
o ESTÂDO
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SARTA CATABUiA

[; \

•

o I R E T () R n F R EN TE - J)Qming'�'i P':l'nand,'!o: 'I .. '."quino
"'_iilii&i...m,-ss":,, (QUARTA.FEIRA)' -. 18 DE AGôSTO DE 1965 - ANO 51 - N.Q 15.228 -' Edição de .qoje 8 pági.na;.,

Sussekind: 00 Govêrno
acabar

IIW �: / • '

uao �cogitou
est·abilidade

RIO, 17, (OE) - "Não tl_ Jamais o Presidente da
existe qualquer estudo' no República me transmitiu
sentido de acabar com a qualquer instrução nêsse
,estabilidade do empregado sentido".
aos 10 anos de serviço". Is- O sr. Arnaldo Sussekind,
to.foi o que declarou hoje reconheceu que várias pes-

Flexa "oa-o ""'al-Ioge alvo·..."· fi�Ds·l.ça-D'a ímprensa, o Ministro Ar- sóas, inclusive êle, enten-
naldo sussekínd, titular da dem _que o instituto da es-

o :!;;:":ã:�::��:O !:O: r�;1;��::=!��,:' o c'e r-ra 'falle -Iras ,em lôrllD· d! Loltfundamento, e acentuou:' já a adquiriram, e do ou-
,--------.-

--,- - -
._,_' ....,:...___ __,� RIU, �7 (OE) - () Di-

SeC'r'-e' t.a#·rl·'O a' 'd,J·unt',O de'smente' �������'LE.���=::lcl�ti���b:1;
, sónrc .; «cctsâo do sr. AlI!

Pedro, CP renunciar a SUf.

B I E U A
d'd

. h .

. r a s i -
. . � ��':��i::��b;I�:::,�::if�

NOVA ,,<rORK, 17 (OE' ) J '

- - t:3. ao !TiC e ·tamb,3n:. �lO• � - ao Brasi p'Cla mlssao de -------', -- ..----.----------, .. - ._

.�) F�""A DO'" G b MTR, Q'CJ1Uncianclo a clis-O SeCl'etário Adjunto pa- alto nivel dos Estados Uni· ", ..1 _'.

I "'
.

na 1U,?'�inJa u:::l,!I"_ ,"''1., \
... " " pula e�eHo.ral. Fal8,ly]J ara Assuntos Latino-Amen- dos, foi, observar o esfõx·

OS
' ..

e 'CO!l llllpren,sr, s','lbre U pOSIçãocanos, negou que tl' vis.ta· ço do Govérno brai'lileiro' AEROCLUBES FECHAD consequencla.a cam' ,
-

.

t de' elo MTR, em consccluenciafeita recentemente ao Bra- em relação a Aliança 'p,ª,ra tinuara ,sem aumen 0

1 t· ela reni'11cia cio sr. il.lin Pesil, pela Missão Fulbrigth, 'o Progresso, e discutir pró- 28 aeroclubes em todo o preço pe o menos a e o

O I' f' dro. e t",putaclo JíLl::J Ma-tivesse objetivo de formar blemas comum, entre iHos, pr.i3, ;1'oram .fechados pela ,fim do ano. aSSUllLO OI, '

. .

'-0 d 'clla(�O (ecla1'ou qUt�. "'0mu êJxo Brasil-Est'1dos Uni- a transferência da reurüão 'Diretoria Á de Aeronáutica delJatido em r [:',,:ma o
,

1 t G 'lh sr. 1\.L11l.· r edro d!�u f"eUdos, com' vistas a América de ehanceléres programa- Civil. Motivo: Nã�, apresen- Superint cne e11 e UI erme
.

,

d'
-

d'f' Bo,'d.off ÇOIU, -1)eC11","ista e àpôlo 3, 111n' cUl1djcla�o pa-Latina. da para o.Rio de Janeiro e' t8.m con lçoes e unClOna-. <'-'

:,0 'auxiliar elo Presidente por du"1s vêzes adiada. meqto. abatedores, rplar. rrconI1e'Cidamente,
fori (1,e"enóo assim, '. ono-oorte·amcricnno, disse não Jack ,Wuond. por fim, de-

-

d FlO i()l'J'E("-O J\10.:'>iETÁRIA siçao ao nome o sr: 0-s� intençáo de SQU país, clarou-so emociqnndo COl11 AU�TO DO FUNOI .NA·.,..._ C ,�� .!."d\
,

.

.'

"I' "'SMO ' " xa Rib(;lro".ma,nter contactos especia:s á poten��ialidadB brasileIra, �1

O )Vlinisfro do Pla.nej08.- "
'

,
..;om,' qualquer náção 'ou e os esforços do GovênJo

, illellto entrega hoje a mi",
, O ddpa�ad'o JoãO .Ma:;:nafi;I'1l'li) de Nllções. ". RevOlucionario,. para reen-

'. C ó'p 1 a s d,�, �'éi:.n��'� � 11t!ti. cto -ante J) ojeto.1, M ,<' �.; 'i'�'lr."_,"l'.J:'�"
'.Re"si-u�oU ,que '!�PÓ'St-,:CQntra�"o camm,ho fio: ',d� "

"

.,� 1 •

��
'_,

� E{a' n,,"\p\ J, 'f,Y��",CJ' rl, -

..�,A'�,,> .,'
� �"""""-'" ,C\I"lr.Gw.�� ._!:'_..;..liP��� • .l, �I �.ir -. ,VI

• /1'•.
to P��c�y�� . .-.:... -=---, � .. __.... -<, __ '-'-' �.�� *"7�ãiiKd� ''-''. _'_'

.

'_-}j �p.rtJr,- \) -.cdí-reoã?- ,rnonp· !',H �àtJ[,l,.a1uÜ\. rTocÇ I 711,�j.,.... . �. '

� '.

.

dirá llul11_ento,.de . vendmen-' tn.rm para os débltos em um rcllar;� para a eal1Uld.\-
tios ao Presideúle da Repú-' negócios mobili:itióti. tur}t N2;;l'ÜO de Lima.
blica, já foram distribuídas Entrc:'!lcntc$, ter;il1ina. as

na maioria das l'epartiçôe5 NAS "LARANJEIRAS" .17 heira;:; de hoje, ';' r;i8Z0veres dE' bordo. da ael()!�a- 'i.. '
,

Públicás do país. .o Presidente da Repúbli- que. (JS êffensores U" l:''!.D.-FOI' eon'fl'I"nada .., 111"t"e ve sl'n'_'·s�rada. O B008Íng ,
J .

, ... ".
-

Ao mesmo tempo, foi ea despacbou ontem nas didatura Lott- apri'!sentem'd '30 upantes '''1,) 130 da UniGfU, conc'J.,,:a. 24os Cf' '- -

instituíd<.t campanha. v.is�m- Laranj�ir<:ts, G0111 os Minjs- <:I)nceüiclp t;lel0 TRE, para"-l'ng 707 c"a Unl·ted A ir' LI' p'assag'eiros e 6 tr'l.Jul':t:1-
PJ'

'

,

,,- , '!1.. -

- -

do a arre.cildação de fun- tros: Agricultura, anoJa- novas 1·8.�·ÕCS ÚC C"J" te�ta-nes. que caiu no l.ago Mi-- tes, de.s.c:à'llhecendo-L' al('
.

'

do . dos, �ara desenvolvimento mentQ, Fazenda c Jus.ttça. ção a Lrtluiçâo de ;n8:f'gi-cJ:lingan. Destroços Jo �,pa .0 11l0ll1�,.:to, a.s cau�t\,j
da reivindicação- A tarde rcee1)eu o Presi- liíli.tlad:.:.rêlho. :fc·;&m avistado.3 l'a desast:·c.

dente do (;ons(;1110 Naci.o.Superfíeie do lago, Dcm ,Até ",gora, 113 lanclla:;
EMPR'ÉSTIMO 'PARA GU na:l das Industrias e o Pl'e-

. ,q�e âté p momento, cs que vasculham o c"!fltr:J uo
O -Ministro da Fazendá sidente Administrativo dahom,ens' rãs da !1',:arlnJ.u lago, nao encontrarmn I1C-

Defesa, ECO'10'lul'ca. Às 19dará résposta ao governa- . •lí-.oÍ1;e-americana, con.'l8-· nhum vestígio do a 'i:ão
dor Cai'los' Lacerd8. sôbre o hõl"'l.s o PresIdente da Re-gUl'SS'eOl retl'rar o.s cadã- sinistrado.

'B
-

.
'

.

empréstimo de 22 milhões pLibllca retornou a ruSi·

de clUzAizros que o gaver- lia.
no da Güanabara solicitou
ao Banco do }3rasil.
óntem o governador e o

Sem'etário de F�nanca5 es- Chega hOje ao Rio o Te

tiveram com, o Ministro nente-General Juan. Carlos
tratando do assunto.

,

em, com
O Ministro' do Traballlotro lado, criando íntran

quilidade entre os que' não acentuou contudo, que no

seu entender, o .momentoa possuem.
..

não é oportuno para tratar
do assunto que não está
«nas cogitações do Govêmo.

•

eixo

MORTE ALADA CEIFA 30
CHICAGO, i7 (OE)

GENERAJ� ARGF.1\TTINO
CHEGA HOJE,

RIO, :�7 <OE) - N,t pró
xima rl>t�níão mir1isGé!rial,
:segunda informou (I Almi
rante Faulo BosÍzio, sFrá
leve.do ao Pre�ident.e Cas
.telo Branco memoiTll de
�ervidert':;; militares e Civis
da União.

No qücumento., 03 t:ervi <

dores dã UnifiÕ' s .. lidtarrl.
. .rEajustamento de. venci
mentos

.

na ordem de (jO%
sôbre os níveis at.lf-lis.

Hanier comandant.e em

·chefe do Exército Argenti·
no em visita oficial.
O Militar permanecerá 5

PREço DA CARNE
A Sun<:tb mantev� a tabe.

la para o boi vivo, em
.

dias no BrasiL
...���_.

/

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

,.,--------

-;. _--

�T-�_:GRI:J�E�R0-e��SI3bT}liltllllt-B:
: ,

Continuam em vigor ()

tOq"tiille recolher no QU�l' ..
1'0 (le WQ1JS. O!�de oe'11-"

rerkUl1 \ioIentos inci.dentes
f:�re 'ho'incJls de 'C6T e 11

P�lieia. O toque ele
.

reco-

l\1é- 11u- lher havia ::,ido '::,uspenso u

Ul8,iS tarde voltou a vigo,'
Voltaram U oeo1'1'C1'

je, disturb'icÍS ,raciais

O juignmq1Lu Jcl 1,1}-

pugl1U';''í_" da callditlatut'a

�ott, deyca'á ocorre.': l:a

próxima, scxü\, feiw, En..

. quanL') 1;·50, o Pro �vra�jor
Eleit.onl EdllQrcto lLtl'r:1[;,_
l�romel,e upreselll,a�' h9je
novas prnas Gôbre .1 'ille
legibUidr(le do eancÍic1ato
elo P.TB.

Por ,,1••1 vez, o b;:;c: r",do .

res pol\iiCos eiltão conVEn

cidos �;é que com ::1 ,�l(:!::rc
tação U:!.. inelegiJjilid�I.r}e do

ITVJia1'céhul LutL, !.st.:üào
Criadas .::c.ndições jJ�nl. lan

, 'cjament�) ,do -EmbaixadOl'
Negrão (c Limu, i SHees-,

são gL12nabarina. 'lenninúu
há instantel:j, [l reuniào
elos dirigentes dos pa l'tidos
!Wl1J as ,uutor.tda;deil do
TUE.
O De'l:;l!lburgaclol' Oseur

wDé-nc!rio, 110. 0lwrC1lrlÍo.adc,
ínfcirmou que o THE não
fará censura pre {la na

a�ropag:J..nda gra tuitl" clPi3
candidatos nas c:J.iissQra�
de rádio' e televisZt,), Fri
ilOU cnt::eLanto, que o::; par
tidos �,erão lt'CS1)0'l115[l,biliza
des pe'o;; e�CESSOS ,lim'lcti
dos.

MIA1HI, 17 (OE) '0
Pastor

.

negro Martin L1.).'
lerking, d2clarou hóje que,
partirá para Lo!,\' Angeles,.

COUl 'g' intel1Gfio, de Cil'iar
U111a bOl11unidade" ele amor.

Disse .que a maioria da .

pOlJúhcü� negra se eneon

tra tão esúantada e entris

,tecida C01Y10 fi l'Jnl!1el1, :pél0
õe�cnl'(ilar elos

aColltecünen te".
'últimos

.VEMOS AIRE.S, 16 (OE)
o- Violenta tempestslde de
neve �Qm'panhaçla

.

de for""
tes v�ntds, açoita a região
de :Mepdo�a :ria. Argenti
�a.
4 t.emperatura no moo,

mento é do 15 U 20. gráns
abaixo de zero.:

A região está transforma
da em formidável reprêsa
natural.
As localidades de Las

Palmas e Montrevijos, es

tão seriamente ameaçadas.
100 pessoas estão blo

queadas peta neve 110 al

bergue turístico próximo a

Las Suevas.

Uma avalanche destruiu
um 'bloco de casas e dunírí
cou totalmente uma usina
elétrica que abastece as

c stradas de ferro no in
teria i� argentino.
Estado de calamidade

püblíca foi decretado pelo
Presidente Arturo Illía.

CHILE TAiVIBEM

$ANTIAGO DO CHILE,
17' (OE) -- Foram' declara
C1RS zonas de catástrofes.
"víntc e duas das 25 pro
víncias elo Chile, em con

sequência dos temporais
que se abatem acêrca de
uma semana sôbre o país.
Transbordou o principal

rio que banha a. Capital
chilena, o Colorado, ar

razando milhares de resí-
déncias.
O Gov�rno do Pl'Csidente

Eduardo Frei, deu o trági
co balé)nço dos teml,)orais
até o momento: 400;0 de

jJl'ejuizos em tocla a pro
cluçíi.o pecuária, 15 mil hec
tares de terras danificados
e lhais de 40 mil cabéqas '

de gado mortas.
No setor de obras

b!je8s, revela-se que apre·
juizo é ela ordem de 50

Ar
•

D
milhões de escudos
DOS.

lJob de uma luta ür�'.11látl·
co con t ra o ma r cn [u reei
clQ"

SOBREVIVENTE� 43 tripulantes ;([0 Ranal-

SANTIAÇíO DO CHILE,
17 (O'F�).:__ A Marinha 'Chi·
lena deu' a' conhecer a lis
ta elos sobreviventes do

nauírágío do barco Ranál

que, todos recolhidos .no

Hospital de Port Mont. A

embarcação foi colhida por
um ciclone' afundando de-

que morreram arogad-is.
Outras noticias díZem que
o govêrno 'do Chile d8013-
rou Est'ado ele Calamidade. "

em 22 províncias
-

do pais
devastadas pelo ciclone.

53 mortos e míthares de

desabrigados é o balanço
atual elas vitimas do cata-
clísma.

loft: Nlão 'Creio no Vete de Jusuça ai

Minha Candidalura
RIO !;; BELO HORIZON

?E, 1'7 (OE) - O . Part.do
.social Democratíco homo

logou a candídaturà Lctt
Berardo ao govêrno cario'-·

ca, e já ingressou no Tri

bunal R:egiona 1 Eleitoral
com o pedido de

.

registro
dos dois candidatos, ante
rlormente lançados tam
bém pelo PTB, e que i a

presentarão na Guanaoa
ra a oposição ao asual

'

go
'vérno elo' Estado.
O marechal Lott fai':mdo

à imprensa disse não acre

dítar em ser 'vetado nela
J�stiça, íazendo a:tJêl� a

tôdos para que centrali
zem suas forças no l.bjeti
vo vitorioso de 3 de' outu
obro.

Sàm2uLe amanhã {� que
o r.rRE marcará �\ d:l.�fl.

pal:a o 'Julgamento ti" j)�:'
dido (Ie rtf':istrQ da eandi
datuf!:t Lott-Bera,:dü '(W

govêrno da Guanabara.
O PTB deverá até 9S 17

horas de: hoje apresentar
novos documentos enquun
.to o 'm.·l.,,:úl'ador geral ex

pediu Pl.'8,ZO de 24 noras
para que o partido traba
lhista apresente sua Cem

testação final.

Enquanto isso, fontes �U'
torizadas disseram que a

decisão do PSD em apoiar
o nome do, marecná. Lott
é a de cbter apoio ao sp

nhor Negrão de Lima que
será 111 nçado caso venha

q se ',;:J:>cretizar a ilIPUg-·
nação (;J ex-rntnis..ro dá
Guerra,

Elil B01l' Horizonte a2,uur
da-se para cs 9�'6:-:il'll();':
dias D. manírestacu �J do
TRE rníneiro sôbré';1. J111-

pugnaçào da (candi<ht tur.r
do sen!lO!' Paes de PJ11lclda
ao gO"ê�'110 ele 'Mim,s Ge-
raIs.

OUCA HOJE
.

Tarde 13,45 - 14,00,
14,30 _ 14,45
17,05 _ 17,20
20,00 - 20,15

'

20,45 - 21,00
21,00 - 21,15

R. Santa Cat'irina
R. Guamjá
R. Diário d"l. Manhã
R. Diário da Manhã'
R. Guarujá
R. Santa Catarina

pú- Noite

)

J\ economia catarinense 'recebeu, alra·
: "és da penetração dc fios transmissores
df� pot�ndal energético cm 1ôdas as re·

giões do Estado, U111 impulso jam�is ,'c

rificado em Santa Catarina.
] l\ disponibilidade de ener,gia elétr,ica

, .�: ; .'
..

::� 7t)Cf �i)ll'":.11ç»�0\r.. ,�últimos �
��7,hl'nse, - Ur�l\r. \���' tr� .,iulô," -o .Q,iv� ';Jk litMs de 'l,® w;tis,·

. r�f�'�' h1�1l.'4<;tad'}'-'um �.�
.

si�ificaii, o (lôb...h do existeJ1t(� em

rií,nÍish'açiio CeIl'O R1lmOS, cstá.'- 'atraH'<;' H160 .

'�a�do uma das maiores fases de d(>s�n· Com a consirucão de "anas usuias ge·
voLvimcnio de .i.ôda. u sua lli!.tória l'olíti. I'flllora.s, através da CELESC, o programa.
co·administmtiva. .

tlc geração foi integralmente ,cumprido
11lulIg-urundo em Santa Catarul,l uma antcs do pl'evisto, ln:eocupand9-se os ór·

lHJminish'açâo planejada em moldes den- gãos competentes, a partir do início do
tíJ:icos, o atwd go,,'êrl1O vem realizamlo con-eute a'}10, imicamellte (',oro o l�rob1t�"
obras (,lI,i� há muito sc fa�\am ueces· ma de transmissão e distribluc;ão dR
sádas, c só �.gora. através dos estudos t'nergia ilisponíve1.
}'I'�t1izad{)s !Jl'lus téf;nicos que c(jlabol'3m :\s grandes ,iudústrias du Vale uu HlJ'
,'um o (�oH'I'nador Celso Itamo:>,., pude- ,j"j, l�tI.e tanto se viam l)ff}judieadas com
l'l;I,m. SPI' cnnc.retizadas, " apgu�iallte- problema dd raci.onamcn.

Hf:'nü'o das 1petas "l\'lEIO", "HOl\mlH" to, já podem hoje pr04*�itf� ���li!�àn�.{..
e "EXPi\NSAO F.CONôMICA" e seus se- mente, pois a Usina Pahncii-as dispõe de
tô!'cs. tium o PLAMEG o programa de :potencial suficiente para senil- tôda.
g'OVêl'JIO (lUC H�m :>c desenvolvendo inte. aqu�Ia *gião do 110SS0 Estado, (, mesilÍo
gralmentr, sendo que, crn alglUls setôres acontecendo com as demais regiões geo.
jú ,'omwguill ultrapassar o que havia si· econômicas de Sa�ta Ciltaril1a, onde on
do previstu no plano elaborado 11.0 início tras usinas dispõem de energia. suficien·
do a tua! llCríoclo de administração, te para (listl·ibuir.

Através da CEE, Wlll o governo do Sr.
Celsu Ramos ,lcvándo energia as 'lOua:-; ;
..m·ais ,lo Estado, através de mH plano i
scrialll�ntc elaborado que já criou, mab I·
de meia centena de COOl)Crat�vas, furma·

Idas. IlcJOS habitantes das zonas rurais
que recebem a e�lergia; consh'uiu 1'Ic1jue.

)
nas usinas, linhas e l'êdcs dé distribuiçãu.
fazendo -enfim, com que a cnergia clétri·
ca cheg'asse a todu o int,erior catarillcnsc.

o Saldo Positivo de UmçT

I

I
I
I
i
l

i No ::idor EclllCa!;iio e Cultura, a grau,

I de meta dn govêrno no' Estado, até o m�s
de mafo do corrente ano Iroi coni ..ai<lda
a cou!:itrução ,k l.iWl salas de aula para
escola:; rurais, �endo' Ql'(' '1293 já se e11'

oontrmn conchiidas ,lIa;,; quais 12 l·cccbe··
ram !l pal'ticipac;ã� (.Iu J'lallo Nadonal ue

Emcrgência e 34 do Plano Trienal d.c

E,ducação.
Objetivando dar cumprimento ao "1510·

gall" "nenlllnim criança sem escola".
N!nstruiu o ,Plano. de Metas do Govêrllo,

í', até lltalo de 19651 aproximadmnenLc 420
1 salas' llt� fLula em, grupos e5e01are1>, fI flue
lHls"-"ibilitou a ,Sa,Ilta Catarina voltar a

,ocupar ]tJg'ar d�' destaque entre as de·.
mui" uuida(les da Federação.

1\0 assumit' a dlcfia do E:";ccutiyo ca·

tal'i.nensc. encontrou o Sr. Celso ,Ramos
l'm seu Ji;slado, o illsignificallte número
'di' 4 ginásios' gratuitos, conseguindo am·

pliá·lo llU1'lI mais' de' uma centena, sendo

qw�. ClIlll isso, as estatísticas provam (Iue
furam criados lJiuis g-lllãsios estaduais
neste 'glwérno do 'lue os existentes (�lll

Santa Catal'ina quando assumiu o atual
gOFll'.!la�ltc.

.

Í'reOCUIJOu.se também a 'atl1aJ. adlÍú.
nistração com a melhoria do profes:-;ora·
do catar�llellse, mitiistrando cursos illtell'
sivos âl� especialização do magistério e

dando es(!ccial atenção ao problema das

comliç,õcs d,� vida e qe trabalho do pro·
fessor e:stadual.

Ainda, úcsse setor, �fora1l1 criadas as

faculdades estaduais de Educação. em

l'10riallópoli�. EngenlJaria, em, Joinville,
Agronomia e Veterinária, Cm Lajes' e Ad·

nlÍuilitra9ão e Gerêucia, em F1orianõpo=
li:-;, (lUC juntas formal'iio lt Universidade
pam u Dcsel1vuh'ulll:miu.

,

EDr.iCAÇAO - i\ GRANDE META

.

F� �"��(iL\;

E�TAlt

SAÚDE
SOCIALIemporais varrem

.

PortoFur�ão li V,sfa

AI "d·
·

�;��:��:'i�rFU�:'it o. pO!JQ!G�' 11 C��!�� Vá�),OU @!,Ç!���!�mi, para u\westigar uma

(OE) '..2 A Capital gaúc:la tos da C'ldade.
.

M'uniclpa.l, em, COl1;5.Cq\U�?l'onti'a de b.'1Jxa pressão, ,

.1 ' "1' 'd b t �.foi
\

11oie' yiolenÜtllh;r,t� ExércitJ e Briguu.:1 !V1J 1- ela os Gesa amen "-�.que os metEllrolog-istas 10-
a<;oitadfL ':por; fortes V;!'n'Jd- tal' trabl'ilhall1 illCil.3:>arr.;e- Outras foram levaoas pa.calizaram no Atlântico.
r ".s que já caU':'iàraDl

.

3. mente ]'õLra retirar fallj-
-

ra Hos;Jitais, em vi1:';�dC• O Servico de Metem·ola·
v" a: l'l'as, g'ua'�:'- 11· S qlH;! �c encol1tra.m ilha- ca falta de aconL)da�õcs.c11'J.mada. ·d e

_.gia da Flórida, P,. ispôs que
das e111 Ç'lg"lI1S pont"&, 'E.' dn'.ll'ática a situaç3.ol1lçoes do Corpo li,) B0ll1- v , J

'\ o aparêlllO re'lli'1;ASse' inves·
à "'S ell1 Po·rj·o Aleg'rer. bell;os; �'FsiJll como Jesmo- Dezenas e peSSv'l:l "

-

," .tigaç6es. al)ÓS assinalar em
_

;':2�:�;;i��q!:�: A .morle p�sa. sÔ,bre negros de Los ARBeles ..da zona, tropical.
LOS ÂNGELES, 17 (OE) . hauro de Wasp. Franco-atI· rar em vu'tUC1e dà ocorreu-

_ 33 mortos 809 feridos e . radares negros, entraram eh de novos ineidentFs iso-
2.780 detidos, é o 'balanço em luta com a Guarda N\i· iados, que não fizeram no·

doS trágicos acontecunen-
• cional, �epois de desfecha- vas vitim>ls.

tos que há 5 dias intran- rem cerrado tiroteio C0111
.

quilizam a cidade ,- noTte- ,armas automáticas, Qs mi-

americana de Los. Ange- lidan05·· l'c:spondermn ao

leso fogo .. Nenhuma vítima foí
As autoridades' acredita- registracl'i no cl,\oque ..

