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DIA'DA IMPRENSA'� ,"_1WIi
I

S�n,telll(} 4g BoI. Gso!li�t} de A. Seixln N�ttor valido otê ': ,

às 23,18 horas do dia 10 de set�mbfo. de 1967
'

_

F'fJ1NTE l"lU.A: Ne��tiv0i: PREqSAO ATM08l"ERICA lY1:F!�",
pIA: 1018,6 milib�s; TEMPERATURA MEDIA: 20,6" Cen
�rados; VM'JI)ADE RELATIVA: ME:PlA: 81.8%; PLUVIO.'· -;�'"
SIDADE: 25 rnrns: Negativo -- 1'2,5 nuns; 'NegatJvo
Cumulus -- Stratus -- Nevoeiro Cumular
sas - Tempo Médio: EstaveL'

-'
rt '

\
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setembro de ]967 -- Ano 5h- N·'ls.726:__ Edição de hoje -'8 páginas - NCr$ O,}"

Na Ilata em que se comemora o "Dia da Iruprcnsa",
O ESTApO, "O Mais fntigo Diário de Santa Catarina", Il-.
va a todos os seus co-irmãos Barrtgús-Vertles a sua 1111'il·

sagem de otimismo e t'raternldade, conJiando na missâ o

que nos está reservada na comunidade que antíngímos,
certos de que, 110 cumprimento do nosso dever e na defesa
das justas eausas que abraçamos, haveremos de perrnane
cer conscientes do padrão 'de dignidade que até aqui tem
orientado o nosso trabalho.

Chuvas espar-'

,,?1 SíNTESE
, � -,

'C'O <Ira
,,',I ,eu\." � ;Q.;�'

"},,I.ois 'do que uma' hjf;�tC(Ç: s 'Jt�
_f.'\tm";2I'I'to "do sr. JI..is,cC'lino Ku'bit$di";Qk,
e' coloccdo como processo em'" curso,
COI\{ Õ a,viso de que a providencjo terl
de a btender�se a�s �d'emMs éa!fsal:los
que ·se envolvam em �'Qtividades ;'o'ii

, , '

tre,os.,<

O Senado
tÍlu corno

uma proposta., 1 da bancada
,

socialista de renovar as' re

"laç'õcs .>!c:Uplom;ticas CIUtl
Cllb�. A rejei�ão"foi'por .. 14'
votos coritra oito.
Os' comunistas e socíalis

tas votaram a favór ,do pr�.r j'jdo. Opuseram-se os nacío,
nalístas dkeiti'itas, os de
mocrata,..(;�·lstãôs I e os' r�tl,i-,

.

I
A greve, que I afeta as :11·

fabrícàs da Ford' MO,tar I
Cornpany, .em, 25

� Estados

�Qrte-aInerica�9s entrou, em

seu segundo, "dia ele dura
eâo, sem que )1e[\huma das
.partes ,demon�lre pressa em

encontrar

Para a.de,fes·a .da ordCn1r e do.
• •

�

,,' " ';0;' r -�:::-

rcglmê:,- OSSIi101a 0, mesmo p,ortn-YO:t
-' o governo adota'rá todas' as medi,

, das que ju!gar cab'Vêis,' !í'eln qlJe�om
isso se disponha 'a prot'ic(n, qu(ilqlJel

" 7. ,,' I
t

'

"'0 errcrc. ;A,OS 'que orem, ali I1gli,10<;,
-,",

�

reCU1S0' à Justica,
e serõo ccatà'doS'

�

INtOC ....ÇãO DOS ATOS' 'v

=. ""

,

__ Al:irmad'o, assim� q dere!'m11Hl,�Õ0
�o 9°'1€) nó, .i1ão 'deve ser afastada: o

PQs�i,bii;da�e 'de' que 'cler1a're ile!!l,-�i�
.e s n�ívidodes do- fre'nte. 'Não é difiéif

"

.

oficiais e;;t�j�m
del)ru'çados sQbre Q' ,.âecreto-Iéi, dá,', S,?' ,

'1 r,,""r.ca. nocioll'bl e até' sobre Xl: Lei

LUTA.- EM CA1'Ii-TfA()
,

D� .acQrdo �o� informa. Irções chegadas a Hong Kong,
o exercito chil1ê� e .os g�al"·. '

d�s vermelhos empreende
'1:.aI11 campanha total pai-a
liquidar oom a 'OIJosição', a
'l:ao·Tse-tul1g na dda{ie de
Cantão.

, Os guàrclà:s vérn!,e-\
�o,s. tiveram·a ajuda de tau-

9ues' dq, exercito, nessa te�l,'
tativa,_pa:ra, desbaratar os

antânraotstas . que, estavam
empenhados' em

.

dominar,

€à�ão.,O,�:ÕP'osici�nisti�, (0,-
raH1, aP1s,

1ND'IA X CHINA
J J' '.

\

.

,

'

A rfj.'çliQ de peguil11 'oacij'
'

sou tropas ip.díanas de ha- Iyer' I?'eIl�trado 'alguns-metros
e� ter:ritório ,chinês, na Ifronteira entre ,'1 China e o

Sikkim; de' haver colocado
allunbrados e\ 'ferido dois

fronteiriços chine- '

tentaram repeld-los, ,

pelo, Exército.

VILLAMI

_
Em.. fQl1te� bem i.nfonuc;·

das sou'be�se 'quel'o repre-
1

> •

o' rilinb,

I ,', .-', ,

"O outro, projeto' dispÕIl i]ue_'
uhum "Certiflc�d.o dç-'qiIi'tição'
serviço militar, 'será forn�cido
analfaheto: Os ':;anatl'abet 08" ao a,tio)"
;;irem a idade 'de prestação do ser

viço militar, ficarão obrigad�$' a

submeter-se à exigênci�' d'a a];f{l1w.
tização durante o período fixado

\. ",' ,

• para a incorporação.. Estabe}el;e,
'ainda, incenti:vos" para' os 'gUfl, alf.t·
bctizal'cl11 ,de,z {lU Jl1a�s an�lfal)ct,os.

"'" '�', ..��

[

,� JlJga ,h,\nnenD.gct;,dil'

o Conselho

ros e, ainda

l1ál'ticlpação
rêsse civil.

, , ,�, "
,

:'Nossos' pl:,Ogràmas de ajuda, "

Americ�, La,til1a 'C()lltjl1u�riío rÚJ;i-.
gidos a,o a"poió. (la segurança inter·

na, asse'Veroul'.

estimular o Brasil '1

em projetos de Íllb

, "

F�lho e o major Luiz, Paulo Remi ..

�, que Jtêg_o. .N:ã�. são conheciúas as

,: razões do's pedidOS d�' cx�hisão.
• �. �

� __ 1;\1

Ení �1I(ras decretas o rl'ésjdentc'
"

'd,i," RelJiíblica assinou ,várias no· -

rio",

govêl'1;JO americano
-

ti JJrbmovl'x
., ,

uma, colaboraçã.o mais estreifa cu··
tre' o� seus 'milHares e os brasilct,

, JNUDISTAS'h

JllOaçg� lllHa. a mes�11"a O�dem, e�l·
h·c..,'lS ,g:u.l�is 'a do, Yice-Ab:pirantc\...
Heitor' ,Lopes de Souza' e do S1". 'Ah·

,

tÔIÚ-O ,Carlos do Amaral Osório.
nu, na

Nlesa.

o desembargador Rube'm Moritz do €ost'Q foi homenogc'ado p
bras do Ministério Público que Ihé ofertafcm� uma "tOGo, (J inall

sey retratu no. PrQçyrpdoriQ Getg! dQ EstQgo (lciQ �o. PQ�
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, Êrr·ç:6r:ri.inho para o csr.oI6,:O:mcu,tíétrnhQ Do-

ij'i'linho: "Me1l.pni 'onacn;0r(jpn� �çm dlopéu", A ir

�10Minhf.j L��'I'QI}�:. ;"E doí:; á- tnf>i'l ii<l'n�d(1-sern a-

b i}7,· P ,J

'

;' " 'I;"
,

.

'
.

e"r, (,UfJIõ'ra (' (" . calvo.

.
_. x .x X'

" ,"'"

,Erf' Dallds, 'no Tcx;os, fàleGêU',,hó I')OUCO 'urna ri-

c:ci 'vl0va _que, rlO'"tQ�ton�Crl!'C;, ,deixou'o s'uo
.'
fotluno

tôdó, êle ';170 m·;j·. b6Iare�, po,r.o·ti :;Lio lar/afligo 'Ma

rY''-, Só clr;6.s· o fnQ'rtç f;í.l1uf:úl -(�e;m1 'os' vcrdod'eiros her

CJ engenheiro de minas de Kapstadt, de nome./

JOrl Vmi,-,1euren, tinha mondado fdz�r uma dentodu
"O ':-t::;VÇ1. CQm cuidado a embrulhou e Golocou no bêl

.

sb de, t�OI da !::olço, liimbarccmdo iilntSQ no seu corro
NUI1',(1 curva b auto deu um pulo e, qlJondo Vónmeu
!'�r! :'veltÇlu ÇíO aS5ento c;ôm certo "impetuósldade,
sêl"'ite:u-se en'i cimO çla dentaduró, qu,e/lhe entr"ú'MS
çfjmêst tal" '(l' violência �o choque.' O engel"lhei ro t�:

.,
, �

J'�)
\te �ue. ir 00 médico que he _tirOl,j 0$ dentes, .

de ur(i
,

llJ!;JCl� ,('iVito imDrÓPri0 ph�," 01' r1p.-)tes, pois nÕ::J esl-G!·

"o ,"..... .� L�,;.!/ Y"'r� x·
\

, ,(�o i<:m/r IrQ, �l,< í\j_�,;',e 'n li,cjl·; 'éln� (li itl''JfnÓVCIS,, ,
, 'I- ".. •

".

ds b'(,ld�t.05' ',p'stdçJ 'novamenw f'nti:!l!,11<1 r:i ,rrl() "C'Jr-

duçõo t�aios pr�t)ria �parq o �(j.l�dB,":A,:; ,(",;tntí:;n-ir'."-IS '[1(1)
'" "

� _:-' � J

vom ;'"to. )ustPnvente> no cidade'de Deiroil, fi cidndf'l
de 'lautos", um vendedor' de bi,i(Ieto� em :��lI'õ onl'ln
cios �e ve'ndo, ,promete, urna biclc::ieta (i()V<1f fi 111 iem

= � x 3(

entregqr um outcrnÓv.el usado,
O Cort1i�sÓrio d� po!k;i9 Ç'Sl<Jl/ú f'1riÇlSO; pois nõo

sabia m('ji� comG) acobar 'O-ffI 0_ jogo de bichl.), Chl1-
i'i'íoOL! rntClo G) cdbo de moiGr conffanÇi.J" o Contidío �;

Ihé .lJíSse: f1� t�r1hO' cq:r�flclnçó em vo<::.ê. Vê se oéob I

com O jOgotiMGl 16, n�- rUO do Praia, Me' af,Q,nçorom
que aí fiá coso �o. � 15 MÕO StZ �;z outro coiso, é jo-c
ao de bich') Peço' _o, que quiteI' c cerque o r_'ÚI1iero
Ó I G pr <kt1r1o o, i l(:I'1'('irn I, Mais tarde o, (Oba C n!'í

dÍl;; ,V(I!l01J f,(j'rjiOfd.(" I di?rndo 00 om ir.<;)o rio' I'Cnpi
tôo, ,(f �"f1hô' ti, mec;C,iO a niOior: 1i7 o que o Sf;(,hnr
tmmdi)I), {:(-('qllemo, C (1] S, Poi:;' n6ó é (PiCO o ccnt'cl1n

dÁI nn roo çni 1"1Í I1lli n cjiniwirr/l
----)( X x

O Si2guinlc on(lrlcio do COS:(jmento �() el'iCOtitro
ihoScrito em um jomol' do, $.J! do adiro: ilViü�àl tom
1 ,67 m,�de altura c 34 (')nú� �6 idade, proCLI�O UI';' ho
nncrT) f'J(Jf(j CCl101', com 1,80 m dç altura; nõo ,n.ecessi
ta Íf:"Vor r0ll(:J't, [mi:; ,rliClI fole:ritJo f'f'Hlridn deixou um

va"t'l ha ° bo<':o, 1'\1.10'
!J't�' I1"\tdico cle doenças fiérv'b�s ·da Filádél fiel

gCltd�,te 'que, no anO dEi 2"139, tôda 'Ij 'humanidqdc
{;5\"eI�, .. dQido! C6ff1Ó prove ó!egà o� $egulntes ·do"
dós: No ano de 18'59, em cada grupo do "S35, pe$o'
a!, :Ut1!d era �ouca,: em i 897 o quadra jÓ opresentà-

