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Percorrendo o Vale do

Rio do Peixe o candíd- to

Ivo Silveira teve . magnírt
ca recepção em tôdas as

ddfld('§ que visitou, Em

seus pronunciamentos o

candidato da colígação
PSD-PTB-PRP

.

enalteceu a

grande obra administrativa
de Celso Ramos, acr=scen
tando sempre o seu desejo
de eontínuar o es+iipendo
trabalho em pró1 do de

senvolvimento de nosso Es

tado.

IVO FALA AO POVO

No município de Concór

dia, na última sexta feira,
o �'lndtdato Ivo Sil�'e;xll.

foi saudado efusivamente

por mais de 2.000 nesse-s,

por ocasião do comício ali
reà:lizado, Presentes tam-

,
,

Mm o Denutado Francisco
D'lll'I!!l1a, candídato a Vi

ée-(1ow�"nll'1t;a, Denut-do
Genir Destri, representan-

Anteriormente o candida
to Ivo Silveira partící-rou
de inaugurações de mais
algumas obras' estaduais,
presídídas pelo Govem?dor
Celso Ramos. Na localída
de de Líndõts o Chefe do
Executivo entnezou à sua

população o G,E. Estiv'llet

Pires, numa Justa homena

gem ao Ex-Présidente do
Poder Legislativo, íncansã
vel batalhador nara a, so

luoão dos problemas da

região. ,Aind'1 no mesmo
"

----------�--'��====�================�==========

lampeso II está mesmo trancafiado
SALVADOR, 16 (OI�I'

Larnpeào .
II, não

SANTIAGO DO Cl!1LE,
16 (OE) - Cêrca de

.

J2')

pessoas perderam a vida ou

em SantJago do Ch'le, (')11

consequência das últimflc'
, temporadas 'que fl,S.:l'.l8xoni

o país.

Discos ,Tsmbém

Dando continuidade ao

roteiro estabelecido para
aquela ímportants região
de Santa Catarina, a cara
vana do candidato Ivo Sil
veira esteve ainda em Há,
Xavantína, Peritiba, Iratu
ba, Oapínzal, Campos No
vos, onde novas, manifesta
ções ele solidariedade to-

'l'am prestadas li Ivo SilvCÍ-
ra e Fratlcisco
Ontem os dois

Dall'Igl1a.
c<:tndid"tos

partíomaram do c:)lníc'os'
.

,
em Treze Tílias e Ibicarê,
seguindo hoje para Iraní,
Vargem Bonita, Cat=ndu
vaso Jaborá e Santa Helena.
Para amanhã está Previ'1ta
grande concentração popu
lar na cidade de Joacaba.

-

A PRESENÇA' DE ATíLIO\_
Hess"lte-Se no programa

que está sendo cumortdo

pelo n�n11f-or1 ..... Tur'l ,o .. t .. .,. ... i,.a

Cêrca ele. 50 mil P€SSC&s americª,no,' a catastrofe

fícaran1 sem, teto: e O� da que assolou o Chibo, quan':
noS' �n'1terials atinganl 3 do cent.enas e center,as de

.

m�is de 100 milhões' de dó pessoas perdera, a vlcb .ou

lares, ,

"

.

Contillua l'eperriJ:.',nda
(em todo o contineL�k Sul-

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

�_���_���-��_-�-i
, �

. : "A GAZETA�If. •
, Há' 31 anos "A GAZETA" vem inrtirm'llldo, dissemi· ,

• nando cultura, orientando a OP;l1iâo púb1i"'a. ,
. Nesses seus 31 anOS de ex\stência, o Periódico, fun.,• �do por Jairo ca�a.�o, firmou·se _�o .1?"lla'iSll10 Bar....
• nga·Verdc, como orgao .aIta�ente conce:�uad\). ...

. _!III
l1li Sob a comnetente direçao da iornah<:ta Mana Ina[J
Jl'Vaz, "Ai GAZETA", tem nos ;io>n'llist?s WaJdir de O'i';f
_ veira Santos e Romeu José Vieira, velhos bat"Jhad�resl,
� da' cau$à da ,unnrensa em Santa Cata�iÍ1a., a ê1es e ao �
J! redator-chefe Silveira Lenzi as fe1icitàções de "O ESTA· �� DO" pelo transcurso da efeméride,

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

Francisco GriUo Eleito Presidente do
Diretório IRe'gional do �PSP

Domingo úUuno, no, auditório tia Rádio Guarlijá üe

Floril1,nõpQ]i1õ reuniu·se o Diretório Regional do Partido

Social Progre'ssista, com a llresença de mais de .uma cen·

tena de"correligionários de todo o Estado e diversos pre·

sidentes de Diretórios Municipais, do Pari.jdof 'do, ·�(lVC1'l1}l·
dor Adhernai' de Barros, conduzindo à Pl'esidellcia do Di·

retório Regional, o dr. Francisco Grillo_.
, A chapa· apresentada 'pelo • General Hortêncio Ca:str(i,

,

Íiderada pelo dr. Grillo conse�iu reunir todos os correij·

',ionários" motivo ,porque foi. unanimemente sufragada. Na

�l'de de ontem o novo 'presidente do"P,S,I·.. des;tc Estad.o

: viajou 1)ara São Paulo Íl fim de apresentar·se ao governa·

: dor Adhemar de Barro!! e explicar·lhe o sucesso da con

venção do partido realizada dOmlllgo último, nesta cápUal.

,.--------

desapareceram, vít:ma& de
violem;:) temporal Cjl1'3 [tS

solou t.udo o país.
Todas &,s t.rupas dt! Dc

fe.,Sa Nacional estão aquar
teladas, a.fim de agirem
qriand;) f6r ne,cessáriu.

Os ,üt1udes de nove v"ri-
.

,

ficados em toda a Ccrcli
lheira dos Andes, mantem

lnilhar8s de pessoa3 js,);3,

das em éiversas re'�:o(!::;
, Há duas semana:>, atá

parali7,8,:'a' a li e, i' r o v i a

TRANS-'FLATINA, em vir
tude de aculllulament:) cif;
neve em v6.'fios milnures de

kms., sSbl'e sJms tr:!bG:;.

Esta frrrovia: faz; a liga
ç,ão Chile�Al'gentinil..

Doming"� F<�mamles dp Aquino
- ANO 51 N:f> 15,227 -' Edição de hoje S vág<Íua:-.

Cirandes Homens Públicos
"

Enquanto L''iSO fontes
TRE acreditam que atê
fim ela semana ou inkio

o-s 51)

JO Fnl,a Hoje ij Imprensa' IJJgentiaa
BUENOS AIRES, 15. - O nav!o atra.cou sábado

(OF;) - Ch,egou ao põ�to �'�1oite e p€l'rnanc�')m cin
de BUf'l1n� Aires ::l �r. Jà.- CD. dias- na Capital at};:enti
nio Quadros" a burjo' do na, sê3g'.lindo depois para o

ea:"gu',oirf) chlkno . AHAU- Brasil. ,TÔ_T!:O Quadro,; :l1l1l1

CO", \Jh.,.iam �com ,J ex-:)l'{: ciou TI" clarú cnL;'2v.i"ta iJ

,�irlcnL" do 'Brasil. i:>11i1 (5' impl'en<','1 a,'genUll'J, ,l,m�l-

PÜ:'U (' hJàe. n113,

do

o

..

Salvadu.:'.
O Secretário tnteríno da

no p.e... \.·II.!Segurança, ínrormo.r que o � � �
jpistolei.!.'o' Eron, alcunhado

Lampeâo II. encontra-se LIMA, 16· (OE) -- Um no Vale do Rio do Peixe, a

trancafiado) e lamas te,a- disco voaC:or SObi'elOO,l à. nrp,c:p,nna do Sen""0" At.íI'n

teu a fuga da Pe111tenr;\á- noite p:lssada:, as lry:alicla- ·Font"nll. nas' visitas' em-

;ria local. des do Mira-Flm.:!s, Ba1'- preenrlid"s àaueUI. reg-i'io.

L:mbra ainda que :) fa- rancos e SorrHos, IH :;api- O �pnpc;1or. Hde� nnFtir.o

cínora. responde a I:r;)cf.'SS) tal ;:>�l'uana, prov,)::':1l1do cat"."inen>;e, tem fRit.o inni

por crimes. praticados no um ruido el1surde�(;dor, que siwI>; nronlln"i"mp.ntns em

interior da Bahia H C!r.. provocon vibi'a �ões nas '-i- nrn� el,"'s p'l'lnelirl"tllr"s Ivo

S':)rgipe, dra'clili) C:lS janelas. Silvp.;,.p-l1'''''rldsno
-

DI>11'Ts;rlN,
L!1.mpi!'ã'1 II Ipi COil'lE:naáo a; , Nuri"t�l'o"as PC>SS0.'.S' v;n;'l1· l:lnf'>nt."nnf).OS C01tiO os n(v.

reveli.a l,ela Justi'}'l 13&!�- 'o est:'J.nho objéto, C;UtJ temi mes rn�is credAn<"<>r.1ns P�l-

D;;, a 28 [;110S, de. PF�Sú,,:), e111. ti.a.' ja.�.,o�; c)�e .IUZ pi:.P.,t.f:�ja.�, 1'<1'. "."f!"�f��)' "c.l'l'ltf.ih"'.I».:J. ,do
, ," é,ti:t:,ik'\ J?nnn ,(l}:��\\at ' '�('��9"',"id� "�, 'oosso-EB��

'\ .� :)��,: ,1i�����,,!,,:,�:;}'I;:::;;��:,::'::4; �" " �,'!, ,

'L
�

1

Cataclismo continua lDatandonfChl!�

te ,da região, o Prefeito Do- dia o Governante catarl- \�

mingos Machado de Lima, . nense inaugurou a resídên-

--�além da caravana' do ,'>1',' da do D.E.R, do Concór- II IIvo Silveira, Na pportuní- dia. N3S duas soIenid::eles ii 1915 - 13 Maio - 1965

TADO
,� v.

.

.dade 'o candídatn da Alian- observou-se grande concen.
I

I, s· �t;6@"�f., !

ça Social Trabalhista e Pc-' tração numa prova do 're- I
- JC --. '.'

� .�. Ipular dirigiu·se ao povo conhecímento da população. ! '.MEIO .Sl!:CULO' li
"

.

.

'

" 8' � Idaquela ,:cidade, pronun- do Vale do Rio do Peixe à
'

I �t. lUlaS ..,-:.'
dando discurso que reper- a+ual adm!rustração,' dei-

�
UmmANDO l/\,

JI ...
MI. I�': ,

cutiu favoràvelmente pela xando claro' o desejo de ��:;:::; li MAIS ANTIGO 1IIÁBlo DE SAIlTA CATAlIIIIl \ .J>::...:� I'sua objetividade, ��,�:�o I��vé!���:.a· seu, L�.::::._::;··==========;;;!.\::=====:::;:=========:::;=::::;;;::===================!!:::=======:====-t
CANDJn�TO PRES�NTE A

INAUGURAÇÕES OUTRAS VISITAS O,ltiF.TOR, nF'RRNTE
FLORIANóPOLIS - (TERÇA·FEIRA) T 17 DE AGõSTO DE 1965

,I

Vonvençâo pessedista' bomolnga
LQtt (ue CHntesta impugDa�ão

RIO, 16 (OE) - A Con- 'la Guanabara com contes- rareio como candidato do do Estado em sua propu- Regional Eleitoral solicitan-

venção do PSD carioca foi t/lção a impugnação á can- PSD carioca aos cargos de ganda eleitoral. do. direito' de apresentar
instalada hoje" Fontes, do cVidatura do militar .ao go- governador e vice-governa- O senhor Alziro Zarur, provas testemunhais quan-

partido. anunciaram que foi

tl'nO carioca pelo PTB, dor elo Estado. cuja impugnação também to à fidelidade das' ínfor-

homologado apoio à can-
-

(ontestação longa conten- Elementos pessedístas in- foi requerida, apresentou mações prestadas "ao pró-
didatura Lott 'ao governo it1ais de vinte documel1-' formaram que o pedido de requerimento ao Tribunal prío TR.E e ao CONTEL,

do Estado. tOI;'� procurando provar que registro' das candidaturas
Entrenientes o PDC de- o ,�nrechal Lott está per- sera rerto depois ele' -ama- ---

vera ingressar hoje no 'I'rl- fcitarnent.e integrado na vi- n115..
bunal Regional Eleitoral da �lcifornl du, Guanabara O TRE por outro lado
com o pedido de registro nüól tendo, concluído' sua já recebeu o pedido de
da candidatura Alim Pe- Lrürsl't:rência elo título pu- contestação ã. impugnação
dro. rn 'f'oresópoHs. Pontes ?O ela candidatura Lott apre- Macedo, residente em 80-

Círculos partidários acre- Tn.t dizem que até o dia sentada pelo' procurador rocaba, ro Estado de São
ditam que o seu compa- 24 '·1;Ja1<;." tardar deverá ser geral do Estudo e que será Paulo; e que, por varíos

nheiro de chapa deverá ser j!ll�dO o pedido de regis- julgado, hoje, ,e por falt>l anos, t'steve rl1d.icado em

o. sr, Mourüo .Filho. lrl) /'.lU .candidatura Lott. • üe qualidade legais o TRE Território jBall'l'iga .. Yn·je,
Por out.ro lado, fils'tá cor· ral'ioca indeferiu o pedido enc1erc,?Ju no Sr. Cels') Ra-

rendo ,o prazo pBra que o L01}T)� ��{�RARDO,'IERÀO elc arguição de inelegibili- mos, o sl"guinLe telegTama,
sr. Amaral Neto cand!dato 1 APÓIQ DO P�D dade interpósta contm o após rtlp:da e recen!':) visi-
elo PL apresente ,o nome l, senhor Flexa Ribeiro,' cano ta r2aIE:r�àa a Sapt.:t Caül-

elo seu c:ompanheii-o de ,'ino, .1,6 (0'8) ,Reini-� clidato da UDN. 'A requc· rina:-- "((J\'el'na(�'Or :;eho

chapa no TRE� , ,ciou-se hoic 11 12." conven· rente,
.

;;en'j,O'I':� Juss�ra don-
Foi. realizqda ]laje uma' çã'o pCl'"sedista. 7:aga . de �l)u7.a que em sua

reunião dó Tribunal com t' Pa�a .amanhã estã pl'evis· funclamcntar;üo, alegava (l

diretQf,I!>So< .G� ·.}I�o. p, , l;r1j1;-- f f 'I, a .h'ldicacme qpe' E.'SCO- pu nmt,es_co elo candidato
,sm"s c!(' T('tt�;'.ü�. 4'�,vl d,�;;i ''';'6) êll'Í,p-I:ll(:hal �in1' rp�p () �("T�!\1W.ct(l� �acér$"
Ü',1taJ' tla propag..mela .fi!f�:, ,,�du. ,e o senhor Rubens Be- e o uso de meios oficiais
Lo.al gratuita a fim de se

ini.cial' );1,0 prõprio cuâ 19.,
. As 13 l1p.l'aS o plellál'i1J

EH l'euníu pfl,ra tJ;atar
'

dB

pUblicação
.

r.o Diário Ofi
cial das cl€Cral'á,çães de
bens de tocLos os càndida.
tos,

ela j)l'óxim't seni. surgida
uma solução para o easo

da impugnação da candi
datura Lott com base no

pedido do procuradoÍ' .ela

JlIstiça elei"toral e do do

cumer:tto de contestaQilo
a:)res(mtado ontem. pelos
advogados elo càndidato pe·
tebista.

TRAN"PF.RÊ]\[CIA no
Tí'rT1LO NÃO SE

CONSUMOU

RIO, 16 (OE) ;_ Advoga
dOf do mareq�al Teixeira
Lott ingressaram no TRE

'de lançaram manifesto de

apoio a candidatura Ivo

.Silveira, Tubarão orggniza
mais l�m Núcleo '10 Movi-

ra, 'Depois de Blumen3.u e mento que vem poiari:?all
Jaragua do ·"'Sul, o:nd� jO:: 'ao as atenções cra lUoci1a

vens lideres daquela cida- ,- de eatal'inense.

I Santa .catarina Prcgrjde
o cidadão José Norber�o F.ialllü�" -- Percorrr S:iut:t

Catarina viagem sentlruen
tal rnumcrpios �n!balh('�
vivi pt EncQn!.r(:i um esta-

do' altullHmte prOSi)E'l'O (m

de ;80U 11<:'1h€, Gu\le1'lW_dOr

consttL:li símbolu slmrnti',).
respeito lTlGrce gl'[tl)([e tra

balho (;cdjea\�ão ue"uH01-
vidos ilt CorcIiaim�ntc

-

O Di.,á:.og.o do S.:yna,d._.?J )()�:.i�hO,� �" � "-*:. -' -' �L\ltDQ ,'",1,1.0 "

. ."'.
. �'. ;. ���: .�.:.j. ��,'

. ....:. .�: #, ,'i �:' ".�"'. :;':,
() candidato OllOsiduJlista, llitlis I,.,nh�(jl,do por Se

Il!I(:)or Sobrinho, lwrmam.'ceu, dUl';H1tr sua \'ida l)olí�i;
ca, af<lStlH'o e selll\rado do, llonl, CO!!l, uuem nunca lms-

turou-E'!", !1C1U 1)[1]:' in.stante:.,'
-,

,

.\

sumir o, Governo dG' 5,'0

Paulo d;<� 31 d(; a'),l'l ue

66, quàndo rcnunCi"tl:,l ao

cargo o sr, Atlhe'llUi' de

B;ll'ros, !-.,ra lS,e derJ:c,�.- u

sucessào 00 Presicl.:�"..':,; Cc).s
telo �rallco.

Ul'ule mWl'a. tinllOl'a. um pouco ta,r(l!:;_ a diliculda·
.

de de llendração popular de SUl1. candidatura llnl101:>ta
]lor uma cÍípuJa, como 110S dissl'rum, o Deputado :t"e·
dera1 T-,auro Carneiro de. Loyola, o Implcnte de Senador

Brasüju CekstiJlO de Oli"ci�'a, (I Dr. Ruherto MaHal', o

;;ornatista Mal'tinllO Callado Júnior, e, mais J:eccntc1llcu·
te o cx·Govel'na€lor Hel'ibcl'(o Hü1sc, porque dissocia
{la dos inkrê�s('� p anseios das, basl)s e1eitomls.

1'01' í:<so, Jl1UlicIosn,mellte,; aprc,;ua por onde vai

(lU!'. 1je rÔSS!' eleito, seu Governo manteria lÚll diâlogo
abeTtf) l��!111 o pU'\'\). o mesmo povo, por êle, até aquí
despl'ezado.

O diálogo llopulur do candidato udcnistlt já, . flSiá.
em f:'Yccuç.ão, como prcplll'a,:ão do cstveHamento futUTQ
Llo eOlttacto, usan�o, para isso, os meios de divulga�ão
e lIe veiculação colocados à disposição de sua candida·
tura.

As -incontáveis "l\:.ombis", as numerosas" namion�.
tas "Ru1'l.tl WyJJis"_, integ'ram os meios de diálogo.· A

pomposa 11"O]Juganda, com faixas, cal'tuzes, também.
Fn; aimla, através da TV Prratil1i, IDlli1 análisc da

situação 1iócio-econômica de Santa Catariml, ôllde c

,gtanvo mOl'iÍl'on COlno nosso Estado "ulelboraria", se,

flun'cntllra,�fôsse eleito, hjpóteses, porém, muito ]'.imo,

tas, 1\ dr.! su:t e1eiç.ão e a de ll1cU�or.ill com li UDN.·
O diálog'o ]lOpu]a'1' ]Jl'osse;;-uirá, emprq;alldo·sc aÍll' I'

da ,tri's aviõt:s, modestos e pobres .qUt', do 'alto, simbo.·
!1;-.aiU:lo a posição elU flue scm:prt>, Sf� situo!J o cfmuidu"
to, t':-i.llaJharti a propaganda O]losid!m hel ta, jJI'ómetcudo,
entre ,outras eoblas, a "nlO1'alização" 110,'> úegúeios JlÚ'
hlicos, a Vlll'Cimônia nas tlt.s.,pesas eslatais_ o f�XU-l'mÍJlÍo II tht "fabulosa" máquula de }mb1icitladr: hl1jta.uu,la pelu

.

.. g'ovPl'no pe�,�edista. I

F., se um dia cheg-assc ao GÜ\'t'1'1W, ,'iraria as coso
I

ta,,; pura quem fimmcia tiua campanha, llal'a 08 "iu(�aIis.
tas c 11'Ql'OS" que C61'1lpõelll o seu' "sfaffl', os homens

que farialll inve;ill aos poderosos (�C "Wnn ·Strect".
Os SUJgclus laJ1(�cil'os "l'llivhlhas", não obstalltt\

apõs o mês de, outubl'O, CIH tempo inü,bil, aperceber
sc·ão, com lJ mesma amal'!;'ura, ciun o mesmo rancor c

cOln a mesma hillocrisia, da cllorl'nc sepultura (lUe ca.

varam pura o seu candidato c para :'ii J)H:smos.

Na scpultm'a entrarão, e lá, permaucÍltemclltc fica
rão expostos, até o dia que abrirem os 01110s (lllC po�.
suom para ver, abrlreul os ouvidos flue thn panl ollvit',
enxergarem luz, lll'lS, luz clara e lilllJlÍ{I;.I. , <lma.imtuuo.
lhes o ódio �� a l'fliva.

Serão parte do sepulcro caiado. por êlcs mCSHW:'i

arq'litetado c con:,itruido, comq cx!:mplo de hipocrlliia
e de mentiI'a, a mostrar que de nada ,adianta escondu!'
a vel'da{le ao POYO inteligente e Intuitivo, nem elenc.

gl'Í1,' a di'piidade e enxovalhar a. honra dos ad,,-ergáJ'io�.
O dinlleiro que l'ie gasta, as 1>�mllas. pOde!ia :ief

melhor aplicado.,
'

'_foda,ia, �stn campanha "politÚ'(l.fiuanceiru': aprt>
senta aspectos po::.itivos, pois, defmitivamcllte, !tl0strd.
o que liicrla um govêmo de fa�tó propagandístico e de
promesl!us irrealizáveis.

