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Nt:VOU ONTEM EM VACARIA� NO RIO GRANDE DO SUL, E EM COXILHA RICA:SÃ'� CAT,ARINA. AS ÚLTIMAS NOTICIA�;:;\;?CHEGADÀ,S 'i:NÀ NOITE DE ON-

TEM, A NOSS� DAC40. DAVAM CONTA DE Q.U:E A TElYIPERATURk EM liAS S,ESTAVA CAlNDO� CONSIDERÁVELME' T , 'REVENDO-SE A REPETIÇA:O' DO

rENOMEIO. 'DE :OUTAA l'AaTE 'POI CONFIRMADA A I�Ê�ISTaNCIA D,E .VltIMAS EM LAtiES MAS QUE OS DANOS MATERIAIS ERAM CQNSIDEHÁVEIS,,
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r flage!o�alinge Sánla .Catarina:
,-

, ,

Decretado . untem·
.

Estado de Calamidade Pública,-
... '

Grandes prejuízos .têm causado à econemía caían
nense, as fortes chuvas que desde o início desta semana

vêm cabido em tôdas as regiões'do nosso Estado. Eontinua-.
mente estão -chegàndo notícias procedentes das diversas re

gi.ões, dando conta da situação calamí.osa em que se .encun
ira Santa Catarina,

.o Governador Celso Ramos! tendo em vista as últi
mas ocorrências causadas pelas chuvas torrenciais,

,

reuniu
se.na manhã de ontem no Palácío da Agronômica, com o Se
cretário da Viação e Obras Públicas e com o Diretor do De-'
partamento National d�',Estradas de Rodagem, ficando de

", cidído a tomada de medidas
..visando sustar o tráfego nas

-redevías federais e estaduais, onde se verificaram desaba
mentos e quedas de pontes, a fim de possibilitá r a rápida re

cuperação dessas 'estradas
'

Ainda ontem o Chefe do Executivo determinou ao Se-

I

cretárío 'da Saúde a 'remessa urnente de vacinas,
, U

v·as' e medicamentos às populações flageladas.
CALAMIDADE PÚBLICA

preventi-

IDÊNTICA SITUA(;:J\O

No momento em que en·

c�rráva·mo& esta' edição,'
fomos cientifi<:;ados üe que
o Governador Celso Ramos
acabav'l de 'receber C0111U-'

nicação do'Prefeito ,q.e Cha-

CIENTES SITUAÇÃO

>---� ..._. _'-----------------'------'----_._-----

RIO; 19 (OE) - F'úràrn
inieiadas, hoje as ,cOnle(i�l)

rà:ões da Sél11all\'l (b Exér

cito.
A 17,30 horás' f0i iml.U

gurada, no Palàci-) d& Cui-

'tura� uma expo!';içÍll) dE',

Emüno:'fl Literatul'.1 :Müüar,
, ,ls 16 he:ç';lS çhe<!ou a

'Praia' vermelha vinü,), d!1-
Colônia �.'i!liba:r de. DtJ!lra
'dos o fo\,ro Símbolo ti:!. Fá-

REGIAO DE LAGES

AUTOltIDADES }'EDERAIS

DA

f'
'

: Iniciada
�

ontem

'S�mana do. Exército
,

. ,

tria,
A pro!{l'amação j)t'dVi} pu

,..-------

,iras 89:\�,.,'idádes d-e car;;j,!;t't
civicd-'l�!litar., '

"

O Ministro Costa e Sil
va in!1.ugur'ou no �r.:nisté
ho' de Educação e CUltm..t,
a expo!!i�,ão de Ensin" e

Litera;,ura: lWlitai.'" Com

éstlil ato o 'Min'i'3tr,) deu

i11.1cl0 �s comEmOraI/Ces, da
Sernana do El'ercito.

.

E;m rIorianópolis as ur, i
dades :rimtáres elab1ra
taro prt,)�ramll' comemora-
'tivo, a (-'xemplo do qu� a,

conLece em' todo o país,
A se:r:.ann.' de Caxias ncs

La Capital sérã ab�l:�3. d;a
23 éom !lo' �'iégudllLp. 'pro"
grttthação:, 14 hs, f1:tcbt11'

'; de sali1')' (sargent,os) ,A.e-
, ronaut:k:l x Marinh':L -:- 10"-

,

cal: giná';!o. 15 'hs,' ll'.l�l)ol,
.
de sf�rio '(')fi�ia's I Êx;�r�i
to x' Ma�'inha _:_' local:

,Charle3 Montz 20 h8 pa-
lestra Rádio Sa;,"La

r-

\

,o ,TEMPO (Meteol'�lógico)
Sí�t�e d9 Ro1f'tim, Geometenr,..ió�icn de A. SEIXAS
NETTO �álid,a !lt� à.s, 23,18 bs.' do rua 20 de .agÔsto .

de 1965

FRENTE 'FEIA:' Em curso.;-· P�TJ::�SAO" ATMOSFÊRT.CA
JI.rFDIA: b32,8 mi:libar.es; TIi:MP'B,:l?4,TURA M::itmA, 11,,30
GentÍoradr<;; UMIDADE RELA-TIVA,MÉDIA: (i9..l%: PLU�
'ilIOSIhlADE: 25 mnl�:' Nugativo _:_ P,5 mlilS: Negativo �

Cu'mul�ls .- ,-3tratus - Nevoeiro Cumular G}11'Vas' és-., ,- " ..

,,\.,

:â.t�as -"-Tempp Médio: Estável.

-...
,,-

� I
1915 - 13 Maio"� 1965
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!

ESTADOO-x�· "

«60�\ ,
"

I .�IO SI!:CULO
l.IDERANDO '/1 '-ANOSI§'

'i

BOA IMl'RENSlí.�
, O MAIS ANDII DIÁRIO DE SANTA CATABIHA '. .J'X"'Gt

C.\TARINENSE
"
->:

.Ór,

n 1 R E T o R n F. R 1j: N TE.,.. noming Il� F<!,mandes de AquinO
FLORIANóPOLIS ...._., ('SEXTA·FEIRA) - 20 DE AGôSTO DE 19G5 - ANO 51 N." 15.230 Edição �le hoje 8 VtgÍJ1ai> � Cr$ 5{)

Adiado o lançamel1to da-
Gemini V: mau
CABO ,KENl'ffiDY, 19 (OE) I'

. "tronautas Gordon CCI:'per
-r- -,- 'm

Ch 1 Conrad •

t �
e ar r,S ;H.(l araoadiado para, urna, data ainda nào marcado o. cápsula numa viagem ue

O lançamento. da�",aápsula espacial "Gcmini oito dias .ern órbita tCl'res

v:
'

.
- . tre, devendo realiza- :'21,

. em virtude 0'0 mau tempo rc ncnte nr. voltas em tõrno da terra,

'lançamento espaciais de Calx Coopr.r, tenente coronel
da lfôrç::t Aérea d-is r:U1\,

centro de

Kennedy.

Tôdas as atcnç\)és sa (.ii,stânc!� de 6 l11é-:'r(,S, nu
hlllllan\dacl�e esta ','a'll, ...01- 'quartá órbita"
tadas pu.ra Uabo Kea,w.'ly, � Os. ciehtistas llJneticano,j
onde a c:ência ,Norte Arne .inform8.Yfun "cjue t,ud(, v�
ricana :pretendia (,'>',rever recia' ncrmal para I) lan-
lOutro i!!'port�nte c'1pit.ulú çamcnto dos novos (!.'Jmeo3

•
da histór)a espacial. do ,espuc:o.

Os aG'G::onautas GOl',:lül1 A con:;n,gem [",gb,;sln
Cooper e Charles K",ma'd [t foi inçcrromplda d(�;.!'!; :,s

bo.rdo fje UnIa capSél!i1, Oe, 5 tvmls ela manhà, 05 Jem
mini 5 tentariam olltc:'n 'cionário.s espaciais i�lfor-
uma dupla procs<t:' t) en

contra, e�paelal crá duas
l11ara!l1 ('ue n8.') ;;[,bem
qua nelo (']8,' l'eComer;ilrú

�l'as, ,,'.t!pcl'a-se q,F,
.inich.� cir:;)ois' de a "1Ul1h!L'

Os EUA deve.:'0.D Jau'.a1'
a nai'8 Gcmini 5, no Ir,aIS

lenga \")" Espaclal tri]Ju
lando ',)'l'l1n.i.S emp1'2Enc.l!rlo,
a fim "ê demonstra..: " que
os asLr8nautas são capuzes
de, resIstIr a uma lt11i5";j,,
de clur",ç8.o semcl11,lUV.', 0('
'ida e vJlta à lua. Os Ç.;,-

Xão estivemos entre aqu�les que viram o senador,
Konder Hris' menosprezar no vídeo gaúr:ho o Estado
de Santa Catarin1'i. Tal pesventura, felizmente, nos roi
poullada,
. Hcou. e;Ül'eianto. assinalado euirc os gue liglÍrvUl
o' seu �liJar�lho de' televisão, o lnofLUulo desrespeito Ic'om (I1.lC o candidato udelllsfa tratou a terra que prc· ,

tende govcrnar.
Pensávamos que o sobrinho do senador I!'ineu Bor,

nhat!SCll jria, finalmente, expô!' a sua l)]at'�fonlla, o

que seria altamente louvável. Parece, entretan�o, qU<.�,
estando fOl'a do estado c tendo como único llúllHeo o

ôlho indiferente da câmara, novas fôrças se lhe ineor.
,

lJoraram, damlo·J11e coragem de dizcr lá o que nunca

disse aqui,
E o que disse? Ver(lades duras, que pl"eci;aval11.

�;er dintlg-lld;::s, pouco importando o que de 'nós pen.,
sas,�ill os gaúcnos'? Denuneiou omis�ijes do govêrno,
para que fi)ssem corrig'idas� Pintou o qua.dro atuaL de
Santa Catarina, para que dêle tivesse conhecimento o

eleitor'?
,1'Yada russo fêz ou disse o senador. Preocupou·se

apenas,em desmentir 'con� pala,yras o flue com admin;s,
tração ]J1ane,iada foi feito em Santa catarina. ,Falou
atê e111 falta de, energia e de escolas - como se os gaú'
chos, c catarim�nscs não soubessem que em milÚ�rja de
escolas, o nosso estado ocupa, o 2''> lugar na FClt.:ração.
(conJ'orillC ,o Sernço de E�tatistka tio M.l�.C.} (' (1111), l
no eãmpo da energ'ia, vallH�S abastecer üté o J�stado !
do Paraná, através da SOTEJ_,O\. ' ,I

Foi. muito infeliz (I eamlida.to da 'UDN. SeUl cora
gem de c0111parçccr, ils praças públicas, como o fez (I

,seu adversário, sr. Ivo S.Uveü'a, csconde·se dentro dI':
um estúdio de T'V c' de lã passa a ridicularizar o pró·
prio tOl'l'ão quç pretende governar.

Essas atitlldl'S são (I sint.oma' p('ffcito ,d:1 111wnç��
que o aflige, 110 mOlnento: a ccrte:r,a d�\ sua (Ienefa.
Sabe hem o candidato que, 110 diz('l' delidoso, rln fJo.
rianópolitano, "a 1m)'('''''' o espera, I.'pm' t"i.lmla<;íi,o ,:,1

postos, paraj ,o 'carn'gar, c a sellS assessôl·cS. '.-lO põrLo
do ostrllcismo poljtico�

As defecções do DClluüulo LO,,"flla, dI) s�natlor Ura
-sílio Celestino e, do l'x·govl'rnador IIcribrrto Uulse não

podem Mlfn'l' as intcrpretiJ�',ões uem os sofismas com
que a :imprensa do senador prett'uue engraddar os

omitIos do eleitor. A soma das legendas qlJC' apoi,u o

::;1"; Ivo SjJv�j.J;à nãó llodc ser desl'!1cllt.ida, porq'!le as tk
,el:!"õcs !.los l1artidos coligados foram l}úblicas. Resta en·

tão o recurso de desl1lentir o terceIro fatôr qu.c deverá,(jontim�a a ChOV'�r em ,levar o �r. Ivo SUvcira ao Govêrnft'� 'por e::.imagadorato'dQ' p Em1 do paJ5, F1nes' maioria: a administração do sr. Celso Ramos.
ventos 1companha(los dé Tarefa 'illglÓritl, já se vê. Mâs tenazmente pel'se-t.elnpornis vem

'

p,;;"nln.nd'J 'guida, pelos mais variados atõrcs. que se esqlte�emcidad€ll de Santa Catarin'l
que falam, principall1icnté, a um povo que tctlCbeu do

e do Rio Gp:mde tio Sul, govêrno, aflui na Capital, a maior sOUla de beueficiosintJ;aIiqlllJ.i.(.undo as poP.\�,'·,
.. que nl11 gOYt'l'Jlauk Jlá. dI' t1'T dallo n. l1111a cljl:rí:k .11l('(W;';,' '"

li.- I,.' "

.J{!, i;C dl�s� ![U�:, ataeanllu g,\"tLnH:,m'l.:Jlt'" a �atm,i·
I ·'J:\lstração do S1', Cd1lo Itamus, a J._íON estaria fazendo ll.", 'dos bnULo2', I cun;p,m.Jlli do sr. Ivo SHve!m. :ri; o que acontec" '�. ,

'

até' OlJ:tem, I' ,

, "r J, M!1 �106sa ,-hl�rte, pedimos que contÍi.luel}lJ "

__......,:!��.��"ii�i;};i���'(;�;:i�;������:,�-�?���::�:.:�.::;,::).�_,; -:).\,i2/>!��t��: -: '- ." -.� .. -�." .. :L_,_, -_
-

de 33 -mos, fará D.9,('r:; sua

segunda vagem ao e spaco
'E', por ora, reco!'(}\;-;';:1 no:

te-ame ri ta!J o de �i6d ':) e.5-

pacíaís €'J' ",,010" tendo

,comPlet;t�'
i em maio de

11)(;3
-

tl,Hl9. if1iS.'5,'à� (te 7,2 ,N:"·tú!(�ii0t�· ,:11 't.órno (:1�- 1 C1:-",
rà, ê�' b'b! "da;,"éã.p's"fll..l "F,�
7. Conrad, de 35 ano", JP.r�
seu primc�ro vôo ',5paeia�.
Se tiv';'-: :: :dU,raçiio ±tr('gra�
,ml1da. �:s;w voo d',� f9:� ho
ras S�<P�:l'::n'á o f0ÇDl'cl mun
dial de .rC'."istênci'a, �lc Ci!l-

s(�

00 dias" ('stllgcI0,�(1,)
196_;l p.;1,) COSU10naH',�

viético Valcry BykJvsky
EsÚé,'u '�f; que '1. Ucrnin1

5 demoj)�( re que ,l PNlon
guc'a �11l1"C":dernbj;iólIC de
lJ'J11tl. ,mJ"�,üQ tr;p1'.lül.úa ' :\
lua U2.Q çnilsLitui lUlU':1-
ll1t'aça ti saúde :l<i. t,rjp�l·
lal.'lão, e (j ue os ,ilstcOl,;1l1.i'as
bem' ptel-1Ul'ados e trei'1.fI.
dos pr>d.em des.ineí..l\n:Jll'-Se
eficiex:t0f'10l1 te de ;;;ua" ta
refas nun, vôci de LU! du-

o Governador Celso Ra- Governador do Estado ,foi
mos telegrafou {ao Presí- cientificado de que tam-;
dente da República e ao bém em Araranguá foi de
Ministro c4t Viação e Obras. cretado o, estado de ca'a-

O Prefeito do munícípío públicas, dando conta da ll1i�ade pública. O tráfego
de Lages, Sr. Volny De.ia vgrave situação que através- pela BR·59 está ínterrom

Fvócca, endereçou despa- sa Santa Catarina, apelan- .pido .à altura de Araran

cho telegráfíco ao Governa· do no sentido de que se-' guá, ficando ° Rio Grande 0'3 astronáutas Gordon Cooper e Char
dor do Estado, comuní.an- jam mobilizados' recursos do Sul' inteiramente isola- 1€s COnr8(J deixaram 'Esta tarde ú boje dr
do a decretação do estado federais para, vencer ,os

.

do de Santa Catarina, pois
de calamidade pública, n;a. momentos diríceís- por que as dua-s, ,rodovias_,que li·' Gimini V. '"

quela cidade, tendo em vis- passam as populações fla· guru 'o nos�9 �s�,açl..Q ao ,,':F'ontes e�lra6 � oficiais da "NASA"
ta a grandevncherae, que &,e\adas'l Ao Presidente .dq. , ...l1i,�.�r-",l.I?cl�',e$t�q com se,U,,··1)I'li "'

�'I..�,P.J";�(U�,,,.,�;:)�,�.j ',:�h�\�,·te,�';l.tativ�!tll' l:�J..1';\,.tle�t:r.Mi�V,a ' })9D.!A;e;ôbre:,,>O',,-, ;Petrohr'J!J&. -M�redt61 A'4t\r."itl'1itr.tl (!g,t,l" l�tÇf.tróffi;P,0,Q,,:' �.,;�,wt' ":,,,.�' _
,,,7.

,� -':�'-"1. . :�r i'P. �.:;) J........... r\":�V I
�
...... h�,.j,., � ,� 1"" .J'�' ( �� ��� ..-r.�_"14iuIt�");II. �,),I\tl.l::.,ria Pelotas, tia Ba:,2, al.éib, mal' .d� QljclYo#,�"O'Gr.f�fi?'''''�'''','�' ,,'.; ,:_':i{:"'"C",�, ,', ",,' ,: ' .... ',', '�, " u.,-,�çli"<.o-:,;n...�..,w. :-l"'"n:

ele 'inúmeras pontes'e obras, (nfild'or ,�o � F:sta�o RO-1Ci� ,EXTR,_;�rd ,()ES� EM amanhã., _' /0

ele arte em but)1&l'i,', .J.1od1 ' <��,J)t�vlc'i�nc1aS,- pa�a que
vias ficando" Q ll'ÍUniclpio 's.(;:jal'�l-' 'Supridos de combus·

J ,10. ... '. ,
"

" cóm probubUidMes' de t, co- tJvêl, Os tern'J.1müs ;de !ta·

'muni�açã'q precária,
,

"àp� iaí c FloFianôpoliS, ·teActo
nas 'éom a ddade de 'CUl·i- em v;i,�ta que deverão ,aten·

ti,ba. Informa ainda o Pre: qer todo o tráfego des'Tia

feito de Lages que'o servi· do para a BR-5fl, em Virtll·

ço de, abasteciniento de de da interrupção do trá.·

água está suspenso, ,em fego pela I!R,-2, motiv"elo

viJ:tuqe da invasão 'na Cf\· pela' destruição da ponte pecó" vasada, nos seguL'1-
53" das lYláquin�s ' y que sõbre o rio �elotas. tes têrmos: 'PO,1l1unicamos
bairros vIzinhos aos rios a V. Exa" que nosso muni·

'Fasso Fun;:lo, C!:1.rá; Ponte- TÀMBlt)i1 ASSOLADA A cípio está sendo castigado
Grande e Caveir!ls íonm pelas enchen�tes cm pro-

,

R,'�i'GHO SlJ,JT. porções alarmantes, No dis· '.' naves e' o record de pE't,tomaru;s pelas águas, ha· .J;. -

, trito' de Goya <En" às m�t. li1anénch no espat�O pre-ví'mdo �rande
' número ,de '

, '

'

,
'

pessoás desabrigadas, cor.· : Noticias 'prócedentí3s de gens do rio Uruguai, as cá·' , vistó ):)9::"3, 8 aia,

d
' . , Araran!!",'..lá dão conta do ,sas' es{ão completamen,'te' Os l.úcnÍ<;os do

'

Pl'ClJi)�vrendó perigo, ' e eplO,emIa. '"

Informa ainda o Sr, Volny transbordamento do rio submersas, com famílias Gemini trabalhD,ràl"l t3a'el,

Della Rocca que, a' escola. quI'), b,anl1a aquela cidade, ülteil'as ao d?sabrigo. ,Co- à noite, conSeguind,) repa

do SENA! está servindo dc estando sendo evacuada a munico que
'

a' Secretaria rar um defeito de últimá

da Popul:ição ribeirinha, in· dó Oeste, a 'Prefeitura Mu- hora stlrgido na C9.ps<.lía.abrigo !WS flagelados
região, onde cêrca de 400 formando o Deleg'ido de nicfpal, o Bata�hão da Pc- ,Cooper e Koma'i f's�a ..

t Polícia do municf]Jio 0il.le a Íícia Militar e o C01"";0 de ,,-am perfeitamente bem ,e
criânçe.s lá se encon ramo �

popula<;â.o flagelada está BombeIros estão envic1ando dispostrJs a levar- a ('abn

recebendo alimentação do todo� ,os esforços para so- a espeta':'!ular' façanha,
Poder pÚblico e el?-tidades ,correr a pópulaçáo fIage- O encon��o 110 espaço

aSsistenciais, da região, O lada. estava prCV;lsto }Yam hOJe
mesmo, duas horas '" 1'11€'18.

após l) lançamento, qU1L'1'l'J
na segunda 'órbita, '�p.ris

'desprendida na Gernmi ' 5

unta .:!á])sula de' 35 flUlí()S,
A Gêillf\Ü dela se afasta

ria 83 Quilometro:>' vo:Ül,r.
do a S'� aproximar numa

ração.

