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Partido Trabelhista Brasileiro' /

"

SI:CÇAO DE SilNT,A CATARINA
ElnTAL DE CONVOCAÇAO .DO'

DIRETÓRIO REGIONAL
o PT}l�k10nt3 da Comlssllo Executiva Regional do Par

t�):lo Trabalhista Brasíleíro, Seç:ã'J de &tnta Catarina, nos
termos do Artigo 38, letra.'! '''A'' e "E" dos E�tatutci do

Tartido, resolve convocar o Diretório Regional do:P'I'B
cara reunir-se no dia �4 elo corrente moo, a, partir das 14

horas, nesta 0a,p1t8.}./ a fim da delíberar sôbre .

a 'S8gUÚlW
ordem do día:

f,

a) - homologação de Diretórios ,Municipais;
b ) - f�x::l,(;ão ,da �Qt:ient!lção .oolítíca do Partído, com

're�peito às eleições de 3 de outubro proxímo:
, c I - assuntos de interesse partídãrío.
Plorian6'poljs, 12 de Julho de 1965

Ass. Doutel de Andrade
Presidente da Comissão Executiva Regional

Confere.
Ass, �odrlg() Lebo �

nal do Brasít", diretor-se
cretario d o"Shopping
News" e redator da, ':Tri-

·p·ara destruir base

Guerttlheíros i)'Olli.\tnlBM.:s
cortarnm o ú nico camínno
que ligava a�- duns' gran
des -bases militares norte
americanas no Víetnan do.
'Sul. Segundo as autorída-
des cs: guerrilheiros dína

mítaram sete pontes
I
e blo

quearam mais 33 pontes,
bloqueando as duas pitscs.
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MOSCÓU SAIGON' E íntormalmente com os go- raro. que um avião norte-
WASHINGTON, UI tOE) -- vornístas de, lJPS':i. americano foi derrubado
O embaixador Itínerant« li:i.ll. Sn.!gcn nvlõ',,,' norl.r-. P'll duas baterias 'entí-
ttos 'EEUU declarou que a.mertcanos stacarnm e J.h'.cas.'
não ea� em ',r..rõ-s'cou para- destruíram

-

'POS:1�'Ões cerna- � O senador norte arnen-
negocíar com OÇ! d1rlgelltl:.l'l nístas : ao norte dI. oopltal cano ;wnín't'};�q!!j , ,

íuíetou
\",Oviét.lcoll e sim pf;lr� mil,li suívíetnsmíta. Portá vos' a ,lG.õorq.çã:0 de Wn projs
ter enten,c�Jmentos" 8Ó'b'ie militar d03 E'EUu informou' to pedtridú ti Intervenção
aspectos ínternaclonajs. qu!' 05 viek..óngs raalízaram da ONU no vtetname. '

Averel Harrímann disse- operuções destrulndo se'te 'Moss entrará �m .enten-
estar em viagem de térías pontes localizadas a 30 dlmen.tos com Lludon John
P. não poderia . per íer a kms de' Slli&,on. .son pará saber a. pósíçâo
oportunidade de, conversar Os comunlstas anuncía- do govêrno sêbre a maté-
==:==================��===============>�4====�;:;;:Z::Z: r�.

O llder ela. maíoría repu,
bltoona. na. Câmara de RJ:!

preaeatantes dos EUA 00-
rard. Ford, dísse que o go
verno ,decl(Úrá. finalmente
destruír as plitaforÍl1fla de

que oe soviéticos constroem

perto df:) Hanói.
Afirmou 'Que tais plata

fôrmas podem SOl' destruí
das 'por um barnbardelo . fi

precísão wnn .tocar- na po
V�llti�[O'. clvll de Hanói.

I'

FLORIANóPOUS - (TEnÇA·FEIRA) '_ 20 DE JULHO DE 1965

,IH n 1� T O R CH� lt E N T .E

Sapena Pastor reafirma em São Paulo:
�tramam

para derrubar,
em Moutevldco. "Isto foi o de Oongon. ,'" () r.si.ro

-rto (\e �elações Exteriorrs elo

Comunistas
S. PAULO, 19 (O.SI

.'- I

que declarou 110

"E,�ti 'situado c::.... São Pau
10 o -centro de .UTI moví-:
mcnto" revotucíonar:o, íns-

pirado por comunistas, cu

.i o cormneto esta. lccalízaco

Marir)ha·· �omenageia
heróis . da lia.'seus

------,--------------------�--

I) TEMPO (rt7eleorOfâ�ko)
Síntese c).u Boleti1l1 C..eometeor'lwgico de

-

A. SEtXA8
NETTO válida até às 23,HI liso do rua 20 de julho de 1963

FRENTE PRIA: Em curso;. PI�ESs..)\_O Nl'MOSF'ERlCA
MÉDIA: 1023.8 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 15.4°

,

F.LATIVA MÉDIA: $6,7_%; PtU·

'. ,

A:!laILf1ã, por detcni:lil1tlr

çãó do Exmo. Sr. Ministro
da. MarLn11u, será prestada
home�lagem aos Marinhei
rÓ5 Brasileiros mortos com
o afundament.o,· dê na,'ios

c1úl"':l.l1te a II'. <'iuerra MUll
diaL
Constará

em todos
a. homenagem,

05 navios e

tab0�eciillentos éja Marinha
dê GUêl"ra, da leitura a

Ol'c!ertl. do 'Diai"do �ini5tro
da . tit1a�'inhâ", e dá uma pa..'.

- .:;
• �

•• -

, .' Lo

rendamonto vencido, to
ma.n a líberdade de suga
'rlr !1 V. Exeia. para que dê

àQ'lCle prédio. situado na

11-{:ÜS bHla. Praça d'J Cidade,
um

•

dos tíno consen tãneo
com os f6ros de uma Ca,·
1)H'�l do Ibstádo. Cordiais

Piau:Jações. . Adroaldo Pinto
Padaria Pão KI',m1., e:�t.a
do, 'DaJbv V. Pereir'i. Gil-
herro FerreI" (}rvaJhn.

Meyses B. ,dá silv� do tis,ao' 0onllecimento públi.co, -

através.da imprensa, fah- Uneo Machado, Antonió

da e escrita, a atuação das Paúl0 Heusi 'de Miranda,

1\181;;11has de Guerra, e Mer- Fernando Brito, Mauro ,JO
cante rio 'Último conflito 'sé Remor, Haroldo ,1'., Pe..

dernéira.s, Amüto Ze11.6 Pa-mur,dia'l., re_ndendo também '

t':"" Tarcisio SChaeip!" Hallü1,1!8'11'l.geGl á bravura, <e • J

deQi.ca-:;fio dos . nlal;ínheiros lio Pla'!zal.:oU, I.J:einz Lipp�l,
.sac'.'ifi;;'a,dos no ctu.n' ri- _J)a,,'id çla' Luz ,Fontes, Vul-

menta ,do dever, ')Oit ueu- my,' l3iU8rtcourt,. ,vidor
t:iifto 'd�t .�ita�la gll�rra". '

Ottó SchaefEn' e D.E.B d�

.Iestrn a SGr proferida pelo
E:,1DO. S�·. ComanduTlt.e do

[)O r�<;t!"ito Naval, ievando

no Brasil
..STROSNER

golpe
Paraguai, sr, Raul de Sape
na Pastor.

O Chanceler paraguaio
císsé aínrla que o rncvímen,

\
la tem por objetivo, der-

P,LW a Guanabara vía

jarurn O' Ministro (3, Gua
nabara c o Comandante tio
II ExérciLo, para nova rcu

níão do JLo Comando Mí
lítar. Tem-s€.' por certo que

Ftagranie" t'omaclo,
q:uc ialiJxa ü I:anü;üaiu Ivu, Siln:h'!1, c'aba:ixu 1111<.111110 (li:scU!�:-;a"i1 "U u.:;v 1<:::"'<.;

c,lxli.Jm;:;ii' !:.rrLlcl:.;'; ....:. ...l'�.-:U o ,\.;/ f:'tlj�ia. \ i"';'j.:i� í'l'.'>.. ,,;;,�,, '1f.4.��:t��':'�
o
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Carta da A lerrranha
tcou rico COn1 frango grel'hadostéis e outros resta ura nte , 110 'restaurar.te C:T, Muni- pel.:), ímnressão ::0 �;::trôá- ses. [;)ü .resi.ltou a escolha qUt:! eonservam .& j;,e:mp,era_

Dr. Hcrumnn es)(�cializaclos em :l.linll:._'s !ifue, jnvfstJ�'l'1) )'* 111)(',;1;'(' pio nté' a fa�fi.c.f!.fá() ,das çjp ,:"fL\�' ::.\Si;Cn' ;-i"<ULI tUfji, e qj.W permitam j)., .'0
e também urna e�taçãc b.i l va dois '11:1 jóhrc.::. Hoje máqu.nas grelhsdelras. ;:ó �'a,;i ,z�� - "H'l"'i .�f ele Vem! na-de-casa lavar o f�pgo
ncár!a tudo· propriedn de depois fl� 10 ano:" :,0 'frl_ para o ano de EH);), Frecl'Cri E kii :;, :�:,�'cll (, r s.tll» !'b elo "Bosque ele Viena" nrrn

Frederico Jahn ó o nOl"'18 de, Frederico �',1nn,. L\ G,.sC�,1 das dr;:; ;:LIl;, !r,�'j rt:;�,,,:n'::Ln co J'i.hn pretendo 'torir mobiliário, os trajes das to para ser servltío em C,t_
do elono do maior truste cão econômica dC;SSi! Jio t:s (B05'jt:.':. de Vt('Jl�!" es- mais trmta e cinco restau

, garcone tes, a arquitetur:t sa, Dêste modo está resu.-
'nViener Wald" (Bosque de mem é algo. ele espantoso LI':',' R.IC' �.1(:-11,,1) il":u"n:.I'n rantcs na Alemanna. Di-. interna �. 3. decoração in- .vído, para muitos, o pro-
víena) , localizados na' Ale mesmo considerando as tp;;o ,:i:':Jhd'�s dr dula:·es. ze-n qU2 RS otertas :�.al'Ci a .terna. tudo revelando arn blema da falta de pessoa!
manha, AUS21'tia, Buíca chances e possíbílídadcs IL :,' m::[l,i,,� clr. j J 1 \1 CC n:pr.; de restaurantes, re biente Vie!1U1Se. domésttco,

.

" prieipalmente
Belgica, Holanda e' Est'_\,r]o" que se apresentam a: Ui,' gQS g;r;·';il:','! s. ',:18 II II 11- ceb:lb.3 por �le. mensal- " 2) O n-egues, �ah\,nr\o aos c'úmingos, e asse gura ,

Unidos, atualmente 'em nú empresário corajoso e cheio tros de \ 'ut \; ,'h 11I('l l' mente, montam ��. trczen que encontraria sempre o da 't paz e a tranquídade
mero de 160. São ma;:, "(E: de 'idéias, dentro da eC"110 procedência. 6.6 milhões r1€ tas. mesmo Q::l<11'?nte 1l0·S res do tu
cinco ali I emprega-tos qu-: mia livre. .

,f lltros de c r rveja, preveni j\ ni: C!'il elas rc-idas clt' taurantes "Br.sque �lc vie- O ex-cozinheiro e ex-gar
Com 32 al�',<: ae ida.le, entes de quarenta 'e '2!l'CO cads 1 ('"tal1:'int2 atinge na" sabç'lci" que lhe �'�ri:1 com F:eàerico Jahn, tevp

Frederico a+riu. em 1 de cervejarias diferentes to- 'por ";-,,, 250 rnil dólares. servido o mesmo produto uma idéia muito simples tO

mar�o de 19;5), UlH peque rarn vendidos no ano dr Des: .t lún112ira, E'·'�clel::(:(,. 'de primeira LJ.uaJid8,dc - oportuna. Interpretou acer

1064 nos sells p.stal},'lcel: J,l'�l)) r:r'llsezulu :t,.llU·'lli',:ir um frango de' quas3 ;;111 tadamente as cir.cunstâp_
l'ientOi: Ul�'a oro;n:li?l.:-tl'J a S�H ;",rtLln<1" eft] cl:�,; anos quilo, cr;ü :") dç l1nl1firJ. cias. Viu com admiráv'EI ,i:1

,o'JL1p1eia �,,� fGrneCf(i!J:'� '3 por, r;minco mH vezes sendo üniforme, :jf,!P8r:td? ,:�1 tuição anele estavam os (;e
CIE; frar,r-c-� nos E:stadno, Uni ela �.:-' J nada at'_;:.tllnf:1;"'. meSlTlZ" 'l1c<l1ci!':1., (:':n lúd,t:3 sejos e os ir�perativos para
1::'8, na Ti'�[nHYa, Ai.em,:!:;M. em cl'?z ',llilhõec; de rio"liflres. as ca;;Cl�" acc111j)c,nl1�;Jc pe .se fazer uma mudança deis
Dil,amaPt::: e H')lancla g,f,_ Qua�,� s-.r) c::: 5';'['I'(c) ',; clf ..:,· lo;.; mf"':;'�$ Vlllí:JS 2 8Ji costumES de ;)'}]n,entaçit(;,
rdnte o fU;Jrim':nto ':;' ," ti· '�:;·L ,�'S) P('(j)JiJ!11 ',';11 extrn nlentos (�(jm)lpl1l(,F!tan'$, c numa ',0(,]'" jade cnja' befl,l�
m.Jo e regular, '�,ssinl çú:1:0 .ordln�;,!:: ,; , P '.le ,:; '1': O" o que t' lll:';', imponn.i,tc,' estar ESé',l a J?1,entanelo a:;

o desdooPl.m.ento COl1St!{fl_ qu::! 0S h t·j) '_'5 S'u) v' <{' P" "s ])1f,�'T\ '), "f • .': "�o ..: frf' exigênci8,8 (10 I'aúde e per
te dos restaurantes ·'l:�C.3- gl�il'V. .'i !.' F:'ec\2: IC() .la �'1H':s :1,;,;\-..." i," �":r.,', ,I 11\- mitindo a compra df\ ali-
que de Viena". hn L' :Ll. p':rip:i0 "," 11; .,. d:':'O.!·:. :C',,"_ B '.,'; .� mentos mai.s finos e mais

�nl tôda ess�a or�r"-nü3a- menl.' Ja ri-if't,t;,.'({ lrh íl�1 8!.'n1:-�r\... \�.I� L1!itC. ;'.:1 J,lf' 2 especi.�U�adüs.
ção propagançia CGi!',f.'r:::i�1 fr'''�J''''a no, J';,i"" e;, caril d '11.'>1;,:1 �:'.,",·CIC' Basta, citar duas cifras:
l10 valor de 750 mH dó!a,'es l'rclC')' /'ug ('S�8 Cl,'l 1;1 ;,',1, 3·\ \_ ";,(..,, el(' bfn� ,,·'.r enquanto o gasto do ali

por ano,'aument.::t .) ]JF,;ti_ Hl�,ü )',;,., S;,I)'J .. !:l ,:' r,., P"'� P?i�E" :. n' ." r' i I ,(I,;; menta básico �lo 8lemãs

gio �a 'emprêsa, cpe di.,- rên:": dI')' fr-:,c!wJ:n t [nl',,2 rc,m:t- i ,1 ,,'11 rir, l.1 : ..,. l!')j da batata. caiu de 1954 a

;:i :' ., .�.. 1962; de 157 quilOS p<;l' capi

Professor

J\<I. Goergen

mantém êSF-e "Irnuérlo (i(,
� .

Frp.ngo C:'I":hado", além dE'

�light-club", dezesseis 110-

FEIRA DE

TOALHAS

A "Feira de 'FoalllUs'';' inaugllrada
.

em 'fins da

semana passad", --n,a P,,�a 1,5: de, ,�;ovf'!l'Jlbro,
destina-se � uma grllni'le

-

obrl!- Qe catitlá,4e e.ris

tã, qual seja' ao de -SOO3rrftr as criançjJs Rxcep

cionáis: para cuja b�ncJllidta obra de i1ssistên
cia soc'ial será recolhido o.. produt.v _dllquelas

\ ......
'

. - ,

vCJ1;das.·
.

Cllm tiio nobre. finfllidade, o florianopolitllno
tem dado. a sua,' nunca desmentida e prover

bial cooperação adquirindo produtos 'manufa·

turados por fábricas conhecidas de nosso Es

tlldo, inclusive désta Capital.

CARTA APONTA
MONSTRENGO

Com uma carta chcia de chistes e. I!iadas para

amenisar o assunto, alr;uém que usa o pseudo'
.nuno' de "Olheiro", m:lS, qJlc debwu sen nrllHe

para uso da Redação, pergunta fi ·"a�fH(,·c vc·

IhisslIDó prédiQ, sittr"'�' Il:� I"::�::.i...a da Praça
15 com a rulJ, FClT;. .Jp n.j.adlado, é patrimô
nio nacional e por is::io f',� conserva intocável,
á cujo trabalho de ddl'Ó!lçáo em benefício do

progresso da Cidade; as picaretas ensarilham

anuas".
Paredes descascadas, s�m 11lais rebôco, sem

pintura, cauld� aos !,wdaços, porque 8�U pro

prietário 'tem·se descuidados tanto' e também a

pre:eitura
não dá "sua

mã�SJ'�

?

_ I'
A AJl(DA D.t\j ,\
PREFEITU.RA _

Porque - pergllnta o missivista _:_ pórqüe ao

invés de se retirar· de seus "ponto", o PAO

}{ENTE" - e deixar para alegria d�s turistas,

aquele monstrengo centenário e desdentado?

Os comentários ficam por conta dos leit'lres e

já agora, também pode ser, por êonta dos elei

tores, chamados a vot;;;rem para o derruba ou

não derruba, ..

ECOPLAN
Economia e Planejamento Ltda.

- c. r.e. p. 18 -

Processos de fi..tm,nciamento. Projetos Econômicos. PIa.

ncjamento E,conõmico. PeI1cias Econ6micas-Finan,ceiras.
Procuradoria. Legislação Fiscal.

Horário: das 14:00 às 18:00 h9ras
Ru8, ,Jerônimo Coelho 325 - Coajo 108 - CX. Postal 659

FLORIAN6POtIS SANTA CATARINA

•

UlvI LOTE DE TER.RENO no L-G_teamen1o
Stoclicck medindo li.,50 por 38 mdros. Tl'3..
t81' :mob:,liaria Ressacada á ·rua'" Tenente S:l·

"'>iral 29 '-.- 1. anJ:,,;,' �i,��fl, J' _:_ .. 'o'u pek.
teJeLnc - 2!)'il.

21-7-G::: '

Clube Doze de Agosto
i\ms DE JULHO

Dia 1/8 - ENCONTRO DOS 13RONTINHOS - Apresenta·
ção da nOva �inha do Ciube :_ Início às 21 horas.

Dia 8/8 - CHURRASCO DE ANIVERS4'RIO NA NOVA
SEDE.

Dia 12/8 - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
Dia 14/8 - BAILE DE ANIVERS.\RIO - Início às 23 ho

ras.