11: a grande mostra que, antecipadamente, oferece o

Senadj)r Sobrinho ao povo cataritWl1se, do diálogo e do
contacto que ,travaria.

'

De como as portas do Palácio Rosado seriam aber.
tas aO poro ..:1 ql1ell1, dcsespel':nla_TIcl1tf:', pede .ó,.3,1)oio.

.

Bc quem, cUlltudo, se escollde Iluandu lWt!e"
'

.

-

De tudo isso fica a ]içá;), ü exejuIÍlo, E o ;�ngôtlo.
'

Não (ineremos ser cag,um([os \li<�is lU1lU vez. ... ,'

PORro ALEGRE. 1 S

p !'2t�VO em 66
,O sr. LJ.l'C'O Natci .I1�cLr'jl.l
a .impr:::nsn gnUc0.'\ cme

não se é1mdidatani. li (P�j_
quer cargo eletivo WIS I,TÓ
ximas e!niçõcs, afÍi�l ie flS-

li fim de particiDarem da
primeira reunião J') MOV1�
mento Mocidade e De'l1Q:,
cracia l'ró Ivo Silveira, sc

guiram para Tubai'a.�, Dr.
Jose Matu!Sa1eni COl�1elli,
Sr, Sér��l:) Lopes H o eSt!l-

, ,';.�-•._�"-�--__ ,,,'a."�� __ "_�'ft.__ .. ,

,

• .
. , -

.

'.

I •
�

-

.'·.A invejável Sitüaç�o C(rtar1n�,nse " .,
III Setor: THANSPQRTES •
•

. � politIca ,�e transportes telI� 'conio principais Obj�tivos a. melh�ria das,'
,,�ondlçoes de trarego das estradas existentes; a conservaçao das rOdOVl'lS esta-...

lIIl iuais, mediante 8 compra e utilização de equipamento apropriado e a iinplanta-IJ
JIl('ão e p'1vimenta,ção de integl'ação� com as respectivas obras ele arte. . •
"

,

No período 19tH - aLé Iimio' ele 1965;

III FOl'am im]ilantádos:
lfJI 180.000 metros na 8C-23

. II 202.000 metros na SC-21

•
•
_ 57,000 metros na SC:21,
" Perfazendo um total ele 566.000 metros de estrad'is ul'lplantadas €

II' 217.01Jq metros dê estradas pa-cim€l1tadas,' e ainda 24U,OOO metros cl�,
j!i revestimento.

'

.

�" As p01'::.tes concluíelas neste mesmo perioelo, sào em nüme�p de 41,'
significando 2.002,49 meLros; havendo 12 em conClusão (;0111 58' metros.'

.�;�,J..'�.__ .'��--�-"'-��'�' ,>-,_�'.,.,,\��,

Movinieito_
.

MoCidade--e--Oemocracia
pró Ivo Silveira também no Sul

Pross�gu� � em cxpalisão
o Móvimell Lo Mociria.ele e

Democracia Pró Ivo Silvel-

� ,

.T-A(;� CRfJrE�R0-e0-St:tl: T}1if(r-'Ultlli-�
.

O T�MPO > ll4efeorclóoico)
"

..

"Sfntese do Boletim -

GeometeOl")i6�'
de A. SE:IXAS'

NET'l'o válida atê às 23,18 bs. do dia 7 de agôstõ de 1965
.

-

FR:1ENTE FRIA: Negativo: pP.li;��ÃO ATl\JfO"lH'�'RIr,A MÉ
DIA: 1032 () mi1ihares;- TEMPERATU. 'A MÉDIA: 18,9° Cen-

, ..,.Lkrurlos; UMIDABiE! RELATIVA MÉOIl\.: 89.:3°/;); PLUVIO
�}; �IDA5:1�: 25 1m,'•..�.•• Neg:ativ� -:-:. 12,5) ll1th�;, Negativo.

Hir}ld\}s -::'- Stratl1�'t"_"Nevowro Cmpular - Te�npo Mé-

,i�_���?l;·{l,F/:�'".,>,.L"·
.

184.000 metros em outras rodovias
I·'oram plnimentatlos:'
160.000 metros na SC-23

dUllt€ r;uiz: Osvaldo d ,�ea.lll
pora li'Pho, quê naquela
cidade for:Jll1 rcce�i;l,�s pe
los fundadores do núcleo
local do Movimento,

Da rr.��Yijüo parGicipál'am
entre r,vtl'os, o . vereador
MiltOl1 Carlos de Ollveira,
Sr. Jai�T:or de Soa<;'L e Os
'waklo We�'tohal, CS�3 últi
mo lideI' de n1ia.ço de Nor-
te ,

Na Orh)rtul1ldade, lO! lan

gado manifesto de apôi6 a

clo\l'ldid2.tura do d<;putacto
Ivo Sih'eil'a, ressaHS.ll'lo·;se
H idéntificf1I;t='LO do �i,(:,n'n')

Jt!Vêl!LU·-
de .

Programas 11as em:sso::as
cie rádio Tubá e JK des

tacaram a8 finalidades do

Movhne�1to, �ell1do d Di"

Jo.sé l\f'õ}:;t:salcm Come!Ji,
eoncedidQ entrevi.st:� a rà
dio '1;':l!)ajar,ú, ocasião em

'Iue dis,se ?l1a expan,<1.CJ L, Ut:�

o MOVit�,ltTto,: ",vem akall·
canelo

'

seiO da .kllOdcia�c,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



de Dessalinização da Agua
- nas nucleares de baixo pre- nações do Mediterrâneo, usinas nucleares

....
"..c;

OSVALDO I\'I J<; L O NOVA ,YORK, COE)
Um funcionário da Comis
são de Energia Atômica

dos Estados Unidos anun

ciou que o Brasil está in

teressado em 'adquirir usí-

o "CASO" DA FALTA

DA GAZOLINA

Ainda não houve uma explicação plausível nem

que -seja convíncentc, flue possa explicar a fal

ta de gazoíína, fazendo Florianópolis para]" al

gumas horas nas suas atividades. De quando
em vez somos surpreendidos com a falta des

se precioso combustivel e seus derivados, sem

que se saiba ao certo a causa. Dizem- (vendo o

peixe pelo que me disseram) que os petroleí
ros passam por aqui cheios e vão primeira
mente ao Rio Grande do Sul onde descarre

gam, para depois, trazer-nos o resto de volta.

Si isto fôr verdade trata-se de uma falta de

consideração para com nosso Estado, que
também li um pedaço do chão do Brasil e que

concorre, com uma parcela bem grande para
. os cofres federais. Porque isso então? O sr.

Secretário de Segurança Públloa tem tomado

sérias .' provídêncías junto ás autoridades res-

ço para _dessalinizar a água
do mar.

O Brasil, juntamente com

o México, Perú, Pôrto Rico,
India, Paquistão 'e várias

COMENTANDO
com qH:' o povo rr-mces an

síasse p\'1' um govarn» mais
forte e estável. Aliá.s, foi
exatamente em .vírtuuc dês
se estado de espírít» 'J.llR
eclodiu uma revolta dos

,

oartídártos da A\-géll�: Fran

cesa.. 'levado 0\ uCJ1('rcd,
üe Ga uln ao poder ,

Apos ,3, sua

aSCe�GãO
'a o

posto máximo vi� -,,,c: que,
Todos aquêles.ique al:�J)11- de ü,kl. Ue: .írn aní arla

panham ateritament a a po U111 Q'o\"�TlJO forte e

J�E:ÇSi
..

lítica rntemacíonar sal-em tado,no entanto, se. 'lti'l:lo
que a 'lalta, de 'l.l,ni'clá Jé a- "uma liC11-]a diferente '�(jtlf'
tual entre os. paísés 'ÚJ blo. la .dese+ada por gran Jh par
co . octdeatar.é

.

ocasí ,'Il<dit te da Nação.
'

t
em grande parte, 1� .',' De

Gaule;', .: -:

Por Universitários
ciedade Brasileira
fesa da Tradição,
e Propriedade.

d,1 130

eh: De

r uuilia

DE GAULE E A

TERCEIRA FORÇA.

,!lonsáv..eis.. p� fazer

plíeâvel anomalia.
o "TABÚ" NÃO,' ,'.
PREVALECE{,J

Ao que, se. saiba nada de terrificante aconteceu
no dia ,13 � sexta-Feira - deste mês de agôsto.
Morreu, e nasceu gente. .Nenhuma catástrofe,
nenhum fato que Prendesse a atenção. -Tt_du
correu normal, pelo, menos e� nossa 'Capital.
A vida correu dentro do cotidiano. Nenhum es-

cessar de vêz essa ínex-

A aLiEude', do �rl�s: Iran
cês desfie 11á ::algUD'<> anos

tem si.to nfW,,só ,pr,jl\(�ici
al, ma..s z tê hostil ,{ ca i.sa

do tu<wdo oêid0nta'. TEto

naturail'1ente, é ·m,lLiv.l de

apreen�1es para tOc.os aq\.tc
les, .:[1,1e verdadein> m�nt.;

querem combater .j c )111'_,--'
n181110.
.. Se clnalisarmos in.'t5 Jcd
damel�:8 'o problema ver2 ..

111os, que a ·posiç1.) a LU::' I
"

do . primeiro man.:l8 ('h i,)

'fracés é a reaUz:l(,ú,) de

um pbno' m'dido·des.ic. an

tes de �ua' ascenqão ao :;0-
\Térn·) ,r,a. ,França. P1.11iO'
êst,e qu'e vlsa a imr..Ld�t:i
tão d�' um'a terceim [.)rç..t
entre ()(; Estados' Unido s e

'� Rús;�ja.

Lrinbnim'os, pl'inw!rall1fl1

tremecimento. Tem havido outros dias com

um programa de luto e 'apreensões para a hu

manidade, que não são dia 13, nem sexta-feira,
riem mês de agôsto ...

CRIADO O "DIA DO
FOU;J.ORE" .

Por associacão de idéias, por falaI; em "tabú"
e coisas mais, vem a notícia, de que o' sr. p�'e-'
sidente da República assinou decreto, no Minis
tério da Educação e Cultura, criando o "DIA
DO FOLCLORES", que será comemorado dia·
22 dêste mês. O dia 22 foi escolhido para,as có.
memorações, porque foi precisamente - nesse
dia, em 1846, que o arqueólogo inglês W;'l'am),
John TOlllS, propôs a criàção da 'Pai ,vr� "FOL·
CLORE", para desigl1:lr o quI' ('O;11um'onte 'se

chama "antiguida{le "'.1',:" ,;.:s".

EMPRESTO DINHEI'RO te, 2 pr!ti,ca situa.�::) (IJ-,

Emrresto Dinheiro, sob garanüa dE que -�'; t;;col1.trava':.) PaIs

Automov�'.

'antes Jc .:lúa sU1Jida ,1,) }'O-,
, .

der. A gUlUra arg<;l: .1.... ue
Te!. :362 - Horál'h Cn\llf'l' '\ 'll111 nüC1? _e�vcial, , fa:r,�

· _ .....•J_ -- _ .._ _._- _-_
• ,:.

'

'_ i . ,

:. Banco Nacional do Desenvolvimento Econôm�to :
· -
- .
- .
-. li'lJNDO, DE FINANCIAMENTO PARA, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E •
_ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FINAME •
• •
• TNSTRUÇÃO ·N.o 8 •
• A Junta 81;crd.enadora do Fundo de Financiamento para Aquisição de Máqui- -
· �

•� .nas e Equipamento'i Industriais - FINAME - em sessão de 2 de ágôsio, de; 1965,

•
� deliberou incluir. mais tlm tipo de c3minhão moelêlo NFC-183' (g8soliná) e NFC-

,.
�

.

.

.

'.
. �

� 183D (Diesel), f3,bricado pel'1 International Harvester Máquinas S. A., na relação •

: ele veí�ulos pesadns financiáveis pelo FUNDO (Instrução n.o 4, de 8', de marco de .'

� 19651,' a que,'" ",ier' o p"'g'aio únloo do �,.tigO 3.0 do D"mto n.O 55.275, �e 22 :
• ele dezemoro de 1964, e Artigo 15 elo respectivo Regulamento.

'

•

• Rio �e Janeiro, 2 de agôsto de 1965.
,##" •

: 10,é Gw'do Tona. � P'e,ldente
.1(;11"'''' :

•
•

•
•

·
'

.

.
.,

'.

--
' . .

���-------------------�--�

- --

Conheça os últimos lançame.ntos

rGRE80R
A ROUPA ESPORTIV,\ MAIS fAMOSA 00 MUNDO

'NO SEU REVENDEDOR EXCLUSIVO

CASA JODV

Shorts -

Jaquetas
Calças

RUA FELIPE SCHMIDT, 42 • FONE, 3671

FLORtANÓPOll�

• • •

participam ativamente de

um programa intern�cional
de. intercââmbio de infor

mações acêrca da dessali

nização da água por meio

nucleares. A Comissão In

ternacional ele, Energia Ató

mica, com sede em Viena,
auspicia .êsse intercâmbio
de informações.

James T. Ramey, funcio

nário da Comissão de Ener

gia Atômica dos Estados

Unidos, declarou que as

podem
produzir milhões de galões
diários de água potável, ao

custo de 30 centavos de to

lar por 1.000 galões, en

quanto que o custo el� des

salização pelos outros 8:S

temas conhecidos é de 1

dólar por 1.000 galões.
Acrescentou o sr. Ramey

que os ehtudcs que se rea

lizam são "muito animado

res e demonstram que o

sistema nuclear de dessali

nização da água, e econô

mico e exequível".

Srla ENITE BRUN.O
Transcorreu na' data 'de' ontem,o aniver ...

s31'W ,natalício da prendadae gentil srta

ENITE'BRUNO, filha da ·Sra. V:úva. NIcll'i,'

Bruno. A Enite, ClS nossos parnbcns.

SU�t ;-,ri!�Eira med.rl.i �ll-
'

portam," foi dar il1(l�,)t\,-
dêncía ''_ Argélia, enu

'-':lido-a n um homem r.'l"J1c'
mente esquercüsta - Be:

Bel:3 -:- nie::'i�a RSt"1 (!�! X 23 proximo ao Balncaric.
desiludiu a muitos qi.l0

'::1
Preco C:o. 900 0'00 _' 'f cilit -

'

tes nela confiavam Ao í, _

I eço ,I,]) .' a�J._l a se rr�g_a ..

do di�s'). con�ed3u Ilo?,_il. -

r-

menío. Tratar com José Pires 110 Tesourn ele.

d� a Quase tôdas a� [01 - Estado.
11Ia-$, desmembran'll h,;;y.m
o antir;;'Q império �·L·:�ncês.' ---'- _

Par,a contrabalan�Qr, dI) el�

tanto .r11v�rsas ; rea,:;;:�\ões
ele seu' ?;ovê'rno

vi8ran�fortalece!' o prestígio' r';J ,'�a

G�o. ';jma delas foi a e ,)0-
riência a.tômica e a r�'tl.-;e
quente passagem cI.I) h'aís
à concticão de, potêncij, 11;1

elear. (
\

VENDE·.SE
Com urgencia um terreno medindo

�!oHdas do CI(lbe dos D:r':;for:s
.

' ,

I O :isras
FLO:rUANOPOLTS

/

o reUl:liõr-(' desse 'gêne·.o. Age
CDL ce 'Fl,érianó;:JO:'s '�:n- 1'2." W:,"suL 'na Gu's,naba:'a,

". '. \.

passou· 'lua nová Dli"E:l'Th, o .C'llt:O de COnVGl)Gõe.-; do

assim 'constitüíc{'a.: Pl'i'si-,

Depois de estaoele2 r-Sf�- dente -' MoilCyr Fetcin,
firmemente no pou8rl De Olivei�':1 ePetejra.. (Jl:v,�L·3.
Gaule ;:eu' início ;!, �ua� & eia.)'; Vice ' .::'r,.} ;1�te!1tc
qnanobr&s na' esfel"'i_ ,in�êr- -- José 138ares G:aVla1 111'

,nacional, 'lltili?andc::;C'.j-;(;-, mãos Glavam).; Dir,�L 'l' Sé:!-

bretudo, de valorES \imi\ó- ,I Çr2tál;i6 .:_ ,Os'mnr, RúiJe'm,
licos 'e hi�t6rirQs ú� '''':'.1]1-· Kohlt'aus:ch .

fRel!l; 1)�t0l1
c:a Im�lt.f;_l.

.

.;, ' 'iRand- (:0 ·Bi·,R.s:}\: Dt(:-PW':"
lltíCtpu' êle �ma hW'i:;:ca �esóudÍl·o�· Miguei Anus

sistemàticamente 'Co,�(,r:I!'ia táeio- Kotzia:s U\1"J?st�;é:i<)
à causa do. Ocideme. AJ- Kotzf3So & C'á.l; D(."�tor

guns exemplos: o '::c!_'Jnheci EocÍal
.

- Nery. Car-lç�r) rlil;

mento da, êhina � o COi1f>2- tencollrt (Casa dos !?hi,,�i
quente rompime[;to d8 rsla cos); Diretor d8 Rel'),t� -,e,,:

ções com Fdrmosa "(C'.1ína Públicas', - Guy' IvIl,Ykot, &;

Naciol1él,lista), 'o ún;:c!) e le Cia.) ; Diretor do Sel"liCO

gítimo gové'rno chit1L�;. !-c;- d.e Proteção ao Cr �diLl) .'
conhecido pela quase wtá"- ·;Nilson E!pídio da Silva (:'L
liclade dos paísts c.i{';r�e!'1t1.ic Sill'a & Cia. 1
a política de hosWi';!àde à
NATO IOrEanizaciJ (lO Tra
tado d) ,úlâ,nhc�' l';ortel,
sempre cl'€sceI!te,. Le':1l8ndo
se incbsive, sua p'óx:ma
retirada déss'e organtSlr:o
militar anti-comun:<:t.a; .' c;

menosprezo à SENl'O '( Or
ganiz.ação do Trata, (i �)' do
Sudoeste Asiático). cOllsi'ie
rado-o como inútil, e aYlli11

ciando que, dentro de .'')js

anos, (lpla não ma's par.':id
pará; II frontal opo.s:o;:üo, a

políticft . norte-ampl'!,cana
no Vietnam, preCO\1i..õa1111)
a neu\'l'éllização d,;,;S'1 !'é

gião indochinpsa, o qne >,;
nifiearia a capitul�ç:lJ d;
ante tio comunismo 11.:. A

sia; a pretensão de rJ�iX��l"
a resolv.rão do prol)lél1U a

lemão somente ao'; pms1;3
europeus, excluindü '. (k!;.<a

forma GS Estados U;'110�. e

ainda, a intenção clt' f.'r·

mar, lJara um futLl'.',) pr"l
ximio, fuma Europa Uu.ica
com a particição ela H(lS-

IPIRA�GA (S:lJ P<�lllo)
- O CDL do Ipira l�:t tQ,1-

passou :-:ua nova D'.·f"'·-:;l"i'l:

assim rop.stituí::la:: P1'coi··

dente' -'- Zelido OH 'l': Vj('e�
Presidente � ilIball') Bara

ta; S��rf'1tÚío - Alno Ho

cato; lo. Secretári.) .- Ade

mar ",Q',lÍrino -e'e SO:lZ:>,: '1"_

s(lUl·Ji�� � -'Antôlllo Albu

querque; lo. Teso.J.reil.'..) -

Domingos' Pires; r::l�'('í'or

Social Horácio Sf'hin-

dler.

LAPA ;Sáo Paulo) ---GDL

da Lapa el11;;JosZo!,] S',iJ, ',JO

va Dil'dol'ja, assinl c'O!1sti

ruída: P,e",idél1t8 - Sylv:o
Bellini. reeleito (Cass\ Bel
lini de V;tdJ'()13); lo. V:ee-

Presidellte - Lwz

Arauj o (DrogaraUj ,') : ; 20.

Vice-Presidente - A!1tÔ.'1io

.
Nag'ib Ibr8.hin (Ao B:ln;lho
da Lapa); r Diretor 'I('30Urei

ro - nalo Mamm!ni (Belo

Sliva

sia. Em suma, uma :WLC'xi- joaria Mamminil: Dl�"3tJi'

mação cada vez 111':':" ,�rr;s- Secretário - D:tv 1v10',lra

cente com o mund) cmnu- LOJ,Jes (PEra!): :rit-<2i' ',' ':::0-·

nista e Ó conseguC:.1tl. qf,lS cjal - I.<�18C S. '}'1,':: '1" AA

tam�ento do Ocidente. Ccullsts.); Dirül''l:- li,; pa ..

Tudo jsto. está sênc!0 fei- trimÓllid - E'a � H:1sser

to, a Ipretexto. de gra,d€za. (Casa Hess�r); Dirf.tTL" de
nacional e de vingança, con Relações Publicas - Roque
tr;=t os n{)rte,.america,nos. O . de Gaspari (Bazar Neuza);
ra, com todos o.s defelto3 Diretor de' Finanças
de sua política, qu� não. Luiz Castagna (Casl

.

Cas
são pOJ,leos, os Estad.os Uni- tagna) ;' Diretor Pr?mocio

dos, de fato s'ão os líderes nal - Samir Varam (Ca
do mundo ocident'll e de- sas Buri).

Con;3elho. Fiscal: Azad
Tarikian, Orlando. Couta
dor, Sergio Dell'Erb:a, Ja-,
�ob Birman, Natalino Ge-

'baille, Romeu Galean!
..

