do PTB
caíàrínenseJ· a qual ratffi�bou por grande maiona, o apoia
mento do nome do deputado IVO SILVEIBA para o qovêr
no do Estado, na sucessão do . governador Celso Ramos.

DALL'IGNIA POSSÍVEL, VrGE QE IVO

Até o momenío que encerravamos esta edição (1 ho
ra de hoje), iünda não havia sido escolhido pela Conven
cão Ileqiona] do PTB, o nome do candidate partíâáns que
concorrerá na chapa com o deputado Ivo Silveira.

-

Todavís, pelos prognóstícos, ludo iorlicnva a eleição
do. deputado Francisco Dall'ígnia (Vale do Itajaí'. o pro

váveltcmpanheiro 'de jornada de IVO ,SILVEIRA,

•

possaí ga,qlllWI, �LgUÚ1H
qünntc a 801vencl-a. d>3. _em:
p.rê"�n c1eveiiora" pois ilão
tem acesSQ' aos seus livros

. cont<\be1s para. exame ds
suá 1iituaç�o 'l"oal e possui
àP?n�s( um .título· qlLe, .

em

,Cas',) Ih? ms.uc;esso da e111� .

pl"l�S�\· será· arrolado . c6mo
Grééltu quirografário, ser11

. quàk�üeJ" p:'ivilégio, pois é
,

�n1'l -tiinlo que não tem las
tro Q0 garantia. (te qual-
que,r espécie.

Ainda recentmnente, o sr.

Teófilü dé Azeredo�Santàs,
pl'o1és)ior d� Direlto' Co
merchl da Facl1.l1dade Na
danaI de, Direito, em reu

ni-ã0 prQmo>ida: pela As·
sociação dos Diret0l:�s de

Emp�G�as de Crédito" ln-

QU3 as autoridl1.des devem
toma�!' medidas 'energicas e

urg"?utfs, enquailto -é tem-

1JO, "!;l .fim de' que seja afas
tado o perigo que ameaça
milharés de pessoas, que
aplicam suas eCQuonüas em

note.s promissórias' àÚ le
tras de câmbio SB!�'! a co

obrigaqão das companhias
-de crédito e fimmciamen

tó, devidamente 'autoriza
da� a, eoiocar tais títulós, e

,fi!lcelb:adas pelá "SUMOQ".
, ,

---,--------'-
,

.

,-'---�-=='======:;;::

s.idel1te Cas:,fJú l:3ranf;o \'C'"

j tJ. a (h)BPr,;.�.hu r t3t n. 111ilni1<.l
nu Pah!(�jo, LJ.mnjclr::.':I f

, grado;, '
,

;;

Ligand.o as fOl�Los (1� pl"OctUS-�1f) aos �Xlllí ré''" l:o'í'J5'U'11i.

dqrf>:;; 0.iJ '3�;_()rtm1d(J nus cldHdu:: 'l'Í:;:;'!f tio H"'Hll(;Q sueiu),
� êJes �e - é1neplltr,iJ,fI! entre. t!S proiis::,!�:;;;) tj_uEl l11elhor coutrir
..huem pa'ra, \) bem �",tar da- coletivillat1e. /.

.
.

�,
.

II, todos _l� 1118\.1 !J.orn.ço üe LI.ol'l:;<tl1' públicH), que mes l'l>�

couhe:';€! Q v.alor e está sinüeramenw intcl'emiadó r}o .aten

dimento das aspifaçõ'es da-. CÜ1SSQ.

n,CI dia quo 111,e3 à oonsa-
'

- ',clêl1da eonlb"ua.ru v\-r:"l
,c8.m10 06 prpulemas i.>HCe;;

súrio ;'m: i I E3kidos da Fr!

derfl,f,;;.í.O. O 'cheIe 'do [,;0'1(:1'
110 deVf·�rn. rç-ecbt-:-r !.loJe li

.gO'/t'l"I;8'JOl' j'U,wtOll Bdo Q."
�'v1o..raiJ.11H1iJ" [i.pUs. JlUver l'Oll

., '." :;�;,' 1 (; � ;'q;i<�1

l':mitnm'tn ,(j",r:'Kondcl' Hetl:: v::ti :luxundo pelo� l111',ui

dpio::i cin Cfl,le pa:ssa um rastro C�0 l�')]aVl'a" oc;nlla.,; f:: V;J"

2;;.t1.S, o ,sciu' "staff' l1e il1H1rensü' l'W· f)sÍOl"('a t)Ol' 1l1'lLli:lmir
tll.'n sNltid:o ,mais pr'iUco ,b. :-sua' eampL-llll1;. üu�enl1(i_O

-

dersoi:--
. peradatiW11Le 1)111a _lllotIvar,ão que SC11blbillzG" o c1el.t0l"1do
L,al'u ü eandidttlura, do senudor L(dp\JlsÚI.
!

1)csb8 úgfurço 'te.rn 1'1u2Jcldü �eo15U� s_urpl:8e,nyElltt:S. !\

mais oÍ·iginu., elltreta,nlP, terá, sido !J llft:Cll18,ÇÚü l!utro dill
uu ·dda. de' que em �ant� Càtatiml: há atualmente:

'

�:.íU

mU crianças s['in'escola!
]\ dr!!.l11áLica procura; de um �Hg1l1l1ellt,o que P05l:iU ber

ofer6eldo ue::> catar.incuscs para. �lt'l.'�'lÍ,19s át; hostes onol'i
c\On.i.stoh acahou por dGSori.cl1iar c;:� maneiro, grave (1 ÍI'

renlE.'iliávGl os jOrl1;lllsta::;' do soblinlw . do sr. Irincu Bor-
nhausen.'

,

Escutemos a" sims,,��Íll11ações: UH 1360 nüo .imvúi de·

fi_clt. escolar no Estado;;�lI molhor. ilão havia crlUilçB. bem

escola em S�l.-il_La CHlarü�'l. afiÉlsar f!.(1 g1.!G c!lssesse �!l1 CUl.l

'tnll'io (} sr. Gelso Hrw.lOS. Cinco anes' após, lH1 um deficit,
de rrlatrü:ulus el.e 250 mil.

DU.n.:mtc és;.,us cinco nnos, ent:;:'ctan,!,o, fora111' cÓl1�Lrlli
c'{�lS trl�LÍ;:; de duas mL1 lJoyas salas de aula --- c aqui a 'H,fi,'

'l1)HÇUO Ú nossa e desafia censo, contagem, v('rifieu:cç2O, aIc
rilli,cnio etc. As escolas aí estão, .l:"s[)alhac1us' por todo (J

E_;,laclo, e podem ser vJsta&� cl1eir.udus, apalpadas. fo logra-
1'a(\[\;" e fil,madas. Sã'o mais do qw-;- t:.ni'Jaúmero Lle eSL';lí;;
tl.ca �,c' C01110 doem!

Com 11 mais prOLUl1c!u, adJ111fftcào t" COlll '1 UmllJt silJl
patia. para com os que", SBnÀO fillliA5 oe outms pátl"ias, pu-

1 •. ,'
• ,.'

•

Ta aqUI, Vferam 'cooperar conosco :ca ()Xll'1nS�lO ilJtegntl Cl;,:

Sal1�a Ca.tarina, li êies me, dirijo, iJ8SLa expressiva data de
25 de julho' que tracUci-onalmente !;i8 COnSi3.gra ao Colono.

Racjícndo OlJl sOlo '-amigo, o COIOD') que aqul nlJOrtou
chei.o de esperanças no futuro da própria famíÚa, graças a Amanhã. às 7 horas. "

Deus e � sua inuoJe p,�lclfistê), e labol'iosa, não tel'n sido presí.dente Castelo "I3ran,zo
enganado nas aspirações pelas quais deixou a· sua pátria viajará' para ° Paraná n

de origem em lmsca de 'plagas mals-propícias. :Mas, se' o fim de il1uugl1rar a rodo·
recebemos l"r,'1terp.almente e se lJl.3 l1brimos, üs atividades via do Café em Ponta GrlJs GompOrl,l1Il1 essns salas ,- e p L'.S há em mllnaro' su-

profícuas a terra em que nascemos, também éle, 'o Colo, lJcrior ao Z.ioo - 50 alunos por t1.1l'T\0, JunciOT1iJ.l'lüo nO!'l11al-

no, nos tem dadQ em. esIorços e i.nteligêncIa, traduzidos su_ Na 2a. feira ° presUe�l-' mente em dois Íl.lrnos, exeepcional,nente 8111 tr"s, (;0ll1p1l'·
na prosp'eridade commn; uma recO!Y',pensa cle alta valia., te retomará a-o suas ativt_

tac10s -os convênios feitos com COlédos púticulal'cs temos

Congl'atnlo-me, (:l.ssim, com o Colono, por motivo do dad(:{;' na Guanabara. GOU' éilJe houve na administração do ·;Y. C01::;0 Rml1m; ;�l)l'J
transcurso dêste âia, enviando--lhc as- saudações, do \:lo- (�er\tnmclo :,0 nos pTOb1.9- oforla (10 cerca de 250 mi'J novas '(}l�,!:r.il'ltlaK;

,

vémo do Estado. .

,.

luâs pollti�QS dos Jl Est:l- Ora, se não hüvia deficit escol",1' cm HJljO,' SE:, ° [1_ú Jl()

Palácio do Gavêmo, em Fl�lianópolis, 25 de jUlho dos onele 8tc revlizarfw Ch3l je em nÚl11Cl'0 de 250 mil, e, se nús8 jntcrim forum CTiu'

de 1965 cóes em OLltnbro próx�m!). das 250 mil novas vugas, é conclusuD lógica que u P01JlJla-
CELSO RAi\fOS, Governador�' ção escolar do Estado ullmentou' d() bOO mil em C11100 �m(ls

f(re!lúla(ô 'e'/)111 (I �-f;;�;:\. 'joc

Vl.toriT:.o ,F'rci{(>cm Í)l1dCa
de uma .SÚlli�'0.o par:l a.

'('riH: 'poliLir:a daquele tDs_
,t:ado. Li �!)e11idor Mai:[{ntlt;'�
;;0 H'z ao PC1:liclente D.il1plo.

rel.:Üo SÓbiO' a sit,lla,ilO ele

,')í:'li E.5ru(;o' O l'l1,de l1:1.,

Naç,ão recebprú ai';-H'la [IGje
outros lideres poliUcos t'S_;
taduais (.,' mnnbros do .seu

ministél"�o.

, ..
'

-- apenas
anos!

compreemUW.!s as criar.\çu;:; na fuixa 7 - 14
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, 1) I R E T O R G E R E N T l<-: -- iJOi1UI)g ns F'lnmndcs de Aquino
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Senado r,einic�ãrá atividades dia 2 �e
BRASíL!A, �4· (OE) "_ o

� �' ,�

,A !e�· n,v 4:242, de .17 de '''ionen:?c'_� �pm'ii\lelG"., ' q
,julh<) 5le 1963, .:ern ,�tb _1-;fâ<, Nq_ "]I;,:!erc8;do Legar' /opç�' 'ber
,t.igb- 7_3 e pa}'á�p}r:()�"e�.ã ':'.'):'� .:(:i.,0.Rr:f,:P;1p.bi�f 6'1 Cré: ln)Jô'

, Instn-lçuo n. 251, ele 2� -de ·,rll"j,V FÜ':i�v:)i,�nÚH1J{'�" à.ul);_,,'bs·;"·
'�, ,e ih '" ''''6'' ,,,-<, ,.', J,.,' "

.\ ,"", ,. ,v'_"
" ;-;\'1 �l:P:\));� "él,' ...'i1 o; lA" Rt-·, n.pJi}:""\,\ (.\t� ri.':eui'sQ� _ p,-ral-'" ,:" .

pe1!.iJ;1tmdêni��a da Mooltà, U'"'-�düs M';\ie)1(j,'a,�1d(:{ suas' "i�
do Cr€dito n;UMOC), L'p-roi� . 'Lütrã� ué 'Cá:lllbio em Stt�·
bíram a negociação, jun�.Q, p!,ê�'a�, 5dii�,5, Obecf-eoo,!t�
ao p'Úblico, .

do Letras de l'l,S 'léi;:; vigmi:tes' e regular
Cârr.)Jio e' NOLas :pronlil.(- lil,ent.:lyões dá SUMCc, ra;-,
SÓ1"i�1,d que não possuam ,0 l;olh,.muo

-

UtWiqlinwnte o

aceita, ou aval de Campa.: . Irí1P,Ó�·to elo 13&10, Ir"posto
-nh!s:;> r.e Crédito . €i Finan- dé l-!.enda, Empréstimo
\cilltmerltP, autori2:adas' ,pel�

.

Co.;lpulsório e --'negtJcifJ,ndo
15U1\'lGC, �.a júncicnar . 'llo. , es.tds 'LBtras atravé� das

,",.._ "'�;" :, i·,( " ,

pa,íS,fNbibel;:íce:Í1do' rE.i�a os 136\31),5, Oficiais de'· ValOl'e8
, e1Ílp.I'.é::<Ümo.s',· partlóUl'r:trés dO .ta r�'-, - fff2"&ndú em resu;-'

',,� "(entrc,,"é1n'prêsà� �. r�.e'Sso�s nl.o; a captação dos" reeUl"-
. físioe,,).' l.'11ulta.. - ele valor' sÇlS de P?upança do públi-
(-. igu�ü' �;�.' valoi"' 'ció ._títuléÍ, 60,'_t>ní geral, para investi-

i.W-:WpcndcrJt0 ne outras san� los, 1')11 émpreendil1lento$
.' ções )ogaí.s, às quais fi· produ':.ivos que" (lCeh:�ram o
"

,crun, sujeitas ambas. as .. ·prog:esso da náção;
"_' p$.lrtes.' N0 "Mercado Páralelo"

.

As disposições 'legais ci- atm'.l� emprêsas que �eçe&
,tad2:'; 'éstal1eiecel·tlf'n, ài1'1da,. ',sUam, de recursos e não

que' as ÓOl1113anl1Ja�" qe Cré- p0.,slhm1 condições de ·ob·
. dito e F'il1anciam�nto da- tê-los ,11Qr via" regular, no
,

rão o aceite 'ou awl 11a's s�st'�:-na cl:editícío rio p�s
suas L€tms de Câmbio me--. (Banros e Companhias· de

,., diante contratos' devida- Crédito e Fil1ll,nciamento),
mente formaliJ!;ados e ga- vão· hllscá-Ios junto '" par-

: rantidos sempre por .
pe- tic�llaTI!s pagal1do 'Jqros vesbrr:E'Dtos e FillanciaÍ11én-

n.hú�· ele duplicatas 'que re-- elevados e. aceitando Le-
. tos MD.ECIF), deClarou

présel)taÍn legítima opera- tras oe C'âlq.bio, e Notas
I' �áo de con'lpra e velida', 'ou PT01l11ssól�ias, lnuitas vê-
} �'

peÍ"•.hcr 'mercantil de
,
bens zes !;pm satisfazer' o Im-

duo:av':li.s (mercadortas 9u P6::;to <to' Sél.o�
m.J.t3!'Ú1S piimas), para

' ..
.

Ilue o público investidor 'te- 'jiS;ti:l 'é _
� 'mercado ilegal,

nha uma: garantia a1;lsoluta_ c�n,jer"ad0 - pela. legislaç_ão
PfLI'a as, suas ap}icações. vigent� por ser nocivo em

Alám rlisso, .-:3.8 companhias, tod9'5: os �euq;. af,ipe�tqs, .

se-

de, Cr�dito
'

e Fin.an,cifin�ell. não 7ej,'l.1Uós. A ern:présa
to, são :l"iscaUzadas'. pela ql).e, toma dinheiro _ e u�
str�\j:1OC e são emprêsás' de " rçgist:a em sua cont;2:1?i:li-
ca�ital avultado· ass.egurah, dade fi obrigl1çâo a�sumi-
do: liquidez - absol'l,lta à d�. Os juros,: P�l: ultrapa&-
suas 'obrigaçi?6s. " s�r li ·�axa iegal de 10/0, ao
• Para, me1l1or entendimen- m.és, sl10 pagos .com o pro-
to cto aSSU\1to, é ne�ssário. d.. t'1 f;P. sOtieg,'l.Ção de _lu�
que se explique 0, que cros' �eais dít sÓciedáde, de

ocorre ,110 tnerçado. de ,ti-..· 'fortrtl:\ que a. sitúação ecP

tulas do, pe,ís. Existtnn dois nõmica e financeira dlj.
tl\er(;�,dos completamente \ emp�1:a não_ é aquela

- disthtos, de Letras de CâIl;1- , apré;elit.aaa pelos
"

ba,lan
biQ e Notas Promissóiias, ,ço&"que� omitem obrig'3(
o ,"mercado legal" e o "ç�s Üquidas e certas.

SU5se'kinrd "a Lacerda:
Antes"de 'procurar oonfundir a opinião
públicày deve colocar em dia suas
atribuicões com a PrevidênciaSocial

" I' .' ,
'

:r.,:ro, 24 (OE) - o minis· Naeioual de Habitação, es- ,Guauaba:r:.i" sôbre acusaç�o "Ante, de' pro�ürár confun-
tro "lo, Trabalho sr; Amal- tándo assim ihcórrel.1cto em feit3. ao secretário dos ser- dii: a opinião pública, o sr,
do Snssekind enviou hOje ,crime de apropriaÇão in- viços públicos general M;'1n- goy.er�18.dor 'cléye. se preoc��
carta, no goveniador da débtta por descontarem din., Exc1arece ° titular da par eui colocar mn dI'",

FRENTE, FRIA: .. Negativo; PEESSAO ATMOS.F'ÉR-ICA GUc',riàbara afirmando en- contribuicão de seus em- Past I T '11
..

vL u,

M"'DIA' 10"'9' 3 .

"1"" 1'e ,,,,,,,'M'PERA""'URA' M l'DI" 14 o
'

.•

.

-\ (O raaa 10 que a::; ,suas at-,'iblfi�<õeó< com ,\1:
,.c. . �,." mlll.la s; J.-+" " J.. .l!-i .t�: ,0 tre outr,<is coisas" cl1e

'

1 1,,, l'h
'

. ,
,l a pregrwos e nao reco erem acusações foram, conflnna- ProvIdencia Social., pois as-

CentIgrados;: tTMIDADE RELATIVA l\!1EDIA: 87.3%; FLU- CTC e a SURSAN devem, ,aos G:11'1'e8 das aut.arquias. das pelos lideres que par� ,sim (w:líará as'cen}ellas de
VIÓSIDADE: 25, ml'pg:: Negativó- - 12,5 n1ms: Negativo � quur.üuS; superiores. a 4 bi-· A f!Urta é resposta ao ofi- ticipa.:mn d.'i reunião eoÍl- reelarp.açõ,os Que.' 110<;;

"

GUInu1us,- S,.t;ratu,S,,-., "l\,;,ev.o€i1 '0, Ó).ll1-1,ulEll', -'-',Chuv.as e,spm" lho-e,:: ..d'e cl'u",el'�os a' .Pr"-
-

d
" ,;"

,

" , .

-" " "'" " ,v cm" o governaaul'. soliei- gUÜ1: tõdos o::" dj;as l'nleúm--
. . -',"

" é,iottoi' :fDsi;fÍvel. :" pássando. '8,: vidE'nciá'SQeial' .e :ao':Bal1cô tan,:6"o pro.vidj:,lllc'l-a,"
'..

I
'

- " '" ' .

'>,
..

J
,,,'" -

Cf �es ao não
.

'leilto
Q delegfidq

"

Assassinos " do� �ai. De,�gado

E5tãp 'no Brasi""
FUO, 21 (OE) -- Os

IVO. AOS MOTORISTAS
'\

'

Gumpril11ento _ Uh motoriStas

t4E'NSAGE� AO COLONO

_:, -_--,_,.:._-------------,
Ê SB;bic1o que o aumento ,demogmfietl (.1,) r,_;sLadu !liiio

,

ntingiu 9 mÍlnero noürJf! apontad.o. iv.h::Sl1l0 utingido G at.é

nltrapas�ado, pam que Sê torna33e.m �,\dmb�;i"iljs {)� a:rgll"
mentos oposie.ionistl1s seria

"

neCl'l,"3'á�io que t9clo t;úturí·
nense nascesse com 7 anos de idade :-, '

'--X-'-

O problema entretanto é outro, � já foi apontado aLta
\'és. c1efisas 'cOlunas. Falta l11}ll1Sagém ao' sr. Konder Rel::i,
que pl·UCUru. preenelwl'

'

o vazio com frases mais vazia�,;
aln:du, tarefa da. qual se sai a:i1�osm!lente. Os sens artlcul10-

, tas" ,llO ü:ntanto� àil�éJ.a llão cõmpreenden.1!ll· a tragédia 1!:11\

tl!dn a suá magl)itudB '(j ,insistem ('111 fazel· a ci:l,mpu1l1w,:
que só de�g'erve li quem deve.rifL. apeiaI',

, ]:f; I)1'etÜsO que o fienauOl' 0111111:e os seus homem; de
imprensa e lhes diga !que precisa do novas i,deías. Que lhes
peça não ta_Gal' em educação ern Santa Catarina. Que lhes
esclareça, �11uito paoümtemente, qt\8 as 250 mil crianças
sem escola foi '

campanha do s1·. Celso Ramos em 1960
sendo matéria vencida, estando o problema jã' resolvido:
É' preciso ,que, o Senador tome pressa e faça essa reunião
sem nenhuma demora, .poIs corre o risco de, à custa de
falta de imaginação dos seus asse�sól·(lS. ter CiJ�:no Hs�ogap:'"
aquéle que C[\U�Oll suceSi�O; 8r;:1 1960.. í!penas que e;dptudo .

. à. sLm.. ,9amIX!l11+a:� "Não tro.çiüe", o llb.t'Ól:iió. ,ci�1P5 ,pelo. éiu: ,.
··V!dO:ilOm;"

.

,,'.

"'",1;': " ','"
".
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MELOOSVALDOr

O TURISMO EM; MARCHA

Caminhamos a passos ,111'ressâdos pará a defi

nitiva implantação e fixação .do turismo em

nossa encantadora .,ilha.
'

Tudo está sendo planejado e ordenado com

conhecimento de causa é nada mais ahsoluta:
.

mente nada poderá im\.)c,lir que o turismo' em

Flo�'ianópolis
.

seJa um<t 1 ealidade,
.

.