'

\lO o s"'QLlintEi: :Urf'1 lauto para 312 PCSS'MS de Ju�o;
eh' 1 "26 d comparação era de um' p'era çodq 150;
\!lrf< 1970 será de Llm. para cem. Né·sto proPor�ã()l
diz" médIco, no ,Q';10 de 2139 l'ô(16 cf humániddde 'es
t6rá IOlJca. tó, Mra mim Clcol1�élfl6 qUê níngi,lém
Gbr;r;rl1 âsrQ<:' eó't;Jlos .. ,

.

para t,êío ficClr doidó, tdrh
b4<t\ oth'o f'lue o tfenti!l:hi se éSClUeCekJ de o,íwfdr.'·o
�êqulnte fatti: Que o felitidMe e sorte estorÓ, então
que nenhul'l'l notará (j louturô' do outro; j6 qlle' rodó!>
fieon::u'Y1 sem juízo

.,
A x

, ,

Urn jôvem de 8a!limorc clesçobriu, após o úni
f'nônio nUjJcial, (jI.IC nos dGcumçntos oficiais, por en

gano, CÓl1stQWQ o nome de sua !:ogro como sendo suo

espôsq! Cuidador,

LOCKHEED
,

'

Constrõt Extintur Gigantesco
o jYHlio)' extintor dt'l lncê- de 2,4 m de uiâmcuo, que os dois disparadores kmca.n protcçâo da fábrica Lockhe-

(ljo'; do mundo ._-- giganjC di.' custaram 5,OO() llólrn'l'S cada a espuma numa !H'OPOI'Ç;}O cd, ,"V.- J, llVilcox, c o assis
lHO IOIlt'ladas, C,>II)<:7, rlc lan- 11111. I

quase duas \'êzes maior (j�{� tente -da equipe, Frank
çar i(U\Hfl litros de çSj)wlla O carro-extintor está equí- o outro grande extintor cxls Sparks, projetaram durante
por minuto -está em O])'c- pad o com dois motores t11['/ tente na Locklieeu, o "Bi,; dois anos "T'he Rig' Cat", pa-
ra(_lão-"'W:JlIhl das maiores. I,i· sei, um de 550 HP c outro olohlÍ", cuja capacidade e �le. l'a uso na fáh1'ictl de Mariet.
hrjeas de aerOI1f1VCS dos " dr 4()O HPo Seu tanque con- ,11.800 litros Í)(I!' minuto, La, mas I:olizmentc êle ainda
ElM, a Lockhecrl-Gcm-gia tém t}ií.r.OO litros de água t= O lliJ'rtm' do sN:vic() (Ir Ilfío precisou sr-r usado.
Cnmpmy, localizada '\'111 Ma

riett«, Gr-nrgiu. O extinto!'
custou 250.000 drilarcs, e sr-r

ve para ]1l'f,)tci:'e1° o C-5/\, n

maipr .nli;io (II' tnll'lS!Hlrip
do mundo, flue está senrín
coJlslfltidn al],

/q.H°lítlaclo dI' "T'hr. Rig Cat:
!'PIYl l!l,(; r de comprimento,
,1,(' m dI' :t1tu;'f! c :1,7 m de

,
.

Inrgnrrt, ('OTn (l chassi do
C,1rtO fIlMíf:.ldO sóhtf: peneus

I
�:�l CI_EMAS
'CENTRO
Sã� Jos�

;'L$ 10 Irs,

COltLintl:l<:fto do super S('-

rbilo
.

M,,\TIN/\f)J\
OS C/\Vf\Lr,':II{f) 00 REI

'o' '/\J1'J'lTIHt
'11!'íIGt/.o ,FilS.
CeILSIlI'a ,alI' :\ :1I10S

às 1111. JI!,l.
J:LlíW§ Rü]wl'tst'm -Jlls[iN'
Júíió ,Cln-Jslil' (L:nã)
I.I�slil' j'i,iiippp

�-, Pi11 'c_

A CA IHYPA DOS iVfROS
I'EC,<iDü:::;
"

EUlii( i1i!1.ZK:ilWr
, ,

CfHl§Ul'l1 "tfÕ' :; :'HWO:;

r.i! :1 í 12 ,� "111;? ti"

Om\ll' §ha.r!'
.. {-;c'l';ÜdltiP, CJ1â'plin

BO'fOn J] fACO
C'jnr.m\lSC'O})r Enstrman

Cnk:r['
CrDslira até 111 .:1,nos'

Rib
às � lis.
Elsa Landlcs[er

- f'1Tl -

EU, ELA E O r'UAlVIA
Crnsura atiS 10 anos

i't>; '1 -- 'i - 9 ,hs.
Ir'I ns 'Jirq:;' F!1ln:l

jS'IJli110 Ni:n Ir!l
'

� f ;J� �

,��"I. ::: :�ín 101�
os BJ\NDou-::mns no

GIi1em:1R«oúpr Efi�trnflnC(),
Ir, I

Cf'ngdr� até ]4 RUO'1

_ROIY
às 2 hs.
.James Itohertson ,)llstlce
JúHo ChdsUe (1,al'u)
lk�lje J'h.iljppe,
A GAIW'I'A' DOS MEUS

l'ECADOS
EastmanCnlor
Cl'n�ula al6 5 anos

às 4 e 8 hs.
- O mais impressionante

dos filmes poUdabf
o' DINHEIRO E' A I

!\H!Vli\l'jJ I,HA
CnrQU:1 até' 18 fm[)�

(ontirwrtt;;lO do "iupel' se·

I'i;::,do
OS C/Wi\LEIHO DO REI

llltT,nm

Iq::�,Gl'/.{) ,1�pS
ls ,[ - 'I ---- �l 9s,
nlllJ'H ..n n.",ton

R"fi(<"1'Ir;U'y Fol'Uytlt
�- Pul �-

() �:r:NHOR nA ,afERRA
Pilll:lvb.iü!I·'í'('(·rrH'ó]fol'
CrDS1U ,1 r�!é 11 :111('''

ii.�: 2 j j,! 11s.

ClIlltllltlüçJn do <;lIj)er se"

)'lfl!.10
�- ('11.1 -

,

O:;, c/\V!\U::mo no 1m f

AR'i'fWI!
?t.s 11 ;"(;,'1 (J 1';(lfL

_

Cõ'll!lul'a a[( !) :lJlO�;

:!S ;; 11:: �- ',t,� "_ .. I) ln, lis.
J,'rill1(',SN, P.ill'od
IVf.lfi�l I ".I'ol'í' l

-- c'm -

A ESPIA UOS OUlOS DE

OUIIO
Conü'a o DH. K

CI'll,SnI'il a[r- J.1 �nos

'tS :.! �. (, -� 9 !Js.
rÜ,(,ilf. HudsCI!1
ClalHUa C:mli.nafe

- ('DI-

OE ()UJOS VENDADOS
J"unaVi,;íoH � Tl'l'lÜeolOl'
CBn§ura até 10 anos

----.-.-..._--�-_ ..

-.-'I"- _ .. _- -�----- --.-r'-.--�.- ..:.---- _ -- �- -------.......-------------.

.

,

7 U R Y ,J\'I r\ C H A ,D ,)

No Q\!r:-rência Palace o De

sembargmlor l�uhcl1 da Cd"

ta., 'foi hnmenageaüo "cnm ,I:

legante jarrtar oterceíuo ]'l':.
ln IVlinistér'io' Público.

, I, '
.

,
'

\ / xxx

Estão c1c'l}an}brns. os Es·
(l(cfaJ1t(':,; �t�.- cidade' Jwlrl< '�ro
"'I\l;;ç.âo dp l'ésfatiJ'au1é' "clll'

, l'ari:i:", ('�' fav(Ú' da t;lãsse.

Acreditamos qU0 será l1le�

1110 sncessn a testa da "g'[.{o
e moar< promoção cio Sal�Ll. ,

catarína >Oauh,tl'Yo Clube, dia
;:2 í}l'óxh�Oo Qu'eJ;ll receberá
o' tit'ulo, "glã'�ol.ii· Contrv
Cl'ti'b"?

.

xxx

. 'x,:\:\
.

rú':t pa�fidp1:V:: ,lo' "1'<' .1) -í-
�<

C()I;g!.'(�S:-;o Hispano "'-'_Lli,o - o I)('P;l;t�mento de íitlt:c:\
-- 1'1I�1l'rical�O - FeliJJÍ.110 ..1,' cão l' CnHU-l'H da .Ullivel'sith,- ,_

lVJ.uniliÍpio;;,", .Presitlente. G" (te!:'·hl(;�·aí.- lÍl' Sanül CaH1J'f· , ,

íbseml:1Jéia Lcgit;Jativ,l ;l,� nà (','h "Hih�tó'j'i() AddÔl'Í1ii::,
Ei--t;H�O. Deputado' Lcciarr. .X til' Se-!�;l1hfU'o 'da Facuid':
S!,ovi!l�l{ e o!' l)cllllb!d,)s l'j','t' <l-e' iiI' 'J.'i).m;ün:j_. s'exta-feir,fl,
l'!:ml111 Vir'g':(S e GPHir, J)�stri.' in<.lugúl'ou· C!IllllSÍ<:ão' de Pi�!:

,

',,'
. tUfi,{ f� Desenho .. "F1ol'h\uapJ'
lis' )\l'1r G7":

�..._. 1
•

xxx

._j
.Numa .prernoção da /i.s,,(l·

cíacão 't-lurma NléiHéa-(iS, u t

Fa�t;Jdade de Met1\dní1 1:;1

Faculdade de Medir-ina 1\:;

.Universidadé de SUl1h Ca (;,

rina, dia 1.9 no _E"tádiu da

T:'AC, acontccel'i mo'vimelll:t.
do sJlOw com o iipl:'\i!dido
Ronaldo Golia:'i,

x x x
,

'\,
v.üL,Íam 'para ° EHL'opa na

]lJ'lÍ:dl1la s(:1,I1ám;." ü sl'nadol'
t' sn.· lri,!1ClI, ·BOlollh:w'it'n.

I Na última sClnana "

Mada Helena c Dario CU\'<l·

1!1O, comemoram lO ,ll1fJS ('t'

casaclo-s.

Ollon lfllllgi,l
dr 111' S,UIÜ, Cd,lriml, C'st:í

$1'11<10 (;,IIHYl(lafio ,p('ia F:lI'ul

Ila(I(: lho Otllllllulog!.i Iii- Ili,l.'·
Illal1tilia. jl:11'a l':idit'i'hll d'í

-J<ll(lHILfO - d('" Pi'�{lt''):--.!}!\l.�·· ,

nr:,qlU'j,1 ('j(ra!!,'. iH!'O! n;I'H�
HOi> ,,:' I�fíl()! ht, !fHe I' dr.

S,imlld F('ll'W(';t,; vidj" 'J)lH'a
a (';íff\!l(', millril'a, !lia l5 'pr(;,

'

xil'no.

xxx

"

A nova. saun.a ll!l. Chácara
.lo ESpa!lha" agOl'[! ü:"t:( ate!!
tl('ndo com técnicos çm mas

sag'rns,
xx'x

xxx Fo'ram vistos J':Il1(,<lndo
( Querêl;�ja PaJaet,\, o sr. e SI°<1,

'Rubem (1,e11Y), Pereira O!i·
vl1iJ'ao

X�X x

Ô dr, Hilton Prazéres, e;;;·

t<í ']H>H"ando seriamente em

org:Íílizar lla capital cu turi
lwi�He, a "Semana do Turis

mp':' --:-- A promoção faz par
te 'dr "Ano lntcrnacicr)i:ll dn

TliTismo.

Bohhy Di Cal'�o, dia. 23

prlÍximo estará em n\lssa ci

tlad(o -i�al'a :1JlrCS('ntar: seu

movimentado s11ow, no Ilha
'Tenis 'Clune, quando �t�ní l'ca

" lizado íJ
_

tão ('sllc'rada: "Fc�-
ta da Priínavf'J'a",

xxx

�osj uu ...Nas�imento,
tário da ,fll'll'la "Cajo AI(:�m,
tm Machado em São Paulo,
cstll -passando fim-ele·sema,
na "em nossa cidac!C',

xxx

Dia 14 .PxoxlI,no p,m S1101
.

