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'WASHINGTON.-, 2S (OE) aoverno e1inlülaram �t,
p Pres' -�:;rt;e Lyndon pel<1" ma�, dezenas de,

.16hfison devetã 'adotar ': a guerruheíros víetcongs, �po�
quaíq-ier momento, impor- derando-se taml16m as . tro.
tantes medida's' "�cio!lal-' pas, de' armas e',m.�,�
das com a gu6�ra no' V1et- que ostavam em po�r ��
nam, Del)uis "J�)S demora- cemunístas. Ftwileiro8 N�
dos contactos 1.:0<11 seus vais norte-americanos, efé.
príncípaís assessores til) tuam Op4:lfo,çãb de litnpêza'
fim de semana, círculos em l.:livel'Sos pun"v,s elo
1hlllit!tres nortetamcrtcanos. \'·i.ctLl'.ln, enquanto aguar
admítem que o Presidente da;n ordem de 'bombardear
enviará novos reforços' pa- nofo8 obJeÍivos comuni�
ra o sudeste asiático. o tas. Informá'ções de Saigo�
governante norté-amerteanô, e H'1noí, dão conta de ciue
dever'i também 'mobiliz'tI' estão sendo travadas el'r

ÓS �'e"ervistas do país. Én- carn.çsâas bajalhas ,em di
qUIJDtc ísso, noticias' pro- versos pontos do , Vletl.1f.l:l11?
cedentes de Pequim, indi- SAIGON E NOVA YOR�,

,

'cam ql,1.e os víetcongs der
rubaram 5 aviões norte-""" '

amencanos que, atacavam
Objédvos comunistas. O
Presidente Johnson reaãr-
"rnou a dínposíção dos Es-'
tados. Unidos. de continua
rem lutando no Víetnsm,
até o .esmagamento total
das fôrças comunistas na

quels pais. O governante
nort(,'atne�'icàno, examina
aínda com seus assessores,
0" possível repercussão das

,',mechQl\s ,a serem-"�I')tadas
pe10' G0vêrno ,dos -;Estadds
Ul11d:)" , Oqi;ras

:,
notícias

'> 1".)
�

'procedentes ,de Saigou, in-

I âi?â:lTI' _qu,� tl'opaS"< do

•

CURJ.'ffb1i; "u, 1U-"" '- O

}?r.esidente, da ,Reliública,
inaugurol1 "on teln á" rodo.:
via do càf8-� '. ligando AR\!-:
cq:r'ana a� :p'órto 'de Pata_
nv:guá. A solenidade foi

26 (OE) Porta-voz do

Comando Militar norte-ame
ríosno em Baigou, ainda,
desconhece 11 naclQl'lSJ,li®,
de dos técnicos que mano.

brsm foguetes teleguiadOs
no Vletnam do Norte. Sus
peíta-se tratarem-se de. ele

mentos russos. Em Nova·

York, o Presidente Lyndon
Johnson, concedeu' entre

vista ao semanário New

City, que circulará a 2 de

'agôsto próximo. Entre ou

tras vJisas disse o plimef-
1'0 mandatário norte-ame

rica'l' i: U_ EnVIaremos,
mais fôrças ao Vietnam.
Fôrças do mar, do ar, por

nali7a.:& 1>U

rodoviário a 30
,n:J,CW:U111 e11 to

krns. de

'p'onta Grossa, onde houve

missa ,campa: 'celebrada

por '4' bispos pa_ranaODses.
Antes o marechal Cil.ste�o

Deputados (óordenám -C�m'panhR
"

Pess'edlsfa

p'r-ossegüern os'
- Desmentidos
,Coru objetivo de fuh111nar

110tícias té'1C1enciosas, o Sr.

Itamar GouJart, de Itup'o_,
tunga, eUI'Íou o seguinte�,
teIegrar:tla ao carididato
Ivo Silveira: "A ,fim eyit�r
eXploração política tôrrio

'J116U nome, comunico vos

séncia sempre estive e es_
t8Jrei solidário candidatura

eminente Amigo, t1'abalhan
dD pela sua vitória êste

m,unicípio. Abraço�, Itamar
Goulart". , 'À

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

,_De,outra, o líder gover-,
nistà à Assembléia Legisla
tiva" deputado Dib �her'3m,
'ccrnunico_u_s�, COlll os H1U

nicíplos de Salto Veloso,
Arrólo Trinta, Pinheim Pre

to e,Videira, acertando as

dat.as da visita do cancU

datp àqUElo.s cidades, na

primeira quinz!õl1a de agôs.,
to

'

-----�-- .�------

Repercute Apoio do f)TB': Joaçaba
J'w tomar con:Q,ecimento

d� decisão do Partid9 Tra_
lhista Brásileiro de mar

cha cóm a cal'}cUç1atnra
Ivo Silveira, Q. deputado

•
Helson Pedrini, que se e11_

c0l?-tra em Joaçaba enviou

nos a seguinte mensagem

telcgr?fjc�t: "Apóio traba_
lh'stá cal1-c!idatura �vo Sil
veira ll11,Üto bem recebida

região, Vitória :Vale do Rio
do Poixe �stá assegurada
larga lllal'gém,
Abrâços,' Nelson pedrini.

-T-AC-GR��BR0-ge-S��/N�lIHa7--�
O T!MPtlll�Ieteorolóciito)

Sínt,ese do ,Boletim Geometeor'Jiódco de 1\. SEIX48
NETTO'válirla, até àS,23,18 hs. do dia 27 de julho de 1965

"
"

-
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II anCai '

120" krns. ao sul de Hanoí, \ "�o
111 � •

ut;��f�O�ie��n��E�aS�in?:
� ��

V','ice ,1 Gov' "r'nanca'diações de Saígon, se ínten-
, pa·ra �a .' !,'�

,

.

SifiC3.1111m nas últimas 48 , ' lt.' " t.......
- �� f

' '�.
horas. 3 postos avençados, '

Por 'maioria esmagadora O' candidato a více-go, Ivo Sih;c;lira e Francisco
situados a 10 kms. da, ',Ca- - 'ele' votos, {) Partido Tra "vei'h'ador, -também esçolllÍ_ Dall.Igna,
pitai, toram atacados' pe- "b'hlhista 'Bra�ileiró, reu�j,d�, '

do 'y01' grande-maioria. é' Foram oradores
los rebeldes. Porta-voz nor- em oonvenção na, Assem- '() deputado Francisca Dall' Acácio San Thiago, 'o sr,

bléía Legislativa, sábado e Igríà, da, cidade ele Brus- Baniamln Gomes Ferreira,
domingo decidiu apoiar a que.:
candidatura do sr. Ivo Sil_ Ante ontem, no mesmo
veíra ao govê1'no do Estado, local, l:-ealizo;'l-se, pela ma_ I

restabelecendo, assiin, a vi- nhá, a s_e.ssuo' ,ele enCêl'ra_
toriosa ALIANCA SOCLII.L men'to, pr:o,,;cU!0 o sellador
TR�'\BALHISTA�

. ,_

Jcsó ";Ermido ele MOI'ais,
pre,�'_;rllte nacional elo par
tido,

todQ' oS meios, ,,ltodas 88

"rt�s,; 'ont\e: sé, façam ne

cessáfi�S_. S6 as!>im, os .co
mpl);qtas se convencerão

q,'l,1� t;t:ossa ,�voluc;io é ,in
qWt.bl"l\'ltáve.". A8�ina1a �n.
çla' e Presidente rrorte-ame,
rlcano, 'que o seu GQvêmo
tem chias escôlhas: Ficar

'1f \Ti('lnan1 ou ryparU-lo. E
arre-mata: "-:- Essa últinlu
l1ipÓl�, é iinposs�e�".

SAJiGON, 26 <o'E) - Fo-

te-am-rrlcano, informou, que
6 "l.:·;:i.ques com 'morteiros,
foram efetuados pelos re

belde,>, na Pl'�vineia de

N!m,g-:Shan, a 25 kms. de
Sai,gon. Os vietcongs conse-

gílÍntm penetrar na. aldeia
dessa província.

:_,ia1100 -V.SltOll a pref:e,rura
muni,e1pal de p, Grossa ou,
de concedeu aucliencia a

estu�antes, operanos'
_

e

dirigentes ele entidades pa
l'anaOPSes, Visitou em se_
gnjda o (liJol'tcl general de
:f.rHant.ál'ia Divisioná.ria e' d
cmúl't€l elo', décimo terceiro
"

ii
:'
I' •

,k'

l'.:'gJDlento eH! infal1ta�'iD:' O
,p ...'csidclltc da R(;l)IlJ)liqa:
ap6s immgurar a rOrlovia
elo Café voltoú ,!l. Ponta
Grossa de ond� seg�Ü\l' tt

Cr\J.'it.iba, viajando je vol-,
ta [1,,0 Rio de Ja,11()ll'o oadc
&e ej�contl'a 'ilc,ie-

'�eí:.nvenga,(;,

{ah�-:ilv1êo'c'�-'-'---
<

da FÂB '.- ',' \.

',;

1\0 dar e,Jrada no

C':r3to, Ivo Sil;I('�J'a recebEm
co·t:''::�Jt:;i.'nGcra aclat:1ação.
I)l�, ante todo o transcui'w

- N.o 15.2]2 ..:... Edição de -hoje 8 j,l'àgillHS
F"t'.Ilandr;:S de Aquino

de .Joil'lvi1le, o candídato a

\;ice_Governador, deputa-
c'o Francisco D::\:;,I:;;�:a, o

Se11::1.601' José K'mli;c de

Morais, o CD.lldic1ato 2. Uo
"orbe,dor Ivo Silveira, c,
finalizançio, o cL;uutado'
Dout,ol de Andrade,

re Os pnrtidos estiveram ce

pr\:: ,enladcs nas pes-sõas
(;('S cispuütclos Dib Cile_
l'"m, PSD, Mário Olillger,

C1'» ,;11

o dr. IVO' SflVEI'RA Visita Iliuces - GoveL '

nador CELSO 'RAMOS Inaugura
lIurninacão a Mercurio,

c'J. t'�unE,(l. foram bastal1-' lfC"J, e io!'Y "Lita �'1;: l', irilio
te:. aj_1'a'ad'qcs os nomes ele Ca"186.0 JÚI',lol', PDC

UNJp:O -DOS MUÇULMA,NOS
E CRISTA,OS

PT'1Síde,l'líe rla RA;tJ f'T}/:,c,io',l
t,ti.l ,1·t-'��ond�1.eta a an'!U/ jnu�

" -J t •

l\lí:es'n<�ão religl-ü:-i);<;: não-'
muculman!'1.,

, ,

"

\'
- ,-I��istindG'. lTO tema " ;dát

f1:ate-"'}idae}p de ,'f1mçuhna
nos e 0-:,ist'ilos. Nasser afir-

• � 1 ..."

mbu: "tIn$ e qutros' �raD1
innão5 sob iI pro,feci� elo I

�. 13 f!!LO J J(�li.;�ONTJl�:
'

_

2 (5

-tOE) -- BIll avião da,' FAlJ
com Dc.t'e pessoas ,ii bordo

,'ca1:tl' n;ü; proximi9ades ftu
AerO!10rM' 'de IaampullT:ú:l,
,quando tenüLva lcvant8;r
vôo' para a GU:1nabara, O
Comandante> do' .tparelho
C01;onel Sa,ri(al1u so:reu l'c Mam:::té, como o prova o

- ,001":10, Por Isso, ao apelarl'}l11entos €i' está no Hospj�' ,

tal 'do Prql'1to Socorro em
ho.i� p�lra essa , fráternida-

Helo HorizOJltr, O�, c]1'tllais 'de 11"(,:1 mais fazemos dq
ocupantes do avião' �!lle pro
cediam' ele Belém tUtUU su

freram,

Polifica no"Vale dO'Rio do Peixe
In�oJ"m'1ção transmitida

de Joaçaba e municípios
vizinhn;; adianta ter sido
muito grande, ali, a, repe�.
cussEio do manifesto do

depntndo federal, da UDN,
Laur') Carneiro de Loyola,
denunciando .o cal'àh,�' oli

gárQuio qUií)' inspirou a,

eséfl:lllV, do candidato ude·
nista à sucessão governa
mental

M0rma fonte aduz, não

cÇlrr�)sPol1de�' a'o que dizem
os araut9s á ,reswmáncia
da CAndidatura do Senador

Al1tbnio Cal�O� �: Ko�de1'
Reis, E'm contrclste 'C0111 'a
acelt:1�ão elo nome do < sr.

IJà �ilveira.
>

Cam') .se sabe, naqu\3Ia
região, n&.o e1'a111 poucos
os udenistas' qtle davam

prefe('cncia ao
r
sr. Nilson

,Wilscn Bender, que teve �as,
suas' pretensões ' 'de candi
dato b.'lrraçlas pelo Sena
dor' Irtneu Bornhausen, na

convenção até hoje, mais

discutida e posta em dtivi
'da t:o Estado d(\ Santa Ca·
tal'íl1'l.. I

-

Promoçõ,es no

ExerCito-
RIO, 26 (OE) -- O Pre_

sidente CasLelo Branco
-

as

sil�ou as seguintes prol11d_
ções no Exército: ao pôsto
de General do Exército, o

General ,ele Divisã'o Fran
cisco Damasceno Ferreira

Portugal, ao pôsto ele Ge_
neral de

>
Divisão, o Gene

r,al' de Brigada José Cana_
varro Pereira, ainda a Ge
neral ,de Divisão. o Gene
'ral de Brigada Emílio Cai:-
'\ -

. razu Mestri, \
ao posto (le

General do' Brigada, ' ÓE

coronéis Oldémar Garcia,
José Breta Cupertino,

'FnmcIsco de Aguiar, Gas_
tão Guim'arães de Almeida
e Elisio Cm:los' Coutinho.

o qn� ,eUnl,)Lr, UlU malilrla-
ao rn"'Bnto >dl�jD.O'<
da .?r')�segHjn Nasser:' :'0

ff�n ltl,7,lUO ipm[1i�' nos foi

orclJ3.1àc\O nQr Dem,," O cri,s·
1'i<lm.�lúo

'

,

.

e D Islã Pl'Of11ill,
çÜ\.rf1n.:-�e €'Jn ;ta;vn" 1;1,8'

e GQn-

� a

ai> for:

,() pr'esiden-

o

te: "Toclo� ,sabemos que
Cri:;,to foi viU 'na ria tira
l1ía e �of)'eu i)Ol'quo tl'azi'l,

UDil'. men�ag(�m divIna. O

Süfnm('n1o ré'? ele Crlsln,
f;ll1 t ado!" os ('onrirlefrLcr"
u111/I{lrul SUPHõU'W".
Er1l SCLt dlscursn. o Ghefe

do _Govél'J:'1n dfi RAU aJa-
• !) ,

OOU' 'h\mhém yiolenhnnente.
o Põ;€1'idente Burguiba, ,da

�uni;;l,l� e o Partido Bass,
da Síl'}a, N'1SSel: afirmai),
ql1,6 Burg:uib,a era um

"agen1e do jmperial�smo e

do sionisino"

• I

RUSSOS FAIE�1-EXIBIÇl O DO

SEU PODERIO NAVt\l
.

MOSCOU, 2õ - (VA) -

A URSS mostrou hoje, seu

podeJ;'io na va 1 a todos os

paÍsc3 socialistas el� Euro

pa Qcidental, numa emis_
são televisionada difundida

pela, "Irltervision", por J'l10-

tivo 'do "Dia da '!'�larinhll
Sovjérlcn."

No dia seguinte <10 cm

prêgo de foglJetes soviéti

cos, os, telespectadores da

Europa OrientaL e da
�
União

Soviética pueleram contem_
pIar não soment,e imagens
fan)�liares' de laa<;D.111epto
de 'fpguetes por submari-

nos en'l imersão ou
_ por

unidade de' superficie, co_
mo foguetes terra-ar que

pocleriam ser elo tipo "S::un�
2", que derrnboll, 01üe1u
um aVia0 norte--america_
·no, no Vietnam,

O docnrr�cn tário, o

pt'(\po.�
rado pelos s21'v1ç08 eln ,lVla
rillha rnsqa, compreendia,
alnlb, os exercícios de de

sembarque ele uma força_
tarefa, composta, C01110 a

dos norte -amuicanos, por
solc1ados da iI\fanl.alia de

Mal'in:1:;(, barcas c1e desem_
barque c veiculos blindados
de dife.rentes 'calibres,

CLAUDIA CA'RDINAlE
VIRA' AO" BRASil.

o ',r, �v.o SiJveira, prossegu;nrA:,1 'na f:'113. ('i1mp:::nha à
suce� 5;)0 ;;overnamcl1tal, visitou, dOíLW1;?,O, II eidadc de :Í'l,
,lUr;aS, 11 [j1J1 de tOlll>3 t' parte na COD\'C:11t;_·ftO j)ei;Sf)CI L<:1 b que
r<:;,co11lCU cfl.ndi,dato H, Preielt.o o V{'I'üfJdol' Wilson I,(,l1'JUs,

A c0il1ít)'/rij, l'eeepyionada ,'nt'lf'Íl;5tic'al}lC1'lI c f:é,t:JVcl,
composta ",1';11-;- do c:anclfel"to a tr!)\"��rnador, (lu;') c1<3jlLl!lj'
elos C'it8d'JU1;ó \VaH(W VieE'lltc CO(1;;:;;{, Dib Cl1t))'Ctll (,) Paulo
rrels, depu1 ado fl'clera! Osny Rêgís e dt, Zany Gonzaga.

•

(J C'Íllemu ,-lecal apresentava. 1111' festl'l'O aspecto de vI,
bn:wEw partidária. Ivo e Wilson recebiam 'os aplausos dc
l1nD1t::l'OSú público presente. I

A COl1cenLrflç-Go também compa:'eeeram Prefeitos ü vu
readOl'.es elos murLi.0Ípios vizinhos, constitnínc1o 0111 'J'Jjll
{'as um anel de solidariedade B.OS c�llCUclatos a Oovel'l1n
elor e Prefeito,

Palaram, pela ol'dem: sr, Luiz Teles, sfl!.ldundo o� Vlsí,
tuntcs; S1·. Glaneo çortcz. ugrade'�el1do; Aristino Ctl,mp()!:',
em l)Ol1lU do (':ftl1(!cmlc: :->1', Gerei <los Anjos, 3dlKll:UICio v
r'n,ll.l1idato [l PrefeiLo; vereador Nf.Ti Cmllpo�, saudawlo ()

cHlldida\,o a Gü;,vernador; deputadorJ Osni Régis c Dlb C11c.
�'Pfl1 :er\Hôic�atos Wilson Lemos e Ivo Bilvei�'a e deputada
V,'::\]te1' Gome's,

LUZ D"E l\lERCÚRlQ

A noite, sob justificada emoçf.ÍlJ popular, o Governa
dor Celso Ramos inaugurou a i}um,;naçno com lámp'lclus
ele vupor dê mercúrio da; cidade dr.; Tijueas, falando nu
oportunidade, o S1'. Lúcio Freitas, ");'t,, nom8 da Ó.GLE�SC, o
vereador Neri Campds e o governê-nte cstadü<i1

1'10 Silveira nE:t'cOrtc ho
je, Major Getc�no Boitex_
burgo e LeObcri o Leal; de
pois ele aJ1lanl1�, a carava
110. atingirá Botuvçrá, Ri
beirão elo Ouro e Brusque,
'Com GuaDiruba e Nova

Trento, quinta'_Ícira, Clml

pre-se nova etapa ela, cam
paJlba que' concluzil'á Ivú
ao Pahicio do Governo, Sex

ta_feira, a comitiya che15'a
rá à cidade ele rta;aÍ, ini-

c;':W(jo, �11J, uovo prugrama
de coxltatos C0111 as bases
eleit.ora \s,
Na l'o?iüo de Tijucas, 3_

,companhml1 o cal1dJdato os
parhJ.ln ntarcs Walter Go
lÍle.�, Eprtác:o Bit'.encpurl,
Paillo' Pr�is e \\'aldemar
E'a1les, c o dr, 7,any GOIl
zaga, (l0V?l1Clo ,�e verit'ica;
em Irajai a incorpo1'acão
elo depuiacl0 NilLon \:r�u
ckcr,

_,--_--'---,
RIQ, 25' I.OE) novo: � ': ':', ,', ',..' '"

•

eÓ4i�o elpt1í(ll'nl, l1/Cr,enLc,

b-.€O�1T[ do,·S. D'ISIRllO;,. W1�VA[ IM ��entc prÓmUlg�LcJO' s0illent�
" ,f)nf;l�ü;ró: ,em vigor'" ,!iú 19 'cJ,�

_ PONTA, "GROSSA,", -' llgóstO próximo, não alle-'
,

, rando a..:j candidª'turfls a
" :Íi�stev:e en Ponta 'Grossa -o Alíl\,iJ:'a;r',te �

Dantas' Tor:-es, gOYEH'l1ltI'Jor c vir'e gov�r
éomté.' ,i:lo '5. D]st,rito' :t�a_ p}J;e\:" /50D1 I) Vri)�ideIltí),', JlatÍr;l' elo Esiaélo com' vi:-;::,
val�· AlmiranÚJ .ii.U1'&'{,l Ca�terb"',Bianco, o acioDl_ t&� i� pleito '<:�f'v' outubro'
Dántas Torres,' a,cQmpa:nha panÍ1ando j)H lnaug\"'raçaó prÓxiul:o. A il'1fo:'l1l:1�ão foi
(in de sua Exma. Espúsa e, da ,"R:Ddo�ja do Caie', ,rea, • prestada f)E,'!o 'fribu:u11, R'e_d,,"�eu Ajud'ant'e';·cr-e,', .. ,é'i'-/':�izaçãQ,e('JIá 'Cerimônia no· gibnl1l ElÍ:ü,toral da ":Óua-'f I I' ,\ :;�I"_�'i a' "t- ... ��

rc'ens, - capitão r;eot.':rl!tI.1�k;-,ul:imÍl�J�iJ. "

-; _.' fJG;b:ú'a, Iioje, o 'IRg vai
SpnéttL Naquela Cidade o

, , , ,apreeiD"r Ó" decidir 'sôbre o
,---'-,_'__;"-,- -----�-- -',-

.. ,--'-'----,- pedido de r�'gistr() da cnn ....