'

Além do trabalho constante da Prefeitura .nês
se sentido, que não Jnf'd" esforços para

'

tão

zrande realízacão, ternos ainda, o proluio· Go
�êrno do Estado dando sua valiosa ooopcração,

ORBE PRESS - PRAGA
(EspeciaÍ) - Realizar_se_á
de 20 a 25 de setembro pró
xímo em Kn rlovy Vary (Bo
êmía Ocidental) o XXII
CtH:SO Internacional de E�
tudos de Ampliaeâo Profis
síonar para Médicos, com

a participação de esnecía
listas de 18 países O' cur

,

so .,é organizado p��a SOc;.c;

TODOS COOPERAM

, Touring Clube do Brasil, seção deste Estado.'

com movimeHtado E3cl·;ti)riO· nesta, . Capital,
mostra" 's�u, jllterêsse "nêsse setor, promovendo
passeio para- os turi$'l:a;; e mostrando as' nos

sas belêzas.
.' "

Dois cartazes que voo monstrar nosso turismo:
no Uruguai e ArgentuJ:;t, projetados, Ul:U pela
vitoriosa Agência S. Propague e o outro pelo

. artista co�terràneo HASSIS;: que . dispensa
comentados esiâo prénttos :e já tiveram ambos.
a aprovação 00 sr. Pl'�\t'�ito� Municipal. José'
Corbeta é' o autor do outro projeto. \ As obras
de embelezamento com motivos turisticos e'

Medicamentos/
Para Vítimas do
Ciclone

folclóricos no .Jardim. Oliveira

guem em "rítime animado.
Belo.. prosse··

OItBE_ptmss -:-- PR'AGA
(Especial) - .(\ Cruz Ver
melha Tchecc:;,siovaca' re1118
teu, medicamentos' para os

habitantes . do Paquistão,'
recentemente atingidos ,)01'

. víolentíssímo . ciclone que
caUSDU danos enormes á_
quele país asiático, O ciclo.
ne destruiu tudo n uma' á
rea sup€rior a 50 .mil qui
lômetros quadrados, cau

sou a morte de milhares
de pessoa's, e deixou ao de
sabrigo mais de cinco mi�
lhões de paquistanenses,

MAIS UM BANCO
N," CA.PITAL

No proxlIno mês de a�'ôsto, Florianopolis g'a.'
nlIara ma,is um Banco -. o Banéo Comercial \

do Paraná S. A. que terá encontro com.o Co·

mércio e Indústria de Florianópolis, atrav�s de

sl,la Agência que será atOntada á rua Tra.i:un.
. Cresce Entrada de
Turisfas em Praga

�-_ .._----

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

OSVALDO GONÇALVES, que' n�l d.Ias esteve l'ospita·
lizooo nO Hospital de Caridade cl'3sta Capital quando se

submeteu à uma irítervensão cirúrgic>:t,· vem de público
externar o seu agradecimento pelo 1Jo111 atendimento pro
porcionado pela pessoal encarreguJo da 2.a clas!"e: Ir.

Verônica, e os enfermeiros: M'1Ul'J Hermes, Maria. Emília

Alencar, Betilde Pereira, Norma Nraria da Silva, l\[aria

EmiliCi. Matos, Julieta ,Ferreirq., Zihu:1 Maria da Silva, Le,

lii Dias,' M�de,stino, _Aladi c-àxnh n Militão Coe]ho .. 11'€,
l:10do especial,· aglCadece, aD Dr. Hélio Be'rretta (cirurgião)
e pr. Maui'ícío (anesté ista), pela' �:ua' p>:tternal' assistên,'

.

cia, e à Ir. Alcídea, �

.ORBE_PRESS - PRAGA

(Especial) - Cêxea de ses

sent3,. mil turis.ta&· chega;,.
ram i TchecGslová�uia
cm abril do. corrente ano,'
isto é; dez mil pessoas mais

que o total, 00 primeiro 'tri
mestre do correúte alio.
A \ niaioria dos ,ttll'istas· pro
ce�ja. dà Aust.ri;a" RIe�li
ca F�d�ra( Alemã, Estq,dos
Unidos, Itália: Franca, 'Su_
écia e Inglaterra..'

.

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

PRESENTE
IDEAL

� 8DE AGÔSTO

1111 DO PIIPII
OFERTA
..

\

•
MARCA REGISTRADA

APARELHO GILLETTE
MONO'TECH + EMBALAGEM, MUNIDOR+ ESPETACULAR CHAVEIRO+ ESTÔJO PLÁSTICO

COM 6 LAMINAS . DOURADO
•

"lODO Usos"

dade Médica Tchecoslova
,

cu ele J, E. 'Purl{yne, de

Praga, 'em' cooperaçáo corri
. o 'Instituto de Estudos Me
dicas .da Capital 'I'ch s coslc
vaca,

de
ORBE PRESS - PRAGA·

(Especial) - Seguiu com'

destino a Paris o .Professor

Jtndrich Valsík, Chefe da

Cátedra de Antropologia e

Genética da Faculdade de

Ciêucias Naturais -da Uni-

,versic18,'d'e de" oomenío, de

Bratislava,' na Eslováquia.
° Professor Valsik. pronun
cíará conterêncía . na Scur

bonne .e estudará as possi
bilidades ele desen volver a

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

CONSELHOS DE BELEZA'

TRAT r\1VIENTO DA

NORMAL
PELE

Dr. Pires

A pele normal, tambem

citada corno neutra, é aque
la que apresentou um per-'
feito equilíbrio funcional.
E ;-:'sta harmonia provem
elo fato ele que não se no

ta j.lumento -:- nem dirni

nuícão nas funções dos ar,

gãos que normalmente lu
brlí.icam a' cutis ou sejam
as glândulas sabaceas e

sudov.paras.
Assim ..sendo, a pele nor·

m:'!.] _ apresenta-se como

uma superfície. COmpleta·
meat(� lisa, unida, acetina

da 'C. é facil'lnente reconhe·

cida lJor não se apresentar
'sob l;m aspecto .brilhante
ou fgrinaceo,

V'.. l. de regra e de acor·

elo, ali;js, com sua propria
natltreza, a, pele neutnl
não ",presenta cravos, espio

. llhas, poros abertos' ou ru·

gas p:·ecoces.
!vIas embota' uma pele

sendo normal,' não signifi
C'1 que determi.nados tra·
tamflr:ÍJOS elevam ser dis

pensurJos, pois é sabido

,que qualquer disturbio no

E'quilil::::-io funcional (I
.

que
já nos reférimos anterior·
meI1t,� poderá fazer com

tt� ,:�ela a�Jt.����r�
ClOsl.c[,.des.

.

Vejamos os

iculêadcs que \ necessita
um:l pele 'norITfaL

'a) De .cUa.: lavar o rosto

pela manhã com agua fria

ou morna e, um sabão

neutro, seja sob a forma

liqmda .ou de c.rem..e, Enxu

gar· logo após com uma

roalbs de .linho ou algo-

celaboracão ci-e'l.l,tilfica, en

tre 'os antropólogos tchecos

I lovacos e franceses. As

conferências versarão' sô

bre o estado e os objetivos
da antropologia tchecoslo

vaca: sôbre o desenvolvi
mentp físico da juventude
tchecoslovaca, sôbre as ra

,

ças humanas e outros pro
blemas dêsse ramo cienti

ríco.:

nANCOR S.A. Indústria Mecânica
dão, sem- esfregar, Em se- cx.Po.taIS090.End,I.'0$.DANCOR.RIO

guWl lJ'lssar uma -Ieve ca- Representante em E?lumenalJ:
- .., Ladislau Kuskho swki

'mada ele um ,�reme 'base, Rua 15 ce Novenibro n.: 592

evirl",,r,lemente não gordu- .LQ·.S\lldar, C&ixa PoetaI. 4("7·3. Ç.

roso. re'rrninar com ruge

(preícrivel sob á fcmna de

pasur) e pó de arroz.
_.

.__..
__ .

________

1)) De noit-e: lavar o ros-

'to (h, mesma maneira co'

mo 'foi feito pela manhã

isto é, com agua e sabão

ne1.�tro., .ApóS· enxugá·lo pr.s

sar .llma loção de limpeza
a: (lual deverá permanecer
ri '�clp at.é secar por com,

pletei:
·05 cuidaelos qee cita,

mos acima,' embora mini·

mos, ,::[\0 os essenciais pa·

ra l!1c\r�ter' a. perfeita regu
faridi {lE: funcional de uma

pele ;',ormal· evitando, as·

sim., CJue nela aprucç3m,
conIot'me já explicamos,
defcür;.-;

.

que, muitas vezes,

são f:-iltos -ele simples \ne·

gligeüe'i'!.
NOTA:' - Os nqssos lei·

tores poderão solicitar

quaiCi.',;er cO,nselho sobre o

tralamcl1to' da pele e cabe

los ao' médico especialista
Dr. Pires, à rua México, 31
- Rir) de Jalleíro (Est. da

Gll"l:"@,[YJ.'fa)j l�$t�n.o. en'

vi-a,' o presente artigo des·

te j!]l'nal e o endereço corn

ple(;o para a rE)sposta.

iA· H\:,

Para o Dia do Papai", o seu nôvo apa
relho Gillette Mono-TECH e Embalagem
Munidor de Li'tminas Gillette Azul, que
oferecem a você o APROVADO, Estôjo
',1000 usos" e mais um chaveiro de

qualidade! Repare só: o Estôjo "1000
usos" é jeitoso, é versátil". por isso
é um presente APRO'VADO!

_' tine '.
Rondo

Va'Tlos, novamente, hoje
reljrl)(.luzir novo .trecho elo

livro .
d.é Glauber ROÇ!i-ia

"Reví.<:'�o CriticO,· do· Cine

ma B'i'ê.!süei.ro!'· .logo, no! ·seu
início ou "ej;;;, p8g, 11 e 12.

"A 'l;ultura cinematográfi·
ca é precá.ria e ma�'ginal:
existeni os cirie·clubes e

elw�3 cinematecas: inexiste

um.l revista de importãn
cia !.r.-:ormativa, crítica -ou

teórica. No campo àa bic

bliografia, S�lvo às livros
ele ,cà:va:l�ãnti, <iFilme; e

Rúh�ládê'" ""e Alex Vianw,:/
"Ili_;;rOll�çií�" .

ao CineÍn'1

Bra"Údrô'!,' r conta,-se:- ape
nas efim du-as ou' três tra

d�ÇÕ-2s de ol:};t,:as mais .fa

moAs'as
.

(Georges Sadoul e

U1nTIé�,,º,- rBá�har.o), al�lU. 9�
e:��;)���'\"f\<% .�fiv�';{ >�
'v'1lc::mtJ, �Cie Paiva (qtte tra'

tam ó,;" cinernia americano 1,
cari;ilbas � de Carlos Ortiz' e

outms eventwüs interes
sad:Js .

O esfôrço ·para uma au

to :forll1ação teórica ou

prática é desumano: o crí·

tico iniCia·se gel'l11mente
nas colunas dos jornais
est�ll�Rntis e sobe ,gradati-·
vamf)l1te para suplem'entos
litercir10s de grandes jor·
nais ou págiaas especial�
z8.cl.as de algumas revistas.
É ür.ito ''])ouco o que ga"

nh-1, .mesmo se cpnsegue
unn coluna profissionaL O

salár:.o não é suficiente pa·
ra pagar assinaturas de re·

vistas indispensáveis co·

m'O "C'1hiers du cinema",
I

"T!31Ec�né", "C1nelna Nuo-

vo", "Pilmes and Filming"
ou ",�,i;(�h an.d Sound": As

sim, nHic:o, ciriea:sta e di·

lt�i';J l�-e v;7e'11 em cons'

tnr,'". "traso com o núcleo

o.os ,�:c::mtecimentos cine'

mR l.Ogl'áficos. As \ 'idéias
c11")2;:;"'-:\ envelhecidas ou

sUDer:·'.das.

A' rnaioria dos c,'íticos,
em gel'.'11, se especia l'L,u em

cinem:t an1'eric!F'\o.- porque
é n1:'.is f;jcil f:: lRr dêstes

filmss se mmaiores preo

cupações culturais. Se o

crítir)o é ligada a distribui
dores estrangeiras, subita
mente domina um assuntq
p'arti('ular: ,cinetnll japonês,
cinema russo, cinema fran

cês; é que na maioria dos

casos, fazendo' corretagem
publicit1Úia entre seu jor
nal e determinada. dist:ri

buido!'a, , o critico neces

sita subsistir. Cada critico
é Ull11t ilha; não existe pen-

\samento cinematográfico
b.rasileiro e justamente por
isto n�o se definem os .ci

neastas, fontes isoladas em

intansões e confusões, al

gumas
.

autênticas, outras

desonestas. Teb'ricrunente,
o clima é de "vale tudo": a

partir de 1962,.0 que não
era chanchada virou cine
ma nóvo".
Nos prõxUnos artigos es

peramos ter filmes para·
alguma crítica, se não tal
vez mitiquemos os filmes

.

níins pal;a_ alerta.r' o públi·
G().

)confecmentos
�I ue�L-t-

Sociais

Curso Medico te-m Participação
Especialistas de 18 Países

',' ',' ::=

PREFEITO VIEIRA DA ROSA, COMEÇA A SE

PREOCUPAR COM O TURISMO i
I

(li I
TONASO; APRESENTOU NOVA COLEÇÃO I

!
EM DESFILE I

I
I

------!
"Baile Branco",
20 horas.

Desfile de Modas: "Em

sua bonita residência a 'e

legante senhora dr. Aderbal

Ramos da Silva (d. Ruth.),
recebeu na tarde de quinta
feira, lill!n grupo de senho

ras de nossa sociedade, pa

ra, a .apresentação de um

desfile de Modas, a nova

linha confecção Tonaso. Os
Iíndos modêlos apresentados
pelo ..-naAeq:uin "Bete", den- .

-tre em breve estarão na lu

xuosa boutique Hoepcke,
para o mundo elegante da

cídaôe.

0,' '::

130c',>lS de 'Prata: N:1 próxi
ma. :erç,'1·feira, será alta·'

mente comemorada as Bo

das' de Prata do casal, se
nhor q senhora Nilton Spe
zín (d. Helena).

Em certa roda, comentava

o :;el1hor Adernar Gonzaga
ql'!.e a "Im.obiliaria. A Gon·

zag�t" vai lançar um novo

Ed'.fídn de condomínio.

o Si�l:�pá.tico casal Layre
Gom�s (d. Tereza), em sua

res�{iência, recebeu para

'umt'�anta,r, o não 'menos

simpát�co casal da socieda

rd� d't Itajaí, senhor' e sec

ÍiliOT't João Arno Bauer (d.

Chist2.)
,

Fm.'am 'vislos visitando a lo
_ .....,.

->-

�4�'(!Jos,� !\r�� »é?'i)raçOe�", ",

os 1tr;itns: Lru.i:Z AIDkrto Cin·
- ,

tra. e Rita tJ.e Cas�ja.Viégas:'

Deu nota alta em recen·

te reunião no
"American

Ba!''' do Querência Palace,
a bEleza de Yara Bitten·

court Kasting.

Em qualquer ponto da

cidadt', dentro de alg'uns
djas, estarão em e1"lJosição,
os lindos ·móveis confeccio·
nados' no Rio de Janeiro,
que vão· decoraI' o "Santa·

€�t?-l"ina Country Clnb", o

mais sofisticado clube do

Estado.

--:-:-

E' 1fi3",lmto' ern sociedade,
o "Baile Branco", festa ofi,

cial rt'ls Debutantes de 1965,
,que; .p,,:ontecerá di'l. 14 ele

ago,�t:} nos salões do Clu·
be Doze de Agõsto. Trinta
e �inco Meninas·M9ças da

socí.eqgdé brasileira,. esta·"
rão em pauta no aconteci
me"ato do ano, abrilhrulta

do pelo fabuloso conjunto
de Norberto Baudalf.

-:-:- -:-:-

o -conceituado Costureiro

Hugo Rocha, que prepara
se para uma apresentação
4e modêlos pela Europa,
entre outros tecidos brasi

leiros, levará também, as

lindas cambraias bordadas
. da Firmg "Carlos Hoepck
S.A.'"

-:-:-

p; <:,_," a Direção do

Lux Ec�â, para o movimen

tado e elegante coquitel
em homenagem as Debu-

'" ::: ::�

tantes do
dia 10 as

-:-;-

A Prefeitura reuniu-se
na última quinta-feira, na

"Codec�', com hoteleiros e

autoridades ligados ao de
senvolvimento do Turismo.
Na reunião, o Prefeito Ge
neral Vieira da Rosa, apre
sentou seu plano de' "Im

plantação da Indústria do

'I'urrsmo em Flnrianépolís",
que dentre em breve será
elaborado.

,

-:-:- :!: :,:"

.Jun'tado no restaurante

do Qú.erência Palace, o �e-'
nhor e a senhora dr. Ro

. berto Daria Gomes de Mat

tos (d. Marílene) .

Vai dar recital em São

Paulo. o Coral da Universi·.
dade de Santa 'Catarina. "'

No próximo mes, o Clube

Doze c;;;e Agõsto inaugura-'
1'4 e-rn sua sede balneária,
um parque infantil.

!;: * ",- "-o. o

-.--;.-

Falando em, c!u�e; Doze
de Agôsto, dommgo, 'pI;_ó:á�

.

,(
mo, n� 'festa ' pI'pgramada
pela. Diretoria, "Enéonü'o

,
� 'I

'"

.
_

,

de Br{\tinhos", :sera ap.l.'e·
sentaeh a 110va R�,inl:Ia::,
':',

"

�"";.� ::.:- ;'.'-<�; � - ..�.,'�•••':......,..... \.;-._�-
, (" �I.' �

\ ' -. ,- f ��." ,,-��J
N'); Rio, a Debutante: Ro·

s'lni Eauer' 'Ramos,- fêz cur

só' 'd�, elegân'cia na ./Sodill:l.,

�:-:-

A bonita e elegante Vera
Goalart \iSouza; tem sido,
vista. sempre acompanha
(la do acadêmic.o de me·

dicin:'t PauJo Ferreira Uma.

-:-:-

N'it.!ista de soCias do Sail.
tac2"tarina Country Club;',
os senhores: Dr. Annes

GUf�l'berto, Dr. José, Boa

baid, [i', Pascoal Lopes lVf.ar
tim; e senhor José Areas.

Em 'certa roda de l1oliti·'
cós, comentava·se f,) ácn'H�
dó Deputado Francisco Dal
Ig11:1, para vice governador.

---

"
. -:-:-

Da �octedade de Pôrto
União, está circulando elll
nossa cidade, a suave srta"
Lúcia Godnone.

-:-�- ':!: * ::: -:-:�.

I ,

Viajou para' o Rio de Jã
neiro, o dr. Hercílio ,Luz
Colaço, Diretor·Gerente da.
Catarmense de Refrigerad
tse 'SA., fabrica que dentre

.

em breve será instaladà
epl nossa cidade. ..

-:--:- -:-:---!

'"""f'
,

�
"

Ontem, ,no Clube Doze
,de Agõsto, a Associação
dos Cronistas Esportivos
de Santa Catarina, estive
ram 'reunidos, para um Cd

qu1t21 em comemoração' a ,

mai,s l�m ano de sua.' funda

ção.

Mlóveis Finos de Jacaranda
Classicos e modernos, inauguração' de nosso salão

de vendas se dará dentro de alguns dias, onde já estamos
aceitando reservas de nossos mbrlelos exclusivos, da fa·
bricação própria.

.>
·JOSÉ AR1!:AS. - pEC_()RAÇOES

�i '
. . .
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go após; serão atacados os

trabalhos de pavimentação
e ornamentação

�

da Praça
Henrique Lage, Assim, o

Sr. Moacir Orige vai tra
balnando ativamente pelo'
engrandecimento. de Irnbi
tuba.

CÃl�lAR.4. MUNICIPAL

Humanitário Projeto de

Lei, d.} autoria do Chefe
do pnqer Êxecutivo, vem

Manuel Martins

PREI EITURA MUNICIPAL

Continuam em franco de

senvolvimento os trabalhos
de calçamento das príncí
pais ruas da cidade. É de

sejo <)0 Sr. Moacir Orige,
concluir o calçamento da
cidade' em 'tempo récor,
bem como' a iluminação
"merc.rrio", já iniciada. Lo-

de ser aprovado pelo Le

gislativo Municipal e que
se uestína a 'amparar . as

viúvas e pensionistas da
Previdência Social, aposen
tados e pescadores, dos tri
butos munícípaís, Assim

senctc� desde Junilo p. pas
sado, essa classe está isen
ta de pagamento de fim
pOStD.5 municipais, numa

ínícmttva do Sr. Moacir
Orígc.

FARMÁCIA SÃO CAMU;O

Maternida
vem deModerna Residência

o Hospital e

de São Camilo

-ínaugurar em suas depen
dências, uma bem monta
da Farmácia, a qual se des
tina a bem servir os habí
tantes do Bairro de Paes
Leme, com medicamentos
à preços tabelados. A pe
quena . margem', de lucros
murto servirá para àuxiliar
o' serviço gratúito que . o

Hospital presta aos' índi-

gentes do Município. É
notável, a feliz iniciativa
do Revmo. Pe. Dr. Itamar
Luiz : da Costa - Diretor
daquele nosocôrnío.

Vende-se. Acabq,mento esmerado, construção recente
em amplo terreno, desocupada, .ótírna localízacão nc baír-
to resídêncíal da Pedra Grande.

>

Contém 200 metros quadrados, sendo 3 quartos, 2
banheiros, 2 salas, \ garagem. cozinha, lavanderia; .chúrras
queira e dependências de empregsda,. Financia-se '50% do
seu valôr.

"
,

'

Tratar com o Sr. Sidney, à rua Fernando Machado •
.

6. 1.0 andar.

Associacão filatélica de
,

Santa Catarina
'ASSEMBLEIA' GERAL ORDINARIA

FESTA DO ESPíRITO
SANTO

Segunda e Terceira Convocação
De ordem ao senhor presidente, convido os senhores

associados em segunda' e terceira convocação, a tomarem

parte na Assembléia Geral' Ordinária, que será levada a

efeito no dia 28 de 'julho de 1965, 8S 19,30 horas (letra B

do artigo 22 dos EstatutOs), ou "-lS 20 hora-s (letra C do
mencionado art.), na. sede desta Associação à. rui Alvaro
de Carvalho, 34 � 1.0 andar. .

Ordem do Dia: -' Eleição da nova Diretoria,. que re

geráos destinos dea sociedade no ano social d9 1965-19{}6.

Florianópolis 17 de julho (\e 1965
José Ferreira da Cunha _. Secretario

Foi realizada domingo p.
passado mi Matriz local,
�onr,orrida Festa. do Espí
rito S:;nto, a qual contou
com grande número de as

sístentes. A nota alta das
solenidades, foi o cumpri
mento da tradição, com o

desfl18 do Imperador e Irn-.

peratriz - menina Maria
Luiz Speck. f:,. Banda Musi- .

. cal Gualberto Pereira, sob

8: regência do Maestro
Aget1'Jr Bessa, abrilhantou.

25-7-65' as festividades.\ �:
.

�

\

'.

TABELA N.O 1 - 7/65

PNEUS PASSEIO
590)( 144 lonas Pr&to, .

750'( 144 lonas Branco sIc .

800 li( 144 lonas Branco SIC ..• ' ••••.•

850 x 14 4 lonas Branco Sic .........
50 x 15 4 lonas Prêto.•.•.•••...• _ •

50 x 15 4 lonas Bt·anco...•. : .••.•••
145 x 154 lonas EsoBeial .•...••....
560 x 154 lonas Prêto ..

560 x 15 4 lonas Branco _ '. ,'...•. ,

590 x 15 4 lonas Prêto .

590 li( 15 4 !on,is !3ranco .

640 x 154 lo'n3s Pretb. , .•.. , _ ..

640)( 15 4 Icnas Bral1do : .

670 x 154 lonas P,êto .

670 x 154 lonas Branco .

710 x 154 lonas Prêlo , .. :
710 x

.

156 lonas Prêto .

710 x 154 lonas Branco .

760 x 15'; lonas Prélo .

760 J( 154 lonas Branco .

820 x 15 4 lonas Prêto...•..•...•• ..,.
820 x 15 4 lonas Braf'lco ..••... , ....•

500 x 154 lonas 8ranco .... _ ... '. _.,

550 x 1 G 4 lonas Prêto..•.•••.......
550 x '1 G 4- lonas Branco _ .•...•.• ,

600 x ll; 4 lonas PdHo _

.

