
eGuerrilhas
, �OVA DELHI, 11 (OE) - Tropas �1l)

exerc�to e da Polícia indú entraram em cho

que. ��m grupos armados paquistaneses que
se infiltraram na região ,de Cashimira. C
anúncio foi' feito por JJ�rta voz em Nova De
lhi.

Diz a informação que 1.200 Paquista
neses penetraram em Kashimira a partir de
dia 5 do corrents' mês.

AdiantaTam também que aqueles eícti
'vos destinam a iniciar na região o sistema
de guc rrilhas ,semelhantes ao tipo registradc
na Argélià. 0,10 choque ocorreu na região de
Biguidol a cêrca ele' 62 quilómetros da linha
de trégua.

,

NOVA DE�HI, 11 (OE) t Mais mi'
soldados armados 'se iníiltrararm em ' vários
pontos dá linha de cessação do fogo ern Kas
himira--::-'

.
"

Vários dêles foram mortos e OUÚ'03 ca--,

ram prisioneiros.,
,

Porta voz indicou 'que o ponto de per-e-
tração mais profundo em terrrtórió In(H�u\c
,foi uma aldeia situada nas prcximidadcs de
Bagdã a 35 quilómetros- da capital Kashtrm
ra.

PSD Apoia: PRP ,à Sucessão
M1rn�r:n�l. POM'EPOf\::

Presrntes 'o deputa ''t.: fe-'
deral Pedro Zímermanu e

os deputados estactuaís
É;'l'ico M:uller e Abel Avlla
dos S«ntos. 'o P.:i.rf,�l1,) So

ç'�l DemC!)rhtico !:�fllizo 1,

A ti'nica dos, .1�,,::urS03

pôs em realce a unidade
da aliança dr' fôr-:;'" s q uo

visa reeditar 0111' tÔCi') dr)

sr. Ivo Silveira a vitória
que conduzlu ao

elo Es:aàQ o sr,

govêrrio
Celso Radomingo a sua conven ráo

luta,l1G lnu�iclplo (10, pr')lf1?rJ i�.

a ,fi,h1 ele 11'omoH:)',':cr P. CJ,n

dld::lt;ttà a 'Pr2feitu c'D ,:;r

I anl))�m re.::lllt>;ttlte' rlzo" "Y2r-"
fcita CÇo :i3.�t(), paf.a () tdunf�

Mário Jung, das fik:ras "í!G, no pleito J,11õl11tcipal, com o

...Pal't.i:rJô
_
de f ,�e1)l:<';��:f!a..ta,.if1t?�. f>r.

Popular..

,

OUCA, H,OJE
TARDE 13,45 _ 14,00'

13,45 _ H,DO
16,00 _ 16,15
20,00 .:_ 20.15

21,45 _ 2�,00

/

NOITE

R. Anita_,Garibalcli
R. Santa Cat<,Jrina
R. Diário da Manhã
R. Santa Catariria
R. Guarujá

RIO, 11 (OE) _ Começa
hOje o 1ut') nacional do

funcionalismo c i v i 1 da'
União como protesto con

tra a indu'erencia do go
verno em relação o proble
ma do reajustamento'salá
ria!. Os servidores estarão

,usandO um botão preto na

hpéla, Várias faixas pretas
serão colocadas nos pon
tos principaiS do Rio e

'outras cidades do país.

na
._� .... '� ---_----_

,

Prefeitura e

Ie'eíones
O "Diário Oficial", do

Estado, edição do último
dia 4, publicou o edital de

ooncorrêncía pública da
Prefeitura ,

de Florlanópo
Ils, para exploração do ser

viço telefônico no municí

pio. Será realizada, dentro
de 90 dias: Estamos infor
madoside que o edital em

referência será objeto de

publícaçâo em outras Ca

pitais brasííeíras, 'interes

sando, assim, 'grandes fir
'mas' ,éspecializadas.

.. '

/1,',1.,'i 1�a5
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----��-_____.-------�---_ .. ---.

Jeaçaba e Ca,mpos rovos prenuaciam vitória
S('>,o excelentes as p=rs- tória (lia 15, enquanto 110- tante animado com 0.5 �a:l

pectivas' de vitória eh" C,IIÁ outro a passagem 8,3 dará tornas roveladores tl'! eX"

dídatos Ivo Silveira c, }!'l';kl1 üiá 19. I Coordenando _1<: traordiná cio êxito eleitora!
cisco Dall'Igna nas regiões- derradeiros detalhes do �'(' a três de outubro, num ,1(.5

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

•

AliancB: Definida a Situacão MúnicioaJ
., J "\-

, "

• ." ,1 • ...t � ',"1-

'���)J ,rmmião ;reatizáda n3/,últi�ll'a. scxta reb'a, o IJil.'etório �lllnHilj)!!l d�) Pa!"t�lt()
1!;1J{',Íi:ll 'l)eHlocl'ático hom(lJ()g(ít� o rI!)hie (l,o Sr. i\C'ádo, Garibaldi !�<Ultia.gO p,tra

;'2(m!i,dHto da agn'miaçãu à. l'r('l'cHllra da C;;pitál do Estad6" '"
O lJagranie acima fixa um,'mOllwnto da refcr)da rennião, "�l1lL(!i·se (I -Dr. l'er·

cy BOI·ba. :vplho ]lrórcl" j;leiebista, o candidato Acádo �a ....lbaldi 'Santiago, da c'(lli·
-

�altão r:rE.·i'SD� o Dr. Àdcl'bal:- Hamos da Silm, l'residentc, ,do Diretório Regionill
'do' PaTtit\Q, Social p�11l,o�nítico c lr UI'. Fausto LubQ Bl'a�il, s';lplente de, llclhl1ado
fcüel'al do Partid'o Trabalhi'sta Brasileiro., "

,

No 't��j�tnaole D. llla:.-; (]!- !i.;;..�-..:.=:::-:':::::'._' __ '� _.- . _._-

r:urnlpc)a,'das batidl1�l.:) ,di I, QHe',m T,p,m ,T1,el'hado (,,1.0,... VI'dro'.tt'u v:l.('1',�:, att' o tTlt);;1e:1tr), ... � lJ -

{'stn,' t..t:,;};� cyrso n�L "rlJ;?i.ão Ide Dil Kooch, na eSlrat.égi
ca roclO';i:l numc,o J'l� U�_1a t ,,-EI'a justo supôr

'

que a facção· 'menos �ntcl'essada

Icoluna j)L1clacla (ê'll') o H em uma campanha de ataques pessoais fôsse' a que
apoio' C.P tanques e aviuc'),

'I <lpoja ri senado)' Konder Reis. Assim' pellsa\'am os cata· ,

,'rincnses bem informados, assim deseja1'a o

Candjd:�'II'J' tu da 'oposição. .

Os sçus 1l0rta-YÓz�S, no entanto, desolados com Il ,.n vácuo que se aprofunda cada vêz mais em tôrno do I

li seu candidato. e carentes de imaginação capaz de SU8'!/I
_ •

!

ii
t{'ntar a campanlm pela propna, caulpanha, começam .t

II dar, provas eloquentes do ·mais arraigado dcr:;eslJ�l'o,
J
(tUC, analisa,llo, leva à conclusão lógica (la certeza ílU(�

I',I Wm da "itóI'ia do sr. Ivo Silveira.
fi Frl(lu�uto se preocupam os parti<lários do deputa-I11 do JJess�llista. cm dar divulgação aos brilll:mtes rfl.sul·

I' �a,dos obtidos pela caravana'qne, com o caaididato, PC1'"

II CO)'l'e o Estado, os arautos dó senador mlcnist:1 apdam II para ii mais' abusada provocação, pouco ligamlo a,o
!t que o seu candida,to faz ou diz, no interior. I

'-------,--

I" Por que'l Ê fácil explicar. Nada é dito à resveitol

DI' I J
da campanha do senador l\:ol1<le1' Reis 1)c10 motivol

'O 'ute e" oaq'U lám' I muito simples de que nada ,há a (ljzer. Um: exemplo es·

,i tá na viagem empreendida pelo c!!ndidato udenistl,,,, 'ao I

! oest!:', em dias (la semana qne passou.

i, Che;;antlo ('lU Clla,pecô'às 12 lJOfas. o candldai� 1'I:u-

S I d E' d'�
, I.liu·se cow o Diretório 'local do seu pal'tlóo, à portas

'U' O'· ," sta O.' "'�'A'" 1,'1" fecl1adas; logo após retirou-se para i residência de um

,...., c01'l�e1ig!(lnário, o SI:.: João \ Lill]mres. onde permanece'l
até cerca das 16 horas, ,iajulldo em seguida para 1\1on-,

'

,I'- I daí. Nêste lllunicipio fêz rennião, com a }JrCSCllça de �O
; Viajaram, na tarde de_, seu encontro com [J Presi- tum de Ivo Silvcira wlo '

,
,.

t t pessôas, em recinto fecnado. No dia se!!'ujllte. l'cnetiu,optem para O mUl1i,�í,p:o !ie den. ,e Cus elo Bmnco ficoú desperta o 111en01\ VEto da � ,I'

, clu,Palmitos a n,leSlna, técnica, oual seJ'a, <1 de n&o an',"Tubarão, os deputa,rlo,� fé- reafirmado que a canc':ida- Revolução, ' 'J., •

derais Joaquim Ra1�lOij e

I rcc�r cm yúblico, tOl'IUmd? a l'cnoYá·la. cm São C,trl$'s
c Caxa1llbu do Sul, onde falou �H}S m(:'lnlU'o;,;� do !'puDoute-l ,ele Andrade, a Jim,'- --- --,--�--'----'--:---'-------'
diretório num", porão! Rápirlamcntc ·::lY;lJu·"e lJal'Ude manterem contatos po- IIlíÜ.CQS naquela 'cidHd() e' Chapecõ, indo direto ao aeroporto. onde CSllcl'.:ml'o

municípios" yizlnhQ�, •
com Importador Francês Chega ao Rio I

um do._três a,iôes qne fazem o transporte de suas:

I -.;istas à ,sucessão estadua�' comitivas.

Os re�eridos. parlamentct- I j\ vel'dad�, é '9-ne' 'o' povo do oeste não o viu. E, Clr

te!" ,que desde, o início dêS Pa'ra Visita Sôbre o Café I
contrapartida: nada rd'i visto por êle e seus acollllla

ta semana se encontravam Inhantes, para desespero dos l'el'ipollsáveis pela sna PI'O'
I

'

'1' t d C 'd d 1 I t't t " pagallda, na Capital.em' F onalJ.0pO]S,. a'] 'e:> ,e onVl a o pe o l1S � 1.1 o de Economi;::, Cafeeira, nos

1,€mbarcarein para o sul do 'Brasileiro do Café, chegou dias 2 e 3 de agosto p, p.,'
Temos então o motivo pelo qual, ao reverso de

E �! f" 'O' S F 'L fi d,h,rlll",_"'ar o que pretende faz,er o sr. KO'l(ler Rel's se ClIC'
, 'Sos,c o a 11'111aram, a l'epor ao nlO o l'. ranç.Qls e' devendo permanecer' ceroa I "

�agem oue as candld[�tul'as ChieváUer, presidente da de 15 dias' em nosso país, II gal'
ao gOVêl'110 - hipótese cada dia, mais inviiiwl' - os

'da Aliança Social Trab,t- "M'lison Delamare", gran- para visitar as zonas pro-

I
seus diVn1gallor�s preoc1l11lull·se em colorir de marrou

, ,lhista ,p, Popular ,sai::áa í'i- de firmá importadora de dutoras de São Paulo e
uma campanha a que, para ser mais inglória e iufeli7

toriosas no 'próximo pleito cafés do Eavre, 'Fran�a. Par!:lná.O Sr. Le Chevalier
da parte da oposição, sumente falta a renúncia do

€leitoral, poi,s são as que' O Sr. Le Chevalier, que é integra" na França, um !
propno candidato.

11""S s- l'clel�"l'''l'CQ1'1 C"1-1)S mel111)1'O ela C' 1 C d
O sr. Konder Heis de,re ter 1':' <:01181-"'0 os [110tl·.,OS""'" te; ,'n> J. "".. l 1 ': • ,amara ce o- grupo e 'especialistas, que, �",'

"11 ,'os c-la o'erIte nta"ID'�I1' mér 'o 1 H s pelos fluais lla-o se [l,'llresellta cnl I)u'bl1'�0 c 71a-o f,.,z c{)·" BCI, G =-, cc<u' .. _ e
,

C1 C O avre e ecre- com o apoio d_"l Embaixada - 'ú " ••

t" d O 't' 1 F d ,r mícios. Pelos mesmos Illotl-"OS, dC\,'e'lll os S',',"� 'lr;.:ns·se. ano o c 1111 e C a e era' do Brasil, reQliz.a �sLudos
• -

- ,",� 't �v,

C"O N'-'cl'on"l FI'a e-ca los ..

I sôres modificar a tônica (la ca,n'l.]),"l-l",l, ',[}O," ·,l·�(l·,· ll·1·S.:" 1 ," ,"
<', nc ," C para a exp811suO das veu-

. .. III ,'''' ,. •

Jepütct' Agentes ele' Cafê, fez dtms' das 'qe café brasileiro' ria- :1 ,<Lí uf�l d6 que o yelho liitaúo:

(lU i' (h O) "e
-' - '- -"

1 fI "Quem tem telhaUo, Lle yidru. ,
, ,.;:; •• � C _l!. l'13l'lClaS no.l. V \Li...;r":0 que.e lJçll;:), � ..... ',"",�"'��'��L'_'_�"""'�""'='''_'''''_'_'_''';--;;;--A'''''' ..-::=-�-,J'""""-�--"-�'-"'i�

EsteVe presente, l! 1, qut..
lidade de representante do

ca11didato a Gov"!,;:-nador
Ivo Silveira, o' d:e�mtado
'federal Pedro Zl111e�'mann

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

Deputados ·'·do Va'e� ,do -ftajar-'em--ãçaO-�""í'!: i:,
o sr. Abel AvHa dos cidade de Blumenau. mar· reador. Carlos Cmt '�adroz- Por o'utl'o, lado, s2guiu tro pe�sedista daqll'�;;� ci-

Santos prestou dec1.araçõts cou po�lto de alta afil'ma- ny à Prefeitura,' lla:::u�:,1 ontem para Itajaí, a fim dade, o deputado < st,it:U'JJ
à reportagem polític'!, as- ção py1itica 110 VaLo do ci�á.de. de 10'11:U' parte no e�1co11- Nilton Kuck:er "-

sinalando que a conrençi�o Itajaí. Aquele 'poncl'.lVil a:::o Ao final dos trabaJhos,
pessedista de domingú, na lheu a candidatura do 've- era visivel o júhilo em :rasf'

!,de unJa solução que a:t(;l1-
_ --_.� - d,e aos elevados ;:-e.::lamos

Ia,dministJ:ativos ti a q u ele

RIIO: luto Plelo aUnl'ento que não veio municl;Jio. I,
I

1
I

P-roturador Reafirmü: Vai 'Impugnar'
Candidafura ZARUR
"'

__::.::::::s::::= ••__

A'VOZ'DO POVO·
, '.

' .

pf'évia Eleitoral da Rádio

Anita Garibqldi
IVO SILVEIRA ,.,

'
.. " .. ,

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

ANTmno CARLOS , , . , .. , , , . , , . , , , , ,

1.054
609
393
59,

INDECISOS
BRANCOS

••••••••••• ••••••••••• L'" 0'0 ••

. -

••••• _ •••••••• 0 •••••••••••••••••

I) TEMPO (Meleor'ológico)
Síntese do BoIc'tim GeometeorlJiógico de A. SEIXAS
NEr.ro válid... até às 23,18 hs. do dia 12 de agasto de 1965

FRENTE r'RIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFÉRICA
�l'vlF I � 1(B1.6 miUb�res; TEMPERATUR,A MÉDIA: 1250

"Oéntlgradcs; UMIDADE RELlTIVA Mxmt\: '88,2%; PLV"
"\TIOSIDADE: '25 111mS:, Negativo _ 12,5 mm:>: Negfj,ti'vo'

ui�Wlus - Stmtus _ Nevoeiro cumular _ Chúvas es·
;'-'f I ." • •

" " ,
..

. ... ,

� ?:,émJ,Jo JilécUo: Estáv&l,
t '

RIO, 11 '(OE) ,- O - Pro·

curador do TRE sr. Edwll'-
do Barrut disse esta m�_'
nhã que contestai'á a de

fesa ,do candidato Alzira

Zarur continuando,

tq a �mpugna>r essa

datura;

dispós·
�'C.!ldi.

o sr. ' Amaral Neto Cio
. '} ;;

�

PL POf ��u, turno tem. pra
zo �h( o 'dia 19 paw�i" regu,
lar a 'sua situação p'úante
o TRE .apresentardo inclu"

sive o nome de seu com,pa
nheiro de chapa .

Falando es,ta manhã Q

Presidente do TRE desem

bargador Oscar Tenório

llfirmou que essa côrte

vem cumprindo rigorosà
mente as instrucões b<>ixa

das pelo Triqunal Superior
Eleitoral.

Acentuou que até o mo·

mento se há algumas fa
lhas estas são dos pró-
prios candidatos não

le

no

quq
cumpr<illl1 �lS exigências
gais ao se registrarem
TRE.

�

... A ilveJaveCsituaçãfcatariõeo"sel
Setor: E�"If:H,GIA

teiro Campos Novos estú
em Flü!"�anópolis o deputa
do. Augusto Brezola . bas-

redutos de maior a3,�·'D.dé'l
ela pessedísl,a em San�;F.
Catarina,

do Joaçaba 'e' Oampos K,)
vos, O primeiro a6i).ar6" a

visita. da caravana da vi ..

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

Paralelo 11: o espectro que vaU ,"
SAIGO�; 11 (OE) "�e com uma extençáo cal- varios contmgentes c:e t ro

marinha Norte A>l'ér�l:'.:El culada em 5 "kms, esta pas norte amerícan.v.. ,,)

está bloqueando '�,0(1:, rl a vancando p:: ra aque' ,t i0- a \ anço da coluns Cl'_C!! tl-;I.
costa elo Vietnan do N(ll"�e calkíace, onde tarn.ióm ei'- va rcs'ncêuc.a por n�l,!:,; (2

na altura do paralelo '.7 a tão situados os comunistas gucrr ílheircs cornunl.star

fim, de evitar a en.eu: c1� ce

qunlqucr reforço ela, C�1n;8,
Con tínentaã para a j L��:�:'::
cs 'Vt-etküng's. Enquanto
isso ícrcas de terra ':1 .U

"-�-,----

úovêrno de Coalizão Pode,
iuic.aram o maior :,;�;l,r!lH; SI'

.

C' Gaté 11C')8 r2�;s.tra�lo t;j:!h'D O UClOnar nse, 1rega
pos.cõcs r.;o['[:; ViClipi1.\ilius ATHE�AS, 11 (OF) _. A
e POS1C;õcs V;ctcong;, )'}r pos'içâo do 'Rei Constantí
autora .auo 30 a vióus f'(úo• no da Ciréc�8.. .sotreu nbYo
té�nn'!.l rJe,:-t'?·cs rOl'a"�1 jel- pgr!-l.vn.rl1onto con1 o fraC8E,
rubR,dF'� s():)!'c o Vi, L ',(i1l Jo 130 nr, b:;"lt8 tiYê1 para formar n{,'ck'a UnIda,
Norte rntlt,l t' 10, C:il UgOf, um nõvó gabj��l�tc de �O' com deplllfldos

, Lo, A ),\Üo;).'�f'a..g:ào foi çE,"ui, wZ,rrv', c 8Dluc'Í')llHI a ,G"i�e l:::Jl'j:�cs q�lC f,)!'ll,Ulil 0
, '. .'...

1 H 'I :' ,

• g.,e;,], 1)(".13., 1".q.�w ([1 _"",<.tUo<,; "pol\': '''-fI OH ' t1-q�,1 , Õ'" l!01j�nD ' l�q;,lar:,on';o - g 'e�,o, iprmi,
"

'Kn'ti'êmqnfe .. '''drpu,-';
'-c

<::'d ,<,,�- t�'1.tÇ:.O�Ok-'('i�tp:n��i,-
.

'na1""'t\'(l)l1* f)' éLmp"1i<'f. 'i)')!1,j,
'sc�l1nc1a �qi1'i.. 11<10 �3 1'3- "ro mrriTSffb' Stéf�1l1' ste[a.:' Cí,l de 'P,1pam0i'E�U,
gisLl'aninl,' nrài3 uLaq,F'iJ J'lóPolÍ!S,' e�tJvé no Paiádó C11:O\:1\08 'r)é)liticos
doS v�2tcong"", 'eorlLra c comunicou à soherano ',qU€
re:'uLo furtificado ds' �\I", reeusava o convite q).le lhe
KJ-KoL a 40 kms. dJ Piay- .fôra feito para tentar a

coli�acfio elo 1::>(1 rtamentu,
que exclua Paparndreú l;' o

Partido ,E�;�'(ucrcla Demo-

li) CCn_l tnncl0
ele oEtros

gre-

;5'QS ádmj.Li,'am que o .RC'i
Constantino, está ,propen
so l'. formar um GOVê\110

Khi. ÉSse a,camjy\p1ent'),
estev'3 :,,i tpado peles 1'2')31-
eles durante 77 c1ia5,

,formação do ,nôvo gabine- de coaH'3f.,o, p8.1'a terminar

,te grl3'i5w O primeiro passo C0111 a crise que o pais atrn

elo monarca será, ten1JHD vessa,

• FRADIQUl'.: l\1E]'irDES

distribui��ão sôbre o Estado.

, A meta estabdecida em 19HO' era a 1I1!plicaeão da oferta clt; eletricidade _ ELE·
"'i\R DE 40 PAR;\ 80 WA'l'S' "\ í>DTÊNClcl INSTAL1\DA PER CAPJTA _ e a sua

Em 1960 a potência instalada alcal1<_,ava 100 l\flV
:Em 1965 a pniêJ1Cia :instalada será de 225 lHW

:W(JO RJ\'I. DE UNHA DE TRANSl\HSSAO ES'fARAO .OPERANDO
TE ANO.

------�------_.__._------ -_-

"no

'Dedurou :1il1ch' IJ

do Joac�uilU Ramos

.'

,
.,

'NO FIM DES·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NOVA YORK .- Um",
das mais importantes t'1:2
fas eles responsávaís rllO
'Jardim Botânico de Nova
York 'consiste em Tl"o;;:�� o:.

as espécies raras ele vege
tais elos ataques' dO;3 mse

tos, segundo salientou o 1):'

P,P. Pírone, chefe d 1 SCC,il0
de patologia daquele esta

br}lecimento, cujas exposí
ções de flôres, atraem, tr.
elos os anos, dezenas -te ')'l'.i
lhares de' visitantes. ESE8

tarefa -:-" acrescento 1 o c;
entísta -' complica-s» neío
fa to de cada estação apre
sentar diferentes- grupca . -Je

vida vegetal, que .:;'.l!' sua

vez, atraem diferente, ti-

pos de, insetos'
.

