
o Sr, Heriberto c

Hulse,
ex-Governador do E�tadc,
ex·Presidente do Diretório

. Regional da União Demo
erãtíea Nacional e atual
Presidente da Caixa

.

Eco
nômíca Federal de Santa
Catarina, .

em entrevista
concedida . ao jOrtl1!l "C�r
reio do Povo", de Põrto
Alegre,

.

publicada em sua

edição de ontem, prestou
as declarações que t-ans
crevemos aba�o e: que tão
logo foram' conhecidas pe
lo público catarínense co

meçaram a repercutir em

todas os setores políticos
do Estado:

'

,

ve,nceu a'
,'DH

• -Ó; �

em
vemador: "Pelo respeito
que tenho aos hutníldes. e

heróicos udenistas do inte
rior, não farei manifesto. O

.

meu temperamento: de' ho
mem' avêsso a pronuncia
mentos, ajuda-me a man

ter o silêncio. Entretanto,·
aqueles valorosos correli

gionários . defenderam co

migo a mesma tese e espo
sam, na verdade, � um pen
samento que há de' se '

re

fletir em milhares de VO-I

tos em branco.. de protes
to contra as decisões con

trãrías .as bases partídá-

·"Na Convenção estod"lll
da UDN para, a escolha do
candidato à sucessão ' do'
Sr. Celso Ramos, a mino
ria venceu a maioria". E
aduziu: "Sem crítica pes
soal a 'ninguém, defendí

.

a
.

candidaturn Nilson' Betid�r
por J representar' moldes
novos de admiD.istração· e

se constituir
.

numa rene>

vacão da qual o meu Par
tido em Santa Catarina qá
muito está precisando".

.

Como é do conhecímen
{' to dos nossos leitores,. o

· Sr. Heríberto Hulse suoe

deu 'la �r. Jorge Lacerda
no Govêrno do Estado em.

jnnho de 1951:1. na qualída
de de vice-governador, e

cuja morte trágica cons'de
nl o entrevistado,

.

[unta
mente com o desapare-í
mento de Nereu Ramos e um ou. com outro no Go-

·

Leoberto Lei!. "o mais pe- vêrno",
-sado ônus, irrrpôstó nela -f<!-
talidade à vida pública ca·

.

. AbÓr�21do . os . manifes
tarínense".

.

tos lançados pelos .8'''5.
Político militante 114 m�is: Lauro Carneiro' de Loyola

·

de"tri_n�iÍ !m�;.,,�:.. �e. jr�,i.'H�� >J;:,()l��i �e.
dá JmN' e. ,.particiP�rtf:e;:;ldbi, Oliveira; afirmou

. q- ex-go-

rà, como sendo moços dos
mais dignos e' capazes. de
bem administrar Santa Ca-:
tarína,

.

continuou o Sr. He
riberto Hulse, afirmando:
"Como catarlnense,' não me

furtaria ll. colaborar. com

...� ....-------_.-
"--r'"" ---

Senádo Nega 'licença 'Para
Processar ·Macülan

.

=

B�SíLIA, 12 (OE)

P�r 21 votos êontra 13, p
Senado, em sessão secre·

ta, resolveu negar: () pedi·
do.' de licença para proeas
sal' o' se�1l:dor Nelson Má
culall, formuladq pela Jus

tiça da Guanabara:·
E..'liquarito. iSso, na. Gâma-

ra Federal, perante fi

missão de Justiça, foi
lhido Jl licença pedida
Justiça cearen,se, para. pr()
cçssar o deputado Hatil
Carneiro, acusaq.o d� este

Uôn,ato e apropnação il1d6-
bita.

--�._.;.....-----�--...,.....�

Depois de fazer una sé
rie de

,.

considerações sôbrc
a politica nacional, reafir
mou sua integral solídarie-

.

�ade ao Presidente
-

Caste
lo' 'Branco, declarando: "Sou
favorável à c-mdídatura
Carlos Lacerda. com a

qual estou plenamente de
acôrdo, Mas no momento,

co·

aco

pela

-_._._---

\

: A Inveiáve'l S.ituação Cafarine'nse
SAÚrm P'OBLÍCA

.

Setor:

}

/---+--�._�.�.-;-:-�,,--';;'''''';''''''''';__'''''''----''-�---.-,--�----.� ..__.....-.---_._.....
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Ouça: Hoje; A'ma�hã e n�mingo
Hoje tarde 13,00 - .13,t5 R Anita Garibaldi

14,45 - 1$,00 .R. Santa.· Catarina
.nqite ;JO,15 '-,20,30 ,H. Anita Garibaldi

.20,30 - 20,15 ;&. Guarujá.
21,20 - 21,35 R. Diário da MUJ�hã

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

�À'"'m;;;:a;:::On;;;:h:;:;::ã=ti;ra.ê13))O- 1Ú5R:l\i1ÍtaGaribaldi�
13,45 _:_ 14,00 ,R. Santa Catar'inn
15,4� - 16,bo .�. Gu�rutá w;\ ..

'

_" \
16,0.0 - -16,15 'ií,"1Ji�tio 'da Mft1'ill!.1 :"

noite 20.00 - '20.15 R. &.inta Catarina
..

20,45 - 21,0.0 R. Anita Gariba1di
.

21;20 -,21,35 R. Diário da Manhã

Domingo tarde 13,15 - 13,30
.

13,45 - 14100
20,00 - �O,15
20,15 - 20,30
2U5 - .22,00

noite

R: .

Anita Úártbaldi
R. GU'lrujá
R. 'S<Ínta Catarina
R.. C(�al1.1já

.

.�. Diário da Manhã·

.- -_ ---:.•.

.1=�":' GRl;J2:E�R0-e9-SI:H::T}ll/lllílta-:
. ,

*#0
. C

o TEMPO (Mettorologico)
Síntese do BoleMl Geome'teori)iógieo d� A. SEQC4S
NETTO rálida até às -23,18 hs. d� dia 13 de' agôsto de 1965

)

FREN:rE: FRIA: Em curso; PRESSÃO AT.MOSFÉRJOA
lVIEmlA: 103.1.4 milibares;_· TEMPE.;RATURA MÉDIA: 12,5°
Centígrados; UMIDADE RELATIVA ::i'fEDI},: 89.0%: PLU-
VIOSIDADE: 2'5 mms: NegaW;o - lJ,5 UHES: Negativo -

,(Oumulus - Stl'�tus ':-", Nevoeiro _cumular -:- Tempo M�di'O:

,------ .�---

Castelo é Notícia

/

·1'

na
·

(on'vençào
"

Sa,n ta ( ,.

� mo - �3 __ - 11JG�
I -x-·· o ESTADO

O MAIS ANUGO 'IÁBIO DI SARTA .QTABIHA .

'1 -.'
.

.

.MEIO St�CULO
'LIDERANDO A

,

.

BOA IMPRENSA

t. (,"TARl"�NSE'

movimentos polftic�s que
culminaram com a redemo
craüzação el�1 Ül45, Q atual
Presidente dá Caixa Econô
mica Federal de Santa oa
tariria . não 'esconde a Sua

mãgoa e relembra .. episó
dios que o deixaram poli
ticamente agastado com o

Senador Irineu Bornhau
sen: "A notícía corrente à

éPoca. de que eu teria me

revoltado, contra o Sens
dor Bornhausen pelo fato
de não ter sido escolhido
candidato à senatoria em

1962, não é' verdadeira; o

meu descontentamento, veio rias",

da falta de consíderação a Remontando ao seu pe-

�:e:��:�a:��;�i:�.·,���:u-s:o��=;e�:, a�:' 8'ale'e'l-roo" q'"U'er ".IO·tl·O'UI·8·mo CO''m�nia��n��� -F!: ;!�,::r�:�{�coP:�· . .. .

. ......., •... lJB
.

.

. ....boração das chapas para' o nas feriam ó· governador;

g��;�� ������§ ����!�lo, n�,�a���açã_:_._·o_'_ �_e__6__._overD_�r_e_�
mos futuros não mais po- '1 indiferença e até mesmo

, Fonte parlamentar r:.'1.nunci· forme atcnueda. POT OUt-.·Odíam ser dírígídos pela a íngratídão da chefia do

bússola da ditadura parti- meu Partido em Santa Ca- ou que o deputado Aliomar .lado, o deputado votou a

d'ária".
. ,

.

-, Baleeiro já tem' redigido o .rearírmar suas apreensõestarína, nao enviando-me, .

projeto de emenda ccristí-. relativas às eleições eP.,l ou-':Referindo-se "19S
I Srs. .sequer, um simples

'

tele- . .

'Konder Reis e I�o Silvei· <grama. de' deresa ou de so- tucíonal, visando a reeleí- tubro proxírno.em virtude

lidariedade".', r,5.o do Presidente Castelo da �tU'.1.(;3.0 de "detcfll1ina,
Branco pelo "Congresso Na- . dos' condídatos.quo procu
cional. mm mooüízar em seu' ía-

Segundo se, soube, fi pro- 'lar os. votos dos getulístas
posítura prevê também a' e revanchistas.
eleição elos governadores de Tal estratégíoa.roí elas
estados pelas assembléias sificada do alto risco para

1
.

. .1 - •. -

legís ativas. o regime.pois (Tia situações
Enauanto isso, fOj.1t� do .oe víolencías c Jncompro-

Planalto anunciou que 0" ensões.que se aproximam
Presidente Castelo Branco daquelas que antecederam
estaria estudando e envia;· o esbatia ..nôyo em, 1937. De

devemos, ..acima .
de t11do, .

C ".,

�'Itr ""t d 1:r.la ao, ,�OI1g.r.6S"'.0 .�un,aa
.

,.
01 a

.pa,.e .suas .

cc ara·
ajudar Sua '1!:xcia., o Sr.

• .!>
•

..

_.

.

tes .df) outuJJTO, P-I"?jeJ,t� i <.tl,�,.Õ��;t��er$uticlà.. neg",�}lM�idefit_ {ia
.. , �Ub�l,C!�::. n,1�B.cl:} "Coni;��f, / ·.re-�]j..ti\".�J(P.9S' cÍrç,uIos po.

!1essa obr� ma!fl�rlCa ,de-
iml)lantando, 00 c paIs . o si� t lincos e.' .fCW.01ucionáI-los.

recuperaQao naClonaI". r . !J' . . � .

Concluindo suas declara- oc'. __ .....,__..... _._•• I, .. __ .. _"_�,:_, __-

�--_'_-.-·-'-T�'-·-·-
çoos, ' afirmou () ex·gover- i'
Ílador de Santa Catarina:'

. .f,. A ,VOIZ ·'D'O�' '.PO'.VO."Sou um politico em f�
rias. Por isso,' não partici-

. parei' da cumpanha poli
tic;a para a suceSsão gCr
vernamentaJ. Se o deputa-'
do :R,uy HU)Sf'�, .

meu filho.
fôr calldidato á .Prefeiturn
de Criciumn. lá. el'tarei ao

seu lado. Mas sOl11enttt pYr
ra êle, será o meu b'aba-
lho".

.

. D i R E T O R G E REN T E - Domirigl'ls F'lmandes de Aq1ÚlloJ. •
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.'
. P'réviél 'Eieiforal da Rádio

Anita Ga(bafdi
11/0 ::ÜLVJi::IEA

" ANTONIO CARLOS
LÓ5.f
609

INDECISOS' 393
BRANCOS I

..... , � ',' , . - ,

.�'
. ,59
-

'-'---�'''''---'-T''.;..,�----'�-'-�-_.. '--�'-.----- ..- ................._--------_._--

Da Magia e 'da Pudicicia
.

\
RICARDO NJ:;'J'O

São 'Carlos Homenageia, Candida'tos da Miança
/

_} ...
,; v

•

_,

:AS;c�to' da. bumcimgem .pi·estada rlOS camUdatos 1\:0' Sih'eli:a � 1i'r��éh;eu' ))all'Jgm�,
tia culigat.'ão ·I'SD.PTB.PRP, nu mUlJic'illi� de São Carlos, no cestc d'O Estado, wn.
do·se além dos cUlldidat'os a Governador c Vice-Governador 08 vig'ál'ios da Paróquia

e o dellUtado Genir Destri.
.,

Sucessão MuniCipal: ·

Acácio coordena campanha
As UWlIcrfJsa.s canlioneta.s (lUe surgiram qual' .Ó\Ciet·

congs" mu; selvas. no começo eram coelhinhos, à medi·

da, tOl'hn:ta. quc aunlt'ntava <l concentração "meutal" do
f:wwso' mii.gico, transformaram·se em mjniaturas dos'
n�iculos, a.té cOl'porificarem·se e tomarem a estrutura
de "KOlnbis·'..É de peqrwltar, por que o. mágico nã·o
fcz 'mais, ,jú quc tem t:.ml.a facilidade'? '

1\ltliro sInillJüS. Porque mdgIrja mnior COl1Ctmtra·
.

ção "incutal", paSsível lk. Ltp�tl"uir ou diminuir \ sua

energia criadora.
E as camionctas, allarecidas do golpe de mágica,

hoje, j.·calidades, roda·lu pelas estradas cOllstruidas c
I.

melhoradas pela administração }lcssedista. pintadas f!

equipadas com aparelhos de alto·falantes, ' combaten·
do a corrupção, pregando a morali(ladc.

.Aliás. não é a primeira �ez que se empregam métõ
(,los de prestidigitação;

]'\;Ullla administràção Udclllsta não muito remota,
apli(�ou-se o método. Toda\'ia, não. apal'�ceraJll camio.
netas.

1\0' eontrárin, 'du(!uela, vez deS11pureceu CllOl"lllC

(lUantidarlc
.

de ara,me J:arl)udo, cujo destino seria distri,
lmí-Ios aos agricultores que, até hoje, llão viram a

�ua ·côr.

l'('rguu,tam os laJ'l'adore�; "Onde andarã nossu

I

I
i

Além dOS programas de imunização geral, li ca.l,"go· de autoridade pública, _o .Esta· 1
do e a iniciativa privada ele\"3ram de 4,3 parã, 7, por mil ba�itantes, o n�ero de !
leitos JlOsllitalal'es;
.'. I

. I

Os seniços ,de aba�tccimento d'água foram extendidos em 71200 metros, awncn· Itandó em 5,29<1 Q llwnero de consumidores_ .' ,

1
Em. :J:96�, o número. d� leitos hosPitalai'�.s era de 4,3 por 1000 habital;ttes

IEm 1965 o número ,de leitos hospitaJ.ares é de 7 por 1000, habitantes'

Eis que l.!'c'ontece o CIUe prel'ialllos.
COllÚnuam os pregoeiros da "eterna YigiJ.ància",

sem JJ1e�lir escrúpulos, a sua calnpanlla. "elevada", pro
metida, aliás, 110r seu cfl.J1didato, na '(:élebre cOl1'(r,cn.;.�ãu
udenistâ, cm que tudo houve, de tudo, até a 'l)rom�ssa.

Vivem, tah-cz, .tio clima pt'opício à e:\.'}lansão de
. suas personali,llades, 'vigiam a tudo c a todoS, at.é entrc

.

si. É \Una a.titude infantil, mas, tomada por pessoas
.

maiores c emancipadas, que, disso não se envergonham.
Não acreditamos hayer o intuito deliberado da

guerra ele nervos, pois, a estratégil1 oposicionista é sim·RIO, 12 (OJl.::!) - O pro-
sidente Castelo Branco: pieS e simplória, a de combater, acusar e ofender os

veio esta m.anhã. de Bras!- que lbe são advérsários.
b Se um representante do povo, honestaillcntc c.ld,lia, paro. .u Ciuana.' ara., .

to, jllterced.'e em favor dos inierêses de uma COllllllli-
.No próximo dia 2L o liade, é, ainda mais, como agravante, pel't�nça ati IJar.
chefe; do go�êrno 'estará tido adversário, corrupão, corrupção, corrupção., ..
p.resi�do a solenidade de Se, porénl, o representante do povo, por· iucom-
iWl1slgu,�aç� dp. �onte. só-

IJl'ceu."ão, negligênCia ou radicalismo ;lntidemoCl'ã.tico,
� Q, Uio' raf3pá, que .liga .

nada disso fa:l:, ii I,o:rque a' honest�dade o iplpooe de aS-as'. cidadQS '" de 'Presidente silU proceder, 'principa�llte, se for correligionário daEili'táci� � P�rt;o QuinzE]: oposição.
,!f&,� . 28, � .chefe dp .As "'virgens imaculadas" da política parriga-verde,150vârno.·�;;í, presente na

contudo, qúando a conveniência imedi�tista detenllllta,
. solenidadE) cié�erramen-.'· calam,se, nwua ·de�onstrdÇão d� pudicícia, 8nt.e ,,·mi .

.

to .clt;) :Congr,esso ..; � .Prefei- dêllcia de fatos) mais simples e, também,
. impo�tantes.tos· "10 Rio Grande, �lo, Sul.• � Santa ,Catarina serVe de passarela, neSte momel,-.. 0, u1arechal C,.;-"'teJo.�a.n-'1"'"'

_

• .,;,� to, ao desfile SlUltuosO de um grande deITame .de di.

�? : seg.undo f�nte
.

OfiCl:� I llheiro, Cll! lll_oeda· eorr�ute nacional,. rubricada pelas
Ja enV10U m€llSagem <.0 � autoridades' para isso competentes trausfonnado cm
��l1ado, U:ldieand� o s� 1 instrumental para levar 'avante. a �aInPanhà dI.; "a�ste.
Mar �oaclr ArauJo Perel- �,ridade". As camionetas que percorrem nossú 'EstadO,
ra para o Conselho· Supe· ,pregando. a "moralidade administratiYa", e.111 defesa
rior das Cabms Economi- ,

.

.

intransigentes princípiOS da cúpula udenista, pril1-caso
. O

s êSlSes conheéidos, feli.zmente, llelos catatill�ses,
llór e viram.IJlOS aplicados com a mesma futt.allSi
pêncja em dez all()S de poder,· não c11�galll. a pro"�r

, t

que? esteja, agindo em noSsa cam;jlan]la.
,A.s . mosas "'Kombis'" exibicionistas, de que cab:as

J'orilJs..s giram, não fOI'am suficientemente expUcadas,
��",t�l.o�,,� ....,cendo terêm surrrldo nu�' góJpe de. l11ágica e

'e,l>tidiglt di!), tira.dásl:.tódas de uma cartoht:
E.si4í' i fÍlialmc:6t�;,�:fistifiCado o estranho fenômeno.

==........""':,�. ;..j.��.

.

arame"?

}i'rwllcàmclltc, não sabemos, pois, em mágica,. tudo
vale. I

O arame, ccr�all1el1te, foi transformado em aJgllJna
.

I

coisil.. J'ode,ria aié ba·,,"..r ltermanccido
.

na. cadola, as
cseoudidus, e tel"-se transformado em automóveis, ea

miouetas, emissora� de l'ãàio, JJrogramas de televisão,
el1.fÍln, em tanta coisa .. ,

.

Quem sabe, até em AVI'ÕES't
O fJue nos Ílltriga, em tudo is�o, é saber (IUallto

cobrarã o Jllcãgico l}!)!" SllU tarefa., lilas, sendo "idealis.
ta, f:omo apal'enta ser, !:th'ez !1,a,da cobre .

l\penas co'brurá a I'xecll�:âo de sew� ideais, a �lplica.
(;ão dos seus "intransigentelS princípios"" de sua "fiso;
losofia": /'

.

O retõmo à "l�loralidade" udenista, a' volta à "aUs
teridade" ....

Amargos, ?ez anos u,denisias, não hã mágica que te
façam esquecer. ,

Oh! Oposição, por que injurias, esperneias e caiu· },mas?, I

Se os teus pecados são belos, e as nos"as virtudes
tüo feia::;','

o candidato a Pretf�ltD
Ac:i'cio Sántiago. esto'!ve vi
sitando núcleos do bairro
do Estreito, no dia de an-

)e-ontem. ,

Avistou-se COi11 ÇO:'j:l:i�;i)
nários e maI}teve cOlJ.tak)s
con). próceres pes,;�,tl :�t:J.-;
locais.
, pnt2n1, pela ill,:llli.lct, l'! U

nido com 'o deputado' D;h
Cherem. examinou l'tllClrJ
de visitas
Ilha,

Estavam também P'.'UiS:1
tes cs vercadol�cs 1\,,1,:1'11c)
Magna Vicir.l c ]vrO�l.'·;l' Pc
reira I� o jOl'l1allsta Sill'ei-

ao interl·)_I·

ra Le�.1.zi.

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

Homenagefls a

Caxias
NlTEEQI. 1'� (OE \ -- li.

sede do Governo fla:nlcJ(,!l
se, ;"erfl. \,ral1sferlda &imbo
]iC:ll'..w11le ]1c!n p:lmelr::
VCz para' u éWa�'e c1 � .Du
que ele Cáxius, IJO pl'c�i:.im:)
clia 25.
O Goyernador Paab '1,(,(

rcs. p::u·qcipará de liivasas
"olcnicb,dcs militare;;. (J�;l'
lionienagel11 ao Dia (l.) Pa
cificador,

Brasileira Semj�
- Fina.lisfã

.

LONG BEACH, (0:?-lifot
llia), 12 (OE) __:, A 'Qrfl,si
leil"a Sandra Rosa, figura
entre as 15 sel1u-fiQa�isHtS
do cortcurso Mlss Be'.cz"

Llten\L,,;ci.iJnal, c ljO desLlI('
de encerr:ll11ento, :331":, roa

lizado am.allb.5..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�":�{�'l!it1$.E�1.'S':f;;��j�S�·��..(.�<'t:s'l3'l�1"7:i.�.;{,,�:;,�������.���
.'