Sinte�e do .llol"tjOl Genmeteor'llc'!\iéo de A. SEIXAS 'yam que a trallquilid'1rle
NETTO vá!ida. até às 23,18 hs.

=
d� dia 18 de a�ôsto de 1965 havia sido' restabelecicl�,

i mas no;ya ameaça pesa sã-

FllENTE' FRIA: Negativ(J: PR1<:RSÂ() A'fl\of( )'4l<'ÉP.ICI\ lI'Il'�- bre o bairro negro de L(_)s
DIA: 1O:�2.:-l milibares; TEMPERATU:R.A MÉDIA: 11.l.1° Cen- Âl1geles. 0'1de , os alimen-

,

tf::VIIDADE �ELAT!\ A MÉDIA: 8H.f:i%; PLUVIO- tos e l'emédios come(;am '1

PÚBLICA E ASSJST8N(:rA

Nn seio'r saúdc públic!l I' ass.isténc;ll
s.,dal. rcaljzou a tl(hll:hllstração C"lso !ta··
11108 o'bras de gr�'lltk vulto, saliental1dv.
SI." () 1;'igantesco Hospital rtos SCl"irlon:s
I'lib]j(�os. que pur si sii bastaria lJa1'n
e(lIl!SagT�!l' Ulll governante. Consh'wdo
(Iclltru das mais moderua::; técnicas, o re

feridu hospital tCill illllJ1'ci;sjouado a t.t..
dtls ,lqlleJCS que o \Tisitalll, sCI'villUtl jn·
clusi\T, de Illodêlo JmJ'a o (JUe {) gO\'l!l'110
federal construirá em nl·llsíJia. ,

Ocstaca·:.;e �indn 110 setor smidl' lJIjbH·
(�a C assisLência soda!. H i1lstalaçao do
Instituto de t:ardiologia. Scnj(i(' c Dm;-,
lló"tieo PI'ecoee do Çálwcl' c do Centro
Hmneoterápico Catal'inellsc; a nt!UllSlçiW
de material pam' l'eapare1ha,nellto de 36
ccntrus c postos' de saude; a COllstruÇij.Q
dns b,?spitais i.l,lfalltis de 1!�lorial1Õp.olis c

lta.laí, dotados com equipamentos dos
InatS modernos e .eficientes; o plano une·
diato l1c imUllÍzação da comunidadc car

tarlnensc contra móléstias
-

infecto-couta •

giosas; a'�one]usão das obras
/

dO' IIospi.
tal. São João Batista, de Imarui, bem co"

mo a aq1Uslçao do equipamento neccs.

sário ao seu funcionamento.
Prcoc1tllou·se também o atual go,'énto

do Es1adu com a meUloria do nivd t(,ic�
.uico do pessoal, 'lue se dedica à saude
J)ubJtcu c!lllJ:cdcl1do bô sas de cst,u'lo pa·
ra p",pcl)üdiz:l\;iio ein celltl'utl

' . ,

!;ados du lll'<.lsil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cpn'lt:t:',l\c'f'S: '

,I -, lif_S Fac',lldacle<: pe
1'0' Dil'etc:r: f'especti i'C q;.le
as :pre51iirá, pelo �)r"siden-
te d� Diretório Aca,:,�mU,l
e ,J�or '1m l\1embro cl0 Cnn

se1110 Universitário :lc;:ig-
; ..

, 112,do pe_Io mesmo;
II - fi mesa- qU3 tota':

lizará [,8: resultad:n par�

-ciai,s :� ·proclamará os Te- 'I.' Lojistas do Brasl, prepa-
Sultael;F fiJ1�.ser:l pre3!- --------------.-'--.---.--' --_.- ---'--'--�

ran1-se para a Convenção
diela pdo Reitor f', _df·IR ,

,_

-

NaciOllal, a se realizar no,
particlD��rão': o· prt'si.del:ttc -:S,,'_�f"�,;r'f1 F",; :,,:;r P, ro�;r�d_- ,lj·ll.rIO" 11'

.. ,p
.

J /.,
,_ "Hótel GIQt-iá- Dl) Rio de ia-_ Dfvulgár�mos mais aI· -,

do D_:8_E. :e' Ul1']'" C\03 ml�i'Pr.� ti \,' �-_. lU - I U 'J. . - '.... 1" 5' d� S'otem'hro "'uns ,sociô� nroil1lrietários" '-' '. n",IrO,:.,(la ,e �,,' I-' ". 1> .P �'

bras '�,_o ·çon$ehro-;:-�t�fi'::V"';;k' ,; ,..::' -," :'
I

"

"

' ; ;,'
\ , do "Santac�tariha Country-�;ra�H�,') l1�:�l:�a c:_/�,(�Jfi,dC) sitário_ - -'-é� . ;1 '"

-, ;�;
"

? " '

:��, çJ,nem,:�a �Tci,:�,:e.to, sl�,2..Y,,�,l,CO �,':�:�l,; , "---,--:_:_ \_', '-:: '�CIYb,!::,D�_S�l;ilbltrg�dOr Jo-

e :4-.---: ,;\ eJelc;ãk;l d.J, 1llttn:- ·1,�esll1G:.i!!:;��1:.�. �t:
::,:,

i " .. -, k-
-

.. !- -'-'. j t �
,':: .:ii 'r"'���' éwiirà".s�os, Ik AI·

,�ros .:1.0 U:,É:K se,d reg'tl-,
-' fi" (:lt,'� "- " ,,;w(-,," ":' -, "�:.--t!'" "1"- �

- l�>-Dp cr�ti� ')Mnvill"-.;,��s�,t: :�.': ,�.t[}�f�",�Ç1)t".' Wilson
,

.

1 - "f:ft !IOF, g-;l1,�'� ' ..�RBE P ESS� 1 R1\GA '(E-'Decia.)\ -�
, . Ab

y:- t;'.�'A·l�ment':1'I') l«!gim:;rli,) ln- 'apl;ésem<::(>ãd�i dás -:'ieQ'{it'r.- ,�,\, i· ,. ' , \
.

. ,.-,' '" mQs reç bendo ,conV1te_,pa-.' - ".ça�,m; ur;, ,fIDantlo As-

terno L1�1 mesmo, '0�i�r�l'V�1ll sós que ��rãQ deCi:(í'i�:l';��'f;� :'iCâç,a aos M2111utes" ,: 'peliculR'" ,tchecoslo\'(-f" ra participarlnos do "Bail�' sis; Dr, PaJ,lI�-, W�ndhausen,
do�se :J segujnte:, la' mesa respctlva'. e111:� s:e-' ca l�'m CÔl'es,' de1 Oldrich Danek, é uma 'Sátl't8 Oficial das Debutantes", e Dr. ,Bores 'Ters,Cbitsch.
a -- registro pl:;�vio ele tratando' de irhpugnaf:à,:'i eLe: ,) ,. h <

•

", daquela cidatle. O acóIiteci-
candid3.LQs· ou chapa,> sen- votànte du iJe\votô,' 'RtYcd- : as tolpes umo.u:as, 80 carrelnste e á bun,·· menta sérá dia, 11 de s,et'em-

da elegbd apenas' (,', Cistu- so contr.i ,à _ Va!id�1�': 'cjo �/c-raci�. Um dos ,pap�is princ1pais. ap,aree€:
dante rcghllannente' ma- pleito. Í"Jcvel:á<'ser a�')�'�seif- �pEI� ,prirri�iri) ,_o_ V2Z ante ás {'âmaras, ,'c; jo-kicuJadn, não· l'er1steI!te, tado aentro oe' 72' h6ras ela ,'. -, '-."

-

_, '.
"' ,

nem alnnõ de. m::üe!'ias' ptàêlan1ri�,ô.o'cdo� ''r,;::;tll�:l.- vem bailarina Jana Houkcdová,' já que gr::m ..

·avuls8,.s; dos áo P.'e,:t0r, -e S2rét are- 'ele ,-' parte ciü ação s� dcs,:nvolve atavé:,; ck
b - realização da eiei- ciado pd.0 :Conselho lin�

ção eni um -mesmo di:l, versitir\0, em sessã�J eS:'Je
del1trc ::lo recinto de Ica- cial p,:! ,'" êsse fim ("0;1vo

da umg, das, Faéuldád'es, cada, <laltro do pra,z\) de

para os' respectivos ?:11)110S 5 dias.
durante a tOtali(!dcle do Florlm.-iój)olis,

to de 19(5.

,_

t",fSClUNDi'\ l"'AG1NA

4UDl8utar a LOD
WASHÍNGTON, o aumento ela dutàcâo

"

de 13à1tae, de acôl:jol c-õm
provável da vida hu.rma a qual s". prestá H.lUÔ2. fe
ele 70 jnra 75 àl;l,)_;,

deral 'às campanhas ele 'ia

cina ção cm n'1aSS 1 e a C;,S

(Oi�) -

O Presidente JorÜ-'SI,1r: ,,

nuncíou quatro metae [J!-r
te-americanas nos r-n m

pos ela saúde e longevidade,
que - segundo êle espera
- poderão ser' ale inca das
no .próxuno decêrrio,
Entre essas metas está

Sr. Júnhson ralo.i breve

mente (:0 que qualificou 'lo

obietívos atingíveis, 8,8 as

sinar �l, prorrrogaçáo Ga

Lei dos' Centros Ci'ltlllmais

-

Ministér-fef da, Edutação' e Cultura
Un1versidade dé Santti C5tarinã

REITORIA
Edital pe Convoca cão

Usina de ACUCõf Adeiaid-e S. A.
t

O Proressor João David
'Ferreica Lima, M" gnifico
R'eitor UI Üniversh:lad" .te
Sarita t",;:,-,rilíla, no I_i,,::) rle
suas ;t�rj_tuiç'ões' -te t eudo
em ViSSSL a tlBlegáçà,;

,

ic

poderes que
.

fQi con fe':'c1:1
a ,��ta' Universtdade ]J elol
Conselho Fêd'efal C:,' Edu
'cação,

,d' - gr rantía cl�: ':i2;ilo
do

_

voto e da. -i_nviobtiilicl.l.-
de de -irna:
,e, -, apuração imediata.

Cpós o término ela vota

cao, assegurada a' ex= tidâo
_ dos resultados. Os r'p)ül;-a-
elos parciais ele càtlt:l, uma

A \' 1.5 (J

'Acham-se à disposição .dos senhores acionistas, no Es

-s oritó rio da Sociedade, sito à Rua Valério Gomes, s/na, em
.

São João Batista, t1êste. Estado, os d'ocumentos a que se

refere o art. 99, do Dec.Lei n? 2,1327-, de 26,ele setembro de

1940. , realíz a: o pleito "ec<[:J le

vados jr-ia mesa rccPp�,lrJ.
e apura r.ora réspect: va pa
ra a 3c::le 'do D,E;.B. cu nit

Para ::-:, dia 30 d,; :1l�(1sLo ,_ falta rlf'sta, para :.) R3::0-
do cOl'réÍ':tr-:·· ano' a eloi('io '1'1\3,,' Ol",c:t- D:" reslllLH:los pr-,r
'para u ',c;Gn:SÜttüo,�\) 'do. éiais ..I('r',o· tota!izudl_ls e

-Diretório 'Estadtlal iJ" Es- fil1-a-ll11�llI,c, prCIclal�1;dJ ()

tudahWs-' b�:sel'-va:dàs clS "é- resultaú') finai;
-

f - :'5' pleitos Il'"" ·F" ..

ctll'dtl,ct("� c',eve(1o v" n':-:\'�
liza'dGS t"d-,n·o d'o pe:ixlo:
�compr-2211clido en[-i'(-�

-

às'
8_ àb 'e, i:::s 18.,00 hOi'J' pai-a
o fim c1f, pcssibjlita:' �' j:';-

talizaçéÍ(J no mesmo 'li,,;,
'g - ao alUDO , __�'!'Iilar-
mente .. ·matriculad') 1'111

,

l

mais �:8 uma "Faclt1�L,-de
será, :J"o:rm;tido' 'vota" uma

S9 vez' rlil' E'acul::'l�H�(:) 11e

sua Ei,r�olha;

São João Batista, 1"l 'de agôsto ele 19'65 'CONVOCA
"

.

, Váléi:io· Gontes
,Cesar' Bastús' Gomes

EDITAL- DE CONVOCAtAD
;1

--'

'guintes-- normas:
f' I • ., A'

,-,
•

' ••

L '------,_ r; IJiretõrio
dual. de,it E"itudán�?" 's;;:ra

Convidamos os,senhores ádclnista,s p'1ta c'ompa-recerem
à Assembl'éia G'el',al Ordinária' ai -se realizàt, em sua sede·
soci['_l� ii' Rua' Valéi'io Goines, s/na, �m- Bão Joã;b

-

Batista,'
nêste Estado, à!'i (dezi 10 hotas ao' dh 22'�de setembro,de
1965, com a segulnt� ord13m, do rUa: '

10 -' Leitura do. Relatório, t10 balànço gtmH, da cClnta
ele "lücros e perdás'; e do parecer do Conselho Fiscal; -di;;:- '

cusão e deliberação sôbi'e os inésm'os;
,

20) - Eleição do Conselho Fiscal;
30 - Outros qSsuntos de interêêsse social.

constitu;:lO ;poi" 'um:
'cl_ente,� dezenove_
bros;

-,'J;es;
Jllern -

2. - o D.E:E , .-;e;O'l ,�i)ns-

tituid<J '.lar estudah t, '":; :h'

,'ensino fuperi.or dn, Esi':1d,)
. qe San::a Catarina;
_"a - sr.rão con�;idf','ad.os
eleitos 0'3 estudansé" ql_;_e

0l:ltiv-eJ.'(lU maior núrt:>('!:o"
,d'e votos;

b' ,- r, eleição do D_!,: E.

"será'- fslta· pela VOb:tl: __lJ di

"reta, ,C_os estudan tes r'� ]:ll
.. hrrn-e)1��"s matricul:d"'i:

c - O exerc�cl0 du '.'J-to
_ é. obrigatório,

.

,Ficai'à pr;
vado' de' prestar eX�U11ç pRr

,>
• 1'".. :

-

0, -,cial ,(iu' finat, ilnClli�(l:1-
nierite sub�equente Ü, e;ei�

'. ção, ') rJuno que nãr. çYl1'�
,- piro val' bs. ver votarIa no

Ac];iam-.se à disposicão dos sennores a_cionistas, ,rioi,Es... reférido pleito: salv,) lIlo1i-
critÓTio da Sociedade, em Pedra de Amolar, n() Município' vo de' fôrça maior, ,-1'C vi�lL\.
de Ilhota, nêste Estada, os docur)1entos a que se refere o, :mente' rr)mprovado,
art. 99, do Dec.·Lei na 2.627, de ,26 de set0mbro de 1940. d _ (_1 ;'Í-'andato, C;Oé: ;nf'!1l

bras à,c' :éE,E.- será. de u:n

São João .Batista, 17 de agôsto de 1965

Ethiartlo Brennantl h -. as mesa" 'lecc:�1 n-

l��S' , '" �,I)Urador8.3 S2r[W
,

' '. ."
Valério GÓmes
Cesar Bastos Gomes

) 24·8A',

" .'

Usina de ACUCf:
,

_., ,-

A). .,'

AVISO

Pedra de Amolar (Ilhota), 17 de ,agôsto de 1965

Eduardo Brennand
Vaolérlo Gome's
Ccsar Bastos Gomes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

-Convidamos os senhores ácionistas pa·rq_ comparecerem.
à. Assembléia Gerar, Ordinária a, se realizar', ,em sua séde.
social, em Pedra de Amolar, n9 município de Ilhota, nêste
Estado, 'às 17 (dezessete) horas do dia 22,de setembro de

1965, com a seguinte ordt:m do. dia:,
1 ° - Leitura do Relatório, do balanço geral, da, -cónta

ele "{úcros e perdas.!.'. e do parecer' d.o Conselho Fiscal, dis'
cussão e deliberação sôbre os mesmos;

20 - Eleição do' Conselho Fisca-l;,_
3.0 - Outros assuntos de interêsse sociaL.

Pedra,de-Amolar (Ilhota), 17 � agôsto ,de 1965 9 d(·� [\�:ôs-

Eduardo Brennand
Valério Gomes
Cesar Bastos Gomes

horári0, de rttivida ·)(:'s 'fó:
. colare,,;

c - i:.\'entiJicacã0 cl2 'iO- ,Prof, ,João David Ferre'r:!
"

Lima

Reitor
19-·fl-fl5

tante �·:ll:.diante lisia
minaI fr:-rnecida p�l1.
culdaclr; respectiva;

24-SA Fa-

/

(IA
UM PRODUTO DA

WETZEL
'"

'
.

\
,
,

INDUSTRAL�
, ,� ..

t<,' Ser1Jdor ,Schm1ot, 228 - JOINVILtE S. c.\
Filial em Floriãnópolis: Rua F.rancisco Tole!Qt-inn,,�;9

., . "

," �;:i;;�����r.:,�:;i'Cr/:;i�;�i";���:'���;;'�'��{�í�J;41i,�:;�{é't'0�4�i���,g�ti�j�

ofabali!.uc'ores agrícolas mi

gratóri,os.
Disse ( sr. -John:;rJn que

.pedira a0�, tuncíonúrros do

Serviço É"etleral d� Saúc';

que ISst,-dâssem cercos. ob

jetivos riificeis, mas pcssí
veis, CP]!)- redundass ')11 (,1Yt

benefícios da --saúde do po

vo nO'_'i',!"-:,llnericano'.-------
"E' iruito cedo 0,,1'," (12-

terminar que objetivds lião

êsses e afirmar qu.us
: s'lQ

os possivers. e práticos"
disse o 'Presidente.

- Uma víd.; J.1Ll',T\'-ll1U

média r.rovável de �:) ancs,

ao invés dos 70 a-ios

vída .néd ia provável
hoje,

'- Um,t média d2 morta

li,dade �nrarlti,l não
. nlP�

rior a J6 por 1.000 nasn

mentes, ao invés (1,,, mé

dia atual de, 25 po: l.�OO,
.

_ '-\_ total ellrninacáo da

paralÍsIa infantil. clifh,riá,
tifo, kl:JPfculose, sarampo

e coqi18'lieh2-

Acrescentou, entretanto,
que acreditava e .n que

quatro ('�j_etivm; u)€('ifi-
cos pod-am ser alcancado.s

.

l,pe\los norte-amen-aros,
�o pró;ilmo d=cên o :f:';,;es

objeti \- �):, s'à:ô os s;,i:<uin �p.s:

_ U:1)« redução de J/5

na incL::�êI:ciã cas 1)-l(l'[�.dla5
cardiaco.s câncer e derra

me ee:i>hral, enfeí-mldades

rssponeaveis ,por 70 por
cento NlE mortes. EU::; Es

tados tri.íoos.

--,---_-
'I'

Mfnistéfi'o da Iducscêo e Cu!tlJré)
.
'. 1.'" �

• \..

Univers;dede de Sani8 Catànna
I

•

.

• , ,

R'EITORIA
EDITAL N.o 21/65

R:cferênci<i: Eelital n.o 13/65
Altera pro"l :n de a'gôsto do corrente, a data· da aber

tura ela Concorrência Pública n.o 12/65.
,

' ,

I :
Tornamos ]Dúblico, para conhecimento dos mteressa-

elos, que a Concorrência Pública éonstante do Edital n.o

1�/65, aprRz<:lCla i:)ara o dit' 17 deste mês, às 9 l1'otas, para
o aCRhal11eptO' do Pavilhão t:le M'ccânica ela Escoia tlé En,

genh'aria -Inch.:strü'l, fica 8diada ::l, '1bertura das propostas
�:lJ'a o elia 31 de agô�to de 1965, às 9 horas, no rhesrho

local.
As plF1lltas elas_ inst8.lações c especifi'cações' acham-se.

à c1is')osicão dos int�ressados na Divisa'o do Matei'iql, à'

rU8' nocaiúva n,o 60, tornando, porta11to, sem efeito o tó·

piCO cOlbÜmi8 do "Caelerno de Encar;gos, item 11, fIs:',
que cx'''lt:ia rlest,R Concorrência aos serviços integran·
,lo a Concorrência,

fI'lt:riC:1lilOS os çl_emais t.ermos elo Edital n.o 13/65
com 85 respectivilE; retificações, bein como nOsso ofício

circul::u n_o, U:H:!65,
Florianópolis, 12 ele agô:=;to de 196.5.

Bp J i-\ lní?:o B! asi - SecTctário Gera I

dahcas caradei'Íslicas.
�

Alualmente, na Tcheçoslováquia, é0rne

çam a inilJoT--se cada -vez mtú, nó Ginen'lé1 (]

S2lÍra graciosa e alegr.:::, o ,humor e a corn'<':l,

(lade Dura, em virLude da COllCOlTência, d�·
-

L

televis,ão, po: s os prcgramas �uIh'otí�tjC\i:'i
rrlantém. o pri;rnsiro lugar de audiência m

TV tchecoslovata.

Por Ahrtir Cost'a·

TV-PIRATINI - VEJA HOJE:

Qharta-Feira -. 1'13·8·-'65

Let's Speak English
TV de Brinquedo
Sempre 'a Mulher

� Caminhos ela V,ida

.�.

16,10
16,45
1 ''l,15
(7,50
In,OO - 5essão PP_ss�tempo�
18,30 � Repórter Esportivo
18,40 - TelGnovela

18,}5, - CJrrosp-::ndente Renner

El_L1n ':'r.1r-r.,-'vc1a

2iúo 1°1'3<;3. Onze
21,30 - A Lei de Burke

22,35 - Grande Jornal Ipiranga
23,05 - Tele-Universidade

,
j

VEJA AMANHÃ: - BONANZA

ELIS REGINA, com;agrada cantora de Música P'ópu
lar Moderna, apresentou-se recenterp_ente em Põrto Ale-

gre, sua' terra natal, cantando ao vivo, diretamente 'do

Teatro Leopoldina para os telespectadore�' gaúchos e Câ

tarinenseS. Infelizmente o vídeo, por algum dl'feíto téc�

nico, deixou muito a desejar.-

BONANZA, consagrado pelo público como t:) melhor

filme da teleVIsão brasileira 'durante 2 anos. está de vol

,ta em nova série. Vócê poderá assisti:1o. tôdas as quinta
feiras no horário das 21 :30.

'i. VOCE SABIA-Q�, • .- '

'-, .. :"Y"Mamãé Dolores" �a telenovela, "O DIREIrO DE'

NASCER",' ,chama-se Is�r'1 Bruno e que ,éompletou re-

centemente 49 anos'?
. >\

'

. . '"

, . ,"Elis Regina, consagrada cantora da Música Pop'_llai'
'MQderJ1à, gg,p.hQ-U o

.

a'lS_elict,o dê\"PIMENTINHA."?,
r, ,
'. '\, < "L;r;.)����j .

"

:{ .'

.. ,

.. · �!;,\', :;:'�f"w!,;;:J'\lô�lV�'}f/�';
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DIA 3 DEDESFILAM

xxx

Está marcado para o pró
xiifin dia 3 nos salões do

Lux Hotel, o (C1uí das Asá'

lél<\'s", com ,0 qestite dá!!
Debutantes do Baile Bran

co. A tarde de elegância e

caridade, será em -(pró do

i<::duéant1àtio Santa Cata

tina.

I

Amanhã, a menina Eliza.
beUI; l'ilhá do casal dr.
Eros Merlhi (d, Keti),
residência de seus pais, re

cebe convidados para sua

festa de aníversãrío.' Agra.
deçefii�s a gentileza do con

viie e tUt16 faremos para
dar presença no acontecí.
mento.

Sábado proxlmo 'no "Ame

rican Bar" do Qu�rêntia
Pala-é'e, será

.

apresentada
um conjunto ,Mexicano.

Aldo Gonzaga, aplaudido
pianista, fêz contrato. com a

direção do Lux. Hotel. Na

'próxima terç'=t-feira, Aldo

Gonzaga, esta!'á movimen

tahdb o simpático ambien·

te.
E\h 110ssa t5idàde, de 12 a

18 de !Setembro, acontece·

rá a "Seml1na Nestlê", cur
so dé atualização e pedia
'lfiâ, .