OBSERVAÇÃO
Para as f()�I'as do.., d.ias 14/8 e 21/8 '_ Reservas de mesas

,

na S(jcl'et,ria do Clube (NOVA SEDE).
As inscrições para o baile de Ani'lersário das Debutantes
terminara impr.eterf"elf!lente no dia 31 de julho; ,

,Listas Dara o Chutiàsco e Jantar de Confratemizacao ins-
�a �ecretªr�� ",édel e J3a:t: do CJube. ::._:,.:,..:__

põe, oe serviços CL ,,11.': cm e:1

tal'tS próprios,
!'lO],J.3, . 111

,', :- \' j: ....

MUSICOS E,COMPOSI-

TORES: - Dada as pec'J
liarldades de que se reves

te a classe, os compositore:
e mú.,icos da Guanabara
est.ão· estuda nela a maneira

qe' como c011seguir aposen
tadoria condigna, sa,.lário
profissional e fazer contri
buicõe ao IAPo,_ Trata-se

(1� Íim -á)s,:u.1'LO �\')nttres
sa \rm todo o paIS(� I •

'-xxx-

LEIS DOS IAPs E INTER

PRETAÇÃO,:' -' O ,. puta
do federal �dílio, Martins
Vianna. sem' dúvida algu
ma e· o que mais requeri
mentos de informações tem

apresentado na Câmara Fe

der�l sôbre o funcionamen

tos dos Institutos de Previ

déncia Soci'a!. Há poucos'
dias o referido deputado so

'lieitou à presidência da

(iuela Casa que se in teres

se, junto ao ministro do
. 'I'rabalho, p'ara o' esclared
mento da legislação que 1'e

ge o funcionamento do D

N.P.S .. e �s' Institutos. Ale

ga o parlamentar que,. ape
sal' da lei Or�âi1ica da Pre

vidência Social �er .uma

só, as respostas elos· Institu
tos divergem, mostrando

que há interpretações dife

rentes !Xira situações
'

i

guais; E pergunta, a pro·

pósito,' por' que o D.N.P.S.

não coordena melhor as

respostas dos IAPs a pedi
dos de informações da Ci

mara Federal, evitando a

dt1.pl'icidade de interpreta
ção, sôbre o cômputo de

períodos-qoença para efBi

to de aposentadoria, o de

putado elogia o IAPC, que
ao seu ver, está atuando

certo, é 'criticá os demais

órgãos ela previdência que
não esta,iam seguiJ:1do à,
risca a lei e a Gricntação
da consultoria juridica -io

Ministério do Trabalho.
•

x x x-

EMPREGADAS DOMEf3TI
CAS: - Pera primeira vez

está se cogitando, sériam�n

,

te, de qar assistência 50C,

aI -às <:mpregadas elàm;'�;tl�
cas, AI,:m Be passaren1 ::t

,contri;1��intes da previc1c1<,
cia sor:�al, pela lei qi\e em,

b'reve,será ap,rovada, as elo

mésticas tErão seu primc>
ro sindicato ele classe !l,l

cidade de São Paulo. A itl!

ci�iva
está

co hi.1� I>:n

p 'iS! 'lS.

/
te�

boa 't

al s jll'·��..is
':', '\ I

- x x x-

SALARIO-FAMILIA:

Lemos, que 'o Govêrno não

cogita extínguir o salário
família elo trabalhador

pois considera instrul11ent.)
social de grande importân
cia.· Istó é que, diz a nota

ofictd expedida pelo Gabi,
nete do Ministro do 'r.rab�

lllo e divulgada no Rio rü

ce'ntemente. No projeto de

reformulação' da Previd�n
cia Social, o salá;rio-famí
lia está sendo expressiw"
mente cuidado e até mes

mo ampliado, no que se r�

fere � idade dos depen�en

c,onsta,I.1.eti; procécso d 2

( enriquecin�en.to.
,

Os ,1:i'ciir.o;:;· aelverti r�l!',l

con::n

de g.o!.":::'utft3. !'pconlend,l:;_
do .�.J..';�,) :evss, ('�HTf ('!�':'

especia!mcr,te o frang'o,
Com apenas 12% de gorrJu
ra, poucas c.alorias, müit&,s

caloria�, muírás protein�3
ele gl'élll de vaE) �. o fran.go
�p � �'l"'r}ôs 'i"lt.f'J '��'," confclTne

11:"'t'nn'L1-:�c e i:T'i':} ...� diária e

,') :"ri' ta.
4) 'Outro slogan beEl

ccmpreen:;ível par;" f'C')11.)_
n�ias que sofrem ela üdtfl
de mão-ele-obra, eS})l'c:al_
mente ele pC(ssoal domi"tl
co foi o, fran;J, vCJ1";ic!,',
e empacotado em �ôlhas

ta, ao-ano, a carne. no mos

mo periodo aumen�ou' 9c
48 quilos a 60 quilos' ,per

('apita ao ap,o.
D·3 vez em quanto

gem vozes apreensivas ;t

chando rápid� clemai:; a

marcha de Fr2c!�rkc Jahn.
M�s po: enqu2!1t) a (inica
coisa .a consta til! e que :n

l '

)Iconfecimentos Sodais

�"tU<.�
Baile Branco, o aconteeí

mente que está movímen

*fl:llÍo a seoíedade catado
nense, marcado para o dia
14 próximo nos salões do
clube Doze 'de Agõstü, Trín
ta e cinco meninas-moças,
estão pontifi.cando com

seu "Dehut",

--:-:-

Bastante movimentada
aconteceu a noite d.e sába
do nos s.alões d,a "Spcieda
de Guarany", quanda reu

niu o mundo elegante da

ciqade de Itajai, para aplau
dir a "Rainha do IV.o Cen

tenário do ;Rio de laneiro"
Solange Dutra Nevelli, e o

"Sh0W", Turbilhã.o de �u
cessas", uma promoção do
;crçmista Social Sebastião

Reis, em pró do "Ljons Clu
be de !-t<;tjaí".'

-:-:-

�li.r-

Na noite de dómingo; ,fo·
ram vistos jantando no res

taur:mte do ,f}uerência Pa�

lac� os casais: dr, José
'Matusalem Comelli (d. Silo

via), dr. Boris Tetscbitech
(d. Cyrce) e dr. Fl'ancisco
Grillo (d. Anita).

"Eosque ele \1',,",',::," t'stá ca

Ja vez lna", ,oe i:::st.ala1td'i
nas ,ciclseles, 'Jr:!lci:�:.llmen
te na Alem8 'lh,"" F'8,l'cando
encontro co'rn os �soLlrnd;;
que. goSt'r:l�1 d:l �DLl.. ��l�'.$a.

oferecirla e111 ótil"�H s :·.nr:di

ções pe:o aute,r c· pt'iac]or
dos 'B·:.'ques de ,Viena."

A \i"'·Jndc·' "11e

;:'l'epar'l·se para uma via·

,gem a Europa, com desfile

Ue modas em tecidos br.asi·
leiros, o consagrado Costu
reiro Hugo Rocha.

Muito simpático _ é O

resburante "Caiçaras" no

Hoi..el Ma�berg, com utn

Conjunto: José Acasio no

piano, Vilaci na bateria e,
Beuto, no Violino.' .. . ....

':: .. '

> Roberto Wetzel; da cidfl-

CnNSElHO' I'\t' BflE7iAJ
.

� � f!e Joinville, cor..sidMa!

\
V II l-'fa "do um -dos melhor�s parti·

Dr. Pires s�, entret'1.:)t(,: .. i1l"'•.. m,:l dós de Santa CatarL"1a, acon
que amola v!". J::or (I(']1_:,llJ� teceu na elegante festa do

A, micose dão' unhas é seus po,ssuidores. úitinio sábado, na cidwe
chamada cientificamente Prinç-ipalmente:1) ,;1,) lado de It-ajaí.
de onicomicose. Ataca tan_ moral e estetico.

to as das mãos como as Os 'médicOs, pOl� s�m vez,

dos pés, ficavam de braços (;l'úz<J"t(,S

\

'" As lesões' começam em

baixo· cio bordo Evr� ou �a

terais da unha por pequc',
nas manchas cinzentas q;te

pouco. a 1)OU:";) vão aumen

tando . Após a:gum: tempo
a parte elist:U vai se fendi
lhando e alJareCe então
UmFt eoloração escura que

pode invadir até mesmo to

da .lamina cornea do ór

gÚ0.

tes menores e a sua exteV\- Constitne uma das afec_
são aos segurados em gô· cõcõ mais inesteticas sobre
zo de auxílio-doença. Fina, .vari'E unha como é, aliás,
liza a nota, ail'irmando (l1;e tlF'() ql1anrl0 "e loca,liza em

o abono ài' famílias ,1,1, .,' fato frequente.
rosas tem merecido t6da a A.o ladD da el' sgl'a('.;c�il'a
atenção dei Govp.rno,. sítu· ele há 'a cosiéenr o proble
àndo-o ,elefiHitivament'3 110 ma de üm atratamenLo [li

plano da previdêncb, Sr�- fieil pela questào da. nuli-
ciaI.

x x x -'-

SOBR.E A ESTABILTD:\UE
AOS 5 e io ANOS: - :-0.1'

rece que' será a pro".'.' (:0 o

projeto-de-Iei elo de') fiel!

lio M, Via.nna, que c\:\ c:s' u

bilidacte ao empregac!r) de·

pois de cinco anos de' a ci

vidade em uma mesma em

pré·sa. Já passou pela Co.
missão de Legislação Su' .!
m'as recentemente receb,eu,
uma emenda pela qu'tl es

sa estabilidade exige que
não haja faltas contra. o

empregado. Em contrário,
havendo' faltas, continuará
a vigor'ar o período de 1.0
anos pa..ra a concess§.o de

estabilidade.

Associacão Filatélica de
. ,

- Santa Catarina
ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA

PRIMEIRA CONVOCAÇ.lO
'>
De ordem do senhor presidente, conVOt;O os senhores

levada a efeito no dia 21 de julho de 1965, as 19,30 horas,
na sede desta Associaç�o" a rua Alvaro de Carvalho, 34 -

1.0 andar.
Ordem do dia! Eleição da nova Diretoria, que regerá

os "destinos' da Sociedr:t:de no :au:::J de 1961H966,
}>'lorianópoiis, 17 de j�!lho de 1965.

,'*
:_.,. . �' • ",.�,,="J9('i� :rE?treifa óa Cunha __,' Secl'�tlÍ.riQ

dade qU:?.�ltO r(�s \'Ú rios p1é
'toelos ehwrega.::1os, p. pró
pria existência dos cliver
sos e umerosos meios ele te

rapeutica, so)2retudo loca.is

constitue 8, me)hor prova
pecifko para ú mal sobre
c:ct falta ele n'�1 l'''�.',li'o.;O es

\S:)�li Ião ele )·r·::;c� :n�1a "o, a

cielo S'8,l'('.:;'C'o aei -,.1 br.'llZoi
co ou formulas eontamlo a

cido undecilenico ou, ain
da, imersão dos dedos em

vasilhas com água poriea
da são alg;ms clesd0s llleios
de, corilbat� !ocais, porém
ineficazes, cü,n,') já disse_
mos .'

O recurso aos mêtodos fi
sioterapicos C01110 c' rádio
por exemplo, também não
tróuxe solução para o ra�o
O mesnlO em. relação a ex

tirpação da unha doente
A percentagem de' cura a

mínima e não "(ale o saC!ri":
fício sobretudo quando se

tenta cirurgia- •

Outros proccss0S físicos
como o limar Oll lixar a

.

unha e aplicar em seguida
uma solução iodat:h deixa
muito a dfi)sejar
A micose da:� unhas cons

tituia, assim, uma molf.'s
tia que, emMi·r. lião mat.as
se nêl11. obrigu'J">8 os·llncUvi
duos portado!'fls dera H 111ú

ii,!." Q0t.l�,9 ;�Q ",Ieit,; tUl.'O�và;.�

que corr:'m
'

con"ti1.ui
uma delícia ':1'.1 j,':, e n' ..gab
da,

ante a infecçád e S"�t:l ar
mas para cterrot�,-ja.
Mas o problema já ..:aml_

nha para uma sàbção, ial
v'e'4 definitiva, em relação
ao -tratamento das mi:::os0s
das unhas.

'Trata-se da de$'�oben\
de um novo antibio�i.�o ehl
maçlo grisl'lofu!vina o qll�
f�i p.solado dos �il8!'OS da

l)l.f'Sma família (llle pro duz
a pel1icil�l1a. 'romaüo sop (t

a forma rlc pílulas tem se

n10stradú e,fir?� � não Gó. C,,1D

tu CS"f: ti!;::> �18 wicosc �las

l'i-�li1r:s. C011')O c.t�i:1�quer ou

tra ,P;I);�Cil� cl(l eogU1}:eJo
qne se localih na p 'le (l.'

couro cabel',trl'),
Nota: - Os nossos leito

rfS poderão solicitar qual_
quer çonselho sobreo tra
tamento da pele e càbelos
ao médico especialista Dr.

Pir�'3, a rua México 31'. -

:ajo de Janeiro, bastando
enviar -o pr8.'clte artigo
,:'p.;�e jnrra; (' o ender�ço
completo )JD.�'� a resposta.

O senhor e a senhora A-
dão .Araujo, estão dtcoran.
do . seu novo apartamento,
com a nova linha da loja!
Cimo.

Hoepcke'" será sorteado en

tre as Debutantes do Baile

Branco", na recepção do

próximo dia 10, nos salões
do Lux Hotel.

-:-:- *':!: :te -:-:-

Falando em Debutantes,
o Bandeirantes na cidade
'de Brusque, <Ua 31 pró$o
reeepcíonarã a sociedade
para uma noite de elegância
qua!1d1) ser.ão apreSflJitadas
qlfirJze mep.inás·moçws para

.

Q seu ,"Bebut."
:!;::: :;:

Fa!ango pom o dI" Mau

rício gOS Reis, Presidente
do I'Santacatarina Coutry
Club", disse-nos, que será
realizado em 3 de setembro,
a primeira promoção soo

leia! do' mais I sofisti!cado
Clube do Estádo. 05 asso·

, ,

dados do "Sanilacatarina

Country CIUb" aglt8.rdam
coni ansiedade o a(�onteci
menta.

-:-:-

Em .sUa oollÍortável resi
dência na cidade de Iiajaí,
o _slmpático e elegante ca·

sal, Cesar Ramos (d. Lucy),
recebeu amigos, para ,um

almoço.

-:-:-

o "Santaca-tarina ',Com]·
try Club" já tem na lista dE;
seus !iióeios proprietários os

nolPes: Dr. Waldemar de

Menezes, dr. Ney Gonzaga,
dr. Júlio Paupte e dr. . Ney
Mund.

-!.:-:- -:-:-

�If Ritzmann :1 cronista
Social da cidade de Joinvil·
le, circulou na c�dade d

Ita.;aí, na movimentada f
ta do último sábado.

A�onteceu bastante moVi

mentada na noite de sába·,
do" o "A,mericsn Bar" do

Qucreneia I Pal8.ce. Foram
vistos em rodas de uisque:
os discutidos: Benedito Cu
nh"", Luiz Henrique Tancre-'
da e Mareílio. Medeiros- Fi·
lho.

:->-:-:- ::::;: :::
-:-:-

Um beÍíssimo
ferecido pela

D3 viajem ma,read:1 para
() Rio amanhã, o senhor

presente 0- 'Ta.rcibolo Serratini.
"botltique '

FOTOCOPI�S
Em tJ ln

.

j nrnuto de qualquer dOCU:m�D
to ou li\T) pGr moderno prQéesso eletrôm.:o.

Rua Je:çonimo Coelho, 3 _. fone 3G34
FpoHs.

,... - ,

Mlóv'eis Finos de Jacaranda
Cla,ssicos e modernos, tna1,lguração de nosso salão

'de vendas se dará, qentro de alguns dias, onde já estamos

,aceitando reservas 4e nossos modelos exclusivos, de fa

bricm-;ão prõprÜl.

JOS� AR�-DEQORAÇÕES

Rua, Felipe Schmidt, 2::l -;' sobrado da Loja 3 Irmãos.
----�------------�.----�---------------------�

-;-:- -:-:-

\_,;.

JOCY

Conheça' os último,s lançai:nentos

atCelleoa
A ll"ilf'A ESPORTIVA MAIS fAMOSA 00 M!JNDO

�j';') ::'\:�(j REVENDEDOR EXCLUSIVO

Camisas - Jaquetas
Shorts - Calças
RUA FELIPE SCHMIOT. 42 - FONE, �671

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Com· a . Escassêt '":de
" " H

'

Alimentos na Indía
d u t iyli d a d e, ;,!md3trou-se
preocupado COU1 a escassez

de alimentos, que será real
mente séria no mês de se

tembro vindouro.

nunca teve abundância de
alimentos para sua enorme

população, atravessa" ago
ra, uma situação extrema
mente difícil."

cr
sem

I ç

NOVA DÉLI, - Lal Bha
dur ShastrL Primeiro-Mi
nistro da' Iridía, assinalou

que seu país enfrenta sé
rias dificuldades econômi
cas" atribuindo a crise à
falta de iniciativa e espí
rito de trabalho.

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

Observou Shastri que as

chuvas anuais da época
elas monções se atrasaram,
em várias zonas, o que
acarreta transtornos à, a

gricultura. Uma parte do
defici t alimentício da India
é compensada pelas remes

sas dos Estados, que man

dam cêrca de 600 mil to
neladas de trigo por ano.

O Primeiro-Ministro afir
mou que a India vem pas
sando por grave crise em

matéria de dívidas Acres

centou: "Nosso país, que

g

ln'Shastri; que falava, ante
o Comitê Nacional de Pro-

Associação Cafarinense
de M'edjcina

Declarou Shastrt que seu
,

país terá que continuar

dependendo dessa ajuda,

v'·

IECONONlIZAR
&$ mr r '�Wi1"i1

,
II

- Materi�is para construção
- Ferragens e Ferramentas

- Utllldade,s dornésüCê,S
'

- Tiritas 'e, Vernizes
_ Sanitários err. Geral

- Lad"ilhos e Azulejos
- Vefculos
- Peças·e acess6rios

E MAIS' UM MUNDO DE ARTIGOS DE UTILlpADE PRÁTICA

•
•

. compre hoj� •

. mantenha o BJ'8SU
" progredindo.

tica:"

p'laIM::::CI:" ,mCientlstas�<�nme_varam a anati· ar 8)
I��:':i��::�����:�lfutos da Superfície· Marciana:;
Shastrt aos erros do pas- PASSADENA, CALIFóR- quilôme tros. Uma hora de- dência quanto às re�i'êe3 cos e provavelmente a 3U· to mais alto üe radíaeào

sado parece confirmar 8.5 NIA, - Os cientistas do pois um computador verí- mais escuras e depre ;SÕ')S perf'icie tem um nível mui- '(o que a terrestre,
Laboratório de Propulsao ficou que um ponto brí- do terreno. A número três

acusações ele que o Ex-Prí- a Jato começaram a análí- lhante na terceira totogra mostra uma região vizinho"

melro -Mínlstro Nehru em- se minuciosa das primei- fia também era índubitá- também c\Ets'értica, com

prestava excessiva impor- ras fotografias elo planêta velmente, outro aspecto. da uma cratera de aproxíma-,
tância ao desenvolvimento Marte 'transmitidas para a, superfície marciana. O cha- elamente 18 quilômetros je'

industrial. em detrimento Terra pela nave espacial rnàdo -detalhe. diâmetro. Os cientistas

da agri�{,.,�urá,·'" e qu�; a
'

"
.'