..

DEVER, Colorado, 12 -

O.E. - Elisabete Willer, de

7 anos, natural de PÕ1;tO

Alegre, está pa-ssando bem,'
num -hospítal ode Colorndo,
aguardando o .mornento em

que os médicos lhe darão
um' dos rins de sua gsni
tora,' que substituirá os

cidas erícíentes �.S . casos, a aplicação po.to S('1'.

feita pouco antes de cnrhí
das as frutas. ihortaliça s .JL!

Em sua bunsca de' inst.1 1-

muitas variedades de ínsc-

legumes. SEm receio ü,� 1'1",,(
duns OiJ de sabor [".g'l·n '"h�-

Alé111 disso, ac:..·..:;;�2·n-
tau -- "trata-se do melhor

tos caseiros, como moscas

mosquitos E muitos out.ro'

tos,' d Dr. Pirone encon �j'0".l

o Malathíon, produto ria·

:;����i��,,����a;:':�;L::1Aa.I·na' U·r·gsilma a'tuarirla fi di!l da s·er ·oAPr·:�d·aperigo para o homem ou I"till V 111i-IJ U m:U lu "" I!
usado de acôrdo co,n as ins, _ .

.
'. ,

.

,

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

vel", .. meio fie combater (iS ime-

para os animais, desde: que.
truções, temos empregado
o Malathíon para nessas

plantas mais precios-as, des
de que' êle apareca.i"
salíentou o Dr. Pirenr-, que
recomenda . 6· uso do prepa'
rado para hortas e jnrdins
"Este inseticida pode ser'

usado em. jardins, pomares
e -hortas, "Nos dois ú'stmcs

seus rins enfermos.
A menina brasileira che

gou
.

ao Centro MédiCo da
Universidade de Colorado,
sábado passado, em compa
nhia de sua mãe. 'Desde en
tão, vem sendo submetida
a intenso tratamento, 'para
que melhorem as suas con-

diçôes físicas e aumentem

as possibilidades de seu

corpo aceitar o rim enxer

tado.
Um porta-voz dó hospital

declarou que. se marcará a

data da delicadíssima ope

racão. assim que as condi-
.

çõ�s' da menina permitirem
a Intervenção.

. Elogiada a Dedsão do ;&0050C. SÔ9pe,

,o Irescimente Democr:.áHco
'.

�------------------------

'. ,

osv.sr.n o
' '1\'[I-<:'T.A:) .', -"-'--.

NOVA YOR"�, 12 - OE.

Acaba de' editar-se nos Es

tados Unidos . a segunda
edição do "Soc{th American

'I'ravel Dígest",. no qual. se.
.

pretende ajudar o norte-

americano a .aprecíar a Ti

queza cultural e as atra

ções dos países do Hemis

fério Meridional.
Além de fornecer dados

atuais de. interêsse turísti
co - dados sôbre o trans

porte, hospedagem," câm

bio de moedas, alfandega e

antros de interêsse para o

viajante - esta edição pro-'
cura incentivar 'iS visitas à

América do Su�.

AoS F�RMACiAS ESTÃO
ZANGADAS

Ou então, os Iarmaeeutiees ou seus proprietá
rios.

Porque, .naturalmente perguntarão os .leíteres
m�io .perpléxos? Porque zangado. Qual a c�u
sa? 'Bem a causa não sabemos ao certo ..O que
sabemos é que iodas as ràrmáCias suspende
ram os descontos 5% que, davam de 'esmola

. ii. jorllalistas síndicalfzados. Suspenderam tam

béÍri 'um pequeno descimto que' daivam ,aos

seus empregad.os na compra de remedios. E

foram mais adiante. Até os médicos entraram

.
no córte ...
Não se sabe o lnoti,," f1"'S",1 i<�llcsti'liâ. reso

lução, entretanto, c()rticnta-se que seja por
causa de· certas providênud'; iumadas pelo Go

verno Fcderal. com nôiiptii.ú não somente aos

preços dos dtedicainehtos, como a outras exi

gências mais, pela.s mesma autoridades.

Há um capítulo especial
sôbre História, no qual se

diz que, qvando os Peregri
nos desembarcaram em

Massachusetts, tinha,Ja a

Amérj"a do Sul florescen

tes cid·l.des com mais de

60 >:l'nos �le Fundação,.·
As cidades 'de hoje --: ob

serva a nova edição -,. ain

da conservavam o encanto

e a grandeza que lhes .,� de,

ram os primitivos
-

cQloni
zadores espanhois e portu
gueses,
Grande parte. do manu'll

está dedicáda a um'a por
menorizada informação .dos

costumes, geografia, hospe
dagem·· e atrações -

especiais
de. cada um dos' p':1Íses sul

americanos.

O LADO FRACO.

Então como a CORDA SEMPRE REBENTA'

PEU) LADO MAIS FRACO, mais uma vez cón·
.. firmou-se o' antigo adágio.

J
CLUBE DOZE MARCA

INAUGURAÇÃO

Entre os festejos programados pelo' CLUBE

DOZE, neste mês que' é o seu, fjgllra a ·inaugu·
ração do Parque Infantil, mi sede. balneária

(Coqueiros). Solenidade para'. dia 21 'dêste
mês.

. ----.-

Progfi)rmayâo do Lira Tenis'Clube
MÊS DE AGOSTO

. VEW-OE -SE
( �:

,

DIA 21/8 DANÇANDO NA COLINA
DIA 28/S DANÇANDO NA COLINA

Uma pequena' LOJA' no'

cemro e uma C"as"!. de Jl4:A
DE�RA.
T.ratar.à l'U&. Conselheiro

Mafra, 91.

MÊS DE SETEMBRO
- J

DIA 6/9 SOIRÉE DA SEMANA DA PÁTRIA
DIA 18/9 EOITE1:;>A

. COLINA
DIA 25/9 ELEGANTE SOIRÉE DA PRIMAVERA
'com PERY RIBEIRO, sénsacional cantor da BOSSA

CARIOCA 'Casa no Centro
Vende-se

·EMPR-ESrO :D:t:NHEI:R:O Vende-se mna cas3.

centro', à rua :Frei Evaris�,),
27 (antiga ItajaD_ 7rai,'"u'Empresto

i\1:�:�ç;1}lQvel.
'

Tel. 63,62

Dinheiro; sob garantia' d(
com Drumond, à. rua
caiúva, 20 - nesta,

25.S.Horárb COmeLô1;'11

fi

11�· ' .._ .

\�"',

GENEBRA, 12 _;_ OE -

O delegado norte-ámerícá
I10 Franklin 'FI.' Will íarns

elogiou a- decisão sôbre os

problemas demográficos to

rnada pelo Conselho" Eco
nômico e SO";<l1 (in". N ..
ções 'Unidas (ECOSOC),
A resolução, aprovada

por unanimidade; pede ao

Secretário Geral das Na

ções Unidas, U Thant, que
conced-i .servícos de asses

soria e treinamento, a pe-

Os' editôres do Manual.
'membros da "South Amert
('.<ln Travel

. Oráanízation",
são' Carlos e Debette

. .

.

.1'1.-

CO?S, que percorreram, du

rante 8 meses, todo o Con

tinente Sul-Americano, re

colhendo os dados incor

porados na segunda edição
da publicação turística,

E.DiI '1' A�L

!GoncUl'So para AlIxiliur .tle iEscuit�1

_o BANCO DO BRASIL S. A. f'lZ p\.�b!ico que; ·de 23 a

29.8.65 (SAlEADO e DOMINGO inclw;;ive), estarão abertns
em sua �gência desta cidade, na rua .8áldanha Me.rinho
esquina da Rua Tiradentes (Secção da ,FrBAN - l° an-

dar), .as inscrições para (>
no dia 26.9.65 em horário e

te a.ni.mciados.
O ConcuT.so const':1rá de prOVai> de:

concurso acima, a realizar-se
local que serão oportunam,en-

-

PORTUGUÊ�- 'M�Tp:MÁ;rI, COMEl�CIAL
DATfLOGRA IA

Não haverá pro a oraL Será obrigatório o uso de ca-

neta-tinteiro ou esferográfica,
.

Será considerado aprovado o candidato que satisfa-'
zer as duas seguintes exigências, slmultâneqmente:'

.

a)
.

- 'obtiver a nota mínima 40 em cada matéria, e

b) -',0 total mínimo de 180 pontôs, no conjunto,
I

A prova de datilografiott será fêlta em máquinas 'for-
.

nEleidas pelo Banco, facultando·se ao candidato a escolha
dentre as rnarcas Remington é Olivetti.

$ vedo:tda a inscrição:
ao) - por mandato ou intermediário, ainda que pc:rente;
b) -' de candidato do s.exo feminino.

A. inscrição, li'0licitada das 12 horas às 16,�O hor?s, ele

segundá a sexta-feir':1 e das 8 horas às 12 horas no s:'Íba
do e domingo, será deferida àquele que, presente ao ato,
sá,tisfaça as' seguintes exigências:
a) - tenha, de idade, nO mínimo 17 anos complel.os e, no

máximo 25 anos incompletos, n':1 data da abertura

inscrições;
b,) - pague a taxa de inscrição de CrS' 2.000 (dois mil
cruzeims);
c) - apreseI1te:

I - certificado de reservista, ou de inseção do servi

ço militar, ou de alistamento militar, OH, ainoi1. "'''rteira
de identidade do Ministério da Guerra, da Marinha ou

da Aeronáutica; quando se tratar de MilitRr incorporado,
apresentará ofício do Comandante, permitindo a. inscri-

n6 ção;

Bo-

.'

.II - atestado,· passado por dois Escriturários desta ':1-

gência ou jjela autoridade po'licial competente, de es

tar radicado no meio 'local e residir, ininterruptamente,
n20 zona de jurisdição dêste departámento, rio mbimo há
um ano;

LII - prov':1 de naturalização, se não fjôr brasileiro
nato;
d) - entreg'ue dois retnl tos rece.nte5, iguais, de tamanho
3x4, tirados de frente e sem .chapéu.

'

O candidato deven: comparecer ao local das prov:os,
"previamente determinacl0. com antecedênch minim[l de
TRINTA MINUTOS da hO:-R n13!'cnrla 'p'lra inicio (1':� !"''';''
exame. Em nenhuma hipr:ítese sm:j jJ8r!"ni.t:::h r en' 1:1.(:1.'1,
daqueles que não se apresentarem com essu antec�edên
cia,

O candidato que faltar a qualquer d':1s provas será
considerado desistente do certame.:

. O julgamento das provas terá caráter irrecorrível.
A aprovação do candidato não implicará obrigatórie

da.de de norrÍ.eação, vi�to ser o concurso simples processo
seletivo. Assim, reserva·se o Banco o direito de. aprovei·
tar ou não os aprovados, observado o prazo de' um. ano,

. ,--,
cont':1do da data da realização do ''Concurso.

.o candiqato aprovado s6 será nomeado depois de
habilitado em exame de saúde feito por médico do Ban
co, ou da confiança dêste, e sua admissão se fará no cal';

go inicial da carreira de Auxiliar de Escrita com 'venci
mentos vigentes na data· da respectiva ,p0sse.

Uma vez empossado, o Auxiliar de Escrita só podel'á
pleitear remoção após três anos de servip efetivo.

Inscrito, considerar·se-á o candIdato ciente das condi
ções estipulad"!.s neste edital e subordinado, após a posse
no Banco, .à.s demais disposições' do regulamento da ca·

reira.

'. -

.BANCO DO BRASIL S_ A. FLORIANOPOLIS (SC)
.José de .BrittÓ Nogueira- - Gerente

Hildebrando Amerlno de Earros - Subgert!nte Interino
15,8.

dído dós governos que ne

cessital�' de 'assistê�cia' pa
ra solucionar QS. Se\{9 .pro

blernas demográficó>;,.
Prevê o sr, Williàni,s, co

mo reslrít;do da -a0f\o "no
campo da deín�grqiia! 'ium.
impacto" d� longo

r

alcance
nos programas· -de desenvol

vimento econôrnico e social

em todo o mundo".
O sr. Williams lembrou

o discurso 'que o sr,' Adbi,i
stevenson .pronunciou na

atual sessão da EC080Ç,
alguns dias antes de .sua

morte, Naquele discurso, o

sr. -Stevenson citou a ajuda,
o comércio, as' pesquisas e

o contrõle oemog-ráfico co

mo os campos em que.' de

veria ser oiganizado 'um a

taaue convel'l.!'ente pqra re

duzir a brecha entre o rtco

e o pf1bl'e.
,O 'delegado norte-amenica

.

no di,sse -que outro grande
pRSSO seria o apôio econô
mico ao P.rogrüma. de Ali,

mentação ·Mundial.

'0 'EG080C 'estabeleceu

urna nova met'l de 275 mi

lhões d.e 'dólares e111 contri

buições voluntárias, no pe
ríodo. de ��s anoS de 19�6
a 1968_

!�1aricnete
, '

,�. .
.

� Tchecoslovaca
'/_ .

f"1!'tA.,
.

e7
-.

�'!" ,�, nrv:
� 'c·' 1 ti·, ( ..:' ': ;

das

PRA.GA rç.RBE-PP.ESS)
CcmemorGu-se, êste ano, o

190 anlversria do p:in).�jr�
marionetista, Mat2j 'Kopec
,ky. Quase deis séc'ul('S, por

trp1to, nos sepanram do

surgimento do teg."í.J·Q' (:e

marionêtes qúe tantD l':lCe�;'

so vem alcançando 110; Úl
timos decênios, A fL1l de

continuar as gloriosas tr�l

dições do teatro de mal'j')

netes, existe hoje !.:ma cá.
tedl'a detltinacla a ensine r

esta Especialidade ::,n;,,;;iCf1.
na Faclilds:>ôe de Te::.\.tro ca _

Academia de Artes 1'1,'111.:;;-

c:;tis de Pra 0'a. Os csk1C'oó

alí d\1ram C1uatro anu3:

-_ .._-----_

CL " p. d
'

H'a��f.f1 O e'ra

Virao BrasP
Rio ORBE-PREl�S)

possível a vi'�cia Je C;h:1:-:�s

.Chap];H �lC Brasil, PQ.l'U· a

la"ea;n2'.,lo ela tr.aduc;ã,fJ, de
sra müoiJ:ografia, a ser pu
blicaçia pela

- José ',QUmpyo.,
sob o título'. "Histõrlá. da,
Minha Vida"" A Ed$to�a. a�

guarda .no;v�s infarma.ções
de v.ez. gue téve 'ciência .da
possibilidade de e Charles
Chaplin reconsiderar a hi
pótese de' sua vinda. ao nos

so país, anteriorm�ni'l 8 -

fastáda. A -traduçã.o- do :i
vro do auto� de C"l'1it:l;;
foi c.onfiada a Raqnel Je

Queiroz, Gnelino' Amado e

Magalhães Júnior. C}laplin
a.caba de ser agraci ldo

C01n o Prêlnio "eras!TIo", no
vàlor de 100 mil gUilders
instituído na Holanà:t pata
recompensar· serviço.> prE.;3-'
tados à cultura eucc:pé-h.
A 24 de' jlJnho últÍ'.llJ, em

.A:mSterdam, na .i)t'esençi
da Rainha Juliana, (' .prín
cipe Bernhard declarol1. ao

entrega1' o .prêmio ':c (']1,,'
plin, .que êste havia "c;:iado
a mais poética pers!1l�c.r-:ell!
do século', ",

...--'"

J
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X O CLUBE DOZE DE AGôSTO COMPLETA HOJE x
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x
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Lenita Massi�;nan um broto

paranaense no' Baile
Branco

-:-:-

Festejando o 94 aniversá
rio hoje, o Veterano Clube

Doze de Agôsto, logo mais

reune sua Diretoria e cou

vidados, para o tradícíonal
.iantar de confrate1'llização.
As Debutantes do "Baile

Branco" especialmente con

vidadas, estarão em pauta
no acontecimento.

Os Formandos de 1965 da

Escola de Economia da Fq

cnldade de Ciênciàs Econô

mica. foram recepcion�clos
no Gabinete do Reitor Fel'"

reira Lima.

-:-:-

Em recente reunião, 'a.

simpática. senhora dr. Eli�

gênio Doiu Vieir� (Angela),
c'omentava sua viagem ao.

Rio de Jaueiro.

-,-,-

Aconteceu bastante movi·
mentada e elégante, a recep

•

cão no bo�ito salão do
. ,

Luz Hotel, na noite de ter

ça-feira, quando eram ho·

menageado:ts as '[)eout!mte'i

Oficiais do "Baile Branco"

Nllda' deixou a desejar o es-1
merado serviço' de bar e

copa que prendeu os
.

con

vidados �t� altas hOJ'f\s

)qinç�rido sàbre à bôa mú

sica do pianista. Aldo Gon

zaga,

--�-:-

Na pró"ima semana, es�

taÍ'á na vitrine da loja Pe

léiI:a Oliveira a rua rrraja
no,,'o .maior bolo do Mm,·
do, oferecimento de "FIeis
chmam� - Royal" aj, 409
anos do Rio de Jantliro.

.._:-�-

E' Pwrpclente elo Rio de. Ja
DeL,o, c3,e"':'.l'á hoje a nossa

cidaçle pa.ra, particip<:tr do
Baile B,ranco, a menina

moça Ana �rschner, que
represent"!.rá ás Debutantes
'Carioca_

.

Publicada a Se'gunda Edição do,
,,_. t' Am' ., ...

',' I :. :ru-. lit· ... 1 :e�ll:�Ct n

i;...-II_O_
�. .

í
J]'omos Informados, que f

no Rio de Janeiro, Zilda
GoUlarí Souza, do Clube
Soroptimisí;a de' Florianó.
polis" ),:.0 (,IJ.agresso Inter.
llaCtL:idl liu C. So.roptimis.
ta, �Ol =;r""�ada para um

elev;,Ci) c..' �o.

xxxxxx

94° ANOS

x x x

x

x

xxxXC'rx

-:-:-

Numa gentileza da gabi
nete de Relações Públicas

do Palácio do Govê.rno, a

Car-filmagem "Produções
-reírão", dará ampla cober-

tura .ao comentado "Baile
'.

.Branco".

--:-:-

O belíssimo presente ote

recido pela boutique Hoep.
cke, as Debutantes. do Bai

le ..Branco", sorteado na re

cepção do Lux Hotel, foi

B 'contemplada no sorteio,
Glortnha Santos.'

-:-:-

Representando as Debu

tantes dà cidade de Curiti

ba, chega hoje a nossa ci

dade 'para o "Baile Branco",
Lenita, em companhia de

seus 'pais senhor e senhora

Romano Massignan.

-:-:-

Comentam .os j01'llalistas
cariocas, que a belíssima
atriz Claudia Cardinele, está
realmente encantada com

as 'maravilhas do 'Rio, e es·

pecialmente com 3: musica

brasileiJ:a.
.

-:-:-

Estê;o mesmo em ativida

des, os' Diretores do "San-

'tacai;árina Country Club"

paro:t a realização da noite

em "black-tie" .dia 4 próxi
mo nos salões do Querên
cia Palace Hotel.

-:-:-

E por fala.rmos no "Co·

untry Club;', o colunist:,l.
Ibrabin Sued, em sua c.o·

luna "Sociedade", voltou a

.comentar, que possivelmen.
te, estará participando do

aconteéimento em nossa

cidade, convidado pelo dr.

Maul'Ício dos Reis.

-:-:-

As I>ebil.Itantes: Tânia Za

drozní, representante .de
'Blumenau, Eliana Stamm,
representante de Joinville,
'Sandra Krl1uss; representaJ;i
te de Gaspar e Safira Silva
e Eliana Corrêa, represen
tantes de Brusque, chega-

.

rão hoje, para o jantar de
confl"'l.terqização do Clube
Doze de Agôsto, comemora

ção ao '94.0 anIversário de
sua fundação.

Procp·lp!1te (le São Pau·

10, (leu r'ÍlJida circulada em

nossa cidade, .o dr. Sergio
Uchôa Resende.

_Ruy Gonçalves, o bem
lançado "Bossa Nova de
nossa sociedade, foi' aplau
dido no Lux Hotel quando
cantava !para as Debutan!"
tes do "Baile Branco"

-:-:-

Em comuanhia do Depu
tado Joaquim Ramos, o De
putado Ivo Silveira candi•
dato ao govêrno do Est:uJo
foi recebido pelo Presiden.
te Castelo Branco_

TEATRO ALV�.'RO .DE,CARVALHO.

Dia 19' c 20· ás 20;30 horas

ADÉLCIO COSTA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a a a ,mDO 1

dessalioizavão
.

da àgua
WASHINGTON, 12, - OE, no -. '!Será' um ímportan- Dessalinização da Agua

- Cêrca de 100 trabalhos . te passo na contínua busca roolizar-se-á num hotel de
científicos serão apresenta- de meios econõmícamente washíngton, simultânea
dos no I Simpósio IiIterna-' exequíveis para dessalíni- mente COrri os' simpósio.
cional sôbre Dessalinização zar as águas da Terra". Ao anunciar o simpósio,
da Agua, que ,se realizará Delegados de 59 nações e em junho último, disse o
nesta capital, de 3 a 9 de representantes de -emprê- Presidente Johnson que' a
outubro. Esses trabalhos sas industriais de muitos 'escassez de água potável
são de autoria elos' '�ais países assistirão à reuni�o, era um 'dos mais críttoos:
eminentes especialistas em' 'que será um dos ,',maiores problemas de tôdas as 'na- '

dessalinização. da água.
'

acontecimentos do 'Ano de ções do mundo;
"Esse l'n't'erca-m'bío de infor C r

-

I t
'Ó,

1 ·.A,.cl'escentou o .Pre,Siden.te: -. r

d" C
.

.' oope açao TI ernaciona ,

Ed' t l'
-)nÍações será, de valor -ines· 1},s sessões públicas realí- "As nacões em desenvolvi- . " ! ii L 'e,

I

onv('),caçao,timável para o desenvolví- ..•.
zar-se-ão no Departamento '.mento com crescente popu., ;'mento da técnoiogia mun- de Éstado. Ilação devem dispor. de ade- �ão convidados os, senhores acíorustas da- Fábrica de

dial" - dec1<.i'rou .

o sr; Ste- Anunciou ,O Deparsarnen- .quados
'

abastecimentos 'de Tecidos C�rlos :Renáux S;A�, para comparecerem à As.
wart L. Udall,

: S�cretário to do' Interior 'q�e, a I'Ex- 'ágúa potável; �<) quiserérn" sernQl�ia 'Ger�l Exti:�ordinárfa, que será realizada em
do Interior Norte'Arriericá--,' ,:posição Intarnacíonal .c de progredir e .aprové�tar' to-, sua secIe .sócíal, à Aven�da 1.0' de Maio n.o 1.283, nesta cio

do o. seu 'potencial. � OS" m3.C "

".dade' de- Br'u�qtÍe, às 11 horas do dia 27' de agôsto de'.

res e oceanos do "inu�é:io' 1.965;';: óorn �" s�guíD;te' ,

sãouima fonte'i�el{a1,.itívél>
'.'