600 x 16 4 lonas S, ,uioo .........•...
600)( lB 4 Ibnas ·fv1ilitar _ ••......

600 li( 166 lonas Miiitar: .

670 x 164 IOllas Préto : ..
670)( 164 lonas Branco .

.

450 x 17 4 lonas Prêto. . , .•...

145 x 3:JO 4 lonas Prêto ..

145 x 380 4 lonas Branco , .•.....

165 x 380 4 101l2,s Prêto.........•....
165 x 380 4 lonas Branco. : ..........•

. 165 x 3::;0 G kl\las P'·éto.•............
Hni x 400'4 I'.mas Granco .

165 x 4004 !onãs ESPclcia i .......•...
17b x 400 4 lonas Rréto : .

20.920
45.210
47.720
51.920
20.920

24,800
27.060
20.920
23.870
21.120

25.030,
26.04D

290·690
27.700
31.600
29.600
35.080
33.760
31.560
37.400
35.180
43.8:>0
24.010
21.480
25.780.
24.970
28.480
27:120
32.550
27.780
32.070
20.000
20.380
24.460
24.770
28.610
28.610
30.130
32.650
36.880

>
,

SÃO PAULO:
AL. NOTHty1ANN, 1.133 - ESQ. AV.!fÃO JOÃO
RUA DA CANTAREIRi\, 50Q - MERC/·.uO

AV. EUZEBIO MATOSO, 1.375 - PiNHEii'(u3
. GUANABARA:

R. DA REGENEFUIC.Ã.O. 911 - BONSUCÉSSO
RUA DAS MARR:'::CAS, 41 - CINELANUIA

Ri8E1FiÃO PHETO:
AVENID,A. DÁ SAUDAO"E, 835

RUA AMÉRICC' eRA:3 llENBE, 123
.

CAMPINAS;
RUA BARÃO DE JAGUARA, 712

SANTO AND:iÉ:
. RUA'XV DE NOVEMBRO, 338

fHE:US PARA C&M1NHAa [ CnMIONElE
G50 x 16 6 lonas Cornum. ,., . . •• • •• 38.300

650)( 16 6 lonas Borrachudo .. :.... . 44.040

700 x 16 6 lonas Comum. •. . . . •• . •. 44.680
750 x 16 6 Jonas Comum... _ .... , _. 59.070
750 li( 16 8 lonas Cor.,um. '" ..••.. ; 65.730
750 x 2Q B"lonas Comum. 71.220

750x 20'10 Jonas Comum, ,......... 98.050

750 x 20 12 lonas Comum. .. .. 107.860
825)( 2010 lonas Comum. .. . . . .. . .. 111.390
1:125x 20 12 lonas Comum ...... , .... 122.540
.825 X· 20 í2 lonas 6o·rrachuclo.. . . . . .. 135.690
900 x 20 10 kJnas Comum '.. .. 136.710
900 x 20 12'!-ónas Comum. " . . . . . . .. 150380
900 x 2012 lonas Borrachudo .. :-. . . .. 172.940
1000)( 20 14 lonas COm�JfT1, _ .. 106.090·
1100 � 20 14 10m,,; Cóm'H!\ _ 218.450
1100 x 20 14 Iónas Borrachudo _ . _ 248.120
1100)( 2214 lona.; Comum... '...... .. 231.050
1100 x 22 14 tonas Bonacl!üdo.. . . . . .. 262.420

PNEUS PARA MlQUlN�S E mamlttS
400 x 12
750 x 16
750 x '18
650 x 20
756 x 20
600x 2;

7 x 24
8 x 24
13 x ·24
10 x 28
12 x 28
b x 30

10 y. 34
10 x 38

4 lonas Traior
�

B lonas Trator .

610llas T,<1:or .

6 I008.S T! atOr '

•..

6 lonas '(r-<il)r .• _ •• _ •••• _ .••
'

6 lonas T(.wir : .. ,

2.lonas rlalor , .•• _ .

4 lonas T r:llDr ; .

6 IUf1ilS·r,:tlo, ..........•..
E. IOflas Tri!:or .

4 lonãs T ralor .

" loni.ts T raIOr ......•.....
4 lonas 'i r;J:Or ..

30.00'1

571,60
HG'!00
Ih.;-;UO
11'J.840
39.:J60

1 i f . .5HJ
l::U,+O

15.930
48.650
46.350

.

63.21'8
74 ::'10

4 IQ'I1a'; 11 "f)l.

10x::'3 6Ion,lsTr,,,,,r B.'3.7�jO
11 x 38 4 lonas Tr..l'ol .........•.... 14.2.2UO

1800 x !<6 10 lonas Importa"io ' 800.000

1800 x 25 28 bnas EXC&V;,lor.
.

1.é;f.d.GO'.l

.29.5 x 29 22 lonas Excavi.ltorS/Câmal ,,? (,S7 300

NOTA:

PARA ,CÂMARAS Df. A� DESCONTOS

.

AINDA MAlORES

�STfS PREÇOS St,O rl.UU3'V M;\):�m: PARA

V�!\jDAS À ViST /. , .. ','\1" Z F Fil! i..,IS

nESPACHUS CC�ir.'i H Q i'· ') CU ORmM DE
f .:il; : �I J

�STA TABELA ANULA AS �NTERIORES

LONDRiNA:

RUA BENJAr,WI C _·NSTANT, 1.270
SO!":OCABA:

LARGO sAo BENTO, 11 -:- 31

SÃO JOSE DO RIO PReTO
F-U,A GEt';FR.�1_ GL'CERIO. 3.524

fl��ACI::;A8A:
l'<liA ecr-.IJ:\MIN CONSTANT, 1.136
FRE51D,�NTE PHUDENTE:

AVENIDA BRÀSIL, 767
bELO HORIZONTE:

AV. OLEGARIO MACIEL. 360

'PRÉDJO PRóPRIO PARA O

lNCO
��I-'

Está em franco anda-

mento a construção de um

prédio
.

próprio para o

INCO. A construção, que

deverá ser concluida em

Dezembro próximo vindou

ro, está localizada no cen;
tro da cidade, esquina das

ruas Irineu Bornhausen e

Dr. Nereu Ramos.

'l'V - PREFEITURA

ENCAMPA TORRE

A Câmara Municipal vem
de aprovar Projeto de Lei

do :rI:xf)cutivo .encampando :

a torre de retransmissão

de TV, construida recente

mente nesta cidade. Con-
>.

",,'�.''''' .. '

forme determinação
CONT:i�L, a Prefeitura

verá dirigir e manter os

tranaü-os , da torre re

transmíssorà nêste muni-

cípío.

•.'ll)':41#� ��-'''.

i<:LÊIÇÕ�S ;:�O SINDICATO

DOS j\ofI\RíTIMOS

Foram rb,-_.Ladas dia 20

p, ]j.,,�sado, as eleições no

-Sindícato dos Estivadores
Marítimos de Imbituba, o

qual ainda estava sob re

gime de intervenção. O Sr.

José. Pedro Constantino foi
eleito com 18 sufrágios de

diferença -sôbre 'Seu com

petülor.. quando votaram

aproximadamente 70 as,

soelados. O candidato' vi

torioso é' tido extra-oficial

mente,
.
como antí-ínterven-

cío-nsta.
'�J

-- �.,..... -'1":'-'--
.,!:i..,:.. � ........ ....;. 1 \', I

nor: WALTElt LANGE

N° 404

Tirado do artigo 'de Cid

Silveira "Pl'oblemas sócio

econômicos do Brasil "pu
blíca-Io na 'Revista Civili

zaçàc Brasileira: Houve

um deputado boliviano, de

nome Rígoberto Paredes,

que em 1921, impressiona
do com a frequente erup

ção de golpes armados' em

seu país, apresentou um

projeto de lei prevendo' a

"reguíumentação dos gol
pes ele Estado". Tratando
se .::lA regulamentação, a

lei' descia a pormenores. .

Corno o golpe armado era,

na. vida política da Repú
blíc 1, o meio tradicional
de

.
depor governos, tornar

va-so imperativo regula
mentDl' essas ,ações SOCla1S,

muitas· delas sanguinolen
tas. Como se fôsse possível
prevei' em' qw� esquina de

rua ou a que altura ele mor

ro mH destacamento adv.e.

sário vai' colocar-se em tal
.

ou qual 'insurreição.

P:'elddo pela opinião pú
bIL.,"", llln caudilho outor-

. gou o seguinte código fup.
dar::lental:

.

"Articulo pÍ'i
mer:o

.

-

.

"No ·"hay
.•

artiCtllo
pril1lJ;;Jro." Art,J.cillo segun·
do: 1'7i' segundo tampouco:" �

Articulo tercerQi. "Quedan'
revogadas todas las ruspo-.
sicion('f'; en contra.rio". (Ti
rad'> cios "Comentários' 'à
C0113ti' uicão Brasileira", de

Carl.ús Máximiliano.)

Ncs subúrbios 'da cidade'
de J)allas;- Te:l_{as,' o 'capita
lista ]1,.1. Smith festejava o

seu 1070 aniversário. ·Aos

inúmeros a.migos que v�e
rum cumprimentá-lo, o ju'
bihclo declarou com ar

entristecido: -"Eu pOderia
perfE'it�:tlnente chegar a ser

um homem velho, se eu

não tivesse: primeiro: ca

sadn novamente aos 102
anos; segundo: não tomas
'se cliá-riamente 'uma gar
rafa de cachaça, devido aos

incômedos que l.).1inha mu

lher me causa; terceiro: se

deixa�se o vicio de fumar,'
poi's fLlmo desde a idade de
20 anos." Será dificIl ao

1\1r. Smith renl.ll1ciar a ês
ses vidas, pois recebeu de

prcr;cr,te tantas ��rrJ3.fas
de ,·'\(:haç.'3. e tantos charu

tos e c·jgarros que, nos pró
ximo_' 10 anos, não terá

q\1e cnmnrar... para be

ber e fumar.

O �eu Manoel, um portu
guês do Porto" veio ao

Brasil p.ara visitar o seu

amigo, seu Joaquim, mas

não encontrou o seu ende

reço que perdeU' na. via

gem. Nervoso e aflito re

st>lveu telegrafar a um

amigo no. Porto,
. avisando

lhe c sucedido. Imediata
mente foi ao telégrafo e

p'lssa o seguinte telegra
ma: Compadre, Pl?rdi o en

der�<":o' do Joaauim. Tu S<1-

bes?" Depoi.s fica no hotel
eSrJei',mdo a resposta. Al

g-t.�n<:; djas denois recebe a

se2'umt.e r.(;)spos�a: "SeL"

Apan8s isto ...

S:=
.

a1gtteín ' per'gunhr

qual ,o· animal que mais

come;' 'uatura1m·ente. res

ponderemos: Deve ser o

eletan: o
.

ou ó 'leão ou o

tOÚ),0. Mas não é nenhum

dêsses Um antigo entorno
logtsra alemão. provou cíen

tific,c,mente que o animal

m�<i:" .címüão é... a ara

nha doméstãca! Ela come o

equ.valente de três vêzes o

seu V'�·Qprio. peso "de ma

n11.1 \ (LI seja o que chama

ríamos o "café"); nove vê

zes La almoço e treze vê

zes �o· j-antar.
.

Isto, quer
dizer 'que a aranha domés

tica �. osorve nas vinte e

quatro horas do -dia, vinte

e cinco vêzes o seu peso
de inseto!

o que - sé segue-é uma

histór.�a
.

veridica: que
.

se

paSSI)�l na Estônia, no ano
de 19T3. Havia ali uma lei

se:::uüw mas aíndà em vi

gm', que um· condenado· a

mOl';:e podia escolher: ou' a

}icrrcu ClI '(, \"enena. No lÍ11:iS
.

de '::ulbo do dt'1.c1o' ano unl

(home�-il, . condenado, prefe
riu o veneno e tomou uma

dose macíçà de Cianureto
de potáSSIO. Mas. . . não

1110Tr:.:'ll. Os 'juizes de Revel
se vmll11ÚÚàpte. de um c,a

so de grave problema: O

médico que acompanhou a

execuc.;ão· garant'iu que' o

venenQ
c eT� autêntico e a
� .. .

d05e que. êle tomou sufi-

ciente _ pará mata.!· até dois
.

hOlU3ns.· A lei ,era omissa

l'ara nm caso como· ·êste.

Declarou. ainda .

o ínédico

que \) conçiénadO. não mor

reu perque o seu organis
mo devia ter ,alguma· ano

malJa. Devia' s�r' natural- '

ment.e "imunizado". Basear

do nisso o 'advogado de de-

_fesa, argumentandO que a

sent.ença fora regularmen
te expcutada e o crimino

so devidat;lente envenena

do como mandava a lei,
aleganoo ainda que era

'contrário a tôdas as nor

mas do direito executar

duas vêzes um homem

:pejo mesmo delito, conse
.

guiu fazer com que a jus
ti'ça deixasse, afinal, que
êle .. , fôsse em. paz!

Um fazendeiro na Ar

gentina, por cujas terras

passa a estrada "Resisten

eia Sãenz Pen�", acaba de
coloé:a'l:' à, margem da mes

ma díve"i'sas tabuletas. com

os -SE'guintes diZêres: "Aten

çãol O gàdo .atravessa' .

se

g.uidarp.ente 'a estrada Te

nha �i1idado com o
_

mes

mo, já que a vida aup. ho

je poupas, poderá perfei
tamente representar' o teu

de an,anhã."

Um curioso acidente. t.al

vez um dos mais raros na

vidct. dos atletas ('correu

com o nadfl.dor Lázaro Pé

rez, de Guatemala. ouando
nadav"l. em disputa de um

campeonato, em F:sCluh')u
las. Fnzia-o de bôca aber-

. tn, Q;18ve erro aue muitos
comutem. Em. dado mo

mento um peixe neqlleno
\entl'au-]he pela bôca, asfi- .,

,

xiarido-oj quando socor-

reram o nadador, e,ttrflin
do·lha da. garganta o pai-
XG, Lázaro, jákera ·cadáver.

' .. '. -

."".,. -.

", ..

é- O versátil·
MOTO t MONOFÁ.SICO G-E Forma G
A Carcaça ele .chapa de aço. Leve, .portátil, ideal
� P2(3. qualquer tipo' de montagem. É ventilado
E silencioso. Longo p erioelo dé relubrifícacào. Motor
MCJnoJásico G-E FOrma G.

COMPHE T.i',MB-ÉM CH;\VES MANUAIS PARA PARJIDAE
PHOTEÇÃO ele' :'lojel es ncnotasicos lracienàrios até
1 /-if"·i·.·'i.::5 li NJ !i:.1S-_lr'1C'ão··cinl'e tipo CR.IOI Co
fil"'·'s·; J·linhé. ci -, C ,V(�S L-,·:fnu.d.� e i\fkfgnétic.��� GME.

na

de-

BOMBAS E COMPRESSORES

(

ACIONANDO,SERRAS

\

VENTII,AOORFS

PCOÚHJAS MÁQUINAS

DE OLARIA A gcAPATARIA, DE; ALVÊNARI�. A PRÚTESF DENTÁRIA

.,�.�.I
S�( Paulo - R. Antônio de Gcdót 88 . /.0 andai' - C. P ?47 Te!:

, .::,'11_'; . �uriiiba - R. Anríre de Bê:rros, 715 - C. P 89 - Tel.: 4·125i P

d .. , ,,'. Pôrto /.I.lagre " Pça Otávio Rcchu, 25 . C. P '543 - Tel.: 5764
�.
...,
'"
Co'

---------------� --_.-----�----�---

Notícias
\

COa Cornspondente
JABES GÁRCIA)

ROTÁRY CLUBE DE
TUBAHAO'TEM NOVA
DIRETORIA

Recebemos e agradece_
lhOS o ofício que nos foi

endereçado pela secretaria
do Rotary Clube ele TUlJa

rão, comunicando nos aua

foi el�ita' a seguinte DÚe
toria para � exet�ício d�
1965: p�eside;nte, Felipe
Fernàndes .

Machado;
.

vice

presidente, Irineu Brodbe�'
ck; lo. secretário, pery Ca

misão; 2.0. secretário, Paul
Corrêa de Souza; 10. tesou

reiro, Aldo Zapélini; 20. te
soureiro, - Edgar Pintq; di_
retor de protocolo, .

Walter

Zumblick; e diretores, Lírip
Búrig.o, José. Jeremias Fer
nandes e WiIly A. Zumbli

ck_

RADIO TABAJÀRA

Após vários anos de ati_
vidade, com a�uação des
tacada na radiofonia tu_
baronense. deixou a dire_
ção ger!'1,l da Rádio Tabaja
ra, ·que. integra uma rêde
de emissoras catarinenses"
da . Organização Evilásio Vi

eira, o radialista Hélio Vi
eira, o qual já fixou resi,"
dência em Blumenau. f'ç

onde vierá para cá. Por

,motivo çla transferê"""'- .:r

residênciá, foi o casal Ru
th-Hélio Vleira homenage;
do, 'na semana passada
cóm um jantar, ao qual
compareceram elementos
de destaque, da sociedade
local.

A ZYT
_
46 está. agora,

sob a direção do jovem E_
zio Francalacci . que está

procurando corresponder à

expectativa . dos ouvintes
com uma programa.çáo ele

atrações diárias.

SUPER 'MERCADO
BORGES'

Acaba de abrir 'suas POt"
tas, à Rua Ruy Barbosa,
nesta cidad"e.. 0- S�Í'>er=Mer

:� � .'.�--,

dê Tubarão
cado Borges, de proprÚ!cla
de do sr. José .João Bor_
ges. O moderno estabeleci_
mento coniercial conta
com, ..var,facto estoque de gê'

neros ali.menticios, frios, a

çougue, etc. para bem a

tender ao público cOfs2Imi_
dor.

<,

VISITA.NTES
CeI. GASPARINO ZORZI e LUIZ ADÃO BOTTINI

Encontra-se em nossa Capita�, procedentes do futu
!"oso mUNicípio de Campos Novo", o CeI. Gasparino Zor
zi e o sr. Luiz Adão. Bottini, dignl:3.:;lmo Prefeito daquel�
município.

Os ilustres visitantes, pesoas qüe gozam de grandes
amizades nos meios sociais daquele. comuna e figura bri
lhante nos meios políticos. Vieram :. esta Capital trat8.r
de assuntos 'de interêsse de seu lD11!:;cípio.

Nesta oportunidade O ESTADO deseja-lhes feliz esta
da entre nós.

DÉ O MElHàR
AO SEU
REBANHO'

Cuide do seu reban'ho dentro dà melhor, técnica
científica, dando aos animais os medicamentos ,e

suplementosque os manterao sadios e em alto nivel
de produtividade. tanto de leite quanto de carne.

TM 25 com VITAMINA "Ali (suplementação de

vitamina nA" e melhor aprov.eitamenlo do pasto
na épocadaseca)UNGUENTQ PFIZER (para 1ra

lamento de bicheiras e ferimentos em geral).

@ "CAMPANHiI DE ERftlOICAC!O Dl fEBRE AflUSA"

Col·abare com· o Minlslério da AgrlcultUYa:na Campanha deIrradi.
cação da "ftosa·lrnunl�e se� gadocomVaclnaPífzer ContraaAflQsa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1�("Jil' 1 l+'<1d ,�� �") \ f( 1";.'�1 ����1:"'"
:'1 'J' .1.11."'10 eH' 1 Ld(J G,� 11

tl:J"'\:-- 1'\1)' S ,'f '�::'1!11 11ln

l ..d 0:''\!111}"'la
� '�<""l:c;.C:-'oI'(r� t�

entída ...�t' llll::- r

n.'ssrl};·à�n ]JOt
..

P: <,:1·.,:,;<' (:0 (in ,,>.�,l:1O I-,l_
t t�,A .. O d� i\::ü(>::-ÁC,l, r.atinn.,,1 p,��n .i (1:�l i

por ]l.;�!,j(:a Bumblís

Festival de Teatro Amedor"

"
_. 2S/,1 ' , ",\UTO DA CO.\,[P,\,)ECIDA·' -, as Hi no-
l\ n)rBn'�U:1
2U - "PE1,·\ CHUZ A Vl'!'ORIA" - l'lS 30,:30

T�':J l rv da CapiLnl
- "O CiEN!1.0 DE MUTAS SOGRAS" -.- as

T"at ro do Sesc
. AS MAOS D,J!: .,�(·!'tIDICE" - as :!O,:30

:2�) .- "O IN'TRU�O"
bopwta da Capital

..

- :1O 7 -

.. ,JO.\OZINHO E �,l.' rUAZINHA" . - às Hi

110; �l', - Teatro Infantil (�a Caplta:
..

- :U 7 - "UM CRAVO NA :.r'PELA" - as 2030 ho
J '1:-; - Silo FnmClSCO do Sul

;>" 20,JO horas - Teatro

"-- 1/<\ - "MORRE

20,:;!) horas - Cnciuma.

Ingresso - Cr$ 300

UM GATO NA CRINA"

.. Vendedores e Representantes
'I.i\TEIUORES E Cl�PITAIS

'l'radlClOl1U! Industna, COm 15 anos 6e expenéncla no Ia·

IJlO de lluminaçào, mici-'1l1do sua iabricação de At\.TEFA·
TOS Dl!: ll.LUMINIO (bateriãs para cozinha> nece3sita de
1)0!1 .... \'ENDEOOH,ES em todos 0'> Municípios e Estados
c(u PUl".. Curu L Sl10 de 10%_

l\preCluntal";:;c pu;"soallúente ou d1'.lgL-se por carta à F.t\·

N!\f-, SIA, Rua Professor Souza Rcxros, 71 - JabaquuJ'a
S50 I'l1u10.

MISSA
r'undaçao d:JS PlOneiras Socims cOl1iltcl� pan::nte::,

8!111gU::l Ü\' <"('1J clccUcado colaborac!L�.

GEItCINO SIL.VA

]':lra ii M1&::'U. d0 lrigesslU10 rua, (lU';, em lJ1tençlla à ::lua

11,jr�lSIS.!JllcI cl.!llIU, mando,rã �'ezar r:a IgreJa l[,) ,\f,llo de
Od.13, ó.1 Praça Getulio Vargas, no (\V.l. 2j" �e,..;t.:1.la- era,
a:, 7,1:5 11üras_ (manhà).