'1aI�"i�J4": conce1l)tr�11(IQ- l ,.... .,� >'t
. il1si�ua.r.am que a. �ni.stet"')

India sofre as consequên- se princípalmente, numa. QUEREM COMPARAR sa neblína vista na prt-
elas dessa atitude. zona obscura em forma de DETALHES meíra foto pode ssr uma

-w», de cãrca de vinte fina capa de nuvens situa-
Os cientistas não querem da talvez a 80 quilômetros

apontar, por enquanto, da superfície do planêta.
com certeza, quais são os As três fotos cobrem uma

detalhes, pois desejam ver zona de 900 quílometros de

tôdas as 'fotos do Marrner norte a sul Até agora na-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I

,

De ordem elo Sr. 'Presidente rtessa Associação convoco

seus delegados e suplentes para n .Assembléía de Delega
dos a realizar-se dia 31'7-65, na Maternidade Carmela Du

tra, nesta Capital, às 17 horas, para d�lil::Íerarem -sôbre a

seguinte ordem. do- dia: .

_

I -:- Apreciação e aprovação do relatório e conta da
Diretoria anterior.

II - Posse, da nova Diretoria,
III - Assuntos gerais.

Prosseguiu .Bhastri : "Os
trabalhadores devem tirar
menos dias de férias, e me

lhorar isua atitude diante
cio trabalho." Quantó- aos

planos econômicos da In

dia, disse: Não' duvidei de

que nossos objetivos sejam
louváveis e que nossa polí
tica é boa Mas o impor-

FlorianópoÚs, 17 de julho de 1965.

tante é coloca-Ia em prá-EWALDO r: R. SCHAEFER
10 Tesoureiro no exercício de Secretário Geral

17-J765

: Ihacere em Coqueirós
Vende-se otíma chácara com magnifica residência

em Coqueiros com cerca aproximadamente ele 50 mil
,-metros 'quadrados, 'I'ratar no local COm a sra. Vva. João
Assis.

,------�-------�--,---------------------------

VENDE-SE
um VOLKSWAGEN -. ano l.go;:;.
Tratar na Imobiliarra Ressacada á rL18

Tenente Silveira, 29 - 1. �:!ldár _' sd".
- 5.

21-7 -b5

I

)

4 e comparar d,etalhes, an
tes de começar a elaborar

hipóteses sôbre o que mos

tram O Dr. Murray adian
tou que em tôdas as, f('\to;:;
há um ponto escura no

canto' inferior à díretta. O
"Mariner 4" leva ,I mais dI'
oito horas para transmitir
ca-ía foto 'e informações
sôbre os aparelhos- e bordo
da nave' espacial são en

viadas no intervalo entre
as fotos. Se, o '''Mal'iner,
4" tomou o máximo, de 21

fotos, sómente a 24 do cor

rente serão tôdas recebi
das. Segundo os clenttstns
isto significa que não no

dem comecar a Interore
tar os detalhes da super
fície marciana antes rie 24
do corrente. Como exein

plo dos problemas' cue se

apresentarão, o Dr. l\!Illrr1.Y
indícou 'a misteriosa natu
reza do detalhe B: de for
ma oval. com uma � �ea

escura, talvez uma sombn.,
à esquerda.

A nona foto . começou a

ser Irecebida na tarde de

hoje . no laboratório· de

Propulsão a Jato. Os cien
tistas (Üsseram que preV)):;,
de.:n retfr o resto das fo
tos possÍvelmente duran
te várias semanas antes de

dá-lás à publicicJ�de, ))";5
desejam estuda-las

.

m;'Yl1�

Ciosamente. As segunda e

terceira fotos foram darias
à publicidade ontem. l\'!Of,
tTum regiões desertas, ,,!,,(.;
dftl.rpssões e p e que nos

- montes, ,semelhantes à su

perfície lunar. A foto nú
mero 2 reproduz parcial
mente a região fotogl:a.fac11
pela número 1,. àpresentan-
00 Í'llpressionante eoinri-

'.
"

IMPRESSOR.A

�

ELO

A IMPRESSORA MOD€.LO possui todo.

desenhOl
'- clichês

folhetos - catalogas
cartazes e carimbos
ir.,p!'essos em geral

;o papelaria

,
e o necl'Ssorjo experiência poro 90fontir s«mpre o

méxiftlQ e 'r, tj"o.lquer !t,rviço do romi),

Trob'Jlh,_ iOónl'O e pcrfeilO, e'" qUê V' pod., confier,

1t'!;')t1ESSOP,D �'10()ÊLO
')E .... '

ORlvAL."1 STUART e elA,
flUA DEODORO ti' 33-A

�O�E 2517 - FLORIANÓPOLIS

FLÂMUlAS

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

da revelam' que possa ser

interpretado como vegeta
taçâo

OUTRO OBJETIVO

o Dr. William H. Picker

íng, Diretor do' Laboratório
de Propulsão à Jato,' insis
tiu em declarar que o "�a
riner 4" não foi construido
com o propósito de deter
minar se h� vida em Mar.
te Acrescentou 'acreditar

que existam algumas for
mas simples de 'vida em

Marte, mas que será nec=s .

sário colocar uma carga
útil no planêta para, averi

guá-Ior Acrescentou que
Isto ocorrerá em 1971, quan
do os EUA Iançarão ' suas

duas primeiras naves "V;a
ja"1te" com o propósito de

descê-Ias em Marte' SOff"n,
encarregado de desenhar
instrumentos para discer-

nir se exjst�m formas de
vida no nlanêta. afirmou

que as fotos confirmam es

tudos telescópicos' mostran
do que Marte possui uma

va ried!'!,dc muito maior de

conto:O:'l(,t;l do que a süper
f:rie oa Lua e que. a COll

vir'do de qUf" há alguma
forma :::te vida ��n 1\larte
n.ln !�}I mudao:l::J, nem pplas
fotos nem pelos outros

diJ.d,oS enviados pelo "Ma
rÍ'l'Jer 4". Os in�trumentos
ela nave espacial demons

Itraram que, ao contrário
da Terra, Marte não pOll
sui um eamDO magnético
que detenha a radiação so

lar na estratosfera e que
por- isso, qual<:l11er formá de
yiria no pla11êta estaria
,submetida à plena açã'o
dos raios solares.. e cósmi-

ConfecclOnam-se flamulas. Informaç6u
nésta Rectação-Gom O MAR ou pelo telefol1€.

30 � 22.

"

'C.entro: Felipe, Schmidt, 33-'� Cons, Mafra, 2 e 4

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

--_._ .. - --

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

---,------
_,_-

, CINE I<ONDA
Hoje e no proximo artigo vamos apresentar artigos

dé um colega de Florianópolis, o Janga, começando assim

umél.� tent.atil',::! de dar oportunidade a nóvos valores que
também lutam pelo bom cinema. Muitos destes artigos
não estarão de acôrdo com nossa linha como por exem

plo êste de hoje que trata do Bandido Giulinno. Mas, é

sempre bom.ouvirmos opiniões de outras pessoas que
descrevem algo pessoal. Por outro lado Janga esta en

quadrado de certo modo em nossa linha é um dos ele

mentes com os quais podemos contar. Tentaremos tam

bém' trazer outros nomes para maior ínterêsse pelo cí-

nema..

Passemos pois ao comentário.

Jorge Roberto Bücheler

ROSI ApONTA NOVO CAMINHO:
O BANDIDO GIlTLlANO

,

As platéias acostumadas a .assistírem filmes mas ti

tígados onde' o espectador numa atitude passiva engole o

que o diretor quer provar ou dizer, fiêaram por certo

sobressaltadas com o impacto que lhes causou 0 filme

Bandido Giuliano.
Até então o espectador

-

era relegado a sítuacão de

simples observador da obra de arte. Sua participação na

mesma era nula,
.. Era assistir, apreciar e ir embora. Nada de interpre

tações, nem deduções,
Tudo já estava feito. O diretor já apresentava tudo

interpretado e deduzido a sua maneira, tirando suas pró
prias conclusões . sôbre o filme; ao- espectador restava

apreciar a obra concluída.
Em Bandido Giuliano há urna maneira nova de apre

sentar cínematogratícamente um enredo; sem -xmclutr

nada o diretor, apresenta-nos um fato do qual decorrerá
tôda a obra..

,Rasi divide o filme em,.duas partes: antes e depois
do massacre.

A primeira parte nos apresenta Giuliano como um h",

rói popular amado pelo povo, 1.n1.1 bandido . dedicado d

uma causa nobre: 'a independênch da Sicília.
Mais tarde Giuliano é traído pelas altas p�rsonagens

que .o contrataram e inexplicav.elmente acontece .o mas

sacre o brutal: os homens de Giuliano atiram no povo;

crianças e mulheres indefesas são metralhadas por Giulia
no. e seus homens.

O filme daí por diante relaVl algo do que acontecel.�

depois do massacre.

A conclusão do que originou o massacre, de quen
foi o responsável pelo mesmo, ,;:udo isto e muito mais
fíca a cargo do espectador.

Êste é o novo caminho aponlado por Rosi: o especta·
dor .CO!110 participante ativo da 'jbra, e não como simples
espectàdor passivo.

Êste 'rumo antes foi levemep�e insinuado 'por outros
diretores mas só agora com Bandido Giuliano surgiu
quem desvendasse inte�ramente &;;te caminho pondo·o em

\ondiçóes de ser trilhado por espectadores conscientes
e realmente interessados em p'a!'ticipar, ativamente da
sétima arte.

Bandido Giuliano além de ser um filme profundo e

inovad.or é uma bela realização ;10 moderno cinema �u·
ropeu com passagens épicas cuja beleza por cer! o não
passou despercebida pelos espec,;�dores ((e real sensibi.
lidade.

Janga

---xXx---

Ul:n dialogo do filme: "Nossa terra ai é agora esteve
dormindo, é tempo de Sicilia aC{))7dú e libertar·sE'''
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cal I requer investimer. t;GS
consíderáveis. Ó �élehre �. J

,

mance de Tolstoi Oue:1"a· <

1"L7" reuu.
..··'·l)· ''''r� S'i'... 'J -.� ,V) : 1.1c.." I

�

gravado, 7,'1 noras.ide 10,_ \

çã; o gravaramjse 37 fllr. �:.

magnéticas, cada" ciual' dle
duas hO)."3 S, l\tlesrllll se' re-·

.

t.:l·.t're:-)..c�o ao� sistema
.

(.�1=- c J

�);i", "'<\(1"jiS(C'10 dr; urna.i; .l.

,

.- J ,_ .: ...
lo: ". ,.,

..., -

�',
obra aínda saíriú. muito. «1
ra. A coleção de fitas 'em

F'i'BE!l e amp1iàda i:1ual:'
mente de. lf')(l títulos. o ci;
;d,or da Bíblíoteca,

-

Ea::
·Winkler. tamhern 'eeg) "--.-.1
teru a oferecer apenas .i 0-

mances e' obras de caráter

Ajuda alemã á agricultu
ra nos países em

,
.

desenvolvImento-

Cientifico i. mas também cur

sos aI? línguas,..A ;''liágnt�
LoUwa" de 'Essell empenha .•

se ,�te mesmo 119. torrnaçâo
profissional dos cegos; em

suas salas realizam-se cur-

sos dos mais variados. .li é
elevado o' número 'de ja:ilo

,
.

'.

E�1 CU�.;1 tram ...se fi t u.a� .nen

t�(! l'lU�-;' países ePJ df...�=S��JJ\;a"l_
vjll}"nl;o G.;r�a 0tl :WO \W\'1

tos alemàes em 3.griculLtU'l'J,
Pelo fato de que será d.aí);},

!"'llturaiUelltf, 11lD.;iot' uLell

o j\-íi.nistsl'io para C:jcpe
ração r�CO��()irlf\.t�l, em Utl' 11i

.cue S� d�:dj(',; .. :1.1. an:]� ao

tOl.llE:nto :·�tl �l! iJ.�; 1. �l. ,�)j(, .. ;�'-l
através de cl�n·i".:;::d"'L'S bll:"_'�i1

nGS, est,úl:'l 1)l'(-s::.rl'tt�nlf�lrV)

,

A é�sscs ju.:,1tn.. �11-0'�· a�nja
.

às jo-I'�f"":"S (ltJc cstq.o ::l'ench." '.
! n.sf rUldcs Q1!.1 esr:n1.�-}.s �:-;I'JC

,o'a; jad;J.:é 'na RcpúlJllc3. F'c

(L('r�.\.�. (!Ül)l"';' o JPdU tuLu pa.
. r;l ",l\yriCL!!iura, ,do A10�1,!.�
1\10.1' (2 o lnstituto p::frs. vI?

t·:.:r�nátlG 'I'!'üpü�ul.. Cll'1. Ber
,

li).'!); (!.()}no· 1"'1) S;�1T!hl.3r;O

PP!';) .�),llJdn 00 l}cscnvolYl
J11f;-r,-::) .1\:?1'ícn1a. (":.1:1 ,·J;·">jtl�e11

11�).u�);:·:.�\); (.:ornp pr�J;;l"u.nlas

r.'21:JC',·'r:i!) (la (:�'litral p����a
i\:s-rieul tur-::,," ]1C;1j CGU)_(: 'YC

._i!)to�) .j{t e;i�.��:.t>-nt:. ��f de aju
da agrle'Jla. nleuJ.à tiOS 1)9.:
€C::s e�.11 desenvo1'T�r.i�Jv::-nT("
/\ ·ea·�acidade d�3 ('.P1:tl"ns.

f110�·\l.;ies nnra fot!q.a�3.iJ de

P;;'1�C"'\AJ1Si'f"1 � em !-lp.,"ieulf'il""""" ,-, •.. , J� .'_ '"'�

� �'':>'" ' ....

1"1 n'Cssib'litará c:J;brir lIS

.çãü nrnnes 'cürnrrt'l;·d'- ':'n�'i"!' . ·:m(·;';'�l·'

mento tnsígnias fraséf> dr;: P)·o.pi,�ga11da € mar·

1-1.0 a 2iJO :f-,- atandem as e·

Yj''''i"·(oi .. � � -""':U'Í'l1'1 '" ri.üs,. .... t':I '. l .. IU.,-,
�;....

... -' [). _ .. (. __ I,h

pa»h:üo nos próximos trê,�
O.n\.�L i.

• Tie(!(,;s8idD. d 8S d(Jf1 rrç,grn-
1.11:'1$ al'?'m5eg dl,,_ aj1l:!:la aúi
cola 1Xgoa QS 3:P0l': d(� 1.955
Dt(� I ül}7, l'Sstc ap\;rf,'2iç(.\3.�

grafas e telefonístas ,_;( gas
que; depois de 'seguirem '€5
tes cursos, se atírmaram
na prática..

(,'ÜO ,do qU{� até agcr::-n ii arr fl lQ1J·:"Sti0o ',-"1e c<.)n�.1 ;-:'8Jn("i(\·�

.cin Gst'icolp, �,':rlU.(�T natnrH:t .nR r [J. fatbl. de 350 a;;�·ónu

Concorrência Pública n.
-

65 � 565
C01\'1 U!U c 4.ÇA o

, o Departamento ,Cel1tral de Compras' faz ciente fWS ín
tI�res.<'Jldos que s€ acha aberta Conccrrêncía Pública apra
zaca para o difJ. 9 de agôsto de �.:}65, conforme Eq:Jta,l pq
liiJ.câdo 11 folha 11,0 €i do Diário 011c181 'do Estado n,o 7.,855,

'

::)e fi ele .juil1ó de 19ti5, destinado :1 compra de um a.uton{ó-

\\teimes inio;:::m.açóes serão �l'estadas diretamente 1I!1

mkí:e do Departamento Central de Compras, loealizado ,:1

Praça Lauro Mi.llIcr n.o ::t
.

!

Flcü'i>mópolis, 1:� de Julho çe 19C15:'

, ,

. ( (ltUBENS "VIGfOR DA SILVA) -- Pre:;:jd�'nte-

Modenv'
Vf:mde-so. Acabamento esmerado, construção recente

mn amplo t{�rteno, desoeupada. ótimar loculizacão BC lnür-
to,) )'�!sld;i:rieiu:l rJa PI'.,ura GnJ'1c1.e.

.
" " ,

C':mtl3m 2W! rnetros quatll'adC'so s(!nêl0 .3 quartcs, 2
b':.nheircs. 2 !'>alas, garagem, co;:i;r.w. la�ande):ia, churras·
r.lu\H!:l') e

-

d�peúdêTlci.as de e.rnpreg�da. Pinancia-se 50'Yo de
3f�11 1;'l1Iôr�

. Trutar com o Sr, Sidney, à. ;"UêL l�emando Machado,
U, 1.0 tl.lidll.l",

n�:p' ff�i f�'!l"!ln�,�l1l,!� J(·.�,:tlad() T'Ul .itH�lnH��t:.t� (J:n1.u), Sllg OH.'1. T��:n T' ,,�:,''''l ·<:·:J· ....�.:'ê çq .. �)

lid�l,'Je 1j/�er::�p�J r'l,i l1illÍa, dj�l«!-re rJo ·)SeJ'.H.u ll'OntS1�r�t�·er.i tr�dj.� ,:1.1.'.. ; f',,'.!,;·'? 111 C)l)i':__lS 'r::1,1
"rR; f�l.e P;vO Jl(fiP;'P, l:'enh1ntlt!i f1tte'�flçft6 t�J�'J R1t�!,."-:,

t--u 'q: \.: :·i':n., (>.:tl.\.: C1!·:. t{5J)
p�tj:�·.;j ÜC': 1l1�i.�'0 \·;1f�:f'.)'(1·.1
8�l.éri:-(; da 'i) ,:?!.��tnl' 1J crt. f!-)"
"r' ÜO lHT"iii'ho!05 ,�L0 1!}(j7

�

,'l �.dtl..!fl.��.fifj l� �l Sh,,�!J';�it.E.::
há cerc.a d(; l.'LUO 2.�L:)l!.:da�
l(l�, dc-s Gl1ci:S 10 T!' 20Sõ -

L:�to (�ü�)l'Oxi111adatne-:1�a

(\ Depiirt�m81l.to"",Cel1tr:aI�de �>:'rn1)r'IS 1'õ:c, Gk:nt<� nus',

'J.tf:'\s".",pdr:,:'i r!\1.G i"G .fle)]a absrtfl C')nco'rrên':�i::\ P1j�li"�I .. p.

\"l"'.' F; c-?··) P;�xq (1 d�r-�l '�J dl-� r�:;ô�;t() ·�h ... 10651 e(�rnfo'!'n'lf.·) ]:JeHhJ
,)�l.hl!(''')di� r� f(j.;).10 n\ü)3 ,dó Dl/í.e!0- ()ficirJ dq l�},)tn,(i.o ü.()
.(. �;? � rI,:; 8 d,e Jtüuo de 1965�", çlest111ado fi ven.d.B. de urDa

b (}"'1 r:;�'

111€n1'o de' eSD8ciallstfl.s �;Yi-
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A ASSOCIAÇAO Catarí
nenre de Medíeína prestarã
uma homenagem' ao Dr. Ar
mando Valérío de' Assis,
ínaugurando seu .Retrato·
com Cerimônia na :5éde 50
clal daquela Associação.

.-'

't.