"
"

de água potãvel., Tcidavia,
' .

"
, , O�DEM ' DO· DIA:

'

-essa fonte só' terá ,v�Iidade
"

s� criar métodos.; eqOJjômi: :> ieb ;�, A.lún�11to dn capital 'social, com reavalizaçãc do Çtti-·
camenje, exequíveis de' des- vo; nos':tê�;mÔs 'd� Lei número,4.357'de 16 de Julho de 1.964,
s"aÜnização".l, ',',

'

•..',' 2,O�':; :;\lte��6ôéS est�t,htárias. .'
, ,

o Brasil' estará: :éepteSfi)p" 3:0- ,'---'.: 'Assuntas .díversos. "

,:t�do nesse :i?Jlportatite: sü»� "

-,' :"
"

,

põsío.
; ',�' ,13t��(iUe;',,6, d� :'�osto de 1965.

o �asi�
sôbre

,Fábrica de Tecidos C6,,,105
.

Renaux $., /l,-

Asse,mbléi,ij Geral Extra,ordinária

'Terreno Urbano . �,

Vende-se um terreno pela niei!).or oferta . com 13;5f)m
x 22,50m, na Rua �jmil'ante�- Lameg-o. Negocio' rtireto sem
intermediários, Tratar pelo, TelefLne' 3512,

:Dedaracão
,

__��_'._._0'_' _ .. _._,_,'_"�_:_�.'"

Squibb' Indústria -Química S. A.
'Dr. 'Ér�h W�ltet'. ,I3lIéckmímn -,Diretor
Carlos Cicl "R.emi,ux. � Diretor

.

'

.. ;." ......, ,

SQUIBB INDÚSTRIA QUÍM�CA S/A., indústria rarrna ..

cêütíca, química e bíológíca, sediada" na Caoital do Es
tado de São Paulo, vem, alerta a Praça em geral, aos esta
belecimeritos bancários e a seus distintos clientes, que
chegou a seu Ccinheçimento que Indivíduos

'

Inescrupulosos
fizeram imprimir 'talões, de pedidas, papel de carta; ordem
de compra. etc, .. com o 'nome da / SQUIBB,

, \

Avisamos à praça e a todos que possa.' interessa.' ,/
que tais documentos são falsos, absolutamente falsos, ra
zão / porque qualquer pessôa que se apresentar em nome
desta sociedade' com êsses' impressos ,deve ser prêsa , e en

tregue a Policia, a, quem já foi reita a competente queí
xa.

Declaramos; ainda, que não são c nunca foram nos
sos funcionários os Srs. Ricardo Rodrigues Annes.. FláviD
Prazer!). e Indio Negreiros. âa�Gosta, de qüeIn se 3Uspeita,

. serem' os au:-torss da fatsificação. Contra; os qu8;is já foi
apr_sentada queixa à Policia de Curitlhfl� que Gsra dili-
genciándo a p:isão dêsses cidadõe",.

"

l"
r'

'feitos um para o outro ... Suas afinidades

e predileções se traduz�em pelos mesmos g08tÇJS.:, pelo,

�e8mo entusiasmo péla vida." pelo mesmo cigarro de.'

fum;� selecionád'os, suaves. cUidadosamente combinados.,
.

"

.'

cigarros

WOD
ÜtTIa t.radição

.'.'
.

I
de bom gôsto

.
,

elA DE CIGARROS SOl,JZA Cf·,( ;,':'.'

Diretor Adjunto'
15·8-65,

'-�-'-'-----'�-_... _.

: ença produzída . p��') mos

quito, que pode pi:ovocar a

'elefantiase no honu'm, de

pOis ele repetidas 'Í:1fecções
durante muito, tempo.
O _ p�ogra�a de Comba

't"e ! 1i'ilal'fôse da Incl:n. cc

me'çciu em 1958, a minis

trar, por via oral, um ri�"

'médio contra a enJ'ermiLi.1
de a tôda a popula(;ã;), cie

Alleppey. Esse medi,cs.men

�ô, denominado "I1etl's.zan

diethylca.rbamazi!1ie" o pro
duzido pelós Labon�tórj,;s
LederIe da Cyaml'ütd, é

co,nsidlÕrado como ') pri)�lu
'to farmacêutico' 111'1;" eficj
ente no combate a:J yrC'
gresso cíclico da enferm:ca

de.

Juntamen:te com .1 aplicá
ção do medicamenr.o, foi

• lançado um amplo progra
ma sanitário para ,eliminar

os mosquitos fi a água e.ali
mentos contaminados,

transmissores, do :Jarasrt,:,.
,O resultado foi arrt'plá
mente satisfatório: mn in

quérito rec-entement.e ieva

do; a cabo :oel0 gov6m'J 1'e

velou que 93% qas' crianç�s
de. cinco a quinze aaos .de
idade estão livres da h.-

.

ifecção.
Re'flultados lSemel!1an�es

fo.ram obtidos no combate
à elefantase em on:;ras 1'e

giões da India, e ta':'lbém
no Brasil, Ceilão, Iu<.<ias O

cidentais, Filipin9.s, Sa

moa, Taiti e em' alguns paí
se's -da Africa.

Infelizmente, porém, a

filariose estã longe
.

de tEr

Sido eliiminada. Cal'�llla-se

que ainda· há cerca de .. '

250 milhões de pessoas _con
taminadas, nas regi,ôes tI'O

picais.

. .

1:,,,.

. � .

'

�
�

..�
m

SÍMBOLO ·OE PERFEIÇÃe;> TÉCNICA

\ '

! : � i

�--�-_ •• ---- -- _. __ o

_�'.�_

Vilórias<:8a: IlIdii na Guerra,
. r,

conlra as lliOlé$Uas
.

tropicais-

J\LLEPPEY, Illdia s:: ta regtão, antes 'jsolach, pe assolada pela rílaríose, do-I
_.

-i -'I' _�
.

"

Um programa de OIt') "anqs:, .).a enfermidade,'
de tratamentci '116JierJ i:;'., Álli;pp'ey;, 'que fiGa .01 'f'er-,� I" , ' , ','. c, .

" ,,' •

combate ao mosquito" qua,. ca<de duzentos ',-<ltl-l1ômeCr,-,s
se que eliminoU á am;3Ci.Qrt ...• a, norcies,te' 'da extL'düida.de.
de uma: terrivel nlo1ésti",' iner,Ú:U�l1àL da' 'Ii1dh, tem/ ' , .

"'.' .' ,

tropical, a elefantíase;, ü<;8 . sid,o,; Cóiu efeito, hi} séculcs .

�,� x,." . ,,..' .. � � 'i.�'" _ -

','

. .
.

�

't� r

Clt4E RONOA
O Reuouso do

- Crítica
E' realmente uma pena

perder, tempo em fazer uma

cr-tíca deste filme de Í1o

ger Vadim mas, enfim, ten·
taremos algo.
Em primeiro .lugar, não

fazendo parte de nenhumJ;1

ladainl:!a,' vóltal'pos a criti

car o colorido num filme,
desta vez não por ser só.

colorido -'con{� por ser pes
simamente mau colorido.

Grande parte do filme pre"
dominou urria côt iblólrran
te -e numá parte menor u

ma c')r mqis suave.

Coisas como esta é que
.

nos levam a desprezar o
.

colorido' bem como porque
mascara a reaÚdade. Nu- .

ma crítica suave ao co�o·

rido dêste filme' pOdei-ta·
mos dizer que faltou ,cons·
tânch no uso das tonalida

des.
A temática de Vadih1 não

Guerreiro convence: é fraca e sem ex,

pressão. ,

J��m síntese o filme conta

a história de uma mulher

'que se: apaixona por u1Y!
homem a quem salva a vi-

da e depois o sustenta em

sua casa. C. l NEM A SDeste tema' êle cria um

romance de amOl' e paixão, '-CENTttO-
com Bl'igitte Bardot por
sinal exnloracla. em suas C.INh SAU JÜSÉ
'belezas,' dando ufrÍ'" firiát"'tf- • áS!'3 '€-8 hs,

pico de filme ameri0ano. Victor Guyau
Por ser de pouco interês· Etchika Choreau

se uma crítica mJ'iis deta- - em -

. lhada' pois nestas pouoas A PItOSTI'l'UIÇAO
palavras situamos nossa

posição diante do filme.

Para concluir devemos di
zer que o filme não tem

nada que o possa salv�r, a

.1ém de não corresponder a

uma realidade. Cabe ao toj

tor que viu o filme, e a ele

deixamos o ·prazer. pensar
e coordenaJ' o tema e ores·

to 'também par'l ver que

A En'ergia do Carvão
I'

.

•

vemOs nessa área não po-
.

demos debt=t.r 'de cormec9-
Constitue-se em velha po· 10.

Em minha opinião, o hto
do maior prêco da tel'moe

létricidade sôbre
.

a hidroe

letricidade, não decorre de

seu maior custo, mas tãl'

somente de 'uma
.

'polítlca
de prêoos' que poderá:3
qualquer época ser· refor

mulada.

IêP'\ica escolhermos 'como
melhor UOlít,if'8, a hidra ou

a termoelétriridade.
Como. as técnicas de uma

'

e dê' outl�q' estão adiantadas,
respondem. ;i.mba$ igual
mente às necessidaq.es das

popula,r.ões e da, indústria

no tocante a êsse veículo

do bem estar social Que

modernamente ao g9,vêrno
coube sl.,lprir.

Nêsse te�reno, e bem co

mum terem oninião forma

da iá os alunos dl'1s escolas

de eng,enharia _' e saliente

se que o maior grupo de

fende a hidroelétricidade.
Desde a éuoca àos uri'l'l1ei

ros UflSSOS para a eletrifi
,cacãó do Estado, com a ins

t'11acão dll Corrll$são de E
- négia Elétrica e da CE

r.wc::C - npt',..,nõí semp"e a

tefmoeletriGj(hcle' ,pelo fato
Moscou (ORBE·PRESS) de. em minhll inf:lnr.�a con-

_ Um viol�nto aguacci:o tHr dillriamente enormes

se abteu sôbre Lazar€var:J.- ê'1'1'11hf\i?" n"� trens (;"',r
ia, povoação da Húksht, si v ....eiros da F.strflda de Fer
tuada na Costa do Mar Ne r" Donll. _Tereza r, ...ic:ti:ria e

gro. Quando as peSS::la3 'sai assistir a l1'\ovimentor.ão
raro de um cinell}'� viram' c<lrv0eirfl. no nôrto de La-'
com assombro' na rV:1 um, !<'mA, e 11"Y\hihlha.
. .. delfim cetáceo ._- tam- F.ssa u0Rl"ão senti'l1"len·
b·ém chamado golfinho tál no nroh1pmll, me le""u
de. u mmetro 'e meio. O ri- à:' bnsca, dos arl!'11m"'ntos
l1.ema está a U111 q1ii�\)me- conrrrptos e uma cnn"ipu"ia'
tro da orla do ma�·. ,QUê (1.'1, l�O'i,()H da. seu despnvol-
prOdígio era aquele? Hesul viment.o, rl.e vez Que. neve·
tou que o Delfim li::wic1 ;;clÍ 1"""" s'1Hpt'lhn, 11'" ime'1"a .

do do céu. Havia�o dEixa lo �"'ea br."'siJeil'a exjste c'Ir .

ali uma, três trom"J,S mari vão' em nA('jnemtS rnan"has
nhas formadas antES ,da am'o"pit""A'S nos tl�ês E8: .

rormentfl.; i'ados Sulinos e 116s que' "i.-

Para melhor clqteza, de

vemos dizer que o comple
:\Co do carvão está ligado
ao do aço e o custo dQ car
vão· queimado na, Usina; So

teIca provém de Un;la repar
ticão do custo total entre
êsse e o que serve para a

indústrill de aço.
,\

'O aauinhoamento dessa,s
parcelaS � o que chamamos
política de prêços que pode c

�á ser Qri�ntada de outra
'

forma.
.

Porisso, entendo q'tle o'

p.reço da etlergia do earvao

não é eptrave a termoele
tricidade.

Florianópolis, 5·8-65.'

Eng.o Màqro .T.· Remor

realmente estamos com

razão.

Jorge Rnberto Buchler

CeFl:::UI'a até 18 ano� \

CINE RITZ'
.

ás 5 e fi hs.
Simone Morem;: em

JI_PUA E SUAS

COMPANHEI�AS
Cen:mra: 18 anos

ClNE' Roxy
às 4 e B I1s.
.Rock .Hudson

D,oris Day
'- em

VOLTÀ MEU AMOR

EastmanOolor
Censura até 5 an,,!>.

BAIRROS
(Jl-skeito)

CINE GLÓRIA
ás 5 e' 8 hs:

CUffor Evans'
Yvonne Romain

- em-

A' lVlÀWIÇÃO DO I.OBIS·

HOl\lE.N
E,astmanColor

C.ensUl'a· l;I.,té 18 anos

CINE IMPÉRIO

Jeam Marais
Rosana. ShiaffallIlO

em

O MILAGRE DOS LOBOS
CenSl1't'a: até 14 anos

,�SAOJOSÉ
ONERAJA
ás 8' hs.

Ch,apt�l Deberg
Daniela Biqnchi

.:. -em-

A ESfAPA D� EL CID
. Eastm.anColor-Supercine-.

,

Scope
,

Censura até, 10 anos

d_. Jld I _ �

jDr.. Norberto Czernay,.
mRlJ'B:GI1\O

.
D��TA •

IMPLANTE. r'i TRANSPLANTE DE DENTES
, .)-

l>eniisteria OPera.tória. pelo sistema de alta l'otal;ao
,(Tratlamento' Indolor)

PRóTESE Ftx:A li: MOVEL '

EXCLUSIVAMENTE COM· HORA MARCADA
Edifício JllUe.t_a con.j�nto, d� salas 20�.

Rua' Jeronlmo, C6_6111a, 325
'

<

Drus IS � 19 h�'[Q ..... , .. "i�l "ii J
.

,

'.,. 'f' :...,.l,.."é", 1 '-·'4"ib..t!(t:�):hi;lil
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cto ao homem branco, mes
ti�O!

Dit�g(1 Garcia também' a

visitou, logo após, contudo
foi Caboto quem !,:l::t!S S2

uernorou na Ilha, ;l" quo;!
deu o nome de' Sa'11:a C,'.-

53 quilómetros. curn iQ.l}�1!·� tar ína t de 1\18xand:"�1.;1, 13-

ra" qiW "ar�am d:; 'I 11, 'ln to ,�m homerlagei"u à SGt es

qupõnlct.ros, ' no lll,',XililU, 1.1I):;a C[\tarina de 'Medraú�,
Sua ;:í�C'3 e d8 '±42 C�;lY.'lT,:;' Nõ'o contente, eon fossa

LroS quacLJ �tdcs. d:';·�.l li}n hün.1enng8n1 "pro dOE11)\ �)ua�
.

ircel10 roubado G:) P::ll'si- estt�n(o ü,campado na ijr:tÍ.S't.

.st) se êSS'2 lugar nã), fos�"
,

sul r)(]r n-,llito tem)o I i\1::--.s
rodeado de ág'uas -:;llp:�. '.LS 8!('L�11b\1 Hlí con.str�11.1 '�!nl

fi poSSUiSS:8 tantas ��jl:\Z,lS gHjeào. a .qU2 t'ambé!l1 bar,i

encD.l1Ladm·as a l�:�é':',,):ü ZO\l com o nome cl� Sa:J.t.a

do que ali ex:stcm, L;m J,1- Catarina, A adll1.ir,v/io P'.:!

gar de sonhos é éle t'};','l"C.'

que deu um poetl C,,'l estir

pc de um OrLlz' e :')ons.-\ é

de um Luís .'DeFinl}; rIr :)�, 1

prosador como o foi Vel'_c.í
lio Várzea. ou c!�, �l'n i)i:J
tor como o foi Vi tn:' l\'l�;n�
les, ,

r}epOL� ca Ilha d:2 id::.r:'J-

já, sita na Ioz elo g-:",:dlo
so "rio 1118.1";, que í.c.tos .�.1
hemos defínír o rio [.,:,<.:"'0

nas, f' da Ilha B�1l12;:,ll, ;.1

maior ííhn fllivial do' n�un
do) formada peles
potamogranccs do EU:) ,0\:.'1

guaía, 6 a de Sn,:lt;.t" CnT:1 ri
na a ;11:1;or e mais il,t':'l'i:,;

sant s. Gueto 'ljrod;g',c:"l ,L1a

do Bra.sil.
de ncrre �l sul :

Pena é que

geológica geral da mesm.1

nem ,tudo neste lll'Elc!Q lO')
de ser perfeito o_u eomple
to - houvesse sido o gra
nito branco, não propici� l'l

do assi:n terras férr,e:s, n�"s

mo na.; vargeas r:,;,udiais,
porquanto o clima da me.:5'

ma. é favorável a tôclas as

culturas tropicais, �pes!1:'
de encontrar-se já, em }1,>

misfél'io méridionJ,L CQ!1Lt'

qucntemente, frio DO, invf'I

no e o pior, sujeito às gea
das, Mas, contrarianc1c '

o

paralelo, em_ tõda <I, encan

tadora Iiha de Sarll�.1 Ca

Larina esse temido L1E:teóro
é raríssimo, e, qu:,'.Yl[!.) a

contece gf:'ar, isto ocorrE'

nas varg,eadas. Porém, é

,�sshll mesmo frar::!1" dc: l�e

quena ,ou nenhum" e-onSE:

quéncia,
Com uma t2mp't<!:t :->tufn

média em junho de 16 c

meio graus Centígr Jgo�', só
o ven;o sul a castigit u!_\

ponco, mas, mesmo) assiM

compensando, enrlj:t o (1)':
ganlslllo a que 'o sol' vivifi

ca de ó:obejo""
Anteriormente

de �ebastião Ca)�ot6 2i,52BI
a Ilha foi visitada pel': J )::0

Dias de Solis que; �,) írar,

qU'rtir a barra suL perde,l
uma

, �alera ,e vá�'io5 ;y"

Jfíei:i'5+"':6:%i�':ft)i��:";rira' 3 ,; Cê
,

qU'Ínze dêles na me,111;'l, e

no continen.te, os quais

E
"I LHA ENG-A 1\ T A D' A" ••.

I
.

..) ;�b,:r�nto�': cL�r!l 3.�h);.;:l U�T fJ� {t".I. ;�'J.

tidos. O (Iba.birinto" .:,�11l- .

Pr_�x!niG .10

bérn connecído por "'Cf!' Pedra. u 'to à
vo. elaborado às c.��pt"�d���.:5

....�- - _o�._ -------. . .,..F,:,......--::-.---- --:-_.o�

com

VO. do proprro tecido, c ClLl:ln
, Rara. a casa .rurs.l (lue, delícadsza cst-lqe:ic._l:
.não contasse com (1 s(��' ie -,: Renlízavam t:::a:xtll' J-; 8.3

�,i·!. 1C , , rtbo.�loÜas l�ar:ta(l':J.L�\�·'i.l .. l,).L,�

�"fabt:"ícava. ru- t o riSe��j_,y: corno os celebres ��:.';-:("1�',)
g;.ross.o, destínauo cspecia.> altamente' a�r(:ci8.(:I''3. �)'o\'
monte para calcetes de [:(1" cedentes di' 1 lha :�,� :Aa'

rnem e outro tccidô .nesel., �àr�íea. '\ü.1�ia
o

��lCj(.. J En.°,,__})ú
do ele algodão e lilÚO ',10 S,'lll;'::c je::;o�:' assu : ,) v. r

qual �.se serviam t6'18,; a:�' (":ad:�:rú.i:"!lf�l-t(' irter. �.tU'�;O

.familías, 'chegando ao pO'1 porque tamuem lip',�';) (; s-

to de- expq..
l"t.E1l.·eln �tl�i'i tX·_, ��\ jJ:_"'�_\lJ�a�tij() dr �: l' 0,:� ('H:

·'cedentes. f9�JerifllG.l�:\·�t '\ !.::1 'ta:itas !�ra(Ji(:.ó;�,s el.) �.tt'I.::::a ..

'ra SU1"tCS ,Sfi,o Pr\uh, C RJo

COJ11.D· t8 nlb{$.111- Pf,U"), )__ RiQ
Gr{!,nde do Sul."

J-Io:_·e. i:lP{;1l8.5 h��. J:oi�(��o{o
n[!, flln e litoral., ele 1:!:'1 ;;u

,
'

:.:.108 de maaeira, e::r:'''';'i1: UI

am-se numa ds,s ;:,':íú',,: n

as caseiras elas mais. útt':,.:

que possuía o Bra:;�l cu� -

,

'ou 11'0 c.upi1'cliado

l�ato c.',);("Uv ... n10s

.L �(Jll�ZQ:S 3:�) l'j_\.·()1,1�;

ltoolC :-r!l. (l ft

li ii1, .;�

NA
CUl \3tit·uirarrl
os süvico.as.

c) seuo t:.:�.��. 'cal',acterÍ:;tif'{l e

el f:00tTi!)aS�a:.to� ql�i2.1 ;_U11

c��aç5.o T.e.l!11QSG pe�J ��vlãa
ç:r. do (lU!:' s� foI." -' t 1:1 (.

tlac � IH,una ou t:o�pn.l ',:l.-
,

.
, .sita n;ral.

,
.

\.�:l:::JlO \.)