""'$(c(h\ a 1);l'ctoria !l�) C!uhk
ÜO;'l' de Ag:ô<;io com cnquii<°l
(lfll)��!ll1tr, l"1'('(')leionarú :l,s De
lil1t:Wtps (lo ,Lira '['<'!lis·,Clll·

J;e",

,

�ca,bo , de H-Gl' infol')Halln
fiue 'o, "Jonil,a,l üe 1'1lJ'i�i1�O',dl)
Rio de Jmwiw. {°!11 nOssa I i
dade 'il'l,:'i' como l'rpl'e�el1tall'
tr a' {'J·f,dcnci:Id.a Flrma ,riL

.

,

S. 1'1·oimf{tl.E",

,
-

,�':';auna, com cahclcrciros ('

massagistas rml'a senhoras c

cavalheiros, () :Sal1tacatal'il1,1
,Caunü,v Cluh inaug'un em

')
sua iiiedc, dia 29 pl'(iximo,

xxx

".{'
xxx

,

XXiX
Na cidadê de Lages logo

mais o COl'nl de Flol'üinóijo:
lis, dará um recitaL

o 'llt·;. lt:_omlldo,l'iüho (;ar
néit'o de, Laguml, n�t última
semaJta ,deu rápida Círeulada',

l'IH, nOF:sa cidnt!r,
'

Pensamento do dia: Somos
tão li11;lÍtados que l1,credita.
mos semlHe tel' razão.

Maior/rendimento:�m(trabalhos florestais
Car r-e ntes� e sabres' SANDV,IK)para 'mo,toes,e r ra s
"" agora em estoque no Brasil' \

.

,"

Elos de corte extra",[ongos I

�âior poder de penetráçijÇJ
Gránde resistência ao d�gasfe"
Tipos ,para tôdas as moto ...serras
Sobressalentes, e ferramQn�s paf�'
manutenção também em' estoque
Peça catálogo ilustraljvQ\

SANDVIK
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. O.\Mais recente lancomento na linha de ele-
'y / ..-./ _' \

.lro-domésticos foi feito pelo BI'O�I'emp, conhecido
, \

f
marco de refrigeradores,

O .Duplex Brastemp, conjugo em um mesmo

,'opa'r.e'l'ho réfri'g8'FOdor' e congelador (2 portos) - se-
,

luçõo a mois avançada e completa poro, o sel: prcble
,'m� dé, refriger®çi]ó � conservcçêó de. 0'1 imentos ,

txf,sti'm 'no linho Bràste'm,p; ',õ'ut'ros modelos a

. �wlà ·g�colh�. .: ."!,�

'.

t", :6s; i'�Tr;,I;;jEZlrddórés de GjlJa I'idade 8 rostemp estõo

e11; "6�#ésiiç�Q nos Lojcs Péf�i�'a:'Otiveiro.' e poderôo
.

'.,' f;ci k{d'ql:liridos o �artir de "NfCr$ 476,1.0 ou Fi,nancia

,'....
dos l::m"'Pr'ésfàçõe's mén5ô'is �,'igllaf.i$ de NCr� 31,74

" li 'hãó' esqueço' q'lje Brcsremp tombem oferece

�LiQII'idod'e: eM Ig'võdO'r'as, secodoros e fogõ�s a gás, tu
·dó 'fin:ot1'éia'do-pé+2i� l.ojcs Pereira Oliveira, a juros

,
_---_._...--=- ------�--

Lídio MÔlrtinl1õ Collôdo, da,

rem os verdareiros e eternos voíôres' da justiçq,
leG:J'idade, do ordem, da dignidade, do 'O'ristocrGciGl �e·
cornportornento, do m6déstia, do estudo te Gl "df'fíor
frcterrro,

Porque. isto êle nos I'egou na sua her�nçÓ.-e*'ern
piar:

-

,�. .porque a, nós' compete preservó-lc" � defendê-
:'0 do prostituição e.)1o aniquiloment6.

. ,
'

E' nossa tarefa comum _' de profes'sores 'é, de
. '

olurios - com a tenoctdode, convícçêo, é entu'siás; ,Pctr,ci uso: pt:QP'tio e poro revehdo. IMOBllIARIA
.

mo .do legado' recebido - combater a il'ijústiçQ; .'�' ':RIA ,Pô'NDltR LTbA. À'i/. Paulista, 2.073 ,_ conj.
deslealdade, a desordem, a indiqnidode fi ihiquidade '423 + Cdi*� Po.�tal 2.86,1 _ São Paulo.
,a grosseria de conduta, a imodéstia e aut6-phbrtlOiÇóo

' .L:.i:,_.:...,..,:;:,J�_;:__;_�:, - ........:...:..�---------_-"
à ig'ríorâ-ncia é mediocridade, a chulice dê iin.g�ogem
"e desamor e o egoismo.

�gora, �ois do que nunca é iropeilosó culti<t-Gr
e proteger os verdadeiros vclôres. prihc:ipol ._' 15 mil cruzelros .novos.

Estamos precmbulcndo uma novo fase fDd:ro .o 2 - tonfortá:,;êl caso' próximo o Escolo de Aprendi-
<

"

I ,'i-es -com teh''edlO meQJindo 1.00 metros que-Universidade Brasi eira. L

Sabemos que a estruturo compar"tifnenfodG e ,es ,;, 'oÚddos 'p0r 20 'fhil crueéiros novos,

clerosada do ensino superior deve �é'r subffiéfldõ à 13'�' Vôtibs iQte;s ern ,,!3'or'n Abrigo a parti�de :2 mil

uma reformulcçõo inte.gral.
"

éhàeirdls hôvos .

Mõs por outro ledo sabemos, também, qÚ,e u�'la :" _'_ 'ConfoffG'i'el opbrtomenfO Central por cpenos

eSt,rutura .por si só não pode det.erminGlr u'mo ,fuAg:6o. 39, m,iI ,�r'u�eiro�> 'no,,05'. õ ,cortibi��r...
.6s1, defeitos' das nossas U>!1iversid�cl�$ 'certen-1e'fl:" 'TRÁTÂR <JoM' ,'OR, w.A:lLiER UNHARES

te se or;iginam no ,inadequação estrl:lturól; 'm�s;� 'd.é;' I/vl)êi�iA�IA.,'fLJiACAp', _'·"R_u'ci': J�d Pinto, 39 "N

terrnincnte é' e mentaliclade:da SU(l,pÓpulà�o.',> �,O•.
'

,�ónê;j�����,:�,'.�·,,:.;: .' '"t '"
'< ;

dono da cultu-

IE�ç·i.�
U�' PR'ODUTO DA' GENERAL Mo,T�RS,

Noa.'as ma'qu'-Inas' A General Motors do Bra9il S.A.
,

'Y� .' temo prazer de comu�iê�r��?os
le equ·lpam'entos� interessados no desenvolvimento

'\,1" -' > ., desta próspera região, que �cab.a

Rara' os camlanhos de n6me�r para ÓS Esta�o8 do
, Parana e Santa Catariaa um

:...lO 'n'OSSO'
-

neve Concessionário da sua linha Eu�líd - máquinas IU ' 'para mineração é para terraplenagem: Cia. Fábio Bastos
I

P�og�esso'
-Comércio e lndúetria.Parabéns aos que podem I'

I�I I' "

. ago�a:��ntar .�om os seus serviços especializados.

tia�Fábio Bastoscom. e Iod••Av.Dr. Murici, 23;'Coeitlba.PR I
-l

!
I
l

_Ji! r_�i!?]!:;� !ÇlWt4!l)qSi'J�1'!Ii1MIii���$,!fW!Jr.'i1!lLI�!'!k:!2r."'".i!'! H'r·�t@6;i!s�uJj"fillii4'i!",��",,�"f.4,"�1 ti M ...� ..__J

"'AlJ.1 Pú'BLICIDADE '

__:_.. 3: Lojas €:rtl coristruçôo érn Coqueiros no rua

l GM
&l&t&G
BRASil
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Florianópolis, 7-9-6;,

Prosa' de 4omingo
n-lJRTAVO NEVES

(:- Niio' sei 'Sé' S�Q
-

muitos os

que, dentre os q.;e me CO.l

cedem a honra de ler es

t� coluna diáda, se -preocu-,.
pam com ° problema tia
�ê,�stôllC'Ía da 'alma. Os' 'di�:;
.que correm j;i não fluepl
,�OJ1I0 outrora, suavemente,

�seI�l atritos, como um rio

pilf onde .as �:t�:IS sem pro
ínndídade passam sobre "

leitin sem granitos. L�ntu,,:
pesados, ,tormt'lJtosos, são
os tempos a�l�ais, em que o·

homem c:,tli , í'reqilentemen-
c:h: cril hrig';}' com :1 socieda
'f!e c esta a.llleaA\:a tragá-ln,
<;l h'lorvi,... 1 0, dilui-h na mas

"3 :iIlforme) �las, Iriver.,
�lJt,mo" III)' homem. a g)
�-

"

'PIe ':1 m.atéria putre
ecnte?

I

I

J:rlí!;',iõ,_;� Tl':"pomlellJ
""h," i-I c'<"a iJ1d:)�dr..ãll. f,)

,

I"HÍré Vietra })criuntà . ,Dunl

'(los seus s�cmõeS Jl1em�l',l
,�"'('i$: "Quereis vI;r o que é'a
,alma?" ,R,e.spo,n-de logo:
::Olhai .' para um corpo sem

alma". o cadáver' é irueni,í,
vel, Lnió,,�, ém lnevitá,'cl
c1{l(!o�po,siçã{l. Perdeu a al-

, I

,

�
I

visã!)
.

• .' • JQue o�' outros, 111CUS seJllI)'

lJlan;tcs', :não, o creiam..:, 11<10
i'!: ,me .causa abalo; -tah ez O�

lamente.' Mas, que ill:'illOrb
o que lJellSamos nós, - os

l)illCUeS hU»lvmcs. cheio;;
de �supostas aquisiçÕes men·

\

tais, empanturrados de

C��ll,C1a' c de, ambições,
ante a. realidaqe' das cobas,
(LUC um diá., e t'ata1mcute, VI

rá ,porYClÜurà obrigar·nos :!

revu,a () das idéias l) ue t .;

:tJ!cymos pOI: 1l11is inalted.
,-eis � à recom..;m;iÇão de to·
do o <;Icêrvo de conhcciJncil'
10&, mercê dos quaj� llos

julgaremos eIn situilç.ão {,{(�

zOll'lbar (ios simples c des·

pretensiosos'?

Se, ao l)1enos,. puderll10s
ficar COI11 aqúilo do autor
de Ci\1\'DIDE .....:. I'ccollhccl�

cClIdo o dc:vcr l!e IT"'pcH'lr ')

I'''sêll('ia ,I;I:S cou:--as ('I'iad\),

lwr lh;mi, - j,. muHu :se!.!.

----- -----_-_ �-

Felixmente, foi encontrada a melhor solução
paro o problema do cobrança das anu.idades do Ins
trtuto �stadual de Educação, por enqual'ltl) ainda in

tegrado na Fundação Educacional. Com a promessa
d� qwe no' próximo ano o estabelecimer,tto voltaria à

administração estadual, os estudantes suspenderam
o seu movimento, concordando em pagar, até o fim
do ano, as mensalidades correspondentes ao segundo
semestre. ' <;

AsSi'm, para' satisfação, da g,rande maioria da'

opiniõo públj�a da' Capital, de 'mestres e de alunos

souberam os .responsáveis pelo problema encontrar
no bom senso o remédio ideal para um impasse que

se poderic-. �gravor, com consequências indesejáveis.
Embora' não sejamos defensores intransigen

tes d'a g�atuidode do ensino, achai-no� que, no caso

do Instituto de Educo�éio, a medida não encontrono

os resultados' desejáveis, que a jusfific assem pleno
mente perante a opinião pública. Acontece que, no

mais tr_C1dicio�al educandá rio público de Sa�to Cata

ri,?a, arf\aigo�-se através dos anos uma inarredóvel

tradição <te gratuidade de ensino. Foi assim que o'

J.nstit'utC? de Educação cresceu - mqterial e cultu

ralmente.' -, tornou-se ,hoje num dos mais cpnheci
dos estabelec,imentos do, Sul. do País, e chegou o nú

mero, verdadeiramente admirável de Sin,co mil alu

nos.

