
.(_ ----_
..

, .

•
. " . I i .

Arautos lacerdstasvêem 'Boicote e Magalhães quer Encontro de Líderes Revoluciànãrius
�

.

,

BRASfLIA, 26 (OE) � A esclarecimento, foi presta-

I adoção de eleições indire- do na G{tanabara pelo Pre-

tas para o Presidente da sídente: da Câmera Fede-

I.�.I República continua a ser'oral.

': assunto dos bastidores na OS',,'. Bilac 'Pinto, acaba-

Câmara e no Senado. ra de 'üebater com Q Mare-

Para o deputado Gil Ve- éhal Ca:;;telo Brancó,. os

loso da UDN trata-se -de ,."trabaU1(l'� 'dA: Comissão
medida subversiva com ob-, míxtr, encaaregada de es-
jetívo ÚI,lCO de destruir a; tudar:J 'reforma do' regi-
candidatura vítoríosa do me.,
"sr, Carlos Lacerda. AS orí-

gens. acrescentou, são. �lS::
- UDN l'Al,lL'l:STA QUER LA:

peitas porque trazem '3S

ímprecsões digitais (elo sr. CERDA E NÃO REFORl\'IAS
Afonso Arinos, atualmente
no seu canto de cisne.

D 1 R E '1' O R (�F R F. N T E -

,FLOHIANÓPOLIS/- '(SEXTA-FEIRA), ;_ 27 DE AGÔ,STO DE 1965
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Hoje"no oeste:
\i:a

Cordeiro d

, ,

.0\ REUNIAO

Daúdo início à .}'eunião,
_b Goverm:dor do Es;tado
fez um .!elato minucioso. dl1

gra.ve SitU,ição que escão
atraves<:ando várns regiões

. de Sant�� Cl1larina, 8.ssoJa
das pGIltS cheias, afirman-
!lo qüe D nosso E!!,tA-do l1ijQ,
possui n::·eios,' sut\CíeutMs '!,'

par� cobrir os grandes ·P'·(.:·
jÍúzos, ,que até o' pres?ute
são iit,'alculáveis. Dec'a-

1'01.1 :"ll1-tla Q Gcyel'l1adol'
. Célso HanlOS que nomea.rá
uma ('omissãõ, comp�s·a.
por elêmentos dos govêr
nos ,fcc:nal. e estadyal, cotn
o fin}' de que seja feitt> U)Jl

levantarn�mto - dos d�uos'

causild.,C''3 .':leIas inundacôes,
A se-:,!'P!r, o General C-'l"

'deiro de Fffrias, assum;n1o'

"a prasldêneia' da. reuni" o,
àfirmnu que sti� ,

.

missão
era a de m'1nt�r -

entl'l'ndi
mento'S com o Gove:tíládor
e autoridades fedérais,:- .oH!'<\
saber 1.1WÜS as providên
cias que 'estavam sendo to

madas, bem como verifi.car

.as consequências advindas
dos di.,'ersos setôres da vi-

'da cat!l.rinense, provocadas
pehls ent'llentes:, Dec1"'l'ou

Q Mir,ristro, que as autOl�i
dadés federais estão auto

rizadas a entrarem' em

ação, pura apTesentar
....

um

l'elatório. após um leva'1ta

mento que farão em ;tô1as

fôssem expedidos telegra
mas urgentes ao M!,-'1i-stro
da V;_",r;ao e aD Presidonte.,
da ltepúbliGa dando -ccnta
da.' ,$itti;:l'ção' e solicitando
medfdas.' urgentes '�"r'l a

no�'_rn�.\1�ÚI.9ãO do tráfego.
.

BELO HORIZONTE, :fJ
, (OEl Tribunal RegiOnal
�leitomJ elo Minas G,'rfl:S
concedell hoje o rq'j�>l'V')
da candid�Üura 'de ��i}bas ...
tião Paf]S de'Almeida, ao

Govêrn::> daquele, l!:.sc"',éb,
regeitun:l('l assiín, o i_)ê�<itlo

.

d? impugnaç.ãq ,fOl)lü!..,lÕ.ú
pela .UDN mineira. ,

Iloming IlS F�mandes de Aquino
ANO 51 - N,? 15.235 Edição de hoje !I págjl1a�
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c-s 50

A�rias e Celso'
,

.e

termin JU o Ministro Cor

deíro de Farias a confec

ção eb um completo relato
rio c1p.� diversDs', setôres

, a tingii:'os. para a tomada
de rílJcVdá,s, imediatas.

AP�LO DO GOVERNADOR

o Gôvernador Celso Ra

mos "'pelou ao Ministro

Extraprc1Jnário p a r a a

Côore:8ulçáo .dos Organis-
.

mos Re';(tonais" 'para que
fosse. Es,üdada' li. possibi-

o l'rS"ultach.l·' qt;e !aYGr\�'
·ceu o- candidato· peS,53�1.'st,a

,

foi de 4 votos a 2. O r R.�C.

regeitou a imptlgna-ç;io ;_'t

lacionad.1. éom d01Wgiil ')
.elE,itoral do cttndida t;).
A UDN çle 1\;1inas OC!ra:'3

informo�l que' vai reCGE'er

ao Tribllnal Superior El,ej
toraI. :::"0,1' outro ladó, o

n rir',C 1Üe '((pe-::ir'io '.'''dF.:�,t·�
çapita�. fl11 assern';;;lélá ge·-
1'a1 real.iza,=�u fll1te-entt'lri,,

foí 'eleltn e empossad;t a

'nova jir'�toria Q'V3 reger'.
os d,e3fil'0s d'a entl-dad8'" no·
biênio' 1}5/37, t:mdo a fren-

te c.r.:r ,) r,.f2s.ident�
Jcão Cu dos Marthls ..

U'·I r

Para p!'im:::iro
.

sQ_\.:rc�.ü"
rio, tal c:,ito o ·sr. 1=ttl'1('[!3
Costa .� J'.ssistente Ecie:i;t,'$
tico o l-'ad:t:e Agostino J.

I'

Ba�fO M·undial,Vem :Âuxil,iar

--- _ ....__._ - ---- _._----

Sucessão

"
'!.
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o TIMPI (Meteorológ�có)
�ít1tese do Boletim Geometeor''liógico de A. SEIXAS,
NETTO válidà até às ,23,18' hs. do d�", 27 de agôsto de 1965
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FRENTE 'FRIA�: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉ
DIA: 1033.2' mili'bnres;' 'FEMPEItATURA lvtÉDIA:. 8,90 Ce 3.

t,igractos; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 89,6!lü; PLUVIO,

(f;IDADE: 25 mms: NegatiYo � 12,5 111111S: InstavBl.
'c<

. CUl11ulus _ Strat�u;. _. NevOeiro 'CLliEliJar - Chuv.as ,. es.

. RIO, :::6 '(OE) IndJfe-
,J:ente· r..: revolt�ç:ão e até
mesmo :-1, l'e\)isão fia caSS;J-'

ção dos seus direitos ';l0::"
ticos, �ee'undçÍ informarn
seus <'.lJlligos, regràssou hn�

je') no Brasil, descmbu'.';::::.n �

do em f:ahtos, O' ex-Presi
dente Jân.io Quadros, I que
110 , exterior f.êz divers'c3

prot'nnci9 .1811tOR pela :f: 1�

flâgeladas, . j .

lidade de oferecer financia
mento aos habitantes do

E.stado � Que perderam I suas
resídéncias

-

e seus meios
de' vl-ía. para que, pudes
sem o mais rápido pos

sível, <voltarem à suas ati

vidades normais.

VISJ1'A DE INSPEÇAO

Enc0rrando

que (lurou

a. reunião,
f.tpToximada-

Governador Celso )Ramos,
na msr.hã de hoje, para
o Planalto Ser.rano e para
o oeste. regiões' mais atín

gídas, afim, de verírícarem.
"in loco" a grave situação
oatarínense.
O ministro Cordeiro de

Farias deverá permanecer
no 'sul- do país, até o

.

fim

'c1a _PrÓxima semana, coor

denando as medidas a :s�
rení L:d')tadas pelo go�ê�no
fede�'al nos Estados suli

nos s?\,üJmente prejudica
deis' 03lUS inun,d'1c;ões,

mente ::;, horas, ficou acer

tada a viágel1)' do Ministro
'CordelrG de' Farias e'" do

t .' �\

.'

lúouno::_ cc ,Jn�tiq,\;.. �'ç'
Mino.s al]]ou qU1!, :l�,!',$<t,)
sóbre o nõcursQ interp lEL',),

,pelo ..0x;,p,r.eleito, J01'2,lc; Cf'

_onJ', -.:ontra decis.3.o judi-

� ---,---'-�-;-��-------
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Aliás cm matéria de elei

ção presidencial 'ooncluíu:
,quero dHixar bem claro que
somente tenho compromis-
so com o governador Car-

'"
los Lacerda, e com nin

guém 'mais, .nem mesmo

com o rs: Castelo Branco.

iVL\GAÜ'fÁES rINTO: PAR·

LAMENTARISMO NilO
ATENUA CiUS�

.>

BELO H(.>RIZo'NTE , (2,6
(OE) -..:. O governador Ma-

. galhâes Pinto que
rado no Rio na

é espe
pro-dmavisitam,

.

re.giÕeSi
.

, st:e:tein��m;:;���ic�� P���
contra-se cm Santà Catarí
nfl 'O Ministro Extraordiné,
rio para a Ooordenaçâo'
dos Organismos Regionais,
General Cordeiro d�, . Fa-

.. rias, .coordenando a ação .

dos órgãos federais" .com .�tELATÓRIO
respeito as inundações que ' c-

assotaram o 110SS0 terríto- Depots de ouvir QS Secre-
rio. tários lÍa Saúde,_ dO- Oeste
Na tarde de ontem,' o e o Pl'e�:identel ç1a C�E, que

emis.sárto do -Presj.dente· ap_Eese:atélram ·uma exposi-
Castelo Branco· ,reuniu-se, ção dÇJ.E· consequi(lncia;:; cau-

no Palácio dos Despar-hos, sadas pe1<1s ll1.Undaçó'es; 'de-
é1m Q (�oveT:'nf\dor Celso )�.

.�

�=.���l�����oSfi�����.:�t�Jjã'
. 1,.

" "�'Bta.1l&N�val, (1�. Stlperlu_te.!?�� . '�,' .' ;. '. ��

"

. �1J;111••��.'da Frontei-:-a SudoestE!, 'e OS
..

'1

Diretores: do DNER e

DNOS

Oalv-a Melhora
ConsideraveL - (.

menle
.RIQ,,:2.0 (OE) - ()$ Uh-'

dicas <lo Hospital - )illP.,'uel
Couto ,'""1. G1,lana�Jara qHe
assisteín a· ça�tor�" l).n.:vJ:l

de Oliveira, ii}fol'mar�i�;,
ql'le contínua �'lelh0l'�I,nd'J
conside;:<.I vtlmente seu es

ta.do de saúde.

de fundan1ent')is,
se noci.:;-"8..liz'1ndo i!lpeI1as ri

inaug1.r-',\'<;,RO ela exposiG�o
agro-pecuári.a. /

O MarecblJJ Castelo Bran-.
co vi�.ial'á sábadó pela ma

nhã retornando domingo à

BrasíN.>l.

o :Q [í..úVIO �El\1 ARCA

/

POR,'fO ALEGR;E, 26.
(OE) :_ 'Chove continua

mente no Rio Grande do

Súl, ameacàndo agrav�i)'
. ainda r" <tis a situação em

I

toçlo o Estado.

Engenheiros do Exérrito;
já estão em pleno trabalho
de reêonstrução d'l' ponte'
sóbl'c o rio Pelotas, que

permit�Tá O restabeleci
mento é12 comunicações 1'0-

_,_.I dovicj.rfas com . o viziÍlbo
.

Estad') de Santa CataI'i·.
na.

RGS TEM 100,.MIL ��J ,A
GEf...,\nOS: SITUAÇÃO CA,

LA,l'mT<)SA EM TODO O
'SUL

POWl'O ALÊGltE,
. ,

(OE) -- Sobe a VJO mil o

Acrc:s:crental'am qu·.) "". 11ú;n1�r-o . de ilagefcl.dos no

mesll1a, está ainda pcoi1J!- Rio GranÇ!e do Sttl 'em con.'
da de 1.(;t1Cb:,_V_,iS_it_:�_'.__._ sequênota

d�y=-mpo�,s..

"

'Cais 'Ruiu Antes de 'ser InauQi rndo',..
#

AR:\GAJu,. 2Q. (OE) sçntf,lXl. th,lllb tn v�rja3 L,·

segunua �eira disse: "Uma
simples modificação do re

gime. com adoção do par
Iamentansmo, 'não atenua

rá, nem extinguir-i fi, a tual '

crise brasüeírà que é mais

econômica elo que política.
motívadas

.

pelos erros da

ação financeira do gover
no."

REFuRMAS Nao

RAJ1'I ET.EI-cõES
OUTUBRO

AL1'E·
DE

RI8, :ZC: (OEl - "Mes:-.oo

que hl1j'l. reforma do regi-·
1'118, 112') haverá alteraç�es
l1'lS el,"i'ções de 1965". O

� \
---_._--�----

"

(

\

q, I'P_ULO, 2& (OE) - °
Diretório Regional da UD�
ele S. Paulo decidiu por
unanímidade ' manifestar-se..
contrario. a qt�aJquer alte

ração' institucional 'e espe

cialmente a adoção da elei

ção d :xbt.à em 66.
O Presidente do Diretó

rio' sr. Abreu Sodré fêz a

comunicação ao governa
dor Carlos Lacerda, ao n.
der do bloco -parlamentar
revolucionário, ao Presí
Ciente Nacional do Partido,
aos líderes da UDN no Se"
nado' e Câmara e aos di
retórics do partido 'em to
do o F�lS.

I"

MP CONFERENCIA COM

LíDERIé<;S REVOLUCIONA-
RIOS

,

BELO HORIZONTE, 26

(OE)' _" O Palácio da Li

berdade confirmou esta
111an11;'. que o governador
r-/+agaf.I�.úes Pinto vai pro-

'por a imediata realização
de unia reunião ele todos

os cl1eJ>S\ ,revolucionáriÇ/s,
Est>:\ reunião serviria pa

ra superar divergências vol

tando a unir os líderes da

revolução de si de março,

em tôrno do mesmo ide'3í.'
PASSP.RT.NHO TAlVIBÓVI É

CONTRA

to.

,. ); t • r

,

RI')" 2,G (OE) O Go-

vernador elo P'3ní, que se

encontra no Rio ele Janei

ro, declarou-se contrário a

qualquer mudança de 'TC)

gíme, considerando a me

dida C01110' desastrosa.'
O sr, Jarbas Passarinho,

disse. Que em SU.!1 estada

no Rio' que manterá con

tactos com os Mínístéri-is
do Planejamento, Fazenda
e Viação, para conseguir

. maiores investimentos em

seu esL�..do pois o Pará não
'

apresenta copdíoõcs \ favo

ráveis j}:tra tal, no momen-

Entrega de Títulos AJé Dia 3
1 • 't.._! ' ...

De 'acordo' corri o artigo ,.-vinc1ólEu, a entrega dos ti-
69' do . nôvo Código Eleíto-: tulos resultantes dos pedi
ral.. encerrar-se-é no dia dos' de i.'1scrição e transte-
3 de setemb('o próximo rêncí. ..

Veneluel�� Campanha Portuáúa

Contra Cuba.Vai CnnPnuar

�-'--.------ ...- ---.....,..---

.

o - Eli!�rcito está realizan- ,-

dO' urn<'," operação de. crher�, mento' d(' gêneros, contu-
do, aiml� se verific�nn al-

gumas defiçiências, devido
a eSC2.S3flZ de alguns', pro
<;lutos.' Os produtos que fls
tão de�aparecidos, são sál
e banha.

\

.seguiclc',; de im.lndações. 30
mil e>:tãc -",brigados em

Hospi�ai'S, Igrejas e Repar
t'ições Públicas, 2 lTúl elê
les estão' na �.'}culclade· ç' e
Medicin.a de Pôrto Aleg-r:�,
V,agÓGS voadores da FAB

transportmn, alimentos, xe

médi03 e roupas para
.

�LS

v í t i m :1 s
�

elas encl}entes.
Também' a Marinha. de
Guerra colabora nas

raçõe� ,:ocorros,

ope-

RIO, :'\6 (OE) O Pr&-

sidente Castelo. Branco de

terminou 'pl'ovidências no

sentido de ser alterado o,

programa de su-",' visita, sá-

,bado a Porto Alegre, para

inaugumr uma exposição

,J·SAfo. r Tra' nsp'O'f'I"P,_fl".,:, agro-'Oecuária.
�.' "

.... . Não deseja o chefe do

R governo emprestar caráter10, 26 (OE) - Encon- •

tram-S8 110 Rio dois c;";- festivo fi sua visita, e pre-

gentes do Banco Mun.dial
tende percorrer tôd.-'l as,

com a ll':.!s,<lão. de examina','
áreas atingidas pelas en-

P o auxí).b dêsse orgão ao
chent2s.

'

�r�An,e
. , ,_

I Já St� sabe que'foramO (t ,.• L , sistema cç �ral1s:')or�c do .

" . . canc_,elaú.os '.os -jantares -e

B·ET 1"'[ ','�()' 1'0'EI', "_.- pal�. Á
/ "' ...·'DI·dades de la'ncamentoc '''-'_!,.LV' "--

�
" 'Anlnl,�iaranl que o'Bfln�o".

�,,!c�. ."

s;·s. ,AlàÓ' Nu,les .e -:- ·C�lb MUl1diai cstà'-< -,invnentJ
Barojá ,;s.nll'datos. ;:: o _; Y.C -

interessa'to .em. pr'J:-t;1 r
-Vr'rro �l" Pará. e .� Pnfl'itu ê2se <11ixilio desde que sc-

- 1'2.- d{t 'Belém t.lveram' S,!��;;'
'Jam, l',�cuperadás autar-

-; eU1ldidatvras impugn"Lel3s- .

bqUlas ,rasileiras tesp01.S;c.-
� as regiões onde ocq1'reram pólo PSD do, Pará, so.!J, a -

veis pelo sétor de transnoJ'
cheias. ",

,-.__ \licusa�ao .d.e . corrup;;'i:J ad-', te_..

Anõs um rel!'Lto feito pe- mini,stl':.l.tiva e inf1:l(;.r�('�a
10 I)iret�r do DNF,]R' $ôbre 'do /Pddf'!', Ecopômico, - �se-

a situf1(;ão das rodovias pa- gtincto Jnfol'illOu' o SCl.13/]0l'
!

.

tarinen�e�, otdenqu o. Ge- MplaOt:a�l.·� PsU1a elo· PSD clo_ JO
..R.egra(saneral Cordeiro de Farias 1""

Indiferenté

gençla' ,pal'a conter' o peri
go. ela" cheias. O G,taiba
'subiu a0 nível das aguas a

mai.s ;;l') mef inetro.
O Minisr.ro Cordeiro ele

"

Fqrias enviado dO Presi-
dent.e Ót Rêpública já

.

es

tá em - Porto Alegre COOT

denando medidas para S(J

cort;er os flagelados. O Mi"

ni$tT;) COl'çleiro de Fariàs
visitá hoje tambem 'Santa
Catarina a rim de fi:lzer 1'e·

latórb ue· Pl1esidente tia.
�epúbli.cú elos danos cau

sados 11elas 9mvas.
, r

26
I

-

CATASTROIi'E TENDE

provil1êm:ias necessárias pao.
r.a sop.orrer as populações
f'lagelr;.dns

GÊNflWS PARA
LEOPOLDO

/

POil'J'O ALEGRE, 26
<OE) '- Foi restabelecido o

sistelT2t de abastecimento

dança (",s estrutura;; L]j'

c::1.Ícas (m todos os p;l.i.::.,,:;
da. Amel'�ca Latina,

15() do;; 200 metros· eh �Iu'

vo c,af� (o pôrto de i�1.'�j,,:�I.'

jll ruh,m,. r�stando o.P(,21,),o

ele ágüa à. toda 'a cidade
de São 'LeoPoldo no Rio
Grande do Sul.
No setor de abasteci-

MENEI1UE'l'TI PROf:URA
O LENITIVO

'\

POi;tTO J\LEGR.E;, ,26
- O Governador Ilelo Me-'

ne�uettl reuni1:l-se hoje
com seu .secretariado, parB.
debater problémas rela{;�o
nados 'com as enchehtes
que, v'3m se registrando 'n�

Rio Gl'til1ele elo Sul. Foram
tal'l1bé;�l eX�1l11inadél.s meeli
ebs J) fós,rem sugel'idas ao

Presid"!::;te da República,
quandn de su"l chc·gac1.a a

Porto Alegre, elepois de
aman'lhi.
�EntrHnentes, cheg'oll �i

Capital gntlch�), 'o Diretor
ExecLLtiYG da SUNAB, ad
vertln<.:lo que scrã6 pl'ê�os
e prOCC"5 ''3elos .todos os co-
."

,

mercn",i ('S C[ne s�' aprovei-
tarem . (�a cr,itica sitlla(;aO
elo
com

::'�:::tnc1o,
!;;lY�lt.r05

especulando.
alimenticios.

GEMEOS VIAJAM BEM, E fiCAM INO
�

;;

COSMOS ATE DOMJNGO
.\ CE:NTRO ESPACIAL DE

HOUS'1'ON, Texas, 26 (OE)
- Os ,,�tl'ohautas Gordon

PORflJ) ALEGRE.. 26 Coop'-r,' e Charles KónrR,d,
(OE) - As- autoridades ,ele superamm todos os :t;e-
Passo Pí.wdo }?or seu tu:l" l COl'ds de, pel'manenc,üí �o

,7 I I

no Ín[orm.al'am ao govêrno espaço.. e av.ançam serena-

Estadu<ü que a neve está menta para.,.,cruzal' á bar
viÚmàndo os ,�ebanhos 10-, xei,ra dos 6 dias de Únpon-
cais. derabilidade cósmicUl. A

O r� �'esicJeni.\:' Ca,,,1 é!iI (.;áp�(:u8. Gêmini 5, gira nci'
. Branc,l) lO; eSPeTado súbacIQ esp:ic;o pelo 5° dia colise-

, �m ,Porte' A�l'�Te clevêndo cativo,,� tudo' -[\lllcioi1a. � 'l

,CÜult.''''t\üi .. �e5!;i0v.,Hl+I:i'�L," :Br!.�e4�;::�\�fJ�:; ....
.,i,

Os técqjebs es:paciais
norte:�alericanos, não têm
mais dú"idas de�que a pro
va somente terminaiá 110

domipgo, quando os novos

gêmeos elo espaço decerão
, no Atlúntico. a 20Q milhas
das B(;rmud_as..

A Gemü:ü !l, voltarei 8.

passar 2_ vêz s est.a noil c
:sübre �) Bt'::��.U ....ib"!ti ·ho
ras c ;]:2 minu\'ós nu ôl'bila'
nO

J

D� ·E: a5 22. hor.as. C.

i:ni11l1to" 1> ;"';i'l'; :,�, -:I�Q.:S.__ ....__ .. ;:J ......,� :t...:_ ,",_,:,'-U r;§:.