Ar�

lindo Veloce, Elias N. Brp.in
Antônio Santos Arag[i)) An

tônio P8rrini, NemerclO Cal

.reira, "Orestes José Cima,
Imacolatino :ealistrie:'L. Do

mingos' pacci e .I\('i;,;al�do
Falei

Hotel' ,(1-1oria, cuja' cons:,ru

çáo fo·i concluida' re':ente

menk .' onde se reallZ.Hl'á
de 5 il �1 de Setembn via-·

dou"�o, c" VI' CO�Hel1('ã;l' ,�,\

ci'onal [lO GomÚcÍ'J [,)li�l.l.
,

..-

E! o. iv.'�;or da- Amél',;''l U-.-

tina, e- �ua aj'q_�üter,l1r:) f\ll!

c�9hal (�siá m��d�{> I':-)S

�êS. i��g�érh- � Q.os

Êsrad03. Unido.s 't Ç!�l Ema

na. 'T(,��l 8 �alóes. "um ea-',
.

,

pacicla:tç para mill"lI r.O: je

convsllc!onéi is, podeeclú ;,,

inda H':r "' 'aptado a, CJiI[;,I
quer espéci e ele c )J' g1�esS1)
ou para salão de J)2.nqUi,te
até l.tiO':) pessoas. i:;' dota

do do mais moclerr,(' siste
ma de tra,0Up.ões :",L,',ll�ta

neas, -; .'2 6 1:ngu9 S �,�"d) a

. tra(hrç�,o efetuada no mes-,
mo il1fJl1lE'nto ela palavra
do orador. Possui s�ia p:ua

exibic8,1) de "slide;;'

,filmes.
O e81�t,·o de C0It\'enç6es

do HGtel Gloria' ocupa tres

anda 1'('.3 ,
. encon trrll:,clo- f.e

no 'primeiro andar. a :;e

cretári<t··exccutiV:l. sala àe

imprmísa. fala de 'R:!h:li;0e.;
Públicas, sala de rr.sepçã:J
sàla da secretiria rie turis

mo, além de outr2�, !"''l sc

gundo anc!'H". êsL9.>J o g<l.b,
11 ete do presidenttC, �:p!)gra

fia, m:meO\!'rafcs. t:r,:ox3,:L

fa"o r; 12 laias na,r':t avm

der aos 111r,'3 \:3.1.':1',(.'; ('C�1-

claves. O terceiro ,�::dar é

ocupaclo pf:los sa Fic,:;,

Para o bem-estac e, cumo

ciidad8 dl')s participanles
dos- CfJ!lclaves, todo o Cen

tro de (';onvenções é refrige.
rado c lindamente J e!;.�,ra

do, com ampla' visã') para

o mar.. sôbre o Pa;cl'ls do

A-

l)nl11 ,,,,,, � P1'�" to d03 traba
E�, J', r''l.S reuniões.

Em :i�cente reunião-almo
�o do CDL çarioca, Ci sr. Os

. valdo' Tavares. ex-presldell
te e atual diretor da enti..

da.de, teceu co.nsilieraçõC6
em torno da patf('icipa�ãC)
dos empregados nos luqos
da empY'esa, frisando que
cabe aos' própriOS empre
sários dar solução 9, esse

problema, antes que ri Lei

o fa_ça, de modo insatisfa
tório. Mostrou que, nos Es

tados Unidos, as el11prt'sas
efetuam' essa pa.rr,lcipaçi'í,o
de preferência, atrilvés de
um Funpo Mutuo.. p::u-a o

qual éontribu€m empr'3ga
dos e empregadores c que

ádquire ,ações, l1ã-o apenas -

da'" própria empire,s3., CCimo

também de outras empre

sas. De qualCJ.uer forma.. fri

sa o sr. Osvaldo Tavares, e

vem !Ser apoiados e,�mpr<3
que estiver em jôgo a cau

sa anti-comunista.

Dllssa fç>rma, pode-f;e a

valiar quão grave é !Jal'l1
.

o mundo cr�stão a existen-
cia, dessa p�eudo·-t�rceir.:t

fôr:ça entre ,os dois blJcos
que fa.talmente coloca.r.;'!, a

França, be.m éOl11o, tOda a;

Europa, à meréê ·d03 desig
'nios comuniS,tàs. '

Isto também mo�tra de
um modo especial, até que
ponto pode .chegai' Uma tê hó, pouéo tempo, .J Bru- ne.cessário intensifi.cr:.-, no

Nação que abandom],. a sua' sir nã:J contava CO!"1 um lo Br?-sil, o processo C:0 :nte-

e Sé· deixa ca:l aqeqv-4do para C,)nVel:� " graçaó ,Ç{os. -empregf:\{[os nas

'Ji��r�A!'..� ,;9.lÍÍfr�.essOs
.

t;; o\�tJ:as' suas· e.�PIei>as,··
, ,

RIO DE JANEIRO
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.

Bastante movimentado aconteceu a noite de sábado)
quando o Clube Doze de Agôsto comemorando o seu 93.0

aniversário reuniu o mundo social elegante, para o "Bai-
le Branco", festa das "Debutantes" oficiais de 1965. Aní

mado
_

pelo. fabuloso conjunto de Norberto Baudalf, o

Baile Branco, teve início com o' desfile de 30 Meninas

Moças, que estreavam çm sociedade. Furam as Debutan-',
tes oficiais: Iolé, filha do Sr. e Sra. Fernando Faria, Lú

cia, filha do sr. e sra. dr. Wilsoh AlJraham, Regina, filha

.do sr. c sra, dr. Newton D'Avila, Ana Maria, filha do sr,

e sra, dr. ArY,Kardec Melo, Angela Maria, filha do sr. e

sra.dr. Fernando Oswaldo Oliveira, Neusa, filha do sr. e

sra, Arolde Pessi, Glorinha, filha do sr. e sra. dr. Alencar

Santos, Sônia, filha, do sr. e sra, dr. Waldemar Costa,
Tânia, filha c:!o .Deputa,do e sra. Leeiam Slovinski, Sônia

Maria, filha do sr. e sra. Aluisio, Oliveira, Janete Maria,
flllw, do sr. e sra. Laz;ar� Bartolomeu, Rosani, filha do sr.

c sra.- Cesar Ramos, (Representante' da Cidade de Itajaí.),
Helena, filÍla do sr. e sra, Tarciso Schaefer, Gloria Maria,
filha do sr. e sra, Renato Pinto Vilar, Tânia, Filha do sr.

e sra. dr. Júlio Zadrozni, representante da cidade de BIu·

meoau, Mària Iza'bel, filha do sr: e sra.. dr. Evaldo MosÍ

,maun, Ana, filha do sr. e sra. dr. Espirós Dimattos, Sônia,
fillilt do sr, e sra. Júlio Silva, Carmem, �ilha. do sr. e sra.

Dante Câmara Neiva, Heliane, filha do sr. e_ sra. Heitor

Guim:!',rães, Vera; filha do' sr. e sra. Henrique Stefan, Li-.J
,da, filha do sr. e sra. Pedro Couto Oliveira, Leatrice, fi·

lhá do sr; e s:"a. Manoel Maia" Uellana, filha do sr. e sra.

rtr. Hano' Stamm, representante da cidade de JoinvilIe,
Elizabeth, filha do sr. e sra. dr. Aroldo Silva, represen

t;inte da cidade de Tubarão, Sandra, filha do sr. e sra.

Pedro Krauss, ,representaQ.te da' cidade' de Gaspar, Safira,
filha do sr. e sra� .Euclides Silv�, Verra, filha tto sr. c

sra: dr. l\firoslau Wolowsski e Lenita, filha do Industrial

e sra. RQl�ano Massignan, representante da sociedade de

Curitiba" A bonita decoração do velho Doze de Agôsto,
inspirada em tu�pas brancas foi resposabilidade do deco.

rador Manoel Garbelotti, que também fêz chuva de prata,
quando teve início a primeira valsa que foi do Papai. Re

presentando o' Presidente José Elias, o sen,hor e a senho·

ra, dr. Jauro LinhareS, fizeram entrega d,os presentes as

.Debutántes ,oficia-is, oferecidos pelo clubé I
Doze de l\gôs·

, to. Yara. d;"albcrto, recebeu a faixa de Rainha do Clube

··I)O�e•. substiMn..dj) .Hel�nitá J.\!}r�nda ��mos.._,

,

No.·Querência Palace, an

tes do, Baile Br"lnco, reu

niu o mundo elegante no

'6:0 andar, para a filmagem
das Debutantes Oficiais, ::10

ano ete 1965, urna gentileza
da Pro'duç.ãci' Cal'rerao.

.
'

-:�:-

,

Fal.ando no P'lnorama
, Palare;· a elegante senhora

Tereza dc Souza Campos,
promovem nos salões, do

majestoso' Hotel, um ele

gante jantar, ' homenagem
ao 'ilniversario da n'ão me-,

nos
-

elegante senhora Lour

des Catão.

-:-:-

Cronista: Especialmente,
convidados pontificaram no

"Baile Branco" de 1965:

JIl!õlP. ltodn1.nho Câmara, da

Revista Manchete e·Diário

Càrioca, Sebastião Reis tl�
Sociedade de Itajaí, Jornal

(A Nação), ;Celsn Pamp}o
na de (A Gazeta) e Lazaro

Bartolomeu de (O Estado).

-:-:-

t • O simpático e elegante
casal Fulvio J�uiz Vieira

('Maria Leonida), sábado

em sua residência, receheu

ami�os, para uma, movimen

t�da feijoada. Foram home

nageados: senhor e senho

ra ,Hug-o Resende ( Elba), e

José Rodolpho Câmara,
-:-:-

'Impossível p!1ra nós di

zermos qual o mais' lindo,

ou valioso vestido de Debu

t811te que desfilou no B8,ile

BtllnGO, pois o mais sim·

pIes, entre ·os ml'tis sofistI·
cados bordados, tinha tam-,

bem graça e r! belq3a ctq

Meni'na-Moça .. que esL-eav'l

em sociedade,

Agora está em movimen

to, a soçied'lde para a, fes

ta do "Santacatarina Coün

try Clube" dia 4 próximo,
('(Im a Divina Elizete Car
doso. A noite ele gala, acon
tecerá nos' salões do Que
rência P'Ilace, exclusivamen·
te para os associados do
sofisticado "Santacatarina

Country Club" .

--

.' .

. . Com prazer, felicitamos

a Direção do Joma,l "A Ga

zetá", pelo seu aniv.ersário
no dia de ontem. 16 de A

gosto,

-:-:-._

O discutido Walter Souza.
foi o mestre Cerimonial do

"Baile Branco" das Debu·

tantes oficiais de 1965.

Na lista de hospedes do

Clnerência Pa1ace, o senhor

'Hugo Resende, promotor
'de vendas do Il1j':lgestoso
"Panorama Palace Hotel",.
um dos mais luxuosos e de

situaçao mais previlegiada.
na. (. iI', i' : .iaravilhosa.

..

-:-;-

Foi reeleito Presidente do
Sindicato elos JornaIist�
Pro.fissionais de Santa Ca

tarina, o senhor, Adão Mi
randa.

Programaçáo do lira Tenis Clube
MÊS DE AGOSTO

j

DIA .21/8

DAN�ANDO
NA COLINA

DIA 28/8 DA� ANDO NA COLINA

, '�
ÉS DE SETEMBRO '

DIA 6/9 SOIRÉ� DA SEMANA DA PÁTRIA
DIA .18/9 BOITE1 DA COLINA

.

DIA 25/9 'ELEGi>\NTE SOIRÉE DA, P�IMAVERA
'. oom ;P:mft'tii,�IBEIRO, sensaci9nal�1�anto� da'�BOSSA
" -, ",. ._ I' I "..,j

CAllil�;\; :�) ',' ..... ..,.
,

. ,�� '1 -

��
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DJiicna Afirma Que Será UHl
�,

Fiscal do Povo
NOTlCIA.5 DE LAGES

Escreveu: Nelson J�'.':.l,:;\)hcr.
Sem 'lt.:alqucr vote Ül<''::,)�

dante .) Dírétório Munieipal
do PJ ,",id0 Social Democra

tíco, �l'lci.j_cou a cor.v'm�:'lO
do (1': 7, a ea��dlri:�tu

ra (Lo ��. Valdo .da Cu�l;_,

A\'jla, j'3.!.'U PrefelLGl �Vr;_l!1j

c:puL Da. :;,ssim, i) p,"ss��ck,
mo la,��:l�:O. no,J_ �. [ô)uu:;·
i!1 CUiL101'stra(;áo .lf� iJU"'l

janç;a )lartidaria, 8.l1tDei.!Jê1l1
do o m"gr:itico ;-;u�e.�S) ej(:.:.
'toraI ,� trei' ele 'OfluL�lm�.

'

ri dê�;sivamente ln enc a

.millh:tl�ll:!nto e, ímp.ataeáo
ela obra ele govêrno (:0 Sr.

Ivo Silllê:ra.· Náo puc:.é::;a,
jamais. participar de um

govêrno ,ele p:rom?s�. s : ai-

Abriu na Rua !-I"rcíliJ

Luz, 438.. moderno . e:;h.l,:)i'le
címento comercial ,i·, i;n o

priedade do Sr. �JDn;'.S 'l1a
mos .iVlar.tlns, que telJ1 (\ :,,;

guiDte 1']01>,C: - "MÉ«;.;\:ut;'l
Elftro ,Lar Ltda. 1<"'01 uma

ótima iniciativa daquele ])e'

rito p:::ofissional en� cl'31.ri -)'

.1)alr_rg��'l fLO deccr-e:

l";-rt�'Jj,tJ man tírla .()!t1

de

t'8t,udn '1� es

l�'\n; .! r):X:-LL-'-ni{}od8 (iI..'

pJ(;LnB�' o f::.'8.1 b seni '. ll)

�1;a e�\nclicli��ura 8. \,�f�',; Go-

v":r:': .. tl\(��l l'_O Est�lr1.J.
,�3,-'r, i U:l1 f:8C21 : 1 �)r JVO

d",(_,Jal'�')l\

I �.}:; b;) :h�:,t3.

o ca,l '1.1(.....,0

ae�es '( I�: l'\.d:J cjàaà� que ,vem
.

i1,t'�)\r_�8r
eOln bastante enc10�1el;l, .

a

população de nossa r:ciu:ie

pois 'lsste setor dr; a:,(:,1di
menta 'nas residér;_l;:a'i. pa
ra instalações elell')'::t:;:
cOllsêrtoE: c'e aparéh,; e.:',- \

tricos, etc, não po,i'" � Cia
D:l..c;,

r,�t'en(l(i I) eancJicla1/J
ci.seo L,.il' Ig!13.

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

- .. x x x

o CO:1l3!1do elo 2').

llüo l1c'::o'{Lirio ia",Vcne.:,::-sç
de F·l)·,:-'�t �

8

a Co)�l� ('I;_:J

/_8r l}�� s llja�1a d,:, J9 :l._ 23

co CL1iT,'n�,,� 11105. C:"'1. I!tl2 ,.r�

CülllC:U101'a a :)a.:,S'9.:� ...-'nl

"Se'1119. '1:1, c�O Exér:;l::J:·. ,LO

Ca tal'incns'2
Lm; atender'

,11' 1 ("17.I �l !J·;:l::..mD3, ).

r' ' I

Ab .'1\"

\.:>-3S(,IDll'O li!.; �

,

rc 1.l,- ::\1. púis :;�l,..lS funcion��.�hYS
tão ��i11pre oCHpa"os

C�-

CLUBL· DOZE DE AGOSTO
,

Mê� d� Agosto
BALNEARIA

trabal�1.�3 ele (nUcla�l\ [t 5:<s COl�Cnr.so L:iei:.'ár.o ('.(;�U:\l..l.,
,

rec1rs Ul.' c:C[lcic. Agol'>' '�)L1e
.

til s(,l'l'e o PatrOl1) .'.�, r.>

telD.OS Ull1a Ca3::L e�p,�;L1Ji
zada 1'10 rê."1,.1l10 '�u(ln :;',' l'e-

solve l:0rl1 mai,s' fac:';�i8Li�
pois o estabelScü�lerlto p'JS

x�rcito B1'2 :::ileiro -,

Prof. ��7aldo Per'2i� t ]-!. n1-

cklÍlal-::J'. Os tre3 [J1!',':Cl'cS

traba 1 tos àpresenVLr:)3 1 ,>

c; beráo prêmios.

sue �éenicos
110 ra,no.SEDE

1',' :.--;.1/('. )Ji::1 _ o Fest-::l elE' Il1augulaç�:() Ll�(.

Parque Infantlj
Tard.e Dancame

.>
-

15.00/19.00'
Infantil

x --

Círculo Onerário de Florianóf),�f:is
. ,

EDl'I'AL DE CONYOC.:\Ç\O
I)e orde:n G!�I Senhor ?resíc1f:l1t'7l I: cl\_� :1< :i:) r�' f;:",:, I ·C' ....

,Ji.:�t:�tutos, cr;n'·\ro(\o todns os J.SSOGiRdCS (jUaeç: r:Ónl }1 Ir

50:,r:,ri8, pa�'a 3 Assembléia Gerêll O '(['n'iria. " )'ea"�"r-",p
rw dia :J3 d.e A?,ôsto de 1.965, com a seguinte ordem 'do dic1:"

1.0 -- E�e�çií.o dEi nova Dire:.oria, cbs l'i.:�O il� lG,:i'" !ln·

So;rée -- Inlc!o ;;'"

(Traje-E�pOl'te )
Orqhlestra - Clube Dc'�:c
de Agôsto - Apre;,<.�nt:.\.
ção - Orgão E;( tl'Lllli',,:u

, raso

I�·'!orj··n )i:y)li�, t de Agô-:;:-o ela l.H{�5

J,j(.(' (:�,� )�ln�� l\lal'tins. �.- Se�r8tárl0
"

.

tcs de o uns latas d'3 mar

garina Saúde, �\''fdLt:_l't.; ei'll

(;'1"$ 30,000 l� vrnc1jri:':5'
\
ac

receptacor L1corgjo3 Kou
Ios, pela im] ortancn de
"de mil e duzentos
zelros.

Aprsendkia a m;'),\cac�,; :i,�
\

\

-',.,,"(>' "I

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

Flor,ano_pol;sJ 17 -Mi)

cnconr l'tido ('1.11 1), .... ,1::·

referido iadriio U·.Il-'�

cru-

I�O ciü*a (' unis 1 �d"d '.

/�,a.n-LOl', o qual \·';'l;";·.__, J

tfr enco .. .Lru.io nc l"lí 'C"l�j',

Municipal � t.-')L:.10 Ü? nu s-

Ladrão Snrpre8u:dldo Agrediu'·- Menor c: 'Terminuu Presu
�, ' ."

t t·,.. t d
r

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

D�"'-';TJa-:le;ra) p:;� vo.ra l)i..('t: �t 111113. pcll:;t,r;Hlo;DO 'no in eríor a mesna pt'f 1.0 [').�.í",-,gauü (laLiU6n3 :�UD- ncan c-ocerno S�;.(L:i"r l."':_;·!'tJ t l-:c,J.G�·: crinlS:'),�U':: I"':l_J12ú:O)
da: :L ll�rlL;á, a D L,,;�·u .cterícr ela, residênr- I, do lo menor M.J.T.J; ,I) ).'i D!s·trHo,· 8::JIvio ". Fr8.11c18:u Paulo dil, SJV::l, (;X -\,_;L.l) \..1.'1,0'0 (., lil..:ii:1l1ê,' .: ) l,,-

ue �çtiiJ;rt<c1u ,Slj) 1{.,:) �r.c'l.o' ��t.'O�t,Jos.é Pedro 'Lonaz. anos, o meliante a�'5_·t'l.1 o A. Gonzagu,'e o C{jt"..L;�_3::;O cíado d�l, F�:�1i�.o;il'<tr.��' F.:::'- G');1:U;U;·. ��!lçL,\.) :)c.ueQS'·"� ",
• ,..

!.. '" "'; \':- � l;,j;'j< \!l�}{, .._;''i.';./.'Í-..;:..L: � �:.:' � ", • �

,

-
-

'

UG J�.�_I·;:l:C, 10. irn \._�c�1 \d'l a l:t..t.i.,i .rose o e t1.J,t.11 "lo. 111e81110 menor com panca- ,Luiz' (;i:pl1Ç,,JV(::'s,_ em: rij,ll- 7":;.5us,!_ o! o ua l t�o�::{\�'j(lt� ,:' ,LC� i a t)�.}'1.ç;; ..J_2.�j t_",; l�'\ ,

(
"

• '0 ]'1("" 'l'lr "', ,ir .• <, o �r �.
.

',-, d 'd' do S�'
. "a' p.:e:I'.,cl,"S· :,1·';'1"tC'." '.[)J'� 1'''''''[ '-'I';r;'() A " ;'>rc"e",o t' l' , > {""-,,,,'l!lL Il1,_ 1 LI.V�, II I...t:. 1-,,_-, �h)_ c , • ..tU �er surp: (:'"t!l�tJ as e ,:.1.va ln, -!,:; ,.i(J JUl: 1, c... _;" ..... _u...... "",'-1, ,.

__ ..... '. U. LI (_; UI V<:J .-;;';v.- _ C;':l, .:\..01'::)L5 ... C .»�,� .. ;.v..�:�"

dírtgíndo-se
'

a U111 mato deram o crbnínoso. i(W!l�l� Na Dclegúl');;' (:D L';'I� c 1 ,::i)c�.
"

118'S proximídades. ainda contcssou o lado de i� DnJ;aç:ltl' de r·p. "',O·
.--�- nu-rcadortns. estas 'C:n'L:':.t::1 aluda cornuníca �,d ' t cI

Nuno (�a (.:lama Lu"" rH:: il

El1\ 'j't �\:..\;�.,1,1 ';'lll{",� 11�>1
:1 ;!ll·jr�'··s::.. nDJ' OC:15':l.o ela

llê;'H11va oe e.01'.o �I '. �:_'l:J

'IGr f ;!! ClL�l;)r r e!e: \�":;l;lltl
r:as �.c;;S 8i',rn}0l.1: o p;':Jf?", ..