'

l\gradcce ao,s CJue €Oinpareuere:1"\ a Ui.o pled0f:l0 -. ato

.� ----------_.-.- -----_._---

Presidente da Allança Litu
ana Brasileira, Petm's Bhno
nís Vice_Presidente ela Co

munídade Católíca L!tua_
na, e :]'Jllas vaíavocius -

Pr:�sid2nl c do Comifõ Pro

Líbertação da Lttuânia,
tem o seguinte teor.
l<:xmo. Sr
U Thant

ho-

DtrigilllO_j1Ú� ü.V Exc!,1,

neste dia trágico. lauto pa
ra os Iítuanos que gemem
sob o desumano jugo so

,

ylético na mãe p.itr!:l,
quanto para os fe[ugladus
nos países do Ocidente,
A data de 21 de ,Julbo

toma,,11o ano de 1965, UI)]:;!

significação especiaL (;0_
n.lflnot'ict_se, neste di.t, n

250. aniversário c'a lJuquu

anexação da Lituitllía, da,
L!:'tônia e da. Estônia pela
Unl"\'iío Soviética. ADrox;
madamente' 300.000 RoIda
dm! do Exército Vermelho
invadirm'n, em

J
15 de Ju

n110 de 19 LO. aquebs iH.feli
ZêS nações. Os htercs dI)

� Por ti��
-'

arg'l:ll", �1�8:-'l�erIla�..iO]jUl�
do SUpl'í mo

li i'r��(''':, p e

SJ �'L lS1. _\

as

KremlIn,
Exérc1ip

pT"('tet!'J,�l!lg 11�:10
VE-rnlelh'..1. afasia

n· I
.....
' .� tJ '

que 05 ,'.J ..�\;::

ru 11) o :�DJ,o'

é :J mais brutal, cruel,' de
sumuna ,de touos o tem

pos

C01n�11l0ra_:;t' UlllC:\ J:lt'S

t e ano, o �Oo. :lQlvcrs'Írio
do 1'ra.L,1Uc.' de YalLJ,. firma
do pJ.1t..:e os a ntlgo� aliado;;
1'0 fJl1al (ia ult"rua guerrl,l.
1l1lit1u!al. e do qual pa'rti_
ciparom duas grandes po_
Il';l(':as ocidentais: Estados
Ul';clos lia América e Gd_
BreLanha Eatrctall'to, p::r_
1'[1, noq l!tuanos, eOlllO taru
}J,'m p�H'a 03 dJ)ma,s povos
elo Mar Báltico, elo CSlltl't'
e' (o le."tc da Europ:l, ,1, 1'!1

zJO d;sto p bastnnlc clar_n
f,)l líf:'l! e i.r:naco deyido ?

f; aqtl('z[l, ele c';?rtos o:,,' ac"�_
Ü\$' oc:dentJ.:s, e talv'z 1 a

tr,,;!'ão de O\Jlrcs. (I "é' os so

VlIót1Ci'-) CO.'S '::tuira'" �O:T1

teiramel1te sua maIor e

nl"l�S 1áell "'"y ttoria COILrD�a

llsta. Ne.ste pacto ruÚfica=
elo pçlo C),::ldentr• teJl�Oil
S3 sflar a sor�e dos- l'a:(;!°s
fur0urus. que in '3·)1 ni)a.l_
c1b�"'ad('::) acs b"r;IJ.H\'\,:;: ())t'LS

ta clet:n;:'ianl r "'_;lJ"hO l1is
torles IJlll> r-u� }-;:'), r1r.' '110

do C5;1' (' "' I

vam os Ç!ovêrros, leglt;ma
mente cons�ituidcs. 0,0 Pa,
ses Bálticos foram co!wcrti

.

eles em colônias da Uni80
Sovietlca.
A União Sovlétlca, agl'e_

c1inc;o sevs vi7inbo" (1,) Dál
tico. i,);(',ou neota

� '{ '1"3-('h2 r0!1'''''B o 111tFI

ôo h c. A atual teps:lo in
tE'rnaC!ONll e fi gtlerra fri::t'
tr.:n �l1r� r-a17:rS r:a ptOll!"" 1_
"1 3qre�::" ..lf) l"'''':'''C';rn.r1'1 rt.!

prOClll':l'l o �F!lln:n

Oll-.�" \)'11 I}l.· ... a 'JS'),O in,('!'_
PGJ'!{. I f.Jl (ln (f1J.1 "',1 E,}:: (.. ,a
.\ n (l"l�Hl Sf'('r('tnr1o_g� rt11

(''; gstndos B,i lLir:cs
JIHO

lVlulteran(io

_r);JI") !11I;:\Dll1r,1S !l l_lp'íto ,s�
,'id C:l. ,�' [) " t' ')a is �lÜ()
Ç!O\ ,�'r, lO
r"l ()(' i'" :c

�·}1de(..::. e

e

lJj�t():-�"J !' p"ocur,' ::.dr) r-f1n

flll1tilt (l rPll""'�dn :ll'r í\� 11

'·t'l[l�·I(_ I' ,j !lnos

m[\�ltfm fl té -lWdC.
llU��,1 p.\

..

_-�� €j11

H'1 cPtil'f' ro,
Apela:uos•. u.e�ta J1)f!.lusLa

cin ?;) a V' R�i'i1 r �,m·.�uíf;

,

,I
.... �

I
,

<lere;>! dn. 1,,,'-:1

�lplLe?ndo a !Jróe,Jr�"t ('U��!�
CI"t ONtJ --- quc' estabrlccc,
l-'Ol1"'O :1'.: �tUl'lclG_') h ],:1('0.5, D

d'ls H<:l,J, fia 1" ""C'). �)U:11G.
:'�l r' n l:1jtl.,.,_(J�·' e�"_�liil:1(:flO
\J.h� p(r\\]� -_>- �"":''',l�t�_�.�:\i
\\s�"()r\>.:" \ 1��t1 co [u':>!lr C.;.)

?r ����\� in I (.:tU-t) ... � L.\c:o tt"l

('0� S� s 'l)!H10S Ú dlreto de .

crer l:UC V. Ex<:ta. não fica
1'(1. lnsensiveí a este pQ,té
tíco n.pêlo de homens que
rl":.'1cjtlm ver sua !"':.\tda ll_ �

vre, c constatar o restabele
cimento da justtca, no' pia
)10 Internacíonal -- o que
constltul mp dos precípuos
ObjetiVOS da o:'(janizaçao
cla� Naço('s Un;clJ.O'.

Além dlOl�O Pt)() ('unll"n

rlnnlC'R o rJ{'y�lr r!<? aut:�l'tt_
e(t� htlJ!� O� .'}"\ l'ÜO Pl."íJ\�1.{
l)'iá��,t""]E__

)... 0"
....

�1 f'ulturo. ('

:) (lj,;l ::"'8J'nQ (J(' ' ......'Sf:3 '"'.ifl;i

s·rn.l P/d" D 1')\,1;'")0 b'stori
('fi tP, ... ·,t'.' \ �Ilc',l:� 1�'iS à r5ro
,1 \':1 i u1i('.:! l'I}1"'i3Ul \tlndo
('( '7.1 �� ("11');8 :la"ürs da
.Fi�ln"or"'q O�'1{18ntnl, o t;ra11_
d'� n'Á�r!nlórdo (la C�v;2iza
('�'n OCií1e'-itai e C";stn.

E�ll ,(;�ju d:-':�(_l. P:'=:t".,o 8'-,
S�('r,·t ; ,:0 G,'raL. Os Iilhos
(,� L tl'Ú ':-;

,

Jt1');a's c!"s,l_
r::o, ele )dfftl' pc;o r�Rtabclo
:'lt" 1-", r'11 inc1r")�lldê"·cL�1.
ele �"1l tenho p"tal e ')ela
::h"l' 'u 1(' ele ("\]:0 ,-la Ígre_
.) r� rq]l a enl ..q"lU t'.:;�"'it6_
1:1 Calr�.ca. ef'D1ugada e

["0 l:hedacle esta, só ·reali

�.. ft ·)1�})l"·c1 ..1ac:!:""\ �)r�;a-/n
E' ��'ld,;r'Le (Ple [1, suspen

são de um e outro illi'tltU
t(!) rr;\' [,,,lO lY'lc' comu_

• 1 .. f-l!'L f'�Hl�l1Z �l Gfl18 01'_
,J" .... ,

,",

69, oa'_"� cqu:;j',);"
foram a !J{Jlidc:-;_

Ser.Lll.aaric� c li' \'�,.: '..)�d�, ...lN;:'

conC:Cd2U-:: rua S ('�lr".)·ftu

a;'j�O\a(�'t.l,O ;). ..) "'� ..udo ��r: ..."t:u
tán,( t;JJl 'lU: u:)] llUd�;C

:) l}f(J
I'r.l ...a_j(

lU, � t.í(\ !:!1f;t"�a{le
elu T::;r.c_'ll "0 Y;:<;t:1�.o cumu

,l;;, .. l" _ .. elo Prul' l1lí,1�O
Co;ruJ, li" Olh'jtia, l.,'atv_
dmUcc' .ela P\I;ltifL']ct Unl_

,\ Sao

JESUSt O 'CRiSIO
, , '

ya,: COllOSCO. e$teve pr!s1o
l'l(õa'o �os, ll1eUlães durante
,'!!aI(i

,

rle ,cl�lC() .mêses, ten_
clu i tóqt1 ::j, ';3 uq, .D.1itÇJ, até

qUf!.�e ·ao pulsO. oom peda_
ços de algv.ns <).e90S. tritu
rada, aos. ped�clÍl1,l,oo,' por
incIQ de IflU alicaté, sofri_
mento este que l>à3$ou pa_
ra que algo confessasse.
Sefreu, aln,d.a, inúmeras
outras tortutas, sendo que,
certa vez, 1'ic,ou Obrigado (1'

permanecer andando, num

Pátio, quatorze dias e qua
torze noites, { Stern poder
c:om1l.:, andando sem pa_
rar. debaLxo da b6ca dns
metralhadoras alemães. Vlu
,'ári.os amigos dele, quo,
tratados da mesma fO'(n1:1,
não suportando o car-..su,c;o,
e r.ta mesma hora sofriam
o fuzilamento. l'

1])lé PÔd0 se l�Vl<al.' Ida
prisão, cro. certa oportuni_
dade" tenuo CJue empreen
der, Ju;tfto com 9.�gUl1S co_
lega.s, uma ca�nil1hada. a

p,';, de ll1:\is de 26 dias, seu

do obrigados a co'ner de
tudo que I."nco:ntrassem e o.

tomar qualquvr liquido que
hOUYiêSSe, para consegui_
rem

/

a fuga, mesmo que
c�tra:6ado esth'csse, sendo
éste o motiyo pelo . qual
tJossu! o fu:.'o no pescoço,
com um tubo para respira
çüo. Neste percurso, coullu
coi�as estragadas. lanlma18
pô::in:s, águas putrefa.ctas,
c"J,ugando ao seu sistema

digestivo, prü,cipalmentc
ecófago laringe, etc., um

upcxJ.recimento que o levou
à eJ:trs.Ção de tudo, poden_
do ainda recuperar Uill

pouco da fala, tendo, em

\ista qu'Ü fa:a. tre�l1énd:.l

fôrça pata pronunciar as

paJavras. Ao lado de tudo.

bto, possui uma co:e<;ão de

fotografias, enorme, sõl>re
as cenas mais il11pre::;sio _
nallte.s que se pode ilnagl
llar,� 'ceras reu,is da guer_

tlUlz Sclunitt

_u' LNGIDO DE VEU:;

mãos do exército desalma
do de HitlEr.- (

Tudo lato n05 vaI dando
'. i

uma imagem, nUida e 'ver

dadeira, cUl tôda cata tra
gédía que a hum!l.nldad�

• sofreu, de 1941 a 194.5, pa_
r:t conter a estupidez de
um lÍdEr que queria o lllUll
do para ti Alemanha, tra
gédia de que jamais pode_
riamos ter Ino�ão _ exata,
IlCUÜO vendo e ouvindo tu_
do ilito que vamos temos
oportunIdade de conhecer
ainda ma,lS, agora que já
temos onze d�as nesLa Ale,..

manha, pais, atualmcnte,
sofredor, totalmen1,e san_
grado e dividido, no qual
já pass�mos pelas cidades
de Dinsburg,' Dusseldorf,
KOln. Fralíl.kforts He1d,tl_
berg, Mannhein,' Stutegârt •

I.) agllra, aqui,'� > em Mun_·
chen <Munique).

Só o que t�Il10S feito,
aqui, na. Alemanha, Beja.
nos almoços nas visitas. ou

com aql1êles que temos

opo.rtuni:'ade de- conversar

(fala_se muito o espanhol
aqui), ou ainda com o guia
de D.A.A.p., é nos referir_
mos à guerra, às suas cau

f'as, seus antecedentes, su1t
h18tória trágica, suas con

sequências para a Alema_
nha, e à situação atual
dêste pobre país que não
encontra solução para . o

'spu dvJorm..o C'sLadc. Mas,
pl"Jra vos falar de tudo
isto. prefiro vos escrever

outra carta, mais tarde,
pois é demais o que se

tem para fàlar, de tudo

que p'udenJOs presenciar e

ouvit;. nesta Alemanha tão
linda e bda, mas tão ani_
quilada e ocupada!
Nesta primeira noite de

contacto com este pe::;soal,
fOl!lOS dormir bastante tal'

de, par,), um descanço que
jq, se fazia necessário,

.Ca).u a l10ssa vi�it�

<1,$ mesmas .18. l.avlam ::;,Jn

ocupadas s.l1.llrltJJ'i!l';!ltJt:

pelo Czar NicclaU j [ 1:0)J
_

•

t't'.�:3(�llc1o . o.'3."�m, \ cruonho

a.ncnt.o, que são l��11UriU�
DD. secreti-trioGeml ua or, _cl(lr,'� (to ímperlallsmo czu,_
ganízaçâo das Nl:!çóes Ul1I_ rísta. g este. últlina fOrI.I;:�l
das, o cotoníalísmo comunista

f�tão Pi'('f11('\'C1H1(j "'!'lP"'1H)

1':H'óes 11(" t r '.� p" ,', 1)'11
t Jt.�oo; da 3;-),,) ln

"Iibertat;ào'
EIU seu d·St.:1H·SO "I ( ....... nn

PauJ,), d0 ('u/:;, tZ'9.;:�(;:J.o ln

�·t\_·-;a CC,j 1) r�'lt';ll:'_"j �l!.�)_
D�t,tt_O

lX::çoú> cio ml.jj.Ü-.) ulcclita.r, censidero -dever . de COl1!;'
1;1.0nc�:.., antes d\�' m�.;J,l.H, P'3,r1..1d'1' ueste rVIU.NDO; aprOV0t,

,
,

:...J,1:' v meu _O�lJ)O '0 B,::; minÍl,,-s lt)rt;a.s para o serviço de
"1.;r·lUS' e da H\J1\!A('ÇID.W�_ AIJ.,:'31'çado. na Divina For
ca Lili\Úl'�al, sempre pronta a 5.lgir, JESUS,' O CRI:STO. o

único Que pode salvar o MUNDO dêsse oãos em que file

C"U}, l1ebatQudõ. T0I.1:, essa 1nsegul"anço. provem da fa.lta
ue uma intens� cO�lu.tJ.híl-O com ':'DEtTS", a. Poderosa FOr·
G� Divina que transfcrma o protaco, um HOMEM que
esta- dr: Córa 'para um essencíalísta, um genuíno iniciado,
nu sentido à� palavra, W11 HOMEM que está 'de denbro.
um Santo, um Sa�io, possuidor ..:te segurança interna,
," " " ,:..> L> r::J\cJ".':X i_,ur IÓi'U O qlH; lde 'Vii: j)Ol' dentro,
'. 1;0,\ llGi\i 9"t:lTlCO. q_ue d('s,'n1n,u o Heinu (J� "Dli1US"
'..:JC': J d2 :", \' lr..:e \'1:: em todas c..:; criaturas o CraSTO,

q'LS
• " '

k.(;lJ;S lrmáo::> smta':l (s&a expe.rt':nde vital
._ DIVL.·'WADE;

(�) -1()�\i_hlj1r ::;15 '.ü,;;J.r;-:-a essas ··l� ,LS gl""dÇ'rlS, l)tJr 11101.0
cL[ Jra(',b, a gl'ancw fon;a gcruclu: ,\ que tudo remove, I
n:,:;·, (:f:, o CnrS'fO o thaio!' IIJBALtSTA que vive\! e vive
:i �r<'..!ldl· ..-,1a q'.l0. �dcal��uu.,clizh: ._- "OJtAR SEMPRE E
Y;:_'KCA 1)f:tXl<.a�, t)J-� Ol-:'AH.". p,l)' ,sso ti nc..:ell<::lllO que
_. 1 :O.i\LEM U!'l'. ore muito. intci)";��!i;cn�e. esteja 5emp::e
'J.ll CGI,1,��Ulh0 h;;a<;üo (',''Ül1l o PAI C;;;Lli.:STE, dia c noite
:i.!·:::.�1úo no!p vi,'e ju1�ilo",amen�e J éci<,l' HOJI.IEI-.r acaba
r,l.ly:<r :,"p umr .10 TODO. sab�,ld() q·.ü del'il'o ele 1"1 Ines·

'ih) ;jo�.'i.ui tJjrJo. tifO··Ur",. cacl'l '{'� tn[)_is intE'I1Slflccll a

,':a,,8�:uWl da niY;il:� LUZ, então (',�fl H0!l1Elvr se aproo
J' .1, d,1 • amuaria 1)U":<>O (I paf SO. <' lI\tq� rado ná DIVIN
D_.I �).!:, vL (' ele v,':j.a D'vin:>. e OIllb.' �Uêl tlina, :30Z<1 CI;), \ er,

ct� ciei;-fl� r,.,IBERDApE elo;,; filhos c:ê "IJeüs".
•

1'ara e;1!.m CRIS'I'Il"ICt\.ÇAO U0 HOlv.lEl\1, e e�t:':) ma·

���dllLso colóquio com a excelsa SANTIDADE, fi rIO
:,1E..\i: deí"e escolher' a.<; melhores horas do dm, e c lugar
waj:; adequ'ildo, que nada lhe posem perturbar nessa per·
1·'h.D.Dnte \ união com "DEUS," experullcntando em si u

AlimJtada beatitude de que o ench� a DIVINA PRBSEN·
ç.". ':;>a1:J��hando mesmo o HO."1\:::';)'":, deve estar com (1

F..sT;'rr.r.í,,? da oraç�o, para que ;) :;:.eu tralnlho lhe seja
'um culto. Divino, tornando-lhe mais suave e agradável, e11
tã-J esse' HOMEM verificará que ccm. essa intensificação
clu �'i4q, de .comul'l..hão com "DEUS", niío haverá mais pro·
b'e'u". qW'�' não se possa ,resolver .

<) BO;VD�;M or-audo fll11Vim1eme, f'sl<tbelecido no ESPI
I1'Tü SUPREMO, G.pela força do seu l1rdprio EU divino
VfÜ dqmlllandl<l a suà próplia Egolc!ade, e firmado no EU
c1.:\ illO nà.o decairú, jalí;lais das alLlI:-'::"8 dê::.se estado, seno

tindo dentro de wn novo rcnas(.'Ar:,ento ESPIRI'I'UAL.
·'��UEM:. NÃO NASCER DE NOVO PF�LO 'F:SPIRI'I'O NA,O
PÚDiJ; ENTR.AR NO REINO, De. DE1,;S" - JESUS, o
Cr!lSTO --, novas' forças lhl\ invm.Gl-'m ft alma, E'ente·se
)l1df'rT'Jtáve'l, ,0omeçpv 'a anjq_l\�lar. 0» EtlUS doi$ Tl1'dore:>

, .I1Unigos, o ódio e o -temor quo o faúam doente, vai com
pf"�endeIld� que todos os' seres dó UNIVERSO são seus

irnlaos, e começa és� H02vn::r.r a subir na figueira que O
nosso irmão ZAQEO subiu, par� "e1' a passagem do
!'.WOs:;I'tR4NSFORMADOR que passou sobre a face da
TF.J{.lM.. ,-. JESUS, O CRISTO

'

.......

'" .i.

de

Iplllwntf' ('O'lt rárin à dlg"lJ !'ie:1till'.o r(."c; - r"s·}orjsávei.8�
dDr!f' hUlll'H'U f' �)o!'taclio. \)f":·",ntr.�'rOSRo. p..{tria ç .u

-,'I:':JI';YJll'. ('1 nem :::1, mi:,;:,uo nil:itu�)a e cO:lslder-,i1:;cs de
... n�"\t 'LC\1:Jt(� d�1 tf,r<::CJtl,- q'lr� cesso derer, r E.!'Velar, "'ao co

"'O"� slr ("!n prOl.110\c:r tu_ Ih':õ)'Ct'Uf 0sJ,f' tr'sH à,gl
elo qu" ..,to "ln" p rj :rnifi_ vCl'::,ir!o dn,' ngJ;e:õsã.o sO\ie
q1J" li :1)1'](1 LHH, !iS a.spil·aGô€� de '1(;\.'\50
li,,:,! C'CI il ,1CI':1"ÜO. dccJu_ Ini'O e ;ns:t,ür \1'g St;;P.tlllQ

lh,\l é!:le:allo ([11" ,1 mi;!-'ão dr que lhr s�j�, l.1.t;,.opor;cfb
1[1 .fg:"':1 .�Ptll dl nmls ('�_ I :�;_;o O (:tlrcito ii nutodeter
�SP(�:,l!ru("l'�o T·(,ll�;,icso. tOF_ mina:;:âo.

.>

I'Uj,f) ll1Dis cla,a ainda, so Assim sendo. a�uarél.a_
cor:si'lerumos que Ela· e a: triOS, C'onfiant�s -as _i"tçvjdeu
t,.�tl')AA '(lffi Ol'd:(I.liI:l' .1)Iothut61, ./ 'c14.� 'd_c f,r. E_'Ccia., sal;)SC>lie

,,"' -�

c:-;p.i< 5:1<1, nos mn!'lcl.amen_ vendo_H S com. S'êl�t1!llen
tos eJ'1 0ci de Del:.'l.' tos dd ma:.s cl"vade apre_
O E�Xposto. - q.1.l� re8ul�a (;0.

Cl'l

ct(\ rJO("l'11el}t���ho,
!(:5 t;) �-.. 00 C?"; C,,'. E�:ith) I S�...

8 ('rf�t.).r�c_(:(;ra t de que tá
J'flS c1.5� jUSt!(�8,� e lunL..a�&s
10 :;erj,0 lerar;::<s ,'';::1; rna:<;
r:azô('� eXiJoó-tas nfs,e' ape_
alta cOIls:d<Taç�i0. Se a má
;.jma . entidade lntó'rnUGiõ_
n:ll. e'a GUt�i V Ex_"u, é o

S��::;tárjo.

Jaguarun�, 18 de julho de 1_

FERMENTO SÊCO FLEISCHMANN PODE FALAR DE. CIMA:

SIRVA CLASSE

ROSCA: 5 .nc de fatLn!w de tngo . I :c/c. cie (igw(
morna, 5 colho Ich{l) on :; envelopes de Ft.''l:.Jllento Sêco
.neischl1wltli . 1 J .Clé +.' co1h.(chál Ú'J' oe lÍcco' . :: coi/)
chá de 1;01 . 1 '-I -el(' li" 1lIflMe/fieL .

'J 07'US • PaSôtt'.
se descJa1.

:1Vleça U ó.gua lJ1ul'l1:1 nl,pl.. \ <.181111 � I L.�lte 2 culhert>s
(ehá) ele :1Cúcar Poll'iH]!' C'.)[1) F':rmentn S,,<:o Flcisdl
tnalln t' dpixc e1f1 repou::::o 10 Y,1inubls, :i\!]exd (\té dis
'''olvGr•.J unte 3 x�t:\._\J"'.. l'j

J

d� L...p·in})a de: t' i�2l'. j\fistUt'l'
f:.I. tr ...lb:111'l' a l11aSSçl �lle fie�.H �',.:�n1 li�d. COiOc.le nl.d�ll\
\ a::lilha l!l1laüc\. CIl'JJ'<':. lJ02ixe <.:J"eSt.:er 1-'1]1 tug�;l' queme.
lj\;(1 (� l' L� l 'I\� 'i �1

1

c"t-·�" np Lp�. {1h,.) � �,1'('I_

elUdo ]la ÇPl1;W'R pl'��rllte
r)11 RiPa f 1f'1'tfltHf:"" <il_,
\'11 1l!f1 �'J pela a ll'�"" � J" t l1_ '

E GOSTOSURA!