..
"

,
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a
.DesenvolviUleo1D de Easilo Contábil
A Congregação ela Fa- • egress-is da f'�c�lldaie de �

prívac as, visand'o a w;�
�

tittca" das- tnrormc.çõe.
cuida de de Ciênclas Eco Ciênc.as Econômicas t' de .ds r a trabalhos.'. técnbr e das delíberaçôes elos

f

.' )iconfeClfnen/OS
•.� ..

'
J • .-

. ct\"-"1 ue�l-ot-

seminário; e) rhan�er íntercárnbio co-u
:

entidades congênE.l'e'J 11�

cionas, sstrangeíre.s
in temactonars;

A ins+alacâo do retendo
Centro (CETEC), se revcs

tirá de solenidade -. pan,
qual serão especialmen; e
convídarios V'''l1icClS de 1'8-

nornss nacional.

outras ínstltuíçôes:
b) promover cursos, :."0nfe·

contábeis: órgãos técnica e ad.ro

ntstraçào do Centro, o

de j�l�"rêsse do aluno.

nômícas da. Uni ver3t('lO"

ele Santa Catarina, vi',s n

ela o dc'senvÇllvim':;nto e ('

aprrmcra l1lE'Ll'C,O elo esti«!o

e da i1d tíca da Con';;>.i)J.!i
dade, iprovou a cria,\) dr

Centro dt, Treiuamer�l(l (
E I t u ,1 o s C o: ii tá:' ;) e i s

(CETEC), COI11 as :;é;:�';r:
tes rtnurídades:

/

a) pronícíar o a '.J2rfc\e:,';!.·
ment-i 00S alunos () 1

rências,
congressos;

OSVALDO MELO
c) neali.sar encontros pe

ri'Qd�c;s com OS professe
res c,.)jr�p(jnentes d)::';8
partarnento de CO.1(�l ')1·
lida::l'O' •

UM DIA EM SANTA CATARINA
f) editar um Boletim Ofi·

cial, para divulgação d:l

mater.c técnica e Ci�r:;·
A começar desde domingo próximo, os. Iloría

nopolitanos vão ter .0pOl. tunidade. de apreciar
um excelente

. dócumentás'io cmematogràüco
em todos os cinemas da Capital, intitulado:

"Um DIA EM SANTA CATARINA".

A pelfeula além .demostrnr todas as nossas

belezas naturais, apresentará o g-rande el íncon-
, 'testá�el surto de progresso catar.inense. Esse

trabalho é -mais um da série e do .estílo de

"Jeah Manzon, foto.gra1'lilidn e'fixando em Sl_!as
'linhas gerais, a 'atual e' lm:f'jável síãuação da

terra barriga verde.

d) mau.cr convênios
en tíd uíes públicas

"T :Él Ê·-.V""-JS-I-NH-O"
('(1111

••

TV P.lRATINI
. ,VEJA, HOJE:

-, Por AlmJr Costa

,

Sexta,-FEira - 27,..3-65

f5,OO - D'sc-Padrâo Musica!
15,30 - TV Cine 51
16,10 :- Le's Speak Euglish - :\,) ViVO

16,45 - TV de Brinquedo - ao vivo local
17,05 - TV,Cine 5
17-.20

-

- A c'�siJJha e Você - )1'0;;- fcfhinü�o
17,40 - TV .Cine 5

,17,50 - 'Caminhos da Vida religião
'18,00 - Rin-Tin-Tin - filme ele avt nturas

18,30 - Repórter Esportivo

:�8,40 - A Côr -da Tua Pele - novela
19,15 - Correspondente Renner

19,35. - 'A Outra - novela

20,10 _...:. R:o-Hit-Parade -. musical em TV
21.00 - O Direito de I'iascE.r - novéla

Srta. Ana Catarina de Oliveira
L. B. A. FESTEJARA' SEU 23

ANIVERSARIO DE UTIL EXISTENCL\

Assumiu a Chefia do Departamento de Média. do

Instituto de Propaganda e Mercadologia, com séde nés

ta capital à rua Deodoro, 19, a srta, Ana Catarina de Oli-

Dia 28 dêste 'mês', a Legião Brasileira'· de' Assís-. .

tência festejará seu wgl5sl'imo tercéiro aniver-
.

sário de fundação e' cuja' vida tem, sido uma

verdadeira benção pata quantos dela têm �e
beneficiado.

.

'.'

veira,

V I S I T A .. N T t.
r

Estêve ontem, em visita à nossa Redação o nosso

correligionário sr. Abel Estêves de Aguiar, pessoa bastan
te estimada em os meios sociais e culturais no município
de Praia Grande, distrito de Turvo, oJ!.de reside.

Agradecemos a- honros� I
visita G desejamos ao sr.

Abel Estêves: de Aguiar, feliz estada em nossa cidade.

TELEVISÃO EM FLORIAND'POLIS

Os telespechulores, quint�·,.!eira ,á noit�,. foram
surpreendidos com a entr?da da TV Excelsior

em seus aparêlhos. E' que fazia·se experiência
com a nova Repetidora .iá montada. A experi·
ência, feita através do (';ulal 12 deb.:ou todo

mundo SCln saber o que fazem, pois, si a ima·

1!:em estava explêndida, upnhum som entráva.

S.ó mais tan1e, a Piratitâ entrou claro, mas,
com uns guascassos da Rádio Diário da Ma·

nhã para �trapalhar.

21,35 - Nova Gera:;ão - film2 I�/

22,40 - Granels Jcrnal Ipirang:\
,�.10 - li progTamar
VEJA AMANHÃ:
Sábadà - 28-8-65

13,00 - Musical 5

13.25 - Panol'ama Pa.n-America;�') ..

..,. rel)0:'�a9:"!1;i
,,-

..

13.,40 - Imagens .da Espanha -- F!1mes c/' '1S�Ul1tc;;
Espanha
14,00 - Tarde Esportiva - V,lSCJ x Fla'llens'i) e'�)

a tll:lis �

g'E'�. llin�innário apôdcr:ta
elo da }�5sembléia L� ;;,,::\
tiva (1.0 E,tado.
A ao'tversariante, q!l� é

xerceu durante 10::1g:'- oS �t-

Jor. M.\B�O

['IAS

nos o 1'11? gistério 1Jal",�(�l'-
," ela

CiRl1lCS c a1.-��,VeL·3-5rio l:,-lih

lício ;'o.I�():SO prezado ,1'111,

Q:O JC:·'.lab·:'a sr. J'IIJ.u·j·)

Ferl1a J(,'s D'l'as, Di ,e f') r_-

Pi'onr:cl,\rin dá P.t'v'sl�t

'�,'J:;:,O-13RA8ILEfRA"

lar Ol'j..:;lt�n(lo e ins:.;':l.
do' jOVYlS de vári::ts gt:I'�,

ções, no àia de on�el1l. V�ll

se cel'�lcla do ca,'ln�lO �\e
'j

seus fil�!os. netos, nOt'HS C'

dEmais f,.mili::>.res, qu," ;l1e

tributaram cala l'esas Je-

VT

17,25 .:.....:. -TV,CÍne 5

17,40 - Repórter Esportivo
17,50 -:- Disnsylândia - filme I� dOC1ll11imt<àrio
18.40 - Lassie - filme ele av:=nt:lras

j
Campanha Naciom�1 ,J� �/1���fioi

I

de Ensino que se E<�lta nesta Capi�� 1

e pcs�,,:;t de de5ta't\P ("]'119,15 - CorresDondete Renner

19,35 - Tele-Musical 5
os nJ·�':)C·::; rncios:

·20.('0 -. O' Suee?so é Planbel ml1sical c/ p:émi0s O llc�tre n::Üa[ic'.H.r,'�.
20,�5 - A Catúil1ho' elo S.ol - '�ilme, no diá dr íJntem., pOl' t?'.,)
21,:'0 - Shaw Willy-s 65 - film'� long'a l11e!TaO._C',;l· .

v. ausp:cL.l"') acOnU'Cll11::!lIC
23,15 . - Grande Jornal Ipirang,� - inform''ltlvo foi al':o ce grandes 1':1:'.<
.o ,v�SITANTE assista um verda·jc;ro esp2ticulo tô- festa0pe:; ('e apr-':;�o -2 CSL:-

das 'as .v.ez�s que _visi�al' � MORRO

11, AN.
TÃO. At,l'Uí:j,): m� �2ur�l'tf' d.e se1.1

,usln

pelas\toll'e� de \,i:petl�o dap"'-p�R:': J�.p. e .. (,�STiT�Cf.-"\ �í�.u,W"c!* a:'11��{'l: I ;;6�RITd�A (q*8 ate agora nada decld,� t: lmnclp\ln!ellt" qua�s, �ni)G\a ta.r�:;a"IP'1te
pela magnífica vista de nossa. cidad� que de lá de cimo. ,o EST...l.lJO. se assocIa (.,),:!

n03 é Dropícia. Todos os domingos, 'lutomóveis ce civa- voto's C: fê 1]j'u:tas fcliCl12,"l(:,:;
sos tipcs e tamanhos chegam até >1,[) local, ou [J�lo me- exten.,i .. :J� asna dilS'me [;:-
nos perto, para dEslumbrar com ;t l)cü&a:gem de nossa mília.
querida ilha (RAROSCAP)'. Porém_, iwmteceu q:te no

domingo passado duas escurinhas l'eE:llv21'am di'i'id:l'. S�. fHÍ..JLA DAL-
suas "richas" e caíram em "caricja�" (nada

.

aCOl�";t- GRANDE BORGES
lhável) de alto gabarito. Um dos vlsj�:mt8s que a.ss!sU"
o desenrolar da briga, gritou ao pé da letra: 'TeVê C':uz,
que rôlo ! ! !

DOM ALFREDO já encontrou o fElic. O filho ain

da não eneàntrou a mãe ·nem o pai. A mãe já sabe

qusm é o filhO. ��sist.a hOJe às 21,00 r,ela Pi'ral;ini, para
ver se descobre n'lais alguma coisa.

/

monst1:aç(ies c1 p

estima ror t'io grata
méride, '

Embor'l com atrq;;0; O

ESTADí) envia à �1.' l'ld.::i 1.

O Professor José Motta Pires, encarregado da distri

bUição em FlorianóPolis, do materis.l ria Companh"l Na

cional elo Material d!,3 ,Ensino, sito à' Y\-�a Martinho Calla
dó 110 5, avisa a,os interessados q';c 'lcaba de receber o

seguinte material:
1 - Pasta de' Do/i_enho, Icon}en�l(J: compassol tira li-_

nhas, transferidor, es1l.uEdro, 1(_dúZie' (�e lápis cêIa, 5 vi

dros ele tintas, �uacl�. 2 pinc�s, 1 b(Jl·�·ac11::>.. 4 lrú: .ele

desenho e 1 regua (. . . . . . . .. CrS 5.000

Papel Almaço ., . • . 40 (fIs)
Blocos de Desenho' . . . . . . . . .

I! 250

Lapis de Côr_ r.... 300 clz

Lápis 'Cêra 250 dz

Caderno de Química M\neral .. 1.500

Dic. Dificuldades da L. Portugl:ê:m 1.700

Caderno Escrituração Comercipl 350
Cadernos História do Brasil 450

Lápis prêto na 2 2-10 dz

Borracha
-'

20

seus r,::sp:.itosos
mentos.

I\ROFE.:tOR OSl'I!\R -

PISANI

Com,)lewu - Nt cata' de

ontem j''''a.;'s U!11 ?llivf.)l·SH·

rio na taHc�o R exma. � I".t

d. Dalila. Da]-Gra·.1d8 BI,I250

200

240

Tábua de .Logarítimos
Dicionário Latino p.ortuguês
Caderno Cart. Através Map::ts

cação.
nagem.

ges, espélsa do HeSSJ '1m·

tre am;.'50 sr. AntEno': De 1

)

/

f�
I�
I

)
I

,

.-'

ti' I

. - .. ,/

/t.
:..

.,
...

_.��.:...��:-, ,',;�:i'� ,«�. -<"I"',- .,-......

O Comandante da 5.a Re

gião Militar, G�neral Ita

berê de Matos, esteve on

tem em nossa cidade em vi

sita do" despedida ao gover
nador Celso Ramos e Guar

nicões :1\'lilirtares de Floria

n�oHs. O Uustre visitante"
foi llon,wnageado pelo Co

mandante do '14 B,C" com

um almoce- na "Lindacap",
onde .c·ompareceram altas

autoridades
.

e também 'o
gover-l1adór Celso Ramos,

Consta que aceitou convi

te do Lixa Tenis Clube, pa
ra dar presença no baile

de aniversário dia 9 próxi
mo mês de outubro "Miss

Matto Grosso", Marilene

Oliveira Lima.

-:-:-

Na "Cl1ez Moi" boutique,
J '.

encontram-se os mgressos
.

'para o comentado "Chá

das Asalrias", que este ano,
realiza r-se-á .nos salões do

Lux Hotel, em pró do Edu

candário santa Cata.rina -

Estarã,o na passarela 'do

Luz Hei!'l, as lindas Debu

tantes (In "Baile Branco".

Fah.m:\c· em Debutantes,
VElra Wolewsski uma das

Débutantes do "Baile Bran

co", ia,mbém representará
FIOfianópolis, no movimen

'tado c:",!le de Debutantes,
dia'11 próximo no Clube

Joinvme.

-:-:-

C'fc-
Prepara·se para uma. -yia.

gem de estudos em Nova

Yor){, a Dra. Ivete Barreto.

....._:-:-

l�ar·se·á a cerimônia'· da

f'l1treg�s das espadas aos

novos Aspirantes" que tem

eomo Patrono, o Governà.,
dor Celso Ramos e. Para'

nipfo, o CeI. Elvidio P��terl'!,
Comándante Geral da Polí·

da MiHtar.

'-'

Sociais

Bastante atarefado está

_
. Oliveira que agora pensa,

q;aS�l1':r!'lofltd: Está, ,m<:lrc'*r: '1:'- seriamente no casamento

dO pa ra -(I mês de outubro, 'com ti suave carioca. Paula
o casamento de Hélio Vian- Bandei.ra Maia.

E' co, n .grunde '1.I�t!:p:a na e Ni.r�Cy lVlartins, na

que l"2s:,S1Tamos' o ao ve,:- cidade de Blumenau. Fo'-

sário r"'.ta1ício dó no,.» es mos informados que a 'ele-,.
timado .� eolabo�ador,· �):,,}':E'S

-

gánte l'ec:epção d:;trcs8·á 'no

Sal' OS�1;1l' Pesani, d'ia 1B luxuoso S'1lão ue festa' do

,próximo lJassad,c(· Pe',�o'1. m�ge,;,wso Grande HoteL
.

de v.".S":;s relaçÕeS d� sin

ceras ll., ...5zades tem-.:.;; de,
dicado [,travé, úa> l�l:U'l1.

que d<,sf".'uta em 'J \1 ES Ama:nlili no Quartel Ge

'fADO" i". literatura ; E.clu neral d,a Polícia Militar rea·

o Costureiro Lenzi, cóm os

modelos que circularão dia
4 proxímo nos salões. do

QuerênGia Palace, na "Noi
te em Black-tíe", promo

ção do "Santacatarina Co

untry Club",

J

0_:-:-

Na noite de terça-feira
foram vistos jantando no

Querênc.ia Palace, Senhor e

Senhora Fúlvio Luiz Vieira,
Senhor e Senhora Carlos

\

Passoni Jr. � o senhor e se-

nhora Ihnen Melin, um

simpático casal carioca que
está circulando em nossa

cidade.

,

. .Domingo .prõxímo, no Ci

ne Sao José, será exibido

um documentário sobre
. Santa Catarina, proc1u2ão
Jean Manzon. \

-:-:- :-

Em companhia do.J dr .•
Jorge Bornhausen, os se·

nhores Wolney CoIlaço Oli·
veira e Fernando Faria,
jantavam 'no restaurante
do Qucrência Palace. O se·

nhor Faria, comentava sua

viagem ao Rio, ainda esta
semaria

-:--:- , "

J
N'o Clube 6 de Janeiro,

no próx-i.mo dia -4, acontece-'
rá "NoitE' no Havai�', festa
em pró formandos de )965,
da Escola Técnica do Co
mércio Pio XII.

-:-:-...

Completamente desapare·
cido das rodas sociais., está
o discutido P(tulo Pereira

-:-:-

. �

Fomo!) . informados que
a. loja Havena, agora tam

bém esf1 sorteÇl.ndo entre
seus :'rsgueses, C"lrros Zero
Kilôm2tm.

...-:-:-

Voltúll -;., circular'· muito
bem acompanhada,' a boni·
ta ex·I�nss Santa Catarina,
Elisiau'. Haverl'oth.

-:-:-

Esb de parJ3.bens o casal
Àntonio Sbissa (d. Eliana),
pelo ilo.s::Írnento de Marcos
AntônlO

�---�-- -_._. ------------__,..._

FLÂMULAS
,

'Confecóonam-se flBffiLilas. Informaç6c�,)

nést� Reóaçê10�Ccm OSMAR 011 peb telef:l).r�e.
:;0 - 22.

\.. /
li. l.1]6'<1-..;e uma casa '. a Rua Aimirante Lamego ,-;- Fün-

� elos D8 r8� o mar e frente pára a Felipe Schmidt. Tr::ttar no.

NOE$Ç)h�lCO co,m o Sr. Gasparino.

-

\.

CLUBE D07E�DE AGOSTO
lHES DE, A'f'xÜSTO

.

SEDE BALNEARIA
Dia 2818 '- Festa - de· Inauguração do Parque Infantil ...."

Tarde -Dançante - 15.QOI19.00 - Infantil
-

Soirée �_; Inícici às 21.00 horas. - (Traje - Esporte)
Orquestra - Clube Doze de Agôstó Apresentação

Orgão F..Jc,j,.1 ônico.

-,��_._-�--�_.��------------

Pi'D�4'amaçao do lirª �Tel1is Clube
. yMES DE. AGOSTO
DIA 28/8 - DANÇANDO NA COLINA

MES DE SETEMBRO
DIA 6/9 - SOIRÉE DA SEMANA DA PATRIA
DIA 25/9 - ELEGANTE SOIRÉE DA PRIMAVERA
com PERY RIBEIRO, sensacional cantor dá BOSSA

CARIOCA
COMUNICAÇ'ÃO

.

Solicitamos aos assod4tdos. do ,Lira Tenis 'Clube, que
. estão em dia com o pagamento .do Titulo Patrimonial,
,�omparecerem a' Secretaria do Clube ·p"l.ra receberem o

l'E)_fEYtido..Tit�lo, a fim de au.xiliarem O nosso serviço in
terno; �;';>'.

"
.

f; :W,�llt i .�Wso ;D� .:��IN&
r';:"'�·':'J'i�' .' ,�\',

� ',;' .'
,

�
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N

do
Produção de Fertillzantes

o financiamento coúcertí .Aliança para o Progre s r». tendo, cJ,� agora: por diari: 0 f'erttlízantes que são (. 'O im

do pelo ENDE se ínser � :.0 O contrato foi a,s.sbari-:i a ccoperação do cap.t.u > portãncia vital paxa -L P,,]

tísta nacional, dentro eh1 pelo presidente do B)ITJE privado norte-amerícauo dução :'é: ulímentos". " .rue

programa desenvolvrmer.> dr. José Garrido Torre, 2). juntamer-te com a dos f�.r "isso atenderá á ')tÍh', (r�

pela COPEBRAS, . pel i sr dos públicos norte-arnerr-

James. ,r MacFarland.. seu canos :lll avé" ela US.\IlJ.

presidente. com a presen
ca elo I"Iinistro stuar; 1-1
Van Dyke, 'diretor ela
LJSAIlJ .Agêncía para c)

Des.mvolvímentn tnt;;l'n';-
ctonal, [�.., Govôrno dos Li(

; tactos Unidos) e do '31'.' 1\1:ar
vin C. l't:cFeaters, da DIVi'
são Industrial da USP.ID.

NJ. ocasião, o -tr. Gar.
do Tor�c).<; disse que a ass:
natura 'do convênio de fi.
nancíarnento serve para
comemorar o QU:J.rto Aní

versárto da Aliança' pa )'8.

.0 Pr')�l<':SSO' de moela ::1'11

t
. ).". t·

.

.
o sigrunca IVO, pOIS repre
senta um "passo cone :etc)

para o uesenvotvímento (:1:1

nova b,J,'Lalha para a l1).FLis
\

6s servidores da L. B. A. são .'i(.mitidos dentro elo;"
rfnida {"(,ncr�tizaç3,o dr.st3, 1 C

. -

limites do quadr.o de pessoal :?pro\·l!do pe a �onllssao
·idéia.

, .

,
" Central, sujeitos aos regime jUi:ícl.iu) na legislação do tra·

TioCc,illf.S no pIOI),f'm:c, '\
"

f'
'.,

t balho.
mUL'J super lC!.an:.len L., n .,.,

.

1
n.3.S 8P1 próximo.:;

.

artig·:).> p�"�' �

�

T
<:u e Q (oír:ga "Ruchk�·. �, 11 Ativid,ades espeCI lCas

Maior
J
o Banzo Nacional u'.:! De

senvolvÍ!11ento Econôi nico

outOl'�:cu um financi ur.en

to no va lar de dois um\(JI'S

de cruzes à COPEBRAi:l
Companhía Petroquími

ca Brasueíra, de São Pau;;>

para .8, instalação de 11;(1

complexo industrial que

produzirá ácido sultúr.co
ácido f:)sfórico e superros'
fatos.

o Maior Túnel ,de Provas do Mundo
Provoca' Vemos' de 400 Kílôrnefros

,
'

Ref'ertu-se
cões feitas

às' d:e:,lrci

pelo Pre-

sídente Johnson ele . q:1C'
nós devsmos Lodos a1.!J11L!

tal' os esfôrcos que ora C[e'

pendeinos . .. para �0YJ..'"1 ta_,
ir a inêlústria mo<j�i"n8. �

as estruturas sôore. a,

quais está assentes', a Iim
de "atrair um fluxo cres

des de, até. 8 mil. quílúmt.-também, ê o o autor do

projeto do segundo túnel
de ,pro'/as do país, :'o-;a,l

zado no Centro de Pesquí
sas de I :ongley, na Vir;i-'
nía e que possuí-uma estrn

tura de 9 por. 18 metros
Além do graúde túnel. o

Centro,0C Pesqúis9.s (::.� A·

mes dispõe - de' 30 outros

o túnel foi

para provar

construico
a estrutura tros por hora.o ma.or túnel de pl'OV::13

elo mun 10 está localiza de: •

no Cf-ntrl'l ele Pesquisas r]l!

Ames. r-a Callfórriia, CO�JS
truído peh Admínisr-acà»
Nacional de Aero t1.;-•.1I1 i·-_:8

e Espa:;o dos Estados Uni
dos. Trata-se de uma estrr
tura de 12 metros de altu

ra
.

por 2:1 metros de largu
fa, anele está instala·.ln llFI

ventilad:Jr com pás c!-) 12

metros d., txtens�o :; capa
cidade . p�ra provocai' ven··

tos dé 4.00 quils.metros 11,)'.
rário"S:

cente re Investimentos p: 1 /

vados e tecnr lógécos para
a Amérrca Latina e arir
mou que tais palavra,

-

elo
Presidenf e dos Estad 1S 1J

Trabalham no Centro de

Pesquisas da NASA ' mau;
de 2.200 pessoas, um tere'

aos modernos avíões co

mo os XV-5A, F-84, ·1�-10<',

XV-3 e FIOO. Também tem
I

sido utilizado para experí-
êncías r.om motores de fo

guetes (;. pára-quedas em

pregados na recupera çáo
de cánsclas espaciais.

das quais" é de cianttstas
.. c.

engenheiros.i nidos-vvôm ao encanto C,lS
interesses brasileiros c� � in

tegracào da América Lati.
- _ .. _ .... -- ......._ .. __ ...._ ......-_-_.