Embé'r I o obj,')1i,,} do
vôo seja G de v8,:i[;ei(r S(,

oito, c1:a,g riO e::;paçn pr:Jliu
z.irão e1'oitos clet;t,'§c.tl'i 1105

T.R.E. R'B'gis!'ra Flexa Amanhã:,' Caso
,I oH .5-erá Decidido Ouarta-Feira

RIO, :9 (OE.) - O Pre
sidente- 6 o Tribunal Regio
nal Elel':01'ul da Gua[lai:'a
ira desembail'gadjOr Oscar

Barreras Aceita A'ia
Reconciliacão

SAN DOMINGOS, 13

(OE) ,
- 'o Govêrno dL'm1-

nicano de ,Í'econstmçd,o na

clonaI, cdmanr'ad.) pelo
Gal. Imbert Barrer.l::l aeEi'
tou a At�l,' de ReconeiUa:;ão
submetida, pela OEA.

Oondicion�,u ,porém Essa

áceitação, à' que
,

idén�iea
atitude �:eja adof.,;ula. peb

do'<J

Góvénm constit'w�',nalls
ta, e d:r:jido p�b 081.
Francis,,') Cáamâni,o,

A informação a�'l.b!'.
dro Godoy, membro
se.r pre:'ilo.da pf'lo G21. San
Junta Ci'.'ico-Milita:.',' p,�e:'
sidida ;l�lo Gal Imbert
Burrera., I

'

AID vãi Investir seis Milhões de
Dólares no Nordesfe

'RIO, 19 (OE) - A Agé.1\.
�ia Int,i'l."nacional par:l ,o

desenvo1:vimento upncarã
rC,CUl";',f)'" 1':'1 ordem ele!)
mill1,ões e'e dólan�s é':n pro
grama :l"; assistén':i.1. t.:c'_

nica no nOl'cle�t,t:) br'usÍi2i-

. ",i�-,A'����fiM�:W#êi�1Jjl�1:t�tfil,��1{t ;'"; .te_ ,

A informação fel :lada
por fontes do go'V'i;l"l10 ,a
crescellt�lndo que L�st,�s re,
cursos f:'rrão tlpUC?>:;�(:r; ""p,t r"D.
vés do fundo ele Ci:landQ-

..

mcl1Lo de e.stLldo� ,l: pro,·
gramas de pl'o'jeto'�.

T,enótlo c:;8se esta manhã
que serfl. julgado amanna
o pedido de (registrr) da
candidat'lrD.. Flexa Riobro,
Acresmmí.ou que �i 1:m

pU!;,YJ.iaçiio 'da c3,D.rUr:la+,lu·a
Zarur f'"rá Julg{Lcla na t'3r'
�a feira próxima ..

Ocas:) Lott sóm[,nte
será ãpl'9c1acto 111 qual't'1
feira.

AcenLrm que hOj3 dever.á
'haver U0VÓS entcn:li nen
tos com diretores P,} em.is-'
sora;; cl(! rádio e t�levisào
com vista.s a projJ,lganda'
eleitoral grátuita.

Chova 'em

"Hlrln o Sul

\

tempo
astronautas, a 'experiencl<,
mais Importante de tõdas

destina-se a <.'tesenvO!v2r '1

técníca do encontro sideral,

de Importàncía l:;;,,,f:ll"1.11
para <J êxito do. míssúo 1'1

nar programada pnrn 1970.

Secretário da' $egurança Interdita
'Funcionamento de Diretório,

, Acadêmico
o D:4�-io Oficial do Er. mico (l,� Faculdade \!� Di-

tado d" 16 "do corr "i:w, pu rcíto :1<\ UniV;Br$rJHc!'� de
,

" ..

' l'

,oUra 'p0::tal'iàh,à;?,Si�!Ú,�i::t P�)'->,- s1Ultn, ::f.1larh:�'J�lJ(.)r $Pir ,)

J.p;?�,t.: 'n.�� IDD>fI',!-" t��;q.����1�Or�Y-li�()()I, ,�)f��;1(.13t1
lar d� f,!r.g,Urà'llça PubiiC:l cia cllfn:elE' cenEr;. p.i!,';i:i:J.1
iríterrut�ná{) 'o iíJ11cion..!- ind!c:iad,\, cril 17M lus;ta'!.l
meI�to í:C Diretório ;\e:tdê- rado lHl f,fL Região MiFÍ'lr.

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

.'

E r'd Iessi,mo' nre, O
�';ll

Maus .�tores
FRADlQUE MENDES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fii�_l�a exportar mais produtos maoofaturadcs

GENEBRA, (Ol!;) -- Os A Comtssâc
�

de Pr0c'lltos

a

países ,êY;, deseírvoívi i.u-nto
devem aumentar ,,',\'1� ex

portações de prorl atos 111:1-

nuraturar'os, a fim ",i� ) c

duzir�I:1. _ brecha CC,L'LÔ �

mica entre as nações ru-as

� pobres -r--rr- declarou um

Manufaturados é U,H elos

quatro organtsmos e,:;p8cia··
lízados criados pela .lunf.a :

.

ele CO!W:H:O e Deser-v.rlví- Pede a índia Uma 'Amola Proibicão
111en te, (r'] princi, 'ir;,) d J

' �
..

a110 em . urso dos Testes NUCJ eares <,

TETO DE ApOSENTADOR.IA DOS ENGENHEIROS

AUTONOMOS: --: Através de memorial endereçado ao

Ministro do Trabalho, eng.o Armindo Beux, .presídente da

Federação Nacional dos, Sindicatos de Engenheiros, re

quereu fôsse aumentado, de um para três salarios-mini
mos o' teto ele contribuiçÕes ao lAPC, por parte dos en

genheiros, arquitetos e' agrônomos elo País, que exercem
atividades como proríssíonaía autônomos. Agora, através
de expediente assinado pelo Chefe do Gabineté do Minis

tro do 'Tl''1balho, a citada Federação vem de receber có

pia da Fortaria n.o 350 de 21.6.1965, no seguinte teor: \

'

"O Ministro Interino dos Negócios do Trabalho e P�o
vidência Social, tendo 'em vista o disposto no artigo 78 de Cométvio e D'e';:,r�\91vi

da Lei !l'o 3,807, de 26 de agõsto de 19GO e no artigq 241' 'me�to ,":",':;' Nações n;:cl:15,
do Regulamento aprovado pelo Decreto no 4a.959.A, .de sahacer Vahra c;<:;,�,a:':JU

19 de setembro de 196p, e' considerando 'OL proposta, 'dp' 'que la e"',;J3nsão',õ.f1 corr ér

Conselho- AttÍariàJ, :, eonstante do. 'processo n.e M_TPS
" cio :mnnoial de,: ti'oi)'; m::t�, Exo:,n']'12,r�, /3,: '-:;"lUissà�l

152 0'23 6"' r solv f'
',.', 1'" 'h'

"
, 'd"

,

"

';,,' ,,: l ',' 'rl,l1fat1.ltMlofl ! se" �": :,1\:,."J'1
"

as ',-rl",d:.·,"',·, tomada," !J>10':
. -

.r, e", e:, lxar ,o sa ano, ase' os' 'engen"ercs'
- t r t c, - u� ",

-
- •

que exercem .suas atívídades proríssíonaís. sem' '.' Vil'l0Ula, ',pi'inci,J2J:l1ei�fe n:"){ p:1i.sss países- ,fi'�, d-senvol-t.r.ento

cão ernpregatózia, para efeito de contríbuíção ,f!9 )l1?tí\;ti., ,de�tílnvql'id(ls, nos. J�rill": 3 para est+nular suaa cxpor-'
to de Aposentadoria e' .Pessões dos 'Óomérci-átíos� �ZO "anos tacôes'- de prortutcs' mar.u-

IAPC - ern três (3) vezes' o' valor d� salãrtomtnírno �é-
- taturri �

cs 'f semi-m.uuua-

gionaL . Ac,r:8$Certcu� que [I,. (!l1ed'1. turullc-; a todcs as 1.F!"8'l-

ais,) Moacir Veloso Cardoso de' Oliveira � 'lvIinfstro ,: gêrftl ::làS recei�a<; O'b'Id3S dos, bSl"l cómo, '1 )lC,":iSillili-

Interino. com" JS' exportacó:s '.:e dade ce r" países lt,;';':n-
"

be'l1s, ,)I:.�l,n.s paÍse3�' t 1J) ::i3- volvidos C'cnceder")i'l pré-

CHAMADOS 'p_ COMPARECER NO lAP,C;',: .:.::c_, <) Ihs- ,sen�olvimento; n,l� e!fl'lt:;, ferên�Ja.::: �o �- 1','::lpc'O-

tituto dos Comerciários está soliéitando' o compal'e'C-hnen- '. últimm:: ailós", S'lQlin'11CJ;, a cas ac.s p:'odtitx"s C:,h pli-
to, nesta Capital, no' Edifício Sede, para; tratqrem ,de' 'a�- nécessid9;rle 'qüe 'têin l'.s�SêS ses em e;�Eenvolvin!f.ilL:>

suntos de seus interesses '19 seguintes pessoas::' _ EJaair paí�es' etc iw lU <o r, t,l r 3S A ,Jn qt,'l, à'e CO�'\i '1',:1') E

Gonçalves da Silva e Laci Bento. suas ":;;]1orta�ões C12 :U'1j- pes'env::11vimento Pi,'P\[ :,

O
'

'd
' 'g'os in:h,<,l_"I'all'za'd'o�, CO I'S"- q 'd

s ,'aCIma cIta os elevem procurar a Sr. Antônio - � J m �U.ü ue aJ1F.p a r:�e-

Aguiar, 6,0 andar, no horário de 12 ás 18;30, dHiriamente O sr. Vohra é di:'err: da cutar aS recome;td:'1';ÕCS

menos ao� sábados. Divisão f:f: ManuLLUl'8.$ do que fez 2. ConfE'rê;1_c�:n ele

SEcrete.,hdo da Jl1!1t:l de: Comércio e Desen"( ivimell

;;0, no <'il0 passa.-'o (�:ll_:fa

vaI' da' r�clução do,�, !)'·\ITei
ras cor..,érciais tari fá,',_) s' e

não - t�,tifárias I�V�I.l.F,a

das pehs naçÕES de."ôí1l'01�
vidas contra aE: fx!>c,'l,t-
ções d� artigos tnaf111Z'l;Cj
rados :1os países CD) dt':',cn
volvimcnto.

Os 44 n1émbros (l:t Co

missão i�',cluem '): Bl"8.f,'I,
A1'gentiml, '®Ué, Ja:nai

ca, uj:u�uaí, M?;{'(;.) e

Guatm;,J.la,

runcíoná.: J das A Corn issâo, que ,(j:'oclL'a
expandir " díversit.car as

exportacóes dos pa: ..;e,;
,

0;,:1

desenvo; illnentc realiza
duas sessões, aqui [,-,se H10

--: ,unu ele 10 a 1!) de

agôsto (, rutra de :?:l ric ()u

tubro c:. !:J de' nover» 1)['0.

dade e .f:fZ um 'a�Jé,)
favor .lr. uma proío.c.ro t;-e-

1'a1 dos testes nucuaros.

V.C. T,'') -edí, dr k,�ildo da

India, c.eclarou
'

na \;onte

rência (::,0 Desarrnumento,

que, Sê'.. rDÍS é'f:l. a .mica

nação i'f;0.-nuclear, (!:I,� po
deria produzir, ,,':!e�lt:',.l às

pouco t"G�rípo,� um,i nornba

de plutó'J:r:,

,

Unidas.

,Fal�!'.�.-jo nun�a·
da C'J!:11:,�ao' de
.l\{an�lfa�l'�',,-dos

Índia, aC1lS0U a China \:0-

rnunísta ê(; estar poudn 8;:1

perigo a saúde dr. numíni-
l''':-H11L-l'J

Pr,1-j:iil'S
:1, .tunt i

AC1'0S";·ofl�oí.r o 0,1', '[:')V·:-

'di qti!� 'a Índ,à
'

'�2 i1 l1,y,a

tlshia. af� sepataç{t,:) I i '.lÍ "'pi

ca qUê ;,) oduz,', '1'1 :Ci ue

plutonin, "Mesnio, a,-,,,1111,
nosso P:imeiro Mij1i�tl',") J�

declarou, .-ária·, y:}_;;[.1, fl;l�
'a Índia r &0 pref::lJ.:, � Df. r··

tic!par ú:l carrein l1ltt:l�

�r" ....:....- 1 ,"E_s.e ,�. : r;E�.� 1. ú\'
cisão ':: l.i.-, ea,rat,c;, 11:1';IJ

'nal .� e:; ,'.LrÍlo�" d;:-'(]Icios ::I

mantC-;q",

Coméxc-1O r' Desen';:J',vil"l'2n ..

to das Nflcões Un;ó�:.>,

O Ser:�':)tariacio r ,[ jun
ta são n,sultados (i,' uma

resoluç:';:J aprov::d'1.' pelo,
Assembléi?" Geral cl,l'; N:1.

,ções Unidas, em d';�')lIlbro
,do' ár:o passado, j\:l1 bos

fOl;am :::riados par::" eonU

nnar' o 'raball!o 2 prosn-
A RUél São J ..Idas Tê : 'ti (.T ('si JVlendc::) .

ma da Conferência '12 CG�

n. 25. Tratàl.' POS'lO :2::,;::,u d Hua COIlselh�;r:('" l1_1ércio �, Desen�olvimiJntJ
M f ..J ,., ,I ,�

,

: '. '

- ',.' das Nar: .. es "U11\(1,:3, (�l11

a ra csqu�n8 Ue I l C sc,e:übro. H)64.

DEMISSIONARIOS E O 13.0 SALARIO: - A seguqda
Tuw;a do Supremo� Triblll1'1l Federal acaba de se mani
festar s6b1'e o 13.0 salário e o trabalhador que pedé; de'
missão, Entende a tJ;1esma que o empregado mesmo ,'pe.'
dindo demissão, tem 'direito a receber o 13.0 salário:

'

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

CASA ALUGA-SE

".'
•••_-�--, o -----,-.. " -'--

"

'"

, _.

COLCHAO'.

EPEDA
.:,hO de $ 120 tttiL

CLASSIONAL
,.

- LINHA 6700, - Quatró diferentes modelos em madeira.
PAU OLEO - PESSEGUEIRO - TANGARÁ OU GONÇALO
ALVES. Guarda Roupa de 4 portas, COmoda-Pentea-
deira, Banqueta e Càma de casal.,

'

ESCOLHA O PLANO .'

, à vista desde Cr$ 630.000
ou '5 pagamentos de Cr$ 140.000
ou 10 pagamentos de Cr$ 75.000
ou 15 pag,arnentos de Cr$ 55.000

- LINHA 6800 - Nove lindos modelos á sua escolha. to-'
dos em madeira CAVIÚNA, finamente decorados,
Chaves em todas as portas. prateleiras internas
Guarda Roupa' ;.'

E$�0LHA O PLANO

à vista desde Cr$ 820,000

ou 5 paqarnentos de Cr$ 180.000
ou 10 paga'mentes de Cr$ 98.000
ou 15 pagamentos de Cr$ 72.000

- LINHA 6900 ; Cinco "JxuOSOS ·modelos, todos em
.JACARANDA'DA BAHIA,' interiores em madeira MAR
FIM. Penteadeiras maravilhôSas com espelhos retan
gulares, redondos e ovais, emoldurados.
ESCOLHA O PLANO

à vista desde Cr$ 890,000

ou 5 pagamentos de Cr$
�

198.000
ou 10 pagamentos de Cr$ 107.000
ou 15 pagamentos de Cr$ 80.000

OFERTA VALIDA ATE' 31 DE AGOSTO
..

JerOnlmo Coelho, n. 5 - tone 3478

... ,.
�.,

em

ve e direta afronto " tôda
a humanidade, o ·lllu!J:ll··
mente por ter sid i levada
a cabo (!'�lando a' C uníssàa

do D<=.",F:T\ament) .c1:-lS

Na -::.ôes Untoas ,e ,s,liz'1 v:.

suas scasões em ,Nnl-],

York",

, ACUSé1J '3 Chint (::OlDl1-

nista '1{, "zombar u'jll1 im

punídado de todo ') 'TESto

do mundo" e de l'ea'·j:ml'

"um itaque à ,sa:1cl: da.

humani,�;:1de",

a Uma) Soviétic? t' ,) Hei

no ,Unido, mas n:b ;1: Clli-
na C.o,munista, as,n:t\r'ltU'

Ó Tr3 �.a,�.) de i�l':'.:i"r�. à'o
Parcial r'(JS Testes Atômi-

cos� ;111� declara il"!:_(Hl t "'

dos nL1�lCl.res, ex(".,'t<J os

subterrár r0S,

O, proj'C',o trata'!") �ie fa

rá ter ,11),':,,' amplo PS t<;nue�·

ria a ;�i.l_'àibiçii.o' às pr')\,a,
sub-t81't':1"1( as,

CINEMAS

t

ás 3 e 8 hs, '

Regina.ldo Fari.8,

J:1ej 'ln':) Módeift)�
l\l'1,uricio elo V"," �

em

SELVA TRACFCA

Cen:m.ra: -até, IS a nos

C1NE RfTZ
Fn'l,�, 34:!-5
,

ás 5 e 8 hs.