.;:-'�. "t_;,;,..\;! te- t1 "0' (111-
'-,r.a :�0 �?j:L U�(:50
;.1::1. (:rf'��trH('�tCl �;'CS
I: s c:,�: eWS, clec:a t 1

o

lir!'�n{ --"'(1 :-:: Gb_l?.l.-�J .t ��l

!..:l' çu ('2�:,ar çle r�',':l' ttl

J,ld11a [·O:Sf-l. scnào "C.l� '. !':.

"\-lIQP c!�' l21 o ((PO (1''1:'1' "'U-
'.

v _ .....
"

'" """
.

<v ...... '�

:.-:er 'qn8 8 chr;W:2 .... : ) :J.� J.'flS

pe.tar Óo lei f:x:st� (ll��t:"lc1o
se t'ra te de lei válid"� 2 cnD.')

,:tucio'-,2.:'·. Daí 'pel''':' L' �1Ft"·

s,:' é lt:gít:mo ),ã'J C;1ll:1)c'r'
leis iI) � -ll:i'l Luc! oe a " '

Por -,�:.�1(J qu:,
J?O ·cr 5 ob Jgado

r�,-;,�1tJ"_1

sur,to (111 teSf, a 1[.n de a

ts.cá-l-:- : b;tti\'f1:11::m:,). Ll�'
C81'do f:"':2!Jl�Jlo.s c

cO�S2rtã�pcs par]
'I var�rlaclc' (1: rG,s�J.

::�':'!S-�23
,

,', '1,:01'

178 em

.,nc de
EI\t'I CADA Dq�ITORtO "OA LlN.H�

CLASSI'ON'AL
"

-

'.

�,

, ,

" ,;} .

o;' •
� .-

....

')

l..:r',ll·-j/,,,, c"700.- ·Quatro d;té"rentes modelos el'TI made�ri.a
; ..-;, u ouso - F�ES'3EGUEi'RO - :r ANGARl� ou GONÇA.LO
t.\_, '.j;�;;:>. Guare,o..: R·oupa de -4 pO'·l.flS, COmOdiól-Pe'ntca
,.",<I'i'�, Banqut:?ta e Cdrna de oa5êJ.
';_:::;C.OL.··;';:� O PL/\.NO

. 2-:"�';;s�':-;:tã�"-�=, &-;-C:r�30.ooo
Ou tj pagamentqs de Cr$
ou 10 pagamer,to& de Cr$ 75cooo

,ou 15 pa'9i?rnento$ de Cr$ 55.000 �
)<

• \! ��"

.. LI:··,iH/., ô,:·,::;-:) - Novos, l\qd,;)$ rnodelo.s a' sl . ..la
,:, �F; (" ;., '''Pê.K,Í,C u· a CA VRJ'N/)", nn,,�rrHÕ}r,te
(::l�'''�, t �"t':'Ol ;;,:;rjí:!!;;, 0.5 pclrtas, pr��t.€�I(e;(as
('; I�l" ':: 0- ,�,� '._ I

.• '.;.h�

L:SE�:!..:�.�.:::· _.q . .:.=�:.::�,�?

escolha, lO
dl",carados.
!nhUT'as no

!

CI'".' 5 r:,.3.g<:9.r·není:)s 9"'!' Cf.li> ,0.0.(:>0'0
ou 10 !'::>aq-arnehtC:i:> d'2 C,·$ 96.000
n,._.I 15, pa9ç\fTl';:,.ntoJ� de ,Cr's, 72.000 };;.

y

LlN!-'i.l\ 6ÇfÇ)0 �- CInco tlJXUOSOS m0d(�ios, todo,S em
_IACAR,�,NDA DI.. BAHIA. inl(:?dores,ern rnadelra rv1AR
FI/\lt P(-;'lnttõH3defrcs' rnt,1f'ê!vilhost?;s c.ory:, cspeH"IQ& reta.h-
9'..11.:1r05, n.'ldc"n(�(,":�, e ·ovD:.is', cn·,ó!(.:jwradQs.

{

E�3COLHA O PLAND
'

i.� vista c1e:::(.1.;.? Ci'�� ���)O.CJ()O

OU f.. pa:)Q.rT,entos d(� Cr$
f..)i..J lCt r)�3'i��é\n )(��rlt<�S Cl.�"} Cc$ 107.000

(�,,,;. i�3 p;�;garn�:H1t?� de Cr$'.80,oOo.
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nf:j,Ó 2)9 li.'i, l1enh'lr.H "':.i:'Ítrj'
�lil.ll()E,) Ou. il"rfp,\r.ív�l à co .. -l..:.......���"�'�_.:...�.�" >... --. �_� .�••_�_�

;fG!rids,!:!e p:-ulíf;��ra� f'�):� YG21

(�ed.(.'JO. por €n g�}lO n �t �! ;0\ . .1. ..

H:'{1 c1$ ] �i peja, au -'r!d�tde,
;':l/·lrt11·n!�t��(lT'1·.,�(')

-

o' -:--\�:(;""'l "'"�'''''_J\. �_ _ _ """0'_ <_ \ _o, ,::"'0 l.. .............

br te,'", a r":1osiC'J". E;"re

rIa, �J,Jis H r-;,�st1�U;:�-10 ,G.'),��
(i�l'"('fC� afrljut3.\!oo�.

Na "rei tC7.a do .pl). �r E-

s,�, PUl.l!C. (_l!'�dC' ':' l..:'r �l1�:J 1::

1"0 S( a"bn: �l! �: 'til � ",), ·1

(',I'!11n"'J_i�,('r Lo L).(' I"i

c;o 1([,,\ n .l;'j'·CS':l.

dr'ri) 'l.. l�()t�Lc':l};�;:�i·
PI)' .....

((d�. 2n C'·�;,�r�·nr ��l 11 j�1;.'
.

� fi'1 C !

. .

G�O, se 01i��Ct.S2,
te dp 11\rO is'õo.

CO' :': .�ljl

:�o ') :s.:it' -:

las aiud:1 asslrn. tO'ílH, \{.'o 8

penas. Dura CO'1SD,\'!,lÁr afi
nal neuJrBHzá-lBS, n;; .ele�:

1,;' ,

r i< rc,' :rr""�':� r::-r�:,;:��,.ll�n
,(lal'['sc., à cojçj;vi;hr�, ,:U,
rante d::tcrnl::'a:l') �enl�Ja'

NClo :;uDlprÍ-las '\� oDor
CO,oS:Z'.1�i1te ,O USO �! ,; 'l) C,O

gov.e!.·l� !'l.Ti te

cargo" c1ç (�:1'endt'r :t {,U�.JS�

ti1'niç§o',,' p " lei.
Sr �1. :gUC111 se j1J J;.;:' i' pro-

l 11 jiC�i.do aD.c 1"1,;['0""1. 6:
nlcdldHs, ju )eiaj_;;: (l:'[\,

i

l:'n·

cnta,J,.! to li; f'it�'3. r .. ,\� �u:;ura
:';)

"' cd'1':stjtu�lQn:�,'nda"L;" ou

)o'

xceuti';o n::('orrcr ,1')

(b-ido de' �-:(�gu�Hnr:Ho
'na'l"

.,

a_� �;11:!
r) 0[; i" GO.n '\''''' l'�'l1 t 10:< :\ n::m Ln

r)tJ.."! há u r��í'O d:l "!!�:ia�iV'a..l.
(;olltra lei €:11 tt:M nic Cii

lJe 'o remé()io G-xeepcj"n',11
,"lhí s, f;r\)' rclatiii"1 ao

llÜO Gll:1Lprimento eh 1('j ÍlI
('on:s1 jt11eiü:� aI. nf�o 11.� "!:,:,

nblP11'n. prs\l]rlé11C3a �le or�

(lem i L'üi"iúr:ü H .\)3:' l)eOVO

('il,;.I:J. /\ J.i�l é l1'1b, l':'1' COl"

s�>;Sl!jnv, não l")(l,� fel:,,_' (li
reito de .t1 tllgU�1l1, ,(7"1 \J ln\d:f
,'-)(). S',,; ClJ lllprJ da r ai' DjU.�, :)',

r'in'i'.o de 8.1:;11(;'1) I)', jli.1i
(':l i"i:l o

DO�3, ag'!'avos de c":�'ÇtH)
cll� nÚlllfTo'" 110.031 e

I (_)�t73�� .( 1'-1 - Sáo Pu íÜ(' I j,j
ranlc}S t, \"'scguinLc tht0ê'l:):
._- (tn!lq(�() a lei �:o: tPC't))l;stjr.

tlH!ju:n..:1.J, não d2VC �'iC�" CUIn

lJ-l'icJa .

IA -:_-;on.st j UHi�â(J
(J °lTD 11t.l �'Ól)l"� os

l"e::'l.'ê;::t ,

l?odrH'"

)1\L n\:!'qlb��(':) fl
�

d!]�0 .per�-
r, ita c·�, �":lS nomat'. ao

',11.atijsll':,�lo c ao Exeeutivo
('ab,"" " 1150 eUm�11'1merito
fl;; leis rjyt1das do vIcia le�
j o] ('�;J. i'�CUll$-tituci,)]l:ll.id3-

fh�� Cq;�V8 ;�to aq LCZ1:)13,�,j-·
'vo, oj.l·' ':1, ma;ls. por Utl1,3
r:U\ . .sU�.') de clecôI'o,. nãJ a

I\. lél inCOlls,titllG!011;tl, em

bora ,,01111a feição e aspec
! o de J.e]. liào é lEi, nem se

fUJ1C�'i,;'lS11t.r� 1111 verdade.
'1J:' eom 1.l111 , por C(!lestões

politie,t ..;, t),. rejeição c!,) vc··

! o p8fJtJ t\ lei considera.das
,,'cra';')$ do" órgiios té'eni:�o:l '

I"j Ex,-cuLiYo, inCOl?stitu
eiqrial, pa:>sando o LegislC1
Uvo, :f,eol1E;tit.ucion:�l, pas·
so,ndo o Lct.;isla ti"o a pro
nmlgá.-la Suo os mais fre

flUentel:> casos de 1;:;1;] iu

�om;U.tllcionais, CUJ<1 í�'gi
lmida:Je 'de 11&0, cumprí
ias e', ",v'dente.

. I
En, ú�tima 'hipó"te$6, (.)

':m8 pode OC,Qrrer I'J a�r0fuo
:00 d.3, '_·(;'sponsabilidade do

)'eCll_s:lte� qu.e Se df;f�nde�
:!t a1);:ddncio o vic:i oda Xel.
to a ':f:a�ta de cause

�t.X, fvl.t"RCAS E PATENTES·'
Agente Of.i.çial dt1 Propriedade

Industrial

1-tI:gl��t'0 clt- nlHi \.'\;;1:::; tJatente� de- inven

Ç«:lO nomes comerr 1,';.,>. '(,u\o:-> dt;� estabeleci-
ruen: I) 1I'l:;lgWH!'i fr:;i:-'�)� de. propaganda E mar

,

,� I ( \':\ P(,i·tHl�(;P.:-;.
Rua'Têliell(C $:l\reli'a, 2t�

.

,

-- _-._I_�-

,.

OLHOS
ÚS.ó' ócu!os

bOlll qdQpfloldo$

I I"

atendemos com .?xatídoo
suo receita do óculos

(HiCA ESPECIALIZADA

MODERNO lABORATÓRiO

fJ
CHnica

DH.\ :\L<\i'l,\

'.\. t '·'i� �ll.' '-"� 'I"r Ã ,�•• t,J, �. .,

ri:', n\.R I'C')!' (i,

,
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y r� j.:: i � 1" � 7.:10 "

.0 DAPACHECOnn.
","t. {_.rl'·· t.'.-\. l' +

.

,leu 1_' eVl1'iUll.lPB <J.uS se:.!::: c.ld�,es t_' anlibm
,l.'{· jl'1,'>·:tiC1' / ,,]V1 ,.e'll' ("'iN·r{,;;I�� '1'0'I-?iO I�

".:" ,",Ue!. " .T. _ • ' .• 1 u'�'.tiJ .>J '. , ,••

í r��ml rac l'émüdeü!clo, sito á RUA 'F'ELIPI:
SCFfvOIYI' N. :;3. sorn'plelH ·jpa�e.d::é�gell'
it':lpOrtdd3 c1;) ;\.LEMAN:IIA \:' debt;.rlad� ht

nL\GNÔS1'JCO PRECOCE 'DO GANCER
(iINf:COLÓGÍCO E 'Dl\. WIAIHA.

HUHAHIO Dl'� CONSULTAS: (.1��!L8

!l1L'llk ;J partir da;.; 1 G,:.W hora,)'
'1 J 8 c ..

; ''''' .(, \' l

VENDE=SE,- lERRENO
Em l\U'íL bu. ';f�cu[jL:\dü �t Tua Vi�c�lndf

de GarapuuHl (íV' l;'idQ ci� Pradu). �Ieelté�-"l.
t.l1tO·I)1()\·"! "n' (")" 1"1 rl�I·�d·"'I' "'�\S+-') I� ,ri�,C":;"){"\ l o '-.' L�d� .�> .J'�",L.\_ ,...\t,..t,.J.._ J...,.'\..... 1.11,."1 \i.' ..... 'I,..ol.".:.t:l�,t ..
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J I" .'{'\ .)')com E: I.' , WgCl'lp 0:..1 pC.O �OJ1C: ,) J- .....-.

l'rep:1l't.·:::;C aluw:Js pura exame ds B,(l_mJSSao ""o' gUla,-
s1u.

J �JJur:!.l1H�"Je' Ü rua Júlio Mourn. n.o 1(j OLi pelo tele-
CUJH.:\ � i 37 �

..

\
T]iH t�nyllíJ Gi,ll HOl\-J: 'ABRIGO, próXl.mü ao' bri,r. Pre

çr) Cl�� LlO'1.!O.(j{)ü t) uu"a. C't!fl) clr� marlclra, li rua Santa H,o·

5';J I Coiun.inl'L(�. Preço �;Ji; !:>OO.OOO. Tratar h rua José Boi

teux, 11.0 3 118StU ..

Flj\i�1UtAS '

ConfeCClO.naln'�Se flam\1tas . .1nformaçõ't:!
lié�t;z Re<..1ação Cmn OSNI;\R OU pelo 1'elefC)r�e"
... ''\. i)<'.,'\J � "-' .....

Balneário Ca,rnboriú
Edifício AIJ_jANTICC, elü cOnd01l1lI11L

oolJ.sagrado .. cOnlO o melhor c mais\ bt'lo dê'
pnij,i Apu�t!:.\;-.!.le!ltl]_:,; pm··� lJT0!1t:.:. ult�T'gb
'�'::'':\fh" C':r:i:
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o C.LUBE DOZE DE A

GOSTO, sábado promoveu
eíegan;e e bonito baile' de
gala c[!]l1eníorath'Q ao seu
94:. ani'·t:rsári.O

.

de Iuuc'a
cão. "Baile Brauco", com

de"fjle c,ao'$ debutantes �e
J 865, organizado pel:J cro
nista social - Zur! Macha
do, que está de parabéns
pelo sucesso. As meninas
moças ctl'sfílararn, acompa-

,nllá.das .

de 8E1_lS pJ:s f.U

padrlnhus recebendo um

urind2 (bonito anel) do Sr,
e Sra. Dr, Jauro Llnhares
(Nílba) que repre ,·)tal"·ua

!L Dirtlt.:!r'ia do Clu'Je na

oea:sião da cernnonw. do
r'tsfile. As graciÓSM .meni
nas mo,;as tódas com 8e\lS'

elegantes e, bonitos ve5t,t
dos d::J':lm ao baile um ::'0-

lorido rDaravilhoso, r,�::,eben
elo aplausos da sirn.patlca
sociedade do "Vt.t�l.'a�.lJ·',
Três valsas foram exe(:uta
-

.

dv,n;.uram a prillleir�
com seus pais ou paQri�
nhos, a .segunda �<)lL sEm
papadrinhos· e 'a

.

iere�i�'a
convida�t\):3 ou ,. na:·:;lor:i.dos.
O conjunto. 'n1elótE,j1 ãe
Norberto Bal'��uf, ,'i'=u um

verdadei�o '.'.s..1J.ov", ,a'niman
do o paile até' o 3E'U final.
O' cantor do famo.::;o c:m

jurito dE. Porto Alegre. Ed

gard Poncr, foi um ·Sllce:;;so
Jj"oram ctplaudidos. G "stéi
muito da ornamemnc;ão -

"Tulipas Brancas", (h� au

toria de Manqel Ga,berottl.
Ya.ra Gualberto, rei;eb3� a

faixa de ,Rainha do 'Clube
"12 de. !;.gôsto"! de E1.enitt'.;.
Miranda Ramos, em segui
da desfilou apresentando··se
à sociedaue p�'es�nte.

AINDA' falandQ .M �aJle
Branco' do Clube 'D,)�.? 'ue,"

Agosto, o Reporter 8oci\Ü -

José RodQlpho Cã::na.ra, do

Diário' Carioca - Manchete
- Fatos & Fotos. danç(,u.
a segm1da valsa �m a. de

butante - Janete Mg.ria

Bal'tomeu.

. ..
COMEMORANDO . o 46.

Aniversário de funda�'i,) do

Bandeirantismo no Brasil,
as Bandeirantes de Fp"'Us.
organizaram no dh treze

J).p. um anmla:!o FOE�o do

Conselho, na séde. d·) G.E.
S.C.. quando dez me:ilinas

·fi:.:;eram a .sua Promessa, A

essa' restá, compareCet"lm
um grupo de es.:.oteiro?

.•üém da convidados e fa.mi

lias délS bandeir!1ntes o

Conselho Executivo da Re

gião de Santa Catarina.. a

vice-presidente e a Ba.n:l.ei·
rante Chefe do Executivo
Nacional. No sabad,) o Sr.
e Sra. Comandan�� He!tor

Plei�an Filho (jza:.'ora),
. ofereceram em sua residên

cia na Capitânia dos P'.lr�

tos, um ('há as Ba�rleirail

tes de �'polis. Domingo u:;

duas representantej:; do

Conselho Nacional -' Sia
Almir�nte Héllo Oatni�;l'

Sampaio (Beatriz) e Sl'a

Edelvina Fernandes. '�st!ve

panda de uma concentra

ram Em Elumellau, gal'tiei
ção das Bandeirantes da

quela Ci.dade.

ELIZ�BElI'H e 3eli.S péLis
Sr. e Sra. Dr. Eros 1'.1er:in

(Kety) ��onvidando i) Colu
nista pu'a a re;::epçát) do

seu dec!lno aniversir:0, que
fará. realizar na !Jt·óxirrta

,

quinta-re:ra. às 19 ho't'.:ts,
11a sua. residência. - rua

Des. Uniano Sales,

A ASSOCIAÇAO d03 Jor
,

nalístas .Prafissiona'.s Libe

ra.s de Ganta Catarina, se

rá runaada amanhã. na

Rua J03.0 Pinto n. 9, as dez

hs. Lid'"!l'ando o. refendo

movimento o JornaHsta Alí
rio Bossle, que conta cr,.n.
apóio de jornalistas e ra

uíalístas atuantes em todo

o Estado,

DIA dezoito de setombro
próximo será realíz-rda "?

IV-Feara de Confrp,lernl

zaçã� rIu sociedade catari
nehse :.... Desfile dai) Gar:>

tas Ral�al' - graça, belf:za

e elegância da mulhi'!: ca

tarinense � desfilará') na

passare1.a azul do Clube

Doze de Agõsto.

'-

1

"SERENATA lV[eXlC1Hl3. "

_ próxil11p. sábado um � sur

presa =lue será ...presentada
no Q'18rêpcia Palact� Hu··

tc:l. Domingo - 12 SI) Ls.,
no Pro�rama Radar lla' 00
ciédade - patroci.1a.do r.:r;
Machado & Cia.

ESTIVERAM
)

n3. "Ilha-

cap", :) Sr. e Sra. --, ·Cef.�r.
Ramos (Luci), com sua fi
lha Rosani Bauer Ra.mos.

qúe participou da li�t�' das
debutaates do Clube D,l�e

pe AgôSto,

MAGA!,I Krieger,. crJnis-.
ta sochl ce "O MUlúcip:o"
de Bnllique e S�basti�o
Reis, cronista scicra! de "A,

Nação" de Itajaí� par�tc1.
param no Baile de ú;:ua. do
Clube !J:1ze,

"

TERE7A Mullet;. Márla
de Lourdes Dam!a,ni e Ma
ria' do Céu, no Americallo
Bar d:> �uerencia, r�u.ü
�'am-se para um bOM pas
sa-tel1lpn.

.

ENCONTRA-SE .tn "Ilha

cap", o Jornalista ILlgo Ro
zende _.� Promotor d,' Ven
das do Panorama Pálace
Hotel, qt�e está sen(irJ. (/��\s

truido no' ponto mais bo
nito do Rio de Jan"e>ro, na

Lagôa Hodrigo de Freitas"
entre Oepacabana e jpane·
ma, numa altura de 130

inetr03.. Está ftm',L..nando
o Rertaurante "Oa The

Rocks", t:m' dos malS ele

gantes co Rio, ond') a Sr'l
Tereza :souza Campcs, ofe

receu '1m jantal; em "b,at;k

UE.", a Sra. Lourdes Cat,á').
quando comemoro'l "niver",

Hoje o referido H)tel de

quinhr=mtos aparta"'ll�nt(s
possue uma torre \1':) el ..va

dores igt",al a: um' edifício
.

de trinta ·e três and:>,ns. O

Panorama Palace HOLel, é

considemdo o maior hoter
da AmCrica do 'Sul com ci

nema, "eatro, boite €o pbt
ça de, p.sporte. POSSll" tam-

�

bém am auditório para

conven,::ões com mil e qlÜ
nhentr.<; lugares e 11m �om:
pleto_ si.,1.ema de f15Jrera.

pia. perá o prime!.ro h'>tel

da Am;'rica do Sul; a. � �r

ÍJ��t:;t;c1do um circuito f"..,.
ch(td� 'de televisão pfrlrj
ti&ldo 6 bospede q'''<1's,tir de

sJ.t� ��:-.rtamento proi�E.'niaS

-dt T"
.