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

chegou à conclusão de que
e . indispensável o combate
permanente ao mcsquno
para que o programa seja -

� t �executado, pois o 10(;".1 r�-
.

ar as ecolhido para as 2x;)'�rié]'(·i-
.as se encontra no 1'-;811) d. '

pântanos bfesta'j 105 por
mosquitos.

BAY ST, LOUIS - E.stad�s
Unidos. _. Este bicr.inh»
ao mesmo tempo tão rus.g
nírícante e tão írrrtanre. o

mosquito, estta prejuclicau
do o programa norre-amcrí
cano oue visa levar um ;10
mem 8, lua na. IFóX�n!:� de
cada.

nal Aeronáutica e E'spaei::1:1
(NASAl está ey.�reDtantl'J
dificuldades -para a ;,!·,11.- e

--------------------------------------------�----�----�---��----

canse.",';'; r técnicos' neste 11,)
vo local de provas :10' J(.

gue'te 'Saturno. Aquele c;e,
partamcnto, que 805v1 encar

regad i de criar C'" técnicas
necessártas ao d2,'<�'J!.LJa :-
c.(U.e na superfície lunar,A Adrnínístracào

O Cerit ro de

Proqramacêo do lira Ienis Clube
i\'I:ÊS DE AGOSTO

-Experrmentais do ;vI:.ssis,j�.Ji
como é chamado. ;el<� \F:1-

do para o lancament ') e�

tático d; fases" de '[l1gl1ct'e
e engenhos que ser6') usa

dos 110 voo lunar, (l L 'r;f'. I

consiste em uma à:-:�;t, -l,:'
13.5'00 acres de p�,'l:;'i:·a'.s
e pântanos f � cercad« ,'ri'
uma região I),fO�;eto'_'H, ch'�

povoada, de 123.500 �1crC5,
constituída, em granrt.: pê..:'
te, por terra s baixas p mel,

drenadas.

\

DIA �1/8 DANÇANDO NA COLINA
DIA 28/8 DANÇANDO NA COLINA

!\ms DE SETEi\lRRO

DIA 6/9 SOIREE DA SEMANA DA PÁTRIA'
DIA 18/9 BOITE DA COLINA
DIA 25/9 ELEGANTE SOIREE DA PRIMAVERA
com PERY RIBEIRO, sensacional cantor da BOSSA

CARIOCA

Durante os primeiros c<

táglos da construeãi, Em

1963, os operários Iornru
atacados por nuve,lS �:e
111osqnitos. contra as qnais
o s r e p e'l 'e n e li. t e to. 8 o.:;

repelentes e os l1l0S\[UitE [
ros pOliCO efeito t:vEnl.il1.
A 'eficiência do tl'.'t!u;r'.J te

NABOR' SCHUCHTING
Beneficiamento de Madeir'a, Esquadria e Arteratos

de Ccràmica -,- Esquadrias sob m,:)dida _ Lambris M:ocler
nos para finos acaban,entos _ Alizares dos mais v.aria
dos tipos.

R\la CeI ,Pedro Demoro, 1921 _ Telefone' 22·97
treif.o '._ lI'lorüinoPolis _ Santa' Catarina

Es-
.

ve uma ql,eda de 25 :J. ;,íY;'
e 111uHcs operários cleixa-

--------------,.--,.
ram. o serviço,
Em 11lea,dos de ago';to, mi

dou-se a dissemin),{�á() de
insenti.cida por meh de .:1-;1
ões, s�l1do' usado o l'.vla:at.lii
on, CO!'.1 base de ')�,"Q. ()
decréscimo do número dE:'

mosquitcs adultos ta: 310-'

tado quase imedia!;'l.luente,
Como consequên�i_1 do

emprêgo ào MalatlúHl, plO
duto ria Cyanamid 1)1Ú'l'.!1a

.-

ComuL1icacão.

,

O DR. lVIURILLO ,PACHECO DA
MOTTA comunica aos seus clietl.tes � alllibm
que instalou / em s.eu CONSULTORIO, [:-
talrricnte _l'E1mQdeiado� sito á RUA.. FELIP1<.
SCHMlpT N. 38, éompleta' �pavelh2.gell1
importada. da ALEMANHA e dest � na�:" ;_:: ,_

DIAG�ÓSTICO PRECÕCE DO' L'... :'.. ,:LH·
GINECOLÓGICO E DA :I '.lU/ ..

HORARIO DE C(ji�SUL'TAS: lli,!La'

Horta.l, notou-se, ai'1cl.s,
{!\imil1llicão de véci,)'3 01,;

tms insetos no.civo�,
Dêste modo,. a NAS,\ es

tá ('isr)Qsta a venC'er '-' n;,_cs

ql1j�·o. para poder ;;, ie�:n'iar
a lu:t.·

mente á partir àas 16:30 l!oi.'as.
')18(�-v .. Ojl...l)

uma EI ursiunisla
.

Mas houve algum progres
so, evidentemente, l)r))S que
o espirito humano ev.-Iui

incoercivelmente, emoora

(Cornpitacão de A '3, Thia
g-o)
O gt':liero literário que to

mau' o nome de eplst.ilogra
fia, tÜ:J generalizado (cm

França ao tempo das g:'a:l
des ostentacões muic'anas,
suscitadas pela jnone rqiua
c pela nobreza, a iP,; som

pre esteve aliado I e�(�i·,J
faustcso' dos séculos dezes-

,
.

sz te e dezoito, andou ire- juventude nior.1lizac�a;· de

qnentomente aliado aos, par CO:l1 a desordem r)L'\-;::mi
dramas de amor eS'J[\l)da�o zada, vemos o esterco :: e
sos e tolerados nas altas

. grupos humanos pari eC,::1
esferas sociaís, conquanto nízarem a' nova orIer.i S:::'

!':ondenávei.s se )r,:::rr:db3 cial que há de estab-vecer

apresentando. nas fq",.,:, ele

transição ele um es ta. ) �o

cia! para outro, aspe �.to�'

contraditórios e até :L:.EJ'i11c'

paradoxais. Ao 1ar.!:) da ,í�
servader atento descebre -.'1
ventude transviada, o 00-

na ]):'2b2. se ss-iontâneamsnte, gra

cas ao íntluxo índtvídual
dos bem educados, dlJ� [1U2
possuem: rormaeào moruí

adequa ela às exig·Snei,{, dos
novos tS:11YHlt.

Esse estado ele cousas.
agravado pela 1.1li3'·'rn do
IJOVÓ. tevf) COll10 CO�l'('WJ:l1
cia a gTanúe revalll::,',,)· rle

que provieram l1arJTl:1.� cle
mocrá t.icas com a (': (!l," tJ
ção d')s Direitos elo. t-!011Wm
ainda tão afastado}. (:�:.s re

gras e dos princípks Cl'!S

tãos, que não pudero:m at<�
hoje evitar as ca1a','jdadr:;"
da 'guerra e das C01:V�.;,js·
sociais.

r�ão telT�os l11a iS ::-1.::; p:tan
des 3111orcsas, no. s:ôl:tida
estétic') à.as alcov"s O(1�ie
se glodfic::wa O' aduli,�,:.',) e
de onde vinham pari, a .1-

teratura tantas página::; ver
Cia ... eírHi11ente

As célebres "Cal't.:ls·' ele' 'podem,(!s tc.r, no ·gé:.1c:·,) ,
Madal�1e de MaintenÓ!l :,;!i:-,._ pistolográfico, '. admit'AvcJs
Madame de Sévign:: RS págilns psrfeitament0 �o

"Cartas de Amor ,1e U111<l.· nível elas moder,1as a3piJ'a
freira", de Mariána ll.\.:ofo ções (1€ cultura, 8\'lc\en:;e
rado, são dêsse gênero. )llsni e m�is incHn'1(h à té.:

Os tempos .mud;:tulDl '. O nica do que às di,ri::.[:J.çõi's
amor 'abandonou os l11ca!".-

,
literárias. sem cxclll·.�· a me.

droS da lit�,i:atura -ê t ,)(,I1G;, nifest:lções ele "elre" :".r.'1trs
5e em al.�ma COJó'.l" 02' ci'.eva:'i",s que, Llio"l(:r: C.

mais corcreto e m':o,:.8nal: cOl1tif:L;ô'm a 'COl1S'�;<,'!" o

o amar en1 estilo r,);'l ',,� r._�
.

su])stl'á�l1m da ;vida s'wial
co soIr.eu um esvasi::ll1i8nto . brasilif'l. em tudo 'ill,; ela.
como se diz hoje, t'F;1àenq') tem de mais )'iobr8 e ciig-
mais para

grasseira.
no,

.

Em "Cartas de' ;W1:t Ex-

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

_.

COLCHAO,'

EPEDA
'va lo r $ 120 11tH
EM CADA DdMITORIO DA LINHA

CLASSIONAL
.

.

L:INHA 6700 - Quatro diferêntes modelos em madeira
PAU OLEO - PESSEGUE1RO - TANGARÁ Ou GONÇALO
ALVES. Guarda Roupa de 4 portas, COmeda-Pentea
deira, Banqueta e Cama de casal.
ESCOLHA O PLANO

. . .

à vista desde Cr$ 630.000
.

ou 5 pa.'gamen-tQs de
ou 10 pagamentos de
ou 15 pagamentos de Cr$

- LINHA 6800 - Nove lindos modelos à sua escolha, to-,
dos em ,madeira CAVIÚNA, finamente decorados.
Chaves em todas as portas, prateleiras internas no
�l;Jq"da Roupa
E'St:OLHA O PLANO

.e vista qesde Cr$ 820.000
ou 5 pagamentos de CrS 180.000
ou 10 pagamentos de Cr$ 98,000
ou 15 pagamentos de Cr$ 72.000

- LINHA 6900 - Cinco 'hJXUOSOS 'modelos, tOdos em
JACARANDÁ DA BAHIA, interiores em madeira MAR
FIM, Pente�deiras maravilhosas càm e�pélhos retan-
guiai-as, redondos e ovais, emoldurados.·, .

ESCOLHA O PLANO
'

ou 5 pagamentos de Cr$ 198.000
ou 10 pagamento!? de Cr$ 107.000
ou 151:p,a:garhentos'de;Cr$ 80.000

J�rOnlmo Coelho n. 6· - fone 8478

OFERTA VALlDA ATE 31 DE. AGOSTO

cursíonísta", que ].�C';· al
gUl11 tempo substíturàu pa
ra os leitores elo ",) Esta

do', a série "Ivfaravili-:a.) da
Técnica e da Cult.urs:'. do

engenheiro Arnaldo S. Thl
ago Neto. da qual ii punli
camas 46 artigos, sempre
recebidos pelos nesses Jeito
res com ac- nt.uado prazer

. intelectual, daremos Fi, ,pú
blico interessantes ir.rorma

cões sôbre lugares (: costi
mes de pais�s perc-irrtdr.s
pelo grupo de excurs...onís
tas brasileiros, de que fa
ziam parte do citado 01;jge
nheíro e sua espôsa, e,-m;)!
ladas cuJt'adGSamel1"2
cartas per esta nossa . (me

rida TI eta. dirigicl'ls 8 se..."

pais. du:a:1te os cinc(, ,'<1e

-S::..5 qu'C excursiono') pêlos
Estados Unidos e po,:, v6riGs
paíse.3 ca EurolJá, As�iJ:�

procer:lenc!<o, damo3 't(;S��"
munho do noss·o cspí;_·.;tc)
de so��clariEdade humana
que nos leva a r;oI':lUnic:1l'
aos nGSSOS semeJhantes tu,,:
CO aqu�;Q que nos \1:1

grJa t!'p,)'na.

Sodeaade Pró
Desen\folvi-
manlo do
(SODf:)
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. DO SENHOR GUInO BOTT

J riFinalmente amahã, realizar-se-á o tão comentado
"Baile Br::U1CO", festa oficial da Debutantes de 1965, nos

salões do clube Doze de Agôsto._Estream em sociedade,' as
J\leninas-Moças: Iolá Farias, Lúcia Abraham, Regina D'Aqui
no D'Avila, Ana Maria Machado Mello, Angela Maria Pe- .

reíra, Fernanda Oliveira: Neusa Grizat'd Pessí", Glorinha
Santos, Sônia Costa, Tânia Slovinski, Sônia M�ria: Olívei
ra, Janete Bartolomeu, Rosani Bauer, Helena Schaefer,
Glória Maria Grisard Vital', Tânia Zadrozhl, Maria Izabel
MosÍ1'nann., Ana Dimattos, Sônia Oliveira e Silva, !\firiam
Rangel, C:u:I:i1em Carpes Meira, Heliane Guimarães, Véra
l\tussi Stei'en, Lígia Couto Oliveira, Letrice Mussi Má,ia.
Eliana StamU;;, Elizabeth Silva, Sandra Kraus, Safira Silva�
Vera W(llowss�i, LenHa Massignan', Eliana Corrêa e Ana
Maria Rirschner.

Na recepção do Lux Ho

tel na noite de terça-feira
Ana Ma�.i.a Machado Mello,
fêz entrega de um ramo de'

flores a senhora Manoel Gil
(d, Henriqueta) homena

gem das Debutantes do
Baile Branco".

-:-:-

-:-:-

Convidado especialmente.
para uma conferência com

os Alunos da Escola de E-
conomia da Universidade
de S!'j.nta Catarina, o Dr.

LeocàP.ió' Antundi', visitar&
nos�a cidade ainda este mês

•

-:-:--

Logo mais, o simpático
casal Layre Gomes (D. Te-

reza), em sua residência re

cebem convidados para um

jantar ameriéano.

-:-:-

Pela Cruzeiro do Sul, che
gará hoje a nossa cidade,
especialmente convidados

para participar do '.'Baile
Br8.nco", o Reporter Social
da Revista Manchete e Diá-
rio Carioea, José Rodolpho
Ç.â,nrãI'á .. ,,:0 "c discutido Pe-
;�.,.�� ,

porte r, virá em companhia.
de sua linda esp65a. d.Lú-
cia de Alencar Câmara e o

casal Eurico Amado, (Ele)
renomado intelectual (Ela),
d. Helô, uma das Mulheres
mais bonitas e elegantes do
Brasi!-.

-:-:--

o Reporter da Revista
ManchCte, Jorge Saldanha,
leva rá ao Rio' -de Janeiro
]l::m� uma apresentação na

"TV Rio" sob o alto patro
cínio da "Sadia Transpor-

,
tes Aáreos", os "SNECKS
Catarinenses" ,

-:-:-

Dinheiro,

Presid:'l'te .. Ó feito �rnpln
relato cio que a !}-'illiS"dJ
da SO!)E j unto ao Sl.'n!1'Jr
Prefeito Mun1ôpaL e011se-

g-uiu apurai' de concreto
em bsneficlo' do .c.,treii,�;
resurnindo-se nos seg·úi.1õE-S
pont9s: - t.érmino d.l CRi;

'� ,'.

çamento tia" Rua .([:��l:, i:m+
tra, organizaçã'O de u'ú «(sI,
pósito de: lixo no lar1) c�o
continentp com doi.s cami
n hões de lixo para (l Es

treito, nomeação d·� uma.

comissão para avali t�' .os

imóveis a serem des':1.pl'opri
adas postei'Iü'-;" en te, 1. ih!'l
de possibilita!' a a�11r;iaç;'!o
e urb3 nlZRção da P),'a�::t
Nessa S8phora de Fá'sil11[:'!,
,) que será levado 'l efeitQ
!Jor Se\l sucessor.

ChAgando ao cOnbeCll)1en
to da 'SODE que uel cl0:3
candidatos a' Prefei"·) Mu
nicipal dese.lava· faz2,- r;Jna
explanaçào' e colher sul1<
dias eles associados clntl,

entidade, foi de1ibcn�do
que se lhe dirigisse convi
te e aos demais c'lnci.id:�
trs 011 o fQrem seno,) �all·�a
eles à L;l�puta ela coJ':ul 11111

nicij)[1 L
Foi aprova,da a rem"�31.

de nm oficio ao Sr. D:retm'
do Departamento oj," :38ú'
ele Pública solicitaíl "O a

conclusão ela obra d>t Vah
do Beeo Caramuru' ak' ao

mar. Por proposta c> di
versos assGciados e do p�'o
pl'io Presidente, foi apro1'''',
da a :'êInessa de um ofício
à direcão da empr2,1 (r'12

e)'",olora os cipsn'ns ,:'('s;a·

Cap,Ha! ns .�o',-'lirl0 el� ciis

!YY'S'�r 111"n,O�' atenção à
h'\," 811," ela ê i'lstalagões sa
nitári<.s do Sine Glória que
exalam insuportá.vel mau .

cheiro, bem' como dota? e/ !1lJ,�)'!.õ...4� "'I'l't>fi'i'l:andos
nosso populoso baÜTo de '

mais um ciIiettla

e�.;1')oo
------------------------

xàr o e�tente.
O senhor Presid�r dá EM'PRESTO DINHE1ROSODE dirige /dõ'iívite M.s

.

lassociados I�iára compare
cerem na( sexta-feira p, ViL

dour�;fus vinte hora'3, n3

sed!;l' {la Casa de Sant"t c�:-

t,arina, à Rua Ten, Silveir'3.
]a fim de toma.rem pa 1'1.e

f nos debates da CADEP ( ••

; Campanha em defes'1 da

/ economia popular) e os

que quiserem optar, pode
. Ião comparec.er no' 111eS1110

dia e hora, no Salà� Paro

quial do Estreito, a flm de

tO,mar parte numa confe
rencia sôbre psicolagüt da

juventude.
,

para ser inbHda R

Rede de ESê;O:.O do
Estreito até .11) do cor/AP

.

tt'

Sergio Augusto, 4} mImI

co paulista 'que está Circu·
lando em nossa cidade, foi
calorosamente ap�audido.,·Heuni:i.O do dia .,.10-3-63 '1

(resumo dos trabai.!'.osL quanelo fêz sua a/presenta,
Atrayés ela palavf't (lo},s ção nos salões do Lux Ho

senho"':s PreSidente' [� Vice' tel, na última terça,feira,

da Escola .Industriar', hoje
as 20 horas,' o Cine São J0-
sé apresentará o filme, "O
Leopordo", estrelado por
Claudia CardinalL

-:-:-

Aniv3rsaria amanhã, a, se,

nhora Vanie Siqueira. Acon
tecimentos Sociais cumpri·
menta desejando-lhe felici,

tações.

-:-:-

Os cronistas Sociais: Se
bastião Reis e Ralf Ritz

mam, amanhã estarão pon
tificando no Baile Branco,

Fomos informados que o

bein lançado
.

Industrial Ro
Berto Wetzégl, um dQS me

lhores partidos do Estado,
também chegará am�nhã
para. acontecer no comen

tado "Baile Branco".

-:-:-

A senhorá dr. Osni Da-
.mi"ll1i, (d. Licinha), em sua

residência, .logo mais re

'cepcionará um grupo de

senhoras de nossa socieda-
, .

de, para um chá,

�:-:-

Jornalistas em movimen-
to: Está marcado para a

manhã, a votação para a

escolha do novo Presidente
elo Sindicato do.s JO�'llis.
tas Profissionais de Santa
Catarina, São Candidatos a

Presidência, 'Os
' senhores:

Adão Miranda e Alírio
,B08s1e,

'

Em nossa cidac1e foi alta-
mente comemorndo os 50

an9s do� boas serviços pres
tados ?O "B8DCO' Nacional
tio Comércio" :pelo (Exmo ..
Senho1,' Guido Bott, Geren
te do referido Banco.