P�J.!'S. o

por últ.!.tllu, o .')8:1 1l1JJ

01' pojer SeODO:.l)!.C). I

Oriundo 0'2 s..,nl:� -t r'

Ç!:: �OL LlfL i li t tI .�!..t.{[,L l.l . �

sua cnlfti!.'a C1redc 1 �jO��'1
1: foi a Pi o�.iu�·�\o ,({U) S�

constituiu ,em an'btJ .cF �'X

br"'l",Jl �' ll.DU:_;'8-,"jC, ".rqo:]j/ �)r.r rUOlâoC82.
-

�al;Hs.�:'L"�1 �:'-�(..S

exterlUir�ar i:::30 qUe ('1'3. ri- como o Lr;o cle:;�i.fi:;'� �i) to
pjcamc11.te ,nosso.,. : jc de "::,,'ac;c' (;U "i'I01<.:.",

T��c€nl� a.gora. :'11a.n:·,8.·) q,eo' SClnpl\2. paga_ai11 pe�;\") Sl.i-
o

paDO velho, adrede f�t'p'l.n pcr;cr aQ mclho:' j.') c,-

"

. ,�u o Clll:; c:ra ain�l,l

eh � cm t�ras que porLá'::;l e ass:m ft,i (l�lJ j>
co II consagra(;l '" III flTca

� àcr�oD:ü:!.-la�ia ';caJ'i] �t:t l)h�'
ou

-

sil-:1plesment0 _-- a -illS�
Cl'i,l'ÜO co"nc.'a c1enfro �l"
LI,)! t r' à�1:},'1_�10 :sóc:"lrs
ILHA -, e!3�8.ll1p:1J::1, DJ, s,t

caria· txpor�!;n1.
fi. bana 'la branca, lruLr.

reco�1hecida.111ente p a" to
(!os c1cce c sab_or,).:;:�,:;i.:x!a
di Ilha. era p!."octuto 'elC' ,..,�

gi\l:tr eXjJor�a(;j,o., Ho' '.. })(:1'
falta de navios eOlJl rotE

ng'ulf",r no pôrto de F�o:):;j
'llópolls, São 'Franr.i-'\i'!J ue

Sul o It�j.aí.- quase. q;u�
')'em ,se expor,ta, a 11.1e511:'J,

ao lilenus para o Ri::; Gran.
de do Sul�- pela r�Joyi-1
-' o grande apmcia -Ic': c' a"

ca tal�.ii,}EP,ses lUusnC'.\ad ...
Bem antéi? elo que. s,� \'eio J'(!rilO ,pÚblico, para eonhecimeuto dos interess'=lcto:::,
q' (la: com, S::t�ltoS. Sar:J1i. que so uct!fl. publicado no Diário Oficial do Estado, ,edição
Catarina as export.1 V'1 pú- de 4 de agõstp de 1965, o edital n.o 19/65, referente fi. 'Con-

,

, "R 'J" ')' con·ênei.a Publica n,o 13/'65 para aquisiça-o de materJ'al de1'<1, ,as epu ),JCa3 ',I;) .c)�"a,
mOrlnel1te a vari�"cJ(','I:ô :�,'- constru(;ào destinado à F>:tculdade de Filosofia,' Ciências
turra ou i:anic'a, cor,!.J �C[t.l.l 0 Letn�s da Universidade de Sapta Catarina:

"

nome .:ie 1:;(1 \ Outrossim, esclareço aue 'a abArl:1lra, rlll 'conco�rência
v,'.tá apraz'lda para às 15,00 horas do dia 23 de agosto
J 965. ' ''''i;.1!iij , "'""",',:.:liI.'!lI!I!:l-ll(l'"Divisão' do Material em 6/8/65.

.José 'Fodluunp - Oir:etor

também j)f lo
nana' d'água.
O azeite de baleia, oUl,'a

ind11striuliz3.ção jnlp0�··r.ll
te. dessa" "l)OC[1, jnclu�,>, c a

,�rl"isca.cla pesea cio 11h,J1l,j-

1,1"0 111a1'1
..

nho 111.ui l,o\ _Dlais
do que hoje ainda en 6ig-,
no de nota como 'art;go ex

',.

Dal dízer-se que Soii.�
fô,a'o patriarca dos "Oari

jós", cujo nome, alb�s no

Guarani, significa 'trrap.c",-

la espõsa sobra.V:1 ·l[l'';, ' .

sua, população e conservarr;

malteradamente .o ó:PQ eu-

Como dissemos. o o 3. ..... t:;id.·

lnente .a�lt(S d.:1. de3,::f)t1�;r�a,
da.3 :-"1."'-:Jl1":rs e�'an! ti1!g':�j'). .:'

r.'Glll p}�J,nen tos b '_ '[Tan tl .3

cf·� aq3ctl'3.0, anil j�wtir;�I.:)
ar:ticum (Uf11Cl!!

Assim foi que es,ü denD

minação ,- que' n1u,iLs' cqn
rtlndil'ão como pur� lllV:J

c,3.(iâo l:' Sant..t padroeira
c-stendeu-se; depois da I

lha, também g�nendizD,c1a
mentt' c1 todo o F,�tflcl0,

'Como já eXPlanab01, J')i
\

, Caboto que maiores C(jlltu�
tós manteve naqueI � tempu
cmn os seIvícolaB e :que di&
se chamaram os mesmos à
grande ínsula de :rvteiembi
pe e, maIs, que o C,lf�lqU�
aela se dcnomin'ava: 'Tupa
vel'â, cujo, nOlrtC .sif!;nifici
relâmpago. Ao estrc;t", P!'O
priamerlLe dito, que ''1, Ilha
,faz com a terra fifl�ll', eq

vam o nome de J'Ul'�IIl:)Ej

rim, etc,
Diego, _ depois de C(aQ(J�o

e com êlé, eram un�illin,?3
em afirmar que :n�t IiU
hab�tava uma Taça de !1O'

lnens fortes, tLsna)o.; �e].·
,vagues que, diziam" (}S l1Fi

'm05', pertenciam à tri]J(i
dos Botocudos e q Li '-) fa 1. \

vam ') guarani.
A' títulO' de cu�'; :slcbJe,

acluziremos ter sldc,- l�eqne-
. �a a U'scravar1a, de in�liüf;
em S'lDta, Catarin(\" mcs

:no porque" por 'l:olt� de:

t755, o marques d'3' Pom
bal - que" aS5im fi) l.emo.,
"'--, \õU!HO prct;ursér 'cl') lh,'
balho livre em 1�OS3,() P.l \
cibt0ve de Dom J0:11 V' U'11:,

lei lilJertando 'os Ín;t; ",:, ,- o

BrasiL
E ainda mais, o CjH") 6 C'21'

to !al11bém 6, <1U5 "S BHvi,
colas

..
:á havián,!- de��q).Hl',:;:..:i

elo ela Ilha, quand.;J pc,i.,

cl1ega::a dos açorial,lo'l, cu

jos' c'escendentes, - hoje,
conF�ti tup-n1 a maior):lf:lrte de

gena 'luso' trouxe' consigo
em mudas e 51',1.1'1)01:;, s,

grande número d::: Ollt;:Jr:>
fruteiras e um sem conta

ropeu, português. Ma,>, :'1.8-

sim como na Iítorânr-a zu

na de São Paulo o caiça
ra predomina na .pequena

pescaria, é, o ca�·j5a;zir.�1:).
por excelência, que vive ria

'rêde e do espinhel e;<1 Sa:l

ta Ça,!;al1ina.
Desde os 'primeiros habi

tantes portugueses, ;1 l!lH

de Santa Catarina' re::l�b;a

par aíogo produzi-r em suas

terras, frutas 01'iund8,s (:0

norte do Brasil, nomeada

mente 'o càju, o o,bin, fl �<\,

pota ,0 sapoti, D jamiJo, a

jaC;:L, ' . inclusive () cf,;'o

(e verduras.
, ii cultura do algodú(l ,e
'elo linho marcou 8::,10Cã. na
Ilha,

Piautavam e tecíam t.)a�11.
as suas necessídndes, não
.s6 para manuratnrarem
suas rêdes e espinheis, ('07
mo: para possuir,el�l'!) pró
prio teciclô que 'nel?esSl:'á-

,

ovam,
As massq_roqu,jras. r 'e:t

e Í-lerí'qena,s tea:.·es r.�l;;.,t1u.J.f.3
cO�lskuldos p r e-i.'ol:\ > l1E)'S�

tl)\:itL;u esp;:;ci.alme:,. tê , -, ê1

rôlha ca ,l8.ralijeir,ll ;,0,;:"1'1
e- do inseto cochonilll" 'c �l

ada ne c:Jc'o' ur,Pllo:;'.':1.)
clond:; Obtilll'::ll1l ,) Vt!'l'jclC

l:;ÜO qunsr. d,l'HS'o, et-:, En-'
tt' tanio. o LlEo ll1.aís gé) tera
liza do 'ficou hoj e D 9, S \)as.�a

'deir.ftS, e fn�m ",coch::'�!Ll<J3
que sào '\'erdacleir03 pcl,e�o';
Lr8,11l.1ad,o,s, corn a l":::cupe'
n8racfo dos ditos v('lll(J� €

13.s cortadas 'ou avn:"_L�.
A famiJia qU2 nessr.. 'ep,>

-ca nã.o ,possuLsse ';.11 O,ua

�o m,e110S um, te:1 r-"e'.npre
nos r{'i'�rindo il Z0:.1'1 rutlll
-- pra: porque as ")l,ô-:;olas
ou m.1i.s comulncn[;e ,.nipar,
gas, já, se' dedícanlTt à "ia
'Lura

_

de renda,>, prLnc!p�J
lJlent� fl de bilro, c. (ju::ll
constituia outro pé :11' meia
dos santacarinerlSefl de t�(

tão,
,

A manufatura oe c:!ndus
e ain::ls, ali na 'Ilha, ��;:t�r;;
tada e bsm melhorada, [,,O li e

b f�itjü de capricllctc!0S /Jn!:
dados e tecituras, () "filé
o chsio,' o matizado e ate

,
'.' ,

,\ à' \\OS58, \oia.
,

' _" ..,
'" rnetlina',.��n'lel\\e " , .•.•

fi" ._� ..-i�:n� ""à�ltl1i •••...

'U, IU�" �.�, ,� ,�"
" nata ''4ote ... � ......

".

M "s un' mo"'" l-t' ,. • .... ,.
• & • .. $ "

" fi, "
•

'

a\ ,.,
• • II .... .. , .

_

" ... c •

-
' ; ,

... "
" ..

.. ..
-

...... ,

II· .

.\

(ia BahIa.
..

---,--�--------�---------

OLHOS
�

use 6cul05 "I

bem odapteJdos '.
.,

,
"

otende,nos com exatidõo,
sua receito de õCiJlos

'ÓTICA ESPeCIALIZADA
,

,

MODERNO' LABORATORiD
.

'P j.\j,,!.IILASI L '''1 rtJ ri

ConJecclon,arh -;;c fj ê1nl�i'i.é!�, '11l10rmW,;r",
né1:iÍ;l :tl,l�ó<-lç.�fó CC;)) ()SMAR ou p"lC'l T é'it)�.'tr:"
:--:i1-22,

_�� , , .0---- __ ;_

1"
-_ I)

"-'
.. ,

REX � �t4F�CAS E PATENTES
,Agefi,e Ofírial d0' ·PJopr�edade

Industrial
Sala 3 Altos da Ca::;a Nair Floria-
RegIstro, de ' marcas }Jatenteti de U1V�n

çao nomes comerCléH::j; t'tulo's de estabel.e�i"
,I . '

menta insígnias frases de propaganda t mar·

..:as 'de exportações.
Rua Tenente

-

SÜveira, 29 l.anda.

",

I,

\.

Plo ríanópolis .

• .,,-,.

J

0�11.0:r' I S' ó 1(":0 anlmal tll:-3cu.ta o (:

" ,::11 de -oncnas. 11;,l a�'(5:"--"
massa dns n.lverlariv, de.
pedra ou de tijolo. a fim de

PO;j" (iO
li1fj,cão l' T�O Pl)DL�h() �:0 ,3,,(

,

,,;sP','c�.j_nl ment.o lest,,, 'J su ,

lia 11,ha) p [':� tíca v a -

,
':

fi arr.scada pesca, d:1 ba lc.
obt 21'-5(' melhor coesão e

jS�0 com grande sU:���;JO J,;P
Io c: li:' :);; :)odr a,iuiz:1:' �0dl.
c]';>"m",;'t(', na diJic'ÚJ:hle
o e »rocede relu-se as der.ic
Ii. os (rp tais' r.bras autígas
Ti' o CO�:1i01i ades suo que
f2iJ;!'S'2t':tam por um veria
:":e�'·(} cimeuto ...

�!In.s c1ej;�anclo o �J";l' Ué.'

Outrossim, coe) Ó (:ie·")
j O�l!o!'CS l.)5.:,ix!,;�s dJ 'f;�F11í�
1��1 �!Q"'; tubaróes. 1'0'�' :.."!�01-
ll'..ei} tE' G cu-(>lo 5<:1on11 }p.� e

'o:? !Hri,n.g()�·�D ," pln;�L.l "Cf. -� 8 ;5S,g o nóssas (-:-xpjanaç0c'3j>
,:l, ic.16'lt�cO f!m c' ,.i':b(: 11 ,�em dúviclú inte'..e:;;;antcs,
ij�J� �l a E,��tl.'a�ao �l#::�L:!1q,Jr\

\
.

� atE' ('n1 parte irl(�clita3
, tel't"lp�uti,:G Idrasll�\,'{J);l porql1e:l açüo' elo ';2rlllJD
�m[lntOile;rD. nu rJc:lllo, te as vai .;;otErrando tlum eri
ra:l1 o,> óleo,õ ('it:lc:os !_':n�rc: mil�c;o e;,lquecimen�"): '';oI�e
gados r�a ilU111 inaç3.u (tpn1ir�' n�{:'s � nossa at�n:�.i·) para
eLa de c"tüo f' n'L\,,',1'1, CiO os lJi'rSopage,\1s que dão MO

cll:ar com o US') ,eia la,�np� vij"'(�Jlto c vida a ;3S3a:3 pa;

�l

o !3.il1:-pião" ln3.�S CUS:O.j·"). pro1_
y-i(:o d·� H1echo. r�gU!�V�i \'

ri:.l :lo�n: v�.6. cte vi:it'o. sr) b(":�1
rna{s brdc' é qu:: "ln ),1'<'U ,1

o' q,.llsroze118,
db :l() en.g:. João
O];\eira):

:,1�r:ns o • '.

(EJ:"';c�rto do' rQ.nl�V.1C9 ('�

SA FELIZ), aiuda implka-

•

- o .�o • __ • _�

'

,

,1. j n !'''' r ; ri1"; i;_:; [ (l "_'

�üunos pa,a -eX:Ul1e de ad_missão 'ao gil'1á"
s�o.

Infnnnnções à rua Júlio Moura n,o 16 ou pelo tele
feno 3137,

Um t�, r�no em BOM ABRlGO, p,óximo ao h1.'·, Pre
('0 C,'!I; l.POfLOOO (' lW)3 C'1sa de madti ra, à rua San ta Ro
sa f.(�olor!jnha,), Preço Cr$ 900.000. Tratar à rua José B::>j
teux. n.e 3 nesta.

'

'-'__ '0 ..__: ._

Min�siér;o da educação e CuUura
Un�verstdade de Sc,nTi.1 Catarina

REITORlL\
SECRETARIA (iERl\L

DIVISA0 DO lV1.ATE�IAL
EDITAL N°,,19/65,

CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 18/65

-

.. � J lo:

i'2-Çl

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Mês de Agosto \

Dia 12/8 jantar de Con±raterfl�za-
ção
L,oeal -, Sede Social
Rua, J.)ão Pinto
P!'eç,o Casal - Cr$ 5.(;08
Indiyidual _'_ Cr$ 2.700

DÚl ) -lIR

"
'

BaHe de
IY.licio as

I

Local _, Sede
Rua João Pinto
lVlesas - CYS-IO:OOO

-
"

Orquestra - BaldofE
SEDE BÀL.EÁRIA'

An:'versáno -;
22 horas \

Social

Festa dE Inauguração de
Parque Infantil '

l arue Dailçante
1 J.GO/IH.OO
Infantil

So'r,ée -, ln.icio á�

(Traje-Esporte)
Orquestrá - Clube Doze'
de Agosto - Apresenta-

,

câo -- Orgão Eletrônico
LISTAS PAnÁ CHURRASÇO E JAN·

TAR DE CONFRATERNIZAÇÃO INseRI
çAd NA SECRETARIA (NOVA SEDE) E

Diu, �1/8

,/

...

BAR DO CLUBE

�-----_._------_......_- --,
.

-_.�-- " ....._.__--

Bain-eário Camboriú
� ,

I�difício' ATLANTICC, e.!:rl Londorüiuil,
consagrado como O rnclhor e n:lUl� beb d;:,
pr;_:nrl. A pal'�al1lcnh�:< pçn'G� pnm t�� cntn?g;:
dt';cd,' C,.;:.,; 1.Ui,If).GOO de cnt"mi,J c �'l"..:sty;(:'__
ll1.ensais clC c_'$ 150 mil. Vendas no �oçal S;üm
Del,Hatol're,' ,

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1,..A7AR.C RARTOU)Mi<L

o 'Clu:,:e nO?€: de A,gos,to HõJêComple'l'a 94 A.nQs,
B�j"e GLS Garotas Radar � Dra 18 9'

•

COMPLETANDO 'lt:JJ� o

seu 94,' aniversário de run

dação, o' Clube Doze ele
Agôsto, que logo à: noite

promoverá jantar de COi'

fraternização. As de�utan
tes 65 83.0 convidadas •

I

O BAILÉ das Garotas
Radar 65, será rea1,izad. !10'
elia d�zoi.to ele sete}:nbn ::0
Clube' Doze de Agô.,r;). �3-
tJ.va previsto para ) dia 25.
Por motivo di& força maIOr
foi antecipado para a (:ata
do dia 18. Dez - s':!nhor�s
Patronesses. sc'rão cvllvida
das pelo colunista promo
tor da IV Festa de Confra

ternização da Sociedo,de Ca
tarÍnense.

•
•
I
•
•
•
-
"
f,
f

YARA Gua.lberto, ·próxi
mo sába -'0 110 Baile de Ga

la, do Clube Doze de Agôs
to, receberá a faixa 'lê Foi

nha do Clqbe, de He1�nita
Miranda' Ramos.

•
•
•
•
•
•
a'
I
•
•
•

J
•
J
•
J
•
f
•
•
I
•
I'
'l
•
•
•
•
•
•
J
•
,
•
•
,
';,'

'

•
•
•
•
•
•

"

•
..
J
J
,
•
t
.,
i
�II

��(,,:,;
"

CHEGARAO hoje a esta

Oapit'al, d Sr. e, Sra. AJmi

rante Hélio Gernier Sam

paio (Beatriz) proc�jent�s
da Guanabara. Dona Bea

trjz, é a Vice-Presiden�e
Nacional das Bandeirantês:
Serão hospedEs do Sr. é

Sra. Comandante Heitllr

Pleisan Filho (lzadara).

SEGUIRAM' ontem para
o Rio de Janeiro, os rf'por':'
t�res da "Manchete" Jorge
Saldal"ha e José ,}fIoreira,
que fizeram uma bôa re

portagem sôbre Santu. Ca

tarina.

A SEMANA é das dsbú

tantes do Clube Doze de
Agôsto, que estão 0ffi al�as

preratlvol> para o ·blli�<! do

próximo sábado. Nobsrto

Baldauf. o melhQr conjunto
do Sul do País, est.al"'l. pre

sente.

ESTA,' sendo programada
a primeira homenag�m. que
s8rá, promovida pel) .101'

naI - RADAR na S�ieda
de. Depois €U cQnto ...

./

DEU ALTA do }J<'ispital
de Caridaae, onde foi sub
metido a uma opetai!ão ci

rúrgica,' o Sr� H,à-ns Alpers
te:'t, da Gráfica Cat.:trinen-
se. I

SABADO p,róximo será

conhecida a nova Dlretprm
do Sindicato dos Jornalis

ta Profissionais de Santá
,Catarina. Alirio �os:::!(} c

Adão.Miranda, encabeçam'
'duas chapas.

DOMIFGO próximo, na

Rádio GuaruJá . das 12,�O
às 12,55 hs'- - estarei apre
sentando o' programa Ra

dar na Sociedade, patroCÍ
nado por Machado & cüt.-·

I
,PROXIMA semana será

marcada a, data para o III

Baile ':a'l orqui-éas de

Éanta Catarina com o des

file de contraternízaç t) da"

Debutantes Catarinem:cs (le
1965.

PROSSEGUE em Blume<
naU e Joinville, o Sle·.�1 �e
Estudos sôbre a Doutrina

de Segurança NacioLlJJ pro
movido pela Associar:<;,,') dos

Diplomados da Ei'�ola. Su-

pt.rior de Guerra.
'

•

O J�)vEM José Henrique
Brugginann, reuniu U)l-.

grupo de amigos comenlO

rando aniversárIo n� resi-,

dência de SEUS pais sr, e

sra. Professor Newton Brug
gmann (Marina).

,I

-

. CQMENTA-SE q).le, ama

nhã' será iniciada uma

•

I'
� 'carrip,anha pró Empresa
Catarinénse. de T�levisão

'!'V,!<'lo:'lanópolis - csta;ão
que' está monta -a na Rua

Trajaa0. A referida cam.-

panha será iniciarla co.r.r

ahâixa-assinado pela sp�
ciedade catarinense. Este

colunista assinará C0lUl'ln

rando com O justo ffivV'

mento.

O DESEMBARGADOR,
Norberto ;Miranda, Ramo3,
hoje à -noite receberá do

Sr. Jose Elias, a Presidêh"';
da do Clube ,Doze de Ag9s�
to..

EM preparativos as Co
missões de Organiza,c,á) da

IV - Feira de Amosrra" de

Santa Catarina, que será

inaugurada no dlfl. 23 de

, outubro na cidade de Blu

m,enau.

>
VAMOS para o numero

qu'atro do jornal Radar na

Sociedade, de proP;:l€dadê
do CoIu!lista.

O MOVIMENTO de tran

sito ná, "Ilhacap" cada véz
aumenta mais. As ruas

sempre as mesmas. O mar

está "dmtró da cidade".

Não se
-

sabe porqut' aluda
não foi feito um aterro

onde foi projetado. ,.

"SERENATA 'Mexica.na'·,
,

.

,

uma surpresa que ser.t a-

presentada no próx:rrio fia

21, no Qu<rência Palacg

Hotel, e no dia 22, no pr.o

gl'Rma Radar na SocIeda

de, na Rádio Guarujú.

....•

"

,

•
-
,
,S
I
�

,
•
•
,
,
•
•

'fi�·
"� '" m' �,.,. nf' : ,� " .,:

"ilj�' ··'�Ii
CONÁKRY, Guiná"-..: O

navio-hospital "Hope' ehe
,

gou 'a êste
"

mouíraentado
pô,t:õ CD. Africa Ocidental
com um carregamento :ie

1
J
vacinas destinadas a p1'0,,:,

'

,teger c/crcll :; e 5O.(')O�" cnan

ças cor: tra 8: terrível ;;>Ql!(,
mk líte, que tem r.'la�:, O

ou aleijado tanta' gente,
--------------'-_._--------

Festa da Nossa Senhora da l�pa

- Padroeira de RIBEIRAO DA ILHA - Fpolis. - se.
- 1965,-

más 14 e 15 de agôsto
'PROGRAMA - CONVITE

3) - NOTAS:, - Abrilhantará as Festividades, a tradi
cional B"lnda da Sociedade Musical e Recreativa "LAP�",
.local.

.

Haverá ônibus da Emprêsa Ribeironense ne sábado,
ás 12,00 15,00 e 18,00 ,horas; no' domingo; udt�s viage'!lS a

partir das 7,00 hor!, de hora em hora, e, partindo' do ,Pon
to" no Largo 13 de m"1io.

Durante os festejos, terá: - Serviçó de Alto-fala�,
Fógos, Café, Bons churrascqs, Barraquinhas e :etc.