'Cl]l1tl�lua�éo \

XL[V
\.\"!lar!lo S.Th!'1 go Nero

Fl'_a.ll\,"

d1E'ganll('S
surprbOS ao

de: et1c\l'1tra r o

xi'nná1�T}I?r.Lt...e 2 hufdB) .. \Cl (!�eenL'..:.) cn�Jo, os lngredj _

putes re�tantes. B�.üa belrt d:'C olJtcr u'a nlus::;a n1:.lci8.
Etn �lli)('rfícic l'nL·,-jnhal;;l tra'xllhe-à dé iicar lisa
e ej-,�tka. Coloc1ut.:! nova1uente e'11 v,"silha LtntadJ
(_'11b\.·:�, D�l;.e :.'I"Cg�\�l' cnl lllg(;(f qUj�nL,�, livre de cor ..

>1'Cntes di' ar, por maL,; 2i) milJut(Js. l�m supcrflcie en

Carinllt.da COl't"! a Jl1nSola em 9 pedaços; enrole-os cio
llleS!110 tarrl.lnho. Fa(',1 ;j i:'dl":8S, ('ol/.)CJlIl�·as 1;:11 tabu-
10iru,l{ llnLanos. t')üJcell_; ('01J1 Ô -o, l) lixe treb(!�r eU,l
lugl...ll' ('�U(�ilt,l. �Ol)�e (,i), ('Ol'l'ente", (,i-' :"17" n1.0 qUé do�
�)l'(:C.l lit.! tam:_"1nhn (dl)JO:\ll."JGu.111.• 1',_", 130 Hlinutos).
t'alvillu" co;-n �1<;"C;-1I' de COllíeiteiro. t'e desejar. Assl�

,

C"T) fr) pn 11·)àenlCln � �W[Cl[:::O minutu::>.

110: �'!, ]tQ l'r�1 fl.Ur�1 �1 te, s j

p.)1:1(1' ajo 1'1v�llil'5 até que
f'u-;,_;' l'Od�a rr)t'ci1,'ú;o numa

sala ü parte. po,s j<), estl1_
\ti tuJo tomado; mas o

faLo é oue havia c!lef;ado
au hO�"l, para Ul1l.L el1ta
(lU r] o t :·cs di li').. ('();'10

�1J\lb('ml..1s d/:poj8. uina tur_
l!la, de oficiais belgas. já
idoso1<, qu: tQ!l1ara�ll parte
na l1ltima guerra lllund'.al,
costu <1,(' one vem r;uard::m
do -.- C��S ele se reunir('}l1l
taCtOs o,' anos, Ul em No_
or:l.wij l.;, n':;sse hoLol, por

'tré� d,as. ,

f,qui, práticamcnte, co

meçou o 1103"0 contacto
com a hislorit!. desta griín_
c[ê; s:-gunda gtv:rra l11un_
aiül, qL'e marcou uma do

loros'), üse d,l Í1lltl1anida
çG ü e'a qual. pud\} mais

ai:lqa. ngoru. sentir e v{�1'

todes C'S seus dramas e

SCtIS' tl:rrí rei" e feitos.
D,'SdC' u França que já

vhha�1los tendo contacéo
COlll ql';uma coi'sa ela gu·n

com p"�::oa (LuC' pu
"'�·(·;'·T(';áJn t;'i','DI,

('n par'c a�l,a, sofreu'lo_a.
'fl"n com ('("'as que nos f:l.-
7,3 111 1�llu:;il1á_1a, ou rUÍ_
nn:", 0.1 csco.m\no,S. Algumas
"e,-es. )llUit�1.:;. rü('o!1stru<;ões
(lU ·';J'1:a'·G.l"�1. :�mda hoje,
n �' -1[/.':'1'1 (lt' ('('n:1� terri'

1,.',1" Cl�ülT1L�aF d1lrante a

l,'tiTasi r.oí? ]\1:.1S �oi aqu.t,
Jlt'ste b,otêlzínho, ,p!:rdiclo
n081 a [lmju (];.J l.iluorthvijk,
('0')1 {'�;',e contacto de 3 dias
r Lrês noites, com . e8-te5
(Jfjc;ais be;g;as, (lue come_
('amúl:! ti s\")l1tir, ve1"dadeint_
lll,{![lte, O cl1'a') 1,1. e' a trágé
dia, o sorrimcnLo e a d?t
nu/;) ÜnlJ.ari1l11 . conta da

hUi ial.llda4e, ppn�walmen

os �rY'rncs dt"\ PC�E3. n1�11t_
frsta": O. e.:ta(a fracassan
do em uma dI' suas filla1i
::I.3::1fs ma s cs"e��L{;�lB,

F:l� f!vl1L àS: 10.),,", OoS li_
t.�:n t .....C',.) do 1�!11{'r:C'a IAaLir�2\

,

r;(l�l'! seu €nplrlto sa tfJ,11!cO,
'('C:mh1�H' um 'pó, o· ',D: ql-,_
!.1,ão, e,;D'O ,Foz' HIUH.: Tal .•
vez nao a<.:redit· l1l, lUas el�
as;,�guro (L'.i8, destes cem

oflcia;s que a'-ilti t"1l10t>

jUllto eor�m;co não existe
um q1i(� t'stejo, ()l}!l

pleno estado, Ss.o todos
idosos, em med�a com 60-
anos.

A l1H1,.i.oria deCil �\ào p-GS�U
em um brllt:u'ou um.a p€r;l3,

todos andam com, lllulcta::;
e alguns, completame�lt�
invalidados, em c ••de:ras ue

rodas. Um clêlt's, um _gene
ral c():,pnl('t2�o. forte, com o

qual IUíÜS eOilV0rsaremos,

por intermédio do inglêes
ou do alemã,?,' r;:.spir3Y;)'
por meiO de um tubo quc
l;i1.11a introduzida pe!o pt's_
coço, indo pela faril1ge ate

ao pulmfio, tubo qlle mui_
tas vC7.es puxou pura. nós
YernlC's. c não possuia UIIl:a.
àus :núc9. que .roi cortada
aos poucos, por .alicate, As
lJlsLórias que ouvimos são
de arrop:ar: Reunem-se
nes�a praia, ali na nôh:m_
da, poiS fôra êsse o !oc,u
onde t,YCrâm maior :atua

��,n c�r!tr::t ::JS 'tropas a�C'-

111ã·;s, ou seja dOi) _sJ;iados
r ti �.d· ta�. �l- d:.'.:1, OP{):'tlJ�lida_
de plld��.lm prcscac�ar ce_
l�as, lJe:;tas praias, que,
eontadas. quase não S3 po
de acrocllta:r Ai. nas areias
c'e�l' a lmel1s:1 praia.. multos
(18'PS presencia ro."11 03 su,

cl'ill';'cs sofridos per s<)us

co10:;as, nas mãos d.;:; �a_
tânicos soldados de Hitler,
cóntaram 110S

seus colegas,
que viam

prisio11eitus,
pu; li cOllfessare�n algo, ou

e'ltuo, judeus, serem ellter-.
tados na areia, até ao pes
CO'iO, na posição ,ertical,
e depois s:::rem chutados na

cabeçu, pelos soldadcs ue

Hitler, até que puçlesselU.
p8l'C,er as cabeçus, as qua.is,

c!.)_
b�lU,

/.
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.BLUMENA"ü possui. mui
tfl.S indústrias as quais se '.

c

destacam sobeja,D.1m-ite sô.·
bre as clrcunvízínhas. Ma; .

Blurnenau também já i�11-
.'

J'

cicu seu movimento culta
ral_€ artiatíco. Trata se d;'
já inílugurada GAr,ERIA
Dg AE'I'8 JOVEM BLUME
"NAUENSE no 20;' andar na
Casa Psiper, organizada'
por OLINTO }<'LQRE"S, jo,'
vem pintor daquela. Oídade

q:ue. luta em prol da -arte.. c

BIOGRAFIAS:
\

LUIZ ANTONIO TELLES.
(1946) - Nasceu vendo

.

o

mar. Natural de Pi'arras
um dos ruais lindos balne,.
ários d'o Estado barrígà,
verde. 'yivendo �Ul11 cená.,
rio encantador; muHo cedQ
LuIz,. voltou-se para a' 'pin_
tura. Ora, quem tem a na

? tureza como �estrâ, dispcn
sa outra oriertação. 'Mes
mo sem :.profess·or, o a�iis
tá marcha a passos '�lar:
gos para reaJização lnte
gral.

. LOTTE INEZ' WA:'rG (..
1947) -- Como o pr6prio
nome indica, Lotte·' é chi .

nesa. :Ui três anos resid�
em nosso país. Conserva tô
da à fôrça criadora de se'ijS
ancestrais. Mesmo fixando
motIvQs bra.�.ll,eiJ:'.Os, o'bser'
vicmíos em

.

seus trabalho;,
e fina' .seflsi b!1ida -le, e o ca
lar das' tintas orientais. -

.

REGINA- LOCATÊLLI
0(37) _: Desde 1940, na

mais' tenra "idade" faz arte
Seus. quadros refletem nu
ma nítida eXpressão -páisà .'

.

gístlca. Dedica_se , jgual_
! mente, .

e 'com mui�a' fePcl,:,
dade, à fixação da natlltê"
'za moita. Do spu tale-1'ltn
fa:;:;. "parte a hábil retrat;a
tacão e o em.prêgo·âe- beÍas
cores. , �, � .. ,' ,,�

...

, .

'l'EREZINHA MARTA VI_
VIANI. (1939) ....,.. Vêm cuíú
vando, de há multo ., 8"ftS

qualidades a:rtisticas Com
um bom-;número de' trS.b�

.' lh�,s reaIlzados, Terez.'pha
revela màtul'i�:ade. Real�
üi.ente, ,pintai inu"ito bem,' e
'constituI. o baluarte de 11m

futur� art:ktlco ' promissor
_em nosso melo.

-

---1),
,

:HFRl\1ELL"N"O BUZAREL
LO (1941)..,.".. Outro elemen
to de valor, pertencente à
je}"vem_gUarda dos pintores
cata.rinerses. No desenho
artístico, êle é bamba. TaÍ'l
to que foi o vencedór do
CO"('C111'80 para o cartaz pt!
blicitárlo da IV F;AMOSC.
Em, �958, apaixonou_se pe
la pintura. Desde então,
não mais largou seus apé_
trechps pictóricos. Pinta a

óleo, guarche e aquarela.

BER:N"ADETE SENRA DE
. OLIVE�mA (948) _ "De_'
te". antes de mais nada,
merece ser comparada à
"garota de Ipanema": quan
do ela passa o mundo' 1n'
teirinho se epche de g,:,a_
ça. Realmente, ela é Iluda.

. E seus qua "1'08 tamMm o

"são. Dai"do 'a im1)ressão
que a píptora' transmite a

êlf's sua' própria bel "za. A

Família, a menina - mo:'
ca obteve o 10. lugar· num
1u"'a do Golsgio Sagraâa
co"'curso de pj,ptu!'a, reali

.

zado a",,,,,l,,,��te por ague
le educandádo.

'WI!-'�
�/J� I '

WALMOR MIGUETS
PRAUN (930) .:._ Pértence
a ala abstracioniSta Encon
tra-l'ldo Dessa modalidade
de pintura mn Escape para
suas reações íntimas Zàl_
mor ê<:te seu nome de lu

,ta, expôs em 1962, Da cida_
de de.JoinvHe. Nu ano $e_

guil'lte, aqliú �m Blulllc"au

,Sempre obt.endo sucesso

1"o1'nece quadt'us Dará !1a

l.er'as de- Guanabára e São
.tj

..

i
I'

.

I

. CIRA ZOSÇ$E . (1943),
Outra moça' de .

talento .q�e·
vem enteítar esta galeríá
'cem seus 'trabàlhcs, 'SEgue
a linha tradicio.nal' (escola
acadêmica) da arte_de-pip.
taro Compenetrada no seu
trabalho, cera tem muito
futuro.' I

LILEN DOS SANTOS 81_
EVERS (1936) z: Seu no

me artístico: Liste. Agora
a natureza, e. por 1SS0' mes

mo transpõe ,para a tela

as paísager's .que mais a

impressionam. oomecou a

desenhar .em volta de '�956
Seu marido - tan, no. 1

dos seus quad�'os'- é o seu
,

.

. grande íncentívador.

MARGUIT li'ABER (1940·)
Sua beleza e elegância me

,
,"

. f •

recem ser c�ntadM' 'etn

prosa e versp. Além ciestas
qualidades, Ma-rguit· incur_
aioJ:lou pelos cami.J;l,hos co.

pj�tura. Saindo_se maravi;.
.

lho_samente bem. Amante'
da b:leza natural represen
ta em. suas telas o dom di
vino da'.natureza. .

. .

ATE:'.<l"ÚENDO convite do
. .

'Jovem pintor blumenàueu_
se - Dlinto Flôres, çr6xl_
ma .semana estÇlr'ei naque,la
c;clarle para "assistir o seu
.suceseo.

•

\
DESDE ontem na '''Ilha

cap" o Sr Iba""or 'rartarol
li, Dir.etor

.

Coin�J';e!al da
'.? Tv-piratini aue :VeIo acom'

" p�T'ha:ci�' éi<'srta" espó�á; �a \�
-"Ilhaean" ,está

�

o1:íir'rvandó'
� hnag�� do Çanal 12'

. NA l"elte de sexta..;.fe1ra
foi reallZáda'

.

uma. 'reunião�
,

.
.

soclla da"'cante no Clllbe
Soc'a1 Pai'neltll!1, deilomlna
da "liiT'cOritró: TIas Fériás'''_
Julio Buza, filmou aqt\�·l�
acontecimento para; rodar
na Tii Piratinl, cem.o do'
cumentário de FpoliS ..

!
CTR"":""TLA"IDO o nO, 168

da Rev!sta dó Su.�; ae Pro_
priedade do Dl': Ozias Gui_

.

mal'ães A borlta capa em
'côl'es destaque Miss' Rio
Grande do Sul - Tâ'Í!a
MarJa Lup!. 'o referi "0 n1\
n1'ro apreserta ótJtnas re

po.rtagens- de Santa câ+arl
na e C!O Rio Grande do Sul.

A ASSOCTACAO dos Cro
nistas Esporti�os d� Sapta

Cataripa, optem com um

cco.u'tel no Clube Doze de

Agôsfo, éomemorou
um, aniversãrio.

.

mais

LOGO à,<; 1�.?5 horas es

tare! na Rádio Gllarujá.
'aprf'sentar'do o uragrama
Ra"ar pa, ':ociedade, patl'o
cinado per Machado & ("a.

Próximo dom'n"go haverá

modificação do horário em

virtude -'a pl'opaO'ancla elel
toraI Será das 12,30 àS
12,55 hs.

.'-

CO"IFORME '

ve ....ho' cU_
'vulgando o Santa Catari..,a
C01mtni Clube, pr-nara se

pawa à "No'te em -Black-tH'

que- 'Óromcyerá no Querêri
c.ia Palacl', com a famosa
Elizete Carcl,oso.

r
O JORNAL'I"STa Ivori Nu I

'nes. ré Tubarão é. o _êol'_
respopdente do jornâl Ra_
dar .... 0. SocledaC:ié, naquela
cidade.

)ALMOGAVAM ontem rio
Quer�";cia Pa1acé, o Sena_
dor Ermirio de -Mol'ais, De_'
putarlos:' Dout.el de' Ain
drade e "Paulo Macarine

,

..... . ... , '" ,'���l�-'���"�'

. �

e rr s Ant·g
de

.' ,

ORBE_PRESS PRAGA .

VÇl.ca de Luhacovíce, uma
corrida c e carros antigos
de raor.cação tchecoslova.,
ca das marcas "Bkcda",

.

(Elôp"c.a.l) _. ReaEzar_se-b.
em setembro próximo, na

cidade balneár.a tchecoslo
----_.......-'---

.

Pe, A'lvino Berle'de Braun, S."J.
MISSA DE 1° ANIVlm�A'ltIO �

CONVI·TE

�,��,:�;,,:.,.:;; ,":."
A' Congregação Mariana NOSS.l Senhora

'

do Destêrro .

III' e o Jurp," "v' tU-v.::;.I:v....v" Cun\fdl..lll "s cung.'eg.a.."iS Ql3-

, ru..nolS,.sWlS 1....llUl.olS 6 ,(Jessuas' ""....::as l'a�'a ii, "'..... I<S '),-hS-

• sa ue .1.0 �wC"'ti,U"10 ue likbvUilt:,uw 1.10' lSauà"",ó .l':�4i>�
lU.. ... ,u"u .blli·o.i.t:lo� h""...,uJ.'I, ., ..... aDiJgo u#'e."' .... ua

_. .

l,;"'Jl6 ..'ega�"o J. .. ,,�sa l::>C.rulvl·a, uo .Lksle�·l''' e u...e'"l' eese-

.. s.ta.::;uc" ",,,,,,,oe "l·�a.O. ii. reauzar-se (tIU �IS ue j1W.1U correo-

II te.

•
•
•

Será celebrada na Ca,tedral l\ll('!Ü·opo�tana. perante 'O

altar ue L,,�:ssa >::>eilllul'a do ue.;��rco. i&S . .lil u��_ .... .'.
.\jVu ..m....i, "LU�. "" c�U& ... t:.. ;.tliVS 1U<4"�Uvl> ,(Jara.' a

,visita iiO 'hilinLuJ uó re! b.i:"Wi. no uresmo uia �6. as J.a

11s. nu ceU1Ht:!flU _ puiJUCO uo ual,;�i.U01.

Momento Lterérie
\

Dl SUAR�$

"MINHA TERRA TEM I'ALMEIJU,S ... "

. Pela necessiriade de um diálogo c.ntre artista e escri-

J.lliA.a, �.:JoUU'.:tdJ..J..u\;ti U.l.J.J. (l,,lJ,,,,U,,UC4UU u..... J..d. .... VL ....c.ll ...u �l�e"'dJ.'io
e' artistico de Florianópolis e quando possivel, dq .... _

no� CiO estada! quer através de .registros bibliogra.riv

quer através de reportagens e c:Lepcimentcs dos nossos

lleti'!;\;UiotJu"v I.1U 1UelJ.l:ói:U·.!.\) n;V.L·.!ê'a.:.0, ;Sll"u ...üiJ�Uv COU10 to

UoS liaoeUl pela falta de ap010 m;",n"eü'o p.;r �4r,-e dys
poaei.es cômpetentes.

(.;vnslue� <t..L'!uU-l:)I;j "o movime!_lto' echtonal da Ilha

�o ue, J,ilu't, vemus um reglStl'O nas eó;tatísticas que !!ao
é Ue&.Ulniao.0F. LV,UUS, ue uma Cleze.l>l. de "iWlOS .(ur..m e.,J.
tanos e lSs9 levanClo-se em coma aS c4ficuldades com

Q.ue O autor eml·eHI.& nu qu� a.c� respeito a dmp ..:essao,
o tmauClamemo e a çl1S�r!ou!ção n..'1-'3 iÍvraJ."ias da çapibal,'
p.o esma.0 6:. nos outros �en�.·us. il.Ssim mesmo, scm, um

o�ga.o oe Ciass� e. sem um velcUlq Oe wvu'��':iav espe.:Ul,-

l!..::."",<> "''''0 os nossos propósitos '" assim' esperamos
ser compreendidO.

,
•
•
•
•
,
,
I'
,e
�
•
,
,
t,
,
,
,
••
"

,
,

V J ......
Ccr, idas

cMark Forrst
ScHa GabeI e111",,",�, .

03 GALD:::ADOR-ES; 00 ..,.;

IMPE�re R.oMANd. �', j \ �.�tl filIe S;:�l�'

To'�alS�ope Tecnicol�i" Lora marcada
Cer.sura: até 1� artos··., '>'\

-

�V j'i T
.

& Kleme�ll;- e outras. Da.
"Tati:a", ""Walter', "Laurin
Marca "KAN" (Fábrica d s

!\ubcm6veis Nej,edly. de

Královhradec),' haverá, �-
-

penas, um representante,
lvode1o 1911, pois são pou
eos os exemplares ai,p.q.a,
existe, tes

.
em circulação .

"

Recentemente,
,

r::.aú�ou_
se em Lil;>er.ec uma.' ínteres
santa competição autonicb,
Iístíca de carros e motocí

,

C I NEM, A)
-CENTRO

CINE SAO JOSf-�
às 10 11s. Matinada

Terry Thomas'

Margaret ..

Rutherford em

O RATO NA LUA

Tecnicolor
: Censura: até 5 anos

ààs' 11/2
_
3'3/4

_
7 - 9 hs

.

Frank Si�atra

-Dean Martin
Anita Erberg em

. 4 HERr'JIS NO TEXAS

Tecnico�or
Cer.sura: até 5 anos

CINF: �lT'l
às 2-4_,7_9 hs.
Gorc1ôn Scott

G'ara Mar'a Ca'�ale
Jack Serras

em

MACisTE CONTRA O
VAMPIRO

TetalScope - Tecn!cclor

.Censura: até ·10 anos

no

CINE Roxy
às 13/4

_
41/2

aack Sen.as

RpssaLa Podesta - em

HELE!.\]"A DE TROYA

•
d
:.
•
•
�
•
•
l1li.

·auiol'es. J.�ao se.ra uUü'o u nu"so �leLl,,1l ;se não", a lrlj:Ol:,.ua-
JII �u e a +'e.;uumua ue oJ.â.J.vI:iO eH�.e â.�vJ.S",�s ê e.,C.L'1.o.es

• a,lierugenas� h?Je bastante raro aeV!(.;{). ein !,ar� aú u�s�

'.
••
•
•

_
ONTEM peI!!. manhã pa,s •saT'do pelo jardim da 'Pra_

ça: XV vI um bonito �o�óri' •
do: que· cob'r!a areias i'IUaS ,tígadas" pelo _passeio . dos

pedestrês: . Era 'ub. bellsst '.
"

•
il4o..ua, vai u au."ur. ca"....LllpiJ....e ,'f-lSiS"lLIUU a .Io.<>i::'u a"u1n<,)-

mo 'tap,te de folhas ra.$
n'Jittao' e- <) SUênCIO. l!.:' bem cuactt::r;sti00 o caso uo nove-

.á.rvores que c'aiairi pejá. '.. 11S�a �caz;do, -:�iOi:llian que teve' UI,,"'" ue. Solas ni.stódas
., "madl�úgafa atihg!das" peliÍ', ... -,. ," .

,. -'

,
'

, ���- Jl;a&:lAPlWlllWll& p� l'.'e.'\.ILSi_'a �'O' oGI'\.IZei'rQ"""é 'oqUEI
.

ternme.'i\atu� f.rfl,\.
> I", .' ','

>: , é- pql.tl.ca.menre, descopneCldo aqUi r.O!i arraJ,aJ.S literários.
•. E' ;bein verct.ane que é esta a pnmeira vez que se' eWl.&

• 1irn tr�balilO oe .rw:carno J:l.útman. ii. sua n",.e.a "1;1.. ::;upeÍ'
.

pele" 'es,* prugJ.-anJ/iua para sa...r t,,,,lie ..no pe.a l,.-l:tJJ. � é

• .00 '.se . re$saltar que este mesmo J,lutor loi um dos ganha

.' -.dores" ga;. 'l�n�ão' tiànrosa�" c;:o�· ��r:.curso
.

de
.

romance da

III ..;- l!;<;ilt()�?o·: -1o�? 'ViymplO" e ,qqei �ve outro. trabalho seu. eo

III
.

tre I-os. vmre e sete finausws' Cio C0n",urs,o de rumanoo
.' ,

• WALAMP·
.