-:-:-

Assumiu 'Ontem, a prel
dência do Clube Doze. de

Agôsto, o Exmo senhor De

sembargador Norberto Mi
randa Ramos. .,

sob garantia. dE

. Horário Comerc]C11

TEATRO ALVARO DE,CARVALHO

Dia 19' e 20 ás 20,30' horas

ADÉLCIO COSTA

Apresenta
,,-,,-..:,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tra'nqoiliz8ntes'e lent: s deiEontacto
EAST LANSING, Estado mas por motivos c'aferen- vir para o desabafo emocío Felizmente" graças aos protê'ç'io por muito tempo

de Míchlgan, EE.UU. -- _-\8 teso nal, para os criadores ele pregressos da veterínárts Se111 dúvida, há sempre
mulheres nervosas e mio- A marta é um aníma I ,m:a...ta é uma caãatnidade, a vacinação oferece resulta o risco das martas briga:
pes, que usam casacos de nervoso, fàcílmente irritá- pois as preciosas pejes se dos' .altamerite sattsratórícs rem, a despeito da; lentes
pele de' marta, COSêUJ.lla�l1 vel, que se' mostra sempre estragam na lutas. A Cynaamld rntemauonal de contacto e, dos trunquíü
tomar tranquili?:'lnte; e '-1- disposto a brigar com o Para Ui11 críador da 111ó,l' por exemplo', tem uma va- zantes, "Mesma nesse caso,
sal' lentes de contaoto. As primeiro que aparecer. Con tas, o animal de mal génio cína denominada Savac porém, a cíéncía orerece re
martas vão fazer o mesmo quanto isso lhe possa .;;€r- aumenta, os elevados riscas que imuniza tanto contra cursos aos criadores para

que êle já corre, de qual-' a enteríte vírótíca come salvar as, peles dos anunaís

quer maneira, em resulta- contra c' betulisffi0.' Além Antibiúr.icos como a Aure
do dos problemas de üO€:'.- disso,. há' 9, nova vacina. Oi'nlcma" c*":tetr:lcLe!hla,
ça e alimentar. ge�er;�(�s da Cyanamid contr-i a di- em pó, CÜllCOÚ'ê para obter
pesquizas, realizadas ;,3. sentería provocada );:0,' vi- se a ct.ra rápida dos rerí

U1Iiiv:€tsidade 'de A'5n(;�dtu rus, dçstinada es'_)eeialnlcll mentes, ,s�m deíxar cica-
.ra e Ciências. Ap;kalrs te às martas e que oterece trizes j.rorundas.
do Estado de, Míchígan,' po
rém, revelam -que �s lentes
de contacto ,e os' tranquíl.
zante�

" poderão ser multo.
úteis para combater o ner

vosísmo das martas. ,

As lentes de', contacto são
translúcídas e se basetam
na teoria" de que :1,' marta Estatut0S; 'convoco todos os associados quites com a Te
não pode 'lllorder:J Que souraria, para a Assembléia Geral OrdinárHt,; a realizar-se

, não, pode Ver .. Os' ti:�'.llq;iÜ no dia 23 de Agôsto de 1.965, com a seguinte' ordel� 'do dia:'zantes"tnrp.an.{. os anímais ,Lo,,-,Eleiçãqda,nova,Diretoria, d�s '17,30 'às 19;30 i10-
: maiÍs :,dóceisl' d,imt;riuinrlo

, ras.,'
.síía vontade-de lutar; e .fa:- "

'cílítarn, ' também,
,

'.Y traba
lho do' .crtador; quar.'(j) �ra
alímentc às martas ou as

1.0 - ,AumeiJ.t� do capital social; com reav<llizaçã;o"dó ati- submete a tratamento,
vo, nos têrrnos da Lei nú�ero::'4.357 de 16 de'jtilho de:'1.964;." "As martas estão sujeita 3

2.0 -' Alterações estatutárias. a duas enfermidades gra-
3.0 - Assuntos diversos. ves, altamente contagiosa:

a disenteria e' a.' enteríte

vírulente, assím corrio tam
bém a intoxicação ali
mentares. Os, criadorss
mais evoluídos" vacinara os

animais logo' no .Inicr» do

,ciclo de reproduçã�' habítu
almente em [aneíro e fe

vereiro, é vacinam. os fiiho
tes dois meses- depcl;,s' do,

Fábrica de Tecidos Catlos

,Fena�x Sr À:-
r ,

,

'

.Assembléia Geral Extraordinária Círcülo 'Qperário de Florianópo:ts
'Edital de Convocacão.

-

�

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,
" De ordem do Senhor Presidente e de' acordo com csSão convidados ,os' senhores acionistas da Fábrica. de

Tecidos Carlos Renaux . $.1A." pára, comparecerem li:: As
sembléia Geral EX,traordinátia, que será reilizà:djl,' ',em
sua sede social" à' Ayeni,d& 'l.Q ,de,.Maio n.o '1.283; pesta,:, cí
dade de 'Brusque, às 1l1wras 'do' dia 27 de .agôsto.' de

Ú965, com a 'séguin'te '�: ,,' "'"
, ,

--
,

, ,'�;,
r .

. ;� .' "

', �I Florl<t1'ÍópQliS"l de Agôsto de 1.965,
e.

'"' '.AIPC. _4$
José �.�rl()S Martins -'--- Secretário, 178-

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

Brusque, 6 de' agosto de 1�65.
iRotary Clube do Estreito'

FlorianónoHs
Dr. Guilherme Renaux - Diretor Superintendente

do, o Rotary Clube do Es-.
treíto levou a efeito urnaDIA DOS PAIS

Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
reunião festiva, no- local

,

Com' a finalidade de preso .de suas costumeiras reu
tar uma homenagem aos" niões (Clube 6 de Janeiro),
pais. lXj.O dia, transcorreu na sexta feira anterior (6).
no domingo próximo passa Esta reu�1ião que contou

com a participação das se·

nhoras dos rotarianos do

Estreito. e que compõem a

"Casa da Amizade", 'reuniu
crescido número de rot'll:ia-
nos e contou, ainda como

'convidados, com os reve-

rendOs padres, Osvaldo

,J",;. ?L;i�;,e Hilton Roverê, am-
�r.--�.... \'�' ......

_

•

,

,�, '4';( )j"ôs·','t1.i1"'parôquia ,do Estrei-

�;� �,. �; l -� � ::�;,�,
�:'\', ,,-t -'"

··�1·
�

..� -+-,

•

",
'

\ A'Pl'oximàd�l11ent� às 2Q"
:i1�r--"' 1i'ôr�s fõi "aherta 'a' 'Sessão

pelo Presidente Herval Mel

'lin e, no ensê.io,"como de

hábit.o, foi s8udádo 'o p<t-\
�

vUhão nacional cQm' uma

VJh"'!>l1f.e salva de palmas.
n",r'lq l'l, n<>hn-'ra ao Djn)�

., .. �e-' rrot�eelo, Nariv_:J
de) '!ie Freitas, saudou es

te os srs. convidados e. em

esnecial, as autoridades re

li0'iosas acima citadas. N"ls

t: ocasião fez refe-.:ênchc;
as pal"lvras de S. S, o 1;'a-
pa Paulo VI quandO SflU

dou os rotarian'üs iü'liano�

reunidos em Roma ent"'e 19

e 21 de 'março (Conferp.n-,
'cia Conjunta dos Qllatro '

1;)istritos' do 'Rot.ary lnt.er

:nacional, 11"1.. Tt;ília). Q'\an

do de sua audiência junto
ao Papa.
A, Senhora Nabar S�h

licht.ing coube a �pl:'Af'ent"l
ção da srt.a. professora. Ma

tilde Vieira Que foi convi

d<tda, para sann,<>T os' pais
naauela oportllnic1",de. A

otadora foi, oastante a'01<>u-

dida pelas suas P'fll<>vl'<>s.

A'Oós o .lanta,r one tr<>n<;

correu num 'lmhlente de

são com'Onnheil'ismo llS �!7

nhoras da Casa dfl. A1'Y>i7:°de
pr(lcEicle�an:i a eilt,l'ega 'das
iernbrancás aos pais.
Por um dos rotarianos

foi iem'bndo, ainda, a coin

cidp.ncia de transcorrer no

mesmo 'dia 8 de agôsto (dia
'dos Pais), a data dedicada
ao clero secular.
Antes do encerramento

usou da palavra o reveren

do padre Hilton Rovere

aue. em bonito improviso,
teceu paralelos entre a mis�

:;;8.0 dos padres 'e as. finali-
dades co Rotary' �uj'1 ll�ti
m"l análise se sintetiza no

t,êrmo ou na palavra �

SERVIR.

Apresentando .

os agrade
cimentos do Rotary do Es
treito aos convidados b�m
como às senhoras que com

põem a Casa da Amiz<lde,
e. ainda, àqueles que se fi
�p"<>m ouvir. foi encerrada
a sessão pelo presidente
Herval,Melin.

,

Carlos Cid' Renaux -- Diretor

Ernesto Guilherme Hoffmann - Diretor Adjunto
15·8:-65. nascimento

Até O dia 31 de \
...

. I
.• .,,",

�� ", • .,...",..

....

agôsto o Banco do Bra�i�_""
,

está financiando' '�})
/.

i

.implementos."·
..

'.

em condições especiais:.·
4 anos�

,
'

•

/ ,

\ ;,

• <,

"

A VALMET tes�ou no

'seu trator (e ap�ovou�
os seguintes implelT1entos:

,
"

�''''''\('�':':'í;. t,:., .':,�,:� .. �:.� . I-�" I '. ,:.:.,
:.' ',. ',',

�.
"-",,,,' ..

COFIMA· Companhia Fabricadora
de Implementos Agrícolas - A ra
dos de 3 e4 discos de'26" - Gra
de de 20 discos de 18" (off-set)
- Grade de 24 discos de/l g.:' -

Roçadeira de Pasto - Perfu
rador de' Solo - Cultivador de

Dentes - D'esenraiz,ador,

SANS-José J, Sans S.A.·Arad0
de 3 discos de 26" - SulcadOr
de 2 bicos " Plantadeira de
Cana com Adubadeira' .. Pl;:m ..

tadeira de Mandieca ,cem

Adubadeira • Plantadeira de
Cereais com Adubadeira •

Cultivadores para Cana. dá
Enxadas e,de Disco�'-çom O...
sem Adubadeiras,
TERRAL S.A.-Máquinas Agrícolas
Arados de '3 e 4 diScas de
26" - Grade 'O 24 discos de
18" ! Roçadeir de Pasto �

Plaina traseira - laina Dian·
teira - Carregad Frontal", '

'Plantadeira de C eai.s com

A®Qadeira - Culti ador Fle-'

F N I - Fábrica Nacional de Imple
mentas - Arados de 3 e 4 'dis
cos de 26" - Arado Reversivel
de 3 discos de ,26" - Grade de
24 discos de 18" - RO,çadeira
de Pasto - Plaina traseira -

Cultivador Flexível - Riscado!
para Batatas - Plantadéi!'a de
Cereais com Adubadeira,

I

DEDINI � Luigi Oedini & Cia. - Ara
do de 3 discos de 26" - Grade
de 24,discos de 18" - Subso
lador :. Sulcadores de 1 e 2

bicos - ,Sulcador com Aduba
deira - Plaina Traseira - Planta

deira de Cereais COlll Adu
baCleira - Cultivadores para

, 'DCana, de Enxadas e ds iscas

com ou sem Adubéideiras

IMPALA S. A. - Implementas para
Lavoura: Arado de 3 discos
de 26" - Grade de 24 discos
de 18' - Roçadeira de Pasto
- Plaina Traseira' com Escari
ficador - Cultivado!' de Enxa
das - Rodas com Dentes Ex

pansíveis (para acoDlar/ em

pneus traseiros),

),
.

Floria.nópolis', 12 de agôs
to de 1965.xivel - Subsolador

\ .JÓl'll. Ângelo' RibeiroDenísoil

, '.
. ....'

SIMBOLO DE PERFEIÇAO TECNICA

\

"

.:
.

"

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

CINE' RONDA
AMIGAS INTIMAS -- Cl'Í- .Ielícídade de dísvírtuar-se bíndo ,- .;mo por ex. 'J reccn

tica ' de seu caminho. De quarto te A ES,l'ada de EI Cid, ver
sexo tratou pouco, dando daderra 'Sozaçã,o WL!'a, com

Foi com certo prazer que como razão para êle ela �.e o expe:,;?r:lor. ACNdem mo-

'voltamos a deslumbrar o' cEssidac�e ele carinhJ que c;a:' <3
símbol'J tão esqueci:'!') t.!a sentem certas mt!rer'f;� 'ú

Franç'1 Filmes do Bl'asij,' que LEva �travarem. l'Gjaç6�s
mas parece que está OE vu! mais íntimas entre si.
ta,pois além dêste filme do Outra falha é a gro:mde
qual falaremos agora está exploração do sexo feminÍ-" ..

C 'J' N 'E' M A' Sanuncme'a ,um ou�fi. no' se:n razões ln::l.,;, sérli:l.s ..

_' "

,'"
,

"

.�R��r l!}��;'o �)r�������:;:�)� �,�� ,�':���1:,1�+1�;i��;��, !.;�, '���u-
sistimos 'ó filme. ' , I pouco de conlércio l-ati \:á': " :

C llit HA_U':jUSE
Ein 'primeiro lug-ir,' uma tra�ã0, dos público, es!j<�,cõ:':_ <'à�: 3:"hs.

'

,

análise da parte técnica almente 'o masculiu0.,
"

"", Stanley 'Baker
mostra. qualidades boa� p�lis Aquela festa com n'iOÜ- 'J.v.tÍtciit Sead
o uso CtOS refletores, da câ�\ vos rómanos é bE:H'1 ,'mais, ".",' '"

_ ,em -;-
mera .. .pouca cenariz·:tçã'J e' lógica, e compreel1�í'.'el", da' ',kItWUILHA "A, SANGUE
esta' devida ao própno ar- virtude cta condição da per- -

""
FRIO

gUl1'lemo estão d� acordo sonagem dentro da estórii:, Censl,lra' at� 18 anos
com nossas 'linhas Cliem't- Com facilidade os' leibres -

h' , ,
, ,·.ás 8 s .

tog'l'áfica. que vi,ra,m o fi_lme rloder::l,o '

__ ;Pró' Fórínandos
O que nos leva aqüph analisar esta pa""S�g��l�'l

.

e Indll'-� Ano B da' "Escola �

a.firmaçã<;> de que nào foi a êlesdeixo esta fun;;,l'J, pois
muito o ncsso, ::ontenta- é nossa intencão dllr ao

mento com o filme devià0 leitor oportunidade para
o desviQ colossal 1�H o di- pensar e analisar também
retor deu ao filme. De U:l' conosco.
momen�o para' o outn sem Depo�s (l'1.Que:(\ bofetada
uma razão verdac!eir::t, ê:e o filme \'Ji:"0U ,palhaçac1a.
mura comp12tamen'�'3 b 1':1- PI n,e' ::",� :11'.I'j"t. c-o'.r e,

mo do fiíme. Se na ,�t'imei- �am€nl,e 3U.1. vala, apu.xo
ra metade' soube mar�tel'-se 11,'Jll-lse peJo, agre�::l'lr que
dentro das linhas reR..is c a amava e q'J.e depois jo

extasê que viveram naque
le momento a d3ixo'1 de

'(�uerer. :EJa o : pen;egllia
para conquistar �'f'u a.mer,

êle a :ciHldiava, "o[;';a wm

isso, etc... e no fim
'

tudo
bem: se amaram, talvez,
,para ,sempre.

O que poderia. ser um

bom :;:üme foi um fracasso.
ma'.; �ontu(!:) como descr�-
V-em'os "lOS ,-t',,-·.:.·· _'o d'" f'r'-

"' '._ �.",.., .... .i:' .- v . .l

tlca,1.;ê',n sem 'vaior e inel'f'
ce ser visto.
Para terminar quero cri

tica responsáveis pelos p{;s
simos filmes ql1e estã..'J. exi-

verdadeiras da aouvf'llc-

cague, na segunda metadf�

métadé deu um vôo espeta
cular para o cinem::>, ame·

ricano.
Uma' parte técn\c't \�(,a

do filme foi quandO da a

presentação de 'Pari,; pam
a irmão do per.::;rJl1agf 'n

principaL A câmara. alJan

donou os personagens e f:J

calozou pontos da cidade

sentação. O titulo O,lgl

num oUmo estilo d':l ap�'E
nal do 'filme era, o Quarto
Sexo e 'o firme queria t.r�J.tar

dêste tt'ma mas te'/':l a :11-

-------------

Apêlo aos Moradores, da
Av. Mtauro Ramos

Como' é do cOnl}ecimento
público, a Prefeitura Mtmi·

,cipal de Florianópolis está

providenciando o plantio de

grama e de árvores orna�
.

mentais, em, todos, os can

teiros d<t Avenida Mauro
Ramos. E' necessário agora, '

qüe 'os moradores dessa via

pública, passem a zelar pela
conservação dos canteiros;
denunciando inclusive os

transgressores da lei. O

aspecto e a belez� da nossa.

cidade' depende dos muní

cipes. A Prefeitu).'a, está fa
zendo o :t)Qssivel.

,

O
.

povo deve cooperar!

Cnpifal é Centro de Movimentação
Diversos Prefeitos aqui se

encontram, coordenando as

suntos lelacionados com 'JS

interêsses de suás adminis

trações. São os SISo Adão
BotÜni, de Campos Novos,
A,lofsio Beckauser, de Pre
sidente Nereu, e Sebastião
Tomio, de Botuverá.
De outra parte, também

veio a esta Capital, para
contatos de natu.re2a políti-
. '

ca, 'o presidente do diretó-
rio pessedisw. de Papandu
va! sr. Jair Damoso da Sil
veira. Naquele município, p,
candidato a Prefeito pelá
coligação PS!).PTB é o sr.,

José Zadorosny Filho, das

fil�iras do t\ltimo partido.
\

" 'i

Jorge Roberto Hiichler

4.0

trialtrial" -

Burt Lancllster
Alain Delon-
Alain Delon

Claudia Cardinale
-em-

O LEQ.P��DO
CinemaSc'ope - Côr ae Lu -

xO.

Censura até 14 anos

ás 5 c fi h_<;.

Victor Guyau
'

Etchika Choreau
- e1n -;-

A PROST1TUIÇ.A0
Cen;:;ura até 18 anos'

'I

'CINE Roxy
ás � e 8 hs .

Jmlles Garner
Doris Day

,

-em,

'TEMPERO. DO AMOR
-

Eastm�tnÇoior
,Censu-r.ll, até 5 anos

BAmROS
(Estreito)
CINE GLÕRIA
ás 5 e 8 hs.

Rcck Hudsôn
, Doris Day

- em

VOLTA MEU AM011
EastmanColor

Censura até, 5 anos.

CJNE lMP�RTO
ás 8 hs.

Cliffor Evans

Yvonne Romain
-em-

A MALDICÁO DO LOBJ.,
HOMEN

EastmanColor
Censura até 18 anos

,(SAO JOSÉ
ClNE RAJÁ
ás 8 hs.
Simone ,Moreux
'!:DUA E SUAS,
COMPANHEIRAS

çemmra:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.i\'lültcir piõp�p':o.
.

'

. si," roas as. írnplícacões que
610 nos, suscita. ; Ou o co-.

)Y:.€'ntd··rio� de que .MSe.· faz lTI.&

recedo r; forá' do' que . lhe
I . .., ,.$.

se' diz, 'rI";")('\T!-t.(tl1 [',

, origem.
reportagem

.

I
corno

;:;anhou J1lan'�l:etf)
.

{ihs jor
nabo Ganhou Ietra dj3, lôf- Pois ali em nossa linda
111.lÍ riu"]l ainda R,. vimos, .. e!Tj- cídadesínha 'ás margens
bora de, relance.> l';or, este

plantada do daloso rio que
g1'3n::le matutino. . E. par,a dlv;,dq_ com o topônimo gua
maio)' c1e�taqüe,\· não s�" I''tmi �c e aqui está Q gran-.
passou o caso nesses gran-' �c1c personagem' do notíciá-.
des centros qual "'s�, pode- i'lo!':_ um -símples, um vul-'
ri::, esperar, de Rio, ou de .

d" _'

l'·.·[lá.r, e· mames .na íngua-
8.1.0 Paulo, mas 'em' cidade-

gem (lo povo, um vagabun/inh3. até' para nós �a,:'ver.. :do curio, dêsses mantidos
ol:,LflL! bem'·· conhe,cida; ali

p�r r f e-'1 cr3,'nl embo �
. '.' d� " >-, ',�' a . r"

121]1 1l0Sf<a Ita,iaí' a- terra do
lT).ui acarinhada de pobrE'.

:-r, frjneú BO, fllhausen.' Ou 1: 1
-

" tece; ),eu os· ga artns çla glo-.
lP,!l!W!' alnei"t, .i.a� ,frosód'a " riel. J,�' aLle trazendo para o
l)()l' VÔ7,8S :i1Jpds

-

'cantada de.··
sou. feliz .ex.proprietáI:fo,

�Cll hubi�ànte, c4-"\', nossa' si- com 'a sua venda" uma 'pe-'
plitica e não. menos pr'q�

.

<lUCr.t.; �nas QP�eciáver .' fGl>
grossista Itajaí. ....

'

-.

.

tuna: representaâa' por, nU-
Nem, agora vou' transcre- : ôa menos çlue um milhão e

n'r-Ihes deti;tll;!�s' de' nómes 'dllzelftlos mil Cruzeiros. su

o',i de situações C1'..le o que plantpu toda a escàla omi

interêss:1 ao crOl'iista não ,toló:;ic'i dos cantores de
é prbpriament� o caso em ,bica e pena que :por aí vi·

PROl't�JA :se«s

'OLHOS',
'�)

.

'

�/.
\ use óculoS ,,_
.

bem odaptedos
...

. ,.I

atendemos' com exatidõo
l, suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
.

,

MODERNO lABORATORIO

.
'

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

REx-r�ARCA.s E PATENTES
Agenfe,Ofidal' ds. Propdeua�e

Industrial •

,

Altos da Ca�a Nair fluc,,-:lSaJa 3

1'{cgl::Jtn:i dl: 'marc�s lJatent��� de iIIV.:;:!.

çâ6 nomes' e01Hvn'WJ::;; t:�nl()s de estábeh��i·

'�l-lO .1 sj(:fll ins. JI\i1..'ÚiS :de prupag;:mda t:- ll);-lt·

;!r�;(')'�'{."
.

.ct"��f;,:\''- .

'''.li.; "'
'_ ,'1'jt"Ot"S .