. .

na cem c apôío da gran.íe
r.açã.o ;;'m§ '.��.

.

� - ffli�' i;Y,/

. �. .

(lJllft(ODIIA·Sf OUAlOUER llPt
'_ '. Di CJI.lVI
.. .. (� ._. r_. f@'.:I!I� ..' ,

........:,- �........
,"'

túneis menores para d:fc
; rentes tipos dé pesquí.s!l.:�
Entre estas, estão sendo
realizadas . experiê�'lciitS

com modelós de aviõ�q SUo

pessõr:\ir�u.s d'o
-

futur,). (!1lE'
deverào' atingir velo".ida·

I
,

o túnEl ele provas de A-

mES foi co�struído d3 a-

côrdo com. o projeto d(;

Dr. Sm:'tll JJ. DeFrai1C9 .'?

pelo CU3i:O de 7 milhõ·�:; �Ie

dólares. ,O Dr. D� li'ranC('

Dii's� r:: presidem,e d,)
BND.E qU.e o acôrdo ':::"/:Sti
tui "(upla coope":g r':="•.

lKis 8. wmpanbla fune�o
na COTl1 rapital mis;;o 0:':1

sik l.roJIiorté-ameri ·;'J.l�CJ

. O M:'lÍó:tro Va.n DYK'� de
clarolI _é'l'{' o al'm-on"o d:9

proãlll;8.0 da COPE8RM1
fará "8.llmentar· a caiMc",·'.. -l
de do· B,',,'sil ,para ol."l.)dl.l:�ir

--------�----.�---- ----��--�-------------------------------
-

� ..... _ ...�;:...; I.:..,. 'J'
. .-. '"

C I' N E - R O N D A\ '
. ,

.
. \ 1. !'�ldemos O'JSJ·;-V�H .

qeando estivemo_' E t1.l Flo

rianópolis _çm julho; c' ,:)"0;_.

:;e�o ;: ':) 1Jl11à maior integra
, çãCiJ '(:\1i 'úrq] e111 nos::;' i

ira.

\
-

. \

\

-.- E ':l1.�i.;.-;:IS falan,lll :."1a

fund,aç'io de 'um Cinc Slu
be.

S= t.:\'.:2Sf;:TICS u1n grê-
mio C4"'matogrifico ati
vo e· i�nâmicG, com o t,f'111

po, Fl']!':anópolis pod8ria
não .só rPDsar ein Cll!.en�!.!.

cemo bmbém fazê-
.

().

NOss?! coluna, inicia lll:1a

)

,
\

•

taremos ',0 z.,ssunt .;.
De r.!".temão, já pe,1im!)')

a colaQo.n�ç;:o da, DiVIsão

ele Cultll-.'1. da seL;-(.:a�w,
de Erlu'?<l.':tl) e Cu:h�nt.
que cam·1) tem tr(1b�1 :l!li!.0

por Sa:1l.Q "':;atarinl.
Sem .") a!)ô�o fir.<L:1cElro.

a fund:t.;'to de UI:1 C.:.r.:.e
Clube ::Dl �!')rlanópo';s se

rá Í1:npc:�sivd )

Thq0S 3,CiUeles que F,sti
ver?m :nl.�l·'!SSa'J,os podem
e deve·.n enviar· sugeFti::es
para no�sa coluna.

2. Dia �g' de j uh') foi

publicado nnssa anál'"e rn

. ( tica sôbre "A Marca da

...,Maldark" 'rle Orson'" We:le:;

reprisfl;<'!o quase às escor:

elidas ljQl' nossos e:üUd ,

res. E 'W oue parece, ) 1"11-

me, .que JUi: o mel�oi' "xibl

elo' em inlho em nOS5a l ::l.

pital, {:icou apenas um �ia
nas ana·::róni�as s'alas de
nosso C;tll�. 'Ritz.

3. ]',ãJ queremos q J"rE'S

mo não Ip,)jería,m');; ,:ril í
car 'em duas linhllS e 'fi.l
me de L:_)uh VL"lle, 'T�!pta

Anos Es�··a �.':te'·, 1U(� exi

bido em sedl0 ('s!""�Clal no

ano passól. )i), loi lan'fa10
comercia1:ne.ntc €''11 l'ôrto

A1egre.
Não .� 11m �ib1e pr.r::!. !>e

élassific'11:. 'e�tlJrla�, a1"Hili'

f.:ar, il1te�e ;';ualizal', gost.ar
, / ou não_ g:1st':l.r.

E' u:na ')ura :lal',l se n!l1

til' ou '1-10 se':,'ir 8.tl1at\ '·li

nãb a.m!!':, :�omrJ n c�so

da "Ma-c·?it 1a :\lald:l:cl. r'.
Niilista )�: nú 1, e iIl:':.::t.

das medi·;I\�ÕBS m'tis pllf'

gentes sôbre o homem ia
realizado· pelo Ciupma. O'
drama rilP Alain Leng 8 de

seu técii'). a gente <!en�,� co

1110 &: prõoria vida, pr.l'.
nele, est.a em certo se.,nrlo

o home':!. ,universal, C0m

seu t.rág!co caminho e�:if

tencia!.

ai
fil
." ,

,
:J

�
'"
"
'"
ü
o
(Jl

o
'5
·tU

- Ir
'"
"

Ó
N
N

o

r::

2
c

�
n.
.

'"
t:
tU
U

a sorte está na etiquêta RENNER:
COMPRE AGORA SUA ROUPA OU CALÇ·A�ENNEH. E. CONCORR� A 258 PRÉMIOS!

,

3 AUTOMOVE,IS SiMCA

3 TELEVISORES ADMIRAL

3 REFRIGERADORES

AD'MIRAI:-

,

3 rIIAQUINA·S DE
COSTURA RENNER

3 FAQUEIROS HERCULES,
90 ROUPAS RENNER
150 CALÇAS RENNER3 FOGÕES WALLlG /).'

l\'Ie(l�lrl)'�,. � .

'É fácil ganhar! Cada compra de Cr$ 20.000 em roupas prontas. ou sob-medida, ou em calças 'RÉNNER,
dá direito a uma cautela numerada que concorre a todos os sorteios do concurso. (Frações de Cr$ 20.000�ão
direito a bônus qu�, ao somar�m essa importância, ,s.ão trocados Dela respectiva cautela). Sorteios pela Loteria
Federal, em 11 de setembro 9 de ou!ub'ro e 131de nõvembro de 1965Yá ver sua roupa, pronta ou sob-medida,
ou sua, calça RENNER ... e boa' sorteJ.

'

A. J. RENNER SIA.-INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E SUA RÊ/DE DE REVENDEQORES.
• •

I
.

,

VjdraEmanuel

VENDE-SE
Uma peque!la LOJA . no

cenl"ro e uma casa de MA

DE!.RA.
Tratar à rol> Conselheiro

Mafra, 91.

.. : ;.

par
j etívo l)i'ôl1cipah da Al.an

:8.. pa [·d. G Pregresso mal

(!,-+ar.!ti�lR\:e ele ,a1in1e��(J)"3
menor I,"CÇO pUR o P(I'.T(

L.B.A. 23 Anos-

)"

(H\lyf-d.,· de Gouvêa Lins)

-TI-

. _

.

Comissões Estaduais e Tcnitoriais

Nos Estados e Territórios a L. B. A. e assim estrutu

·r?da:
.

Comissão Estadual, integrada ct� um Presidente (no

meado pela Presidente da Comissão Central) e quatro
Vi�e.Presidcntcs, que representam a ....ederacão do Comer

cio, a' Federacâo das Indústrias, a Açf"o Social Arquidío- \

cesana e o Departamento Nacional da Criança, com fun

ções, os dois primeiros, de Secretárto r Tesomelrc..

Conselho Oonsultívo, constituido de.> um Representan-
te. do Govêrno Ele Estado; um. P.epresentante da Federa·

cão do Comércio;' um Represe .tante d.� Federação da In·

dústria; um Reprcsf'ntan+p do Depal'u:llrcento Nacional da

Cri'mça; . um Represcnr�mte da Cor:lls�ão Central.

São órgãos executivos ela L. B. A. nos Estados e Ter·

ritório�, a Divisão de Administraçãn, a DivisflO de Mater

nidade, e Infância e a Procuradorii\ / Nos J?unlcípios on·

de mántém ativiqaÇle permanente q L. P.. A. está represen·.

tada' paI' urna Comissüo Municipal, composta de três

membros escolhidos dentre pessoas capazes de geris OE

program�s assistenciais' da InstituiCiG.·�' mI órbita municio

paI.
Todos os cargos representativos' !:"os órgüo de c-:tpu1a

da L. B. A., nas três esferas Cfeder� \.. regional e municio

pal), são exercidos gratuitamente.

Recursos

A. L. B. A.' tem corno principal +:Jde de receita a con··

tribuicão de 0,5% sôbre as folhas (]:� pagamento de s�llá·

rio n; comércio 'e na indústriá.
c�m ê.sse produto·arreCadado peJ'!' Institutos de' Pre

'lidência � programa seu orç,'l'!1enw lJ.nual de custeio,

de servico médico e sociál e C'8 i1wersões.

Da ;plicação dos seus recursos .3, i, B. A. presta con·

tas ao Tribunal de Contas da Uniã()

Pessol,ll

A Legião mantém obr",s assistec::;iais e serviços pré>,

prios ,.e auxilia obras alheias, dentl"'_' do seu prograú.18.

Maternidades, ho�pitais inflJ.ntls, creches, clubes de mãe,�, _/

jardins de infância, postos de pUe"i'iollltura; l8.ctários, cc;

colas maternai's, farmácias, gabinetes, odontológicos, Ec

serviços afins a essas atividades (cursos, bolsas de esh

dos' etc.),. são alguns dos rúeios ·c;le .!Jeão de que se va·

a Legião para alcançar seus objPtivos.·
� .

Renovação

.Reside atualmente a L .. B. A_., 'l'T:fJ Assistente Sacia

DOl18. Maria Luiza Monis de Aragã:)
,

Perquirindo, em extensão e verLir;<::lidade, tôda a I_JI
.blemát.ica da Institui<;;ão, a Presiden: é.' submeteu ,ao Cor.

selho Deliberativo e dêle obteve aprovação, um Plano de

Ação Bienal.
.

S�ntindo que' a Casa estava a ;"("<:lam'H nõvo impul·

so, que a conduzisse a um "reencont�(l com oS seus obje·

tivos maiores", a Presidente inseriu no Plano Jl motiva·

cão de um esfôrço renovador: dirigE' o trabalho conjun

to dos legionários de todo o Brasil .- à promoção da M�.
lher, ,educando-a' para a dupla miss<'.o de esp0sa � mãe".

São pontos dominantes do prograrmt:
· preparação da mulher para o trabalho no lar e fo·

ra dêle,
· defésa da saúde,
: 'educação da crianç3. e 'do ada185eente,

· formação p'rofissionql do adols'Scemte,

· forfalecimento da vida farnillàr.
O aicançamento dêsses objetivos dar·se·á pela ação

direta da' L. B. A. e em regilne de cooperação com enti·

dades governamentais ou afins, na órbita particular.

Integrada, por fôrça de sua atua�ão em curso, no es,

pírito do Plano de Ação Bienal, a' L. B. A: c3.tarinense es·

tá, agora, i�strumentada !para expandir sua área de.�tivi.
dades. Neste sentido, estão sendo formulados os proJetos

específicos par� �plicap,ão dos recu1:,so;, atTibuidos a San

ta Catarina pelo Plano.

/

A Legião em Santa' Catarina

Eis uma breve notícia da posição <ia L. B. A. no qUf.

dro de !lssistência e de serviço social no Estado:
.

anos de referência (1)

\
Obras' Próprias :955 1958 1961 1964

Capitai
Centro de Puericultura

Posto de Puericultura
Lactário

Serviço de Reidratação
Ambul(.ttório
Centro Social

1

1

1

1

1

1

1

2

1

13

2

I, / \

Interior

,

Pl!lsto de Puericultul'fI.

Lactário

Serviço de Reidrata<]ão
Centro Regional (2).

11 11

2
}O "11

1

(1 ) : progressão triena 1, �orrespotidente
maI1(t'1tos preSidenciais 4" _'. E., d:!.dos Tegistrad0�

(2): em organ�açãó; tua total de: 8 unidades

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



;1' �:d'",======================-='========��__ ,__ ._......__ � .. _._,_.-.--,_�. ... __ < •

...
•• __ • __ .'-_. _

êrno. Ajo
"i

a --

..

-'-,oniclp.io
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!) E'j \inl!H·D�S.()l�;tl�t� \.J i,'L; �

mero '�,r::' coras l'GilL�,l, ,,:,'"

pelo �Sr)V'�_úG i.o '-,,', .c-

Ramcs r�'} 1l1 ...lü_I.;".lJi0...J u.
Campas Ncvos. :t\o S0f".< rt)

ensano, construiu {JS gru

pOS escolares das 10c2..i'::I�

, des de Dal Pai té, \1),,;,:.1:,
, I,

t /.1 -

ampnou a.: 111S aiaçoe , ,;1)

estacen.címento
.

e:G3'�, 1.-,;-2

fl. ,,1;�,/lcuHJ;ra' c"ceb�'?�o'
q;ti.mul�1 'e llé'·:',· n..': i-c

atrav..... :;;I :<", rc ..n ':, t"O�-·";!·J-;l.:�
dUGão�. da <, ass.st, iJI'rl

prestao ,1, pála Casa Fx,r�:

empruendimento tambéi.i
do governo atual. Pa.ra .)

ruelncr .uneíonamento 60S

servi-as aIetos ao Jurí.cià-

, ,

Cartas 'de" uma Excursionista
sarnento grato 3l-' todos v(\-,

que tanto amor' üíspe-isc:u.
810 meu filhlnho. Ele, en

controu C'kdnho e lféE?iCl:l
de no lar onde cu fi,tJT.

bém
�

senti tanto amo+
:

c

tanta vJhração",
Temos passeado .bastan

te aqui -ezn Nova York, 1'0

mos 'ao EM�IRE STf..T,S,
que é um édíficio COlIJ. .ioe RO'fA".RY .

r Iluii UDt':andares c do qual se tem ""

Uma vista deslumbrante '

Conforme' ,fora noticiado
ela cida-de, Fomos à "Chi- 'na semana anterior o Rota
na Town", que é�uma. \'81.' ry Clu:Je do Estreito reuniu
dadeira ridade chinesa UIll em sua útima s(lssão, no dia'
plem,\- NÓ\'a YOl;k, :.:on1 10·,

jas c;o:nerciais, banco'" 1 p,

sid�llci[l'<;, etc" tudo d'úJ( ,'i

No dia tm que' visitJ.l1Jf' 3 escolas secundárias
ésta ,nda�le, a1mo1;"aino'3 \,.) periO'l:es c1en:nt>s Gelaborar

Pan� '"is:t.ar as fab).'Jca,�, mi('a �hir,eSa, num re,;Lu'r' 'FOI' ll,1'la ,,(,'r'(),ac\eira l'etl-- \I
_\

'"' l. en"";l'Rt1;1eciluento
com o') role:ms. E' um.'. fá

.

rante cl':l lá', mas l1ao g''lS' '-o '1 f I- ,- ']
I ,

� - rua c e COrl raLcrnLZaçao Sl .

brica �JC::' dia qUe êles Vli;l taJ;l1Os de nada, co;n w",'I'.. en' troe cS!·'lld-".I'lr.. es "'1"," ma,J'c
UsancL) ela palavra, ainc1a

v " '- V,J _,' DF\cL' J palaVI'a 'lO conl- .

1
'

ta_",", !C"C'J; 8 i-oreIl1 a unl" ,C._ r:áo· d,o l"'cl1.'Llo dI" :2'a� '",., ',-J', ' , ,discol'r""u o cornpan ),1l'L'(l
• _i" - ,,' - � cHvel'sos cursos e

_
os seL1S pHI1l1?; l',) �NabQr Schlichiing.

n.61'"n.:: (',:n�panhia .sideru,- 'que s':l'v,jram,' ele ent":�.'i.l., Franzuni sô])re o "Int"
I . jJróprh'> pais, 'disCll"J'(,'\'\ o mesmo sôbre

g:ca - ét '-Betlaitd aqui di' VjsiLat'1os também ') A- ract", ,"lube' de estuc.1Jmtr
" b d Q t'pw é '�Rotary", desde as

Baij:[m0re c que e a !na;cr QUARITJ!\1,' onde ''':'11.:', Procedida a a ernura u , orientac1.o pelo Rotary (' !'lW
I ,

� Sl.lPS t�rigens há sesssllta .

do lll'::;.lC'O, Para' I+;h'el�l ,uma variedade e1'101'111 ':l .,.ir:; sú:;sc\(J .'.lido Pre:51clen("e u:.t· v�sa, inT;lCJl1ar, os estud {nte '

uma idéia: é nove ;VeZ)S a p,eixes ôOli,radés, d€,sd� (J� qüele H,(,t.ary, CompdIlü,:;i- ::mos i:/aç'sAclos, sua fin':lli·
da úHii".',& s�ie do <""11'''0 .0",

- d!lc1p [. ,\ (�8n1,) se proce�sa '- .

C S NT ... \7 �t R' l'
' , . 1:0 ;"l'e., ','1'.'". UJ'JU ela pa.a,

'. � " J n�·<:·;",l" '�'(I C1Il'SO C0].. e'0_'I'0,.1 "
, ." ",-,e o -a, .eaon�,a., nlenor�Zlr nos, nos c,� ')1.']'-' .V. -4, � [ _

_

,

D
•

l a. sita "'7fl,C) n") Cf\lnpO so \ I

1 '

Eu c TarciIa ficam01 V:- dos, n1cti::;, lindos" até '15 .gi' ,
vra, .�, ."f:guir, o lreL'�l' C·é' ,,,..

.

, univ,21'.:;.'t{lrios, E)' 1.1111 r'!'"
, Qh1. '\ s'Yl,plicidacle ele 8U{1 ','Isitando ú comércio, mü","us gantesC'/JS tubarÕ�és e t'df,j Pl'utoc'_;!(. que em breves - que, C'_;�O o Rots,ry Intf.-,

paleslT::! &liaelrt' a facilidade" I -

ele afte, porque a
-

sen.llcra as, FO'llOS também a ·Ra., palaVH,t, s�Ludou. OS C"tll- , n8cion�:l, te'11, t.n'�bé'Yl, ,0

'd 1 e ,ex.'p(.mt,�neidade de

_e_xp,r�S'I'
' -

E b
'

que 110s hospeda pertenC'! dio City, q11e é, o m',l:::'-':' ,dantes conVl a:c os e BllUI1-
_ , _ o "10Sm') .!'i"Ío de :;1('ao, ,m o·,·

S1i0 p;'(,!1cleu <I atençao nar.
a vária.,> agrem-iações t�" 1301' einema e:úqui e no qc\al, ciou u� seus no�nesi bZll1

:r,if�n"..; �''''c: J�lY'�efi e ]11' _

.3 J(':ell:;"do pelos Cluhes

isso n3.o para em casa, Ps. sempre unte.>; da fit�" há, como C�· nomes ue i?cus i;,ro �,ota1;i:_':rJ'll', não se s,,�bo-(r.·
.c;;ISJ D"C -e"1.tes P1as, tum1-é' ,

ra nós é bom, porque q�:.e-· um shnN em .que se c.çre· geni�o1_'es, '''I '1, êSh"S por nenhum VÍn-
, , ' dos 'I)r(')T))'ios ]'ot:.rian('s,

remos ccnhecer tôdas .e':-,� sentam o ccrpo d
..

e! b:,vif>: ,Depols ioi li vêz',ao res- culo,,.. A iof(Jrma'ção J'(;:Jtaria que
SiliS coisas," ) e a ul'1ucstrá sÍl�fônica, ce 'ponsável pela- Su"u-Cornis- Pelo imé1'l�sse 'que desper �
"New York, 2-2-63. Boj" Ne'v \, Yür-k, a!hl' 'ie " ue:, sã.ó :':E;stud{tntes 'C'Jlwiua - foi 'le'iHcta, a efeito p'21o' tau eu,

\

muitos_,dos jove:ls
foi um dia feliz p;vra r,�;.J- 3'how '.1::: e!l'co,.' �)P.:'�;::(',(S dos", ela Avei1ida ,"S:':1:,:1,0" o()nl.df1n:',�i.ro Be�'t011cini' present,'s cremos que have

poiS recebt as pr!mE',�'as ;maca::')s, etc," e) apl' ,':e;1- à Cor�,.urrldade'� ele clizer ve"(3<Ju ,obre' 85 bols'LS de rã' ,:,ossibilidade de, em

_notícias co m�u filn .•.'.:0 tac;ão ú0 ccr:stas :lue rjad aos ei;;,uCtantes presentes esl'ud,' ,'1:' "Fnnctação, RotH' pon.co tempo, ser fundado

as qua1s; como de;rem imq cam ml ritmo 'uCliforme: u das rà,�,::'es de suas presen- ria" e r!lH' é concédicta a junto' .30 Eàtary C ube do

güiar, 9:1 tanto �s-:_()erv,�·�. que Ul1l'l faz, a.s ''lu1ns)'O ç"lS ,;qLela _rGLlluá'), fazen· es';ur13nrf2 d-e Cursos Supe, Estreito um Clube de Es,

Fiquei [·om à meu rCO'.",' ç'-,) OH 4D, j ,.lJT bém Ia !lem" c10, w:ssa mesma oportuni- ri01'es, ')r:nr:ipalmente, vi- tuda,ntes ou Interact,

'leve, �nternecielo e :,111':.' - (Contípt�2),

(CO:l: La·l�'7.!lO �

'Ü)lnl!i{ada" �1.I1' "'o o .

Thfu.!;o.

"Não
uma. .. €-X�S:f:::tc.ta :-J,�111�.[tf,r:·�·
te. Com toda o tra:Ja:hi:',

,a nossa �;,da \é' ma.s yi'J2

som dúvira. embora '1, g:e 1

L: daciui' também :,\'r�h:1

valor, :,'r,j_" traoalha {]"

íuvcr .Ir.. �o;:!ip:I3.-:1e.� g'1,�; ,1'1

nà�� �Ó' � �s d.a �':J ��·i111a.