Pat 500ne

Barbara Eden em

�' SENHA DO CP..IMS
CenSUê"'1: até 14 .1,!1')S

CINE ROXY
ás 4 e 8 hs,

Peter Sellers

Dany Robin
-em-

A VALSA DO� TOUREADO·
RES

EastmanColor

Censura até 18' anos

BAIRROS
CINE GLORIA
(ESTRETfO)

y__' f! : _''-'

.t cn{\ \)..,;},:..

às fi - 73/4 -- 93/1 11';,

Os dentistas estudam!

Os
.

incrédulos o comba

tem!

Os curados chor,am!
- Assistam êste filme e

sejam o� próprios jurados!

ARIGÕ
Fení1menDS do ESpírito

dI) Dr. Fritz!

Censura até

Fone,
ás 8 hs.

Marcelló' Mi:tstroiaruü
Simone Signoret
Sandra Mito

-em-

ADUA E SUAS COlHPA·
NHEIRAS

Censura até 18 anos

CINE RAJA

\�

)contecimentos Sociais
�

�I U{ .........l .. ;;_,

xxxx\:x

X

-:-:

x A DIVINA ELIZETE CARDOSO, NO PRóXIMO DIA x

xx

XXX -:-:- xxxxxx

x

GENEBRA, (OE: -!\ dia qúe isto era "U111'1. gra-

A Çliina. Con'l1l.1·3�1 0;-

plodi:u' bomhas .. de ,1rlmo· 'Mais de 100. 'na(:i)n, (J1-

235, tre tla'), c:: Estarll)s U:lir.!!'"J3,

Ref�l'jnç�:J�se a' (Xp))s 1 ')

dêste a;,o na 'Chll.... Co

,l11uni�:9,; ? ',sua' s0,-:ul1:1ó
detdn��i�u n:ücle(Ú' nri :1.t. - CENTRO -
mosfer:a, cQm 'SUos:,lUente CINE SÃO JOSÉ
contan-.il·;ac;ão :,d'o

'

3'" df-
claroll Co 'd�elég'ado, ci,� jn· Fone. 3636

- ......

x

x 4 ,CANTARA NO "AMERICAN BAR" DO QUEREN- x

,::ri:

x CIA PALACE 1I0TEL, EXCLUS�VAMENTE PARA x

ASSOCIADOS DO "SANTACATARINA"

COUNTRY tCUJB"
"

,'f

x

x OS
x

-i
x

x

x x x x x x
' -:-'

'

Foram vistos no Bar do

Lux Hotel, os senhores: Jo·

sé Areas, Wilson Medeiros

e Ga:Jdino José Lenzi.

O cronista Lazaro Barto

lomeu marcou a festa "Ga

rota R'OLdar", para o dia 18

próximo mês. O aconteci-
"

menta será nos Salões do

Clube Doze de Agôsto.

Em preparativos para

participar da Convenção
Nacional' do Clube dos

Diretorf's dos Logistas, o

senhor e a senhora Rubens

Pereira Oliveira (d. Leny)

O irriquiétos costureiros

lançar'lm os 'tecidos em

"pois", em grande, n10da..

Os "pois" estão ]l3ra grano
de gala. como tls gra!!ctes
est.?mpQc;ios,

-:-:-

ó dr. 'José Mamsalem Co

melli, Diretor de "O Esta

do". na t,arde de quarta-
feira, recebeu na redação

do jornal, o dr. Hugo Re

sende, do Panorama Pala
ee Hotel do Rio' de Janeiro�

-:-:_.;..

,Terça-feira ó aplaudido
pianista. Al(lO Gonzaga, da
rá iL)' ":U Li, ",ua temporada
no i,;ÚJlll

�

__�,l bar do Lux

Hote,:,

-:-:-

Marcou pa�a dia 25 de
setembro a festa da "Pri

mavera", a Diretoria do
Lira Tênis Clube.

(SÃO JOSE)
ás 8 hs.

Gordon Scott
Maria G. Rizzo Deu, rápida circulad� em

- e111 - nossa cidade, o )M:inistro
ZORRO �E OS 3 :rtlOSQUE- Charles Edgard Moritz, que

TEIROS já se encon ra na Guanába.-

,�'T'Gt9l1S_crôPe-;".;' E-a-stmanColpr ":r::j,. . 1'1[; j ',,;\ .'

-_.-;- ".t�:i�rU:)';-' --

-:-:-

XXX

x

x

x

x

x

x

Xxxxxx-:-:-

-:-:-

Como em sociedade tudo
se sabe" estamos sendo in
formados que o consagrado
pintor "Martinho de Ha-

1'0", vai expor suas valiosas

telas na loja José Arcas

Decora'ções.

-:-:-

o maior bôlo do Mundo,
que, foi oferecido por "Flei�
chm!i'nn - Royal" na festa,
dos 400 anos do Rio de Ja

neiro, na próxim'OL semana

estará exposto na vitrine

da loja Pereira Oliveira, a

rua Trajano_

-:-:-

Segundo estamos info'rrila

dos, muita gente bastante

,conhecida na sociedade, vai
deixar -de acontecer na

belíssima nO,ite em "blaclr

-tie", promovida pelo "San

't!lcatarina Country Club",
dia 4 prõxin1.o.

-!-:-

E Dór fa',armos no "San
t'lf:atarina Country Club", o
mais' sofisticado do Estado,
divulgamos hoje, mais al

guns nomes de destaque na

sociedade, já socios proprie
tários do Club: Deputa,do
Aureo ViciaI Ramos, dr. An
tônio Santaella, dr. João

Eduardo Moritz e 'Secrew..
rio do Trabalho, dr. Rober
to M'lttar.

-:-:-

Amanhã o senhor e a se

nhora dr_ Carlos Eduardo
Orle (d_ Lêa), em sUl( resi
dência recebeu convidados

para um jantar.

-:-:-

Dentro' de poucos ,dias,
será- inaugurado o mais bo
nito e maior Magazine da

cidade, ,"HOEPCKE".
-:-:-

No "Baile Branc(\", foi
bastante notada a aus�neia
do exmo. casal senhor e se

nhora 'dr. Aderbal
,

Ramos
da Silva (d. Ruth),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J
WASHTNGTON, '_:_, ·plz.en

do que 0>; Estado'l Unl�:'.),

são um belo pais, pC1J que
Lhes, deram i a natureza e

o home,u, o Prl13ic�er�:i;

.rohnson convidou !JS :)o�
vos de tvdo o mund i a V�

sHa.r C.S",Q. nação.
Assim -- disse .- ("i!U

pil'eenderáo melh.i- ]),)1'
que, .os norte-ameríoauos

amam, a paz e a lÍDe.rd,:;,clc
e por ,qUi' desejam qUE, "t,O
dos os povos as qr"cm cc

mo êles,
U sr. Johnsoll f,),lcc, .aos

membros de um �'!'L'po ES

pecial de trabalho, reee ite

mente 'criado pars fomen
tar as viagens aos Estados
Unidos. O grupo, Lltsgrado
(�e agentes de' víagr n, de
companhias privadas, es
-tá assistindo a umx rel1�ã.o
de dois' dias em wasntng-
tono

'

Declamn o P�',:sir:i:e'.'lte
que sería um êrro pensar
em que êle estivesse ten

tanto dil'suadir:)$ norte

ameríeanos .de viaip,:, ao

Exterior.

Explíe-ru 'que sua i�t,en-'
ção era fomentar as via
gens, e r especíalmente, aní
mar os cidadãos -,_ norte

, ,

Usina de Açucar Iiiuces.S .. A."
._

-

'Ó>. -"c./', ","' ;;

AV.]·S�O '., .�-' .._: _

Acham-se à disposiçáo dos senhores .acíorãstas, nó "E?
crítorío da: .Sociedade, sito à RUa Valérto qómes, sIne; .em

'

São João Bptista, neste Estado; os 'doc�me�tos;;� qÚe', se
refere o, art. 99, do ,Dec;:Lei nQ 2.627, de 26 'de setembro de'
1940.

"

: '

.
,

'

São João Batista, 17 de agõsto; de 1965
Eduardo Brénnand
Valêrio -Gomes "

,

'Cesar BlÍstos_ 'Gomes ;

EDITAL DE CONVOCAÇ:.\O ,
'

Convidamos os' senhores acioJ:listas'para compareoerem
'â Assembléia

-

Gerai 'Ordinária a s'e' realízar, :'etn sua "séct-e
social, à Rua Válérío Gomes, s/no', em São João, I#.J.,tista,
nêste Estado, ,às (dez) 10 horas <lo di� 22 de setemb'ro .de
1965, com a seguínte 'ordem do -dia: "

.

r. .Ó:

1° - Leitura do -Reiat6rio, do p�lanço' gC'!'lÚ; da�contà
,

de' "lucros e perdas" e çio parecer do Conselho Fiseal, dis-
cusã.o .e �deliberação �ôbre os m.e�mos;

i-"

20) -, Eleição do' Conselho Fil$cal;
3° -:-;, Outros assuntos de intel'êêss� social. '

São João Blitista,' 17 de agôsto de 1965
,

, Ed,ll�rdo .BrennaJjd
'

,\

Va1ério Gome!!
Cesa� Bàstos Gomes

'

- -24-8A:
,; .

Usina de Acucar Adeiaide 5.' A .•
"

,
'

AVISO
Acham-se à disposição dos, senllOres 'ácionistas, no, Es:

crit6rio da Sociedade, em Pedra de_ Amola., no Municipio
de Ilhota, nêste Estado, os documentos a que ,Se refere o

art�' 99, do Dec.·Lei nO 2.627, de 26 de set0mbro de 1940.
,

Pedra de Amolar (IlhntH) 17� .. Itgôsto deJ965
Eduardo Brennand

.

Valério Gomes'
Cesar Bastos Gomes

EDJ;I'AL-QE",CQN.vQCAÇfi\O·
Convidamos os senhores �cionista� para' ·comparecerem

à Assembléia Geral OrdiIlária a se realizar, em: s�a l;IéQe'
sçcm1; em Pedra de Amolar, no município de Ilh,otá.,: nêste"
Estado, .às 17 (dezessete) horas do, dia 22 de S€temb:ro :de
1965, com a seguinte ordem' do' dia:

1° - Leitura do Relatório, do"balanço gel'ftl, 'da, conta
de "lucros e perdas�' e do ,parecer do ConselhO' Fiscal, dis
cussão e deliberação sôbre os mesmos;

2° - Eleição do Conselho Fiscal;
3° - Outros assuntos de interêsse social.
Pedra de Amolar. (Ilhota), 17 de agô-sto de 1965'

Eduardo Brennand

Vãlério Gomes
Cesar Bastos Gomés

�(J.entut{ê
..

�(!M�
acaWl(J-amenteJ.. em ?tap.ema.

on id noo a v·
iii

I
amerscanos 'e I€strq,�'igeiros,
a que Vissem "as belezas a conhecerem mc'hor OS'

e maravilhas" dos Estados' Estados Unidos, pais ,qe fia

Unidos. ' cíedade 'aberta, sem m-ura

Arírrr cu o PrE-'�,!dent0' lhas e sem nada q 11� '�sc�:m

que o grupo de trabalho .der:
devia incentivar o') norte-

,'J E l E V ,.S , N. H O"
Por Almir Costa

TV-PI:RATINI VEJA HOJE:

Sexta-feira. � 20/8/65

15,30 - TV .Cine 5 - (filme)
16,10 - Let's Epeak English .Cao vívo )'
16,45 - TV de Brinquedo _ (ao vivo)'
17,15-...,.. Sempre a MUÚleI' -, (ao vivo)

" 17;50 - 'Càml;nhos >da :Vida >-'-' (religioso)
18,00 - ,nifi�Tiri-Tiii .:.,_: (filme).

" l3,30 � 'J;tep6rter"E,spoft�vQ ,

'lll,'lO .-,A ce-' da, Tua Pele "-." (novelá)
,

19,15 .: Correspendente Renner _

r
"

'

, , ,

19,40 -'- Telenovela'
20,'10 - �ió - ÍIít :__ Parâde

�1,QO' ._ 'I:elenovela
,

_

2i,30 - Nova Geração .:_ (filrne).
,22,35 - Grande, Jornal .Ipírãnga
23,05 _' Entl'e-.:istas "

"

(sucessos)

E
"

uu
•

,
"l;

,

, .

ACAfilP�'\l\1E.NTO ,DA .'n:!VENTUPE' ,EM

�taper:n<:l"
.

é SEm,' dJú,:�da
uma q8,;, mais- líl1d'as, .PJ't..i'
.as de' �í1r'ta Çat:'11'1'1'1,' ��-e
la, os jovens a'dventL;t;<\:; .es
tão' construindo 6 �ç:u·' ��
carnpaci-nto permariente
local ideal para.' re,�tt'a';ões
e reuniõ&is" de caé:at2'� e1.11-
turál c' ,s0cial,

.encontro », dos '''dfsl�'ràva�- ��_,�_:, .. ",::', ,
,__í_, , -----

dores":, ile ,todo o '. s�l, 40
-

-

D"'s;' 'M' ;,tfl" \�, r "'� ,.'tJot� �c
Brasíl, urna agrem ,�('0,b, do

' ,(�, '

í a�.),:j "J'>,' I �:'" U ! 6 rj
, tipo ':ss:::ctejros,j� ',a (i1,l�l :te ,

rá lugJ,!:' nos -dias 7�'1�:�,ie
, fevetetrj ,do,' préxuuo-. ,�H:,�
e con1á�'á êõin: 'a pt�sÚa:'::1:'
do llf:le:::" nlundiàJ _.:o' ,sí.;.
JOh�1

, -;:-rtCh.kok' dq" \\T�5�

VEJA AMANHÃ:,

. "

Sabado .:_ 21/8/65

P,OQ - Panorama. Panamericano, � (reportagens)
13,20 s.: Imagens, da-Éspanha - (mme),

.

13,40 _ Rin-Tiríl·Tin - (filme reprise)
14,15 � SessãQ- de Cinema - (reprise)
15,20 Tarde Esportiva Cànal '5,
17,30 .._ Reporter Esportivo
17,40 - DisrteYÚindia _ (filme documentário)
18Ao - Lassie '- (filme 4e aventuras)'

'

19,15 - Correspondente Rennér

19,35 - Tele:-Musíca� 5 '

,2Ó,00 - O Sucesso é Plllmbel ,...,.., (musica,l' em TV)

.20,30 - A Caminho do Sol - (filme)
21,30 ;Show Willys �5' - (�ilme long. metra,
23,05 Grande Jornal Ipirangà

"Nestes últimos- dif1-s, muitos t�Iespect'3.dores quase
'quebraram seUS televfsores. Queriam assistir; Dom Rafael'
Z::>mora 'de Juncal Útlar a Sóror' HeIEma 'da Caridade, que
"ALBERTINHO" era seu filho, mas o que 'viram fQi "chu
va fóra" e dentro,., (CH;UVISCP)!!

Empresto
AutomoveI. ,

Tel. 6362 \

.

"

""ssa \,o\a.
", \,. vilr .,met\\atamente a
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'
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lia-IS um 1\\0", '. • • •
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!.

\\e receber o· � '.. .•

Icabamos,\)fiO • série res\stenc\as1tAtl\s,tAC" .

.

�,,\\"ll'l\ 10�"l .....
com a 10'4" U sob contrô\e ,,\reta \\a

se'" \\es\1es8S,. .

meses ou

tábrica: \\urante.
&
_. na "ora e

.

15.\\\\8 \lm, '4. \\'5\1::558 assistêncIa .

'gratuitamente, \\a o esto"ue \\e \1eçt\s
eenica e. \\e "055 sas mesmo\

\ �eDUi"as. s�m \\es::ano "atiuua\ ii "�_ece,,.
t ama\ot f,atan\\a �ue u .

N\f"H� s.�,

I'

Colégio Sévig'ilé Pôrto Megre

e da boa regra cl03 Cti.:'.tU-
111es. Fa,:ando com ve':)inên
cia e autoridade, .: snr. :Oe

,
.

semb::ü'gador 0 eJstGvãJ
Br,'inel' C'-oncitou 0;-; seus

cons6relos da Soc:erlade 'de

Abertá,' 'a: ,sessã!)" fez' o

presid�nte b�, Herb�rt Ca
nabflrro ":Re'i'�haràt

'

.llna

breve, t'x;pQsiçãP; cios meti-'
,

vos qu.e· ,Impelem "', ,instiTui
ção '3,', t0lnaJ: essa atitude

fr�nca c;e' �ombate as "18gli
g'êtncias rnorals que �e:1- p:rincíp:'os religio�n:5' dil

!céntua'TI" princip;::.lm2nte Cr'stianismo, dirigi.ndn ape
na, juventude, e ,:1 ,e?;uir lo à imprensa Jbra$lL-eira
deu' a palavra, ao secrt1tári ,no sent:do' d� pre3rnr" à
rio, geral, pj:qfesslr ,ArnaJ,. 'l11fE'ma 'cal11P,al�h� '.:J seu

do S. l;iago, ql4e, depois de 'valioso C0ncur.so. Ne�;stí ;0-
proced(',r, D .leitura' da' utá' C$.S;20 re�eriu-se à (;jl'\�uns
da se8<;3,0 ant�rioc.' dir;!h�l târcia de ser Ó JOú1fLl do
:fraterna, saudação ao Te- Cem<3Tcio órgão ofid[1,t na

_ nentç Coron,eL,Mél1ÇO â� ',$oci::d,ade Brasuiifet �.e Fi

,� Aeron.áutica� ,Dr. '�,qóà01ff8- .lo:gnf:ia,'" !�or unia co�,3e.ss-j,)
do' Robp.rto ,Oeno1',;,�, rece e�pecíal com que P1tüto ;;e
bendo-o como sór.io ,ef€- sel1te hourada.

, ,..

tivo, O. zecipielldárió que O ,sn.r. !Tenente dor�;�eJ.
faz Pflrte da AC>'>!1ciaçãet dr. Godofredo Genofre, :a

,�H�ulista de Med1r.iu'l. do. giar'laC€ndo a 'saudn�á1) nu\'
Clube M;litar, do Clube da lhe fÔ:ra dirigida, üKi)ansou
Aeronáutica, ,Ié fundador expressou o vivo conte_ma
da Academia Paulista de mento que lhe fÔl'n,., jiJ.jgi
Cultura e tem-as '�ségujn: da, €},.1;JreI'SOU o v�lTq'-'con-'
tes obr'ls publiça(il1:s:

'

.ruo 't-entamento que lhe: ad"yi
imagens r'!o

'

SilênCiO, Parei nha de poder fazer parte
dolismo" ABC da P!nt,ura ta'(1�o se interessE'.\'a pp.la
Moderna. tendo, m'Luto

'

cou soluC;ão dos grandes .. pro
Ibribulld0 pa,lra' a �)i''ltur[. t.