"D� repenfe, passando a ser membro da Funda

'ç60 EducacioQal, rompe-se a SUa mais cara tradição
� decide-sé cobrar enuidcdes dos seus alunos,

'- que,

variam entre 60 cÁ 1 zo cruaeiros novos anuais. Quais
_quer ,que sejam as raxóes �ue assim o determ:inaram,
o v�dade é qúe, a�e$ar disto tudo, o estabelecimen

to nõo' 'p�rdeu, no "conceito de umc população que o

�espeita e �que o admira, aquele caráter da escolo. pú

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

l

blica que 'o' acompanhou durante tôda, a Sua forma-

çõo.
Assim, chegando ao meio do ene sem nun'co

haver pago mensalidades, o corpo discente do e5ta·

belecirnente vê:se impelido a efetuar o pagamento
dos' mêses atrazados, em cu";primento a determina
ção do Conselho C\lrador, A medida, em,bora em t.ese

possa ser defensável, não produziu na' prcítiço os re

sultados esperàdos, Para a esmagadora ,�aioriQ dó�
aíunos, ou melhor, para os ,"t'ais de alunos, serii2 por
demais pesado ao seu orçamento domés,ttico desem:
"bolsar assim, de maneira imprevista, a importância'
das mensalidades atrasadas, A concessõo de bô'lsas
de estudo para os necessitados, por seu turno; é ',úm

ff ' .

recurso que, como temos visto' através ,'de .I�ngos
anos de 'experiêncics, não tp.flete prôtica,me�te , Q

ê- ,

realidade da situacão econômica da maioria dos alu'�

nQS_ Por mais qu;' se esfo�cem ncssé' partic:tilar�' 6s
responséveis pelo

.

ensino, há sempre.' u�,'a: :tdisp�ri·
... � , '

dade entre os, alunos� naquilo qu� pógam e, naquilo
que deixam de pagar. De resto, _'_ o '.que reput,amos
de grande, importância - a co�ran.çQ' das anui.da
des não iria refletir de manei,ra .�ele�Qnte, no �çá�
mento do Instituto de, Educação po'i�; �ómo disse' 'an'�<

o que aconteceu, afinal,
a g;atuidade'�o

condições iguais aos seus

Eletrificação,

eou-

"

o Gqvçrno do Estado acabà de assinar com a

ELETROBRAS dois importantes' con�ratos de tiRan

'cicimento,
�

no valor de NÇr$ 5,1 milhões; de�tin'a
dos à 'im'pler:nentaçõo dos linhos de bansmissóo dos

sistemas No:rte e Meio-Oeste:' Esse fato veio com,
y

próvor, f!lais, 'uma vez, o reconhecimento pelo esfôr-

ço qÚ,e aqui s� desenvolve no' c�mprimênto do plano
de életrific'ação, errovés da dis_tribiJição' de, energia
elétrice poro todo o Estade, através das .ii;'has da

,CEI:.ESC, ," , ...

t'

() 'primeiro dêsS,.eS con,tratos., ne ,valor _de �'Ct,$.;,
2 1 \,m,ilfiÕes desfino-se à ampliacãó do Sistemh"t'lor-
I

..._� J. ';;,
• �... ��

... ,,-
�" .....

te de Transmissão, onde, se localizà a linha Joinvil-

le-São B'ento d'o Sul'Mafra,' com 10T quilômetros de

ex:tensão"" Concluídos, os trabalhos, o $istema ticará

int�rligodo com a da Região' Centró:Sul" possibilitan-
,

, .

'

. .' "'-, t
do assim um maior aproveitamento do nos,so poten-

cial energético. Para o sistema.Meio':Oestte _

o co"�
tr�tô d�ti"o uma 'Vorba de NGr$ 3,QO niilh'ões, des-

, \ ,

tacando:se o trabr,llho 'do'S linhas São, Miguél do Oes-

.te - .Descanso - Iporã - Sôo João Itapor�n9a,
'esta �U�Q ex.tensão de 66 quilômetros, e -joaç�bo

. "

_ Xanxer'ê, com nado, menos de ,107',quilômehOS de
� �. "

Iipbo.' , , ,

. "Tr�tQ-se" seI'!' d'l'vid,o, de um trabalho da mais

alta i'mpO-Ttâncio nessa fQ�e do plano de "eletrificaçõo
estacfúal': que prevê U,'" elevado ac::êrvo de obras a

"

<iUr,.t'o p�a%o, �liás iniciadd desde que a CELESC"'lan-
tarefa deçóu-se a c'ampa poro cumprir com a grave

� 'ti -

proporcionar Q Sal'lt,a Catarina me!ho�es condi'çõe�
de desenvolvimento" com a implantação de uma rêde
ene';glHica q,ue viesse 'Q atender QS necessidades de

\ todo o �stado. y

Num trgbalho desmedido e in'tcssante, ó em-

esv:��,o\ df, tem.po é do ,co-
'd d o m',eihor d�s seus' esforros no

nhecimento, iogro vislum. p'rê�a te!" envl � o
_,

'"

lirar, ' através das 'sombras sentido de carrear para o noss,o Estado a totalidade

que velam as fúteis ;ietcn- ,c, 'dos reéursos com que o�Goyê�no Federal !oe presto a

sões)de cada ruh dos ,mor- " ::, ,
,

• " i \

tais. A('redito na ,ullortali·
dadê para além

daquêle instante inadiável
\ � �:, t); j ,",-

que haverá. de',colher-nos a

todos" Vida meIno:.:. dI; que �

estª, Cln que os \'lllores s,;,jo
cOl1y�ndoúajs, tnansitórios e

"

OSVALDO MELO
MARCADA PAR'A DIA 'ONZE
ASSEMBLElf, GcR/\L DO ASPSC

. ,

�stá despertando Inusliado CUriOSidade; o con

vite oublicOGO nos j2í11GhS desta Capital, poro o As·
semblé'a

.

GerGI, dia 11 do /\s,;ocloeôo cos SerVido
res· Públíeós, de Santo Cotarmo ,Dizemo.., que 'está

provoctll100 curiOSidade. embo"o d:_, Co,l"lte diga as

razões de-s,o rewnlôo, rleôde que por fOI 0, se,;jundo
IllUltOS CUltOS ossuntós tombem SCIÕJ cons,deíodos
em pauto paiO G)FCUScÕos n-::s'o mareaeb léu:"l'õo

A Assemb éia seió dia 1 r, do cor' ente, tendo,

pOl' local G prédiO do A�soC'or;ãJ dos SerVldO'les com

I,n CIO morcJdo j!)aro'Xàs 18,30 ,

ORDE",'" DOS MUSICO;; APLlC/\R:\ SEVERAS / ,

PROVIDENc'IAS INCLL'.JSIVEIS MULTAS
_

O Cons.elh� Re9:oll'01 do Orde''']! ,do� ,MVSICOS
de 11,0SSO Estado, vai ton'lor uma Se�i(2 .d� ..provlden
C.las incluslv,cls múltas sem apelação, o tOC05,OS mú-'
sicos qwe sei ochol31 ate o pre"enie momento em

SltwoÇOO irregular com aquele' orgôo ,\s anUidades
onteriol es a 1967 foram cancelados, par€! e\l<ltolr

protestos e greves
Serõo entretanto abertos novas I llisenções aos

músIcos qlcJe se encontram em ple,la atividade.

MATERIAL DE ENSI NO VENDI DO A Br\IXO CUSTO'
/

'

I I
O Serviço 'I 'de Relações PúbliCOS do Secretaria

de Educcr;õo e Cul t uro' estó aVisando que Jó recebeu
1T1.)',?' loi (;1;(' ('c'á" ç0ncic vcndlrJ<'l (J ho x cusio 1'03
'", , "', I�,- ;:\ [1', 12 (' ()rI', j 1 0<' 1;-1 horas, à 1"l,IO

M:::'l'llllllo Cul aJu, no 5 ile;;lo CalJllul

ao CELESC em

tua-se no reconhecimento dos

mais um dia que acaba e nO
I '\)._

'" )

que começa.

I

"

.

Correio do Manhã: "O. presid,ente da Republ ico
ofi rmou, certo vez, quê é praticamente impossivel
governar o \Brosd sem o 'co-parhcipoção do pOVO.
Mos �CO!ll:) real izar ISSO usando e por vezes abusan
do de uma legislação Clbsurda e antidemocratica''?,

, .

O Estado de S Pau'o. "Nós t�d'os que trabolha
I�'OS e que pogomos nõo poucos Imp3'.'tos, com 'por'tk
('OS quais o governo mantem o slste'11l0 de e'lsino e

C')(,::" (�� nêio nRnuen',:-s ddiclts Ce c:lo'QmE'ntos f:{Gro
I '-"'I'l()\, )0 cslolll�s cQlyac!os c)l' testemunhar
bo�'cmCJlo" trovestldos de estudoI1tes".

/
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cos,

Em Paranaguá, -o niietl).r
do IRC e os assessores II ,1�
o acompanham nessa viagt:m
de. Inspeção, foram reoep' i I,

, \, -

l�dos pelos DIrêiores ().
Centrb do Comércio do �.!I

I
J fé, oportunidade em que e- [os Kond�r Reis, que encerrou o <;iç-Io de .estudos na

� I bateram problemas reíac.o-: ..-Faculdade' de tCênctcs Econôrnicos, corn o tema- á

f: nados com a óatêicultura, e. Novo Cor.istitOiçáo.
� l peeíalmente com aquele Xl' [

I"·, �!��ORDO .'

.'

Os Presidentes das Coo !.

ratívas de C;Afeicu}tu'ras e ii
deres ruralii,tus do Norte {'I
Paraná .. apreensivos com 1.

noticias-procedentes de L. 'l:l-'

dres, em tõrno das Reuni< e s

do Acôl'do Internacional ! J

Café, foran tranquilizac.oj
pelo Diretor Mastrocola, in:.
formando-os de que as te e.,

h,rasileir..s, rldéndidas p ,1.)
Ministro Macedo SOlll:res_ �

pelo Pre'sidil'nte do IRC,
. i�..

H07':lci!Ji Cú 'J"lbra. eheraJ i. )

a bom têrmo, em, defesa d,
r,afeicuUurá nacional cd"

'posií}?o do Brásil uQ mCl ·;t-

(Do
, -

J/'
.f • "

i�,iill1ei1'a:-Ríneão e Màdre."
f�ram a!?,regioo,� d� �Unicí�,
pio: 'pen�ficiadas ÇOlJil � , ma�s
reálizâçõ'cs do Gôvêrnador

Ivo Silveira. Trata-se da irut.;U
gtuação da rede de energia
elétrica que serve àquelas lo
calidades, bem cÓmo o 'I um

serviço de agua para a loca

lidade de Pínheíra,
Na Pinheira, o Governa

dor Ivo Silveira foi saudado

PU, ..uas alunas do Gr:u:p!;l ,

\ t. l �

, , ,

Navi,j Pesqueirc
, " '10

.' '

Navio pesqueiro p,B+"a: reboque df) ,rêde (Qtter-Tr(l,wler J .'
podendo também seI' utll}.zádo para·,pe.� de 001'00 (I'ius<; .

�, ',_., , ,',

séiner)�ou para pesca de esPinhel (Lollg-Liner). Construido',' _:" """:'.
,

• , ,Co f } ...

em F)!'i9 D0S Estale\�os de MUzubi, em Kioto e compiet�ineri � -, ".'.

te reformado êste., ano ...' Classirícado há -classe 100 �:
'

, .

"

mens,

Porão

- Proposta à

B �:isil não dispf �

de Instruções para ce1eh,',

c�ntrato8, do financiamen � ,

,C1H1S0a�t", n armas deter: I .

nadas pelo Grupo Execl \., \

vo de Racio aalízaçâo da ,t·

grícultura, destinados à .li-,

versificação de culturas em

, áreas onde foram' erradíca
das cafeeifOs

r antl-éConônli-

Irresistível!

do ]rmndla1.

FlorionQPol iSI 7',.:9-67
t' ,..

• .'!""'l't'! ,... I' J, ,1.';,
�

/' �,' Radar na Sociedade
. �

," ", "
.