'

\. ().. .... (."'.:�"

Rua Tenente SilveIra, �'B

de

J' . '

çam quaís os' representados,
na aví-tauna estrangeira,
pelo rouxinol de renome

universal e até o próprio
oanário-do-rêino, .0 mais va

lorizado' entre, nós dos can
tores. '

Fruto de um longo e, pas
ciente trabalho' de ensina

menta (eis que o nosso pe-
: Ia sua, plumagem incxpres
'sívo passarito que é o ou-:

ri6 se caracteriza pela sua

espantosa maleabilidade vo

. cal de aprender qualquer
ária, qualquer canto, qu il

quer' .melodia por mais com

plicada que se lhe incutl1

essa' glória cabe,. e em mut
to, do 'seu vendedor qüe ob·

teve a recompensa' deste ('8-

fôrça, pedagogica.

co" cQmo 'àntilp. se"
.

di"i!}
.

mesmo está mâtéría esta-
, va-lhe no "conhecimento. S')

guindo este roteiro, mas já
dispondo .do "moderno

"

in
'lento de Edison - embo

ra com o "fonógrafo" não

chegasse éle ainda a' lan
cal' mão da maravilha que
é hnjo a fita gravadora

. Hoquctte Pinto,· .

o nosso

� sertanista metido a. etnõ

grafo, andou pela nosso

Esj'e interiorano gravando
as 'vozes, 'e, sobretudo, o

. "p.nto íolclórtco de nossos

indígenas. E se ambos à épo
'�..a, qUE' chama�'e!11ÓS de 1'er

mántka: por dar ensejo a

ati,vidados' C0l110 estas que
.,

só . traziam proveito no ·SSll·

(,Leio . cSj)h;itua� OU' do senti·
mento patriótico de 'carrear
alg'o ele nOVO e imp'ortante
à. humanidade,. nUm T)raZer
íntimo advIndo do próprio
sacrLfic'lr.' hoje que tudo e ,

tá esclarecido e deSVC-JcI'l
cl::J (l ele (!ue se trata é, c·o·
lY1.0 preclicf:.. o. Hanlcri '"'a"!1

bv�iness:',; de extrair d<?s 'e<;

lin10es Ul1):3 gostosa limo-
nada,

HOll'em
.

nrático' éss(� (lue

ndC1ui:'iu -o extr[lO�·dj'l�íI'lo.
.cutió que 1l10(lutn:va SPU

m'lvioso e variada trin'::t
e!�1 gnicla. engendrada e'n

humilde varetas de bambu

escoradas em h1ais firmes

esteios mas simples ,tatl1·
be:'m de uvá, mnmt ,esq\1Í-

. cid,) casita

.:,

de sua beleza, ao inchLI p'

ge ação ou (;10 mcnj'otlld';,l -,C
I

pratíca o que �ul�si:J, p n

"sun�.l1le_n(,e era convert r

tl,ltld aquilo em PCb'Li;�:
de' quílo-wates. Luz, fDrc;'l,
ou ainda capacídaoe Le0:1i.·

ca.

p,eportand,o-noi' '10 caso

passado 11.a terra Que, foi
berço de banro Muller, W)

"mos que o pensamento da

pessoa que adquiriú tal pr!,!
cíosídade plumosa. fê-lo ten-

do .
em vista a segunda \lií

tude que será, no exemplo
antm·is(,a. o do espectarilor,

() seu pio P\::.)s
vad.ires. c' e:,=:tpnlf"J8
(lr� não passar d.� lc�l."iá· aq_í.J�·
lo C'L\W' "c' típna .por certo

sibtlídade oterecída

v.{as por mais" incrível

que se lhes afigure esta anr

mativa, ó .melhor bocac'o

neste "negócio do pass�ri·
nho" não está, evident2-

mente, (como no caso Ót·

quela J3;posta ele quem Vf'n·

ceu a p'artida foi a (',e qU�:11
começoli comendo o clisp\.1'
·tado doce), nas' mã.6s c;le

quem r.c{'ebou esta já de' si
e em fac:c da' natm'eza I eh

trarissa.gão, fabulosa Íl1)p'lr-,
tânci'3.. M,as, s�m, na c1'1 0'.\

tra pessoa mais atiladá 'OU

esperta q�te reaÚzou esta,

na aparente generosa ou

até 10llca compra.

Senão, vej:unos.
Ficou conhecido em ,l1,)<::

.sos "l'ect1<:\dos tempos his" Ó'

rieo� a manla' daquele nu

turulista em surpreender --::
era Natherer o seu narre

ilustre. se me' não eng-"no
- o canto não 30 dr:' 11')�

'sos pússa:'os e pnss:;rin"os
('')mo, 'mc<m;o. de"n�ssos

êlnimais. quaisquer que êles

fossem, E não ·01"'1 p'na
meno� essa ic1é'a hO,Í'8, n�'

taqamente. ("1'] mi"'- n r�nl''''''

cluç[o ll1ect':,nir,R· n�!R ra':1':o,

clifusfLO,' pelo ejnml.l:l. já e11-

to "labcio" to'i-n.a por pote
, .'

. \
lado sonoro, tanta lm)Or-
tância, ]I..J.::lS 'lO t�mp" .' (le

Nathel'er. c,sa gr'lvw;�o
sUrDreenclÇ3nt'e cp !C "1'1,Í 3 (.0·'
nh�cemos por aparélhps sen
sehilissiE1ÕS a ponto (JE� PQ
der gravar .a

....

"conveT.sà" re

'é 8s�im :ao�sível dLo;en1:o�,.
,(le d1.Hl.S formigas qne Ee

eneon"trf!..?11 nu.n1 cl=!''l'eiro. ,

topou 109..'0 n�f�:-e 8.c�)n.� ;f.'i
m�nto n�- p�rk;s chi ro"tn

n<1 que se,l'lo ah,i-f\ 'f"en'r
aos pli:;'05 _ não nlCn/J� I11" r f

Vil11�\d·-:"
E t:mdo ,já l);.'cvi<;to fi rc:a

ção que, o clono d1 'a,'e"ita

que r}e�c1ia, . \'l se'.! prcct RO

te''lllYJ elo "til't1.cs is mcne:."·
entr',p' 'squr:;le n'1_1i')i('ílh� i· ... c:

pressi\-') ',de :f.n;r8.1?21d�;,quan
do o que e1il l:lcT'er::ia ,e 'a

O p�....1.éo de" u'�.'. Tcnti:ç.h M::'l'

nicipal, elo R.io ou um "C)-

1011" de Buerúls-ALres (nEto,
essa ave' nã.')· vendo por' di-
.np8il'O nenl��m cie�tc '�UJ.l:"
db! "ni, e ho\nel1l' ,'Í.llicl,o
não se' no cán'toria daS a�'

.,�

vesinhas m=15 em <'cmitàr o

seu próximo.' desfecha· lhe
'

em pleno cOl:ac;ão de ho

mem
-

sensível aquela aJ'gu
menta último, decisivo qt;,e

I

fêz não wonos niover cs

prelos e, as rotatJv'ls d�
larga imprensa dQ 'f"ús ... A

qllêle indiscutiveÍ, p.Éerta. de
� .. '. ...).

.

u:\Jr J\;ULHAO! . , a�re�cido
i:lüs duzentos caramingaus.

Di7,ia algué1l1 que en·

quanto ao artist'3. e ao seno

timental Q que predia núma

casca,ta era a con,templação

ciência ou .a técuEc:' "0 i-

f rdc:.�'ll·:--� rt1ueJ\:.\ ÔCh��:'-U .\.� i .

-da pelo natl,u':lJé'itf: 'N· "I'
ror mas jtt f).·!);:Jvc.i,t -(rl� '.:Jüt'
Roauette pj�il':J (' tFn7.�n·l.o

sobretudo, a riqueza no SeU,

�eliz descobrido i ,1'1 uc se

; .ortou o nJ\'C.' p�'opri€üii:'o
desse curto. eu 10 cunto

o-n rnill1'·�1'�.': de

in't() ,;pr":\" a::i

aue 5C DrV'ceSqar l11.l!n snn-,

"titlQ n;ldo elementar: se·

nüo _in1neT'fei.to. \!f�:len(l"-�e
(lo D,parôlho anditivo que
n"" C1l}U a metureza.' RC'�or

reu êle ao sistema gráfico
d'l i_)aL'ta musical que pra

o CIUE: lhe est:'lva ao: alce'n-
�

.
. I. .

ce, 'p(!)):que homem instrui-
do no sentido "enciclopécli-

,ebi':O" (lHe
de. menta;j.clade qU8 ::te" 0,

cUm núü tü" 8!1;Cm,t,[1. f)\I)l')tO
ft OllLru. rY..'tis rg'e (".!f·i_ iln·

buíc1.8 de um li firnli�\n·:l"

0�i�in�1 nt\ n np;e:;1:'iü�a!c n
��p ou1 ros ·PH(,:�:·!.�·1jli1..·'S

.

(P�C

rl"\:·q:o-,;.·
j'l··t ,!.!:"

f);p""\Drc�ü. dp.�'"itr-� �hni)l:J's rlli

I!�:'io lhe f�lrfÍ render, . em

Sl\flS 1�1ÜOS ht.heis,
E clif'u.nc1irá para nós to,

rn:"lÍt":'s· clc� h""asili.:i_1'GF c U.".:Yez
e l"'lltitus milhôes ele Cru· n'psmo 0"t.t-a'1:;eÍ"o-:, :.::r:n

7:E'jfo�, l.)ple:;'a clue .. t.nn�"'J �)re��l ir

�:1n�:�ntt;' c1r' U Y:.:-; CG,ud.� 1

Pf\Z '-pouhf_) R ind:1 e COfi"l!1 01 :'" ,':=0 dc�.:)('�'1 hn. r:OllY! ," e

,v,r t-odo êste '.'�Isto B!'�'lil duzida às das cbrclas \,)ca's
que. qtleJn ·ouvissp. o c.pnto cl5i' ·inr-el'esC''ldi.i� p�:erÜ'l}"a
cl.e 1.l'T1 �)atC::.;�n:lt-o eh) .'\"'8, 'Ow' ?":"i., .::.;c;:�j:) i!�I:Jiin�l.r a es \..1-

n�s; o uinnitr·Ü .. sel�-" "/"llil 'J:' 1'1'::�,Ü'J ('1.(' nluLt·�� .1"1'::8,
d,r. nrqa �)GnhÜo. f'e'1icl(la:'e. r(�':"'r1' fl;l Sf'l.!. :.p�lh\r�r..h: 'U:l1
E '"::�sirn 1):.1re(�in a' �rndfn . t":",.,(:,) n',,:,-n -qpe 08 fHh�an

gente devcrn' ��r 1�'}:1 sirn- l (' r.:: n1'1 r;,r"fn�e.
nlus !YIot,iW) ele nfin h?'-er
no%ihi�id.'lde de ouvir t9.1
canto..iá pela r.aridpele em

''l'!1!O' Rli UD2!reC'e a ave, H"je
o C�flt-f') clt), t'.�·i!1nlln'l fln.-1n
'00: 81 'ln'1 l):'�c'l" d').s l';í

dips. ];i. quo fhe foi c�:p}a -'o

Era o O:'P. eOl1W e1lrio.

gi�aclo tinha eu a abo;·d8.r
nesta cltls�clorjda crônica
q!le aí clei-:-co. ficando.'!) ú,s
to ela' "n,stória", no pll.\rnl.
�)lC 1'::1 um oul!'o c8.níiulo cl

�0;1.·uir :'

"-, . __ ..._--"--

..

Ministério da Educarão' e Cultura
,

t
.

.

.

Universidade de Santa Catarina

RE'TOf<!i�

.. co"cmmENCI�, PCBLICA N.o 13/6:>.

Torno público, para conheciménto dos interessados
çi\lé se' acha j)llbllqac!o no :t1iário Ondal 'elo Estado; ed.i.çã�
ele 5 elc'ngôsto, de llJ65, o :Edita� n,o 14/65 .. reluth:o à aqui.
siçi10 de Uuiquinas,' iwess()l'ios; ferramentas, utensilios de
'ofioina, material elétriub, vidmria e mate rias }Jl'imas, dos-
ti�düs à 'Escola Cte Engenh,a�'ia Industrial desta, Unlver-
sidade..

Outrossi�n, escJ.qre«o que, a aberturá da concórrência
esttÍ- aj?fazada para às 15,00 horas do dia 10 de séteu;lbro
do cGrrente ano.

Di'i-isão do Material, [J de agosto de l:1Gô,

� i�����:;A�1��::;Jf:�':�;'
.Josoê ForteliRmp - Díretor

.

17·8-66

""-'..............._,_�...._.4t'.J"'çã·I"'.""·"'''''i....".''''=�..,.".............,����i_._:a:±::SL:e_!-!
.
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Florirmópolís, 13�8- 65

:,�"v:ekulos·Ve,;hos Serãu Vendidos
;. '.� , À; Pt.cl:c�túl�!:),' �Iunj.cipal de Plortanópolís pretende ven-

41::r, úr\:J;írós: 9.0' ooucorrêncía. pública, 5 cam.nhões usados,
F 'jecp- � uma umbulâncía.

.

: .

'O Edital> baíxado peta Secretaria de' Irrcestínrentos se

·ú Ui':!,fm' e:.al�or'ldü: "A" Secretaria de Invcst.hnentos da"

J;'l'(,r'e1hirà 'JS'I:unicipal de Florianópolis torna público que
'\':6ad6r�, em concorrêncía pública, os seguintes veículos de
sJ.u: ,f)r�Priedaci�: '.

.
.

.

. .,
.

Ú;:,rc� .::'Ford ,_ Caminhão - F.360 ano 42 - Estu-
do de. conservação - Reforma

.

·1btcJ. ühevrolet. .- Ambuláncia
\ '

.. ,

elo de eUl!Scr'Y&;,ÜO Idem

- Ano 48-49 Estado
•

-

__ rca ._ ,]eq)' - 1\ ism�l1l --- ;UlO 55

":;10 -. 'ldam Máquina
.' :,�,:,'c::t' 1':'cl rcl .. - Ilast;u.lante -- F. GOO.
::.: ":JllSC1-vaçq..:) Em trl1nsito

ESte,do de cim-

i\ Muru., - - l'o1'ú - ]3e!sculantc J? (jOU _:_ Ano .53·5,:1. Esta-
.. - Em trtllsltu

n:JS,:�l:, IW� f uJQ .- Ano :i5 - - Em ·TrÇm·.
' ..

'.' . ::J: : ,�� .

1\í2i'Cl:.. - Ciwnolet -- R1scuÜmte - '."\no \)7 - Estado.
.:1.C eim;e'''Vaçiio - Em tránsito

2 - As propo�ta� deverão 3er: entreglles ii Set:retaJ'Ül
(�e' Acl?nb,istra:;:áo, em envelopes fechaelos, dcbs const::«lto
ü

. seb'1linte:
NotTi.e e ondereço a� pron()n�ntl':

·

"Ciculo que pretende adquirir;
Pl'eçÇl ofer;;ado., discrllntlláUcHI18nte por veiculo;
;; ... - Vi.n1.itir-se-úo propostas pára' àquisição de um ou

, ;-"
.'

veiculas'
"

"

'd •• ).J � ,
•

J..•.•�-: ''Y I",,,," ...lZO· l)·u 1'':..{ rec;eb'irt1'��i"�rto das proljG�t8.� scrú en-.

"0 ;',;c!ü'n;J dia 23 elo mês currellte, e o julg!ilmeuto das qué
i �)r.e;lj 8proEenladfis será feito às 10 horas do clia imeclia

. tar."ent'é
.

seguLD.te. na Secretaria de Administração, permi-
íipa· à presença dos intel'ess'ldos;

'ii � Nãú se aceitarão proposta consignando valores
infericÍ'es aos abab::o relacionados;

Cr$ 200 000

Cl'.$ 400 000 '

·

Ql',$ 20Ó', 000
Cr$ 1 200 000

'C�$'l '200 'ooó
.• Cr$ 60p 000

· (i '::.. Os veIculas objeto destlí concorrência estão,. par>,t
oxnnw: à disposiç[w doi> intetessados no Serviço de Con
trêJé'Gera-l (Oficina) da Prefeitura Municipal, no períodó
cumpreendido entre às 8 e 16 horas;

7 - Reserva-se a' Prefeittira o' direito de rejeitar uma
ou 1I1<\is Í.Jropostas consideradas inconvenientes aos inter-'
'rõ�,s!3S do Município. •

.

"I

�lQ_l'ianópcilis. aos 6 dias do mês de· A&,ôsto de 1965",

FlAMUtAS
��O�leCClOnillJ,l-';Je ÜC!1l1\.ifü::,.· lnJormaçõc:

M.e:-Jl,,;,t ���a<:..áo Coin OSMAR ou pelo teldor�oC.
li,� Z�,

."

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

A.t e 'ri ç ii o
Piepal�-se alu.."los para exáme de admissão ao ,giná

- 8io.

Info1'l1iaçOOs à rua JÚlio Moura n.o 16 ou pelo tele
fone 3�31,.

I;.

" ---"�..--."'---- ....---,,_.-

VÊNpEeSE
ulh ,te�r�hb .

em "BoM:
.

ÀB�IGQ, próximo â:o har. Pr�
C;_'O Cr$ 1.900.000 e Uma c>:isa de madeIra, à rua Santa Ito-'
Soa (rulo6inhaj, Preço CrS 900.009. Tratar à rua José Boi

teux, ri.o 3 nesta.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
.

Mês de Agosto.
Dia 141� _�

•

Baile de An;'·versáno
bicio clli 22' horas
Local --- S::dc So:cial
Rua .J oào Pinto
l\lesa;-s - C1:'$, 10.000
.Orquestrá - Baldoft

SEDE . BALNEÁRIA
.

.

'1.JÜt 21/S Festa 'C�E"
, Parque
',�\ d D

'

I ar ,e ançam.e
J ;).00/19.00
Infantil

Inauguração llC'
Infantil·

...

SO�Té::- - InICio as

(Tl'aje-Espotte) .'
Orquesh;a � Clube Doze
de Agôsto --, Apresenta
_ção .- Orgão EIetrôIúco.

LISTAS PAHA CHURRASCO E JAN·
TAR. l1E CON,FRATERNIZAÇÃO INSCHi
'CÃO·NA SECRETARÍA '('NOVA SEDE) f.

DAn:oO CLUBE

Baipeário Cam.boriú
ell� cnlldorniÚlc.Edifício ATLA�rI'ICO.

('O�l::;':lgTado como o melhor f.' mm�· belo cÍ<"
rJtt.b.. \pC\r�amenr()S 'PW'i..:, pniJh:": L'jl(,í'tog;
de:)d(�' Cl'0 I.uoo.eoo dI:; elll]'ad�1 e \']'t:SLH,:0 _,'

rue:nS8.lS Ú� L::::.'� 15.0 :mil. Vendas
. lJêll.látorre"

'.

";;�����;'��,,�::, ":" :<
..

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A1\Jh\NHA A Dlretorra do
Clube Doze de Agosto, '-

. Presidida pelo S�·. J6sé
Elias, fecepclonará associa
elos c convidados ')an-. a

Baile ;!r Gala, comemora
tívo 'ao 94.0 Aa'!verrsari::> de

. Fundação, CDrrL o desfile
das debutantes :1o, 1�J65'
"Ban'>. Branco', organízado
pelo "ronísta '3')(',al - .. Zll '

ri Machado, Tt<nta e duas
meninas moçaá serão apre
sen "f), .as a sone 'ad� 1l -rí
anópoütana F.mbeleÚi�ão
110ssa paisagem :soci,;ll.. ":lara
C�ualberto, re'ceb�r·t '.

, �e
Elenitl Miranda Ram(itl a

faixa dE' Rainhá do CJ�bé
Doze, de 1965. A ornamen

tação dos salões' - "Tuli
pas Brancas", é de autorh
do decorador Man')el 'Gar
bellotti. A leitura de ap�\'
sentaçào das d�j)utante�
será feita. pelo . ,1'a:1ia l�sta
WaltEr Souza, qa llá:Hn
Diário da Manh,ã. Noberto
Baldauf.' e seu conJun'..o,
animurão a -Celegante noita
ela. A Produções "03.rro:
rão" 'filmará o.eventu..

..
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ONTEM no Olub� Doze
de Agosto, foi r€alio;nüo o

Janta)' de COJ..1frate'r.njza�ào
e a Cel'imõnia de POSSt'., da
nova Diretoria -..,. presi,Ú.-la

, .

,
'. .

pelo Desembargador �Q�-
berto Miranda Ramos. 'As
<1lê'buta:ltes partic;pa�:lln

,

como' cOl1'vidada,s· especi�Js.

DEVERÃO chegar hoje a.

esta Capital, o RepJrter
Social e Sra. José Ro'ic.loho
Câmar:t Ó:,úcia) - do 'brá
rio Carioca e ReviSt�, Man
(cb"lte' aue virão p!lr;:t o

Baile de Gala, de ama.nhã
no Clube Doze de Agosto O

cqnceituado Jornalistlli' C:1't
rioca, terá convidath para
dançar a_ segUnda valsa
·com uma debutante tPcl
drinhó).

A ATRIZ itâÜani CLAt:..
DIA CARDINALÉ, JSt.,\ abn�
fando na Guanabara. A
sua beleza, aliad!1' à; sua

simpurJa, charme e inteH
gêl1cia; fazem-na n0ticia
lObrigatória na imprensa
carioca.

A MODISTA. DIONg do.
"Charme Mo:'as", confe�-

, cionando um bonito mo

dêlo de gala para a S�ph:>' .

1'a Tânia Piazza, pM'a o

Baile de Gala elo pró<imo
sábado.

•

(.
'

. O ENGENHEffiO Dr. ".Al
varo Gayoso, :,encontrá-se

,ria "Ilhacap". Rospa,'t.:! do

Querência Palace HoteL

A Dli.A. MARIA :t.. init 'tco

nomos - "Public' ,RehottoU:'
elo Jornal .Radar."la So:"

ciedade, no, AU1eri'!a�l�Bar
do Q�.lerência, com :> Re

porter .Torge SaldaiJh� de

'Sol,\za, da Manchete í:!a do

conjunto "·SNAKES·.', :10

Rio ldo Janeiro - par-t o

Programa do referido rep0l'
ter na TV-RIO, o as:mnto

em pauta.
.