-

,u:u;a, )a\�sociaQao que
11'tOderna. C011:1 eXPol)iç�o, .lemas_ l"UC�Onais e }mm'J.

em., Buenos JUres, Ri�, Re- »,08, .como esse da r3gene"
cife, 'Salão Nacional e VII �açao dos costmnGs, <fe 0-

Biienal de São Paulr)..- 'p'ol'tunlrhde evideT1te.
'

Foi pecÚda a il1<;Hr';n.o" 'FalaBJT. au1da,. CO'Jpenll1
'l1a a,tá, c1!> úni votJ ,de con, do CO'lil suas pond('raçóes

;
r' .gratufàções �OJll' a ::lil'eçã4) e informes pará (ó e�1are

,

do "O C-�obÓ", peta p"w,a-, cúriento de assunto d� t.an

gem do '106. anivê!'sári'J da ta reilewância como ·ê.sse

fundação dêsse gril,ude ior ete' que se havia oCclP110 ,)

nal carioca. cle.selúbar,gadOO- Cr;st6vfi:)
Em, tôrno da tese pr")gra Breine:c a Sra. Dra. Adal

mada vara a sessão - E.. zll'a Bittencourt e o� S'ljIS,

ducar
f',
para R�generar, ,,- Deolindo Am0rjm, o' (Roro

, �e��volveti;o ,des�ri\bàr�<,t', 'ri€! P.iÔJa;' Delfiuo, fican
,(lor CfistJvoo Bretut?, Q:por '-_, do marcá,do o' {' dn: 31 do

'l. ..' . ,'"\. .

'*,
' ,t\tP�s, ",c:'nsideraç3�,>, tl�� éorfen e' pUl';J" .3:,' pr'��ri.,'1'! i'
l?l�}1St;l'#�dô; a urg:N\t.�: nl:'- ;se.9S'ão� nu qual ê"t>' �1ti
ceMi�t.\�ç d� Se Ullitf}rti to. l;_�O eonsóélo râlárã';s8hre
dos ós>'<ifiCmén�, g�' responi a Dq:lltrina Q.e PltJ.&l\)l.'i;1,Sg ,/

, �:, .. ,,:.J

Brasileira de FUosefia a
, "

prosseguirem nes.,), o11,'a
de re:s\ [i,uraçao fio., bons

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Através de o �Er",.!rl(
�
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Sr. \'.1...1.1".11;.1' S�Ll ,l;��. P:t''J:
dt?nt'»'0 :1u Clube de Dit',_,_.(l
r e s ;... f) J 1 S t a s l�,) H,Q

(_!:Hn,:..II��J � cítsta, ,\. r:;:'!l

zar-se na Ouanabara �ie
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A
.

Fabulosa H o I
Moacyr Gomes de Oliveira

Dm·me a referi; ·no !)' I·

meíro c:tpitulo cl(�stc es','ri

to a u,.na mo'lalidade q\le_
1)n3dil!nO ainda �'\i'-1 j�oJ �

'do habitante dos' "P<1is,'s
Bd,ixos", que é eotno: (txp;-e<:_;
sivamcnte, se nomeia ês:e
fabuloso País: -;- a extle�na

}ll"Co(;upac;:50 ele lilnp'.z'J,.
doméstica, E nêste ponto
me vali de uma págína dei

xada a nós p810 cncant<:ldor
livro tle Ramalho Ortigã0
que Ó a HOII.AN:QA,

!�os que pe!IS,lD1, contu
do e com sobradas razões,
que já nos dias vertigino
so,s de poje será diriCIl S&

não �mpossíve1 eledicar-se

alg�ém.. a tús cuidados

qU'lI1do já ,OS próp!ios mó
veis como a própria arqui
tect).u:a modema tendem à

redução ou -simplificação
no que tange a sua limpeza
e ,conserva'ção (que moti�
vos eoonômicos e a falta' de
empregados explica ou jus
tifica) �ão dei:x;o de as'sen
tlr> assinl deva acontecer.
Escrito aquele Uvro a uns

três quartos de século, é

bem admissível, que muita
coisa se tenha operado nês
te Pais, mesmo sem -sacri

f1cip do aponta.do' espírito
de asseio, e, J1té para me

lhor. Haja vist.a e, �mal

cQr)1pra�do": ',' e que, tern,
>-�cnnteçido entre nÓ$ CÓJll
as alíaias, 0,01)'1', os . móveis
do $éculo �assaçt9� -os', <que'
00m\erVavam ainda o seu

estilo colon�'il. Excessiva
mente' burilados com peças
em que entrava .. sobretudo
o trabalho do tõrno, se:-

vkam para o 'depósito de
tudo Quanto era pó e até
8.cumulacão de lixo, não

f6r�: H f�cilid"lde de ter-se,
,tO ü.');np0, o serviço das eso

cl'was. Substituídos hoje
P-81;0$, n� verdade .. trg�t,f}S",
Dela. falta de (111<:111 dêle',
cuide' 'pOJ' outros mais ('0115

�(m�:1DeOS ('01'11 o sentido

p:',Wco da épQca e1''1 que
v[v0mos, uma don'l de ca

sa pode, 8Ó ela, CO:l1 C:1]1·

s8"uá-los liInpos, ent"e"ar"

�() a outms preO,�11'0n�ÕrS
qlla18 mesmo a e,,:tincão da

pC�'ejra po� ae:3S0 rl(roo�i�n
r],� nOR ef.,tof�1l":C�lh 'ce_; .e :-'("1

emb(:>lt;�"ment() c'n ('ôrn ,rlo
...

pc.;,;'-'.rn1;"'::), o [f'te rn�Ji10 "'-eio

F·-:0;li�01· o nf)"1- de 'HP<;1�'('n:n�
e1(jtrh:ns. eS').<:;ciD1i.�fldr"'s :-;'0

CDSI) eHl v�stR. E �� in'ia 50

b1�f'ndA'P'8 t8'n"'lnn nrI'!l 0'1-

tro" a h7e,"�f1, sen8.Q :"es "O

·Jh1�e�·e..:'· flUe é �� �l rte ::-10-
r; y"FU,... .. !

..
, ri!: .. T1<lda f27:..r

Prlts gfi�'m"ndCl r,om êste
(h-'!)(Jirnei'��(\ ln r�tnd:) clt?

"H'''''' VÜlip11t-P dA �p."'�ulo prts
S�Ádn e aqpr(i verbql. trnho
11';1 ('l;fr(l \c nãp rpen0S iU1-

pC';-tr;ut:e por elucidativo.

-"--.........--------

T;:ata-:,;e de pessoa muito
cr!'s minhas relações a que

pel'Oorreu recentemente a

El!l'Opa
I

de ponta a ponta,
E�_dusi'ío c1!3. Russia, enca

r')) m11 !.1<lq �1.0 que di.�em,
t'i11, dentro da su:t cortina
vedador,a ou ela Inglaterra,
insulaua ali fora elo roteiro

si bem que Pais _considera
elo pertencente à m'issa con

t,n@ntaJ, partindo de Espa
nha c em ônibus pertencen
te a uma Companhia de Tu-

- rismó, por lá anelou, ro-

dou, parou. '

Esclarece-me, com a sua

-' plüavra autorizada:

--_ Um detalhe a esclare"
cel' dentro da leitura que
aínda guard0 dessa obra

prima de estudo e pÓder
descritivo que é, P9r �em

,

dúvida, A HALAND,A de

Rm'!l'3.1ho Ortigão, é a parte
omÍssa que lhe ficou quan
to ao capítulo da limpeza.
pública dêsse Pa�s. Pois
uma das cousas que logo
me impressionou foi, pre
cisamente, a constataçiJ.o
del'lSa p'3.rte.,
Pensa-se no' serviço

de como se cqlecta. ainda,
em nossas grand,e� cidaejes
como Rio ve São Paulo, o

lixo que lhes sobra da� rc-

so! E culmina, corôa aque
las expressões aclmiratiJas

de asseio, de limpeza extre'
,

mas, já apontadas pelo ati

lado observador que a visi

tou.

Isto me aconteceu em pc

quena cidade _ o qUI: 1110

faz presumir esteja êste sis

tema espalhado por tô:i.a

aglomeração humana de lá
_ quando, por· r.oll_hecê-Ja
melhor e deslocando-me
do grupo de tu,'istas onde
me encontrava: per�()]:ri
sozin�o as sua�, ruas, alUs

impecáveis pejo 8sSE'io e

ordem que em todas e em

tudo 8e 9])8ervàva. As<;im

caminhava eu nnquela fres

ca manhã primaveril, tudo
venciõ' e ebservando qunn

do, em certo iponto noto:
próximo a uma graride lata,
um caminhEo -que a entes

tava peli1. parte tI'J.zeira,

Prestei rne!110f minha ateu

c-;ão e o caso que ali 1,1'&
senciei s6 poderia ser corp

parável a um dêsses filmes
c1e\'ido à imagin:H;ão ci�ntí
nca de V:all Disl1cy. Des1o- �

cando.�e d8S1 e lar�o -detnls
elo carro p0rtiu dali, comI')

por el1çanto, duas 81avan
cas assim a j,e:to. de dois
braco3 me�ànicos e, com

a n,d a
Cjllent.p ou em liÍta tempe
r�tura) '�. depois, de aI;'
menos quente, l1cali.zo,dã,
e�sa "façanha" com algo de

sobrenatural para mim que

jamais poderia irnaginá-la
e 'seguindo 8 yiatura blili

dada a sua recolt':'l., til1ha

quase a cel:t::za de que a

quela vafüJll8. uão BIS pcr-,
maneceu absolutam,erite 'lim,
pa, como perfeitantente. as-
séptica!

,

E voltando-se para m;!m,
como al!;usm qne " j<í, n;',.)
S�' a��Uf.;tHrja etn "tv"er fc:.n

,
.

o conhecimento flOr1�.,tico

q'4-C lhes ,foi dado obter, é

de- notar:se com tôdas flS

variedades ele tutipScl,s, est !l

did0 êstr; ('�Jtlhecb1erl 0,

1�1as jrí.' em renincos f!.:(!"H

elos àCll'()hr rah,ha dos tn:>

p;cos.' em tp.:nnentura,'

hUlloia:'de id32i'l o fJuc 0'0

rO(�f�-r1'\, ��'- ;)roclig31i��a ·"0
j)ej�l" cst\:!as, e:'<:1 ób;:io qUe

ê�S8S ,GorL��1!!�ores exÍu1i' s

t�ll:,7.esf}c:�1 �P'Stender o se 1J

e3:'�lDp dE� acr\n às !1'ln1Cro

s;:r� er,.,'>�8ci0'S dp�te reino e"'1

., r:rtnfI',ÔO, ]e; (' "csnltaC\Cl es

t.�;rr. r·H �V� \rc:�h8c; vistut."'

nl�S'IJrr.p pela h8hilicife,de (50
engenho, mICA npt'(�çiar ()'''
te j1:1s'!c ç18 ln:i,gion, poi::: me
acl1�111do cc,JO('aclO pe10 lado
da ré e nnnl àngul') '��s'��al

apropri:1do. vcr �l!1e o lilO

vll'(WutQ Ide VJi c vem da H;
)!',ér�\\1(,3 t'C aeÓmpanh8.va
d'l (1e"jc('amE'nto c, fecha'

11:en:0 dn portli trazci"fL d:1

T-,�l,tr'� �\!it$ tl<lc1o I'C ,))1'0'
cessando tão nhYi.do sim'l')'
niGo quo não clava par;L 1:e11

lil-:<e, 111C;81110 o oHato il'llis

rpurado, qu::üquer nuan,':'l.

fju::iJquer esquecio e1e odor

,desagrad((veJ Ol1e elali SE!

de�nn>ende<;se. O que se

explica por �sr a lata pro-
vida ele tamn:> com mola

t:'lSlpaS por mais ill7er: s Í

meis en1 plena luZ' 'eH:> d fi: 'rh�rai'ilh:1el" 'L repres'_'nt"l1-
_ Mas isto, repito, se do nOl; estas inúnlcrns c'�n

pas�ou na ad'11Írável. n:-; r,niT'p" ,)rcv'2"1clo 8 ca'Cft 'i-

pcr;-tel1tcsa }Tf)landa: o (�t�e [;]1"!."1fi) ryl'�r< l:.�iH1()F.2.. '(1(';c;te nf)�

nfto é mlda de maL.. , 'T,lm- V(; ';"'0'Uf��_v<if:n e disr:lplina'Jo
bém o que mais ,'qt�,e;'íàmos ern e"lf:'en!:3r' oua]nuer ou-

nós? Com aquela matl'a d:> t�a. a?,;r.idnd,�' ciue n�o a. tn-
limpe � L. nada de, aQ.mir;:;r dt81Onal. FOlS que ?te as

che'i!;2Sse o holandGz a êste . _�)Úi1DS?'S vaé,s de coloração
e�:trei110 mecânico q!�e. �alL hr(<l['rl{)��:rnenl'"f' pT'Pt� e

pn1' me,o acn80. me Li drJ..
do assistir,

br'1nr'n nD� ]h� ()rn[.rrne�t9,
vp<n 08 pastos v0r6.�S e fres
cQs. desf'parecermn d9. pai
sagenJ U0" 11''\'.'0 e entuzias·
macl6r "r1l51:1".

Ou� l'a i.rrn"!"";H·'-:�ãn f'. (? �tfa
não me1!O� ['-';''-8' !,'lm"-é�n
por iI'1il�·(.!,,;rjs�? fn;. 3 (�o:,�··
tata('(�i) rlp 11 .... " t,r't;r. f�t"·�O
CHP �p��'rj, , ....Tlhf-lõ') ':;';'0
ilnstre vlg�nr;Lc Dortl..!.�.1J}S
a�le por ali estêve. QU8T'0
f�?;er !"'�e!1'�Õ,0

.

r� Ll1d:.1�t "18-
d'-':; n'::rps (11!(� 1'1'J!0 tOJilR

F rv!'!\,plctB.1)clo p'1J"a fl)irn
e�s?s inforrn'ações não 130
(;uriosas mas certamente
inérlit:o.s:

de dc�pô"i'J que SÔ, aliás, se

[')11" r':� (�et)j,ro elo 'reninl,Q

fp'�l1"do hel"Téticmnente· do
f�1iro\"n. }\c\llli";:ive\!' Feito o

.... ,p nArpj 11" "''''"'S0:0 e .i'JU
to à lat�l, dum gari '0('upa�1<
te do ?111dido veícnlo e que
n""y!c1o dW1S up�réll:o's ql1E'

me foi .::1.;1(10 espw·j'i·
cletalhFd:'!:mp.r:!te, 1'1' s

e

que eu cl1ic1o fôs"e:n m"1]

!!P8irr:s. aber1 H a boc[l, ele'

rG"er:ido vasilh;:U11e insifl,u·
lh� "'11 8eu interi,or um .ia
to forte que eu presumi ser
ele vaP9x (naturalmente

"EstÍ\'e' no mere'ldo de
Amsterclarn onde se pl'Oee·
d0U1, com cotações altas no I

jóg? da bÕl_sa de flores, <r

êste comércio em s_í artis

qco e poético, e não pre
�l()�o -dÍAe'r:lhe que 'se antes
J_ ... '<' t

bb�uiab�!:��e ,perante <J. en
�"''4f(' tat:;-,oom�$' Ü

DiSiléy "que lh� f�lel;, �goTa
j�l: andarIa com os qt_leixais

l"J'lt\J�'3:'m'ente estando' 1.D1 "ca'Ul:Skdos de tanta exelama

búWp elos célebres moi.nhos" çà,o aqmirativa, ' Engloban-
de v;:,nto que, lhe dão o ca: do tOdos os tipos flor�i.s
racterístico �e süa l1'is��- cuj.o número ou non;es não
gem CflJI!peSln'1, eu cont:'!.va

Pgúar9-ei infi"lizmente. de cor,
enf'ontl'á-los �r ali. Ma", só posso lhe dizer é que as

m('inÍ1os, bem pnt-;;ndirJo vf 'a'u cxp6stas etn orcÍem
,com aq1J�las 81laS grande(>' pO:ç' si já, artistic!l.,· Cada tI-.

?7Th" (lo c<ltavEi'nto estencli- rn� disposta etn seu respec- ,

(las lá ao tôpo clesta esp6 ti.V\,l lot,fl, ab�'rlús' 0tl 8111 ri-
� r.h} do :ôrre e nü!) chan�rl.. �()hho botão )tlt(� evocando
n·::s 0,UC, aliáS', Ílotei 'T1ÜO i,ê!ti;'l� l)oesüí ao '''e;lttet'e-
hJlwarpl'1 aOllele pen!j.etw lúad9 botão e entreaberta
(le furnar;n, aO',n'Íodo ctàs iQsa", do' verso _ liqn.�há.dill
fábricas. Qlle seriam" então, no;' é Wdas formal;do bel�
ou rPl:rnr E'ntl:'nUl1 cssas mé, ars?Bcto.- gerâl um enoanta-
t.ranJ1nS CCIUn"lS c lançad:ls dor campo policrômico em

para o alto e sempre, lade- tela jamais ,visra' ou !ma�i
anelo mr. galpão ou, ,rústko nad'l_ ,Rara se ter, entretan:
telheiro, I todo fechado? Foi to, mÚil. pálida idéia do que
ali que me in.fo:-maFal11: é hoje esta indústria em

tratava·8e Dael'1 menos do bases eebr'lômicas ou êste,

que .estufas onde se curti- origínal cOI1�ércio exerddo
�-avam flores. pela Holanda, basta-nos sa-

Não c1<1s tais tUliP2S em bel' isto: com estas aelmi-
forma' ele cáiiees que che-' r�veis m�n�'3.nhf\s de flo
gaVf1,1'1 a ser, com o mo- res ,Amsterdam abastece as

inho, a mai;s (;ípicll ,nota a .' maiores praças do m,undo:
figunu e:n cartões' postais '_' Êprli�, Lo;dres, Viana"
ela Holanda, ;nas mna' Vél- ParL<;, Tókio, e, para n50
1'{edade inconcebí'\'el de l:1'.)- falear a êste fabuloso eon-

sidências ou de outros lu- müvirnentos l(,lli:OS m8S cp, ai: prnpo,;,('ões inaudF'1s.
gares ,públicos onde sobre tos e p;·t1"i()s',>�, t,':'illar fI- roi o (;0>:0 de, cm noss�1?,
q1:wlquer -detri.to indesejá- que!a .la�u <lU rlcpr;:�t·;;. p, PXCllr"-rl('S 1)".:' aquf'las tnr
vel. Um grande e pesado ca jazz!. " recuo·'.Hl ,1ar:� ,1e:1- rHS 1:\1 "poldres", como :-:e

minhão do tip() SA(JRER tro elo fur�ol1, Não cl8m�- no:né:1m as peouenas pro
percorrendo, lento, '-as 1;uas' rou UlIl minuto 0" eis 'que pried".des agTlcolas tcm�r,
da cidade 0 �(f recolhi:md@, ' pelo meS1TIQS d()i� bnl,çO'i a crela il1SÜÜ),t�, oo;:n, ,';1:;fá,- ,�
em cer'tos\ pontos, o conteú, mágicos,.' foi.. a' refel'ifl�t' 'lar a mir:és ou causa 3.ssi:n P?:re-

• do de lataê_ coletal'âS Q9 :rr-�;� colQ('..1'1cJ.a I'o:t'(!,,:emc -"'3\1 ,.�-. eida, ou���.i�}l���ártf!'iQ" ,

xo dos' mais variado$, tipos. gar e",ato ou prilmtivo. Per v' go a atenção. '