'clidàtura elo "r Mourão Fi
lho ao góvernô do Estado
e, de SeU companheiro de
chapa Climaco da Silva. O
Presiclente Castelo Br:LDeo
j á �e m'anif'?stüll eon Lrárío

Desta cida' e, onde 1:;e a, e3tas candidaturas por

,achru prDc8dente do Alto-
-----

----====�============

Vale do ItaJaí. o deputado
federal Ol'lando Béttoli

lÕegüe', hoje, para' :Sl'U'sque,
a fim de incorporar-se à
-eolnitiva elo sr. Ivo Silvei;..
ru.

Encontra:_se 6nl
' Floria

mípolis Q prof. Igor Chmyz"
, do Gcn�l'o ele Jl:nsino é Prs-
rmjS(li3 I\t'que(\ió:�ieas ela
Universidade dp Paraná.

-õ

•

lhidas pelo pe. Rol1f, nq
sltlo arqueologico da tape
r3�

O

lhos

ROMA; :36 (V.A.) - Clau
dia Cardinale vai firmar
no Brasil "Uma Rosa Para.

Todos", ad'lptação 'de uma

obra' teatral bJ:asileira, se

gundo anunciou a própria
\ atl'tz italiana. O diretol' se

�_l'á P'ranco Rossi. O filme
cOüta de

'de"e ela, tratax de moela a

tomá-los felll.es,

'Ivleu personagem de·
ela rou a atl'i3 - não te�'l1
complexos. O filme é como

um,::t novela ele amor 'n:1
qual tódl:\s as páginas es

tariam en1 branco, ,menos
a càpa."

1'T.áo ,oostnD1 e. Ciaudia
terminuní,' o filme cusan

clo-'38
.

GLH1J i Nino l\1anfrecÜJ
,pel'SOLw.gmn

=-==-'----
---'--------- -

Pena de,Morte nos EUA:
ABOLlCÃO

II ASHINGTON, 26 'VA) Helio d[� pelia de lllorte, de
-:- O Govêrno norte-ame_ clal'ou que a medida deve
l'icano pronunciou_se, ofi-, Tia estender_-se a todo �
cialmente, ontem" pela pri \ país. Ramse'y Clat;,k atir
111e11'a vez, em favor da aba mau que o sistema pél1al
lição da pena de morte, modr,rl'lO oferece à socieda
Rmnsey Clark" Secretário-
1\!cJjUl1to da em- ll1ais

FRRNTE Pi?,IA: Em curso; PRIT:SSAO liTMOBFÉRIC1\
lVr:FDTA: 1fl29,7 Milibares; TEMP7:l;"ATURA MEDIA: 14.4

Centígrados; UMIDA:DE RELATIVA MI<:DIA: 87,8%; PLU-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Censo Escolar

Catarina. estão

bre o número de crianças
Iora (In escola em Santa
Cata-tr.a são tão grosseí
ros, o as distorções' de tal

torina clamorosas, que é

impossível silenciar sôbre

guír.tcs informações, baseá

das ':1.J relatório final da

Comissão Estadual de Cen
so :Lsaolar:

1 -- Em outubro ele 1964'
foram recenseadas em San

ta Cats rina 1.093.441- crían

ças, «as quais 585.301' de,

seis a quatorze "t110S. Des

tas crianças de seis a

quatorze anos.. frequenta
vam r-scola 3TJ8.423 não Ire- .

quentavam escola 226.878.
2 O embuste dos

apressados interpretadores
dêstes dados consiste em

dize,- que estas 22<3.873

crianças estão fora. (la es

..cola. .por falta de vagas, por
desleixo governamental,. o

qU3 . é uma lamentável in:

ve:.daClc, Ulra.mentira cri

mínosa, como, . veremos a

se:g'1\J:r:

em Santa

sofrendo
uma interprétação errônea.
e mal: ciosa, C01n a finali

dade de ludíbríar a opinião
pública. Do ponto de vis:
ta estntístíca, os comentá
rios que têm sido feito sõ-

a rmtéría. Assim, para
clarecer definitivamente

es

o

assuin o. divulgamos as 6e-

----------'------ --

---� ·.··'OSVALDO MELp ----

�

,'(',

'\'.. ..... ,
'

GATOS Rt\IVOS(jS�'
';,.1

'': ......

t.· ,. ,; .
",. ",

r Ultin\;mei1t�' têm: ai�arc�1do :diverso� casos de 3 -- Dentre estas .226.8'78
'; gatos riÍ\!()�os néstà Capital:, , '

críancas, 76.3'7,1 tihnap1, à

"Os ·hl�ham)s·ficam fel',)�)es .. avançando·para as:: épop.:1. 'do 'censo, 'sefs' anos

, pes�õas'e mordemt.o oon}. raiva paus e 'v;issou- de lt.lade. Deyido' a' lJOuca

'ras" êóm 'qUe são esp'allt1dos_- �t1.ad{' estavam,: portanto,
'" A4u.i:pela· millhà zorN. 'um gato. rllh;oso deu :fora. da faixa d'l obrigato-

- . -" riédáde escolar.
, que fazer a �risll1h�Jiç'.l. ", ..

i; Só depois (!e muito tnlllê\lllO foi pos�ivel. eli· 4' -- DetÍ1onstram, ainda,

'. miná.-Io .. Como se, sab�; o gato raivoso, torna- os !'esultados glo.bais,
.

q\le

\ se mais agressivo dO qll(� o' Pl"ótfri.o cão à�a'Ca- 73.533 criançás tinham, em

do do mesmo mal. A'imhl a propósito; "O 610- oü�ubto de 1964, a)J'enas se

bo", {\o' Rio, de 2Z do corrente, contava que te 'mos de idade. Dest"ls,

uma guarniçã-o de salVamento do .Corpo ue 25.601 estavam na 'escola e

Bombeiros de Santos foi mobiill:ada para a as yp."tantes, 47.932, AINDA

captura de tres gatos tlJÍ\'oSos que ha.viam·pos- não baviam entrado para a

to em polvorosa uma quadra do município de esco!a, o que é perfeita

São Vicente_ Só depois de encurralados elb mente compreensível por

um pórão foi possiveI' c3'!)iura-Ios. Como 'se que elas' completar,"tm os

vê,'a coisa não é para hrinquedo. sete anos após fevereiro de

196'1, isto é, depois do en

ceJ(r-.:..mento da matrícula.

Sab()I"\(\s, tamb,ém, que no·

mei) m/aI, onde se l�cali-
FALA O PREFEITO:

Como fora amplamellte 'mundado,.o Sr. Pre·

feito Mmucipal no Edificlo da CODEC l·��1'iÜl.l

jornalistas, radialistlls c m.embros (i.i !�ll'et.o
ria da Sociedade Prpl T' .�C',.,T·'·:,::mel1to ·da; Te

levisãõ .em F1m·i:.ll�:.· J!.t�, atem de muitàs pes

soas infercl>'Sadas no a:>:''1oto de Turismo' numa

exposição muito' benI J.CI.Ül; tratou do' Turismo
em Florianópolis, monslrando os planos já es

tabelecidos c o que se .f;l7. embora com sae,d

fícios.- Teceu cOllsider l!;fics justas sôbr,� o que'

pensam erroneamente (. !lUC só acreditam eUi

.hn-Ísmo com estradas asI'aIt as'e contou co

mo se faz turismo na Burvp,
.

e EE. un.

I�to � verdade incont�:-.tc.,'. �r�e., o �urista
não "a6 a· Guana.bara ver a, eIra das ·tavelas
no Rio ce Si fôssem pln'a. '1880,: Rió estaria sem

turismo.

Agradecemos o convite'. que nos foi dirig·ido.
seja felicidades initerruptas.

zam dois terços das nossas

crianças, os pais preferem
rnar+Icular seus filhos en

tre sete e meio a oito anos .

cumnvídos.
5 .- Outro íator a con

siderar é que o Censo atín

giu críanças até quatorze
anos de idade. Inúmeras

.

delas completaram o curso

prín.ario .aos dez, onze mi
dozn cncis,' quando, deixa
mÚ1 q escola definitivamed
te. i\ epoca do censo, não
estavam na escola, mas já
haviam frequentado o Cur
so Primário.

6 .- Assim, se sornarmos

as- cru-ncas de seis· anos

com as de �etr anos e mais

'ao, (pIe tinham idade supe
ricr �l onze anos, teremos,
.daquelas 226.878 crtàpÇR'�,
,'Ull1Fl. reducâe

'

dê, aproxima
daruente, 204.000 ,meninos.
são 204.000 crianças que, á

época do censo, não pre
C'is-a"m�L obrigatàriamente

.. est<'..': na e!'icola, pelas" ra

zões apontadas. Sobram,
ent�o, cêrca de 22.878
crianc"s oe fi a 14 anos

FORI� DA: ESCOLA" o que
. se ver:.ficou ou por defí-'

ciê1'}( Ia física ou mental,
falt':l de escola ou vflga,
pol)n�za, trabalhu, ::wando·
no ,!(, cui-so (evasão esco

lar) O_i por outros motivos
não tspecificados nos for-

mu1árlús.
7 -. Não é possível de

ternÚi1ar, no momento, (e,
port.mtv, não pode ó=er ob

jeto d.:! crítica) o número
de crianças fora d"l escola
em

.
c-sl"lção específica a' ca

da. :lln dos motivos ·acima

Pe. A'lvino Berto!do Braun, S. J. J

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

/

IM:PRESSOR·.A

LO
•

\

A IMPRESSORA MODtlO pO$$u.i tOdO,;'05 recursos

t a netessori., ex-periéncia poro garantir sempre o

máximo em qualquer serviço do rorilô.
TroblJlh._ 111õneo e perfeito, tI" que V pOde confiar.

'?

\

desenhol
� clichês

folhetos - t:atólOQos
cartazes e carimbos
iro,pre.ssos em oeral

� papelaria

IMP�ESSOR� �OD@LO
I)E

'OR1"AL;)Q STUART ti elA.
R'UA DEODORO NI33-A 'f.

faNfo 2517-F.LORf4NÓPOLfS
-\.. :-' .

....... .. i",":-,-,- �

\

exeostos (item 6). Estes ela

,dos não fazem parte da. a

puraoão global. Só aparece
rão .mando da apuracão-

-
-

discriminada de tôdas. as

. ínrormacões dos 1.093.441

rormulãríos enviados à
.

Comissão Central ou seja,
da apuração dos 47 milhões

de quesitos caracterizado-

res.

3. -- Numa á1ea relativa
. ment= pequena é oossível,
consultando OS formulários'

CE-I, fazem êste levanta

mente manualmente." Como

experiência, por um grupo
de abnegados professores,
fez-se uma apuração . no

municipio de Floríanopolís,
Con-tatou-se. a existência

de :lO 972 crianças de' 7 a g

anos, c-as quais 1.933 não

apenas 94 declararam
ta de vaga nas esoolas. Co

munícado o fato às autori

dades educaci�nais, !media·
tamente providenciaram-se
condíçôes para a matrícu
la destas {criancas. Dentre

; -

.
as demais não frequentavam
escola à época elo Censo,
825 já o haviam feito.

9 .: Pelo exemplo acima,
'vê-sq que os "terríveis
sultaoos" apresentados pe
los ilBfegos analisadores do

Censo Escolar, não passa
sarn de maldosas e precon
cebict�3 mutílações e dís

torções dos. números glo
ba+s elo referido Censo.

Ass, Orlando Melo - Pre-

sideut e do Censo
em 3'lntá' Catarina.

Escolar

CONSElHOS-Ijf-C-SElEZA-·i
"

MICRQ VARIZES'

J)}' .. Pit-es

Como (!) próprio npri1:e.in
di,ca HS' 1:1icrovaríz05. são

pequenas vaMco�dl��S que

cCl're�pGnd01l1 a .�a \Ji)ar·: s
venosos dila ta (:.os. Loca;li
zam-se comnmente no ni
vei ela parte interna da co

xa b?nl próximo e ·HIll pau
co acima elo joelho. Há ca

sos t;ul1bé'm frequentes si_
tuadas à altura do tornoz�2

lo Parlem tamp@m' ;:er vis

tas, fmalmentc, em quals
quer outras. regiões da. co_ .

·

xa e r:'a. perna. ou mais ra

ramente. na parede abdo_
llli.ilofll.
V' ct:l isolaçlameri.te. uma

micro va.rize SI' anrr,ol°:lta
I -

c ..m ,) aSl)ecto de III �1 fio li

geiram'Ontc s�nuoso cujo
tam2!1110 pone atingir dez

quInzE., vinte ou mais cen·

tímetrçs e com um Cliâme'
tro de dois .a três ;llilime

tros. Q.ml.lldo se assocIá

com ovtras. R forma é a dé'
uma espécie ele, leq u.e, con

for111e se vê CCU1'ill1ente.
nas sediadas nas coxas. En

fim , uma série de peque
�as vM'laqões � podem se�
descrids em l�lnc'io ao as'

pecto e forma elas mic.ro-

variZeS.

Quanto à coloração, re_
gra geral esses ca_pil::>.res ve

nesos apresentam. um 'seria

GO de côrC'�' indo desde o

v:erE1I'lho dato ·(nos casos

il!iqiais, p�qnel1osl· até ao

arroxeado: ,. (micro ·varizes

antigas)..
Vej;:\mós, .agora" o trata

rÍiento
,Qmmdo 'possível, tentai:

a t.erapeut.ica escler02an

te a qual consiste etn inje
tal' o, pl<oduto escolh�do

,dentro da própria veiá. ele

gendc_se para isso o tron

co mais·' imp'Ortante e cujo
calibre possa permitir .

o

emprego de UUla agulha fi

nà. Em alguns casO,s pode
se· �'ecorrcr a injeções pa

r.a_vasculares e que cOl1Sis

tem em inj etar ,em redor'

das micro-varizes um l�qui
do que procosa uma escle
rose local. Finalmente há'
o reel1rso da eletr.ocoagula
ç1'\o monopolar. O fato é

que, com est.e. ou aquele
processo é possível fazer de

sapa-recer essas pequeninas
vQ.:a:s dilatadas das coxas

pern3S ou pés.
Nota: .os nossos leitores

Doderão' solicitar qualquer
conselho .sôbre o tratamen

to da pele e cabeks ao me

dico especialista' Dr. Pires

à rua México 31, .;_ R10 dS'

Janeiro' (pst. da. Gmmaba

ral, bastando enviar o pre
sente artigo deste jornal e

o endereqo c.omple-.;o pará
a resposta.

(

,,�,', ,',
·

J'.wIfIIJ.
BODAS DE PRATA

•

) !

'Acontecimentos'
.,r .

� CM
."/ \�I '�.��

Grande receptividade, es

tá tendo o plano do desen

volvímento do Turismo em

nassa cidade,e elaborado pe·

lo Preíeíto General Vieira
da no�a.

._�-:- �:-:-

MISSA DE 10 ANIVERSA'RIO
CONVITE

A Congreg'ação Márian� Noss,1- Sen1101'a. do Dest.êrro
c o jornal "O AI'OSTOLO" convirlau.1 os congregados ma

rianos, suas famílias e llessoas Tm�s para a santa mis
Sa' (11' 1.0 aniversário de falecimenl0 do saudoso PADRE
ALVINO BERTHOLDO BRAUN, S.J., 3n.tigo diretor da
Cong'regação Nossa Senhora do Dt'stêrro é diretor' ecle
siá"tieo dêste órgão, a realizar-se cHa 28 de julho corren-

� .

i
, !'Será ce�brada. .na. Catfdral. i\-{pt!.'opolitaha, .�rallt� \ 1'1'

altar de Nossa, Senhora do Desten'o, ás 19 ho:tas. . ... \.. ,r
. Convidam, ainda. os congregados marianos para a

\risita ao túmulo do Pc_ Braun, no mesmo dia 28, ás 15
h$. no cemittirio púbJico elo Itacómbi

re- Da Sociedade Esportiva
Bar.deírante, da cidade de

Brusque, recebemos convite

para o grande baile apresen

taçãc tias Debutantes' de

1965, sábado próximo. )�
noite- ne gala que tem co'

mo Patronesse a exrna: Se

nho-a Norma Schaefer,
estrearn .

na sociedade i as

lVIeninas-Moças; Eliz'lbeth

Cavalca, EISa Maria Jacobs,
I1ka Odebracht, tsoid Ste

wert Iltama Corrêa, Jussa

ra �1L:jiJche, Ligi<:t Schaefer,
Luclm,a. B. AI.encastl'o, Ma

ria �a Graça Tozzim,. Ma

ria Chl�tina Schaefer. Rita

Ard-,er, Safira SilV�L, Salo

mé Aneher, Suely Walen·

dowc>,k.y e Verônica Malu·

chp..

-:--�- -:-:-

No AI1leric3n Bar' do

Qttt'1:t�''l.cia Palacc, o dr. Mu

rito Salgado, dr. Ciro Vas

conpeles e dr. Elio Vianna

pale�;travam animadamente

em ro(1adas de. uísque. .. �

--:�:- -:-:-

Túr.aso lançou a coleção
de verão, modêlos bastan

te juvenil,' que vai melhor

favorecer a. elegância da

mulher brasileira. Dentre

em breve, a divulg'lda CQ

leção estará na luxuosa

"bm'lti:1ue Hoepcke".

I... -:--:- -:-:-

Domingo próximo a Dire

toria llo Cluh Doze de A

g'psto, na movimentada fes

ta "Encontro de Broti-.
nhO.,�', apresentará sua no

va R ,,';nha.

-:--:- -:-:-

Na �lóite de sáb'1do foram

viste" jantando no restau
ranr,e "La Perla di NapoU",
os casais: elr. Norberto

BfI1r.d;. (d. Eliana) dr. An

tôn:o Grillo (d. Ver:?.) e o

dr. Robertl!l Doria Gomes
de ::.\:fattos (d. Marilene),

-:-:-

Fml10s informados que
acaba. de fec11:.tr .contrato

com o Engenheiro David

Fontes, para a construção
da Fá.brica "Catarinense de

Refrigeração j�. A." seus

DiJ:�ore's: i "A':
.

íft(í'({st:ria Co·
�-�.� ti�' ,1;' ''':':�''':-,,�f '1i" ';'

Comemora hoje 25 anos de IciL'. matrimônio o distin

to casal, sr. João Bâtist"l Laus' Sehr,1io_t e sua exma. espô
sa sra. Aracy N. Pires Schrnidt, "c�,�'êas que gozam em

os nos�·os meios de solidas e nLre(;�das amizadGs. São
filhos do casal: ,Luiz Carloói, Ne:.lsJ, Maria, Nelson, João

. Henrique e D"llton.

HOje às 8 horas, será rezada Hllssa em Ação de Gra- .

ç:.1S na Igreja de São Luiz Gonzag,l, no bairro de Pedra

Grande, a noite, em sua residêncIa, o c�sal recepcion"lrá
parentes e' pessôas de sua relaçõ(\'; .

. Ao distinto casal e seus famiJj0,es "O' ESTADO" de

seja felicidades initeruptas.

AD PERPETUAM'· ROSINAE
MEMORfAM

Sociais

ca-€ol:>., vai funcionar . em

nossa cidade.

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

O Baile Branco, é assun

to em sociedade. O espera
do baile de gala que conta'

CO'[1 '1 apresentação de lin

das·Debutantes, realizar-se

á dia 14 proxímo, nos sa

lões do Clube Doze de' ·A

gÔ3tO. Norberto Baudalf e

seu fabuloso .conjunto, mo

vimentará o aClilntec}mento.
_.:-�- ,,::: :;: ::: -:-:-

Rubens lJtrabo cenceitua
dó decorador da cidade de

Curtnba, deu rápida' eírcu
Iada em Florianópolis. O
decorador em fóco, está
com a responsabilidl1de da

decoração da bonita resi
dênciti. do casal senhor e se

nhora Amilcar Cruz Lima

(d. Hdoisa Helena)

..

-:-:- -:-:-

Bolkhe, o esporte bem

que está na preferência do

munr10 elegante, 88gundo
estamos informado,>, vai

ter inicIo em nossa cidade.

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

O dr. Niltón Ramos' e o

Dr. Herdtfnio Daux Boa

baid, 'jantavam, no l'estau

rantc do Querência Palace.

-;-�- -:�:-

Acontecendo em nossa

cidade com grande brilhan·

tismo, a semana do Teatro
de Amr.dores de Santa Ca

tarina.

_ ..-:- -:-:-

N;t noite de sábapo ocos

tureiro Lenzi, jantava 110

"Ant-rican Bar" do Quel'en
da P31ace, em companhia
do senIlOI' e senhora dr.

Luiz Carlos Lins, (d, Eula·

lia) .

-;--,�- -:-:-

Ci.rc'..llando em noss& ci

dade, procedente do Rio

de Janeiro, o jornalist.a
P'lU'O Roberto.

-�-:- -:--:-:-

Mai� quatro sócios pro·

priet�.rjos do "SantacMari�l
na COl1ntry Clube", divulg·a.
1110.'1 ho�e: dr. ;Humberto
Pedprneiras, senhor Hamil
ton lll!riano, �enhor Viceri
te Macbado Neto e senhor.
Zauzihar da Silva Fernan
des.

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

áGua FíSARO
Fa!eceu em Curit.ibq, com a icl.:lc:e de' 79 anos, na nla.-

drugada de 16 de julho, a v�rieran-!a Lenhara DOna Rosina

Silva ,J�r(1iD1. ('iúva do saudoso S:·. Mfitio Jardim. Des

cendentJ elC' r.-f)di8iona! família, "l extinta foi filha do

Eng.o GiO"2nni .silva - um dos !.:i!·andes impulsLOnado;
res da fe:'róvia C'lriti.ba .. paranaguá e ex-ConsuI da Itália,
na capit"ll ch� Paraná - e da 'sra. F'elicidade Leonardi Silo'
va, ambos falecidos. Como filha· t.xemplar, consagtóq-se
ao matrimônio, por ·uma vida con�tigat' de amor e carinb.e.
de onde frutificaram os seg:uintes� filhos: prof. Elzira Sit.
V'1' Jardnm Scuissiatto, casada CO!!! o sr. Angelo Seuis.

·

siatto; prof.a Alair Jardim Weigert, casada com o sr. Dar-
cir Costa Weigert; Florisval Silva Jardim, casado com a

sra. Élia Jardim e prof.a' Eunice De Patta casacta com o

dr. ,Renato De Patta. Destes, originarain-se os seguintes
netos: prof.a Lindamir Jardim; Níomar Scuissiatto, ca·

'sado com a sra. Lídia Bassói Sctillisiatto prof.a Marilan
· Weigert Lôbo, casada Mm O dr. Alexandre Silva S. Lôbo; ,

\
Rosiliza Maria Smússiatto e ML"auel De Patta; e, ainda
uma bisneta: Andrea Bassói Scuissiatto.