Conto estas 'Coisas palfê,
cp.e t:::nhJ.a1 un�aI i.déia êú

\,
(:lJ!l.loJH�·l.�e ela quq L:.��1;l.l1.\.,.l
ViVQll(lO a�:'ora,. E ,'-qll';l'O f'?
l�{'t, Ül,;l':bhn, ([ue> ::H1,1\ ,1

�8ute !':znte muii:o

dC'nll'J cl�'. alma :l

j;OYO .� tC�o 'receI;{,irlo. �en �

cio :1'3 ",laS tão reviera, ::r.:

g-c�1�'e ( e;,:ta tu,;.� repiêt,l o.�)

alegria, "Por aQui lis ,.Uél:; ,\

gora. lY')O mebo:;)' UéstJ, ;()'l1_/

gn. f.':iü\(;�6 fria. são it,1el

rament.� cie3ertas, g,,s casas
tócl"s 1'F">a(1'15 'lf"{lh'�Y,l1.

jan�;,l �r'ljf�l;, 'ludo:;�i1:��:ó j
,

,

eso:
.

a.),.!r�as r,a·�·ros\ e tc'tt:j

t.ipo de veículoi' &)- tralls:1-n.

rem pdas ruas, N?io e,ki:;�-t'
a me.stcla vÍ\:_acidari_i'! p.1::"
que nfío sf' vê gente. Há

f*lta tie GENTE!' Já !.nM

ginal'am I o qlle é iBS)?
Só nos, inr-el'ie:res se en-·

çontram sêl'es ,humanos,
Os visinhos, por sxe�Tl 11l),
l11iio se conscgue' vê':103,

�

OL:
porque r,8.o estão, meSl11CJ

em casa, ou porqlJe ntJ

poem o nariz fora ja j :;T.,'
la Gostei de ter conheci'}.)

• os Est.3.�IGS Unidos, ma.,;

.5' i Q'Ue não terei saudades
\iamos ver se a E u ,:q.:;),

�E'1l1 ma.s calor! Creio que
s�n1.· ,3 começaremos ·jUt�ta-,
mente por Portugal. (l:�e
m8.'l'av�lrl:i!

.

, l�ll e Narií (1) temodr'Ç'l$
i':� 'o 11"1 cortado a8s�.�

,

p,ü,s, P':;l'(;L1,2 não sabemos

(falar }�J.l o inglês, J:'':!iiz
illent; 'I arclla _ tfrra;é�-,-e
etC' uma senhorita das 1e

la .ões ri ��� nliss'ivista, que
fi acoil1)::Lnhou, em p"ll.tr:,
na tXt;t.lr.sàc a tlue no.3 ('.:j

ta;110S l'C':erindo) fala e õ'r;J,

duz br.'i�l, senão tornar-l."'-

e ínícía :

a e')rL....: ..

rio, L>.�<,)U
ele nl[�:lr;;f.ico

O· ::" ...guí �'It\l:

Forum

i1.o '(l."!(�f;�nO tf.nl,pO, C'Jl1S"

�l'O-é' ,\ í;.s!na de :::ialltc', Cruz

DO
e a necessidade

'Mores pais
de os 'SG

prOCUran1111,

20 clp corrente, os filhos de
seus associados e que estão
'estudó,nc1D' em nossas vádas

pu r todo �- 'os, !11Cios 'ao seu

alCill1Gf. dar aos seus fUbos'
"0 ensê ir; de"poderem estu- \

w �,' !

d:1l'. .:Jj�,sc, 'linda, da ne .'es-

dnde (�f:" t0dos nós traba-
Ihal'--l'!(\S no seq..tic1o de- po·

para o

do ;Bra-

'a mUlto clificil Pa,ra
que CS';81110S éril can c;e

ffn,lÍlja e suo
peja !;,anhã, ,:,ani

e:lade, U!11a breve dig>r2ssão
sôbre o \'9.101'0 dá educação

E'uildo a forÍ11ação de IWe·
res, Como talos, estud8,ntes

�.__ •__ ._-_._--.---�-' __ o -�--,--.__._.- --

/-,.--�-�
--,.--

'
.. "

'/'1

.;

li;

, f

, '/

UM-
f

CQLCHAO'

EPEDA I

no "a ,I o r $
J

EI\r1 CADA DOMITQRIO.DA LINHA

,CL'ASSIONAL '. ..
,

J�'
)

"
"

,

_..
,- ,

"

"_jJJ:�
LI I",(r-l A, 6700 . (�uatro diferentes modelos ei"T) madeIra

r::).;(\'i}. __$;U;�O -'PESSEGUEIRO - TAN(3ARÁ, OU GONÇALO
/.:.,�- '" 1:'.:.::>. GU�'irda Roupa do 4 portas, COmoda-Pentea-
r::;·"i'-a, Bancj'.Jeta e Ca.ma de casal.

.

E':�COLH,� O PLANO
'

E'vlstd--d85(1'a Cd; 630,000 "

ou 5 pagamentos de Cr$ 140,000
ou 10 pagamentos de Cr$· 75,000
ou 't5 pagal:nentos de Cr$ 55.000

/

, ( ....

U�,E·I ..", !:)'�'li)O - N9ve lIndo!!>, modelo$, êL sue. ,escolha, to;
de,·e· .1'. I" ",", ''Tl (:'lfj1?1;i�,3. ·CA,�,lILJN ...o...t ril,e.rner1.te (jec.órados.
'">1<'. , h:::-,j.'=:�:::, D'S port�'5: prat(-:.'!leirélS interni3.S no
r: � t' ,;(.': r '

. .J;� ':�:

E��(:--()L. i, l.:'�, :
.. ��: r:.A\� 1-, �'.lC\

_ ..�.. _� ...... ,-, .... ,_I.,.�, .• �"_..,. .. _.�__"'._

�·5· :) (.� IH ê�. n�'\é n t�1�;-
1C ,.: 3.\;';811'1<';;--1(':1>:'

,I

Utjt1"A. f3rQO .. CI"c,(�, 1, -''K',_IO�3,Ç)� [',,0 j ....:!l)S. to.dos
/,J'(�('::��(-0.."".!l),'� C!l�· Fi,:' t ·t� t'll tr1h�r·h,)re:-:.; �2J'�'1 mç.cleica. MAR
Fil""" PeVi:":=·�{"l,,:;i1";':c�.> .'r,':H';:I�;i1hoSê\0 c:c,Hn c5;pelhos ("etan-
gu ('::ltl2: 9">, rE.�(.lC:'f),('jr�·�b.::: ()\t.;'").i:�l srl-'J ()I,{jl.,J.r e.,çios.

.

\

·E�::COt.r';A O,PL:Af"Ç)
, \

__
•

__......._"'__ .. .,, ........_, ..., •• .;. I •• ' �_

desOE;, ��::' .�.: '11:·,O.oc'0
�.:. �,: :5 -pf\g,'--\rn;;�ntf.::lS de CrS

'!i} ra,Çjon 1,�nV.::>s de Cr$' 107.000
1'5 p,�<;aiTl''7ntos de Cr$ 80.000

' •. ,
.. ..t

.)', }

/

OFEr�T,A AGOSTO
I

, ; � i
.

pela SO"fELCA, No qu. �,�

1'l'SPB1;.'} às rodovias : :':11

sido �reoc 1\,p:::�Gao' _ i :lLL,<\ i \'

ver (I. �:;;::sérva\iü e L1 'L"

ria ele ;'(';(8,:3 as V\.1'

ac , SSO l) f3(·Gan.l��llt o
i\. ç;'X)fi,nE�t.c 00

gn,�Ül::t ':.1 P�lO�:- cose

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

,

ESTREne
selecionados deverão' apre-

.

sentar l1m�t série' de condi-

amp,os Novus
, da .agêi......t ao, .Bd�l':...i (\, gem vi:;, :1<). recente v:,; L'"

LJtSe.LLV o •.vnue. 1 LO
do .. T'I:;O· isso a

",,/

L� � ��>d �"

rp�(..:�··;

.01. .ll:� '
....

çõ<,s que possam c�nt;'ibuir

para. que tal bolsistn.� vc' "NAVIOS ESPEHADOS: "Na'l('emar" "Rrns3.ra"
nham, ,1lT' ser, na l'(�alicl··cte, ",.-;, 'lto Anüre" - S3nto Amaro" - .. "GooilaridJ' :_ "De-
verltade;.ros expr·entei' de . -- '''-!,.-:.,;", - !iVenus" � "par!:',naíuá" _, ':Catarina"
:liderança servIndo, llOS -;a'·

'

/- Kocho Ma�'u".
ses ondé vão estudar, de

. verdadeiros emb'l-ixaclores
de ami.?;ade.

.(nte',: do encE(rramento
usou às pa.lavra em nome

dos f)':;! uda:ntes' pre.sgntes O

.iovenl Jv'[aJ'cclo Teive, al\1'

no' do 1.0 aflO elo Ctirso Ci·

éntíf{ci.J. nl,i'ls palavras' pa�·

'samõ,s b. transcrever: "Sr.

p.,�_:_,��.�, ,1 .... 'D�.n:.. '� Clnb"C"
,J � t /_

do Estreit(IT� senhores' 1"0-

tarÍanbs, meus colegas, _.

_
O destino desta nação, que

hoje t:'llh3 um caminho ár,

duo, ·(''leio. do tl'opêços e

(lpreel1"õe�", está nas n�ã:o
,

de' sêt:s filhos SI'S; rota--ü·
) ,

nos, .',-

.� SÍll1, e do atual estuel<ll1'

te bl'c,sEeiro que partirÍí no

futuro o brado, ,:encedor

de Uí11a. nação\ que jubi1'1,n,
te !1;Ci:"tnmj ao universo

SUl1 cultura e sabedor'ia,
Em nós ,estudantes, ()

Bl'8.sil tsm hoje o potencial
suprem;) d>l glória;. dêste

'lJaís, jd ,emolpuradó pe'o
exeniDio patriótico da sua)
genealugla, daqueles que
ollsaram enfrentar 'essa i,m
portante missão: Educar,

Aliás, (' Robtry prevendo
os benf'fíç.ios que traria :;_t

educação perfeita dos jo
,vens cricu o INTERACT.

-:'racf.'se de ,clubes' de...
"ação internacional" desti·
nado.:, ti· t:tJ;raiIi ;noços com

vànta-:lq ele prestar servi

ço e dc� desenvolver a com
preens8CJ �ntre jovens de

todas q? nações, atfavés de

um cOIT'l!l,apheir,ismo mun

di�J capaz de promover a,

miza.dl�' e melhor conheCi-
" mento llos probl<'fmas que a'

fetarn todos os povos,
EntrE eutro� objetivos; o

Il:te�lC" lJi'oc1;lr::-t' d��ellvol
ver na jl'''entude as quall·
dades de lidel'anç'1 e ele in,

tegl'i't;"ie pessoal, a cons

C'lém:h-! C:�8 importâncIa elo

l:u e C',H família, o. respeito
aos direitos alheios, ti dig
nin('a(�ão das ocup8.çõe.s'
ütei�, t1 aceitat:;ão, 'do con

('dto ele ;responsabi1idade
indivicL,lló,i de;Cle as primei
rns cUU.culc1ades da vida es-

, oülar.

Ctl1tes desta ga]ha"@
','pspo;'.sabilidade, ncis .��tu
dantes Hgradecemos :lO Ro·

tary Cl-;_!_he do Estl'eitb esta

,homeltagem que muito nós

ol'gul�la "_

(

�';:l�l' Fstá sessão "Estu-

,dantes Convidados", a Ave

ni<1'l SeÍ:viços à COl11uni'�a
.

�le in1c:cu l";1s suas ativida·

',des do ano -rotário 1965-

1.966.

, 1

::>ão �rld1{.í,)\:O dó Sui

'I

-: ",,;::0 l1�S"c POIi,l, em serviços ,ir
. te nu.\ i��j:' r , -crcantes:

\,)
ca;·g . .t c des .srga,

DA

Gérea dás vinte e duas h()

l':1.s foi snecrrada
nl01'Úv\-�t T,eu.nião.

es�m ll1e'

� .,e, '-, por. S

, t_

. J

da

,
.

,

fi t

29.-8_

J

28.8_

.. nacional -- desca. r :;.C'iEclo t i.'i::;o cÚ Ar-

�cLl..i.lla
"!'-:OH-TI:I.,rAH" - nacional - idem idem
GALETA CORDOVA" - argentino _.- idem id:�1Ti
'EU.NANACORE" � isr.,e e.ise '-, cn reJ'111 :;0 m;.d_(

ra pnra portos de Israel
"SAUZON" frances

Europa
carr.sganuo para portos da

I I

pm;:;FERI:a PARfl. OS -SEUS l-]\fBARQ(JE'3, O POR:
1''''', DE SAO FRANCiSCO DO SUL - t" CQO}'ER!\R
• CM, O i\'mLH�'R P:JRT> N,'\TUR_<\f, :.10 SUL DO BRA�

___o � __ ._.l . . .._--,-_ _....:.-_ . .:_ _._ ---�,-:....._-_:_

ri'
.

\.. imCa OdqniOlog1ca.
DRA IÇARA 1JARIA

,

Cliruca ,e Ptótese
.

- Atende sra�. e. crianças,

NCCETl, ,

sómenL0

t1cra marcada.
\,

Diáriamep' das .13.30" 18
,1 r\rf!f' �() F()n� 2!í�-f,

17.�O .,.' a�
7

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

,

Cürn"n,:ci1fãn
MURlLLO PACHEt�O

:\l(J'I'TA com:mica aos s�us diel.l tes ,\:, allnbú�
'\

"ue l�sLalGü / er� S,Hl CONSULTORIO., 't�

t�lll1(_Ílte i'emodelado, sito á EUA FELIPE'

SCHMÍDT N, 38. cómpleta
I ln pOJ:i:acla' da ,ALEl\l/�l�.Hi\ f� J�0t�nad:a a:,

<J}.L\GNÓSTICO PRECOCE DO lJ\�'LI�B
(iINE.cOLQGICÚ E DA MANIA.

.

HORARIO DE C0N:S1JLTAt):
�rient€ 'a l?m�th das 16,30

"P<l' "" Ll'l;:>�fenl, c.. ,,'o _'':'
•

hora::;.,
) 8 c:.'�L _\" \

ATENCAO
-

I
:;,

Motivo de' ;'l,1udança, vende-se

de oeásião', Tratar ,�com Adbem'3.r

l'Lnimo Coelho, 1 B - Sala, 12.

"

apartamento por preço
B. Toler.tino à �ua, Je-

_._._--------;--_......------:

_ Centrais E�étriças de Santa
Catarina S. A. - CELESC
,I\ssembléia Geral Eldra'ordinária:

,.h'_' ,

\.. CONvdcAqO
Ficam convidados os acionistas da Centrais Elétricas

de Santa Catarina S, A, - CELESC - para se reui,lirem
em Assembléia Geral Extraordinária, que se realiz8.rá ne

-dia 3 de setembro de 1.965, às 10 horas, na sede social, à

lUa F�ei' Caneca, 152, nest!J, Cidade de Flor�anópolis, e

deli,berarem' sôbre -'l. seguinte '.

ORDEMI DO DIA:

1 Aumentq do Capital 'social em decorrénciaf

,r�avaliação do Ativo;
. I

?
, '

, 2 ':_ outros assuntos cie mteresse soclal.

Flo�ianópolis. 25 'ele AgôSto de 1.965;,
(as) ,

,.Julio �-Iorst 'Zadrozl1y - Presiél.e�te
Hermelino Largllra - Diretor Comercial

Wil;'l-ar Dallanhol -, Diretor Finan -éiro

Kárl Riscbbieter - Diretor Técnico

l\lilan Milasch -- Diretor ,de Operações
, '\,

��-:--.�---------------------------------------------

Centrais Elétricas de
,) $ant'a ,Cahn;na

CElfSCS. A,'

Fiéa!11

A.il'lemblfia Gel'al Extraordinária

CONVOCAÇÃO,
convidados QS acionistas d'l. CentTais Elét"kas '

(;e, S:O.nt8. Catarina S,A. -r CE,LEE?C -, para se r.euniren1
em Assembléia Geral Extraordimi,ria que se rea'izará no

d�'1 02 de setembro ele 1. 965, às 10 horas, b.a sede social;
à l'ha lfr�i Ca,neca, 152, nesa Gidade d,e Florianópolis, e, de
liberarem sôbre a seguinte,

ORDE]\'{ no'DIA: •

1 'L_ Awnento elo capital social;
2 - outros assuntos de interésse social.

. Florianópolis, 22 de· Agôsto, da 1965,

( 8;8). •

Julio Horst Zadrozny - P.residente
Hermelill(J,. Lar:::um - Di-etnr r.o�el'�ial

Wilmar Dal�l1nhol - Diretor Financeiro
l{arl Rischbider - Dii'ctor Técnico

Milall Milasch -,- Di'retor de Opérações

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

,_/

. ,

Uiuu casu de l1l<ldeil'a à rua joaquím Margarida, 2::;,
no ceptro.

2514,>;- lIas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lazaro Bartolomeu
( ,

LU\I:iA,'r!:-rl� no Quart,)l 08'

!l"ral :;a eo;ü::a Miliü}.'· de
8al1 ta Catarina, será r,"'ill·
zada a Cl'rimõnia de E:ltr.e

ga de E:;padas e Declare.
çâo de Aspirantes éà� nove

. hs.) Patrono - Govev.ra
dor cels� Ramos

.. �arali\1
ío- - Cct onel Elvldío Pef-
ters .,.... Comandante ca
.P.M...:..._ Homenagens ESpf'
ci�is - Ayrton João Pes

soa, C8l� Ch-éfe do El. M.;
Da.r �o\ Klaes; Secr��"'o�'lO
ç\e Segur;->rJça Pública; Fé:
111\.i11do Pastos Júnior
lVTa j'or Cbe:fe d& Casa Mi·
litar 'elo Governo do' E._;tlf
do l1'rfJ.ncjsc.O A11tôn,') U2

Silva, Cap. Secretário . (�r

CFO .- Homena-g'm PÓ,;;
tuma, 10. Ten. Carlos AI·
ceu Philipo.wsky.

A:::PIRANTES de 1965.

Alaércio José Lopes
Alfredo Henrique
(Orador;:
Alvaro ·Luiz. da Silva.
Antônio Gohveia Medel�';1S
Edio Silt'a Jabol'
Edison Carlos Ortiga
Fanal1::'o Luiz Gaynét
·Jamir J·;)áo Sardá. '

Newton Bruno Sél1Ule'.' <:

Osvaldo Paulo Markl';
As vinte duas e t:',r.ta'

horas 1. ecepcionar9.o cc 111

um Baile de _Gala, no Ea.
Ião No;)rr do Quar.t�l (.l"�

Polícia Militar '(amancã).

SEGUIP.âO 'hoje
Porto Alf.?Te·, o Sr.

pa:·a.
e Sra

, :

\

dem for" c� F.polis. 'Tl(\S
baile .em cada clube' (;,nu
exclusívaments para a�;)('1

�

cíados .. Bc isto acontecer
"

as
I
duas (ireto':ias vão accr

tal' com .aplausos.

O" COMANDANTE do 50

.

Distrito :r'aval - Almr-a-v
te Aureo Dantas -, PJ)

140. BC., ôaudou' o Exér

cito, em nClme d.o De�[dca..
mento de Base Aéreíl de

Fpolis e da Policia MHlt3.i\
de Eanta ,Catarina. I ra

quinta-f(\ira na CerÜnr):lÍél.
Militar Em hcmenllg01�l ae

Dia do Sddado.'
'

(.

ESTDU regressando de
Blumcmw, onde onte.tll. ts.
tive' com a Comis3ão da' n?
Feira ri':) Amostras de S�n
ta Catar.ina, que será lI::::'U

gurada r,o próximo dia �.n
de out'.l.bro. \ .

. Expresso�' Blvm�n?uenSe Uda.
PThIAL DE' FLÓRIANÓPOLIS

Rua' Padre Róma, 50 � Teiefone 2670
.

mANSrORTES RODOVIARIOS DE:
Cargas �ril geraI. EJ,lcomendas·�. Serviço de Reembolso

. entre: -

.

""." ",' �I�.ep��·.:.""':"ftb��Ól>ÔliS :" �,. ���t'r-' Tubar�o.. :':_ 'Cri�'.
'

..: .'. C1'WlR. '"' ÂmIC���y::' CUritibanos ';":'_'Campcs NO\l�s/..,.. .

.?-,,\�.:"p,..��"�..'.." ."'.,3efm _ ,............... \-� Co A_'��
"" .. � 'k>::::.:..�'�� . "'�"'�". nc......�, ..

� 'Ii: .;f,,,:��ó �.• í?i�<i.'�Cerqq�ira _ �São Mfgu�l D'Oeste i.,.:..:
. �P��()' Bí:an'c.� ;"':"��é�co �eltrã9 ..

_, Pa1más - C\e:v�'ân- .

dia -' M,afrllo ,-'.�9�inhas -:- PQrto União::.__ La,�es.-
) .i.

.
"

, ';-... . Joinville·
,.

.

_ -:- 'DQí'�.AO OESTE qATARI:l\lENSÊ
. �. ,;'

-

.';� ·-r-.�.��"· '�
. '.

.
.. '\}

com o
'v\;.'i.S�'.ü.:"{GTON, ::>E'

0·8.' j'v,e A,' MOra, $e�rt'
tário Gp.ral da Organiza
ção dos Estados Amercn
nos '(OBA), cornear ).1 o

programa da Aliança para

CJNfMj�S
CENTRO

CINE SÃO' JOSÉ
-, Fone. 3636

. \'
às '3 €i 8 hs.

Pi' rre Pra sseur

Nadja T:Iler em

O ADVOGADO' DO mAB�)
-

CenS'lra: até 18 anr.3

CINE RITZ
.

.

F 34')'w(l·P.p. �")a
ás 5 e 8 hs.
Re..' St€lge�
Fay Spain eni

AT.. CAPONE
Censm'�: até 18·' an'),'

CTNF, ROXY
ás 4 e 8,hs�
Rcbert Mitchum

F"
-

.� rtinelli
Sall\f

- EM-'

MALDI'l2.A 'A\�ENTtrRA
Tecnicolor.

.

Censura .até 10 a�lOs
f'

BAIRROS é)

CINE GLORlA
'(ESTREITO)

-
. Fnne. 6252,

ás 5 e 8 hs.

R.egt:n'l.�do _Faria
'Rejane: MedEiros
Mat;ricio dó Va]}

em

SELVA TRÁGICA
Censura; até 18' ano') '

..

)

CINE. IMPERIO
(ESTREITO)
- Fone. 6295

J S l�oras
: ;

ErraI Flyn "-

De::L1 Stoclrwell
J.l'I.lIrette Luez

EM-
RJM

Tec�icolOr..
Censura até 5 anos

l.

CINE RAJA_
(SÃO JOSE) ,;

"\ 3 toras
'Pat Poone
A S.ENRA DQ CaHvIl!!