" LdiOrQ: BartQ,lom�
, � l '

x x x-"

p�,6xir:no dia �ete de outubro. Vera ,Lúció
StnOeof'é,; ,e ��Isp;,' Ç:0t>�911 . receberõo o benção �>
Deüsi às de�afto horas,"no clrcr da, Capela do Coí&':.
,- l' I

gio (,Cprqç8·il)' de '::Jesu� .. 0$ 'con'\lidado's setõo (,:e :épci,o�;
� ,. -"r" -

'
-.

, 'j '. f, t ,

Modos no "CI(,Jblf' Poz{;) � Ag'ôsto.
'

,

,
' .

� .

\!... -.'_' ".

,-

x x-o

ln inrra ou...
.

.

I, •

x x
" ,.,....

X-j

BAILE do J(oinhe -dos Debutontes e da�, Orwi:�
deos, tradiciooC;11 prorncçõo desta Coluna; será pro

grafnadQ porá º P,róxir,nt? mês de novembro.

" ..

$Mj .hdsM:€:s do Querêncid Pcloce , oSr, e Srp.
Veroce ��'Y. f�rfei,ra, �,e, Pôrto 1\1�9re.-

. \ : ., ,.

. ',=->; X· x- x...--

eSiEV-E ni:l_,OUhq5Ónta", o Senod()r Antônio Cor

'"7
·-.x x x x-

NA .Guorujá, hoje, estarei cpresentondo o pro

gro,ma .RADAR 'ji<il Sociedade, -às 13 ..35, horas _._ 'pa
trocinado por·Wf,lmar Henrique Becser e lncor] OI ode
'I •

ra Robe E�ifíçio "Diqs Velho'l.
,

"_ x x x X _o_,

MIN!-NOTAS _".. �,- VAMOS orga-hiza'
prt1rnbção pqra

um"

o €scÇ)lha de Rcinho do Turismo c

�>x, � A INCORPORADORA h-
,

,

Santa Cctoriric

Bianquini., estó sendo muito procurcdc - aptos e.

Canosvieiras - Xi - PASSANDO fim de sem<nc e

Joinvilie. e �Iumen.au, o caspl Belo .VHmar Henr'qL '

Beç.ker - x - O,BRASEIRO, \fOi c0locm: ar ca'nciic

nad!!i. Será o primeiro no gênero - x _,_ O C;>unl

Club, vai ,eleger. o, .Glomour, Girl _'-x - TERÇ'A-f,
ra Úguiró poro o Rio çle Janeiro, o Sr. Heriperto HL

se
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Pelo Estadual de Futeb()1
enfrenta Olimplco\ .

como um estimulo de vez

QUl3, na peleja seguinte, jo-
. garrdo nó campo dó Figuei
rense, o AWlí obteve sua

primeira vitória no certa

me.

core mínimo, o que não o

desmerece. Venceu, ac:ui, ao

. Próspera, por 2 x 1, livran
do-se do resultado do turno.
conseguído pela equipe de
Criciúma.

Grêmio Esportivo Olímpi
co e Avaí Futebol Clube são
os protagonistas do cmba
te que será eretuado na tar
de de hoje, em, continuação
ao Campeonato Estac.ual de
Futebol de 1967.
Trata-se de um bom con

fronto êste que J, quarta ro

dada do returno designou
para o estádio "Adolfo Kon- .

der".

o Olímpico veio bem cre- O encontro de logc mais
denciado, pois está ínvícto na praça esportiva da rua

nesta segunda etapa do Bocatiúvá está .sendo aguar
Campeonato. Começou o re- dado com ansíedade pelo
turno, desforrando-se da público que 'por certo vibra- .

derrota que, no turno, lltú :râ (iaM as peí-i'péCiàs. dos

impôs o Metropol, para, .em vinte-e-dois.' jogadores que
seguida, empatar, em Joa- constituem' os dois eencos

Gaba, com o Comercial, por Iolando Rc.drigues, Xoi de-
2 x 2 e com o Hercílio Luz. sígnado pára, referír o em-

por 3 x 3", b'lÚe.' /

O Avaí, por süà véz, jó-' :ÀitÚiá déséjosó de con-

,sOU duas vêzes no ínteríor, quístar sua primeíra vitória

perdendo para O Perdigão e' no Estaduai de Futebol de

para o América, em ambas í'OO7,' o' conjunto do Fíguei
as oportunidades: pelo es-

I rênse, '4.\'!e aindà . "dcmíngo

No turno, como é sabídc,
houve empate de 2 x 2, em

pélejà que 'teve por local o

caínpo do clube grená, em

Blumenau resultado L; .....1G
.

02

"azurras" receberam como

uma vitória, Aliás, fo'. o pri
meiro ponto alcançado pelo
clube presidido pelo dr.
Saul Oliveira e que valeu

último foi uma vez mais
vencido em seu reduto, . 'às

primeiras horas da manhã
de hoje estl:J.rá .S9 rocomo
vendo à cidade 'de. Blume
nau, onde, à tarde, dará

combate ao esquadrão do

Palmeiras; local, que ó :go,
leou, no turno, por 4.;'-: O, .cJ'1,1
jôgo qU0 teve por local ,0

"Orlando S�.'trpelli", no
.

E:;
treító,

.

Já sem pretensão quanto
a uma boa colocação na ti
nal do certame o Fígueíren"
se vai lutar com tôdas as
SWiS energias para surpreen
der 'o alvíverde lá mesmo 110
Vale do Itajàí. PaÚt tanto, (.
técnico Nelson Garch" con
ta com a .boa vontade e' a

fibr dos rapazes que com

põem o elenco alvin�g!'O�

Na setor do remo, �;��i:",';'
.;.,'

JrUnclli eDl]aSg�:jâ' recu�Er�ião" "';:
::�Pelo ;qtÍ�.:·vil1?-os. notando,
o';cihhd 'c'Náutico FnhcisGo
M�rÚ:iiBí1i, agora sob (.I. pre-

. �id:ênciit do remador' Er.ch
Pà's§ig', '':cafuJ ,éã,o càtàrínen-
se . é:.'tlfàS1.i�i.ro e více-cam

peão-
'

süt'iJ.tne'Í-icaho e �'3. ti:ac
trrei'lCano, de remo, que 'con
ta :coip'·auxüi.ares; decididos
â,.tud9·· envídàr .para que o

.

Parece mesmo que o diretoria' 'do C.·R:,�'Àidb� Luz
·61Ube' venha, '_'a recuperar o.

� teir�riQ: 'pB,riliçlo
.

há ,'1no-;'está empenhada em concretizar O 4,.0' Re.g"'o'··.'ta'··.'.'.::n.. ·.t·,e··:·L ....", .' ., , , 1
� r- pài" Ó "Clube 'Náuticonacional de Santo 'Catarina,. com êxito rétun:ibci�t,é', Ríae:huelo, tem obtido êxi

A provo náutica, que estó previsto pcrd 68, j6 .des- toxna luta' que empreende
pertou, nos mentores aldistas, o interêss�' e o entu- j:}q_.'I';a reaver a:' condição de

.
. éXPoente máximo da canoa-

_, siosmo que devem merecer os grond�s ,reólitações, igrp.>1J,<iTrlga-verdB;. Tudo.8tendo sido tomadas as primeiras p'r'ovid-ênçios �ompra tl,ab'aIJ.1<;l:no j:U)Jronegro, com
.
de 4 barcos; encomenda de 34 remos 'dé'·p'a l�rgq; b ,ex-campeão :rVTanoel Silvei
foram escolhidos os n0mes das divérsas cQ:missõ�s,;� rá}'remiuldo, e. animando a

remetidos convite.s a clubes do U�uguài,:. A;rge,ntidd.) rapJ1Ziádj'1' que, formzm as
. . gtJárl'liçõ'es" que irão 'dispu-Alemanha, México, além ·de nos�os 'om'igós i::ar:i.6c,às�; t4I-, dfa. 24 'dç:> corrente, 3paulístas, gauchoE, e pernombuéah�S. Cõmo� ,veh16s R-egàta>Pr&Ca·mpeunate>, pro

a diretoria .cId isto vai tentar superar, a -or§àl1izaç:5o Íno,vida 'P eT,'1 Fed.eracão
desta' mesma prova patrocinado 'em lC9ó'5;·pél&.,Rió�, 4�UátiCà', ide,'Santa Cat;;i-
chuelo, que foi sucesso 'absoluto.

'

, ..

�::: .

,

. . - ObstaJnos de" ver como as

'.' Cóisal' estãó:' correhdo no.
.. :X:. x: X�· .' ." .

, \" r.ubr�riegro, numa demcns-Magnífica re.,ortoger)l· puIJlicou '0 ES:TÀOO'-;:élé t�çfl�';d'tt ;<1;�rtp da admi-
SEio Paulo, edição· esportiva de· 4. d0 co'rr'êh.f�� . s�brê nistra�ão ,Eric.h �assig que,
e-�quemati.zaçõo de jôgo com tópicos. da 'Óutório ,cte 'rió. entanto,' precisa mais e

AYmoré e ZezÉ Morei 1'0, Ernestto Santos., lul iO,.Mazói., mais do' apê,io e .:Ín(!entlvo
de su.a

.

nums:rosà "torcid.a".ze� e José-Te. i_xeiro, além, de-revelor aspé'Ctós do nas- ",'" .,..
.

Que. QQntmU8m as�im, tl'�-
cimento do futebol em nosso ·país. V&,ê que 'gbs'tá' balha'xido Sela' esm(;ln:,cimB�1-
do esporte não deve deixar de lêr esta esttJJ�nda r� tô;': Os ;êsultados �iio tar

portagem que faz o gente ficar �ensâriÜÓí: iré'fletin� �rãó a Vir"
"

����a.;�:��:n��, .f��e��� ::�:��, t�mi,nh�ihôo pa-rd, ,b c ��; '�ti? �À C01� O

\
-

. ,.;." 'SlHFF

\�
,

:x: x: x:
, _'0' ievísslm) "skiff" que

Não sabemos como Q diretoria do Figueirense. Femando Ytarra construIu

recebeu nossa sugestão s0bt�e o possive! €xêçuçõq' tJ.ij nô ;stà.h�iTo jõj::lube Náuti-
, co. ':R,iaçhuel� ti foi ndquitl.-promoção, paralelo a cam;Janha do- cimentg, ora .em

. do
. �lQ CUbe' de I1.egatasevidênéia, vis.ando c�nseguir fundos 'pard' o const.ru:: Ald,p.'LUi, 'já se encontra no

çãó 'do estádio �'Bi'inco de. Ouro". Na GUà�óh�rq � �pão' dó cl.ube presidIdo
Flamengo lançou o me:omá cl]mpan�'à Q 'dos tEÍ!�n6:�. pelo" ii}faú'glvel t'sp:Jrti3ta
rios de luz (pagqs) e vern olca'l1çah�o g�c;'�de sljcé�.'- -saCiy Búb'ér, . devençio S81'

. iiilçad'o na. llro�im3 reg�taso, De p"lsse dêst8S tQloi�á"ios da Cele5c,_ <hó ,çaso), qtie'� ..
i8. priil.eira .. de ca:en-

os mento"€s do Fiqueiren:e trocariam' por ,eú:;1.::.íê,s ':: nê> cl.á�·fb 6lj?/63 Lá f'Asb. O bar
Banco do Brasil. e poste;'i �mE'nte seriam, transformó- &f pesa áptnà:s. i'2 L1ililos e

dos em dinheiro, Seró que cs ol,vi-negj-o� vão esperdr e{��;�i'li�. lçH� ga 'Sa'tta Ci\�
, . -'.' t.-à:riri�,.·- .�evf::nd'o receber ()

'n.ó.m& ele Uh; dos b'31uartes
:x: x: x; ::; ',',' .'

.' . . . , trP çlub.e.. Qt.an'to aos 34 rE>

que a Uhiversidbd'e F�dérar
.

dê mos:4ê pá larg9. q'Je o clu
'De' encomenefOu no mesmo

éstaleiró,\ j'fL,_--Bstão sendo
confeccionados por mestre
Y'oarra que e!?per(-i P!1tregá
los milito breve.

, .

muito)·

I

Quando será

Snnta Catarina, através do seu Depa'rtàménto de
..