CA,MPANIlA 'dão roupa
para o Asilo dos VeJhmhos
5€1'4 o Objetivo fílancrõpíco
da IV Festa de., Confracer
nízação da Sociedade ·càta
rlncnso - DesfÍle CV=lS Ga
rotas Radar de 1965: �pr�
gramada para 'o prõxrmo:
dia 25 de Setembro, de '.,
1965 no Clube Pó�e de' A
gosto. Possiveb:ne�te' um
Clube de Serviço' patrocina-
rá a refeJ:ida Pronl0çã�. '

•

ESTA Coluna' feliyita a·

Srta. NeuZll.
.

Zanétt.i, ' 'pU,
.

-

blio·Relation do Jornal" Ra
dar na Sociedade.; p-31Q' seu
8111versário que hoj.1. trens.
ç.orre. Logo mais 'reunirá.
seus familiáres 'par!l um:
stl'.Jgnóf.

'

NA ·visinha cidade de
ítajaf, no Clube'., GufiÍ'�,
tIoi realizada a. 'iesta.:deoo..
minada �Turbi111'ão�. de . Su-

o
• �. ;,: •.

,..
•

',' Cessos" numa prõmoçâo dÇl . I •

...

'�""JJt 'onfrade. Sebast-ião �, ��,� "
, .:.I ue teve como �a;�.O' ...• ..,,:;"'", �., ".",

• '. '

.•
'

"
'.' ". \ f"� ';;v

·

.

. ap!'t'sentação deC".t: ' .' '.

tasias vencedoras. do: ::Bâil�
MU'1icipal de Fpoiis. 65·..:....
Dione Bilbau Silva, )�Gm
TOlueiro em grande çala;

. Vera Amaral, com Dança'ri-
na Hungara e Vera Péirto
co::n a "Deusa. do Sól�.
Sh0W "Noite da Clnclirela
apresentação da Rainha do
IV Centenário da. Guanaba-
ra - polallge N(.'vel!,t • '(1&
srta. Mima Lenzi. com a

fam.asta. típica alemã. A Or-
qUl'·::;tra do Lira T.I c. ani-
m011 aqueh.. ·nCilftada. A tnO-
(1istá Dione Bilbau,' foi ho
menageadl1 com· um bou-
quê de rosas.

SERA' marcado para o

. próximo dia vmre e nove

de �gõsto a cerimônia 'de
.

entrega de EspadaS aos

novos Aspirantes da P01ícill.

Militar, cujo Paraninfo se-'

rá o Goronel Elvídlo Peter,
Comandànte da P. M. de

S. C.' COti�ta que no progra
ma será incluido Wll bàile.

S:\BADO TeIma C!'sc<>is
Pereira e o Sr. Mq;dmilian

Ranzemberg, casllram-se no
. Centro EsnÍrita da Sert-e.

Os convidados fOl'Rm recep'
cionados no Lira T. {).

VIAJARAM para o Rio de

Jan"lÍTo o sr. e sra. Nilvio

SC�l'l�el. Deverão retornar

am'.mhã.

,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

F::>I áo Rio de Jar�eiro o

Sr. ,Heriberto Hulse. Assu-
-

mia o ExerclclO da Presi

dên:!ia da Caixa Econômi-

ca Federal de S. C. o Vice

_ Dr. Dante De Patta.

FALANDO na Caixa' Eco

l1ô'11.ica, coment'1Ul que tal

vez até o fim ?o_ corrente

ano, essa Institui{'ão alll

plie o seu C':i111UO de opera-'

çõeg com o financiamento

----------------------�

de aparelhos eletrodomés
tíeos, mediante descontos .

de duplícatas, visar-do ,an
parar o comércio local.

:-TO QUERENCIA Pala.ce,
jantavam 08 srs, Deputedo
Doutel de Andrade, Dr. P&

dro Dietrich e os Deputados'
Ganir Destri e FrancisCo
D'.'\!ii11a •

.

NA Guanabara encon

tram-se muitos florianopoU
tanas que estão' aproveitân
do as férias de Julho.

f
o SR. Osmar 'Nune1':;' prd

moveu um almoço nó RÔo
tel Marambqia de Camba

riu, para a: delegação de

Fpolis que particiuou na

.. _ festa que aoontec.éu Sá'bad;o
• no Guarani de ItajaL .

"

, .

�.

TRINTA e cinco· men.tnas
moças �ritu pa:r., o ..
file· das Debutantes, do Clu.
be Doze � Agô8�,\;íUe �
rft,l) '1I.presenl<adal' b.'�
Mie no próXim"o 'dúI," flt'Jà.
torze.

,

() PRESIDENTE do' Tri-'
bunal Eleitoral - .Desem
barr,ador Adão Bernardes.
,hoje receberá inÚIlleraS fe-
licita-<:ões pelo seu "NI-
VER".

.

NOITE 'em "black-tie",
promoção do 8.!l1ltacatart>.
na Country Club, mar�dQ.

.

para o dia três de se�
1)1'0 próximo. Um. desta.�
da 'iltra�ão será cOntratada
para o evento aue Rr.nnt.p"e
rá no Querência Pala.ee Ho
tel.

.

ASSUMIU a PreSidência
do Lions Clube de Brusque.
o Jornalista Wilson Santos.

PI\RA uma visita. á.Ó Sr.

Luiz Fernando Macrutdo,
est,Jve na "nhHeap" o Sr.

Clá:1dio Fioravanti. •

I
I

'\
.

A FEIRA da Toalha,· na.

Praça XV de�, N��em�ro
em benefício da APAEF,
encerrará no próximo dia.

sete.

ESPORTIVA: O Botafogo
ven�eu o FlSl.men�o no Ma
raMnã. l"'ais uma \TeZ,. A

Qui na. ".llhar.au". os para.
nae�seS desclassificara.in' os
caf.p'rinenses no Oamoeona
to Brasijeiro de Amadores.

s Re·
'E'sC Iarecirnentos
JO.i.NVl.LLE, 1 � A. De

Iêgacía do l>l,pósto de Rt'!1
da nesta cidade expediu
nota dívulganao os seguín
tes eserarecnnentosr :

...U s,:�a r.,· pertoco- ct'� !U,
lho, a ,;8:,,�ni:;r.).

2. CERTIDÕES TAXA
DE SERVIÇÓS PUBLICOS;
Face ao que estabeleceu a

Le1 no, 4.5Ó5/64, as -ce-u
dões Negut1�as" nM ma'!;
são seladas '!l, partir de -]:6.�
de julho rlusnte devendo,'
por isso, cada. petícào rere
rente. ser a 1)7'!i:·llt:.d 1. com

uma (1) vta da "Guia' c'e,
Recolliimen:."'· da "raxa
de Serviços Públicos", de

que' trata � mencionada

1. CORREÇAO MONET,'\_
RIA Di D&HJ,TOS; - FQi

publlcada nó. Diár.o Oflci·
al da Unioo, de 19 de maío

p. passado. a nova Tai>�ül
de coeticj�a,;�:: ds caícuío
da Corre,::i' M;metár.a' pa
ra aplicação a08 Debítos
F'''''';'''s;' clura"te o terceiro
trimestre do corrente' ano

Diversos
lei, cujO�·V3:I·)t é de Cr$ .. , ,: d:sposltlvos do mesmo, os

.500 (quínncntos cruzr'ros), quais aínda estão P';>l' ,h:
�- -�-"anle!l*"C régularnen-

3. LEI DOS. ESTIMULOS
FISCAIS� ·No . "Diário Ofi

cial" da União de.4 (l.e iv,
nho p. findo, foi publícaaa
a: V:-! no. 4 �(j3�. de 3 do mes

'm9 mês <iue::::rJa estímulos
fiscais ao aumento de. pro
dutividade e à contenção
de preços, � 'á outras pro
vidências -. Por se tratar de

Importante diploma legal,
cbamajse a atenção dcs
contríbuínt-s para vártos

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

Schroeder sôbre a reu'úncia
.. .

ás armas alômicas

XL

.BAIRROS
('Efõ;trclto)

CTNF r.T,ÓRIA

Anialdo S.� Neto

Nêste .dia, às 8 horu .�.
riamos que se.guir de aaro

por�11 para uma vi&ita às
insto'1.'lações .dá S� A. OJcke
vI,ll - l?ugrée, em Sedeing ...
ciisw.nte duas horas de Bru
xebs.

•
,
,
I
•
•
•
•
•
,
,.
" BONN - Sou de parecer

CIRCULANDO na HIlluL:-' que deve ser encontrada sattsraça à necessídsde de reiteradamente que �ile não

oap" o sr. José Batista Sil-' uma forrna para � organí- segurança dos membros desejava qualquer. forma de

va, um dos D�reto:t:es, dQ,
zaçâo da fôrça atômica que

-

da OTAN não
'

_éCluipados fôrçll em mãos nocíonaís.

Bru1CO Comercial do Para:. - com armas atômicas, não 'Todos sabem que no Acôr-
.

na: Hospede do Sr. Rlcar- .• obstante : maís de 'i00 fo- do de Bruxelas ficou paten-

do _vIoraes. 'C I N' E MAS
guetes soviéticos de alcan- teada a renúncia à produ-

•
ce médio estarem apont�- ção de armas atômicas. A
dos par.a a Europa. Se isto dec1.aração de não manter

I -CENTRO--
se der, ou 'através do. c"!'iá- Mn'h·',....,<t 9l"T"'a nucl'1r em

ção de uma força htõmica território nacional o Chefe
I CINE SAO JOSÉ atlântica multilatel"'3.1 de de Imprensa, von Hase, re-

I ás :3 e 8 hs. defesa ou através ue uma fer'.:J-se naturalmentC' tam-

• O maior SllC;;S30 de out::-a solução 'equivalente, bém à não-aquisição de ar-

ALFREDO IHT0HCOK
.

a Alem�nha· poderia renun- mas nucleares. A absten�ã')

• .....;. EM - Clar, perante, seus al�ados, da comprll destas armas, na forma da lei, etc.

OS PASS.AROS à IlQuisição' de· armas atÔ'- porSm, não consta expressa
_ .Tecnicolor micfts prÓprias" - dE)ch}.-' mente no Tratado. O G:Jvêr

"

r. FAZ. SABER a todos que

,. Censura até 18 anos rou o mtnlst�o do .j<':xte�lor· no Federal não vê no mo- o }2l'esente editar' de citação

•
alemão, ..Dx:. Séliroeder' em mento nenhuma razão Pa- .....irepi ou dê1e conhecimen-

CINE RTTZ entrevistâ copcedida à Im- ra acentU!1r êste ponto. sem to tiverem aue. por n<trte

_ ás 5 e 8 hS'.
uma garantia equivalen�e; de ANGELINa !SOARES,

� \ brasileiro, casado," opet!:i
.

Ma:rk Fl.f€st·
> --'-. •• :..:. rio, residente nesta CIlpital,

iii Scllla crapel·
"'�

, p. . .,'
EM

foi requerido, em ar,ão '(le
, ,

..
' "".' <tiS, ',61..'ADiAD..0.RES DO

Usucapião, o terreno absi-

'.

'

..
· ..·A· •• OLINKRAFI' Oe.iuln<Ult.·.'..:.· ""'.. • '�o raracterizado: Um terre-

. ,_,V" IMPERlO· ROMA,NO
...

"

., pa,riei, Industria Pion.eiul.: no situado no lugar' M.ati;�, "

!fi TotalScope. i

. .... .

.. ,. Sle !3�ta Ca�rina, hómen.a- 111'. censura.: até 10 (ÓÍJf�coP.v aU&ltlUf; liJI
nho, em Porto· do Rio, Ta-' JOÃO THO;tVIAZ';MÁ?OON

.

.
_ 'gêaéla' no ano pp� pQr está II \'f"c DUrJVI ya:::-es, com a superfície ,de ' DE� DE MATrO� ""-')UIZ

'. .... ,,- '-..:,.
,Está amp�40 " "_'·:.h .ooIlIlII. ,,0. 2UflQ (vinte e seis mil e cen DE DIREITO TITULAR

dMas e !.niclalid()' C�"E ��� kl Qo�ta) metros qu&- �;;!�;:!b��....-.. _i��:«t65.

=�tu:=..: : '

''; " ':',
' , -

'�.:i; : r::;:'
· '<> ,",.' ',;.'

..

,

ª��;.:�:!: AQUI MO�EMO-�ECADo"Mâravnbas da Técnica � d� Cultura"
l1li CinemaScope - Tecnicolor.
III' Censura até 18 anos.
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
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á� � e 8·�.
-:- O �petáculo ipcompa..

. rável . no' ".ATlero! :_.

O UNrvE�SO 'A N01'l'E
.Ci_"1émaScop-�stmanCOlor '

C�nSura I1té 18.. anos

CTNli' TMPÉRIO . 'l)� decidido que a HEi
tinha não iriq; a esta visita.

mas pelo fato de termos
leva�o

.

a TardIa' aQ aero

po:'to; não foi pos'sivel de

poto, devido áq, :adtantado
da �ora. ao contrário do

que havi<tmos previsto, o

retôrno
_

da ,BetJnha ao ho
tel. Teve ela, então que' me
acompanhar

-

nesta visit�

qUê eu achava um tanLo'

pe3ad� p!ira �!a. no est"do
em que se encontra. Passli

mce 11 manhã- tõda em. visi

ta àS instalações desta mo

numental sidBrúrgica, já
centenária, ocupando ' uma.

áreq vastíssima de 2!Scy hec
tares, com' um total de "

30 :JOO ouerárbs. Sua pro
duçã.o é de '3.000.000 t-n/
ano tendo um fatunim�n�Q
de 3.000.000 de francos bel.
gas anuais. Seu cornêço foi
com a fabrlcar-ão dn aç:>
1)0,1',), a produção de 1000m')
tivas a vapor, que !'tu"ll
tre�te são eXl)o.,.tndt�S p�ra
a A!:gentina, o Congo Be'ga,
etc. Sua ur1ncipal '1rOdll�ão
de .iço é agora destinada aó

fab"'ic.!?, de. motores d;e"e\
turh":n'3s a vanor n,,!'l'l fgt
nec;mento de materi�l nu-'

clear a centràis Di:f)leo'"es
(a central nuclear dê MóI,
de aue vos falei qntes. foi
tôdt>, pro.ietada e cnnstrnida

pnr ê'es) e de mate.,.io>is ""e

t:>l11'"�r.ns »ara inrllÍstrias'
sideru,gic!'s e met""ú"n:i-'
cas, com. 1in�ot�iM.s. cac�m

1I9s; cUind"0S de' lamin'l-
. ção. eh:. Fa,bricam, alnda.
mqtf>"·,,ls para a indústria

pet:oJífera.

<11 8 hs.
Totó

-- em·�

SU.�· F.V�' ·�"1CT.l "FICOU
PARA O JANTAR

Censura até 14 anos

fSÃO JOSÉ
'rn�1F HAJA
ás 8,hs.

Kirk Douglas
-em-

-SANGUE NA LUA

�nsura até ( ... ) anos

• . __ .. .._.d...-- _

Grôça
I

Agadeço ao mil'lgroso
$allto Antônio por uma

Graça alcançaeb,.

Ana Blltb.lJ }.Dvar·s

Uma peauena LOJA no

cen�ro e uma casa de MA
DEiRA.
Tratar' à ru& Conselheiro

Mafra, 91.

BRITO

ALIrAITE: o . DI'l'ADOR

DA MODA

RuA .NUNES MACH,i\,DO

seI marltirrlo, que pesa 600

tolll:lladas, para um navio
de ; 65.000 toneladas. A po
�ôl& . dêste motor é de
26.uuO cavalos, alimentacUL

com óle-o pesado, .co:n com

buatíveI. Sua ,:]lefrfgeração
l4 ff!ita tOdã\eôin' ágUa "'do
ce, embora seja uti1iz�do

no mar. S6 o seu c,tlindro•
paM moviinentação do pis-'
tão, tem um curso de 1,80
metros, com um diâmetro

de PO m.

Tivemofl oportUnidade de

subir ao tôpo do motor,
par� vermos seu meca.nis
mo de válvulas de admis-'
são�' para contrôle da velocl

dad(}, e v.ocês nem imagi
nam que altura fantásti{)a:

é' um verdadeiro prédio,
mai.'3 alto que essa nossa

casa dai do Àndaraf, p.-den
da-se nêle var todos os seus

cilIndros, com suas bie'as,
em movimento, verdadeiros

braços de aço, de tamanhJs

deseomunais.
Bem próximo a êste já

esta"am mont?do out·,o

com 14.000 cavalos. Vi

mos, também, nesta ma

nh:\, c
o fabrico de motores

die,el para as locomot'v�s,
taillbém espetaculares, mos

trando tudo isto a uot.An·

eia ctps belgas no campo

sit1erúrgico e na aplica�ão
do r.ço. Muitas peças são
fall,'it:l:-tdas ()om aeos espe

riaU. qUE êles mesmcs p-'O
duzem.

\ hora do almoço foi-nos

oferecida uma
.

verdade'rll

rec'}pção. Depois do almo

ço que tivemos na Us'n',!,

Cre30t, da Shineider, em

Cha!on sur Saone, na F"an

ça, que foi uma verd,dei"a

maravilh". P'ite da D;'g-ée.
aqui na Bélgica, foi o mé
lho•. tendo sido os dois do
me:-:mo estilo .. com anizete

ao fimll, 'e charutos. m�s-.
tr.alldo assim como os bel

gas· <;ão tão sem:elh"n+�s 1'10

fran"ês, nos costumes e

na Hmma. e "Ité nns .tin'1s.
de C'onst,nl"ões e de cic1à

lat�as,

tados.·

4 RECOLHIMENTOS AO
BNÍ:I: contorme edital
Banco Nac.onal de H�L)lta_
ção, datado de .2J de [unho
P. passa 0, Iícou proporro
gado, até o dta 30 UO c(,r�
rente mês. o :.Jra"f) paz a re

cclhímento .la" contribui

ções qe que trat»..n os arí.t
gos 31 a 36 da. Ld no. 4.49i
de 2511_64 (L<õi.::Iv Inquili
nato), a� Banco do Brasa
S.A. e da apresrr-taçao ela
õa. via da resneet.va gu'a

?t I)eltlG,ac;a 00 Iln1;)OlhC) de

Re.;::qa.

do

5. RECOLRn:f�l'J'.r�) PA

RA SPVEA e ;3unÚ;E: -

Quando tal r:::(;0.l.nLn\1:1�
ultrapassar 'J prazo ('sU.
pulado, que p ii11cÜ ao da
prestação to 'mposto deve

rá ser processadovà .Exa to
.

ria r�edf'�,l., ;va1 , n�v
agêr c.a do Ea'�cIJ' do Era

s] S.A. então corno ur reca

. cação normal d� ·�llnt.J e

ainda, cumulado dâs mul;
.

.tas moratórias, ve·z que o

cr.ntríbuínte, com- o atrazo

perdeu dir: ito .à • aplica
ção pretendida.

"
.

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

EDITAL
.,

JUIZO- DE DII1EITO DA

VAR.A DOS Fr.:I':t'O� DA

FAZF;)\TDA PtlBT,ICA E A

CIPENTES DO TRABA

LHO DA C01\IIARCA DE

FLORIANO'POLIS.
EDITAL DE CITAÇÃO COM

O P�AZO DE TRINTA (30)
DIAS .