Bolsistas e Professn·

res �'Sl}etiàlizados éstarão

hospedados ' 110 Querêlicia
PàllJ.ce para o movimentado
Curso.

Dia �8, eiD pró da "So·

êiei:ta\b'� Amparo aos Tuber·

'culosos", na cjdooe de Jo-

r inville, dar·se·á Noite de

Elegância Bangú. Doze bo
nftà!i é elegantes senhoritas

daqúela" sociedade disputa·
rão ao titulo, de "Miss Ele·'

-

gante Bàhgú 1965".

•

En1 seu simpático apar
tamento o' senhor e a se

nhora dr. _Vania Coiaço 0- ..

liveira (d.' Laura), recobeu

'para' um almoço o muito

_simpático cas�l carioca dr.

Hugo Resende (d. Elba).

--:-:,-

Regina D'Aquino D'Avila,
''uma das Debutantes do
"Baile Branco", na noite
de seu "Début", recebeu,
lindos presentes.

-:-:-

/

Or0 p�óxiino,
.

De' Itajaí: Viaj-ou hoje pa-,
ra o Rio de Jàneiro, o dr,
Maurício dos Reis Diretor
,do "Santacatarina Coutry
'CI�b".·

.

"O

-.:-:-

Circulando - em nossa ci

dade" , o .peputado e a se-

nhora Doutel de And�ade
(D. Lígia). Em recente

reImião, foi ponto alto, a

beleza da senhora Andrade. Também está' de viag'em
marcada para o Rio de Ja

neiro, 0- senhor e a senhora
I

José Areàs, proprietário da
loja "José Areas Decora-

-

':': Ml,lft0;;;�i cOrheiltaq,o :(0 Ves
tido que' Yan� 'Medeiros
,Gualberto, usou na noite

do Baile Br"mco", quandO
recebeu a faixa dé Rai.nha

do Clube Doze' de Agôsto.
O modelo, foi mai,s urna

criac;ã:o _ e 'confecção do cos·

tureifo "Lenzi", cor.p C\:lsto-

50 bordado da, Senha Schae

fer.,

ções".

-:-:-

Foi eleito Presidente do
DIRETORIO REGIONAL
do P. S. P., o d�. 'Francisco
m'i!lo. O novo Presidénte

.

do partido em fuco viajoll.
para São Paulo, para entrar
em conV'lcto cÇlm o Gover�
nador Adernar' dé Barros,'-:-:-:-

CONVITE
A FainHia de OLGA LUIZA J;'lÉIXOTO, consternada

com o faleciment() da mesma' àgradece' aos, parentes e

amigos, Delegado do; IPASE ê seu corpo Médico,. bem
c6mo ao Diretor dos Correios e, Telegrafas e seus dignos
Funcionã:,rios,. tant,é 'da Capitai como do Interrior, a as

sistência q,ue ']hã prestaram nos s1ms últimos momentos
bem comó aa seu sepultamento em Tljucas, convidando
a tpdos para a Missa de �7,o Dia que mandará celebrar no

Cblégio Cat'lrinense no dia 19 do corrente mês às 8 ho-,

TaIS. la-8
.. -v ',.

VENDE SE

c

, 'C'::�11 urg�ncia um terreno 'medinuo 12
.

x '23�;'pl'óximo' ao Balneario:
Preço Cr$ 900.000 - facilita-se paga·

mento. Tràtar com José Pires no Tesouro de
Estado.

'EMPRESTO·,DlNHEIRO
..

Empresto
A{ltomovel.

.'

.

rt�t l3362
. �: .

'li

binh�i.rb", sol? ga:tantia
'. ii; .'.

�. "Horário, 'Comercial
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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atual p:esic:ent.e e qm, p!e
tende a reeleição.

o candirls to OpOSl1.éJ: é' o

Sr: Ce>:;) Dário Gull1lar:�e.3,
$r. Valctl'mir Santos, presi
dente '1·) CDL da ouana-

bara, para presíden:.e do

Clube de Lojistas- do Brasfl.
Nery Eittencourt e esposa
por parte da Casa dos

Plásticos, NiJlton 13'1ogan:tz
da Casa Pôrto, !-!!l.�J!l &il
va e esposa, de Supe,· Mo
das, Osni Lima '\J< igo. e 8S
posa, de Móveis Cimo S .. I!,.,
·Rubens I'ereira Oliveira e

esposa e Moacyr Peveira

CDL de Salvador Bahia}

já lançou a candidatura de,
A VI Convenção Nacio

nal do Comércio Loust« a

de 1000 cm, v e .ici i-
na.s

rep�lizal"-se na' Guanaba ca, C::· .,'. �
,- ,.

"f
de 5 a :1. de Setembro j.ró O CDL de F.1ol'Ij,nópo1is
xímo, reveste-se de ,::rim- 1JnreD'!� participar do ('011

de oportunidade e impor- crave ('OlP. numerosa r'ele
tância. gação, Já estando j "'<;critos

-----_._. ---,------ _' --;-----'

ROlARY CLUBE. DO ESTREITO" '

,;:' c.i da vez maio!' o in

teres:-e (lOS lojista: .,- J)e
las S ,f S convenções ter.do

comrJç1.l'ecido a Últ','I!a, no
ano passado, na E;:l:u,.

os S1'S. Hario Meve,,:, c Ma u
1"0 Corheta Regis, renresen

tando M(;yer S.A.; J�S'3 so
ares Glavam e espcsa, por
parte de Irmãos Glavfu;1, Estudantes.,Convidados

Na prr xíma reun.ãc a reunião festiva, própria- A reunião em pe .. ,;pe'�ü�
�r·,�'aliZa,r-f.é na "sexta: .. fr,í- . mente (r,ta; o que �c p�'o- va contará com rapa;';,�3

.

e ==:==.,--=====-=-�'::�--=:=:::.:::'=,=:==:--:::::===--===.=:.:==

ra vindoura,' 20, CO�1t:V·:.j,· o
.

cura adngíT
.

a través dêste moças ,f,UE:: estão ':!UIs',mi(,

Rotary Clube. 'ido E3treil�O, . encontro e que acredít.a- o Ginásio, a Escola Nor-
dando i:'Ício' às' Sl��.�'> aU:' mos de grande importàn mal, o;':i3ásico, o Colagial e

vidades :...:, Bervícos a: 00- cía não- apenas para o Bo a Facl!lr�ade: de. Direito,
lIÍJunidade, -,' Sh1:)'�;0j-t:1S- ... taí:y comc.: e. prmcipal- de Mecuéiha e de 'htrm;i-

,
.

'

". �.
'

'. ,.'
.

,
'",'

menté, '-f<�rà, todcs 05 fi-' cía, etc.'Súá, por i.:;·�;) massão - E&túdantes !C.)hV;l'i.l,� , ,

dos .. com a. ;"'arti'cip'aci:ão ,"de:' Ihos t:os rotarianos, é o. mo, uma reuníâo' 'Cj�1:l PET-
,

...
, <.,.' desperra r, :'d'e seus, ;',1��J'0S- 1'11":'11' 'f ..

13;pl'oxi r.:"',a�411!�rite
,

.•i:)_:; (l/iÚ,' ,'< '. .
.

• v. 1 G a H orrnacao c e n0-

ta)b' estudantes' 'mÍ1o'f -Ô0S'
ses piíçl.3 coísas e fl,;.a.ürlk.: vos conceitos quer em re ..

. '" , "', ',' .', des rot'1r;as e, po�' outro laçâo 9.0S estudante querO CDL de Belem Fará). rotari'8.no�, qu� "
, iCOiT>.P-O;éJH! , 1 "d' , �'.'

-

, .. ., . ã o ,a c prOXllnacS\() e o em relacào aos roviriar-os ..pretendem compare��,. eom
.

aquêle Clll'b'e ",
, ,...' "

., , ..
�

uma grande delega'..·�'" e o

.

',N' -
' '.

't '�t :d' '.' ., .. estreit8.!f!erlto de. rel3.ç0eS
" '"' u.� aiO 1-:e, ra a.. e·,· ..unta '. , '.' _(

. , . , , ',' ,...
. de amlz,adé .. '!le cle�erao

. existir entre êsses j:lvcr'.s
-.

�-'.
Q:U1e está!"; "'estudan�lo nÔs�·a·

Gerador Fornecera t�rrerii�" ;", Pár.a, ',� ��",:aa����i��'s::�:,la, nr-sta

,: '.::. }.
J:

"

':..
.

.� tro.:p." .�e idéias entre

2 Milhões de Lânlp'a·ijas�.;,· ,�" ':'.' ��:reC aQl����CãOes��;��n�c:�
PRAGA (E s p e � ia 1 ) trica iI,' «ois,' wilhões': .ele, c, l�a que compõe J' Rot,try

Uma tl':hina gigarüe' c:e lâmpadas �de· iOQwat3'. 'que' ' 'e êsses J'i,esinos eSGllChtme3
200mwestá em t;).c� de significa, luz ,par:t, qll�,;e contriomrãopar& qlF! :J1uf,
montagem na centr;-1l ter- metade. c's· -póp'\lls,'ç,io: ,(j.� .,:' tas eXl�€rjências 'nov:a:; e.

mo-elétrica de Lel'l1ce, €Ji1 Tchecoslovfiqui:a: .. "
,interz·:;,nntés : venham se

. constr:.lr,ãe . na baCIa (ar- A Ce:l1,.·i.l· de ;L'e'dv:�e,,1'lãô' "
. somar �.(;ueles canIl �cilnen

.

bonífer:1 ca BoêmÍ"L s::-te�1- será i 11'. aior das cé;1·(.,,:'11s.·' tos que .iG foram ;r,cGrjJo�
trional. Trata-se. ,ht mais termo-:31étriba's .·mi, i:�r;i::�" '. r(:j:dos

'

�,BOI'Sa eXI:,V\l1c;a.
i 111 PI o rtaute centra"

.
da COSlC)V�(l,u.:a:: 'eónt'ud�, :' SC1-à': Dar�se ,;,:, .

'. na turailnel't".
Tchec08�&.váquia e::. citaL a prime!ra â' tiÜÍiza,' "'�.iJ1:ra, casos ' e:fi que muitas
Ja em F::Ú gênero 11.1 rmm- turbina l e

.

200 'hl�i: Pr.}�e::' idéias \Jooerão ser mocllfi

do, d ;:'Er.do entrt�l' em se que (' êxito :':n� hbi·ic:i::':·, cadas ·ó�:jl. consequênci,l, das
funcionnmento no f'l'lllJeiro . ção de·:;''';t' � turbin� "rE;jÇJr'�-:-', novas· pweriências por
trimenstTe

.

de 1966. 'Ne�sa sente p'!JE:nas, tilP. ·ctegr3:u � nós viv;dss; .Isto tambéa�
turbina tEtão traoall1ando na tra'(ls'ção para '[� _ c011s,-" poderá (cQÍTer no que "'i�
os técn::!os illontad;)1"C8 da trução e'e tU'rb�nas d� O4QO:, .respeito acs esl;l1i.\antes
Skoda oe Pizen. Seu gera- mW'e':j(' s.té 800 m. '·.·que p:itüciparem c!f),3tas
dor fO'.·necerá corrê,1te tlé- reuniõe;;;.

Oliveira e esposa. pelas
Lojas Pereira Olíveira. Ain-.
da outros lojistas de Flo-

'.

rlanópolis irão
sua part.cípação no' concla
ve na reunião-jantar que
se realizará,' amanhá ler·

ça-feira, dia 17 na Chur
rascaria Riosulense.

A APAEf ev1dênciaem

PARA PREFEITOComemora-se, de 21' a 28 do corrente, a Semana da

Criança· Excepcional, em todo o território nacional, gra
ças 8. decreto Presidencial, do ano passado. .

A fim de dar ênfaose à referida semana e eornemoran
mos o primeiro aníversárío da Associação de Pais, e Ami�.
gos dos Exc_çpcionais1, .de Florianópolis, que ocor,re a 26

deste, estiveram reunidos em a, noite de 10 dó corrente;
LO gabinete de trabalho 'da Exma. Sra. Dona Jair· Simão
da Silva, à rua Vitor Meireles, . o Presidente da t\PAEF,
Sr. Manoel Feijó, e -as exmas, ·Sras. Jaiir Simão da' Silva,
Olga Brasil 'd'1 .Lt\z, Marilde Rodrigues, Haidée Mambri

ni,. Alice Dias Fernandes e Neide Fiori, representan!io Do,

na Maria da Glória· Matos, que por motivos superióres
não pôde comparecer à referida r�união.

Convém s'1lientar que
.

todos os elementos
,. citados

são educ'adores, e estão vivamente empenhados em dar

solução imediata aos problemas que dizem respeito ao

Excepcional.
_

Na referida reunião ficou assentado o programa de

comemorações na Semana da Criança Excepcional, que
constará de' palestras, conferências, visita à escola de Ex,

cepciónais, 'localizada numa das dependências da L. B. A.,
exposição numa das vitrines do Magazine Hoepecke, gen,
tilmente cedido pelos diretores daquela Firma, campa
nha em benefício da Criança Excepcional etc.

Já foram convidados para re'1lizar!')m palestras' e con,

ferências os Srs. Professor Ivan Nobre, do SENAC e Co-

Qualquer comerciante lJO
derá partícípar do concla

ve, mesmc que não seía
associado eie Clubes. LO'Jis-

,

tas. ACACIO
',uma «(as final�da(l:.s elr,

Rotary;'InternacioD'.l.l. pc- .

los seus "ServÍl:;os \ C0l1�U-
.

Educacional
nidade" é a de ljrOcllt·1.r
coia\Jor,,�r :é:om essa mS.:Ilna

cG1nunidl'jCe, no senUd(1 da
resoluç3.o de ' pr!)1:lr.mas
que PO:�:Úl1 contri:)Ui1' pa-
ta a ';;'"�J. ,melhoria. QuanJo

Sodal � learro Pooular
•

!

CO
! t

�

m'egraçaGconsider::ü110s Cp.n�;;) 'de�:!a
CC'ilLs'>?El ou "Avenlrlu". a,

S_ub-:-C.":"1'1Íssão � HEsl��' rÚJ. ntc.s

Convidados", estam.); pro
curand') - conhecer c., pra ..

blerlla.� E'scolare� n)s .,cus

,vari:;L'çl.cs. aspéctos a' 1'\::i1 (ie�
dentro ,.fe POSSíVEl" Em)J�'es
tarméÍs cl' nossa "J,]r;per�l-

légio Estadual "Dias Velho", o Dr. Carlos Moritz,
Brusque, e a Exma. Sra. Emiliana M. S. C. da Silv'1,
nossa Faculdade de Filosofia. I

de
da

Quanto à hipótel:ie de uma campanhã, junto "OS est'1'

belecimentos de etisino primário da Capital., com a fina
Hdade de angariar recursos pam instalarmos, d�ntro em

breve, a primeira escola da APAEF, depende de um con,

tacto que deveremos manter cóm o Exmo. Sr. Secretário
da Educ'1ção, Professor Lauro Ilocks, que é um grande
entusiasta, . quanto à reéuperaçã,o ExcepcionaL

t'

çãp;
E' p'�eciso que"e te-

nha. '3empre presente que o

fim pri::'eiro e últt'.;1<l do

Rotary, !l.qui ou e.l1 CjLl:lI
quer "liane, é simboliz8;ào
por UI'."', única pa!,1vl",
COmpOi>B de 6 let:'as
SERVIR. porte

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

Fpolls., í.7 de agosto' dr!
1965.
Jorn�

.

!,ngelo Ribt!;!',)

I ..

CAIRTA DA ALEMANHA

A Juventude Alemã e o Dinheiro
, �---��--�--���-��� Professo!!.' Dr. H�n:1anl1 manutenção. 10.) A 'vontade de 'fazer

� M. GeOt·I.\"I"l Os jovens de li a :�5 eccnomias é bastantê ac'eu �
ftii çom') c, e como pensa a anos compram 80 1Jclr' ('fn- tuada. Nlt:itos estã·,) (:�llpe .. �
JI nossa juventude? Eis a to de todos os arti?�-,.;

,

de ,nhaclcs em ;conthmar ,a �
� ,per.gunt'l ;investi�ad,. 2 esport.e, 70 por cem::> JOS sua f o r 111 a c f, o em['_'

analisa'.'a pelo Minist.éri·) 56 milhões de disco., uro- e s c o I a s n otu;nH'3. ('sco�" de Familia e Juven:.l.lde eh du'zidos na Alema"n�la
"

J)'J1' las eSD�cializadas. nf:>S es-�
Si ili8cem-.!Hlblica�CA. R�vl'l<l o ano, 60 por cento c!e t:xlos colas superiores para adul�

• !re�atórb divers.os aSl-'éct'o3 os produtos da inc1úst'C�as tos e 8lJ,: organizaçóp, de_
do problema, de j)lventude jqssméticA., 48'70 da, lam- ensino por correslJ,jl':ién-1fd

• a��mã. 'cic hoje. Q.u81:e]l:"os bretas estão sendo ,um- cia. A Sociedade pa!"8. PeslP

_ realçar [' constataç!i') do prados :l,ar jovens at,� 25 quisas :,(' Mercaélo averi-S
fato de ser o j'ovem de ho- anos. Um rapaz de 11 :1- guou '11.1e dois terço..; clOS_• je ape.sa!· cie relações mais nos dispõe em média por jovens mantem COlltH delll1l

• ativas, v;vas e larga, co:n mês de 4,4 dólare'3, () de poupan',:1. na Caixa Econójjl!l

�
o ambirmte -- mal.s in&e- 19 anos de 35,5 d5hrl's. mica, T!OS bancos', OH l�os;f

III! guro frente. aos pr')�:l'mf.3 de 20 a 25 anos d8 tlO dó respeci:ivos depaTtaJl1('ntos�• da vid!.'�, do 1ue I) jov.em :laTes. As moças diS;1õ01,n dos correios. I'rovàvelmcn

,. de há quarentq_ . anos de mellOS dinheiro. te a maior parte dessas'
III atrás., Er.sa atitude de in- A recLita máxL�na cm econ!olll1ias destina-se à_, segurança implica em fal- média !,ussuem os c:;mpCl- compra. Ú.e bens cl� C')DSU

• ta de peder crítico, discer- ll>€utes t�a' escola primária 111.0 nla:'3 caros, e não à_
nente, f,�nômeno observ�,d.o que depois de terminado o ·;pouI'}àn�" a longo rraz·J. __ do jovem frente à prüpa·- curso, pqssam por ap1.·endi·' 20,) ü valor da amizade

_ ganda comercia�. Nüo es- zagem industrial, ,e escola. é 'tida em alt.a conSider3.-_
,. ,tá o jovem em condições profissional. Quem dispõe ção, pe!o1 jovens, qn3 pre-_
" intelectuais - assi"l diz o de menol3 dinheir::l' �áo I)S ferem a forma d') grupo. '

• il'e�atório do Minist�ri.J - dos cursQs clá&s�eo",' eie!1- enql1a:ntó às moças Si'TlPU-�
• de descobrir os verdadei- tÍticos e os estudaates Ílni tizam mais com � amiz:1-l!,i!

;; " ros', objetivos e. as finali-: versitários,. 22% d03 l'O- de· entré
. �uas. 'O grupo e-',

,: _ dades' da .�rlapaganja (;?- vens e 0% das mu1beres; a x61;ce ;nfluência • bastautE'1III
.,1 nllercial. Especulando em té 25. anos são dono,,>' de dinâmica' sôbre "todos oS"
III· �;ua ;,:;tpresentagão e atgu- um

. automóve.lc, pr,óp��o( ,s,eus �fe:ihb�o.k Vive d·; ma_
_' mentação coin. a menta... Mais do (ue &\ �1eta<le. �os nr�ra: pI�s' ,éHnâmíra ,q,ue.
t!l lidade do jovem. a pr0;)a- jovens 0 'Vm sexto d�� ·mo o. ntl}Il_dõ, 40s:, a,dult.cs, e

iIIt
p! glillda consegue suc�sso ças de, 14 a 19 ·a.l1CS fl.;- pór� ist;) é. niaiS ,rápk10 nalP

_ tanto., mÍlis que J jQven mam.·, Os j'Üvens d:.'! )4. a afi maç�o como n,t llega-_
� gasta o dinheiro com mu:- 19 �no,sh homens e ntulhE; �ão, ta,1to �Ü' enti.�siasmo id
f.i to mais facilidade dó tjue res �gostam. de bebidas como ,.na. desistência. ,.

_ o adultlJ. ,sem aicoof, enquauto
'

OS" 30.) O livro citad� reve-.
� Dêst"! modo, e;nfrcllta--lse n11w:ens" be�em, .quase' O' la, também, que as' mães.

,na' Alemanh,a o p.t")blema dobrq 'dos "teel1ager,;' Icontil)\lam orifen.1ando o III'

� aos j"'miJ.hÔes· de. mal'00S
"

O grupo dos jovcn3 .. de 'cóPSUJ;l10 dos joveu5, niio!J,
_ na mio da

'

juvf)nt.ude" 15 a ..25_ .�nos :é, portanto só em' c0111tprl'!-s, que ultra-.
iIIII petitos Elstimam 9 nÚlre- urna. alJreciá'Vel realidade. oassam' 2S limas ·pr:ssibili-
!iíI '1'0' de compradores cha- As. estatísticas das .venclas danes financeiras. 70% clas�
_ mados "tenagers" em 4;5 são ess8�éialm:ente infiuE'n moças. f:! 59% dos 11l0ç1)S�
lflI milhões. De acôido com o ciadas por -êles. Os pesqlli consuli;am as mües Os,1.IfPl livro de Ruth Muester, sadores do mercado" f! os pais, porém, são CO!,sult8.-1Ji'
• "Geld ir. Niete.nllf")sen·', peritos da propagal1d? co- dos apenas em 27%, l"�S-�
_ existem r.,r. milhões de con- me�cial estão CO!lSrante:- pectívarmnte, e 30% dm,:�
"!I!l lSumidores na idade entre mente empenhados em co- casos. I'>'-

l1li 13 a,21 anos, o qU0 cor:es- nhecer-a mentalidade c!� Entr·e
.

'os graves ,\lroble-1
'� ponde �' !2,5% da popula- j,uventude, descl)brii.· (' mas ,a serem solu'.!li)nac!os;�

.
lIIl! ção' tota.l. Os jovens dfJ 14 S(3US desejos, prO\roc�t�· no __pela soeiedade· irídus(;rhh ...