E quando ('Sse pesadão vei- to ((ue, n10 achava e 1,0<:::0

I '

eulo estaciona, o mau chei-
• 1'0 que déle se despreenele
e aí perm:me<;e ,ainda no ar

depbis 'que êle pa.rte, alem
_dos- variados detrictos 'que
sobram pelo passeio e pelo
pavimento 110 ato do ele!',-'

pêjo dessas !8tas, Jf:i' lTluitu'i
vez8s tram;boJ'c18í,te�. n::

or;u:õião ele soren�, l11aniT-';!"
lad3�, de CISCO. ({t� p:�pefS
V(l!llCis, de tudo, em smra,

qu,:nto é solJ1'!� imitil ou cte-,
t.l'i;'�Q. E' a C0usa n18js al1l.i�

h:B'iénicB que se pOS:'}3 GS

sJcltir, 2.1nd�1 n�1S dias c]p h'")-

50, F, is'o para ni,) nos ro·,

ferirmos, nessas latas nem

<:C!!l\)T'(� 'prt_wi elas de tampa,
�n EjU!l!jmento de mós-

, F,' um espetáculo de

vergonhoso
pn "a os Poros ele civiíizaç:ão

mas

res conhecidas mll,,' todo o
l

mundo, a come(:ar, mt1u: a'

mente, por esta já de si

)O'UlJ10 v'l.lendo por nmit06
milhões dê d6lares, a 511-

per-poJ)ulosa NO\'a Iorque,
A"iões cFDeeiai s destinados
a êste origim?Jissimo tram
porte levam para tocJos os

qU"ldrantes essa pr(:)cioS'l
oarga Ot11 li!1.has regt!larcQ.
gm'aztltimlo, ;)ela rapidez' de
entrega, a frescura sem, p: r
de suas delicadas pétah�,
lli:Ias como nein tudo n JS,

, \

tu
'.nll/ndo �10de :'ler pC'·f(·:·

. to, fi E':�tas flore", de e�tufJ,

"04 PQs'6�ça", prroduzidas fo
tn eh tQdO e qualquer tem·

'po, falta �lm detallie, uma

qualirbc\i? qw.) jamais o pro
t.{redif ela qufmim ou o po
de!' ci.dn�i�ico poude atin

:_::;r '-- o. perfume, que n:18
cUl1<l�,'ões na:u.rais de o1'i

'l-W!-11 00. d� ('lima geográfica
• I � '-

n111ÚJ.;l deIas deverium _ a-

prp8.ylJtar.
FlçPll-lhos ' esta

te' dôü3ito nn,1"l

('1'8 C'l:l" o ns,i,;tí lO qHaRe
di�, :-i� n!oen: 8, missará. des

" t:(;-!!,('p]>i::l:::: ::W!i!110 ao olfato
')\1 <:'.'T1sibilirl.:tde. a mais a

DU",it1n Assün, e })2Ta
rll'('�Y; n�o

,
,

vtu r:OUS::l me-

Qmr se dá com (>

"planta de estufa" que é

Açôstuma-se,

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

l� a p_reciosa 9rqqídea. Com

pronto!
,) � r\ r'18 eu '.li e nn0�'a

r:e!', p"j'neira vez na HolaJ-.1
,1,,' rl-p�':, -H SfJr maravilho-

nuga, f}S'
lembrar

:00 1°1:151.1-

�\'�i.l5. 0s'\i -Lunu ,�"elg.J.J'; SPUs, I;Uf' em l1J._;l\:;;�·Q �t..�

Nilton �poganlcz, E.nluo quase lCJ estarão rsun.dos

.sJva J�mior, ElFlVtilJ ':�:a- snnultãneamente c.nu, a.

cnu.dc;' ·G'�:rlllano St,t� .•1 ('s- Convénçao.
te últlmu .Pr,e8!d,�."lt,� l(le' Salvo algum Imprevisto,
Ü,"r:lla':'lJ Steul. S.A, .cem os Iotistas de B'�ot';an,JPP'·
_:d.,l � ,,:11 .. omvuiv. r1'::'o lís viajarão pelo Convaír

. t:.J_.r:lb� ...ll \ S (A'1Sa:d N�l:)'),l �

}:: "'fJ1il,::C:n. Sllva. Jo;,:: e l.u
do. Cruzeiro do 8:11, !1J sã

bado, dia 4 d,e setembro

(hamada�eral CIOS Lojistas Ra,_,"'� (ónven��o 'nCl Ciuanabara
5 a 1\ de setembro. f{>z a partic'ip;;,r do mesinç, a e� Maravil110s!" devulrlG 1''3t d,do mentorá.yels conven,· ou nas .e()ll�e�ric!aJ ,4� rer�<?rme:.ie, o CD;" ,i,' FIe c V;),l, ;')'J=_ira Úl\70ka, ·-.[\Te

seguinte convococ.ii ge- retnar-se no, Centro de a maior ílE. tõdas no b'')'' çÔes nos ,EUA, rnaror ,rlipef!:ti",,,,,-u. ,idgu; _JtUiO'::'O',I,;;' e"tr..r.,i, )rc.,,:�at(' ri e' li ",,8mar 13,\' t ,,,:'Yurt

I ConVf>n,;ófs do Hotel Gló- nero. '3:J.rl· organiZ).�'·l:) ooe ,:' mas delas seráo' .o :JknJ.<l'" a oon '. ,�lü'(:ao no t{l), t0111 e l\loacy:, e Ma�1a,l;:.?l!a Pt',
i"ÓC10S os Ic li�í)tS cio ria. Devem comparecer pa dece a' ncrmas e ínstrueôcs" T]i!MAS por um d;If;, ,,�irôto,:<!�' C:::i.. n,qri'wro-,o �'grupo, de J::J.íi�- reíra Ol:·wira. :

Rio e dos l�stados 'n:�,::sam ra "Aprender, EnS111ar � da "tia'.�o::>al R8t8i1 j\['3r� NRM!,-, :v: � ! :;:r. ' :'_�l"I'li,l�, . 't8,'�, elo,,' (!ua:" desurcaíncs : O C!)L, OU
I

FIJo-:ün';j)z:·]J:;
'(;�l pr8stíg;;,n o granei' cncou Melhorar", Além di3131; a chants Assocíaü J'tl", • u;� ""

VJ .x.nvencrouars ure 'r:Gt�f1.l" c'sl{écioJ1SL ,110.(,ç.-'- LS êe§'l.j..;:; es :lOll'"'.i:, �v!;:: lar-se ",�.' rêptes:l�'1 ar ::1.1'1.

VI Cem 1r:�lçào N:J.;:i lilai':o tro dr.t c.ssse ern setumbru reunião "'alô parte do pro- -Nova �ork, autíga e 'úro:- Se'ULf;S \ ;:)(':.,�::) ct: vidí i",; em amerí �a':'>0.. 'C_"l:l\'(L: ,Lc!0 no' 11'1<\,Hr ,Mauro' ':;(JrÍJ8�:l b{;nl!,j:J ce;11lnário 'ias
,( :- • t " �

J.
J,

próximo. preencho 'do as grama eomemoratívu do gressista' Irístituícào norte gruhos', só se rCl1í.�:!l'i) : o - unia' çl�h� r.lé1\Qr-::'s 'r�u�,)l',,-

fichas te írrscrrçãc para IV, centenàrto ,da. Cidade americana -que tem' realí- dos nas sesões prenárras da.les mundíaís- em er:,cE

árío, L\ n- (50 COCVC!1'Ç:.10
será ciívl:Eda. em VUi0S te

mas, 3. saber: Acl,n:msót'g,

�:so, 1��ter�ha:1dls�:t� f. Pro

moção, l', Emprc;:;cl � a Co

J.lllln:lda&e, 11'<:u:J.;:1ç�) e Çre
dIto. A POi1tiIic.i,t U:I,1�:-

�----,-,----,�-------._-

---�-'-:--'----:::-l

111' - (
I,,"

I
Conheça 0$ últimos l.qnç;Jjment(i�

I

(MC8

na 51�a ;,,;."\a)·r�,·�3,í�áJ t;.:nGO

q·,,le vü;:lG[� de .tli,11S IJt'{j�e,,"I
�sor(;:s l�í.ilJ r;n.lf;Sll ?�1:'; _u.�L..1.
\. a dês jí'� LG;:rl�]:-:'. I, t r..L: � .... i.j

c,�m",rcnr;tlS do Li',,"1 dr

J,�ncí!'"�) tr�r1H)(�in �J.lat:)O.

OUTltAt:!

v,'spera do inlc:o ,!3. VI

Co.:.)\,eLçD,..)) �êI".:O l�.trlug�

r;tdps 36 (cSta!",:'�"�' U') .... _

Cll:to r10 liotsl CH::J.f·.. � i.)'-<ra

expCS1':" ...tQ ele
>\

pl'0'111���� da.:,

lojas a,3.'Sct:iu-da.::. 'a;) (,D::-�

be!11 ai:>Sall par3. rr �:3la��io
'e v;'r(� �:;:)�""'Y�e()" ��DS ,-õOl"- u �v ..... ..:Jj'J.. �.'��'

vencitL"}..[�J.L. CO�110 [) ;él:C I

l)fP1Cá .•:l;.-L li :-raria. l��Lh� I

LOS cO�·:E.íos e (re�.?"�rJ.fic,-�
pu.pél pp.rr, e.ntru:lj[1 Etc.

llaver'1 t�.lllbem U1!:a de

monstra<;;:o àe �')'npH�D.(l:J
1'2S eiclr,mil',(\s e P,);;túS pa
�T. sel'yir cMe e 111ar,e, O
,
•.

P'- rt"Ul"'ltA de rI' ';,y, ... ;;
.J--i � \::.lr "", ,,4J _ � 4. .. , ..... ,,:)1. �v

concederú e-r,JI.,acL'll1a lH:l1 :0

p�ra 5GO vewulos, D� Gon

venção t'r,,2,cni part':'! ,:npc;;
tantes leÚl1j�es dus Sl:!fV.·

('(;s de F�'OtéÇ0.0 ::w Cr:';di

lO e 00 C�ube d': IOJisGél.:;
do BrasIl, }�:'Sta Cit'ganiz�l,j •.·
\um prOgr�1�1a. so�i·tJ;· pl1ra
os lOjistas e sua� e,,[j;)sas
com excursõ�s :� l1"-';',(;':)s
palra as S('cÜlOras. O l,1in;s

t.<:'rio \.i� (3l:lerlt..:ll ri�St rVQU

um pala,l<1Ue Cgp�"lal pa-
r

ra' O D,�3ZiJe. Milit-<1: tl�, 7

de. Set3mbro. 'De to'ias' Uh

palf.-Stras suão di;;tricu�

das êl)03tilas aos conv'�n,cl
o1).als e a impren<; \ con�lll

it,;, ° :3):'. VuiúeulÍt S!1:1tOS •

'li I

<YeDL l:E

FLCRIAN�POLIS
ATENDS ,A CHA!\.;AD"\

GERAL_

Çomo já: fol notic,,<tuü 'ln

AIENC.AO
•

Sua firma preqis'i eh!

T,knico mn cXltabilldade?'
E'st.� resolvid0,
PrDcurt,1..0 p/fone 3790

Casa no Centró
Vende�se

Vende-se u,'na caS'l no

cent.ro, à rua. F;,;4.1 EI'at'js�),
27 (3,ntigu ft.'ljaD. '.:'\'.1.'.'1-1'
com �)mmo:id, à r.U:-l. Bú

caiúvH, 20 - nesta.
'

?3 g

" VENDE·,SE
ema p(�quenH LOJ1 no

C""l1, TO e uma CUS'], de' MA·
DI:;;' RA'"
Tratar i? ruGo Conselheiro

t\r�: f't"u � 1
I

,

---r-- -- -_o -- ,

..

NABOR SlHUCHTING
Benull(�Wlrlf:}'�'110 Jt! iVlfJJdt'll'L, ���qU"l(iLlki..... A \ LtHh:JO�

,.e c,�· :L, "','<1 - i:;squhurJa:-! tiub m':��hna - L,Hfl O,�;" :yjüder·

f':()tI .)i!Th, tUlü:; a�'abün,;ent!)& -- ,�ü.('J&.t'es d(J� n,1H1S Vd.�·Ül�

dqs tlrxy., I

Huá. Cill Pedl'u Demoro, liJ21 _. Telel'one :O<l-W7 - }i";s
\ rmtl.: - F1IJnl-Lnop'.:lis -- .Sant:i �)fl.tarinli

- . '

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

_ Clinicá 'Odontológica
-"'-"t-

'DHA ÍCAHA MARIA
� I

Cl;nicél' e Prótese
Atende sras. e crianças,

)
NOCETI

,
,

C ,til

hora marcada.
D·'· d 1'''''0' 1""30wrmmE'ntf' as 0,,) 3S J,

Rua São :.Jo.rlH",:1(\ f4'nne _':):�t

Comúoícacà.o
I

O DR. l\TURH..LO PACln;C�(J, nA
•:i>!.lJf:f"rl"· ,. !,H, �" "1. eornUl1!ea tl(}S seus G.l.lel: v,es �' annbú�'

,

I' (' \Ni'1,· .... """/)R""O I-
, ti!:' H1SLa (iU / crn s,c:-u ,(Pi ,�u;LIl ,,", f .;.

-

.•

ta�mfnte remodeiado; sito á RUA - FELJP�
stHMn)1� N. 38, Cnl11p1ela 'lP()�(:_-lb�gel�}
trnpo:rtadrr d�l :\l.iEl\íI,/\iifll\ -2 lc)�t;Da[�a 31..

nI,{\GN()S1�iCO PRECÕCE DO LA1\t�'ER
GINECOL(JGICO E DA MAMA.

'·'HORAR.!O DE ,CONSULTAS: QlUl'_<:.t·

! t�(:-'nW :'-l pnt't i r ,das Ht30 hOl'a��,'
-"1 8' (.,',-.ú, ' .t')

--- -- _J.___
'

-��_:: ::: -:,��:._��" .:, ':'7r-�'�
VENDE-SE TERRENO

}�m Curit;ba, localizado a rua Vist:0nue
,je GôIapuava \ac lado do Prado), acetté\-�f:;
;�uwnlOvel e111 ;;:OJ1ta, Ti'atar nésta R�daçã()

- t)D) �t. nugáio ou pd? fOI�e 30-,22.
-

, __.._1 ._�__....__,. ...,.__.-. __.,--,

A' t�e n ç.ã'o
. l'tepaw-se . all11los pnm exame de admissão ao gintf

sio-.

ll,j'orin'a�s à rua Júlio Moura lia 16 ou pêlo tele
fone 3137.

I ........

VENOE-SE
Um terrenó em BOM ÁBRIGO, prÓximo ao bar. pro.

':;0 Cr$ 1.000.000' e uma' c�sa de mad�ira, à rua Santa ao.
,

' ,
Slot (ColoninJm), Preço Cr$ 900.OOO. Tratar à r�ta José Boi-
teux, n.o 3 nesta.

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

. Balneário Camborfú
EdifíciQ ATLÂNTICC

l
em condomíniG:

(�o:nsagradn como o melhor e m"ais belo 'dp
práia. A6artamenios ,par�" pI'onta entrega
dêsde Cr$ 1.000.000 de entradél e pr(sta(;õ'_�
mensnis cie crS 150 mil, Vendas 110 �ocal com",
1),� 1 ! 1;)""(1 rr<'

NO SEU REVEW'JEDOR EXCLUSlVO

Jaquetas
Calças

"

RUA FfUF'f7 SC"iMiDl. ;.2 - FONE, ::1671

F L (),",�ANOPOL!S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
RETORNOU da Guanaba-

ra' o Prefeito General, Paulo
Vieira da Rosa, que p�rti
cipou . cio Si."11l-'ÓS�0 Na i:;i..
nal e, Internacional de Tu
rismo .•

'

RESIDINDO na "nhacau�
o Jornalista Hélio Wendh;u
sen, procedente da Gu�na
bara, ond'e destacou-se no

jornalismo (larioca;' no -o
Jornal" e Revista ,,'·0 C'u
zeíro", Nesta Capital e:tá
organizando tuna' Cia.

'

d�\' '

,', .

Investimentos -= "SUL BRA
SIL �.! INV. Ltda" ',ue
í'unc'orariJ. na. Ru'l. ,Nunt:',;
Machaà:J.

SERENATA MExrcANA"�
- �tr�çãQ surPresa que ,a

manhã deverá ,se apre�en
tar no "Americáll Bar" !:lQ
QuerênCia Pala�: às 22,30
,hs. O tempo po€lerá preju-
dicar a vindá do qt:bttúlJO.

ASStJMIÚ' à.s funçÓ:s
de Ofici':!l de Gapinete do
Secretário de 'lnteri�r:'e
Justiça, ., o acadêmico e es,
critor ....- ErÍco Max Muller

-FlIhp:' ".

,

�' ,
.

,;

I;>ALVA de Olive'ira, c!:ln

sagrada cantora de Rácllq
e '-rV da Guanabara, foi vi
tima de um acide�te 'l�to
mobilfstico no Rio de ',' Ja
neiro, ao sair do 'f'ú�el
Çopacabana. Oiltem 'pe'a
manhã foI .s_úbmeÚCia a· Uma
operação

.

cirúrgica rto,' cri
neo. Seu estttdq era grave.

O LIONS Clube de Join·
ville; ámanhã promovprã
jaÍltar festivo na Socieda "e

,"Harmonià Lyra", 'em co·

memoracão a roa·is um ani
tersário de fundaÇão.

O CENTRO Acidêmf'X>
"Henrique Bruggmann", .�

maribã prúmoverá reun'ão
dançànte às vulte hOras.

,
,

O RIO de Janeiro, é sede
da VI ,Convenção Nacional
<ia Comércio Loji�ta' d�
dia cinc� a onzê ,proxlmo
NaquE!Ie conchive partic'pa
rá o Sr., Leonidas , Ti":ltt<:t, .

autoridade mundial em· cré-
I dito e vendp.s radica,,!')' nó'!
q'States" Florianópo�iS �.;;
rá presente.

.
'

)

l�

i
I

JANTAVAM no Querênda'
Palace Hotel, os jormllst"'s'
Hélio' Wendhausen e Hugo
Rezende, que está com o

fnvestimento 'do Panorama

.
'

'Palace Hotel, do R.J:, um
dos mais belos do mundo,

A SOCIEDADE "Hatm:o-
nia Lyra" promoverá b.ií e
das debutantes de Joínvíl e
de 1965, próximo dia dez aí- '

to. Enquanto que o C \(-e '

Joínville, promoverá no ':i-a
O�.

O DR. ACACIO Santiago
e o dr. Nelson Amim. iro
c.iar'lm campanha para
disputar e:, Prefe,t�lr t . da

"Illlacap�' 'no próximo' dia
três de outubro. '

A SOCIEDADE 'fIorian6-

pqJitaIfa. no próximo dia
dezoito no Clube Doze' de
Agôsto, assist:rá o üesfi e
das. Garotas Radar éle S,.
Catarina

O TEMPORAL que cai\l
em Santa Catarina 'ca'�s u

l>érios prejuizos. Na "Ihl-
cap", um' raio at'4lgiu ,os
transmissores d� I Rádio
Guarujá, e um, outro ,.0

transform9dor da Repeti
dora da TV Plratini.

,
. O LlftA 1': C. para o pró-, I

xim,o dia seis "Sbitéé", da '

'Se�ana da Patrla.,
.

ESTÃO chegando telé�o
nemas - Clube do Penpas
co - sôbre a nota que on
tem divulguei.

"PASSARELA" - O cale-
zihho subiu cincoenta
cento" no preço. Muita gím;·
te ni'io gostou -x- Há três
dias qUI;1 estão' anUh -j n"o
que o tempo vai me'n )ràr
no fim do periodo -x- O
estacion'l,mento nà rUa) JoãoPinto, deveria ser proíbi:io.
O pedeste está passando
por perigo de vida naq_uela
artéria no passeio do B n

co do ComérciQ -x- ti
Sindicato dos Jom'!lbtas

. Profissiona.is e3.e Santa GIl-.

tarina, não tem séde. Fun
ciona na Federação c10s
Empregados do,'.Comér-:io
de Santa Catarina:; bn1.e o

JC;-rnalista Adão Mi�á..'1d1J.
foi reeleito Presidente do
'referido Si.pdicato.

stábu OS
; .. ','

.