Eximia pianista,.a extinta sempre soube através dos

anos, chamar a si, a ,atenção da socjerlade em que os seus

conviveram, tornando-se conhecida, pripcipalmente em

Curitiba,. mas também em várias cidades de Santa Catq- .

rina� Construtora de um lar fundamentado em .principios �êm a satisfação de participar aos

cristãos, deixa Dona Rosina com eeus filhos, a ln'lis ele- parenfes�;-e",�S., . () contrato de casa-
va.da cotwivência fraternal, de que foi tão Singular exem- mento dA. seu.s filhos
pIo. Vivos, ficam aindá seus irmãos; Barberina Silva- Les- '1

chkau, casada com o sr_ Alberto Leschkau e o sr. Dario
i

L1:', .,,,,,,,;1<'
Silva, casado com a sra, Matilde SEva, além de vários
sobrinhos e afilhados.

Perda irreparável para. os que a �eguil:al11 .. quotidia.�
llamente. Deus, porém,. saberá dar�Hje � .. P,�2i etfrna,.
solaçã,Cl q\le aJinl:en.Íia. os que' fi'canuu,', .... ,

'.:
� .

-

;y '; ��J:'::� -f
,-

t
'

� ";.' �i .(-:,... fIWI".,..··..,4\.,.;:f!,,··

Mlóveis Finos de Jacaranda
Classicos e modernos, inauguração o.e nosso salão

de vendas se dará dentro de alguns dias, onde já estamos

aceitando reservas de nossos modelos exclusivos, de fa

bricação própria.

JOSÉ AR�AS -DECORAÇÕES
..

•

Rua Felipe Schmidt, 22 - sobrado da Loja 3 Irmãos.

PA'RTICIPAfAO"

}.;l.�i·ico Dantas
e Senho:t:,a

Ocorridó

Vva. Mai'ia Bruno

Luiz
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Tipo-[uerra
.

TAIPEI rOR-BE-PRESDi para a Asía, concebido por tre a liberdade e a escraví
Walter Líppmann, o Presi- dão, entre a democracia e

dente' Chíang Kai_Shek o totalitarismo entre a con

disse: "A prova que enf'ren tinuação de cívílízação e a

ta a Asia é extraorüínar.a reversão ao barbarismo".
1116nte clara e, ao mesmo Ao se considerar a propos
tempo, .altamente crucial. ta· para a convacação deum
Ela oferece 'uma escolha en chamado congresso da Asi«

deve-se antes'de tudo, de
terminar sua natureza. Se
o proposto congresso

.

fôr

apenas mais uma eonferên
cia do tipo de Geneb:.'1. vi
sando restringir a ag:,l's_
são mediante negociações,
será equivalente a pedir o

ímpossíveí. Além disso ser
viria para elevar o prestí
gio dos comunistas. A situ
ação atual no Vietnã e Lu_
as, e o perigo' que conrron
ta a- Tailândia e a Malf,sia ..

são :casos -em esnécíe. "A
causa fundamental da a

gressão comunista generali
zada e do cáos cada vez

pior. em muitas partes do

mundo, especialmente na

Asia, é a. tomada do con
,

tinente chinês pelos comu

nistas. Sob o tacão ele bo
ta Peípíng, dezenas de mi

. lhões de pessoas na Chi.ná
Continental foram liquida
das, enquanto as restantes
tornaramjse virtualmente
escravos dos seus .JODOS co

Ao responder às pergun
tas' que lhe foram submeti
das por J.T. Gatbonton. edi
tor da Asia Magazine de
Hongkong, sôbre as pers,
pectívas de um Congresso

-

_ .._-.�-_._ ..

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Ofkiai .de Propriedade

Industrial.
Sala 3 Altos da Casa Nair Floria

- Registro de marcas patentes de mven

ção nomes comerciais; titulos de estabeleci
mento insígnias frases de propaganda € mar-

cas de exportações,
.

Rua Tenente Silveira, 29 - 1. andar
nópolisv-> ::�fx:::1 Postal: 97 Fnne 3q I �

.

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

Convite Para Missa de 1. Dia
A família de

MIGUEL BRAND'O
agradece, emocionada, tôdas as menirestações de conforto
recebidas, por ocasião do falecímentc daquele ente queri-·
do e, 'convida parentes e-pessoas amigas para. a missa de
7.0 dia, "-l. celebrar-se dia 28, quarta feira, às 7 horas, na

Catedral M�tropolitana.
Antecipa agradecimentos.

Dr. Norberfo Czernay
CIRURGIÃO' DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES '

Dentísterla Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratamento Indolor)

PRóTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

Edifício Julieta conjunto de salas 203
Rua Jeronimo Coelho, 325

-

I)as 13 às 19 horas

ri'
·

v InlCa Qdontol-ógica
'DRA

.

IÇARA MARIA
Clinica e Prótese

Atende sras. e C!'lanças,
hora marcada.

\ NCCETI,

sómente c an

DiáriamenÚ' nBS 13,30 1S 17,30
Rua São JorgE' 30 Fone 25�6

PROTEJA seus
. (

OLHOS'
� �/

use Óculos t
bem adoptados

,I

(llende,nos com· exatidão
:, s�o receito de óculos

,

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

MOnERNO . LABORATORIO

rnunístas.

"Os comunistas chineses
2- "

abandonarão' a agressão
simplesmente porque um.

congresso ünternacíonal se

.rá estabelecido pelas' na-.

cões livres, ainda mais que
não é verossímel que tal
congresso tenha coesão du
rável para bloquear suas

próximas expansões. " Em
outras palav'ras, enquanto
o regime de Peiping conti_
nuar a existir, não haverá
solução para os problemas
sejam da Asia sejam do
mundo. E' possível que as

I nações livres consigam
manter em statatus quo
no Asia. Mas se quiserem
realmente, resolver os pro
blemas da Asia e do mun .

� .. "do .� ,flue.· la_ paz: 'e'á ii.
berdade tenham uma chan
ce d€ sobreviver, o único
caminho é erradicar os co

munistas chineses".

T F":P i�j

,

. ",., .�.;.,
.

�
..

'

.

'1
»

�;p O r�
A propósito das declara

,

ções emitidas pelo Presi-
dente Eduardo Frei em sua

vísíta a Roma e Pari", a

Sociedaoe Brasileira de De
resa da Tradtcào, Fanü!iél.
e Propriedade distribuiu
ontem comunicado à Im

prensa, assinado ':)8.'0 Sr.
José Carlos Castilho de An

drade, Secretário, cujo '�Eor

é o ssguínte :

nos r1a Itália e p':·[;óc:a. De
outro lado, S. Excla. aceí-
teu de ser rUITl orosamente
homenageado por dois par
ttdos- puliticos; o PDC íta
lia no e' Q seu congênere
trancês. o M R.P .. e com is
to se deixou' ver concomi
tantemente pelo público na

qualidade de figura proe ,

minente do pedecísruo in
Paris se revestiu - segun , ternaclonal.
elo noticiário telegráfico'
proveniente carl'.lelas capí CO"'110 é fácil notar os

tais .

- dle um �!"I':plJ . �pl:'c' dols "a�s representados·
to. De um lado, S. Excia. pelo Sr. Er1.l'ardo F:ei n50
se apresentou conio. Chefe SÓ se- disti'1grtel11 um do ou

de Estado, e ness8.· qualida tro, mas são até opostos:
de foi rece�idc· pelos gover as palavras do Chefe . de

"A visita elo S�·. Eduo.!"do

Frei, .Presídente .
da .R('pú

blica do Chile ::I: R.OJ11J, e a

ESCLARECIMENTOS
DIVERSOS

•

1 ____: REMUNERAÇãO

acSrdo com o disposto no

arl'- 51 da Lei no. 4505, de

3011_64, sômente são dedn
tiveis do lucro as "retira
das" mensais pagas a só_
ciogerente, con:! atribuição

se sujeite ao limite ct:lS re

munerações fixa:.-l,) 'pu'a os

cUretorflS, obsel'v õ,C];l, tum

bém, o limite glomaI, pela
som!'!. das remul1eraçEes

.

DR. SPIRO DIMATTOS
AGRADECIMENEO

A família -de Miguel Brando, 've:n 'ltravés êste veículo
de imprensa agradecer, carinhosar"0::te, 'lO abalizado mé
dico Dr. Spiro Dimattos, pela atenção dispensada ao cliente·
que, com tanta dedicação prestou seus inestimáveis servi
ços profissionais durante sua enfel'm'.dade. 28-7

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

REPRESENTANTE .0
Estado.de Santa

MOTOROLA

eletr;'r:;ca, utilidades domés-

cobertura

exigências acima.

-----�-----------�------

2 - IMPOSTO "NA :ro::m
TE" SOBRE FRETES:
Conforme estabelece o pa

rágra�o único elo art. 76

do novo Regulamento do

Impôsto de Renda (Decre_
to no. 55.866-55), .sujeitam
se ao imposto de renda
"na fonte",'à razão de 2%
(dois por cento), os .fretes
de QUALQUER IMP0RTAN
elA, pagos por PESSOA
.JURIDICA a PES�OA FISI

CA, quando esta última,
beneficiada, por proprietá
ria 00 veículo em que hou
ver sido realizado o trans

'PoTte.

·r

Estado que personínca seu Pltnío. ÇQtréliL de .Olívei
País, tem. um al�ancé. ·e ra Presidente do Diretór io
Ul''1. peso bem divó1'sos· dO.3.
de um pclitíco particular
que fala tão' somente como

simples' 'membro r de' Parti.,
do a que. pertence. E' ela
ro que dessa húi6Jita: con

[ugaçâo de. papeis só pode
ria resultar confusão.'
Nada 'porém teríamos a

ver com isto, se' S. Bxcía ..
não tivesse dado entrevia

ta_;;o if,i-pr.�ma qlJfl Q. pro-
.

cU"ava como Chefe de Es

tado, nas quais se exprimiu
sô'bre problemas latino_a

. m:>ricanos com uma deséil'
voltura cabível no máximo
em um político que f\lla em

mero nome pessoal.

Nacional."
".

Di�ulga:ridO,::o, a
-

Socie-

dade . Brasileira de pefesa
da Ttác'Íiçãô;. Fan-rília 'e Pro

priédade maníresta sua con

ViCiãQ de que êsse' procedi

•

I

menta do Br .. Éd�ardo Freí
11 ao corrcsponde ao sentir
da nobre nação chilena, cu

ja elevada Ünha díplomátí
ca se desenvolveu sempre
(o modo' dferente. E apro

(protesta' contra �Fr
transgredir' p
intemacional

3 - IMPOSTO NA ''FON

\ TE" SOBRE ALUGUEL: -'
Face ao qué dispas a Lei

.

no. 4.506/64 (Art':' 13. § 10.)
e § 20. do artigo 80 do no._
vo Regulamento do Impos
to de Renda, os rendimen
tos pagos ou creditados
por PESSOAL JURIDICAS
a PESSOAS FISICAS, a 'ti
tulo de aluguel, estão su

jeitos ao desconto do im_
posto "na fonte" à base de

10%, porém, com a dedu
cão de 20% (vinte por cen

to). filiando os i'1.1,Postos e

taxas incIdentes sôbre os

bens imóveis forem pa.g'os
pr'l(1 locatário. p ele 4.0%

(quarenta por cento) nos
.

'âe locaçeo
jmobiliá�

veita para pôr ern : realce

< ;::t., nl�l'aç:8.o· e r o carinho
Que no Brasil todos sen=

t·em em relação ao ímpor ,
la:1te e dinâmico' País ir

mão. "

:_.-:...._;._:.;__.;..��-----_._----

Assim, o Presidente de

UDJa NaGão Sul-Americana
tni.z2ndo sôbre os ombrOS
a enorme responsabilidade
de seu caTgo, praticou uma

verdadeira intervenção nos

assunt.os internos brasilei_
ros, ao se manifestar favo

rável a reformas de base

em tõda a América L,atina
ao est.igmatizar os grupos
d.ireitistas

.

existentes nesta
e ao preconizar uma rádi
cal mudança da linha da

poHtica intEtrnacional de

teoria entÍ'ê as nações que
o Sr. de Gaule quer tornar

.

caudatárias da França.

TELEGRAMA

A êsse respeito o Prof.

Plínio Corrêa de Oliveira,

}'residente do �retório Na

cional da Sociedade Brasi
leira de Defesa da Tradi
dio. Família e Proprieqade
�n�.iou ao S. Eduardo F.rei
o teleg·rama abaixo:
San Excellence President

Chili Ampassade Chili Pa_
ris -:-

"Exmo. ! Sr. A .socied.ade
Brasileira de Defesa da

T!'adição Fariülia e Proprie
dade pede venia para expií
mil' sua viva' extranheza

por haver vossa excelertcia
em viagem oficial a Roma
e Paris, emitido conceitos
favor,ávelS a reformas de
estrutura e a uma confusa

mudança de rumos da poli
tica internacional, envol
vendo toda a América La_
tina pto constituindo uma

parcela dinamica e ponde
rável da opinião brasileira

manifestamo� categorico
d'.:sacorro às opiniões ex

p!.'essas por vossa
. excelên_

cia e lamentamos a viola
cão da pTaxe tradicional
um chefe de estado pronun
ciar-se sómente em assun.
tl"S do próprio país pto sau

r',,-'-do resp:'itosamente a

fociedade eÀ--prime na pes
iOa de vàssa excelênCia a
T':to 'fraterno e' �dmiraçãõ
pela nobre Na�ão

t.1in.ist��. da Edu�tlçãO e Cul�ura _

� UniversIdade de'��nfã Catarlna
.

FACULDADE' DE OD'ONTOLOGlf�
,F.llITÁL NR.,004/65

{;onvóca eleição para a

constituição' dó . J)il'etório
Académico JOSÉ BATIST,�
ROSA

o professor Miguél 01'0

fino- Dirlàtor em ei>.ercício
da l_,'aculd<:lde .dEi' Odontolo
gia da Universidade de

Santa Catariná, no t1S0 O.e
suas· atribuIções, e tendo

em vJf>ta as disPQSiçóe$ que.

regn�amentam a Lei nr.

4.464, de 9 de ,novembrf'l de

1964, •

CONVOCA,

pan o dia 16 de agôsto do

corre!lt6' ano, a eleição pa
ra r. constituição do Diret6,
rio Acadêmico José Batis

ta Rm:!;l, observadas as se-

-guintoR normas essenciais,
ob,ieto de preceitos regi
mentais vigeptes (art. 4.0 e

5.0, do anexo nr. 5):
1.'1 ) O Diretório Acadê

mic') será constituidQ :---,J,or
estudantes regularmente
matriculados na Faéuldade
de Odontologia. da Univer
sidade de Santa Catarina,
eleitos pelo Corpo Discente
do nomeado Estabelecimen-
to.

2.a � Consicter..'J,r-se-ão el�j,
tos os �st�djmtes· que' 01>-:
ti�e1"1'Am O. '�i(jr nlimero.
de ','otos.'

..

) ��l
3�a)

.

l) exercício do voto

é
. obrigatório,. f!Ç)ando pri

vado de presta.r exame par
.::ial ou final, imediatamen
te subsequente à eleição, o
'aim',:) que não corp,provar
haver votado

.
no referido

pleito s'llvo por motivo de

doen�a ou de Jôpça maior,
'devjdamente oomprovado.
4.a) O mandato dos mem

bros do Diretório Acadêmi,
c� sen'i de um ano, vedada
fl "<!�lelção pata o mesmo'

cargo.
5.a � Será exigidO .) regis

tro prév·io de candiMtos ou

chapas, sendo elegível 'ape
nas o· estudante regular
mente. matriculado,.não re

petr;:.t� .� ou dep�ndente;
nem em ';'regilne pal'c�lado.
6.a.J ..A :re�Üz�çªO"da el�i·

ção "'t.rá feita no recinto
ela Faculd'lde, durante a

totaii:tüde do horário de a

tivlõ .'lãfS escolares, isto é

elas cito (3) às dezoito (lil .

:'lOi':lS.
7.a \ O votante deverá se

ide,lW!car mediante lista

nOmij121 forneeicla pela Fa

culrhc:6 ..

8.�1 j peverá' haver garan
tias <",uanto ao absoluto si

gilo 'ic voto e inviolabiL

clado di:: urna.

9.) A apuração será feit

iíne':.lia'tamente após o tê

minI) c�'" votaGão, para fins

de encaminhamento dos

result:tdos à Reitoria. ou

Sede' ('O Diretório Central
dos Estudant,es.
10.al As mesas receptora

e apuradora serão consti

t_uiclp,s pelo Diretor da Fa

cUldaae, que aS presidirá,
pelo Presidente do Diretó
rio Ac.àdêmieo e por um

dos memoras do Colendo
Comelto Universitál-.i.O.

11::t) A proc1amaçi::o dos

resllltsdos será feita pela
Magnífico Reitor da Univer
sid'lde �e Santa Catarina,
em Sessão de que partici
parão o Presidente do Dire

tório Central dds Estudan
tes. e. um dos membros do

Calenda Conselho 'Universi
tária; .

(12.rt) �erá assegurada a

apresentaÇão dá recursos
. de ijnPl!gn�ção de votante
ou de vQto e contra a vali·
dade do pleito, aqueie pri·
meiro

.

à ser decidido pela
mesp, l'eceptora e, o refe
ren';;e a valid'lde, à �er a

preeü:do pelo Colendo Con
selho Universitário, . se a·

presentado o recurso den
tro das setenta e duas (72'
horas' da proclamação 'do'
resultados pelo Magnífic
Rei�or

Ç;'1binete do Diretor da
F'3culdade de Odontologia
da Universidade de Santo

Ca�arin8, aos vinte e hum
(21) (itas do mês de julht)
do e.IH" de mil novecentos
sessenta e cinco (1965),

MADEL S;A. procura representante idôneo e c,apaz p�lr':', o

Catarin'l.

.

Exigem-se os seguintes requisitos indispensáveis:

a) ter firma de representação registrada.
b) est.ar sediado em Florianópolis ou Blumenau
c) possuir g!'ande conhecimento do comércio de

[lC2.S, e concessionários de automóveis.
d) estar perfGitampnte organizado p.<ua dar_: completa e frequente

'3 elevado número de revendedores em muitas praças.

e) dispôr dz reCl\rSOS para garantir assistência técnica
CuLaS p'ira o enderêço abaixo, sàmentc se preencher as

l\:IADEL - Manufatura de Produtos Eletrônicos S. A.
Ru:J. Conselheiro :Justino" 579 - Moóca - SP.

Impõsto de Renda
de GESTÃO, que trabalhe dos diretores com os C.0S
na firma, o que im.po;:t·a di administradores.
zer que e�tão excluidas, Tanto que, c·'::c'vém as_C::i_
dentre as (li' . ni'íes 8. nalar, no toca.nte as remu

Joinville, 26 - A Dele_ radas" atribuidas a sócilÓ,g neraGões dos ConRelheiros
gacia . do Imposto de Ren- comanditários ou out.ros outrora limitacla.s aos "fis
ela nesta cidade. expediu que não prestem serviços cais" ou "de adniinist.ração
nota divulgando os seg'.1in de gEstão. refere se, hoje, a lei, so-
tes esc,:uecimentos: Face, à mesma lei, as so mel1te- aos "fisca.is" ou

1<

cie: ades não mai'i poJem consultivos", tendo sido P.X

criar no seu quadro de fun, cluida a menção aos "de
"pró -- LABORE": - De cionários a figura d,= ADMI. admi'!listração", o que re-

NISTRADOR, sr:m
.

que êste força ó acima exposto.

.. P::-q,f,"ss6r. Mir;j,léI ·O.c�
mfrGt<Jt: f.l;:n: ?X"rCÚl':(

....
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PAULO VI· DEU A BÊNÇAO El\'1
. CaSTEL GANDOLFO

CASTEL GANDOLFO, �6 (VA) - ....

O Papa Pa�llo VI, em sua residênc:a de í/C

l'80, neste: cidade do ontem a bênção a Lael' �;

():-, ql.lc nâo se podem. locomover para gozrr
Iérias.

Falandoda janela de sua residência c

Pontifice; dlrig.ndo-se a uma multidão de
turistas e peregrinos, afirmou desejar que
todos pudessem gozar de um período de des
t:Ul1S(.�.

ASSUNTA EST M:1HJA. IN CUELl.'LH

·1 I":' ·D17 f\ (: 0'-;"""-,-.) . Á . .J _ ( k. J. � f

(\ {rdé] rJ�. A�qlTV:8() ri·" )'r···;:-5,: .S;:'J1; 'Oi')
e l!li.ln- 51tiS 1''18��''= ���,,;f_1''''�S (14:: I:-:ç�.i·--:. ��b r��: �-""';(

d!" n(�() (l Tn r�t� C,"""'�'61:(li"") fr:-�.;._�r\';;"·�.T_:1 fc-1.'e f.·1�:_� [�.r

gI01·�.8 c�c rvl�lrj8 Sr\llt�rrir')(-'·.
JS (\-, P �}t�;:"�0.cçrr1.0 (1 r·/!;�.2 �le

1 ,

r'�J"(",-,!
...

( r's"" ('t -'C" C'1'�nr: (i�:r;:lf3

.� ..
í-· � ·n·l:�r8

rr: C' 11 i (' f·, '-, .";n i
..
;Óil �:�i.<'" � e

.(

l""';.) t �";1""""/1�f1 '�·-Y."'('Ú";��n

ra aTai"
de "MI

(I

I

I;A2\'GKOK, Tailándia, ,
A notícia de que "Miss

Taílãndizr'", conquístaru ()

título de. "Miss Unlverso
'

1965" 110 concurso interna·:
cional de Miami Bca ch, f

causou verdadeira explo ,

são de alegria popular �H:',�-
ta capital. Todos o' rúcüos
aumentaram 'de ·vaIamo' P

os motoristas de automó
,

veis tocaram. alto (.� clcmo
radamente 8U:1S bUSLllBS

o pai da mõça, que c

chamado familiarmente dt'
"Pook' (gordlnho) é coro;
nel da Força .Aérea to.ílun
.desa .