· �
JII a 19' n�of clispend('m, por vas necessidades e. interes zacla, t� de primordirtl ;m-�
lf a:'1o. m(m 1,25. bilhi)E':J de ses,

.

tr9.�1SfOrmar ist) tu�o portâ?Zia est� quer.t:l.::l das�
� d6Iars.<;. Não 'Estão �n�lui- por melO ,de propaganna, relaçoe.<: da Juventl1'1e pa-

e
das n�Sf.as somas as Cl.ln- em rect�it;as de mercado. ':;>' com o d�nheiJ"o nm-':I

i!f ,ribuiçõ,:s' dos jovens em Há a:g:uns aspec·\i':s· pOli1. mAio de crescente bem�es-é
,!II casa" p."m os gastos de tivos do problema.: tar.·
-�����������-���-������,-�

COLCHAO , ,

EPEOA

$ f20. tttitdevalorhG
EM CADA DOMITORIO DA LINHA

CLASSIONAL

- LINHA· 6700 - Quatro diferentes modelos em madeira
PAU OLEO - PESSEGUEIRO - TANGARÁ OU GONÇALO
ALVES. Guarda Roupa de 4 portas, COmoda-Pentea
deira, Banqueta e Cama de casal.
ESCOLHA O PLANO
à vista desde Cr$ 630.000

ou ,5 pagamentos de Cr$ 140.000
ou 10 pagamentos de Cr$ 75.000
ou 15 pagamento� de Cr$ 55.000

- LINHA 6800 - Nove lindos modelos ti sua eíscolha, to
dos em madeira CAVIÚNA, finamente decorados.
Chaves, em todas as portas, prateleiras internas no
Guarda Roupa,
ESCOLHA O PLANO

à vist,:;:s desde Cr$ 820.000
ou 5 pagamentos de Cr$ 180.000
ou 10 pagamentos' de Cr$ 98.000
ou 15 pagamento� de Cr$ 72.000

- LINHA 6900 - Cinco hJx\JOSOS modelos, tOdos' e'm
.JACARANDÁ DA BAHIA, interiores en; madeira MAR�
FIM. Penteadeiras maravilhosas com'espelhOS retan-'
gl..Jlares, redondos e ovais, emoldurados.
ESCOLHA O PLANO

'

à vista desde Cr$ 890.009
ou 5 pagame,,�os�de Cr$
ou m pagamentos, de Cr$ 107.000
ou 15 pagamentos d� Cr$ aq.Ôo.O
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o 'Rebanho Caterinense Desenvolvê-se de
)i"o� contaetos (:I\l" rnan- LCiJdrÇJ, '1'[:;::1 referél��ia\; SÔ- 'Ja\ começa; áparecel";, infeii:i. dC1Jmjde das hJi�, i;ÚI, ré13!O:: 'l���Ha '·�1PO�t(tI:�Úü". í1l<�ü,rHbldO rlest�' �"té:;,1'" ro " .. ,,':-., -;.� '-

·teve com repórteres que o 'bre ,; pioduç�ó léitei:::-a,� do mente,' ponderou 'os traba,- du.çf!.Ó' �uüínal: �sÓ,o ,o-brig':1do} , : Córitudõ;' Ci, ii,eiiv)�:nncn� ., Jl,"""/;'('l .eu ; fk:\J,;, : �j.ú���:� (,'
procuraram, ,) enz.o •.;:;r.;) rebanho catarínense. Disse, lhós de, melhoramento dos a aceitar (JS prazos dita5-'.os, to v'l.i ,apareóenclo, uma d:: j; novem a (�l01. ',Como nlÍY'1U'
Ja�LO Demaria Cavallazz], o dr Cavallazzí que _o ':tia' rebanhos dão resultados a pela natureza. E. 110' melh,»: provas está n� c,!!pi.\idlde ro parece :,,;em'-' s�g�)i;'Í(��r::Jr
djretor-técfii�: '.:.dâ·, ..,);\,tl:ta�",�J:>(.'<ll"')}"".Msii2t\dó '-'·ct'i.rf&ríte a longo prazo. Todo técnico ramento da .pecwiri,:). a rn.il-. cj.1.\ p)'Oduç:;1o lcif;cil'�l dos, a '\)0\'':111, e:) r.:) o .rci:l;:lSt:ró' �,e'

'quía UBL Projeto, Gado existência desta Autarquia, que opera projeto onde se típlicação do rebanho to n; ntmais d J ,"ci)"J',V, htiSHi, n0:'j.c)p;ico é um, 'úü:úüro de'
çl:) .

e uo cODr�-õl-e, S�11't6>:o, quanUduc10 ',q\iq: n!?s.tt.� 'um
gar?-nt;indo maior produçã» íntcrêsse e 'tat'lloi:-:'n, 'ue,:?
de litro-Leite, por '.ani.l1la.:s.· .rnudança. di" rnont ali::iY' (i (\

,,..' . 'T:;llnl)ém C}
• utíltzação dos favorecendo �-alc,i:;:a(:tl' ,(:

e's'ta'O· c:l;í,oiT'3 contribuintes ',l)Il:'à ,vo.dl'ao raça:
"

'

" .'.,'., maior', desfrute destes re-
,

. "" '." banhos, como, seja, um nú- . Os que vivem na cr.aeào.

88 não apoiava em U111 mo- mtH'G! maior de criadores de de anÜ11'l1s-'leitel"ofl,' C,)O' 'f

g�çlo leiteiro - os ínsoritos
na Autarquia ,UBr.;..Projeto
Gade Leiteiro � interessa-

, elos' '1'1:1' solução dos proble
I}1[1S: r'lç'fI.,,' alimentacão e "- estirnulo« do �_""JG;'a 'êf'

.manêjo, v{}rn�lJ"'\.en�al, (tll:i� \",,:�\q1 ,'':!f}'-'

do exeem tado e80\.ler,;,l'nl
m('nlp sob exect::ção,'(;irí. .'1.11-

tClrquin tJl3.r;..Pr'JioLo GSl'l;

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

uma velha
Moacir Procópjo de cornbatívídade

'Escrever, ou grafar
mente : a nossa. língua
nou-ae hoje tarefá

atual
tor

fácil.

pendência: � o "Correio de
. Joinville".

Precisa!l1ente quando se

Com poucas regrínhas as-,' dnvs o sfastamento do coro,

sé!l11üre�clas por qualquer go d!3 di,retal' no. refertcl,o
um efele isso queir8, Rpl'en- org50 de ineu' cmihado
de;}.', um 'pouco torna-se fa· Cf:rlos Gomes dê· Oliveira,
CiUmo, nT arte.

,
afim rlêle exéréel' o manda-

Pt-Lra quem cO;D,ece ou e.,- to de deputado foderal, veio

teja começando pelos b�n- a bailá tal nssunto. Pelo

cos escolares \ tal aprendi- que escrevi, :entiio, tanto

;.:.agcm é ainda melhor ricl- m,,;<; (WC _já tendo �dotado
quirido" Daí ter eu de co�- o "Correio�' ,os novos poso

'1'0"'"a r cue alr:::umas vêzes tuiados gráficos de COmO� ,,'

""
'" -

t,f:-nh'lt:l1 que apelar para

mjnll�l, filhinha 'que está

cm·sal\.do ,àirrda o 'primária,
a fim de que ela me,' delu
cide certas 'düvidas,

.

sr;' dizia' "fonética" tentava
,

se ,precisamente pelO nosso

Congresso FedcI,'al, voltar

atrás.

o artigo ,referida saiu

E' que começando ao. ,com este título: - "Quan
tempo em que o' domil1ant", 'l

to Vale Uma Virgula!," e

era a "etimológica" 'corno estava redigido ldesta, for·
enüio se cha!l1ava a escr;ita tD,a: <'I'"

com base no laÚm notad�. "Não há dúvida alguma:
mente, êsse costume ainda esta.mos' ,�rremedi&velmente
m� tenta por vêzes vir a condenados' a escrever pe
tona da grafia, sinão nas .10 sistema antigo, que. é -'l

letras dobrad'is que' já es- ortografia mLxta ou etimo-

.' tas, na maioria dos casos, lógica.
'; nãó mai� subsistem, graças 'Há pouço ainda se pode·
a Deus!, mas em \<l�guns ria alim:entl1r a esperança'

,; pontos de acentuação. . de que o aparecimBnto de

Ent:retanto, para chegar'" uma simples) v�rgula provi-
ruos até a situação' que ho- dencial no texto do artigo
'je 8f�tamos desf:rutando, 26 das Disposições Transf-

quanto de esforços e quan- tórias, elaborado pela Cons- '

to de lutas! tituinte, poderia- salvar a

generalização do uso, te

mido por todos, da antiga
grafia, restringindo·a sO

mente ao que tange à reda- ,

ção da Carta. Revisão pós
terior, eIn qUe se suprimiu
aquêle aparentemente insig
nifICante' sinal de pontua
ção veio d',�r,' porém, ' novo

rLlmo ao espírito da lei. E

0': qu�' I>al'�ia -e'\Óhwel. i'tal
vez por um dêsses lapso's
inconcientes, 'toniou�se re'l-

va, realment-e, :i'<>;o a �sim 'lidade premeditada, e :já,'
,aeusação, de alguma forma � indiscutível.

,deprimente ou vergonhosa. Voltamos a um dos maio
AS8im não será de estra- res erros elos que eserevem

nhar que tantos 'lnos pás-. o po!tuguês!
sa:dos após aquelas memçi- -' "O que se viu, r.a '1S-

se)TIbléia, quando ali, se te·

ve úportuni.dade ,de cU,scu
til' o assunto' da ortogmfia
foi a causa maIs ext)·aardi·,

'_ . nária!" ---' di;;vne, ind.i'tna..

,>,

d,," ainda, o Diretor dêste

j.ornal, o Dr. Carlos Gomes

Medeiros e Albuq_uerque,
quaisquer que fôssem os

seus defeitos mas, o . que se

lhe não pode recusar, o

maior paladino nesta C8.m

[lanha de redenção gráfica
já di.7.ia, aquele' teII?-po, ser

o Brasil o úrüçol pais no,
Inundo que não sabia esere-

,Ner. o própria nome... Es-

,;crc'r/'endo>o ora com "st', or�:.
icom "z" em sêlos moedas

,
"

ott document,os oficiais da-

ráveis pugnas gramaticais
eu procure agora evocar

eert�is passagens, de qmm

do, principalmente, eH esti

,de ll�n elQS
.

, '

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

er_�rS 2té cut:ros autores; d-f"sde o Zend-.Avesta e o NTno:.lgi
f' , 1;1;";)onicol até o 1.TO':dS1XI. 'ijsJ.andi.\s),' dós Vedrs 8C Bual\las o que ere, n,;,a:s o'

clesacêrto dos,>" ',pe-ljcl� rl:.:ll.:[f; (:.:'áaindol; a ]{:)geJ}(:la. a l'e;::brc1aç5.o flilc;,:str81, LU:10

frnnfÕ8n1onte �)nHt ..... .-)1 !CP e ff:!�a. e tuc\o faz eSl�era.r. a ira do ·CCisr.no, a v·i.sita de �11go
mesmo �lntipatrjóti.8a,. cEt.a·' do C2smó; dêSc1G quando: seis sois já se passaram e FIu-

. \"-:�miclacl3s cleSD1,)qrecéram, conl'l:nüa () tel,'ror u'a,' d'��st�·,'I',-da pelo ,ego:smc de C 'JlJl"· 1- - -, ..

tulnte.s (·�tur�"),� ;nJC ,'"1':0 (.'to·, o �êdo ela jnvasão. e uIná indes(:rlttvef, no.sü:I.!.2:ia ,de

olham o benefído dQs móto . l'et'.?"·no. E não são poucos o�i relatos de visitas de ;utros
elos inst,,.uj'ivo'< (10 110<;',<1, S9IG(; vi.ndo 'cLJutros ast,ros e há aíg'o que n0S leva. a 'C1f:H'
.

f'
.'

,
'

l' A" '"'((po certas rl{(;as descendas dêsses clue as le2:endas,'as !1li·ln .anem e clue essa LlSp�'ll_, �

- .

nOT>a�, .tolorriu.s, os re!ig'i'ões oculÍ:am como deu'ses'. E' na-o "',f! "";""
çao ven1 . obrlg8.� a \.............. _._ .....w-

c1'S�nf'�ns 'l)()T ';" J'te, d nbe6El.bom osses' passa.dos" essas H\lInanidade� que se fO

lJ'Yl.íf� c1êc;p(!<: 8Jt�OS. Q:l;��' ram; s'ua origem. Sabe-se,' e' PC/,1 a mafs, absolllt'ls das

já, <ce·;·te�,o., qüe seis cat;istrofes cósmi.cas de grande amp'i
'�hidõ, ab?teram sçíbl'El i1 Terrs;l. em remotas idades e' até

.

ll�,es'1l'W fI�cente tie 5,.000 anos" nodificando a. estrutura, o

,}y;geanh:rno celeste' da Terra- e destruindo grande pa:ç,te.
. ,G !;udo à)'gumas v�z.es, úei que r.ehl habitam. Mas �s mes-

,

' "':j-!�a; 1enclaJ ---:', (que são ,documentos seríssimos; tb,da�i� ,(�)i"�"f;'
ga maneira de <e�crc"e"'" -

", Se se pudesse computar mal int.erpretados) - falam ele naves estranha,:? p�9rin-, ' - ,

como quase todo' .l9�/t�?-�7"�\Wl�,mOmGnt,q p Y�Qr ".gv-$t,.>��.'+��il'\+ep,s.o-.gslJJ;l.ÇOI dQ ,U�e.rso,«.em:,formlls
-.

várias, ;"·,')i:i;:;"S�w,;:';2�-h,.!1-f ��p
mais coleg'1s o fizel'am< '_ 'i ,.0Fisa j'emodBÍação btbliogrã- chlsce'ndo it Terra, párilieipand<Y mesmo .�,om_( OS hunúlnos; ,

, ,,�" '\"1'
mesmo, porque' O'.l)l'óp,'io· 1ica Irá .custar em,;última. \ 1'{ão é' novo; '·nem 'PF1J't.iel'rlnr ii Humaniqade presente, as

----� --..;l.----"'-��

meu cunhado Carlos Co· anlili'S0 ao novo, não serlá'. flpa.ri((QeS' .dB Obj6toS aereos. Não é seul, oui ro contacto

mes me a60ns011101.1 ,"(1er$'s, forçar: muito a expressã� q4e �lS legencj,as dos mais vários povos registI"é),Il1 C011]\e-
tisse na trilha adotada. Vi, dizer-se que a r�tiraçla d'l- oer' ° vôo d,os, ser'(:)8 humanos; as aicenç.ães aéreas, éX'}Jos-
ent.ão q1'.e Ále' tinha pl,2na quela vírgula do artigo 'z6 tas sob 'formas diferentes. A Ciência, principallll�nte a

ra:z,ão nêste procedi.men1:n elas, Disposições 'TranssF6· %.s'tl()nO!ni�" e [l Arqueologia está, há deze.nas de unos, far-
rur'o. O uso ela foné,tiea l:)q-' rias vai custar algunias ele- ta em sáber da existência de vôos pelos Unive:;:sÇ/. Estão
via,sp, estendido às escG}as zenf',S de contos ao País aU'!bas as rama� cloeumentad'ls � respeito do ecologisIúo
e era preferível estar-se OH aos pài.8.�." humano em cliv,ersas etapas, Todàvia, não se �longam 'eI'h
con1 fl,S gerações q1.�e �Iao E Goncluia- por, dizer em teoriz'lÇõçs maL", 8xa_m;adas que os p"óprios cálculos c

sargincl,à. som os prejuí",ps,
'

: I:1en Rrl"8Wado: documento,;. De eont,rário, por0m; os imaginad.ores, as

e as supers�i(�ões do p1'e -- "I'; Ili'3s0 que dão as 1'OiÍ i[lilcistas. os lllistieos de 'úlLeilsãd: vária, apr�ssain�sf! fj,
SW11:8 a em}Jrestar uma so- q\,l€stões C1I1' ma'téria de condu,i]' conforme cl. seu. comércio ou .gontextura de su�is
lidal'iedade de cl'lsse que português! ", / narr�tivas ele diversão, ,

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

qu
."Pessoas austeras e respei
táveis que I nunca abriram"
a boca para articular. qual-

, ,quer idéia, qualquer pensa
mento sôbre inúmeras ques

:

tões que �á se ventilaram,
asstillliram aí uma, veenJ,ên ..

cia nunca vista. Era como

se êles estivessem esperan

'do, calma e pacientemente.
todo o trabalho �ongo e

para desfechar, de um só

golpe, no fim (o artigo sô

bre a ortografia é ó último

que aparece) essa clelibera
ção positivamente infelizl!'
E acentu'lndo bem a sua,

impressão:

- _Mais do que um ,erro,

consumotf-se um crime"
Observador dos aconte0i-

,I'
mentos que se vão passan·

do, eu tenho, por' diversas

vezes, focalizado êste caso

da ortografia.' Adaptando
me '1 um ou outro proces
so de escrever - nos arti-

gos e crorucas assinados

sempre procedidos do' "res

peitada' J. graf'í_a do au-

tor". "

- �iquei na sittn

çúo indiferente 'dos que

pouco ou nada ligam J1

essas q,uestões dk- formas
gramatieaIs, qmmclo o q,ie
se nrocura, :inalpiGnte, é a

c]<lre:7a do pensamento,
. "�

,

Mesmo no jorn'il, ;.>como
,di.retor elo ex-Correio, de
Joinville nií,o era ·outr-a a

minha amue'". até' ter cons

tatado na prçí.tica ,iornalis-
ti,cu as enormes vant'1gens
que .& �ova maneira de gn>

"far oferecia às lides da ,i>';}

prensa. E dai também' J',ã')
ter 'voltado ao uso da an' i·

Uva forte,' e claro pelo me

nos. Dopoís, se a jornalis-
, tas \el'a possivel emendar

as cousas, dos pés para. as
mãos. seguindo de' uma ho

l'c. para, outra este' ou aqyé-
1e' sistema, aos pequenos
-escolares já isto pã.o acon
tecia. As dificuld8.des eram

cem por

'l.,

prta, que éstos pontes me,i'}

cionndos.> fon\lll' f'U;!;1Q1'}l,'

qm exeumlo. tamhém
muito e:-:'pressjvÜ" I' () int,,,'
rêsse pelo contrôle de rc-

m
\ '>:

assáz importantes já
muitos livl'O.s, tinliam :sido ,

' gkstl'o gcneaJÓ�tCO, clurav.te'

impressos pela nova.c grafia a
.

semana' finda, o téc):1Í::o

"
- que ninguem que dispu
zesse de um péluco de bOln

--__
'

__� ,.. .'n._._.__ ·_
.... -�-_.�-

'. ''-.

·Regressou Iaure locks .'

,
•

r • � .'1 �
t· '. . ,

, ,

t. "',
.

':' fossÓ'::-es não titutadc;'ls, 'em
onde' foi parti<�i,�"'� ,'. cumpr.im\3nto ao :Plário' Edú,
",lades de é1'16erra�to caci.on.al do Govéind' Cel�ó

'1\ r; \"
'

<'. ':, '"
' '-líâmàs.

'
.

,

't

. ;'� (� T)e:.:;u�.}:.do Trn:�' n
r- .. (:.�:". ;'�bl:T·).�·, (J;3' Pr:C:1:1 6u

.\ , .

�enso ou raelOemlO

,

VENDE-SE

admitido voltar atnis. 'Ist�)
serve de um argumento: �

" lJ
ma<mífico '", üwor da sim:

- "lH:-<CO�

plificação ortográfica e pr::;
va 'à evlclêneia :que se é, 1'a

oil ii: do difíoil ao que é

sirr;ples já' o inverso i;.,so

não se ,d�í. E a etimologia
que fez cQl11 (we jnma's se

encontrem dois dici:1l1á-ios
escl'en'.m os vocábulos eh

mesma rnaneh'll, é cousa

assáz rebarbativa.

v()'\nO��E�" - Ii\'COO1\JT:\ H',L\B'

1'lt1.�'lA 'Ült\DE

.V

,:\0(' ,

i"ÜS d'3 �?»r1p<.� '!'"\--lr2'i�. \ei;e· G
li',I'pcinitl' da Secretarta de

Uma pequena LOJj\,
çentxo, e uma .casa. de �.J\-

.

c ',,�
Conselheiro

no,

De::ide a 8uopéiR d� Gilgamé!) (indu) ',té os ,â.n�ij!'O d�
·C���.u�.lLil.l��n (nzleca); dêsde o 'lisaclcl(;li-l\1:[�gga (bi.:lCHs�a)
a�é o poen;a çle Kalevà,la (filandês); o Popol-Vuh e (3

Qü!ehri", dêsde o Velho Test8.mento, ctue'r os livros InQsá\

'9Cl!TI!1 se ri:s�e, imu"essns

,11'1 fi'nr"·ica. o aúe v,."l(\ ,di
z,er. terão �He' ser substit1.1i, f
dos !?or outros.

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

. � '''\

..

, .

j'

"
�. I, .

c '-
�

.. '. "'_
.. d.

�

de n:m·RJ\.
'Tratar, à rua

ntra
PI'),

Pro..

PR()I�EJA S(?u..�

OLHOS'
jo

..

use óculos li

bem adaptados

atendêif,lO:i COli\ exotidéo
suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIAliZADA
_.. ,

MOD1RNO lABORATORili

, ':

Odontológica
"

.';,�;:, _ :..L, ',"'"
, ,(_,,- 1lQ"t, ':i. d. , l .• �

., , u:

F'011f - � S:-)f.
.,J ..",', ..

. ""'.�
�". t

.

-. Comunicacã'o'
. ,

(J DIL l\fURILLO PACIIECO 1)A
MCYITA t."()m�ulica aos seus clientes e amú. .(J�

,',iH" ��,t�ú' / em SEU CONSl'LTORIO, 1�
Úl!.rnE·nte 'rel1l0delado;sito á RUA FELIPE
tifo;''''''' il"'Dflri -'N'"

') 8 I" • I

,n,�ll:t\;.�J; ,:t' ,

. \)', \ comp eta �lpatelhag�m
im'R&rtada' da ALEl\-IANHA e dcshnada al

brAclN'óSTICO
.

'PRECÕCE DO (.A�·LEn
. GlNEtOL�tço � 'DÀ l\IAl\'lA.

�

: 110f{i\.RIO DE CONSULTAS: . aWL:a·

méut€ á partir das 16,30 horas.
':!1 8 C! -)

;o. , v • .\.'

••
';'1

--- -- """' ---,..:--"'---

VENDE-SE TERRENO
, lDm CuriL ba, localizado i.:l ,.rua Vi8�(Jnde

':J'2 GUl"aptjav:a (ue 'lado Elo, Pnidó ) " aceita-se
Autolllovel ern conta.' Traiar nésla Redn,çiiu
(.mn ,sr. Rogerio oa pelo iorl�' 30-22',

''_-�--' .._�------

"Atenção
P't�pl!.:ri.ir:::(; àlunos para exame de 'adillissão ao glnlÍt'

sio.

,
l�j.tOl"nlal;6es à rua. ,1Úllo Moura � n,o LG ou' pelO' tele-

Pune :H3'I.

..

,t'm teTrel10 em BGM' ABHIGO. pro}.,'lmo ao bar. Pre-
, '

W'J c:t� Lg().:J.O(;'()' ,f; Ümu. eSlsa do mad.!�irà, á rua Santa Ro·
:'!,\. O:C(.'!nr;j;]..�l)" Pn'''l0 Cr$ 90ü.OOn. Tratar ii PIlU José' Boi
teu�i.. H.1i 3 nGs�,

_�__�__ •__�_ .. ,w__:_ ......._- ...,-------'_.

flArljUlAb
C�)rJiC'l�éjOnalll";-Se fJ2mulas� Inforulaçõc:

)j�SÚl H.edo.çao C0:l11 OSlVIAH �U· peh; telefo!':.�,
�;') - '2'1

___.....__..

:_�.R�_ ...._._ ..

'''�

I' Baineario Cçrnbodú ,

EtÜficio './�,1LA�"TIC\�" e:rn UJn,JornUl�(

1-!;:.Lr��. '}}i-Ulll :��

de'::oJt- Cr-;\ LUUIJ.UUO .d,,:' Ci)_jJ�;lL\ l: ':T(;-,J.:,té,'\_;.,
130 llüL yenda± no local com
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Os; . PROFESSORES do'
Instituto' Estaáuàl . de 'Edu
caçêo, vão' ill�u�r o R�
trato- do' Governador celso
Ràmos, naqu�le Edu�andá
rio .. Será um Quadro pinta
dô pelo" famoso zm�BüdK

do . será realizado os fest�
Jcs :da ':'Semana de Pôrto

Alegre".

NO PRAIA CLUBE Séde
Balneária' do Clube Doze
de Agôsto, próximo sábado
serã. inaugurado 'o Parque
Infantil - haverá festa in
fantil às 15 horas. A noite

. HOJE .pela manhã será
fundada a Associação dos
Jornalistas Profissionais Li
berais de Santa. Catarina
na Rua João Pinto/ 9 - i.;
andar.

uma SoirOO.

)
•

."SERENATA Mexicana",
atração que será apresenta
do nos salões do QuerênJia
Palace Hotel prõxínio sába
do às 22 horas. - Domingo
às 12,30 hs. será apresenta
do no 'programa Radar 'na

Sociedade, na Rádio GW!-

rojá.
.

Na noite .de segunda-íeíra
a nova Diretoria do Clube
Doze de Agõsto,' reuÚhl�se
pela primeira vez a fim de
elaborar o programa ,. d�

, mês de setemb'ro. O Desem
bargador Norberto Miran
da

.

Ramos presidiU a referi-
da reunião. '\

JANTAVAM no Querên
eia �lace, o Deputadp AI"
varo Oatão, Dr. Dante De
Patta e o senhor 'Walter

"

A ASSOCIAÇAO· dos Ser-'

yidóres Públicos de Santa·

Di� dezoito de setemb�'o
próxL'110 teremos no' Clube
Doze de Agôsto - a IV �s
ta . de COnfraternizaçãO da
Sociedade 'Catarinense
desfile das G'lrotas �l.adar.

Catarina, úlarcou ,pa� O

dia 27 de outubro próximo
baile da' Rainha da A.S.P.
de S.C. - 65.

,.
,
•
-
"
•
•
•
•
•
"
•
.'

, ,

"

O LIRA T. C. contratou
o conjlmto. nlelódiço de·
Valdir Call1lom, para o Bai·
,le de anive�rio do: próxi.
mo dia nove de ·Ol.Jtull.ro.
ç:QIP o destile das de.butan.
res de 1965.:'

' ,

Amadei."

.A'SRA. Dr. Renato Costa

(Neyde), trajava .elegante
modêlo preto no Baile

-

do

CluQe ·D)ze.