'1ll.-.:;:,<mtando 1:ro',l�1,(j3
com granjas inte'5':"J.�'l,t..; r.o

programa de melho.amco
to' de '�l'lstalações, �� Autar
quía UB� :...,... Projeto Oad'"

Leiteiro, orienta. a ccns'ru

ção de três estábuios
r
nas

granjas: Riilv Jorge, Sã.Q
Sebastião, e são J\!.c!a'.i Ta

deu, que ficam sívuadas
.na bacíá Ieítetra de FlO,
'rtanópolis, nas 'Iocalída '1-35

. úe It�f.lOI'llbl, 'r1j\.\'p.l�lha.$
e Canas i'ieir,a-.

.

; ,

Este..nrograma, conror-,
me informação colhiIa l;a
quela autarquía é um (os
chamados .príorítanos, !Jor
que está relacíenacr !iiJ'e:
taments,

-

com os tutores
contríbutntes para melho
rar o rebanho leH;!r.:. ian
.to é assim. íntormou, (J d;

, "\'
ró ter técnico da' Autarquía

--�----------......---_....:..;._,

PIlOTEJ/ SPUS

OLHOS
\'K,�.

use óculos
bem cdcprodos

J:

ofende,nos com �xotidõo
$I.!O receito de óculos

,

ÓTICA ESPECIALIZADA
MOD�'RNO � LABORAIÓ'RiO '

.'

---------�,---------,---

Dr. Norberto Czérnay
CIRUltGtI'\O DEN l'ISTA

-IMPLANTE E TR'ANSPLANTE DE D�
Oentis�ria Operatória pelo sistema de alta rot;açãq

(Tratalllento 11.1110101')
PRóTESE FIXA E MOVEi.

JlXCLOSlVAMENTE COM HORA MARCADA
.

F;diflClO Julieta conJunto de sala8 203
Rua Jeronlmo Cop,,1ho '325

"as l3, 't8 19 hnra8

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

REX :MARCAS E PATENTES
: �eente' Ofknrt�� ;p r-1}pr�e-'

'Industrial
Sala 3 - Altos da Ca�a Nair - Floria·
Reglstro de marca�, vatent;e& de lnV�r:

ção nomes CÓm€'rClaIS' t:tulo� de �stabelecj
'llento insígnias frases de prupnganda E mar

as de exportaçõp,s
.Rua Tenente Silveira, 29 - 1. alld�

.

FundonaHsmo-' Fe{�er�I!�· .Pa'game�:fo
_:a ParHr do Dia 19

üBL�PrÇljetp QadQ L�ltet+
l-q:: q�e •

um leigo:' e���-dclê
o ,al�a!1c� 'da '.>sua lmpor
tancía,; r.'ois: níngu.nn pc.íe
criar Oo1üS animais em ms
talaçõ: s que não seJaIl1
próprias para êles.

On3" Animais,

).1(1- ;'

���,-,,-,--���l'�'-::��.�Y"�'-;�--�------��
I

. ;';:

flt\MlJlAS
C(lnt(,CCIQna�l�-�e' fiarn:..ilas. Iníormaçóc.

(· ..!to Cem', os:vrAH 1'11: 11(.',lD telefone.
'.

-- --- ._-

------,----E co» ,],j!u sua t2form"l.··
çâo, dízcado onde t.3.:. tra
'balho. é realizado com crí
adores integrados no, pro
grama de assrstêne f', té-c-,' OS
nica glol:lal da 'Au>arq��a.

I

VENDE-SF
Vende-se uma ótima casa com todos

\ ..

confortos a rua Tupinamba. 617
Tratar � rua Cascmíro de Abre u,:20li.

:,
.

Cartas de uma Excursionista

Está ...·a:,ada nos s�;rélin- fação ao Wa"�ke,' re\»n'e�,
tes têrm"', que trans.-:re·...c mos às "Cartas ,le :,Jma

IPSiIS h:'PTER[S:, "R�·'+.o.s· ex�ur<;i.Qni&ta..... .

)
,

Contir,uarei a c.impitar,
das cartas de um- hl<; mi
nhas ::1etl� recenl.õmentE!
de volta ao Bras!.. depJis
de ter feito pelos li:st:.t.dos
e por ;{,r'=,(' países da Eu
ropa, urna provei' rsa ex
cursao tudo aquilo qu; pu
der servír de estír.-uí.i a ',s

[oveús ,pnra eni:c:ntarem
à. vIda Js responsa?!!ida le;
na famil�a e 'na sO'.'le,laje
com, ,l'�i1ra resolução P.' tir
meza':itõ imimo; A eutro
título, não· me abalan�arlií
a expor ar públic,) m1ssi
vas chei;J!- de t��·.1ura ele
uma Iiln1. aun'nte para
seus paiS "ruciados de sau
dade.

'

As car',liS cors�;�ueJ:01 ins
trumeOir) ce, conví�b nen
tal de a !f,c valor, Intercor
rentemellte, qu:ro apl't'sen
tar a.-.:;s caros le!tore� elo
"O E�i.:3.�' o", ma.is 1':1::,1 da.s
carf;'\s Q\õe me v�,.....,· se:,dc.
diri.�:"a! ultimamr.ntE', a

pro' 'S�':(' da Hi.�tó':;l (h
Lite:C'f .J:"9 Catarim'!1,��
Iss:> pc,r'IHe tive' d::�r,t;')res
e !Jn'cir,o provar' cr..� l'lão
fei inút:l1 pa.ra o púb!ico
leitor f,sse' meu (!vr·) man

dado' lmmimir pe),) g0Cer
no do EI-iado, ol� tLtnpo
do dr.' .ic�f!,e Lacel'tia.

5-8 65. Meu caro' t.::-naldo
S. h1a:g0. Passei o mês m

teiro �p.a�o, à noite, a 'Ítes
de dor',11T, a sua rn:>�u
mtn.-al 'História "la Litf-
ratli I�a ratarinense"
llume�t!ll é a pala","!!! O
seu esforço. reuninno tan·
ta', '.:. �""raf'!.!s e '.-lace::. é
r.lg,l 1u� Sta :�alalin'a ná'}
deve, não pede.· -0.:1" "r
Sua tei:tura m� delbou,
bem como a de .i'.133 "Fa

gulhas que complc.tam· a

"instóri ..". Grato, po�tan-

to, por ·_;"la.s noras agra.ia
vt.ís, onde tanta c iusa a

prendi, que não <;\q,I� a do

l1st.ado ! nnâo do Paraná.
Tôda vez que alguém me,

pedir ag')ra dados I ara

uma I\t:wiogla ou levanta
menta ,;e homens d; le

tras, rer t i também materí

al abundante sôbre S�3..

�::j,tarll)a, graças a At'0::11-
do S. Thiago.' Abra,ç';l� do

aflige e f,ue estou ll,í. Ir. 8:0
me:.• .t .1!1g'e do m=u ti;!':,
nho, 3 ainda pr:, cí-na
sem saber notíeta nenau
ma. E'< cerrível , mãe, u.rn
podes rma.glnar! QUf. von

.tade eu tenho de v,I!lar
hol" n1�'l1 lo) para!) Bras.l!
.Estar a,i�da hoje.li com

vocês e com o m:u adora
do filhinho.

Wanké'''. Nem J!ril retrat!n!1o trou
xe dêle, po!s qUàn "0 EStá
vamos desmontando ? 'ca
sa, o 'illJum ficou b':�i.t no
fundo .-10 malão, de I11Jdo
que ná') pude mais a�}a

. nhar 'Js' -etrat!nhos I.}u� tE'
nho dêle. Quan1.) qU:lro
lembrar':'mf' '

bem, mas a
gora '

ná,o consig-o maiS
, com nL:,:Íéz".

Devemos ab!"lr a�,u U.Dl
.

parênte.'J$' para njel'í�!t:)
,Dar f.l to

.

i
.

êr tlCO CC.Jr::I:io
conosco. e'In '19�8, quando
éramos :"criturár:o da Co
missão de P�YOamF>.1t:> do
'Solo, ql1� mOl'ltara. son es
critório no Alto Bhf'o do
Ncrte, em Santa CatarJCla
É'ramos, àquala' éjJ1\�i, �oí

. vo, de qu"!m hOje é avó da
m!ss'v!sta cuja cQri�espIJn-'
dê�cla !:stá fiOS servind.o

, para. esta colabora�ãJ aO
"0 Estado". Per mais (pIe'
flz5��e'no<;, . nãO eO:'1seg:!ía
mos VEr em pensamento o
semblante da noh'a aU3el1
te! Co no se pOderft. e':pd-

,',

,�ar· -ê6!e, 'f-enômen�' 'p�teQ-- -

ló�'co, utr.a vez que t: �xa
tamente da

Trata t-e do eng.�nh;�iN
e escritor Ena Th8.id0':"O

Wanke, li"r demais c,)!'!n�

cido em todo o pals . pan
que e �'1ecessite 4pr�.3en
tá-l<� a.o públiCO l'::l.tàr:'nt'J).
�e. Só 'nE' rEsta a,gril,'!t- .'tr,
lhe tão .!imerosas. :eferén-

'

cias a u.."U trabalho' que
destinei f� princí!)lo � (j.U
xillar a manutenção d'). asi
lo "Joaf!uim 'S. Th'� �)., rle,
São Fr.1.'1risco do' ;;:'ul; .:nas
tendo o asilo drixil.do de

ex.istir. ar"ecadei fSin� li
vros to-1l's e ofereço-·ls a

inteleduais, br9.� ..�eiros,
l>empr3 'IUE se of'_'r,�r.C! ,�Cll,
'lião par�, i.sso: vou ar-;�!l)'
tcrran"� conhecidos :ie tõ
da gente os home::5 rie le

tras o'lIo nosso Es�ad'), o

que é, também mO'l,G.llmto
útil d'� civismo, o 'luanto
me par€cp.�.

Dada esta pública satis

"Ba;c;!more, 25-1.-55. A
mados do msti. couçã'l,. A
qui ,estamos em BaltinlON.
des,iê ,m:trn, devpndo 'pnr
tir aJltl..tllhã, par"!,' oUj.i"a
CId t'e ;'os Estado" Unidos
e que' sinC:a, não é Nf,va
York; G,�de anséio, chegár
pois :só ali encontra:'ei car

ta pa:n :"llm.

As saüdlildes já S:l�, e
normes; sômente c�m mui
to esforço estou a�ucntan
do. .�.�f; ficando, pl"üpellsa
vo.r.ie ra�a ai. O qtl(õ a;e

peSSvlt que
màis Lr�zemos, co!' .,ta" te-
mente qn nossa mente, _,
qu� n.ão podemo'!! distm-
guir ment,�:�n �1,:e .1' IJS1']Í,O
m'a?!

'

Mas, "tlr,tinua 3, s[�udl'sa
missivi,j;a: "Sóm'�ll',� "la

30 che\;aremcs' ,;.. �-l'ov':"
York e fU sei q1:l'l la ha-

.

verá unHl carta pan m:P'l
E' a 'l1�j'�r E'Sp�ra.l.;a que
áHh;tent� '3gúill,; "'(�u; �In-,1 '. ..< .! I'

SlA.', �tn t aber S� f.l� t stf
bo-:zi"h'J d: saúde e se e:
tá cont:mtlnho. St.' �l
britea e' (erre P�l t c'asa
tôda ,e ::-e meu pai pa.S33:'a

. com Êle rois que aJo;:r,
dar uma voltinh,}, pela
quir:tal, r,.elas -

prai".�, peJa
calçadd. e anelar de )n�l;ms.
Aqui em Baltlm'Jl'3 fst8

mos h"'0pedac'os nn. .�,t':a

,

IZE DINHEIRO E,M SUA
�IAGEM

��"'��-�'
CON� / �4Q-:.

PARA RIO -SlO:-PAULO��U�I1.,18A�P.ALEGRE
AqORA ...CÓM2akfjÉ'QES�O�rrO" ... ·

CONSO>�CIO TAC-CRIJZEIRO DO SUL
,.i• .&L._, A��':�;;lé�.:'f�:.iuL� � . j

TABELA DE PAGAMENTO DO M:tl:S DE AGOSTO DE
1965 NA'DELEGACÍA FISCAL DO TESoúRO NACIONAL

EM SANT'" CATARINA

p_;r

25 _:_ Aposentados definitivos, saJárió f2milia, e g"a
tüiéação adicional dos que rec3bem proventcs
pelo-IPASE e os que não re;::eberam nos dias

próprios.
26 - Aposentados provisórios.

_

27 - Pensionistas militares, plOvisórios, peMão es

peéial e os que não rêCeber-'.lm· nós dias I pró
prios.

30 - PensiQnistas civis.

31 - Procura'dores e os que não receberam nos

dtas próprios.
11 - Procurãdores e os que não receberam nos dias

próprios.

C .2 L J -2.&2

Coluna Acro Pecuária:;i ,

XXVIII.a EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS
DERIVilJ)OS: - Conforme temós anunciado, está m:u

cada par"1 o L'1Ício dia 28 da corrente, no P<ll'que Me �ino

Deus, na Cidade. de Pôrto A!egre - RGS - a XX :TIn,a

Exposição de Animais e Produtol>, derivados ,do Es�aqo
do Rio Grande do Sul.

A Autarquia UBL - Projeto Gado Lei�eiro e a Asso

ciação Catarinense de Criadores de Gado Leitein, - está
devidamente credenciada para informar os in:eres:ados'
nêsse importante certame ao qual, segundo estamos ;n·or

mf'dos, comparecerão os melho::-es animais das caba�1has

gaÚChas e catarinenses:

. .. 0 Brasil, com 79.855000 cabeças, possui o qu"rto
reb'l.nho bovino do mundo. Estão na fr::n·e do B-asil s:}.
mente os seguintes países: Indià, cOm 17'i.672.0pO c'-'bo.��s;
Est'3-dos Unidos da América, com 103.870 000' e União �o
viética com 86,900 000 caheças - Ao·Brasil, seguem-se:
China, Argentina, Pasquistão e México.

•

Acebe

de U;lS ,âner!eanos.

.,

são DG5::0ô co'oheci'li1s. r:ui
mas peTt�l1Cem a lima ins- .

titulção f'1..e se di�põe a re

ceber . P!'tuc!ant.es 0'.1 estran

gei:os de um mr.Gc gora!
quando. f'm, vis:ta ai) .pal:-i
,'êles F.;i uma boa t:enl;e,
muito :r'ospi·ale· ...1, p')ís
não sab'ôndo abS'i�u1.amf;n:
te de QUEm' se trat't abrf'm

as por'as dos seu, lar!?s
para a gente., Aqui cçn

este ca�à1. estamns e'l, Ma
ni e T'::I.·,(�i,,·. Os .demais és
Các Em outras ca!'las.
Or:t'�m à Deite. fom'Js,

convidados para janta!' na
casa c!éles, Gcstamog mui
Ló ciê11"s. T�m ctu�tro filhas
O menor coll\ 5 an:l.r �Jle
nas, que nos ale'51(.u mui
tá com as suas ,:!raci�'has.
O janla:' que nos 'ol:'reCf!
ram ,1.a.,lõ'm .. nos· ag;.n ..:.')u

.

mt�i1.r pO's/ D"�ta. casa· e

. xer�' , ,almeni,' 1:'1} ... -�: t

. ,eq. )i1ais parcc ..•: ,com'
, nOl?�o ,--: ,> até tirha. :l.rr.o'·
que ê C'OUlla rara.. po!" a·(.;J ...

Fiquçm08' matas .:nfor·,·,
ma:�eg .flue não dtl.ixaru de· .

ter seu l>'lteresse, C9lna a•. ,

cabam0s de' :ver. N9. ::'Ú.r.s,'
dest!lª" nü�sivas, ]'1� �c:"n.

piemcnt.a:n, ás do' ellgtmhd
1'0 eS!.lô3D da m1sst'\"Js'ra., na
veremQ$, . .(e

:'
encontra: nm!

'
.. ta: ,é'o).l�� :'dl�,a de ser co- .

. J,." 1

t)llt.cidil" �. respeito 'l_'s, di-
" ferent�� . p1iíses v's:.iado5
peÍa.

-

tur�? de eugóm!H�j,os
da Uniycl�jcJacle ':lo Rra,..
sil cCDstit-:Jída po�·' pro:issi

,

.
)

Cl�').il,íl'i
.

� �, .. ,;:::�/;\> :;1,t/,;�;;>.�;:��i�:�:�J6ú<t,;,; ",;.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a
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te para s qu.des 'que SUJo

vertam �. adem. com, au-:
xílio de potôncías eé,l:a:r:-"
geíras ,:.n.perialistafl. A i>pro
vação 1,) projeto Ci,t· JeI

Que teve origem na C:ima

'ra e roí em seguida. apro
'vado p=.�0 Sena.J.o, provo
cou um agitado deoate Os

')represe!üantes comunís- "

tas- e pró-comunis+as, era

,I:'olmer,) ue oito, votaram

contra.
O· secretário do Partido

Aprista, Armando Víilar.ue
va, dlss s que as fôreas de
moorátíeas pernanas- repe
liam a ação. armada do

comu••ismo Internacor.,«í e

reafirmem a decisão ele seu

partído de empregar mé
todos mais- extremos para
a elímlnacâo de qualquer
foco sucvensívo. Aerescen-

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

,

8terói�e Poderá Colidir
Terra (�Df Mead"s de 1965

.

as

ast.rcnôm.cos - em' 15 de somente � mudança �e 0.',-

juh0 :!o:; 19C5,.Po-r, outro guns gr:u13 naiórxta de

lado, como .caro, ,11m" p:,':', ícaro tornaría .possrvel o

daco dé rccha, � )1�1' um' er contro ela Terra 1:0:110 c

qu.Iômct-o: e m�'), (la lar" "asteráíde no mesmo lugar
e ao ,nef;nlo temp», Outro

,cie:&!t1Sta-, Oerald S; Haw

kins, (\[L,I::?boratórlo' ast.ro
fbico 'cr'"'�ta cidad,�, disse

que há; êt:.tras coisas cf,m'

as quais' ''jus devemos, preo
. cU:Jar' �10m da gue�o. :lU-

uma catástrofe. O asterói
de descoberto quanoo pas
S<lU, a se.s milhões de qui
lômeÚQs ,da 'I'erra .em

19M', ,é esperado c'1dJ.. 19

anos,' sendo o que mais se

aproxima .
çla Terra e do

SoI: NO,"c�tanto, O'.1·;,�·(lS �'s

teróides perdidos ag,j,'u I!O

espa-;o, se aprmé'l11ar'lr.1
mais t!rtl outras \�í�aSlões,
como. o Hermes, que em

1937 passou a 780000 qui
iI(ômetros. (lU ,,!a, Co' J,ô
bro da a,stânCia 8::ltr;� a

,Terra ,e a Lua.� R�,!,:rda-se

ria.
.

a -svacuaçâo d,�
. zona h,t!ftada par?

clear, ll?D ígnormdo oCos.
mos por exernp.o. Pa.!." sua

vez, a ,publiC!l.,;ão "'Reli�
glOUS N/)wS Ser;ric� '" m-.

formóu qUE cíentíscas de.
um observatórío eurcneu.
estão·. feri·Lanto dei;eemirlitr,
com pr,�Cisão em Í'}tI'3. re�
gião da 'lnra p:")dc�:l aC'Jr

rer o chl')que com :c l.l'O, vi,�
to que bhez se�a r••:�ess;,{-

gura, r,B'leri p'r.:; s a.r,

préximo à Tetra, I' ,Me:'-
ct.rio. St!a órbita
ser mo,:l::icar a úO

f,f;dt,;
IU�Ul'O

pEla :i.t>:(tf: o da', f{t\wli!,ade
dq doS.s rJ.al�3tas
SegnnrlO clent.isl av.m

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

Washington Elogia
Bra sileiro'�

,que em, 1D46, a Te'.-r,l, não
se ChOC(lU com o c ..úncta
GiacolJiul-Zinner ';>0: uma

diferença de dez GL�" Ho

bert Richardson, astróno-'
mo e escritor, referln',i0-s':!
ao �U2 se deveria faz\�,,:, se

um estú.dl'J l1linucio.�J reve

lasse uma colisão imineJJte
da Te,:m com ícan no. fu

turo, disse que se p0ieria
tenta,;:' de&trui-�,o, ;nkr�ep
tando-o com um veícul.:>

(8�·) -

":). (',<.to-.
L' .I lr-.'Ü

I. :�,� im-

'Há
- '- ;':J d

a. �'c _� [,0

,.�. ::'3,-

,;
,

["ao �o

"c l'''::;-

':'- "''-'}.