CHEGARA' amanh'í lm

Pôrto Alegre, o Pr-esicJen·,c·

da Câmara Junior Intér
naciol1u.l, Sr.' JOhll Ruadle,"
que será recepcionadp cem

wm. jantar pela Câmara
Junior ele PôrtD Alegre.
Próxi rn:1' semana estará' CIll
Curitiba.

•

. ,

I
MUITO elegante e sim

pática
.

l'..' campanha politica
qúe .escá sendo fe1t[!.,,· em
Santa catarína; com oJS
dois candídatos à sucessão \

do Sr. Celso Ramos.
' IVO

'

SILVEIRA, E ANTONIO
CARLOS

.

KONDER' 'REIS:

'WAY�TE, Est!lodo de No!;a mento c para. íntercâmíno
Jersey, EE.Ul!. - P,:,ovlae;'l' . de idéias cora &e\)8 colegas
tes Industrtaís €stão fa�'eâ cem novas idéiá$ � serem

do com que clestilcaqp:r '(!;.� fI.I>�ipad�s nàs."fut;ura5 PéS'"
entístas que trabalham pa.-' qutsas. ' ,: .

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

, ,. ,

ra �s o
seus

. estabeleclmen- . rNa Oyanatnici Internatío
tos se aproxímem-dos ban-

'

nal, on. e in�is de vinte era

cos és:!oiares.., .pregados par�iéiparaD1 de
A finalidade" é fazer com programas dêsse gênero

que notáveis pesqu'sadores nos 'últimos sete aneà. dois
voltem às "

untversídadss, cientistas Irão, em breve,
para estudos de aoerfe íçoa estudar durante um ano,
....�. .�.r__.-::--_·�.:·�7·· _

-
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Aterição,! fmpestos Terraori.af e Pra
dial da,Prefeitura 'Municipal

de: Florianópolis
, () ESCRITORIO DE ADVOCACIA DA RUA

.

CONSE
LHEIRO MAFRA, 48 - sala 2 _ Comurrlca' que, eníontra
se a disposição dos contribuintes, cujos. nomes iniciem na

letra G até M, os Impostos TÉRRITORIA.L .é PREDIA.L: �
ferentes ao primeiro e segundo trimesti:es de t96S, que de-

( verão ser ,pagos até o �a 30 dei corrente, ini�nsferlvel
mente, quando serão ericàminhaq.os, caso ná0, 'se concreti·
ze o p<:I.gamento, para o jUizo compet�nte, R. !t,m de que s�
processem ,as providênCiaS de orqem judiciaL

. ,

1;5-8

< WARC. RAR';ot;O!'iO�';4,' ,
� '",."

"

� .. _.;:___.-.--_.......-:--:_,_._----....

Ilube Doze de Agõslo Amanhã Promovera Baile de:
Gala e D'8sHle' das Debutantes de 1965 ...:
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·:.\:r ,,r,' r , "

U Dj�d. :fi." ,A.aii$«•.
'

ii. Á1&"'_ C11llal.rlllU '
,

.
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0, áveis" pes ulsado,
volt a' in "aos blncos

':. (

escolares
o

'

Dois nomes da nov t gera
ção 'poJitica que 1õ1'íQb-:ece.m
as tradições da altiva :gên�
te catarínense.

".

D� 18 de setembro pró
ximo teremos a IV Fest!l.

,de ,Confrati:rniza.;fv) da'
Sociedade Catarinens�-
desfile àas Garotas Ra-lal'
de SC 65.

�ETORNOU da

..

.

,
•
•
,
•
•
•

bara, pelo Convair TAC
Cruzeiro do Sul, o Dr I)an
te De Patta, Diretor da Cal
xa, Econé;mica de 'sà!�tà Ca
tarina. Lá esteve' tra,taiido
ele assur.tos importantes,
Ügados a Instituição que
dirige.

ENCONTRA-SE aa "Hha
cap",· () Sr. e Sra. A!rlüral1'-

r te' Hélio Oarnier �,lmpaio
(Beatriz). São hosl);�� t!s elo
Sr, e srá. COl�alláaue
Heitor PÍeisan Filh,) I,IZa�
dara)'- Dona BEatriz

.

ê .' a

Vice-Pre-siderite . Nac',c.nal
das Bandeirantes.. , O Al
mirante Sampaio, far.í uma
inspeção nos' faróis .U<l. :;çs
ta m�-l:tima de Santa Ca
tarina.

Convite Missa de l Ano
A família de lvIARIA DAS DORES DOS SANTQS ME.:"O
convida ao� parentes e amIgos, ,para l!osSistirem 'l missa,
de 1. ano de falecimento $quela E>.nte que1,"l-a,' R' C61e
orar-se no dia 12 (quinta-feira>, às !fl hor��, pa 19tt;lja.

.

N. S. qO p'arto. ','
,

Antec.pa 'agradecimentos.
12,8. '

,
,
••
I
'0
, O Presidente dQ rnsm'�-

to BrasUélro do Çal�, s�.
, Leonidas Lop,-s Bom), re

.' cebeu mensagem e)n ,{ue

• o Centro do Comé'rcf:) �e
t.t >. qafé

.

,pe__��rra m9..l1\f.es'a
'iii' apôio e sol1da,riedadc' à.

• sua, admJnistração n�' IRC

• "'7 l'l'lcrecem no,ss)s lllaÍs

II1II
�lorosl)., aplausos e a\n'-<l

III decimentos - diz. a men-

o. sage�:_ providên,cIRS pa

II1II
trióticas e oportunas �le V.

III' EXa ... suprinclo 'de-l;!eiências
• . de estoqu'es no nosso port.o.

•
•

•
t-

: Radio.tum�ni-·

: cação .Meteórica
•. Moscou '(ÓRBE-PR;§S) "

'. Os especialiStas sÓviéticos

• desenvolv.eram um 'novo 'mé
todo de tadiOCO�uhiMÇão

• aproveitando os meteoritos.

.• 'Estabéleceram que, ao ir-'

romper na atmosférit., os

• . meteoritos' deixam em seu

•
•

"

•
•
•

\,..
- . - .:-:

.

Fel! iniciado o càlça�en
to do Jardim da Prol';:''; XV
de Novembro, ,que a;Jre.'!en,,,,

.

tará' d(.l:;er.hos do fulc�óre
folriapõpolitano de ,atuoria'
do pmtor-desenhista., HAS-

.

SJ.S. lniciat.va do PreIeito
. Paulo vieira da Ro<;�; q1ie
'. está fazendo uma di.'lmili.::a
admini.stração na preteli.u
ra Municipal de Fi>,)ltS:,

NO ,Copacabana Pa:i�
está .senao teaÚzaidl) o

"

IIi.
.

SimpOSlO Naélôna-l' de 'Í'ú
nsnio e I Siniposio lntét-
11aClOn:11 de Turis1l1l'" ,O
Prefeito da "nhacaIJ", G'é
heraI, V�eira da' Ro,;a" párti
cipando naquele importan..,
te Conúlave.

Capixabas Ap'laudem a·
, I

,Adomintstração do ·IHe
para a tender a ,demanda
de e=fPDrt�,9�o. Ca$J ,eJJ.'ltrá
rio, n;i� po'der1:ànos cOQ
tar �m a ex1>o-rtaç_áy 0àl
culada em.' 'l00, 'ri\il' sacas
D.O úme��_lJ!ês; �

'.

'

:
O d"cUinentq é iis:�inado

pelo presi.dente do :centr'o
do Comércio . de 0:afé 11e

Vj�rià., Sr.' AInUclit:e Forit
ttim, f, pQr �tQdl).. ao· J.h:ert.>-
tia I da E;:qt,i4a:de:.

. .

Iests dp Nossa �enhQra da lapq
•

'
•• :': ... , ,",.;.... �. <t

'

;'<;.�
".1 +'

NAO 'há dúvida que a

IV-Feira de Amostras de'
Santa Catarina, que será.
realizada em Blumenau, se

rá um sucesso. Sua
.

ina;u:"
gúração acontecer:L 110 pró
ximo dia. 23 de outubro.

COMENTA-SE que a de
butante Eliana Cor:ê<t, so

fréU' acidente na viagem
de Bnlsque, para est:� Ca

pital.

ESPORTIVA - O' B,ota-'
fogo venceu <) Vas�,)
3 x O., Comentaram qm:
Mané Garrincha, volt:1li 3-

sua forma. O Clube da. "Es
trela Solitária" é o líder da
Taça - Guanabaca.

CHEGARA' hoje a esta

Capital, a Chefe da 93.n·
deirant€s ct.o Brasil .- EdeH
vina Gomes Fe.rnan':: e:;.
'Hoje a Federação da3 138.j1-

deirantes está com1)',cta!!�
"dó 46 anos de eXlStlrlc:a,
no Bra§il.

"Carlos lioepeke". atarde,
dona Beatriz, rec9?clcnará
com Ull1 chá -as ba::1deir�ll-.
tas 'de Fpolis, na residén

eia da Sra. Comte. Heit:.;l'.
Pleisan Filho.

': ,:'

na Inglaterra e na Alema

nha Ocidental.
· : Com efeito, aouela com

,panhia acaba d� anunciar
· que Q. Dr. Jarn�s H. BcqtM
chefe de, grupo do química
.dos Laboratórios Lederle
de Pearl Rivér, Estd.do d!

Nova York. irá traba.nar
com O' Professor "', Lan
Scott, da 'Universid-a.-:"c de

Sussex, na Inglaterr'; R
· partír de setembro, a nm

de estudar química �'l'�âni'

'l"�....ca e mínístrar um curso sô ""O�J

b;re os antibióticos, de te-
.

.tracíclína, uma das "drú-
· gas maravilhosas" mais u

sadas no mundo .

,
O Dr. Boothe, ,f\ll'1uadO

.ern química pelas trnversí
dades do Estado de Was-

hington e de Mtnneseta, tra
balha há vinte E um anos

na Cyanamid, ded.candc

se, prlmordialmante, a pes

quisas sôbre agentes ami-
· cancerosos, antibiMlcf,g e

vitaminas.

_' Padroeira de RIBEIR..\O n�. ILHA _ Fpolis. _ Se. -
- 1965 -

Dias 14 e 15 de agõsto
PROGRAMA - CONVITE

1) - Di<J" 14 - sábado - ás '20,00 horas - Stá. Missa e

'Benção solene.
Dia 15 - domingo _ ás 8,00 .hs. '_ Sta. Missa com Co

munh1!o, _ ás 19,00 hs. :_ -Sta.. M!SSA FESTIVA, e ás

16,0, hs. - Procissão com a imagem' da milagrosa SE

(;) Dr. Bennett G. Buell,
·NHORA DA LAPA; ,e, em seguida, o Encerramento.

destacado químico da D.vi .
2) - JUIZES FESTEIROS: oi-

1.0 Juiz -. Sr. Ramyres C. da Silveira,'s""o" ue ,,<\u.w. .ii,;!l: UJ.'õ,J,IUI!,'"
2.0 Juiz _ Sr. Cyde A. Heidenreich,

oa CyaHal11.lU, de ·b<.,u,üU'

brúoK, '_t!;sj,�uo de Nuva, "'�r
l.a Juiza - Sr<:l. .. Ibrantina S. Heiqenreich, e

2.a Juiza ---. Sra. Daura C. da Silva Alth3ff.
s_y, t<SLU,..:ara os pi:v::e,,::;os

MORDOMOS: - Divt.rsos.
ue Lra_.SltreüCia ue e;:iel'gi
a intramólE:CUlar, r.3. um-

.

3) - NOTAS: - Abrilhantará' as Festividades

r
�iõnal ,B<:I.nda da 'Sociedadé,�usical :e Recreatl�a

vers]-úaue..
'

eCLHca C0. uer-
lOcal. \

o

,
j

lun" �rauallla.Li_O, a var.;r,
.

oe scttmoro, com () ..
' tlh0S Haverá 'ônib,us da Emprêsa Ribel-ronense, no sábade,

sor, .c;rll�st, Lippert.
ás U(OO 15,oà e .18,00 horas; no domingo, umas vi:::.ge::1s a

O ur. bueH, quo; '-L'ab:tlh'l '

partir elas 7,OO·hors, de hora em hora; e, parLndo do Pon,

na l,;yaúa�.d ha QUH,�orzc to, no Lalfgo 13 de m'3.io.
,

anoS, e J.ocma..o em q�")1}.- ,

Durante os festejos, terá: -, Serviço de Alto-falante

ca pelas °Ulhvers.ua",e3 \,a',1 Fógos, Café, Bons churrascos, Barrr,quinhas e etc.

oerOHC e oe WW;C(luSml. ..Agràdecimentos pelo vosso comparecímento.
Seus ma.i> ;'eceütcs ],_aún- '. A �pMlSSAO
lhOS (Ít. iaPl-ratorlo d.zcm ' :'<",

i:é'speú,o à preparaçà') o.e
--'-

,tintas, espec.aJll1ente para
'

;a conversa0 aa luz ·inv.o51-
•

.. vei' ultrav_oleta" em luz vi-

a ,tradi,

"LAPA"�

s1vel. _, '

o:utros clientES da. Cyna
l1J,id fora� conte1�,:p.a..i0S
''!01l'1- 1J()"":;aS' de est'l'l0 Em

CEnic.â :' Odohidfógic'a ;,,'
• 't:"

.D.k1"� .1.\--1- l..l-..i� .f..:ir� 1 . /� ._ ": . '.....

�l1.nlC� e .P rót('-se

, J

Atcnd€ Sl'af, C cr.ança�, '.. I"�

uiliverSldaaes como

Campridge, Oxrord,
dres; Nruch, l;)Çl,siléis
vain.

,

(ura !Jléln':éiaa.

�)iál'lamente . das 13,"30 l� 17,30
': iua São Jorge 30 Fone 253f,

�:

as "p

Lo::l

e 'Leu

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

I

percurso um tastQ. capaz
de refletir' as ondas �ltra
CUl'ws. Este método é mui-
to seguro, já q\1e os micro

lWlteoritos procédeptes do
Cosmos bombardeiam a Ter
ra ince�santemente. Os ca
nais radiomete6ricos ofere-.

i.

II

•
•
•

"

•

: Um ''Canhão
'. ,de Paz
•
•. Moscou (ORBE·PREc;S)

Cientistas ucrnnianos
.. �. construiram um "cll'nhã,'"

-�
�
•

A SRA. BEATRIZ 'Ma'.'l-
r-ho ,sclmpaio, Vice Presi- ,
dente Nacional das Bah--�,. • te raio eletrônico aquece â
deirant,es, visitará, 'l, Fábi'J- '�"'." ,,&I.1perfície das.' per-as até
ca' de Rendas e Bnrd::tjos "tempêratu' ',.COI0Sai8, c;ievi-

• do ao qual s ldám-se en"re

• si. Segundo o cadêmico Bo
ris Patón, um dos prinf'i-

• pais especj.alis c
s sov'iéti-

• cos em soldadú '. o ilôvo
método será em egado na

- construção aerOl 'utica e

• de foguetes, bem como, na

indlí"tl'ia eletr nergética

cem s�gulares perpecÜ"8S
nas condições do Norte. 0.t:J;
de as tormentas magnéti�as
e as auroras' boreais pertur
bam a propagação n,átural,
das ondas curtas.

" ,

"

'.

..

eletrônico 'nar!',l soldár )'}'le

ota,is'. Um jato" dê elet."ons

prójetadol> a ,ve�ocidad� do

,som. ,incide sõl)re as'oef'as
metáÍicas, situa�, n"ma

câmará de' vácuo. 0- -poten-'

j I
..

, !

"

I

�
t
,.

,,�

I ..

•

\ .

I
•

..

,
,

IMPRES"SORA
.

.' . I '

f'

; �-, ,

"

/

"
�

t

deslnhol

. . clichê4
folhetos,... totologoS
cortozes e corimbos

ir"Pleliso,$ em gereil •

papelaria

'j
j .

'

,I

(,
\-,

.\

IMPRESSO�6 l:ODÊlO
')E

O�t\"Al.11) STUART« elA.
,

,\
o

RUA DEODORO NI 53-A
.

...,.

. f 0v�t:: 25'.1- f:LúRiANÓPOUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ,
. do Seniinário do spe: 15,30
hs. - palestra. SÔb,r8 admí

nistração\ (Ari Jonl�S), a

emprêsa e a comurudaáe

'(Eliezer Burlá) e premo

ção de vendas (RCli Dama
so) ;. 13,30 hs.· - Recepçã,.)
no Palácio Guanabara I)fe
recida pelo Gove,rnador, do

Estado. Quinta-feir�, q _'

9 tis - Conferência sôbre

-. sessão para reivln lí-a

ções dos lôjistas; 17 11s. -
. \ .

recepção da Assembleia LI:

gislatíva do Estado no Pa

lácio Pedro Ernesto; 20 11S.
.

- Corrtda Noturna no

Jockey .1 u b B�·ilsilerr0.

.Sexfa-feíra, 10 - ::) h'; -

Oonferêneías repetídas pa
ra outros grupos e novas
sessões do CLB e SPC;·

12,30 hs. - passeio a Pr:

trópolis para as senhorr.s

14 .hs. _. palestra do .econo
'mista Nilo Neme: posição
do' comerciante lojista no

sistema de crédito; 16 113_
- palestra do Sr. Guilher
me Borghoff sôbre a SU:"
NAB; .21 hs. - récita, no

Teatro RepÚblica com, o o ,

••
Sábadc,Shaw "Arco-Iris" .

11 - !:1 hs, -' con�\�tenC�:i,
do Sr. Leônídas Troth,
mais três palestras e últi

mas sessões do CLE e SPC

14 hs. - plenário :);11'ft eleí

ção da nova diretoria, do

Clube dr Lojistas do B1"2,

sil e escolha do locai .para
a 7a. Convenção; 21 11,. -

sessão solene de encerra

mento'. Domingo, 12 _ ces

pedidas.

igual, ' a solídaríedade do
Partido Trabalhísta Brasí- ' ,

leiro, capítalízando, assim,
exnressívo contíngente elei
toral para a batalha das
urnas que se 9vizinha.
O ""'es�') se-itído de coe

'3fV1 "erifir;�-se em tõrno da
r::>""'n?nba . do,> srs. IVO

SILVFI;E?A 'e FRANCISCO
DABL,IGNA.

De Jal)r�n. onde esteve
p!l,rEci:.')�",r"o rl<) N'mé(On�ão

pessedista que indicou o

nome dó sr. Drr;_".li'io;. s P 'ef
to para "o"1�('cer à Prsfei

tur> lN,n' ".rl _ .. L"rlO �Tel

son Per"" 1. "-r"�'�'t'u ""O'j-

Como tem. sído anuncts
do, a 6a. Oonvencão Naci.o
nal do "Comêl'ci� Lojista
será realizada na. Gualla-

c bara, de 5. à '11 ds se.tern
-bro .próxímo. O' conclave
terá lugar no Centro de
Oonvenções do H01;31 Gló
ria e faz parte do progra
ma comemoratívn do IV
Centenário da cídado, sen
do organizado pelo Clube"
de Diretores Lojistfl,s do,
Rio de' Janeiro, soo o pa
trocínío do Clube do:' Lo-.
jistas do' Brást!. No dia ' 4:
de setembro (véspera). se"

rá, ir:augurada, naq�h'!2 re

cirto, a ,EXposição de 'stan

de,,", com OS mais' m')::!er
nos e variatlos artigos' àe
lbjas a;�sóciada.s ao eDL..

desinflação (Maurício Ci

bulares}, a d m i n ;s t i ti çã:(l
.

(Lywal 'Sales); a empresa problemas de' diretor . exe-

e a, comunidade . (Padre
cutívo de um departamento
de vendas a crédtto UI..Ferana:Jo D'l\vila),

.

premo-
,

ção . de vendas (M9.uue! de Leônid"ls Trotta dos EUA!

V 10,30 hs. - a emprêaa. e a
asconcelos) : 14,30 hs.

merchandisi'ng
.

(FI'J.l'!'cis;?o
comunidade (Padre Ávila),

Gracioso);
,

promoçao
'

de promoçãe de venda" , Ma

vendas, (José Cristiano .Fer- noel ,:,ié .vasconcelosy, .mer
reira Fraga),. a' e�présa e

cha n 'i'sing (Luiz, Bíten

a comunidade (Oswa.do
courtl ; 14. hs, - oonrersn
'cia sôbre a SUDÊNE, \JoãoTavares), segunda sessão Gonçalves :1e Souza, � lf:1ts

,
do eLB e segunda sessão

Bahia" Segunda-Feira, 6
9 horas, sessão ' ],>!e�::trh,
com exposição sôbre o pro
grama da Conve nçào e a

presentação das delega
ções: passeio de oníbus }:w
la ·'cid9.de para as senhoras
dos convencíonàts: 11 bs.
- 'Palestras .sôbre :idminis
tração (Prof. Ari. Jt1!les\
Merchandãsíng (Luiz Bí
tencourt) e iíronioçoes ele
vendas (Rui Damaso i. pri
meira sessão do eLE, e

primeira . sessão jo IV Se
minário do SPC; 15 :jl) ,hs,

daque'a c"-- �''-' �''''-''l junto
às can}.o."�;,s· :r' 2-12:::·t"'S.
O sr" 1:: J�''''' '1::: ;: te '1, por

.""
'.

, , Estar.ão às díspostçao nos <),
�a':

pa
GQ-

convencionais e suas

mílías ónibus sspeciats
ra visitas à 'Obras 'd')

vêrno da GuarialJari1..
------_.- -- ._-----

'Ernorêsa Editora "O ESTADO'" ·ltda.
. I ....