-
•
•
I,
J
•
,.
•
•
•
••
_,
•
•
•
•
•

o, ..RAPIALÍSl'A 'Valter
SOlUa, ; da. :�dio Diárl.l:5 $
Martha:, fez, a, ielW.rà d�<�
presentação. (l(' desJiie' das
debutimt�s

.

dei CIUb� 'DOze A ':ORA. Maria Lima Ic�
í1omo�; répresentou o Jar

nal Radar na SoCiedade no

Baile do Clube Doze de A

gosto.' Trajava bonito mo

clêlo brocado prateado.

de 'Agôs�o.

\'

A MENI�A .Moça Sôniá
Marques, filha do Sr. e sra.

Edu Marques (Ve�) .

110

próximo dia quatro d.e se

tembro recepcionará convi-
. dados na A.A.Bó:a., pa.ra co-

memorar os
- seu'S' qúinze

anos.

11[U m! i[ll ,·ão �a u int�rinr
�,ada nos próximos dl',S,' ,:. o ínter.or por cansa d is prtser ta, e permanecem
quando serão discr.bu.doâ r.scos lue a "aventura" ró nos centros urbanos maio

a' médicos que vão para' o
Interior as 5 prímelras bol

sas, doadas por -aqu.Ia
mesmo indústria. tarmacãu
tíca.
'Os idealizadores da ímel
atíva .r!on�1ia 11(' pnis,
partiram de, 2 til,toa ecn-'
eretos' - Ó, s�n êsta' dcs
provídc de .médícos e a

maioria' dos existentes con

centra-se .nas cídades gran'
des - para chegarem à e- tem!
vidência que' runda-ncntou
o esquema da AMB: 'IS

médicos deixam de -ír PJ.-

i " Para taí elo frente .io pro
.

blcrna 08'5 populaç ít�3 que
"não contam com r�ualq�l�.r
tipo de' l) ssístêncía medica
a Associação Médica Bra

'sileira. (.'(MB) lançou .um

,progcama experrmeut al
destínado à. fixação de pro
iiss�c:nais em mumcipios
do lntér!cr.
-; O

.

programá" sob a cle
nomínaeãc

.

de "PIaM' de

,�ánsã.o Demogrártca dos
Médicos" (PEDEM r Medi-
cos), foi organízado a par
tír de t.m:a· sugestão .íos
Laboratórios Pfizer ,� terá
sua etapa inicial concretí-

Programação do lira Ienis Clube
M1l:S DE AGOSTO

DIA 2U8 DANÇANDO NA' COLINA

DIA 28/8 DANÇANDO NA COLINA

�ms DE SETEMBRO
DiA 6/9 SOIRÉE DA SEMANA DA PÁTRIA
DIA 18/9 BOITE DA COLINA;
DIÁ 25/9 ELE(lANTE SOIRÉE DA PRIMAVE�
00111 PERY RIBEIRO, sensacional cantor da nOSSA

CARIOCA

c

NABOR SCHUCHTING

&tnta ":atarm,a
I

Dr. Norberto Czerriay
. .

ClKlJKti1.t\O I)i;N'l'1STA
DMPLANTE E TRANSPLANTE DE DEN�8

Oentisteria Operatoria peJo sistema de àlt3 rot�ão
(Tratamento ludolor)

•

PRóT.I!:S.I!; FlXA .li; MOVEL
EXCLUSIVAM,h;NTE COM HORA. �ARCADA'

EdlflClO J ulleta cOIlj unto de salas 203
Rua JeronlmO COelho, 325

Das 13 U 19 bora.

REX - MARCAS E PATENTES
.

Agente Oficial dB Prop-riedade
Industrial

Sala 3 - A1t(i�' da Cru;a Nair Floria-

1. 'ande, .

res, onde acreditam que
são igualmente maiores as

opt rtunícades para ' rea

lização pror.ss.or.ar.
Rescrrnígin , o tais r.sccs

e Incentivando os Iacu.ta-
,tivos a se deslocarem para
regiões longíquas, .; PE
DEM l-.1édicos fixa cr1i,er:ó

.

para" a dístríbuíçâo ' de bol
sas 'l. proríssíona.s que se

comprem. tam a l'��:rii[ e

.
,.

clinicar em cicar! c >

médicos, pelo praz i m,

mo de 72 meses. A:: '!):.;,��

têm 'ti va.or de sec fi ,

zeíros rr-ensa.s, S"l".<" �lÚ',

o llle':l;'�Ii..- eXé!.·()\� ra c': ... ,.:..�a

liberal, recebendo (JS ho-
norácíos lkiOS. Ser�jç('�g ..

prestados na, Iocaltda.íe,
CJle: êlE- mesmo esc- Ilh, ri. '

O regu.arnento respee"i.JQ
vem se-ido publíca ro serna
natmer-te no Jor1"!fJ da
AM:<

•
•

"

•
•
,
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
•
-
,
-
•
•
•
d BenefiOllUlH::Htú oe Maaeln::., J:!js4,uauna

-

e MeIatos
,[JII �' Ceramlca - ESquadruis sub m':Kiida - LambriS Moder·

• nos para finos ae�ban.entos - Aluares dos mais yaria·

• dos tipos.
Rua CeI Pedro ,Demoro, 1921 - Telefóne 22-97. � Es

• tr,eito - Flunanópol15

,�
•
•
•
,
•
-
-
•
•
•

"''''''''''''' .;L,_,
ti

•
•
•
•
••
• MegIstro' d� marCab J:.IàtenLe� de l�Vtm

•. ção nomes comt::.r�lêtlS; rtulos de estabélêci·
•

.

mento Insígmas frases de propaganda E ,·oár.
• _as de exportaçõ�s.
• Rua T�nente

\

Silveira, 29

•
•
•
•
•
•
•

Ü . DR. Percy Borna e s&' •
nhora,' comp1lreceram no ,
Baile de Gala do Clube Do- •zé. A ausência do simpático ÍII
casal em promoções ante.- JIII
riores foi notada. Após seu ,
restabelecimento, foi a pri- d
méira reunião soclaI que JilI

O SR. PAULO, Ces!:\r Al- deu presença. ..
vos, Gerente do Banco A- IJIII

.

V..;MO1.., illfp."�fl,ntií,. "

esteve •
• em Pôrto Alegre onde, na

"

•
'

� residência de SeUS pais. Sr. I11III
II e Sra. Ot..'welin.o Alves (Li- ...

• lla) recepcionou com eIfro I11III

,. gante coquitel comemoÍ'an� O SANTACATARINA ço- ...
.

do pp.
'. untí-y Club, em prep"rati- I11III

"fliver", diadez.. III'

I vos para a promoção' do •
•

' próximo dia quatro nós Sa-

•16es do Querência Palace,

, • que terá como atração a li
iii desta:cad� e famosa cant.ora

.. Elizete Cardoso. Aconteci- �
i NO Meu 'programa sO�ial' "

menta em "black tie", ofe' .'
Iii 80S domingos n'l. rádio Gua. recida exclusivámente aos

IIIII[IJ rujá das 12,30 h5: às li 55 associados. w::

• - t'\]rismo; é a1!sunto· q';le •
I iniciei a comentar. •

; :
"

O SR. e SRA, Dr. Júlio

'.; '� \ Z:idrozny, participaram ,do

E POR fala!' e111. turismo, bonito baile de gala do Clu

J foi marcado .o rI' Sin1pósio be Doze. Sua filha a inteli- _
'Internacional de Turismo gente. Tânia, . participou dó ..

de H!'66, na Qidade de Pôrto desfile éÍas debutantes de "

;,:1 Alegro :-' llo\-émbl'O. quan- 1965. �,,�
'. ,. f

",

·
,

I;.. .,
,

. _ L-",......=..._.....""".•.....",.......... ......... _

\�e.:e :e.e.e� 'I!!:.__ .. 'Z'fIIl\ l!!. �__��1!!." _,�:c--.2-.:.. -.- .. --

�?�':-;%_:;:�';r�v>,l:-:- ;.i?��ii_.� (:�;,<;:: ,{,.::� .. ; '�>;",:_�<'\);,; ... :�::�\ :'�" ;' ..... .

.

. � �

,
.

.

� CENTRO
CINE SAO JOSÉ
..- Fone.' ,36�6
ás 3 - 7 314 - 9 3/4 hs

.

Os cientistas estudam!
Us incrédulos o comba-

•

A vt!nys e;rpOfrã b: ns de P,(D�uçãi)
no vsler de, 1 rn]hã,) e �oo

,

mil dólares"

AMOR

A Wil�ys - Ovr;.r:'Lwi. do
Brasil acaba de completar
acôrdo com a IKA -- In

dustrias Kaiser Ao gentlna
S,A., pardo a manufatura e

venda de estampes I oeris
de prcduçac) , no valor Je
1 mílhao e 400 mil dohr9s
a serem embarcadog dw::m
te os p'réximos 4 me.,es. Es
ses elementos de produ
ção sàu' f�bricados mt.p.!i'a

merite rtla mão d� �bra·
e mat�r;a. prima oú�s�:ei
raso e 'll1l:t 'produ:A,] px:ge
aproxÍ:rJadamente 2:31.;-'00

ho�ens - horas de tra-

'balho.
,\

Os curados choram!
- Assistam êste filme e

sejam os nrõnríos jurados!
........ ARIGó

Fenõménos' do Espirito
do Dr. Fritz!
Censura até 18 anos

CINE RITZ

3435
I

- Fone,
ás 5 e 8 hs.

Burt Lancaster
4.lnin Delon

.

Claudia Cardinale
-em-

O LEOPARQO
CinemaScop - Cor' de Luxo

Censura até 14 anos

CTNF. l{OXY
ás 4 e 8 hs.

James G�rner
Doris Day

-em

O TEMP�RO DO
EastmanColor

Censura até 5 anós

BAIRROS
CINE GLOR"A
(ESTREITO)
- Fon�. 6z52
ás 5 e 8 hs.

Stanley Baker
Margit Saad

-em _:

ARMADILHA 'A SANGUE
FRIO

,
Censura até 18 anos

CiNE Jl\fPERIO
(ESTREfrO)
-

.'

Filne, .6295.'
iÍs � hs.

Richard Winckler
nrfgitte Ju�lin

- ep}
AMIGAS INTIMAS

Censura até' 18 ano�

,

CINE RAJA
(�,Ã.O JOSE)

ás 8 hs.
Rod Steiger

-f,m -

AL CADONE
Censura até 18 anos

Esta (> a primei�.l Exp::.r
tação ,le vulto no r�nf'rO,i
que u:na indústria 8Ut011l0.

bilística realiza, aori.nl0
um \'.' "to eampó e amp:us
pecsJ;i:t'tivas .de vé",chs !Ia

ext,'!ri:)r..
Além dessa enc('n1l'11�!!l,

a Willy:; Overland dl) Bl�-'
sil exportará para a IKA'
em fins dêste àno, pura. a

,

cp,:-,�Ver permanente
a Argent'na

. montagem da Rural p(lr
a_�Jela Indústria 750 con

juntos de peças '�staillpa
das no' vc lar aproximado
c:: e

v

112 ;)00 dólares.

E:se eera o primeiro Jor
necim':i'1to de tais r:,a,tl'li
ais, que serão exurrta,ilcs,

, ,em .;aráter põrman'�n1-e,
r:oUm volume ,dé 475 �'):J. 'ln
tos por mês. Por an.:, cs
'sa ( operação repre�el1tará
,um fatu�amento de ,355
dólarES, aproxim" na)ne:l-
te.

._-_ ..... ' .-._--- --"

Casa no Centro
\!�nd'p �?

Vende-se uma cas'l no

centro,.à rua Frei Eval'ls�J,
27 (a'l"!tiga ItaiaD. :::'rJ.''l.r
com Drllmond, à rua Ba
caiúva, 20 - nesta:

25,8,

.STELIO BOABAID, CANDI·
DATO DA ALIANÇA' Pl'B-
PIsD.

(Do CO!'rE.spondente
JAB�S GARCiA.

Com � chega:a a �s:a c

dade dos
/

deputa'::1)3 rede
rais JIH,qu:.m Ram 1S ,PSD,
e Dor.�cl ,de Â::dra�:e (P1:S
f
'.

1 . \

01 pos.:nvel chegar-s � u·.."Li'
acôr o ]Jara e eS'c.)l!l.a do
candid,,';o a Preféitü Je Tu

barão, aI<s mar;:has e COIl

tra-mare�las .

vários rl.mes.

Surg,'u; então, vit _'r;cso
o nome do dr. sté'.i:> (;as
cais Boal:a:d das fileims

do PTB. que consegl:.il� 11J)';:I,"
as tiuas alas da agrcllllaçã,J
petebista' em Tubarã)' llr.":a

liderad� pélo dr . .?ed �'J IvO

Mira O,lmes e a oU',ra pelo,
deputado Olice Ca�:'a3, ao

m2smo tempo que cOl1i..ará·.
com ,o &.pôio do.. i?TE .. PSD

a exempi.o do 'que' Oe\lrre

para a eleição do �and�da

to. Ivo Pilvdra (P3J)! ao

Govêrno do Estad), f.ste
com ::l 1: põ�o tam;'é.r'J. ,do
PRP.

, O 'Dl:retório local do FTB

em. convenção reali :,1,::11 na

ílo:te r-;.e sába.2o úli:,lrn'l. ho

mologou r, c�ndiaa,ura do

cr. '3télio Boa.baid ao car-

go de' PrEfeito ML1nicipal,.
de 'Tub�v,'20; cujo CfJndwE,.
contou. eom a 'presenç,� rie

grandE· rúmerQ de cv;:.riHi

g�onár�O'l que aclamaram.
qelira' temente a feliz f.,CO

,,;

.
. ,

•

;t; ,",

.

>' .

.

,.

I;;":
"i,_

. (

,

I

CÍMBOLO DE PERF'EIÇÃO TÉCNICA

. ,_ .. -.---_:_::... •... _:...,....

•
'I -_ ....

De, p;;sse de s�u dip!Jma
o dr. SLélio·. Boabald veio'
tentar ma carreira pcofis
siona1 em Tubarão, terra
natal de s,ua genitnra d.
Adília Cascais. Boaoa1'i; ca
sa.'.a com o sr. Jorg} 8a;0-
mão Poabai"; 'já r",.1e�ijo,
e aqui ú"'se'l'u:u (Iro. e' 1Et1,'
Sê na pwf'ssão, ;U')'cfl', ctt'
seus es .\:1'::os e apr,1f"l :l(h,
dcs ·ertu:'Qs obtend0 gr�'1-

. �çS: íEucessC's
.

em �irúrgia;
só: bD-"c:alidade.
TratJJ�hando há U anos

no H05:1ltal N. S. d!1 ('1)11-

ceição, como abali'1:J,Cll mé
dico cit'urgião, . o dr. St:'lio
Boabaid conquistou J. c(m-,

•

f'a,,:,ça ele sua num",J.·osg, ",.li
EnteIa.
Casou-se n'.\Sta o::idade,

·com d. R(r�ina Garg!!in "30
a'bald, rujo 'lar está t:<:u·jql.e
cido com 3 filhos .

Médir,o humanit'lri:>, e

desfrutitI'do' entre' li' s rie
vasto cfecu10 de amizad6

o. dr. Boataid não Wl.t:iJou
em' at�'.lder ao "hq,mado
de ··seu partido \pa,:� �ei'vir
a terra ,nata:! de GUll famí-' ,

Ira e� I'l. (iua1 tão bem f.) aco I '

" •

lheu, fsperando-se, por !s-, .

50. àue rua 'admin!stração .',

; �eja -'as ma's profL�us,:; se'
ele-ito ;0.1': pelo altiv� eJp_to·
;rado _ tUb'a1'6nens:e .

ROTEIRO DA. Al.!A:"l'ÇA
PSD-PTB-pap �i:) SUL ,.,

Segúndo estamos
ma"os .0:; caridi"'atos a GI
vernador 'E V'ce':'G )',er:::Ja-

1'· -
•

� cal,dida�o S'��,:,) Bc-
.

der· do Estaco, grs, IV) Eil

abald, _.
"

veira e Francisc'o Datl ig"'a
\_ �_ 'L" 'tro lado; o PSIJ de rpspectivamel'te, rtev8rão

verá� reunir-se na pr()x'rn::t visitar. o. Sul do EstM!0 ::lO:';
Sema::-_R para o .lançameJüo 'próximol' ,eras do n11''J de
ófic:al 6c:í nome do tlr..Ste setembro; p. vindél1].'·f) ,'�c
lio Ca:ca!s Boab�uct, que dira '5, em Lauro Mll:,"�. às
contará com o apàiJ mte- 9 hora:>; Em Orleães às 1:

gral , daquela agre1nia�ão ho�as; 'em 8-30 Lu�l2'erc. às

política, sob a pre"Uêar.ia 1430; .Em . Grão Para, às
.do sr. Orlando Fn.nca!laci 16,00; em Braço {:> Norte,
'0 dr. ·Stélio Cal?c'J.:.," :003.- às 19;C0 (' pernoite eln Gra

baid 'nasce'.}' na" \!th�',i€ de vatal. No dia 6, em Santa

ROsári:>, Esta' o do "M''l.nt- , Rosa; a� 9:30; em R'J For

nhão, .DO dia 17 de sete�n- tun:a, <ts 11,00;' em Sáu Mar

"

bro de 1$):::2, ConclUi;l !.p.us

estudos secundários e1l'l São

L!liz, '.::a?!ta'l do Muanhão
no Licelí Maranl�ense, Erl

1ru'i2, . forinou-se em meúici
Il�l pela Faculd3.:'e·
11al de M8dicina d'1.

Na,cI0-
1I11i-

versidade do Brasil, nVi ru,.)
doe, Ja�'!.eij:O.

tirho, às 1230 ; em Arrn:t
zém, às 15,30; em Gr.wa:lal
às '18,00. No dia 7, em pe":

,

d'l'as' Grandes, às 9,::;0; em

Tréze. 0� Maio, às 11,00;
em Morro da Fl'�l1a(�a, [Js

12,OG; t·m Jagua,tul1a., àr.

12,30;
.

,20.QO .

àt

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WfI <:;HTi\Tr''''''O�T. (OE)
O :?::--csiP! n-�'; T

;:,.. a espera
que �s e'tl i:; 'l�::." nad-s
com os pos � -2 S locais pa-

S,'N
(OE) -,

SC01' t� {)

E

ra árias :,

SO c"'o 1, J.� LI. J' v-f<3tl1J �ri

pula 'o 8.'), �m '9�O.
"8.e ctS cr

�

n· S pcrmí
tirem" - - 2 � :3 :;-.:.:11 �u �

e '; ,�:�: urna

') satélí-ou vár ,

t ",_,

. tanbémO Sr.

!:u:�r.�"",. r,

dcs U':' ('5

CS 'o;!U
--- 1 ".So (:r:ar

�'al de f=-a-

•

ln
• 'I'

.U ra a (O'NSTRUCÂO do (ANAL
.

. ,

. "

ra a construção de um no

vo canal. ao nível do mar.

que una os Oceanos Atlân
tíco e Pacífico, possam co·

/.

meçar em. janeiro do pró
ximo ano,

O sr. Johnson anunciou

êsse prazo em carta enca-

minhada ao Conrresso dos

Estados Unidos, a qual a

companhava o primeiro re

latório apresentado pela co-

missão encarregada do es

tudo do canal.
O relatório, divulgado pe

la Casa Branca, diz que os

estudos p're1i.min<>f'es in "Ii

cam que há três locais
. que

'oferecem maiores premes

sas para a construção de

----- -- -�------

'?

.���\ MEIA DUZIA DA. UDN
_',

ttNIO LAlJS
.

E' um clt�stacado prócer
11 ífV-iEt'a., vlce-presldeute

.de um '·c:.l'et'.rio mUt).ic\·;ni
e meu 'amigo, 'quem ·ex

elema, rrf'erí .rdo-se 'as eiei
ções de cutt.bro próximo
em Sa:úa Catazina-

qus 11

p"c Ir" ',1,'>1'

r(tiJ.B�'l; te

-

't"".acões, -E' biJtag:m! VOll nES-
�!.

- �',miti;.· ,

sa para não pular 1'0:'1.- do
:L.��8·i1JJ..C (_'�l- tambor. Mas já conco l-wr-

\. sta uma ampla exploração a Lua
I

�

r .ia , a ímpressãc c.'e qu�' .) p�o- ser mais errônea", pacíficas'" - disse. ção agrecslva.i.que nào pro todos os benefícios :h ex-

Welsh, grama Fspaéial 'do.s �!3ta- "A verdade é que _.:.. tan- Acrescentou o sr. Welsh: curamos dominar r enhüm ploração do espaço. Não

dr dos Un: ios é parcialmente to. na . poütíca quanto na "Por programa e;;pacial' outro 1:)0"0 e que estamos sígnínca ç-me pretendemos
Conselho :;:'s -q 'al de 1'r8- pacífico e parcialmente prática - tôdas as nossas pacíríco quero dize,' que. am!s{oso$ por jcompart.ilha:r Ser ingem;:'üs,'

,

cornp'acen-
side .. te :C' '.1�C' 1, pradisse não-pacifico. "não' )o':ia ativida ·ss 'espaciaw são não tem0S nenhum;l inten- com tôda a humaliidade tes oU tíbios ..

"

)
que cs

' 'c,':; U"ldús Ia

rão mu, as ,,'. -;;..s =xplo-

dida. '. E seIta sl1a ciuelXa'
Co .

contra 2 di�eçãJ' 93.rti\.iá-
sr. W,!.:'h em d'��ur8'J p1'o- ria, con��ra os mairrals do
nlli'cia \) ',0 XVIII S;m-

partido:
põsio sôbi':' T2c'-0',n�m Es-

_ A UDN... Meia-du-
Pacial Da�ís"Át_;a, Gesta ('Í- zia lá c1 e cima toma C0 r; ta

de tucl::l. E ningu"lIl mais

tem vez. Assim não é pos-

tél. tas

l ....... e::

fé::: .. bsTais

'dade.
Os c'e"'!', �s do Cnil>,e

lhci E� ;:) h: in'olUl'!ll os

Secretá:"(3 d� Es�a='::.. e De-

f::;l;'a e o

nistra!::'')
C::- fe ti«, Arlmi
...
.- o�c-'J,l da Af;-.

ror áut" fla c ...� '17 �o
SA). É o pr: \::i, aI

foriTlul:t,çO_,; l'2, Jlillí.t':·Ci 'es-

pacial.
.

DeC,lat''Ju o 3��. W(�l�·h que

Cond·::.<1UOO
- Crítica.

d:

'o livrJ
SO.r+re e'e me"nc é'::.ome.

E' i!,,)o'á-' 1 (l Vdr? da "i

1'1'''''0 ('!� ") .�·::ra nê�te
filme. q"" a li

-

s é

grá ,d,;� iJ" -�c �"'S

lia,- telf '''0 a : -;-+2

1""1 (lOS
. in, !�Já
LéCil ica

to L 1'00 r.l8.
'ne.

Niio P""-I8 f '�'.'�o '10 uso

de refl"'+o'''� . <!"':ll L"1a·'ClÍlJ.

ge:�s rJ""'�s·"r�.s. câmera

adaptanr1o-se :>0 "i-.1ÁI', an

bientes o.s Y"'a s rea's DOS

-síveis, rera"'. G. estJ dirs

ção o tO'1ue de lE;1 grar!de
cineash.
No tema, é que vp�m aI

gumas f2Jhas. De Sj�ca

conspg'Jiu n::io resta cúvi

da, enC,_'l1tf8r a mêllJ,11 ma

neira rie tr'1c1u':'l" para a te
la {) 'iVc't1 de SartrJ .mas
não en. um te:::o.a· próprio
para '1m di' eto!' dc<;ta ra

tegoria, que poderâJ. ter

aprovEi' a :,0 na1':1 . tra1;ar

de um i'ema C"18 3.'Etasse

um pr0010rna reg'on[L, da

Itália. PrE"""-l'i- TI "s';e caso

um filme de '1 .10i+') mter

nac1011ui ..
T.:rruos af"'ui Jzm filme

nES)'J8S r. e r"" �V'" r ?,pr�'
to De· Slc"_ C---,AS

De 1.:a

) t,"ma
ele 1,ml ,rn,z"r '�;t ""1"� bêm
derro:,s "a.::;" rQl:J.21cl3.:ie
de gr;t)1dc Õ·"ptCi'. Teve

al'?:l1ns õef.::'tCls e dE-ixou

obscul',da 1 s rma parte
aresal' ::,e1" '�o influi--: no

cfll1teúc10 f"i -cip::il.
.t'�alh?" r"'" 1.,-, foi não ser

üm V"""9 (§lp, U'.. i tema

que le"r'a �'_IC<!:=") ri'TI.U ques
tão te"" "Z 1 ,'p �' (I 1;1-

me �m <;i C"l" n f Ji feito 8S

'1;,,1,'1"1 "t'!"·"·O b� '1 c. d<;ve
s"1' visto t'a', cmr.o p:J.rte
téc" ica cIo ((ÜS a estória
em si.