.
CinemaScope

Censtir�, l?té i4 anos • ','

f

., ",

o IOrogrsi'."o cem, o da Grau se o St·. Mora. ,

de '::cci·�dade 'do Pt'p.s:cenv� Depois da Segunda tcs p"LB a Jnt2gra".';Í.J eco

Johnson. .Guerra r"Iundial�' conu- nômeta são exemplos d�

Disse o sr. ,Morá que o· nuoú G Secretário �el'ai atividades que' a . A,�anç.l
.programa dá Alia11çol, que. da OEA -, modíficarun- defende., .,'
há 4 .1l10S, vem ponde 011 �e os conceitos do dcsen, Ao mzxmo tempo, de),�

prática os 1 'eaís de Tn',lY.l ..,�,lyim;;Xlto e chegamr>G:i rou o -sr, Mora que a Ali-

F. Kennr.dy, foi "tgC_';l re- onclusão r.ê que os vuét.os a···ça 'COi s z gu.u :rad1.: a:l
vígorado com os ed('::�0.3 objrtívos que Inspiram 0 da de for" do Cc. t: J l' j e

do Presidente Johns0a (rJe programa da Alían :a··).l· e que 't Eu;opa Ociden, '11

concebeu a Grand s 8.)(;]e· mais scr.am alcançados pe o Jàpãl), Israel e «u.rcs

dade '::JJr.C úm meio !lara, la, atuaçio individual drrs países pu .ram aju -'.a: ati

elímínar a pobreza, a ig· naçõ .. s. vamente a cónqu.star as

norâncía e todos os mates Disse ainda o sr, M:m' metas 0.0 programa dece
da humarJdde.· que "esta necessí "ade

-

de nal

Este E':,)lv'ersário da aES� uma ação mult.lateral, me Mas, f8 final de co ,L.a,:

natura' dfJ 'carta de Punta diante ( sistema: 111te:-l>n!'J a prova çe êxito ria '\L;�l:l

deI Este nos dá a 0,-,.)1': u:- rícano .tcrnou-se part s ln
"

ni 'ad2 dó; cons.derar o pro tegrante do pensamento
gressc 0:. o futuro do pro- ,rlos gover-ios e a:-.::::lol! a'
grama C:1ntinentu'l .-"- Új�- pôr em vpl'àtica os ic1,'ais

.'
1·

�

Almiraa{je Aureo ':::>.'\ntas
Torres (Nice) e seu' Ai��
dante UB,..- Ordens -' C";i?i.
tí'ío TI-'11pnte -� L,on�.rQo

Spinetti. Naqu'ela CHade
vão aguardal;-' a chEgad:l.
do Pres:dente Castelo Br!--.40n
co.

,
'

'DIA c!f7.oito'de seta''Ylbro
teremJs no emoe !JOt'3 co

Agosto, .. IV F'esta de C'c,n.
. fra>telnt.'Zuçao na. SOI!;e ...a

de Cavur:i.nertsi, com odes
file das, daro'tas Raú!!,: cÚ;
lIJ65. Graça, oeleza e ) ele
gâücia na murher cd.La:::i
nerise Cifsfilarao l).a pas·

f5ar€�a aZUl do veteL'i.tD)
13erao escoJhld:as. ,qUtUO
Misses..Promoçao pró ·cam

pa.iha 0?, roupa dó ASÍlt
e (,s VcUnhas a.a Áss.oc.al,;,h)
"Irr.não Joaquim".

E
I poa falar

I e,m Bll1ffi';'-
"nau, 03 J�(lllCái'ios daquela
Cida'de, a,manhi vão C'1rp;
morar '.1 Dia dos Bancál'l<\3
com Utl1 baile na S.D. , ....
Carlos Gemesr'. Na 0.",:1'
túnida�e vão eleger :t Rai
nha dQs 'Bancários de :;,965

O.'CL1TBE l)tJze de AloS
to, am i!1hã, . vai inallgÚ/í-ar,
o Parq1le IIHantil na Seje
B�ilmária :em Coquei .'�'3
Deveria ter acontecido no

.§,ábado p.p: A noit�. )1'1'iqt1 .-.

"uma soirée com a or0 ties· ...
tra ,do Clube.

. .

J.

" '

o Deparf[,menlO de Agricultura dos
·EJ'�I FnandBrá a Compra de le�fe

,

.

.

-

,

em Pó Para o Brasil
WASHINGTON ..:.._ Ó:r. - ,l1,(). v.,alor de .288.000 dóJa

O Dep�il:tam€!nto de Agn, �es,' I
•

cultura ros. Estados U11I'
.

Os cO�!Íratos de vem\.'t
dós anup�lou ii: conc:�sãu ffitos �;·,tre 20 de ag·sto'",.
de um3. 'autorização, àf: fi 30 de I',)vem'bro têm r.�jrei-
côrdo crm o programa de to a finr.nciamento.
Alimentos pa� a Paz Dd- Os (%barq1.!es pcJerão
ra fin'jf)ciar á compr�' Qr:: realiza:,:,-se 'até 21 d(: dr.
uma para "a de leU} �m zembru.
pó. destirrada ao Bl'asq ..

" O uocumenta, em'tid(
de conformidade com as

.

cláusulas da. Lei púhl'.c,>
480, autorlza a c�ll1pra o.e
c'êrea .. ;� 1.000 ton�'a I 'ts

métricas de' leite em pó

Diz a comu:"iicacão 40'
. n'p'artam;,n�o de A�ni�lll"
tura qu� informaçõ�) '�on
cernéntcs 'i! �com'Qra �(ldti
rãb ser (,btidas d1retá�'t'Jj

te na 'F"'1balxarla do Bra·
sil em '.Vashin,iton.

-------------------------_'

_ f ." t

1

LOGO à· noite o Sr.
Sra. l..Jr. J.J. baffe�o, est!'\,

1',,0 reULlluOS para um J-an'
tal' ÍULWJO em sua (;OL�L<)l

ta oi e1 , reSlUenCJ.a.

SEGUIRAO ,; hoje
Pôroo fl.j(g:re, Os sr:;:;: 1),'"

Guühern!c Reüaux, Nr
Muton 1: étt, Dr. Laun Li,
nna.res e' br. Joao J:hpt,is
ta úOS fanLOS-G01�llssa') \.Ia

Federa�.l.O flCl.S ·lna1.h,rla'3

� .tlaHt�t Ca�arill�, !lue
uma .ia x'eueraçao dq J;Üi.l

Grande cio SU.l, serào r"ce

blClL.S, ;;1)10 P.l es_dente Cn,s

telO I?r'1XiCo. Assunto,' BR
59.

OOlVU:NTA-SE que 11C

{próximo carnaval os Cm·

bes Lira c Doze, �ó proro{o.,
ver50 um baile'; cacj.a, (l0�

que não, são .sócios e res.'-

;r O
J:
CLUBE da Col�n�, pr�

gramou' para o dia se!'} ptÓ
) ximo '3oirée da Indlpen
dência.

.

�

>
•

�'�I f
•.

'!'-

'" .' ,"'-NABOR SCHUCHTIN6
.

Benefic$mente de' Madeire, " 'Esquádría' e Artei&.tú�
de 'Cerâmica ..._ Esquadrias sob m�dida - L�mbrÍs Mod�r·
nos par� fiuos acaban.entos - Aiizares dqs' máis vaT1a
elos tipos. _ I, "

.

Rua Cel Pedro' Demoro, 1921 - TelefoQe 2'.z,.97 Es
treito F!9rian6poli� Santa Catarina

EM !.aguna Estâ
�

sendo
construído um dos, ll"ais
bonitos e �í:J!ifortáyeis d
nemas de' Estado de San

.,' ta ·Cata,ina. ) A "llhc.c::q:,
,

está Iíécessitando
_
urger.te·

mente também' de um, ..

'Gf\ROTAS RADAR.':e
,,_ Santa (!a.tarlna - W(lxi,..

mo di� 18, Estarão dEisfi
'lanelo na passarela do Cl� I

be Doze âe"Agosto. Po'o'n)

. ção trª-dicÍonal desta' Co

lun�, que marcará' <l, IV

Festa· de confraternii:,\çüJ
Da Soci':!dade Gatarinense

'..

PASSAR.Il::LA Vii�'j2S

ciclS.dôs Cf- Santa Ca�cl.r:n4

atingidas pelas encheme,,'

'. estão f'JfrEndo muito -- x

- A ,campa.,"'ha políticl !,iO
deria' <;8

\

trapsferir par:?, �'
.

campan h..'l. dos Ilage '.!I,�1c s

que €'s�ao ,sofren�'o - x -

AstrOl'altras americano" '10

�e poderão' bater recutt!

�l1undial no e�paqo -I x
-

Comentaram que passoll
um "disco voador", (pela
�'Ilhaea'9'r na madrllg.1.da
.de ,sábano - x - ( F ..t "'-t'..rt

do em '0'800 voac1pl",
'I

tem'
muita olhando para cinw

à noite na espôran,a .

de

'ver um ,clêles - x - O ce·

.1

cura �Ol' Garbel!otti, lan-

çou a moda dos blusões'
"ieopardos frances _ !� -

.

�

.Faland:) em moda, estt ce

sa,parec2ndo os cabf'l,'s
. :. 'compridos dos {overs. Já ê

tempo. Chega de eml(.a�ão

/' .l

I.

_'x

'r

. -(

.'.

\
:_...

,--J

\

, ,

/

!' . ,

_\
/

I
.

. �.

da Al.a_.ça.
rr

ç� estará nas '1'3.. la-.· -

huma .as q:U-a .se 'h�t).llàr.).
tido, disse" o SJ:!. MOB, R-'

crescentando:
"Uma economia doder-

na exíge técnico, ci3ntif

tas, prcress. r s, Iídere.i no

campo dcm·r:ú.l 3 ·'.3):m

Os

Cés:n-.'·JI1.�lnê,,:to .. �

"O t raralhn rea.tza.l i 11.0

adestramcn to e na e 11:::<:

ção d..s trabalhador _ 8 .·é
um raor decisivo �:1 ave-

'liação' <1s, Intluên aia que ?

iU:a";çz:, ttve sõbre a

rnanidade ... '

hu

o Pova -e os. �3rtidos·· '

- /

Se existisse um Povo sem prõ)J�Qwas, re Lz .d .. s, cem

'Outr'O eSI'ôrço e caballnenüe, tô;,tas il,S s ....as _Spi açJ s, tI,)-.
das as SUM necessidaaes vitais, êsse, por cer"o, seria um

povo sem necessid;de de ag. emiattÕeS políticas, porque !!i
está O' ·grancte obj"eLivo dos p"rt.düs e dus go.re.ho�: sol,er

os prol:Í!�ll'PaS cOletivos, pruver· o R,rn,Co.llum, reaL.i:ar a
'

"Justiça Social, lev�r, enfrm, o povo' àqu.ela un.ào at}la .te,
vigorosa: conStrutiva, dos. seus grandes momen.tJs his.ó·

ricos.
As várias agremiaç(jes politicas distingu.:m-sa, umas

J ,

das outras, justamente pela ·forma COl1l que Jl_.a um3 tie_. s

defende 9 preconiza a solução de to1os êsses probl::m:::s
de comunidade

__
e· _pela,'maneJra com que �e cond.uz na !;;e

rêricia çla COlS'l, pública.
,Nas democracIas, é o Povo: é o sleíLr:d�, que e��olhe �

os bons e .os maus, govêrnos. No Brasil, o e:eitorado ai:1tla

cpnsiste numa parte mínima do. POVJ: 1.0)" pela en�rme

percentagem' de 'analfabetos,' excluiciDs da vida 1>ú.J_.ca;
2.0), _"'po'rque

. milhões �e brasileiros pers:stem num con·

denável desinterêsse' pel.a política e, portanto, pe:o
-

de.3ti·

no comum. Entretanto, de qua.qüer .i:'o.ma, a Lei assegu·

ra ao eleitor que a sua esco"ha seja li\Te. E por .que? Pa�

ra que o seu voto seJá ° fruto, de uma vontade responsá-
vel, consciente. do ato eleitoral. em tôda a sua grarldeza
sem' qualc(1.J.er consf<lingimento, m:m de amigos, nem _ de .r

parentes, ,nem dos chefes nem dcs miUares nem' dos pa·

rócos. A Lei fez mais: tornou se:;reto êsse v":'to, pal'a que

os 'timoratos, os fracos, Os amE.a�ãdcs, no r3 e SJ da ca�
biné indevassável,' a sós com a SU'i ('omi::ijnci�,' possam
çonsumar a livre escolha.

. ,

Se, pertanto, h!i. êrro, .-:- o �óvo, e o �l:ÍIlieo: 'res.:onsá· .

vél ':-:.e nãO' deve, $ não 't�Ih 'Õ" dÜ'e.ttO
\

.de 5l:,:{!lpr-��I-"S(f-
ve��u vot�:�ez, apena�� ..,·'

-,' "

'fII!'''''tl'�'.�;.;.

CriflCUp,t'.... paz soc!al :. 'um fuourÇJ ?;��gl'l!L •

munidát;le.. Não ,soube; usar ó direito' �m'aiSc e'ss:üó'íü
sua cidádania, Q direito qlle�p f� '.s;�r.ané',...-t:sc :Ü:ieI).do, ) .

podero'sp é livre, o' seu 'm944'ltárior' o seu, 'repies�·:Úi.n·e-
o seu etnbáixador, o seu gerente, .aquêle,·que: v..ai tTatar
'j •• '.1' " !

do interêSse de sua comunidade, que. é ,0 S"e�1 :'pró.,rià in�,.·'
teresse. ,

.).'" 7 ,'" ...• ;;'.,
.

Dessá form.a, ningu�ni' mais n�ngl.l�m mesrilO'i pocÍ:r4 .''''

exercer .a ativ,idade' p.olític'l" sob �' in -ênú.í!; a é�'êã� de

que,est::.i �iliado a êsse ou àque:.e p�"('�idõ, apem.s poi tra- .

dição, .ou por inf,luência da t:::míllâ çl,l de amtg s..Nãe es�

tará, no �so,' traindo sbment� os pri!lcipios democráti"

cos. Deus· n.os concede� o lj.vre arbnrlO, pant rOD' e el'�
�os e distinguirmos o bem e o' mal. Se consdente:n:nte,
deliberadamente, persevet2mos· no êno, para 5'er"'1OS ao)

gl1adáveis a ,parentes, a chefes ou 'l, amigos, ou pa-a con·

servarmos ou obtermos empre",'os e van+a�ens pe's�ris,
':"_ estarez'TIüs, então, traindo tôda a "�;1munidf.de e os prÓ-

\ -
- .

prios' desígnios de' Deus. Os noss"s dmjg�s, os nosso; )'."a-

rentes;' os ,nossps líderes políticos' ('11 ,espi"it -l1i<;, e"TI cer�

'tas ciseunstâncias, pod�m d-IeriVr·r."·s:· e,n·n"h· ·<!t"O" a

'que tál'(ez seria·mos
..
·con4.uzidos pelE; inexpe--iência. Nun·

ca, nunoa mesmo, deverão influ'rn�s 'pnra q"� trilh"l'ir.os

o caminho erri:td6, pois grave: lesiVú e crirr..iUJEa �e ia a

sua -ação:""" (

Ã.ssim� :pois, duas grandes' virt{làes devem acehtu'lr
a nossa 'vida política: a sabedo"ia .3 '" ,.libJr-:a-'e. A s::.tbe

.doria - e· os mais simples são semnre' os ma's s<'ib'os -

nos l'ropocional'á a consciência plel:a e.o 'lcêrto d8 esc
colha. A liberdade é a arma pocte!'osà, clJm que' nb's 'tl"lfen-

" .,;. - �

demos' das ameaças e d<!s oprpsS00s: E: a' f'a'-edJ;ia,
.
.51'1'é-

sistívelmente, nos induzirá ao uso 'la J.:oe_l'dade.
.. '

Assembléia Geral Extraor-:J.ináriá
.

. '\ .:

, ."

EDITAL DE CON,VOCAÇAO :

c De acô;do com o art.' 40 dos EstatuLos M Câ·.,.,ara

Júnior .... de Florianópolis, ficam conv'Jcados, por intermé

dio' dêste, todos ·os Associados � En�irtade para a As em·

bIeia Geral Extràórdinária, que se 'ren1i�irá no dia 6 de

setembro, às 20' horas, 'I}áCasa Sant�. Catàrina, com á se

guiQte Ordem do Dia:

1.0 - Reforma dos Est'l.tutos;
.

2.0 -;- Instituíção da (Fundação GámaTlI,' J:ún�or" e

3,0 - Assuntos Oerais )'.
(

. Florianópolis, 25 de �gôsto de 1965.
,\ -{ "

t

.
Deodoro Lopes Viei'r;t,· - SecretIJ)'IO

George Richard 'Boabaid Daux Pr'esidente
f 1

31.-8

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

I
,(

CIRURGIãO DENTISTA
IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Oelltisteria Operatória ipelo sisten.ta de ,alta rotação
(Tratamento ludolo.r)

. l'kOTESE ·-FlX.A'·,E :MovEI.' • ,'o

, EXCLhsIVÃMENn COM HORA_ 'MARCÃD�,.
Ee!�ficio Julleta conjunto de sãlas 203"

_,,�"""'-!',.,.

.

Rua Jeronimo \0ge1110, 325
'

OB5· l3 às 19 l'lorail

, i.......,

.. ';,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lh,jbiJ:zar os espírttos anti
cornu-ustns e ·,'loto. .nesm

tenpo c.onduzllos l·)j,La
mente ao comunismo.

I
mo catedrático da PUGSF,

.

mo líder católico de t)l.'vJe
sua ação corno Presíôr-nt' ção nac'onal. Sob vibra.l:;,(!
da Junta Arquídíocesans aplausos, o Dr. Anton.» R0·
da Ação Católica .de Sãr drígues Ferreíra transm.u

Paulo, E. sua atãvída â-e co' a palavra ao conferencista

..ri'
------------�--------�----�--�- ------

deu lhe' (os dados bíográ-:"
ficas, dr:,SdE' a sua [uventu
.ue, em (!ue roí 'cl.eplltc1,jl(

. federal rf..la' Liga F:leí�,_lfó.1

Católica, sua atuação C'r

,...

do comunismo. Elogio 1 l1a'j
tícularmente a a+uaçao <a
mulher mineira nesca (..

mergeneia.

uma técnica de perT!cJ,:38.3
que atue de maneira S;l1:'.
consciente

Prolongadas e cal,orosa
palmas e-.roaram as 4l.t
mas palavras do Prof . ..?
n10 Corr ía de Oliv�ir�..

S. 't o �ri�i,. (1·

q') cc
"\ �- '" 1a ot

l"l'ÜS de
" 'rJf. Plínio

munism.» c

lu.a ",
mil l)"T t

Cerr-a
dente ,'

nal da '.�

de J

D'jl:J'q (

nu n�
co' ,1'

QU o "r""

C(--�·1·-

Para isto simulam que
rer uma colaboração com

O Prof. Plinio Corr�.:t ,�(' o Ocidente, que desmnbil!
Oliveira iniciou sua coute zá os e spírítcs antío imu
rencia mostrando a impor- nístas, é ao mesmo t,eQ'po
tancia ::�) uma tomada

.

d= .os vá conduzindo i�:lW

posição do Brasil no pro- mente ao comunismo. E' f
bltma da cooperação co.n : baldeação ídeoíógtca ínad-

SAUDAÇAO
Cemunisíes Queriam Dominar

Singapura.
SINGAPURA 26 (OE) - O. GQVt�rn

de Singapura anunciou que foj desHal'atad
um complôt, tendenie a instalar através d:
revolução armada, um regime comunista.'

,O Govêrno denuncia também que
complôt compunha assistência militar d
Indonésia- que desde o ano passado, comn
nistas especialmente treinados, (

estiver
ccntrabandeando material subversivos

:m�s, e explosivos.

s: ..
'

J �\ft1"f�;n·

+"ra�J.:.!..)irrl
1".1. :'il/) f',

�rle, de-

Saudou o orador o

sidente do Diretóríô
"cíonaí da TF.2 em

Sec
II/Una

G ras, Dr. Antônio n'�l1ri.

;'UE8 Ferreira. Após encvr:

cer o alcance da obra in
telect ual do Prof. Pl:ni)
C�rrêa de Cliveira co.rr

." ';,r eh város livres Le

repercussão Intrrr.ací mal.

o comunismo. O destino rio
mundo De dia de amanhã

� está na América Lati us., e

portanto. está em larga
medida no Brasil, cujo pa
pel no ccntínente sul-ame
ricano ' rie Indísoutível real

\

ce.

vertida.

EXEMPLOr-.- l' :.1 '\l_�-a

dverttda" . O orador exemplt ';cn
tsta nova tática com a pa
'iavra privilégio. OS COl1J'.1·

nistas exploram de.nagó
gícamente a legitima in

dignação contra os pr�\1
légíos injustos. As vitíma.:

.lesta demagogia, repetmct:
"slogans comunistas, aca

c-.

bam por atacar a pror-r:o

dade privada como se ef:it�
fOSSE UÚ1 prívilégío injLh,to
e por :im chegain �, '),3 to,

nar CO'lllu'listas, sem p'er
ceber que foram hàbil 11e1'.

te manobrados neste senti

do. ES�:1 técnIca \s'" des

tl'oi den'.lTIciando-a,. sendo

est� o cLjetivo dessa 1:9"1-

ferencia.
O Prof, Plinio Co,:·':·33, (:e

Oliveira encerrou sua COD

-.- --------------

"

prejuízo do' emp:êgo
.

1(1
,

'''''- r.em

DA PROTEÇii,O A lV.W..TER·

�, NIDADE
TATICA DA BALpEAÇAO

t, lDEOLóGICA
, INADVERTIDA,

do salário. Assí;n, deter-
i-0a J frt!!l.O 3D da' C 1o.T

'o pagamento 'dos salárlos

integJ:ús durante o oerío
do de atastamer to; C9,:�,I-

lados :if!' acôr "d ''!om 1. in!'
da dos seis, (6) últxucs
meses de trabalr.o.

À reg ,'J. do Cf' rmlo, P lD

. gico, se recerrçri quaqrlo
se tratar, de em'2reg3..::l'o ta

(Celabcraçâo do Sr. Hr lin
dos Santos, ex-delegado :;D

Trabalho)

/

Emprêsa Editora' 'f'0 ESTADO" Uda.
Rua Conselheiro Mafra lfiO -- TeJ. 3022 - Caixa

139 - Endereço Te1p,!ráfico "ESTApO"
DIRETOR-GERENTE

Domingos'Fernandes de Aquino
REDATUR:CHEFE

Antônio 'F'E'mandn dn Am?rnl e Silva

:QEPARTAMENTO DE EDITORIAL
Pedro Paulo Machado - Osvaldo Melo

.Tói'ío Vaz ,.Sepetiba -. Sergio Costa Ramos

PUBLICIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Divino Mariot

COLABORADORES

O orador asseverour'e T':b l.r�.o, "ppstatam(;r> I'

"". I· t ..

«r t"S'?,,'l1]0 e II 'lat;-;;f&cã)
gr:3.] pr lo slg"J'ficltiv.J
a[�"t"dmê'nto.

Isto rorCjv�, O hU�l.a 11_i'
tã,.'o m0clico -petFoista 'h:J.'
m ..

"

($ �(r os ?a(,i::ado
.

ew

T'ba;'ã.8, .tsn3 ·...;atal :lf

qUI
a coextstencía com J eo··,

munísmo não ,.

pasa t de
uma manobr;:t. ,os conmnis

tas, apesi.!l' de ,ter�m domi
nado lJE:l� força e ,pela
fraude llma grap.de part�
no I?'lo:}'), fraGa�sara� nc'

tentamf'nto de .pers1Ja'Ji:: a

humanlc.ade da dor,t"i:n
comunista. Nos· países bu;:

gueiSes, . ni'io c.ons:glll�a'J1

ganhar Ema só eleic;ãi1
Nos, palses em que a!.canç::t
ram o peder pela v.i.f'llên

cia, só. s::! mantém a custf
de I um regime de t�:T())'

Assim, impõe-se para ,,�es
unia !!1'�dança d'e t i..Uca

caso !'lão queiram rcnun·

. ciar ao dominio elo n:1'ür,

do.
A táW.q:l. �té 'aqlii aduta

da tem sido de doukx�a

ção comunista exp�',clt:)
Se êles Cllerem R.hrir ::..�

portas que p�tra êle3 con

tinuam fechadas, os crmlll'

nistas prE.cisam recorre.�

A'lr""-"1'�
r.r�� 1'1

..