.' ,

.._.��

Mto.. " .",1,.0,. -:- �'l. C!w,
de de' BI' ,"e, jl}sfill�" uo

8aptiJ. .i:.rlr,a� ré.áCzur

se-á, <;, "p :\3ira E:"lll)i;·.ÇJ,/)
FiJarél.ex:i ;Úyliriin E�ta:iual

como lJâ,J'f:' prepor.deca.i
te dcs .fe .tejos cios JO';'llS
AbEl"tOS ti 'Santa (j,UH.rm<l.

" .

�ôuas as fezes que a riié��,_=-=-=.=========

ma tem "La razão .ie s-r

no presente ano, Sel'9.:1 nrs

ta cidade de Brusque, du-

N'ASOR SCHUCHTING
.

B r·· nto de Madeírz.. Esquadria ê Arteratos
cne 10lame

, ., 'd
de Ceràmícá - Esquadrias sob medida - �amblls Mo er-

t'; os acaban entes - Anzares dos mau; varra
nos para.o ..,. .

dos tipos.
2:H.,7 _ .E:"

Rua Cei pedru Demuro, HI21 - T:lelum:
treuo - !:,'!orianópolis - Santa ":atarma

-_--_._--��:.

Dr. Norberto Czernay
CIRUKlHAO DENrISTA

n�PLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Oentisteria Operatória pelo sistema de alta rotação
· (TrallalllentQ Indolor)

PRóTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

EqifIcio Julieta conjunto de salas 203

Rua .1eronimo Coelho 32:>

Das 13 1s 19 horas

_- -------_. �-_..---- ._-�-_._---
,

,

d
_,

C ln. � ,. ��� ,.,""'(' ..,..
"

.-Mm;'sfeno OJo E�_ UCc�eO e ,u uura
Universidade de �anta Caiar:na

REITORIA

ra-itt os d.as 9 fi 16 'e ou

tubro:
Art.o 20. - Cabe, no pre

sente caso, a responsa'riü
(ade, «utorgada pela Co

missão ';os Festejos 'dJS sos

Jogos Abertos 9.0 Olube F!-
Iatélíco :Brusquense, .

Arto. 30. .s: Ser�;) admi
tidos .como expositores to
dos os Illàtellstas "rrr'rtns'

res.den t: s r o EEtac�o
Santa Catarina:

ArtO 40: - Serão. adrrr'tí
dos' na exposição em tela
a) Sêlos postais de 1 i)da
classe. do mundo Inteiro;
b) Folhi:>has e FD ...,:

Art°. 50. - Todo COI'2'!l')
nadar "mirim" que quiser
expôr, c'evsrá envia).' ao

Clube FilaJ�éljco 3�usql1e�
se, sua inscrição 1fir;lc,) a

través 'ias Comlssões MUI1l

cípaís ;;te origem, 0'1. d're
tamepte ao C.F.B. Caixa

Postal, 174 Brusque, até o

dia 5 de outubro, indicado
a categoria e clasll� em

que dese'.la cC!ncorNr e (' es

paço em metros dcseiar!0.
Arto 6o� - S,prá pamoa

,

do um Júri, compol�o rle 3
filat:listas que compo":i o

mesmo e que· cla"l' !:car'í.
todo o material éxp,�st') ãe
te,:,mil-oando a seu critério
a l'''f''ri:ia class'fir;:l,c{w.'
Arto. 70. - O Clu1J� F'la
télico Brusquerse, zelará

pelo m'ü'r'al receb;,ll) e 1:e

respo1"sabjli7pr,> no'" ''1 f,S

mo,. caso ��ja.segUraàO;
.

Arto. o. - 0 ma"!:;: ru r,x

posto, 1>:) EE'rá entl'é'g:Ul'. u;
pós o' encerramento ('O CEr

tame;

Afto. 90. - Have,:,1. v'gi
lância, dia e noite, 11(0 re,

Ci1"to ra Expos'c}o.
Arto. !(lo. -:-. E' j,),�·�mlt.idr
a part'("n<)ni'io de' "\'!;>"0,'i<l.1

17-8-65
. tes filatellstas na Exposi
ção sem direito a concp�r;

rim à prêrn.cs, )a�d .. o a

taxa un.ca di; c:�e,) mil

cruserrcs, com dírc .. Go "

vendagem de seu matcr.al:
Art>, l Io, - Os prémios

constarão de:
lo.) - Prêmio
20.) - Prêmio
30.) ..,.. Prêmio

montes';'
4Í!J - Prêm'o

Campeão;
Artl')tico.
de conheci-

5q.) - . Pr�:';�o c.'

..

Arto.. l30., -"" Caberá a

cana participante. um DI

PLOMiI. específico;
Art> 130. - Aos Exuosí

tores classít.cadcs at� o 50,

lugar serão orertados tro

féus a critério do JORI.
Art>, 140. - Os casos o

missos, serão resolvi '0.3 pe

lo Presidente do Cllt:�.; Fi
latéllco Brusquerse,

Art>. 150. - As coteções
em trãnsíto. ela C''[''rro"" 9,

Brusque e vice-versa são de

respo. sil,oilLá e c,03 P{,,;Jl'i
etários elas mesma,!;.

CLASSI1!'ICAÇAO

u.nte, :

pl , tu, ]10: tema ou .t'il..s;
b) -- Artística, A

ma.s completa apresentada
neste. sentido:
c) - connec.mento -- Co

leção que assírn se expres
sal' por ten':·a;.
d) Bem Gesto, - (1 '::011:"

4'_0 o J [ln, as.i.m 1. J ulgai
Corn.ssáo erga �lZ t"ora

da Primeira Expo';içá) Fi
latél.ca Mirim E3.'),..iual.
em conexão com cs V .os

JOgõS Aberres de Sa�',l[� C'}

tarma,
Presidente de Honca - Cy
ro Gevaerd - DD. Prefeito

Municroal
Présídente - Valácro

Lndowsky:
Vlce-Pres.der.te

Vla-

- Arthur

schíoesser
Secretário Executivo - Os

cal' Gustavo Krieg�r.
Tese un::ro
Scha_fer Filho.

Ge:man0
'

.,----- o • .-;-
__ ...... - -

Proce,i:nte de Pôrc') Ale
gre, paó.sou 5a. feira p,1r

Florial�ópolis o dr, Oeorg2$
de Almejela direto:, rb �er
fhau {Serviço Ferlr;ral de
Habitac":o ( Urba.:11Zaçã'J;.

Após S� avlstar cem \)

Secretár o co Tra'�all�·) �.

Habita '50, sr RO�2rl,) llrat
ta r, il':1Jrmou qu:; estará
novame:1te em Flor:a'1 ípo
lis, (ia 27. para u:n conta

to com : Goverl"a'lor CE:l:;:r
Ramos. Ne.i:sa opofcu:llda
de exa11ifl�!á cóm .

r. go·
v'rrar>te catari'nens(! �ts

bases de formação da 50'

---�-- -------_.--------_.

huna' questão de, gôsto
� '-, ".

,�_.- •••
-

...... "7'.".._

l
.

l
.�

,i.

. Uma nova ",concepcêio de bom gôsto em

'decoraçãQ: lnóveis em' estilo.
JOSÉ AR:t:AS DECORACÕES dá um to

.que
.

de personalidade
.

ao ambiente de
seu lar (ou escritório) com móveis de ma- �

deiras nobres.
Visite o qUanto antes. o "Salão. de véndas"'�
de· JOSt; ÁR�AS DECORACÕES.
Modelos exclusivos - elegância & sQbrie-'

.

dada para ambientes de classe,
c·

•

.Joséarêas
decorações.

salão de veJ;ldas:' rua htlipa. schmidt. ·22 ..... sobrado
·

\

• '.0.,

cieé.ade de eeorom·.. '!. m;s�a

para a' cons:ruçã.., de ('a·

�as pc flulal'es em fll1SS,l te!'
ritório.

5a. :Feira mesmo, i)' dr

. GEorg:'s ds Almeid"l, �r::gu!.u
viagem rar;B. Cur�tl1;E:.

CINE SÃO JO:::'É

� -

'li ,,J; �.\;;

'Claudi� blm1inal�' ·)..�;t '.'
o

k
J'

;', �':erii:�'.�.1 f.: -.
- !

. -

O LEOPAItQÓ:
OinemaSéop - Cor"c'; Lmco'
.'

,

ce1Js�rá até':?1 ��s
I·; ,

l'
, ,

... 1 '

('

CiNÊ ,iHTi' - ,/
�

:
' �'I

',," '.'
. li. .';

.�
,

,
,

F'
.

94'.)-,. . .:...
. "'n��.·'<> .:Pr,

ás .;;' e 8 hs.':
�,

t.

..

Gorden Scott

Maria G. RizzQ
'-em- '.

ZORRO E 0<;; � MosQir�·
TEIROS

'''''-1"''

Tot"11S:::opeEl'IstmanColór.
Censura até 5 anos

'C:NF ROXY
ás 4 e 8 hs.

Jame§ 'Garner

Doris Day
- em

o TEMPERO DO AMOR
EastmanColor

.

Censur'1 até 5 an:Js .. �

CINE GLüR Pi.. .

(E:3TREITO)

ás 5 e 8 hs.

Richard Winckler

.Brigitte Ju�1in

,
.

..- _J "o
.1 •

,� ,

"

)

-em
AMIGAS INTIMAS

Censu.ra até 18 anos

'. _.

·C'NE TM E

"

(ESTP:ETTO)
- F�:ne

-

,619\
,

'
•

'; �, .. <.

ás 8 hs.

M�ximilian Schell

Sophia LOl'én
;

-em -

Ó'· CONn'Pl')" -...r'l)O
AL'J,'ON!\

Censurà áté 14 anos

DE

-.

CINE RAJA
(�í\O JOSE)

I '

ás R,.·lís.'

: Clifforâ Evans.
Yvo:ru:re F:�""'''in,
,":",'�':'.,f.. �� 7,

'.J .

, A" Th� 1\ T ,�r,r: � (L. DO,:,.
"

1,ómMlflM.EN:.,:,··
" ',' � .,; __�a�t0��(":�16�'

.

Censura 'até, 18 an:J$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Co" t: .-'. '
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prat car

acorr pa-" �

lhos r t·
Falha do B

porquart;
te, í-'CU(!O

alJ3�1aS
'}s 0-

"

o c>(l).IJ)"cd
co ''tiIi":d o chu

� -.J 3
.

saia de

campo .FI ,J �J�\l.• an

tES do gol ;n, ,', o,' r, ;:;8')0

ra, ao tI' ta cabecear
uma bcls , 1"'1 • f' ".- .Jj i'a

Cak..I..�a:, r lS_'" :-13-

lilte. -; :\

ati! gir o �,....
_ .. J s� ,..-'3._ 3;-:'"'.0.

,

3. I ,

terr pe: 1 ,� 1

Na eta:l,a -

1, l;"l:!eYltar,
o Avaí m lhe i, cr así. c-a
velmsnte e r' s� �I ,t orensí

e

moer se �O",�,.�_" ,...� c: .••
e

.ola,

ma que a pugna Ch2g0U ao

=eu final acusando 3, x 1

_)ró -Avaí,
D( ,.Jaques: Harrnlton; M�

rínho, Gilson, l\tIofclU e To
-iír ho; no vencedor. t Di

narte, vadmhc; Hei'; ') �r�I)',
Roberto e HeI:lton, no ,.en

çído.
Arbitragem Je V!rgilio

Jorge que apresentou pou
'as �a lhas; porém uma de

CC: 8.( sngur 0�l ps.
- a] CO�l-.

.0. eer'Ido ao Ava: ·�U·, a ; nos
,

.so ver Só existiu para c ár
bUro. Silv:',no Alves Ú:as e
Agobar santos auxüiaram
no nas laterais.

a, in

va, 10!5::-a-r''') C1:S te .tos, Os quadros atuaram as-

atravs c c 3]..')2 sim constítuidcs .:

'lOS -, 1 �

, de p2 'iaIL _.. í r

dente �1

'\OS 25 mínutós.
N

o i ,r í
des
rev _la ' ,(

. I
pe:'jeu

� ':.U :'.3,

.� r

,------

i,.'-\: - Ai ;:o,r
. T'.·).;nJ

.or , Einha (L :oCa:J' Ne

'.'y e Mirínho ; RO�d'io e

Jilso.1; M<iTio, Mor�l!i. Ca-

a'-:�:zzi e Toni .ho.
.

Pi ,ULA :�,Al'. :JS ,.- DL1:u

te ; I�obel'bü, Her m s, Ely
Me.' 'es: He.:.).fr·o (: OVa

dilho; l<'lavi, Her!t�JIl, :ri·

le 9, E Carla, AI:õr!'",

Cumprindo um prograina
de visitas em São Paulo, o

VENDE-SE
U .na pequena LOJA no

.en ro e uma casa de MA·
Jji: .RA.

. Tratar à rus. conselheiro
Mar ra 91.

c_ ;1:;'\ Ien �,,(i.
� U \._. � �. '

,-
.

Vende-se
Ye','de-se uma casa no

centre; à rua Frei Evaris';),
27 (antiga 'Ibajai). :::'1'a' '1,r

COt1 Drumond, à rua Bo

caiúva,,20 ,-- ·nesta.
.

�5.8.

de
I I'

ree :- ''',

q"ce .. '; �

D.9P'E (-'

iii ')' ,'�

lou'c 'I, r "'(;' 0_. can··

pOSso 1113

S€l,!Jpre t , ...

s

mo .;a:;::r."\t'")!:' -

ver S .... Cr!r"

- -.�. E co

�. ,,�--o h"t-

les, "')�(lS) V�l�g·"1r ti�

jitin<l c".' '" T"':r' êsse
8.mf1f ir

êles, seja
Assir1, r

ria o V8'"

.

,r�lo por
�

C.l não.
_,

� '-lfJj�ra�
J S }'la;s

f' �'Gla mo-
"

.

l1"ssas

avós, d':\ rl T'" �';n"""Y' es�.u··

}Jid�r'"'!en+e '-\ro ,-, ,..."')n·""1t'J de
av:s�'�r� '3 [ � s f��i' a-

fl6re"'? . r ,

'i a

.,,'+"�.- premC'tw:as de ave�. i que
.

":0, muitas vêzes nem !'I.t.i;ngir"m
') ,., 0""11- o seu ano de e-':istência. Ou

-.Ja·q ... �
.

nu .1-: ..... ""

'''''l� '�ra Yl1edida nã0 �enos· há-
,- ... J,"F'_ hil. Dor ra(!ionf'!l� s�rá t!SnS

> ro· ·orl1:'''Ir um inc1jví�u::l deR-

'''a T' -'3 .....

iestes. frup,'ivo "0 p'Jr :i1atu:
�ez� eTJ1 comer1.')r de se"""_en

:;es. E aquI es'á a f)r:a-''1ha
(l1_'e "�n '.� -

�""._ �..(1)e '1 muitos --'I)"8('?rá i.m..

('r"
,. ,--,�

.

r �"--'--.""r 'lof�<"el: - én-nlven::l�, ge ..

rir",.., nr,.,.,� 1- .. ,� A .... _ "alm"lnte a .b'·r�n'" (1t�� se

te :-,n-l '-"_
'

.. r1
nrr 'he dR com .st"-"ent<\s de' aI

te-i) (1- r' '�"-""'."d�r �)iste até os cH'ns 'Cllfos tJ-

.,'-:;''''
-' -�-' .- �'.'"� "s- mm'em o �ósh 1')0:;- estES

�istj"" n,....� .1' .... - ,...,1 .... ,..1 S �..t'9
" ......�f7 .... -, -

.,
.. _. p;

",_flf. ' .... � - r ,

··--'i�-'·"" h .... ···

r �J.

9

,....� ".fo�s"
- Cf)�". (lC l'''D� '3 ,,","'>r"\'-"'�cle"l_s
que S<::"�'?l') -i-5 .. '

,",��,..;jc rrJ_a-
.

d'1s, f"1'1hn"" c b os cnid!l
dos de estl1"O", - DL] ''}0l1(:0

da ]]"<;50 (,'"I1n' i '�-r1e nO'lsa

riqupz'). trb .•irrI, -C.!"Jl pouco
d.§sse, sob-'" �-r II

rran0 "P!,.-:'I � ",,"-TO' im�r
todos os '1::)" .::�, seja on-

de estiverenl!

1\ií�s f<tla�do �r"li sô""re
o caso do ('11";" �qe -f'�i ne

gocil1do, em H"'�: ."1,, 09,;a
tela ele UP1 ,.,.,'" ,,") e' dllZ8n-
tos l"1.il cr """ .�;:� e O".,e já
mencionei eJ"1 .� 11" Cl'ê�1i
ca dn outr'" .J�-;;, não ""0"50

deixar de <>1' ,ir a 'J:'1 ou

tro, :TIl'.\is "11 -.."" �<; T'�r"ci
do. Parecido fl:r.I r:er'r,o pon
to, por d81' no"" bc""le a

um r�".s5a7 'to '·ri� 'Jém so-

menos er' :<:' �.., o"hitolo-

gi.a, o nOE:f;<,") '<: l:''' 'fi!, bonito
lindo.

TC ('Il,e. cnm OE o'"lr,?d::-s in

gerid'1s da b?n�n" -:-..,� s

mente ou outr' lh" -

1')- s- '.

,é vera é ben trovato.....

Seria des�onbeced"r, f"er

t-lmente, dêste método die
tico ou dêste p,:,ocesso de
transTIlutacão 'llimentar, a

cuele não
-

rr;enos po'rém' ar

óiloso mordomo de casa ri
ca,' cujo 'gatura'l1o gos<>va
(I,e uma longevidade que só
poderia causar suspeitas. O
C'lSO, que tem visas de au

tênticidade, acha-se' incluo
so no livro do zoólogo pa
trício Eurico Santos, "Pás
saros do Brasil" e pnde ser

res1!.1'Y1ido no seguinte:
Senhor de um lindo na-'

veni"'"�:?" -:'1' � -�r '8" r�es-' l�.cet,fl no Rio de, .711nei1'O fi

gôst'" "0'1-'" pp -. Só p,-t"e- cou célebre, em nns dr:> 1m

gue ,h ·��"'''Y +�·'v"- .....

'..e--" r:-'i.o
la e' r_"'e�""'"'Y) ,'TO -..,..��" r'?sJ..es

no��"c:: r'H�"''-'"'"''' h:-- ....
, "'-'''10-

r;s� '"'Í�1� ��-8 r� )�� p��r-it,ou

) COlYJ a àanor-jn'l""'.,O d� dois
ad iA ,h ... 'S V'" í'�'" ,� Cfelal o

de b�"ito-l:";'r" -

"f)-'T-O fru

p'fvor�8 011 "" '�I'.r1ores de

...... _)-��, "

.....
- i)

• J ,...
..

,... ....n�i!1Y"r, ��

}Tr;J '-n-l:" �
.... ,..,�í 8�3'

... .... -:-.... .,... 8·e"l1 �-, c;

c�d"", n(1�'

c'J,nin""l",
rnin"',"'lC) lia

0')'"""<1". cul-

!��linrA!l"Iino
"ida"f;et�·('?-t�ec", �

ef'p..,..VI,.. .....�n·"",_.......�i""'.,....'�"""',.., �""I""'�-

r10":'r(! r1,',,, r-,'''l ,r::'�·"""'-�!""'l..o
de vi.c1<>, 1i""8 C" l'''' ",":ral,
mal cl1egan a aCl:,avessal' o

_ éri.o, r:erto Conde nu B�-
1 'lo r:�l i O maior rirq11lhn "e

"H)U'ln "'1. em '1"')1':";'" ''''''0
poli à varando, um vistoso e

.

não menos cantador gatu
ramo, dêsses, porém,. dos

grandes. Contemncrrâne'J da
.

é\')o�a de acenrl.rado n'lcio
r"'lj��o em QPe mais se·

c.�t,e':'l"q"a o vf'· d<i-e-�marE'-
ln ào "meu-llfq iC;TYJO" ná-
t-io o que se d'lva, s'lbre
bdn. na faze do Segundo
Reinado (a ponto de ter
mos no País, embor� de

implilrtf'r.ão, uma "pai1;lieí-
,ra ITYJuerial"

"

e. por serem
.
c",l"'�dr,,:; o!" fôl.;'q� " ....m 'ás'
r>'�res rlp, ""r.s�� h�n'_'ei""a
1""":> !"íl'.Qlirl,,,tl8 de Dit')ira,
a de um bambú e até entre
as citraceas de; efeito ,me.

--����--�---------�'.-------'--.--.-----"'-.-----------.��.,�-���---

jovem bolsista ,do I.I.E.
(Internacional Institute of

Education), Norman Veli-

quette, acompanhado pelo
nr. Tonan Kudo, Coorde
nadai' do Programa em São

Paulo, visitou as 'nstalações
da :f'ord Motor do Brasil;
no Ipíranga, onde pu-leram
observar as díversas fases

da. manufatura . do cami
nhão e trator brasileiros.

CASA

o Vende-se .uma casa sita á Praça Olivic
A l'11O'1·im. 20. Tratar á rua José Boiteux 2°
- nesta.

,

N'ASCIMENTO

mente - Pessoal e Clássico da Divisão de Relações Pú

Meyer, Assistente Editorial blícas.

Passa iahos

19-8-65 ,.'

CASA AlUGA� SE
A Rua São Judas Tadeu (José Mendes)

n. ?5. Tratar Posto Esso a Rua Conselheiro
Mafra esquina de 7 de setembro.