. O segundo lugar no cnn

curso coube a "Miss lTi;l
lándla", Vírpin Micttinen.
loura. de olhos azuis: o

tercel ro, a. "Míss Estados

Unidos", Ann Dcwn sy: o

quarto, a. "Míss S,clóclu·'.
Ingred Norman c o quinto.
a "}J1is") Holünda·', Anna

Schuit.

Apasra quase chorou () c

emoção ao receber a coroa

de Míss Universo. li; :1 ')1'1··

meíra vez que uma tailan_
desa ganha o cobícaoo titu

10, e fazia muitos ;1110;; que
o pais não env'ava canc"i_
data ao grande ee:1C1.H',<O.

Prêmios

o prêmio compreende,
alem di: r.umercscs prescn
tr-s. T�O va lor ci�. r:�r�a de
[l('�� 111.i1 d(·f}D,r��. um ('01.1.

trato ele df'Z m'I "n!::u';'s

pelo programa cue
: "Mis�

Uni verso deverá
em certmô aías
J.pt2irn. durante
de beleza.

cumprir
no mundo
o 1'-:11'[1.')0

Apasra evn uniu das
mais populares pu rtkl1)<1 '1-
tes do cortume Eslavll
muito nervosa. s<'0"'1(1(1

d'sscrarn sr+s -:, �)i}':',' ":'�. Q�:e
8��j�f,;;'�"!11 ao ccncurso.

o d��seJe. das lJ':lc?;1s.

qq Co ccmecou ft 'i �?h :10!""1
I hors 0f v�;flo elo r,e57C)

fn� f1re:p�:a'"'ll�;·;�o pO:.� mi

�h.r'(:·(: ;-i\' �)('I)S�2_S .. pe1[\ te-·
.

J.'_)\T·,�3.o. �:ln!'O'""I�t' h.(;·--a p

1)1' =P. Ilp��:;lL��·.::);;1 q'�;·r :.1:�

('8.n'llI'S� "f> TV 16·;'.,.., "S

;al) D:.lr:�:ci�;nr,tl:".s do r01.1

et.Ir��l. (111.f! n�8ra'n para
vr r C:ilr'11rl s('r�n a vítor+osa.

r·,"' 1);--j r1n oito �l°ln('n;� �

f'l ii:";l ��(1'd11-:!� fl�r.o1.lv"-'J
",�.:�'�'5 :r'�ivf.l's() fl:Y'. que
�'11 <::'�n:H;('a f'iOi· coroada

pr·:· T{'r'a!ü T"0l1DÍ, "Mlss
ç··.t"C<8,�1, a ms!s bela de
191)4.

dia com a ete.çáo
S 'UN,IVERSO'"

�,
: ,'í·

�\:,�.

de
168.888

�---------------_._- --"-____,...._ .. _.� ..

"
,

. \.

..

ESTOFADOS

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

Síntese
o Tre:; pontilhccs e uma

po��tB mista. situados 1'9..

cstraca Capirl2,:al -- Cb.Hl_
pj ...;, :JtJvc�;. .s[�·\.1C ccns:.. ruídos
p "la P r0fe: tura.'· do p.riYile� �
\t�_! n�un:::ipio at.��al,T·6s de
rE'Cl�l'SOS oriun:1os

I

çlo PLA
M�·G. er:.!o Gai)ine;e- de
PlD. O 2.i"me�lto . c!c'l.csou

-

E 11_

":;:}l'Y.9S à[i:;cla Pf;_;L:Ltlira. '

�.,
0\ Segp.�;_dó ,Sal'gD:J.to
:?1.lcI' S:...i ·E:DfuE ..,0. l'ÔVQ dE'

M[-

f::'7 r:n tl'ad? !?(�Jéne no céu.
Ela que dUl'ànt2:. a \·ida terce-TE ; c ')JT�"'l" lc' �nnp POt �)Ol'�"�':[l

lou um r<.1Gel ,todot�)jn7ill;::)r. Ú1J!T ;:;r" r'. pi: i;. ,r'r'-:·u!, (,�al· (�(:

J'('IS human�s.' com;o (1"3, da �LIJ g.iH'·r)CC) t\:,
'6:

SUJ.H;ào, conlcço'u a. oCl1r:j�r·unl "'g:,- �,�", ("'11

qnc ;-1 dis,lingáe'ué ledos. os hahl;.:n.;'s (:'1 t>

leste Sião�, .
��;, \,

.. ,Só, p'eus 'pode' dar: l..U'l.l;l 'r<.c.�on;';(lq,\:
ju::;La: só Ele pdd� remUllf'1'éT ·(Fihl ��,6j�;:, (,.,
terna S'2l'VlGOS_. l�reBtado� aqld'_· nq ··,'tC1·t·;;: :,-(
E" d

.. ; -;.,_ 'i 1.1\
• -

• \

.' lei. po e t1rar tbüR' a GOl" ,;onx :g��r tôJ,\c; ;'1'

Jógril118S e el1.cl10r lTossa c}lmtl rie E ·�.:".g·r!!. 11---; �

'" j d f"
, ] ,

(,.17:1\'€ . e [:H-nos ·Vn1a .-eil.C.iJé"t.Ct? eomr:e:,,:,

Que. r€comp'2nsa o Pai Eterno' nã0 1-21'1;1. dé;'
do !\qnd8.. crue (\('1' E1é' rneSX:!'ln wl,ha.,,�ldo � ..

jClfêl r'<JL·8 �:0'" ?·�.Iêe clo'DelIs }lprnoJ��o?

.�....-. '. .�' ,�'l
1

� �/
DCl1,':L:lJ. cGnSiCjCril�1u o mais .rápido 'I�c\;;��

,
• r ,

Q.C C21��1 e .pag:'-:(lg2_ii.'O� CtO 111U.l)ClO. a.caba cit De('r(�:·o baixado pelo nQ

Z<1l'p.ll'; Je Loncll'cs·'coni destino :10 Japão (11

..

: '�n',,,dr)l' C"ll'o RruJlo'3 na

.

.' '. .

., " t... _ ]Xtsb, "io Intniol' e Justiça

ScWl pnin?ll'a. yj�lgC111,: �l· SCl'V,'S>i c�a BenLi !iC' d0c.!:tra "nulo;:; r dr ne-

,

)·t I I' I' 1 ')') - , n!.lInn f'1'''i.:o t·{'(](lf) o,· ar!)s
\..t .l'lrtco "\'0 UW i;l ....on'u·,':t), a·�.J ,jc �ctt:m.Ll',j

.

\ r"'('cqr':s-r�tc� {la C7\��(�C(.I.J.O
O llft\.'ic já.. terá rwvC'gado mL1�s (;� ,')�LOOO jO.�',' cht l"� �stadnal ll. :i7J. ,:-'

lha;:;, no curto espàço do dOZt� St�mémas. 5 de flbrjl de 1.�63, que ('ri
ou o município ele· :\:!a1", ri,
r\",.tllLmbrado do ITllln1o:>.Ípio
ele Ta l1gari\", Como S8 f?

corda, o Supremo Tribll!l�ll
Fl'dtra! opinou pela L.l

. cemfit.Jj,ue[onaliclauQ <.la. .if)i

criadora daquela comuna,

7 . .';tt.:�G �do p:;11��:1.. :� 1�au
:;f;;·", d�:s:g'''n�id_. �)D�l.·a 2,r.Il:C"

} !�. "

j),.'.,,·?,·tr :) \"s'· a (to Vnlc'
[10 (!,J..,"I', IH) B'.lv";t'�� .. foi
p ,.r'�j1; �H.:·' i··}.' '"1? r,R.

ti �.;;·:i
,

r,P.11:

pn:l_�lr�, �)cJ·�. n!t"':!U�·ftf50i� f�
..

l�pr0'\i p'n�-(�·o 7:�ryl,rrU1:t"·'1. o

()p:8_·-n.'Jà. p"r:rl� qu'"' rp�,:)ul

!n' nnl ,:1 "_·,:,r:��s�f�fJ.,d8 de qe;1 '.. ___

o P()'t·�i.) ·0 .'� ll?�:)' SlH.-'·BS..30.r

dr Cr1 �o R��,nlOS.p.àt'1. u

�!·�.r..�:c���.:.Dl:"-to (e HIll pe'-'
r1,....r"'J ll'? l'."êl ;]tt.� rl(' " .• r:''l}:z''t

q6�s ..:-;;.
,." , v<•• ,

-

político
clpalidade, C0l11 os reCUr;;JS

fOrnfCidOs,. - pelo D1!�OS, e
4C 90 ·dias

tuaís do presidente (o Ins

tituto de Prevldência do

Est.ado ele S:l�lta Catarrna

re,�;;émderú pelo expedíen ,

L; daquela autarquia o sr.. Nos inlpeci�m;;nto� even

Em ,Viagem, I mais rápi
do cargueirô. do mundD

(B-1\TCS· \
.

J.\. ') moto:ÚlH

o "B::nJech', com nova e ":Jelhor fOl'IrL
nQ casco e l'om motores qUE', desenVO�V(._'ir
::>0 rn(l .j

. ,

-_ ,{ \J. )1} .. tcrn 11n.1.<J v',;JccÍ(;léK1·... oe 2J J:()'

t\ '\lVl'tl.lJ'a",ci('
l)r"l'íJ�' 'l'�'

\

tl�\-''1''''1()

't'm s'· !'viço. CSpeni)l Jo, o:::; �eus eonst I'1J�C;':"
110

qU:' l1cnh;i a fazer �:n:andes CCOr01111d.., d,
c:n S: �-ú "-'

combus'\:ivf 1,

'I ",::.:' .. ,!. :.�". ",:. ·_li"!
l).lU;n_ ieiJ�jo: ' O.·� .1!l',E�q 'd"r;�,

)Ç'fi;,o,póli *tqu�J.& ;W;li1;ii�:
." ,- .. ';,. l-'!'.:� .. -_ .-,.. ·,.,."I<_·�'�'�·�·'; ,:.'.:.

o nt_:ViO.

- administr. tiva
Bernardo Berka. Aquele
Iuncíonárto . exercer.r.even
tualmentc, a direção do.
IPESG por atá do Cheio

do Executivo,

Cedros. Com igual objetI_
vo, celebrar acórdo com h

Hospital da Congrcgaçào
das Irmãs Praricíscanaa úa

Santíssima Trindade,di o

lllunicípio de S_!llete,

Está aberta concorrêncía,

pública para aquisição de
um anrrimóve1 destinado í?

FacuIda�'e de Direito, da
Universidade ele SantJ. Ca·
t:1rina, l� constante do edi�
t�l 11. 1::./55, baIxado pela
R,eitorlíl da use,

edital 20/65.

/'

Conco�Tic1.l. conv,cll·:ÜO do

P$D."D1 Lebon Régis,esco
lheu candi,l D,t.O a Prefe\1,é)

daqu0'1a cidade o vereanor

Cesário da:·Silva Lima, que

conseguiu a u);anil11idaàe
dos v0tOS. dc!' conv811cio

naifi, (') s�, C'c'<;{\!'io . mil:1;u
(lá- b8.sLante !.rmpo na� fi
leirns do Partido CoeiaJ Do

mocr:itico,

Habitantes dos 111unicípios
de Ai''lmnguá (distrito de

HEv:cllio Luz), Sombr�o

·GuabirUpa, lmarui e Bac'_
ríL· \!elna, cl1r.arl1inharam

experHel1tes ao IRASC, soU,

coitando a pc.sse écfiniti;'t\

,de i;E'nas qUE; OCU1Xlll1 C111

carater precárIo. O setor

e:spéd.f�co do Instituto r1C

Hf'fonna Agrária concedeu,
o pm4?o dê 30 dias,l [1,1':1 que
outros interessados se pro

T:junciem,l1os tênnos· do

Foi declarado de utilida
ele púl:)lica,através de leI·

.!nun.icipal.. o ,Clube .NaÚ.
tico Franc::;co. Mal'Ul1el;
li. Outra lei l:;:"ncionada
p�10 . PrEfeito d8' Florianó_
polis faz denoml:>:lU r "Sena

dor Alberto Pasqualine'
rua localizada :1Ul11 dos

loteamento� do Est.reito.

---;-
.... ,-�.- ..---.- --�-----.-

Sociais
NOIVADO

F'[! ra a í.nsta,lação e run

eiona r,�úto de
..

um pô.st-J
(c· )"!.t�!�idc. a ·f.>cl'.l'"e;.tar.tn (�.e.
1G;:,1,arlD CGij_lper;(-nlC
{;OliVênlo com o

..

('o,u ·1,.'Tande saf,isfaciio· notl.civ.lllCS fi ("mtra.tcl de
casa.l11l!llto do �o�so ·pl·ez�iido coml:"mllf)Yl1 (I{' trahalho
sr. :I,uiz Carlos, nUm. da, VjÚ"l1. c1nt� r";tl-;�! 111'111'1>, ('om

a g�uf.il e p'l'lmd:�(!a S.rhl", J!:ned.ína· }'lar;;� Uantn.,,;, dile
j�l. ·fll."l): .11>i !o\�'. J'�lU'j"l) l)Utl'l':'; c dtl �ua. c'xma, eSl)osa dll;
Ruth Nascimento niltn�a.s; clementos sobe;jamcníe co-

.. n.ht:c!_d€!8 ctUJ o� possos. meios. s.ociais..
1\ü1 faÀ'��t."U10S o r('g�isti��� ·}cvanl·os· FU.\�' !O"l··�"t'.!S '_",IiOi�HJ"-i

assim como aos .seus fa;milia·.l'es üs nm,sos (.;1'qS1\1O'S·
lH'üu�ntos;

.

vot()� .

qe 1�1,�1" f!,'!tul'o. J�P 'tâi,·(dé,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o PROGR41-fA t RADAn.
na Sociedade:), que uJJresen·
to na Rádio. Guaruja todos.

.

os domingos, ,vai mudar
de' horário no próximo. Se
rã. transmítído das i2;30
hs, às 12.55 hs. Áqueia enr.s
sora recebeu oficio, da JuS
tíça Eleitoral, solicitando
horário para a programe
ção eleltoral, 'O Diretor Ar-,
tistico sr. Acy Cabt'aI Teive.

Em Blum@n'3.u na "Casa
Peiter" no 2.0 andar - a

Galeria de A�te Jovem Blu
memmanse, está sendo mui
to visltada por . imímeras
pessoas. E' bem .- possível
que amanhã éstarei .naque-
1'9. mdaáe.

\

CHEGOU ontem. na "Ilha
cap" a Senhora Martha He
lena 1'6rres Adler, f[lha do
Sr. e Sra. Almirante Dantas
Torres (Niçe) '. q1.1€ estive
ram p�rticipando da corui

tÍ\� Presidencial, na-- I imiu
guração da "RodOvia do. Ca
fé", a oitenta' quilômetros
de Ponta Gr�s�ó, nq par.:t

I.mi.
"

'

'MISS Tai1andíá, f0i elei
ta M(�'s Universo de 1965
Miss l;ilândía, Miss "tales",
Miss Suécia e Miss. Holan
da, as classi.ficadas. A. nos
sa reprt_lsentante' ficou fóra

.

'das (inco fin;:.listlif;l.
O &R. e SRA: Luiz Fet-

nando Mach�dô;. fo-ram. à
São Paulo. Ele; anivers8.il'iou
domingo..,

' .

� ...... "ol.�I'(�_, " �'-:
,
••."l;" '" ".'

.
• �.: ':'1!'4,.�-

• __

;\- -

.>1 � '",-.Ir �

I) ELEGANTE' casal De-,
putado Alvaro Clj.'tão CLour
cj.�s); .;, seus'· dois fill;los' OI;l;:-
tem almoçavam no .Q\,leiên.-
ela P"<tlace.··

..,.

•• °r:
......:L.

o DEPUTADO �ririp�co:
de Chapa do candidato Ivo
de Grapa do cândidato Ivo
-8ilvejra - C!,!neJidatOs· &
Vica e a Governador da
S. Géi.tarina. Aguard>.Í-se '?
nom:3 do Vice, qtÍé foi'11làrá
a cha.paj· com'AntoÍliP êàr- '

los Konder Reis.

Cir::ulando na
-

"Ilhacap"
o Jnmalista Paulo Roberfu
dos Santos, da Inter-Pross

Sl)rv!ce, na Guanabara..

LUIZ CA�OS Bruno,
funcionário: dESbe' Ma�uti
no, noivou com

.

a ·Srta

ENEDlNfl. DANTAS, na

tarde de domingo.

ENCONTRA_SE na "Ilha-

·cap", a Seuhora Helena
Mllli� t, que pertence a

Dlretoria nas Bandeirantes
de São Paulo. Esta. hospe
,claCta na res.ldê.llc.a (Ív Sr.

.

e Sra. Comau_allte Hehor
Pleisan Flll10 (lzaúara),
na vapitâma dos Panos.

NO meu progr-ama' so

cial da Rádio Guarujá, pa
trO'.;in:ado por Machado' &:

Cia, foram entrevistados

compn:entes do Teatro Jl:.
mador de' Araranguá,_ que
no rr.ebmo dia.,\ no Teatro
Alvf;,l'O de Carvalho" apre
sentaJ'é:!m com sucesso '3.

peç�ll "Alto i da Compadeci
da"..

"RADAR BRUSQUE"
"MaLU"

EM

o casal Alberto-Ilionir-A
lencastro e sua filha Lucia..

na, rl?cepcionaram convida

dos, quando de sua festa _de .

15 an0S, dia 20 pp., em sua

residência à rua Rodrigues
Alves, 25a.

Quar,e tôda a juventude
brU"ique1l8e esteve pres.ente

. -l:,c9J.t� 'iJ;'frento, �ornando
jJu" 0,��tíi��1l-sádb dei Lu·

� ..._. '{ .

... ,

Lj\/' 1\ (V' fiARTt.H �O lVI_tA .. ,

, i' - .�

�..
'

-.

menfadas reuniões dos

tímus tempos,
LU�l(ma, que trajava vês

tido confeccíonado. em ré,h
da francesa rosa claro" ga
nhou de presenta di seus
pais uma bonita:' pulseira
de r.érC'las. entre as inúme
ras presenças, anotamos as

srtas: Arlete :a�il, Tfuú�
Schaefer, Ingrit Be�tIi2;
Starck, Môniça Elizabeth
Niemayer,

.

.suzana Burgér:,
Ilian'l .Corrêa, Vilma e ;V&.
nete I'erei'ra, Mariel SaIo,.,

.

m;:'), Alice Tummei e,' SB:f�
ra Silva.

• _"t.

/.

POIS ..,lvelI:nente em agôsto
o 1.0 Festival dI1 Músiéa
Po�tJlar catarinense· em
Brusque. Nara Leão, Milti-'
nho e Roberto MenescaI
aão rresenças quase certaS.

P:;,omete muito o baile de

gala da Sociectade Espórti
va nandeiraÍ:.te. Este b�.dle
oficial éom a apresentação
de debutantes catarinenses,

mo "patronesse-"..

•
•
•
•
•
,
•
•
j
•
•
,
•
•
,.
I
•
•
I
,
•

:.9...:._ ••

i;t:!.""",�.�

será animada por Erinho e

seu Conjunto de IÚtinos.

14 l'l:�eninaS'moças estã-
·

rão Jazendo seu "debttt" nu
ma lloit� que terá '1. elegan-' ,

te sra. Norma Schaefer co-

Estarão debutando: Eli
zabeth Cavalca, Elza Maria
J::>'Wi:"l';. Ilka Odebrecnt Iso-

. .

de 5iewert - ambas de
RlO (iú Sul, m!];na Corrêa,
Jussâm Maluche, Ligia
Schaeft-r, Maria da Graça
PazZI.:'II, Maria Cristina' I

Sctl�ejer, Rita Maria Ar

cher, Safira Silva, Salomé
Archer,' Sueli Walendówsky.

·

e Verônil",8, Maluche.

EHar,a do· �maral Perei'"
ra C!iitará representando a

soctedude de Itajaí,' e M!Ir
riá cio· Carmo Ramos Kie

gel' represenhrá o Clube
;Atlêtir.o Car10's Renaux .

memorará 2 ;. niv.er$ári\J
Fund'a(ão ..·Setor de (riciuma deseja in ..

� r:. ,. � ,

tercâmbio com outros setores cetannenses

. A f"'tjdride foi fundada
em ,29 de julho de 1943, em
hec�.e, ·.l:'ernambuco, e hoje
mantém um,a rede qe cor_
ea de 900 e 'ucandário$ em

torto (1'�rasil., sendo tt:.dos
gratuitos.

r·

....._---

,
•
•
••
•
�
•

PLANTE
TODOS as .ANOS

,.

o MILHO QUE
:,rALE UM MILHÃO!

Produzido em seis Estados

por SE�:NTES AGROCE_
RES S. A.�·

Santa' Cruz das Palmelr�s

E' uma entidade civ:il rur.cícna o a;:-;ásio ':;:r,,� u
sem fins Iucrattvos, e sua mens; 29 de julho, perte,
sede nac�oi.al· está ·.localiza cento a mesma ent.dade,
d.a no: Rio de Janflró, rua

-

cujo endereço para corres

�ilv;o �omero, ,25, 'santa !>c'ldêneia é Oalxa, 'rostal
'l'[!,t'€sa;

- Esta(do da G�a::a.'- _ 81, orlciuma.
·t;:J.ra . t rIstindo a 'Secçiio Os traba.nos têm sido
!'sta::ual ;r�· ·'Sa �.â ca:'a.:_:l_ ínte-isos realiza "cs pe.o
a, em J.ílpr_à::;ópoL_,,· e em :..J ter L. cal de Crie.uma,

CriciumaCapital de. carvão cornprsto de uma Diretoria
runc'or.a o Setor

....

Local da" eleita pela direção de esta
CNEG, a exemplo das. cída' cel.címer to, além de con_
�es ond; ex.ste .úm cstace tal' com a partíc.pação co

lecímento da;' entidade grêmío estudaut.I, co 'se-

Na C�ltfÍl: de. c�ivão; '. lho pe agógíco e Asscc!a_
� -

";�L.3; rn. .e,.taLdiüe CO;lI,g S,;.
-- nu ci ('."10 ..

i.
':" ."'\pa

çào ue Pais e Mes;;tEs de'
r

_L"- ,," v._�_l.m.a, ....ue i,;Olil

educandár.o co. eg�s.a. •

os. ccn.atos consta.aes,
Sol�citado (!. du1-" !.riiormA· -, �Ü�;OHS éÃpel'�ãpc_as scrao

;êt.i!> sovre a ação do SEtor' àtlQ.uirldas; e se criara ""

Local de Cl'iciullia
.

d PrBSl alem .de uma 'U:Jf,a e 'n:C03

dente, Dr. Benedito Nrurci
S:: da Rocha, mostrou- se in

,

tr..;

. Cl�ClUMA - A exem

t" pio
,.

dt entras ,.e1dades do
....