Ed
-" .

ri d /I b 'd"
. ucaçao, Ira promover a Vlil1 a e outro co· r

do pSDorte, p.�'fO conferênç;a,) Bem G'ue o dr. Muri
lo Pirai�� Martins poderi.o c:'onvidar Thomaz Maz70ni

, "

ou Rui Pôrto, voltando. m'sim a movimenla'r o nosso

mundo' esportivo. QU8 tai a sugesttão dr. Murilo?
:x: x: x: •

levando 'minqua1das esperGnçás �e vit6rids)
segue hoie paro 81umen0.u, o Fiaueiren'se, oncle e,n·

frentorá ao Palmeiras, em pdrtidd �6lida pelo� cer!6:
me estadual. Acreditamos Que aindà esta faltando,
um retoque no ataque. Com Juarez, Valério, Hél.i.
nho e Rol""'os, ns esperotlças dp primeiro vitório,
tendem d amentar.

Oswaldo O'inqer foi confirmado pp"!o F.C.FS.,
(,'Jmo treinador da' selecõo satanista d/e 'Fl6Hàhópbl'ls
que vai participar do Tarn,eio Ivo Vdfela. A opre
sentacão dos jooadores deu-se, sext.o-feira _e os .co�" . .' J '

letivos vão' se suceder. D<1 lista de ébnv�codos doe-

nas uma surnrês'J: Mpi�'1. Zazalo, dó Juvntus, b�m

que mereci uma oportnidóde,
E o Bangú qarOl:1tiu o empréstimo de' Norberto

Koope, atÉ o firal do certame 'caridca, i)A'11:lmõ6",
foi cedido .pelo Caxias lT'edíante a tdxa 'dê 20 mi

lhões de cruzeiros antinos. Côso 'Os bdI1QU'é'l1ses de�

'selarem ficar, erl'l rll"·P,..,H\/I"). CO"'1'o ioM�(fr, clever'â
der.embolsar NC>1S 130 nr') .00. f' fiÍliíls ,ti� tbt�r!-

.

� .

nense que tentará projeçõo intefuacional,' no fl:ite-

boI guonabç:1rino.

......�_ ......_._._--�

itECUPERAf;Ao DE BÁR
coS RIA,êHUELINOS
Numa rápida visita ao e;,..

taleiro .do -Clube· 'Náutfé6
,_ �. � -.... ·�i. '

Riachuel'd, úníco
'

'ém :Sa�.ta
Catarina, romos encQ;l1tnp:'.'é
técnico gaúcho Cruas .C!lit�t{.:
nense de c oração)' Fernando
Ybarra e sua hu'tni ':eriú
grr"lhde' �tiviâadé,

.

às: voitas
com a, recuperação do !!<ltta
troo com" '''Celso Ramo's:..,FJ
IhQ", ,O. barco,' um dO� ;'J(l.l.lEi
mais .sofreram c.ón;l'·�· :eiplb
são há' . anos verif1cadà:rl'o
já demolido g,'11páO:' d�,' jÍi'�
deira do clube, está .CQIp
casco nôvo e" s:egnn,4ü:.· P
eficiente armador, - estalá'

.

em condições de ser. titiliZ�."
do na Reg�ta: pr.é;dnipfi�"
nato que b C,BJelí.dáI-io�

,
da

FASC estabeleceu púi 'o
dià 24 do corr,ente, ria" bàia
sul.

.

-, ,

Segundo. nos revelou ":0
esportista Fernanc:io Ybafr(.L,
que é, também, o re,>p.on$lÍ.
vel pela organizáção' e'· ._p#e.
paro 'lias guarnições, do . clu
be P;'�sididO. peIQ.· d'3putado
'Celso R,'lmo�. Filho, cMtró
"quatro colIl", o "CátaÍ'fu�
Marifj,';, partido, ao :NÉH-o
com a exp�osãG que' ainda
está 'I1,'i mêmória oe t0<i2s'.
vài ser, t;;:nbém rec1.u)eraÇí:ó,
sendo \ pen"ámenEo do "é'0l;n�
petente Cal'pmte�ro tran�tor
má-lo,' num "Quatrô, sem".

-

'alteliando, parr� tanto;" ','á�
,

oraçaçieiI;as., e os asseÍltós
dos remad':Jres.. . :'.�....' .

NôVO "DOIS St::l'4"7··
!tIACHUEL�TO- ' ,i:

Em conV'3rsa com a nr;sJ,,",
l'eportagerr,., o técni:co rí<'
chuelino Ybal'y'a revel')1J.
que o'club,') de Cé!s:J 'Ram'os
FilhO para f:l. Reg,':1.�a Pré-
CampeoBato apresentará':
uma nov2, guarn' ção �.8
"doi.s sem", m(imtenc.o i:;,l
prôà o veteran.ô Émést�)
Vahl Filho. ccns�d8radb:;:l.
melhGT de todos' Oi,; t�rD:p9S,
nêstc tipo ele ba"-rG0·.��': Dss{�:.,
vez, Vahl forinará d�pl�
com uma (l'1s', ,oQtl{.j< l,'�\r�la;,
ções do cLlbe, qUe é. Ó .h�T- .

cúleo .ElPídi� Ardigó,; '"COp:l
ponente do "quiitró' 'coin" ,(\
"oito", venC!edores 'da 'v,IÚ:
ma regata prorl1ovida' pelo
Ria.chu€h ;A ,nova dupL'l
vem se preparando com
agrado. Elpídio é filho dQ
ex-atleta Paulo AI'digó, que
dur,'imte anos foi c�mpeão e

recordista catatlnense de
atletismo, na mGdaJ.idad,� d')
arremêsso do pêso.

jrVrel�,:I�;; �'[dnid©)

Na última reunião do Tribunal de Jw;.tiça Des-
portivo da Federação. de Futebol de 5-0160, foi jul
gado o proéesso 13/67 que teve com relator o· dr ..

�
José 'Baião. Resolveu o Tribunal pençrlizor o clube

juventir:1o com a suspensão de 30 dias por ter foltà
do um compromisso pelo certame re§i.onCil, ,incurso,'
n órtigo 165,

____ � • .l. _ ..

Mão' hOfJ1Ve siu"prêr,i 1151 U�la
dJS cO!f\vocadÍJs

�áo houve qualquer surprêso na lista dos ,aJI'8"1
tas convocados pelo treinador Oswaldo O�ij1ger, P9-
ra os treinamentos do selecionadd floridhópolif6no
que irá participar das eliminatórias do' Totnéio erVa
Varela; contra laneanos criciumenses e curitil.)ô\100.
Eis o� cbrwocodoS: DI') Doze: Fausto. láuri, Edl,jcY'd0,
Ghlqui.nho a NCidio. 00 Paineíros: Robert91 MurHô,
Orivol, PouHnho,. Tdminó e Arno.Do: �Coravana:
Prenda'e Do Silva. I

'IA)..
'"

d If':
,., -o' 'o der"n er

f"

,
.'

\

'iores
mo

<, 'I!l!

I Ia'
s

v

mi'
...

[lStJeas

COrihec� 6 ESPLANADA
e o REG'g"NTE,' .

'.' ,

-. ;"
agorb éom a: ci.u'oljddd,�
ÇhrY5ler; n'o "

,

.. - ... ,
,

Revendé'd6rA0tó'iliôdo
,dest9 <::idade::'

.

o

�.
"

Me?Jer·:yetdílo$ Ud�. � Ruo Fe!ipe Sd'lmidt, 33<-'-' f9'1lle' 3Hs:7
f�n� 6�93. .... ,1

'_
..,�

Rue f&,lfv.io Aducci, 597 Est�eito -..

,l'

l
1

... 1

.),

."
, ,

, ,

......,

N�:\O FAZ MA.L.,
)

Basta telefo.nar para
3478 e você recebe ,a
visita de um :técni,co,
em sua casa o.U escri
tó�-io. Vefa o. mostru
ário, rece ba '0' o'rça
mento, combine· quan
do quer o,' trabalhô e

, ·tomo qu.er pagar.

"

',I

.

(

I �'. 'Jerônimo �

Coel.�o, 5: .
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I
do ·B'alnoticies

Chorem, Pio, 'co� o sr.' Mú·:, tendo cm vista a r-stíma e

rio Barontíní, eficiente Iun- consideração que dêsfruta�l'
cionárão 'do "Bamcrind'�l';'" 'entre nós os pais dos noivos.
filho do sr. Carlos Barontini, Dona, Amélia Cherem Pin,
mui digno Engenheiro c \�e:" a Primeira Dama de ':nossn -

sua exma. esposa, da. Biancrt: lVIunicípi9, está. cm prepara
IH" Barot:�I1i.'

.

:', ttvós 'para o, grato' evento
Não rest� a menor dt1vida "; que vem sendo motivo d08

que. o enlace EI�a.pa-Mária ': :m�lhores comentários na ci-.'
será o grande .acontecírncn ('f) ,: '{lade pelas sólidas amizades

'

, I'
' , ,

social do, mês' de setemhsa
"

,; que conta entre nós O Pra,
no ,; Balneá�io . de t;;amb�rjú, feito Higíno João Pio e pe-

,
"

• hi, 'maneira semp.rc gentil f�

,i-ii��T�T'uTri'-'JiRAS-ILEjiil�jjrr tArE.'
'cativante da ,jovem noiva.

"
,

" Através do "mais antigo
I GnlpO E}{et�Uvo' de Raçionalb,açã'o da. ,�(ltário 'cJe- Santa. Catarina",

, I ' qesenjatIílo prestar a nossa

I CãfeiêuU�,ra _' GERtA
.

,sinoel'3.,l1otnenag·em aos' já.
.. l !'\.V [EO lHe - GEECA 67.i3

. , : vens naívos," vamos divulgar
!

\ . '. "

. ahaíxo ai relacão das pessôasHeL: Programa de Diversificação Econômica das Be- J,

, . '.
'

. , es:i>eçi�í.nlellte convidadas pr..,II giões Cafeeiras. ..' .,' ", _

.

,

, ' ,
.

1'11 'lJãdrinhos de -casamento.mVERSIFICAÇÁO ,COiV+ FORRAGElRA.DE CORrE:'
,1

1 Fica permitida a utilização de' forrageíra de corte
Assim e que, serão testemu- ,

-" nhas da' noiva, na cerímônía
corno cultura diversij'ieánte, desde que o '�Qtal da fi,
\

I f
.

d
-

d d
-

d ?O! 1 "
religiosa: sr. João Cherern 0

I rea (e. 'o�'ra,g'ell'as 'a pr()pne �,e nap ,exçe a ,." /0 (�

I \l<lst:lg-eJ11 e�istcnte, �"'"
' espôsa, Deputado Niltriu

, .. ,
, Kuç,kert � esposa.; sr.Jorg'é'CtieI :? As capíl1eiras podel'ã o si:ír formadas com' plantasnor,· ", D,I'a,' t�',l'�'_a" 'pr'O'X:'lID''" pas.s,",,!I ..

. '. .., - ,.., ,ret!l e espô!?a e sr.
c Alfl'eç(v "o -J �

I malme'hte utiJjza(�us p<\Jla 'c9!t�, ,tili�'-)Ollíq: .1" capim: el'
,

.
, N'

' ".
'1. elo cmnpletou, m. iti's 11m. auI-

I ' ,. "
, ,",,'; .'" " "

"

f
' '." ,Icrenl.e esposa, o ClVI.. '

g'lwtennJa, capim l1apr,er; car:llffi3;cloI'ls, canas orra" " " O:la" • Ma'-f: C' .

d
", ,ve.Y-;;;,:acr'!'o· "n'a-,i'a1_1'cl'0, a, ','eu'>·

, �. . ", '

.. ':�' ." '-'''.' -,
..'

�

sr: v�o _' 'ra, ar ·osn' e �, �

i gen'ur3, l'lH111, 'fi9J<l, sOJa' perene,�etc.· ;. "

; ".'
. ,',. '" "1':-' J' "1' d' p' dtnda. senhor,a,' Dna. Lidia",

,. -

l' d'� <'1'-' ti',.- ';"1 . "
"

>

' esposa, (r. ac�s.o,IL e au·
;), As limltacues (e arca e p' àn 0-, e (e ,espe!:HL a:',cul-'- "

l'� ,.�: 'i -':.
. ,,"

.. �' ".,:,.' Salleeverino Silveira, Ma-',,,' " ..' .. ·�,.,,·"�·t' .•.. ,.-" ". ,".' a ">iur�en e,espo:'\a, sr. ',..,lVD
(Lvar, -'esT<tbdcCHlas, resp,eclélv:anlell e, "nos" l,cns '.1 I'; , 'u' N' ,,�

,-
.