O Dout"r .TOÃ.O TH01\IJ:I\Z
MARCONDES DE MATTOS,
Juiz de Direito Titular da

Vara dos Feitos dq Fazen

da Pública e Acidentes do
Trabalho da Comarca de

Florianópolis, Capital do
Estadú de Santa Catarina

arborlz,adas; calçadas am

plas e prédios não muito
.

altos, todos no mesmo es

tUo, tanto n'l !'rança quan
, to· �18 Belgica.

. ,.Uma quaJ?it.idade enorme

de bí1:i1dês .rtof; oferece:-am
nêste almoço, após I) qual
visitamos as instalações da

llcinria e a cockeria, vel)do
também o idto fôrno. Na

sec\.:ão dás corridas, na a..

cealÍa, .

os fornos são rota

tivus, expelindo por en::>r·

me-; bôcas ,aquela massa e

norme de aço incandescon

te aue, '10 cair na caçam'Ja,
es,ntlha por toda a parte
fagulllas incàndescentes,
danc20 a impressão qe um

venladeiro inferno. A fiuuà
ceira é tre�enda, n'�dR se

. enchergando Illém do nariz.

Nunca havia antes 'visto
uma acearia como esta. Eu
sei que nU"'la dadq·h�rll,

com a corrida em dois for-

drados, tendo
de f'rente. com te""lln'" de

Jorge J03Q1.11rn· .ç.",neiro,
120 metros ele furldof.. com
terras de Pedro Romo<l.ldo,
ext-ernando ao làdo. norte,

;;;:-7
onde mede 2'.8 rnetros, C0m

terreno de Leodà�inQ' Va..

·

lentim
.

e outros, l ao sul
com 218 metrosr cem ter

ras de mangUe. Feita. a .ius
tifbação da posse.: foi a

mesma julgada procedente
'por. sentençq. E Pa�a qu�
ohemre ao conhecimento de
todos, mandou "expe'Ctir o

presente edital, ·que.' será

pU}Jlicado na f01'ma da lei
e fixado no lugar de� costu
me: Dado e passaé{à n�sta
cidade de FlorianÓ'Jolis, nos
sete dias do 'mês 'dI:!. iUlho
do ano de mil novecent�s
e sessenr,q e cln�"'. .�,
Luiz Felipe Jorgé). Escrivão

? da Vára de FamUia e Su
cessões, no impe�ento 0-

casi.onal do Escr'v.ãó da

Val·a.._ da Fazenda, C Subs-
crevo.

.

h;.

A noite ficamos no hotel,
em 1'epouso, terminando as

sim li nossa estadia nesta

Bé!!Jica fantásjJca,· que pa
n6s loi uma' sufprtlsR.. tan

to DO. compo d, .indl1stna. .

du. esb!r.tfjq; prátlQq 4G.� eu-"
.1 :, \', 1"" \ ,,-,,,.-, :

genhei'r'qS'; " PTinciüamente
em se tràtando da elet"ici

.

dade, das ,centrais térmi
cas e da s�den\rgia, como

no C'ampo de cidades lindas
e bem arquitetadas, com

suas belez"ls naturais inco'TI

pal'áveis, ,ainda mais "1l0

ratal' dlj, primavera, (1U�n10
à vegetação começa [". ficar

)::iúüada de verde, g'mhando
as árvor�s seus novo,s r�

bentos. ficando respllmd"'n
tes os gramados e banh'l
c;1o (> sol t,udo isso com seus

r'aios dourados, aOv8cenqo
a, natu'.'eza que renas�e pa
ra 'L>n� nova .. estar.ã'l, ma's
sl'r.Íia e Mais agradá';el, P'l.�
ra ns sêres. e para as coi
sas..

nei"o, e outro, o Bra'1dão.
flue h"'v�r! id., m,?;'" ,.." ....... ,à

nos. o ambiente ficou n",'lsa

qua insuuortâvel, trazend? - S1bado, pelfl, m:mh8. U:1.1'
à EetinhlJ, 'Hm �",..to �n�",)_ _timos no mes""Ío ónibus.
m""onto. A bobinha, em vez· em dire,ão à gare d:J. trem,
de {kar ao· m�'l 1<'10". (les- p''l.l'á, a . nossa primeIra via
gar':ou-sê· e- 'correndo tr'"l;pe<. ge"l;'inteT'Jl�cional, de t:rem,
r.r'tu e"" ,,,1Ç!'1 n"l ...hí\'l '''à'n- via Holanda. se"Tl dr,is e'e
!ir) -ies!""',,,?"�(h. O. ,..�� ,,,_i-;..' "l"�ntos do grupo: um, ti
le4 rrue """;11 """" :",""�n 'ne' t""-ci.la Clue nartt�" 1"''''-'' f.l

lado, nflda sentiqo, na' 11'0-' Its.1'ia.· rumo ao Rio de Ja·
"!'a.· Arnmh:)ú U"1 .rt01WQ ns

i0�'h"s e "s ""i'i"s tpn".o

r1U�. "'o:'I'7�" li'!e';-rn ,,,\�.,."ti','l 1

na r-n"e'"mllrla d"l Usina.. nu

��'1+e êst"e� �F"s. nue des-

te'''' 'ient.idn. g"!'�"<>s !I De"s
dRnõ'" a iT"'n�eC:f'R'" ne (1"e

n<>r'{-, houve feliz';""e"te. 'Po;
m_'l.ior o susto nl'l hor'1' "'o
nue !11J!"nUE:l"!' ontTIl COUS"l.

.

Achei melhor nli-i
,"!'8.J11<1S um médico. o que
u(,,{�"i'" �"""mlin.",l' -m,"liS a

'sitn'ilrão (1). Hoie ela se en

r.nntra ,.",,,;1:'1 he..". 'T'emos

s"kl'1. "n1"rt" bastante, e

ela n<>0.'1 sent.e.
.� visita 11am nós terroi

no'l !'L nref'r;-i"!"!t') ",., lt� r·

mos 'uara o ôntbus due. d�n
tro de nouco tempo. iá es-

tava de oortirl'l. tendo o

ues3f'?1 'a�el�"<>,r10 um pou·.
co, mal� a .�'���t:::�

;g",Útp.clá. tratar da n')!sa

estw:l.'''' "?,,,,te en"?nt"1do

paJs. 0.e"i10 à cnn'Fusã" nue

saiu à l11tim" h","!,,�. ""'''s

fine feHz"'Y1ente foi C'lntor

Tl"da. nest." se"'1""n'" (ir>.' t-a
balho.. ('Iue f.i'e t.fwe i'mto
f:lr� "en\..p.�p.�"''''ntoc; n<""\, go.
Vf;"!'n" holandês, fic!'ndo a

"ert,ado . ('Iue rece1:>eriamos
de cont"ibukãn dois t.e'·�os

dos Irllstns n....f.1nl ,,,rtll e

(lue te"{lIl"1os de l'l!1 !>,a r, <Ipe-
1":'1. 11"" te..nn fin�t - o

nue c:p....;� r{q ;--:,-�-".� ....... ;�

r'!.e �()n -'lrI';',.p" " ... ;ti" .:t.., "'''1'1
...._._') ê�es queriam ele inf·
cio.

(1) 'T'�D"sr.TeVem("lS ec;ta
.nane ínt.ima, por

.

!I�h�,. in
té,ess'?nte �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� V�sitará J 'BrBsil

•
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1J. �'JêJ, consagraoo jorna IS�f\
llGl'te-';::-,L.CM· <

�Q, especializado em colunismr
SCI\.!�I·( :::".��. '�r' 1

II:' J d ,. .

,� ,,- - 1.':'.,'2<'1 .ls.:as, evera vIsitar (_

FrasE C'.l.-'i ... ': 4 c 28 de julho, durante a via
gélr""l c�u: r

. _:�.:a '3 nov� país:�3 da Améic::
::....<:itina.

C2:'� '-"�!e 1956, quando arruacei'ro�
lhe aJ ��, 1" o :li)5 o hos,.após Ui1lS inflam�.·
aa sé�_:c' '�"."':::-.s pCl' êle asshladas, atacan·
do o G�= � - (·or�as de Nova York, seus tra·
baíhos ;: ',�, ',: � l,,'!_bhcados em malS de sur

:'. io uma cir.culação diár;a
. '-;'0:;0.000 de·.exe�'1plares.· '_

f)' ·g;'J'Oj,ntB do. Ovcrscas Pres;
•

""'7órk,
.

oe' detento:,.· de' oito i�-
rorta�:'�2::; -�:. �s iornalisticos,' RÚ�sel reco-
Ih,,""'.!: • ."..

, 1 .

1':-.U'. L ."nra sua co�una !l rf$pe-l,tO í c

1r<::bü "=.i.i;:'i-� : '1_"lsstõ:-s corretai.as, dUralltf
sua Y',:rl'"

� i2 DO Brasil.
O r:"

.

�. ':l 'l=�:télrá Belém do. Pará. õ(
14 a 17 (J� �1-1_0; F�cife, de 17 a 21 de iulhc
e Rio do:;· T -

C' ":0,- ::i.e 21 a 28 de julho. VIajEI
acompal1�- �"L 1q C snôsa e de Uma irmã, Yet·
ta Riessl. "'i� (L-anabara, Victor Rlesel fica
rá hcsp::: 1�. 1 �. o 1::ote1 Glória.

V'enc : u
,� mEdindo 11 X 22 metros

.,

�- ·�eiro Silva Paes (Chaaaré.
qua!quer informação disr.aJ

Sito a 1" "l
.

dn E�pa' 1
.. G. ..... l'" jJ..�

2142. j
. j � ':.1!1.

• �: c�
--------- - --------------------

PliOT'EJA seus

OLHOS
f

�.., '-j
use Óculos •
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V'1nde se uma C2sa de ma�eira, em Bom Abrigo, Co
queíros.

Inforxn:C'p.s à rua Santos Dumont, 12, apt.o 2 - ou

pelo fone 3417.
.
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F.FONE
Infor:.nZ:,1�cc,3

iEtnilia.
10810 fone 3.273 das' 8 lls 12
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'/Ressuscit;J,or" Britânico dis-
;'" . .

opersdcr especializado
LONDRES - Uma má

quina respiratória portátil
que pode ser utilizada Dor

'. um .operador nao-especla
_lizado e que. mede os pul-
mões da paciente indicando
"er tão as pressões, volumes
: e Frôquência das respira-

· ções necessárias vem de ser

aperfeíçoaria por uma com

.parhía britânica'.
·

O aparêlho pode ser

transportado de um paci
ente para outro - adulto

·

ou criança - sem qualquer
ajustamento de contrôles,
O operador simplesmente
coloca a máscara 'sôbre a

fisionomia do paciente e

liga o suprimento de oxigê-

LONDRES, - A Stan

dard-Tríusnph informou

que os seus carros esporte
TR-4 e Spitfire terão as

pecto inteiramente novo e

grandes aperreícoamentos
na parte Intrrna.
O TR-4 aparecera COTo

uma nova grande di> ra 'lia

/dor, escudo e <ísttnnvcs la
tera is 'de cromo e -garras
do pára-choques mais cem

pa ctas =a frente e arás.
.1 ac':.renc:a.· à estrada e

máximo
.

conf )1.'�0 em trdos

pensa

nio.
o aparêlho. denominado

"Automan", é independen
te e pesa cêrca de 13 qui
leso Consiste de um cilincro
de oxigênio de 72 galões,
tubos, máscara e correias.
A máscara, tem dois tama
nhos, um para adultos e

outro para crianças de tô
das as idades. A másca�a
é' presa à face do p).eH�nte
quer por mão quer' pEjas
correias.

Um manômetro no apa- tícamente e:-r! operação pa
rêlho informa o operador ra retirar (la mascara ,IS

do número je minutos que. gases emanàdos.
ainda restam da quuntidá-' O aparêlho que nã:o ner
de de

.. cxigênío C().l�L;,iJ no
_

míte a entrada de ar, po
cilindro. Um ctl.ndro Chf';O: .de ser usado em atrnosre-.
leva 40 ffi1.nutQB'e 'U!1l nô- '. ras contaminadas ou mes-

"vo pode, ser: co)ocado' rio mo dentro. da água, nos

espaço de 12 serundos, casos em que o paciente
Se o oxigênio não esttver fór .recothldo :

em minas,
disponível ::J aparêlho pode poços e esgôtos ou f!utuar'�
ser utili-;;J.rlo pé. ra respira. -. do Inconsciente l1D mar,

ção manual, quando então O· equíparnentó pode ser

os foles serão bombe.idcs abastecido por meio de
manualmente. A macuina um condutor 'ligado a um

pot'e ser usada t;::r.\'jém
para v<'l1ti!fl.,;-ão e�p:mtã.
nea, quaur!o um paciente.
re�pi�afldo normalmente
poderá então r=cebe: 84
litros de oxigêr.lo pqr mI
nuto.

ti

.
As válvulas do aparelho

são colocadas de forma --------- -----------------

a evitarem obstruçã'). caso.> Negocio. de .Ocas"la-·oo paciente vo·.TI. t�. (�uando
um recém.nascldo ou (':-:1- Vende-�e uma Rural. Willis em perfeito estado de ASSINA'l'URA ANUAL Cr$ 10.00 - VENDA AVULS.�

ança, ainda pf..queuH estiv�r funcionamento. CR$ 50 (A DIREÇÃO NÃO SE RESBOSABILIZA

sendo ressllsc:r,ad::l, <) volu- Informações a Rua São Vicente de Paula, 2 (Agro- _ LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSIN

me do ar emanado não nônlica) ou com Asteroide fone :?416.
.

DOS .

deve exced;�r () vo�ume da'
máscara faci'l: e ass.im un: ------------------..;...----

dispositivo entra autOluá-

os tipos de .supertície cons

tituirão as prtnctpais van

tagens do novo sistema de
suspensão independente,
que Sê baseia em modelo
testado a. aperfz íçoado no

iTriumph "2000", Acompa
nha-o um chassís inteira
mente redesenhado

O TR-4 conta 'também'
com uma nova capota," fà
cilmente escame teável pe
la libertação de "oís gram
pos na moldura do pára
brisas

----�------�---------

(

O Brasil 'e 'EUA Ass�nEm Acôrdo

de Átomos para a Paz _

ção de outros países reà'to
.

res e o know-how atõmic(js
norte- americanos.
O programa foi inaugu

rado p210 Presidente Eise

nhower, em 1955.

Segundo funcionários nor

te-americanos, a alteração._
mais significativa no novo

acôrdo é a cláuEu:a que tie

signa a Agência �nterna
cional de Energia Atômica
(AIEA) agente réspons9.v,el
pelo uso puramente racífi
co "'e certos materiais atô-

WASHINGTON, - OBra

sil e os Estados Unidos as

sinaram um' acórdo que dá

continuação, por outros 10

anos, aD Programa Át.omos

para a Paz.

O' Embaixador Juracy
Magalhães aS.'lll1OU .) a�;ór
do pelo BrasP, tendo as.cü-,
nado pelos Esra.c!os 'tInidos
o sr. Robert M. S3yl'e. Se-.

cretirio �'e Esta ln Ass:s
tente Interino para (JS .'\.0;.-

suntos Inter'-Amel'ican\Js.
O novo acórdo terá vi·

gência até 1915.

O acôrdQ era assinado,
que substituirá o que ca-'

ducará no mês vindouro, é
similar aos pactos bilate
rais que têm os EsLados Un�
dos com várias outra:; na

ções. 1i:sses
.

acôrdos têm.

por objetivo prt'l1"\over o

· uso pacífiCO da Energial Atõmica, pondo à disposl-

micos.
O novo acôr,:') também'

estipulá um int.ercámbio de
informa�ões sÔ:Jre os usos

pacíficos da E.:ne�gia atô_;'
mica e determma a trans":'
ferência de urânIo enrique
cido dos Estad,.)s Unidos
para Sl1-a utilização como

combustível nos reatores

brasileiros de pesquisas.

Nôvo laboratório de' Estudos
Espaciais

LONDRES - Será ina'l

gurado em outubro próxi
mo o mais nóvo laborat.ó
rio britânico de pesquisas

.' espaciais. Integra-se êle
no Departamento de F!sica
do University College,. de
Londres, que vem desem ..

'penhando papel de rslêvo
ne�sas dnvestig:tçõt3,,,, in-
'Cluindo a preparação da
maioria das �;{pf)l'iêncl�s
realizadas com o satélEe

britAnico, Ariel-I.

titude e satéMtes e n� aná
lise das informacóes tele

.

�
metradas pelo.; ti'.esmos.

Nos próximos três anos,
os cientistas projetam lan-
'çar oito satéliü,s € um nú
mero não revelado de fogue
tes, como transportadores
de. instrumentos. Os lan
çamentos serão efetuados
sob auspícios britâp.icos,
americanos ou europe'ls,

esp�rando-se qt'l.e o grupo
fa�a pleno uso das 'ns�a
lações da Orga ',ização Eu
ropéia de Pesquisas Espa
ciais.

Os melhoramentos ínte
ríores são mais numerosos
incluindo o

. conjunto de
instrumento' em nogueira,
'com painel alccchoado. bo
tões ao mesmo nível do

painel, limpadores de pa
ra-brísas de duas ve.ocí
dades,. Visores solares ai

cochoados e assentos re

desenhados.
Um novo sistema de eo

friamento de ren.�::'!�l'Jltt)
total absorve também o

calor do motor e o empre-

ga para ·aquece-Io quando
'0 motor'esfria. Outros 'me

lhoramentos ínríuem filtro

redesenhada, e uma nova

insignia no porta-malas.
do de válvulas e um cano

de dis�ribuiç�,,1 ape�'feir-oa
do melhoraram O desempe
nho do Spitfire, cuia velo
cidade máxima atinge ago
ra a 154 quílometros ho
rários. A aceteraçâo é tam
bém rápída.

O laboratório será fina'1
ciado por uma co:rtribuicão
do 65 nnn est.erllnos 'feita
pela Mullard Limited, uma

das m.alores empresas ele- Os programas abrange-
trônicas do país, e será co- rão a investigação t>-3."Iica.
nhecido pelo nome de 'La sôbre a natureza do espa
boratório Munar�l de Ciên- ço. figurando ertre OS prin
çia Espacial". O Pr,)fesSDr cipais temas os ratos ul-
R.L:r, �oyd dirigira -as }Jes tra-viol�ta e ra los-X, as

·

qulsas. troromia do' Sol e 'de' ou-
1. A equlpe se concemrará troS corpos. celestes, ionos-

horas comi nas expedências futuras fera! e"'§� rarefeito gás inter
.