• B�$Ü. ondé runcíonam '�e.•
.' 'Jt;Ot'el!,:dt\."éntLade, em Cri
; ':. ' •. dÚnna' serão reiÚza��s CO�

.�,
1-

•.), memorações .. ,'pel� ã,p,ass'ad_'�. d gem de 22 ani'vl;r� ,rlo e
IJI furidação eia.'_' \� _i' ....."Ú�
d NAC.:..ONAL· 'DÊ' EDU:"'AN

. '
- \,

DARIOS GRATUlrOS. -

CNEO - 'qu� .'l?e. sucederá
no próximo d.a; 29 de ju
lho.

câmb.o com os setores lo� .

'"_.:. _··,_C c c., '- -"._';

..a.s Lo uutias cíuac.es ca- '", LNi:b .

tarírienses a exerno.o úe Oc..eg.s.a é, po.s tono
ue vem s.ndc feito (ínlcí .. .....:." q., , ai.r .toda _ J. Llo

.�o��a ue el..u�aç .... o a . ..:.·a es, o e te a .. o) em· sa.its,
Catarina.
Acha o Presi:'ente do Sõ

.I. que felizmente es.a ternán',
.
do ncs últírnçs a•.os um .Oln

pulso -impres.s�onallte.

,.

JI
•
,
•
,.'
•
•••
.,

.Outl'a �esta de
. ,i'5 ·à.n'9�'. _�

que <:(nnteceu em- Brusque•..
f�i �. à� Heloisa. "H�léD.à�·
PolH, .dia 21 pp.; nos saÍóes
do qube Esportivo Pay�
dú. Heloisa Heiima ganb,ou
de ::-.:::us pais, Ô sr. e sra.
:Ar::naudo PolI i, um mor:rlto
anel lIe. brilhante. ';.

. Entre· as amizades qUilo
foram cumprimentar a' :ani-

: . vel-saname, . éncontrahWs:
.

Juss8.l'a Maluche, Ri�'l;' Ma- , .'
ria I.rcher, Rosarita �arg�

,

•.
M;O.�r.z� �erõIÚ.ca . P4�i��h�,' ".., Mana qa Graça ,·p�zzfi+i, Sa
rita Diegoli e' Matia 'Ra-,- •
quel d(Js Sll:lltos. .',

•
-

.
O ;'Impático casal Jacke;'_ •

-Ma.ri�i Helena �; Brosser "

çom viagem marcada' para .•
1'a OS Estados dà' Gí1ahaba� •.

·
m, }ii3 Minas;' daJ Bàl}ia, dé
Goi-ás, também .'!visitand� 'á; •
capitài' :feder�l, .13tas1Íia:: ... '.

••-- --�_._ ...

"

Cina,; ...Ronda:
Sápruio ",. ".�".,__�.

4-_
::'�.�y" <ii � .....� e'�.

,; ",,�·,�-·�.,.ta ,. ..
III ZANGA, ZUMBA ·;"�·�C

..t1ti_ca" x:a ' d�j ".tt.(;j�o ,
. (onv.ente "

.

,

.. d�9 l)oniici�anós) ;., i.��t '.: •.
. .' ..

..

I
Car1cs Dié�ues elementoa:a, o Elnlaée" m!';t.trin;loru"al, _ jpV6!ll do nôvo cinema e

.
'. ',da

.
sr�,::t. Hele.na Menila' :BaT-· <, ... • ..

.'
. .�;:; i..·�l·· .' ......:.: : M'....; f· Q,u.e -Jez. sua 'estr:la com o

. re,'1-" ..... va com o· lU, a1'-< .. ,.. .

••• '1
•. ' •••• ', .'

.•
"', .•, ..../.\ curta .m�t'ragfm "Es�ola de

,

.

, ,C�:l,I.L.Ce�'il;r. .Ra�o�'��rie��f� < ,. , ���.b!{AI:�r�,a de viver' _
.

:. }relep� ,é filha �«(.: ç� ,.,.:.. e��s,ód!4�9�. ,�i,�I,11� ·o".Ci�C�,.

dr; M�sil <!Ia; �ru.'lIlil:: �·!.::l ;e�es :�ve!a,' �pl'�s.eI'l"a .

na. &rreto· .silva.···e;··.Maf�. . -�, ao�ra .,?ap�a.. _
Zmpb!!-.

CO�C..�RRENCIA 'PpB�ICA. N.o 11/65
lio LI;'�'ar' é'- f�ilo 'dq' �s4i" ',' Se no. e.urt� �efra$�m '�.eu .

/ '

..

r,__
.

__ .._,' O:us·ta·vo'. Al'da mL,."",,,' II,.' no.s m,0str� 4e" u..til gra"".,(ie .;"... , ,

� õ ,I.t:,,� .. ' Torno públiéo. pari!. cçmhecimmtt: dos inLress-::dos,
de. Ct'fv�mO Ram'ÓS krte: .,. c:ine�sJa c�_m' pr,Q:ness.ª� pa q'ue se achá. p'.ublicadQ-. no:·'D.iário OfIcial do Estado, e::iíção. . .. .-

'. ra' 'o f;ut'qr-o , em ...Zs:'-gager '
. .

':de 2'0 de jUIÍJ.O:dEl 1965, (\) �ctital·n.o 15/65, relativo a aquis!-.

.

- "
�. .

.

• Zlu�ba �o; ':áma-, dec�pção ção 'c;le mat�1'í� ch'Úrgieo, de
.

co.nstrn:.;ão e mó-"eis destina-. 'total. .

� ". .

,

.

.,

•. � .. '. �. ';i�'·. ..'
.. "pràtlcainen:tel\' hão l:lá 'i1a

' dos 'à Faculçlade, de .Mediciria d� Unt",rsid;;de de San;a Ca
.. 00m mUl�Os., pl!e�o�> pa�.. ' •.. da" qUê se aproveite nêste' tarma:
ra os \ primeiros colocado$, filme.) Outrossim, esclareço que a'· alJ�rtura da concorrência
foi 'realizado domingo,' ... a • Há b t d es.tá aprazada para às '15,01} hoI"3.s do dia 6 de agôsto de. um a uso remen o
tras-ticional G�ana deste

• no uso :'os refletores, fazen 1965 ..
ano levou o nome de "Na-

_ly '�elél" _ esforça$. t�.. • do cem que ce1:'aS filina�as
à noite parecem de dia' e

ta de nossa terra. • numa caba'la a' ilurftina_
.

• nação de um palecete. A-

•
lém disso hav'a uniS: gr..an
de dispariqade na ilumina

• ção pois no mesmo local

• cenas claras. e ao mesmo

tempo escuras.

• Diálogo infantil, fra�o.

• [pareda que os' pe1\sóna

•
g�Íls estavam recitand2._ po
esias de ninar.

• A meta �.e final do filme

parecia um autentico ..

• bang_bang" allluicano- em
que no final o mocinho
'T��ce é fica com a. sua a

màda
D!eg1lles podIa ter realf

zadó um bom 'filme, mas

parece que Q "esejo de' a_ .

gradar '0 lado comercial foi
ma iS .forte.
Não foi verdadeiro, não

toi real; este foi seu êrro.
Para nós que acred'ta

m'os no ctnema novo foi
uma verdadeira decepção
mas não é motivo para des

c't'en'ça pois temos 'pro�as
disto.
Apesar de tudo Diegtles

é um diretor e alndá m1;lC
to 'Jovem com capaci�ade
para real'za�ões de vulto;
Sinto I'ão pO"e1' dar pon'

tos �osit!vos ao filme po's
realmente não os têm, e

nossa tarefa' é dizer a ver·

dade assim como ela é. Nu
ma a.",áUse inais detalha"'a
'eflcontrax1amos muito mais

f�,1has -mas 'Pão é 'Posso in
terêsse· no m(m';�n.to ct.ltnen

tá-las.

Sêdão', , (.0' DF: --Fi(has
de Inlcricão

1
._--- - - -- .._�----- - -_ .. -,--_._.

FIRMA: DE A_MBllO NAC�ONfl
•

Necess�ta de Elem'2ntos Para Exercer
-_

.'

,Largo de CheHa de�VenLas .

EXIGIMOS:

Instrução Ginasial ou equivall?::te
Idade: 22 à 35 anos. .)

Bôa Apresentação e DesE(mbaraço
Algumas. �oç.ões. sobre vendas.
Oferece: Cr$. _c_ 100.000 mais cI>r.Clissões e premias so

bre produçª-o.
Otimo ambiente de· trabalho
Os interessados deverão diriglN,e ao LUX HOTEL,

somente pela manhã ao sr� Ribas, fotos e documento,>.
.
-

27-J7. ,

, '

�"�".� �t..�,:.

M�.n:�'iériQ�:da Educação e CuHura
,�

, Uni,ve'
:�l>: �::�[n�a Cai�r:na

" .,..... .

J��:R E '11' O 'R I A
. _',:SEC�.É,�A��dt�� GER� _l

..:.'
..Dl��ISr:":Õ

,.

DO 'Me �. EdAL
li .'

.

�',�-�
"

�%!' _ ,iE6ii'ÂL N.o J�/65
. '1

.

.
Josoé FortItamP

DiVIsão' do Material, 21-7-6:'
Diretor da, DIvisão' do Mat:;r�al

29·'·65

São. :ado: M,useu d'ê Ar
te Con� émporâ'" f� . d� USP

Pavi:hão, da Bieral,' Ib:ra_.
pu::ra; Gale�ia 8s'o' Lu:s, BAIH1,O�Rua Si'lc Lu's, 1;',�; "Óa"ler;a '

..

'

!:l-'. RT A'

tO"'iO·'�"l·"'.'::
,i' ;.-�'("II"""I',i82� n��l�o c!oa�?F!) .:•.t�},: '<�i��� ��:�)ttl,'

r�s de S?, Rua "Be:nt d� ".
.

5 8 h.

d d 483
.

. as e s.A:n .ra ,e,.
.

. _
. Ch ri, H"' .

. ' . a., o ::S.on

A Coo,denação do 20.
BATALHA0 DE ARTE MO
DERNA DO DISTRITO FE

DERAL. que se inaugura
Em Brasíl:a a lo. de setem

bro, comunica aos art:st-as
que suas Fichas de Inscri_
ç§.o pL dem s�r ellCO .. L.a

das no'S seguintes Ioeais:

}l.io de Janeiro: Secreta:_
ria de Cursos do' �",vseu de
1I.rti_ Mo erria, Atêrro da
G!:'J:ia ;.' Esccla Nacio_. aI de
BElas Artes, Rua Araújo
Pôrto Alegre; Galeria Villa

llica, Rua Barata Ribe:ro
467 C; PeUte Galeria Pra_
ça General Osório, 53.

B 10 Hor:zo' te: Asso(!ia_
';ÜJ '\1' ('ra �e :\:r:"$tas
PI' st ces, Co '-u �o ArJãl1,'
gelo 1Ca'2tto Gua: ara"
AVitic'.a Fra':c:sco Sá, 30

CurIt'ba' Departa:!mnto
q,e C<trra, Rua Cruz Ma_
chac!o, 66.

....

.

Pàr'o Aleg:e: .Museu de
Arte do Ric Gra'1' e (l0 Sul

Praça Marechal Deodoro

Sal'.ra"'cr: Gal'r'a Co"vl
vivm, BUR Se!' ador Cesta
Pinto, 114.

Outras inforr(\açõ,s po
dem st'.r obtidas com a Co

crde�açãQ do 20. Salã,)
C�:üxa Póstal 301· Bras!lia
Dl'''

ca CAMFA-';HA D� E...JU-
CANDAIUOS GRATú .. TC)S

LthC:,Vji-\.)
-Ct.:NTU,U

CINE SAO .JOSÉ
às 3 e 8 hs.

Frank K. atra

pean Martin
. Anita Erbz rg em

4 HERóIS NO TEXAS
Tecnicolor

Cer.sura: até 5 an08

CINE RITZ
M J e 8 hs.

Da ·.'a A�dre,,-s
Susan Hayward

PA..XAO �ELVAGEM
,

Tecnicolor
Censura até 10 anos.

CINE Roxy
�.,; �'% c 8 hs.

Jack Seri.:as
Rossa::a Podesta em

HELK'l'A DE, TROYA

Ci�emal:)::lope
Tec:- ico!or

Cer sum: a tê lC ar_os

.

,:--

.7:arcet Le;gh
Cf";Or �v\fiJles; ,\

,

-� '-ta em '_--
, �

iA 11/1:.',1,;8.'\ T A M.'\.L
Oe: S. ra at'é B a:'· ás.

CJN.E U.\lPEI;. (�,
iii' 8 :!s �-

A cr:a�ão mi,. ma. de

ALF�::"'D lIiTCHOO!l:':
CS ?fs.::_;AR:::'lS

. Tec" i c, ler.
·Ce sura. a' é 18 a· ali

� S.AÚ JUSÍ'.,
UNE IL\.J,'\

às 8 hs·.
O Ma'cr espetáculo . no

gêrero
O UNI'ilER.SO A .N J::TE

Tec-'cclcr
Ce" sua até 18 a�'os

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

fM PRODU10 DA
,

(IA'. WfTZEL

_ fi 'verm!?!ha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NUMERes E FATOS

ECONOl'iI:'C;C'::: D:\ RFA.

PrG'.:'eSS'lh' �J" ::rrel.'marm
lV.t· 1Q:y)l':;;im

,MI<lDI- .

os .. - De :P,"'3 à. :9(3,1 o nú
. Incro c"8..S ....serl;.. s :8' 2Tlge_
nhar.a q ;::

�
ram : e'1ge

rho:ros ,7'. _"cs' s, Alerna

.(,?-, ,.}"2·" v""" (,: t�'_ll t('f'�;
isto é L-',: t

•

'"' �L 109. ,Exis'
t�l�. a' 'r ... 1.'0 "'J::::ola� de

ú18;-dc :;lcc "-r�: ri 3--0 de

196':) com í ,.

3 1 ",) o cus

to de v�..:Ia r "'1>"\ --··..,��:cu d2 de
zeml::ni de 1"6� ,. d37:[:·nbro
,de 1!)64, ·"1 p ;'l1umha, na

ba::'e de co'.. j: C3J\tu, a

tbgindo na,:"u'31B m�3 o ín
dics de lC'�A, Gflq'18_Y),�'o aI
caT'cava em :';33. !04,,5.
AJUDA AOS ?A::SES EU

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

nuíu em sete 1"0, ano 'de

1;.963, �omari.:'o um 'total de
,3 61A hospitais Aumentou
eritreta:-to .o r úmero .ríe
leitos hospítalar ss em, ..

10.753, alcançar. do o total
de 615.605 leitos hospitala_

, res. Para cada dez . mil ha

bitantes, a Alemanha dis

põe de 106 leite s. Em 1963,
7,7 milhões de pessoas fo
raro 'tratadas e-m hospítaís
pcrrazendo 205.7

.

milhões
de dias de trá' amento De

mil pessoas, 13/ fozam tra
tadas em hosp! .ats. A du_

. ração media de um trata
menta de uma "cença agu
da foi. de 22 dias,

, .

LUFTHANSA - Aúmep_
tau a, treguszía da Lufthan,
sa, em 19M, na proporção
de 12,1 por-cel":o. Mais de

2 5 "milhões 'ele, viajantes
tomaram os aví "es da ;Luf_
thansa nêsse a lO. Os, 42
aviões de Lufthansa reali
zaram 52.9üO vros em' ca.

dê 130.COe hora:; de ·yôo. 51

cidades' e&t-ão sendo ,servi
das regularmente' peta, Luf
thansa.

Er-tré as com)anhia,s ae,.;.
reas, flue serVem a rota do

ROPEU2' EM' DEJSENVOl�,.,. de 4.3%. Portugal 4,6% em
'

VIMENTO. _ A OECD Or, vez' de 1,8%, a ESP!J.nha
ganízação pe ta Coe perac 'lo ' 4% em vez de 18%,. a Tur

dt'

Eco;' ôm.ca i _) ��nn'()l .I -

J1l�}1to do M:l[1'_;,:) Ocidental
está 'calculatoo ::j,U>3 só .'1

Itália E Tu _ quia precisam
de mais de cinco' milhões
t'.e lugares f scolares, en_
r"':l����to ra Fspa+ha o mes

m.i núm-iro � de 25 mi

lhões, na Iugos.ávla, 1,5 mi
:,110 s.

Cc-ta-:.:lo air ca as neces

é,':''il.'1es (a Gr')c'a e de Por

tucal, o'''''ún-�ro :�3 lugares g <sta se em "espesas �oci_
a sere_m or6aniza' os at� 'as na Alemanha 16,1% na

'197i)atilgirir.a mas de 45 Austrta 14%, na França
mtlhões. O Conselho da. .. 13,9%' IJa Itália 12,7%, na

OECD -aprovou o plano, Suécia Í2,4%, na Grã_Bre
ma "os" r;;, r "1 1 a',� esco

'

Que se chama: "Plano Regi "tar ha 11%, na Suíça' 7 7%
las ':11';:'.r'o S íe E'-g"!1h'L_ onal do 'Mer'iterrâneo", e nos E"taoos Unidos 6,4%
r:a �)i.l às nv,�:','qdadf:s ,que prevê os div��soª paí- e no Jap9C! 5,2%.
téc--ic\l.s). j·iO· 8"'() es�cl:n "es allm3�1tarém 'as suas 6),3.000 HABITAÇÕES TER
d2 1962. 6't f0"\H�1 eO'ltarl0s c'Espêsas para ss' sIstemas ��INADA8 _ Em 1964 a

52 472 c.:t'ldc"::1tes,_ 'entre' éscQl::u:s por três e até corstrucão "a eása própria
êles... 637 r" h as as, eseo por quatro Vê21RS. Os. países e an,ar-taqlento próprio a

las de e�g_-' "'r'a F(f�m • a.;tamente jndu�t�i-alizados tin.g!u na R.epública Fede_
r�g·.stra:'c,; 1.<') 'I)

. 's;'udall:_ da OECD glJ :1;�Il!-'. para, o
. mI, inclúsive Berlin Ocidsn

tfS _esi;rar::-�ir�s. :Cos pstu- seu sistema escQlar m/m, t.al.' 623.00:0 unidades. Até
dantes al� 'lã s ir.sr:rit.os quatro _por cent.o do produ asara o: recorde foi manti
ded:ea1'am _se ao e"tudo de "to socíaI. bruto. .:..O pla'],) do ue' ano de 1960 reco.rde·
corstn1jào

.

0'- ;l",áq:.,illas, citado prevê <lu'e a Grécta êste superado em )964 por
m8,-'S �e 1" Tl c -"e haria fuf:urarhe:::te, em: �e 2,1 ga,s 4,D.tno.D ;uni(lades. Em pro
civil ma,'s .{n ""(1. ";?t,ro_

,.

:tará 32% de prod'..r,to- so:'i_ porçao aos habitan.tes, is_
tfeic� rr�" (b '," CHú e

.

t.l bt'U�' pa"a fii�s Escola- s,·'· signWca que para cada
ttc--'ca tEy'l 1 q". rs por ti:ês e até por ,qna 1. 000: habitantes foram
CcTST; I '1"�

--

-),\ -- To trG vêzes Cs países ,alta c0"t3truídas, ,<'m 1964, 10,6
me::1te hidustr:aliza1os' da D,OVáS habitaçõese. O total
OECD gastam para o 'seu ,gasto para' a constru 7ão
s:stema esco'ar n1._m quà- d,' casas 'em 1964 foi de
tro porcento Co produto '2,1,500. milhões de marc9s..
facial' bruto. O pla'1d-

I

cita
do prevê, que' a Grécia, fu- .'

11,6' MILHÕES DE AUTO

turamente, em v�z de 2,1 MOVEIS - O aum"nto do

gastará 3,2% do , oroduto número de automóveis

social ,bruto par!!. fins esco
. Alemanha, em 1964 ,

lares, a Itália 7% em vez de 790.000 unidades, o

corrE;spoIlde a 7,3%

J'trn de �1uih�s Soaras'"
_,

J
� de T€atro tm-]doti.

Hoje à ro·t�, o TEATRO
AJVLADOR DO . ...;�::8 estaI"á

apr-€S9:etal1C'0 a d<ll'iCiosa
comédia de Art r Azevedo,

SOPRAS" 'n� ., c"j-",,�o de
Odíl�i:\' Ca i:": r:f o [,1': 19a e'

cem o s:g'G.- �e e1'31.100:

FERNAIJ::O P=::?E�RA,
encarnará A"�_ -'sto dE Al_
meida" o Cipc"a ,rue. vai

perd enc10 f
-

e",::osas e ga
nlia'1 do, CClZ' ··a morte de
cada uma, $.o;_;:'a ...

ÉDIO NU-T",,;::' ;)"j}
ZA. - i"te·::,r��ará

sóu_
Gui-

�ugUS�o, avs-�
... .I·8-

zoito aro:; "":n

pela ii;Ul })'.1 f o :,"tor"'ar,
ercontra a··... .i ., f"u:o de

ant�ga ave"tu '8, a·210rosa.

FERNANT)·O :_UIZ AN-

DRADE, _ O "'o7ari!ssimo
Cowelhe'ro (}redes, que a

todos interr:cm)� e corrige,

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

pois não admite o mais le_
ve 'êrro de portúguês, mes

mo nas conver�a8' infor
mais e caseiras.

NEY LUIZ, _ fará '.'Seu"

Br:to'i' caro�ice,
ein pes_

soa. . e a, to::'os diverte
com ,às' tiapalha�s,s:

SHIRLEY G. ROCHA,
Da. Maria· Jcsé, a sogra
pnt:uguêsa e l'ahugenta"

- cuja linguagem impecável
é altamente apr,eciada pelo
Conselheiro- Guedel'.