� Acha-se em festas o lar do sr. Dr, f{0-

berto Nicolau Mussí e de sua exma. espose
à. Ieda Mussi, pessoas de destaque em i)�

meios SOCIaIS e culturais de Blumenau, onde
residem, com o advento de um robusto meni
no que na pia batismal recebeu o nome de Ro
berto Jacob- Nicolau Mussi Filho, ocorridr
da ,1 O do 'corrente, no Hospital Santa Izabe
de Blumenau,

rar'lente .0r;r18mental (t'3:nt,o

que era Ímintid!:l. no jar
dim)

.

um� qualidade Je la

nmielra cujo fruto apre

sentava,' àos gômos, l:lql'êle
bi-�oJorismo) em detrimen
to do não menos famoso
ca::1ário-do-Reino, optou o

nosso fidalgo pelo outro,
autenti.r.amente nadrnal

que até pelo nome se po
deria pôr em destaclUe. L'lr

nWDt,'mdo-se só. e t::llvez, e

lá em seu íntimo não pos
sui,r o bich'lTit'o, com aqllê
le l:lma:t;elo tão vivo, em �'ez

do azul, um verde que lhe

c"ntantasse 'inelhor o no

ciomlismo:

Ora, sempre que lhe acor

riam à mansão aristoc"'áti
ca o "grand-mond" da épo
ca faustos'l, era ses(;ro Já
conhecido do nosso homem
a exibi�ão do seu passari
nho, a olhos curiosos. a ma

gia daquela ave, sempre a

mesma, vem inverno e pas

sa inverno, e já ,com muitos
'lnos a contar em sua' cro�

nol'19;ia_
Mas nara onter t0do o e

feito' desc):':tivo <iêste noS
so ."canto. vou passar a pa-

.

lav�9 'a êste !TI?,go 10 id�o-
n'w e se"'1pre

Após a visita, f'li-Ihes ofe
recido um almôço no res

taurante da Ch., partící
p�lldo do mesmo por par
te da Ford, os' Srs. H. E.

Pickens, Gerente (la Div. de

Rehções Indust riais: L.

Bostow Gerente r'la Dív. de

Fínancas: Dr. J. "\.[. Bran-o

Ribeiro, Assistente E,{9cuti.
vn do Gerente G'lral; R. W;
Wood, Gerente d:J Departa-

Não é Ant6nio?'
E' snr. Barão! Esse gatu�

ramo não morr'� mais. 'Pt)
de acricutar, - "esp0ndia 'o.

.

velhaco do criac'o, lembran- .'.
do-sé dos 15 gát' r!'a:rros q'le
lá estavl:l.m no ('aiolão do

,

quarto à espera da hora de

cada UM entrf\T em ce'1a."

E-sta a histórÍ". bem ('on

t?da e com tod:cs os flo

reios do Mestre aue não o'
é menos em cn'tolOl';ia, a

ciência' que tr�tf' dos pássa
ros. E neste se'ltido por

também nos irit")ressar, va-.
f1'1os p'rnssep:uir com lT'ais

esta tnmscd('ão. Referindo
se ao gaturamo que tor1os
iá saberão' tratar-se do

�esrno nosso bonita-linda,
diz êle:

� "A propósit@ d'J canto há

opiniões diverger:otes. Goel

di, por exemplo, não lhe da

va grande l:l.preç'--', mas há

quem o ténha em conta.

Em alto conceitn, aliás", te- "

nho-o eu, que francam�nte'
confesso ó meeI "beguin".
pelas historietas

'

-maviosas

que conta. sem cessqr, O'

n�ssO. amigo gaturamo.
J'tügo-o llm'l· das 'nais belà.s
voc8ções artístic?'3, um can

.hr 1'Y)�gistnl1. H'i, quem a

firme que canta até morrer,

'01'f "õzes, éantm"do. Deste

desvairamentcs de artista�,

só tenho notíci<l, e nã') a'l-.

sisti. aind'l a' tão pungente
espetáculo_"

r.: ent.r:mdo err detàlhes

de bi01"p'i�. diz Asse apre
ciado prosador:

o

"Existe, no ent' nto, uma

")2f,;icul::tridade matômica
'''e muito si.n?-l1- 1.1:'izp os

gaturamos do gênero Ta

aagra. São aves .lue não

':;ossuem moela, o verdadei

ro estomago das aves, sen

'o uor sua vez, a próprio
,ap; muito atro:· iado. Tal

:imnlicidade de !iparelho
deç;istivo revela-lile dara

'TIente o regime frugívoro
levado ao extrem;:J.")

:n 'eil'a rer;aelo hibernoso que �e
lhe<; narece ser a mais no

civo. Há, entretanto, quem
asségnra, c�'�taménte ba
s6:/:'10 em obc-ervação e· e�

i;u�l,), ,oJim de preservar a

ccn �jnuidade r'a vidt,. dfS' '1',

i!" s,as avesitH c; já por si
�fio crnar.-;ent :is, que to

rlr'vld.J-se certls cuidados
in�,:nvenlente poderá ser

reTcvidD. E nlonta:'11. com

ó'. CG1:teza de elar ist,� resu;·

tado seguro, submeter (I

nosso prisioneiro a 'um rê

gime dietico c(1m vistl:l.s, so·

bretuclo, a lhes niduzir 3

ra()i'í.o. SW�é'r-alimentrdos
como os costumam�s ter e

sem a possibilidade de

transformarem essa carga,
nutritiva na energia ou dis

pêadio trl:l.dnzijo· pelo vôo,
Su!)ôe-se haja um acúmulo
de �ordura n::> coração· -

que é o orgão neste caso o

mais afetado - donde a

ocorrência destas m.ortes

p"e"t�df1 e felj'?, .ane é da
�n.1Ple zoólogo c:itado.

"'ri" r.::lllS� de os gatura
--'f) c n8>0 resistirem nor

"Y'u'tn te'TIno ao cativeiro
<:\ (' 'le se conta um cUT'ioso
est,·�hpw:1,)R. u.,2do no" cria
-'Ir -1� B::trão de Vala Fnm
"a'

Ocorreu-lhe então uma

que

E mais, encam;nhando o

assunto· para a P' ,rte dieté· j
tica que já tivemos ocasião ,
de expll:l.nar, 'adianta-nos o

judicioso ornitólo>so a que ,
vimos acompanhando: •

"O conteúdo esihmacal
esvasiá-se comPletamente'

durante o repouso. noturno, •
de tal maneira qlle, se vez

lfIII
de administrar '1 ração cos JI

tumeira às oito horas da'
manhã, o fizemos às dez, a lfIII
saúde da ave se�'á irreme- II1II

diàvelmente c()mprometida. ,
Pesquisas esperi!"'entds de ,
monstraram ql!.e ,e p"o�es..

!'la" nêste Cl:l.SO, um col::>.men- •
to da mucosa int3stinal da ,
ave ,determinan(lo-lhe a

morte." •
Mas após lembrar, no'

caso da ave se �presentar ,excessivamente �ord'1, o

uso do mamão que lhe ati- •
vará o peristaltismo, . ou •
sêia o movimento do intes-.

tino, dá êste, conrenio últi- ,
•
•

,
,
,
•

Oontínuaçâo da 7. pagino.
ar.,;reciaDios .

em prrmetro
plano o arqueiro Joce�y. se

cundado por Adailtll", Mar
reco' e Adir Ag1"aÚio, ou

tra ímportação do football
barr'ga"vE'i-de, reveloJ ter

ql,aÜdad'f:s, técnicas, po,É:m
faltou-lhe maior àmbif'nte
com: ,a 'equipe; o qu'� forçou

,a jógar quase que , sóz .nho
corri if'sO prejudicai�db os

. compa'nheiros.· Se:'! tet1tü,
pelá," s'�a feitura, s',�lsa�io

nal, EV}tOU qúe sua atua

ção' sajss� abaixo da críti
ca. ROdrlgU,eS que" �')gar
seu ,jôgo. mas par�,�e que

algo está' a C01'1Spi. �',�, e.on

tra o SfU trabalh') Pal',=Cé
flos mais acertado
comandar o ·,ataqu,�, �omo

mar, ,Tocely e ohechsco fm

plano destacado. .0 'empa
te de'1 x 1 nos pareceu 1"-1

feito justiça ao erlUllíbrir
'de

.

fôrças. embora . I) Fi-

gueiirense incurs;onasSf

ma!s ao 9,rco actvers81'ic
Dois ClenalEs verific.:l.r,t�-se
e foram reclama"Qs }Jelc
público. Existi:ram, rr:a3 o

árbitro deixou. passa-1Qs em

brancas nuvens além de

ter deixado o ,jõgo pasl'ar
do Item,po' "rsgulamen:u,
por 'mais cinco minut')3,. ve

rificando-sc o. P�iUll que
não deu para o at"mE3r,)
aos 92 minutos Fraquinh:-J
o trabalho dIJ Sr.' !:�:J Sil

va que, alün dos ún., l'�a

moroses acima apontados
teve outrcs, porém ele pc,u
ca im11ortância.

Marcaram os dois 1,en�,0.s:

I'�azarildo, aos. 1 ,rn,I!1lto . e
36 seg1.mdos do L):'lm8ir�1
tempo, numa falha de Bi
e Agnal-:o, de cab;(:�t nos

9 min'.ltos, também do perl
ado inicial, servido Flr A

dir.
Os quadl.Os atuara,líl 001'

decendo às ·formaçõ·')., que
seguem:

FIGUEIRENSE - Jocely
Mal'l'eco, Bi. Adailton e Ma

nml; Zezinho e Eel.inJ.10,
P.odrigues (Agnaldn I, _4g

naldo (Rodrigues), BIra e

Adir.
P02TAL TELEGRAF'IGO

- V'.l1T�,H; Babi, Araldc,
Chechl3co t: Abela!':1.Ct: J:'elê
e AlípJ'J;. Oulica, O.,ni', Na,

z:uildo e Zizi.
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I�u.a Postal

vel�acaria inocente, porém
luminosa. Tratou de ana

nhar gaturamos e ia enchen
do com êles um gaiolão
que possuia.

Era uma previsão de e

mer!!�Tlci'1.
M::tl o 'famoso náSS'lTO do

barfío entristecia e pensava

em f'nzer te�ta.mento, já o

ardiloso mestiço O· substi
t.uia nor outro mais vive

douro.
P'1ssavam-se os anns e 'o

b'ul'ío envelhecia, mas o seu

querino pássaro se'l1')nre a

legra nareda ter bebido a

'>P11" nR .Tnvenbl.
Erq iStfl T'YlnHTtI"'l ,-1,...

1ho � ilustre titular,
�<>rl." "ez mais estimava
'1r;R-in llTl1q ve,:,t1."dAir<l vo

VR�P,O para tratar de passa- .

rinhos,
Semnre que alguém visi

tava o solar da Vila Bran

ca, era 'lpt'esentado ao fa
mn,," C7pruramo, com essas

1')al�-"'''s:
- Você tl'll.vez nãn acre

dite, mas êsse pas�arinho
'acq�llpanha-me há 20

mo:

o 'Pl'1ní'io idea1 fl't'a êste

l'?ássl'lro renresentr uma pa
pa ,de miolo de não, leite
e mel. Observad'ls est<>s

prescrições, ver-se· à que a

vida da avesita será pro
longada por tempo muito
m!'is dilatAdo."

aC{lntecfu contra () A'iai.
Não nos p:;.rece. 3.cerl;" da a

política -'a diretoria cto 1"1-

gueirense que vem superlo
tando o time de ce 1tl'o·-a

vant€s, quando o ql.l'1,dro
ea.rece àe jogadc!é:s c!,,� ex

tremas. Da manei�'it como

vão as coisas, o Fi�t,;e:Ten;
se prej'ldica-se e prejudica
jogadores da classe de um

Adir, Rodrigues e AgnaldO
fazendo-os atuar ::mJe não

se sentem à vontade.
Como espetáculo o eate

jo teve a nota dez, v",lo;ldo

pelo entusiasmo dos \-ini(;
e-dois j'cgadores e peIos
laTJces de semação o.üe 0-

corr,ram .quer no .ce'�tro
da c9�ch<:l, onde nOdHica
ram Telê e AIÍ'pi0, quer
nas duas áreas, l!om Vil-

Representagões A. S. Lara Ltda. RiO (GB) -- Etlla Sena

ãor Dantas, 40 �- 50. andar � São Paulo -- Rua Vitó

ria: 657 -- conjunto, ::)2 - Belo Horizonte -- S!P -- Rua

dos Om'ijós, 553 - 20: andar - Pôrto A.legre .- PRO

PAL - Rua OeL Vieente, 4.56 -- 2:). ::Indar.

Anuncios mediano::, contrato de arôrdo eOlll a tnl.lelâ em

rigor.
.ASSINA1'URA ANUAL Cr$ 10.00 - "EN!).'\ AVULbA

CRS 50 ':A DIREÇÃO NAO SE RESPOSAIHLIZA PE

TDS CONCEI1'OS EMITIDOS NOS, ARTIGOS A�:;STNA

DOS.

E !'li. �stá, curkc;o leitor
como eu, o que 1.he' tinha
a dizer sôbre histórias de

passarinhosl,
" ,

----------------------_._------ 1-:-"-----------

o 'B I rL Á R A

,

'Traiano '1 ')
'-' Sala 7

J1\ICOF,POItM :,'ÍO
r ,OTEAMEN1'OR
APARTAMENTOS EM

\Vi\' IACI")ES - cONnOMINIOS
!\DMJNISTRAÇÃ()
CAMBORIú

Plantas· e

".'

•

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

t') erjtT'lto de f'Ji,1 ... r..!1�,2r e�l1

C�la àiet� e ? +'r"n ��. rr'l'l- 'D,<lf"'" e o solerte tratador
(ão é'<;t'ln'i" -f'eitp' -- ,,-� f�'l rle "'l"flSlO\ros.

t, Q;i'10rO trans:"armado em O caso foi assim narra-

granívoro. Não me -esp '.... do:

pb'Uzo, porér1. em sã O 'hqrão de Vila Franca
r 'n<;"lênch. nek oue 'Tie-- a !11::1Dt.jnha um gaturamo de'

.

r �'1JT'sn,'Sr a Â<;-"s ,1'lrn0"'i estil"'''n.§,o e um criado mes-

TQO'l, t'l1yez vít'''\'1a:; doo "m .Un.Q .htelüzente.
�X1)e,..i""'ento (111" eu 1""e :>.

i
C(',t'') que chpviam diária

"'rp�"" '" ..."",<\Li,: - ",,; "on " ""'çnté recomendl:l.ções so

bre 08 cuidqdos a ·disuen
saI'

.

aa mimado passarinho.
O c:"iqdo lá com os sells bo
tões pensa�a na. precarida
de da vida dos gatur'lmos
em gaiola e, como as cau

sas 111e corriam bem, tra
tando da avesinha. andava
em sobress'1Ito contínuo.

.

Prontos p�ra mor,ar n�"...te próximo verão - apenas poucos
,'1('1' f.dlitado - � J

demais informações em nosso escritório.
para.vender

RESIDENCIAS N 431 '- Vila
tO _ Na Rua Olegário da Silva Ramos 1.0 '.

!'u n; centro - Rua Alves de Britõ, n.o 73 Cas'lrão
"r, Jcão _ Capoeiras:-:enlLw;al com 4 quartos, 4 s8.1as e lemais c1,ep-ndências .. �,J " 'Ih' Mafra .132 _ ponto GomerciaJ ou re-

�. no S- V'cente de Paula no 31 telc> (juse elfO ",

d 3 sal"s - 3r,".·_S:l nt, Alr.r3nOEllca: ••ua ,ao I •
'

1
.

ado casa e <v',
...

�idenc.ial - muito va onz·
. -

,

_. fj·�s" de' Alvenaria de' 5 x 13 mts, t!;rreno medindo 11
b

.

. 'mart(\s casinha e, anhmro. - .

G de'l{ 31,ck {undos. Pre-::o de ocasião: Gr$ 3_000 noo., ou �m Ru'a �!mirante Carneiro - Bsirro Pedra 'm:��osqondicées a combinar.
nasa 'r-1e, construção esmerada ·com 2 pavI

J tRua EnP.'el1heiro Max d'e Souza 740' - Coqueiro!-: - Pe- v , --

L'
.

O' Sala de an ,ar
�

Térreo: Varanda - amplo IV1l1", -

.
.

. 3 uar-quena casa de Alvenaria construida er:. terreno triangu-
. _ e cozinha 2_0 paVImento. q

l!)T com 20 metros de frente para a rua principal � Bar com 'ldeg.a
_ . leto _ Terraço e ainda

tos grllndes - bannelfo comp
Sanitário ePreço especi'll de Cr$ 2.250.000.

fora de casa constmção com tanque i:: de 150 m2
da - Area constm \!.la .

quart0 de emprega .

J' Costa 23 -

t
.

1 'a - A Rua oaqulln
Olsa �e �na. enac' nO"72 m2 _ e habité-se de 2 meses.
AgronomlCa - om .

. - b'
.-

. 10000000 ou em c0ndIçoes a com 1

Preço de ocasl3.O. . , , .

Rua Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa

lácio da' Agrolílômic'1 - Bairro com casa de comer,cio
de todos os gêneros - 3 casas novas de madeirn - Te

mos preGo para cts 3 ou para cada em separac\o a partir
de. 1.500.000.

-Box - No SuperMercado (ROdoviária) um box

3x4 mts.

Rua Santos Sarajva 56 - Estreit... - Local muito va

lorizável - Casa rie alvenaria -- ('onstrução esmera

da � com 2 salas - 3 quartos - casinha - banhEiro
completo - quarto de empregada - gar'lge ao lado
- Pagemento: parte a vista.
Casa recém construida - ainC:� em fase de Ilcabamen

T�RRENO� ,
Lotes na Ressacada - Loteamento Sahtos Dumont ções. 1"7 Estreito - ,
Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Are"!. de cada 360 m2 Avenld;! Santa Catarina - Lote n,o .',

--

d f melos lIIfI
Prer,') à vista Cr$ 300.000 a praza a combinar Cr$ .... Lote de 10 metros de frente com 35 metros. e \ "-

.,

Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esq uma d� To-

,450000.
. B' to � lote bem plano, fácil ele construlr.

..I,otes no' Bairro José Mendes - Rua São Judas Taqeu bll:l.S arre,
- 1 te de 3W m') �

- Lotes n.os 40 - 42 - e 44 -medindo 10x2'1 cada Bairro Santo Antônio - Barrerr,os - o �.

lote, por ap'mns qr$ 600.000: d" 2.07 ln2 ,.

.. t
.

ta de B"rros - Lotes �

\l[Ol'TO 'lo Geraldo - Terreno de 20x18 mts. - Preco ,ltUR Professora an onte ";' . ,
._ Bairro Nossa Senhora de l"atlml:l.. '

Sub-Es. Rua: São Cri�tóvão - COt1ue�ro� - terreno de 20xl0,50 ,
:

'

_ bem iunto ti rádio da' VARIO - preco de

,' 500.000 mecros
,

..

o('asi�O.
.

_ l!:m Barreiros _ 2 lotes cte terrenos, .,11errenos ...

S�lT'l[OS -

1·J,., 1 'cada lOx34 mts - �er�?-dos com, , '

. ,.!1"('I,,(,O (. ':
. .

.'" "'00000
• tntal 680 1112 - por apenas CD 1." '.

.
. '"l,rea (,j, .

.' to a pra'a ,
• D AbJ'ir:o _ ? ótimos lotes oem Jlln.. lO:

Terrpnof.: 'C0TYl Bal"!'o "om .
. - �. "�1 ,,"P n" r1(\i�. 'lU '-

"'.' Rll'l 'rprlfil0 (le Alm':'J0.a - \. ('11 . p > .

l' "

��'1'1�;1;� ;m\ Pn�r:{1 a combimr- i ,

,
•

'.;. ,1 ,�
,.

, �4,�"",,' \la:a."''' 'G. .............. • -�
_ ..:a.'a._-.............. '-...., ..... ..:_ ............ ,' ...

\ .'. ,
. , .... , -, \',

..
'

'i-I �<-' ,.', '"

I'
"

.

I. ',. �;,,,. :t. ' .:� ,!.�: . .' '.' .

;�:j��01l{�,i�;tc > ,Ç"i�;::' d ',,",;>�;

rte ocas'.ão e a combinar.

nar.

d IANO Barreiros - �unicípio de São José

Rua? .

d' -

_ bem conservàda - de apenas 2
de Casa úe ma eIra

Cr"
todei cercl:l.do - por. apenas �

anos - Terreno
.

.

2 500 000 ou em condiçõeS a combmar.
t� a 'IANO no 49 Casa de 8x9 mts - Forrada - ,o-

d: pintad<:\, c�m água e luz, com 4 ,quart.os - 2 s,a�s
-

.

'nh'l _ banheiro - Terreno todo mUla o -

copa - COSI .

t' de 1)0-.-

-" á a encanada tem uma excelen e agua
Além "e gu

P Cr$
GO. - Porão cimentado e com tanque. reGo , ....

3.500.000.

t .ote� entre Coquell'''S e Est'l'eito - perto dq

tação Elétrica - Vár.ios lotes a partir de CrlS
- Com financiamento em até 40 meses.

/'

No Centro - Rua Alte. Lamego 252 - Vas"s"imo 10-

t<J com 43 mts. de frente e área de 1.140 1112 - Equi·
valente a 3 lotes.
Ru:! "ntonieta' de Barrns - 2 ótimos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Avaí voltou a impor-le ao Paula
Ramos mesmo stuen mal:·3xl

/

o Avai levou de vencida

a pelêjr.t da Sabatin�, VOl

tando 8" in,per-se :), ecr�ip?
do Pal1Ja Ramos, d('�::'a fei

ta pela contagem ll� .3 x 1.

Não agr2.dou o e:1contro

Ao contrário, o qua S0 viu

foi um espetáculo f)')bre de

futebol, pom a eSQ;!:lt1':�1 (o

AvaÍ 2orcsentando mo \'C'!'