R b'.' !TI,'a-e' Li"d,l"a co'm",o e', :"?':�ll'�Cl"''''',

. ,-, ", ',� "
",' '" ,; .ole e esposa 'e sr.• ' u eus "

._ 11.1" ,'�<

2"I'lHlcr,ã.o se.: rno,cUfic_ai:l.<}s ,desde_fluç seja, aprC;jCH, C· ii p' ';
,

. : � :p' � ,ll,elã população palhocense.I ""', ',', ',i" : '.', ','
"

'1 "aLos_.'ercuaees,p,osa .. ih .t •

, tada Justlhcatlva atJ"3"vc..<;, ,de ,laudo,', tecnl�,) as,o:;mac', , 't :l'" , ... " 0..' t: t" "U;"lla ",(l',a, pereg"Tll':l1n,,:s vl'rt'_l'
I

,." ,'

.. : '. '"
o

,/,
,,' .' ".' ... "', 'J;HI,e (O'UOiVO" serao' es.{', ,v ""

I
.. ·_lJI.W'Engent:mro,,,AgrpIJ,.0ni@ regu';tI:.au'p, n� CREA., ,'.' . "

'

. ,:.., ,I, "'li"·' c'" C'· 'des,. Mamã1i\;',J.ildià: tcm P.O',l:"', ,,', " '.' ,"o " '," .. ,.". •

.'

,,' ,

., nlu0.t,as, no ,1C· gl4i)S� :sr... ,c'
I,' ,I" O'laudo t:c.cnwo, 1):lstl'Ul.do'com·a; Just.iflCahv::;.. ·11ecc;>·, ,: '

"B
. t·;' ,�",,' todos,' n,:iihc,',;1Jalmente, I�a,n","

. ", ".

,', ,'''r,', '. -"'-', sal" arOllnn e esposa, (;I', ,t' '_ ,

I sária, selIá emiti40 cm. 2 \lias ,S9n<lo a� ,pl'ltnmra, en·."
'

I' - '

I
..

B' ;.t ,ó 'N'" os ']Jobrezinhos. da Acão Soo'I .' ,

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

.,.. '.. ',.oao _mz c\ ,aga e S1a." nu ,_:",
' ,>

I vIada ao Delial'tamell�o dt� Asslsten!;i�, a.. Cafewultu' ,j" t'·, J'" ii r,i,
','

c.ial ParoqmílJ,' semn,Te um
I' '" ,',

" ," ,
,.".. ," "..",aro!). 111.1., sr, al;ll y.t4e.reln

f
1':1 do IBC e a seglU1cl'a ;anexa.da, ao !l'e�pec�p;o eo:!:�, 'c espõsa ,c sr. Almir Budal'ü 'sórriso, 'Ulna Íl.<}lavra de cn-

I trato. '
,

.,

'

',' ',' ,. "'. >",' N
'

"I' d"
.

'M," thi' f' , corajamento, um ato de Cá·
I '

..' , . ., ',." ." � -, eSPOsa. o CiU. r. 'la a"
O lamlfl tecmco devera.'contc.l";a ,assmatul'a. do .agro·,

.

W'l'h" l' A' d 'd
:. ridade'. ;I ,,; " �. ",' ',",;

. .. 1 CJla
..
(le, l� 1'a e"e espo· r-

11
nomo, o nome legn'cl cIo ,mesmo, ,bem, como o mpnc,:' 'sá, :sr: LuizinlliQ. Feni�nde,s 'e

. Simples, ,'de ',.UJna simplici-
1'0 de sua ;nscrição, no C.ItEA.,·· :. ;!" ,

'(I.a·"'p com'o'ven·te·,' D'na" Lírll'a, .

�
. , :', "esposa, sr. 'Lúizerlcy, 'Teixei., «- .,

Rio' dé J.al1eil'o, 4 üe' s:etembi'o ,de ,1967 \;'" L'·" P 1 mãe de· cin'�o fill1"S,' a'vo' de, "

"!""ra,e,espo'sa,esr,'
'UlZ auo '<J

OSWALDO CRUZ,LI-SBÓ,\ " ,.

M.< d e t\ V' t I'e (}�e rietGs'� bis-avó de deze·,

,'::' e'·.!">;,-l':an a" SI:.a.· a:Qe e
" ,

" ,.' �'
'

____________,_' �':._.---';-_..,:.:._'_,
'

• _--+--' l'f'Va. ,
' nov� ,bisne�?sl e q�le tem en-

�
" �

Conc:"j_)onücnie CYZAJ\'IIi..l

Sig-níficaüvo Acontecirncnto

social .- Enlace EJjana. t;

J'rlário

Dia lG de setembro S('LI

n"J..lizado nesta cit:'hte) c, u en

I'I('e ma trlmnniul da prenda
��a' �ei1hOrinha Eliana Pio, 1'.(.
UHl do !lGSSO p!1l'tknlar amí-

20 sr. Higíno João Pio, cpe
;(;;W Prcl'cito lVluniciln) '-1 de

sua exrnn. esposa dá. Amétia

J\ cerím (mia religiosa,
será realizada 'às 17 horas tI,)

dia, 16 de setembro na rl'ri
triz de Santa Inês, no Balneá
rio de CambG�i1}, após o que
os convidados receberão

cumprimentos 'e reeepciona
rão no Restaurante "Mari
luz".
Em viagem de núpcias os

j()v�ns Eliana Pio e ri'Iál;�f'
Barrontíni viajarão ainda no

mesrno dia para várias cida

des do Rio Grande ,do Sul.

amboriú
,;)s g;enitol'cs do noivo são

résldentes em Curitiba, à A-
,

venida Visconde de Guara

puava, 5171, enquanto oca;

sal sr, Hígino-da, Amélia Pio

residem aqui na P.I',aia de'

Cambnrhi f Avenida Central
28, ,

Aproveitamos o ensejo [la
ra manifestar Os nossos a

gT,\(iecÍln�ntos pela gentil�
za do convite com que fômes

distinguidos para o significa
tivo acontecimento social

que marcará época )1:1 Capi
tal Turística ele Sanb 'Cata
rina,
Aos prezados noivos Elia,

na, Pio e Mári4} Barontiní al
mejamos um futuro 'risonho
e feliz, ao mesmo tempo .que
cumprimentamos seus diltl-.
tos genitores, ,

de 'um modo

toda especial os nesses pro·'
zados amigos 'sr, I.J:igino João
Pio e (sua espõsa ,d_dna AIn{....
lia Cherem Pio.

.-

oficias
'

de Palhoça
---------_ ..�--�---,--":-- --------� ...................._-�--,-,...._---_

. ..--.:..,......-�-

,(Do�orrespondente)

MAMAE UDIA

tre seus 'filhos. diletos, I) Dr., JUROS, constif�iu o'ponto [lI
Ivo Silveir�, hoje elevado as to das ·�oroemofàçõ_es.

v,

cuhnillânci�s !,lo �Govêrno
.

d'o O elesf,ile, que� -

percorreu.
�stadQ, continua, apesar dis . as' priReipáis ruas' da- (!(<fá-de,: >, �

so, a'mesma (te s�mpre, ��l: : t�ve iniCia ris 'nol,ê;, hor��,
.

desta e amig'a ;de tod�s.
.

:dêíé ,p;'r'tlcin�nd.��:o,. c�i�'gjo
.

. A :exma, �r�. tina.' Lídia Normal Goverhádól', '-Ivo Sil
Sa�ceveririQ S�lveira, ex.ein- ,

. veir�: o, Grúpb, E�>�i:)I�'If-irrÜ'< "

pl� de'�ãe:�., ��Ó e ,bisávó, "

. �essai'Wences�JÍ: .B�,�n�':,e �. ,e )!} ,'"
cUJa elevaçao ,.e, PL1�W.\lf d�·' Jar� de".,Infân,<;ia �dé P:�lho ,

.

�I _" \ \ \,�.senttn:'entos e�a-Itam�s; ,I 2:S Çl\, ," :; .

. < ".. <' L ,; \ \
.

'felicita_ções, de.,:�O ESTADO'!, :; €r:pov:o.PJ::ést�gt()ti,;,a-::p!,\t� _.', i "\,t',j',extensivas a', sita :i:ll1�t.re 'fi· d�;; �corrêndó às �ru�.s, :i(filll '\i .- \)f/�,
nlília."" ':âe,� apl�udÜ;': /:no�st,,';�éstfi&n-

/. h�

. tt�,' que cI'ésfil�i:aín l�cfr�.'ga:l:- .

boc,e elegância,< d�Stiacando- ;,.;.,;. ,�-
.

-;:.:_
...

__,_:_,..:;:

'�e'o, C�l�gi(r Nó�m'�i�:'<f*ô;vel--
-

. /: ' "
' ,?"�'.' :".

.

� '..... __

.

nador !vo, Silv_etr��:���,:,ê�>t� , 'As�ocia,çio IbasHeira de Odoll'tológiaano, prestol1 ,l!l'gI,1ifiçat,!-V'á' _

. .'� ..
, ,<;, . � "

r
_

' .,
.

P:o��n�g��: :a: ���r�a;, "
,�lo ,. " ','

:. S�,cç�onill: 'llorianÓpt�HsBrasil 'e. aos, prlll1f!:t;Qs (po- ,,,

YOàc;{ores" de íJ(lS�� 'Jiãi:d1�·· .... ,
, .", "

,

, I. ,( J ... , '; !'." ,,;_ "OEFlA�TAME�TO > CIENTIFICp"CULTURAL. !

,PROG�t\/y:}_A D� SETEM.BRO \
.

DIA DA PATlU.fl C01\'IEMO
l\'IORADÓ éONDIGNAMEN:
TE "

-

�
P,alhoça comemoro,u, ôste

ano, com bri)llo invulgar o

"Dia da Pátria".'
. Um desfile 'e'scolar, COm a

paí:ticipáção de quase mil a
"

�-------,--'--"--,,,--;;-,,--,

Como o Nacional 'I;

,trabalhará com "você:
, Rapidez nas respostas'

.

['\]ormalmente: Si1l1 óu Nã/) em, ;�,j horas

Propostas' por telE!fon�
Priviiégio deis Clierl�s ,s9.!lsj_g[1,le'l"

, --Você será um délc:;
, .�.,:r;", "

'

'/

Cré'dltQ, J.medi�to da� duplicatas
se�vi'ço Urgent� Telex

-

",,'
-

Ligando Belo Horiwnte, RiQ, S ..Fau!o, Brqsilia'•.
Recife e Curitiba

iii

:Ia em

, • �

, '_ :'
-

'\' ?<:.' '>' '

,
,,'

•

'I
"

'

,

"

O" bar}qü�í"ro?J'qa _?nád.Q{à;,,�6Ye_frU�I'estíiya ·"guarçla ..chuva 'em ,dia de· soL I �

Er'a qr:v..tl,� rep,r.esentação. oadca�à�,e �*�g�ta:dac'dgs, princípios d� �

seguranÇ;l: qü'e'>'nortéi�u:n, moitos dos e$tabelEicim�i::ltos bancários:. :Bons
e sólidos prindp'ios, 'qU? red.undâm� er:n benefício dos própr'íos ,

�

clientes, ,. Na realidade, o g,UÇlrdaMç!1uva da" colaboração financeira é,
·oJpfecido p,.eJo,&,...BanG,€)l$·, ,,,,,lia, tm:�dicla • clo'fíp'oSsNél ;�"'a.os·'s'eu$;;·'cli'eíilé's
constantes: clientes de 'to�o o ano. Porque'1:.hoje pràticamerite' não, há
ernprêsa, pequena ou grande; ,gue não precise aumentar suas

'fontes de recursos pâr� atender às necessidades'de produção, de
financiamento de ven�ás' ou· serviços a. curto"prazo. E nessa. hora

'. convém contar com um � g!J�rda�c!J.\Jva,�m�,;nde. "Com. um, grande Banco, .�.

, Cobertura nacional
137 Agências em. iodo O 'Brasil

\

'
..

A ..

resa::

.t

\,
, i

.f i�
J "

,",', '1"

Cómunida.de "Menl Serrai
.)

. _. ,I
- I�'

"ROIIl'enageia 'aate AgosUnhí�
"

' 4 } I

A: Com�,nidad� 'Mont- Serrat, por, todos os seu!)

memb.ios, ,�em' �e púl>lico pre!iitar a Sua mais grata.
hom,e"agem_�o':grande Benfeitor e All1igo, Padre A·

gosti"ho 'S,taehe,ii�, no dia de ..-5!'ll! ol'ilivers6riQ.
.