\
_'_ - -- ';"_'.... -- _..;._ ._--------

Êxito Dos EUA em lencemento
.

. t
.

: Fictício à llla

�OM o acolhimento popular
em diversas localidades da

l.uela á�ea Es�eve nos mu

n7cÍpies: de Saujades, Cunha
Po,.ã, M'lravilha, Madê10,
'iliPcabinho, Campó Erê,

nc""i.ei;ã;' Palrr.a S'1la, Dio

nísio 0�rqlJei:r1? GU9,''U;á do
�Ul, Slãó �JQsé do Cedro,
'1u::;,·"dába. �ão M'igJleI
d'Oe'3�d, .Águas de ChaPf�c6,
Ca::imlbil: do f!� e Chape
có.

visitouDo Oeste,
vários rr··D_·"""'; S: Tl" ca"'a·

van? das nn� '·"�t,.,'l da co·

ligp;cão r5--' ��l:J..:�RP�· re

gress'-'u ::l',e�
� C2"'Fal o

depvj'<)QO p,-""-n'o ,i�"'etti,
das fU�"'�s '0 PaY�j0 1e.
R6""\1"'a'":en�·o�q.-- =-'�""�i.l'"1r.,
O -r)D!·�tj.-;...., c"'· ·:·in�, nue

foi d,s [t"'0
..... ., ...... -3 C? ha/'e"..l,

dentro dI) .�- ,"PS'� f'roi::!

Rua Censethelrn Marra 160 --' Tel. 3022 - Caixa' Postal.·

139' -' Endereço Telegráfico "ESTADO"

DIRETOR-GERENTE
Domingos Fernandes de AqtiÚlO

REDA'J'OR·CI1EFE
.

Antônio Fernando do Amaral e Silva'

DEPARTAMENTO.·DE EDITORIAL
Pedro pa,�16 Machado -:-: Osvaldo Melo.

joãc, Vaz Sepetibà --:- Sergio Costa Ramo�
..

. PUBLICID,_\DE

Osm�r Antônio Schlindwein

DEPARTAl"dENTO COMERCIAL

Palestras sôbre a e!,;,pt'êsa
e a comunidade' I Eliez'3r
Butlá). adminis!,r'açá0 (No
gueira Faria) e. m�.('ch3ndi

sing ;Jorge Geyerl. Terca�

feira, 7 - {l hs, .:iestÚ·� J�i
Iitar; 17hs. :_, rfCeprflo so

cial no Hotel G15rh, com

desfile de modas:e maIps.
Quarta-feira, 8, - &hs. -

Confe=ência sôbre pr:>ble:"
mas finahceiros da emprê
sa na segunda etapa !la

:CABO KENNEDY, 12 -. Um.foguetp
, "Atlas� Centa�ró': lançou' obtem erri da-e
ção a un1:à.luà imaginária rim tílodêlo de na

�� espacíÇll; �imulacro . perfeito do· prime;rc
lançamento que ·'Os EUA v'�o fazer 110 próxi
J;IlO outono para enviar a' Lua um V€íCldc

;z- • '

cósmico explorador, o "Surveyor". A cxpe-
r�ência ·foi ·um êxito· co�pleto para o "Atbs

Centáuro", que custou 500 milhões de' dé,la
res,· tendo enviado a um'ponto imaglnanç
situado. a cê�ca de trezentos e oitenta e quar- ,

tI'O mil quilômetros no espaço cósmico llrn

modêlo do "Smvekór" de 900 quHômcl,rcs
que terá de viajar sessenta e três horas 'paro
atingir seu 'Objetivo. Com o Sllcesso de h, tjc
o superfoguete abriu caminho para o primei
ro lançamento de: uma autêntica nave explo
,iradora, .

que d�verá- descer na Lua, ein nc

.:vemb,ro
.

ou
,
dezerl1.lJro·i dê:sté ano .. A ca:'6[."

>transportada pelo simulacro do "Surveynr);
incIui apenas um recipiente'de. m·etal inerte
em

.

cujo interior há um aparelho, de rádio f.

alguns jnstrumentos.. desthiados a medir c

Não haverJ:f prova oral. Será obrigatório o uso de ca- calor e a tensão durante :1 rase de lariçamen·
neta-tinteiro OU esferográfica .

.

Será considerado aprovado o caitdidato que satisfa- f�!tO .

zero as duas seguintes exigências, simultâne'l.mente:'
--....-----

a) __:_ obtiver ,a nota mínima 40 em cada matéria, e

b: _. o total mínimo de 180 pontos, no conjunto,
A prova de datilogrpJia será feita em máíluin'l.S for- c>

nc�iclas pelo Banco, facultando·se ao candidate a escolha
dentre as marcas Remington e Olivetti.

É ved'lda a inscrição:
a) - por mandato ou· intermediário, ainda que parente;

. b) - de candidato do sexo feminino.

A inscrição, solicitadá das � horas às 16,30 horas, de
segunda a sexta-feir'l. e das 8 horas às 12 horas no sába
,do e domingo,' será deferida àquele' que, presente ao ato,' I
satisfaça as seguintes exigências:
a) - tenha, de idade, n.o mínimo 17 anos comp'.etos e, no
i:náximo·,25 anos incompletos, mt data da abertura das

',' E' o s'eguinte o p::ograma.
geral: Domingo,,5 - a par
tir das 15 lls" recepcã') eles

\ ,

.

convencionais, hastes,men-
to das Ban:"eiras, seE"são
solene UE instalação (17 11s,

� coquetel' "Saudades ja

Siheira, rato r"lJU s"ti::feito

Divino Mariot
COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho, Prof. : Osvaldo Rodrigues Cabral"
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange,·Dr. Ar

llaldo Santiago, Doralécio Sor.res, Dr. Francisco Escobar

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

to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamunclá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzama
José Roberto Buecheler, Beatriz' Montenegro D'Acampo·
ra, Manuel Martins, José Si.meào de Souza, Sebastião Ne

ves, ,Johnny, Luiz EugêniO Livramento, .
José .Guilherme

de Souza,' Sra. Helena Caminha Borba, Valéria. 1\. Sei·

Kas Netto, Wilson Liborio Medeiros,
REPRESENTANTES'

,O

BANfO DO BRA.Sll S. A.
!idades. A maioria das in

vestigações 're'tlizfldas pe
los estud"lntes foram qUIl
lificadas de "notáveis. Nêste

PRBS'3)
EDI'1'AL

- A Unlv,,"p'ri.nc'!e ,da Ami

zacl.e dos 0'1'18 P"'tricio

Lumumba,
' c!,�,.°eriu ''l. cêi'ca

de 200 e""'0<>rt",s ele paí-, centro docente ,internado
zes em r1Kr-'1rbi'-"_c:n!',c di- nal estudam jovens de 82

plomas ".e
� �'�:,o::_l'::'S, e- países da Asia, Africa e A

conomisbs, '''�'�':2S, ac;rô-.' mérica Latina.

nO:mos e de cut:'as es:oé::::ie

Concurso para Auxilia.r de Escrita

O BANCO DO BRASIL S. A. f'l.Z público que, de 23 a

29.8.65 (SA'BADO e DOMINGO· ;nclusive), es.tarão abertas

em sua agência desta cidade, na rua Saldanha Marinho'

esquina da Rua Tir'l.dentes (Secção da FIBAN - lQ an-,

,dar), 'as inscrições para o concUl'SO acima, a realizar-se

no dia 26.9.65 em horário e local que serão op;rt1.illamen
te an1.illciados.

O Concurso const'l.):'á de provas de:

Represe�ta�ões A. Só Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena·

dor Dantas, 40 - '50. andar - São Paulo �. Rua Vitó
Tia. 657 - conjunto, 32 ,- Belo Horizonte - SIP - Rua

dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO·

PAL -'Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
. Anuncios mediant3 contrato de àcõ]ldo com a tabela em

rigor.
ASSINATURA ,t\NUAL Cr$ 10.00 - VENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇÃO NÃO SE RESPOSABILIZA PE

LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA

DOS. ,:. �,fI!"r!'BII

,

- PORTUGUÊSno. há também zóml,s de
radj.a�ão perigosa, as· qu",-is
e-ram descoi1hp-cidas. A 10-

CElliz�;l'�ão eXl'ta das zonas

de radiação cósmicas tem

imYlortânCi'l. furidamental

para os futuros vôos de
cc·<;·v1f'n"ut,iJ,s. Os cieTltíc;ta,>
poàerão f:l.ze!' mapas e cal

c)11, r as. rotas das cosmo

n,;'es evit�tnLto as zonas pe

:cil;csas,

Moscou
- MATEMATICA COMERCIAL
- DATILOGRAFIA,'

- 0" c1'"'''''''''''' "e: 'dis -ã")

da Te"'''''"' ";'"'lq"""l -l- .... "'1 li �'""\ites

bern c:e{" ",! ..... �Ç\"".. 1 "_�.�ia�P.,.,

a ist". f ' - -' '� v:>b. Con·
.

feTêr�ia rie �,�. ('� ,c'lns es-

parcs C0'-(l'��� c.ebh'sd'l.
nestfl ,"!r:-··"lit'"'· � n1",·,,;tl··t�·S
S o v i éti0ns' pt:-J... lJ'� 1 ......

c:8r"ln.

por n'1eir d"� (",,,,+ó1Jt'J� a-r:'

tifi,1in's e ('<
- '-23 ::;�ro�c'a;s

T"IF " "ii!! ..

cinturões c:a l'"� ;n ;;ã:) inter-

.�
.

..

3450FoneTrajano
de Gabfnefe daEm INCORPORAÇÃO AVALIAçÓES CONDOMINIOS .

_ LOTEAMENTOS A»MINISTRAÇÃO
APARTAMENTOS EM CAMBORIU

VENDA .DE IMóVEIS

J�H'n ��I'ne� np �n�,r.�·
-

.

nrec;imr.a do Coronel DA-

•
'TT,ó KLAES, Diretnrf'S e

'''udonários da Secret'l.ria
1'l. Segurança . Pública. foi
'1'D_l')ossado no cargo de Che-
�e de Gab;nete. o C<!pitiío
SAULO NTJN-r.:S DE SOU

SA, da Polícia 1\1:i li tar.
O C�'!)itão SA.TJT�O, 'jovem

e inteligente Oficial da. nos-'
sa Policia Milit'l.r, vinha
exercendo de fato, aque'a
Chefia, e, a partir daquela
data passou a exercê-Ia de

•
•

mil
I
•
•
,
•
,
•
•
•
•

fôr brasileiro
•

,
de tamanhe •.

,

das' provas •
previamente determinado, com antecedênch mínima de •TRINTA MINUTOS da hora marcada para início de cad!'
exame. Em nenhuma hip0tese será permitida. a entrad'l,'
daqueles que não se apresentarem corri essa anteeedên..
� �

O candidato que faltar à qualquer d'l.s pr.ovas será III

considerado desistente do certame. • .

O jUlgamento d!l'i provas terá .caráter iTrecorrível. •A aprC!vação do candidato não implicará obrig'l.tórif' �
dade de nomeação, visto ser o concurso simples processe' �
seletivo. Assim, reserva-se o Banco o direito de aprovei • T E RR E NOS

tar Óll não os anTovaãns nh"el'm'rln n nl'n�o de um ano,.,
Lotes na Ressacada :- Loteamento Santos Dumont ções.

cont'ldo da data da realização do concurso. "

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

.� candidato aprovado só será nomeado �epoi.f; de' Preço à vista Cr$ 300:000 a prazo a combinar Cr$ .... Lote de 10 metros de frente com 35 metros de fundos .

habIlItado em exaIlle de saúde feito por médico do Bal"',
450.000. Rua Casim�ro de Abreu - Estreito - esquina de To-

co d' f' d- t dm Lo.tes no BaIrro José Mendes - Rua Sa-o' Judas Ta"'eu b' B t 1 t bem plano fa-cl'l de constrw'r
, ou a con lança es e, e sua a issão se fará no CQT. � I'lS arre o - o e ,

. ,.

, go inicial da carreira de Allxi1i"r r'le �scl'i.t.a com' vén , - Lotes n.os 40 --'- 42 - e 44 -medindo 10x2',( cada Baino' santo Antônio - Bar:reiros .::_ lote de 360 m2.

lote. .. 60ment0s _vigentes na data da re_s�eetiv� pos�e. • por apenas Cr", 0.000.

Uma. vez empossado, o AUXIlIar de Escnta <;6 poderá
' M�rro do Geraldo - Terreno de 20x18 mts. - Prec;o 'tua Professora Antonieta de, Barros - Lotes de 207 m2

pleItear remoção após três anos de serv1ç:> efi'!tivo. • de ocasião e a combinar. -

.

.

- Bairro Nossa Senhora de }<'átim'l..

_ Insc�ito, con.siderar-se:á o candid�to ciente das condi.'
Lotes entre poqueiros'e Estreito - perto dQ Sub-Es- Rtia São Cristóvão - Coqueiro!'; - terreno de 20xlÕ.50

çoes estlpul�d'l.S nes�e e�iital .e _subOrdinado, após a pdsse �
tação Elétr' a' - Vários lotes_ :;t partir de Cr$ 500.000 metros - bem junto á rádiQ da VARIG - Preço de

no Banco, as demaIS.. diSposIçoes do regulamento da oa- III
- Com f', anciamento em até 40 meses. ocasião.

xeira.'
.

.

.

. , No Cent o - Rua Alte. Lamego 252 - Vastíssimo lo. Terrenos - Em Barreiros - 2 lotes 'de terrenos,

�
te com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 - Equi. mf'dindo cada 10x34 mts. - cercados com sa:rrafos -

FA.NCO DO BRASIL. S. A. FLORIANOPOLIS (Se),:
.
�:n�e t.:��e��te(�e· Barros, _ 2 o't�mos Terre....os com

Area tota1680 m:J - por apenas Cr$ 1.200.000.,
.Tnsé de Britto Nogueira _ Gerente'" " 13oJ1:'1'o �()m Abri!.\'0 - 2 otimos lotes bem junto á práia

•
magm .ir..!J vista panorâmica :_ Lotes n,s 24 e 25 -'com - '\Ia Rua Teófilo de Almeida - Vellc1f'·sE' os (lois. OÜ

.. Hildebrando Américo de Barros _ Subgerente Interino.
12 de frente e 25 de fundos cada. A vista ou em condi- somente um. Preço a combinar.

.

1'5-8••���Wl: ·--., .""'1 '1D." ,., Wt.

__________...,;ki.' .;_..,;,;....,;,;...;,,;,,;,o.;__.;_..,;,;_.......: ___.:./_....:..�...:..,'';':''';__:.:1-1'::.,;. .:....':...':.:_"':'::·JiY:":',_',S""G··.. ';i2i:··_j,:I�·.::,,&'i:il5!_:r�&f:A;:,'::":)'2-.2.:__.J.,,_:_'S'.',..c::.�'. :�; � ;;�M:J .:_.
x

.

- Plantas e
.

para. venderSupe� facilitado - Prontos para morar np.ste próximo verão - apenl.ls poucos

demais informações' em nosso escritório.inscrições;
b) - pague a taxa de in,scrição de Cr$ 2.000 (dois
cruzeiros) ;
c) - apresente:

I - certificado de reservista, ou de inseção do servi

ço militar, ou de alistamento militar, ou, ain(h, carteira
.

de identidade do Ministério da Guerra, da Marinha ou

da Ae.tonáutica; quando se tratar de Militar in�orporado,
apresentará ofício do Comandante, permitindo a' inscri-

]'\f� t� ...ti0 r1r, n1a 10,
solenidade que contou cr

RESIDENCIAS
Casa no centro - Rua Alves de Brito, n.o 73 CasQI'ão to - Na Rua Olegário da Silva Ramos N.o 434 - Vila

Senhorial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependências. São João - Capoeiras,
Casa no Agronômica: Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua êonselheiro 'Mafra 132 - ponto comercial ou Te··

_ CaS'l. de Alvenaria 'de 5 x 13.' mts, te�reno medindo 11 sidencial - muito ·valorizado - .casa de 3 salas - 3

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

condiliões a coml!linar.
' .

Rua Almirante Carneiro - Bsirro Pedra Grande

Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe- Casa de construçã'o esmerada co'm 2 pavimentos

quena cas,a de Alvenaria construida er:. terreno triangu- Térreo: Varanda - amplo Living - Sala de Jantar

lar com 20 metros de frente para a rua principal _ Bar com 'l.dega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar

Preço especi'l.l de Cr$ 2.250.000. tos gr_andes - banheiro completo - Terraço e ainda

fora de casa construção com. tanque Sanitário e

Rua Antônio Carlos Ferreira 4<Y - Logo depois do Pa- quart0 de empregada. - Art�a construida de 150 m2.

lácio da Agronômic'l. - Bairro com casa de comercio Casa de material nova ..:__ A Rua Joaquim Costa 23 -

de todos os gênero� - 3 casas novas de madeira _ Te- . Agronômica':_ C:0m 72 m2 _' e hab!té-se d,e 2 meses.

!pos preço para dS 3 ou para cada em separano a partir Preço de ocasião: 10.000.000,· ou' em c0ndições a. combi-

de 1.500.000.
"

nar..

.

•

Rua do IANO Barreiros - Município de São José

de Casa �e madeira -' bem" conservada - de apenas 2

anos - Terreno todo cercQdo - por apenas Cr$.

2.500.000, ou em .condições a combmar.
.

Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forrada _: to,

da pintada, cem água e luz, com '4 'quartos -, 2 salas -

copa.- cosinh<:t - banheiro - Terreno todo murado -:

Aléni de água enea�ada tem uma excelente águl!- de po

ço. - Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$ ....

3.500.000.

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

•

\
mo',Uma pequena LOJA

ceni 1'0 e uma cas'l. de MA·' ção;
.

.
II -('atestado, passado por dois Escriturários desta Jl

gência ou, pela
.

autoridade policial competente, de es

tar radicado no IT.'.eio local e residir, ininterruptamente,
na zona' de jurisdição dêste departamento, no mínimo há

, ,

DE,_RA.
Trm,ar à:

Mafra,.91.
Conselheiro

direito, conforme

Coronel DANILO
frizou o

KLAES, um ano;
III - prov-'l de naturalização, se r.ão

nato; .

d) - entregue dois retratos recentes, iguais,
3x4, tirados de frente e sem chapéu.

O candidato' deverá comparecer ao· local

ao saudá-lo. .'

A ppsse do Cllpitão SAU

LO NUNES.DE SOUSA foi.
Casa no' ('r 11'ro

Vr"' . "'� recebida 'com imensa satis-·
fa()ão 'nos quadros da S.S.P.•

onde desfruta, de . acentu'l.ào
presti�io e tem se mostra: .

do um auxiliar· escrupuloso
no desempenho do alto car-

, go.

Vende-se uma casa Box - No SuperMercado (ROdoviária) um boxno

3x4 'mts.centro, à rua Frei Evaris�),
27 (antiga Itajaí). ':=:'rat;1,1'
com Drumo""d, à rua Bo

caiúva, 20 - nesta.
25.8.

Rua Santos Saraiva 56 - Es:treito - Local muito va

lorizável - Casa de alvenaria - construção esmera
da - com 2 salas _:_ 3 quartos - casinha - banheiro
completo - quarto de empregada - gange ao lado
- Pagamento: parte a vista. "-

Casa recém c,onstruida - aind� em fase de acabamen

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

E;�1 f>�·�it.'ba, localizado a rua ViSconde
de Gar:"" �T::' (a0 lado do Prado), aceita-'St.

.

AutoIT'�"( ",1. e-r'l conta. Tréttar nésta R2dnçãn
com S'C. =-:,::l'; -:r�o ou pelo fqne 30-22.

"(to r7p.rnay
c '.?URGfAO DENTISTA

IMPI 6lA""E E TRANSPLANTE DE' D'EN'l'ES ,

Oentister' Opel'at6;'ia' peJo sistema de alta rotação
('J'I'H !1lUl eJ't.. Tndolor) l

F1;?.'T'"r! l"TXA R MOVF.L
'n_. ,/f�' T- "(,',.'1 r-rr'Rl\ MA�CADft

12 c'on,innto de salas 203
E,!J& .Teronimo Coelho, 325

Da.s 13 ãií 19 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDATOR.; PEDRO PAULO M.d.CHADO ,..- COLABORADORES: MAURY BORGES - GILBERTO

GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZ:lI - ABELARDO ABRAHAM -- Ivl.ARCELUS

NAHAS
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BARRIGA VERDE VAI,COMEMORi\.R
26� ANIVERSÁRIO

A direto,ri� ela Associa

ção Atlética Barriga - Ver�-re

já organizou o progra,m:1J
de festas que será em rigo
••

I

SIJO a passagem do 260.
aniversário da tradlci01r1,l

sociedade ilhéu, dia 25.