ENAIDE AROOVERDE,

de_

- Da. Felíc'a a sogra ro

mântica. Rrserva um�
gr:a;�de ,surp,ê;;a para odes
fêcho da peça.

q'.lia· 4,7% 'em' VéZ .de 3,7%
e a Iugoslávia 5,2% em vez

de 3,8%.
SEGURA1<.JÇA SOCIAL

NA ALEMANHA _ Atual_
mente a Alemanha está" o�
e lpando o primeiro lugar
e:n gastos sociais, que ga_
-;:[trtem o máximo de segu
rar ça em matéria de assís
t'�cia. Ttma+do por base

o valor do produto socal,

,comparação com o ano an

terioÍ'. EnquaJ;lto as moto-
,

cicletas diminuiram em

2:3% alcançando em fins
de 1964, 804.000 unidades,
'os carros de passeio au_
mentaram em 12%, soman

.

do 8;3 milhÕeS de unidades
enquanto o resto, até 11,6
:mllhões.

Distribue-se entre camI_
nhões, tratores e it:o·mbis.

Mf.IS LETTOS HOSPITA
LARES - Segundo cálcu_
los estatisticos 'do Serviço
Federal de Estatístiéa, o

número de hospitais dimi-

Atlântico-Norte, a Lufthan

·sa está agora em quinto lu

gar. No AtlânticoSul, a Luf

thahsa conseguíu; aprovei;
. tamento dos seus avroes

em 90 a 95 por-cento.

FUNDAÇAO VOLKSwA_ ----------
GEN - A qura+orta da

Fundação VolI�swagen de
feriu um total de

'

78 proje
tos regionais e supra reg;'o
"'.a's,

.

beneficiando as cíên
cías espírítuaís, a .medící

,

ra, as cíêncías técnicas e

'" aturais em geral com 45
milhões de marcos. '30 mi-
lhões de marcos 'destinam
'se a um ;prOgramá, chám�
do "habitações Para cíen
ti�tas" .. U�a pesquísa rias
universidades e, escolas su:_
p,erio!1{s . da Alemnaha re

súlt.ou pa conclusão de que
e:.rat.amenté

.

os j'av:ens cien
t,ista,s lutam 'enormemente
com o problema: :da habita
ção, o que m'ijitas. 'yêzes é
motivo de sua deslocaçã;õ .

para outras .cidades oupaI':'
sés. 40 mil mar_cr,., são .cól�
ca�os' a disposição de u�
p.rograma, que visa' o inter
cà.mbio d� ci�nttstas soá
àis com .!t .A::mérica L?-ti'1à.

na

foi

,que
em

,

Conheça
C

A transmissão de corihee(
mentes científicos é o in,,:,,
centívo para novas pesquí
sas sobre -problemas soctaís

nos países da América La

tina

AlUGA-SE'
,ALUGA_SE uma casa ,a

'

'rua Padre Shraeder n. 65

Agronômica (Chap'ecó):',
'Tratarr com na.' Herodi
na, 'Dlretnria da ':Receita
(Tesouro do E&tado)" '

�

}.
,..;j -{ -;

.

VENDE�SE
Uma pequena LOJA- no

centro e; uma casa' de' MA

DEi.RA.
Tratar 'à-, ros Consélhe.Íl'o

Mafra� 91.
", ,

l'
Ios último's lançamentos

.',J DY

A ROUPA ESPORTIVA MAiS FAMOSA DO MUNDO

NO SEU REVE!\IDEDOR EXCLUSIVO

para o dia ·16 de agôsto do corrente aJ10 a eleição pa
ra a constituição do Diretório' Céntral de Estudantes da

Universidade de Santa Catarina ('·bservadas às s(lgVintes
normas:

1� - 'O Diretório Central dos Estudantes sez:á;, cOns

tituído Pór um Ptesidente e urn r�presentarite" de' �da
Unidade integrlIDte, inclusive da: F�ldadê agr�a;'
,

2'l - Na mesma oportupidade será_ eleito o répresen
tante 'dos Estudantes junto ao Cons�nlo Universitário ®
acÔTdo com o § 3 da Letra b do art. 98 cio E§tatuf;Q da

use;
3D ---:- O D. C. E. será constit)údo por est�danws' de

d' C '11-
, , ensino. superior· .

da USC, eleitos pelo corpo dlsCcp..te da

e a U Ura
"

'mesma Universidade;
'.

I'

• I,
-

b) _ serãQ cons-ide�dos el�it'os os estudantes que
/ obtivf'rem maior 'número de votos;

c - a eleição do D. C. E. será fei�a pela votação' di
reta dos estudantes regularmenta .matriculados;

d - o exercício, do voto é Dbrigatóno. �icará privar
do de prestar exame parcial ou fi,nal, imediatamente
'subsequente à eleição, o altp10 que não comprova:!,' haver
votado no referido pleito, salvo motivo de força maiàr,
devidamente comprovado;

.

e !_ o mandato dos membros.do D. C. E. será de- um

'H) ano vedada� reeleição p'l,ra f) mesmo cargo;
4° - A eleição dos memoros dQ p.ç.�. ser�, regula

da pelo Regimento Interno do mesmo, obseI:V�e ,o

segUinte: ')

a - Registro préviO de candid!l!tos ou cll,íl.pa8 �endo
elegível .apenas o estudante' regularmente, matriculadO,
não rePetente, nem áluno de matérias avulsas;

,

b) - realização da eleição em um mesmo' dia, dentrq
cj.o recinto de urna das unidades M, U�C.,' para os l;espec
tivos alunos a totalidlide do hor�rio d,e atividades esco

la:res;
c) - identüicáção de votan:e' I\}ediante lista nomi

nal fornecida pem unidade respe�tivª;
d) - garantia de sig�lo do ,,('to e da inviolabilidade

de urna;
.

'
, "

\

e _ apuração imedia,ta, ,após 9 término da votação
assegura.da a exatidão dos resultados. Os resUltados PaI
ciais de cada uma das Unidades onde se realizar o pleito
serão levados pela mesa recept, )l"a e apuradora tespec-'
tiva pllra a sede do D. C. E. o� n� falta, d,.esta, para a Rei- 1�
toria, onde os. resultados parciais serão totalizad,oS e; fi- "

palmente proclamado o rt}sultad,,,: final;
f - os pleitos nas unidades deverão ser realizados

dentro de p'eriodà compreendido entre às 8.00 e às 16.00
horas, para o fim de possipilitar a totalização no mesmo

'dia;
,

g - ao aluno regularmente matriculado em. mais 1:le
uma uniCl..ade sprá pern;:litido votar Uma s@ vez na uni

c;iade de sUa escolha;
h - as mesas receptoras e apuradorfls serão c.onsti

tuldas:
_' nas unidades:' pelo Diretor respectivo, que a\l pie-,

.

sictirá, pelo Presidente do J:);A. e };:or 'lffi1 Me1llbro c}o Con- -_
selho Üniversitário designado pejo mesmo;

II - a mesa que totalizará 0S result.'1dos parciais e·

proclamará os resu:ltados finais sez:á presidi$' pelo Rei- .

tot e dela participarão o pr�sJdente do' D. C. E. e tim dos

membros do Conselho Universitário, designado.�elo
mesmo.

i -- será assegurada � llpresentação dos r�cursos'que
serão decididm. pela mesa re�pclétiva em se tratando
de impugnação de votante ou de voto. �ec�rs,o contra a

validade do pleito deverá, ser apresent�d() qentro de 72
hor!,ls da procl�mação dos rés�Jtad,oª ao Reitor, e será

flDrectado pelo Conselho· Upjven;i.tário em sessã,o' espe
cial para êsse �in1 convocada dentro do prazn c:J.e fi dIas ..

Shorts
-: Jaquetas
Calças

,RUA FELIPE SCHMIDT, 42 - F'ONE. :3671

FLORIANÓPOL IS

"Maravilhas dl Técnica
(Continuação)

XLV

Arnaldo S. Thiago' Neto

MARIL7A SH_!',.R:'\TESKI Q'!..linta feira, dia (I de a-

- Da. Luísa, a sog-ra ca_ bril, salmos do hotel bem

r:.("hosa e com:pre,:ns�va,' cêdQ, para a cidade de Ams

que Augusto . trata cQmo terdam, onde visitafiamos,
mãe.

.
,

CATARINA. ARCOVER-

DE, - será El�,r:a a 'qu�r_
ta espôsa de j\.ugusfo ..'

PLAN
,

\

c Planejamento ltda.
� c. f.e. p. 18 �

•

Processos de f'r"lTIcü.tmento. Projet0s Econômicos. PIa.

nejamento '':CGD }nico. Pe11�ias Econômicas--Financeiras

Prócuradoria. LegiSlação Fiscal.

Horário: das' 14:00 às 18:00 horas
Rm Jerônj�� o Coelhq' 325 - Conj. 108 - ex. Postal 659

FLORIAN6POL�3 SANTA CATARINA

----------------�----'�--------------

Ch,�ie Boze de Agosto
.

é

Dia 1/8 - E"�C0I'TTBO DOS BR,O�TINHOS - Apresenta·
, çã,n da:-nova Rni."hs. do Clube - Início às 21 horas.
D;q 8/8 CI-Wf!,RASCo. DE ANIVERSA'RIO N� NOVA
SEDE

Dh 12--/8
Diq 11/8

'A "1''T'' ".� DE COI'TFRATERNIZACÃO
'IH :",'+ -)E '\I'HVEB,s,\RIO - Iniç:io às 23 ho-

raso

SEDE
'J,

OBSERVAÇÃO.

BALNEARIA

Para, as festas '<ii 18 di9S 14/8 e 21'8 - �IVl'S de m�s I
na Secre+,Qrla do Clube �'NOVA SEDE:).

ara o baile d� Ahi',�rsário d�s De;,u�an,te�"
te)'n�lna1"'; i'" .:�",,{ ?rh;dmente no ctia 31 de julho,
Listas para o ·Churrasco e Jantar, dei Confraternização mSo

'. ci:ição
..

(Nova. Sé.de) e Bar ço €l:u�e
" ,.

. inici:�hnente, o museu na

cional. (Rijksmuseunm). A

p6s meia hora de ví?gem
até à-s onze da noite, tendo
Vi�to t.ôdas aS obras formi

dá.veis de pintura, do

grande pintor bolandês

Bembrant, principalmente,
C0mo também do grande
Van Gog, outro m'lgnífico
'pintor holandês. . Vimos
ainda

_

uma infinidade
. de outras !obras, .quer da
escola italiana, quer da es

panhola ou frances,'1.. Nos
so pr:)grama, após, conti
nuou em .Amsterdam, com

um passeio de .par�o pelo
porto e canais da cidade,
passeio 'que nos . tr"luxe u

ma impressão formidável,
com aquelas b,'l.rcaças tô
tôdas envidraçadas, com

um guip a nos descrever to
dos os lugares. O passeio ,é
f()rrni.dável, contorna a ci
da.r:le .. de ponta a pont'l.,
um·"!, ,vez que ela é cort"'da

po-:, mais de 30.000 metros

de canais, passando as lan
chas por uma infinidade
dêle" possllindo espalhadas
por todos êstes canais, em

Amsterdam, lTI'1is de SOO
pontes, para escoàmento
do tráfe!!o rodovi.ário. E
um xerdadeiro mundo
carl:;'!s e nort,os.

cUso. do 'bRrco
Pei0 ner

pudemos

de

norm�lmerite, . são muito

pequenas, não iJermitindo
esta operação por meio de
las. E' interessante obser

var que tôdas elas possuem
este det'l.lhe.
:rassámos, tar:lbém, de

fronte de uma infinid<:tcIe
de ·templos, de uma beleza

notável, sendo que- o que
malS nos impressionou foi
a casa onde viveu Anne

Frank, aquela menina que
na infância .'l.inda pôde dei

xar o �eu diário" sôbre as
barh8.riciades' que sofreu
sua família durante a guer
ra. Seu pai ainda vive e

mantém nesta CEsa -uma ex

pOSIção, .permanentemente
aberb ao p�blic0, de tôdas
as cousas referentes à me

nins., inclusive os originais
do seu diário, que ali se

pod'3 apreciar, fazendo êle

llm1'l conferência semamtl
sôbn a obra, dn sua filha,
tratar.to, ainda, de outros

problemas r.eferentl9.; à' his
tór·;,.l ua guerra.
Ficamos assin1, passean

do nE'�tes braços. de água,
que cortam tôda a cidade,
até a hora do almoço, que
nest:3 dia nos era ofereci
do pelo govêrno holandês,
com.u presenç'! de um dos

.

seus representantes, no be-

·�,<;i::r..o restaurant'e Maval,
,bem no centro de Amster
damo Após o almoço tivé
m()s a tarde tôda livre, pa
ra visi.t8.rmos a cid,'l.de., Eu
e B':!r.inha, a pé, corremos

todo o comércio que, ali, é,
'

também, bastante grande,
visit'l:ldo enormes praças
e hrdins, tod('s 'cobertos
com �,S Iind�s tulipas � fIo
ribllrda,s.
NUfIl3 das praças encon

tramos algo interessantíssi
mo. Existe ali um, mercado,
on,ia se vende de tudo� já'
usado As pessoas que des
mancham suas réstciê1'l.cias
leváúl pará al(' de

'

cami�"
.

riM,')" çu 'cam�honeteFt'ôdas
,

CC.t�l;ls� nléve�li;, ,,< ,y
.

,.

ç:.e casá, qU'l.dros de
parede, maça,i:wtas, uma in

finidade' de rQupas- velhas.
já U:3p,das, caiçacios, bugi�
g,'l.n�as, etç., qu�' espalbam
pela pr�ç�, no' chão, para a

venda. dando' todo êste con
.

junto daquela injinidade
d.� pc,c;so�s mal vestidas,
suja�, que vendem SU'l.S bu

. gig2::1gas, com'· aquela infi
nid.:tde de coisas espalha
eras pel'O chão da

.

praça; e

ain'.h fl1,'3.is os curiosos, a-

qUflles que se meté'm por
dentro das pilhas de roupas
velhas, em . busca de algo
barato e que ainda presta;
d�mdo tudo isto, eu dizia,
a q:.tem observa, um aspec
to dE: loucura, de balbur

dia, 'que não se pode nem

imaginar! . E mesmo incrí
vel a. ânsia em qUE! êles fi
cam _:1(' vender tôda aqu�la
vethaí'�a � �ma yêz! Aqui
lo me, deu a impressão - de
um désses mercados persas
que muitas v,êzes vemos em

filmes. E como aquela gen"
te se llfaina em comprar

tais, Imgigangas!
A vida aqui nos países

baixns, principaJmente na
Bilgi_cl:1. é muito cara, em

relaçãq, pelo m�nos, 'l.OS

salári0�' do Brasil. Desta

forma, pudemos v.isitar to
dos (l� lugares bonitos des
ta segunda capital da Hb

land'l, 'a capital da HOhnda,
a -::uu!.tal mais movimentá
da, T.:iais populosa e, achei
eu, mais cheia de encantos
qU'1 <l. eidade de Haia.

�oltamàs, à 'noite, a

NoorJwiik. para o jantar e

pan o nosso último nernoi
'te nêste recanto formidá
vel que foi, para .nós, um

verdaileiro repouso,' no'
meio de todo êste motrime'n
to -que estamos tendo, no

perCUrl'0 desta via�em. A
voz ,.�tumbant.e do mar

,aqueht cah�� abs.QJut!!. do
ambl.('nte e 'o descal'lso no-

tutno. nos ,r�fazia:rn . com-
". pleta,mepte, .. para, 'umã nova

': ';:- :: ,:; I .

"1 . '>f ,.liif..';
.

etapa :désta nossa viagem,
pouco q pouco, no ciecori'el'
dêstes if dias, etapa, que 'se-

.
'

,l .

•

ria, a que agora estamos Vl

vendo, �ão ')llovimentada,
nesta vasta' Alemanha.

.

Em nosso último dia, 9

;Ia abril, saímos cêdq çlo
hotel. rumo � capit�l. Ha�,
onde passaríamos. tôôa, a

manhã e uma parte, da. tar
de. para, às cinco l;loras da

tarde, tomarmos o tz:ém; na
estação. central,' rumo Iit,
DUlsbúrg, cidadezinha bem

ao "1,orte da Alemanha, a 30

minutos de Dusseldorf. Em

Haia, cidade não muito

movimentada, visif;<J,.mos,
pela manl;l:ã, Mad,urodan, çi
dade ele Ms,duro, nOI_Íle. do
seu íund,ador, u),n p�rque
de nlmi:aturas de· portos
princioais da Holanda, do

tipo ão Portug'1� cios Pe

queninos, que Ja viramos
�m Clnmbra, quandO _

da,
nossa permanência em Por

tuga1. Ocupand.o espaçosa
ár.:m, Madurodan é �is
notávfl, pois alí estão re-

preS6�, L<tdos, por exemplo,
o pôrto de Roterdam, o
aero�orto de Amsterdílnl,
tôda a via férrea da Holan

da, os canais. de Amster

daD, G famoso �etrô aéreo

4a Holl3.nda, as principais
praças e avenidas da Holan

da, n:1S suas diferentes lo

calidades" as industr�á:jl ptnj
cip'3,Ís, enfim, tudo ql!e h,ª
de belo e espetacuhr neste

país tão lindo, dando-nos o

conjm'lto disto tudo que per
mar.eCD constantemente em
moVimento e agitação, co

mo sejam os navios nQ- pôr
to, os aviões no aeroporto,
uma h1finidade de tudo, em

minIatura, os metrôs a&
re05" etc., uma agradável
e interessante contemplaÇão
prendendo, de fato" à nos
sa atenção,· como. daquel,as.
i,nlll1leyáveis crtal1,�s qJl.e
ali perde),11 sejTI s?.l1Hr ho�'

rlj-s inteiras do dia.

çontInua
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nota", pa.s'l<lndo por ê'e'l,
"';'�garps admiráveis. Obser
Valnos que, tôdas as casas

�m Amsterdam, possuem
:r_ao béiral da frente, bem no

Mto, pois tôdas têm ma.is
do quP_ três andares,

"

uma

esT"écié de talha, cuja fina
Jid�d':J ti a de erguer os mó-'
veis, em época de mudan-
;�as; AS, p,orlás ,e, ; ��e�as, .

; ',i
.

"o _,,;,". ,.'.

Flbriq.n6po1is, 16. ci� julho, �e

Profesl>or

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Atlético venteu po{2xl .ec Gua-
:Jrani, alijando -o do certame
Atlético e Guarani

ram os protagonistas da

tarde de domingo pelo TuI'
no de Classificação, díspu,
-tando uma das vagas da
la. Zonà. Tal vaga acabou
não ficando com nenhum
íhavendo, porém, possibili
dade para o primeiro que

'�éVOU de vencida a pugna
por 2 x 1, resultado que
deu ao Postal a terceira va

ga de vez que '0 clube dos
'C.orreios se encontrava ao

� lado do "Bugre" e um pon
to atrás do Paula Ramos
enquanto que o Atlético
.mais atrás estava um pon
,to taml1ém.

,Não gostamos da pugna
que apresentou uma, ava-

,lanche' de 'êr1'os de ambos
os lados, n,otadamente -no

"Bugre". S.alvaran1 o esp�
tá,culo as algUmas jogadas
em qUe ,destacou-s:e como

a figÚI'.a:'�dominan't'e da 1'e

freg'a o arqueiro Luiz que
praticou algumas defesas
ve:rdadeiramente eletrizan-

fo- tes, constituindo-se mesmo

no maior alicerce do tríun
fo do time do Estreito, mes
mo reconhecendo-se

falhou no único ponto
, bugrínos, consignado
Antônio Car-los,

No final, da pUg.;la, por

insurgir_se' contra _uina de

cfsão do árbit1:o, foi expul
so de campo o zagueiro Vil

mar, do quadro vencido.

Arbitrag�m correta de

Márledo Muller, tendo os

dois litigantés 'atuado com

as formações que 8egu�m:

ATLETICO - Luiz; José

Fracisco, Ciro, Roberto e

Edio; Covas e Aderbal; Va

nEdo. Benício. Germano e

Zori.
GUARANI - Gete; Val_

mir (Zeca), Vilmar, Pepi
no ,@ Antônio C"arlos (VaJ_,
mirt� t;ivalào �"Canhoto;
Roberto (Acácio), Cavallaz
zi, Roldão (Roberto 'i e A_
cácio (Antônio Carlos).

VENDE-SE TELEFONE
.

. Informações pelo fone 3273 das 8 as 12 horas com

'Elmilia. I ,; �

�------------�-----------------------�___..

Terreno Urbano
Vende-se um terreno peh mei!1or oferta com 13,50m

x 22,50m na Rua Almirante Lamego. Negócio direto sem
intermediários. Tratar pelo Telefene 3512.

FlÂ,Mt1L�S
Confeccionam-se flamulas. Informaçõe�

né�ta Redação Com OSMAR ou pelo telefone.
,30 - 22.

NA11AS

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

que
dos

por
Moderna Residência

Vende-se. Acabamento esmerado, -construcão recente

em amplo terreno, desocupada, ótima loca�jzaçã.o Ul bair

ro residêncial da Pedra Grande.

Contém 200 metros quadrados,' sendo 3 quartos,
. 2

bqnheiros, 2 salas, garagem, cOi(':1ha, lavanderia, churras

'queira e dependências de empreg::>d.a. Financia-se 50% do

seu valôr.

,.
•
_._....__ .-..;....,..._..J _,_._,,-,:-_A_ , �_' _

A família de Ernesto F. A. D8,mel'au, consternada com

o passamento de seu espôso, pai, f'ogro e ,:wô, vem a pú
blico agradecer as atenções de ql1� foi alvo, bem (orno a

todas as pessoa:, que comparecer,:m 'lO seu sepnltamen
to, ou enviararr: r;lensagen� de pé�S,�r:1E'S.

Na oportunidade, deseja conv.i.cbr a todos os seus pa
rentes e amigos para 'l missa de SétllCl01 dia que ser� cele
brada na Capela do S�or � ,1esüs dqs Aflitos', l sexta
feira, dia 30 de> corren'te, às -s� 11Or&s. : t·

�,� I

'�9-J7
-�:/;,._':�>,,;"�:,� i:' ,,�, �l"

'

·�·"_\�,�· ••�r .

,
.

Agradecimento ,e Convite Para

M:5sa de 1. Dia
A' familia de WALFRIDA AVILA Di)

ROSA (FRIDA) agradece sensibHisad2. [;

todos que confortaram' na dolol'OS2 crise df
'

angustia por que passou. Conyda os paren
tes e amigos para 8ssistirem ';, MISSA DE
7.o DIA que fará celebrar no dia 28 (quarta,
feirà), ás 7 horas na igreja da Santisslm�
Trindade, na mesma localidade.

Por este ato de fé e amizade antecipa·
,mente agradece.