Agradecimentos pelO vosso compare�i""'ent,o.
.

A COMISSAQ

.NABOR SCHUCHTING
Beneficiamento de, Madeira, Esquadria e Artetato�

de Cerl\mica - Esquadrias sob m�clida - L�mbns Moder·
no� n" .." finos acaban.entos - Alizares dos mais varia
dos tipos.

!tua Ce!
.

Pedro·Demoro, 1921 - Telefone 22-97 - Es
t.reito - F!orianópolis -:- Santa ":atarina

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

Comun�cacão
,

o DR. l\'llJRILLO PACHECO DA
l\10TTA comunica aos seu� cliev.tes �\ alllibó�
que 'instalou / em s,eu ÇONSULTORIO, t�
taJmente remodelado, sito á RUA FELIP�
SCHMIDT N: 38, completa �lpa�elh�gem
importada da ALEMANHA e dcstüJ.ada alo

DIAGNÓSTICO PRECÕCE DO (,ÀKCEU
GINECOLÓGICO E DA MAM�A_".

HORARIO DE CONSULTAS: diar:á·
mente, á partir das 16,30' horas.

�í.s..fl)

No fim do outono passa
do, uma eglfpe de médícos

ra Opt ração "Hopc" IE'pé)
.ar.ça), verí.tccu que 'aque
ia enfermidade .s.ava- mm
to espalhada, e muitas ve

zes não díagncst.cada, rJ8S

ta cídade de 800 000 almas

que compreende ma's ae

uma quarta parte' ,..in. popu
lação da Guiné.
As crianças: com) sempre

se 'á, são as ma.s ílfe�a::\a�

pela er-ferrn.dade, extrema

m:r.te contag.osa, e tor.n u

se aconselhável a Imuniza

ção em m.assa, o que deper,
dia, porém, antes do 'Dais

nada, de grande quant.ída-
,dE' n!> vàcína contra :t polio
míelíte,

'

Entrou-se, então, em con

tato com um elos maiores
produtores. do mU':ldn' 0S

Laboratórios Lcderl.i ,h Cy
anamí

í

Internatio -ai. A

quela compa+n'a havia con

tribuido com 50:000 vacinas
orais Orimune, para a carn

pa+ha anterior da Onera

ção "Esperança" em Gu�'-

EDITAL
JUIZO DE DIREXTO DA

,COMARCA DE BIGUAÇU

Edital de Citaçã� de

Interessadns, ince�tos e

desconhecidos, com o

p"'lI-ZO, de trinta (30 )
dias.

o D"ut"r M",n'>e1 lâhão

Muniz de Que'r'.'z. Juiz

de . rn"'e!t'l S;':'I,Sf:t.. to
em e"l{f'��iriin na C�""''lr·

ca de �i,P,1l"�u, na faro

ma da lei, etc ..

FAZ SABER aos Que O

presente edital vire...", ou

dêle conhecimento tiv"re'11,

qüe no!' nart,e de F:"1f"1IO

FLORINDO ADRIANO, 'ca-'
sado, lavrad'lr, domí:�ili2,:io
no local Areias. nêste mu

nidnio. foi· renuerida ,uma

ação �de usucapião p�ta le

galizar sEm dO"'1inió sôb-é

um terreno. situado no lo

cal acima mencionad'l, com
a área. ,de mais ou men"lS

150000 metros Quadr�d-s
medindo 100' metros de

frente .com ViOO, metr::Js de

fundos, limitando-se ao Oes

te' com Travessão dq L'l:,an

jeira, ao Leste com Fr'ln�is

�o Jar.into. ao Sul cpm José

Adriani e ao Norte' com

Teodoro Correia. Fei+a a

justificacão ,orévia da ro,,;�e
fói a mesma julg'lda p-o

cedente por sentem:;"," E,

para que .chegUe ao ',conhe
cimento dos interessados e

ninguém 'po�sa alegar igno
rância, mandou -expedi::: o

presente Edital que seri

afixado no ,Forum desta Co

m.arca e publicado na fer

ma da lei. '

Dado e passada nesta Ci';_R

de de Bj,guaçu, aos c'n�p
,

cllas do mês de maio do

ano de mil novecentns e

sessenta e cinco (5/1)/lQ6').
Eu, (a) Ar"lraí Romã') de

Faria, Escrivão·· do Cível. o

cL'ltilografei e s:ubsc-evi.
nigtlaçu, 5 de ma:o de 1965.

(Ass.) Manoel Lobão Muniz

de 'Queiroz, Juiz Sub$tituto.
Confér.e co� o original afi
xamo no Forum destl' Co

marca. Data supr"1. O Escri

vão. Araraí Romão' de Faria.

�
'.

\"''' -

•

'Conheça os últimos lançamentos

lEI

Camisas Jaquetas
Shorts - Calças
RUA FELIPE' SCHMIOT, 42 - FONE, 3671
"� '-

,FL9RIANÓPOLIS

aquíl, no Equador, P. anur;

ccu que. dr.ar.a outras
"

50.eCO para o prc ;:;�-!1 rr, 1 ç:J
... 4Ç.Y, .i:·�.l��"l? }!.J LG,;-:,�"

das' as pr _ v:dêl:C�",,3 nec��

sár.as j.ara que 0 -r.av.o

ncsp.tal permaneça ,10 per

to de Ccrakry durante cêr
ca de seis meses, aV3 agis
to dêste ano.

A Campanha 'contr i a'

poliorníeüte está, agora sen

do levada a cabo :l ics m';

dicas do nav.c, em es.rei-

ter: "a.des sanltár.as ::i.l cí

t'ade,
,-----.--

As abelhas atrca r as tvm

muitas df�va'�t.age 'O:; e;:;.s,

�bâo são cC·ltadas D(3 jc

('OS, entreta+tc po.tern ser

provadas na realídaIe. D�,

do o »rszuízo causados 'por
estas abz lhas às outras, e

o,ue, ,m grandes qmm,ticlr... -

de, fazem mel sem amea

çar anima's e pessi,a-s, o

dr. A,.,tônio Pichstti, S2crf'

tár:o da Ag!" cultu "l., r _ C,)

meridou à .D:retoria do -

Fome1]to e Defesa ela Pr/J

dução a ativação ele ,ne1]

das para iEformar sôbre

as abelhas e memi.o aux ,j

ar S, cLutrcla.r seus <;:'»):0.-

m.s.

E' ,8, prímetra vez que ${
'�'nu':í·em Cor akry, e '.rr>

,\'2, ,; CU:":� um ,:o.:;ra'
;..i. .�_ ;_ll.� .açào e�i.l . ..:.l,.l�

SJ, de ,,-;la: ::ruer t.po, E�pe
�:a-se que, além de seu Jl)

:elivo pr.mcrdíal, de di ter
a· díssem.nação da pe.corrn
ente, à. campanha concorra

para dar 'às autorídai.es
sanítártas experiências pa
ra. futuras campanhas (or.-

Já ínteíra
'

o da determ;-.

<a- ão. o t écr-íco. em apí-
.cultura Hslmuth Wies� ,;n
fcrma que as nrínc.pas
desvantagens da a!.lelh'l

afrícana são: a agressívída
de, elas atacam até as p

-

S·

soas, e animais de gra "dt,s

porte; enxame'am muto.
o b,om apicultor 'saJe 'l\.<O
isto é m'uitú inCOl1'len',ênte;
não aceitam c:ra alveola
ela em 'lâminas comun.'. E

ainda tem outras !riCG:�V0'
me'1cias, que 'podem EL'l

diretamente esclar,el.!�;;la: ao

apicul'm' -i ce desej:t me

lhor:s informaçõ:s.

'" '-': mo: -stas r: -"(;C;

Nesto:l Ne,iS)

,r�f"'l "":."t.::-r·'rv�
F'8r!2nÓpolis. 10 ,de Agôsto de 1965

EDITAL

DeDdato Jasé Gil - Sec"-e�á�io

J. .'

: (Fc, ;. rc ';'1;_11 ,_O�,

1',"" í.,e,Q l. ac�_e,_,;_,

�Ú ação
L\ E. .:_., ;�S __

' LiIla:: CL Gornes pe':� 6�
e cal' nLo cem,1 que atend.:ram SUe.

A. .. .....' 1 1-'9 1 ." -\':'.

�UérlUa C s� eSd e Lld2 ti]. (la _':::CQoro". v .:::..r:�

':; agradeCCi':..fl) pô.rL(uIarmn�,e, ao dl. Hokle
.mar O;ive:ra de Menez,�s por tê-la atendi:ic;
2 a,ccmrauLi)_(10 duran:e os últImos mêses dr
sua v�dá.

,Estendem Eua 'gratidão as bondc�,"'�
Irmãs, aos p'adrcs Leonardo z' Cardoso, En·
fermeiras e demais h,mcionár:�os da "lVlater

ni'dà:d,f.::_ Carmela Dutra" c "Hospital. de Cu·

r�dade", pela dedicação e'- cDnfôrLo que 11��
d:srensarúm.
Fpors., 11 de agôs�o -k 1965,

�-__"'1!! '�" C.

A t:mIa d'J rn3s,q]eciver
, .

�flDi� L.O: o�o V- FRA
AgI'adece� rq-dúnd.n:nente scrs':

dà cons-:2rnada LO',"''' o S2�_1 b�E' j---,-''''c
1r.c:!1�se [LI' q_L:·S p2::WU e cOl1vicl.a os ,:X:tZ':::ll,.\;.',
e crnigcs ,p3ra 2Ef"sí,'rcm a missa ele 7° j:lcl

. ,./ .

a' !Ser ce 'cl;)rada SE' TA-FEIRI:, cLc;
7.30 r�oras, na I�r2ja d:: Nossa Scnhcr::, d"

LCFl'd€� 'e São Lu'z; no Bairro. dê A:gr' r<),
!nlCa. /'

Por mí.lls ;ê,�:e- ato d2 fé r.r stã,
8S rr:ais SmC€rOR 8.';lad(d:-:�E.n'�'�.

(12/r.,

1) - Di'1 14 - sábado - ás 20,00 horas - Sta\ }4íssa e

Benção solene:
Dia' 15 - domingo - ás 8,ÕO hs. - Sta. Missa com Co:
'munhão, -' as 19,00 hS. - Sta.. MISSA FJ!;STIVA: e' ás
16,0 hs. - Procissão com a imagem da milagrosa sE.'

, NHORA DA LAPA; e, em seguida, o Encerramento.
2) - JUIZES FESTEIROS: -

, 1.0 Juiz - Sr. Ramy:res C. da Silveira,

, 2.0 Juiz - Sr. Cyde A. Heidenreiéh,

,
' .l.a Juiza - Sr::!.. lbrantina S. Heidenreich, e
, 2.a Juiza ,__I_ Sra. Daura C. da' Silva Althoff.

" MORDOMOS: - Divbrsos.
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A,ROUPA ESPORTIVA ""AIS'FAMOSA DI,) MUNDO

NO SEU RE'/F.��DEDOR EXCLUSIVO
,

CA,�" \ 'JO'DV

Ficam convocados todos os emp:-eg?drs ven:;1edores
,
e via,i2ntes d.o Comércio no Est<ldo de Santa Catarina. pa
�a comp2recerem a reuniãq que se rea!iza"á no pr6ximo
àJa 14 deste mês, na s�de d'" Ass"'(!ia0.á'1 Cat"'rinense ele

·:i8i!:)1�·es, sita a' rua Feli're Schmidt n,o 14 1.0 andar, as

'0 hsras 1")8"'0 'l'se!?,Einte orne"'1 d'1 .dia:

Lo) Eleição da nova diretoiia
2 o) Alteração do artigo 1.0 dos Est,tutas do Sind

-'l.to.

3.0) OUtros aSlSuntos de interesse d"1 classe .

InfoJ.'mamos que, não havendo número na primeIra,.
chamada, será feita uma segunda cham?da, no mesmo

dia, du?s h'-'��" r1n'�",;s 'e que se realizará com qaa�qucr
',úmero de presentes.,

crnica
DRA IÇARA
Ci�I!icfl e Prótese

,

'
,

Atende sras. e cl-ianças,

Odon�o!ógtca
MAr,tA NCCEri'l

17,�iO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"",InternadoDaI teleeomunl
L� _, " ( I T'U )
anu; C:,ul" (10" seus

127 países membros oomu- (}!!gani7iaiáCl, qiü<e .se ins-tala
nicaram, até esta rlata. - quo pá

..
a 14 de' setembro, em

enviarão delegados ,'I. con-,. M0I!ltte'U(l_{; S'1:üc;;e,::
'fer�ncia Plenipctanctáría ::a. A COl'lf:rêneiá Pienípéten

,"
,

'. ;-:

.��- --:"'-=:-.�._--=+-.!t' -�.�__,........- --;

A

k.

t-
I '�cjáriu Intern'acional

A QUiIl\PV
ÇA_O Hr'r:::

'. MO.S80JI

]\T\

Iv10s.COll (r\.,....,-� -1J!, PR�SS I _

O r.res�1.o=. +.l 'f"" Cf:1nla:.-ia
de Vem '"'� o "CR3S co-

murfcou c� Ela:'> d'; 20

paíse.$- cem .-'l' s+rta qU-Í:ni-
ca rJes'" .rr.: " -:\ part rcip.r-'
rão da E�posiéão Inte rnà

ciorial P SEI" �r,""'-lgul'acl.a em

setembro err -,"),::co", in

clusive IY"l.g�!"-I.Lt:: roa, :B',�ançr'1,
Itália,
lãr.dia
Umr. 0:3

da Ev �
,

,� '3 t8, '('fas

(' , cc ,tForar
com os

.so'!i !: t·; cc'" s

ra 8.m_�· q

?r'2" 'ro.s l'a
<::'�'1n:!�s e'J-

cus§o rOa
m"rc'o '_r'; ,;.,

I i, c',t a ('y
uma GC.1L'�
se POC1Cl :',0 �

, ,.." .

r

_c.O, J '::')-.
"

O ten"l. 50-
•• J

-';l.'1��Plnen te
n"�r�O' 'ji?;Fnd0
�L'r'r ns má-

qui' as, ��-.' "--,, 'l",-QS e ar

ti[1'-o� c' a i' n'- ,:a qain:icas

que, SE e�'h;,,- ü.

Df.. vJ:Pfj
Moscc" ( �

com ca�"s

trangetr2.S n'""' roO" a �r·"">1"riH, r'e

helicó'Jt' "[<t C-" Si7 ex'bi

ra.m. 1'1{' r-:_,... .. ;:: � c'" � I!� í"� aG�·o e

cosmo"'f' "ri,... 'n °Cl,is. 0s

n1a!br;93 b"ll A·....,-L�·:.,os sovi ....

étlcos n('''�':1 j '''�S''YJrtil,:' a

gral1de� "",,""-- 'as ebn:pa-

DE
mentes de' sonda, tratores
com combust.vel, '8t�:. D1S
posit.vos esprcíaís

'

permi
tem em IA a. 2,0 'J,.�ünutO$
prruder debaixo da fusal.a
gem cargas. de 15 tonela
das. Os helícó ateres. t1:e pas
sageíros : são capa:ü�!;

,

- de

transportar 28 p2'SS0aS -a

distâncías de ,700' km, 'sem
escala;aos Helicéipte :fJ?> idS;
aílíza "os:' pelo eonhecido
corstruttor Mij,ail-MiI,: lhes
pertence 'mais de �d récor-

mantes e 'ouro, construí
ram-se centenas de emprê
SES índustría's. Os ecqnc,-,
m stas esfrar geíros consíde
ram '�antástjcos' os .rltmus .

de dessnvolvímentos íhdus
trlal diJ,' Sib.éria.

EI.EVÀ:DO O Ú�n'E HAS
G-,\Rj\Il'J""S PARA ÁS l.�X
PORTAÇÕES DO BK'l�-tL'
'Bonn (ORBE PRBS5, I' ,.

, O, Govêrno Fedé,ral decídíu
elevar! o; limite das garan-

,des mundíaís 'de 10L1\!,i"wJt;', tias para as -exportaçóes ern :

velocidade :' ,€ _manbJj,�'l de S!:'1ilS negócios -'com o, Bra-
vôo.

,
, sil,. de 'um n;1-ilhão d.e !nar-

"
.

cos (460 miÍhões de rru'Oei-
O xcUTUl-W, P-A Sf8;CI<H rOs) para 25 m)lh_ges ele

:MosCQU 1 (ORBE' : PRESS) , 'niarcos(1,15 bilhões eie crtl
_ O aca:dêm:co Mii'�:l L8.- , "zeircs):: ,Ê:.ste limite, l'efere
vréutlev: :Ch�el� dê:" $ecão '. se aos cas?s normais, pois
Sibei�iaria:: :cta 1\ca�Ú�Íh,:t· JFl.' para' ps ,casos de exce-

;.- Ciências :da:: RÚSSl�);ndié'!(),u .; ç§.o' sempre houve os Jimi-.
a neceS,sidade' de - ampli:u 'tes mais altos. Com êste
a rê-oe de institutos técn:- nêvo 'regulamento os limi
cos nesta grande r'!gião.- O tes para as gati:i,ntü�s de

impetuoso dEsenvol :'lmento crédito para o Brasil f,,
da economia na Sib.§r"t, já, ram ampliàdas cO-::J<,lpfn>,
nos últimos a"os ap:,'s 'r:tp,- velmente em relaçã.o· a.
rá grande demanda, de eiõ- qualquer ol:1tro pais, com c

pecialistas com ·estud,.s, qual se acertou um re-es

superiores. O aca'iêmko calonamento.
T_;avréntiev assinalo'l ali,
aumeúta com pa-rt.ieu1rcr, M,\TAMORFOSE DE K'\F

rapidez, a necessidade ,�e' i\.A TRANSPOSTA PARe\.'1)

geólogos, químicos ,Fl enge- CIN'EMA
nheiros de e'aboraçê.o 6e

,da população, e, o cR!!-i;;' in"

portante, passou a ter
-

oon

ta bancária 'onde hoje' se

registram centpnas de ,mi- -

lh&res de crU3ei-ros.
A moralização da cla�se!

'através' do exame mmtel0sQ

que
__

ora tie f�z �as : condi�' Roberto Grillo Cuneo - Presidente da Junta Go-'

ções morais' e ',e.gaIj) dM vérnativa !,#",�j
candidatos à_ inscrição, a

correta manipulação dos ti'

seus haveres, por 'uma 'te-

souraria <:tgora tem orga-
nizada, a cri!lçã0 de r,eJe,?<a-,
cias has cidade_s princip;is
do Estado, a ref:_rJ?a dos_

Estatutos, alé}1l -de outres

Sem' que a nossa mani- serviços relevantes, presta
'festação importe em dei'a- . dos à c'l,tegoria '3elo, Presi:

prêç�' ou testrição a qua,l- dente ADÃO. '\A:IR.\NDA,
.

quer ilustre confrade da são, no entender' dos signa

chapa oposito,ra, fomamos tários, aspéctos p':,sitiv0S da,

a liberdade de, no exercí- atual administraião e que
J VENDA DE IMóVEIS INCORPORAÇÃO _ AVA:LIACóES _ CONDOMll'HOS �

cio de· um direito democrá- justificam plenarr'el;1te' o
.

a-
_ LOTEAMENTOS ADMINISTRAÇãO . ,

tico, rec;;omendar � classe' pêlo que ora fazem aos co- ,
APARTAMENTOS EM CAMBOIÜÚ •

J'o,rnall'stl'ca de Santa Cata- legas de Santa C'1tarm!il. no ,�
,

. .

_

L
'

d Plantas e •f Supel" facllitado Prontos para morar neste próximo verão - apenas poucos para ven er

,riÍla. o sufrágio' do nome do sentido' de reconduzir o ,de-
411

'.

demais info�ções em nosso \escritório. '

prezaào 'e ilustre colega - dicado e brilhante confrade'". •
ADAO MIRANDA para a cQmo primeirO ,

mandatário· , R E S I D E N C IAS, _Presidência de nossa �n- de· nosso órgão, de classe,. Casa t R' AI B ·t
-

to _ Na Rua Ol�gário tia Silva Ramos N.o 434: - Vila

•d
. .

1 do o a fim de que possa êle dar no. cen ro -; ua . ves de ri o, n,o 73 CaS'lrao
tida e, pOIS, ree egen -

, Sep.h,orial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependências, São João - Capoeiras
d

'

d
'

ad andamento ao seu progra-.·, '

t erciál ou re ...pa�a o segun o peno o .

Cása no Agronômica:. Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua Conselheiro Mafra' 132 - pon o com
-

,. .

t t·
.

profissl'O ma de engrandec;mento, do ..
"

'd '

de 3 salas 3mmlS ra IVO, os' ,- " _ Cas'l de Alvenaria de 5 x 13 mts, terreno medindO 11 sidencial - muito valoriza o - casa
'

-.ii'

d' 1 d 'd'o 'Sindicato e de ,valorização e'na,is o .loma ·e ,o ra, 1 -

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

jOl'l'lalismO barrigaverde es- do jOrnaliSmod emt
nossa

condições a combinar. 'Rua Alinirante Cameirô _ Bairro Pedra· Grande __,. _,
t

- ... ..,. "'ndo o es terra, através
' e ou ras me- ii

'

" \(' d 2 navl'ment06 •ara0 L'romenage"" -

, Rua Engenheiro Max de Souza 740 _ Coqueiros _ Pe- Casa de construcão esmera a com �
,

f"' d d' -o e a in didas de ordem 1'10ral, m.a-
'

.

S 1 d JwtarQrço ,a e lcaça' -

• 'quena casa de Alvenaria construida er� terreno t;riangu- Térreo: Varanda - amplo Livmg - a a e � ,-

_t 1,"' que"le bravo terial' e cultural, que ve- , .

inh �
.

ento' 3 quare 1genCIa que a
lar com 2G metros de frente par'a a rua prL"1cipal Bar com adega - e cozo _a

.

r'o pavlm ','
-

e legítimo 'profissional te:n nllam a colocar os jornalis- , 'I
b h' 1 to Terraco e ainda tISPreço especial de Cr$ 2,25.0.000, tos grandes - an eIro ,comp e -

'" ,pôsto a serviço da entida- tas catarinenses, no lugar,. .