-�n :'jJ_�-,ja.
."-� ""'),; 'Pa
C' (las pso-

Octav'') E>dLf "

dos 'r IT'1""c'a ,''O é Mi·

nistro do :J"1� ,\Q '���P'")t("}1 e"

da Fl'zr:0l'"a, A '''''':7''t !:sl-a

b_ilic1�rle G.l-�·�-) t FJ r:::lslul· ..

tados r,;)(\stos no t1i;:i:J

dêste �110.

A Tner'r'a
se fo ",:' "lJ �n' �

ram (t�.e n"o

los /Jl�

" "

l:"�<Jci ..

U'l,,-._:.lle-

p,lcol'" "V":.t..-

N�n};" --I

trl1l'h ... ---1O'> _. �', �,

.,......." tos dis

sp.�p' ,-1';.l r· .... _,,""�.!r7"'''�:;
mina"a Mnlc"'''il '0�

gros.

rio' gas-tr.r tão desordena

damente,para compur ob

j etos· de quc,lida :lI) út,rt:

mcd2ra�ção. Disso resul

tou uma crise de l�st0(1�.leS
:'e automóveis' o apa!'l:
lhes eletrodomésti<::o::. Em

junho, Campos r8Sui"leu

voltar cautelosanuntr a

uma ",einflaç§ o". E::I C0n

seQu�Dcia, hou'7e li;11 re

crucesclmento nas com

:Jras que permítiu �1,S :f�
bricas vo'tarem ao [undo
namentc pleno.

do cêrca 1e US$4GJ mi

lhões: etn tôdas as fOl'�r.'3.3
êste ano, (J êsse núnpro

prováve�_nente ser.l. C,O

brado no pró�imu an:>".do assis�ência, Brasl�

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Mês de Agosto' esp.acial quipado

mas nucl!'ares ou,

as Fôrças Armadas prepa-
'ram UI:l' ataque fiMü con

tra a posição comuntsta de

Mesa Pelada, Referlnda-se
à situação dos guerrrlher
ros em ,f,atipo a lasse des

ta capítaê, afirma o pe
ríódíco que os comunrstas
estão cercados, sem � vive-

faZelldi) I'ousar nêle" um

mQto,r te foguete, cap.a.l dE'

afastá-lo um ponc.) d'e Eeu

rumo.

tou que seu grup'l' e .) da
União Nacíonal ocrtísta,
ambos da oposíçâ.i, respon
derão devidamente aos co
munistas, afirmallcJ;w' "Se
há de entregar :t Patría,
que seja sôbre nossos ca

dáveres".

oomoas soore a lJOi1t.e C{LlI;;'
liga euas Iocalídaies 'cio

Departamento de La Li

bertad. :iO{l quílõrnetros ao

norte desta capital. Acres

centa �üe se' eleva' a 600 o

número de agitadores que

operam nas serras daquela
:r�gjÍão. DIZ ainda' aue .na

cidade do La: oonrencíon,
no Debartarnento de Cuz-

res e munições, catculan

do-se 1. iminente captura
de, 'Um t,'upo de 50 que fu

giu para a" selva.

SEDE BALNEARIA

Desa"io Para lJut'lo

Mais a diante, Vi.['.anUf_Vfo
disse já eer hora de se en
frentar o perigo do comu

nismo .no Peru e .íe Si' d2i':'.
xar de aceitar ,seu [ôgo ,'e .

apoiá-lo em sua' ;1i�,�,J sub"::

::�iV�,. ?���es���;o�elll;��. fmprêsa Jditora,' ,",-.o ,ESTADO" . ltda
outro oaís deve estar su-.

'co, foi ímpôsto 'ante')llt':)1l1
o- toque de recolher e' que

uma

jeito ,1 qualquer tmperiaüs.:
mo, se-a co tipo capttalís- ..

ta ou d') totalítártó. (;'))1-'

cluiu dizendo: "Os estran
geiros podem vir tràbàfhar
aqui e os prot=geremos
com 'lS, lds penl':l.n�,�, )'Y,.as,
não', 'com as. dos Estar.os
Unidos": Na meSn1f'. 'sessão
foi tam',l)m aprovadQ: uma

moção de' a,poi'o ,às' Fôr�às
AJrmadas r,a XjIta' que 1,e
vam a. cabo contr't ')S ex-.

tremist.aa no cemn rjo

país. Coptudo, com a vio

lelltá 1)()lemica que l'lurgiu"
na Câm?,ra sôbre <l, T,!feri;..
da moç'i'1, prevê":;8 uma

solução trágica no ::a:n:p')
de honra pal'a o eonft1to

f!:l1a .Consefheírn Mafra 160 Tel. 3022 - Caixa

Í39 - En.déreço' TelegTáfico "EST.4DO"

I)I�ETOR.GERENTE
Domingos Fernandes, de Aquino

., RiEDAToR.CHEFE
Antônio Pernando' do Amaral e Silva

DEPARTAMEN;TO, DE EDITORIAL

Postal

, Dia 29/8 Festa de Inaugurw;ão
Parque Infantil
Tarde Dançante
15.00/19.00
'Infantil

Pedro' :ráulo'Máchado ---': Osvaldo Mela

.TORe Vaz E)ep'etiba. � Sergio Go!St� Ramos

PUBLICIDADE
,

Os'mar Ar.tôl1lo. Schlindwein
.

DEPARTAl"tiENTO COMÉRCJ,�L
Divino 'l'IIariot

COLABORADORES

l;'r!>f, Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral ..

,Jorge Cherern,' p.rof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar·

,lialdo Santiago,' Doralécio 8or.res, Dr. Francisco Escobar
Filho_. Zury Mac�ado; Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri·

to, Oswaldo Moritz,' Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá,
Jabes Ga�cia,. Nelson, Brascher, Jaime Mendes, Cyza�aaberto entre dois deput.a

dos. I\.nte os ata,Cju8s do José Roberto' Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo·

Deputa,do Mário V:;lf',l'an, ra, Manuat' Martins, José Simeâ6 de Souza, Sebastião Ne-

do Partic"o Demo:·rata. vés, Johnny, ;Luiz Eugênio Livramento, José Guilherme

Cristão, feu coleg.l. Céso.!· de' Souza, Sra. Helena' Caminha Borba.. Valéria. A. Sei·

Nora, [10 Partido D'3mQr:::l- x-as' Netto, Wi!so� Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tan·

ta, desaficu-o pan um .:lue, credo.

-lo, declamndo q'l'� J;ara. REPRESENTA�'l'ES ,-

isso r<!'fl�l!)ciava a seu par- Represen:ta�ões A S. Lara Ltda. Rio (GB) Hua 'Sena-

tido: Vi',laran acci.t.:m o. dor Dal'ltas, 40 -, 50. atidar - São Paulo - Rua' Vi_tó·

desafia, c';zendo, qu.') se ria. 657 - conjunt,b, 32 - Belo Hori:wnte � 811" - Rua,
Mora rp:.8er um duel'') a dos Carijós, 558 � 20. andar '_ Pôrto Alegre - PRO-

bala Ftc�itará, _PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20,. andar.

Entrementes, 'o 'iornal Anuncias mediant:3 contrato de acórdo com a tabela em

"La IJrorica" inforrr.ou;, rigor.
sem �oDfirmaçi1.o 'Jf:cial, ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00 - VENDA AVULSA

qUe os 'trnorista::; f:fet.ua.- .: CR$ 50 (A DIP..EÇAÓ NAo SE RESPOSABILIZA PE

ram atos de sab�tabem em ,LOS C.oNCEITQS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA

Trujillo, lançando q'mtro DOS.

______--�-------------------------------------------. i--------�----------

Ném .tl!do ro BLJ.c,al es

tá r as !Lelhores ,!ondlç,f>es
)O,i'SÍveisA claro, mas' �n

te tantas mel:tora, D,; ub-

::'1m

'�.

IM 0.8 Á R,I A

mu�to ot:.mistas Ql,t 'I,C,;'J '!lO

futuro. 0[� Estados Un;.t!�s,
tradicional e firm�' !Jarcei-
1'0 do Brasíl na Aliança
para o pj ogressb o na 01'

ganização dos g s t a,1.os
AmsriGa�',8s, estã de$wüm-

So:rée -' Inicio as 2?, ii

(Traje-Espo1'te)
Orquestra .- Clube Dozé
de Agôsto _,.... Apr.esenta
ção - Or�ão Eletrônico

IL

12 Sala 7 3450Trajano - Fone
VEl'i'DA DE IMóVEIS - INCORPORi\ÇAO AVA,'LIAÇoES CONDOMINIOS

" J ,

" 1,OTEAMENTOS AJi)MINISTRAÇAO
APARTAMENTOS' EM CAMBOBIú ,�

, s para vender Plantas e
,
:Supel"' facilitado _ Prontos p9.ra morar np.ste próximo 'verãl), - apenas pouco
�

: demais informa�ões em nosso escritóriQ.
, ..

RESIDENCIAS:" . Sil Ramos N.o 434 - Vila ..• Casa nQ centro _ Rua Alves' de Brito, p.O 73 Casllrão to ,- Na Rua, Olegário da. va ,

• Senhorial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependências. São JOão' -"7 �apoeiras 2 _ onto comercial ou ré- •

•
Casa n6' Agronômica: Rua São Vicente de Paula: n.o 31 Rua, Ci°alnselheu'ui°t'oMafValraor�do _: càsa de 3 salas - 3 •.
_ Casll de Alvenaria de 5 x 13 mts, terr9no medindo 11 sídenc - m .'

• x 33 de fundos. preço' de ocasião: Cr$ 3.000.0ÔO., ou em quartos casinha e ba:melro. B' .

o Pedra Grande •
R 'AJ.rtúrante Camerro - Slrr til

,,' co.ndições a combinár. ua·
� d om 2 pavimentos "

Rua Engénheiro Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe- ,Casa ,�e construçao esn;er�t.
c
_ Sala. d� Jantar .'• quena casa de Alvenaria construida er� terreno triangu· Térreo: Varanàa - amp� VID: pavimento: 3 quar· iii

..• lar com 20 metros_ de frente para a rua principal Bar com adega - e .:zco; let� _ Terraço e ainda :
Preço espechl de Cr$ 2.250.000, ;�:ag�:n::a�O�=�lãO com

P
tanque

.

- Sanitário e JIII

: Rua Antônio Carlos Ferreira 40 _ Logo depois do Pa. quarto de empreg�. - Area construl�a de 150 m2. •
lácio da Agronômic<:t _ Bairro com casa de comereio. Casa de material nova � A Rua JoaqUIm Costa 23

, III

, ô' Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses. ...
de todos os gêneros - 3 casas novas de madeira - Te- Agron mica -

di
- mbi III

mos preço para àS 3 ou para cada em sep:Ú'ar1.o a partir Preço de ocasião: 10.000.000, ou em CGn çoes a co .

.

...

_ de 1.500,000.
i nar: . ',. d S-o José ..

_ Rua do lANO Barreiros - Mumclplo e a
III

Box _ No SuperMercado (ROdoviária) um box de Casa; ele madeira - bem conservada '_ de apenas 2 ...

• 3x4 mts. • anos _ Terreno todo cerc'ldO - por apenas Cr$ •
_ 2.500.000, ou em condições a combinar, •
d Rua Santos Sara;va 56 Est�eito _ Local muito . va Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forrada to-

J!I lorizáv�l _ Casa ne al:enaria� __ r.onstrução esmera. da pintad9., com água e luz, com 4 quartos - 2 salas - •
, da - com 2 sa1rs _ 3 quartos _ cosinha _ banh€iro copa _ cosinhll - banheiro - Terreno, todo murado -

..
, completo _ quarto de ' empregada _ gar'lge ao 'lado Além de água encanada tem un;a excelente água ,de l'l0-

•
_ PagamentQ: parte a vista. ço.. _ porão cimentado· e com tanque. Preço CI S

_ Casa' recém construida - ainc�' em fase de acabamen 3.500.000. ,
- TERRENOS

•
_ Lotes ,na Ressacad3 - Loteamento Santos Dumont _ ções.

�

t.I L t C t' Lote p,o 127 - Estre�to - "

I:'
o es n,os 75 e 76 quadra 4 - Area de cada 360 m2 - Avenida Santa a arUla _

d III

d Preço à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ , ... 'Lote de 10 metros de frente com 35 metros de fun ::'8. "

P 450,000, Rua Casbniro de Abreu - Estreito - esquina d� 10- •
_ l,otes no Bairro José Mendes - Rua Sao Judas Tadeu biSls Barreto - lote bem BPlano:

fácil dleotCeond:tr���. m2 til

�
- Lotes, n.os 40 - 42 - e 44 -medindo 10x2'j cada BauTo Santo Antinio - arrcrros - , ", "

lote. por apenas Cr$ 600.1'100.' •
� Morro do Geraldo _ Terreno de 20x18 mts. _ Preço ltua Professora Antonieta de Barros - Lotes de 207 m2,

•
, de ocasião e a combinar. _ Bairro Nossa Senhora de 'Pátima.

III Lotes entrf' Coqueiros e Estreito' _ perto da Sub.Es-. Rua São Cristóvão - coque�ros - terreno, de 2OX10,50 ,
... tação Elétrica _ Vários lotes a partir de Cr$ 500.000 metros _ bem junto á ,rádío da VARIG - pre.c;o ,de _
.. - Com financiamento em até 40 meses. ocasião. III

III No- Centro _ Rua Alte. Lamego 252 _ Vastissimo lo- Terrenos - Em Barreiros - 2 lotes de terrenos, IP

� te com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 _ Eqi.li. medindo cada 10x34 mts. - �ercados com sa-rrafos - •
• valente a 3 lotes. Area total 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200'.?OO, . ' •
• Rua 'AntoHieta 'de Barros _ 2 6timos Terrenos' com Bairro Bom Abrigo - 2 otimos lotes bem J1..mt� � pr�a f/I

magnífic.ll vista panorâmica _ Lotes n.s 24 e 25 _. com _ N�l Rua Tpófilo de Almeida - Venc1p,se os Co01S, ,u
iii

, 12 de frente e 25 de fundos cada. A vista ou em condi· somente um. Preço a combinar. ,

�._:a:.. _ .'._�C'a'W>. _�-. � _ -. "_,w.,'.
/;. � ,

.
"

'

1-

�Sa'.!t"leP�
SÚr30l0 DE PERFEICÃO TÉCNICAdI' .1�'I"� ..:�

t" . """'-:- '"' C::,

rênr!1, ryp rT'"'

isolado em. T,:C.3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Série "Melhor de r. ê

Amanhã
•

enco tro entr e
nos e jOi �villense

I!

P r I m e I·r o

f!ori�nopollta

I I

REDATOR.: PEDRO. PAuLo MACHADO __ COLABOR.\ DORES: MAURY BÓRéM GILBERTO

GILBERTO PAIVA --- .DECIO, BOR:TOLLUZZI ABELARDO ABRAHAM IViARCELUS
NAHAS

S(hmidt vai integrar.-se a "Seleçã l
r,

d e Remo de��Santa (atarin 3
fli\

mos no;! galpões d') l\1:arti- tramas lá o destacar:o e va

molli qaando foran"' i:mtiza 10roso remador m;tl'�!1:('li"Escroeveu: Abelardo
Abr�ham dos divr;nJOs barco.:>' e imH

gurados os retratos du ve

lhos n'.?rtinellinos: �n:;c1-Dom:ngo 'íltimo eôtin:,.

Regulamento, da Regaia em

naqem ,à SemtJna do Exército
DIA 29 DE AGOSTO DE, Barc03 dE: 8 remado.:tT
1965. 10. lu!;s l' - 15 po.:ltos

20. lugai' - 10 porit.os'
A .Regata denJr:lina:la 30. lug8,: - 8 pont03.
"HOIvILnAGEM il f:>EMA e) - Nenhum remador

NA DO EXERcITO '._- .se"_·-..poderá,� wb ... .qua.lqtle·.· -�rE�.
rá r€aliZLda no dia 29 do texto, cúrrer mais Jo que
.corrente mês, com inír.io dois páreos. Será a.:eit.a a

as 8,30 horas da manha inscrição de uma r-:rnador
na rara ofi.cial da' Bft:a em mais de um páreo
sul des�a capital, '" re,1'er- (dobra I C:esd;e. que ') atle
ll1CI-á pelo código nacional" ta tenh;l, um inter'mIo ri"
de Regatas. doi.s par(�os, para des�an-
Serão corridos Cf:' setE' soo

(7) pár(os olímpiCo;,; e

um YOl8 a quatro re?nos

na seg1.1111te ordem:
10. Yole a qnatr.
(Príncit:liantes) .

20.._ Qi:atro com timonei
iro

f) - E:m todos [.1� sete

(7) páTCOS do p�'ograma
da "RilGATA' .HOMENA
GEM 1\ SEMANA DO E-

XERCITO", pOderá,a. con-'

correr rpmadores de qual
qUEr de,sse, .

tornando-se
30. - lJeis sem tÍ!:lOneiro portan';o ,uma reg.1t;:t de
40; - Single Scull Classe A!�ê1'ta.