,-..
- .;:,-. ..

���.,.[
8."11

Emb::J"J.:2 mulher, ce·
sempenbaucio :idêetieâ�1

fU''',('i)es, tEnha as m8SFla:;

regalias de homem .1J di
re·to do trabalho, a ela fo·
'ram rE..g�:rv.adas outra's e , ... _

ce,!'\sr. es. \ ple-....amente ju:;t'fi
canis. S11a situação 3(),':a!
e na famiEa é bastante d�
fere:rte da do homem. ti"
sua tarefa Pl'OfisS.;,1)'181
vê'11 sorna:::--se as mú.a"1.,:as
tarefas c'e, mãe, espil3a. e

dO-1a J;:, casa; o que 'l. ,:i)ri

ga a l:ma maior fadiga
nervosa.

Entre c.:ttas, norm.':l.�. q

tendendo eleva "os Íllteres

DM'M�

el' � '2
do .�:- .. �

\�;4 �10
--,; '( r��!
'1� 'xa

rele;ro � forem varil.vei�
as ta.xf'.s; ..sem c 'lsid, ",l"f o
mesm'J da' pndutiv!c1a'c1e
porque, nos têtr�os do ar

tigb 78 da Cc 'J.solidaçã0
ao eml11'cJgado ta :-efeir J se

rá ga�:p'";'ti"a uml1 l"'ID.'l

neraçfio õiária nunca in

ferior 1. do s�ár'o-mi'\Ím('
S" se I'ntend.er ('ue tal 1'e

.
gra, de cálculo tem a;);;ca

ção em todos 0,8 caso:>, a

expressão slllql'ies 'integ'l'ais
perde ) �entido.

, �rt.1

dp. Adi':a, Ca 'r,a's B'J,Ja:d
.... ,1". �l;a Si-1To)Jc'dad,:
rl:si'TI in c(}".s�gl1iu gr&:l
ge�r a e'}t.íma e a a..1,mira
çii o por {'arte da 'TIa '.oh:>
r'r ['7').

z: lma época em qUé [jh
se:"'amos estupefado,
rl?rlf�O número ie fn:sv
valores r:ue surgem na âf.'
sir].. de .mais l"ma vez l�.Idi
1- •

,

,11':>1' o povo 'v�s . e12.('ies
qrf" se 2proxi'11a�· ii cs.>'

(l' ":ih.Ira do dr. S:,eli')
pnaba:à ao cargo de Pre '

f.c'to de Tubrl'ão vem - de,

'.
V!:,"'1 o

ba'l'e.e. 1

prn

ÜVT"
!>Tc � 1 -.),

zar'la.'

,1cS�?
l.o;,:r;.li

'0

defermcia com palavras
! ent.usias:!lo para com a a

tuação de. Minas Gera:" no.

derrubada de um 60Vt:�110
que visava precisamente,
pretexto de colabot'açio
atir1ar o Brasil nas hl1Cf-:;,

rr' ..

fo'" r

da -

r'"

cir'':· 1"

ca'(" r'1"�
n.i+1'"
c''' 3

ju-'-"p :"1 \

.,�
c sc .1 ,

Prof. Barreiros Filho, Prof. Os.valdo Rodrigues

JQ!ge Cherem, Prof, Alcides Abreu, Walter Lange, Dr.
tlaldo Santiago, Doralécio So::.res, Dr. Francisco Escoba
Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Br

to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá;
Jabes Ga�cia, Nf!lson. Bl,'ascher, Jaime Mendes, Cyzama
José Robetto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo·
ra, Manuel Martins, José Simeào de Souza, Seba.stião Ne

ves, Johnny, Luiz Eugênia Livramento,- José GuilhÉmne
de Souza, Sra. Helena Cammha Borba, Valéria. "A. Se�
xas Netto, Wi!son Liborio Medeiros, �Luiz Henrique Tan
credo.

.... j: fOl'l,m

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

sef ,sociaIs ai lei a.8s·'��;'Um E m':).\,'S, a jurisprur'!êli
proteç§1) eS:l)ecial i.t mater- ch' trab:>Jhi�ta é uniforme
nil1a1e. no senti.dc de' q'Ie o ('

fat�

AssÍiil, proíbe, termirtan de se f!:contrar a empr('i!:l
(·emente. a lei bra311ej,nl. da gestante em 1ôZO dt- au

que COD3tS em reguIa'Iõ.e',1::.-.. xílio r'i.oé)nça, nãJ deS'lbri
tos de' q'[;.alquer natU:1.'fZa ga o (:'mpregador, do 'pag-a
cO'ltrat:Js coletivos ou ;ndi- menta do auxílio mat,ér!1!
viduais de trabalh'J, reSll'�-' dade.

ções ao direito da ffi'11,h2l: Em C8S0 de a'bôrto não
ao seu emprêgo, por moti- crimino�o, compra.7'ldo po"
vo de casamEnto' ()'l de atesta,:lo méd,ico oficial. 'i

gravide?'. 'mulher terá um reJ:);ms9
O art,:'5o 392 da Consol:· remunerado de duas (2)

dação d�s Leis"'o T"ah3- semanal', segunc'o p::e�·.e!.
lho, qUê tem raíZeS n') p:'e- tua o ad..igo 395 da C:n-;s'·-

eei:o c:,nstitucio"al C0"tLi- lida -ãa.
do no r.rtigo 164· da L·"i Para amamentar o pró-
Magl"a, segundo o qual "é p1'io filho, até que êste
obr;gatória, em toda o tpl'- complete �eis (ô) meses

'ritório 'J\1icional, à ::tsst"têr' de idade, a mulher ter:í.
cia à. 'inaternidade, J. :)1- direito, Ç(urante a jo':nad,ti
fârcia f' à adolescêr.cla ,,' de trabJ,1b.o' à dois "es

p"clbe ') trabalho d:l ,mp· carsos �.::peClalS, de me:a
lher ·gr�:.Tida no períod.J 0E' hora ,::a:1'1 um, se:n pr!j:,:if.'
seis (6) �('maTlas a-"t?s zo do 'sa1iÍ'io.
seis (6) s'ma'las dep_ois ·.ir Medi'lrte atest?do mt-

parto: !Joãendo ser' an· dir.o :"'11'0 com;:>ro"e s,�· o

me"tad"s -'e ma's c\u:. trabalho prejudic''ll 1, ges-
. (2) s",m?t"s,s cada um,

.

e li ta"ão. à mulper �rávL:h ê
casos ex('epcionais. facultado' romper qua1aue'
A leg.:s!ac;ão· do fra:J,11!\O espécie de contrato d! tra·

ass"g'_1.Ç'l, ainda" il,' ges f\r.. h:'llho. inde:pe"c'hmte .�e I
t,f o (l\1'r,'+o a nesca" 30 ;'lY\' qual6j,uer indêni,�ação
'tes e �t'pois do parto, S("Y oré· aviso.

I
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lç C"')'�a�J'
., .... '\ 'a.bo. ATENCÃOpt c

lic"'" "la'( Sua firma preCisa de

Técnico em c0ntabilidade?
Está resolvido,
Procure-o p/fone 3790

n{··.· .... r"

C1s
trr

r1.c"sl-ra:-, fel!zmeute, que
"r 'm t"do E:s"á perdido',

,:ai; ele cabeça erguic.la qJE'
fe1ic:tarucs o eleit"r'ld,�

1)0
':'l ,..; 111

'''1''l o
r.l

_l",J YJ(.
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REPRESENTANTES I

Representagões A, S. Lara Ltda, Rio (GB) _ Rua Sena

dor Dantas, 40 - 50. andar _' São Paulo - Rna Vitó·

ria. 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - R1.1a
dos CarUós, 558 -. 20. atidar -..- Pôrto Alegre - PRO.
PAL - Rua CeI. Viç_ente, 456 - 20. andar.

Anuncias mediante contrato de ac6rdo com a

rigor.
ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00 - VENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇÃO 'NAO SE RÉSPOSABILIZA
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA·

DOS.

dcs, C1.

ti.-� ';0
cm'11') "

rios 0r;� .�

rO��'l.

Ç!ue "i/:ll•

tubúOllcn.se por pOJSUlr
c�Y)')o C:lrdiclato a, suhsr.i

tuição ('_O ,velho amigQ. D:I
r,e:y Chaves Cabral, -à flP;U
ra dbâmjca do dr. Stel!(
Csscais 'Eoab�üd. " 'Cpm urgcnda um terreno medindo J 2

x 23 no loteamento Stod:eck. '

Preço Cr$ 900.000 - facilita-se paga
mento. Tratar com José Pires 110 Tesouro de

Estado.
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�O'-fS 0<; ("as', posslli nr.
.

�o�ro :'i e func·o"?r1()S !t,E

t'en"c·c�:� de 'ossos a.·,lJ.1.:
\

.

sos prja IT'al1f;ra
\.
c',:rrl'�a

--�(,l11 r; 8Xf'rcem 'Suas a l.Jvl

.

"'a 'os.
Dpsé'ia.-� 'o r::om �nte,!:

·11.f!�·! "q r�:8�tar uma Sl1j1g�.
'8 J'>n''1.p''sg'err ao ,"BaIT'e
rir "1'5'7, 2C'Uj r'a Prah, 1-;')·

rIa mais
.

acertaçlo dQ !lue
dest� car:DOS '013 n(}m�s 1;('
sers co-mponeI1t�s: Ant3!1!.'')
M2 rnos �,;'eras, gc�en '-,� E'

verc'aclelro ca,rilheiro '1ue
observa semp,:,e o ·(!U!'1.:1r�-

, me" ro 'dl.� suas ' instr1.1�crei
por pR1:"�e dos demais !U�l
cio"'""'ár�os. cu::', são: EliD,n�1

CauJ.pos Nelson Roé?ckc
Mário Berontini e 0<';11'8.1
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CONDOMINIOSINCORPORAÇAO AVALIAÇÕES ,-

LOTEAMENTOS ADNlINISTRAÇAO
.

APARTAMENTOS EM CAMBORIÚ
Prontos p!J.l'a morar np.ste próximo verão - apenas poucos

demais informações eril nosso escritó�o.
.

I:MóVEISprfC":J '_
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rU:?�1 rt'�

VENDA D;E

Plantas epara vender
ta'''l-
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blica iu.::"

.

?�·?O ;1Ú"
],;' r 'as.

facilitado
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RESIDENCIAS
.'

434 _ Vila
.

, - - t Na Rua Olegário da Silva Ramos N.o
Casa no p�ntr9 - Rua Alves de 'BrIto, n.o 73 G�s��ao . �

_

_
. . '.'

Senhorial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependenclas. Sao Joao - Capoelras .

. t.... c"al ou re-
R C' lheiro Mafra 132 - pon o comer 1

Casa no Agronômica: Rua São Vjcente d� Paula. n_o 31 ,ua ,onse. .
_ càsa de 3 salas - 3

_ Cas<.J. de Alvenaria de 5 x 13 mts, te�r"!no medmdo 11 sldenclal - mUlto valorlZado .

x 33 de fundos, Preço, de ocasião: Cr$ 3.000.000., ou em' quartos casinha e banheiro.
. Grande.

, Rua Almirante Carneiro - Balrro Pedra
.condições a combinar. t s

Rua En�enheiro 'Max de Souza 740 __, Coqueiros _ Pe. Casa, de conl:\trução esmeraçla com 2 pavlmen <?
Te'rreo: Varanda - amplo Living - Sala �e Jantar

quena casa de Alvenaria construída' em terreno triangu· t 3
lar com 20 metros de frente para a rua' principal Bar com <.J.dega - e cozinha 2.0 pavimen o: �uar. !

tos gràndes - banheiro com�()leto - Terraço e. "a�nda
Preço especial de Cr$ 2.250.000. ' S t' e

fora de ,casa .con�tniçãO CO!?_ tanque
_

- aru ano

quart0 de empregada. - Area constrUlda de 150 m2.

Casa de material nova - A Rua Joaquim Costa 23
,

A "'c
• Com 72 m2 _, e· habité-se de 2 meses .

gronoml a - '. _

Preço de ocasião: 10.000.000, ou em condlçoes a combi-

CA"'�� no

TTI)

DR. ç:<:r 1"

"

q, r'3.. "Ci

p'��a -/") -� 12. a

t'; ",o. 9.

daàe Az-

repe! 'UP,- �

cal'r'Hd" 17, ("

Bo:>,bai::'l 'r _. ('

feito :'1D. 'l r'

�.----------------

,'r.
S01-.za.
Na nc��ôa do p)'eza�1.1

ami,?o sr AntônIo M',.!'co

Vel'as, feJicitanos o /B'1.::r�
rin d"s". que vem. 3 compa
nha>ldo C'f. ma'1::i!"a �oDl.bg
na o p:.:ogl'esso vert-igir1(,!,:o
de nosse muricipio.

,::- .. '8-PSD-peJa ALe,
PRP.
As"irn �"".,

-

de 1'('gr2 �

.

'con1 t',�t r n

e em It I

Rua Antônio Carlos Ferreira 40 Logo depois do Pa

lácio da Agronômic<.J. - Bairro com casa de comercio

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

mos preGo para àS 3 ou para cada em separarto a partir
de 1.50á.000. •

-
.

r '13 . ç'l')rqu"
.Í'D (' a S:l.

. -'�l"�·�e-"'�\.Ll
tc:�n3 as

nar· -

J
'

Rua do IANO/Barreiros - Município de Sao ase

,Casa d.e madeira - bem conservada - de apenas 2

anos _ Terreno todo cercador - por apenas Cr$

2.500.000, ou em condições à combinar_
.

_

'

I

Rua IANO n.o 49 Casa de 8&9 mts - Forrada - to

da, pin..tad3, com' água e luz, com 4 quartos - 2 salas -

cOP<.J. __ casinha - banheiro - Terreno todo murad.o -

Além de água encanada tem uma excelente água de po-

.

ço. _ Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$ .. ,.

4.000.0.00.

_.� .._�-.,._ , ....__..._'---

Box _,. No Superl'lIercado (Ródoviária) um box
"

de
3x4 mts. \

Rua Santo� Sarajva 51> - Estreito - Local muito va

Iorizável
-

- Casa de alvenaria - �onstrucão esmera

da - com 2 sala.s . - 3 quartos - casinha - banhEiro
completo - quarto de empregada - 'garage ao lado
- Pagamento: parte a vista.
Casa recém construida - ainda em fase de acabamen

TERRENOS
Lotes na Ressacada .,- Loteamepto Santos 'Dumont çÔes. f

Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Are'l de cada 360 m2 ,_ Avenida Santa Catarina - Lote n.o 127 -:- Estreito
-

Preco à vista Cr<l' 300.000' a prazo a c b' C <I' Lote de 10 metros de frente' com 35 metros de fundos.
!I' om lnar r.;o .. - . -

d T
450,QOO. Rua Casimiro de Abteu - Estreito - esquiIla � o-

Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu bi'ls Barreto - lote bem plano, fácil de constrUlr.

- Lotes n:os 40 - 42 '7' e 44 -medindo 10x27 cada Bairro Sanio Antônio - Barreiros - lote de 360 m2.

lote. por apenas Cr$ 600.000. .

Morro do Geraldo - Terreno de 20x18 mts. _ Preço 'Rua Profe�sora Antonieta de Barros - Lotes de 207 m2

de ocasião e a combinar. _ Bairro Nossa Senhora de lt'átim<.J..

Lotes entre Coqueiros e Estreito - perto da Sub-Es. Rua São Cristóvão - Coque'rm; - terreno de 20xlO,50

tação Elétrica - Vários lotes a partir de Cr$ 500.000 metros _. bem junto á' radio da VARf
- Preço de

- Com financiamento em até 40 meses. ocasião,
No Centro - Rua Alte. Lamego 252.- Vastissfrno 10. Terrenós - Em Barreiros - 2.10tes de terrenos,

te com 43 mts. de frente e área de 1.l40 m2 _ Equí. ,mecÚndo cada 10x34,mts. - cercados com sarrafos

valente a 3 lotes. Area total 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200.000.
.

Rua Antonieta de Barros _ 2 6timos Terrenos com B�irro Bom Abrigo - 2 otimos lótes bem junto � prata,
magnífic.'l vista panorâmica' - Lotes n.s 24 e 25 _ com _ Na Rua Teófilo de Almeida - Vende-se os dOl�, ou

12 dtl frente e 25 de fum�os cada. A vista ou em condi- somente um. Preço a combinar.

����������������������_���I
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(ríticas ido dr. Saul Oliveira:
\ '. . -)'

. levam á,rbitros à remúnda
'I:. \ f

\

\

futebor C:1 Cr.pi- nos. descontentes, lancam-, lo CO'}1 dignidade � alí.i- m,;, :10 Departaml:'nto 'I"

tal vivé)ndo horas' de in· se contra '6 Depa::fa'11er, t� il,ez.· Arhitl'V, visado as.sim r_lar

anquilidctde, com o impas de Arbitros' da Féde�f;.c;á�l :;;'e�'itl-nos' .sens· ,',::",'[l"n'ê OP0�·'·;1r.:�jade a Vossa Ex,

sur'�ido 'entre o rh�pal- Catarin8:J.sc· de Futeb;';' tão g·i."l."c ofensa di�'ig;j3, cp;'\1.r: a para )Tlelhcr S(�i'l Não :;� conh6Ge aiml:t ;) tendendo qúe seja um a-

tamento de Arbit.res' ,e o Dura,ne longas hOl'Js, a .1)11 é rhitr� dê::;t� DelY. r- cior:,,"l' n' quest'âo. nome 'Ll apltador que di, pit-ador à e S5,o Paulo ,lU

'dr, Sa.úl Oliveira, vk�-pl'-� meditamos c.almamcnt.e. e tam:;_:lin. Que declfl·l'f:.E Q 'fct:',,�z, o Dr. S"ml de OH, rigirá ':,8 (:O:S jogos en'.re do'Rio Ide Janeiro. '\
sidente c�a FCF,. I qu� rr,l>- friamente analisa�110s os r"' cabu 0-'" uma V8:� pu!' t.:." veL \, Vi�e-President? (:�

"

Olímpien·· e Grêmio· dê Pó: As prelenções recaer·.l DO

tlVOU 'l renúncia dê tudo!:' ah; m0tivos desta c.l.·.itpa� das co '.1 tal,) Ül"t:.uaç"-Jcs. FedEr8,::':w, desportL;ta qUi' to Alegre. (vesta'cado apital,�nr ca'18-

os apiLidoles, inclusb:,� ::lei nha indlima e que ;'0[l
.
.3isGe maldosas n'),; HFFeendeu com t w Po-;ernc\3 informar, 'tF,o ca An'l1atldo Marqu�'l c:.ue

diretor _dO Úgão, sr ..)r8.';�- apenas nd. tentativél de. se O fu;;:1ool, Senh'): I'rF'D graves acusações, :J.:nLlH somente, que o clube g,c'J deJerá Sê;' 'consultado 8.

to Corre·a. ' rem atl�r.didos _os' interb- dente, sempre 0'- fizemos mais p"Ja sua elevad"'. f1m cho náo aceHará juiz cata respeito.
I ',ses de alguns cartal]:; do como esporte e pc:b eSlJn�' ção que exerce na Entlr!8. rÍ:1ense .nem gancho, pn':

Tuê"ó crmeçam por GC:'!. nosso. fútebol. te, mas, ac�itando 80'1:i re::t de, po�,ta ser -o CQndll;;O!. ',' _�

siào,do._ji)g() de., teEl;,�_-f.ei-J..a _'"'" ,,' .. '" """" ......�> .•.>.," ,_. ÇãQ_�o:�t.�":l',p "(ló',::;uest15!a:�. dese;ado p,Gr' todos. ,_�.....l-_- .._ ---_-----:,._-,-,-

·última. Entre Avaí -e PGS- Senhor Presidente. VO�.::a de" é 2eeitar tnTl1nv,Dle
..

Q�e o Dr. Saul<a:e o!ivêi

':��m��a�dâr.a�a�:n��ivei;� :':e��c�ê:C��p�;��:�,�)oq:l�'.J ��:. de jato �Oin03 l�,i:g· �:' l��"'���:�t:����t� ,����:' Si'uney'Df'm:ani chefiará a delegaç,ão
�1';íSiVeJmerjtE'1 exa1.tatlo 'L- ,pIa e lotaI 'alitotlo'11i.ê\.' Vi' nesto l.1:n D:partamnnl-)) C t'

. B" q.

d
"

.;2\ante da caJamitoh atua-'
. sane o iJoder 'melhélr a'[,'11' ColoC3.a1C-ncs 11"" rJ�) ,i sà:11el1t2!}p honesto. ,é] armense ao raSi "eirO' '8

ção do é.::-bitro Agobú S::m der os próprios áTh0�(,s. "em ção ele7itcIa de escla"� ','r At�"C:t'�8111el1te.
tos, �r;tou-o e ao Depar- suas l�ei'Tindicações indns: as razões de nossa atit.ld2 Futebol de ��,"�otamento o q�,e levou tod(j� ve, 'apoiaI1f'l:J-'Çl .ir1tpir"l.lmerl para qclE' não pairem é' Ú

D
. ,'... ./)

.,,)U ti. .....

OS S'Pl1� membro3 a cerrar te em. suas decisões. Ividas iíobre nosSos P:_'Y''=:SI n..n �JrARl'H10 .,A diretor:a' da 'Fecl�r,,'!ã·.) pYC�2"'taçào.·.

OU i :.... 1 !L:.. C t· d t " 1
.

filel.rf\s em torDO' ti.'� seu di 'Não firaríamcs sur1Jl'P-Sll., tos. . \ .1/- .
. .a armsnse e Fu 8.08. c1e' ';,'odel11os adia,ntar. que

to!' om inClusive"_ redig-::1' com COl':if'tltários ·"--']e;s·�jro n.i:J nr,,; criti:õam, C1tJ'l Muito (mbora a re�1::h Salão, embora a·t -'a n9.o c",o;;o oS mer.tores· da enti
Írl') . í';m: por tOt;,Oij assi- .

sos ,de 'certos. djrlgeY1 tes de PÓnd()l'�ci5es 'jüstas G\:!l-
-

tiveE:se �'clo boa, dcs jilgCS tenha úado à conh2'�L�,' ,t 8,ade ':18,lcriista v5pbam r'e-

nado, foi entregue :la S:,. clnbes, I e a.ceitaríamo.s C')- dem '3,' rossà própria digl1l prcporlOl;nac!os_ póla.s éQi.li ..