• ',wULamos hoje, fora· de nosso ef:tado COm wn eleva..
. do' 1'lú.rn6ro de eScritores cat�rmenses' Que pê�a falta Ue

• éÓnd.içõejS1 própria do ineiQ: tiveram que sair pd.r>.Í. outros

• �trus, em busca da oportuniaades. Gl;aças aos seUs má

_. r�tas! sab la:r.g8.lllel"li."6 CÚnneCLr;10S os nqmes de Guido Wil:
III mar Sassi, Marcos 'Konder Reis, SaJ.ÍI.J;l l\[íguel, Harry

• Laus, 'reato varela, La�imar' Laus. Carlus R ...nald, Ar·

.. naldo Br'aÍldão e_ tantos outros.
Jl AqUl mesmú teluuS uni razo(.l.v�l número tle escrito-

• res 'com obras publicadas' cuj"os :lUmeS já tl1anspõe Ró,

• nossas fronteiras urbanas. Outrús e.lgàvetam os s�us or.·

ginais ou ·deixam-no circular ent,') meia dlÍZià de p.rivi-
• l�dClS, sabendo. antrcipadament3 que os mesmo,ii .' Sé,
•. Cl100ntram no rmpasse ue s!3rem con�lenad",s ao nesc0nhe

cimento ·de um público maior.
• :uep.tro desse' panoraú.a apar�nteménte morto é m- �

• discutível a presença de certos r,ames' que' se . de..ltacam

• com ob:ç'lS sérias e bem inteciona::lr.s. E" tarnbém'indls
çutíveI o silêncio das chàmadas "novas gerâçõ.:s" que pac

•
'

recem não' se anirn.'lrem a' fermê:i�"r um movimento,
I nem constituir um grupp re_iJresl!!ltativo. , \ .

.

.

Consciente desses problemas � Que nos CÍ1spusemo8 a

• batalhar daqui desta coluna pel:l ::naLr dá<.Ugação 'd-6�
• nossos autores. Assim o fazemos p.:;rque acredi-tamus ser" \

•
està uma das maneiras de combater o 'marasmo quê a

travessamos•

•

C�nemaScope
Tecnico�or

Oel":sura: até 10 anos

8AllUiOS
l}"si.rellO)

: CJNE GLORIA
às 2 e 4 hs ..

às 7 e 91/4 h�.
A �reação' máx�pià. de,
ALliRED H.r.TCHCOK:

OS. 'PASSARDS
Te-éÍ{H}2Ior

Cér,sul'a: até 18 a::08

Cl�h lNlr.Kltltr
�às 21/2 - 51/2 _ 71/2

91/2 horas
Mark Fozest
Sc__a GabeI, ,em

OS Gi."AL .-A.L·L>R�S DO
IM,;-ER_O ROM.Al�O

Tota�S�çp� Tee:::color

Cer,slua:
.

até III aúos

(SAu J'U0L
'

.

�lNh ltAJA
4& 2 e 8 hs.

,

"Ter�y Thcmas
, '�atg�ret RutherforJ

,
em

o RATO NA'· LUA
Tec:1Ícolar

Censura: até 5 a:lOS

-------

Conheça os últimos lançarnen�'0S .,

A ROUP� ESPORTiVA MAIS FAMOSA 00 lIi\!WJC
','. / •...

\ J'.�,
�

NO SEU R�,
tit,�
�."

Carnisas Jaquetas
Shorts - Calças
RUA FELIPE SCHMIDT, 42. F,ONE, 3671

FLORIANÓPOLIS

eretas antigos, Os ve.icedo
res toram um "buga.ttí" de

1913, um "Oitroran" de �65

ê uma motocicíe.a "La ...r.n

�. Klé:ment"; de 190'1.

.._-_._--�_.

Agradedmento e 'Convite Para
ivtssa ce 7. Utã'"

.

A família de WALFRIDA AVILA Dl'
ROSA (FEIDA) agradece sensibilísada c:

todos que confortarem na do'ovcsa crise :1.(
angus.ia ror que P':;SSGll. Conví Ia os p::uen·.
tes e amigos para assistirem C' MISSA DE.
7. o DIA que fará celebrar no dia 28 (quarta
feira), ás 7 horas na Igrcta da Sant.ssmn

Trindade, na mesma !c.':l·�2adt�.
Por este ato de, fé.t: amizade antecipa

mente agradece.

"I f.esi'ival de Tea1ro t.mJdor"
I' PALESTRAS

Local: Teatro Alvaro- de CarvalRo

25/7 - "ABER�A 00 FESTIV'AL"' _' às 10.,00 ho
ras _ GruPÇls participantes

23/7 - "INTERPRETAÇÃO" - às 9,00 h:rF3,s _ Péri·
cles· Prade \

27/7 - "VESTUA':RIO" - às ') 00 horas - Mário M0-
ritz

28/7 _ "TEATRO INFANT[V' às 9,00 horas ,_' Ge

ny. Borges .

29/7 -'-
....ASPECTOS DO TE!\TRO" - às 9,00 horJis

_:_ Murilo P. Martins
30/7 _ "REPRESENTANTES :aO INTERIOR" - às

9.00 heras

1/8 - "EXPRESSÃO CORPORAL"

Ligia Callage
às 9,00 h:;ras

\ OBSERVAÇOES:

1.0) Aos Grupos participantes !'e:,ão oferecidos Diplo
mas e Taças cqmemorativas.

2 o) O Lo Festival de -Teatro Amador é um" pro"11o·

çáa do Depart"Ímento, de Cultura da Secretaria de l!Iduc...

ção e Cultura, da Universidade de Santa 'C:itarina e Tea
tro Amador de. Florianópolis:

CLnka Odontológica

') ),

-.,fl-"

Dr,
.

CIRl!l(,üIAO l)t.;!'i'l'ISl.'A
lMPLA�TE E.TRANSPLANTE DF VENTES

OellHstt-rla Ol'Íeratú:ta pelo sishllna dr alta rota(,iifl
'1'j'a LamCl1tu IIi .;o!U,I·)

l'RGTf�SE FlXA E MOVE!.
fi�XCLL)SI \'AMENTE CPM HORA MA.H.CAU,A

�:,iilltl\, J u!.('la· ':�LJUlltl ,11 .iaHI:> .'0:'

,ill�" f' .,.;) n t C!H,ltt. '��"

i}"-l'" f3 :1" jt. hor ... ,

'.

a i � �.,

'_"'�t'L '-.,1

i�
l

� iv '-\.' l:t:
Dia líil ENCONTRO' D;)S BRONTINHOS .�. A9 ',}st:nin
ção da nGva 'Rainha do Clube �, .rnL:io 'à" 21 hor�s.
ma S/R .:._ CHURR.ASCO DE ANIVERSA'RIO NA N,OVA
SEDE.

Dia 12/8 - JANTl-I:R DE: CO�JFRATERNIZAÇll0
Dia 1-4/8 _ BAILE DE ANIVERS.\RI0 - Início às 23 ho,

"',

,ras,

SEDE· BALNF.ARIA "
,

'!- .,'

YI3<:E:ny.�ÇÃo ", i

1"''1J <I.·8S 'fest:ls dos dhs 14/8 e 21:-8 ".,_l' Re<;erv!is' i," �e!'!.':"
,iJ 'S, ..�)et,':ri.à·. do. Clube (NOV:�'dEbE/'
A� inscrições p'��a a b�i�� d� An.i·letsá;io das Deou�llntes
terminará impreterivelmente· .rO�'tlj8 31,': dê, julho,

.

,

.
Listas para o Churrasco ê �Jânt�r de Confra,ternizacão ins.

, 0.rição na.. ·Secretarl.<t (Nova Séde) ·e' Bar do Cluhp
.

- . \�

/. "
.

'ECOPLAN
':..

- C. r.e. p 18-

Processos de finandamento Projetos Econômicos. PIa

neitlmentn F.conômioo. P, 1 ln!' ''8e[mômicas--Finim�eiras
Prn('ll"l'lonria LegIslação Fiscal

,

" , Hnrá;io;; d}1!':, 14.:011 àc;: '
..
8:00 hor!ls

'RtI'" :Têrónimn qoellio 325 :..._' ÇO,:-tj. 108 _:_ oi P�st"1 R!>9
FLORIANóPOLIS SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"
[êtariiiense figura

Acaba I. e _ , ),)L(:Jlicado mundial dos técnícos que bilitará a marcação dos

pela For., p_ reulture 'se de icam -ao .estudo da camarões jovens..que se di_
Orga'üz,3.o'o'r r : f"'2 Unitsd biologia e cultura do ca- rígem para o oceano, aban
National (F c. O) t:Í'lVl. .Iísta marão Nessa Iis�a aparece dor.endo nossas lagôas:

o nome do Bio�og-.tsta .de 'balas e ensrada, pcssibili
Pesca, Sr'. En .sto TremeI,
onere do Centro de P�g'_
qu sas de Pesca do Depar
tamento Estar ual de Caça
e Pzsea de Santa catan;
na.

Conseguimos aparar qui;
o referido téc .iíco obteve
llÜteressan tes resu�ta'.'>�3
com estudes t tetua 'os, com
o camarão em laboratório.

,Foram ootídos ínumeras

informa. ões sôbre : hábi
tos alimentares, canibalis_
'mo, ecdise (mudança. de

carapaça), pU salinidades,
temperaturas, etc. No

'memento Está desenvol
vendo estudos sôbre a

marcação, de camarão .pe;
lo �jrocfsso' ;,nj.etável de
corante com "resultados
.ba ta", te' prornsrcres. Pro

duzrramjse marcas que
nermanecerão v.siveís '001'

mais 11' meses. Isso possí-

mata-rates

/�
'�t':i-)

..-
'""

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

TELEFONE
Int .rt rone :127:l das '·8, as,' 12 horas coro

(·';111-1 J1!:l.

--"�\ ...._:..-- ------------------

�"' tt:uca'cão e Cult'ura
, '

- .���'e ne Sania CJtarrna
R�r 'O,1)IAtl.c j .\.�

O p��n , i". ::-"oberto l'-1ündel de Lacerda, Magnífico
Reitor e--: p' '" n'n'o da: Universjc'lde' de Santa f]atarina,
nq m;o r �

,

", .--.t'·jlJuições e tendo em vista o qu-e dig

pée 15 k" n' 'o r- n do art. 8.0 dn Decrete n.o 56241, de

4/5/65 ql'e �tt 'c·:rJ.entou a Lei �l,O 4.464 de 9/11/64,

CONVOCA

para <) (l;q 16 c,e agôsto do corrente ano a elei{}ão pa
ra a cnn

'." :l' .:;,0 do Diretório Central de Estudan�es da
UniversId",:e d8 Santa Catarina rbservadas as, seguintes
normas:

I"' _ O ;>"""2 «�io Central dm; Estudantes será cqns·
t�tu:do ':�, " :- "8S: ::lente e' um represen7ante ,de cada
Un'd�( " oo'�. inclusive da Fac1Jldad(_3 ágre�;

2° _ '., : _

-

"a oportunidaà�Fl será ele'lto o ropresen-
tante (l.S· ',., '�s junto ao CGnselho Uni'Ter6itárici de
acôrdo co.,. r : '3 da Letra b do art. 98 do Estatuto da
uSC;

Y' - O ;), C E. será crmstitnído por: estud?ntes de

enp'no!"l "d ";:,. USC, eleitos pelo cor_;_.lO discente da
mesT!l."l D'1:,,� .-:oidade;

b) _ <' ,".0 ccnsiderados eleitos os e,tudantes
Ob"iVr-',·r'1' ,;�r 2,,1' nCunero de votos;

,

c ---,---- p "ro ,�f:c, -::0 Dc C. E. será feita p'l'a vltação cU·

1"Q"q {](""\f"' /- �fnics regu�.ar:np.nt:- mat::�cu� ·d-s;
d - '''} ",.,'.:; do votl é Jbrig�tóri Fi�ar'>- pri·· •.

d de --: ' """3 palcirl ou final, ime�1iatlmentf'

s'.lhseq' 2'1"C à �'-"'3.o, o alu:1o ql!e não có;npr.:..var havo
vot, de '1"

•.

n p'eito, salvu :l1otivo dPo força maior

do",;;.da: C.t �'; C,;·�l ,:,ov"ldo;
e - o 1',',1.'2:"0 dos mer.\bros do D, C..E. será de um

(l) an'] Vé\' v�" a reeleição p",ra '; mesmo cargo;
4° _ A �;2;�[0 'dos membrns. do D.C.E. se::-á regula

dn l'e'r ,3 '�'J .tu Interno do mesmo, ob33rvando-se r

seguinte:
a - F"e:::.-:��ro p::-évio de candidatos ou chapas sendo

elegível apcüa::: � estadante regularmente mJ;ltri:::ulado,
não repete l>" l1e�n aluno de matérias avu'sas;

b) - realizaG80 da eleição em um mesmo dia, dentro
do recinto de L I�1a das unidades @,J;l USC, para os respec,
tivos alunes à totalidade do hor'irio de atividades escoo

lares;
c) _ ir1eni:;llcacão de votanLe mediante lista nom).·

nal fornecida pehl unidade respa-::tiva;
,

d) _ ';u'a1.0:a d.e sigilo do \';,to e da inviolabilidade
de urna;

e _ a)'L .n "CC) Lned!.2ta, após o término da votação
-assegura 'la a e.o. t:dão dos resultados. Os resultados par
ciais de ca�'a t: a elas Unidades unde se realizar o pleito
serão le rae; J_�a mesa recept')ra e apuradora respec·
tiT:a p'1ra a ['3(, dJ. D. C; E. ou n'l falta desta, para a Rei

toria, 'onde s' o':':;',
< >ados parciais serão totalizados' e, f ,

nalmenT" prc� ".Yi'lCl,ó o resultad:-: final;
f _ os '1'iúC$ n:;,s unidades deverão ser realizados

dentro do I. �_.� 'do compreendido entre às 8.00 e, às 18.00

horas; rn;:...: o !:irn de possibilitar 'i totalizar,.ão 1].0 mesmo

din;
,

g - a r; �8C1'l18.rmente matriculado em mais de

U!''''--' t''n' �
, -�"n:itido votar uma só vez na un�·

dr :1e . de sua escolha;
h - '.5 ,.. ú "".::eptoras e gpuradoras serão, consti-

tuídas: t'l 'ilIlll:"
- r�s l,') .,6"i3: pelo Diretor respectivo, que as p�;

sirlirá, pelo p" ;c:m�l:) (�o D.A. e 1:or um Membro do Con-
selho Ul1ive:",.�t2-:j_0 designado peio mesmo;

II _. 8,!' �:a qué totalizará 0$ resulwdos parciai! e

proc12,marn S' ,'�ultados finais será presictida pelo Rei,
tor e d· 'l. :

.

�,-:'i,o o presidente do D. C. E. e um dos

m(�:-'r-,\(!; Cvn.::eE�o' UniverSitário, de<;tgna.do pelo

i -
'... -,,�',... ;:1<, a 'ljJreseotação dos rec1.l1's: s que

se"�') (",' r:'?_ !'1esa' resp�ctiva en-, se trat"lnr1c-
de i"'rl"" ,'7 I "'ohnte ou. ie voto. Recurso contra à
V'fJ ii(!n,Ué C)' f-c deverá ser anresentado dentro de 72

hor'lS,_ c'n, p� c,n"_.1ar.ão dos res�ltados ao Reitor, ,e s�
aprenhc'o 1:' 'J Chm:elb,o Univers1tário em sessão' esp&
cial para ês::.e 11.:1 conVOcada dentro do prazo de 5 dias.

em exer�ido .

.�. I I.... ..�.�.!....;!"

Terreno Urbano
.Vende-se um terreno pela meihor oferta com p;50m

x ?2.50m na Rua Almirante Lamego. Negócio direto sem

intermediários. Tratar pelo Telefcne 3512.

---------------� -----

MISSA DE 6. M�S,

tanz'o dessa forma conhe_
cer-se a movímer tacão .dos .

cardumes e inter clficat a

pesca dessa espécie que, é
di" alto valor econômico

para a indústria de pesca,
do catarínense.

,Cdmo se pode avaliar é

de grande importânciá,
econômica, técnica e cien

tífica os trabalhos que es_

tão sendo realizados sob a

orientação do Sr. Ernesto

TremeI, j\ustificando d�tsa
maneira constar seu nome

entre os mais ' renomados
especíallstas no, assunto.'NOIVADO

------------------�----

Com a gentilissima senhorita Zeni ALUGA-SE
Laurdes PIatt, filha do nçsso :;oI€ga de im- ALUGA_SE uma casa a

CIO' PI a O d PI rua Padre Bhraeder n. 65
prensa e.. rion att-D. nina att, Agronômica (Chapecó).
noivou no dia 21 do mês corrente,' o sr. dr . Tratar com Da. Herodi
João Alberto Ribeiro, advogado, fi�ho dJ dr na" Díretoría da Receita

R
..

Ribeí d falecid
" d . (Tesouro do Estado)

OSSml . I eIrO t ne sua ' eCl 3: esposa, a. - _., ...... _ '. _,_,_:,,_,/ __,'

vogado em Pôrto A:Iegre, RS.'
itô

VENDE-SE
,Aos felizes nOIVOS e seus genr ores: nos- Uma pequena LOJA IlO

centro é uma casa de MA�'
DE ',RA.
Tratar à rus Conselheiro

Mafra, 91.

Atuam diretamente sõ

bre o fígado, evitam o

excesso de blle e ajudam
o processo de digestão.
Fórmula 100% vege
tal, Pequeninas, mas. , ,

resolvem!

CONVITE
------ -----�-,------------- -------��-----

sos cumprimentos.

A Família de FRANi�ISCO JOA0 C�PO-
SO, convida parentes e pessôas de suas ,rela� ,

ilii�ções para a missa de 6°,Mês que rr sndaré ee- t.. _

. -:-;_-c-_,
lebrar em íntencão a S1.:a alma no iia 26 (se- -=.. -e-e

gunda-feíra) ás 7,30 horas na Igreja pe ��o
Luiz Gonzaga no Bairro da Pedra' C'rande.

. A todos que comparecerem a' este .ato
fé cristã antecipa agradecimentos.

Imprêsa Editora "0 E.STADO" Uda.
Rua COlL<ielheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postai

139 -- Endereço TeJel1;ráfico "ESTADO"
DIRETOR-GERENTE

Domingos Fernandes de Aqumo
:

,

REDATOR·CHEFE
Antôníó Fernando de Amaral e Silva

1.o - Evitar a primeira questão porque a DEPARTAMENTO DE EDITORIAL
.

.

I .
Pedro Paulo Machado _ Osvaldo Melo·

esta se seguirão muitas outras.' Jo.ãc Vaz Sepetíba _ $ergio Costa Ramos

2.0 ---'.Lembra-te que �ão casaste com um 'PUBLlGIDA,DE"
'

, .., ". "

h'
,

,,', 'd'
. Osmar Antônio, Schlin'dwein '

.

anjo, mas-com ornem:' não' te su.preen as, DEPARTAMENTO' €OMERCIAL,
ao encontrar nêle muitas imperfeições e �le-' Divi�O 'Mariot '.

'

feitos. '

,
' : .\.

COLABORÁDORES
o' b

. Prof. Barreíros
:

Filho, Prof., Osvaldo Rodrigues Cabrál;,
3. -,

_' Não o a orreças com incessantes pc- ,

Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange; nr. _Ar-
didos de dinheiro; vive de- módó á não preci- tj�ldo Santiago, Doralécio Soares.' Dr: Francisco Escobar

.

sares gastar mais do que êle mensalmente te' Fifuo, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A; �arios Bri

ia; Oswaldo Moritz, Jaoob Augusto Nãcul, C. Jamund�"
da. -. , Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzà�
4.° _. Pode' ser que teu marido nao. tenha José ROberto Buecheler, Beatriz Montenegro D':Acàmpo'

, . ,

ra, Manuel Martins, Jos� Simeão ,de Souza, Sebâstião ife�
coração. (Encontra-se ás VfZ�S ':,essas aQ.o,i'rl:à '.ves, JOhnny, Luiz Eugênio Livramentó; :José' GuilheriÍle
lias ... ) Mas tem um

- estômago:.' que te seri de SoUza, Sra. Helena Caini.nha Borba, Valéria;, A. sei�

útil tratar com mimo, cozinhando bem a co.: 'J!;as Netto, Wilson Liborio Mp.deiros.
REPRESENTANTES

mid(i.
.

, Representações A. S. Lara Ltda. 'Rio (OB) Rua. Sena;.

5.° .-,. Nas discursões, dEixa-o,' vencer uma· dor Dantas, 40 - 50. andar. - são Paulo - .Rua Vit6-

OU outra vez conquanto·
. não tenha 'razão rla, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - S�P - Rt1a '

dos.Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre _;.. PRO:
ficará contente e tu nada percbrás.. ·PAI. -__ Rua CeI. Vicente, 456 � 20. andar.

.

6.0_,_.
'

Não leias apena� os' fvlhetins do�· .Anuncios mediante contrato de acôrdo com a tabela elú

__
jornais, seção de aniversários"

.

anúnCios dt: 1���NA'1'URA ANUAL Cr$ 10.00 _ VENDA AVULSA
----......--.--------

casamentos e de· óbitos,. ma,s l1roc'ura ins- CR$ 56 (A. DIREÇAO NÃO SE RESPOSABIr:.I�A $

M�ni-stério, da Educacão e Cultura·,-· trui!��: p�ra cO�lvc�'sas com;':1êl�" ,�6bre: C?isà!,�:·�:. CONCE�TOS ElI4ITIDÇ>S NOS ARTIGOS Af:iSINá�
. '�

..
� �.' .. _�. �,.' .:. que o lntereSs€'m. .:.,1.. �;.�. �

, .'
� . r.

:Universidade de Santa' ,k' _'
1"

;f��"(>ii ;.1;0 -' Mostra,-te' '3empre atenciosa' ç�)ln êle, -'"

FA. l,l,·' l. D I..� DF..: D"E 'ODO�'TO·!t',:O:', ,,:1.: '/"",: ?��i�corda-te -de�ndo era �eu n�Y:f' Q_·'consi "'(, �l-.: �·..,.;V�-f:�;4t��:'- S,.E "

_ f.�� _ 1\
"'i 'deIavas como' um ser sunetior. I\âo o de::;· , Um motor de pôpa, :elétrico, llanl pequena,

t ç. ." . .. >;., •
..

ção &€.rá fei1;p. '; n�;� tec�f». ,prezes agora.
da Faculdade, "dill;ànte � '-'a, 8.'0'-. Deixã-o permanecer 'n:.-:::i convic'ção ctt,'
totaii'étnde do bnrãti�' de,t,�á-

'

,

Üvi(hd�s escolà"'es;- 'istâ, Ij, qeu sabe mais' do que tu, erribod.' é�tejas per
'das cito (8) .às �dezof!p (l8), suadida do" contrário; isto" ,lisonj-eia-Ihe a
boras. .','". val'dade e aumenta-lhe a 'cenfLmça, em ti.
7,a) o votantq deverá\se

jde,ltíf�Gar mediante, : lista 9.°,-, Se é inteligente, sê sempre para com
nominal forneci1a, peJa Fa- êle uma sincera am:ga; se é rnidíocn: procurpcul ri'lc:e.
8.a) Deverá J:.aver, garan· ekvá-Io. Guardate sempre, de o :�:f'J..aixarec;

tias ((uanto ao ..absplUto, Si- pe,rante os vizinhos.