REPRESENTA��TE
GRANDE INDúSTRIA DE TALHERES EM SÃO PAULO PROCURA

'REPRESENTANTE DINÂMICO E BEM RF;LllCIONADO NO RAMO,

PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA. CARTAS COM DETALHES PARA

CAIXA POSTAL N° 12453 - SÃO PAULO, AOS CUIDADOS, DE "UMERO"

Pela primelra vez em sua

existéLci� de quase trinta

anos, o Paula Ramos Espor
te Clube, de tantos e me

morávsís tníunros que o le

varam a constituir, se na

terceira, fôrça do pébol ci

tadino, cometeu varda'eíra
ai rDnta', ao público, descon

siderando o tremendamen,
te. ! •

úmero qU'3 poaer:a ter si

do diminuído, não hou ves_ '

se o Guarda- varas suplante
Valter decidido improvisar
se em jogador da linha

de rrente. A prlcipío, tu :o

bem. Os 9 homens resstí

am tenazmente ao pode_"
r�o, do campeão do, turno
que .dcmínava na área pau,
laína. O gol inicial estava:
custando 'a sair, mas aca-.

bou vindo através de Ro_
gério II que .Iogo a seguir·
aume ntou a contagem pa-_
ra 2 x O

-----.-�,-'-,-.-"--_··'�t-- --�-_.--:- =.":':
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funr1f"rãn da t�íf.)r
ra, rpspectivame:"'te nresí}
dente e, t.ssoureíro do A_
vaí Futebol Clube e dr.

Carlos, Alberto Silveira Leu

zi, diretor do Departamen
to de. Publicidade do Figuei
"rense, representando o pre
sidente do clube, deputado
Ladir Cherubini.

"

� li O ck Mr s, já entra .a

em campo derrotadc e; as /

sim, a almejada classifica

ção só poderia obter con_
tra o At,iétfco que minutos

antes de íxara a cancha,
como vencedor co Guara-.
ni.

RogériO marcara dois e,

ats.m, a lembrança dos fa

mosos 21 x 3 do passado,
ainda espetados na gargan
ta do Paula Ramoll, vieram
à lembrança dos díretores
do tricolor que deram or_

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

o ter- po,
��: is apagará,
roi lesa, o o públíco que

crr-mos a

Acontecsu na 'tf',rde de

domingo .por ocasião do
ma'tch CQm o Avai, na par ,

tida final da última roda

da pelo Turno de Classifica'

pagcu caro para v:r o espe
'i::ulo depr.mente da fu

�'a co PaLIa Ramos que
"l3.0 merece disputar o Cam
neonato da la. Zona, muí

,

� o embo ra esteja no seu di

reíto de Gl cídír com c A-

.Iétíeo a vaga que falta pa
"a, ccmple! ar o número de

clubes Que disputarão o cer

tS,E1e.

Deplor,ável!
dem para, que entrassern .

cão. Fo:: aí' então, oue ficou em ação, as simulações. E" OS QUA'?RÇlS
O tricolor da pr�:a de., c �Ú1)rC� conhecendo .o jo jogadores, da "estrêla solí- ('s, quadros, atuaram as_

Fcra entrou 'era campo [10 do, ?aula Ramoa. ,}í�n_ 'tária" toram caindo, "forte· S'111.. , constítutdos:

com apenas- nove homens- a.�:a�;to permanecesse o O X
"

mente, oontu-rdítos'' ',8.té· AVAl - Alvaro; Deoda-

uue o time ficou reduzido; �J.,' Birha, ?r.;;ry :: M:ri','ho
..; para seis .homer s, fnT}an_ .·,RO�-S'Tio I e 'Gilson}. Rogé_

do cem isso o término' da ,,'r:o II, MoreIli, Ga-,a!lazzi

pels ta aos 23 minutos do e Tcnlnho.

10. tempo. E,�LjLA RAMOS - oua-

Evitara o Paula· Ramos rá: Colá, Hermes e Va)�er

a golsada, mas deixara em Ely e Vadínho ; Valter, Lou

sua gloriosa trajetória na rival e PirolIat.ti.

vida futebolística de San- Arbitragem de Nilo, Silva
ta Catarina uma nódoa que convenceu,

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

�Iurno de Classlfic�çãD .;.. A coloceçêe

. "",,:- .

, , •• , I J,

:lprs � n'wm' �::j ro.'!"i,�t'ia,U '" ..., u •• ,. I \..0 II 'V�...h;.cU

la Ramos, 8

50. lugar - Gi;arani. 9

60. lúgar - São Paulo

Tamandaré, 10,

A:ss�m sendo, Atlético e

Paula RaIrulS deverão de

cidir a vaga que resta pa

ra a disputa do certame
da la. Zona.

e

Oberdan regressou a SEnk1s, após
I d"" 'i"

passar a�guns ms na '�na
Após perman ecer alguns

r'ias na terra natal, reven

do parentes' e amigos, re

gressou a Santos, oi1tem, o

quarto zagueiro Oberdan

Vilain, uma das maioreS

revelações do fliltebol ca

tarinense que veio a se pro

jetar no Coritiba, de Curi

tiba, e presentemente .... de_
fende as corés do Santos
F.C.

O experlmeptadO crack

,palestra, revelando estar
sat!Sfeitíssimo no mais fa

moso clube da América do

sul :w lad'o de Pelé, CoutI_
rho, Mengálvio, Gilmar, ZI

to e tantos outros' craques
d:: nomeada que formam,
no ciube peixeiro. Revelou

étOS ,o filho, do arqueiro dt)

passajo, o l�OSSO velho, ami'
'

, go André VilaÍn, que adqui
riu ,maior experiência no

�luhe paulista, estando na

Sl1a melhor forma técnica

e física e à Espera de uma

oYJcrtunidade de vir a ser

tjt1:lar absoluto da posi
ção que pertence a.o famo

so Orlando.

,�---------,----------�-

e intel'?ente do preide:nte
dr. Fel'''- a1.1c20 Caldeira Bas

tos, que cOf.ta com auxilia

res abnegfldos e pI':C'30S'

o Avaí com tôdas as' honras
do Turno de Classifrcacão

t

De fato o time orientado

por José Amorim t'eve uma

atuação que o consagra co

mo o melhor da Capital e

um dos me-ihores do Esta

do.
Vence,u _o Avaí' todas as'

partidas em que tomou

parte , algumas por golea
da.

Pertenceram ao Avaí tô._ Postal, e Berner, do Gua-

das as hon:r;as do Turno de rani.
/ '

Classificação ql,e teve sua Conseg�iu o Avaí o maC
rodada final na tarde de "or escore, do certame, ba

domIngo. tendo o São Paulo po.r 9 X

O e, o que é importante, foi
o único cfube que no Tur
no de Classificação não te
ve um só jogador expulso
devendo. assim, ser_lhe, ou
torgado título de cam':'
peão sCiplina.
E não é, só: conta o Avai '

com o melhor e maior plan
. tel de jogadores da �idade,
a saber:
Dois gOléiros: Alvaro e

que esteve anteontem.' no

estádio da Rua Bocaiuva

aisiôtfndo o jôgo "de seu an

figo clube - O GU9.rani -

que perdeu pa:ra o Atlético

manteve conosco agradável

na lut''t que empreend-C pe
10 soel"guimento do cluhe

mais vêzes campeão O::l. ci
. dade e do Estado.

----------- .. -- - -- -- --

Federação Catar�rtJE:
Futebol de Salão

ASSEMBLEIA GERAL'

'CONVOCAÇãO
�'1

De conforntidade COnl o

que r"ispõe os arts. 50. e-

160. do Estatuto, ficam con

vocados os presIdentes ou

seus representantes devi_
damente credencIados dos
clubes a ligas filiados, para
a ASSEMBLEIA GERAL

ORDINARIA, a se, realizar
no próximo dia 14 de Agos
t"o às 2Ó horas em' sua se

de, sita à avo Hercilio Luz
4 (E8tádio Santa Catarina)
,com a seguinte 'ordem do'
dta:

p
f�·n '

'w."';

tório da' Diretoria referen_
te '8.0 biênio de 1963 e 1964.
20.) Eleição da Comissão

executiva, Conselho Fiscal
e Tribunal' de Justiça EB�
poi.'tlva.
30.) Assunto! Diversos.
Caso não haja número

.1ogal às 20 horas, a,Aõsem
bléia se realizara às 20,30
horas, com qualquer númt
roo

Florianópolis, 20 de JU..
lho de 1965,

BamDton Berretta.
'Vice Presidente em

exercício

Covas abriu a contagem
aos 4 minutos. cobrando
uma falta de fora da área

tErminando. a primeira fa_
se cOln o Atlético vencendo

pêlo escore mínimo. Aos 10

minutos da etapa comple
mentar. Antônio Carlos,
com um al'remessQ de fo

ra da área, na extrema' es

querda" empatou a
-

pugna
para um minuto após Be_'
nicio desempatar, assimll-

'
.

.;.,..E.erc1endo a bat-alha" o ,;)anc\o o .ten�o,q�e "viria a

'Gúa'rani� acabôu alijado da seí< o da vitoria
di§.p,uta ca la. Zona. E o

Pàuía Ramos, I caindo tam
bém pouco depois, ante o

AvaL em jogo que teve a

'. duràção de 23 minutos, ce

deu o terceiro, posto para
o Postal, ficando ao lado
do Atlético" com, o qual de'
cidirá a 4a. vaga, passiveI
mente amanhã ou 5a. fei-

Sábado foi o '"ia da As_
sontacão dos Cronistas Es-'

portivos de Santa Catarina

que completou nove anos

de existência.
A .data não deixou de

ser comemorada pela díre
,

teria da entidade, que pro
'moveram um coquíteh no C.

be Doze de Agôst. o, tendo
ao mesmo comparecido ele

m'entos da crônica esporti-.
va escrit,a, e falada e diri_
gentes de cIubos e enti

darles de esportivas,' assim
COl'i'lO o convidado especialTratar com o Sr. Sidney, à :'ua Fernando M9chado. '

da entmade de classe, sr
6, to andar.

dr. Paulo Cabral Wendháu
SSD, titurar da diretoria de
Ob-:as Públicas, quê tem se

V·· * P
. ,J I F A

t' revelado um dos grandes

IâJar'h8 roau!O armaceu iCO an,ieos e incentlvadores da '
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IPiscursou, ofer,scendo O

o. coquitel' O jcrnalista 'Da.

miro Mafra. vice-presiden_
'te no exercício de presi Efetuada a último. roda-

dência da ACESC. que his da, a situa«ão do Turno

toriou a fuÍidacão ca enti de Class!ficaç'ão é esta:

dade dos cronistas esporti_ Campsão - Avaí , O p.p.

vos e sua trajetória até os (classificado)
nossos dias, terminando' Vice_Campeáo Figuei

por agradecer a presença ,rense, 4 P.P· (classificado)

!1e todos e dal'Jdo a c)rte- 30. lugar - Postal, 7 (clas

za de qUe a ACESC contan sificado)

do _com o U1centi'lO e� a, .co_ 4Çl. l�gal' _: _A�l�.tico e Pau

laboração de todos, c.:>nti-

nuará pugnando pelo de

Além do' dr. P�ulo Ca bem s::1'vi1' os esuortps pa

bral Wendhausen e dos e_ ra horra e glória de Santa

lementos que compõe'rn a Catarina e 'lO Brasil.

crônjca esportiva, 'compa- Falaram. a s::guir, os drs'
'l"eceram os, esportistas dr. Ary Pereira Oliveira, Saul

Ary Pereira Oliveira; presi Oliveira e Fernando Caldei

dente du Conselho R�gjo_ ra 'Bastos que tiveram pa

naI de DfSJi)Or.tOS e da Fe- lavras elogiosas à c0nduta

clera7ão Aquática dr Santa da ACESC e dizendo da
�

Catarina; OS::1i Mel:o, pre satisfaC'âo em 'Pod,r parti
sidente da Fecleração Cata ciuar do rel'!'f1z;;o p810 trans

riDPnse- de Futebol; dr. curso da data tão cara pa

Saul OliveIra, vice_,presi- ra os que labutam na crô

dente r'a F.C,F.; dr 1ililton nica esportiva escrlta e fa

Walkirio Liberato, ,presi 'ar'a.

dente"do Tribunal de Justi T'1':lcs os' oraqores foram

ça Desportiva;, Ham�lton anb,!yi'rl's�:r,ons
Berr,et:3, presidente de Sa- E, ass:m. J'um ambiente

Ião; Or1y Varella., presiden_ da maior cor "iaJir"ade, co_

te da Federação AtIétfca memorou a Associação "dos

Catárinense; Paulo Blay, Cronistas '. Esportivos S; de
prosidl'Tte elo Caxias, de Sa"ta Cat:n'ipa (1 ,�"u 90.

;TO'1'Vi]l�: rlrs. Fe'.'l'lal'ldo anG ('8 llIt.a-o, c�ortido sã

Caldei!."?_ Bastos e Csr.i Mei ' hq:io ú,Jtimo.

Teve o maior saldo de
I

Joãozinho,
tentos, pois sua 'arti haria

foi a mais produtiva e sua Sete zagueiros: Hamllton

defesa a menos vazada, Deo -ato, Bi:nha, Gercino(

fornependo, ainda, o prin_ em vi::ls de recupera�.ão),
,

cipal artilheiro.: o estup,=.n Nê!."y,' M'rlnho e Ronaldo.
do Cavallazzi que consig- Três meio_campo - Ro

nau nada menos de 12 ten gério I, Luizinho e Gilson.

tos, reafirmando, !1ssim, as Sete Diantdros - Mário
suas aptidões de· goleador Renê, Moré'lli,; Rogério II,
O segundo artilheiro, o pon CavaJla_zzi. Toninho e Ma!
teiro Rogério II, que mar_que.
cou 6 tentos ,dividbdo o. Pelo q�e s�e vê, O Ava.í
emérito. Teve, mais, o ir\TltÍ está com tl,1do e isso se de

o posto com.. N8.zarildo, do v� ao trapàll.?}o, �ncessante do rela
..

\., .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Blume03U e Indaial
'"

Grupos DO Va�e do -'talai � Ivo
Bn, algumas ho"-",-,, o Go- tal' >llheios à causa de con- sou um candidato sem -----. ----- � ---------

V3P)"1,(lCr do Estado àeu à dU'1ltJ' o' -ensíno à altura: da ensaeem."
:·�.d� e3�;.:dual mais duas
casas �1", ensino, fElcpanlo
o ('t�rc:o sôbre o analtabe-:
tísrno palavra que" em

S1!lLl Catarina. está senda
banida dcs dicionários.

INDAIAL

0r::lr.l�e púolíco prestí-

Ma:,s de 1.(l')O postaram-se
às lmedíações. acompanhsn-,
do as solenidades. Aquela
massa humana teve no DC'.
Sáivio Cunha, Juiz de Di
reito da Comarca, ") íntér

preto tie seu júbilo.

6 Depvtadó
dos' S,mtos agradeceu

p""e72tad.�
ex·,�·,or.eit') 'Germr!n" 'RrflO
des .tuníor, hoje na presí
dêneia do PSD de ;nd,'liat
A Si:-cretariâ da Educa

ção € Cultura fêz-se ou'iir
atravp,�; do titular da ljast�,
Sr. ,T_auro Locks. que as-

sinalD1' s-er o ensin0 in�-

, fas�:j,yp'l,�. determill'lGiín d,o
gqvürno 'a aue presta bons
ser'! J�;;S. , nela, serena 'e efi
ciente condução df' seus

rois�E,�es.

_' EM BLUMENAU

o P-"uPEJ
•

escr118r de In
d'" :.R 1 er'l o se�undo (me o

Sr: Cr.Iso 'Ramos entregava
nll'.-li1 mesma ,ta:'d.e. po;s
?n�0r;,'Hl"ente im1.lléT,urfP'a o

dery:l\'�;,nad() G. E. 'V\r.-tor
, J-T-e':i':1!:; no 11"ino

.

ne Vila
Nrn'l, município 'de BIu-
mel'cJu

Na (C'lsião, o ve-.:ead0r

W,a,dil' Ross. usanrio da na�

lav"h, salientou que os' lEr

[;iS�Hdcy.es ,não' podem 00-

m�ns àe comércio: promo
vida pelo Clube dos pire
tores Lojistas do RIO de

Jané':rll. com o, qual a, As

sociaçr G Comercial tem'
mu:t,ls afinidades, a come

çar J.'",�,o' seu 'presidente,
Sr. 'V"ldemir Paula Frei- .

tas 3Rntos, que é t'lm1::>ém
-

um dcs diretores da ACRJ.,

r.mBJUZAR AS EMPRÉSAS

�
,
•
,
•
•
J
,
•

�.

J
II

�)ü,::'; idade que � SU:l Jm':'
portâncía requer. Seguiu·
se-lhe a

,
voz do, mag.stérío

que -uma professõra daque
la 'r:lldade escolar trans
mitiu. ao acentuar a par
ticl�çáo . da classe na e,ti

n1�-tiv"l' tarefa de propaga
ção'�educacional em. Santa
Catarina;

\.OMO ESTAVI\ Vil.

ao

::LJD!\' o chão em que' se

Pror.uncíando-se em n'1-' ,bOde) €'�crever' "Santa Ca-

"
me do prefeito HercPlo tarína não' pode' _ parar",
Deéeke, o vereador Wilson travei v se o diálogo' da , co

Santícgo reccnheoeu (\ mé·, mun.cação direta' dos' ao

rito da const-n-ão à � trl'l-s merrs públicos e moços

grupos escolares, emcenaados na eleição de

Ivo �i:lveira, cem um nü-

u'lando da 'OR."-.= o cleo 'ie base .popUlar.
Governador Celso Ramos \,) representante dos" tra
:>:firrnou que 8' reívíndí.a- oalnanores saudou a

.

cara

ção a êle
'

feita para que se \'�kd, ctesejanuo-lhe felici
construísse mais duss uni- dades na missão' de não

,dad�s escolares em Blume perrníut o retrocesso poli-
mm, era uma

' .

prova do tíco-aômínistratívo. .

pou('() existente ao assumir ü deputado Abél Á\>-ilà
o govêrno. ,t,parteando e dos Santos sálientou na

re�:)1 ,<<,neto o, j-,erv d,"s na- Opol'�llnidao,@, que um go
lavr;::.,; d:! chefe do Exe�,m, vêr.'lo sén;;ível aos recla
tiva. ,,(, Sr, AMl ÁviÍa dos ,mos de bem estar de um

8ahi;ofl esdate�eu que flS povo, como· o demonstram

obx:as reclamadas es'tanm as imíiner�s obras dlJ;" ad
em andamentõ e se pode- mÍ!lis�ração Celso Ramos,
'ria a";r:sl"entar �indR o nO tem ccmÚçóés de pro?la-
vo nr'édi(l ri" r�p:""-" Ti�,l". mar qUt;Í Santa' Catarina

,

c!)cÍ:)r,�1 "Pedro II". cue 'se não -:ieve 'sofrer as expe-
',ll":l f'm' cjn.stnlf�á�

_,

riênl!�\s de' outros
f- te.�p6s,.

que não conduziam �s rile-
lho'_'us soluções.

'

O Presidente da,ALA

MOyl!, DO
�

PSD, Otildo Sa
'Or�sente em' Bl,u.mençtU. o).

!:IÜl\lEN'AGEM

c8!1dioato Ivo Silveira re

cebeú carinhosas 'manifes
taçóf;;5' popuIàres, a de
-nonst,ar 'o acêrto de sua

es,.)')'hl"". N&o pa.sta�se- a

siinpatia ", peSspa,l/' �coou
"" ...... ,...T� ...T\'r1Q�p.'Yl+e,· n ;

...·�T_1he ...... i-
m�m,to d.e SU!l plataforma
de 1pvêrno,

.

�e forma
.

a
, que" l'ud,ésso dizer: "não

les JI," Ol,iveira, conClamou
um cfl�tingente cad'l' vez

'm-"�J'c' de" -soldadQs da <:111-
zadct cívic;a. Figura conhe"

cida dOI> blúnlenauanses:' o
vereadcr Ku.rt' Zadrosny
man;f9stou (, deseja, 'eie -sua,
terrrl d� contribuir eóm os

votos Que· falarão !lela bô

C� dl's u.rnas e� todo:? OS

qqadmntes ..

Bl;.N1�FfCIOS· AO, COM.

PRADOR
\

deras,

to óa vossa convenção com,
a desenvoltura dos velhos

anügos
.

e vejo, no c'lrinho
des�!'>, recepção, que pode:'e
mos somar, altivamente
nossas fÔrçás I1à luta em,

favl)l" do bem. cOmum.
.SOõl um homem que co

.

nhei,;;} tie perto. ,as agrur.as
da "ida dos humildes e co

nhe:�o·llies, t�mbém, na be

lezi,t d�s armas.' Sinto por
isso çiesejo incontido de

ser 11til, de servir aO ,nosso

Es'tado e fayorecer o seu

povo, Temente, a� Deus, ,6
:' sem outras � ambições,

.

se.
não" aqtJ,elas legítimas a

qw� um 7 hOmem p�bl'co
modesto pode aspirar, re.

, eeo0. com essa manifesta

,çãel d(>" cc:mr1ança:, SJ. redo

brad::. e�rteZà
•
de uma vi�

tórta incontrastável.
.

AfirmeI rio meu discur
,

so, ao' encer�mento da

14. BC:

em
.__._-._-------

Fe�ra da' Toalha. Prossegue:
�

. PRAiÇA, ,�XV
E'n pról da ,I,Associação - ,\-'FEIRA conta t�mbém

de Pa"" e. Am,igos dos 'Ex-· com . i) decidido �l'loiQ 'da

cepc,Í(,nall> t�� seguidamen�' .. CâlHar>t Júnior de Floria

te até 8' 'de agôsto pr6x1.� '. nópohsí que vilJ na' inicia..

mo, a FEIRA' DA TOALHA, "Uva ÚOP6sitos os ln.ais /

éiIja;; bar�cas fun9i(jna;1l' tQ'tll1�bf:is; condizentes
.

cam'

no 'la,go ftonteird a, Cate:, a' ibp:fl. dos "júniors"._
dril,! MetropoliÚma, ConfQr-, ,.