· il11pre1"sJ, os pomes dos di- al:nenLe á. confi?:tnar ás no

Osni Mello, . presidenre do, mo norn-lal, numa 1)",_,tida dadc'.
\

pes de YinrlanópoLis P. ,ae r!gentes e atletas ql�.� bm-::.. tícias (:jrcuiante� no setor

;FCF, ,sc.:�i,clt.a;:'do sua� 1'8- '- de fuci:!)a)j, ·embora SEm Não 11..0s combatem fl"J11- Joinville,' . podemos a!;j'- porão 't, delegação 1:l'1fnga da morhliq_ad� �'dnev ')a

núncias. ./ qualqufr �justificativa. l
( talmente. mar ofir:i.almeDt.e d=. q:J!:') a verde 1'V viajará até S0.0 mi,ani c.,�e:tfH o encan�;ç,.

Antec�itenl por Gcrl,s;'ã()' N;ão 'nos iR1pressionamos Ata(;a:i1-�.oS .eo··-:.=delfl.;n F2qsraç;;lQ especiaHza.ia: �'J PavIo. cam a finalidlJ,rle de Alám djs�o: a FGFS est�"

.do P:':ii(' entre Figu'" "0"11- com as pálavl':'!s ,ofen"ivas te. ve um DI ejuízo apro;{'ma.- pRrtiçipar '_elas 'elimina1,'1r1- rá faz�'ndo 'just12a� ,1' um
se e 'P�nl(l Ramos; COt'v'cl'- dé torc'f:dores" o.s quqi� se Si::'-'.1-c:: Presidente,. 'l'.l1ce ,do de G:p'L 50.QOO, o que não as pelQ'" bl'a.sileiro, de fu.te-. dl'sportista. que I ds w,-!gc

s.ar-,�:>.�om o sr."p�ni*.M.'d iu1g::fm,.,no direi�o de 'aS�i.l).1 ra!T1c;nt�, c0r:-fess",":il')S I que deix'a de Ber lamenl;:l,;r.l boI de salão, deverá. in::N-\ data V·'.11 T!'abalhancu",:l0-
.

10 que nada nq'S', �g 1'12- f>roceder. . (I..!.;,�,.\ ê'v'CÓ�11 �e'"ar que t�iV:wS SQI:1 .. ,:ÍiéL'::JS' os aspli}eto,.
'

car O· YJQl11e dQ. senhor S;d cessaü;;c;tnfllt,e pew ,"S:1.....'''-

velar, cJ:"mdo' tão �õmen' Entretanto; nãó: 'peclt'rê�
'oi '3S't{!f c.eci.são-." pi��' 'i'� '\�,'-'

,

-I� .,

dey :B-amlani ·'·um oOi' ba �te ,ile.t·,e·]jo,lem nOM� �IJl
te que, cemo' o D.�pal'ta-': 1110S jamais aceitar rri'.;ieg.s' Exc,".'.3i1cia jamaiS""-l'd,"i'é'';ü � {", "lA .luar�.e5 Co' '0] de Sa-t, tal��rf:'l':hdo Dorta�')�YH:
menta não enviou árbitro ::jem '·\ll1.cla'11Entg d� I din- de dar-nos totàl apôio e rOrneio 'i�lário Ião na CltYJitál catarhense ritos ;nrg';veis para l) ".ar':>
para o jôg'o, êl'e- prOVl';')

�

g�;'rlll] ela ;Jróp:'ia
�
Fect:t'a- confiam)::l., mas, a dw:·��ft·) para chefj,,/-". a nossa n- go.

COIU :lois de seus a'.1xlhl.- qão Ca·arir.ense df FULa-, tornou,1sf' 11m im'98::-aUvo, U'ra
res, iria referir 3, partid&' boI, d��S.t8 lTLeS111a E�lt;,da- "'que vj�·a s2..1v8,�uard1-J.� rJJ,S

,0 que aS. a entender c,ue ,de que ['0ssui o ilustre des S;1 Jr.te�r:Clade.
sõbre a renúncia cof(:tiv:1. portist,a como

I

má'{'1'ür, "De Vossa Excelência, ia.;-
�os árbitr.os nada d'reidin màndatário. vam:)'; o l!.OSSO agmc]'cci-
a'l'hda. Senrl'}r President.e, cr!t.i,' menta" rodendo o Ilustre

Abaixo damos o "fiei') car é urDo direito que �;.�o desp,,;l'tistg, ter, a cOlni� '>0

(ll�(' ,� f1eniutamen.to eie Ar nhec�mos como jilsl.;o e11' de ({'ae, sempre 11.:1 V3n- �

hftros dirigiU ao pre.'31dDn'- tretanio não à:ceita:nos M; guarda estaremos d;len
te 'Osni Mello: palavros- quê possam C7!0- dendo a profícuá 'adI"illis

.�fFl'ori2..Jópolís, 25 de �t-·· car ,llp jas sôbre a H-,!',q tração do em�nent� i'lan- Ca-da dl�pla, ap;,es.eni';\r:c:rl
gpsto de 1'965. h0112 'Li(l,�de. dstári0. os E-eguln.tes resultado;

(
Som"., homens Í';'5:1 j( oS N:in lf'.i'ita,;:;do no e::�}Gl

) ao e.3'J.'�'r.e, de há muito, te pr,;, fI t'Cl'csse, senti"l(1'

}\'!als ';,,\'!la vez ')13,' eter- semill"� l1,:ocurando_, se :Vi- nos à ,}(\r.taf;'e para renun

T.amandaj é 1.

no

\

li classificado para < a mo tempo conservar' por Bilb,10 exerceu cornpleJ ormÜinal do Est,1:::ü
- mvencíbtlídade, a-fim :;'Q to dorninio sôbre o anta ;o

·etll�: �utebol ,por fêr-ç'a poder,' depois d'ê "manha nísta levando a melhor
91 'vitÓria do Avai sôbrc (' decidir h .título ela Z':'n'l c6mo 1:.1el1' entendeu. Em
dll

tal TdegrMtco, no (1;'1 Um corrr .3. esquadra �v;:>j absoluto. Do p ríncípío a'J

POt� riOr 3. equipe do Fi ana. fim, o tricolor jogou qua-
aU e '. "

eíre:1fS
. fOI a ca-npo, 'li) GahhOU o alvinegr-o psa .' se de J<;ual para igual C01�1

gu f' I I ..l '.,. !
l' 'I JIOptem, para, con I!;mar go ea a c.e C111CO centos ã o aivmcgro e o resuua n

te d t
' ....... O

.. , "\d'
a vitô,'a o urna sou:":;) um. esccre ua a fntel'J-/mais condízente COIn" .

�upa:Jifl, Ram{)s e ao. mes '..der que, fi pelotão t.l'e-inajü' senrolar da refr�ga t ,''):: f',

diferença de U!11

rara o více-Iider ,

,'::,óituu' tudo a per-

sido a

tento

Quem

Gol, aos 4 minutos assina
lado por Paulista, de ca

baça: idem no 20. consig
nar-do �RDS lã minutos ])u1'

ROçl1-igl!i':s. No ao,
I

,�e a:\1to
� � , � ,

ria. de. Valé,rio,. de cabeça
da, de um escanteío ell:í)f':i'
do por Tião, "apenas ac,c.l1.\
PaI IhO,a com os olhos ,�

.

tra et,ol':a .da bela rULl1o' as

red�s/ isto um minuto a

pós p segundo tento. :t'"

40. aos 'Ü minutos ela )J�i
meira

.
�:ase, outro cochilo

de Va:�;()r I; sendo HutU'
do ponto o extreante Tão
No 50. i;;-ualmente fa]]�0u

soltanjo Das redes 1 p.�10
ta�') cGbraé'o de l.onga di�

'tâncÍa r,or Zezinh:J. E"l JSU

ma, Ci,1�0 falhas. represe�l
tan�'o em recorde. Sül1len

te no derradeiro miIJUto ,de

,....., . jôgo é que o�paula Rl,mo;

veib a .c.];'ter seu gol de

horrra, . 8través de �um . p::
Dal provocado por u9 !·c'
uI de Di em B:el�lton. 00

brou-o c niésmo HeF.G'Jl1.

der para o Paula Rl.rnns

outro não foi senão 0 _r.
nexperrente Guarda :'la1'1,5
'Valter, logo o mais fra,:')
dos. quatros Guardiões �'q'Je
possue ,) clube da. "es :.�:;':l<l

, Solitária 'g, Falhou no 19
\

-------------------�------------------'; ,--�--�--�--------��--�-----------------------
l,/

I
,

I.-1 '. o

L, ��:�.,
. ,

. REDATOR.: PEDRO' PAULO .lVJ..c1.CHf\DO _. CQLABORA DORES: MAURY BORGES _; GILBERTO,
.

NAHAS
. GILBERTO PAIVA DECIO BOB.TOLLUZ;Z;I·- ABELARDO ABRAHAM ,Mi(\.RCELUS Destacaram-se, !:o V'(),"

cedor: <Jo:-:ely, rnu::.to r:['n::

tôda a �P,29. e El'a'S o "n!êi('�
\

..

canpp'" r:velan�o-<;e,. p.)-
rém, _11 el1:ar, o deseTnp",

aliás' CO;11 perfê:a.

------:-------�----'-.-----'--- ----�--..--..--.

/

I nho de J\:rarre�o. a'
de fr2'� �e muito frac.a, co T-�

:?aulista irrecon,he �iv'31

Tião, n astro patap.ien';e

que fazia. sua estréia no a

vínegro, teve boa conuuta
na extrema canhota. Pr...

rém,
.

passando para .1 ali

tra extrema acabou ser-do
dominado ,pm.'· inteiro pe-
lo espst.aculàr Valte."

.

E

Achamos q.ui? rei mop irLu -

na a ....ubstitulção �,§ E{o

drigues por .Caetano, . por'
quanto .uiúele reune meiho

res qualídadr s, inclusive d

de pode r atuar nas ?;�ui e
mas, I

\
-

,

N'o cnadro vaneíco, a;)r�
ciamos r d9sempenh') dr,

zagufi;'� .,Val' er Ú, qu\ ')e-
putam03 como

pod'Endo Y'üfs,no ser Cl)n�>
-deradó c melhcr dos 2.:? jo

.

ga<:".ores. 'f�liás ; obs�rva!1õ.J
suas :Ü1lil, :õe, no r::orn:l1te '

ano, ch0gamos 'à concllloão

,['e qv�' (; ° melhor later.l.Í

esquerc;o da cidadE, rcu;rü1
do apEdêes notáv8is. "J

mo s":;a tra';uejo t-ecdc')!
ardor cornbativo ·e, ati.n:�:��á-·
vel COh,.Úm. Socu'.;da.�'.1·n"
no Tito! I-{2r�1].es, ":;a�eç3,
'Pizzollatti '�' Hqilton.

AlP'ITADOR: Csni l'iIeVo

encont·ro

para :Sl11'pr êsa de

coube ;1." sr. O�:ni

presjde!� '.� d8. F.C.F., que
se ofer"cêu para medi.ade)'

\

Tornaro Inifium' de Juven�s com
,

'

\
\

(r�nd,� proQr3\ma
o :'):';:art�l11ento de F�· Q. ';pcr;;;l';.!C:aclp '.).e· J.s�is-

t€b� C�à capital,_ atré;,vés tir a Gma dÉm::Pl�tra\;:,C'
- d3 '2211 t�tu]a.r, Osni Cnséa de ginástica, por d.1;lllo.S

...__cstá- i:)lenajando ! r'�d,ljzar da Escola de Edu.�a(::�o II)
no próxi'IT!o dia sete de Sp gica de Santa G'ltat"Ína,

t�dmbdro! ur.:la g��n'df: festi dirigidas pela-- .'1;Jr�tessora 'r��,' '·.�4B.,<1�.1.JO� tr�'f·71.�r.��.� f�_,lJBEVI a e. por ocaSlaO ela :::-ea Edith Soares. ' "" ". - , ,- -

x ,lizaçãd, do Torneio Il1I;::!o Nad'1 niénos de' 130 mo vend:ê,�� rnr '''-W�G 8.�essiVBI U'TIa mes",: de SYOCKER
de Juvenis . ('as ��al'ão eçs"ilcl.t;.!p ! ô· em perfeit�s C''''''-' "r.",- �'r?�ar no próJ;?rio Clube, à rua dr,
Em ccnversa com o r.e- estúdio, dr. Adolfo Konde� Dib Cherem, 559 - G-;>'y,iciras,

porteI', o sr. Osni C,lst<� realizando números dos
teve .a oportunidade de in- mais átrr;,entes e que por
fOrmar cne os plano,> CI m certo arralilcarão r.p:ausos.
respeib a'c Torneio Ir�ício de nosso público tão rtivor
de Juv:�nis �stão cprí'pletôs' ciad,9 pêstes espetáhllos,
agorá é s� por em exer�u- sempre b:'m recebldD por
ção. qualquer pla,téia 50 ghibo.

, Disse \.' sr. Presi{1ente dr Logo- após dirigentes dã,
Depar'an',E'!�to de Futeb'-JI..__...Feceracao CatarfneDse de
'da F8"fl'.'l,p.ã.o Catarl{lc:nsf�

.

F'üteb�l estarão homena
de Futl:'1:'ol que eseprJ. cc:i\1' geando a E.scol:;t ue É�IU�
esta atitude, dar il. caplt .. ] ção Fisic8) oferec8nio a

o, torneio Mário i-.Jf.fL

que estli sendo ,3e3El1'10",-:
do no cc",mpo do Flg,lci.·Ç;1
\.se e'quell'"pun8'H,S eqlüpes
juvenis dr' P',gn?:rem:e, -,,

vaÍ, Taxnandar(} e Pit�é�,).'2a.,
prOE:S2g�;êí dníningo V,;;l
m:ll'lhá COHl mais

"

uma 1'0-

. Na pelin),inar: F'ls 1': l'
rense :2 :; Atlético ::l,

jogo de 'cu-nclo: Aval.]

(' ,

/

IZE DINHEiRO EM SU'A
�IAGEM

.

,

-�'
���-�-�\77

CON\fA. � �40.,
.

PARA RIO "SlO-PAULO-CU)RITIBA�P.ALEGRE
, :tI" "/ I '

.

AGO·RAr"COM20% DE/DESCONTO
.

"
-

' ",
.

, .. ,. ..'.

-NSORCIO','TAC-CR'U'ZEI ,O flO -UL
".� ,,?,

'

,
. .

"�O

iTm���
'. "" " ,

, .<M.l.: ..

�

"iii: I

espcr
terá'

) ,

( ,

ta verda(1�;"a festá quO:')' Fil
cerra às ,djsputl,ü; d·� um

T6rnei") Início.
.

.

Ab)':�do as S9Ie!liil:;,Jes
do TorneiQ Início de ,Juve
nis teri "110S o desfile de. Ú'
dos/ � atlptas, acom:Ja t' lnt
d:ls da. R�nda de (Musica
(ád').

�'

Em s�f!uida' ,,>p,ri� prEs-.
da Polici-9. l\l1lit�:r do 'Es-.
tado , .. iuramento :::'!u �t1.le

.,

\

ta, o ('I'J'= acontecPl'f:
CO", j nu'.o ..
A seguir o públiCO
tivo flor:al'lópoll.itaue

v ,i._ -,·,t ',','" "

" --,

·f

su�' dj1:�tora, profes�i1r3.· E·
dith 8o{l'es um mimo de ção nomes

,h�ordc.:;,�(;,,· piela colabora· mento insígnjas frases de�·propag9.nda_"€ maio
rão expontanea 3.0 'despor 'd :, ._

'.
,

to jlh'�H. '
' cas

.

e expo�t,açof.'s.
Fl'rali"1:snte por 0/. v Jita .' Rua Tenente Silveíra, 29

das 15,00, o Torneio 'Iní \
.

.. _-�.

,lHn

,
,

do encontro, com

concor 'D,ram os dois
o -qH�
clu-

bL'USCO DO
-,
nnal, Ti :!ess'

UEI final d�, clador,

Os quadres atuaram <l'bes, isso em vista do Im

passe existente entre a ..

FCF � (, Dvparbamenf l de

Sim eonstitt. idos:
;

FIGUJ:i.�IRI';SE·- J"cc:-

ly; :,'!airfw. Ri, 'AdaT:n

OSIlÍ Costa: diretor do .üe .; \ .:L::: ,.; ,\:z�_ uo e Vaae

partamento de Futebol . (" r (.: i'ry'r:g':s (Fa;lli';"71 e

'Arí Bousa. ''-'01110 se ""',)0':[ ,'".r:� ""'''0 Paul.sta (, '<)
�......... _ _, _ 1) . .:....;1... __ ,..... .�,',..::t. .,

..J. L �.) .::-. J

va, errou muito e. ac ertou ;:.�f!� o ') 1'0 amante :2".1:1 s

pouco .) .sr .. 'Osní 1I.1:ello, pc
1 : 2J r:,'s, e Lão (Oa:+ ..''';))

rém s',in ter tido lua,qi,;'r _)L�_',A·R ViOS .-;- Val-

influên{�lct no escore.
'\ l.:.._

Arbítros • Auxiliares: o sr.

Tl;ve: um meríto o 8-:J:t:L

dor: evitou, s,través.. àe

uma ligeira palestra. C,'lYl

os, ;ogatiores, qué .'
o jó,C)

-,

�I;
. ';._ '.: 'r�9y" (P�tGla), :"�.-:'"

a :\c" �
'\ 8., � h.o e fIe ",J-

:.·�:::l.

--_ .._\_

M�rcHlro }{ C:n�: 5,
dominro C�(

",
..

��'?�
,_ UL•.� '-

...__ I

!:Í em

/

A eq'(lipe no' M,m::P'.j Dl

as ·após pálida fig'Ea ,1:Ó
.

túrno d:b· cerTame �s+[tdu�

por 2 7. 1
/

1 ? -u ij?j rst. �l)cio-;:"' ar ,3,<) Ca

ál ZODa '3, vem' se r�a1Ji:i
tando amp!amE;nt:: a ;Jon.
to de enconü'ar-,se b0IT.

próximo
-

da. classificRÇli J
tão .al-nE,iada. Após derro
tar domingo .ao OHímr;ic.o

iCO�lstih.:incto-"S2;· no :J-rt .lci
dI cotejo d:l roda 'a 'te :ic' '

m·'�go. Sf, o clube l)Urt\'2.

r�0 V8,OC8<:, :erá dado pa,;;-
para a cla,ssl-so t' ."�: ,:i:\''C

fI(A�ção. I

,
,
,"

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

�

foan.
.

-
•.)!

,

o -t·�tu ') C(��l o Bota fl)�,),
d:fl. 5, ' tí1 ulo da Taça G,m'

O Va;:;co 'derrotou, a'1tE-
" ontem, ". Flamengo" TwJo

escorE dt:; 1 x O, gol' oe 'J�

lia, ct--evendo, assim, iUcid:,r

I

Presidente n(�o esfêve

Embol'" tivess2 sido:? - .

nuncja�a
.

a viagem rio 1'1'('
sidént,e Osni ,MeID ao R.')

1'a. '

I

O presidente Osni � .Mela
cabografou à CBD, p,"�liõ'-

de Janeiro, onde iri:a Li·a. ,do a l,ansferêõ1cia flas -'la
,tar- fos j0-gns 9€J9o ,,,·:r\1.:,,, - ta� p",� Ta"'''!. Bras:l d;:, L9
Brasil. vV'ldemos ·ir;[o"i1.1 ir e" '·�ara 5 c' 12, l'Hr1.1. rece

que o ma-ndatirio efõ.c2..1"a ce, :do a�B, o mametnto..
no nã o viaj ou à Gua (l� ha,

,J

\...

PROrE). � seus'
\

OLHOS I
ê

, use Óculos' 't
bem oilóptodos

, .

I

\

, I'

"

".

. \_
I

otende,nos com, exq!ldoo
suo receita de óculos

\

ÓTICA ESPEOAI:IZADA

MODéRNO lABORAT&RIO ,/

) .

�------------__'----.

'1'- I
__------.,... .. , "_0 ._. .L__:__. .-- _ ... _

- Sala 3 -, Altos da C'a::,a Nair Flori�·

Registro, de Il\arcai' paient,l,�8 de' ,nVê!"l
comer,ciais;' .,

:
�.V I O�

. ri f est n �)-ej ": :1'

1

cio' de Z'L,\ enis sera inici!1, I-...------�--------------------
/do, obedecendo, a. tilbela

anterio�Inente aPires,:mta
da â !1\lpr2r1Sa e ao pÚ!Jli-
co pelo ér gão pompetent\:. Um ato de Caridade é uma, prmtll de valor,
Esta a' p'rogramação para .Cpl,a'Q.ore com o Lar São Vicente de Pa�la, oferece0-
o dia '1 ,:Jfe . s�tembro em· do á.o Lions Clupe de Florianópolis, gânafas e latas' va·
nossa ;,;ái,ital. - zk.,,1t;-�,

Te!efone p,ara 2�92 e ul;Ua cop:lissão irá apa:n.M·las,
. .-J

\

ATENCAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Real1Z('I'I�·se, à, noite
/

·rrgss;�gue a "Cam,anba, \ ,

d
;

Operáriu Padrão
,

sada em Curitibanos, C�

mícío dos candidatos Ivo
Silveira e' Francisco Dal

l'Igna, contando com a

presença de milhares,
r
de

pessoas, ínclusíve de presí
dente dos diretórios muni

cipais do PSD-PTJ3.:.PDC e

P�P. Ao final de suas aío
cuções, os candidatos fo
ram vivamente aplaudidos
pela grande massa popu
lar que se coniphmia em

Ourítíbanos.

./

Segundo notícias q .• -'

n0S -hcgam da\; diversos - -- ------

Núcleos Regionais do SmS!
j

. .

.,.....
J
_....,. __

'r.no ínteríor do Estado, a . .>

Campanha que e�ege'-á, o �. •. 'D ' . ../, -

"

r'1! fI" �
.

"operárro-padrãç" de 8arta 'd1�j�_VOS e i.3r.slorust:s da (:�'eBura
Catarina YJa;u. c".wo"rer '.

ao título de "op rário ra-:
c1�ão". ').0 pe.ís, na G'um�'"?-
r-i, ve-n S"IF10 c')nd"-ida .:

CC1::1. E'-"tm"ld!:'iario int�
rêsse, despertando grande �
esnecta í iva nos meios ope
rários.

, 'Como se sabe,' 'a Camp=-

.

A comitiva presidida pe-
l�s srs: Ivo Silveira e Fran

císco Dall'Jgna, já vís'tou

·

as localtdades de Ponte AI·
·

ta do Sul e do Norte. PosoRecebem D�a 30 teríormente estará
,.
ta Ce':i,11a, Lebon'
Caçartor.

.

�o comício çle

em San

Réiis. e
� Contadoria' -da P"e�i

tara Municipal -, de FJjria-
v nópolis está tornando pú
blico que a Tesoura-ía Mu
nicipal efetuará - pagamen
to ao;; _ :Cnativos e Pensío
nístas, dos' proventqs e ;ne'1'
sões, referentes ao mês de

agosto corrente, nos dias
30 e 31 de agosto, e l° de
Setembro próximo. .

Esclarece que.. importân
cias nã» pagas nos dias cio

I t::-n<1S. somente e serão a

partir elO dia 20 -de ·setem·
bro .p!·óxima vindouro".