,Torneio de Dominó, x�

drez e ce Balão, . cOEstarn

do �rogra,ma Cemêml)�"\t!

voo

(GN-GB-Julho Cor��- da formação da s,Eleeão de

sia da CruzeirO d::> Sul) - ama:'o!"es; uns dizh1�',1. q:.;e

Como se esperava Tu! me- os clubes não qlJerio,m eJ

lancólica a partiein(lcão (te laborar, out.ros' falava�,'l
Santa Catarina no' ('.·�l'tflri:e .que faltavam rec'.U'SOS téc

nacional de amad'Jfos . :M,ê ni.cas e por fim a seleçào
lancólica, desacredita,d"" ne foi mesmo de Joinvi1:G e

sorganizada. Ninguém, de perdeu.
sã consciência ac:::eC.lit8,VR, ,E11t�a ano, siü ano, nos

nas � 1 e ç'ã o, q u ,� f o.i sas conquistas fic::l,m 'em

feita a'l pressas, he)'']. ncs sonhoS, em planos, por ra

técnicos e sua comi'::t;'io,
'

ZÕ3S várias, tão do conheci

dada a _premência de" t!?m menta do público espi::dt\'O.
po, falta de valores, entro Não se pode inceptivar a

samento e bagagem 'cpcni- vida toda, por' jorna's e rá

ca apreciável para digeção dios, pelos s\mples fato de

pois nil1guém ignor" que amizades pessoais, (lU pcr

nossos técnicos, ou os que 'não que�'er· atrapab2o!' com

"Quebram Galho" "ã,)' dr s críticas. E' pr,eci�o ,c;in:,

providos d\e cate g'OJ:'ia , (;()- criticaj' e criticar COllStl'U

nhecimÊ:ntos, malíci3, e mo tivamente, apresensanc1..) SÜ

dernismo a ser aplicado _"estões e o�inando par:a
nas equipes que dirigem, �1elhorar p,ossa sitÚPJ;3,) riO

pois o futebol' não é :mais cenário esportivo nacional.

.

aquele de tempos p8$sadm; Não se pode ,in'Centivar e

progrediu, 'e para dil'lgi� bater palmas, quanc:o ve

Uma equipe" torná-la capaz mos um amontoado de êr

fazê-la praticar um fut.ebol ros,. uma sequência de fra

1l10dei:no e eficiente, é pre cassQs. pesando ma.s os.

citso éancha, con:.hecimen- contra que os prós elIl com,
tos. e 'lO'cima de tudo apren petições esportivas qlt0 te--,
dizagem em centros mais mos participado, fican-

adiantados e const.�ntt� a.. do as sugestões eSque::l:l.as
tividade. Tal não Mtlntece OS plenos' arquivados pois,
em Florianópolis e. sabe- no final ·tudo volta :10 que

mos todos que somc-nte no _ era, '1um circulo vicies.o,
rinterior estã10 os técnicos que embora com boa 1/011-

melhores do estado, bem, tade e esforço de alglll1S

pagos, c ai t e � o r i z adns, não ptogride. Es'PeremJs

cancha, mas que não são por outras' cometiç6es, no-'

lembrados para dirigi.r se- vamente com
. <ei\!ipe('anç,(lS

leções, pois o Critél'iO dã novoS planos e talvez. no

FCF outro. Além dI) mais vos técnicos e atlet;tc;, pOIS

Santa â1lKarina está cheia ê préciso mudar pala ver

de t��nic0s importado:!. se melhora ou quem sabe
. ,

u-me ter h tudo é ap�nas por conta

4 PQ:I;' oe

O' BotafoaQ cemoeêo no 10 turno do
;;;; -

C'""m/\"of)nn��'n. �!f'\ }lO rc!."\l-n:5r� .'

.

,
. t--f ,�.!J..."v.-.iH�!U �'i.,1 t>% t.;��"Ht'liH{.'4-�Ow ...-r

sensacional do '13otêtfogo
que �st8,beleceu, o '�'�"re de

3 I'- 0, através de Jairzinho

,Sucupira e Garrinc�n, ê')i,e
de forma espetaCuj-;],�·.
,o returno começa:'�i sába
do com ·Flall1fngo 8 :l.ni.éri-

Vasco, lider, e rl 1tafog'0
vice-líder. ambos lnvi�1;(_lS
sepára(1CS por um ponto,
deci::.'iram, antem1ter:1, no

Ma,r'acanã, a ljderar�:�â l�Ci.

pr�meiro tu).'no do Ç�,mpl'::J
nato do 40. 'Cenfel1ário da
Guana):ni.ra.
A pele�a, muito n�Gvimen

ta. tefJ1}inou com :1 vitr;r: a
-�----'-_.

ca, pr::Jsseg,uindo
com Fluminense

domingo
e B:;lngu.

Carlos

Aco>:lteceram ':'3.'.1·nente

as notícias oriundas <ié! Tu

barão de que o jogador C".r
los Alberto, então vineuJ8,
do ao ·Hercilio Luz, seria

dispens�Hl.Gt;jpor se constitu
ir no j-ogador carlssin�() e

não estar sendo "lproveita.

do pé'lo treinador . Caeks
Alberto teve assim. SeU r:on

trato rt:scindido 'co',:n o ::1'1-
be leonino. O jogacto:: vi'l
jou para Crici�ma Gnde es

pera ing:ressar num'l equi
pe Jpcal.

Clássico bh�menauense deu
renrli1 �e dois mHhõas

O clássico Lie Blu.m.enau

que reuniu na tarde ue (l(,

mingo as equipes do Pal
meiras e do Olímpi('.'J api'e
sentou uma estupen ia. ar-

recadação' ultrapassando
a casa dos dois milhões de
cruzeiros.
D�sde às 14,00 h'�ras

estádio da Baixada Ise a-

k !,presentava to'caimen;-e'
tomado pelo público. O ::''3-

ultado final foi d,:: (! x ()

tendo f-nmado a equipe p�J
----- --- ---'-

meirense oito _jogJ3
derrota.

o

O Olímpico form"'! CO')j:

Barreira; Paraguaio, Robe�
to ,Ni!son e Orlando: MS"J

ro e ?arana; August), Íl.o

drigues, Jaca e RomU,l1.
Foi árbitro da pa;:ti::l.1i o

Na preliminar, dispntada
sr. Vicente 1<'arias.

entre infanto juvems do
Olímpico e ao U:sa�y, te:o:
minou com a vitória do �11

ze grená por 3 x ')

Marfinem vence têmbem e'm

bilsnp'efebol
Defrontaram-se no Giná

sio 'Charles Moritz, c GE
Jules Rimet e Ô "0."T. Mar

tinelli, em uma partida ue

basquetebol. Ad· termi!1.oJ da
la. fase vencia a qui,l.teto
do Jules Rimet peja conta

gem de 10 a 4. No inítüo
da 2a. etapa em re'J.';ã.o f,lI
minantJe o' Ma,rtineií pas

sou a comanda'f. o pIa'card
para :"10 final vencer a par
tida por 2( a 14.

la. ,Zona - A classi ·cacão
'.

tinal do 1 � turn '.
Efetuado o match

.

Pos

tal X Paula Ramos, que fi

i:l!aJizou favorável ao qua
dto colorado por 2 X l.; a

situação do cer-ljame da la:
zona, ao Término do 10.

Turno; é a seguinte'
10. lugar - A,vai x Figuei�
1.'e: ,�e) ! ��p,

Numa peleja
.

Iestituída
de técnica . e entusiasmo,
salvando-se graças

à

feitu

ra dGJS tentos a equipe .ío

Postal' Telegráfico c::>i,�e
guíu, na noite de [l':H::Ol1-

tem, 'no estádio r'a C1E. 1 :ü'
lcaíuva, perante, ré1'\,izido
.p4blLGo, derrotar o r"��l1a
.kamQs pela" córitagf;�n ee

dqís tentos 'a um, largando
. assm, a "'lan tern a" que (ti

',�idia 'com o trícoló- praia-
âno

Foi merecida a vitória

dos colorados que C.1�m.0J13-

traram maior empenho e

coesão em suas' linhas.

Quanto' ao onze dingido
por Pitola .foi apenas luta

dor, fanando-lhe aquela
,"g'arra" que tanto 'I carac

terízou nas, grandes jorna
cas do clube ela Pra.a de

Fora.

'tívo, quando eis, que no '(TI
.

venceu, aux'Iíado .'3or i'l,g0-
timo minuto se verifica bar Santas e Maríno Silve;

uma e a i n d o <'< bola ra.

nos pés de Zizi, () qual,
barafunda com lnteligência
'chuta de' leve a pelota no

ângulo esquer . o do arco

desguarnecido, aparecendo
então ÊlY que, em último

recurso pratica a deresa

com o uso das mãos: ."t'rnal

ty l O mesmo não deixa de

ser conrírmado pelo árbi

tro e quem efetua a ccbran PAULA RAMOS - Díi.ar
ça é 'Felê, aliás com habíli te; Ely, HE'-rmes, Tito E VaI

dade, consignando, desta ter; Valtínho e va-ítnuo:
forma o gol da vítózra. Cabeça Pizzollatti, Helilton'

Arbitragem a cargo de e Anisio.

Gelson Demaría, qUI; -ccn-

'o prímetro tempo finalr
ZÓU sem abertura da etnia

gemo Esta' veio a se veri

ficar aos 3 -mínutos do 'peri
ado final. quando ZL�'extre

ma esquerda, reeebendo de
N'a z a r íldó, .: correu .com

ela ',1 t é: as proxtmida
des da' área, 'pedgós..a e rul

minou COI:}} víolêncta '. ,n

crível .. fazendo-a' ",:' tocar o

ângulo dir�ito do' arco �ob
â guarda de Dínart.e, pa
ra gar-:a r o fundo das re

des. O Paula Ramos veio a

empatar quando o [ego [á
estava na segunda metade

do tempo regulamentar, a

través de uma contusão

provocada por um avanço
de Helilton, do que J:? apro
veítou Pízzollattí para ven

Cê! a perícia de, Vílmar.Obras do Estádio
/

do Figueirensé
t çvão prosseguir em setembro

A construção do estádio das hostes alvi-negras SE- .....---- ----

do Figueirense vai ser reí- rá . atacado. de ímed.ato a,

nícíada no próximo mês de construção das arquibanca
"

isletembrG, segundo dívulga , das, para Que o estádio P,1S
ção do setor a que H�.� are sa assim oferecer condições

._. to, pnesídído pelo S"L .•Hei-, r; para - J-ogos eficiaia-; -asomo-
>....-tbr Ferrari. dando o público ,::111 lut;�::

Segundo ainda notícias de }1CS, vis3.o.

O empate parecia defini-

Começam agora a

nar com mais frequência
para o Brasileiro.
os conjuntos catarlnenses

2a feira Manoel Silvcirt fez

um rigoroso treino com o

quatro, com patr§Wo. , que

E�':zabeth II ínvcsitu-o no trs ínou desfalcado (:.) seu

grau d-e--4'Cava'lheir,)", o a-'- sota-prca Mítchel, eutran

to foi o iêconhecimE.nt;J uo
.

do em seu lugar o remador
pais a um dos seus TraJores' Alfredo do Ria::huelo. O

atletas e, por ext.ensão, ao - treino segundo, 8ilvei'r2.

pC'óprio futeboi iug13s. foi pucha-do e mui�') _P!·o ..

duti.vo. O quatro' fonnau

com Vieira, Ruy, A":f;'e<o
e Bas:

.

Já na ter,�a-fe\,a

pela parte da manh;'i, ,� téc
Dica da FA.SC corn::Ill)ü·.l
o treino do dois co,n ]JG,
trão forma.,do por Ivan e

Ivan e'. Alfredo e o d )',3 seÚl

·partão formado pel.o'3 ir

mãos Vahl e aInda um

skiff com E::'son COlEi) re

mador. �;ota-se que todos
os três conjuntos são, for
mados por remadONS do Ri

achuelo. Silveira esti pro
curandél em princípio _cl)lo
cal' todos os remadores con

vocados na melhor ,da :ma

fermi técnicá e fls'c,. )a'!:a
depois organizar d8fini.ti

vamente os conjunk)3 q1le
nos representarão ,10 Brasi

leiro. Ainda é muito 'c,edo
para se saber qu-al 011 quais
,os conjuntos titula re8, p::Jis
no nosso, entender Si.lveil'a

.

está Pl'OGl1l"ânüo primeira
mente entrosar todo" C"" re

ma "'ores 'núl11 clim8. de se

leção para que êleó: "inta�u

se a vontade e po,-;,:am pro

duzir acuDo que é' el�: se e:;

perar. Naturalment<: agora
com a nota oficial já pu-

LONDRES (B.N.S.J

O esdIo preciso e, bem do

sado dC1 StanlE'Y M,itthews
é apreciado em qu;as9 tono
o mundo, De temperamen··
to e formação calmas. dig
no exemplo do futebolista

perfeitCl, M'atthews jamais
recorreu, em tôda a sua

carreira, a táticas não-re

comendáveis oU.a expllJ
,sões de temperam�n:t0, deis

recursos quase selupre ))!'e

iSentes nos g:ramaj'ls cc

mundo inteirei.
No consenso u1J.ânim') da

crônica desportiva br;tâni-'

ca não há dúvida� em que

Stanley Matthews foi o

�ais pErfeito embaixador

do futebol inglês r,os g�'a

mar'lOls estrangei!rOs. ;rOI1J'-l
em quase ' tôdas as partes

20. - Teleg'ráflco tio mundo e por tõc!a par-

4 p.p. te recebeu o tipo (Ir acla-
30. - Paula Ramos, 6 p.p, mação geralmente rfserva-
O returno erá inicia.do da· a. poucos.

amanhã, jog do Avai e Esta imensa, consideraç::io
Pallla Ramos, para prosse- que lhe é tl'ibirt.ll,da. como

guir domingo

im
a pngna. prOfiSSional. e.

cmu:J dela··

entre Figueire 'e e Postal '.

dã.o foi éxpre�samente reco

_l'_el�grá-ficº._ __ _. nhecida (lu'llnc;io:a Rainha
�. - � '�';i'

\

\

Tairez a melhor lndiea--qãb
do valor profissional dr, �.

tanley Mat.thews es�e]"l. no·

alto aprê-;o' com q�lC é en

:::'d,r�.do pEilo-;s ,seus próPiri
os· compa'Í1h8iros de gra"�I:t
do na· Grã-Bretanh'l.

COD.1'[} atleta p:rofi�sr,nal
a sua· necessida::'e
deiro dever) de 1:nan'G(�:-se
em forma é de natureZi ;;n

periosa; mas poucos fora�ll

certamente 'os qU,e segui
ram esta .verdade t.b disc!

plinadamente como Mat
thews. Exercícios físi.co:; !]�

tensivos, grande cuid:adl)
na aEm,fntaçãb, oé.'vQl;ão
constante a uJ'l1 re1im·; ;1S

,cético c algo tirâni_c.) -- ,,:2

em síntese, um ret.rz.r.o de

sua vi'::a pl'Ofiss,iona'.
A forma, a aostmenCla

'ao fumo e à bebida são

partes da auto-d:scipIin�
de Sta·;;ley. ProfisslClliaL sa

bê qU'J df,pende 'das l11l1.ltl
dões. Acredita qm� os fã�

têm' I) direito dl� esp�rilr

'que se:1S ídolos sejam mes

tres em sua arte e fisica
mê.nte aptos estejam pa,ra
realizarem o que de me

lhor pCi:3Sam.

UM ESILO
MUNDIALMENTE
APRECIADO

NO SEU REVENDEDOR EXCLUSIVO

CASA JODV

Camisas - Jaquetas
Shorts - Calças

DE TODAS AS
DA EUROPA.

PARTES

Jogadores de tà 'as ai'

]:.fl.rLs oa Europa \,i;'lj::u\!.n:
milhares de quilôinet ros .

pa
ra apreciá-lo ·re.centemente
em sua partiria final. Esta

partida foi o clignQ. clímax'
de uma mara vilh03" ca,rrGi
ra e os, maiores' nomes do

futebol mundial 'r":r,ninl\Jl

se 11'a car-i.tal londr\íhl para
prestar-lh? as hornenâgens
devid:3.s Em SEU adeus defi

nitivo ús can.::h'ldií::��·i;-'àHi':'
caso .�lt,

.

A pe.IOj--L, Jp Cle.ti"tic1a de

Matthews trouxe l:?gl�\Ii1as
aos ólhos de inúmer(,s e:,·

pectado�'3s e por' cer�(l aos

seus pr6prios,
TalVEZ o pontõ, H1C,:S � 1-

to -desta comovedQr,';, !:Orlle
11'3,gem te:oha si�o o 1110-'

mento em que S�J,ni'lY foi

carregado aos om�"r.; p� l"

outros dois nomes f"jrlOSOS

do futebol intel'n;lciOllal:
Yashin (URSS) e Puskas

(Hungria).
Sir Stanley Matthe-

ws realmente o merecia.

---�---------------_ .. __ .,-_ ..

..------------------'--_._-�_
..

Conheça os últimos

.j
I
i
i
!

Os quadros atuaram as-

s.m oonstítr.ídos :

POSTAL - Vílmar, ';he

�] .1\

Pau

e .'(;i

'h::.co, Harcl '0, Ca;lC�l.
D�lardCl; Telê e Alípto:
L::._;ho. OEDi, Nazarrl.ío
zi.

1" s
:

C!,âLOS

blicada os remadore'l' C,C)l1-
vocados nela entidade irão

se submeter a treír-amen

tos diários, afim do me.hor

se entrosarem n05 conjun
tos a que ferem des.gnados
para treinar. Nota-se um

grande entusiasmo nos re

ma.dores convocados, e ist.

de satisfação, parqué! com

a coa venta "e dos atl",t:t<:
.

o técnico da FASe nod-rá

trabalhar cl)m maior c!�

sembara:o, e com o conhe
cimento que inEgavelmrm
te' tem (o remo poClera 1'11

ás

r '":'ailores o'lserva '1"10 esse

01.- [)"úslc d�f'3ito q1le fer

8 """,-r"ce;�clo, S�lve!ra tem

ll1'n -;rapcle ',lantel d.e e:':e

lertes ·remar'ores ne,a ir: n

t" e por cO'lseguin,{;') enGr

merS pOSSibilidades de.se

co,'sagrar um gran:',� té..:

nico e conseq;uir talve;7, o

que muita g2nte . ai � h')je
não, conseguiu. Ar_y Pereim

Oliveira foi feliz na con

tratação de Manoel Silv=i

ra. dando chances m::usive

a que um catarinense se,

consagre como uma' verja

deiro condutor de g:�an(12S
téc.:nico e conseguil' tàlvEb
o que múita gente até h�

i e não consPP.'uin. A. ry Pp

reira e Oliveira foi feliz

na cont.rata�ão de Mano':l

Sí.lveirR, dando, chances in'

cltlsive a que �m '3ah',rinen

se se ,consagre com') um

;;-ercl:ldeiro Icondut:)�· de

g''_',_,ndes vitória.s,- ná') fal

ta'1do parlO'. isso a vontade

dos remadores' q_ue irio

dar o máximo dos seu,> es

forços em defesa da pavj·
'lhão barriga-verde.

l

RUA FELIPE SCHMiDT, '�2 • FONE, 2611

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Causou profunda consternação em nossa Capital a

notícía do falecimento do conceituado farmamêutíco sr.

Balduino Wesphal, ocorrido ontem às 15,30 horas na

Oasa de 'Saudo São Sebastião.
O sepultamento do extinto realizar-se-a hoje às 14 ho

ras saindo o feretro da Casa de Baude São Sebastião para
o cemltérío. de Itacoroby.

J\o registrar-mos o triste
.

acontecímento endereçamos
a família enlutada nossos sentidos pesames.

IVO· E O· CRéDIJO
- Ampliação da rêde de .agêncías e correspondentes do

Banco de Desenvolvimento do Est�do CBDE.), para
atingir todos os munícípíos e'�expandir a ãrea ope 'a

cionaI do Banco, assegurando- a êste. recursos na '. pr�
porção de 4% dos ingressos anuais do Tesouro;'

- reforçan,1,ento do Fundo de Des�nvolvlmentó do Estado
de Santa Catarina (FUNDESC), àd.riJinistradQ pelo
BDE; "

� expansão do crédito rural orientado, em função do
crescimento da áre'1 de atuação $ Secretaria da Agd-
cultura' e da ACARESC;.

.

- Instituição, de crédito �s AssOc�ações Rurais e Coope"a
Uvas Agrícolas,' como ·.meruda d!3 fortalecimento do as

sociativismo . rural;
_ ampliação do crédito

.

às Preff;lituras MllIl1cipais pa:"l
financiamento de equipamento�, obras e' serviços;

- implantação de .meios para assistência -�s emprê3as C'l

merciais e industriais no l3.ceSso �o mercado de capi-
tais;

, .

- disseminação do crédito prof,issional, como fsnte' dle
\ incentivo da livre iniciativa e expansão elo espírito em-

presarial;
. '. . ,

- ampliação e modenúzação da Bôls?, de Valô:-e:".
,,.,', � (Da plaWc� ivo E;ilv..fira)

- .- � ----_.-'-'-

li1' ..

' "I --:. se· \e�uslrta' Fe�r'iJ o Tur'so'� i '.- ",.' ..,..... ;:; �,':.', .... "". .

'tens�vo de SerV'�ço Social·
)

In-

, . t.

��?0,�,t t" :',;'�;�!�����i1'���f,,·<�\<.IJ.>�..�.��1���

pr�stªrão
,

. ':. �:I!,.'. "1'';
L_ ",.,

_,
• ",7,.·

O().� "'�'" :.� ��,que _. sor íec11ncW1o e

��. em'� ta�'�ij. � � CGn�rl-. cuíar aQi ctue a1f ,
, " .

gqrar n�ufle ;estabele'"'i- buir pa1'8.',pa�r
.

o autor sUas atividades, ,,1 rrtbnD
m:��to de' ensíno, um qua- do: qua,�ro, ': cujo' objetivo é,' do: na oportunídad 'OS) re
dro pintado pelo -ramoso

: prestar! homenagem ao' Oe- J centos- aamsntos tI
Zumblique. ,vernador\;Celso ;Ramos, efl) ,berallJ; .. isto é, 2%iSÔ re .·0
O, Prof...Dímas. Rosa,l ;�''f''l' reeonheeiméIlto 'pele· tnu!tf��: �el'lclmeBto' de Lente}Cate

Iando '1' reportagem . decla- q$' o." m�in8 têm,' feIto tlrátlco,' a 'gratificaçAcf. ! p9r'
rou: que- tal lniciativà, ,c�n- em: b,eneffcio 'da classe, .

a�la"�extraC!)rdInária minis
ta', com :;a 'partlcipaÇãCi)"rde priD.cipalniente: BCi) profeg. trada, etambém por terem

Em declaração à impreu

.sa desta Capital, o sr. Wru

.ter Almeida, 1. suplente da
bancada do PJ)C' à càma
ra de FlQrianópolis diz .es
tar ao lado dós srs..Marti
nh\o Calado Júnior e. �o
berto Mattar, 'fcrmauõo

.

na

dessídêneía. Apoia, P).. con

sequínte. a candidatura :10
sr, Ivo Silveira ao govêrno
do Esta:lo. .'