���t} 1�R �::� ,é,�vi��abili, 10.0 - Respeita-lhe os pais, a quem amc-y
9.) A apuração :sérá feita antes' de' te amar; e grave· p.::of-�I1da�nc�tt:

ime1iatamente 'lp6s o tér-
'em teu coração que a afeição que lhes con..

ni!llIJ õ."., votação, ,pa;ra" fins
de encaminhamento., ' dos' sagra em nada pod,e diminuiir ii que te deve

PROTEJI. seus,
\

OLHOS!

C,O,LU·rtA'
T

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

_ ' ;�">i-�"",�....t!iW"'.

Dez Mandamentos da �1ulher. Casada

� tI./
usa Óculos li

bem adoptados
-

otende.nos com sxofidõo
suo receito de óculos

ÚTlCA 'ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

F.nI'l,'AL NR. 004/65

que

{,.lilvoea eleição para a

cOJ'l"tituiÇ'ão do 'Diretório
A�I!.'lémico JO�É BATISTA
ROSA

o urofessor Miguel Oro
fino, Diretor em e}.erCICIO

da 'Faculd'1de de, Odontolo·
gia da Universidade de
Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, e tendo

em vjsta as disposições que

regn!amentam a Lei' nr.

4.464, de 9 de novembr'l de
1964,

CONVOCA.

pan o dia 16 de agôsto do

corrente, ano, a' eleiçã"o pa
ra a constituição do Diretó·
rio Acadêmico José Baps
ta Ros'1, observadas as se

g'uintcR normas eSSenCIaIS,

obJeto de preceitos regi
mentais vigentes _(art. 4.0 e

5.0, do anexo nr. 5):
1)1) ° Diret6rio Acadê

mic') será constituido por
estud2ntes regularmente
matrkulados na Faculdade
de Odontologia da Univer
sidade de Santa Catarina,
eleitns p610 Corpo Discente

do nomeado Estabelecimen
to. '

2.a' Consider-'1r-se-ão el.ej·
tos os estudantes Aue ob

�ive�"p"" o!maior número
de ,'('tos. 'I' ""'!1'
3,a) O exercício do voto

é obrigatório, ficando pri
vajo de nrestar exame pú
.Jial ou final. imediatamen
te �ubsequente à eleicão, o

alur:::) .que não comprovar
haver votado no referido

pleito s'llvo nor moti"!Q de
doent':l. ou de fôT'ca maior,
·devida"1,ent.e ' �.)1'l1Drov!ldo.
4,a) O m<1nr1<ltl) do<: T1"PT"lo

br"� (lo DiT'etório Ac"df\Yni,

co S'?T:\ de U1'T1 ano. ved<>-da

$ :'l3eleição para o mesmo

car.go.
5.a. � Será exigido o regis

tro prévio de candidatos ou

chapas,
.

sendo elegível ape
nflS' o ,eRtudllnte regul�r.
me-nte matriculado, não re

pete:'lte ou dependente!
nem em regime parceladi)'.

B.a.! A l'ealizaçã,o, da elei-

embarCa�
ção;

.,
Um aparêlho de alta fidelidade, amerioano, Tech M!!5-

ter·
.

, .

'. ....
,-

'Uma mesinha para datilografi'1, marca Remigton;
,

Uma hnpre�sôra manual Francesa, de Paul Abat - ti-'
pc Bte S. G. D. O.

.

'.

Um Rádio Transistor.
. Tratar na Rua Nunes Machado n.o 7 -, 1.0 andar -;-

na Agência D'Angelo. 25-7.

Auxiliar - Contabilidade

result.:\dos à R�1itorla, ou

Sede' c!o Diretório Central
dos Estudantes.
10.a I As' mesas receptora.

e apuradora serão 'consti
tuidBs pelo Diretor da Fa

culdade, que a,� presidirá,
pelo Presid!'lrite do ,Diretó
rio Acadêmico e por um

dos memoros do Colendo
Conselho Univer�itário.
11.'1) A proclamação dos

resultados será feita pelo
Magnífico ,Reitor da TJniver
sid'lcle de Santa, Qatarins,
em Sessão de que partici
parão o Presidente do Dire
tório Cent:ral dos Estudan
tes e um dos m�mbros do

Colel1d.o Conselho., 'Cniversi
tário.

12,a) Será assegurada

ADMITIMOS FUNCIONARIO (A) QUE TENHA
PRATICA DE SERVIÇO DE

..
CONTABILIDADÉ E' _

QUE SEJA DATILóGRAFO (A) SALARIO A'

COMBINAR - TRAT� SUL AMERICA TERRES

TRES - RUA ARCIPRESTE PAIVA NO 15 _' l°

ANDAR _ FPOLIS<

AVE MARJA - 6�65. 25:-7J

, ,

� (,

vermelf':!a.

a

apresentação de . recursos

. de im:,,>ugnação d� 'Votante
ou de voto e contra a vali·
dae3 do pleito, aquele pri
meiro à ser dec�dido pela
mesn receptora É!, o refe
ren':;e a valid'1de, .f.l. l:;�r a-

. predado pelo Colendo Con
.

selho Universitário, se a

presentado o recurso den
tro das se't-enta e-vduas' ('72)
horas dá 'procl!'mlicéo 'dos
fFlsúltados 'pel<;,v MagnífiCO
Rei'or

G'lbinete da Diretor
'

da
'F'1culdade de . Odontologia
da Universidade de santa
Catarina. aos 'Vitite e huní·
(21) dias. dp í:nês'�,.de julho'
do �,n� de mil/no�éCenteS'lI
sessenta· e ,clnc6 (1985')., .

UM PRODUTO DA

��
'.' (IA, W�TZEL., INDUSIRAl

':il:', R>Seriador Schmidt, 2�8 - JOINVlllE s� c.
,P::,ofessor Mig'lel' Or�o

DirêtOtl. em,e=\ercycio2à-1.> fili·af:,e'm· FlorianÕpoUs: 'Rua Franci co; ,lole,ntino, ,9,'
.-,_. •

- .... > '. ;_ i_ : • -. ._

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Futebol, na sua la. Zona. não es-tMá em açae esta: na preltmtnar; -estando
'

.0

'Quatro clubes 'estão no' tarde, o Posta! Tei-egráfito . qua:ro atietiean-o na .quln._
páreo, mas um somente, 'que divide a quarta coloca ta colocação, separado arpe

--------� . nas um ponto dos dois clu
,

bes e dois do Paula Ra
m: s que é 1) terceíro colo

. 'ca ío e que Tará a partid;
de fundo, dando combate

,'3:0 pod-eroso Avaí q;a-e só
I tem conqulstado V1i'l:&rias
no TU'!"no de Classificação.
Dos quatro clubes acima'

ção com o Guarani. Este
dará combate ao At1ético
o que parece reunir maío

,

'res chances é (:) Postal Te
. legrátíco. . [ustamrnte :

o

que assistirá a rodada de

camarote o' que menos

chance reune é
. o Atlético

que precisa derrotar o GQ�

'Deverão ser .conhecidos
esta tarde, os dois clubes
que , com Avai e Figueiren

se, já classificados por an
,

tec�ação, disputarão o

oampeonato Estadual de

II, I 11
.�>:

REDATOE:: PEDRO,P�ULO MáCHADO _ COLABORADORES: MAURY'BORGES - GILBERTO
GILBERTO PAIVA ,..- DECIO BORTÓLLUZzl - ABELARDO ABRAHAM - MARCELUS

NAHAS

------- ----r ",

'Postal -riio fai alem de OxO ante o
- Jiurandare, mas cEntinua no páreo

A prelíminar da rod.�d'1. ram nrme� do príncíp:o rani, com chances de elas - v, .imar, onecheco, Aral

de 5a. feira, esperada com ao fim, muito embora flOS sÚicação, pois qast�!',� uma do,'CuEca e Albelardo;' Te
interêsse, po1s- poderia õe_ úftimos .min'utc-s, pr!�ssio derrota ou 11111 empate do .lê e Osni; Faulo (OtacÍlio)

cidir, em favo': ,:h' 1'05'.:.al nando forte o arco sob a Paula Ramas 'e Guarani, N'a-,m,ril::io. Alípio .e Zi,ü,
Telegráfico a almeja,L!a elas guarda de Jaime, ·os posta- . nos jogGS que hoje estes T.c1M,ANDAE1E -

. J'l-lme
sifi.cação, trans-correu âr- listas por m�lit,o' pouco n"io <;lois clubes sustentarão Elc: o, Abe'ardo, Bira e Adi!
dua e sensacional, acusan_ obtiveram a' vitória .que na com Avaí e Atlético; rêsDêc sou; Ha_nl'ltol1 e :S,àbúá;
do, no final, empate sem etapa final pintou paro os

. tivamente. Sa bas, Borba, Machado .. e
- abertura da càntagem, 'con colorados, assim como "10

.

Arbitragem fácil' de Nilo .Lalão ..

'Jagern qúe no., p:l.l;eceu re_ p-eríoc[o fnicial esteve para Silva, gra!as ao excel:,-'. te. Os melhores, nd al:vlrru_
fletlr fi.elme.l!te o des,:nro- 0'5 "verrt1elhinhOS"'. comportamento' discipliEflr oro: Jaime, Abólarda, Ha-

I lar da porfia, com
-

os ata_ . Com êsse
.

resultado o dos 22" cotejadores. milton, Sabará .

e Borba.
cantes levando desvanta_. Postal d€ixou o. Pal.!la Hh_ qs, quadres obedeceram No col!ra' o:' . Wiimar ,(O

gem sôbre os das duas re . mos isolado .no terceiro pos às fo.rmaçõEs flue segúem: melhor des 22)_ Cilecheco,
taguardas 'que se' conserva to; ficandq ap ,la,:'o do Gua POSTAL TZLEGRAFICO Oulíca, Aro]Clo' e N3,�arildo.

'mm c esperar a vitória -do
AVal �re o Paala Ramos

Ai, entãe, com e POstal Te

'legráfido �la'Ss!fi.cai!o, o. A

tlético decídírá .com o Pa.u
la Ramos a quarta' vaga.

Rá, tmm.ém, la 'PnssihiJlda_
dre de não ser CO::lt.mci'do,

, esta tard-e, OI; deís 'clubes

qU'E constttu.rão com o lí_
der e o vice-líder o Carn'Pe
anato da la. Zona, isto em

patando o Paula 'Ramos e

vencendo o Guarani. As_
sim, três clubes deverão es federacêo C-aJar:.'onn'_�p. detal' empenhados numa sé ,ti - \.í -

rte de jogos até que sejam f � 1.J I."'!

connecidGiS os ims contem - ufe..uGJ: l(" \,não
:planos. .' ,

'" L' E"" ....
'"'e' Ao�B 'EIA G nsr,

Revestf;ID _ se ,,'ll.'SSiln., '"

mator :impo:'tâll.eia os ma_

-�-

tt:hs- de hoj e à tarde :reu_
..n.iado Atlético € Guarani
,na Pi"e1imln.-ar,
Paula Ramos

e Aval e

encerrando
-s. 'l"od'8id.a. Nill primeiro, não
'há favorito,' isto jogando
ccmpleto o Atlético que no

último comprom-sse se a

preser tou tl'2:s:aJ.ç.ado de vá
ríos titulares. Para o ·cho_
que Avai x Paula Ramos,
o primeiro é favorito na

proporção ce ú para 1, na

turalmente com os dois
clubes apresentando as su

as fôrças máximas.
Diante da ímportância

dos 'oís confrontos, um

p<lblico nu.ueroso dsv t rá
acorrer ao 'estádio da rua

:::'f".aiúva, podendo a ro:1a_
"cc acusar a maior arr

:

�a

.ação do Turno de classí
,

Z;cação.
------------ -_._-- -------

CONVOCAÇAO

: PrudenEna
I

quer o al,atanfe.
Màdurelfa'

A dírétor.a ··da; A:ssocia;ção, Begunâo 'as informações
�A'16tjca, Prudentdna, i�te_ -, da imprensa paulista, o clu
grante da divisão de 11,011 . bê bandeírante estaria dís

. ra do fatebol patrrtsta, vem posto a dispender' enorm�
de enviar emíssárío ao sul' soma tte dtnheíro _para con

de Santa Catarina, vísan ·tar CO:11 o írrequlr to ponta'
do' adquirir .0 'atestado Ilbe dé.Ianca do Metropol atual
rat ório do ncnta de lanca líder rii' zona doi�' do Es_

. Madureira, 'ora 'integrando tadual.
a. equipe do Metropol.

,
� -.""'

.De conformidade com o

. -que dispõe os arts. 50. e

_

160. do Estatuto; ficam con

vocados os presidentes ou

.seus representarites devi
"de.mentE credenciados do�
clubes a lip.:as filiados, para

,

a' ASSEMBLE�À .... GE�AL

pRDINARIA, a se, realizar .

no próximo dia 14 de Agos
te; .às 20 horas em' :sua se

de, sita à av. Hercílio Lt,"Z
4 (Esi_ádlo Santa Catarina)
cO'U a .seguínte ordem do

dia:
10.) Apreciação do rela_

r.'-r' o
-

da D'retoría reteren
,

te ao biênio de 1963 e ],984.

20.) Eleição da ooms-ão
exs cutíva, Conselho Fiscal
e Tribunal de Justiça Es_

-

portava.
30.) Assuntos Diversos.

Caso não haja número

lsgal � às 20 horas, a Assem
b' ':;a' �e r' alízará às' 20,30
hrmis', ,cem qualquer mime
roo

� �

!florian cr;clis.
lho de 19-65.

:

'20 de Ju._

Rpmilton Berretta.
Vice Presidente em '

exerc�cio

, \

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

.

-

' : Fígueirense�Penou "'para
derrotar o São'Paulo por 2xO

,

.

Cla,ssificadô, .. conhecido
que foi minufos ?-ntes O

de l68.ÓOO NeMO
QUinzeoo

10 paga'" ., .

""entos igUais

I,

resultado da. preliminar
que tirou precioso . :p:mto
do Postal Telegráfico, o

"onze" do .Figueirense ' foi
ao campo apenas para r0n

seguir uma despecidá vito
riosa do Turno de (':::).ssi_
ficação.-

Seu adversário o &lo
Paulo.' pênú1tihÍo

-' 'cà:oe�do
e já sem chance qu�nt:) à

-classificaçãc, lutou muito

resistindo com tôdas as S'l

as fôrças ao poderio do al

vinegro � chegou a conser

var o es�ore .)m h�anro a_
té boa parte do tempc 'com

pleméntar. Capi_GÍlloll por
dois tentos provenienl;,'S de

chutes de fora da área por

jogadores que não cOl:stitu
iam a linha de' frente do

vlqs._Ií_l e1'., dep'Gis d.e· ter
dado um susto ao pelotão
comandado por Pa'llista.

que teve q_ue suar para aI
cancar o re,:ultadó de 2 x

\
_.

.

O, resultado ês::-e que envi

ou o tricolor, para 'J últImo

pôsto, aO,ládo do f"P1anda

.�,_t-.i
'$...�..�:

ré.

Não convenceu a fi t�la_
ção do eS'1uadrào' a)-"ine_
gi'O qüe p2COU mu�to p�la
falta d2 en trüsall1en�.o, ali
ada ;" i'-·o!'sr:'i.ncia je seus

dianreircs, ca.:n Cp))l'a I qua
se nulo e B::'a 1)':".c�"'::1.njo

se mais com c":, rrt:", ,c',, vi

san::o mais atingir t) acJ_
versarlO. Acabou Expulso
juntamente com Arnoldo I

com ,� qual trocara mur_
ros .. isso aos 29 minutos do

s{;gundo tempo. Apenas Ze

'�nho; Helinho, Bt Marre

co e Jocely fizeram algu_
ma coisa, sem no entanto

jogar 60% do que podem.
No lado tricolor, o ar.

queiro Carl�nhos revelou-se
um tanto nervoso. !vIas fêz

algumas defesas firn�s e

dos dQis gols do adversário
não lhe pode ser atribuída

. culpa._ Muito firmes os qua
tro zagueiros e no meio do

campo, técnico e domina_
dor, o novato Enio consti_
tuiu-se na maIo::" figut'a da
cancha. Os atacantes ape_
nas regulares, sendo que
Becão perdeu uma opottu_
nidacle d'e ouro potra abrir
o eSCOrê q 11 ando (l � Jg(l es
táva no seu 250. minuto.

COJ1sigraram 03 pcntns:
Zezil1ho, aos 24 n'!_r:ut')5,
com um "pet3.-rd:J'· de fura
da área, e Marre_'c em

g":ande estilo,! trunbém de
fora da áréa, apdS receber
de Paulista, DOV' m!nu�os

após; Ambos os t.entos fo_
ram assinalado� na segun_
da etapa.
'Co�o d.ir1gent� da refre-

ga funcionou o sr. Sil\'ano

Alves Dias, com al�uaç80
correta, ,auxiliado por Ivlar

ledo Muller e Antôn:o Silo
veira.
Os qua·.lros 'ltuaram Elt:_

sim constituidos;
F1GUEIRENSE - JCicE'ly

Ma:r��,o�_ ��lO�,..;,!?_i ��, Ad(1 il_

to!' ; Zezinho e Helinho;
Wilson, Paullsta, Eira e Ca
braI (Adir)

. São paul�' .. - Cadinhos;
Balinha, Cehalo8, Kã (Ar
noldo) e Gastão; Enio e

Tito; Eecão, Mário Laurlci
e Nelio.

A dassificaçâó apA,s a panülHma
rodada

A cOlocaç§o, a�s a pe_
núltima rodada, é a seguin
te:
10. Avaí, O p.p. (Classifica
-o)
�o. Figueirense, 4 p.p.
(classificado) .

Se. lugar - Paula Ramos,
6
40 lu�ar - Guarani e Pos
'<)_l Telegráfico, 7
50. lugar - Atlético, 8
6c. lu;'ar - São ralHo

Tamar-daré, 10

�..
. n·, .

. 'n
.

�,"anlp'eanêfo _,;,ras:
,V'

ro ce x€mo

e sua Programação
Nos. próximos dias esta

remos divulgando os pla_
nos àa Confederação Brasi

lefra de Desportos referen

tes a programação a ser

obedecUa. pêlos atletas, lo
go após 'as disputas do cam

peonato nacional da cano_
ageln, quando n.o mesmo

di.a, a 19 de dozembro, sai
r:í. a lista de convocados

para os treinos visando o

Ccntlnental do Chile e o

Pan-Americano de Chica_
go.

Ressalte_se que o assun

t.o é de enorme interesse

para os atletas de Santa
Catarina que participarão
do brasileiro.

O !ornal O Estado tam
bém transcreverá o notici_
ário' em refe::ênoia.

Santa Catarina no Torneio
di" Consolarão

, :

Tendo em vista cs rf-�ul de�dobrarwr.to no Estado
tados a"versos colhi elo,: ""

la representação de Santa
Catarina que �ra participa
do campeona�o nac;ot'al
de basquetebol juvenil, em

a nossa se

a participar
co Tor,.:e!c ('CS Perdec10res
'E!mbém eC-,h?c:do como

T::Jrnefo CO_l�olação .

---------

,Jogos Abertos de Santa' Catarina
Com a' viagem empreen_

dida pelo M. Joã.o Pedro
Nunes. chefiando a delega
ção catarinense de basque
tEbol que disputa·"'o certa
me nacional de juvenis, o

movimento em tôrno dos

Jogos Aberto.s. ficou na es
taca zero•.

Somente com o retorno
:i��q ilele desportist a é q'le
G BSSUl'tO continuará s�n�
do abordado através da

municipal'idade.

,FlAMUlA,S
Confeccionam-se f :::mulas. Infor':nacõ��

nésta R�dação Com OSMAR ou pelo telef�ne.
30 - 22.

'

.

! .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dopois da Inauguração'
.

do '. Grupo ,El;colar . "Ivo

D'Ai;jy'no", massa numaná .

postOU-Ee as imediações do

�aianc,.ue armado no cen-

_ tro dP oidade. Entre ®

aphusos IlOS oradores,'
.

os

n':'''.es dcs 5"13· Ivo S1.1'írci-
1'[\ e Wal:'lor Eedus�hi rs
scavam p3X todos os cano

tos.

À MASSA:

Prir�1ej_ro orador, o advo

gndo Acíl!o Ac�,r,i(l' pl!"!;

dj1:'lr�i1!-se ao Governador
Ceso .Rs_r.:lOS. "1!:st�

.

é o

crenúsculo de um govêrno
com .

um sol grandioso q=e

se pi}(' n0S. céus cataríncn

ses. O sr. Ivo Silveira é o

sueeSH r à - .I;l.ltura. dêsse

q:lad�·o" .

.- "Rev\gora:mos, -aqui, neSo
�te rnagnffico Vàie do naja!
a cÜ:l1,inht\da para _.o Pl1':9r

'cio do .Govêmo, caiu Ivo

Silveira". Ao iniciar' o dis

cur�o· com �stas p.q.lavras.
de (':'enca no dest,hVl;. da

cl'ndi'lptura pessedista, o
·

deDullado Abel Avila d�s

SPl1t;OS . despertou. comp' em
outro", moment"ls dt\ con

cent:::ic;ão pOlítica,
.

.o entu-
Si.I'Sl"'1l1 dos presentl:ls.. _uE

nós estamos com mét"do
nA.vo no Estado de Sanf:a

C"t,::U1l1&" Ar. i.nvés de trá-

7.e�rnas as palavras cheias
(l.e r.romess"s. vi""",)s para

.

in3ugurar obras. Como �n

t."'" �n""o o sedo ,coni Ivo

Si! ;remi e. aqui, eom o n0S

�'1 '�'lnr'lirl",t,o a Prefeito
Wnl;"'.JT Bedus�hi.
O d�put<ido' Nilton Ku

Cl�::)!, resc:;plt"u a d.Tcl1.n�

ti\'idl' ?'SS3S. expressiva de

um no1ftico contar com

C11.'lStl '),11 'l"'1S rlSl 'f'Yl"1']�"to
p('l"",�,;f"\- T"l''' ............ .4,." ,....t-'��,:)I�"',..
eX""�'lência e lucidez à sua·

C8'�"'dn''1';''n�'''''' "-"'f;"orú:t 'l' .. :.q�

1"i<A'·C,S'l.C:; do' progr�sso".

o UANDln/!. .....'" 4. GOVER
NADOR

que servi.r. md:;

r •

uma VfZ,' no' 4esempénho
do .seu mandato legislativo,
Ivo Silveira reforç9u," alí,
QIiI seus vínculos que se

tQ!'tJ9!iO tanto rnal$ efi

c1ell.t� à cidade de Gaspar
com sua eleícão.
"CC"" a p!.a'taf�rm!3 Que

lancei. crereco-vcs a men

sagern do presente. com o

. olhar' f!to no futuro".