'Há m�,is ,pu menos dei: anos que €sse ilustre· Sá�

�rdot�1 que:'fCí! d'à sua cQrreira a r(!ZÕO de ser a sua

v�d�, vem di.,igil'lçló os d(')stim)s espiritl;Jois da Comu�
nid�dé que re$i�e' nos élltos da Caixa d'Agua e que

.

tem, como Padroeiro, Na.. Sra. do Mont-Serrat.· Des
de el:lt60 dedi�o�"se não ,só ao bem dns almas comI
também' proeur:ôu minorar as difieuUades porqu\

. , .' "". "", '. '. p�p.a.·. ri9�'� '·Sr�n,t�.· Nõó raro ,çemO$ o p.e.' Agos!'�nhu.

Catiso� p:çpf'ttiÍ� c9Íi�fur- .' � .' .' .

.

naçâô, em tôda ���â�o,'re:, galgár '(),Môrro quer ,no transporte <:IH nossos doer,(
-: J_jentino ·fa1eciineritQ '�ó i.Sr. te; 'ql!�r' pará ,ieval'-!hes o �éà,ico.

El/-nldo Carlos �B!Ú1Sch; p�p,. '. •. Organizou .,ÇentfC;'lS de Cahlql.!ef:e; conseguiu
SÓ,}' altamente 0, rcÚtcio-hadi!- prisv�r. �e à,ga'salhos mqis de' 460 crimuf!:lsi ampliou
.ém nossos meios so�i�is' :'e .

a C.',áp,�lin.'Ji�;,.adqu{ri.u' Alfaias novas para as cerimô-
qlJe pelà ,óorreÇã.9 à.e :it1tl1'

'

,

'. ele� e,nôbrezi!"de->g�s.t��,.sq�� nj�{-:f�e.li9iy�Ó.�" bem: C9�Q um Hmmo§,}!JI'n, (que ,é de
be. gra'\igear a, '�t'íma, de' t� gr'çÍ�c;le,.,incent�yó, 'Cios atos litúrgic(.)s,

/

:
.

dO$;' qúani�li' ,�r��;'��Íll"�: (fr: . :�,,', 'p.r�c'�to&ii ,'pe!o' prega��o 010 tV<Jt:geiho Jômini
sit�, 'an.úzaí!e.

,

,
,

..
,. c'�t,,, i���l'Iti;;'ar:��s ria c�mp(li'!ha da clli'idade 'mútua

é:,ci;"é�: fqdó '�eaii'%Q quando inspirada em !Oeu$. As

$ím sen�()" � e,m, 'abril do cOrl,ente 0:'10, surgiu a Comu

"ic!ciéJé" Mont-Serrat:
. ,..,.

'C:om�� p�nto' de panida visol.l�se a recuperação
da rua de acesso ao',môrroI ql.lEl há, muis q!8 (lno não

permitia condiçges pa;o o transito de qualq,l.ler veí

culo. Eis que, dias após o início dos j"rabalhos, um

Jeep do SAMDU galgava (ii M3rro no atendh:nento a

um doente, o que causou eno�me ale:Jria a nossa

gente que já-sentia o fruTo de seu hc bolho,

Após a melhoria da f''lJa, partiu <':1 Comunidade,
na recuperação de casá!> de nO:!lSÓS po')res, prontas o

ruir. Foram levantadas qL";tro crasas .... de
t

madeira,
sendo que o,utras já estão previstos. (:onscguiu tam

�m! o Pe� Agostinho, do C'€TRE, um l:ur50 de �ide •

rança e Horti,çultura para cinco m:ernbros do comu

nidade e que iria orientor os 'haba!h:l5 da futUf,t

horta-comunitória, hoje UMa vealid(!d� .

Acrescente�se a tudo isso, o esfôrço empreendt
do pelo Pe. Àgosti"h-; Staehelin{ na compra de II.

terreno para o conjunto:\ Escola-Igleja-Assistênda
Social.

Além do mais, todol êsse i:rabalh,'} por nós reali

zado soU a orientação do Pe. Ágostiuho, está sendo

pago a ná�, "no valor do solá rio minimo, em alimen

tos· da tCA'RrtÀS, ,(Ikan�(lndo, ()j Gif i'a aproximada
de·mais' de dois mil úuxeiros novos 'tOml mais de

qu� mil hOj:QS de ftabalho.
.

Por 15$0 t�do e pelo q!le 'de muPo Ia INi'lcebemos

do Padre Agostinho Stahelin, (1'5 felicitações e a sin

cera amizade do Sua Comunidade (1:;1 Mont-Serrot.

,,:

'/ /

<

.... - .; •

CURSO DE �NFERMAGEl\:i
, -,t"

t
'

.'. PrQIDovido ;em,�f:lW, "50:
da.l.Paroqhlál':e; cóDi ,�- d1Íra�
ção de binro dili,s,:será reaU�
zado ',em PaIlÍQça; :,;qll1 cqr�ô
de Ellfermagem' nÓ ,tà:r 'mi
nistrádo .pela,.'U:mã CI�t�ta'
e.nfeFiíleira d� .- .dto - �adr�e:�;,

que' vii'á
.

a nQssa cidaae' ,es
pecialnlent�- ,pá!'�� �ê�S;; • Ibn.
," As" inscrições ,cbnti�uaiu

.

, a,�rtas e?l:)Od�lii-'s�r -'reáliza"
dás na Casa May àb.,na �,:ro
sidênçia, :parôquhl(" ,

.

. De 'opiri Parte, será.'roaU:
zado dia' í:I�ie' . do' cotienie
em Palhoça um encOntro d�

.

pro]es�óres 4e/R�iigiM;:'q:;'
por�UlÜdade, em que" sehl:
reá.Iizado uni dia' de 'form�'
�a�;. qúáolldo .

o, pad1;e
.

Ilt�'h
Rovere, fa'lará sÔbre, a' Fé "

\

FÀLECIMENTO, CAUS'i" ,- ..

PROFUNDÁ 'CONSTE
'

,;: ;;
NÁÇAO'

. '. '''''_' .

'. _. t_,
/

o cxtillto deb:à>v:i��ã: . 'a
exnia.. ,sri. pha. ", Virgoli�'
Koerioh Baas�ll e �� .Sfi:m!l:
t�s filhos, Sra, wi.llrÍ� 'Baasch
da, Luz, C<'1Sada

.

com o' Dr,
('..arl08 Lourero da Luz; Sr,
Carlito Baasch, casado' com
a Sra, Ondivalda lVIacuco

.

Baasch; Sr, :M:uri Carlos
Baasch; casado com a, Sra.
Carmita . SuIamita Nahas
Haa,sch; Sra. Zurilça Baasch
Nahas, casada com o Sr.
EcIson RUi Nahas; Sr. Pedro
Paulo Ba.asch, c�sado c�m a

Sra. Zeli Medeiros Baá.sc.h'
Sra. Miria.� Baa�h :f'ilom;)

.

no, casado com o Comandan
te Maurício ,Filomeno; Srv,
Vera Lúcia Baa.sch' MUller,
�asada. com o Dr. Luiz Me
....andre Muller; Sr. l(ilio Ce
Bar Baasch,.
A famflla enlutada as sen

�das condolêudas de "'0 EiS
TADO".

,.

i]
t�
r!��
�i:
t!
t
r,

'�' ,perário.
'\ Barraquinhas, fogos, ri:fás,

'�
e muita al{�gria, ai carã:ctô

. � rística da. festa ll1'ogral'nada.

'!ffiSTA DE SÃO JOSE

Domingo será realizada na

0a.pcla de Bela Vista' a tradl
danaI festa de São josê 0-

I

REX�MARCAS E PATENTES·

Agente Oficial da Propriedade Industrial Registro ele

marcas; patentes de invenção nomes comerciais, títulos (le

.estabelecírnentos insignías e frases de propaganda.
Rua. Tenente Silveira, 29 - sala 3 - 1". andar - All1)S

da q8.S'a Nair - Florianõpotís ..Caixa Postal 97 - F:»

ne 3!'Jl3, '-.,.

. ,

Importante Grupo Industrial, Poujisto, operando
no ,ro;;",o d� lonas,' encerados, artigos para occmpo

. menta, luvas indústriais, etc, com Elevado número

de fregueses, deseja nomear firma organizada para

representá-lo, -e Çlue possa oferecer ampia e eficien
te coberturo .ern todo o Estado, Exigimos sol idas re

ferências, bem como informações sobre cap.acidade
'comercio! e meios de locomoção,
.. Resposta para OSCAR AL:LlZ Avenida São João

1 �899, São Paulo.
\

j'

.,,'.'
.

'D}à,: .11, '-;-.,.,seg(úl.da�feira
I. P-�(jf Dr. ':'j ua re.í:-:--ph i Gipp;
Injúri�s' dci polpa per acão dos mater;ais restaurado,
�és:' .- <

. '., '

t

.. '

20 hs,

Dia 25,-'-. SE:9�.mdo-feira
sos élínitos ,

.

.

\

A�bas' �s �iyidades serão· realizados em lAma das

s,df9S:'"q'e'"oulo' çja' Faculdade de Odontoiogia -'-, 'pr.édio
r-Iovo'·,,_' ,à,.rua S. ,Francisco, 9,

'

DELMO TAVARES
j

,
.

Diretor,.'

,

12/9/67

-"--"_;";;""_",�-,--��_.....-�_._-------- ---'--,---
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Além dá solenidade de et!·
.

FRATERNIDADE
.

"

trega oficial da toga que "

No banquete dê quarta-
.

feira, gaud�.u.. o 'homenà,ge�
do o Prêsidente da Associa

ção Ca.t(.l.rinens:e, _'

do Min�
téríô Público, dr. Adheman

. . \

� .

. A Prefeitura Murlicipal está divUlgando nota encare-

cendo MS' motadores da Àveluda ,Mauro' Ramos a' DeCef>
sidade de não 1;81' atirado, como vêm aconteêendo, l�à fl
rua.. "

Afinna \
o' Rrefeite Municipal que nada j us,tilica' tal ati

tude, mesmo que lá n'ão passasse� diàriá�ente, o catnillhão
coletor, o que não ocorre. .

D;.d porque fi fiscalização da MuzÍlicipalhlade vai multar
(Js Infratores, na forma. do que dispõe o Código Municipal,

envergaria em, suas novas

,foo(j{Qes, o Ministério Püblí.
.

. co homenageou' 'o séu C}::
Chefe if c�tn a ihauguração
do seu retrato nà Procura-

'""

doría gera1, após !1 posse

n.? Tnbunal e, na noite de
quarta-feira, ofereceu-lhe um

banquete nd Querência Pil

lac� Hotel, qJe contou com

a presença de ffia!_s de co
Promotores Públicos do in

te�ior;Yalém dos lotados, n{l
Capital, Governador do Es-

'tado, Senador Celso Ramos,
:membro honorário da As

sociação c.ata�inense do Mi

nistério Público, Presidente
do Tribunal de Justiça, De

'sernbargador Belisário Rfl

. mos da, Gosta e Vice.-Presi,
• dente em exercicio .ds pre-}
sídêncía do Judiciário, De

sembargador Adão Bernar

des.

A �OyA M!SSAQ�

ração, conquistou a amíza
d� dos seus

.

subordinados

híerarquicos. Sem ser fraco,
era -humano é procuravat •

conduzir os componentes da

classe no caminho do dever,
formanaó um Ministério Pú
blico con�eituado e constí
tüído numa farnítia únidà

. ,�
pelos laços dos mesmos

ideais ....:. O �'!. fraternidade 'e
o do engrandecimento da

,

'\., " ..

.

' '''V,. Ex�ia. acaba, de in-
>

gressar no nobre Poder iJu

di,clãrlo,' ocupando o lugar
destinado ao Minístéric Pú

blico, auterjorrneúte exer

(;ido, cotn briUl;'l:ntismo, pe
les eminentes, Iksembarga·
dores Ferreira'Bastos e Vi.
tor Lima:

'

•

O M�téIio Púõlico terá
em V. E..xda. um continua
dor das suas tradições, no

HERQICO FORtUNATO DE' PATTA
'u

E>JRETOR �

JQÁQ ARNO _�At:1ER
DIRETOR

.Agósto - Coqueiros Pl"'a�'.l
-Clube - o 'Desembargador
Rubem Morltz da C�sta, nu
ma. reunião informal, otere

ceu um jantar aos seus no

vos colegas.
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