Elerco esJ�aTJa muito

bo : T"!",'1o�' 51 '("1".. Ma-

y,' "-.
rerl.

nuchle�

Essa r,l..eixa�· refle�e -- o 7J :nam pràth:l.l11ente
retrato d& UD:"I �1êsle fi·s' paradas pol falta ;::l! e[h�r

tado: '.ln 'Jartido des:m:e- g:a elétrica. As fábrica:>
·grado, sem uni __'ade parti-

.

trabalh:>,ndo somente, dois
dá ria e sem uma bandeie'a "três dias por semana, ti a

popular dê 1ut:a. ·E DJr 'que crise a se. avoluma::-, q1,asi
essa/ c:€sintegração _f:s:-a chegando'a estran�nlur a

falta d" unidade' partidá- economia r'ie mnit9..'l ZO,las

ria, êss,,' divórcio 6a rea- indu,strrais. E sé as g'l'ar:
lidade c;üarinense' e de des indústrias, as fábrjcas
suas �eceEsic'ades? Forque já existentes, viviam É'i;se
dentro ,:'Ia UDN caiar!n�n- drama, o dr�ma d,. pc�o
se o que se procura é a

co"quista do poder peVa
poder, [Em ter em �irp. os

síVEl!

'NA

orgão
na

é

de

�ll-

� Im�pr r
�

I;

Cor,cll:f.io da 7a. p:ig
pr sta'11s ao CIEbo.e e ;;'i' rC!

mo de 'Santa Catari'-a; Se
rão corrIdos seis páreos o

límpicos e dois de Y'll". A
'diretori'3, de clube. re5,).veu

fazer uU1�:t espécie d? misce

lâl1€i;l entre cs. seus rl'ma

dores, afim de divi.:.,ir me

lhcr as fôrças' nos cÚvers,0s
páreos que ser8.0 ,�')rridl)s,
O plajlí01 de r;:mado..-e,1 dI)

Alrio Luz é bom, e por C(1!l

segml11·e dará, para fazer
boas guarniçées e páre:ls

• bem di�putados, MaIS 1lI1la

vez ;JS meus mais sinceros·

pa:ra,bells ao Alcides Rc·sa

pela .i Llstlssima horr.enagew·
que o .tujo Luz vai lhe pres

tal', falpndo votos pa.ra qu"
DEdu, como é mais ("nheci
do cOJ1tinue a tra':l'l!har

peÍo re:r.o de Santa Gatari
na.

Lo-

altos lnterêsses de Santa
Catarína e de seu pov«
Nâo foi mesmo ontem. que
o

.

Br,
r Celso' Ramos a.ssu

miu o gr:' êrno do Estado,
após . dez .an os de' dommío

bcrnhausr ano? Sim foi

optem mesmo e todos hão

de se 'f;mbrar: Santa Ca

tarina era um' est ....d'J es

facelari0, sem estradas e

sem di.�eção, sem ese,)las

e sem esperan -;oas - a não

ser uma., a grande esp8-

rança' cie mudar. Zona,; ln

dustriais como o Va�f! ào'
Itajaí - e a gente recor

da mulrfJ bem o d-l"ama vi

vido por Blumenau, Brus

que, Rio do Sul, It:t;aí,
Joinvil!� e outras cidadeS

namento outro drama era

vivido pelas que desajavarn
"se criar", pelos que pro
curavam instalar novas

Indústrias e que não con

seguíam uma reação se

quer ae energia paru tocar

do progresso assenta em

dois ímpórtantes tatôres: a

energia ..
elétrica para mo

vímentar as .fábrícas; e c

ensino, a Instrução .para
criar' 1� Condições ne cés
sárias ac conhecimento

científico e teenológ.co ím

prescínrí'v �is no mundo

moderw:: .

seus motores, )�ra

o futuro indust:i:al
negro
:!ata-

do ensino. Um défir.i� tre

mendío .

de salas de· aulas
e milhares

.

de criaucas
sem l)'):'�fem .frequentar
escolas .: Isso era triste e

terta qÜE; "·'mudar. . Hoje,
quando volvemos cs olhos

para >''" acmínístracão do
Sr. Ce130 Ramos, admínis

. tração Que representa o

espírito c'.e um parc'do. f;ell

timos eerto' alívio e uma

crença enorme no fut·uro

de Santa Catarina. Pois

DizÍ2.ll1 'Js ,que '13/lil. i 'L
.

bem rú':ste Estado, f; Lão

estamos sendo CI)l'l"€;'[':/S,

Uma co!sa ia bem I':m San

ta Caté:rina. Era um' ban

co particular. que 1):,ogre
diu como nenhuma outra

emprês"1, c que teve sua

Jr4�õ áurea de expansãú
àquela Jécada. E {) meu

amigo uê.enista, �ue hoje
tem. diversos filhos n�,. ES

cola, e não, sente falta de

energia elétrica parf:l. mc;>
viment'a.;: sua pequer'8. in

dústria. ce toalhas, P,1:: cer

to quando' f a 1 a v a na,

"meia-à.úzia que tonl.a elln

ta de tl!do" queria se re

ferir 3. 'Inisia-dúzia dona

de um ranco.

rínense, p a livre-Inlciati

va se v:ü tolhida, G�,r! es

perança,s e sem possio)lIda'
des de fxpansão.

OUf,ro setÔ.T que vHia

pràticaml.'nte aba"ldonatlo
e sem solução, era J setôr.

bem 58.temos que 'l. oase

Apartamento no Centro
Vende-3e um apartamento paTa·

. resi,

dência, com saleta, sala, 3 qUartos, cozinha
banh:::iro e á�'(a de serviço com tanque, S:tL
á rua Deodoro ._,- nesta. Tratar pelo tel: �1222

20.8.
.

-

�·nfL�"�
CO!lftCCO!lA,SI OU&l_ IIPJ

Df(fI4V1
, .........��
-_ -.. ......

ATENCAO
,

Sua firma precis"l de

Técnico em c'lntabilidade?
. Está resolvido.
Procure-o p/fone 3790 E de um partido, tam

bém" .diria o vereador. Nil

son Beuder.

,f'
--------------------------------------�------------_!,

.P;got:)ZQ.
Trajano 12 - Sala 7'

Sociedade' Carbonífera
Pró�otl,r?, �. l\ �

INCORPORAÇAO ,- AVAUAçõES

I-LOTEAMENTOS ADMINISTRAÇÃO ._
19- APARTAMENTOS EM CAMBORIÚ.

, Super facilitado _ Prontos p!J.ra morar np.ste próximo verão - apenas poucos para vender Plantas e,.'
I demais informações em nosso escritório.

':� RESIDENCIAS
01 á'o da Silva Ramos N.o 434 - Vila

..
l'

Casa no centro - Rua Alves de Brito, n.o 73 Cas"lrão to - Na Rua. ego rl "

Vende-se uma ótima casa com todo� •
Senhorial com 4 quartos, 4 salas e- lemais dependências. São João - �apoelTas '132 _ ponto comercial ou re- •

f
Casa no Agronômica: Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua Conselheiro Mafra,

d
.

casa de 3 salas � 3
OS con ortos a rua Tupinamba, 617

.

• _ Cas"l de Alvenaria de 5 x 13 mts, terrcmo medindo 11 sidencial - muito valo�a o -

.•
Tratar a rua Casem ira de Abrcu,20G. • x 33 de fundos. Preço de ocasião: Cr$ 3.000.000" ou em

.
quartos casinha e ba�elro. Bal'rro Pedra ,Grande ..

,

Almir t CarneIro - ti'
condições a corrbinar. Rua an e.,._ rada com 2 pavimentes' ...

• ' Rua Engenheiro 'Max. de Souza 740 - Coqueiros - Pe, C�s� de construçao esrr;e Living _ Sala de Jantar � JI'

• quena casa de AlveI'laria construida em terreno triangu- Terreo: Varanda amp �nha 2 o pavimento: 3 quar- •
CLUBE DOZE DE AG'OSTO •

la.r com 20 metros de frente para a rua principal Bar com "ldega -

:e,COZl omplet� _ Terraço e ainda ..

Preço especi"ll de Cr$ 2.250.000. tos grandes - ban l�O, com tanque _ Sanitário. e .

"

M" d A f _ fora de casa construçao c

'd d 150 m2 •
es e HQ,O� o I

• Rua Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa- quarto de empregada. - Area consJtrul·ma ceo�ta 23' I11III
IJ C

.

de matel'iaI nova - A Rua oaqUl .

"
SEDE BALNEARIA lácio da Agronômic"l - Bairro com casa de comercio asa... Com 72 m2 _ e habité-se de 2 meses. I11III

• de toclos os gêneros - 3 casas novas de madeira - Te- AgronomlCa -

. _ b'- II'
Dia 21/8 - Festa a�Cl .Ina.'ug"-raçcõo L1,r.

•
P.reço de ocasião:.l0.000.000, ou em condigoes a com 1

fIII\. \. .... _ _:4, mos preGo para àS 3 ou para cada: em separarl.o. a ,partir JIIII
TIl

t
I

I Parque Infantil de 1.500.000. nar.
M 'c'pio de São José

i�g�:. q�.:t��:a
''"L

:��� P�'pi.. ��. }�: � S (� lf P. � li �' Tarde D.ançante__.' de Rcua �ú.?e ImANadOel·�:rre�:� co�::r�ada - de apenas 2

•.• �.,. I �J 1 ,.

fIII Box '- No Superl'lIercado (ROdoviária) um' box asa Cr$
cOYlden-'r'!o a mo!',er dI' ,. !;, 1,' 1' .. � l: N,.

15.00/19.00 JIIII' 3x4.nits. anos _ Terreno todo cerc<tdo � .por apenas
-

fIII
um' cân"er Da laTinge, um Conclu�ão da 7, pág. "_ 2500000 ou em condições a combmar. IJII

filho Q_'!..w a 15 arJ3<:; e:ór:on- Que n;;t') jogaram 8s�e ano, Infantil Rua Santos Sara;va 56 _ Estreitu Local muito va Rua 'IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts -; Forrada
- to-

•
de-se ela - � '8 �bé\l"dél por por estar(m eumpri':ld') es- So:-rée _ lnido �S q!." • loriZável _ Casa de alvenaria _ eonstrução esmera- da pintad3, com água e luz, com 4 quartosd-

2 sa��
-

fIII

cr;p·Fs\· l' .. �.�. " os 1'1,1 guer tágios. S,f'rá um bom te1-:T,e I .,. d 2' 'nhn _ banheiro - Terreno. to o mura' -.. JIIII
· (TraJ'e-Esrorte) III a - com salas - 3 quartos -.cosinha - banh€iro copa - qOSI ."

. 'de pa-
ra e fa·c"�.'3 q'"e atua,m para;:Js s.errancs, c;ue a ea 1 Ale"m de a":!"a enpanada tem. uma excelente agua. ..

!ti comp eto _. quarto de empregada - gar<tge ao lado 5'" C S �
da ano que passa. pen.'am Ornuestra - Chbe DOZE' ",

- Cl'mel1tado e com tanque. Preço �r ..
".,

.,'1 - Pagamento: parte a vista. ço. - Para0

..mais seriame:'1te !l03 JASC. de Agôsto _ A"'1resenta' Casa recém construída - aind� em fase de acabamen 3.500.090. ,Os l:.tlum enauense<; drrigi fIII
-

catarini'uses, q�and() então ção - Orgão E�etrônico JJ
T E R R E NOS

serão lcmntadas defini ti- ...
çõ'es.

.l1li
:til Lotes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont r ' ·t

•

vament'l as bases d''!, T'ivi ,.
.

A"cnl'da Santa C''atarmOa Lote n.o 127 - Estrel (j - fIII
iii'

Lotes 11,OS 75 e 76 quadra 4 - Are"l de eada 360 m2 - • d JIIII
são de Honra do futebul ,la Preço'à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Lote de 10 metros de frente cem 35 metros. de fun os.

fIII
t d 1I.�·t G

.

ld',
,III E t 'to - esquma de To-

JIIII. erra. e .=.d a anoa. ,J.

'CASA VENDE-íE lIIi' 450.000, Rua Casimiro de Abfeu - "S reI
..

O �aysandú com a cria- • Lotes no Bairro José Mendes _ Rua São Judas Tadeu bi"ls Barreto - lote bem plano, fácil d: tCO�st�;�, m2 . _.
ção d:1 DiYisào d'; Honra, V 'd '

01 fIII - Lotes n.os 40 - 42 _ e 44 -medindo lOx27 cada Bairro Santo Antônio - B;ll'lI"eiros - o ,e e .

III
s' e ln 'j; e -'.3 e recompenSft1o. en e-se UD.la casa sita a Praça ív5,{ JIIII .. 600000 JIIII

I'J
lote. por apenas Crop. . .

t d 207 m2 IIIÍ
POSSUi atualmente um dos 1'V>(l,.inl, 20. Tratar á rua José Boit€'ijx 2f _ 'Morro do Geraldo _ Terreno de 20x18 mts. _ Preço ltua Professora Antonieta de Barros - Lo es e

. JIIII
melheres elpn�o3 jo pro-

_ nesta. .. de e
,_

b'" _ Bairro Nossa Senhora de 'f:o'átim"l. fIII
fissl'orl" :;s o de "'antn Ca-

. " CaSIa? e a COtll mar.

Rua S-ao Cr'lsto'.v-ao _ Coquel·�o," _ terreno de 20xl0,50 JIIII
, <, u "'..

,
.

•
Lotes entre Coqueiros e Estreito - perto d"l Sub-Es-

• ."

..
tarira. Portanto a. Divlsã.G 19-8-65 tação Elétrica _ Vários lotes a partir de Cr$ 500.000 metros _ bem junto á rádio da VARIG - Preço de

III!
de HOOl'a chegará na. h.G, •- Com financiamento em até 40 meses. ocasião.

2 1 t s de tel'renosportuna. paJ,"a. o clube do se
.

,

E Barreiros o e '

.', No Centro - Rua AIte. Làmego 252 ...- Vastissimo lo- Terrenos - m
-

f' •l!hor Arl"'lando Polli e Dr, . te com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 _ Equi. , d' do cada 10x34 mts. - cercados com sarra os -

Walter Aichinger. (âSA' Alll(;A-SE • valente 8 3 l.otes. ��al��tal 680 m2 - por apeI�:as Cr$ L200,?OO. .•
Nat.uraL'11eJ."lte a DivlsãhJ . . .. nU'l �ntnIlieta de Barros _ 2 6timos TA:rren.os com 'B (n'" Bt}m Abrip;o - 2 otimos lot.es bem Junt.o á prma "

d8 Ho,'1.'8, niio será crla·a 'A Rt1a' Sa-o T"d�s Tal-leu (Tos� 1\"'e,�!1,.· ,', � '. �'T "

T -r'l L",e Al.1118'l·.1';_ -- \_Tpnrlp,sp (1" (101<;, r;u
.

..
, to u'- ,. • • 'C, 'V.l ", '-',' :: I m�HmífieB vista panorâmica _ Lotes 'n.s 24 e 25 _ com "i\l [\ Rua 8011 o .

ll"

somente (·ni.re palmas, 1,(1rJ' T'
..

1
ilf .. 1iiínar

II

TI. 25. ratar Posto Essa a Rua Conselneirr l1li 12 de frente e 25 de fundos cada. A :vista ou em condi, $omente um. Preço a com'· '"
"

risos, brind� eabraços;. ..
lágrimas.

'

,Mélfra esquina de 7 de setembro.··" �"_""""�_"'Wl.'" .. v.A ,.,_ ..:: ,. '!R,.
.

Ji.:. \';
�' �. ..,. -

"" (

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do Sr. Presidente' e nos têrmos da Lei e dos

Estatutos, ficam os Srs. Acionistas des�a SOCie0<1de �omTo,

cadns a comparecerem � Assembléia Geral Ext"aordinária
8, �e�lizar-se no dia 26 do corrente mês. às 10 horas da ma

nhã. na sede social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ortlem do dia:

REVISÃO NOS HORÁRIOS DA DIRETORIA
Criciúma, 16 de Agôsto de 1965.
(Eng.o Mário Balsini) --:- Diretor Técnico

VENDA DE IMóVEIS

VENDE-SE

um canal ao nível do mar,

capaz de suportar acres,

cente tráfego marítimo e

de permitir a- passagem dos

grandes navios.

diu ao Congresso que con

sidere imediatamente a do

tação de 7 milhões e 500
mil dólares solicitada para

permitir que a comissão
leve a cabo os estudos a

cêrca das possíveís locais,'Segundo o relatório, ês

ses locais são: A atual Zo

na do Canal a Província de

Darien, no (Panamá .e a ro-·

ta de Atrato-Truando, que
atravessa a' região norte
ocidental da ,Colômbia.
O

-

Presidente Johnson pe-

-os estudos no terreno

começarão em janeiro, ao

iniciar-se â próxima tem,

parada CI,::! sêca no .stmo
- declarou o sr. Johnson,

Imprêsa Editora "0 ESTADO" ltda
Rua Conselheiro Marra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal

139 - Endereço Telegráfico "ESTADO"
DIRETOR·GERENTE .

Domingos Fernandes de Aqumo
REDATOR,CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva

DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

.' Pedro Paulo Machado ...:.. Osvaldo Melo
.toãc Vaz Sepetiba _:_ Sergio, Costa Ramos

.' PUBLH::IDADE
Osmar Antônio Schlindwein

.

DEPARTAl'HENTO COMERCIAL

.'_

Divino Mariot·
COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho, Prof, . Osvaldo Rodrigúes Cabra}"
Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar·

Iialdo sanÚago, Doraléci� SOll.res, Dr. Francisco Escobar

Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos BrI·

to, Oswald<!l Moritz, Jacob Augu.sto Ná-cul; C. Jamundá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cy:mma
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo-

. ra, Manuel Martins, José Simeào de Souza, Sebastião Ne

ves, Johnny, Luiz Eugênio. Livramento, José Gl.l,Uherme
de Souza, Sra. Helena Caminha Borba., Valério, A. S!li
xas Netto, Wilson Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tan

credo.
REPRESENTAN'TES

Representa;;ões A. S. Lara Ltda. Rio CGB) -:- Rua' Sena,

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

ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua
dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO
PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar,

Anuncias mediante contrato de acô,rc1o com

rigor.
a tabela em

'_!tI"'"·1"' ..
""'

....
ASSINATURA ANUAL Cr$ lQ.OO - VENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇAO NÃO SE RESPOSABILIZA PE

LOS
.

CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA·

DOS.

!\/lOBILIÂ R IA

Fone 3450
CONDOMINIOS -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AI' L
à AVélÍ,· que cbm (: mes-, embora "e recóühêça que

perado empate do Fir:uei- não deseja pt!rCler WU, DO- í

rênêe
.

ãnte o Põst,:3,! Telé- tâvel .sêríê ifividã. E o Pos

gráfico se viu Isolado na tlll ê t,ôbEif!efl1dô ótch1el'sá.
Iíderança do oampe.mato rio de respeito.
Estadl1ai de FutEóoI, zona Os 1uadros, salvo altera-

Um, ,vtii, esta noite. 12fen- ÇÕES, deverão ser (��;,es.

der sua inver,cibi.:.IdoG3;, AVAl -- Alvaro i.Jvà·)zi

r'ando combate ao ruesmo nho) ; Hamilton, Bi'1!,a Ne

Postal J'elegráfico que tan ry e Mirínhc: Rogé�';) e Gil

to trab't:)oc lhe' dell �l,l rur SO"; },{3.ria, Morell), .avar-
110. lazz! :; 'rc ií -110.

Já Classificado p,:u", a fa PCSTll.L TELEGRAFI:::C'

DCS DA ILHA (A'

'la, Fart::5.a: VENCEDOR

DA la. PARTIDA x V�NCE
DOR DA 2a. PARTlLA

TORNEIO 260.

"ANIVEnSf,R10 DA "A,A,E.
V."

Em -i egosito pela trans

G'I1LO Jc 260. anív !r.�ári\)
r'a "Asscciaçào Atlétit-J. l<al

'I;'ga Verde", sua n:.r'=�oda

promoverá um T0HNE10

tNTER�LÚBES, em H-1Il1�

nagem ao Exm). D:·. ANTO
NIO- ptCêHETTI.' bb se
cretário da Agricúltura «u

jo início está marca.Io pa ..

ia o dla 19 de agôs�J HJL:in
ta-Íeíra \, às 19,30 horas.

E' a seguinte a 'Tabela

dos Jo�os:
'

I
Jl, .Pai'�/a (FIIL\Ll.
',:z:nC:;:::;('R DA sa. PARTI

- Vílrnru; Babá,' j\'!'Ji.1 J,
Chechcco e Abelardo: 'relÊ:
e Alípio; Culiea, Osní, :r:;a
zartl ,' o e Zizi.

se semi-final do '�é rt.une

em dís outa do título 'J1áx1

mo, o
. Leão da Llha ' QfVe-

D!\ 4a.A x 'TE \JCED'Ü3.

FAF.:.TIDA

rá jogar Anqta;i'cs: As P'l. r tidas

prelímína-es serão i! 'spu
tadas em 40 bolas e ,j PAR

TIDA FIiJAL, Em 20 baias.
"Serüõ conferidos pr-mios
à equipe Campeã e Vice

Campeéi. ..
Os doi::> maiores :nlo'lls-'

tas fiJ.ràc jús a .ne-ía has.

RE])ATOR.: PEDRO PAULO M.dCHADO _ COLABORA DORES: MAURY. BORGES - G'ILBERTO
GILBERTO PAIVA _,.' DECIO BOHTOLLUZU ABEL ARDO ABRAHAM -- MARCELUS"

NAHA:S

C�miS$ão Municipal de �!lporte ,dtci�dju
Florian6polis estará �F presente

VI Josos Abertos

Dia' ÍO dI' agôsto" ��a.' t'eir;1)A jJÓ,sS3; ela nova direto- ney Damlaní

ria da Pederaçâo éatatinon,' TesoL:fc'rD Geral
se de Futebol de Salàó dar. S�lva GeLtif
se-á. c:o�Jcirme',: Út 'rjÍvulga": Ora ':or - Saul Oliílcl'ri .

rics, no próximo di� '25.-'
.

Cod;:'lh:) F.i:Scal: Antônlo
A nova d{retór.:a d!l. e�1t'r Alve�, Edsóp Xavie� Slmou

dade salnnísta ,'en,;abec;::tia Blcca.

pele S':. Ody Varela, está .

Tribunal de: JUlltiça
,assim ,:onstitul:'a:
Presidente - Ody Varella
Vice Presidente

'

Carlos

FulgrafL '

'secretá�;o oera! --'- Syj.,.

-- x

la. pa��ic'f,: 'EOC'.E'DADE
DOS. A'[IRADàRE3 i A,A,

ri�RmG '\. VERD:EL
2ª-., :t:'ai"�jj;l,: ..O.R U"Jlum·;

DA ,ILHA (m, x FLuMI
r;ENS:E F,C

. IJa'lnl;� 'G Diu: '19,' (I!:: [I.gos
to) &,:;�; '."'.8ra:> da "'o 1'1113.;
'-s,verá um 'I;O;'� ',\[ET.<J éNDI
"'iD�7.ll.L DE EOI A'J, em

I:':am:r"'''';n ao Exmo Sr.

Dr. ,P,�·TLO 'WENDHAU

SE'N, [';;,:"cto será o mesmo /

rc;:;epcio:'" ado pela rtlre�o

ria da "A,A, BARRIGA
VERDr;"

Wa1,"
demiro J Carlson, A!í;,;io
Perfeito, Felix R:��chert,
João Luiz Gonzaga, Assoní

po Cardoso, Júlio Ce'5al'H10

da Rosa, Walter Souza

aos 3a. Partida: CLUBc� DOZE
.