'fora de casa construção éQm tanque SanItário e
l1li

de, nêsses dez' anos de sua que lhes e devido no pano-
R" t"· C 1

.
'

d ql,1-art" de empregada, _ Area construida de 150 m2. ,
.. ua An -omo ar os FerreIra 40 - Logo epois do Pa- J

existência como órgão re� rama barriga-verde e nos l'J '

Cas� ,de maten'a,l nova _ A Rua' Joaquim Costa 23 - l1li
� , ,lácio da Agronõmic<:t - Bairro com casa de comercio .. ,

presentativ'Cl da classe em seus autênticos profisSio-:,:, de todos os gêneros _ 3 casas novas de madeira _ Te- AgroriômiCa _ Com 72 m2 -"e hlibité-se de 2 meses, l1li
E t d nais de imprensa reconhe-!'l.J 'd'

- b'"nosso s a o.
mos preço para àS 3 ou para cada em separano a partir Preço de ocasião:. 10.000.000, ou em con lçoes a com 1-

_-Tendo sião um de seu�, ça Santa Cat<:trina elernen- I11III ,

. i - d
III de 1.500.000. nar.,

fundadore�, depois de anos '
..

tos dedicados a gran eza

, Rua do IANO :Barreiros _ Município tle São José' •de 'luta árdua e contínua,; ,de sua terra e ,aI) progres-
lIId Box _ No .Superl'iIercado (Rorlovi�rià.) um l;Jox de Casa ele madeira _ bem conservada - de ap@llas 2'

l1li
parli a concretização dessa so e prosperidade da co- pi 3x4 tnts, ánoS ,_ Terreno todo 'eerc<:tdo - por apenas Cr$ JIII
aspiração dos jornali.st9s munidade onde atl,1am com I11III - b' II1II

cats,rinenses;
-

tem
- ADÃO ,os olhos voltados para J1;. >-

Rua Santos Sarajva 56.- Estreito _ Local muito va, �!�0"��N�un�Om4�0����o�e a8=�:Sn� Forrada - to- •MIRANDA assumido no imagem da nátria. lorizável _ Casa de alvenaria _-' �onstrução -esmera- da pintada, com água e luz, com 4 quartos - 2 salas -,
..Sbdicato os .mais diversOs Florianópolis, agôsto de, 'da _ com 2 salas -,- 3 quartos _ casinha _ ba:nl16iro copa _ cos�nh'l _ banheiro - Terreno todo murado - .'

encargos, difídeis e espi- 1965 • .- completo _ quarto de empregada _ ,gar<:tge ao lado Além de' água encanada tem uma excelente água d,e po- ,.
h 'am'ais haver Eurídes Àntunf's S?vero jJ ,

P C <' .,n osos, sem .], ",
'

- Pagamento:' parte a vista. co, _ Porão c;:imentado e com tanque. reGo ,r,C) ,.',
iii

perr1.ido 'a esperanca de '''er da ponula�ão. e,' � ,mais im-"
C'

,

ii
H

,�sa recem construi.da .- ainc� em fas� de acabamen 3.500.090.
proj!.redir a SUIl a�soci�ção, _ Angelo Ribeih() '_ er- III •
a,pes'à-r das dificuld!1des a ue mes Car'neiro Soares JII

T E R R E N O:S IJII
em todos os te111nns se têm Alcides Abreu C!-l.rlos ,-' Lotes na Ressacada _ Loteamento Santos Dumont

<

ções. .
. •

antennstas af'ls di.-reto"es. Bonetti - Lauro SonchJi -. Lote-s n.os 75 e 76 quadra 4 - 1\re<1 de cada 360 m2 _ Avenida Santa Catarina - Loté n.O 127 - Estreito ..
Nos dois' últimos anos _ Aoy Cabral Teivp. � Wi11y .

P
,.

t C �
-'

t 3r. tros de fundos P
a' P'

4 reço, a VIS a r'l' 300.000 a prazo a combinar .Cr$ .... Lote de 10 metros de fren e com,;> me" ' .

IIos primeiros ãe sua Presi- Kersten _ Aribàl o ovoas, ii 450,000, 'Rua Casimiro' de Abreu _ Estreito _ esquina de To- ".
dência. - comecou entre- - Jali Meirinho - Doralé- _ Lotes no Bairro José Mendes _ Rua São Judas' TadÉ::1U

.

bhs Barreto ...:_ lote bem plano, fácil de construir. lIlII
t t S· d' to a per'us cio So<:tres - Japv.Fernan-' ,'.", d 3"'0 2

JIIIan o o lU lOa·' -

des _ EdCTar Bon';"assI's da.il - Lotes n.os 40 - 42. -:- e 44 -medindo 10x2"{ cada Bairro Santo Antônio - Baril"eir_os - lote e v m.
iiitrar novos caminhos. resu)_- . . " ., iii

1 '"
�

� ����,tado de sua 'ldministração Silva _:_ DonRto R"I,mos. M d G ld 'T' d 20 18 t P rf p" f A t
.

t d B ros Lotes de 207· m2 II1II
- ,orl'O ° era. o - _erreno e x m s. - teGo ""na :::-0 essora nome a e �r -

. "lúci.dA: firme e seO:llr<t. in· Romeu José Vieirr
-

- 'W�l- f de ocasião e a combinar: -,.. Ba.irro Nossa Senhora de Fátím'ót. ..
te-re�c:"da na snll11�í'ío dC1s dir Gris"'.rd.· ,...,. Rozqn�Q , ,

.

t d 20 1050 ,'

• Lotes e'1tre Coqueircs e Estreito -rperto dll Sub-Es- Rua São Cristóvão _ Co{\'ueiro!'; - erreno e x,
'prohlemas da c�tel!oria.. de Vasconcelos Lima ,..... Antô- P tação Elétrica _ Vários -lotes a partir de Cr$ 500.000 metros _ bem 'jW1tO á rádio da VARIG - Preço de ,
tal maneira eficiente que,. nio· do Amaral e Silva -, _ Com financiamento em até 40 meses. ocasião. ..
embora a revisãCl saneadora Pedro Nogueira de Castro .

d t·
"

impusesse � 'reducão ,do seu _, Adolf0 Ziguelli -'- Daki.r' No �entro - Rua Alte,. Lamego 252 - Vastíssimo :0· 'ferrenos - Ein Barreiros - 2 lotes e errenos, fi
-te cÇ>m 43-mts. de fl'lente e área de 1.140 m2 � .Equi, mC''-Undo cada lOx34 mts. - éercRdos c.om sarrafos - ,

quadro nelo' cancel"'mento Polidoro - Iran MarQUeS' l .

C <' 1 ""'O 000 !!ii.

valente a 3 lotes.' Area total 6ilO m2 - pnr apena.s ,1"D ,",'/ ,. "do revistro de centenas de Nunes - Celso 1:va:n :da 4
-

. '-
.. ,

.,JI Rua Antonieta de· Ba'1Ttls -' 2 ,ótimos ''J'errel1os cr,m B"l,irrfl B'}ffi A1Jl'ig-o � '2 otimos lote,c; bem .�nnl'o "3, prm<tf81co'3 nr'1f;ssirwi"ds - me- 'Cost,<t --- Luis' OS1"ilr1o'
d d

'

.di magnífic.'l vista panorârriica - Lotes n.s 5;�, e, 2S � com ,-- NR EU8 'J'e0filo de Almei.da - Ven, e-sé' os 01",. r!\]
dida inédita no Br8sil -, Martinelli - Sylvia Amélia IJI 12 de frente !3 25 de -fundos cada. A vista ou em condi, somente um: Preço a combinar. �
rea.dquiriu o Sindicàto o Carneiro da Cunha ,,-'- Gil- ...

crédito e o conceito ,no seiO berto FlDntoura-:Rey.

petróleo, Nos ,últimos anos

na Sib�ria onde se· desco
briu ,inesgotáveis re"erVfi.3

de minérios lÍt�is, clesde
carvão e petr6leo, a!;e dia-

r ...._� ..... ".LU2-':::s que fazeni este ]Ol"U8.1, ti

dL:2 u" _

"
..-ue Zs\'esce de júbilo ,e grande sa-

ti:::�--5�' __ '

.

pCtquc, c,niversárla no dia que
Ltj2',;: w� {) n·�3SO es:�mado colega de tra-
l:..é, O ._� �"- �ü .5,110 Çaro dá Si-,-va, pessoa

_L__ �:a ':m os nossos meios

'��:_�2, dotudo de 11m coração hc
'� :'2 voJEtdo pará as boas .cau-

82.2, ;:;c:;:�? _V ':'_"ç:, rL hoje, muito ct:mprimen-'
(ELG P .... L � __: ";LS�O circulo de: amizades e nós:
que o 'CC:"4 :: _:G rol dos bons amigos, abraça
mé.:-_o ,_��_,_ 'v...:nfeate, com votos de muitas fE
lli c' ,� ,;j ad,Ç>s- .. '-J. , � •

" :� E SE TERRENO.
Er:_ Cj:d�:ba, localizado a rua Visconde

"" (<:ir la.do do Prado), acéita-sf.
Ac�o:I' _ v':, e::':1 conta, Tratar nésb Redaçãc

.:_:::_0 bíl pelo fone 30-22.
,,__

com sr.
-- -. -

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

�,

\no DE ALERTA
IS,Z';, Vil'", ;-:sa f'gura, e
te"ho c'ç�.'· _, [�t3 e)a nã,ü

ses au� é'{'!r� ��.r>("'; .;;:J CuG.l c.')

seus

-

rá'-' s 1i ',Ans, tor.::én
do pelas :r'cr 7S CD:€" Infe

lizme:lJte, !'r- 1 tQ"US pEn-
\
saln ��ssjr: no'"') s�g'J,nd·) 0U

vi, D"'lcs' ru"ó., 0xis1'8Yll sle

me-.-.tns lir'Q,(c3 '1 r;l'll):s ;-1,a
c&J?2tal . Q:-o '1:<:l)�8-:' ·"�l�l rle�

tru:r � E('·'B. ,.., .�. '"' +.r�'b�;tlhd
1.10'" c.�'o e �-, '.�-.' "'�Q da ."

FASe! �a1.-. -- ...... tc--ço ·-''='rf''�'1;f�D1Cll
te o�'e 2P:' .+C'>r"'-:-.q ·�s ·�s1JOrt{;3

rem e colaborar�m co,m a

nossa entidade, para qt:e
nós, ,catarinensos, pO,lS<1lJl0S
nos orgulhar ele�es, e d�zer
depo.;s que cumpriram o

seu dever.· Frecisaluc's ,an

tes de tU,do olhar m!:)_is ill

to,< sem paixão: sem mal

querença, e procun,;_< aju
dar aos nossos remadores,
inceptivando-os I e encora

jando-os para a difHI :rllS
são que irão cumpri!": Fe

llizmente,' a m8.�r parte
dos dEsportistas cat'lrinen
ses tem a sua formaçã1 es

clarecida e não se deixa-
não -;2-'-'('" � v ?�i'i)S os rá levar por elemen1,()') q-:.:.e
Seus i'.'t;of"E �

-

��"l)(,Ui'arn só' procuram' entraV'lr e

por todos c� n� 13 clps- destruir os trabalhos daque
truÍl' ·e a r�,,,l- �

': 'o trabalbo les que,. isentos de pajxõcs
ele "0"8 �N'-�" 'n"?s, aue oculta,s, só visam o maior
'au"".Q"-� '"1; h� -".' ''''01, ""r,- e s'OP.1pre cre.sc�nf._e p.l'6stí-
bl''''-8�

.

o

80 Es'-u'-'o
.

1) Dr. Ar;

l'a eO<ltra e'

" .()l�vei

d� spori;is-.
tGlS Que I r, � �1 semllra
criar embcrar(;s :1ar1 que
não te:nD".'1'o<\ "'·l�"s:;a na

nossa m;s."r,C', Iª,"� 0:;"8.C) er
/

rat:"�.C!� P-;-0"
� .. -"'.1

." ..

.y,�,:., a-
gOl"'\rL ,;:-

_ ..

'"' --; ��-l��",:f··'�()trs
catarhE':'"ô'S �:�',�0 "o fi!'-

pre'ltigia-

�cs vio de que goss Sant-l .ca
tarit'a no Esporte rE'mistic'l
do Brasl. O D�partame�lW

esportivo do "Estaria' set\lr
de rer;no, prestigiando sem

pre as boas iniciativas, rS

tá 'à, disposi�ão da FASC jpa
.

1'a as s",as divul!!(at)f'f'i, pro
C1U'8ndo eolo�ar sempr) o

público esportivo ie S(l_y:.�
ta Catarina ao pilr r)a DOS

sa Seleção de Remo.

AOS ...JOl1,N�LISTAS
éATARINENSES .

Nó próximo sábado, 14

de ,agôste corrente, no pe
ríodo das 8 às 20 horlls fe

rir·se-á o pleito que ,. apon-

,uu;!i os futuros. d}r;p'ent�s
do Sind�cato dos JornaUS-:
tas Profissioriais. de Santa

Cat.arina.
Duas são. as chapas, r&

gistmdas de Ilcôrdo com as'

instruqões contidas na P�r

taria. Mini§terial que rege o

assuntO.

'Praga (ORBE PREBS)
. Em co-produção germano
tchecoslovaca -sr rão rodads
as películas ;"I'alst-aif" e

"Me�amori.QSe" .

QQ.na' ];),ase:
ria o.bra, Hon�.J.�a. .

de'

Franz -Kafka. '_p, lém di@.s'�$
,

filmes o 'einem.a 'Í)h�o.OSl(,J,':"
vaca _ ve� reall�hd') e:'><-,;'
produções bu:sc�nd6 1.1.3..0
apenas: o tema' co.r:aUt!),; :F� w�i)n,te edital, faco saber que no dia 25 de'

__...,. ........... • ...__

mas, também, bons artÍlStta,s.; se:t�'brQ d€ 1965, será realizada -nêste_sil!l�icato a eleição
técnica e elXt-eriores. _t\SSitll, :p�ra II; eomoosíeão da Diretoria, Conselho .Físcal ,é Dele

.por 'exemplo, n9: " pe���ula
.

g�óOs:_r�pJ?esen.tantés ao Conselho de Federação 'a que es:
"31 graus' à l!1o'Ubr:").". eu- ,tá fi;liàdo êste Sindicato, bem como a de seus \'el;;peoÚvos
j o tema ié puramente tche- S1ll-plelll;tes, Hoando aberto o prazo de 15 (ouínze) dias pa-,
co, Nêle trabalhare exce- T·a o re�i.<S1;ro' de �hg;oas na' secre,taria, que' correrá, a 'par-
lentes artistas ',nglêsE:s. No ti+- dà ,clafa 'ti'l'-:puhUcacão dê�te edital lfo Orgão oficial 'do
filme "Mulher. 'Terrive::'''· :Est,ljtdo, too(;) de' aeõrdo com o .artigo 1-1 e SE3U§ 1.0 da

cooperaram -artistas da �e,�
. 'Por�a:ria M:inisteriál �úme:ro 40, Çie 21 de Janeiro de 1965.

pública Federal DemocI:i--:"
tica da Alemanha' com o

conjunto ,de Dati.n�uI ,n:s
"

Artísticos . da, �hecQJlov'),- _

quia .. No corrente' .ano a

cinematográfica �checl. p�
ticipará . dos fEstivais

-

ae

Cannels Lo'êarn'l; M'J, �ou:,

veneza,San 'Seba ;;hàJl, .Mon
tE'vidéu e o·utroE, q,l':)n . de.

estar .organiza'ldo várias.

apresentações· de mme,� �',O

Exterior como parte das.

comemorações do· Vigé$si
mo aniversário da liberta

ção dêste país co. j'ug.) ni-
.

zÍlsta.

• ;1

:ciária é a autortr'ado supre
�a .da .ITU. A -próxíma, con- .

ferênc,t8 será apenas à 410-:'

na de tôdas a' hLstórj.:,l,' ,cla

ITU. Terá 9 dias de dura
ção e cem ela celebrar-se
à o centenário da organiza
ção..
cêrca de 500

. delegados
deverão. assísttr à éonfé-

rência, que terá por objet.i
vo prmcipal a revisá') da

Convenção da ITY,.:l, fim
de se. fazer rrenta ;\S crcs

centes ,exigências· de tele
comunicações em tôdas as

Sindicato Idos Empregados em Em-

'.
' EDITaL DE CONVOCAÇÃO

As i:;h?<pas d,ev.erão ser registraçi;.ts' em. se1?arado. sen

do, urna para candidatos à diretoriá e Conselho' Fiscal,
Co,In'- oS seus resneetivos sun1fmt.es, :e.' outra n'ua os dele-,

gl:l;d.os-represootantes ao Copselho ct.l3. . Federação· 19. -se:\Us .

s;u�es, ,Os requerimentos para o regIstro de' chapas de
verão ser "apresentados na secretaria, em 3 (três) vias
assinsdos por todos os candid8'tos pess�alrilente, não

séndo, permitida,.. para tal registro a outorga ou procu-ra

ção, devendo ser apresentados todos os requesltos conti
dos nos § 1.0 do art. 11 da citada Portaria. O reClflerimen
to acompanhado de todos os dados. e documentos exigi
dos para ri registro, ser:i dirigjdo aO presidente do Si-,

diCato, podendo êsse requerimento ser assinado por· qual,
quer dos candidatos coml'lonentes da chapa. A secreta-+'

dll entidade, no expediente normal, fornecerá' mai"--'
detalhes aos Í!lteressados, achando-se afixàdQ na séde
do Sindicato a relação do que é obrigatório p'ar'l o cita- I
do reei.stro. Caso. não seia obtidÇJ "quorum'" 'em primei
ra convo(!a�ão. as elp,;rofies. em lOecrllnrla r�onvoca�ão se·

rão' realizaclas no dia 27 de setembro de 196$ e, não c�
/ seguindo coefiCiente, em

-

terceira e úlUma cQnvoc'ótção
em ,29 de setpmbro de· 1965, pará o que ficam eonvocadr.'

desde.:.já, t'odos 6s asspci::ldns da p,nt;;'h'de. As eleic;ões se,

rão realizadas das' 8 '(oito) às 20 (vinte), horas de cadr
dia. '

'-':w.,.� rifrtfi<�x
Flori<:tnópolis, 12 d� agôsto de 1965.

partes do mundo. as Nações Unidas. data
15 de novembro, ele 1)47.

. A ITU, ornais. antigo dos f\ organização
organísmos especíattzadcs manter e ampliar :1; CI):';'pC'
relacíenaêos com 'at! Nn,-- 'ração internacional no je
ções Unidas. foi fundada a senvolvimento e ·mp!hora..:
17 de maio: de 1865. '

.

SU,tS, menta dos
J
serviços ele co-

ligações especíallzadas com munícacões

Convite Missa de 1 Ano
. A família de MARIA DAS DORES DOS SANTOS
convida aos parentes .e amigos, pára asststírem-a missa
de 1. ano de falecimento daquela ente querida,
brar-se no dia 12 (quínta-feíra) , às 19 horas, na
N. S. do Parto. .•

Antecipa agradecimentos.
128

Emprê�a, Edi�ora�· "0 ESTADO" Ltda.
,'.

Conselheiro Mafra 160_- -'0Tel. 3022 ___l. r:aÚfa
1.39, -;- Endereço. ';I.'elegráfico "EST.4DQ"

.
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NAHAS

De luto o remo eeterlnense:

Faleceu "o �ôm�eão João l. Yôscoucel�s'
'L

'

Por: Abê nhava o cargo de J'cÜ'� de profundamente o ;nt'w)sto

,\, Direito da comarca c:e Bra

FalecE.u, segunda- f'eíra
última, o Dr. João Artur

Vasconcelos," Que desempe-

,

co do Nor!;e. Nós que mili

tamos no remo, não porte
.

ríanlõs' '(iéIKar
>

de �fãl12e.nta·!:
.-------------------------------

B.ASQUETEBOL ·NA Pt\RADA
ria. E então.. posso delXa1:

Por 'Decio BOttr,!nz,:·i gravado aqui: "era uma'

vez uma CME que pouco
.. 0 velho chavão das his-

.

fEZ por nosso esporte".
tórias de fada '(era lima Mas esta foi a antiga, CM:!:;.

vez", pore ser aplica:lo- à Da atuaJ, espero ;Jo::le: di

nossa Comissão Mumcip'r,l zer que "um dia, g::n ':<3 �.:o

de Espo'rtles: 80men18 (1I.1e· va, com sangue nOV::l e mui

agora parece que realrr:eJl- ta vontade de ve!" Fl,Jr:al1ó

te as coisas serão difer2n- polis mostrar a juventude
• teso A deMrganizacã.o que que possui, colocou n08S9,

por motIvos. vários in�peroü
.

cidade no pedestal \T'.ai.s :=:,1

í"í

em anos anteriores naqüa
1e órgã,o, não

.

tem lugar
com os atuais dirigentes. E'
uma· nova CME que qu�r
surgir. Eu já combati ·da-·

qui algumas a,tltMf's ce

seus dirigentes, ':�Jjifàs -, Í!z,
somentf' . com a fin:,llda�ie

d)e procurar apont,n' &1-

guns senões que tinhhnl �u

gar em determinadas medi

das.

Foi uma crítica c.)l1stru

tiva, como tôdas as dell1:1.is

que inseri
sob o meu nome.

Agora, como o S·3nh8f

Pre:l{,jto Munizipa1 nêio

pode cJai' uma· rúi:'pOS1 ao

concreta sôbre noss� parti
cipa"ão nos próximos JAEC

. O Presidente da Clv'I'!: résnl

ve�por bem, acerta, �om

os (!iversos diretor,')s de de

partamentos, o in'.do dOii t

reinos 'paTa·a formaçüo rie

nossa equipe. Assün É-, qUe
ein bola ao ces'o, '�i esti",

isendo preparada
dos convocados. que trein.cJ.

rão sob as ordens de Carlos

Brognolli. Gomo êste c o (."

porte a que estou dil'eta

tamente ligado, os 5en11c:re.;;

que me lêem, terão a opor

tunidade de acompanhar o

desenrolár dos trabalbcs

daquele técqico, e os pl'O

gressos de noSSOS rapaz('s

nq campo da técnL-:a.
E' como que .assim se�

ja, princapalmente para os

dirigentes, que' pode!'ã,o ver

coroados de êxito' seus es�

forcas. Não é sem razão,
que os interioranos lamen

tam não pos::;uir o rm),teri:ll

hUlTIllno que aqui �em03. A

firmo com tôda a convic
ção, que se fl.oresce:� _o tra

• balho dos que estão ii frên

te da CME,' Florianópolis
é.13fiirá dos VI JASC, com o

�ão m�,Xil'll.O dI), vlt(;�
,� /'

,_- -.._. .. ,

,s�;���.Jí�:;;h�_�.::���:;.�(tk�-, >";, ;;,' ;,_�-- cc,

to do esporte em \1"::lS,s::> !'."�

tado". Para isto, ,ofe1'3('O
aos· seu� 'dirigentes a mi

rniha parcela modest3. de

trabalhO�,�.