ÍiadeiT;; rcsár':o de fl�lh2,s

o que "!eu oportunid,,<'? ao

tricolor rIe jogar <tli!,o a;)f
�ar de ce':falcado ·d!' vónos
elemlm:�J" titularpS', lYleJul3i

vç Pizzclla tti que 11'-' :j Lle'2
dia 'amanheceu CO.l1:, I) ia0-'
1�10 inc11ado.· O pr; 111��il'o.
téc'nico do Paula R1lTla.::

�

Pitola -. t�ve que jogar pa
ra que o time 11'10 el�tr:1��-

se em campo com ;l:f(õ.::J )�'i

daJe numérica,
A f3se inicial fl)i qual�·

qUEr coisa de dec,"p.::ionan
te, com o onze dir:gid,l jJor
José l\morim atuar;j::J a�Jai
xo da crítica, irrit-.",n:'o :;eus

torced Jrp.� e dei K2.Ill1D' ;jS

nervosos.

Aos 10 minutos A\'aí.
abr�u h contagem. U;";l e:Hl
te de s�eanteio coboc1::J por
Cavallnzzi caiu en1:.:·: �l1ü) el

I Depo'.3 (le vencer é:n CeI

li e: o al'rlUeiro Dh':ll'té le- riUba '1.'J el.�I:co do C,f2m'o
vat;do a melhor;) atar.an Espcrtiv'J Maringá p"r -± x

. te q.).s cabeceou Dl e.:..nto O e bisar a vitoria er�l P:,�r

esqundo, t�ndo" �i;7;': 'MI �. Aie-g�'2, -;';�t�rd� �; �1Yl
qual :1<:\ peleja contr'� o teonte;:'_l� por 2 x O; I) Gl'.il
Postal evitando a ént.rada mio PortcAl2gT:l1Se c:.8. ..;s1':

fteou· .. �_·� :3a�a contiDvh'" nas

disputas ,'a Taça B::::".s;: ele

vendo ,0.nf�8:�t&.r !,::-. ta�:à.e

de domil1go ao conjpnr,) do

OEm'pico de Blw:'''::Ru.··

Com�s§ão de Esoories vai ao Pizfeito can;peão de Santa C,Hari-
" • ,na, temporada de HGi,. O

A C6missão Municipal de nhoreS membros da Ccll1lis- lecal d:3. prim�ir'a :h::!.lu�a
sportes, incorporaóa, esta são l\IIunicipál de' ?:3:_-,prt2s'

rá visitando o sr. ,?refe'to levar30 f!,té S. Exch. a d2-

da bo1s. com

mãosuma das Re � Ll '.tat lo:·

Municit\al, tão logo Úé;11P;.1
autoridade retom: r';c ):;1-
gem que ernpreende a ou

tro Est8.c!o da União.
Nesta oportunidade (JS Si"

c�são cid, própria COY"ll;SS3.0
e111 que Flol'ianópOl!::: lE·s
ponda pr�s8nte <IS cLspu
tas dos V Jogos A:;;Jrto�. do

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

O dirf:or
mento de ál'Y';-- "J F<)F
C010('011 ras m·',,,o e!0 �r. 0;:;
ri Melh o cargo que vi

Dha ocup,ando na e'1t1ctaje.

Carbonifemo
.

Prn1;,ni.o,r':3 S ..
A..._..l§b.>Y';';'�-\J i,l .

EDITAL DE CONVOCAÇí\O

De ordem do Sr. Presidente e nos têrrnos da Lei e dos

Estatutos, ficam os Srs. Acionistas desta Sodedade convo-

.\Catlos a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária
a realizar·se no dia 25 do corrent� mês, às, 10 horas da ma

nhã, na sede social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
orrtem do dia:

moqern,'?, \ndo !T'PSl"�r r 1)e

PL" :õ\.:'le:'ltL' d,e Arbi-,:'os da
e�t"'a,le. pediu afl dirr�/)r
de árbitrm;. 411e E:. CJ fo�se
atris l' 011 'as

REVISÃO .NOS HORÁRIOS DA DIRETORIA
, .

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

Aval isolado na
Crlciúma, 16 de Agôsto de 1965.

(Eng.o Mário Balsinií - Diretor Técnico 19· Carnoaonato da [Dila � 'm
�.--------------------------------------�------

Minisfério da Educacão
. '

Un:ver�/d�de de Santa
P F. I f n n J. à
EDITAL N.o 21/65

Referência: Edital n.o 13/65
.'

. Altera parl1 31 de· agôsto do corrente, a data da abero.
tura da Concorrência Pública n.o 12/65-

Tornamos público, para conhecimento dos interessa-
. dos, que a Concorrência Pública constante do Edital n.O

13/65, apl'azl1da para o dia 17 dêste mês, às 9 horas, para
fi acabamento do Pavilhão de Mecânica da Escola de En,

g��aria Indllstrial, .fica adiada a l1bertura das propostas
Para o dia 31 de agôsto de 1965, às 9 horas, no

.

mesmo

local. ,

,
As plantas das instalações e especificações acham-se

.
a dispOSição dos int�ressados na Divisão do' Materil1l, à
:rua Bocaiúva n.o 60, tornando, portanto, sem efeito o tó
Pico' constante do "Caderno de Encargos, item 11, fls",
que eXCluía desta Concorrência aos serviços integran-
110 a Concorrência.

.

Ratificamos os demais têrmos do Edital n.O 13/65,

&,)l�nl�as. respectiv�s retificações, bem como nosso ofício

�,9r;;el1lar n.1{ 1.134/65. .

',,;�.Florianópolil:i, 12 de agôsto de 196�.
'1 '

.

.

···�J�:}���I�;�,.���!��t�J,i�:·:���>�t��,)�:';;t:;8

vai, com 2; Eclson, <iU� suhs
titui� Jo�e;y no :.1r(") do Fi

gueir;;pt:e por; alguns mi

nut,ls, f13t'i invicto.
03 art'lh'eiros são ","tes:
Do Figueirense - Pau_'

lista, 5 tentos; Bir':!. 3; A

dir, HElinho, Zezinho e Ag�
naldo, com, 1 cada.

Do. Avaí - Ca ....o.lhl:?zi e

Toninha, com 3 carla; Mi,
rinho, 2; Rogério I ':J IllIá

rio, CO�1 1 cada.

,Do Postal - Nazl:'.rildo 2

Osni, Telê e Zizi, eum 1 ca

da.
Dei ?aula Ramns

�oiJatti, 4 e Flavi 1.

Melhor .que a pugna da
sabatina foi a 'que se feriu

na tarde de anteontem em,

que fo:am contenuore s os

conjuntos do Fig'lpj '(;ll!:,e e

Pus tal TeLgráfico.
Babríam os alvin �;ros '"

que o cornprom.sso Que iri

am sal Jar não era il:'WJ. fá

cil, mesmo diante de resul
tado colhido, no turno

quando levaram de venci
da a peleja pela escore de

7 Á li, _�a o..:a'31",O, o qua
dro celerado atuara mal e

ainda muita co.sa estava

per fazer no C:Gl1j unto que

depois, -encontrando. reu

,

,
•

Jogo, fêz o Avaí passar por pela "performance' d') no-'
maus bocados para em se- .vato guardavalas Vilr.iar.

guida suplantar o Paula que praticou 'nada menos

Ramos. de quatro Intervenções de

O prélio caracãeri.t-u-se
.

vulto. Foi o g.ande r-ornem

pelo empenho dosh Iitlgau-
tes, CO:-11 o j?ostal re sstíndo
valentemente ao maior po
o.e,.:.lo

.

.o aüversárío que Isce do 4. Cent-ená(n da G�'an�baranão deixou de ter os seus ,

momentos críticos, salvan- Depois ·de· estar lJeedent10 san Nunes' e Sama,,�rc con

'do-se graças as.' ín'.e ...ven- ,por 2'x O na. primeira '3,- sígnaram para o elenco co

ções praticadas per Jt'ee- se,' o Flúmine·)J.se !'flJ g�ll e mandado por Tim. D s':r

ly que anteontem esteve acabou por terminar a. i;:;ar , forma, Amóríca e !,',-, �1.· J

em mais um grande dla.. tida .em Igualdade no mar t.caram Í';ra das di ,;�-;, .�
,

A resiste .e.a impcst.i pé .eadcr: 2 x ,2. Paulo Borges, 'a 'façH: ::·rmtr:a�aTa f; -, '",

los postalístas foi quálqaer
.

coisa d,z nct.ável, a -coruecar

na cancha, tende 1. secun

dá-lo Chee:heco,' B8J)cl Te

lê, Átíj)!G e Osni, enquanto
que do la o do F�gl:''; S�

Continua r a 6. pagí ra
,

.,

e li'i:ie,is. marcaram para o.

clube dirigido .pO': Gt'Idll
_'j!'_ � primeiro também
õ l�'at(}U 3f.baclo cc.n o �la

" \ Cardoso ,e!lquantc ':1'.'t. Qa, mengo por O x O.
.--------------------------------------�.'.

�

COr:-ntimlS venr:e class;co p��uHsta ,.

. Num cotejo. bastante di:i. 3 x L Asslm, a eqü.l."� da.

putac.o -B àe alt;�·:r'htivas·' Portuguêsa de De sportos.
(as mais ínteress mtcz, c'. que até er. tão manttana-se,
clássico :J[�;lista que l'<:U!11U ir:vlc'i'u com 3 pontos pr.rdi, ' � ,.

C ou:t;:3.1;s· e �OrcilgU:,SJ. de dos, perdeu a sua" mvencí-" 'A seleção :'.e futebol' dr . 'a_TI os' g·rl::ac!ores "O cem

L,ES)C rtcs, .apreser.tou a e-- bilidade, desce ;d(l ma.s salão que se prepara para ., '3 :'0. C selecío-iarlo
culpe cCl'irtiar;a' como ven dois pontos na tá.rua de

cedera p slo marca IC:" de classíficação.

----.-�-----

�o,
.r; alzar =cu CC"I1: Fausto, E�',co

com vistas aos jogos de São L�u!';: En'q e "-'2,]'1:1 )', ,r--�(

Paulo, esteve se mo': �lFD. '.- correr r'o coletivo o irei,
tando na noite de 6a, fPl- fi -ir· II? ,�,l:, .v.n Bt-rreta

ra no estádio" Sa!1ta. Cat ari ,-,--::,·,�'''''''r�' a. PQl..lipe razer

na. Na oportunidade, serviu :0 e"t"?r: Biazoto Alberto,
de "sp3.rring" á ele'1c.J do 1\1'a "1; rp.;ra e Dilmo, !'l.[Jli

Bam:l·;!!..duS,. 'que nao eOl!se �a"ldó 'aiuia %lglc'112f. 11'0:
guiu ill(pe·'lir a gol'õ;l':Ll. de ca" U.2 'Pc:s'çêes. \ l1"�:léi'!'::1

8 x 2, imposta CIJUl cal8f..O- tan.3G Ar �°l:c2o"1ado vcl.,·)u
ria pe:,· seleciona�i'). L3uri . a agr:.,-1.�r
3, Enio ;:. e Paulir.po 2 fo-,

!l(Iesmo perdencl'1 uma

penaltv, oôbraridc-o Mlri- bola ?::lo centre. arrcrna

nho que tran::foÚ11\�_l, De' (0,[ :1" �Ci'a a ar".l Ú::' :6-

ponto ,dciaL Aos ,! ,�1!:r"U� clé�, .dei}.ac . .l.J Ah;:tI�1 de

tos, I �a.vi, cCrtêlld.o "".1ill a' CC:lti':"�"J.:l ria 6. pag·l� '�l penalidMle maXlma, �"elé
conduziu a sua eq;l;.pe a

mais' uma vitória n1.:; dispu
tas do campEOnar'J p;Lüis-

ta de -:'ute])ol, 3.SQr'l. cont,ra,
a equipe da Pruclenti,1a ..

3 X I, fo! o resul�·J/I,) fi
nal

--- --_._--,---�---

Não puderam

Fí� r". 1), nl; � {} r,.,r.i�.
'

tf-·i
.. �".,::, !'" ,0" � I r ',"' � � "x �,ll •. v

�i?�e:�7�;f,��;.,:�::��, p r�º s se9 li iramos Fe s_t eJI) S

��;��,��:t;si�:�I1�� �:�br Ju.b' ,·1 eu' d .e·· O u· r 'o· �

I
o

. M, -1'., ·r· t,.

•

SE!' �a' 'adú no f's.Lá"'u "A- CI
do]fo KC11d:r", pois :1, cli

rrtcr:a do Grêmio' i't a:1U!1

(;icu '1'.10 'somente Jcgarã
na 'capital, conform·; deter
mina ü pró_prio .regulani.en
to ca C.B.D.

do
,

<> "

.

'Is, � .,

n ::��. I
sidenté da Federaç�ti l\ri:lá em PÔ-:-lG [;le,aÜ�u�,r;c1.cs·bons GU maus iTI()·-.1ErJos

jamais .de;xou de c.s··ar' u· gr , o CfJ8 reprCs2nt3, las!)

"', u,s_'�f e (;',EO para n /'8, ca�arl
seu término as �O;11Plr,,)riJ,-. tica de Santa CatarÍl.l;\.
çõ,s do Jubileu de (luro do Assim, num a:1J OJ.e·,l 'f;' la

Clube Náutico JTraneis:::o maior corcl;:alidaj'), \'iv::'n

Marti:ne;li isto )0: r:ã.-J do os marti:::lelincs rru!"

ter fic::l.do pronta H· 'Pi�ca VIll ::;1''lnde dia, a li"(;'(dl'i'1.

Comen1f'rativa, as-::'m ('0- do P.N. Martinelli 18':·:U a

1110 a allsêr:cia do (f,0Verna- . Ef�iL mais um pr.'gr'1.rr:a
eler Ce!Ro Ramos, C�L' f'Jl'ma

que 1'kO'-l pará oU\;l'ft opúr
tuni :'arie.o batism�) de três
emba 1':,[,.,:6 os adqllir�r!a'; \'lll

Pô'rto A]��Te ê qu'O 5�1) um

"dois e�Jm�", un1 '�s!r�gle-,3'
cull' e Vri1 "quat,!'9 eC'IiJ"

este ievRncJG o ·D')::-.lJ' (:la i

lustre Chefe do E;..;_ecutivo:-

, (ll'e ct� dI) a"te
o,··tn�J "0 'ronegr.J ti'les
S"111 cu 11 o altament"! signi
ficativu. lEvando pa,'a (l gal
pào do ch:be presldido pe
lo Op'€l'OW Narbal' Vilela
uma ;'1lUltiC:ão de ac1ep'.(;c;
e'n "ivl>1.:S VezEs' C'1nlpeão'
alem oi(: muitos aficciono.
dc.s dJ esporte ff!mí:3tico,
plzmentos da crônica escri
ta c falada e autoridades

esportivos.

IniciJ.lmente pr'),:edel;l-se
a entrega de diplomas ta

ças em miniatura e méda-,
lhas d� mérito aos velhos
e infa.tigáveis bataihad6res
do clu!)e, eftuando-s'� em

seguida a inaugura�ã,) dos
rrtratos c'e dois dos maio
res bal�tartes do C.N. Mar

tinelli; Luiz Oscar de Car

valho v; o saudoso E�pídio
Souza.

A se�uir realizoll-sa' o ba.

tismo de três novas "mbai.·

cações que tomaram os no

mes dos grandes i'uhrone

gros (],<.'8 foram. AClO:i Vic+

1'a, Salvato Vieira e mpidio
Souza.

-

Nas solenidades a('!m3.,

varias oradores fiZ2rarn se

ouvir entré outros (JS �"

nhores qsvaldir Vieira,
Luiz o.scal· de Carvalho,
dr. Silvio Ney Sonc;m, 0-

dilio G0ula'rte, Mqnf!'f'dc'
I,eite, João Pedro c N:Ebal

Vilela.
Ap6s toi servido cha;n

panhas, cervejas, gU8.;:ali�·�:"
·e· salgados aos presenL, oS,
falando na oportllIíJdiJ.di), J

O�v�ldo_ Sg\r�ira,
-;_ -.';;::,�;,.

"

nida '). coesa em tO:I1'l '�;fl.

granele· ;c._éia de en�rfl. 11 ]'.]- agora ,I i nos

; qU8 (���. F3.·Õs�'o r·r ,['r:u-

Fausto Ccrrea salielltou 3'.:':a tcltl1mefoÚ�
,

p�"<:;(!:ja-
que está h'1ve"1c1'l um :nJ:- do. ·T)ia:-te �:;30. Falls�ó.
vimenco :18l't.indJ elo Fi-' 'Borl\§<t a.in -·�$�ai'1\7.;JU a

gu:iren�e para a�l('. ,-1 mes'" <�l<eu""ão' cc Ira da seu

mo r�íLmcie. O S�.'. OSlli :�·�rDR-rtfl;l�?:1
'.

mello inic;alment� não 8- qU-, �2;,.rfa:;· a:' muja.:' lie npi
ceitou 0· pediU a F;iusto Ó:,l' nião, contirua,.,do a eo',1':;0
rêa que c.onti�nJ.!'�p' !li) seu· rar com ;) futehol c�" l'i_

posto :nc,is e�tá planr_'lllí'!"l- nense, R; despeito. de ':W.·S"

te satisfeito com' u" seu sões t.otalmente ir,jl1stir;�5.
trabalho, reof2''lnlzanclo e veis.

Cd' cada vez :na's d.all1CS ao luxo dI'; E\T1.'�.Hlr
.. 05S=3 ;Jrjpr'os barc�s, Foi

autor da proel'i1 o (;'jIlstru

ter Jeão E'.s2U Xa !l';;, com

o auxílio Q2 seu n�i, lJ car

ointeIro Jcão dos Passos

:;;::8. 'rler. A.r '.tos fcr:lL'1 !:as-
1-

'1 --!-e felic ts,dos peles pre-

festlvD '0 s=u éinqllP,ll,r;;:á
rio de fuucaGão, reimi:ldo

em s=u galpão à rua J03.0
Pir: to f. Grande F<L Ylljja i li

Catar:PC"!a '":0 cenil.',iJ �:s.:or

tivp 60 Bra:il.
R'�S:8.l[;é' S2, aqui, ':-jU2 o

"deis sFm" que .leva �) r::;!
me de Elpí "io Sou:.::).. fei in

te'!)lm(:�1te constnw'r:; l1tS

ta ':aytal, rada t'3:1(Q a

perdEr para O'S que fOl·:ll.i s:r.tes.brone.gra qUê :10S

--'----_............_-_ .._---�
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Desde sábado último en

contram-se nesta Capitàl
àlt.os proceres pessepístas,
virldos ds, todos "os qua-

.

. drantes elo' Estado, a .fim
de elegerem o novo Di,..étó-
.,..; .... �""""':�n .... l .� ...... n .... -·�i ....... - �-

.i
•

..... t
_. !

(,f,._:::'�.':::�����
'iI

n",�,..,d,
U .. l �iiL jJ j....

do de Santa Catarina.
A nossa reportagem eon

seguiu apurar 41,l�1 a lI�a�
ria dós convéncícnaís p�
�entes não' pretende .

aínda..

na presente convenção, se'
·------_-'h_ � �e�'')e:t� r'r

'-,

o pessedísmo da cí 'ade
de Bruscue lança seu can
didato P. Pref'elto, es !C!ht'!t.
do o nome à'e um cidadão
bastante conhecido- em

tocos os círculos Ioca's,

R.eunindo, sábado, o ( PSD
do "bêrcc da fiaç�') no Es
tado clt SC", in "iCJ'l para
co'''cctT!:'r à Prefeitura o',

sr. Ar.t.O:1io Hell. A reu

nião', ciG excelente CO.11f):1,
tre�'mento partidário, esti
veram pres�ntes. o� àrs,

Armax'do Calll ;:p.pre.1en�
taT'do o �andidato "a Co
Vf r'- a -'0:;: Ivo Silve,m, Ra.n1

Schaefer, Em nome <lo J)-i
retório Regiol"al, i');?ssec!is
ta, e Jade Magalh.i.es; pr.e
sldent? do PaTtid0 de' Rê

presenta -ão Popula:'-;. q�.e.·
ce ilmct:ato; deu .0 seu·

9 às 12 horas e
.

das 1
17 horas, na Faculdade
Serviço Social. As inscr: -

ainda encontram-se abéFl
Social Progressíeta não' se- cy JUllqlifirn. - da P()J;tifl- tas 110 Departamento 3})

O"'DEM DO DIA á E t d ê cía Untversída íe catónca Educaç- C lt...... .' r . em nosso s a o, ap n-
. ao (' u u,a. e

A ordem do dia da 000- diee de nenh� outro Par- de São Paulo. Secreta.la daquela Fa

Acácio., na-Co$teira�,e Ribeirã. I-�a Ilha
'dO� ��;�OS� :�n�:j':d'______,�:dade.�_-,-

Per,último. falo,l G ra"1- t ,Acomp&nhados dos dep11- rão da Ilha, onde t?lr..b� m O E;.·ST:"c. A-
"

D"".'.didato i'.ntônio Hel1, apre- tados Ive Montena?:.l'�J Dib manteve Importante;; f'n-
sentando os seus ptli.llOS ChE'ren', dos verca:kle,' D" contros ccrn morad' 'r'�s e

.

.

..

•

.'.
. , - J '- , O fU.1S .r.NTIGO "IAIIO.,t �AtI-:-A Ul;'BtM!,

de govêrno. Enceut'.r,do a

D' I
-

I

T ' C .J'd f �'.. mingos FHnandes O'Aqui·· próceres políticos.
convenção, o dr. IVI Sno- o�S rmaos �r� �nn'� � O . IrrO no e Moacir Perein, além
ganicz aó:adeceu a pre- I f

-

t ·t·.., da dl'r'_'�_a-o r'a "A'." 'f<"cç'". n ormaçao r3.,'sm! .ha Partido Social Oemi)cruti- ç - =- ..... -

l!snÇ1l, de todos.
.

de JOâ.;aba p�lo d�pu·ad!) co do PSD e outros PI hticos

Nelson PedTini, adianta sI)
bre as 8!'tieulacõps e� tõr
no de candidatura úmc,l à
PrE'fe'tura� çlo mú"':ci1;)'o I(�e
Dr's Irm·i'i.os, cogi�,t"I"o-Si'!
00 la�r��nê,..,to 00 "'ome do
Sr, Edmundo Lune�', co

apolo ari candidato
nio HeiL

Fizem.m-se ouv.ir' os �e

guíntes oradores- sr, Alvaro
Rodrigues Carvalho, Vel'EOR

dor Arpo Ristow, d!'. Mar
eio Clóvis schaercr, dr,
Ra.ul sena efl�, del,Jutatlp
Armando Calil, que :P"101l a

me",,,g,"'cm ,do c2.nclidatf}
Ivo SIlveira àos .',eu'l cor,

rel1g10nâlios' de 'RrUS'1ile, �

dr. Jade Ilil'agalhã:s, prt��i
depte ri,:; Diretório R"glonaJ.
do PRP.