Curitiba-
nos estavam 'presentes, 'en

tre outros,' o deputado fe
deral Osní Regis e os depu-

· tados estaduaís Dib Che

l'em, il.itir Mello e Evilá-
· sio Caon

nha é -oromovída pelo De, .

pj:,.,.,taé11euto Naeional . nn

SESI e jornal O GLOBO,
sendo 'lue em Sll-nt'l Cata-
rina "Jstá sendo orie.. ta1<\ - ----- '-- Segundo despacho tele-'
pelo Departamento Regia- gráfico, :reéebido ontem, a

J n",l '1.-, SESI é jornal O ES-' Comp"'n�';a Telefc"n�ra \I.., i Ofer"cp.r plta.fo-.;m-a Aliança 'Scc'al
TADO. .

f II a .� I:.
.

.

.; l \,;' \ 'J ft ,'a C ...,', Tlhba.Uli"ta e Popular, foi.
Del1tK) de próxi':'1!ls p.di- receblc.'l com vib.ração sem

C0P..<; tere"1os a ooo,;tuni-

J r precedelltes naquela cida-
drde de ir nntidp,ndo os

. anta,-r a mpren�a.
c

de.
pril'Y\ei.r"s c<""�id!l.t('s já Falar.(�o naquela I

t

ciqade,·.e'pH...,s nt') {ntp ...hr. os ou�<; o cándirtato Ivo .Si'v�ira,A- Ci;mpanhia TelefónicaseT';;,o '5nbrrlet.inos 90 iul- DAC.tl.P, objetiva, não só ress9.1t,• .lu pontos impo'!"tan-CatarUlfDse ofe"'ene-á re-gFl"""'ent,) oe 11--n ;''''i em uma maior aproxlmilGão dq tes de seu programa de �o.
n"S<iJl chPital. auando sprá

g1.lnda fE'ira prÓXima um emprês�\ com os 'hàmens de vêrno, o.ue· visa proporci;.jàntar l.a imprensa ·f.ql�da e
r'

finl"lme:�').1e cnnh"lcido a'111ê'·
," impr:m,:-&, como ainda o nar melhores condinões de

le qúe irá renreseritar nos- escrita ele. Florianópnlls. início de uma nova etapa ViM c. famflia catqrinense,
so Esj:,>dn na fase final, na O á�3D!;J. Que terá nor no sebr' d:e- relações p.t\- atraves J) do progress-o so-
Guan�ba::a. , local à Churrascaria LIN· blicas (lf. CTQ eial P. �xpal1são ec:môm'ca:

,Pro'ntg'· Socorro é �nieta·· -de�; Acácio·
pital, CGmo 'Ponto funda-A. as> istência médir:a pf.,- "cursos médicos,' p:Jra en-' atu-'il Assistência Munici

fren':r,r v os males que as paI, em Prento Sooorn. A
afligem e debilita, Ora, c�it.al está müito nanes.
uma 'pc;�,ulaçã() doente, é sitaela 00& serviços ré-li.
um grano ocioso e as con- cos r-úh1i80S. em ré�'jme
sequéí:c;p.s disso' são as de emf>:gê�ia; e ç. ate�não,
piores pOSSív?is,' tanto D,O. do cand::dato Acácio .San
presente o.wmto no futu "O \ tiago.,' ('m, transformar' f

l;j.
, da SOci0dsde e_!ll, que v.i.ve Assistêl1c:ia-Municl't"ál, r /entaÍ contingente humÍln.-,. ,E tidade que Já' não mais
se' cabe, aos poderes púb'i- atende &S necess�d�des' da
eos ar,!iear os mei:ls q"e pop).lheão, é idéia d'ls
result,'l>:!'i.o na melhoria das mais- felizes, P::lra. tanto
condições de vida do ,p'). preteade o il.ust.re can"lid"l,-

.

vo, l�stes deve'11 pripdpj�r to' do .PTR-PSD,PSP,· mnn

pela. lt'cuner'l.çã"l, da. salÍ<1e ter co;wênio 'éom el"t'd ....-

públic? r-em o que nen�u· des', Iaderais, o· que gai--n
m.a pc)\)l1;açá,o (atingirá" o tirá u'm atendimento

�
efi.

grau de desenvolvimento ciente e'a altura das ne-

desf'J]adc:
'

.., -. cessicl,a<'lês
·

te fl$,pecto
bUca.'

tiV-'i, "urge no p-fo"'rama
?d::ni.:nstl'ativo de Ac�c'o'

Santiago canrlic;ato da
..Alien�a Social Tnb"lhi ta

/
e outras fortes fórç,�s pi

pulares ii Prefeitur-'i da Ca-
.

mental das resD"ms""bi"dl
des "la municipalid3.de.
As p:rnü?J'ões do inte-

terio·r dt' Município, tanto
do cclnrinente quento da

ilha, V1vem a espera. de re-
.

•
. I

,i _',---

,

'n
.i

lOTI RE'CORKE A.O rs.E. E
(

PROSSEGl; E CAMP,ANHA

, P l'a P1:pJG;TtOU

REGÇRSO

Encarando 'êsse� pro'))e
mas d.as popuhwões do in
terior C::c, Município de FI::>

rianóp':J!ls,' Acácio Santia
go diz ('iue pretende lev'r

da C'lOit'll, ·nês

,da Saúde
.

Pú-

os 1'p. .:ursos médicos ne:::es

sários H todos os recan

tos dr. Município, bem co-
.

mo a assistência dentária.

P.S,P. MTÍ'-TETR_() COIU,
SEBASTIÃO

I

I

P1RONTO' SOCORRO , �ANTIAGO rDÇ> ",
,Jl'Hi.·F;

'. 26 (OEr - O emhalx�,d()r
No que tanle a ass's- :'0 Bra:3H no�Chile Fert..an-

tência para ,Ia' popularão do de 'Al!encar lentrego'l
. 1.1Y))'''11'1 da C:>l)ital, O· c�n· . dez mHhóes de crUZC'it"?S
didGto da Alian:ça Social as auto_rlllades ch;lr.ras
Trabal1'.:sta, efirma que é

.

pa.ra 3.ux:ilio as' flagela::lcls
seu des'3jo. transf?rmar a daquele país.

------

",

(onfHtos Radais Tendem a Agravar-. .

Atend�dosse
WASHINGTON, 25.

(OE) - A agita '!io fa�'f'.i

ros Est'v'os 'Uniclns p) '.e

rá est·end·er-s2 à Capit1J
Federal, se não forem 1'€3-

Johnson ao assinar hOj0,
lei. que ('ut,orga', 3 bilhões e

300 nlilhóes de dólares' ,-;e
crédito, para. fina;;-ciar o

programa' de obras públlcr,'s
E' dfse.�lvolvh1.1:,nto eC0I'Ó
mico, Jehnson aeiesem', lU
f\inê[l. (218 m"didãs 3" 1,10·'

gu,s a éS.la lei, permit-i."in (,

o l-cferido 'cursó está
sendo orientado Dela. Rev·

çõcs
'.

do Presidente'� Lyndü!l

e
pas-

As 10 horas, será ce'e-
brada lVIiss!3. campal no

Morro da Cruz. As 10 e 40,
bênoão <10 equipamento. e.

as, 11 horas, in:3"<>:'lra�ão
oficial pelo eng. Nilton B.

.

Cótrin.
'

-:.

\ P{tEFEI'T'(JltA' M&NT�Jt'.(,
SE PO�""T�O, E"l"'ACAO

REPETÍD()RA DE TV I

O PI'efeito Vieira da Ro-

lis, por seus represent-n
tes decreta e eu sanciono
$} seguinte Lei: Art. 1°

Fica' a Prefeitura Mun'cí

pal de Flcríanópolts autorí
zada a, em qualquer' 'tem
po, assumir a dírecão da

• estação l€transmissora de
sinais de televisão -ínststa-

, \
da neste Munícínío e pro-
ver a

�
sua manutenoão des

de que' a sociedade q"e
atualme;:1te ã 'Illantém se

./

IV:: amaRh'ã inauguração de repelidO
', \ .' \moUU40 incapacitada para das r�s disposições ern

A O::;(.ciedade Pr6 Desen- sa sancionou- dia 25 lei' continuar prestando o ser- tní"in' 25 de ag;ôsto
. volvímento da Televisão. que autoriza o 'Município a. víço.. Art. 2� - Esta L0i 1965 Paulo Gonçalves
em nOS3a Capital, fará. rca- dirigir e promoveroa ma- entrara em vigor na data bel' Vieira da Rosa
lizar amanhã às 11 horas, nutençào da torre local ue de sua publicação, revoga- reíto M:�micipal"-
as soleriídades � de ínauju- retransmissão de' sinais de
ração dc; equipamento re- televisão.

<

petidur adqutrído pela em- A lei.
. de número 708,

prêsa, que está trans-nítín- oriunda da; Câmara Muni-
do nesta .Capítal, a imagem cípal, ps,'fi assim ,_elabora�'
da TVPiratiny. da: "O Povo) de Floríanópo-

o EST
o MAIS IJiT1GO D1All0 iit �AtlrA CA1,;R'IIA

Florianópolis, (Sexta-feira), 27 de Agôs,to de 1965

CB Assina Promocões no Exército"
.

.... 1

RIO, 3·) toE) - Mais :1e
2CO pro;10ções n�

do Exército foram aS,N12,

ocas lontem pelo. Pr: si ie::Jt'l
te C2s1e.lo E.ranco, ,dur,l.ntc
o despa(;)1o cem o Mini!'tJ:o
da GU,)l'R no P�lácL) dJ),s

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

Laranjeiras.
Só ,na Arma de InfCl,eta

ria foram ele" d.dos �ÇJ Core.
n�-.ato 64 G�nentes·-�)�J

néis, se'lr1:::; 47 por illpre!'Í
mentos F los demais p�'r
a tingu�dad es.

f'.1er:S2g2m de Addis-Abcha ao
/

Profe.isorado Caf(�r�nen"se
'li pr:�ide�te da Assücia-

ção Cu.�tural' dos Prolc';;-

RIO, 26 (OE) - Ap-:s bun"'l :Sleitoral, ' 'apresenta·
I ,� \

três húra� e meia de ,re 1- çãQ ele outr� npme que
nião G Conselho Del'bera- reuna l.!" pa:'tidos da aDO'

tivo ca Campimha E'eIto· sição, ou nr,o p'artieipaçáo
1''11 Lot:t e Berardo sob a nas e1ci.ções dos., p�l'ti,l'.'S
presitiência do próprio. Ma-"- que a�)uiaram o seu, nJm3.
Techal Lott, decidiu por

.

A prinle:ra solução foi adei
unanimidade recorrer ao ta.
Tribun:>.l S�perior EI31(0-'
ral centra a J.ecisão do

T.R.E,
.

da Guanabara, ao

mesn,10 te:npo que
-

d" r
I'

prossogUlmento .Il campa- . RIO, :26 (OE) -, O PTB
nha ua chapa oposicionista vai entrar 'hoje no si!t"e
ao governo do Estado.

'

rior Tribunal Eleitoral com
O ree'.ll'SO foi inte!'p.:J'i'O o recurso ví.f;ando anular

.1.'oje, às 17 h�ràs, ,sendl a. declcfv:, do' T,R.E. carh

s;'gnatáücs' 0.5 ac1.v-ga"'os, ca que impédiu o reg'st"o
Cândido de Oliveira Ne':o" dasl �:mdic.aturas Lott" e

José Lovental e Ma"'cq'lJ Berardo ao governo' d.<.l.
Alencar que foram pato 0-' Guanabua.
nos do recbrrente J?8"B,::te
os Tribuntl;.s da Guanah2 a

e do E:::tado do Rio,
Ao f.sir da reunião 'o

deputado federal Doutel de S. 'PAtTLO,'26 (OE) O

SfSI-' [ 'd E' 'I
7 "

Andrade revelou que o ,x· Chefe da Casa Civil ,dó Pa-" .' ursO
'

e
.

ii ermaueDI���=t��rd� ����:t�Od�::: � ·��C:�r.dO .:�;;ar;;o, deA�é.���
.

"" "

� ,

,

.'
,

II' '

forças populares à rr� Wor!11oü que diante da re-

L t:
.' ;

'd· 31sidênr.i.t da República e-n núncia do sr. Celso Aze '& �r erm Ina·.' . lia \

.66.' o Marechal Teixeira do, o PSP, mineiro. �arch';l- U
Lott apl'es'entou três hi'-Ó- rá com $} candidátura do

Após a reallZaça-o' do ." ti'r' j f t' R-e ehe·ra-o· ""eus certifl'na'

.,

cer Leal os, em es a./ ql'e c ,'" -

te.ses roo início da reunião, sr, Sq_bUbtião P:>es de AI·
Curso' de> Omamentac.a-o do t < 'd � concb'são as se- 'con ar � com a presen�a, os· ,,,e �, :para a solução do prob'e- meid"il. nas eleições de ou·
Llir, ministrado pela Prer. por certQ', çle gtande nÚ"1Hi, gtlÍntes c'oncluintes: Alt�.I:lÍmil de sua candiqatura: tuqro ,�róxinl.o, ao gove::-no ,,' fessora. . ,Oltnda Uliana _ 1'0 de '3:so;istent'es e família. 'Inácia ;Y-lOura, Antónia Ma�

Recur�� .

ao Superior Tri- de. M.inas. . que alcançou grande suces- res dâ.5 cursistas. da HonNa,. �neida Dhs,
.so _:, :> Departamento Re. '- ,

1i'lácfa Jordelina .dos San-
'�ic�mal-dó SESI. � em ';Santa- , A tU·.:ma·a Ser diplom"da

I

tos, Maria da Glória Ca
Catarinô:'. está promovendo já programou as festivirla·· bral, Mflria Maes Varela,
um CUlf:C de Enferma�eni dês de encerramento ,dp Mari'1 Neci FelisQino, Ma·
no La e, que vem 'desper. Curso, tendo sido esc..,lh:ir ria d;') Lourdes Hermen�gi.l
t'3.ndo erande interêssé, "es- da a sra. ;Maria; de Lour- do, Maria Lidia José. Ma-

� tando frequentando as au- des d'3 Aquino; como rara. ria Constância. Linh""'es;
las mai:; de uma dezena de ninfol nuIllil. homenafTem MarL�!lé· Dorvallna de Snu·
senhora.; e Senhoritas, das· a:l:nas

'

à Eri.cllrre�ada za, Nel!' Silva, Nilza Ma-
do . Núr.1éo l_'l.egional do chado. Nair Silma MrlU�a e

SESI' em Florianópolis. Terezinha
\

Maria Bernardo.
,....::_. - - .1 _..... ...._.

_;.. ...,. _

sôres 'e Santa OahrilHl,
Profess<J�A.- élar:ce da :::).1-
va Mendes, recebeu .da pr\)
f�ssora Lucy Mónteir:1, rt-:
presentante do profe'Hor,,-·
do primeiro brasileiro .10

Congre:po Mundial de Pro

fesS�)),'es Primarias UQ0 orel.

se rea1i?,a em A 'dis-AbE'ln,,"
l11er.sagem vazada no::; se

guintes U,rmos;.
À prezada 'pl'esi.tlen,te

memores da dir:tol'h, c

associadhs da' �sso�iá�50
Catarinense de Profe.,sór··;;;
o meu -abraço al11.'g'o; el"

viado d0 i�ddi.s-Abeba, O�1-

de tellh') a hODlja ele

presentar' p magistér�o :;:rt
mirio hI'asileiro no C.)I!

gr.sso da' CMPP.
ESp�(.Ó e estou) cel'lj3" c�a

pronta [,i'csperidade dessa

.\Ir';Stig'o"a AS.3-c,c·aç8.o pu
ra o lruiOl' prestígio do

professor primano nês;;f>
Esta:do e no BrasiL

AssL Lucy Montein'
,

Preside1l1 e da Conféder,1.-
. \

ção Na:cional dos Profe.,;:,�:)-
res- Pr.h'Uários do Bra"il

Abelhas,
Problema

,

As I abelhas africanas, são f.

bem ,.cJ.iferentes das abelhas

ita,lian.<.i.s. Verdade que am

bas fazem
.

mel,. porém,
uma f.:;,L, mel ·é domestica·
vel e ,{á existe domestica

da, . sem criar problemas.
Estas são as itaUa'nas,'Ou·,
tras '

....1�eam animais como'

cava!'), boi, cães, porc.-,s,
aves tJ' até gente. Estas são.
as af:::ícanas. Logo o prefe
rível ,é criar as. que são der.

mestícá'!oi� e não são

agressivas.
,Então, disse, o técnico

alpiculwr Helmuth W:es3,
executN do Projeto Apicul·
tura d� Secret�ria da' Agri·
cultura, o' melhor é o cer

to, é }er cuida'cto com os

enxame;; 'de abelha.s· africa
nas, 3las são valentes e

p�rigosas.
Para auxiliar, os proble

m.!1S (:(. contt:ôle desta abe

lha, o Clr.' Antônio Picpetti,
Seoret�rio da Agricult.un,
coloca o Pro.ieto Apicultu·
ra, �. disposição dos apicul
tores

. €" tàinbém' II de' q\lal
quer f�Hnma rural QU, ur·

bana, que dese.ia livrltl"-se
de ú�n snxâme próximo da
sua residência.
Pelo telefone, queira u8a1;

o nO 2605, para ,contactos
verbais ou por escrito, fl
endereço à disposição é I

Projeto Apicultura Trinda
de � Flórianópolis, pouco
além do· terminal do ôni
bus' "l:"nndàde,

EMPOSSADA NOVA/QIRETORIA
. .• •

I (...

\ n� SINDICATO' DOS' }QRNAUST.
Reah't.a.ram-se ria

.

noite . falou ) �(;l'l1alista) A1\1
de ontern as solenidade;" ::e. e Silva,' Rec1ator-chefe
posse da nova DÜ'etOl'lil, do "O ESTADO", que r\),�Sindicam dos .Jornalistas' tau o i,á�balho do prflSl,t1
Proríssionaís. '" te, Adão Miranda e
A jor:1[!,l�sta Ma�'ilL Iná cema.s membros da Dl

Vaz, Diretora d;�' "Ar GA- torta, é�a;()s mandatos' fll1
.ZETA·'. l'(·prfse�tou ,) De- daram,' \ .

.

legado Regional"1c'o Traba-. O jornalísta Edg-ard
lho. decJil.rando: empo:;",a.�:a nas�is, fi: 'ou tamlJém c�.
a nova Diretori�, que regf - gralllh:-:do-se com !1 n&
rá os cl::stinos do SJ!>S�,; Diretoi'ia.
Na oportunida 'e, 9 Jo ... ·

.

Em lJ.ome.
119Hsta Aàão Miranda )'1'0- Sindica's falou o
feriu d11'curso em que 9 fir élid�s Co�ta,
mau 'entre outras c01,mSi
", �. lc1anifestamns a. lei.'

, tê� de que ninguém
··jornal;St::t 'PIiOfisstonal ']e
Santa Cgjaripa - fa111al':i

, . ,

neSfia bDtalha, Ningl!ém-
homem.. elo rádio-jorna'ismo
...:..... falt::1:-á com'a sua CC>

l�boração: Aqui est-t,-"o.<;,
companhEiros, para a l'...:.ta
perseglllrdo o ideal .

qU<3
nos cOn7,i'ega e quo, COl:l.� a

ptot�ção de Deus, have!.�··
1110S de .vencêr nêsses dois

Finalizando," o

Adão Miranda

� pa.lavras dos
�J,

TJ Der'rl:ba/
lei'�'Daklr"

anbs de mandato",

I

-

O Trf!)ubal de JUSti;"
Es.tado 'c.'t' Santa Caltaon
em s�a (sessão de ont�
resolveu. por· nnàninll
de vo{c�, derrubar a c

ma,da "Le!. Dakir 'Poli 'o
que co�;cedia
conto i,e.l'l'é O .vaJÓr d')
põst') P!"ed:al cobradQ P
Prefeit"'r'a Municlpal
Florianór.', liso
O mandado de segu:a

havia "ido .impetr8.�o,
Dr. Jo�o José. Scha:fe�.

. Colhe, assim,
Vieira rIa Rosa

vilona na'mais
de Justi�a do Et�ado.

, ,

Ó jonalista" Acy 8aI;Jral
Té:v:e, i,rr delegaçio. do
confrade Alirio Bossle, en.e

s:: ercontra no sul Cf) .E.õ

tado, transmitiu as f·�.jc,it:l
ções daquele, hom�m d,�

imprens:l g, nova Dirf;i;cr·a.

Àpós fr;,i oferecido um

coquitel 110 Cristal Lancht,>,
tomr:m0rctivo do' :mp(rr�
tante acol1teciment,o' Re

gjstranws' as predrm.�""s·,
ainda je lideres sindica,!� e

conviâad8s.
Em nome' dos pres'!nt�,3

CONCURSO DE OUADRINJfAS
,;qj;;cJmf.tÔtl�:a;\J�idáde.. :;11,'P'� '·�:té· fiá"db: �o�e'hitit} j i;':

. Pois até aos adversários
Ivo sabe :respeitar.

-:K-I
Aos' raivi.nl}as é raivetas

-

I Et,l irei aconseihllr:
Aprontem suas maletas!
-É ivo que vai ganhar.

-x-

Da rádio da oposição
O que fazem é insultar.
:Mas coitados! .JQue paixão!
Ainda têm fôrças pr'a gritar:

-,

,) _. / .: .' .MM�
_.,_�_. "" ::_�-

....1_----.-,____.j--�

PAtJLUS PúBLIO

O 'ex-líder' udenista na Ass�nrb)éi� J�egisI�tiva ""

desp:'l�hado que foi do cargo por imposição e manO'
hra do seu companheiro; o então vel'cadai· Nilslll
Bender -, fêz saudação come�(lrativa ao 24 de agÔ5'
to, no' ·dia 26, ontem, portanto,

Até aí, nada de mais.
Acontece, que no seu penegirico 11.0 falecido Jlresi

dente Vargas, (, 'deputado escondeu. t9dos os. violen!OS
ata�ues ao homenageado e aos trabalhistas, que nJ

época, erMn simplesmente"alcunh".dos - todos, sélJl
•

"agitadores nexceção -, de "pelegos,", "cQrrmnistas",
etc� �J.) ,

Desejando fazer média política, utilitària111ente,
\
em- época pré-eleitoral, arranjou "órôa de an.io

• para
os trabalhistas, numa tentativa de dividir· e "éngal11b&
lar'� alguns inCMltos.

.

Troca a verrl'lde, peta mentimo
)

Se uma diminuta
-

minoria de trabalhistas eS18
com o candidato ,do deputado, e·do tio 'do candidato
- pelo tpenos até 'agora vimos somente dois 'prontJ1l'
ciaJ11entos - sabemos quê êsses di'11inutos iJI"OCurlJ.)ll
resolver problemas pessoais, Intestjnais, de vísceras'
,

'Errado � mentiroso o tiro ,do/õeputado despaclJll'
dO. Os trahalhistas honram a dl'dsão da sua COllVeJ)"
ção, e de maneira alguma deixarão d� vota,r em ,un,
COll1u:lll.heiro seu, pàra .alimentar as j1usões daql1éleS,;
'quc urovoca,ram o deSaU3'l'ecimenfo de V�l"I�'a�.; '. l� f,.�

l

O ex·lider udellista· 11a sseml11Í>Ía Le�;islath;a, ·e�e;
aí; elJg�olil1do ,os sapos·.qu,e vonut.oll,.hclusi�e' os' sa'
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