- x x x-

Notí�ias trazida peio tec

nico ctt>, seleção de Blunv··

nau, :31'. Rubens d') Am9.

ral Lange, cientiflCa-n,)S

que p!'etendem os, blllmé

nauensss enfrentar nossa

seleçãc.. Quer o dito técni

co testar seus trabalhas

C0m os favoritos de sempre

dos JASC. Acredito que ó'
Sr. Brognolli também satis.
feito cie testar seus rap9>z�
Vê-se que há oportunidade
de /fS.zermos um intercàm

bio com as cidades vizinhas

trazendo benefícios para
nosso esporte. De Lajes,
também 'Já há conyites. es

tando niarca:'a pa�',1 r!ia 21

do corrente. uma .
..;x,;urs:.tO

(!o. Clube Eocial Paineiras

ág'clflle cidade. Os serra

ncs mais uma vez, .
estão

faz,onclo um trabalh.:> de e

quipe, para conseg'l�r um

lugar de destaque' n03 .. �

JASG, o 'que não �onsegui
rám at� hoje. Com esforç')
.um dia verão frutUica:.- as

ár,vores que. agora plan
,tam.

x x x-

_Sôbre a equipe dq F:a

mango que se ofere!!en pa

ra fazer um.a exibiçàa em.

Florianópolis, souhe se

mais tarde que se tratava

da turma juvenil do rubro

.neltl'o da Gávea. 1sb fêz

com .que o Doze' de Agosto

per:'esse o interesse de en

frentá-lo, já que seus ju

venis, infelizmente, estão

..c.oUlPt,etamente parados,

acontecimerito, tírandi uc

nosso convívio um moço

gue. tinha 11]1l_. rutiu o pro
missor. De luto esta r) nos

so remo, ,e muito pri:1cipl31
mente o C. R. Ald::l L�lZ,
aonde TUCA, com::> <,ra
mais conhecido En tt"�' fJS

seus amigos (:0 esp<J�·te, cle�

xou inúmeros am.:gos pe'!o
maneira gentil e cavalhe!;.
re'sca como tratava .;1. tOd0S

Lembro-me aInda qU2.l1do
Tur:a começou 'a r"ma:' 110

Aldo Luz, clube que mais

tarde veio a dar il1ún.'�]'as

.esporte. Fêz parte do f""11l0

so oito .gigante catarmcnse .

do Aldo Luz remando) ;10 .a

do Hamilton Cordcíro, Ed-
son "'c,stfàJI,�, F'l',mcisCo
Schemidt, Kalil UO.1,lJa::1,
Osman � Boabaid,' Gleno
Sch:rel' ·e S.acU BeI"Je':.

Foi campeão catarinefl.ce
de remo diversas \'elE:3 pe
lo clube do seu corC',(!âJ, o

C:R. Aldo Luz. DeiKJ. viu
va a exma. senhora Maria

l1).êz S. de VascollCll )3 e

quatro filhos menon,'s. O

Departamento. Esporr.ivJ do

"Estad,o", associand;) ·s�� ;:,5

e ret�lmbantes vitória:;. .4 . .,. manifesta;ôes de )UM nê

tencioso, amigo e ,1,Ctl1l!t de 10 seu desaparecimento, 6n

tudo brincalhão, sab: t cati via à familia enlutad:.

var a samizads� _ _; ..l fazia 111.115 sinceros voto., de i

rEspeitar p-elc� s::us ge3tt)S lIlEnso pezar.

de grande gentlemMHl d0Ill�'
------.----------------

Neiinho barros;sta
uma tempor�da'

o excelerüe joga(h�' N,,·· o contrato.;ceu entrfHia

�inhío renovou seu com- na Federação Catarirr;mse

promisso com o Bar"oso de de Futebol para o C0l\1)8-

Itajaí, por m�is uma. t.em": tente régistro.
parada.

,

aiS

-------�------,-------

paTa sar d�§putado entre
Ava� e Fiºve�rense -

Trcfeu

A re:çortagem foi 1)rocu

.ra-'a pelo desporti3ta. .�:�
DRE ESTEFANOS SAVAG.
fervoroso torcedor do F';-

para Avaí e Fignclrcme
disputar·ê"lll. numa proxir�H1

oportunidade. Revelo'l ain
da aquele desportish que o

.troffu já foi adquirirU nu

ma de nossas' casas comer

c:ais -cü'3tando a importâj,
cla de CrS 42·.000.

A Capital A.meaçada de não
Jonos Abertos

.

Iraos

/

·Abertos de Santa Catarim..

a se desenvolverem
.

em

Brusdüe.
Enquanto isso o teinpo

vai passando e nada se faz'

por aqui enquanto qae J(;ln
;vi1le e outros :r-r.r.' [cipios,
já estã-o com suas equipes
em pleno ,treinam'3nt0.

o .concurso do atleta 'Cesar

pagan"o pto seu t'+'e,�h1.do

liberatório.' a -importância
de cinco m lhóes de c:'.\.lzei
ros.

,,",'__�""... ,� :Hi�..idL "�;4<._ ,��.•

,

I

····,�d·

gUéirense, p8,ra que fosné
dado ·ao conhEc:r""e·,t J pú
blico de que oferecs'c',t .'J!11

troféu qu.e.. levará se:1 nome

Mais uma vez o sr.. Pre

f.eito Municipal "!l:,:C'rroga

por mais' alguns dhis a reu

nião que terá com 3. Comis,

são Municipal de' Esport�s
afim de que seja deii.biti"a
mente esclarecida a :da cu

não da delegação de Floria

nópolis aos próximos JOg'Ol;

Ferroviário 'paga 5 mH.hges por, Césa r
A I diretoria do Fe�'roviá

rio na tentativa de �r.e

lhorar a situação do clube

rubro-negro na tábll'l de

classificação do certame es

tll.dual. àcaba de,4collti:'at:u:
-��'

"

.. , ""

�:'.,;" �i�)�;

De fato, a dísparldade de

. forças que os �. ois r vais

levam sôbr : Paula Ra "0S

e Pcstal T .olegráfico É : ;a

Í/.:n:,e.

...
0 returno do oampeor.a-

. to ��ta "ual de :Futebol

Escreveu: . Abela.rdó
Abraliar.J.

Tenho observado grande
interesse par parte da enor

me torcida de r smo da nos

sa capital, e também, POl

que hão dizer, de todcs
.

os

tortos
.

os 'bons desportista s

com relação à seleção ele
remo de santa

.

Cata.rirra

que irá à Guanabara em

Dezembro próximo .para dís

putar . o Campeonato Bras!.
leiro. Digo isso porque te

nho si":'o diàriamente con

sultado por amigos .per

guntando como vai \) "tl'ei

namento dos nosso', conjnn
tos. Isso prova antes de

tudo o grande .interesse

que o nosso público espor
tivo está tomando pela nos

sa seleção para o próximo
Brasileiro. 'E justamente
sóbrs êsse assunto que !10-

je VO:.l falar, colocado n pú
blíco ao par da verdadeira

situação da riossa seleção.
Como acontece todos 0S �t

nos, a FASC costuma orga
nizar o '"Campeonat.:> Satan

Il.enire...d:a-·Reme em. nevem

bro, tsto porque o Campeu
nato Brasileiro geral.mente
se eftuv, em fevereiro) ou

março de cada dois an�s,

Este ano a CBD resolveu

realizar o C. Brasileiro dE'

Remo {.111 Dezerúbro para:
naturalmente fech;.l.1' com

chave de ouro os festejes
do Quarto Centená':,ll U!l.

Guanabara. A enti1:?�i::: ca

tarinepse Então resnl\lel,i :n

-teligentemente transfelir
o C. Càtarinense ·para. o

mês de marco dn urríxi-
->. .

�!'
mo ano, afim de que possa
mos organizar e br,sina!

uma poderosa seleç2,o , (a-'

paz de arrebatar d�JS cario

cas o título máxü:n 0)8

ca'1oagem. nacional. Todos

sabem que o trein:i:.l11l;nto
de uma sel�ç�o de ;�ml) çu

de fut.glp@:h na.o se�,faz em

um mês,' Prova isso a nos

sa sel��ão de futebol Que

já está c'isputando jogos
cdm SeléçÕ'2S de outro�: PUl
ses com. vistas ao �r\Jlidhl

de 66, isto ê, com rnais de

um ano de antecedénL:ia.
E' evidente que uma se

!t,cão não se faz eP'l 30 ou

40 dias. Por isso resolveu

o presidente da FABC ()r�a

nizar) um programa de trei
namento com tempo sufi
ciente para .

nos preparar
técnica, física e pSlcologica
mente à altura' dos 110SS0S

maiores adversários.' E isso

meus amigos, req"Cer um

trabalho de equipe, demo-

Três m:lhões P:U·
a deleoecão ,da

ta..; jo

Capital v�ajar . 'lté
.

R�'HsruA
Se'gundo consegllimcs

apurar a delegaçâo de FIo

rianópolis para viaia�- até

"B'rusque com. a f;nal1da '.e

de participar aos Jo,:,ic:.s ;
bertos, deverá solicit,L;: c(·n

ta de 3 milhões ele cruze:.

ros Prefeitura M"lluicipal\
Se por acaso a COf'rj,�.w.

Mimiclpal não const'f;L:ir
aos .3 milhões, é quase) esr

'levantar fupdos su,1jeriorQ,
to que Florianópolis ficará

à marge,m dos V J'ogos A

l;!er,tos de .Santa Ca�arina,

há. sua Zona Um terá co-

rado. estuda :'0, elaburailo·. .

.. .

bado
.

. meço ,no proximo sa '\ >J

fCuidactoamente, para, d�;-'
"prosseguindo domingo.

pois de aprovado, ser -exci.u
· tado Há necessidad0 de to. :' "A julgar pelas "pafGi'
dos os orga:1Ísmos dt! uma' ··fua;n,ces" dos quatro ccncor

selecào funcionarem ;psrfêi:' ·r�r..te�, já se sabe de ante

tamente bem, .senão 0 t:.-a,S :rn,�o quem irá à disputa da

balho' não rende o e:;p'env:,: fase
..
semi-final do 'Campeo

elo e tudo 'serti p2rdi 'o. Te'

nho acompanhado todo o.
-

náto,. prlejando C0m 0S

'trabalho que a FABC vem
.

campeões e vice-campeões

fazendo e por isso' mesmo das outras quatro zonas.

pesso dizer aos que acorri- Avaí e Figueirense já pu

panham as minhas CtÔt1'- "dem .antes mesmo de I:.1Í

cas que a seleção .catarinen cio do returno, estar com

se de remo êste ano irá ao

Brasileiro preparada para

·suas presenças, assegura

das no gigantesco certarne

que apontará os tínalístas..

Sábado, à tarde, J,;ga:'�í)
Avaí e Paula Ramos ·.e do

mingo Figu,jrense e Postal

Telegi'áfico. dois lOUCO'" trcs

em que alvicelestcs f' alyi
r gr'os se i. presentará.i co�

mo tavorítos r.a pl'opJr<1�',c)
ds 5 para l ,

embora a 5.i5-

posíçâo dos dois "lJe,pmos'
'de lutas 'com tãt:':as as suas

terças para vingar os resul

tado do. Turno em que o }\,

vaí deu de 3 x 2 e F'l'�uei
rense eL" 7 x O.

_______:..------------------
.. ._c .. __ ..

ser·o condutor de um se:e-

cio:la10 quando foi inean- Eml.ll�ra reconhE'camas -'e

sável presidente ·c1a nOS.<;1 que indivic'ualmente Fl0.

entidade (êste méritu nin- r'à''lÓ1J!J�is �onta com me

guém lhe tira) p.m cetri- lhor material hUlml.l'.o, �:!em

mento de um Rozen'\I .Li- porissQ poc"'mos desp;czar
ma, Célio Momm, Ney San' e deixar de levar .::m ct,n-.

tos e outrps .mais. slderação de que '1S :ain-.
villenslê:s es�ão com sua se

leçã.c l1justada visancro 0S

FalJs
.

·.e .. Molas do
Há certos detalhes

se desenvolvem no esporte Obviamente; sn-gnnos

que por vézes o cronista ;.n em nossa trínchetra .
de "

cumbíndo de fazer a.sua C') guerra" para na "ponta
bertura vê-se na corrtlngsn que tal decisão venha a;

cia de ser envolvido ínscon da baioneta' rutarmos para.

cientemente, talvez porque ser remodelada" pelas díre

àquele pequeno detalhe tores da entida ãe (f10 .tal

não chegou ao seu conheci vez írribuídes daqueles mss

mente para lhe' ag1.!.ça�· ��..m�s .pr-QPQsjtQ.l> que '? ncs-

3Il"b.it.rar:iJe·dades que Vl-' so, nao log-raram perceber

nham. Se acumulan·d.). àquele detalhe mínime, que
.

agora ;nos l'€"vou .1 regi::;
_ ·.x x x _ traI' tais fatos numa teil

tatin de recot:lSideração.
Falamos do futebol de Sl1

Ião que se prepara PSl"it .1'€

.presenta"r.a capital d:) 'Es

tado, em JOinvile, diant.e

'co '"elecionado da Man

chestEr. Inicialment(" as
. ponderações formuladas

por mentores da Fs(lera�,jo
Catarinense 'de 'Fut�':lol de

8ilIão, de que o treÍl19d0r

seria o sr .. Hamilton Bt'rre

ta, nos deixou um mnto

pessimista quanto. '1. forma

lidade da coisa.

Consequentemente. lião

tem eabimsnto qil� o Sl'

Hamili:on Berl"etá ";enha a

x" x x

if'; f;',
· f �� .t:�·

AcontecEi'; qu� o' argum��1

to dos mentores fe:1el."a cio

nistas afirm.avam que a tS

colha co .atual 'vice presi.
dente; para O. cargo de j,rei

nador, seria d�vido ao fi'

tor clu'Jistico fias c;(ll1VOCH-
·

ções. Confessamos qu·'! CO).1

;.�:;rdan,os �té' certo p:::nto
aSsim à primeira c13.rinad<t

Todavia, vindo à lHF.t à

quela pequeno detall�J q'Je
nos faltava, as a,rgilrnem.a
ções da entidade r111ra:n

por terra.

_'xxx-

Outro aspecto 3;n;umen

tado pelos membros fede

racionais é de que qu� PS

jogos serão d'Esdobrados
em Joinvllle, no t?al:iclO

dos 'Esportes, por ser de ta

co enquanto' que 9. únIca

quadra existente n1.

naquelas condirões
.

ilha,
o Gi

násio Charles Morltl, . po

rém d� di;ki! aCé';f;'J lJar2
as entidades amadol:Btas

Foi' olüro pormenor que

na ocasião nos 1)as,.)11 des:).

percebi:'o.

� X X X- - x

Evident�tnente, que o sr.
Hamilton Berreta foi .guin
dado a uma condi�ã:l de

'A�or:l, todavia, co:'" .,.,�;

,dos alguns d�talhcs, r�.",(

'1'('m .. , S
.

>a'"":),",,! lS COlE.'

',; mi -;ãC' J)S JOlllyi,�

trpi",g"'or e,." t5r-eiuizo
demais .ba taIhalÍOres

a:ls
. r..ada fêz p. I

.

r. l'ecer urr.a·

;1) ·rmll' o:!sta. Se

nosso salorismo 1'lG com

intenso frio .forte ..calor --e

semanas, .meses .após me

ses, estão dispostos para 1

luta em prodI do àesenvol
vimento do esporte.

os jn'''} � 'nsps . sejassem
jogar 'cr, lJ!l 'l" florianopll-
tanos que v essem aq·<li.
disputar na uadra da ci-·

mento ou lá no Gin>islo da

p"a<,.a da Bandeira, o di:ei

to às eliminatórias.
-x x x-

�IX X X-

Parodmralmente, caso

idênt.!{'Q a .&::;t,e ocprrell r.a

federação de futebol e nós
levart?.mcs a voz, em (lere
Sft ir1nF ·.·i<;!·pnt". daqu(.�..:s
que anualmente r,erde�
dias, semaT'·� 3, meses e a_o

nos, ef'.1 bl1sca de U1U id,'?:-l'r

que a Fed.rraeão }l')):' alta
recr<adio d", seu pre�lde!1-
t.� teima em não ':!on.s.i(�e
l'ftl' .

F'm1anópoUs 'ostentat�clo
a equipe 'do Clube Doze C.J

m-o campeã êo F.stad') e ten
do anga-riado no cenário es

taduàl, . Uma maior fama,
mercê de seus . resll!t9.dos,
vê-se 'agora relegado a se

gundo . plano pelos,' !'lento
-res tia entidade' "la'.tmista
somente 'devido aquele p�
queno argumento q\l0 em

seu; todo não cheg�t para
convencer,

Salo:1ismo
x x x -

Assim, queremos crer que

a diretoria da Fe(Jera)io
Catarinense de FutebOL de

Salão, deva voltar a: se

teunir e pesar os dz talhes'
era. em expcsíção, para .....

ma análise fria e sincera

CQ]::rvém lembrar que 0'5 di

reton,; federacionista" act'e

. ditam na Ciualidad� elos a

'ltletas que dispomos ]:a,ra
(rélfl'entar aos joinvil',mses,
lá no reduto aq.versá"rio,
mas. SEm chances, aparen
temente de classificação. é

bom quo se diga.

-. x x x -

jogos Aber"!:os enquant.o os

môtropolita'10s dommgo é

que começam os treinos co

lEtiv"os.

x x· x -

Desta
.

forma. os floriallo

polita·nos rão podem. nesta

circu'1stâ,ncias, se curva

rem diante de tais prorro

gativas. Ou F�lÜ'::;1.n[)p()lis
. se ap�'eserta com 'lU;), for

ça máxima, com trein.adcr

l" almcnte
.

escolhid:J '!lG cri

'tél'io �eleção, ou ')nt;ã, é

melhor que os clubes· c!.,oi

xem de apoiar tal atitude

da federação. /.

-- x x x

"i�""':'f'S no" S2U5 de",·
�.- - -:-. ;;:s::;,olbel�clJ-!:::e

un1 tr'?:J"q ",-." P·""tl!"3 R({lle·

,les d:,dica \ s cl�sJort1.3ta:;;
Se preciso. COl�vocar úuLws

atletas de reais q'..laliriade,s
e €stabeleecr a sér:8 de'

jogos em· Florianópl)l!s e

em Joínville.

- X X X-

Portado (!ue os rn' nto

res da nOfsa entir"ade <-PlTi

"'re imbUÍ "os dos melr.orf'i'
pt1'.'lpásitos alcancem t.am�
bém aquele. pequen� deta

lhe que nos desperto'l para
a -realidade, para qlle FIt':ri
apópo!is, flentro de condi

CÕleS normais dls'l)ut� �()m
os foipvnp�l"es o 11reit.o de

viajar até São Paul'), par@
mostrar a real força, t�cni·
ca de nosso salonismo.
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agr T'pa "'O pfl 'étl;T� nê (cril ()
,

,

(h,ape(õ re'edita exito o,bservaa:o em tod'os
\

. �
. \

/

FL'1alizando a prímsí
ra etapa da campanha' po
lítíca pelo ,extremo oeste,
novas €, expressivas, de

monstrações de so.íd. ri"
dade foram dadas aos can

.dídatos Ivo Silveira e F, an-

cisco Dall'Tgna, JPoden�o-se
afirmar, corr- inteira tran

quílidade, que -J-g' 34 muni:
cípíos do Velho" Chap=có
possíbílítarão uma grande
=nargem de votos 'em (avor
dos candidateis da coliga
ção P8n·PTB,PR�:'.

,

Redu�os até entãCJ po�s'�
derados "propriedade certa,
e índisoutível da UND" ·qgo· ,

, \, . -
,"

ra apresentam uma reícão
ínteíramente adversa, n')- .

tendo-se oue a" admlnívtra-
-

-

C 1 R
'..

"

.,_,.cao 8"SO .amos 1:>o.S'31 1-

litou essa transtormv-ão,
jielos: imensos ·henef.fc�?s
estendidos à gE;!hte braT'a' e,·

tr"l't>alhadÓra ,da região.
Deste:

,Os esnetácuÍos
_
cívicOS

'obseT'v<>dos em,' tôd?s, 3S

localid?àes visitadas', p-r
Ivo e DaIl'Ima; sÊÍ,o o' ates-

,'tád:J el'lque!1te de, qne (:)

'!')""J, do ,oeste, fi' 3, 'd�. ou-

",""" <::�"" �"nYl'O;;:: �

,K,�TJ/lS ,DO CH�PEC6
, ,

An'-'>s lJ; in"'UO,11T'''''?0 d<t'
(jr;:O,8 1'1ur2! de, São Cã"l 's�'
efet""à'l Dela GovéITiador,
do T'�st"dGó grandioso cO:
rn,"i'1 'T'el'lH?,r:ll,s,e ,:hq )o�alt.

�ont::m:dD com a, pra-

.., ".§'l

U)'.

7. .

"" .

',

,

, v rs i t a
/ .:

sença do -sr, Oelso Ran:,o(, .

dos candidatos, da Alian�a .

.

Social Trabalhista e Popu
lar. de dirigentes dr s

,

I,

pecõ, a comitiva �interr:1m-
,

peu a' via�em llÓ distrito

de Guat�mbú, a fim de

que o Governador Ce'so

::-,-:"'q incU"';:lrS3Se orcat
.-" ente a 'rêde de enetgía'
elétrica da localidade.

,Ná 'tarde, 'de domíngo,"
frente, a compacta, m=ssa

popular' que se comnrímía I

na. praça
- rronteíra" à Ma

triz,. realízou-se grand'os'1
. comícío.. com mais de'4.000

. nesso?s aplaudindo a ' vi

brqndo ,com os' oradores o

referido cor=ícío; aue ,du
rou aproxímadamente 3 ho

ras, roí. consíderado . cpmo
a maíor concen+r=oão poli
tir-a -Iarnaís reafizada em,

Chapecõ.,

Prrssegue a Campanha no' Interior 'do Estado
O' deputado Ivo SllveuJ. nícípíos de Xa.nxetê, Xa- ras�o úva, rtà, sao l"ran�

após regre.isar
:

da capital xím, F�,chinal dos Guedes' cisco; AdoJio Konck,r, ltn
da República: onde av.s-. e Vargt âo, onde muntívc- genho 'venio Alegre, per
teu-se com o Presidente ram vários "contactos com úo""andü no muníelplo de,
Castêl0 Branco, seguiu pa- próceres pclítíeos das loca- Concórclia. .

.ra a 'região oeste J.j itSL,i- Iíua es . e parucípaeam ctt A p1a.rtir de amanhã os

do, acornparhado do can- eomíc.os que lá· se realiza- ,.:Irs. rvo Silveira e Frall.l
dídato à více-Oovernanea, ramo cisco Da.ll'.igna, perccrrerào
deputa.» Francis;co Dall: Hoje a caravana vísttará "tôda a região do V�'.lJ do

Igna, onde se integrarão à. Xavantma, Seára, caraiba, Rio do Pêixe .

comitiva de parlamentares
-que lá se encontram

.

em

campanha 'política, CC!!::!

vistas ao pleito de 3 de ou

tubro .:
.

Os candidatos da coliga
ção PSD PTB-PRP ao go

.

vêrz o do Estado vísitaram
.
no ,dia de ontem os IllU-

__ .. _w._ ....._ .. _-_. -_.,.� '-,-

Ui�f Promove
('[mpt:nha pera
l, ir'" I�-fl:l 'le.