DE AGCSTO x G.3, U:"i[I-, Resta;" to :'avia, 'TUP. dúvi
da 'qual seja a pane, rínan

ceira, cuja palavra \�a;Jerá
'Exclusi-dmente ao guvéna

dO�O":":::::d(v"O '0 in Em hómenage" a Oadíi

po,��:'���:o���,�1 n��n�1��,1:ai,�o;:,�"'�:;;': }1t��\��IE�r;�:�1�; C. ·R. Ald9
\

Luz' fará realizar, nJ

}iiEjl���:1il���';iJ� :���i���;�:��:����: próximo domingo, U 1)] renall internl
zes. Cin..:n ou "eis mí�l1ões Já iniCJaram o;; �,:;\1M�hos b::.crevell: Abelardo '

menagem ao desporti�:t:;:, A� <la sempre crescente t. pres- é desportista que colclca a-

de crUL;'::lros. T�l' di:llitil,) passanc�d a organizai a !s- Abraham cices Bosa, um dos ;i<:ÍlS tigiada Federação !l_::}uáti- cima do) SEU clube q1ia�1.:10

não ]:):1 1'0& cofres lla Pre- ta de cOilVocação de seus mais lEgítimos baluar�es e ca ds Santa Catarin� pois necessário as interesses do

feitura c�pecificall1€i�t" �q r!'spect1, os atl�tas, C;1": vis O C,R. Aldo Luz ira re�- um verdadeiro amirjo de, re _,P!g� QS__-.(,íue. I).ão sa' 'em, A! r..G,;sa Esta -:l.o. Ainda rr>�e,1-

La tal f:.m: E o qu.e fa:h>r'� tz.s Q0S L':'incs"'c!o ,;Glnbina." M.'r,!,::ê '1Sl"bximo "dr.nr!lngo �1no' àe�'hõssâ:''terrá� "fi ú,3-,:i-
.

cides Rosa já foi preslden t:men:,e discorda1"'lo d'l ati
•

0'0 ".'p ,.T< ,"OS A'oel't'·o" uma r'3gata interna e.l1 ho do do clube por devere';' �o te da Io'A:::C, aonde CO;l1 dos tude de ,alguns cliretores de
Certo c, (1",e para se conse V" ó." J

-

.

i 1 b
. ' me:rciai.c:, nem por .s,.;;õ AlCi seu clube ' ,pronLEicrJU-se

g"ur :2. Vér a, e prec180
que se lei7ha onck -:; COij'lO -----_:_-------------------:- des Rcsa esquece o seu AI, cortínio e abnegaçã'J' wu- a colaborar com o !-l'csiden

empregá-h< ,- do Luz, clube que defen- be elevar bem alto (i) n(Jme te da- FAfO, numa qtl:�üde
, O n '

d' erfa' I'om a c!eu com real destaql.� CGn de Santa Catarina. HO'11t:ns qus só o elogia e o creden
Neste C�130, n::tda 111:US '

''''�ysan u �,(", I � " .;) 'v seguindo inúme:rás vlt6rias co,mo Alcides Ro�a ná') t.}·:) - cia n,e!'an, t� os de.spcl'1:isi;'lScerto ele que mostrar 5"l11
--

que ser:.:�'J gastos os mlihões
' "'. • -

d H'
Foi tompor;en�e da'11:cli cé cem deixar de' faze� pa�te r:a '·ari"e��s' s, Jmta, por"a.n

P�H',�::.1f\ ,e _ �onra lebre guarnição d<;)I!(),mhB, '--o 1"OSSO remo, ,porn'J( a- to, a hCll,"1"agem qlle lhe
Convoql!f:-SE ,todos os atle � .• ..,uv -

tas, e Ee inicie Oi'; t,rellla'- . bantes vitórias, o Pai,ssan da "S,oreja", porque di,'1:',�m lém de ser um el "',lfLtl' p'�:(sta,-ãG pelos sl"r171ç'Js

meritos. Ai será fác,l' vf'r �'hrcelu3 du está fmeaçado de flcar treinava só a noite para ligado ao C,R. Aldo Luz, fIe COT,U'li,2o na 6. pág.
�.esp!star os seus ad?el'3á-

Lias, Er"t formada P;]f AI-

,

do Pereira, Alfr::do Fspin
doIa, Alcides Rosa e I) s ..tU

doso Sidney Nocetti Graú-'
de guarniçto. que "l,lúcla ho

j e ,é lembrada COfl1 sawla
de pelas v:teranos do' �]u
be. Pc: isto:· nad'1 mais

justo pr.E,$a�"J.):lma· h"int:,};}:�
gem ::l p�te homem, (!ue tu.
do deu '8 tem da-lo aOmo

l',mad;Jr e diretor ��q �)avi
lhão 'vermelh'J s bl',li1e:J da,

rua Joã:J Pinto. E a home"

nagem que resolyera,n 05

s.tuais di,retores do ,
c'�uhe

prestar s:rü' a re"lizai?áo
de uma regata inktl};:t cle-'

'nominada "Regata AlCici%
Rosa" Entu.s:a.sta d') r�mo,

sempre esteve pres"[l�e na::;

horas difíceis que o 110�'SO

remo atravessou, cl)!lseg'lin
do com o seu am')>:: e sua

dedica�ão à causá (�Ó remo

vencer toe.os os ob,,!;áwJos

que se antepunham a ll(,S-

Pref-eit'J Munlolnal 'I] ;1" )',0
oontorme tivemos a opor tiva umaríorísta de n,lSS'J

Élstad0 . .'\ C:elíberac,,{u) t':nn?,tunida'.lc de reg;stra: este..:
au-

sente jr E�tado,
dé i::,;t-::rêsó.es do

pio,

l r::t.l8.11de;
Mll:1id-

da em ':-euLião :foI uaànüne
e agdr'l f::.lta tão '.;(lnl''.ntE'

commil,::,:::, a decisã"l, ae sr,

,ve reu,�lida na sede GP Fc

deração Atlética C:ttarinen

se, a Çomissão Munic�1!<l.1
de Esportes, cuja pn'lc'pal
decisão seria tratar ('j, 130.5

sibj�idade d� Fl)J-riallopolls
estar pre,<:ente aos V J,;gllS
Aberto" de Santa Cé;.tar:na

a se desenvólver em Bl'us-

que, na próximo
outuhro.

ConUpC::l sem

parent,\ a forma�ü) tl3.S

cUversils �:el€ções 'le F1,wia-,

nópo!i:;,' eom vista;:; a'JS VI

JOG08 ABERTOS DE SAN

TA CI\T!,f\JNA. Da l'e'lr:ilil

.C'eci(J� li a GO�'(!iss�a,
-

(!Ue a capital do Esta:JJ fS

't;'rá pl'tE'pnte, 'pre.stif\iai11')
desta fti�'n' a aos or!!,2,Illza
dores da maior fest,l 813l10r

'Rote�ro ,do Mefropol ao Ve�ho Mun-·

do ,está sendo elaborado
O Esporte Clube Metro

paI de'le!á vaital' a(i& gra
mados ra EuroPll, elY1 H'G6.
Para isso, o seu diretm Di
te Freitas, tl1contra-:::;:,' \"ln

jando pela Europa, I){�.'ar;i
zando o "carnet" de F'gos
do clube "Fita 'A:�u!-' do

futebol cata'rínense, para
a próxi:'l1a terhpOr�h'!a' ao

Ext�rior
Dite Freitas. encc,nLra-Je

'em LIJ"1dres, tentando ne

gociar entras jogos .iú que
meia dúzia' de 'jCg0S estão
acertados.

onde .selá empregad') a' ver
ba. Infelizmente; 'a eO!1V')('a O Pai:omndu, o gigante
ção da turma do basqu:�i;e- do 'retu: no da terce!r1. ;,0-

boI prevista para a terça- Da, tam;J2m é fa'!o)'áv�! à
feira pa�sa:1a, ,J'; ag'ora, cr:açãó inH_diata ca Pl;ri
não foi dada .1 :onheC81". :;:[,,0 de Horra do ?ucsbol
Os rapa?es estão al1SIOS'1S CatarJDense:

pàra in,dar os tre�namer.- ]j'epo's Ce cumpri: péssi-
tp,s. �Jjêl�"qUe ,todo ')lin- ma'" rjada��� eI31'C\p t��.tpJlior�;:;e �i'ivime9t'l.. e "rlãG ,,fl� nco b�utns� ,";.,..01� 'tr:-t ,,�, �s.!'.:.�.

'

't�""qlWre"l1 f1car pl;l.fa segun- !�,,,,mOd2��, adquiriu� imo
dó plano, confon�e aC�i1t.e- sentido

-'

con.iu.ri:ti"o;A nau

ceu, em l-'�rto U?J.��'� ;�:' ,� \ ;". ;v':alI1).a 'I' :?\'ma,i,� "hl�)�>.��..�lt�
,I ":�i,,. i, ,;,'":,"'.',,�,iU)]:o1iXe' ··tl,Q�antent8 Ml':l' e-

Lá l:'st,ivemos sen q:ual- norme torcida pard ;� '!,u-

paraliza10 por lOr��p t.em

po, pois devido sua,� (01)tl

nua sderrotas do i:;Ul'fiO. 811

nufl,s dep-otas do t�,rnú. en

trou no returno co,;:>, encr

me saldo de ponto� D.<) pas

sivo, faLo que impI)de sua

classifi::ação para a3 !'ina:�

�as r�i!}�pVe, surgIu f::,i:\prr_1�
la mll�r�!iL\>; para 'ca::�\'lJS-'
·�ndu. :E qUe o d'nil.mico

"dlalls�a Lauro' San '11".1,

um dC5 líderes e fl_rautos
ca cria,:,ão, da Divi&ão d'e
Jii,mra elo }Futebol cata�i

nenses, :;.,través d!) 'repre
sentante do Paissani<i nes

ta Cap.tal, convidou a dire

toria j:aissanduan.1 lmrü à

dcts tecnicamente p" ') S:'

Rubens Umge, também pr>:
t<,�r'l"'�'1 e'1frentar '0.3 rana-,

zes' da Capital. Sent<!m êJ.es
a necess!dilde de faze� in

tercâmu)r, com os diver-'
sos club-=s e seleções :le Ii.:lS

so Estado Enquanto isto
tudo acontece no i.nt"rlor,
nós aqui permancr.emos es

perando não sei o qut'. Até
outro dia, amigos,

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

o zagueii:o Binha, pcrten
cente ao elenco do A'lat, ia

go após o cotejo de ontem,
contra o Paula Ram')!:;, sen

tiU-S2 maL senco c:)',vluzi
'do' ao lÍospital;de;t1t-i'idade
onde f'd medid�ao.

Depols de observJ.clJ o j0
p'a lar retornou a �;_!a resi
dência sem' maiores pr8')

cupaç(5;::s, estando passan.:.
do hem e podendo, hoje, a

tuar cc,:-ltra o PostJ,l Tele ..

gráfico.

--------------�---------�----�'-----

\ 'tI':JOQtlS' �,bert�sÊ,��Santatfata�inij'ai
ConstHuiçâ() da confissá} l:WÔ e 'xadré;;t Setor Ma�u

Central Organizadora. �ino e Feminino: mleilwl,
,b�.lão, f,�.l�pi::mq"

. n9.taçd,a,
A C.:J.O:"'dos "VIas Jogos \�õU(J', di�l�il'i;,::n'fujs, t:::lis: eA

Aberta.:; de Santa :::;atatin3.' t'll'S (\8 .'1�sa.

possue à frente ele '3eUS 11'8,

halhos os seguinte;; despor
tistas: Presidente'· Ruoens

Facchi.ni; 10. Vice-Pre�jrlen
t�· G( r�.ldl.no BuC'n') Telh:s
2(1. \"ice-Presider:te: Valé.rio

Walenc;owsky; R'"c'ret:irlO
Gera:!: i\;.tostfnho Malltici
Tesoureil'o Geral: Dercy
Zimel'ITlunn; Set!r2tá,jt) E-

, xe�uti'ro: ca1fos J::t':ba;; Cu

n}la, Sv'b-Comissõe,,' Esp')r
te: ]\'I:-nfredo Hoffmann;
Alojamento: JOS2 Pereira;
Divulgaçáo: AdolLJ Beos

Jr,

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

Guarani vai form:H excslenlequer' organização, e CJnse

guimos graças à boa ':(Jnta
de e sacrifício de nossa tur

ma, o 20. lugar em bp,sque
teboI. Nossos dirigp.llt% pre
cisam deixar de sube�timar
,a quaEdade ',;'5énica dos ra

pazes do intErior.l Confiam
demais na lLssa equip8.
Acham que com um.g sema

na de j reino, tudo se' re�;(;l

ve, F'Olizt;nente o �;ó(>nico
indicado não pensl'.1. assim.
Suas ;1Z\lavras para mim
foram ::lP que se não estiver
mos t'.'�ina··os ,U§,ll e,m1pa
receremcs às disl)'�ta';, Es

tá cert'J. Então, pe�'g '1:1to

eu. porque não treinar'? O

público e os atletas que-'
rem saber o motivo dt), pre
sente 'natividade, Que '."e

nham ;1S senhores r.!embros

da CMEl explanar perante
os interessados, o -qUE se

,passa nos bastidorea, Muita

Ic<1�a (ficará clara, se' isto
for: feito.

gusto Bauer,'
Gin'ís,() (le r:"IIl) I trs
os J\;<";'o; .'\tl'rtos. Num rf,trospecto rciirI:

pago d!], campanha C:c 1 i"ne
do se,ilhor Armando Polli
vamos ("ncontrar os sr'guin
tes resn:i,ados brilhant'?8: (:

MarCíEo Dias foi o pri!1wi
1'0 grande a cair é![\[,' o

Paissandu. O Pajssand'l a

seguir sobrepujou :J E8-

naux t",mbém por dOeS a

Éero, Goleou o AtUf.:eo de'
São Francisco por, ,,± x 1., Es

magcu o' Baepencli, impon
do ao t;me de Jacaguá O

revés c,e 5 a i. O cam:Jeão
catarinpI:.se, o Olímplco de

Blumenau, baqueou impo.,
tente dian'te à !lOV'\ má':'
quina do futeb.ol c'i.tarinen
se por '1 a 1. O Palmeiras
que des'.')Qnt.!1 no acua-l cer

tame catarinens!') crtrr,(. um

dos prováveis 'é1::los<;ifica:ios'
da terceira zona, foi venCI

do pelos companheiros de
Dino e Cartola por 3 a 1.

Finalmente o Barroso do

mingo passado, deu �eu a
deus definitivo para a c)as
sificaçii.o, quando foi der
rotado pelo novo Pflis'�a�
du !lm, dois tentos contra
um.
\ Afilérica' e 'Tupy, serão

Os próximós adver'lár19B dó
Paissafi1u em B,Msque, l'

por cp.rto nM ehclhtrarãQ.
melhór sorte que Oiimpicé'
]\.futrcílio, Baepefidi, Atléti
co, Palmeiras, Batcoso, e

Renaux. ,.,.
. Mas a�e$�,�" déStas reti;;m

I

eauioe }r�/e�HA grande atraçãJ Em

Brusque para os VIO�. Jo

gos Abertos de Sani;,,, Cata

rina, será a inauguca(;ã.o
cto Gmáshio, de E,s]Jortss,
que U' C{ociedade Esportiva
Bané'f'lrftnte es'; ('O,lst,rwn

�L. lH;ma iniciativa :nonu

met,'al.

Em conl'ersa ·com

Newton José Garce�,
cio está fixado para srtem
bro próximo.
Vários atletas qU8 ar,ua

varo :1a ec;uipe con�iderada

titular i:P',ão, aproveit3.rl03,
c'i>"tro é claro do lin:rite de

idad2 c.stabelecido pela en

tidade I ela. rua BOC'llUva.

o sr.

informa.ios que a llL'ótor;::1,

do Gua.rani� 2 st i (11 :,�, n: .: q-

te em:_)cnhacla em

zar i Ul:r1a excelent'ól C!�Uil_J\:
para Ll ],'f"lximo certame de

juvenis da cich:'e c1'jo ini

Férias Escop;a1res em Bl'us

que Durante ,lOS Jorros A

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

�.
, .�_ ....

Rql'l:elmento
.Tog'ls.

e D'.lta dos Mas 't:.dos os movimEn
tos ;emancipadores exig'':D1
sacrifíci(J�, prutestQ3 e lá

grimas. Mas a Divi�ci') de

\'9:onra seJrá a rev.:>luçi,�
salvl;)Jdot':t do futebol eata

rinense, E, como revGlação
ela tem condições JürIdiCl'S
de muds.r o "statu quo"
das n�!rülamentaçôe'3 de

esporte rei de Santa _Cata
rina.

A Comissão Centí.a� 01'

ganizn,c[0ra dos' VIOll. JogJS
Abertos oe Santa CD,tarina.
encantm.hou ao Conselho
Estadual de Educaçiin, Pf
dido para que na ocasião

dos Jogos Abertos de 9 ii. 16

de Outubro, sejam' .:!cnceM
das fér�as escolare-s aos es

tudanteS em Brusql�e, para
que' os estabeleciment.os es

'colares posSEim ser utiliza
dos par'l alojamentt'J.

Ciroulares ads l\'lunicípios.

•o Cons�lho TÉ'c'J5co, C:'ll1

POS,;) dos srs.: Ri:dl Nc,:1:11':

(J'Hçaoa), Dr. Ml�!'íli::, Bar

l'e�cl de Azevedo (,Jataguá)
dr) � ... l�. Horácio Rd'el0 ( •

Blum�-nau) Fauzi Jose Mi

guel IJoinville) e Ari;hur

fléhfosser (Brusque esteve

reunido em Brusque onde

aprovou o Regulamento dos

"VIns. Jogos Abertos" e a

data de 9 a 16 rIe' outubro

para. a realização dos nlPS

mos.

A ROUPA ESPORTIVA MAIS FAMOSA DO MUNDO

NO SEU REVENDEDOR EXCLUSIVO

CASA JOCY- x x x-

I
I

A tur"lla do Clube 80- A Dbisãp de HOr..>:Fi. t'

un1� r�i ,)lução a-atêntica.

.o dire�to da fô('ç,t dos

grandes clubes, imp�rf, ao

nosSo r-tlteboL a Divisá') de
Honra. li) '-amo reve!ução,
a dec!s3.o dos "gtandes" de

Santa 0atariha, sem irre
Vetsívêl.
E G Í'avsandú exl�'! a J)i�

"'l�ãõ d,� Honra, 11::1.1'1. :li

bertár; c'al maiores dHnen

sõ6�" e prój.etat o futebol

ciiYfinen�e,
.

cial Paineiras, bi-campeã
da .cidade, começou seus

prepara."ivos para ex mrs!o-

A ComiS.'3ão Central Or- nar a Lajes. no próximo
ganizad.ol'lit

.

tem enVlaqo dia 21. Lá; oS bi-c9,mpeões
,regularmente 'cIrcula.res a' 'enfrentarão a seleç:10 iocal
todos t)S Prefeitos da Mu- que está em preparativos
niclplos Catarlnenses. COIl:- para os VI JASC. A seguir
vidando· 08 a participarem deverá jogar naquelr, i?lda
da "maior competiç?-tJ peli- de, o Clt�be Doze d� A�;osto
esportiva de Santa ióatari� que le'lara todos os seus

na", em outubro Pl1oximO e�tnel1tQS, IIlU;smO aq11eles
em Bl'llsque,

,'_.,�,.• _ �","""".i, Contillua na tia.. pjj,g.

Camisas - Jaquetas
Shorts ,- Calças

Modalidades.

Nada menos de 21 moda

lidades serão disputadas
nQS ,','VI,,)!! JOgÕ8 Abert�;',
que são ar; seguip..!cs: setor

Masculino: basquete'].:' ti
ro ao alvo, futebol de sa-

, }.ão�" J:)Ocna� punhop".i., delis

RUA FELIPE SCHMIDT, 42· FONE, 3611

FLORIANÓPOLIS

- "i'_'-, :'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Executiva Na-
-1�1 +etebísta, em �B-'.d

c. /l:r:lic,m.:'!:J' a a'ía .ca
..e' .\:, pela sua ,agre-"�a··.

�ê,o C8n.1 o Partido .

So::;1..11
Democrático.
'A Direção N�\cional

. Partido, - recebeu com

\

. m,1s�o a Al4moa Social
�b�,. dentro da
Identif1cação de ideais qw
o ' objetivaram;
_'

do
otí-

Em Santa Catarina covo

'el�'l vãríos . Estad:Js o F: _a
marcha unido ao PSD, seno
$ibilizando a opinião' púb lí
ca com a' sua mensagem de

progresso, desenvolvimento

econômico e paz social.

-----------_.�_.........,_.-'-----

If'C91.' formado com os

resulta ir'3 "as eleleões na

coop: ratwa de Elet.rif!,�a
çãe Rural de Turvo. ? Sr,

.

Antônio Dádc:lini, soucttou
a intervenção do MInisté
rio da Agricultura.
Como se sabe, a atitude

do Sr. Dadolíní, mcttvada
por 'ínterrsses pessoaís re

percutiu negativamente na
. quela lO�F lídade de" onde
à Ccopeiatíva de Eletr:f1-

.cação Rural é 'altamente
conceítUf'.G 8.

AS::E1VIFLÉIA EXl�MINA
DENUNCIA

Afim de cOYJstata; a '!s-

raei "aele das den.úlieias,·
foi "rea'jzada domi�?o I'P.
uma aS�fmblé'a da :'efE'ri
da COO'E'! ativa pri\sicU ia
pelo . en�. Mari�at6' ,i)iRS
Pa:va do Mil1i>,térjo, da,

Ag.r:.cultura, a qual C-C!11-

'parecp tfrffi 350 cooú" ra:l.os.'
A au(-orlr1a.de qUe presi

diu' a Sl)ssão, submeteu ao

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

exame ci') plenário, tor'os
Os ítens ob'eto da denün
cía, que f,nvolvla a pessoa
do Sr. Sebastião' Mo�a!.s .

Mattos, Gerente, ,.ia CER e

atual prefeito de Turva.
,

ENTROU PARA ACUSAR

.

'1'
�.

. ,'"

n·'1. a",�]M: .��.
'�: '

.

n� n -:f"';e de seg m 1.�\ ,fo'''a"
o Diretório' MUl;licipal· do,
Partido Social Dernccrãtico,
de Tubarão; homelogou. '0'

'tiamolôga
l�!:;e 'dar J):,,' Stélio ':B',a-, -oroxímaã 'eleições de' .utu- .

daquele importante muni.
'dd. para' a -dísputa ria bro;:,·· .

.

. cípío, catarinense.
Prefeitura daquele muncí-

'

O Dr. Stélio Boabaíd ha- À reuniao pessedista
:,pio do sul do Estado, nas . via -síde lançado pelo. .Par- compareceu grande nüme-

tido· Trabalhista . BrasPei-- ro de líderes, polífícos
.

da
ro, recebendo agora o região :Sul,' contando .tam
apoio do PSD, que dá cum- bém com a presenea de
primerito ao oompromisso: parlamentares' dos dois par
firmado com, a agremiaçá9 tidos coligados e do cano

trabalhista, dídato P'"I"B-'PRD. ou"! na

oportunidade pronunciou. vi·
brante discurso, ap"esen·
tando seu .programa de go
vêrno e declarando a SU'1\
dtsno�i('ão de lutar pelo en-

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

Perfis Humanos .des Iécnícns
,.

' liga-'

$éinfa ·(atar:na
Prosseguindo em n�ISSO

bosqueje de :

perfis. huma
nos dos técnicos c enge
nheíros Que' deixaram ras
tro marcante em Jll<l pas
sagem I.:ela CELESr, li:gail
do seu nome à: história e

as estórias dá, .eletrrtíea
ção do Estado de

.

,&nta
Catarmu, tf;tçamos l'l:�Je o

perfil
.

do senhor HE.ttME·;
,

ÚNO 'LARàUR:l, .conl\.l ',ui
,técniÇ9 em adniit;li<;t?<L?ão,"

, •
'0''

:< I

Eleito) i por As��rnbléÚ!.
Gerai de Acionista., foi ...0·

terceiro Diretor Comercial
da CELESC.

Em �ua g:stão· rê:-eb�u li.
.

sua diretc,ria a estrutura
aé:.lnin':'�rativa com :\ (lual
vem operando tenrL:r' desig
nado pf.ssoal ce. sut; �f)Íl·

fiança para ocu,par todos os

lâ.er..artJ.mente'S" com
.
os'

j
.

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

.. '

i

lançado relo PTB. . Coube
aà sr. 1':;e�.scn' !.leXit.l:c.ri"o.
membr0 GO diretórj;) pes-'
sedista,

.

r.rorerir .
a 1.>'1nda-,

,.ção ao f.J: Addo' 'CJ.l�·as:

_. __ .._._._--_._--��._--�.---_. -�_ . ....._-._.;..--';-_._ ..

E SA!U ACUSADO

V€t!'ifkou-se, mediante
farta. documentação, ,I não

. só a unprocedênc'a da. de
n*""'cla,'c(mo air.d:-1. o sr .

Dadollni foi acusado por
di v.:e'1:S0S 'cr'ÍJ oern ,.l, :�. rl �

ter pro'11c.,vido;·e transaçé.es
ilícitas ccrn mate"h:l tJ:é·

li
�" '1

trico: di"
.

propÍ'iedaflt' da

p�efeit�iI;a .

bem C0ll10 ('o

desvio àe fios, de �::oprie"
dade d:l CEE, qU-a,..)'j,l pr('�
feito. õüqm:1e mUnlr.lplf).
O Sr. Dadolini, .J.lIl� pre·

tendia :i, exclusão cio H.