I ,"" ��m foguetes:.de ..gr��de ,aI .pI,.
'.

de ar em uma. única peça, Os assentos foram rede

embreagem por diafragma, senhados para proporcío
sistema de ventüaçào de nar maior conforto e' o

círcuíto techado e canos acabamento ínteruo é de
de escape duplo para redu 'qualidade superior.
zír o ruído co meter. Um novo eixo de. coman

O SPITFIRE MK-ll

Imprêsa Editora "0 ESTADO" ltda..
Da mesma forma que o'

TR-4, o novo Spitflre tem

uma grelha do radíador
Rua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal

'139 - Endereço Te�egráfico "ESTADO"
DIRETOR-GERENTE'

Domingos Fernandes de Aquino.
R:tt:DATOR-CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e' Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL '

Pedro Paulo Machado - Osvaldo Melo"
Joãc Vaz Sepetiba - Sergio Costa Ramos

PUBLICIDADE ·1
cilindro i.e ox'gênio do mos

mo tipo usualmente trans

portado palas <I.mbu!àn-
cias. Um cíllndro de 120

pés cúbicos supr.rà a· má

quina de ;)Xl��11l0 pelo éS

paço de 311m-as,
Os' fabricantes afirmam'

que o "Automan" é' espe
cialmente indicado para. os

Osmar Antônío Schlindweiil
DEPARTAMENTO ti:OMERCIAL

Divino Mariot
'COLABORADORES

Prof. Barreirós Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues'Cabral"
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu,_walter tange, Dr. Ax
naldo Santiago, Doralécio SOf>res, 'Dr.: Francisco Escobar -,

Filho, Zucy Machado, Lázaro Bartolomeu; A. Carlos Bri

to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Itá.cul, c. Jamuridá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzama,
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampa:
ra, Manuel Martins, José Simeão de Souza, Sebastião Ne

ves, Johnny, Luiz Eugênio Livramento, José Guilàerme
de Souza, Sra. Helena Caminha Borba, ValériD, A. Sei
xas Netto, Wilson Liborio Medeiros,

primeiros socorros em

praias, piscinas, fábrrcas,
minas, €-stações de energia,
e para utilização por ecuí

pes de salvamento.

Participação
REPRESENTA:NTES •

Mário Rosa e Ubaldina Ortiga Rosa, participam aos

pa,rentes e pessoa.s de suas relações o nascimento de sua

primogenita TANI4- TERESINH\, ocorrido dia 13 na

Maternidade "DR.. CARLOS CORREIA"... '

Representações A. S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena
dor Dantas, 40· - 50. andar - São Paulo - Rua Vit6-

ril;t, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua
dos Carijós, 558 - '20. andar - Pôrto Alegre - PRO
PAL - Rua CeI. Vicente, 456. - 20. andar,
Anuncios mediante c<Jntrato de acôrdo com a tabela em

rigor.
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"Trajano 12 .Sala 7 Fone 3450-

"'E�1])A DE DióVEIS -- INCORPORAÇAO - AVALIAçõES - CONDOMINIOS
.

_ LOTEAMENTOS -- ADMINISTRAÇAO

•
•
.'
•
•
•
•
,
•
•
•
•
•
•
• casas de alvenaria - desocupada de imediato - Ter-

reno de 11 por .30 mts. - Indicado para morar numa

• .

e alugar o'lltrSl. - Preço a vista 6.00(1.000 a prazo, com

, entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ 3.500.000 em 20

•
,
•
•
I
•
•
I
I
I
•
•
I
I'
,
f
•
J
J
J
•
•
,
,
J

'APARTAMENTOS EM CAMBORIÚ

Super facilitado - Prontos p�ra morar neste próximo verão - apenali' poucos
.

Plantas. e demais infol'DUlÇões em nosso escrit6rio.
para vender

RESID1l:NCIAS
Rua Engenheiro Max de SIJUza 740 � CoqueirlJs - Pa- Rua Dr. Odilon Gallotti - Morro do Geraldo - Casas

quena caSJl de Alvenaria construida em terrep.o trian- de madeira - preço facili.tado - boa oportlj.nidade.

gul'lr c6lm 20 metros de frente vara a rua principal - Rua Conselheiro· Mafra 132 - .ponto comercial ou re

p'reço especial de Cr$ 2.250.000. sidencial - m�to valorizad� - CaSJl de 3 salas - 3

ítua São Jorge - CaSJl desocupada CO"ill sala - Living 1uartos ---: cosinha e banheirO.
.

_ 3 quartos _ banheiro _ Casinha - garagem - Pre- Rua Almirante Carneiro Lo .Bairro Pedra· Granqe

ço Cr$ 11.000.000.
. .

.

Casa de canstrução esmera� .com .2 pavimentos
Rua Antôuio Carlos Ferreira 40. - Logo depois do Pa- Térreo.: VSl.randa - amplo Ll�g - �a ,de Jantar - •
lácio cta Agronômica ---: Bairro com com .casas de co· Bar com adegSl. - e cozinha 2.0 pavunento: 3 quar: •
mér.!io de todos os gêneros - 3 CI:t��S novas de madei· tos grandes � banheiro completo - TérraçD e ainda

ra _ Temos preço para as 3 ou para. cada casa em se- fota de casa construção. com tanque - Sanitárto e •
parado a partir "de Cr$ 1.500.000.' quarto de empre�da. - Área constnrlda de 150 m2. •
Rua Juvêncio Costa '.6 _ Trindade - Vila Nova - 2 Salas nO Super Mercado do Estreito - Frente para

a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local mago •
nffico para qualquer ramo de negócios - Preça de •ocasião - Indicado também para dar 1?0l1 renda de

III
aluguel. ,.

,.,.SA. OP- materi'óll nova - 'A Rua Joaquim CDsta' 23 _ ••\gronõmica - Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses.

Preço de ocasião: 10.000.000, ou .em condições a combi· f.
� III
.!lua do IANO - Barteir�s - Município. de São José - �
Casa de madeira - bem conservada - d� apenas 2 anos "
- Terreno todo cercado - por apenas Cr$ 2.500.000, ou •
em condi"ões a combinar. •Rua IANO n.o 49 - Casa de 8x9 mts' - F<Jrrada - to-
da pintada, com água e luz, com 4 quartos - 2 salas - •
copa - casinha - banheiro - Terreno todo murado - .. ,Além da água encanada têm uma excelente água de po- •ço. - Porão cim€ntado e com tanque, Preço Cr$
�.fiOO_OOO. . •

TE�RENOS �
Lotes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont - R.ua Professora Antonieta de Barros - Lote de 207 m2 III'

Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Area de cada 360 m2 - - Bllirro Nossa Senhpra de Fátima. . •
Preço' à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .,.. Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 20xl0,50 •450.000.. .

metros - bem junt.o á rádi<J da VARIG - Preço de
Lotes no Bairro José Mendes - Rua .São Judas Tadeu ocasiãD. .

.

-
. •

- Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27- C&da 'Rua Itapema - Bom Abrigo Terreno de 300 mts.2 •lote. - próximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12.
Morro do Gera!do - '.rerreno de 20x18 mts. - Preço Lotes em Curitiba - Entre CUritiba e São José doS'
de ocasião e a combinar. Pinhais - ótiJnll. localização - com 432. m2. •
Lotes entre Coqueiros e Estreito - perto d1'. Sub-Es- Bairro Tanuna - alto da rua,15 em Curitiba � neg6- ..
t.ação Elétrica: � Vários lotes a partir de· Cr$ 500.000 cio de ocaSiãa - lote da 360 m2. "'"
_ Com tinanciamento em até 40 meses. Em Santos - Próximo a Colônia de férias do SESC ,.
No Centro - Roa Alte. Lamf!go 252 - Vastissimo 10- um_magnifico terreno. ..
te com 43 mts. de frente e área de i;140 m2 - Equi- Em Brasília a 800 mts. do Palácio Alvorada - grande "
valente a 3 lotes. valorização. •
Rua Casimiro de Abreu - Etltreito - esquina de TO- Terrenos - Em Barreiros - 2 lotes de terrenos, me-,bias Barreto - IQte bem plano, fácil de constmir. rondo cada 10 x 34 mts. - cercados com sarr�fos-
BllJr.ro Santo Antônio _,,'Barreiros -. 19t, .de- 36fJ m2 Area: total 630 m2- -- por· apens.s· Cr� 1.200.000. . -..
nor flpen�s Cr$ ROO.OOO. á'.

. 1
..

Bairro Bom

.A,brigo. -,...
2

.o... tim.:o
..

· s· lotes bel

.....
n

..

j

..

j<:

..
mt.o .,a.-.. p. ra.

ia.•Avenida Sta. Càtarina -:- Estreito - Terreno de 10x40

I
- Na Rua Teófilo de AlmeIda :....... Vende-se

.

os '<lois ',óu
.

mts. melhor lote
..
do. Balne&rio.

.•

"'_ _ ,'., L�01'?��pte �.j PreÇ." a;J��ipa,r.. ',," •. ; ,»��..
'

,P���Y�.� .-- '_

meses.

Rua Monsenhor Topp 54 - Casa de fina gosto - Bem

con.."truida - Área de 154 m2 - 3 quartos amplos -

Living Super espaçoso - preço e condições fac!�tadis-
simos.
Caca e lotes na Lagôa da Conceição - No Retiro -
Parte a vista e parte facilitado -: Entrada a partir de

500.000. Saldo em até 20 meses.

Rox - No Super Mercado ( Rodoviária) um box de

�x4 mts.
Rua Santos Saraiva 46 - Estreito - Local muito va

�orizável -:- Casa de aivenaria - construçãó esmera·

da - com 2 salas - 3 quartos - cosinha - banneir.o
comwleto - quarto ele empregada - garage ao lado
_ Pagamento: parte a vista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fBugre' não' foi adversario para o "Leão"

Avaí.ganh.ou de 4](1 e já e-Cam
.( peão[do�Turno ce (Iassificõ<âo!

O Avaí lev�a a melhor e a tranquilidade , mesmo levar o escore 'I Du"., -bo_ Cav:lllazzi, l:um ;Ja:::sc (le

sôbre o Guarani na parti- quando o trjc:o]or inau'gu- las. atiradas Der I;,'IGre11j e Rcgér!o, esta1J';:.i:'ceu e (7.111-

da de �unrjo da antepenú!_ rou a contag':)Yn. Teve o Cavallazzi fow,(lH d'� e"1\.:on patê' qLle perd'li,'o'l � tE: o fi
.

tima rodaJs, Ll,1 Turn(J de Guarani, porém, que pag.'.r tro a trave I llroa ta:'�Jtas nal do lo. tempo. 1','a Ia�':)

Classifica';:! c' VenCtU eom tributo caro a "ousad:a" vêzes o goleiro Gete foi il- eomplement8T, Cav.:tllazzi

·

. categoria !r.f'E;m;J desf.alca�o do tento,. po;s' elaí lJara brigad.o a inten'ir, CQ)1tHrt - em' "t.abelii1Da' c,;n', Mo

dos players qUe esti'ío. prés- frente não pcupou o adver do_s� com v3,rias .:13 d€fe relli, desfez o .:empare par:1'
tando sErviços a seleção ca sário que no fil'[l, teve que sas de vulto pratíG:J, "as pe a segui;:-, Rog:§r:o. c0bralldo
tarinense de' amadores. amargar com !1 êSC0re de lo sensacional gual:dj�tG. uma falta dê �ora ela área
Venceu conqu{sümClo o ccr 4 x 1. Teria fE,1tr, 'I)U:l'OS Jcgou o Avaí um:l. C�0 elevar pa�i, ;>, x 1 e :l, EB_
tame, embora aind� llle tentos o pelot[o 'aZl.un'a"· suas melhnres pe;ej,,1,;; .-_lo guir pam 4 x 1, oua foi a

falte enfrentar '1. equlpe não fesse. a tremenda fa;ta certame, sendo le desta'oa i" contagem final.
do Paula Ramos de 'sorte de SéÚS :lV8,ntes, se a magnífica c1mbinaqão Arbitragex1:t fgll'l� 6.e A-

Em nEnhum momento pois vimos Ca,'sJlazzL Mo hai1:da entre C"wall�z3i, go'iar Santos q':.18 por vP-
. da peleja com o "Bug:re", o relli e Rogério perder vá- que chegon a chr ".shc.w"

.

zes inve?:t� as falhas além

.
'," ,�,",I�LeãO

perdeu a Rf'r�nidade riá.s oportunidàdes pa,a e- MoreIli, Lnizfnh'} 2 Rçgf:r�o de locomojiel"_5'� PCl',wc. no

enquanto que na r·:;tag"ar- gramado, :i'lcar.d0 111Uj·,:.:S
: .' _._-_.

da todos firm.e. No "Bugl'el vêus longe J·)S íances.
,

':, ,1, .

apenas Nivaldo. PÊ'pino, Ce QUADROS: AV.\!
, 'j �

pHi ffillS dó espolie barriga-verde �:,,:_ C.beça" h","m�,:.��:;; , �,��:�� � ;!;:
o primeiro �'ent,), único z1n11O e Rogéri'); Re!lê, Mo

do quadro tricolor" marco.u rf:])i, Cavállazzi e Maique.
o Acácio, falhando ;:).0 ).an- GU:\RANI --. Get8; 'Val_
ce Deodato que c!esn0::teou mir, Zeca, Pepino e Canho

OTESTO Ó !3.arros!J pe Itajaí .Ir.a

solicitar ao Tribunal revi_
nas mão

o auditor do Tribunal dE

s.tiça Désportiva da F.C.F

Pl1otesto interposto pelo
Paisandu contra o Tupy de

Joinville, por ter o clube
da mS:lchester incluído em

·

seu time o jogador Boris

que estava cumprindo pe
na de su�pensão imposta
pelo Tribunal.

são de julgamento do pro
cesso que penal�zou o ar

queiro Dirceu com a pC:l'.a
de suspensão por 60 dias.
Pretende ::l tim e prahno

reduzir a.' pedI!. impo.stu a(J

seu atleta, PO!:> cCl1sidera

Dirceu como h'prescindí_
vel às' dispnta_; l)('h estadu

",1.

LISTÃO?
VITORIA

Fala-se que a diretoria

� diretorIa I�IO Paisanr:lu

fr.stejou a sEilsacional vi

tória frent��.'.� Olímpico
-

por 2 'a 1, �� Jogo t�tpado·

Em Brusque, ·pel'.l €st�d'lal

Os jogador?s do Pa:"a�-

du �.1ram g!'aj.iÍt<�ali03 f;"�)
triuZ1fc.

do Figueirense vai se reu

nir para eJab0rar uma lis.
ta J(3 'r,;spensà d·3 alguns
jOg:l.'ÍL1:�S. Nr o.'i:).S'" conh8CC

02 i·cnl?S dlJ� jogadores
Çlu9 r;: t!ç'brri'to l)llheie azul

nem ':J\ ronfir�- .:te: '1. ()ficial
m':)G',e ref3:' .h ;fun:: r

\
.

REVISAO
e:stac,:;o

sigf.::l li

(ir (l�e
C�JrtFl.

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

cando várias 'Pi'OVaS já em

poder do tin1c b'lrrosist:l.
A sessão' que estav'1, mar

cada para sext,t-feir<1 do

Tribunal de JusUç'1' Des_

portiva não foi ·realiz:1 ja.

'.' A falta de l1Ú'l!,(,�r.l, pois

sàmente três juizes �o:mp:.t

recuam, pr:wccClU o r,dia

menta da L'ca:1iãD l,ara a

-

próxima sextq,_f:�;J'a.

Poderá ser julgadO na

próxima semana o protes_
to o Pais"andu contra o Tu

DV ele .10inville, no qual o

tIme de Brusque alega a

falta de conâiçào de jõgo.
do atleta BorIs,' inc,uido pc
lo Tupy.

x x x -

A trarsferénd3. _dO jul-.
p:amento não aB'i'lVjn11. r<11U

to aos dirige'!1tes ao Barro

da cidade pralalla .p�ra a

so de Itajaí, jue VIajaram

capital do Estado, para. de-·

fender o seu atlet� R�gl:1al
d

\ etorriaram mut.lmen
o, e r

t d
te, realizando u"'1 gas ') e

30 mil cruzeiros e que po_

deria ser evita�O,

- x x x -

Foi solicitado ao pre;;\den
te Osni Melo a transfe..:ên
ela de vários jôgo.� da zona

3, tendo e mvista a convo

cação de .lllguns jogadores
para a seleção de amado_
res.

O president,� Osni Melo.
. consultou >\DS demais clu'
bes que pa-ttic,pam da 30._
.na 3 sôbre a' translerênda
não concordando cem '2

mec}da vários clu 'les, O

que "imp08Sib1l1toll ao pre
.;>.idente da egtidade .a to;

'" tal.. medida:.
' .

.j.:;.�. " ....�.. .','�

DRA IÇARA l\/[ARI.A. NOCETI
Cl�nicê=l e Prótese

Atende srns, e crianças. sómenh
contInuidade r.a Leite dt) marea' 't ele lU. x�'l J

sextafeira W'll. o desdobra- No. O'.l�:J' cotejo da l'oita lOra marcaaa.

mento eh, sua terc8íra roda da. a�.lF::t valenrlü l;el::t di_ Biáriamentp r.8.S 13.30 \s
da do turX'·l. visão d'.' 'honra, \) eienc:o dc!

R
,... J 30 Fone 25'{:j..

.fazellU-·O
'

, Uél i:)�O orgf' ",r,
�a preliminar, em �go Cpra,va,'u Lia Ar,

,��:-lo pS', '.:'vi"i'lO de i:a- talvez 3 .s'.m m�d1jc' e,.;ibL.
cé�o, estiveram em l'Il'1Ja do nestw. tEmpof.ada acà� --_._-'\t-- ..

?-s representações .�� -liQ jb . i�cu J)o� Ç;gl8litf ª. jilvpm e-

veiüus e do. BocíÚuvii:" 6à:::'" '(f'1iipe' ib,'C·{hiéiriJ pejo lJIa
seados nas ·exibiçóci; das card df: 9 >{ 1.

os companheiro� dro linll:H:.

ensejanc'o ao ava.nte o ca_
minho das rerles. Más 10gb

to, Nivaldo e �iarllJ; Luiz

(Cabeça), T·ullo CavallJ,zzi

Acáç;o e l�ntônl') Carlos.

._' ... • 4 __ � ...�._

do

O caJ;l1peomltn .1" f,líebo.
de salão da �id:' .. e ·teve

i\I�arinha
eEtstie()

equtpe da ::-lossa

de Gq)�.!"r�, pelo

'duas equipes durarlte � ÍJ,

&e elimin'atória, ds,va_sé
favor:itismo' quase que to

tal para a P(TL!ipe boC(ueÍJse.
Todavia, para iim-prêsa

Acre"�A.1te
..

se qne '1 qu:,,'
d.ro Cr(lZf�.�;3t:l, como ,deu'l'

tante. ie· caml)éona1 ('s únel.
ais, (!IX"lr'rJu

caml"�ard)n. 111..)

excelente

geral o Eleuf;i)' juven1.ino classin':<l').O. r'1z�') pU'que

que teve campanDfl apaga- conseg'l\\l � almeJac!a elas

da naquela etapa do campe' sUicaçi'í.o 17;:1,1:;], eSl,a f!.a!)a

anato, !'wabnu .por golear" 01'::1. em disputa.