.

E' maís um democrata

crístào que se define contra

a. candidatura Konder HeIs.

-- -_ . ...:..- .. ,-_.�:..._.- --

nos

\ 1� DO,
flo�n::�'::':::.:': :�::.de rsss I ftüDieo;fà

-, ! .�. I
.

F�or�J;s: . rOpU � -:
.

cão à, M'ercê de
l!1 � rom nlo'S'IV ..J l_I! ..,.

HUPSALA,
(OE) - A

SuéCia; 12

Terra treme
sem çessar deSde esta ma

drugada nas'
"

ilhas N.ow
Semplia, O Observatório de

Hupsala, registrou em, �e
nos de 4 horas, 200' abalos
císmicos.. Também ho�ve
tremores em Tanna e Puer·

to Vila. Os moradores' ã;"s
sas regiões fomm aconse

.lhados a se refugiarem nas
montanhas, espertu:idose
maremotos a qualquer :ÍnO
menta. NumeroSos encana

l'l}entos . d'água
.

arrebenta
ram em "llguns lug<tres.
T:,tmbém as p�redes �e aI

",'urnas casas .. apresen�ara11).
fendas. O cáis .do porto de

Santto, afundOU 30· centí
metros. O pânieo tomou
'cónta por alguns mo""lC'1-

tos da popuhção de, Nova
l3etnbfia.

'
.

�nagem a
, \.

• ,,;� QUe tealmerM
.!tIo • CQ.tlCluidas. ••

�s de con$ttução, do
estabelecimento, que� pas
sará abrigar eêrca de '7
mi]. alunos, quando será

.0000�erMo um dos maio
r� do BrasU.
FInalizando disse aínda o

diretor Dimas Rosa: além

a dissidência � pede:cisla
--�.----�--------------

Ihibsu Vai a Câmara: Elevacão das Taxas de
." .

_ 'Energia Iléírlca
BRASÍLIA, 12 (OE) - O Ministro de Mínas e Ener

gia deverá ir a Câmara Federal explicar as razões da ele- ,

. \

. vação das :aXBS· de energia 'elé.ríca em todo o país.
O sr. Mauro Thíbau, toi convocado a requerimenío

do petebísta fluminense, José Maria Ribeiro.

'. Com:tê Centra,1 de Acádo- Santiélg,o:
'.' Insfala'cão Amánhã no Estreito'., .

'. Será -ofic�almentê insta
lado amanhã às 20 horas,
o'Comitê Central la Cam

pa..'.ha '. Pró candl.ia.r.um

.

AcáciQ Santiago ..O CGmit'}
Central. funcionará V) }:;s

Úeitb, à Praça. Nos,p, .3e
nhora ide Fátima, n't "ede

do P!j.·rtidc Social D;!lI1ocrà
tiro .

Alem d.e desta,cadc3, liJe
res políticcs do PSD; PTB
ç outras partidos, . esw.nw

presemes deputados verca

,01'eS, líderes estudar.tIs,
que prestigiam e api.lI.::"Dl. a
candidatura . Acácio sant:a'

, '/

go.

'ncênd�o ,em Lorena:' ·Causa PrajiJizo
de B�:hões:de Crvzê:ios

go de várias cidades. 'viZi-
: Foram oradorêS elo con

nhas, inclusive de sã)"pàu clavé, 'que teve lu�n,�" lias

lo, continuam ainda lúta.�- dependêcias da, Câmara.
(Io para' debelar o inch',ii') Mu';ictpi=!l �'e Veread')rcs,
de. grân:'-es proporçõcÍ) g�e pela, ó:d�1: deputado Pau

está r.rrazando u.m.a fazen lo PreIS; dr. Osmar 'Cunha,
· da vizinha.

.

� dr. :Wilmar Philipi, deputa
do Dib C:nerem e o candi
dato João Sllveirà. Escla
reC�'I'a!1'l. os, Objetivos ue

ulM- éalflpanha alta' pára a

�tisf�1ão, dos' a:�to3 desig�
pies dQ 'povo catar1l1imSe.
Os nci;l:Íes dO.!! candi.datos à
gov.ern�l1ça estadual e à
Prefeitura de Palhb(!a, e11':'
contrar�m nos apla�so3 �

jUsta correspondêncrl.' 'do
sentimf:nto que anltn.'t o

povo.

.'
LOR'ENA; (São Paulo.' -

12 (OE) -,. ·Soldados de fo-

ra terra de Iva vitória é certa
fSO reune-se em CODv]nçll

E;pl convenção qU3 re.an última, dia 11, o POSD de à Prefeitura daquela cí Iada
zou à noite de quarta-feim Palhoça lan;ou candidat:J recaindo 8, escolha· n.) U')

me do ·sr. João Sil'\T;;ira

SU�AB determ:na venda
d�os só cem o ,preco n?Em d','1acho têlp'.�,afko Sã.ó PavIo, Membro do Co

qu� envióu ao Depa.rramc'l mité Executivo da Confe-.
, RIO" 12 (OE) A

.to de Educaç10 e CU1.,1lI',1, 'rêncla ,Internac;onal Óí'
SUNAB anunciou que ,

f,()oda Reitor;a 'a, Uni;'ersir\a.� S·rvico Social, com· secreh. ' .

.

,
.,

. dos os remédios em tt:ldoi b .":Oe de 'santa Catarir\.1;, . a ri�do rro Nova Yprque e;'
, territóriO' nacional, .sOmen-.P:::ofes.sOra HelEna Ji'a,qy" +V1enibro da Çonsell)O D:re�'

J'u�qu€ira _ dá Es'nht ie tá dá FundMão Na��G)�3i te poderão s(Ó!r 'vendidos a
, , partir de hoje, descie . queSérviçe Social da PólH.if;cL.l, :do J3�rn. Estar Menor.·
'. t.rag1,tm os pÍ'eço�, de tabe.da U:1i.versidade C+tC.l�Cll .� .U,u11tre educ:;tcJoni aLor.
'.. Ih marca.dos com :tinta m-,de São Paulo, coflf!r:ttiou ',dará:, ('m s. EU. progul1l,'l. áe .' ',.
., . deléuel na embalagem. "

sua ch:ga.da, à .e,sta Capital .a.uHls;, &. ,coriçei.�J.:ia.çãc, da.
RIO, 12 (OÊ) - Tenfii-

no pró x i m O doÍhibgo,. PÕlitica SOcial;� politica f!O- .

nou hoje o pr�o concedi-d e v e TI d o, no dia. fe- cial e desenyolvimentista,
.' . .

. do pela SUNAB para. queguinte. dar início 20 Cur- aé.i.�as e instruinent:)g ue ' ,

os farmacêuticos ,ma.rQuemso Intensivo de SerViço So �tuação dos Po�eres. l'l.lbli-
, nas embalagens d9s rerilé-cial, que "everá proloP.gal- CQS e da Iniciativa Parti-, '

dias éom tinta indelé"el;.se 'até o dia 20 do CLlrtüll- cular, contribUição :la-; Or-
os preços uniformes. 'parate. ' gan,izac:õ�� Inten1acionl�s e
todo o terri.tórlo· naci')nal.A Profeswra Hele!lf.!. Ira- algu"'s a�p.ectos da P61 it·:.ca

. , Os proprietários de a).gu� /cv Junqueir� ex.erce" atl13.l· Secial.
1

. mas ·far�ácil3..g e drogarias,.mente, as !Unções ,1e ;:)1'0- GoncllJi'ldo, fará exp�si- ,

. , ,l'á anunciaram." alUe não p'o-fes::ora da Cadeira d�' D�- ção sôb,re obJetivos .ê- e1t�-
senV1Jlvimento e Orgab.iza- mentos essenciais do Pro··

ção de Comunida,l� Da cesso do DesenvolviJr1cn�o
Eglccla de. Elerviço Soc:al' e Organização de Comu'u
da Pontíf1cia Unive.csidade dade e Dinâmica ::lo Pro
Catól!'ca de São PáTíl J. '-;h€i
fe da Divisão de . Servi';')
Soc!al .'a Prefeitura :1e

- - .•.__._.---------- ----------

Secretar"a de Estado dos Negócios
.

da Ssgurtnça PúbEca
.

. .
,

.

.

'��OTA OFClt\t
A fim de desfazer explorll.�ão politiqueira, como a h()

;e feita por intermédio da Rádjo Diário da Manltã, pelO
Sr. Capitão Aviador Fernando Viegas, informamos à po·
l'l.lfl,()ãfl do Estado que a única viatura de :orop3.�anda :00·
lítica detida por esta Secretaril\,' a RUfai WiJ.lYs, cha
pa 2859, de propriedade do ,Sr. Pedro Hart� Hermes, a

serviço de candidato da União Democrática. Nacional, es

tá em nosso poder -;' Dele�acia Regil'nal de PoJícia em

Jt",iaí - em consequencia de ter sido seu condutor preso
dia 9, às 22,30 horas aproxim�ente, à ordem do EXiDo.
Sr. General' çomandant� da. "5�. Região Militar. cOmo. im

plicado no lI.lquérlto f>�UciM l\'Ülitar da União NiWional
dos Estudantes.

" . '. '.:'

Aguardam'os que seu. legítimo propr.etárió vá retirã
la daqu(;1a Delegacia; n�o poruamos-deixá-Ia �bandonada
na via públ�ca.

.'

�c1·ei.al.·ia 'ue hsiaútt doIS Negócios da Segurança Pú
blica em Fiorhm\ÍTlo1.is, 11 ue Agô§ito de 1.9C5.

t:apltão, LllOlc (tc GaHnetc da SSP
SAULO NUNES DE SOUSA

'1., .

de remé
embalaaem "

derão a.tender à exi.gên�ia,
·deviçio a, irande qu�,nt�
dade de Produtos que man

féIrt est()Cad06 e o peqitir
no prazo para a fix<lçã;ó
dos rótulos.

O sinistro, 'Já destrtli�
máquinas de beneficiai:' -a,�
roz e gra.riàes dep6S1lPo;' de
algo'ãó" além de caliS..t( ,pte
juizos de bilhÕ€s 'd� Cl1ii.
zeiros,

. Gúido: Boft Vis"ta "0 ESTADO"',
, .

d- queni manteve CÓr'FàÍ' e

ontem, em visita 9, n::;�f.a demorl).da palestra. o Sr.
Redação, o' 'Sr. Guido BoLt, Bott, como se sabe, çom-·
Diretor, da . Sucur:;�l do pletcu recentement-, 5U
Banco Nacional do Comer- anos Ce SErviços pre;ü.MPS

ao BNC, tendo sua vwita' a
"O ESTADO" se relac!:m�

Esteve mi manhí

cio S. A. em Floria 1 '>],j )�is.
Na oportunidade () iln�

tre, vi.3itante foi re·�ébidó

pelo posso Diretàr-Gerel1t�
Jornalista Domingos Ferl.
nandes de Aquino� :�0m

URSS: Catástrofe Chega com

Inundações

Por enquanto,
tem noticia de

sençio que são
'simos os danos

não .se

vitimas,
elevadis-

materia_s.

,Reforma do. Judidár;o em

Ccriloasso de' Espera
BRASíLIA, 1� (OE)

"Nada existe por enquanto
com rell3.ção a reforma ,do

. JjJdiciário". A declaração
é do chefe 'da Casa Civil
da Presidência � Repúbli-

09" .Ministro Luiz Vi':'nB

Filhó, acêrca das notícbs
, sôbre envio' de projeto ao

Congresso, sugerindo m�di

ficações no Supremo Tri
bunll:l Federal.

p::'ossrrue a Conferpnda da G.enebra
GENEBRA, 12 (OE)

HA Grã-Bretenha não aéei
tará jamais, participar de
um acÔrdo'. nw�lear. no âm- .

bito da ,Aliança At1ãnttc!:j."
que cOloq\te o contrôle' das
armas nucleares em mãos
de um }?aís não nuclear,
inclusive a, A!emal1ha Qpi-
c1en tl'l,l",

Det:brou hoje Lmd C11'IP-'
"tOll, .l·opI'�sel'!tante britã.·

nico à Conferência do De
sarmamento eIp Gueneb"a.
Os delegados ocidenta's

à' réferida cônferênCia, es

tão eSperançosos pela dis-,

posição dos soviéticos -

em .

subscrever ,novos acôrdos
.

para o. 'contrôle das ar- ,

mas, nãO obstante contt-
nuar Ü'''d.dfl di�). fInais

rado, .

o (eolJntio' no Viiet-'
�, í'

EstiVfrtlm pr:sen �8S

deputados estaduaLs
.

�Chereill, \ Pau\1() P'reI';;\, f)

dr; Osmar Cunha., 'os Pre':'
feitos Ari Wagner, daquela
,múnicípiQ, e Alfredo Wag
ner ;Júnior, ,�'o mun!l�ípi.) de
Alfredo Wagner, o, jorna
lista Álirio Bossle, prrsi-

. dente tio diretório pe5se
dista d€. Santo Amaro da

,Imperail'iz, vereaJorE'j e

0l,ltro8 próceres pO!lticGs,
aJém de centenas de corre

ligionários pa'lhocen,ses. O·
c.omparecimento emprest _ u

à ,reuniã.o política ambi�n
te de magnífica vibração
partidária, bom, -sint :nna
para o' prélio . das urnas.

, Na. terra de Ivo SNveira
a vitóri� é certa, Cf)!W) v

é no. Estado de se, cu:o
eleitorado, de elevarIa poli
ti:zação,. saberá ,esc,,'he: o

Veio agradecer as mani- melhor caminho. Dí-:o belfl
festações de apreço ,parti-' a consagração que ao ::!an-
das do Mais Antigo Diário didato tributou o L)e�;:;e
d€. Santa Catarina. lCatarinense, cônscio, cemo

outras áreas, da parcel3.
que lhe compete a três de,
outupro.

com a ·efeméride.

Por outro lado, segundo
pode apurar nossa. repür�
tagem, o Sr..Guido Bott,
ser,ia nomeado' dentro ( :1g
poucos dias para ri. Supe
rintendencia dáquele f.�td,-

9clec:men�o de crédit.) em·
Santa Qatarina.

Palhcça pediU ao. repre
sentante de} sr. Ivo Silvei
ra qt1e lhe dissesse: .t S�'l.

I '
.

terra ,cumprirá com

dever.

E�tabPidade Prov;sé ria com Castelo
BRASILIA, l2 (OE) '._;. a

Presidente' da Rapúbh·�
recebeu hoje. expedH�ntf)' �o

· Ministério, do Trabalho, re-_

/

lativa.mente � à}\ pretenç'Í::>_
dOiS tr.á'Qalhadores '. na�;(,
nais, de que seia 'susta la
por um ano,'yt 'disP':lnsa de .

· trabalha:'ores, par::t que,
')

não �e' agrave a crise de

desempr�g(). '

Uns nizem que o S1'. A:'

naldo Sllsspkind, ap�:esen
tau. ao Presidente, a!'lte
projeto, .específico:

,
Outros dizem que fez su

ges_tão ,Pllra .que seja redo
brada a fiscalização. para
evitar dispensas."

.

Borgho f Depõe: ,CPI DA CA'RNE
BRASILIA., { 2 (DE I

Depomlo p'er nte a :CP[' d:t .

c:::ã:ma,ra Fe" raI, qua jn�.
vestiga ,()� roblE!msl' Ja c�r
ne 'especia mente' u;

o que,
se ref'Ô:e ,o estoque do prc·,
duto, C�m elado, 0 senh}r

ladas de carne para regu
larizar c abastecim êllto Fx
clareceRd0 os lllotivos da.

'interv:.enção' d�, .SUNAB em

quatro i frigoríficos, dlsf:,.:! o

senhpl"l. Borghoff aos df;PU
tado�, que elar·se' ·fê'?. rJe-

Vi::>

Dib

seu.

,

�"�mak ,Il10',_ *'
Põtsuit aquêle l®a1 1Itb ....
trato dai:!uM.e· que

',

f1Oál. .

mente tornará em realida-

de.uJD �� s���,
de ��: j-qve���. OOlbo
����; '4e 'todos".' os êai�
rínehses. ". , , ,

"\1

I cesso (': Método em. Desen-'
volvimento e' Orgà.niza(!áô MOSCOU, 12 <OE) -- As encobertas pelas água.s,
de Comunidade.

'. chuvas
_

tóriénciais . des':?n- que ern certos lugares che-
cadeadas pelo' ciclone Jim, garam a alcançar dois . me-

provoCf.lram catastróficas I tr6s de- altu�,' ,'�
inundações em grande par
te da província de Yladint
vostok, na União SoviétiCJ3..
Cêrca de 300 kms. de

tàrras ficaram' totâlmen�e

., ".

�--·-r-· o

CONVITE 'PARA,'�1'S�SA ,;.:
. A familia de J01\O ÀRTUR SANFORD 'DE VASCON_

CELLOS convida seus parentes e amigos parn, a missa' de:
sétimo dia, que ser� 'celebrada, .eI.t1 'intenção de sua alma,
no domingo, dia 15 do corrente, às 3,15. horas, na Capela
do antigo Ginásio Catarínense, hoje Colégio Catatinense.

1 ' Dom[ngo, dia 15, às 19 horas

Na Ielevisêo Pirefini

Anlônio Ca:r!os Konier R�is

Santa 'Catarina, no presente e no futuro, numa análí
Se que interessa a todos os Catarínonses. " A você, a

seus filhos, á sua faroilia.
Assisto: 8 traga os parentes, vizinhos e amigos

,

E veja como Salda'�a!arina' "ai
.

melhorar
.

, ,

,0 programa será transmitido, símultânearnente, pelas.

RADIOS DIARIO DA M..-\NHA, SANTg\ CATARINA,
e uma CADEIA DE EMISSORAS.00 �NTERIOR

:i
"

.

.

Domingo, dia 15, às 19;;horas

Na Televisio PiraUniI
/,1
========�'?============�========�

{�

CONCruRSO DE QUADRINHAS
..;' .

'

:
PSD lançpu Ivo,
PTB lançpu Dall'Igna,

.

,Juntos fdrmaram Aliança
Prá m.err6tar a va'1vinha.

.'

(Zé Trabalhador)
--X-,-

. Não .adiantl3., ó Viegàs, ,

Mésmo /

que queira o não queira,
Com êsse tu não me pegas.
O homem é Ivo Silveira

(Zé da Ilha)
--:x-"_'

Se pleito é seleção
De um cargo eletivo.
P'ra se votar com' razão
Melhor é votar em Ivo.

. � . \

__'X�I l'�\
, (;�ra não ,se vbtar, �l1j.dô,

.'

Nem, pois, comete� asfleira
Para govêrno do Estado,.
Vot",mos' em ivo Silveira.

�

TW

.
, I'

- - -

P I a leI da s·
.

,

PAULUS PÚBIJÓ

I
A oposição trabalha na base da sordid�z', do ,bu-

. raco de fechadura, do crime.
Sim, sórdidos, Cínicos e criminosos!

xxx

Pé ante pé, irão desta maneÍra. vasculhar os la

res, olhando pelo buraco ,da fechadura, piua revelar a.;
intimidade normal de um lar. SÓrcJ.idaménte, c],ni.

camellte, agem contra a moral e os bonS costumes.
xxx

Desejam iniplantar um clima de' corrupção, por· .

que já estão impregnados dela.
Perfumam.se para iludir o cheiro característicq.,
Pllrfumam-se e cal.ant-se, par.a. não dizer aO poyo \,

o custo da frota fabulosa de veículos, dos aviões que '

cruzam bilionàriamente os céus do Estado.
Perrumam-se e calam-se, para não dizer ao povo

quem está pagando a. faustosa propaganda' de carta
zes, placas e faixas; o anunciado horirio de. televiSão,
porque o cheiro oripna.I da oposição, não é o cheiro .

.
'do povo, não pode se �turar com o povo, frente à.
f:.:ente, de pessoa à pe!!\soa..: '

Perfumam-se e calam, ,para' não responder à ..acu·

,.sação de tid�nistas dis�identes" 'q,�e i.rásga�pl a lanta-
-

, sia da Co.,_venção" declp.rando .que uma Ca.rteu·a, do
, Banco' do Brasil acomodou ·os convepcionais inconfor.
mados.

'

"

, :
x X·X

E ,torram essa diJt!leirama ,.qua�do o povo econo·

DÚZa, quando � Presideni;e ,.da - República pede' a con

tensão dos gasiflll supérful0l!l. ' .

•

�,.,. - x x x .', # •

A sórdida e'CÍ1üca ba'caqál udenis�a, ,�ntes de ser

um escarro na face ,do povo, é um crime contra à eco.

110mia.
í';ste f o grande e, g

JIi'stl'ari�lll' o -Estaqo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