•

H'3.vlSremos de unir nos,-. ,ma (. rioticiado, estão:, à: Çarp leit:eir: '. FAÇA VM -

'�as dedicaç6�s a Satit'l· vend:í ao pÚblico �� genr 'BCp'':: INVES'rlMENTO,
Cata-:ina, haverel1!t:)s, fe- ej:1-,,,, artigcH do�dos .i � or fridú!!" OO{i"P:81:tANDO, COM lJMA
It���la',;:gr. nossas bandeiras tri<>s �?ta:rinenses, 80 cUsto CAUSA Àrá-riufsTIOA. '-
com os ' .demàls partidos de fabricação.
polítiC0S 'que esteja,m 4is;
POSfOS a servir' aos intere�
ses C( muns, a, em carpva

na, iremos, a lÓdaS .as, lati
tudC3 'de- nossa "terra, dizer,'
que unia jornada' Cívica.
denç.ro da ordem e da .lei,
com Í1n'Oeto irresistível,

) nos l'evRl'á" ,com- 9' 'a,UxíÚO
"' ao � Pf)VO :e a: insp�ràção de
Dens., li, itov�rnan9a supre
ma: doI,; aestinos catarinen-

to ti,n n"s�'" te"'''''.

CQnclamei ao diá.Iogo de
mocrátIco as classes pro
dnto!'?s

'

e os operários: os'

professores e 0)5', estudan
tes: o'" comercÍI'mtes. os

"", .. "'1Hnrec; e os pescad"J
res: n� funcionários pú,b'l,
C()� f' os" profiissionais libe.'
rais.,

Ao 'lado das soluções

plio dá n"s�sociação ConieJci-a1 dó-Rin
à COnYfí�(lO K,(i('�al dos -lojistas

. ,,,.ec!arou .à unprensa o ::3itir�ntou 0 Sr: Antônio do máls, o objetivo ,prill�i- � G Cru08 dos Dl.retores

Sr. Antônio' Ca�los Osór!o, Cal'los Osório' que tôda paI do comérçio lojist� é
. LOJj,;�as � �centuou - es:

pre,';ló'ente da. AssoCiação conv,pnçáo . supõe o ob'jeÜ- Ofe!OO8r' ao gr-an.de público \�ra eontribuillcio de 'for

":;om3�'cial do Rio de Ja- VQ' de conf,I11-ternização e me!h);:ias de ,atendimento iÍ1a sensível para o brilhan

fiE:.;'J, que a. entidade ,ilá in- trqe;a de idéias� e,' no Cí'-- em todos o.s, sentidos: ,
iiSn;o do's festejos do

-

'IV
t�Jral 'lpoio à ieàÚ�açãp $9::, jJartiçular dos Diretores

.
,Mü:nou que. a ,AG;RJ' � .

Cent<'.•�ário. e ,tambénl p0-
dá 6' C:mvenção Nacional LOjj,stais - cujó' 'lema é rá s�tlsfação . em par;tici- der,�' mostrar ,aos ·lojistas
do CO)1'lé:::cio Lojis,ta,' a re�- "Vent,:l ào Rio, �prenrl.er, par', ça 6" 'Col}vençtj,o NIl,- do. ui_tenor·. e 'rie 'Qutros
'l�a�se 'Q�, 'Guanabara, .de ensih��, melliorae" - visa. _

cional ,do CQmé,t,eiS?o;;J1�i�, >�af7f,J, JI �p;_an_giQsida�'bi,iqÓ
$' ao 11 i:i sete:nbro pró�" à ,a�l\ação. � mÓdei:m�ção ta, <itravés de uln' �\3PrêSeiiA�: 'ts�terh'1�Ir)�"i'st11i ,da;;�úâha-

, "mo: Am'escentou :que' ó can· das eiriptêsas�' '. tant,a designádo, talvei ,tiro bara, que pode enfrentar a

clavn é uma promocã-c; sa- -r Â: emprêsâ 'd� hofe é prüpr): lojista, .pois a :en- : c.onccrrênoia I 'de qualquer
dia ct� ":Iglutinação ·dos ho- um tks ·elementos· princi- tida!!,' possui, em séu cor- óutrà 110 mundo.

'pais para o· desenvolvi- p� d:: diretores, talvez 20%
mel"'tc sn"",1 e o equilíbriO de lr:jJstas.
do r'à:s, frisou.

;�:,:�li�����'DMcurso pr�ffrigG Belo candidato Ivu Silveird
g:;�,E�;::ª 110 mncerr!lmDnt-'g "a \cnn'venç'a�o do· r.I.a.furàt. Numeroso+grupo opa·· li" "" If U ...

rárin aguardava a comítí-
!V'i'7<l::i aliados uo i-artido convenção dI} Partido 50- E,:;t9., convenção tem a, .-._- -r -,-, --.,-'''' ._.�-._-'-

-

"

Trabalhista Brasileiro
.

cial Democrãtíco, que níi- presr.�;:;:Íli-Ia a personali "a�

Escdhido.., candidato às guém conseguirá, em têr- de singular do Pr\sidente
eletções governamentais ce mal de política aClminis- nacional do P.T.E., o se-

3 je outuero, peio l'artitl0 tratava, solução adeqw.tda lilho;' Senador Ermiro de

Socuu
.

Democrático,' a.í- pam os problemas do po- Morais, a quem 'cllrijO a

méntei sempre a esper..n-
VO sem antes ' equacioná- minha mais respeitosa sau-

ça ele.vir a ser honrado los. Os catarínenses : ouvi- daçãc,
'

com o , apoio do Partíuo ram t. divulgação da mínha Senhor Presidente

Traba.1hista. Brasíleíro, já platetorrna de govêrno, ,que 'A secção, catarínens= e

que" urna longa camínha.ia é un a síntese de justas as- seu partido distinguem-me,
píracões populares. O do- sobremodo com seu decísí-

ue ,!'.\,us comuns tem eon- -

1 eumento .entr.egue a anãlí-. VO anote, - honrando su'-s
duztdo 'as nossa� agre,n�-, '

ções a vitórias 'consagra-
se 'honesta e, profunda, dos tradições PQlítícas, ínspíra-
meus .ooestadúanos, é 'uma das, umda;/na f!�ra ines

afir:�1tlÇão dos .àltos propó, que�í,.bl' d� Getúlio .' Varo

Eilt.ro no recinto augus-
sitos que me anímam pros- gas,
segutr pertinazmente,' ,a Depu,tado Doutel de An-

poiiti�,., de desenvolvimen- dra"l�

sur;F-rídas para, os prob�e
mas ci:"l educação e cultu

ra, ,sm;de, segura,qça, públio
'ca" energia, transRortes ,,e

co�mmicações, 'crtkUto, tn-
'

dustrin.lização. agricultura
e ab'lstecimento, a' minha
plat}\:'0rml1-dá

'

,ênfase �pe
�1 �'programas 'de, habi-

.

taçãc, de eletrificação" .' de

enii,no técnteo' espécia1iza
do e de assis�n�ia,Social;
que t�nto intet:essam às,

c'lass3s trab'ó\lhadoras.

.Do eX'ame destas interi�

çõ,,;o, rf'sultoü, por oerto, a

deds{to' do P.T.B. em em·

preo;!'a!' me sua eolabó�
eM. c!U!1r par!l o el1lbr-loo'
ô,as '(;'úas, quer na taref�
de !!,,"prnar.

Juntes f<lcafYlos desta
C1I1.t)'�1'Iha uma apoteoSEi �
afirmação democ'rática.' pU.
ra-nt"" Pl!.': djscut.�,""1f)';: D,c -"§lo
so IjrDtratna adminístr::lti

vp, eescerremos' todos ds
.

,réus que. porventura !]_:)O& j
sam ;}llvolver 11' vidt'L - do'
'(,�""dirJato, . mostremo-n')�,
por inteiro, aos olhos.' tio'
povo, a, fim de que (J

.
1ul

gammto possa,· iler jusid�
"""abalhistaSl

f! ....l\'
-- --------_--

Em difícil pleito
ral tm 1960,' com

eleito-
o apoio

de outras agremiações· ,par
tidát:�as e d'l "opinião públi
ca l'htarinenses, foi confe

rida R, V. Exda, e RO go
vernr.dor Celso Ramos a

resvonsabilidade da gover
nança do Estado barrigl1-
vérdt!. A ratüicação desta

alianç':l e o p:-Qfícuo traba·

lho de3envolvido pela ad-"

nllai'3tração pública, estão

a m.1kar, nmt'lment.e" m
discutfvel consagracão e!ei
torn1, desta vez,. tehdo co

mo Cl0mpanhejTo de jorna
da a flgura de mitra trab�

ihistn autêntico, meu emi
'né�l;e c 0'1 e g a 'Francisco
Dfül'Ign"l.; ,a quem o Esta�
do de Santa Catarina se

tor�ou credor pelos 'servi

çpf; 'à,' causa �o povo, no

'desem:çénho do seu, man
di,,';n a Assembléia LegiElla-
ti,va.

.ses.

---,-.�--._-_.-

....,,-ijOõ"'''"'>f',.,.!\""''"-.-,.'� ,�P!!/ .......'Gb!
•

,_ •• o"_"" <._ •• .__t-- •. ,,,,,,�_......... __..._�1Ii!E

CATETE PINHEIRO EM

FLORIA�_'OPOLIS

Chegou hoje. a esta ca

pital, procedente de Itaj;ai,
o

. Senador Catete. Pinheiro,
do PTN .QO Pará.
O ilustre visita;nte .veio

convidar <> Prefeito Vieira
da Resa para participar do

Simpcsio 'Tur:stico Intér_.
nacioral, a realizar se em

Á!!'ôc:to, 110 .Estado da Gua_
nabara.

CLUBE' DE DIRETORES
L0JTSTAS

VAI· cnLABORAR· coM A

LlMPEZA DA CIDADE

o ��. ,Moacyr Pereira
,

OHv', ira, Presidente I
, ;do-

Clube. de Diretores 'Lojlstàs
de Flor'anópolis enviou -ofi
do ao Préfeito Vielra

--

da
Rosa, comunicando o inicia
de uma· ca�pal1ha em fa
VaI'. da limpeza !ia cidàde,
afixando cartazes nas vi_
triT' es das casas' com.:.rciais,
soÍlcltaJ:l'�o a cooI;leraçã,a' dt)
p0VO para êss,e, importánte
problema.' ,

"

.

O ofic·J aclIr'u. referido é
do sPg;uinte, teôr:
"Florja�óp\ lis. 21 de Ju_

lho d"
.. 1965 Senhor' .P.refei

to: Dil'Y")S "m m,50s cfic;o
11. .4Ú,. 3D de .tulhQ

.

.

"\. .,

.

'

pelo que agradecemos. CUlll
.

pre_rlos informar que o

"CLUBE de DIRETORES>
LOnSTAS DE FLORTA'
NÓPOLIS", está providen:_
clando a confecção de cal'

,

tazes, recommdando ao'
p-6blico em geral, a zelar

pela limpeza da cidade e

principalmente de 109:1'a_
d'ouros públicos. Adian_
tamgs, outro.sslm: . que, os

'�ttázes acima ménc!ona_
dos qstarão co.locados em

todas as lojas componel1tes
dêste Clube e terão. o se_

gui�te "SLOGA:'-T": "MAN_
TENHA SUA CIDADE LIM
Pa, COOPERE COM' A
LIMPEZA".

Congratulamo_pos com

as . mediçlas que V'sa.· vem

tomando 'com relaç30 a
.

limpeza da cidade, pois o

's;stema de ccleta de lixo

aC�!l,va_se preéário. ,

Felicitamos o servi:o de'

"Limpezá ,Púbrca" pela
aquisição, de mais veículos
,para coleta de lixo. Com {)s

nossos 'm"lhores vetos pa
ra � ,qp.e ccnt'nUê suá pro:
velto�á gestão a fre11t� da
Prefêi'tura de Flor:anõpoiis,
colocamo_nos a s/hiteira
-'ispcs'ção e fj·:mamo _pos
-;- ,.Aténcit'l$amenty �Ioac:'y'l' ,

Pereira OHv, ira --,- Pr:esi�

,dente em Exercício".

IMi"ORTANCIA. TURíSTICA

Di�se, por outro Iádo, Acempamento
que II -W Convenção Nacio- O 11<> BC acampàrá na

nal tic, Comércio' Lojista _ é regil'ío do Rio Tavares. on·

Na opiniáo do presiden- de gra1�de intérêsse ,para a de, r., partir de 27 de julho
te dl'< ,Associaçã6 Comer- GU'l.nabara, sob, o porito de próximo, realizará tiros de

cial, o público comprador vist'l· t)lrís-tico; prfucip�l-' in&tmção no trecho com

será ... maior beneficiado meme 110'ano do IV Cen- pre(3nd!do. entre a Ponta do

co� 0<; resultSJ.dos práticos tenário, de· cuja pr0grama- 'Reti!'o e a Ponta do'Cam-
da t:onvenção, pois, a.lém cão laz parte.

.

peeh�.
.... ',_ ... _,'_ '__ ..... '_ ,_ ._ ..... - - - - .... - - - --- - - - - - _ ..

Dl P' 'd lO
de Educ3.ção, há três anos prestarici�) relevantes serviçcs

Um'V's-rs: aG'e. p:ra ao ensino de nosso Estado. Mas o p;:sso mais iínportao-,
iii te, e decisivo foi dado com. a Funcll'!ção Educacional de

• nesenvolv:m:nto Santa Cat'lrina; regula�entada pelo decreto .n.o 2.802, de
li

junho p. pa.ssado; .

a quem foi' outc,ga,da o encargo dej
• A. K. copstitulr a 'Universidade para o ,p<::senvolvimentq do Es- ii

." tado de Santa Catarinll. . ,

Ensí.n?-no� Pedro Munoz Amat:o. nUM dê.,tes _notá'7e's ,A 'Unive.rsidade para o :oesenvolvimentú' do ES,t-a.do, é�
• "cpcl,e-ncs de administracã.o púl;)líPa", da Fundação . G� 'nstitu,ição de ensíno e de pesquipa, de planejament� �; ,

" "�'iO Vf!rg�s. in'itu'ado "PlaneiflmPlllo", que "o COri�eito, :::oordenação; supervisão. e e»ccução de medidas que tr-

"

"

": '9" en('�:ra em si la idéiéÍ:1 � previsão": acrescen nham em vista promover a 'vBlorlzllção dos recursos ht:

,.
01," �er��:aa: "Um' p ano uma f�r-:rtulação :;'<f?io- :'Oanos e será integrada:"

.'"
. ,. ii

nar e conSClenle de um conjunto dp- deClsQes pa�3 onen- I ..:- pa F'lcu1daqe di;! Educ�ão .é 40 Instituto dé Edu, ,

"\,,:r a ar,ão futura. Distingue-�, a-ssfm de :mero <ito impul cação, -que comporão o Centro ctt:! Formação pedagógica;.
'.vo -u d?s improvisacões ad-hoc, por. mais sábias que �s

'

'II·"7 Da Faculdade de liJogenh,:tria de Joinvme: e dos!
s "x,ssam :lI'ir a ser".

,. .

estabelec�mel'ltos: ofidais ,de -'ensino t�cmbo industria� em

Éste princípio ,da previsão harn1Cmiza-se' com s:quela 'uncionarnento no' Estado'
., .

- .

," � , ,

'Mo já comentado 'lqui: o da ttruversaIidade. tendo sido· III -'- Da Escola sup�rior � 4cminist1-açãQ, e Gerên-'
'-b s cufdadcsamente observados l�(J planejamento adOo- �ia e dos estabelecimentos' éstaquàL3 de ensinó' CQm�r.cial',
-d:i em Santa Catarina. Q)lando se deu absoluta p�iori- IV -,.. Da Faculd<J.de de .Agrono""1ia de Lages, da Facp'

-i.qde'. no seto,r educ'lcioIi.àl, ao pl�m) de ,escolárização de dade de Veterinária e dos estab<)l�ÍJnentos estadúais de'
-tivel primário, previu-se a demimdi:J futura' aos cursos de 'lnsir:o médio agríco�a. "..,., "

: ,"
<ve1 -.:nédio, o· que justificà os grandes inv�timentos 01, E imprescindivel'.a continuidwle desta' obra� admir:'
'-ndusão de importantíssimas obns, tais"como o Institu vel no setor do ensirto públieo, qU".l começando qom � 'pri' •

" Estodul'll de Educação, em Florianópolis, o Centro Edu ridade máxima" no ensmo primári.o. '1 ponto de escola",
,acionaI Vid'l.l Ramos, de Lajes '>e cnl"t�s outtos. zt:j,r' tõda a população na faixa 1-12 f<"OS (ensino prirnth'i0' •
,

O princípi'o' da previsão ác.ons�lhoiJ .a c:i:J,ação de no- conclui por montar êste iesquema gmndioso no setér ,(1 '"

..

-s estabelecimentos de ensinó, �!al)ê;zes
-

de Preparar, � ensino universitário.
" ,'f

'''flS''''1() 1'i,tP10 di demanda de matricula prin1ária, profes-
.

A continuidade está com !lgu·.',e �ii� ,dá ·se' protnm:::'iõul
�" ":-o';'Wr,(los ao nçbre mister do. magistério. r"i�-s a ne- p. resp�ito, q�:ando. da recent: ,leit�r,j de :fua piat�:((U'rnani

; ,.',' ,'te f8i aléin, eXig':nc1o, já elú'nível de ensina supe- ',,0 governo: Prestlgiar a Uruversfrbde para o D3�env:;J-JII
"�O
r R. f�TIciadio' 'de pt:0fessOres p"ra os cursos médios, '·l,meI).tp do Estado e ,dar-lhe 'condiçõeS para ser, inchisive"
I') é, d::: 1,7),ro"e�,:s6"es dos profes::;ôres prin;1ádos. iJl1Portnn.Je centro' de p�squisas sodds e· edúúàc1on:iÍs' -pa".A"'"ç": . ,

"'l, Santa Catar,jna". '.. �

.

, . '"
,. ,

D6sr.e�ef:;si5rio di�er� que a pra�arcrrn'�

T
-Floríanõpolis, (Tcl'ça-I!'eira), 27 de Julho de. 1965

f�
,

'RADAR NA SOCIEDptDE
CIRCULANDO O N. 3

. Es�á circulándo mais uma

"

jornalcesso do referido

edição do jornal da Socie

dade Catarinense - RA_
DAR NA SOCIEDADE-

sociaL
Radar na Sociedade, des'

ülca o Baile ele G9Ja' \ em.
horilenagem ,à· Màrillha,
reallzação no Li-ra T., 'C.; a,

Recepção:, co GÓve.rnador
Cé)so Rarnos; em 'Palácio,
em hOl1lel1a:5� in à:' 'Márinua '

,
'

• �,J.

pelo C�ntenátio do Ria..;
..

chuêlo, festas �. de quinze
'a110S, casamento, -colunas:
de arte; teatro;, odontopé
d�atria, <;í:ônic'as SOClaIs e

et.c. O nÚmero' quatro será
editado em 'a�ósto próximo,

com o n. três. Cons�dera-
lÍ10S um dos mais el�gantcs
'orgãos de' imprensa elo

='ats, que apresentí! men

.3almente um documentário
:los' principais fatos da
sociedade éatarinense {)r

ganização e dire ::;ão -'à'o' nos.
só 'Reporter Social - Láza_
ro Bartolomeu, que 'está de

paraoens _pelo. grande, Sll-
---;,- -. ,---'-----_ ..�

CONCURSO :D-E,QUADRINHAS-
Vo\! fazer uma p�rg\;lnta
Que ql,lalquer um adivinha

:A' vftqna de Ivo Silveira
É o entêrro dos 'raiv.inhas

/

' .......

J'\: ,::(� �.t :<-;ir�.queca
:'i::.ti�'''J. '.' -.'_'x-"-'

r :,�{
;

; ;:i �:1i'g"égar as realizações de ,,::�jS(l
I. ,,\�; tapar () sol com uríla pdncira

Não é o Konder Reis

Que vai derr,otár o Ivo Silveira

Praqueca
--'---- -----...,.,.---

�r> Ila'I�'q s:I <1."5 ,o'
.

,{
-

- ---

PAULUl:fPúBLIO

TadQs sabemos, que o progl':lma: noticioso e infor· ,

. \ . : .

mativo "Corr�spondente Rennel''', diVl!lgado pela "Rá-

dio Diário da Manhã", não tem colol'�ção política.
,

Sabemos, mais, que a finthl patrocinadora, justa
mente não 9 quer politico, por...U� des,rirtlÍaril\ as suas

fiiÍaJ.idaÍles, p\u-ameilte comerciais.
-

:.

Acontece, que; no sábado passado, o referidi) 'programá
informativo, perdeu esta .caractürística, caluda na''Pura

.

deturpação 3:paixonada do redator 'lue estaria. raivo

samente contristado,'pelã deci."lão da: ,Convenção traba�
lhista.

.

:'

Isto, pode, contentar a al�tUl$ qu� querem a con·

fusão, mas pIÍineipaím�rite" compromete a firma- pa-.

trocinadora, que como já, dissemos, deseja o seu pro·

grama, noticióso e informativo, !;Iem as deturp3,&ões
apaixonadas. ;

Fica'mais uma vêz o regIstro, já ventilado nêste

jornal em outras oportunidades, pela reinci�ência, di·

gamos, específica.
xxx

Já esperávamos um espérnc;1} raiveta do deputado ,

Laerte. Estava demorando... mas veio.
Afirma o deputado a)mn programa 'noticioso e in·

formativo da "Diário da Mánhã", qúe o acôl'do ceIe- .

brado entre (l PSD e o ?TB, aGlamàdo 'em çonvenção
pelO último par,tido, fo( forçado, pelá ',cúpula subver

siva" do PTB, e que as bases não acompanhariam a

decis'ão.
.

Diz ainda -O ,deputado U!el'te, que 'vai para. Brasília:
contar tudinho... mas tudinho ao Presidente da Re·,
púbijca.

O Prcsidente Castelo Branc\l, se receber, o deputa·
do ráivetà, dirá certamente:

- Nã� chore deputado! Estou confuso, p'lis há

poucos dias átrás, ','ooês cantn",mi1 ,c decantavam o

I PTB e a sua cúpma, para apoilÍ-lc s cm Santa Ca,tarina!
Ó Sr.. Laeite, com es�ã ltti ú(l.e, '?Il't-�qpm)canllo 11

IaPÔS& do: conto! pa�'a ,a,. ,tJI#N .{lÊ . '!J,vil,§., i;Út P',í,'� ,Í?stlí-o
.. '_ ",-', ,.'" "
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