Assunto JO§(iS t�bEHtO:, qcou p�ra
outra oportLm�dad'e

resc1vídos tarde.
Em vi.s:a lia v:agem "m

cima d� hora do' presiden
te da Comissão Municipal
de Esportes, sr. João Pedro

Nunes, ondE- foi chefial' a'
nossa delegação ao carope.
anato brai'i.!eLI'.) de basqlle
tebol juve'1.i! que vr-m se

desdobrJ:n,io �n Guanaba

ra, o assunto JOGOS A_
BERTOS, r:.:;!�q! para ser

Embora exi<:ta vont:'l':lf'
dos respor.'iáveis .J:.l!'U que
Florianó'JOli<; esLej3. pres€n
te a mn.!fl'· iesta espnrl:va
amadn! ,,:3. de Sal.t3 "ata

rina, a �e" desdob:·:tda .
f1n

Brusque. v certo é qu� '/á_
rios e difíceis problemas.
surgirão se a solução for

encontrada nas proxi�ida
des da realização daquele

Dr. Norberto Czernay
CnWRGIAO DENTISTA

TIMPLANTE E TRANSPLANTE D� DENTES
Oentlsteria Operat&ria pelo sistema de alt\1. rotação

(Traflamento IndoloF)
PRóTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MAR«ADA
Edifício Júlietâ conjunto de salas 203

Rua Jeronimo CoeÍho. 325
,.

i>a� :K3c.�. ·1'9 -ho��"".·

/

•

•
'"

�UflS; JCs catarínens . .':. fO.:''l.:11
eliminados do Çampecnato
Braslleíro de Futebol Ama

dor pejos p9..ran:ten,.:es 'l'lJ.e
ass.m, irão nara nova sé
rla, desta f"i�o, C\).110 :tC:

yersárlos dos goianos.
Perdsu, Santa Catarina

no 'penúltimo minuto da

prorrogação, por um . gol
obtido por Gilberto que a

tirou rasteiro ce fora ela

área, batendo o gigantesco
Jairo qU3 n J�ou ao '3.,1(, lil'
,;ms�s�ad.J.i11'�!1;:;,� tarde. Pcr-

r.ínhc. Gils:J ., Raul 1 ,t;, llLE(;I11US C�:::1f!l_
ções, o tence

teu o escore..
: J..- ! .. _l C. � �.-

.

_L (_ ;11pc. P' I' l. r
�
... I

rli). pclos C.:!-, �ntlr:d,:lLC:l' os
e- �:'0 ;

,.;:1 dores :'03 do.s la
j_·'"'s 1.C:õ o:' :.) • Ijf,�·:.1 -,i;tS L"l_
C:":'T.!;f..i: iu massag.sta \10
ra ev, �r1r�· se :c('ã� 1'.1":11· c;�.4e
precisa ter uma noção 0-

xr.ta das si as funções. O
(rabalho do apitacor ct.e
um ou de outro mo:o 'pn
de ser ccns.cerado saus: a_
'i,·:tlo. -

'

não conver.ce ; 'I Bade:!t:i
nha e W�:wUr. Rcgt'rio ape
nas esrorçad r e Jairo pau
co empenha ia, mas firme
tendo mesmo ensejo de ere
tuar, duas ntervenléÕe!3 de
vulto. Já rv· l.i ao dos arau

carnnos, : " J '1,.<I':.Ii •

_s,e '1'

penas á cautela, 0s pl;tl�:'"
naenses par eeíam p.cJlpai·:"
se para a prorrogação, ue_
pols -de :'e�( 'Ü!'C'- rem a SU
P�LjO.rt(,c '1,; do team -Iocar-

Veio a prrlpür�'!1�açã') de
cl.siv.a �P se -1,1\ i. utos' t' (:(j;·tl

€Ja Ó eol'J,;I�:o da �e!e.r:,:.:� v
:

�;�['tada 9"!'" AI.�, Jrjln) a;1.€'

clauríícou scbremaneíra en

qll�nto ''iH sobr. m1: fira

agirar:tou �':! .1 \):l2'�. arau

�. caraíano prt'lcin:Ul1o?!:i2
no 'sezund.i i.�"llpG 'qua:;rj!)
Ja.iro foi exigid» várra s vê_
zes, para, aos 2 minutos, ou

seja faltando c ('IS rnj:r;wtos
para o térru.no da conten

da, ser batírí J pelo .cnute

r�steiro de, Gilberto:'
. ps ea�ar_ine;: ses . :,te.!lta
rarn a reaçao, mas o tEU::'_
po ESCOOU rápidO para �e

ouvir tão somelLte a eufo
ria dos defenseres das co

res alviverdes pelo triunfo

conquistado e que va� le_
vá-los a enfrentar os goia
nos.

.'LRAN',A - EOg'ériú: C''!,
,:01." ha:, Celso, Etw�n' e Fer
reirínha« Juqüir,ba <Gil
b,:rto) e, Lu.z Carlos; C�::_
los Robertc, Hildo,· Pedro
AL'8S e Eds(j:'.

SA;-JTA CATARINA

J2.·ro; RC:Jê;:do, Udo, NI'O
e Raul; Grangeiro e Gil·
san; Mário. Wald:r, B8.de�
quinho (Rogério) e TJni
nho.

S QUADROS
Os deis quadros apresen

caram as foru.açõr s que

(1 � X!lCS: a bs t?,�ha: CCJD�

trar'ícíor-ais rivais qve,

({ ln.'!?"a;;.rr�u�·.
pun i . ;'j de 1'-, !'lS J:.f�·�'�v. H

ça;� <P:l�(Ull�,l..� r.� 1.·"lE:�
-

c Il�

C::\�·�.r·-�. {.;�">( Ft�.'_:41 'v"ll,"�a
H\::h, c .. �'D,; H }l)c:;(1 t l."

be.'�((,�oj;:i-!.:ll ':� '!Ul 'I� ho.fÓ
im,Jc;.;, ,,::J de 'xi1r� ni
pr,:' <.FiS vezes 'I BlSO

,par:.:.:� -I·,p.l- �l-:', eCl11 R,),.!p· I

já �·,.�,:wi�lf). f,] 'alvo C:(;1110,
por ml.�a,:;·:c.'_P, ('111 a'ilL::.t.;, :I

oí)Ol'h ·!.dacle; p�r Ferrein·

nha, 1(� fl8.ber}:·t rta� ;'j (: GU_
S,)!), '.tj 1�1 len1po � \1;,1'.0
na etlp\ {ln3-1

DOS,,;)' ver c(,l;br'�all, gannar
cs �ri�'ta n.... :.l:_D!-'J3 dC(,l�:,'ns

RsShn,c]\1}) ')3 ..'�);)l) l:..1·p3.
zes 'qlJtlb,:'l�;-::�::1 .evar a -;:nt�
lhor nos oitenta 'minlit(,�
quando esta.neternos um es

core' melhor qu: cs 110:;SOS

adversários no prüaéiru )0
go efetuado C11 Ct.ritiba.

::;"guen'l: .

OS OITENTA, MINUTOS

Os oiV�nta minmos da

refrega p,,':c-:ncf.:·.J,:n intei
ramente a'os catarinensf'S
qlie' dO.minaril.:11 80% do

prél'o, cem tôda a equipe
'Jogando mais na base do

entusiasmo,. seneio e'e ctes_
ta�ar-se as atu.ar·(ips de R.o

na,�(), Udo, Gl'anJci�l> e

Ma.:i., se�:l'ldaGc� prr�T0

o rvn,·· J, 2\)S 3 n inu{,Os de
períÚ:ll cnmplemen:ar, a

pro i�,;-.., 1:(10 l.l�·,�. l)�l:·aíun·
da :n)· e ii, Il'wca fIe Rc

gér�l) �,lI �i prreis() e ruí :'..l�
no la 1 ',.; ;) e:,trprlla du A
vai que aos 39 minutos vi-

ARBITRAGEM RENDA

Estêvê a cargo o parana
ense Gustuvo Turra n. dire

ção. do match. Auxilia

ram_no os �0('.:1.'3 Nilo SIl

va E; Silvano Alve�. Fácil a

arbit:agem, po :f'm iE' il:S-

A renda 11io foi forneci
na, mas peles Il,'SSGS cá]·

cuIas, T'ão 9.ting:u '.1. casa

dos /Oi8 milhêes de eru_
zeiros, sendo consiJerada
fraea.ria a marcar

CASA NO' CENTRO COM TERRENO
(

Venàe-se uma ótima casa no cenrrl..l dá
:=idade c(Jr",'l todos confortos, a mesma conter:t

do, sala de jantar, sala 'de visita, cozinha. C',)

pa, dois quartos e banheiro compkto e outr0

1e empregada, € ainda um bom terreno ac�

fundo.
Tratar na rua Bento Gonçalves nO 16

meSlno t�iTI1) ')

ao' Dr. Paulo
agradrC'E1'

WendhauS6r

Continuam bsm adian- pela sua' vall"·a cLlablJra

tados os trabalhos nos re.:. ção, sem a f"J:l!a. nada pode
servados da ACESC que es riamos fa7é'L' A aiuaI dirp

tão sendo feitu,; pe.la. DÓP toria t,�'1:t'J a fn'·nl·e (J nos

numa gentileza túda espe_ 'so ami'5'0 Dr. Jorn Che

cial do se� diretfJr Dl' Pau rdl1 tlldo terl1 feito para
lo Wendha�tSe,l, que vai as

' dotar o 1]0:'::::0 departa:nen_
sim colaborando tal,lbém to das 8112. � '.',�:d8deiras ne

de maneiro? elogIável com cE'ssidades; e e�.f. t.smbém

o esporte (Te �OSS!l. terra. merece os no,;;; IS sincrros

Segundo de2i::u's,cão do 6n-: par8,bens. Dia 24 ·::"0 corren

carregado dos consertos e tE a ACESCC completará
da pintura, o nosso amigo nove arws de lut� em pr6l
Maneca, dentro" de mais aI do esporte de nossa terra

, .

guns dias est9.t'ão
todos os ··;rrl.ba.ll:.es.

e desde já augn:'alJ1c"s r" en

tidade presic'ida p-::io JJi

ge .
Ch:.rem \TOU�) de cres

C-··' teSo ativi.da.das e '1:,(' '::1;1.

prontoi'

17.30

Nos novos n:elhoramen

tos introduzidos ::lOS rf�;er

vados é de salientat'_se a

atitude cavaLrieir:'ScH e mei

ga do Dr. 'P3.nh V,'�"dhau
sen. dignísshn,) ãiretor da

DOP, que mandou . fazer

uma instals.':)ão ilunit.:irja e

piI1tura do j.l:�{;Ch'J , .�f'!1do

que na pal't2 ,12 madeira

foi feita D! ", I T'� de. ú:'EO

para m<ti0l' �o,·,q'.l,:V,l�f:o r:::>
. material. � JS () l.'; per; ':llce

rnos a AC.E\3� r ZlO padfl'ia
mcs. de�x8.r de i:,UV'hl" e ao

vice_pr�3il"'e·,.·,� 'la t-"l!J�a
ele €S'4, G':ganÍl::lId" 'tm

prog.raJ:1:b ue fesLl\ :"ia Ir·, <J

lm;1vas leI Ú.l3 ::4, dr! t 'lo ,1(
aniver-Slr ) roa €litld:, io

Posteri"''';i'i''n,e farrm"" UI.

bUcar 1 P!'uglUÍI�a q�le l'e

gundo (\'.l'. :.!' S �J..ar s'.!'à

regato � beb:das.

ob:etivos q,:e � e r�(I b:t'"

servir ao esporte ãe nossa

terra. O 8':. üalnilr�· ,faf1"2
�---.-�--- ---_._--.!--

TERRENO
OPORTUNIDADE U'i'!f:A

de

Vende-50. pela melhor oferta te'···,·r,·· f'n111 <!4fi meti>.:]

a rua Adolfo Melo (Junt(J 'Q, Av: Os"'P"' {'n·",". \ (.,., ?lO

na residencial com calça.mento já inicj8c\(I.

Tr<:ttar com sr. Jorge Pinheiro. na P.reÍeJ.tu 1':;' , , ""

'�âmara Municipal. $I

Batido o Atlético
P.R. assinalou sua 1� vitária na T�r
De de Classificação e está no páre1
Sábado. finalmente, o' litária" foi sentida 'lo au_ Destaques para as atua_ Efe;'� a an',epenúlti_

Paula Ramos fê? as pazes sência de Beto e Tito. Ven ções de Guará, Hermes, A, ma r?ct:��, a sltl'.aç5.o do

COI0l a vitória L'�'V;)U de ceu o tricolor pra:ano' atu- ní6àl, Vadinho e Lourival, Turno de CJas��;f:cação dª
vencic'a o pelotao do M.!êti anca práticamente c�m 10 no vencedor, e Luiz, José la. Zona passou a ser a se

co, pe�o escore mínimo, homens pois .Piz'pl1at.ti Francisco, Roberto e Co- guinte:
conquistando, a.ss·,m. 8Pl1 Itnsur3\i,'1.do-se cOBtra um� vaso Campeão - AvaL O 1).p,

primeiro triunfo no Turno decisão do árbltro, foi. ex.. Funcionou na· direção do 20. lugar - Figueirense, 4
de Classificaç:l.o e passando .pulso de campo, isto ainda prélio o sr Gelson D:�m�ria 30. lugar - Paula RaÍn08
com a derrota do GlialRr.i na primeira metade do pe com boa atuação e os qua e Pestal TAle'l;ráfico, 6
frEnte ao Avaí, para J ter- ríodo inic:af. dros cbedeceram as f01'_ 40. lugar - Guarani, 7

ceiro p'osto ao lado do Pcs Lourival, que havia 'e:o mações que segllem : 50. lugar - At�éticl) e 8&0
tal TelegráfiCO.

.

trado em substi�uição a PAULA RAMOS - Gúarâ: Paulo, 8
O match en!;1'e (lo; tlris Flavi, foi o autor do ún!�o Cola, Hermes. Simas e Va.I 60. lugar

tricolores não convenceu tento <la porfia, isto aos 43 ter; Ely e Aníbal, Flavi
de maneira a.lguma. Ver minutos do perío!io inicia! (LourivaD, Valt1nho, Va- RESTANTES JOGOS
'dadeira "pelada.', ·,"iindo a ,servido magnificamente dinho e Pizzollatti.
vet}Cer o que me,..bs defel_' por Vadinbo, exata\n€'nte ATLETICO - Luiz: José 5a. feira - Postal Telegrá.
tos ·apresentou. Il'rp(;()"!h!'eÍ co's minutes após te]," o FrancIsco, Zo!'i, Roberto e fico x Taman�'an; e F!gue:
,velo Atlético que mesmo pla'yer, servido pe- Edlo; L1t"ca e Covas; Va-
tou. ·com o cone lo l11E?smo companheiro, nHdo, Ervário Germano e

rios titulares,,;t, 4e ouro_,pa Cezário.
time ·qa

Tamandaré,

rerse x São Paulo.

Domingo - At1éticc x Gua

rani e Aval. x Paula

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Durante a sua vf.!:ita '<;, em favor de Celso Ra·

vs, "o governador que de
. -,to realízar não '- tem

ais. tempo para ínaugu
ar tôdas as 'obras" e de

[tie . marcou encontro com

os catarínenses no Palácio
da Praça Quinze, em 31, de

jan"liro de 1.966.
A OBRA. E AS PALAVRAS
Um clarão abríu-se sôbre

Q localidade de Santa C� us,
no município litorâneo de

:Barra V.lha, ao S8 aceno

derem as luzes da linha

de transmissão e distribui·

. ção de energia elétrica. Não
se pode descrever li emo

ção popular em palavras,

Bacra V'�!ht;, realizada
últírna semana, o esnd'
to pessedísta . Ivo :::llvei

que pertícípou de solen
dades de inaugurações pre
si:iidas pelo oovernaqc:
Cel30 Ramos, teve liL opor-:
tunídade de sentir p. dís- t:
posição dos habitantes da .;'
região norte de Sántll Ca- i

tarína em conduzí-Io k eha- i

fia do Ex:::cutivo, para que'
,dó prosseguimento n grano

-

'd1osa obra' encetada em
nosso Estado pelo atual

governante,
Barra Velha e Araquari

fal?ram pelas classes re-

VQ Silveira, "o candídcto

Vi'

-�--�._-.,_
.._ ..

=':
-_. _ ..

() .

'. iI1'��

'U':('\i'[I.,o
Florianópolis, (Terça-Feira), 20 de Julho de 196;,
---- ,,----- --_ ..'------ --- ---

Partido Democrata Crtstão
SECCAO"DE SANTA Ci\:rARiNA

.

r):r.-q.ji;T()R:H" RFGHJN .:'l.L
'

EDITAL DE CONVüC/1Ç!\ü
Fic0, pela �'c'tc:;-�fe, convocada a CONVENÇÃO UE

GIU.\TAL -do PatLié, Derr.ocrata Cristão, ·-Secção. de San·

ta Catár'na, a se realizar em Flo1'ianópolis" á TI!':l. Almi·

rente A'vim, na 2, nos dias 31 rie jultw e lO' de ag!9sto
do corrente ano. Os trabalhos ipiciar-se-ãp ás 10 hora,
do dia 31, eom a séguinte ordem do cUa:

a) EecGbimento de credenb.ais.
b) Eleição do novo Diretório e C� nselho R-�[p-onais.
c) Aprovaçã;) .da linl1<l partidária para as p.:,óximas

eleições. .

'�) Assuntos de interes.se do ,Pafticlo.
'Flcrianópolis, om 15 de Julho de 1965.

_.

l\-fartinllo CalladQ Júnior;
�residente do Diretório Rei;,1onaI. do PDC

-----
.

Sân1{i'�t�{iJr:nátou�ry. CtUb
',' róm�,'n.kacão

'.

A Diretoria' proYÍ�'ól'ia do .SeL".tacata"';na Ccuntry C1.ob

tem o pr'l2ier de- corou,nicar aos' .:eus ,SÔ�;i0G-�)rOpr'et ;.r108

que contratGu' os s;,rvi0os profissiona�s ,. do Eng�nbe�ro
Cláudio. Vaierrbe �'erreira, pax:a execução' das oh1'as do

·clube. b re"erido engenheiro \'l2.ja qllart,·a.-feira para São

Paulo, Sanj·o André e Rio de janeíro, li fim de manter cn

tendimentc5 com as bdústrlas GEN,ERAL ELETRIC e

PIRE::'LI, quando escolherá os' equipamentos de ilumi-

. nação do' parque, bem' como com a 'MARFINlTE DO

BRASIL, ETERNI7, KEP..O' UX, I) CLl.'rOS ,fabr'can:es de

boliche.' equipamentos para tn:tE'ncnto de água de pisei·
.

n't, azu'.ejos especiais e materia 's ,de constnq6es ,finas,

Na op0rtunidade, informa que, oferererá uma festa a

rIgor, exclusivamente 'aos s6cios-proprietários, nos sa:õcs

do QU.�RJ1:NCIA PALACE: HOTEL,' no dia 3 de set(;m·

bto, com a -provável presença de Eliszte Cardes').

Out-:ossim, a Diretoria provi\"óTj� comunlea que, na

conforrnidqde dD art. 60 dos Esta:utos, admitiu nc qua·

dro s::Jc'al mais as seguintes pess::las, que adquiriram ti

tulas de propriedade:
José CarIes Daux.
Jcã::J Bapt!.sta Bcnnassis

AcP.cio Garihaldi S. Thiago
�Iermelíno' Largur<1
D�nte Heróico Fortunato de Pata

Wplmor Cardoso da Silva
.