CELSO

'\
N:Namente .o governsnte

em' 1l1J1 de mandato aura

sentando-se à SUB Q;ente.
Com') um -e outra gostam.
Reillzador de um progra-.

ma de govêrno que não
.

s6 .

reooíl-e aplausos em sua

terra, como for-a dE' suas

frànt�jrns: s00e ilOS palrm
(lUOS . p9ra dizer uma na

lavM'; 80S ..
'

seus conter

ránt'!o:;·,. part;Ida da eXl1e

riêneia;', ontem., de chefe

partIdário, hoje de. a.dmi
nistrador..

.

t: Ilor êss.e motivo eme

'êle ,!':�licita,. em tôda par

te, que os gTl:tos de ontem
se tt1?stitullm pelf'ls br"r-los

de i1oje: IVO; IVO, IVO!".

"SANTA r".'f'-\lH'II,T�

, PODE PARAR".
NÃO.

E ir-il" a' lin!;'lagem que
lhe é nennitl.do usa.r, no

V2le .de Ita.)ai, como no

velhc Chapecó, e''('l J -in

vilh·�. com� no extr.emÓ
sui,. "l'hgó, aq_ui, neste V�le

de Tnjai -que se i.nundou

de PP!,igia elétrica".

CAl'IOI:QATO A PREFEITO

Ga31"'llr também est:\ c�m

n!'ar"'8ti.d" no caimp'D mu

nir.ipaL UT") i'Qvem "hei" ne

'';fT,j:r e lclól'1.s. o ri,. Wgl·.
!11 ,)1'. Beduchi, leva a 'sua

, '

pS,lp'.r;-t1 f.t, tc:d.p5 ,os lrrE.S
.

C, ,l'l" êle. o mpni<':irylo
con! '-.1lará .b<;ltenÓo 11,s' nor

't'1'S "0p. a,llendi.mertto de;>
Pa.1á.ci� dO ,Govérnn. u.!a_

me.ia �m SC mn !!,overn'lri�
t� di.ssemil1ou tpntas ob-:as

e 83 ('''1colheu tão 'bem o

canili-'1ntb à, SUll s"'�eSSP.o.
o :WSS0 correligIonário Ivo

A. v r"ade 'ar�fána v-ro

8- (o r�,:,_f91-(�;r1,ª pelo Sr.

l\.'ijr;st c' "as }i1""�f:: e E" ,,'r

�;a, cerno c(.)'1díção 'de 80-

b!'=vivp�c'a . t'1:l.s" �mpresas
'"rerg�t:cal3 do Pais N�o

",�'r,lOS confrár'o� ao pensa_
me·,�to m:·o'.s'1. rial, Df)lS

b2m sab=mos ql1e ,.,ão há
Í"vestimerto particular pá
T'll. a pr "'udo 'e e..,erQ'·1.l,
eJ ·t·r'ea. r'a,'a a pouca ren

labil'{la,'2 do capital em

pr gac.<t. E:>:'tretanto. en_
.cc -tra' a verr'a�;e nuni ato
'n1<;::1:a' C. d.'reto e equâni
me, nos pareee um pouco
1') Sá[10 nara as classes pro

m'tro" prQblémas. \fo caso

:Ce Sa ,ta cà' s'rj-a, por

-:�emp,lo, to 'os nós temos

'r1cva/'o o esfôrço do Go_
yjr�"'o r:;!'].so R,�,pnoQS em ::ar

à o'e_'fI-erg'a sl'f'cie"'te
.

--

maT'ra, inclusive Jeva11do_&
·

a regiões que S0 nod°in

p"os';lerar através dêsse fa
tor i---:'d:s:!)E',:sáve}<. Defe'1-

de!ldo a comtruçâo de' usl
ras hidrceléfricas cuja pro

· rlnGão p' bom '1l�;.s barata,
;;0 '10.-1°: e"trota-to o

Gw·.?,r" o coIcear �o merca_
-ro fôr'a Ell.�ic·e'-te para o

co'-sumc. Adef'" a ·s. o pro
blema do ca_rvão ca�ari"'eri
so estava' a exigir. uma mç_
fl1 "a. de ap'�ove'tamp .... to

· (lU' ev·tg sse o spu colapso
"! o Govêr:--o Federal: acei-

com

r'3,:r,-:,nfe '�otável, há-,pou
'J- : <l1�gurg':Oo p�'�(l Sr. Pre

:'.\:;!O' te da República. En-'
tr: 71"" do para dís'-r:buir os

·S2US 5lJ.C00 ):(\-V aos co?:' su_
'Y>;(_-'!or.<;��, si'b.e.-se ago'-a que
..::Hl r

- (:e'''�te por' ar'a da Di
visão de "Agl:as do M'.vJst;p._
rio das M.inas e Enel";:ia.
'oi fõ:KadQ () preço de Cr$
:t9 p� r quilowa 't,ln.o"rJ" com

um f,urh8nto de aprox1ma
Cam''lt.e Cr$ 23 sôbre a

energ'ia arLt:riormente fO'r_
"ccida pela era. Si 'erúl'gi-
C8, Nac:o� aI. O rovo custo,
i" faUvélmeT'te, inflúirá TISr
alteração de pr-ço por par
t� da dlstr;buioora em re_
'a:!�o a:E .S"US cQ"sumi,�o-

.

rC's. Se bem que, integl'a'1_
-'o f·ssa· energIa rÜ' seu sis
""ma gr'-al -Ue gera·:;ãó tôr
mo e h!droelétr'ca, �atural.
mente ,Q118 a CELFS8 "�o

cura rá reduzir ao mi:1imo o

anmpnto necessár'o .à. sua.

própria sobr:vlvêJ'lcia CO

�o Emprêsa. Mas de q'"al
quer forma ,,,vai haver um

. enca::-ecimento e i�so, para
um paraue industri.al que
s:'l fie coil' fl,"'os pa.�a' cá,
�C'm-�cu a t�r 'ner�'a f�r
"a p�ra pro"!uzir, já s�rá
de grande reflexo nas S'las

rlpsp"sas. Dai o nosse peu_
samp�to "e que a verdade
tarifária como, exige o

Govêr�o Fe:ie':al, deve sor

cClm!'oida com a"mentos
parc!ais e mod,ra<:)os, scb"a

ç:.l.�� -;(' "'.? V's':·og 80 nfÍ'Y'g dr "m,r7'"4p'� o n.oe-"'Ite
'T,-;' .or·'"o'-:·] 't"'�a rl.e com o r'mnr<'c" como dIz

._, '.l'lr:�o :mp':·�e·�dlme_'.to.- .:::'11.".0 rro"':'rb'o,

A. 1">art'r -o har", o coI""'"
<a n; ·�naro- lls:;;'--ar,; se

r

tr'::l'-lllyno-t" "-�s'p iO,!,,'-a1,
'.l""1� "�,,qf' �:;huo 9S,...u·.... h�.g
C -";,s'; -""s - J'i'Pl'á "�('s ele

....

_,c'" "'�'':l�10 l\ .,..'af:.-r;·�a.
('.� .... ;;;:- "r)'y", �nr ,oh':'-'!+�'tO o

. -

'�"r""""'" .... t""" q .. oI-.C"t-'::J l"I( ps

ca rrssf' o

Silveira, Se' dependei destit,
cída'íe, não há dúvidas, te,
10�tim").3 ir�ahadcGs ,C0�.OS;
co, m luta . eomum pelO'
progresso".
C'J!':lO no Roteiro Barra

Velha'4-iaquari, "também fa

laram os deputadas Dib
Cherorn e Jota Gonçalves e

,0 acauêmíco Péricles Fra
de.

PALANQUE

E3tavam no palanque ao ..

lado ú,� Ivo Silveira e Wal
mor Beduschí o Governa

tI0r
.

Celso Ramos, ex-sena
dor :;'10 D'Aquíno, deputa
'dos federais 'Orlando Bér
tolí il Pedro Zimermann,
deputados estaduais' Abel
Avila dos Santos, J'ot�

Gon-:.,alves, NiTton Kucke e

Dib 8herem, Prefeito Pe
dro KralÍs e outros:'

IN4,UGURAÇAO DE GRV_
PO ESCOLAR

Homen,ageoÍl.. se no se_
'nhor Ivo D'�, :no não

aperas o hcmÉm de gra':l
de. talento e sab'r, o poli_
tico Çlue 'em do's govêr::oi!
co-secutiyos lid�:::Ol_1 a ma:·o
r!a ra Câmara Alta do Se

- ra�o. o jurista .. emérito e

titulos !que pOdB,ríaln,os
.

el"um'rar com fac'lida"e.
Por sôbre isso, que. já

SfT a motivo de eloquente
suficlênc:a, para 0. preito
ao homem de inteÍig§pc'a
e cultura goraI, compare_
cia ao estabE'lec'mento "e

e1':81no primário que levou
o seu nome quem ocupou,
r:a inte'l'VErtoria :'\Terêu Ra
mes, a. SEcretaria de Edu._.
�ação e i:n�p�rou, entre po
d(:TCWS .l'sEml:los ao ensi_
no a obo:lgatoriedade de
'c rt:fical�o de qdtação es-

colar .

A ORAÇAO

oara
.

o fato de que a .crian
�a é um ser à pa rte,. a ser

cor.cepção alta de que se

ns�á m.cl"!lJ'ldo -o caratct' e
8, pP':s:malidade do homem
roe amanhã..

o €",s]--o t.em.siio a cO--'s

�a-te ma's l)ola do govêi:�'o
,'(o sr. C�!so Ramos, d;�se
ci patroY'o da n07a casa de

",sjl"O, d" acer.tl'a-r qua,.,to
\ q bPl'i.;'UR de e.8cclas con

tr'bt,'_e p!3.�a Ó re"ÍQ:ol'am"n
to ,'9, ca1.:sa da' nac!onalida
"'e.

I OÇVERNADOR
"'.

rTm en��6d.fo da Can1.9a�
"ha eleitoral ·tt� 1960 foi

.

,l'°m°J"'1Ol'a "'o De10·boverna_
.,lor CtiJsó Ramos.

'r!?erCQ.l'�e"áo a mi[ba
Sa�ta Catarina, eu oti'�a
as cr�a"'cas c'amar peru �'.

meu reme: Celso.: Celso,
Celso!. A noite, aquelas vo_
Zt'S aInda eccavam, ,à ho'"a
--Te cormir. Eu. f'ntão, tive
1. c�rteza da v�tór'a. Os
-a 's 'amb�m as escuta_
r'am, os 'lJa�s que sab�am
que J;l1als de ,200 mil crlan_
'as � sta1'3m for:? "'os ba'1-
cos esco�al'E's Hoie, eu me

si�+o realizado: 'não há
mais cr"a--ça� à eSllera de
1'relas"

.

e s'Ín es'as à es_
'r,�' a de c::a--c;as".
O ",ove r-a-te esta"ual,

r'a c-ril11f> ...... !a. sauoou na

f:g-ura 0.0 sr Ivo D'Aquino,
o homem' públ'co que' já
",.,troll

.

"a h'st-\r'a' ·uolíl.ica
ass'-a-lo Hi alq-u""s !l'�os "e Sa-ta 'Catar'Y'a nã.o só
",...,8 s- -::io ""0; " ....olf'tim ""�·lo .·n_ue aqui realizou mas

--Q,l'rl1'''8f1cn 'P."<;ls·l�;-n" . e ,,>s"e'c'all1yrte 'P'pla proie
r1;rig'cl0 l'ma pqgi"'a literá_ nêc r1l!' lho deu no cená�
...'a ro -osso co-11'a -e 'O \"0' r;acioral.
T,'''<r' r3, '{'<Ir';!:'''. ó;r."'P "'oi
'-1". "'rj[' "'1"1 i�tOl'·�·â�·l:,),o
�'�1�1�·')8.1 "'{\'h�o di 'Ft'�ÚS p.�*'a-

� ��:s��
o .Pot"_

DEMA"S ORA")ORES

Eql "'orn� na '1{l!)l,llan'o
'r �3 L O pre"eito .Pedro

inaugura obras
. pulso à ... rêde ·ga�parense de
ensinn primário, haja vis_
ta contar, .atualmente, com

nada menos do que 11 es..,_
colas, disseminadas por to";
do! os bairros.
A proréssora -Ec;Hth PO'r_

thum fêz. o t logíc ··.a per_
se. al.dade de pa.ror o, re-

. memorando a passagem
pelo alto cenárío da vida

pública do país e -à parce_
la de esfôrço e tirocínio
oferecida ao aprímoramsn,
to educacional.
O Plano de Metas do

vêrno, que possibilitou a ao fndíce preconizada para
construção, delegou pode- , o território' hraaíleíro, em'

res ao deputado Dib Che_ 1.970, -pelas autoridades fe
...

rem para, em nome, do en dera!s' do rama.
"

génheíro Armei Qualbêrto; 'Q:ina 't!gU'I'S teve O seu

associar se' àquele 'tnatante. nomá. b&$tante cttàdo: Frei
A impe;iosids"e do ou'; a Gód'Ofrooo,. vigário dà pa
'atefa contínue. e se'_'" r6qui�, que, em tempos di:.,
.!lHe' ro, susd,....á_&. �v .. _ :"_ ficeis,' cedeu o· pré 'to pa�
gor por aquele parlamentar, ra que pudessem estudar' Os
ao exemplírícar: com a pro alunes hoje reunidos no

porção oatatínense.' a me_ Grupo .Escolar "Senador
lhor do Brasil: mais de Í50. Ivo D'Aguino".
alunos para um grupo hu- Ao e�altecer a obra go
mario de 1.000. E' a ant�': .vernaméntal. deixou.. tam

,

00 c.pação de Santa Catarina bém o .apêlo para a cons.�
*- - � - --- trueão 'cie um ginásio' em

Gaspii.r•.

FERNANDO

DO

T:n'lJ1.,O DIS emADAO
"Aqui' não vos .f'ala o

vosso correrígronárto, sr,
GOvernador Celso Rarnos.
Fala-vOiI um' gasparense",
Ao fazer' a entrega do ti

_

tulo de cídaüão gasparen,
se ao sr. Celso

. Ramas; o

vereador Walmor Behts
chi revelou que a iniciativa

.
não encontrara opositoras:
concretizara-se por unàmí

,
, O'i"'

dade.
Como outros, mostrou a

Indesvíável vocação de
.

fa_
mílía para' os. assuntos' do
ensíno, desde Vidal Ranios,
autor da prímeíra reforma
�strutural, l'ce'rêu,. Rarnr s,

ao Goven:�Ldor dos. 110880$
d.as.

'

A -seguir, o sr. Pedro
Kruus, entregouvc diplQm&
de eldo.ãáo nonorárío pI;...
-parense.
,

A -'Y!alta. ao ínteríor ..' do
estabelecímento marcou . a

inauguração numa das
"
sa

las. prssente " do secretárto
da Educação e

.. Cultura, sr,

Lauro .Loeks, dcs retratos
cos senhores Ivo D'Aquin.o
e Governudor Celso Ra
mos

Estavam presentes' os .de
putados federais P<:dro Zl
,..., =rmann e oriendc : Bér_
.toli.

.

�o;

__________________ -.c .... �--------........------------�---��.----�

VIBRANTE I COMBATIVO r

Florianópolis, (Domingo), 25 de Julho' de 1:965

VIEHAS

. A p::r21rt de amanhã,

, verdade sôbre o momen'.o polí

lice . de 'SANTA CATARIN1.

Terçasl e Quintas às 20;35 horas

Segundas, Quartas e Sábados às 21-,05 horas
..

'

na RADIO DIÁRIO DA I\1ANBJ\

--_.�----_.-_....._.__._..-� -----�

PSD de Nova T renl'o Escolheu Eurides

Battis.tti Candidâto doPartido ao

Cargo de Pref3[to-

Belas pa�avras pro"'un_
c'cu ° hcm"nag2a..-1o. Pro_

;:�:�1!�;�:���Sª::l;:S,t···�C·-.·;,t�rl·na�e' �
..
·s-Js·lm-.. , ·1�í,U' rrur�d.as duas 'p�nles1�,58rr?S tamb"m a exp"1"Í U 11 Il'" 11 II 9 IJ -

�ff,::�:f(�d::i;:i7d� uma só vez-Ivo ualmilha o chão da Kodoviar
S\·C 23, colbendo ':' 'aplausg,s de. esperança

\
o mUll.,icípio de ASc:u .. _", cES de concreto arma.çlo denamina�as, respectlva- . A seguir, o. advogado blu 'RemcU1or.a.ndo a ví:q• do

viu e;ntregue.s. ofícia;mellt� sôbre O Ribeirão são pàu' muite; +'engenheiro .>\nnes menatiense, dr. João B9r_ . padl"e Aleixo. Costa. :0 pa ..

ao trâlldo público as' pon lo � Ribeirão "são pedro'� Gualberto" a "Padre AleI_ ba, narrou um fato. Quando dre Alvino Beber' trfinsmi_
.------�.---.:..:.......--

.

xo ,Costa". AÍltes da:' inau êle transitava pe_la .antiga fiu .agradccimentcs ':leIa

O· V d D" til.' �u: a"ão. o engenheiro ·LuÍS estrada, ouvia de adlversá- inici�tíva da Cãmára de

'blCO V oa ar' '8sceu I'..uma Gome.s Procópio, Chef\e. da ,rios polít:cos do govêmo Vereaqores de Ascurra,_ ao

�esidência do Dêpártalllen' 'Expressões de descté :'ito. votar projeto de �ei dando

Pra:a do Chile to de Estradas de Roda- Diz'am êles que a a.dminis à ponte' sô.b.re o' Ribeirão

gerh, e� Blumenau, consi_ tra:ão catarinense queria "São Pedro"· o nome . da

(!PT':;J(:lo. um dos grandes au c o n s t r uir uma l'odovia quele sacerdote, que se· fi._
:xiU�res do setor rodoviá- num pasto. "Hoje, à se ,;çu oa terra as:currens�
rio, informava à !,'eporta_ 23 ai está. Totalm.�n_ pElos idos de, 1.9.3'8. Vigário
gem que, somente no tre- .te equivccados estavam dJL palóquia, d�re partiram
cho Blumenau_Rio do Sul, êles. E, dirigindo--se .ao sr. magníficos. empreenjlmen
se construíram 22 pontes' I�o Silveira: "A caminha_ tos, como. a' remodel�ção
do Q'ê�ero� totaliza,;db

.

cêr da cívica é fácil: as estra- total da igreja entãó. exis_
ca de 1.200 metros. E' o das Estão ;).bertas para ·V. tente e a consttução áa

marco de um govêrno, a Excia. passar". praça local.
..

cUjO trabalho desnecessário A satisf.ação de Jolnvil_
se torna o acréscimo de le foi trãzida peÍa palavra

do deputàdo Jota Gonçal
vês, rCOmO 11 .testemunhar
que tôdas as á'reas oe' ir_
manam no desejo. de pro

gresso.
o· -'eputado DJb Cheren",

falou· na condição d'e re_
presenta",te do Governador
Celso Ramos, compara"'"do
as r(sulizações dos' Í10SSQS
dias com a moroSiq__ade de

outros, tempos. Por soUcita
çaq do engenheiro Luís G.

Procópio, agradeceu g, ho_
me1"agem que se prestava
à figura ext'�aordinária de

auxil'ar de govêrnQ do dr.

Annes Gualberto.

d.a

1:./i:-XTlAGO DO CHILE - 'cionár:o do' Serviço de pre
vic'ê'''c:a iocia! ainda tre._
mula pela impressão viu
atômico os movimentos

24 (CE) - Um estranho

eb] eto qu?lif!cado de dioS_
co voador desceu' numa m:stCir�Of)OS do engenhÓr
praia solitár.·a de Chama- através da janela de :.�ti

ral, porto Eitua o a 921 ('_uarto, numa hosp�d:l!'là.
i'1,u'lornetrcs de Sa:atiagp. próxima do iocál onde o

Car:os Del Bezamut fun- disco desceu.

I�entlficad�s OS Autores do Mani-

'�'t festo Subversivo
BELb""""H&R,!ZONTE, 24 de B:,lo Hor;zonte. O chefe'

(OE) � A' po!1-G!a mine:ra r.o grupo é- o senhor Cás_
:n �o :mou quê j�..m.ra.tg sio Gonç'alves, conhe':'!ldo

:den�if:ca:'os os a�tores do\elemer.to pertencente �C!)
manfesto sub\\erS1VO lan- lIfuadro� do extinto parud'>
do em pler:a zona Cf��tra,i é)�mumsta.

Sec'rata.rio do r:a�eal Pre"fSn
. A. SÇ?�S� n;:(WoI� t.áI�'ID� l IIt��U .

., LOS ANGELES, 24 (OE) autka. do crime Bollas
- Tclr To.'" secretário do �ru Say de 55 anos ·fol

Car 'eal .,Tam's Preisn fOl deti.d �co depo:s pela
úsass'rádo COl-P 'cols tiros policia. Ó��d:ál

.

James

pcr uma �ulher de Los declarou que j}� virá

A�geleg que lhe vinha pe:- esta mulher e nã,o �bià
d'r entrevista. A suposta come explicar' o dra1lla."

adjetivo�.
SOLENIDADJI'

�

Presentes as per�onalida
,-lés quo: part'cl'Qaram ('o

'almoço na churrascaria da

cidade, procedeu-se ato de

ipau!!'uraçãb s!multâ�ea de

ambas as obras. Já se dis_'
�e, que são taTlt.os oS em

preend,imentos do Govê'rno

C�l!!o Ramos. que Sua Ex_
celênc'a não Deu �e comnare

cer p!:'�sàalm:ente a tôdas

as cetlm(\v'aS. tra�sm!tin-'

do a auxiliares de sua ad

'min1stracão a iT'cumbência
de reprl?se1">tá_lo. )

Foi asslm em
.

_l\scurra,
como qn outras IQcalida
des

Va l-ente Será Pêsto Hoje
fm t"berdar-e

S PATTL0 24 (OE)
l'her"'ade

Paulo.� o

Val�·"tc, "

VoluclOIlár'as. Já cumpriU
-

f:t 4a, Zo" a Aprea a. pri
S3.0 eJ!.scip,.li.rar de 15 dias.

Ministro da

STGNTF'(CM!AO
:0 verea "'ar Sl1vestre Pra

d ,falou em nome na pc
pu c:;ão local, tra,.,smltirl_.
do o i,íbiln que se' atlossa

'ra d todos por melhora_
ttlt7er

tráfe�o
Sor'; 'ô;��o :?ITl

�''''a''h§. 'm Sã.;>
Ten�' Cp) T!i.Eo

fB.la

oj ..,.
"-,,.

VISITAS.

Após a inauguração, o,
1sr. Iv.o Silveira e

\. comitiva"t
. dirigiram-se' ao Ginásio

. Salesiano São Páulo, est:l._,
belecimento

.

de ensino, qu�
mantém convênio com o

Govêrno do E�,Htdo, para.
a gratuidade do ehwl1Q

. SaUdado ali pêlo direl ni,
padre Vergino Fista!'ol, que
enaltecendo os ideais ,de-

mocraticos afirrpou .' ests.r

aQueia casa a·betta a: rodos
os homens públicos, diri_
giu-:se aos· jo,vens, dizel1do_ .

os' in(:Fsl'lepsáveis à fo')�·irta
ção de um Brasil melhc-r�

._-_.--.---

rONCIIR50 DF QUADRINHAS
Celso deu '!?om . go-vêrno
·IVõ' também dará

,Konder ReiS é barco furado

Que já, não pode navegar
--x-'_'

O bom govêtno dé Celso
Já.é fato cónslÍmado
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