Antô-

o d�'er'cadeament� de d'a 22, (ii as�ociadcs deci-

campl,p'ha salar:al €sU mG dir�o �ôbre fixaçãJ de bu

vimepr::mdo a Federação ses e 'C'o"'cessão dé puJeres
dos Emprega 'os em E�ta- à' Federação para promo
belec!mp.ntos Pa'1CárilJ$ ne' ver os .fnteddiment'l'5 De

Estafo de Santa C,ltarina. cessár;os à 'celepraçc' 1 pi::
Na r:Lnião do próx'mo acôrdo,'

--�-----------'------

/

no ,Estreito
Sob.�.. presidência "0 q,e

puta:'o Pib Cherem, réi)re
senta" de o' D�TEtóriJ Mu

ricipal. pe,sedista �!1s�aJI)�

se, c:cm:r.go, O com'.té PSD

PTB, ao súbdisttito da Es

treito. Achavam se pr�sen_'
tes, além daquel� par:a-
mentar, o de-putadi') Ivo!
Monten:gro, o candlja�")' a
Prefeito Acácio

.

SaÍl�iag);
.

\;ereadol'(.'s do psq li P'I'B;',
além Je cmtenas M 'eCI'�e"';
1iglc" lÍrios 'ce amMI:; as

agrem::;,r;õ�s partitlárià3.
A A1:a:ça Sochi Tr.:.ba

lh's'a é!ru rabu-tá: deri·ú;r.s

tração ciro vItalidade po;ítI
ca. ro f:to de insta:à"ão
cficial de seu núcleJ cen

tral co continente. num

atrs'a"o seguro dê ,')t:mas·

crede"'ci8's para () êxit')
.

':as ur:::!!lS.

ORADORES

O' si:!,il!f:cado do lan;'a
mento público teve fiel in-'

terpretar'flc ras . 9'liavrns
do.s vários oradore�.

Falaram, pE'la orinn' sr.

O 'Bon Bártolomeu V' ::iT�.,
do P�D; sr. Pedro- l\-I�jel

rcs, do PTB; vet:.eajo�· De

mingas' Fernandes V'Aqui
no, dô' PSD: sr.. Nilson
Goular;:;, da Ala Moça dI:'

Pf>D; vereador MoaC1� pp

reÍ'i-a do ;�PTB; j,ó�na.:st:l.
Silveira. L!'11zi, da Al'1. 'Mc,,,

ça do PTB; ea,,·r.idaio 8.

PrEfeito Adcio Sa 'ta��J
deputaco Dib C,hePl.�m.

V:tól'ia à vista TIO popu
leso e pró,pero ba' no r'a

parte c(mtmental C!� Flo

r;anópcJs, é concl1J�ão ine
vitável da penetraç:ão Pl>
pular, 1;.11, rias Ca'.1qidawras
Iv�. S:lveira Francl.:i.,;,) DalI
..

.

Igl'a f, Acácio Garlbald�
Santia.70.

.

"Ié' M'f�r� riosn�tan"-e ""!-er:,e
Drp�,i,'enJp

Os 'Of'redistas drt AI? ""!.I1�tlr1�r';l. e1€O'''1l �P.1 'J1'e-

Mo� 'e :R,lo ,.ln :')',,1. I'stõn
.

si -e.,..,te L' profEs,Sor JamU
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Reun,,'lo seJl'ta f:rN :I'itl

ma, 8-luE:le núcleo ce &�ão

. _._------

nense. devendo, no entan

to, 9,polar -um dos d0ls
cancli,datbs já lançad:l, até
o fim deste mês: Segundo
opinião corrente, o apõío
será realizado \ em no-ra

companheiros' do litoral"
Sufragando a Chapa ap 'e

sentada pelo General Ror·
têncto de Castro, encabeça
da Pelo dr. FranciSco Gri·
10.

o-. .'mO�ES
Saudando os . c�nven 'i:J

nais, .0 dr. José Passos ex

plicou à mesa a fínalida-te
da presença daquela gran
de maioridade de símpati
zantes da agremiação do
dr. Adhemar:' de Barros,

. qual seja, a de lutarem uni

dos, caminhando peto en

grandecímento
c

do Partido.
Em seguida o Sr. M"no-l
Ameríco de' Barros. nr-si

dente do Diret6rio )I/!'un'ci

paI de Laguna, faJondo "m

nome. dos correligionirios

De ontra parte, tra."'s�or
're com. frande en�l�sias'no
a campa"'ha dos cav'di<ia,-os
a Gov(-';rrador e V'C'.f� Co

vr--rY"a"'"'o·,�. rpsne('L� "u"'ne""le,

deputadcs J"o S'l'�fir�t e

Franc:sco Oall'Igna.

�a
três

tarloi
VotaT'd'o 106' jor 'alictas,.

com- '1. pre-:2n"a de d

Adhemar; de Barros. A re

portagem anotou mais de
uma centena de conve-r-to

naís, reunidos na tarde de'
.domingo último no audí'õ
rio da Rádio' Õuarujá de

Fpolis, ocasião' em que fo
ram eleitos os novos mem
bros que dírígírão a �g-re
miação na terra barriga
verde. Díversos presi,d�n
tes de Dtretôríos M"ni�i-

pais, tanto do oeste, como

di' sul, do norte ou do

centro, reuniram-se com os

ASSUME A �:OVA DIRETOR�A

Tomou posse na lltlm3.

DO·flIfBE 12
'\

'

mO'f, substituirão

dustria� Jcsé b;lias.
c in
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FSD R:aEza Conven�ão fm
,

Jõ:bora

vor' da.a 'candidatu:a:i

Deput'ldos !vo Sil,e N,

.

Fl'ar.ciscQ Dall'Ign:.:\, C;1lTLO

a única l' legit:ma 3'_!U<;�1j
para que o Eôta -'ü '\'ú"'ti

nue sua caminhada d,� PIO-,
gresso e desenVollrll11f.nLo.

"r
'. I
II

venção foi a apresentação
dI), chapa, pelo qeneral Rjr

t�o de Castro, con�la:sa
do à p�idência do EJ..e-·
cutivo Estadual .do P.S.P. a

figura jovem do dr. Fran

c'sco Grilo, sob intensa
'5"lva de palmas, calor�a-'
mente ovacionado p e I a

grandiosa assistência, que
superlotava o audítórío da

quela 'emissora. Falnplm
na ocasião o dr. Sebastião

Neves, eleito Secretário Ge

ral, agradecendo os votos
obtidos. Finalizando, o no

vo Presidente, dr. �'l'ancjs,.
co Grillo, ratificou suas

declarações prestadas em

Laguna. de Que o Partido

No' Saco dos Limões

de, desta.que, o candi:,!a�J a

Prefeitura da Capital, Acá Sábado à I tarde ) canài-
. cio Sa'.It.!ago, vlsittN do- dato A-::3.cio 8antiagt) (·sle-

mingo p:la manhã' ) Di�- Vê no �mco dos Lin'leil Vi

�rito de Ccsteira do P!Ia- 'sitando amigos e c.:>rr·)le

juba:', o�de .mant:w� lm- gitmár:os das' agrenfa}Õ3s'
portantes contátos _politicos que i) apoiam.

' Na-qu<�le
com os residentes ia. loca-. Bairro, disse Acách: 'pes
lid�de. so sentir a grande a�o]hi-

Ao meio dia, o c3.�l-'ida- da que- vem ten "0 ") meu

to da lnança So,� �1.� ·Tra- nome, (õ:m como O" das

balhista, foi home.1a�l�a..lo· candidates Ivo SUI'eira e

com um ,afmoço e.TI ;Ribei- Francisco Dall'IgnJ..';
I

ECDnomi5fa Quer o Contrêla

NOVA YORK, 16· .(OE�

Como pa.rte das Cflme

semana., a nova dire!.oria morar;õ�3 de an:versár:o
do Cluce Doze de' Agõ�·lI. dó Vetf'ra"o. real1zov-se r;a

tl'arilclo"al sccie.-la:le flo- noite de sábado Ú:'!")d� ·fes
I rianópolitana, com 94 anns ta de g!·Ja. com ap�'l�'iel't:t-

de exi�têrc'a. 'ção de àebutantes. conl ::1.'1-

Para a pr.esidêneia da do com a· pr"'sença àe des
referida soc;e0'arie ·f.Ji ,cn'1- . taca'das': f!qu;ras ,_,�� v);:ie

duzido o r", mi)<1l."glÚ1Qr \'
dade (!-:: Santa Catarina E'

Norberto de M:ra'1 'g Ra- de out.�r:s e,tados, éS1Jeeial
me"te co-::viiada.<; lJUra o

acontecimento.
'"

No dia 7 do

""

,

de Eco�l(;mias, e dIsse mais:

que no aml 2 mil a po-.
pulaçã.o do país <>e':1 ,dI."
275 ,milhõd de ha').ta:1te.
com '1m agravamentr:> 'de
to"os .)� problf'!mas' li�-l:i03
à demc·craela!

j -_.�----�----------------------------------------

CASTELO VAI PROP'OR
·SI,lÁRro -' DESEMPREGO

- A caGa d') s'ltélite: conS

titui.rá sem dúvida,. um d"s

nrincipais. objetivos do vôo
\ dos cosmOll"lUtas G�rd"'n

Cooper e Charles K ....n-ad,
os quais a 19 do corrente,
serão �an()ados de Ca""o

Kennedy a bordo do Gêmi.
ni 5, e permanecerão no
Cosmos durante 8 dias;

eàla acendente nêsses tUti·
mos· mêses.

,A primeirll' sugestão dos
técnicos do Mini�tér�o do

TrabaÍho, órgão 'encarre1a
do de estudar o assunto, é
no 'seritido de que seja fei

to policiamento ri!7,o1'o-o,
afim de que só se pro�e-se
dispensas, por causa justi
ficada, no períodQ de um

ano .

Corpo de, Bumbeirus faz
dem1losfraçã J ': hoje

.

o Corpo dé Bo :lbciro� estando () seu início pre-
-.---�-.-....:--.,..!..",,_-'.? . de Fluianópolis rea!izará. vis,to p�'ra' às 8 hera,1; da

na md:'!1hã de hoje j�mons manhã. ... "".

tração ce serviços je s<.l- Nesse fentido, o Com:.m-'

vamemó e combate aO), fo-. cio da l'olicia Mi1i�al' 'do

go. Estado está convid'ln,io a

A referida demo'1stracã:l, im.prensa. e o 'rádio: 'bE'm

será f, alizada no qua::tel como l".lunos de e:ucanda

general da Polícia ,M1Wa=, rios da Ca:pital.

.' ,

tido polítíco e' sabe agora
se conduzir sczínho, sendo

desnecessãría qualquer . 1rt ,

t�rf�rência' estranha. De
clarou �ÚJ,(hl, ocssía» foro

.que de pé foi ovacionado,
que saberá imprimir um

cunho de' progresso,
cande .. sua agremi1c�

. verdadeI;ra'1 PO!ltçã:o
.

em Santa Catarína,
seja a de terceira �Ô
partido quo conduzírã,
futuro, 0(; destinos 'do
tado ele Santa Cat'lrina.

.;
�: �:_:�:�'l�

clJ.rrentr, . gratulou com:: a âe�rta 4a
reallzOll-1:e' a COnVeij�ã')

-

escôlh", d\-�s" candidatos,
municl;-i<11 do Par�i·i l S'o- conclUindo pêlo chanllírnen
- �l I);;'ir,('crático cip. Jaoo- to de tl'::iOil à luta, �m fa-

)rá.·, •...

_ob 1111 E'!�sa vibr[j.';'i,) (!os

present·es, foi e�cQl.(úl(J o

nome "0 sr. DomÍ'l!!;L 3 P:<.!t

to, para o cargo de Pre
fEito. A nom:rata l1!).'I csn

didat03 (lue disputaráo, as

cadeins da Câmat''l de ve
readores. ficou' as·sir� (!Jn,>

tltulcla 0. escolhida: Walde
cf.r. P1:P-t!'o Hermín,o Beher,
Carlos Begnini,' Or�ste� An

tônio Quioca', Amér;c.) DR!
la Costa, José Gavazzon!
HO:1crin4,) Sa:lvádrgJ I;. Cyro
Poyer.

Ao. ��rmino dos traba-

lhos, d1.'i,:,ursou o Depu:a:10
Nelson Ff_drini que se cen-

Sft ... ,.,'1 �l+os n�i��I"o�.
r.am·�h'lNa civ:ca dt)
de otituLJro.

)

U \ ·e• J. •

. fr\lddade de Odon olog�a .

Íl'" r t'J,�V:so (ia JerJ6fr·a
D:'ndo cumprimento a determinação sUlJe'i-;r, comu

nico que o Magnífico Reitor da Universidade de Santa Ca

tarina, em Edital baL'Cado em nove (9) do corrente, CON

VOCA. par'l o dia trinta (30) vindouro, a eleição pára fins

de constituição do Diretórió Estadual dos Estudantes.

Cópias do referido :ato· .acham-se afixad"s nos mura's

da Secretaria da Escola e do Diret6rio AC'ldêmico J )sé
•

dos interes-Batistà Rosa, parai o deviClo conhecimentd
. ;

-·

... dos.

",�r-rlf.1n0,...('lis '3 de p'p:ôsf:o rle HISI),

.M�rh Tberf'7.Ínba Prudêncio C!}Uaço
-C:'õ(,ül' },;xpediente dos Alur;os

Visto:

Confo�me nc,tic:am,13 o chapa do jot1;alist·'l. A,d:l/J
Sindicato dos Jor";:.r:sl<l.5 M'ranr'l.a e 43 pa�a; ft tio
Profissiol"ais -'e ,san (:1 C:l- . jortalista Alírio Bos.�ie .

w,rira rE'alizou, sálhr:o 11J-· A cha""'a eleita;' e"eab:ça
Unio, dR" 8 às 20 hor3.s· da pelo atual Presidente, �

eleição para a Di'L€tO!":I\, a segui'nle:
Cons'ih!) Fiscal e De!e�a- DIRETORIA
dos Re::>resentantes lunto EFETTVeS: Adão :\U>:an-
à Fed8l'a -ão Nacic:1aJ

-

dos da; .TaU Meiripho, k.:.v ra

Jorral:sl.'\lS Profissior<lIs. bral Telve, STJP.Lr.:N'I'!';S:

A eiEOit;'ão tml1sc')rttu Eurí"es Antunes Severo"
num ambiente de ver�la 'l�i A'1tônlo do Amaral <; Silv;1.,
ru enr.t!f!ásmo, d�mocráti-' JaIme Mendes. CO:--rSE

camente, cujo result�do foi LHO FTSCAL: EF1;!TlVOS:

de exp�f'!tatlva, um:t VIJZ Romeu J[sé Vieira, N�'Y �.

qué o rleit.o. se fenl com . Neves, Ji"ão Dpc!o ':-'1 .. Pa

dois 1"'OI1"'es destaca_.;r:i0s: en checo, SVPLENTES. peiro

cabeçaau') as duas éha,as. Nogue'rfl. dE Castro, Adolfo
- Jor'1é',��stas Adã� Í\�ran- Zige1l1, Dakir Polino:o DE-

-'a e Allrio -Bossle. ain',�os LEGADO: REPRE3E�T\N- I '-------------------------------------------

proffs,!o�als de impr("'sa TES. F'FETIVOS: �t':l') Mi
CO"'h"Cldcs em tod::l ) Es- .. randa, Waldir Gri,nr(l, Do

ral"',;'o P('al'�s. .g'f?LEr\-

TES: Edgar Bonnass;s

do sul, declarou que eStIl.
rão sempre_ alertas, pe!o
engrandecimerito do par
tido, 'sublinhando sues d1&
postçpões de; luta. Em ca

lorosas . palavras, ovacío,
nado pelos nresentes, "l Sr
Freje-!r.a Guí'her+-e Bus h
ex-prefeito de B!um"nau,
expressando a profundidq
de da agremiação na at-ia

!idade, manifestou sua es

perança de que (\ seu par
tido venha no futuro a par
ticipar decísívamente dós
destinos da Nacão e do

E;stado, solicitando aos pre
sentes cerrarem fileira:;' em

torno do govemad')r Adhe-.
mar de Barros.

S. PAULO, 16 (OI!:) - O
Brasil precisa segui:, o

eX2-mplt) de outras na.ções
estabeleCf-ndo -uma pomica
pá:a controle da l'atali..;à
de. Foi o que aflrm)u' ('

sr. Glayeon de Paiv'!. meIJ)'
bro do Cons·:lho N:�çi(,:-_al

t1(Js

BRASrLIA, 16 (OE)

Ante-ptqjeto a ser 'enviado
nos próxiinos dias

.

pelo'
Presidente çia ·República ao

Congresso Naci'1n'll. n-o�o,

rá o salário-desemprêgo na

base de 50% do salário mí·

nimo regional. •
A medida, visa amel1iz.r

os reflexos di) dese""'p"ê
go na indústria bras'leira,
que vem ocorrendo em es-

.

'Caca ao Sa'IéHte: -,Próxima Fôçanhat
, .'

Eso�ci?1 "merrcana
o nrngrama Gêmini, está

destinadp a ane1'fei�o<>r "S

técnicas es'Oaciais do en

cont�o e da aproxim<>cão'
que nermitirão a execução

.de ·futuras provas, como o

desembarque de uma tri
. pulação na LUll I.! a col'1ca

�ãf} de laboratórios espa-'
c,ieis.

ln'ciade Ontem' Curso lnlensivo
Servko Social

, ,

Foi ín.cíado ontem o

Curso Intensivo de' serviço
Social, ,,!ue será mtntstrado
pela Prt'lfessora Helena Ira

FlQrianópolis,· (Terça-Feira), 17 de Agôsto de
:.

CONCURSO DE,QUADRINHAS
Eu nasci no Rio ,Grande
E me criei na fronteira

Por isso quero eleger
P'ra' Governo Ivo Silveira .. ,

Sou bem pequenlninlla
Do tamanho de 'Uma Rozeira
M<:\s, eu quero a vitória
Do Deputado Ivo Silveira

.,.

Estava dormindo

De baixo da laranjeira
Sonhei' que o· Konder, .,gritav.a.!
Viva o Ivo Silvei�a ...

Ai vem a primávera.
O sabiá voltQ a cantar
Para contmuar as obras do Celso

Em Ivo vamos votar.

Sou brasileiro ,.

E honro. a riossa bandeira
Para· governar Santll C&tarina,
Votem em. Ivo Silveira ...

. Estamos todos contentes
Com a escolha da Gló,ria
Há 3 de OUtubro cientes

PAULUS PÚBLlQ

A UDN tem um mérito. Aprendeu a lição lninistra>
da pelo governador Celso Ramos,

É que, o partido do senador·tio, lllUlca jamais.
acreditou em planüic,ação,. em levantamento· s�cil)·eeo-
nô�co, em programa de govêrno. .

.

Quando o então candidato' Celso Ramos, fêz rei'

lizar 0- combatido -=- pela então situação - SEMIN
RIO SóCIO-ECONóMICO, os raivetas sem maior )ali

gueza e horizontes, bularam; O "Senúnário", foi, o ali
cerce da gigantesca obra 'realizada em Santa Cata

/Agora, o caqdidato udenista, éomo quem colhe,
pócas em flôr, aprese.da televionarillmente, um p

grama de metas utópicas.
.

Mas apesar disto, o mérito udenista - e�110!l
êles próprios não ó reconheçam'_; está na assitnJlt
ção da simples. palavra planejamento, antes um cavai'
xucro que não podiam domar.

O désmérito udenista, entretanto, está n8
. falS'

concepção de plimejamento, já que, nesta altura, a ii"
lavra significa para Santa Catarina, continuidad,e. •

como êles não admitem - raivosamente - a reaJi1.l'
ção dos pl�nos do atual govêrno, evidentemente dect

pitam a indispensável continuidade.
.

Assim, o planejámento para os udenistas,' conli>
nua à ser Um cavalo xucro, e da maneira que ageJIII

'.

nlUlca irão montá-lo, porque antes de. tudo, são grt
meiros!

xxx

A emissora udenista da Capital, no seu progra
político, tem a obrigação de informar à verdade. Is!'
rião ocorre, ent'fetanto_

Como está 'Wormando, desinforma,
acontecimentos, de acôrdo com as suas

políticas. Omitem 'a realidàde; porque
interessa, i

'

l!J:Jse comportamento, foge à regra da boa impret'
sa - e da 'moraI _;� Assim, os laudatórios' e' os P
gíricos udenistas, atingem uma diminuta correvte·
opinião.

.

'1l:1es, os' desinformantes, de propósito, acham

estão arrombando. E, como na Idade Média, cont' �

ave frita na frente, deglutem,Íla bàrbar,amente COlri;:i�

lVO 'SilVEI'RA, �:��ri�;�b���;;:,:�:é��i:�:xa pela bôca.� o i:{j· .,;.

;./',;:���:,4{;0,:, __:_ ��;\! 2�,E�:/_) )�(� ,; . �-,,_:�4fE:',idi,';:!:��-/:/';�: ,:'�'1.?'" /" '�h�'> ' ..... ,
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