ROF.l Schuefer
"Y'lr'leh"nndo M:arques de So�za

Milan Milasoh
João 1VIakowiescky

,
Léu hi",rlene Dosol'lna Ema'nll�l Del Prá Netto

Hercilia Luz
. Zilda Goulal't de Souza

J � sé "Bessa
Ne',sol1 Luiz Teixcim .·Nunes
Aderbal Ramos cIg Silva

Henrique Stodieck
Maria da Conceição Seara Lene

Odson Cardoso

Kyrenq Atherino Lacerda
J�uc�ides Simões de Almeida
·Roberto Bessa

S"l1'me1 Fonseca

Ffélio Peixoto

C:ulos Alberto Silveira Lenzi
Paulo Bauer Filho

Leopoldo Olavo Erig
Carlos Jos� Regis·
Alcides Abreu

Fr:mcisco de Assis
Mario Rocha Meyer
l('qulo �obcrto Pereira Olivei!':\

Cl'llsc Ramos Filho

Jo�é M"líusalém Comelli
Viriato Soares

Newton Ram.os

0Smar Nascimento

Nilton José Cherem

Penato Ram0S da Silva

.1

Osny Dllmial"...i

",e"nendo Brü�gemann Viegas
8"-'-)oS EClliar10 Vieg?s Orle.

" �-" -·.�,�1
-

,';: ',-' ·;·�U'.�(l:
.

I"rancisco Ori.ll0

Dá ,f:

I
por mate . que as

_ refor�
mos e sublinhemos. l!l ne

cessãrío estar místur-do
com lavradore-s humildei
\
... , ..•.

A."1tecedendo aquele. mo-

rJ1en�o, U.L\'C.Lbvn v.l.dQ._ ... �i

hlaram ao povo da tribu
na que lhe pertence.
O dr. Parísio Cidacle, m6-

dica e jornalista, definiu o

govêrno do sr. Celsó Ra·
mJS como o que escreve

"uma página distinta de
Santa Catadna, trasendo ao

esta terra uma parecia
.

da
operosidade de uma admi
nístração pübtíce, uma das
melhores de nosso E:3ta·
do. Colocou Santa Catarí-
na, que ganhou
naclonal".

projeção

.'

Tomando' os conterrâneos'
: por testemUnhas de' fideli-,
dade, recomendou. Ivo. ' Sil
veira .

corno' sucessor de
,

que o Estado �cessl�, pa'
ra que cóntin\lemos f_oI'ta
leCendo a economia cáb:1ri-.
nense. E com .?- êlÜáse que
sua' autoridade "adinite:
"_�quela fase dejparaliSia
d� :nossas· atividaqes "báSi.

As d':!mais dependel1cias continuarr. com os segul,tes telefcnes, ou seiam:
cas ,não deve vOlt<'ú",. A San-

3381 - Fábrica de pregos e gelo
.

3117 _ DepÓsito Rita Maria.
ta. Catarina de, hoJ� tem

3566 _ Oficin� mecânica. por irreversível !' seu �ro-
• d' i

. ce530 de desenvolvimento".
�88 - Posto __:__ s��.ço _. LOVOIA NO PI\':ANQ�:

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

Grêmio Cultural cem�pl'ela ��ifr��!ê�
vigésimo '. 'anive,rsífil f�:t��:��:I

indr>pendentemente.. de', c.olo-'

Em agosto próximo .0 tant� firma, q1,le se ac'.la.
� idárl .

G1'êmio Cu:tural Padra estabelecida a rua Conse-
�

ra o part
f
\lo aquele

- -

S.chn'L er, do Colégio Cam- lhéito Mafra 154, hoje ::'vo parlamentar �na��
rirlen:'le, esta,rá complêtan.. novà Dire,ã.o, poss'ui Í!lode eomru·se ......

;

. li

do o vigés:mo aniversár!o 'lar oficina com amplos re. de comprorniss9 a�. filS
de fértil �tiviC1ade em pról cursos técnicos, bem como SUl"li� 'C9m delegação -d�
da cultura da juventude bem instalado d3partamen .BaI"!a. Velha. . ,�,

ílorianopclitana. to" dei 'vendas, l'ealiztly'lo O frual de su.a ClJ.:8.Çiio
.

A 'aluai Diretoria do des ainga a mo I:,geín nas ".fa �!,==:::'====:::""::L.'==-="";::;,:,:=;2:::================�

tacaq.o centro d� (lULGU�a madas' bicicletas, RAINHA,

para dar maior realce a Ao àto de entrega c'a

efeméride, teui o'rgan1zada Bici.clEta Rainha, dcada a�

D,mpla progra�iaçào come- Grêmio Cultural pa,cl!re
ll1órativa. Nesse sentido, o Schrader, compareceu c

Grêmio CulturaÍ Padre Sr Silvio João da Silva

6chrader vem rt.ceben":o um dos D:retores da con·

apô.o do comércio e da ceituada ,fi.rn,la, ..que, �
indúatr;a da capital barri:'" ocas:ãO 'res�iltou·1j, inlPot':'
ga-verde.· " '

..
:tã!lCiai do Gl(êlUl0 .,p.o�,:Es-

Hoepcke, 'Ú��h�{tG, ;�\�:t�,�l��u����� �o\ �\��i.�\�;-�r-a-
Cm" além de outras fir- .' rlri'ense; p1ira" àpril.l,l.otMnen
rtll:!.S de renome vem cola- to da cultura da juventu
borando decisivammte pa- de florianopolitana.
ra o sucesso da :programa- AgOra, a bic!cli. ta será

ção, que 'assinalará a pas- ritada, e à produto', rever

sagem do v}gésilllO aniver terá para as comem(,ra�óes
sár:o daquele Centro Cul- ,'0 1ll1lvel'sário do conheci-

tnra.l. do Grêmio Cultural.

Recentemente, a RAI- Segundo "O ESTADO'

NHA DAS BICICLETAS pôde apurar o· preeidente
l,.L",a" coou ao Grêmio Cill Jorge Nicolépus, bem como

tural Padre Schra er uma a Diretoria do Grêm:o 'já
moderna Bicicleta Rainha, tem concliüdo U111 bem or-

entregando-a ,aos estudo.n- ganizado e amplo progro.

tes Lauro Thome e :Vi.arce ma comemoratlvo, elabora

lo Aquino, que a ree.:.lleram. do com n colaboração do

em nome rio destaca·lo assistente Cesar Passold,
ce: t,ro cultural. que será iniciado dia 3 de

'Como se sabe, a llnlJ"lr- agõsto próximo.

• a
!ar a (E LS O

-"1.'1'
.

.;t1""nlstratlvamente; ex- o candidato. Ivo Silveira:-
pt,tiêncla e léaldade, como ..��s é que estamos com a

.j)Qlftlco." renovação, porque �omol
Ainda a voz do Norte na buscã-lo do selo da mas

tribuna, na comíeic que sa", e prosseguíam os dís

precedeu a. inauguração da cursos, plenos de entusías
energia elétrica de Santa mo, de afirmação democrã
Cruz. O deputado Jota tíca, de esperanças renova

Gonçalves também certo das nos destinos de nossa

tie que Ivo Silveira é " terra.

grande solução, para subs- Do município de Luis
títuír o "governant� que Alves expressou a solida-

- pode conrirmar .á mensa- ríedade total 'o vereador
gem de campanha ele'to- ROrl.olfo· Franclsoo clt Sou
ral, Que beleza quando um za F!lho.
admínístrador o t3.z! E "Felizes dos que chegam
lembrando Jólnville fie on- ao ocaso de seu govêrno
tem, sujeita ao fantasma com o ocaso desta tarde,
apavorante do racíonamen- dísse o líder

.

governista
to de- energia elétrica, .o Dib 03herem; dirigindo-se
deputado pôde dízer: "CeI· ao, sr. Celso' Ramos. E,
50, como dissera, transfor- mais adiante: "Feliz do go-.
mou Santa CatsrirJa da vernante que pôde dar pIe
noite para o' diaH• E sôbre ho cum�rimeritb à sua
-----' - .. _. --, .

CARLOS FO;F.:Pf.!KE S.A. CO!IJ!ÉRCIO li:: INDUSTRIA, tem o prazer da comu· .

'ÜC8r a06 �u� distlnt(;s Clientes e amigo::;, qu� - 'com a lnshlaçãci de sua rede te
léfonica úluerna' -,... <1S s�us escrit6rios e ,secções de vendr:. em. Florianópolis, pas-

.

,

sarão â atender peb:, seguintes telefone�:
.

2129
2212

2213
3�!'i2
3353

plataforma; pode ccmps
recer perante o povo, seu

juiZ. e solicitar que sufra:.

gue o seu candidato. � um

catarínense em condições'
de . esclarecer e orientar",'

LUZES
Cêrca

. das 18 horas, o

dr. 'Manoel da Luz Fon-
. tes, eonsultor jurfdico C:!a
CELESC,' Setor Joinvi11.,
ao 'hlar em nome &lqu�l&
emprêsa, prestou homens

gern ao Governador Celso

Ramos, euja vontade iÍld�
viável tomara. pOtlsf'9'el a

quele empreendimento, e

ressaltou a colaboracão do

gov�rno fedeml. A home

nag-em estendeu-se P.O pra..
fei+;ó ,Bern�rdo Aguiar, aos

técnicos e ·operários. Ao

sublinhar a obra d2 eletri·

ficacfl.o :

que transformou

Maria Iná Vaz
�

Carlos Atber'to Ganzo Fernandez

.rnã.o, Mari<:1. de Oliveira

e
S!l.nta Catarlna, depôs 00-

mo floríanopolítano �ôb,re
o nôvo panorama da:8
praias ílumínndas.

CELSO RAMO$
.

Um lapso de tempo- mo
díflcou tudo. Um acionar
de chave mudou' as trevas

I·VOConsagração' popu

o '<Te"'P."'d"''' ��'h�"H<i." tin·
Ieo:', dl"se o agradecime'1to
(l.."·,,,�lp,, "1,'fl. 'Cfl'1Y\,) file. há

t",ntn ·"'''''f!'l''R. 'nef') O''''''''�e

fpt'1r 'nfl 'n ...... ,.; ...e<:C:;(). F !'Iftr·

'm')ll /'>,,�,,�.<:-.��. "-"7.80 obrQ

há de prossegulr'".

I!l!ormando que 0' 'govêr
no <.ltual dera eS0013.5 a to

d0s os rincões ele Barra

Ve'ha. energia elétrica às

loc'�lid"des de Santa Cruz

e Jtajuba, firmara convê

nio para a construcão da

est.o:ada de S'lut.o Antôni.o,
alé·TI de llte'1dlmenr,o di'''&'

to � qo:ri�ultura" o dep',ta·
do P"'llo Rnch<l F'l'!'ia foi

catf-!!ó",i."o no a�irmar nue

a vitória -:-de Ivo Silveira

representa. 'nôvo e vigoro-

Nilvio Scu;,c:e!
,

Femanc1.o ()aill}_Jcs de Faria

Rodrigo ,Braf:i_!eiro de l).zambuza

PO..ulo 'ctt, Cesta Ramos
.

em radiosa aurora.'

Diante do povo, o gover
nante _ prestou c o n ta s.

"AqUi, compareço na 'quali
'dl':lde de Governador. On

tem, era 'eandídato. Tôdas
as praças públlca8 de mi
nha terra stí.o testemunhas
"de que;' homem. públioo
que vos fala tinha 'uma

'mensagem de govêrno, um

planeíamento que' baseara
em estudos de nossa' roo. I

lirl,ade.
'

.

maroóu inci8ivb pronun
cíarneato polítíco, .nos têr-:
mos da linha do ·manltesto
de rornpímento com o se.
nador . Iríneu Born"'tausen,'.e
a candidatura Antônio Car
los Konder Reis: "Estou
contra a candidatura do
meu partido e vou traba
lhar contra' ela. Oonvído os

meus amigos. a que 'me

acompanhem".
:1\0 relembrar a sua par-.

tíeípação para' que verbas
federais viessem se stl1l�ar
ao' esfOrço oatarínense de

elet-riflcação, fêz jmt1�a ao
Governador Celso Ramos. à

, CELESC, que se organízou
c se estruturou para ese
cutar

.

w:n plano de rele

vânc!a,
, A V07, DO CANDDJATO .

'Sob vibrantes anlausos,'
J;vo Silveira il1ici�U'" seu,',
disl!urso com a aflrmaiiva
de que··ali estava um can�

did'\to cônscio da hora
'em que v;vern._os. "MaGos,'
pod�isj e�tar trenquü08,
qU'e eu cOI;lhero os vósSbs
anseios 'perante o amanhã.
Tudo farei! para correspon
der ao vosso entusiasmo

'<X>nstrutivO. Homens' _ d�sta
gEn'�ção, talllbém ;fical cer

tos de que eu võs OOoon
(rarei na estrada hr.ga de

prosseguimento desta obra·

de· redenção.n ,

'

'''Quero. e preciso Ouvir
cÍitic'as e sugestões'; eS.tas
e 'aquelas, neces�árias' ao

'

(,I-�erf�iÇ'Oamento ):1e: nossQs
c0stumes politioos c; adl'l;}i·
Jiist11ttiws; quando" rev:es

tidas dQ propósito'
,

nob.
de orientar e colabol'ar."

.

E prossegUiu afirmaJl '

-
•Homem que veio dâ-'

periência jamais' perdi
<las or'..g�ns .popular,es. -

ro aproveitá.la, ,para.,
eleito, governador com

ólàps posto� em tôdas

regiões, ricas ou ·pobre,."

PAULUS FúBLlO . ':;h�:"
, .... '

� �;
.

�a,Fql�;�oj;��bt�t..:�r�a J��ê, RodQlphO' Cji.;·
mará; de;'dVniíllgo/d6 �Di��';Carioca", além das l,10-

ticias.- referen� .,;A"s.oei�' unta desta�â'se . entre
tôdas.

Refere-se ao dr. 'Paulo Ktmder Bornhausen. dizen·

do textualmeute� "COMO DIRETOR DA CARTEIRA
AGRíCoLA 00 BANCO DO BRASIL, . O SR. PAULO

:KONDER BORNHAUSEN ,l:OMPARECEU À ÇON·.
,VENÇAO DA UDN, .PRESSIONANDO OS CONyEN •

ClONAIS El\-1 SANTA CATARINA".
Esta notícia reveste-se ' de uma importância inco

mensurável, na hora em qú� o Govêrno da Repiíbllca,
preocupado com o aperfeiçoamento' do processo ',élei-
toraI, aprova v4riás leis nes� sentido.

.

"Qlll dos. objetivos primeiros é o da liSura dos plei
tos.

Ora, as convenções pártidárlas são atos prepara;
tórios indispensáveis,.sem 'Os quals a democracia re

presentativa não sobre"iveria. ?ortanto, a lisura' dos

pleitos,' a extirpação do grande mal causado pela in

flúêntia do poder econômico, pela influência de pres-
I sóes de órgãos �trativos; atinge, em primeira
instância também' a convençíw p�rtidária, já' que é

uma coniliçãp'"� qua" pàra a realiz�ão daqueles.
Nós desta coluna, não somos partidários da dela

ção, do ";dedO durismo", expressão �sada há ::POtlCOS
dias pelo comentarista da-':'diário oficial". udenista.

Não obstante. estamos transinitindo urtla notícia, ais·'

sin�d� por l�m jornalista qu�, diga-se de paSsagem, é

figu'r'd insuspeita, sem vinculaçõt:-'S politico.partidá.r�.s
éni nossq Estado.

Não somos dos que allt'lwcitam a calada dll lloi�,
a "Cozillha" (\e quálquer re8hlt"n�jJ.. o esconderijo, a

treva dos subterrâneos, o leitn n;1turi'l dos incompe
tentes, dó� rancorosos, dos de:speitados.
CombatemoS e combat�.remos quem quer que seja, des:
de que use os métodos mórbidos e mesquinhos que, ao

Invés de horirár. ·aviltam a di�dade e o caráter. ,

TransmitUnps. a noticia para "ga.úilio" dQS 'que

procuram solapar a,_ opinião pública, para . "alegI'ia"
dos falsos, para vergoUba dos honestos.

Não entrareIJlos no mérit'l, da denúllclà assinada,
mas, repetireinos 'com o espanhol

,

"yo no creo em

bnt.l8S, pero que Ias �y, las hay".
,

O senador-sobrinho; enfim, é hoje càndldato' ao

Govêplo. ,.' .

�
.

. ,

,

Protestamo's, todilViá, Mntra a noticia, pois, o pri
.mo 'd� càndi,dato, aeinla inel1éiõnii�o� lilió é � Caro
teira Agrícola, mas sim, dar Cii-f1:eira ��. CJ;'éi:li�Il, Geral,
Setor �uI, do Banc() do Bra��. ,

'

De qualquer forma, ô registro fica.
.

P"ls. a ous,�dia é dêles" ;10" )lróc.Iam�rem·se
lúcionál'ios", elllluanto, UIna ,noÚt:ia, i.nforma' I)

l.. , ".,
'.'

so impnlso em favor do

des8nvoIvi.."Y'Emto de tôd�:l.s
as �n'''-<; georrráficF's.
Fi.n:_'llio:cu, trar;:meJ:l d ryr

fU de Ivo Silveira: �'Capaci
da ie e honradez, P8".3 ser·

::o!'gc H1:Im.bfll'to Barbato

Edison da SilV,R Jardim

Michel Daura

Nilton Fett

DjpJma Araujo
é IdO R.ocha

'

J�)sé Newton Szpog:micl5
Nice Campos de Faria

Jcel Nê.nceilo.8 Moura

Antonio Pereira Oliveira

IvIoacyr PereLra OliveIra

i\ntonio Pereira Oliveira

1/;ro:r Moritz
,�1l�ma�7 de Lins Néves
t'_ugustci José Alvetti

lV�'..\I'i1lo Pacheco da Motta

Ody Varella
•jo�é de P"ltta.

J')rçe Konder Bornhausen

Mil"on Leite da Costa

Zrny Gonzaga.
Newnton D'Avila

\
'C, "I B 1Armanco Ahl .""tI os

Ne,;u

G·0crEes '/il. \Ã1i1c1i

Ewaldo José Eamos Scheefer
3;:;5.0 f.rno Baner

Walter I\llussi
I niz Henrique 'rancredo
ii lva 1'0 Cerne de Carvalho

l\Iiguel He:'minio D<1ux

Antonio B':n�c'ito Salgado da Cunhá

:Lnura Battístotti

í."ernando lVIarcondes de Matt�is
.

Aluizio BIasi

Walmor Zomer Garcia

Mário IVlaJ"condes de Mattos
. P:ij.ulo IDasi

Telmo y. Ribeiro
Denilo Kl�es
M�"io Cllma,co da Silva
'XI"ldrmtro Dantas

.

Ledo B. Leite
.':.t'..Hdemar de;.. Menezes
P�lti1o' Rudi 'Schnorr
Julio Paupitz Filho
Oscar Pereira
Dib Cherem

Zanzibar da Silva Fernandes

D2Jt.on José Ar�ujo
Walter Mussi

Marc.:ílio João da Silva Medeiros Filho
'

Ney Mund
Luiz Elias Dame

Joã,o Batista +-ufft
.José Rocha. Ferreil'a

\Vilson Abraham

Fulvio Luiz Vieira
Ar:rrl:mdo Assis
Joao'Assis
Cezar Bat'llba da Silveira

Bastos

1'v,. mCiui; '�Hl '{ue li jJ!fetor da �1íD. la das BX:ic'c,tas', Sr.
SilvÍ:o João da Silva, fazia entrega aos rem'csellianles do

Ilr&miq Cultural' IJ;'dt'e Sch,''-'ct1er da :m.cic!eüI..
.

,

:!}ela. QO!l�itt\â� fi,"tlla;•. V6!idtMii'l�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