Sebastiao Morals Mat'�5 d:'t

Cncperô F\'a. de El'lrrifi.�a-.
ção RUl':11, teve Sli'l r-ro
Vlo°.ta rf-:!usada, e a�.,l;bQu
vaiado pelo plenário.

o precesso dê desEmvolvilnento de S'lnta C'\t2rina'
no qiâinqüênio 1961-1965, alcançou' índice::! realm·ente. no
táveis. A exeêuçao de obras' de infra,estrutura e o incen
tivo ao· crédito, proPQ�'ciop.arám diferente fisionomia ao .

-, ESt2do, abrindo novas pPTspectivas' para. '1. inqust:"Íali·
��ação acelerada. O Govérno', �ev� contL'1uár. presal1te at!l
vés de decidida atuação . 110 fortalecimento e exp'lnsão.
do parque industrial catarinense mediante: .

- ofer�címento de recursos c�ditíclos a curto e a

. "','� " ").
- obtenção de recursos .externos nacionai.s e inti3r-

nacicp-ais a se 'ldi�arem aós recursos locais, atr�vés do:
L Banco de Desenvolvimento do Estado d� Santa

Catarina.
.

,
,

.2 .. Banco Regional de pesenvoivimento
Sul

do Extremo

t�nsolidada a _ a I i ii
Criciuma

Faraco, Fabendo-se que a

Conv'enc,,-o contotí cum a,

pre$e�ç�1, Cio depiltá(;j,; fa�.
de:ral' jG·?c:�im. RaTIH1� 'p �a
sr. Manf,fl Dias,':' oreside:t;i;."
té do Eabalhsm:o' e:il <Cr;;,,:
Ciúma.

Qua.ndo é certo que· o

PTJ3 drotém pcsiçã'l. :najo
'ritária r�0 município � fa

eil equl'ldr a vlt,ória (lo
sr. Adco' Ca:Idas . F,qtcO e,

. cOf'seqtf.;ntem�nte, 'j?, ·cha

pa Ivo �ih'efra e .Ftiti1C1S(�Ô
Dallig,,�.

'quais a. CELESC opera..

Inicio i! o processcmerito
de

.

todos os assunrua aM·
nentes a!. censtrucõ is da
Usina Gtl.rciít, Salt:>' Espe
rínha, Usina Pery, "U�ina

.

do IRia fanta- Cruz, Linha
pp Transmíssão .: T,ibar[l,o
Lajes - Joaçaba, Lmha
Tronco V31e, do' rtaai. am
pliação . c-a Usina G�vroiras,
et�. e lSFc impllca em cen

t�nas ce cartas,.r. Hlta.:-tos'
pesseais, iJe�isões e con·

tratos,
A caractedstica a. !FJr.t'ta

da de Sll� perso'l'alidade, é

presen�'l, constante f'n to

r�::s oS hssuntos '1 'mii1i,s-

trat!vc.s, o cavarh mSlno
}10 ,trato e firmeza ;:3,8 �.e

sisões, [,S quais dee �em·

pre um acento huma,ni.sta.
.

Os que' com êle e;)!'\vlve ..l1
" ,.

.

ras oito horas. do ;tralJa-

�ho qüotidiano. �es':)'i�,!Lll
no -m .�ra area de ação 110

âmbito G�, sua diretoria
com rr,'l;or exten,'i,o de

atr!bUlçéE-'$ com SetIs de

partar}1';'.",.10s. atuant,e..s na

vida .diárla da em'pr'2s","
Durante sua ge3!';jo' se,

'proc:ss'aram as démarches
,

para �a' "incorporaçeQ cc
(lUtras e-:nprê�lls ()".e· fOfhm
futeg·fa.·':1:".,.à lJELE'::h;

Prati('� 1}lente, po::tenlt)s'
dizer, que. com .êh ,� seus

col-'gas dilo direto�'!a. a

QEL�SC realizou, t:re5�eu .

fi tomou .G carpi:; 4'J1 hnje
.' .

telU.�'

E, na ülnâmica da vj.ia
da el'ilprêsa. sua !'rese'1ça
é permJX t'nte e diiml li

gabdo .. s? a todos GS as

suntos e ó.ocument1s" que
i'rão COn!;t'tuir· as �S"Ori:t3,

. C0ment;'i�::os e tanlbém 'a

,história ca eletrifit:açãJ do

Estado' . rj,). Santa r:a.'"arina.
. MAURO J. REl\IO.R

. .
. .' \.. ..

r:" .... �"�.,, �J '"': n .� í r ......., . ,.� 'h J.
.

•

I"'"� .g i, '�'�!.l"';': � p'\iO.f!Ji":{;'r, 1, �n,�lrr" n, 4�1� ffl,r�m -to �ai\? .... ,. Óid., \,,,<:�.,,,,,, t·:�} �.",A}""7 t�"",, .J'".·..... lul.) .... iJ.

.' O Cr;;:nando ,9:? 5. Di$� parÍi ô r:0ncurso J," Ad
trlto' Ha'ml çóip.-unwa que·" missão il E1!cola: Navai pa
estarão f'bertas, dur·,Úüé Ô·· 1'a

.

os u\l1didatos' <lue rt 30

período oe 1.' de get,\�riibrci .
de junll';) do ano d'l m;,J,rí

a 31' de ,out'ubro dI"} ('')r':' cuIa,' tcüham mc!lLls·. de

il'.t:nte �no, as ins'('h;;.õc� 22 -ancs,

J

Em
O PSD de' Criclúma, J'l�U

nido e'u Convenção, h·:n1O

'logou ;101' unan'mida,Qf� a

càndida�ura à Pr\�f:'itl1ra
do sr. AGUO CaJda�s F�Ha:;c),

longo prazó;

J ".

Figura de grande dests
que nos meÍ0S po1ft.b'.,� +u

baronenses, tem o Dr. Sté
lio Bnabaid pràtíca=e-ite
assegurada ;'1 sua e1e'r,ão

para a chefia do 'Executivo
grsndecímento do seu

nícípío. '

mu-

o EST
.

O JllAIS r.NTIGO iJ!AilO

..
.

\

D'ed�ão em ·.Joinvll:e
Com o apoio ofici<!� dO':' a' qualquer instal?-te a Flo

PSD, decidiu-se O quadro ríánõpolís, para ass-nt-r
da' sucessão munícípa] em

\
com O deputado Doutel de'

Joínvílle, com- plenllS. tios- Andrade provídêncías re'a
síbílídades para- o candidl\- cíonadas- com

.

a carnp=nha
to da aliança. Social . T-a,. eleítoral.' l!i certo que. eoua
balhista, sr. Pedro Ivq . cionll,rid6 de modo: faliz o

. Campos. " 'ouad':()' )"r1uni"i;"'�l.' a rh�.Da
Ivo Silveira.R6berto Dall'

O deputado 'Rodrigo Lo
bo, presidente do P'T''!:\ n"·

quela cid'1de, deverá chegár

Jo-n!> O'h"hrnl. t.�"';;hp....". ex·
/ '

celentes perspectivas. de su-

cesso nas urnas.

._;.
Florianópolis,

PAULlJS PúBLIO
O demérito, ainda, da, plataforma 'do eandida

sobrinho, reside também, num pecado, wgamós, orÇ
ginal, .'

.

.

.

Evidentemente, a assessoria planificadora
AC, esqueceu-se de 'que o plano de govêmo do Sr.
Celso Ramos, à base. de pesquisas de infra.estr�t�
joi bandeirante, pioneiro.

.

Lançadas as primeiras sementes pelo, plano
implantação, com o necessário sacrírícíõ - o qUe
em. têrmos de economía é 'natural - da população,
vemos após êstes quatro� anos e pouco, o f)(,)recime.n.
to, traduzido iio. aproveitam�nto construtivo �os lU.
versos setores.

'GOVf:RNO! . \

CONtUR50 DE aUADRINHAS
Ao Esti1do 'Càtatfuense
Vou dar a minha opJnião
Votai' em Ivo Silveira

Nà,; próxima ielEliç�.
.

, ,

'd,

,..

,

ASSinl, daquí para diante, a. 'pianüicação do

govêrno; se desenvolverá naturalmeute, já que
cou rll.Ízes, floreceu e dá frutos,

A diferença, portanto, das plataformas de 1;0
Silveira e. do càndidatO-:sobritiho, está na continuj_.
dade. Ivo Silveu-a prosseguirã, continuando / � ritmo

'. que a .. planificação do goveÍ'llador Celso Ramos im.
prhniu. i-a c3ndidato.sebrinho - pelo que expõe'
fprçará '\ima:'.;s�luçã.o ele continui<hde, cortando a in.

" t,ensidade_ dI;) Uln planó em execução, poi:s insiste nos

. dados sem validade econômica, o que' representará
.ctn maiores' sacrüícios para o povo catarÚlense.

Daí então, 'podermos
.

concluir qUe a escôlha seri
fácil, a .não ser que. se deseje agir raivêtaménte, dei.
xa�do o certo pelo. duvidoso,

., • '

i"" •

XXx,
O, candid,ato.sobrinho foi ao.' sul do Estado

foi a 'Criciúma ,( o máu' tempo dizeml. Nesta énoca.
.

ir· aO" sul C: njiQ ,ir' a<'CriciúI'na, é o 'mesmo'l .

que ir a
,

Roma e não hr' o Papa. Em Roma, talvez o candida
to sobrinho iôsse recebido pelo, Papa.

.

1\'Ias
.

em Cri-.
ciúma, o Sr}Heriberto� Hulse não o, receberiá! .

. .: .... '"
. -

,

'

,

'"'

/ X ·x X

O deptita�o aéreo que se manda
'o "vibrante, b combat.ivo", mostra qUe a suá ;vibl'a.
ção coloca·ô fora de ..órbita. Eis a ::l>ua frase':"'. em

fi> ,),
r.ompa.nte -, no progr,anl"á de 17·. dt)" corrente, às' �2,30

':l� �- .1I01;8S.:.... :�
. po,'.:, � � ;...

, ".

- IREMOS T01\:IAR DE

Sem 'ellivi�as, é uma· esp�1JllQlada ou �ão', 6?

Gaucha

Vamos
De um

Porque
Será o

-'-x--

todos para ia luta

prõgresso construtivo
o· Dono da disputa
Deputado Ivo.

. ,

,
.

, ", ,'1;��:�('l�\t � � "* �

�'L--��·�7/-
- .'

CON\IA '�Af40 ,,'
PARA RIO -SA0"fAULO-CyRITIB�!.P.ALEGRE

AGORA..,COM20% DEDESC,ONTO

CONS6ftCI0 'TAC-CRPZEt�b DO -SUL
.

\

!

)

3. Banco Nacion'1l de Desenvolvimento Econômko

4., Bancos, Agências e Fundos Internacionais
- Financiar o reaparelhamento e ampliação do par-

que industrial;
\

.

-

.
dinamizar o meréado de \ capitais e criar facilida

des aos investidores;
.- promover a instalação de nqvas emprêsas ,pa.ra . o Hoje faltará água n6 �íodo das 7 às 18 horas. A in-

aproveitamento de l'écursos naturais; fórmação é do Departamentj) Autônomo de Engenhária
- �prestar assistência técnica às indústrias catari· Sanitária, com vistas a alértàl' o público.. V

'nenses. O fato deve·se a reparos de urgência na adutora de \:,�--------------------_.._----------------------_.

.

.

(na P]at�fo:rma Ivo ,Silveira) . Pil�es..
.

.

,

'/
. , "

.

.

.

.

�,
. '.. . ."

.,.,
,

. .r"
1m

�- -;-:-
- --.- - - -

-:-.- ---: -.'� �

7
- .... -:-;-.......... � - � �,'!'I"" _�� �""i!!1-m.�.""'.a"'" � ..�""",-W!.�m.��""'_.��'e,�����������,,�f�,,�:. WA_.

� Quando, bá nonc�s .-ll'l.�, t'<).line"'''p,s. fine nã,'). �lF'�'" trfOssÍm, apenàs 28% �as garantit que'a causa nã� sa parecer; o ilustre candi. .inseguro, assessoramento! cola primária jov�nlil 'que certidão, no. "Depártaw-ento' >
•

I� ��ll!"lls.c(!mentari"'t�s ,.aiit). b.m <l. Hf.\ia. d.e "UI! em San· criança�. q�e con�lu�m o' 'seja a fa�ta, �e vagas nl' da�oA d� oposição cuja in· evidente.mente P!lrti�o.� não' já, concl�m ,t�1 Cúl'Sl). EstadlJa� dç{,Es�atísti,! .ou jj.
�i, ''II1;''''S n"ll�" <!fel�'lS f as �"'. (;",*�..;�.. t<'!"lh"""n,,' O"curso prtmario atmgem a' p'��"la n"mana ou .média. te.1igencla, ao que nos cops· de ,técmcos,. ma's4Ie de-na· Até 1960 haVIa o .1'lS�O de no Sel"Vlço �de Estatlstlca :�t"-lllb ,C""'I ;·'1Í....,.e.. "�. "p'J,_ '_'1"lrll' �_-tt�p .-1� ....,�,,''\-."�. 1.' série P.:in<lshl (e"'1 1960 Desta forma, as nota!, ('fi· tft, ninguém pode pôr! em gogos primãrios, incapaze� que, na prática, ·tõda crian· .do l\-lini!?tériU, da Educação �� nh"l''tm d"d"s gl':lb�is, d ... ('fi... do País, a imprimir .:sse nercentnal era de �%). ciais do·PI'.�MEG e .da Se· dúvidll,';"_ a:'l 9,nu'1'!hr do· de aceitàr a lógica, ara. ça que estivesse tora' da e Cultura. Ei·lo. analisado: _

. I' . r.en.�'l e<;�"I"'l" e os 'án"cr. nTll vf'l"'1te nJ'P, '1'''; .-1;"'tri-. ,Emb9ra tenh�,mos che�a· .cretaria da Educaçã") e CUI· mingo de Porto-Alegre, a zão, o bom senso e a rea·· escolà primária, é fica�se, Existiam' em. Santa Catari· li

,"li "rebl'''",'' a seu m"ldo, pa- �',id;" n'1r todn n Esh-to, !lo, em. S".uta C�hrina, a tota,; emanadas a respeito sua' plataforma, afirm�tIy lidade cahrinel1se. concomitantemente,; fora de na, em 1964, :,8.232 salas de !JlI
'1

re')e'l à t-rld"s os O'le Ide .�l,,:�,,�'1! "�11> e..." C;;:"'"t ... �'l. ""ter um d�s ..... jli" ..�1;] índio
.

do prob�ema,' foram' p� para' espanto geral, que -es- ..
r O Sr..Konder Reis, as:- tõda

.

e qualqu�r 'escolà:' aula' destinadas' al? urilcta. .-1.3 umà -ou "u,tr�, f�"'--'I!. "e h";... ,, r....., ...;"..-, ",�1" ,1... ?,�o �"'s de escolarização em.' rem�tórias.. Por "eias' se pera construir unid'td.es sim, ma:nipul<>.ndo dados pois apen�� quatro
.

'g.iná- des de ensino' primário co- _11. mte��"t�!\1I'!l C:""' "tst"dl-S lie' ' .... iI ":ri";1'lr,,,,� ��em. es::;ol�··.p ....::e1,mé1dio, ACd'm'n dé""�, "!"11· pôde concluir que há, em 'primárias para escolarIZar
. indoCtOmPletoS't�!o!. leyado a,. SiOSE It1'tadtuitosH' f�\tcli200na:v:a� linumtinh·Êsse núI_Ud'eId'O '"'!ie sa·

��" "T,'" 01'"''' e"'H�".r, "n<), oue "..""... ,."'.,,, "'»:". nue ce:rca �""'el'''·'''e re . e.
.

e' quase .

IS orcer es -:.llhlcas, '·lnlra; no sal). oJe 'gula- �, a capaCl' '3 e . paraf� ,
.

"

1;'\ !I,ll!,"'nq 'e"�l"r('"i"""ent�,, t�,,- de 2'-l0 mil ,...j""",,',, ,lI' tl.a '�Q ,nn"isj-ns l!.T"tuit�s, Pin·
.

I :dizer; .'QUe' :$3:nta ClJ4;arillar 'sios' ·gr-lI.tuitos,
.

frutos do acolher, em dois." tUrnos,.1III

,� ·".i"�,, l""""i;r".l'i�""" " :"�'1"�. ,. :-,.�., H>r" """"1<:nnF,1\f. -'''', l:l1i.n se nôcle ...;. -n";r s�r . anresentava um triste qua.- programa de' escolariz'lçãl) cofiHiderada a média d� 30 IJJ

[ti
dI) d"tfmél".s c_"l1n,ln"1õ�s f' TA,VAM A. ESr,Of,A PR!· -'''"a h-re'h Olle ini.!.tménde' dro edllcadonl.!J. E '�,nde" do Govêmo.... Celso ltam�s, criauçái;Hpor sala e por1tur•._

,} '-'''''' o l>S""U:lt" ·fi"..."i", "I"fi. M..4.RI.Í\.. O!U"o•.A"s fi lI,no« e -1e simples nferta de :ril'�tr.í� .,' '·11'.,rVil; rlp: de �(im� Pii.=J�aforrna ' "sUl'Jlrê�a deve tçr .caus'ldó· se ,encarregam de ag�sa. ,no, 493.920 alunos .. eo'lrlOl·· _r1 )\1W.,".,�"""t,P, p,....�.,,,.,.�,l�' T�t.o lI.OS 7 anfl� i""n",�'1et'l"l �,,,l:;>.s - re<mlve:r o irrot,le. I .".�.�" ,'.;'; '. ,,1 S oU 1..
D.(lS nosso.s ·i"r,,;ã ....s p':"ú�hoi:;. lh;J,r .os eP,"t'essos .da escola me dados extraídos do Cen· lfII

[� """r'me era
.

demas�ad"me� .,..?í,n 0.4 p"ssihni<l1!.de de ""!'la da evasãn, tão inte�1i. " prlnpip".1mente àoueles que primária., Fôsse construídas so Escolar, havia em Sail" IJII

ri
te ""'''""p-tr,\ a ,,�.,f·"�!\" "n· .ml'.h-f"u111. E dos 11 aos 14 fr?\<i<J com os a�1)ect;'s eco- con".�"eíldo os �"'''t1el''os nu·' escolas em Santa Cil-tarma ta 'Catarina, ainda em',

p i;"e ""'ess�as nã!'! f"equen· ,!""H;,.s de·!p...j"."n t",.. "�n· ni'\....,�ê'ls e sflcia.is, C<\l"lV',te- bJic�nns-·" n..-, tllti"l1o An"Jl.,:' para mais 2�0 mil cri�n(Y1s' 1964, 349.559 .crIanças, na d"'

,J 1'\nl'1'" e<;""la' n-i..."á-i ... ", .....,Q r.1"'-i" O. C'l1"Sfl n..j",,<l_Mo. r{�tk"s de 11m in",,ióionte' \,
OSVALDO FERREIRA DE MELLO

_:� ""���H",Hn'l rio.' Bl"asil, -. como prétend� 'a p'ata-' faixa de idade .7·11 anos. IJII

n.�
o cenl;]" "",,,,",,,i,,"'., e ·U-r'). Além dfsso, é con:heeido o �esenvolvimento' nar,hnal. ' '.-eferente ao .ano Ide IQ64. forma dd Sr. Konde.r Reis Logó uma simple&, .operà- _

j;.) I"on. ,,<>m "'ne�s'l<l.s "em es· ��Q.b1e�'\ ,1..... e�T�são e<;co· :p:,,,p.:o, e"'1n·'''.ntl) a Cnmls· tel1h: ...:I'1 cn""hh,d"'; nas ta· - e essas ficariam .

vazias ção aritmética revelaria '-a r4

• c"l>·" I) m�e ,,; .....� .. J'ã-' '�j lar. Infeli'7."r1ente' �m""<\S' são Central do Censo Es')o. belas às n".�nas 338 e '.!�9;' por muito$< e �Il1,lÍtOs àlios" existência de 144.36-1 vagas
!pI

• o""ieto' de apuração
-

censitá- ?,7o;, dl\s cri;'."�..s matrhu. I<\r não ".nJ'l'llr os' da'los Qne os Est"·i{'1s de S".nta constit�"ndo·se .
110 �àior aguardando Il()Vas Crianças �

(,
Itt

ri»,. lIublil nl\ la �p,"'e do ·cu"so" norm�norizados Que indi· Santa Catarina� rmais va·. 230 .mil. crianças, que est�' r:".t".rina e �Un Gran<le do desnerdício de
.

investtmen· que as procu.ra�s�ln;. •
li' F"t,"p,f"nt.". "!>'esmr. ('�m nriw4:ri'l; I cnricluent a 4· ouem as causas' de aquelas gas do que crianças na f"j· riam' sem escola. É' uma' Sul an'l'e!l!ent'l'll1, r"l".tj.,� tos já constatado em tôda '.'

1IIl,11 nnt"s oj';�,,,.;s ii;'; r,,,�;,,,,,,-� (e'll1 19�O 'não' che�",va a ?'!o ",jl crianc; ...s de' 6 a'14 'xa de eSc9lar-iZação de' ,ni· insens,.tez suficiente pa� men.te à' '!!!'�'" " ...".,1 .......1\'1. os a no.ssa história nolíti�.a. O Sr. Konder n.eis
-

pnde. I'
1]1 Pst?-1,,'-'l.l� Cen'l,) F���I"'r, . 15% êsse pet'éen�al),

.

re· anos. niio estarem na' escoo ,rel urimário e ml�. 'f<>_"e ao. . mvalidar uma "platafllnna' m.,,!!\re!l! coeficienteS de es:- Finalmente, 'há um d�.do,' ria ter sido PIais ct.údado� "j
_ dn pJ,'n�v.G e da Sw��et:".· sitltando dai um Dl-mem �a primária - o que 80· Decreto' nO "8r.,:.25.1·65/2.4.�8 que tanto iempo� levou a coI3riz:t"ão em n'vp.I pri. que, por ·si só; fuVll.lida to- 80. Preferiu; porém,· . usár IJ
• rht d�l E'JTW!H�ít<> � C".ltll"al, considerável -dt�. cria.nças mente será feito no pró. não foi frustadà, eni HI6S,' 'ser' eíabQiada�._ .,!). Si". Kon� mfírio d;e i;l)do oi ·P'IíS. tal19��e .. a n1at".fotmá do '-'dadoS' mt�í"pretados gl'os,'

t-,,; n�...,.' ��, I ... -� .. " �., -"-.1
, .... � .. <; .. f-"N:.�e,...f�.m l' 1"1- ximo ano - temos de 'uos nenhuma procura ,·.tl'ç.., m.3.trí· der R.(�;" enc�,n lWU, assinl, O C"",l;(hto (mo,\ki·,,,'s- C�',l1itl"to udeni"t't, 11" fine Slamente, o flue.' deu ça.· �

('''n(;·'''.''I·
<

"I. '"111\';0.08;1, di,,· .�,,1 n,·i�,{i,!,i". '101.' a. h''''e: Vt·"l�r, de outrus rla('�s flUe' cubo 'U�"l1l1. triste, e grosseira dig· t:::, nrmneie, )lois, m ...ndar !iieJ��lere, à escolarização, o ra.' r de tutal lltvalldade ao � ".'

f"",'ií,··�, ,f".fl'\C1('.,·. m�':·'l"�·'"S. y':m :\1y'>ulm1'ldn, antes. (h .ll&ilbelu" .. , eom. sef\'lu:t:llÇ�, torção dos l'csult<l.dos ·�clo: CÚIlSh"-HÍi' �;".l".s· fle :H�la tal· quiI; .�pode <ser obtido, Se- seu anUl�da.do p:roi,Oninh. úe ,4
Chega.ram· aJgu�ls maus ca· "onc1usão do curso.; .ou· -nos p()�sam, pelo meB�, 1191" mais Íllcnv �o .�" .a.��1iÍ ,1;4ll ..1Vt:l.z'P;p.:rft �a2it?r vo)i.i:l!.i". iP, .il&. guntto Jtc!'eóiia,tm:h,:., ,b.ô':r' efC!o11tl�"""úJ.�,. ,

. 'I ;;�
,�__���_���·a ..__ '&.w:�w._\�:�·'��"\.. ,�:��B'��'�

"

'<�,' ..a.,,�.:�",,\,-.. '�...

-.•. '

..

� .•."',::&.:...."'.:'..".�,.. �:,�,'�,,":'�.:�.;,::'..,.'.�,:.'.,i.'.�.,�t'Ml.·.�.:!:�.:�j�;�,�:�,'�)!�M�;�.'.
'

,",' ,""'�<�::,,:,::!��(��F:�·�:;,};��;;(J,·\.::,�;�:'�;i; ,::>�J,.;):.;�:";�,{};"���>����:.;. �i�•.\r:r'1it;��· :;�';'�,' . �. ,'n�" -�" ,

Parafuso

�X--'

Celso fez, \Im bom goyêrno
Ivo Silveira centinuará •

.Antonio _Carlos, Konder Reis '"

,Nest'l; não pod� entrar

Pl'aqueca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