',. i j tJtf'I.H ti J!

não l'egul"w'ent1. mas. si·'.1,

L
'

d" 'O I"
, ce!,r�h as' entid,des e5"11-

,i� ','a� �',' '� 11 ,,:,��'
-

',,1,'.� e,:
"

dput', Di�se 'lue a U'-E

II UV t I ti r.I lIéf UI W _ , pnss'veln"ente atê a....,anh.ã,.

,('''',' aI') l,"PIl"",I'j'h'a' .' _d,.ce' Ivo' "em'p,o_, I"g 1 E�E�:���i�;�:�::U{��:::'
• �. ,ma ilegal' e exer'�el:> uma

sé�ie de' pressGies s'ôbié os
· s�� impns""o. a�1te3 :"s Vke gov:e:ql,d",r

_ E�tai:l'J<. Éxtrem,o-:oe�te cPa,,r'l. glJr:a estunmtes. como' a oh':i·
notlClas procede:qte3 da E.nvio congraturaç0es. m:te- ,.'povo catann.ense. Sauda,. gar.ãn de votar nas, eleições
r:gião Oeste de stJ, repo!'- vendo ,estrondosa ;vitSríl:l, 'ções, 'Elgídio LlÍnál'di. 'estud\i�tís. •

.

�,

tando (1 entusiasm.) PÓP1J�: �,...,- ';_ ,-'_'---,---'' _"--- ",-�,-

'

---'::',':':':_,---'---'-,- -"-'-,- --,- - -'''"""

lar com que' a Jo.pulaGCtI) "

.:'aqueh área se' nl>l.nif€S�;1 .

em tôrr:o das candida:m'é)'g
.

Ivo S.ilveira e :F:t.fLlH;:SC0
Dall':::g�a.

1'1 )ar das mª,niféist��õ�
de correligion�rios,. nrócerss
'de cut:as correntes' parti·
dár:.as emprestam ,solid'l-

.. r:edade à campa!1l:J. c"a
Alia-;- ça Social Trao8.1hlSi.a '

e Pbpul!ír•.
Dali, onde se enCl)lÜra o

dEputado Elgidio L,mardl
endereçou mensagP'l11 teil:'

gráfica ao comitê· de
.

Flo

rianópolis ['O cal1-0idato [,\,0

,silveira. Te,� o se�ulnte
téõr:. "Entusiasmado grar,
de rEceptiyidade' nOilSO;;;

·

candidatos' GoverQfú'o.' e

Prossesuiu" a "; r.!)'·ã�'ana
para C!lx!l':cih'l d" 'C:hl. W1'1-

nicípío em oue o Governa
dor C�l�n Pa;r,...os tfive a

onnT'hmid?r1p
.

de '..in.�'lg·-r�r Falarám na ocasião os:

o Grupo Esçolar-: Cíl,n"'i:1Q 'deputados Lenoír Var-:as,

R�;mos, abrâ;, (me mnito J'a- Ferr�iril, pi'jnio de Nez, Oe;
·nefici;:lr.á, 'af1up19' �id,::c;ie. e nir Destri, Elgidio., Luna ....di,
q'fle yeio' suh:;;tjtui,r 11m, J.ota: GOnçalves,'.o Sr. Se�a

prédio. velho, ,de rnpd�'ra,
.

fim Bértaso, o canc,Íirlato á

'que ófereci"" motivos tie ·Preféitura'·� sádi di .M"'rco,
'" gr!lnde' perigo à� cri�ricas os Srs, .hcob Nácul e p,é-i-

, '" '

...
-

j"
aue lá est1!d::lv8in. .'. AlYóS eles. Prade,' o Govern�d 'lr

êsse ato. i'éB;Uz111·se· fm ,ée1:so Ramos e os c"'n-1i1a-,
t),!,"lca 'núblicll

.

e�")eta",:i'ar tos ,Francisco b'lll'Igna e

t"hrn, i.,.�, vr::',aT' em 'f���r ""'mí�in, �r;nt,"n�1 ... , c:m T'10 Silveira, sendo.' que to.
d'1 tese de df)!'1envo]TTi '-e'l- " "fhJi\n!'i'l 'de l!3'trar1.o�er e dos os· orpr1ores. f�r�m

t_;'3n10, defEmdida e ex�cu- homens q::' "à,.,.,uo, As n-'h- crnstsnte!Y'e�te �pte�r:om- r. ç r tr, 1 � H
t:cr1a t;'lm r"�'a fdi.�i"la-1e "-",, de (;:e1",0.'· Ivo'" e ,-�r'-�,,� r."�" �r"lr,i)es ue- � t;jht1 i,

uel0 G:JVernadoJ! Celso Ra-, rl:::.ll'Ié:n? calaT'aro f"n "0 ' las manife;tações entu-iàs,·· ruo; 11· (OE) - O no-'o
mos, nG esníT'ito da a:;c;sistên: 'i', 't;l";�S d"s n6pul"r��. , _

presi.dente ,da UNE. e-t'l-,
nrdo."d�-'1e n"e,;é, ,"-m ve�rl"(1.8i:ra cçn<;<>!/;"a ao ci8ut.e ,Antônio' Alves .8'-

- r.erte'7.� .. nue _ e�"1 c��·-:l�,,:�ú feli trP"'lutad3 ao a""v"'rn·'·_· bier!', declarou que' a cl s�

': 'r1� Rlll',1' '.rit-!i,�;:, i' rl�'i' -'l,=" '-'!�� �o.'<;o J',',"!Í:r'c<; e "OS vri entra... en'J. c"mp-n'1'1
'

di.datris dn.· pc:;n·D'1'i:t-::;'Pp �.�nr'P,l':t(1S T"0 <::;11v"'I"a e paÍ'R 11 d�i:'rub<>da d-J' Mi-
<:<;>'"<\ e'Í""'a�p.dora � n?s 'lé' FraneiS'co Dall'I�na, eS,)9- nist,.o da Educacão sr.

Góes de 3' de 'o,utúbro, f8ndr-s:e
.

O1.1A Ch"�enó ne10, F�:ivio· de Lacerda. que S')-

.- , cllie. frl.i� vetific",d';, ele "ma
.

gundo_ se11 entender, só"

(\p(yl'EOSE E;M fH.ÂJ>Ê,có r,f'ntT'ihn;�ão estuT)Rnda, na.· tê:rn nre1udjc�d')
.

a ed"ca-
, ,

. vi.1""'i" ,õ"C: ,..<>;:'r1;rI,,�,,<; 'da' cãei nacionaL "Adí<>nt<;J11 ["�'no

��:�:�.�����_".?��_:�.�h3,-. :":lH=�:ão �SD-��-P�::, d? o novo ,. pr;esid�nte da
Ul\�E, aue' a Lei DD 4.�44_

�o '

"'''eCeita �"nest;' B"a,Ju', e

elo ' Vi.\l:áiío da ,Paróqui.1.
Padre ,TI,jI"Ó, :
AgttÀs do Chanecó foi. o

seg�!nte, município �'s\a:
.

.

dó, onde novas manifesta"
oões de: si.T'1')'ltlR 'e �6p("U
sos aos onnrüdatos e. ao

zovemador foram
-i observa-

.das.

. CAXAMB'O· nó SUL

Pl'D de Videira
apnnla candidat'l,

Entre as vár.as C(lllV�n- Cherem representando.. o Além' do parlamenta!" a

ções pessedistas qú',� S� sr. Iv� $ilveira, que se en- que ,já nos. referimo,:;, com-'

realizaram no fim· de se- contrava . cumpi'indú (l eeri pareceram à Convmção de

mana, a do inunÚ:íp'j, de rot(�irci de visitas :'la região Videin, que si rea,iizoll no

Vide1ra também àpresm�ou OEste. recinto da Câmara', os Pre

um, aspecto de ani,mad,lia feitcs ,Réné Frey, do mu-

vUali �ade partidária. Sob intei:1so �mt�siasm:), nicípio de Fraiburgo; e

A.' reunião esteve presel1:- ' os oradores destàcar{l.ll1 ('S Electivo Zanotto, de Tan-'
te o deputadO êstadva� Dib rumos da campanha que gará.

Y' visa conduzir à Pl;efeit.um

: "

�-
.

\ .

videirense o veread<)'� oillvio

Passos, que teve SEU ;1ümE'

referendado na :reunião· do
último· domingo.

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

• D
....

b
.

- Falaram: dr. 'Da,úte'�ar
, �\e"- ,na- se Em J, �, r rao torano, s8,udan:'0 'os eOfl;'

Jov.;!�s .tubarone�1sl�s leu :nJcípio d('l sul do· Estado. ven,cior:a:s; 'Prefeit.o, Cesai
.

· niram .. se na últiina sema- A r:urião fei .pres'dicla Augusto FÜhO; '"
candidato

Pi!, raquela cida:dé, a Cm -pelo jovenl Sérgio ,LrJpez, SÜvio Passos; B�putacr')
.

. ' de prepararem a i"sfala- 'de Florianóp@l�, . cO;1tarriO Dib' c'ne'rem, qUê' , 'tambl'!h
.

··Ç30 '0 Movime�'to Mo:!tda- com a p�e=el).ça 'de si.g�i.f!- 'representou ci Dire�Ór.\) rie
�

de e' D:Tn,6crac;a ;Pró I,,� �a'iva' parêelà da In'Jc:'da- 'g:onal e o dr. Luís Gabrjal

· Silv;eira, . em Tubarã '), 'fi- �e ,tubaronense,. dec;tacan;' . e �ce:rrando os tnha,'..!:l. ,s,

jcaT'do éors�atado que �o do-se, ps srs.'_J,aim';l' 'R'ufi- n.à 9uálidade de pres'dente
refer'do Movimento . dew- no d� Sou�a, Ropso 1 Wõ;;;t ' do. DIret.ório Municlpa�,
rá a'Vgir grande párcela pha�, ,Ja.lr Frécia, N!s';� 1..
da' popula,ão, naqu2;'e � !'.o:W- SiÍvé:ro;" wáldeplar ,RoU;3-: PRESENÇAS EM

,
.'

seng e, Ivol'i ��es. DESTAQUE
\

Verea -'ore/3 e '�Entenas
de correligípnários encon-'

.

trava:'se no local;

CÚRITIBÁNOS

EST
•

Na vi�l!'em � Vidchu, '0
sr, Úib. Cherem visito11 cor

rel1gioriários 'de lJuritib"l-·
nos, onde \ d,paro:l C;:J:ll..

igual dis!losiç§o,.' (1'3 iu�a Con1 a mesma alegria com 'que o-�'c:mt"'i':'uhte-" cata-

démocrática nela Vi+,írla!l rinense vê hOje a aplicaçãp honesta e criti�Fi 'sa dos tri�,
. ';i de outubrb. A�;a'Vés. rje�' butos entregues ao Govêrno do Est<:tdo, óbse�va o .iel· itor"
eni;ssori lccal, diri�ltl .,a'l catariJ;lense a disposição do canrugato IVO SILVEIRA �m
'dação ao povo. re".icJHa"do continuar as obras do setor da JUstiça· e da .segtir.ança
os ldeais que bu"�am S'!; Pública. Já no discursó pronunciado qurndo do encel'

eont'nuirla'de ladml·�!'lS'tra.ti-
-

ramento da copvençãp' do Partido Sócial Dem'1cráti-::o,
va po Estado 'C'e Santa Ca-' afirmava o candidato dll Aliança'SOCIal, Trabalhista e Po-

tarina, pular: "O Poder Judiciário e � Legislativo ha"erâo de ver

9ue, advogado e deputado;
.

trago a exata noção do seu

valor n::). feitura e na aplicação das leis que nos regem. E

'a segurança púbÍica Ij para mim, setor de muita valia na

estrutura governamental,". ,.

Posteriormente, incluiu IVO SILV}1jIRA no seu Pro

grama de' Govêrno, o· comprom�so de "�sse�rar a tran

quilidade social,' gárantido pela autoridadé, nõ' justo'exer
cício das suas ele;vàdas' funções". E ainda ma's: "A e"p:-_n-

\ são dos centros urbanos dém�nda igual cres�imento, no

aparêlho de segurança do Estado. Levar ao inter'o ... , rnde.

se façam imprescindíveis, os s�l'viços da Policia Militar e

!io Corpo de' Bombeiros, àdequadamente ins�rumenta:dos;"
s�rá cuidado priorit:ário do Executivo';'.:

Est:is s�o, palavras, d� q�ern' !dentifiC�dO ,com. as 'mo
demas dou�rmas 'd;�j aCGmuJ:�, :vaçao pleneFch,

.

pl'E'Wl1é'e
assegurar à) eoletividâde

.

cafarinense, a continuidade de

prQgrrtrrl12, go\"ername.ntal que .�_{,c:j.r11a de tedQ PTocui�a
..

-

:centro princ:ir:;al que
,

pÓd�l' l?llblicô..

·r, ,

�·n.rn�

- ----,-'--- ....._._._�_...�_._- -�. ---:--'--"

,"_ • ·

't.1' ,t_ � r.. I' (" .

, 00 l ss�m i e�m:J .

F',eP.'�ess(')u a ec;h C-:>nital mUnicípios daquela z�na,

o denutlJdQ l<'J."'udsco .D 'U' De out,'''')' 'narte,Q c"I,ldi,
IP.'n!'l,' n'ue di<;n'tt" a "vi�"!- dato a' Prefeito de', ,1l'l- "h-
J!"'''e'�n.n'1�''' .est"dr!:;,lnris.elo,�

ções de 3 de outubro. O
cl'lndidato da maior co'ig"l
cão nart,i.rloSria, .<\,Ó'1 u"ó"l'i'--:o
elilbate' ,eleitoral l'et;'í'll(n�
,para e'1r.0ntr3r-se,a.qlJ.i,0oin
o; presidente do seu p"rti-

a TW"lão s;ul}na, � fim de

abordar 11 sucessão em

Dul-".ut.e m�js de 2. h'1ràs. o Govern<td"r C"rl-s L?�er
da. da lJDN. falou na teJeVJsão, em fltv"r do se'1 �)3,ndi-1a

to, sr. Flexa Ribeiro.' Em Minas; outro G!lvel'lll!d�r'uo'''u's,
ta, e'lH, yYI�t,irl'l' rtp. (\Ilrpo inteiro na çampanha sucessória,
o sr. Ma.galhães Pinto.

"�i,
'

n:6U()ljs,sr. An�ctfJ G"r'bal 'i

Santiago, 'mateve sucess'v0s
ent;nntros:nos ou".is pôd"!'
sentir a; '1:'es�0nílnr,ia d�. s"'1,l
nome ém' toqos' os círcn'os
da dade. O nome 2110'a 010'

por nesseõ,isfas.tr<>b,;,lhist,as·
0. ':OE-�rre!)isT:8,s p�'derá (:ht�r
a a(�(����âo de ou·l-'�()S 'S��t0Té\S:
t):Jrtidt5..rü)!'3. (,c'nvencidos de

suas qua1idad!,,� p�ra o im

portante -

cargo eletivo;'

P"r aqui, a, l:m;N não admite ,nem a 'hl!lntese de �lUe 'o

SI'" Ce";'') 'P"m."s )lens� ell1 recomendar () 1l�n1e do candI
dato Ivo Silveira"

,f�ies são assim mesmo!

o MAIS A2iTIGQ DIAIIO iit lrIltla:A· tAt ':'liH'Ü•

Florianópolis, (QtIinta-Feirá),� 12 de' A�ôsto de 1965'

,,'

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

Segurt:nça PúbHta ni3 ,Estrutura

G.o"v;;-rn.�'lm' -n,J?1y '<., ,.d�!a.

ICorl vistas a um planejamento objetivo e pe,f:it?- Ime�te integrado nas metas governamentais, ,11 As e'.5 ria
Ifécí.1ica pata Assuntos de Justiça e Seguranr-a Pública do

PLAMEG, procurando atender' as reais ne e:s':'!.Il::�es do I
Estad�, no per�odo 1962/1965, \conseguiu pr je ar um �l::- IIno .de Trabalho digno dos maíores louvores.

.

..
De conformidade com os estudos levanúcçt' s juntá às '11autoridades judiciáril:!-s e f'lc� j;.s nec,essidaçles mais ,ur-:;e·1.- ,I

tes no setor aq.ministrativo da· justiça, deu o P'a;'o de Me

tas cio Gnvêrno prioridade à .construção d::;.s se.:;uin'tes se,
des dJ Poder .Judiciário, no interiOl.:

A.·K.

foruhs conc1uidos:

1. Sã::; Bento do Sul 2. Chapeéó
..... :'

do s \'

3. Crici11ma
5. T:mq;ará
7. Capinz1;ll .

4, Rio do 'Sul
6. Oampos

.

Novos

S. Concórdia
,

Com referência à Seguranç\1 Pública, tendo uor obje.:
.

Uvas fundament'lÍs proporcionar �elhcies co',di-ões de

trabalno aos serviços poÚcialS das Delegacias e" solucionar
os' 'graves L'1,conveniéntes 'do congestionamento de presós
na Penitenciária E�tadual" o Plano de Met'ls, no setor po
ÚcJàl e carcerárià, cóncl'l�iu e está concluindo os seguintes
edifÍcios:

,. ,

1. São Joaquiin
3, Itaiópo!is
5. Taió
7 Xf\xim
9. Bom Retiro

q. Timbó (Í:l.mpliação
reforma)

2. Braço do Norte.
4. S., Lourenço D'Oeste·
6: Vidéira

'

8. Santa Cecília I

,

10. Carioinhas

Dom:ngo, dia 15, ,às '19 horas

Na Ielevisêo Pirefini

e

Delegacias e Cadeias em execu9ão:

12,. C'lpinzal
14,' S. Mí�uel D'Oeste
16. Laguna

13.CPalmitos
15. MondaÍ
17. S. Francisco do Sul

Santâ Catarina, no. pres�_nte ,e no futuro, numa an�li� 1se· que' interessa a. t.odfJS os Ca�arinenses; A vcicê;: a ·1seus filhos, á sua fal'nilia. .
" '

Assista e traga 'os p"lrentes, vizinhos e amigos

IE ve'ja 'como Sanl� Cai�rina vai
m.elltorar

O, programa será tra;nsmitido, simultâneamente, pe13s
.RÁDIOS D!AEIO DA- MANHÃ, SANTA CATARINA,
e uina CADEIA DE EMISSORAS DO INTERIOR

,

,
'

Domz.ngo, . dia 15, as 19 nOrlS.

As ohms do importante setor 'não ficam ad�tr.itas à

relação acima. Já foram inaugurado� o Quart�l da PQlír-ia
Militar e o prédiO do Corpo d� BOmbeiros de P,orto-Urüã3;
o edifício' para o Corpo de BOnl,beiros de Itajaí está con

cluido, bem' como terminada está a con"trução da b�ic:in,.'1
Mecânica da Polícia MUitar, nesta Càpital. . Isto se� mell-t'
cionar outras obras éorrelatás . e complemeptares, entre
elas .Il afluisição. de equipamentos para o Polícia Militar e

Corpo de Bombeiros, incluindo o serviço, de rádio
,

CO''>''\,1-

nicação, central telefonica, mobiliário para o Hospital. Mi
litar, etc .. etc..

* * * -

U T 'I • ',." n" Roa-
J.1a e�eVlS�O riraloUt1

(
I

cEtEse DIA A D:!A
.�. ,

Tratando de a$Sunto3 re-· Oscar Cost'a (da
. . :

lac:.o:::ados com a e:'wrg'a tora Nacional), Sr. Jo:)((e

elétrica, v.isitaram.l Gen- Willian, Sr. Edmund j GOc1-

trais Eletl'i.cas cde Sa.nta' calv'8s, 15i', Aélm'ar Fa.r.',t I (h

Çatarina S.' A., as seguin- Generql Elé'iric), Sr. Paulo

tes�,pesscas: ,
Iwma" Sr, Fernanct,'J V.

Sr. Ivo :t-loronha, :::��. De'" Macha:lo, Sr. Arnaldo Gl'U

puta o· "Ivo !A6nt,eu�gro,· entling, Srs. Victor ú

Dr. Miguel Gmues, Eng.
_, ---_._.._-,- ----_._---.-�----,

:6

CONCURSO DE QUADR���HA'S
A oposição· não tem jeito
A moral do Ivo nl}O afet'1..
Ser honesto será {:'Iefeito?
É a vitória do Ivo que est�á certa.

,

tl �}{i�; ;\ .rIJ !�i.l��,:q i� :1;fj;itI:l!i:tr��n��njJ�a:l)
. Se tens medo não f,le negas

'

ó _duplinha sem igual
Pois, ao ladp do Viegas,

, o Korid�r está muito mal.

(João Canasvieil'à)

.', 'tia 1,(1 clÇ1S.':
;i , , .�, •

, , -�---

PAULUS PúBLIO

.Os ,jornais da GuanaJ>ara, anUÍ1c�ram ontem, que
o governador CL, vai inaugurar .

nrls próximos dias",
obras em companhia do' candidato FÍexa Ribeiro. _

,. Não é necessário dizer, que' o Sr. Flexa, é o càn·
didato (sôgro do filho do' governador) armado pelo'
bodoque do Sr. 'CL,

'
.

Os criticos _... e crônicos '_ raivetas da,qUÍ, certa
mente fazem por olvidar o comportamento· dõ gover
nador CL, que além de -bodüque, anllóli a 'máquina ad

min\Strativa em favor do Sr. Flexa.
,

Um êrro :.... está cert� _ lião justüic�ria oufio,
, mas justifica o comportamento dos ratvetas; � do

aéreo; que teimam em assacar inverdades contra o

govêl'llo do u'osso Estado,
,

,
'

xxx

O governador Celso: Ramos, ,já inaugurou a \maio
rÍa de suas obras, e como governador, isenta-se de
colocar á. máquina do Estado em favor· ,dó candi1ato
Ivo Silveira, E o candidato que não possue frotas ,bi�
lionári'ls nem aviões

.

à disposição -:- como acontece
com' o· modesto candidato udenista _ via;ia no seu

, {, � "

CIll'ro particular, e ·também Oli que integram a sua

caravana,

A 'iahtasiósa, e' medrosa 3.�rn�nent�,cão rl:!-iveta, não
cola ,e é �esnreza�a p�la opinião nública,

..

O mêdo das' urnas, do veredícto, cria êssés np.sa-'

dêlos oposicionistas, Como sôniJ_mbu1os na m"d�ga
da, �rita,m,.: mas o eleitor já lhes preparo1,l uma ba
cia 'de água gelada, para ser colocada 110 lado da ca-c

. I; •

I"

,ma!
. '

.....
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,

'En_ga�all�-�e.o,scque po� ''Jl\.erem confundir coll,)..

.o

mercenarismo raÍveta, O 110'iSO }lSClldnl1'ip\(> - prn.'ll
quem conhece imnrensà - é n;,;.i;uraJ. Alél1}, disto, és
te i"-:'t1s1 tem Direção e Expédiente" � 'rn:ais, tem

'ponsabiliüap.e.
.

-
.
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