50,., � Dois com ti":nol1eiro g) ,
-- Os páreos terão

�j� Qttro sem timo1:!-::' um jnterv&lo d��p minu-

.' ,�� tos'""6$'e um, e nbtltríJ, ;t\:l.?�
'lo. - i)C'uble"'sC'ím comfurMnte� dev2r::t J. esWt>ll
'80. - alto na raia, apresent,:!.D.do· se
a) _ Só poderá) partici ao juiz da partUa, no mí

par da regata, Que tri::.i, ra nimo dnco i (5) mlnu!;os
ráter Ex! ra Oficia\ os clu 'antes rh hora marC?a','!a pa
be'S de rE.mo de Sal)t9 Ca- ra a iargada de eads_ pá.
tarina, devidal1lEnt'} rCCQ- reo. - Não' . será aceit�
nhecidos pelo' Conse:hl-' Ré qualquer reclamação' para
monal de Desport0l, ísto retardatários.
i, que tenham' alva�1. de h) - Aos v2nc8r1cres f;e-

lfuncionamento dess� or- l'ão concedidos prªn:ws.
gãn .je conformidade eom i) '- A guarn1çã:) c::Jll!ca
as leís' ("�portivas visei�tes. da em i::t.imo lugar, P!n ,13.

b) Os clubes co.widad6s da páreo, não contará pon
a participar da R�gátf. e:n tos.
"HOME:t-!AGEM A SEMA- _ j) - Compete a)s mem

l-rA DO EXERCITO", deve' bros da comissão Organ!za
rão apr{·sentar �nscru::ees dora desta competi:;áo, dE'

. de Pár:;os e gu:,u:hiq0"'l, r_- signar CE juízes 1e' saída,
té, no n�áxinio, 72 l'OJ'as percurso E; cheg'ad:l,' br-m

antes ela realizal:ã.t) c '1
.

como eh:borar o programa.

competição, ou seje1" 110 em dGEnitivo, torna�":'Is
dia 26 !'ia corrente às 9 ;providêncIas ne�essanas

horas da manha, quando ao êxi�;) ela 'rega"a, etc....
a comi,:�ii.o Organizac'0r:t, K) - Os casos omissos
com sede no quar�,l!) do serã.o �emlvidos de acórdo
140. BC, estall1á, e'01 'Ill�- cem () có-ligo de Regatas
junto com tePiTESc!'!tante3

.

da Fed .. Aquat. de Bta.
dos :::lubes partic,pantes Catarina.

'para apreciar o .couc:eder 1) -. Os recursos i�ter
as inscrições aos íntereslla- postos durante (, desenro-
d

'

. OS . lar da regata serão dec�di
c) - Não será ace.\tJ ne dos pelo abitro Geral. a-

llhum protesto qU�t'to a pós receber a súmubl. dos

inte'scriçs.o, após as mesmas juizes.
rem c:�do aceitas r,J, reu- m) - Será . proelamado

ntão constante da l�tra 'b' vencedr)r da Regata em .

d) -- A contagE'lU de "Homenagem à. Semana. do
Pontos se fará da seguin- Exército" c clube que ob':'
,te mant'ira: tIver maior númer.J �le pon
Barcos de i a dr,is re,- tos.

'Illadores: ,Florlar16polis, n de ag�s
lo. lugar _ 10 pontos to de 1&(15.
20. lugar _ 6 pontos Dr. Ary- Peretra Oliveira
30. lugal' _ 4 pontl)'l Preso da Fed. Aquat. Bta.
Barcos de 4 remad'Jl(!fl" Catarina,

'.;10. lugar 13 pontos - 20. Ary t::mgaç'll tfe

t.:��a.r Q .fI pontos -- 3n. Ju- Mesquita - Maj. Rep. do

Cmt. Gu. M. Fpolis.

no Scll.rnidt, um r],;, "CO·

bras" do nosso rer::w. \[:1-

da ma,:3 l,atural, n:-:rrJ.'EO,

do qU0 �',atermos �:a P:11)O
.com o Fxtraordinári'J
mador. Inicialment�

guntam0s se êle ir'.:, fa

zer pat:t<i ela noss3. "ejeçiio
. de rem:> q_ue em Nover.hro

próximo irá dispu�ar c

'. BrasileIro de Remo na Gua

nabara
.

Schmidt é de�SES

atletas ql,le paue:} lal·;l1n.
Prefer" mais escut,'.l·, por
tanto, difícil m::)3yno de

se cclher' alguma inf:wma

ç:ã.a. Todavia, com :l'lgUf:13.
amabilidade cqnses'lHn o

reporter alguma COl,a dr

lilnteressantê. Di�f3e pri!;ld
ramen",e

.

o hercúleo r81l1[1-

dor m<:l.':tínelino qu� :t pie
mência �l:o tempo.f UUll

'bém QS e-studcs o ,:nPrJ"sÍ
bilitam de acompanc;",l' co

mo de3c'jaria ao'; tái.0,1-
mentos da' sele�ão .. Enu:>

tanto afirmou Schrr-Id';, já.
comecei, a tr�ihar com o

Ruy um dois com p8, r !'ão

para ·er.l�rar em for:1la fí-'
sica Consegui dunnte a

'parte :la manhã 11P."", fol

ga' das 10 horas a') meio
dia. e neste horái'io pode
rei treh.t: cem o n:.ea co-

lega de clúbe Ruy. i,:.:l':CÜ

to, afionca Schmid�. que

depois da rf:':gata Cio qia
29',

.

eu pndei'ei ernr�L"e�tar
a sele':;80 a minp-'1 peqne
na pa':c ,la de cOllt,rlb'lição
para J remo de Santa. ;:;a

tarina, Inega velmet1t0, ("a

sa Schrnidt p:lrtic;'�Jf.' da

nm:sa st.�eção e um. gr?n
de refcrço, pois n'ng.lé�n ...

d'esconhece qUE). êle f. um

grande �'(,lna "or e C':2 m�i
to. irá beneficiar a ll',ssa

seleção à, sua inclusi:J.c Nós

que estamos ne3c,t iut:1

procurando fazer com que

Santa Oatarina seja rf'plE'
sent8.d'J. no próximo f.lr;lsi�
leiro CG�'l uma seler:'.), uãô

.

�_"'_' '��
_

podería:nLls deixar ji:; fi

car' ba,%f..:')te satisfc,l)S pe

la. atitu,ie de Schmiclt fm

colaborJi' com :1 FASe,
nesta jornada qüe se avi-

r
•• _ 'uaiO gigante, � que

poderá trazer par::!. 0 l1úSSO

Estado ,'!1l grande . fi �to.
Com a, "ntrada de Scl1midt

e a volta de Tlalfrt' t) as

coisas YJ'vjerão qe ::lcLuar

para � dir.eção �éc ..ü�a ria

FASC (jUE' pod'er,i, Ct'n',ar

com m",; s dois extra'Jrc!iná
rios rern",dores para ::t for

mação doó\ conjunr:'ls ?l'.,:)

nos r2!J'."8sentarão f):11 No-

vel�bt;J '1�; Guan'lbara:-

i!.}"
O estádi�tJo Manches.fel" Un�ted ,c.

obr(]s para a Tae�r do t�1�indO' ': ::� '.'''",

Lop.drcs, 19 (V.A)
Manchester Ur:lited atraves,

sa uma .. ie suas .malS 1;lcori
.

osás fases, com ohras (:m

seu estáoio de Old Traf-

ford, vi.%:ndo a 'LRG� do'
Mun:'o. Ch:be rico, ') mais

querido elos ingleses arras

ta mdhJões p�wa JS Sf'US

Jogos, como bem registram
os cre:;cpnices índices de

túrc€díJres anoÍ!,do.s na

.temporar1a passada, na
Qual ,;n!')C1uistou o título.
Na t,m'porada fi �-f)4, te"l€

a média (.'e 40.:n'i toc;�elo
res, me:ll'no OC1lpando a

19a. co�ocação; �lO ano S€

guinte 'lcabou c"'m o Vl::le

campeolJ:"tto, tendo (4"J 753
torcEdorl'!" de média e, na

recente tempora -:la, quando
travou �ensacional confron
to com () Chelsea il b Leeds

.

subiu para 45.990.
. O seu

quadro 'foi vencedor da

Taça. tI';!, Inglaterr9, em ..

�63-64 e se'mifinaJ,lsta nos

doís '3.110S seguint.:s. Por

tudo isto. o seu "mana�er'
- Matt Busby - está org

gulhos') da equipe, e ar.ro.
veitando a fase do maior

\

Xi:'.ti ",.,. .ir"

rOfmCGOill·!f (jUUIl1lE� 1196
.

Di (1tAv}

.. <;; I. tua: fwW.I (o:;.aIUlo. 11· ;1)

/�n.',�

o interes:3;), foi

campa:;'1h� dos '!2.!.nantE'S

para a mais imp'ltrante
tempora 'la de futebol in

glês, pf)is, além dos j::"gos
do campponato 65-66, tam

bém inel,]j o Mutldial, pe
la soma de 3.000 libras

qua·'tia :J.cima clCi J.riililiÍO
e meio cie cruzeiros, l"!f,
rente a'Js cam'arotes C;;:l-.

trais e IT' enos 250 ji')!'8,S p3
los cac{l.1.wtr,s lat�r3.H 'Os

I

camal'otes dOI Old Traffo!.'d
s�r? .10 f"rupo L�O BJ� ..,�!l -

. têm poltronas e serlTicn de

"garç');'s", Gomo nüii melho
res .r, ,tros desJI1:'�lV,)S,
tais cvno Epsom c' Ascot
() �st&dio i; .'h:'::J. <:),:: r�

pa ,id • e para t}j �r' : :' rc
'.

dor ní,' sendo �y ",iI sob as

ma. � ·ise.3, ·.,r '1:' do 20
mil higares para as 'gerais

�is mais aiguns detalhes
elas fa'::ll; :!aci;�s ofe:·Ct:::ias

pelo Manchester. United.,
todos os ;:o:��ldarcs de."

.tiekets'� de cama�("ltes, te
rão /estacionamento garan
tido. O estádio fie:). a dez
minutos do centro ja c:da

de, em viagem de 0.'l!b·lS
cinco húras de LOfi(l.fPS,
em viag'�m de avião. Con
ta o Manchester COll1 33

jogadiol.'''3S profissiona.is, co

ta!"os �m mais de quatro
bilhões de cruze!;:os os

seus ases !nternlv�iQ,1alS e

o saldo da temp.J�ada pas

�ada foi de 250 ,nUM.,s de

cruzeiros•.

R. _. Quando anui ci:.p
garmoi3 Lf.LS pror;l<:;�l:l:l<; es·

tarão wntornaclos. H'1 t J

dav'a, probl:mas num� Co

.

pa do Mundo. mas nessa
preseny3. aqui fez-no., cien

j;es :'e muitas .pequenzs ("li
•

sas qu� podem ser ,t,1.CJ·
mer te rr Il1ed;adas.

2. Qual tática qJS ll.�a

rão no próximo 'l.':l �')

R. Não temos tó,',;,,:a,3 rí
gidas, r'referimos li:ú emol

Cl:iralns�te ;,v:::rsá,'i1 no

qual utda joga"lo' ;,:Jcssa
exprimit o SEU própl'io '..a,

lento 2 f:libilldade,
3 - C,\ue er'uip')3, pm

partic12lar, téme n") Cam ..

peor atI) do próxi,TlO ano',
. E. 'Tu:l1a Copa �.u Mm:

do devPl1l0s tem,:r to::ir..s
as

,
equipes Iqualifir:),jas

para .1.S oitavas de f'·;la;s.
De :pr��to, natu'·"_jrr.:mt;e,
não' s2bexnos quai�' sel'�o
essas :;0uipes. Ass;m. l' uni
co tims qt::e realme;1te. me

preccu�a é a Jn�;a�.ort'a.
Cem a "�,.ntage.m Ú'c jogar
em ca,,:s, teret de· hz�r r·mi
to esfô[';o para ve'lcê-Io

Vende-se um apartamentc. púra resi, em frente ao seu pllVoJ.
- A •

1 1 <)" h
4. - Como conS"6U8 c

àenC�t,.com. sa �ta, SELa, ,) ql,l�ftos, COZll' a
.;; Brasil (irar 0& j'Jgai'ores

banh:::To e árc� dê seryiço �ur:S lrti1,que, .,S,- k dos cla;;ps por tanto tem-

a I'U� r�)�d"�r'O' - nes�a ·T··· ... '::lr ,��·i;;; ',,'. ,)�l·)''''';:, po. Os Clubes recL1,1na:n?
,..0. .J..-.o�<1 lu lo'. .l..(l.í.""", .1'

• t_)l:rJ�"

R, 'N0 IPie-mento l'ccla
1

mam :lm pouco. POi3 sem'

as suas eftrelas, as :u=n:;a

dações .':3.0 baixas; Mas
isto :-tão nos preocupa.

Quando prfcisaIX'os dos ju-

,Será amanha" '1 ínicío
da série melhor de trus jo
gos proagonízandc as se

leções .íe fi'lorianp,)]i:{ e de

o estádio da FAC.
Com::; ,,:� recorda es:u, s:;

"rif, de jcgos dsveria �'e1"

:") .ados .

pl1 grande luta,
no Palácr; dos ESf) ,1'0'0':.
Contll. o, tendo 21TI v;::,-

ta que a'i'1',].e local fl)r<� se

dido D.'l,"'l. .':eiltas ral.ginsas
a Liga i\�X'tica N)r(c Ca

tar�l1e_�·::.r� n io pcu.l>, d-:sta

feita, �L'�:�a.· os jflgc3 deler

mír.act.s I'f' a F.C,F.!:.

Em vista d.sso, a ent i

Cac,;õ ';3, Ci 's.a -:L;Gi1i::�ll to
rr;a�' :.:, si ii, rdpo.l5ao,:L.•a"

Rio, � 9 (V.A.) - C ÚL
neral 'J,)sta e Si!;:J Minis

tro da üuerra. agraciou

cr.rn a Medalha d) Pac: I>

cador os cámpeões m.un

díaís do Pantaltfo Mo '('r-
no que pertencem � .i EX'.�réi

to e Ín:;'cgraram a dr�e·�'1,·
ç3.0 ca ocm.ssão De :;pcrti
va das Fôrças Arma 11s,

!:l.::,a:-_j.a., i"o:am r;L'�>lc'co
ra..os f' C& ):tão Henrique
Ibêaz J>cj(r, técaico da
eql�ip::. Tê: e�1te Tnl sn tt
no Paz 0:\ Gil va, 30. sargen
to Joã,) ,\ fredo Car.u.arelll
co ,:E[�1"0 c: a Div.sál.} Af ro
terrestre ê o sarij�:t"!.t�) _.C1r-

E.�;; )'3, de

.to ZX::l'-

ve.iceríovas Em ,o.

-----'---,-�--

• !

Rio, 19 'i'.A.) - (l ,:IJ�O
Flumbpnse x VaisC,) péla
Taça Guanabara t::!r� se;1

horáriô antecipado .1 Lar;�e

l;;h�S;.j-L. 4 prel:min'·I.�, (;11-

trp os :'l'-: .....;::1':OS cll�T; �� p(llo
'La:nartine B,3,ho

come!)ara 'ü 13hL;m.
com �t1í:,io fixado

Em -;:!rosseguin1i�nto à

disputa ria Taça G·u!:1r-.a'oa
De il,côrdo com a tabEla

dia 21 j ag'art,o V8 �el) f Flu
minem:e: c1.ia 22 - Flamenra, amanh"l" no Mft:aca:1a

jogarão Fluminen'3e e V�lS

co da 3ama. Para uomin-
go x Bctafo;;o; c:ia·1-

Flan�cllgJ x FluLln€lJSe,
enc'!=l'r::l�1Ôo--s:: n (�·!.rta-{ne

no dia ·,"p.uh1te' cum a pe
leja V?:,c') x Bota:o:SI).

go, no Cclosso, está mar

cado o tr.contm· BGtafe>glü'
x Flamengo.

\! E �,' D E S [V i'1J � • ,� l

Com urgenda um terrel1C

x ��3 no 'oteamento SJ�od·e:�k.

Preço Cr$ 900.000 - f:,e:iliLl"SC p: ga·
n'1Ento. Tratar ccm José P:rcs no Ieso::;l',) d(
Estado.

20.'8.

a

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do Sr. Presidente e nos têrmcs da Lei e dos

Estatutos, ficam os Srs.' Acionistas desta Socied2.de çonvo·

cados a comparecerem à Assembléia Geral Extrae>rdinária

a 'realizar-se no dia 26 do corrent·:;) mês, às 10 horDs da ma·

nhã, na sede social, afim de deliberarem sóbre a seguínte
orriem do dia:

REVISÃO NOS HORÁRIOS DA DIRETORIA

Criciúma, 16 de Agôsto de 1!J65.

(Eng'.o Mário Balsini) _ Diretor Té::mico

Programarão rln .1 �r� T�njs Clube
MES DE AGOSTO

DIA 21/8
DIA 28/8

DANÇP.NDO NA COLINA

DANÇANDO NA COLn�A'

lUES DE SETEMBRO

DIA 6/9 - SOIRÉE DA S:;:;I�.rANA DA PATRl:A
DIA 25/9 - ET,F.GANTE '30�I'I,!"E e'. 7RI'VII\VERA

com PERY RIBEILW. sensílcicnal cintoI' da BOSSA

CARIOCA

COMUNICAÇAO

Solicitamos aos associados do 1,i1''' TI')1];s Clqbe, qlle
estão em dia com. o p�gamento do Titul0 Patrimonial,
eomparccerem a SecretfJrÍ'l dó Cl,u1:c pó.\'·, rer:e'1e.�em o

re;<"eridb Título, a fim e'e U\1.:(�i�'.rcHl

terno.

c. DCSSü serviço in·

WALDIR VELOSO DA SILVA TEé!OURJi;IRO
Emes!o Xavier de �ouza,

INI!:DI'l'O

dê de ,rciuÇI,r aquela sér íe
c.e jOg03, tendo per local
o es�cii) da FAC.
Os ,:()tr.'I�;eLses roram ci

eLtificaclus {e tal :le�:si,)
e �:ão ',p::,.iÇ} outra aiter.ia

t.va, aceitaram as ionJí

ç.(.s irupcstas p_la l;'':-)FS.

:�s,�_rll, t· remos na no.te

CE' a�11o._:tê. na qU3..:]:·'·1. da

FLC, o crime ro ,jO::;l' ..:la'

S .r;e er.tr'e floria.oupal.ta-
nt.s ;:;, Joi :vlle::s2s,
r.nac os tm g rand,

atérías pPI-J ora

")1:0:::'11'I'J, a

jc",e'.. C :�. E-:,(J Pa lli j

Os' ]'}�nvilfr.s2";;

-----,-- ._---_ ..__ .' '-�-

VI'·,.'h�3 �\elrU1>"'t:"t'3 e

res+ostas - selectonadas
as jYJalS i''1,9o' tan�os.

F.T'.�·nYis'·as 'com Vü:ente

Feda.

1. - T'xistem !)i',)!)lc;rllas
especia:s para J Br3.3il i
com �·,8f·_�rênc?a a" t/)rneiJ

q\le seri disputado qqui 'J

gac:ü!"'s, IPmo-los. Est,9 é

l\/L:,;,�c.�. 11lna vsz n·"�li� �

u

do S�_':l í'�:_?'_l !.� �n pGl'(�ue
tntGvo. �.� .. fn·r2�:� daçõ(�s iSU

biriu OuLl':1 "'i l : ":!", fi,

carão
tO.i J�3 l :' j 1 :'[: I ,�'

�'�IJJ.l e LtiÜO
·'Go·rclu(!hc

,
,

19·

treinando .. longo �"mp(
e tudo faz crer que ,),t�

:arn co.n uma ex'!":"::-:'

ze:iJção. Em COlO tra». �: ':ã,)
'�� il.h(,\�s realiza ra n '" '?-

23 cí nco ensaios i�:' r-a

e!1�p:
. .iUt3,1

�.� '; re

'"' p('cl� t�.:..!l' ma Qr�, .)!}

·_�.s:[;;s l.i( s aín ía n-v. ví

.v s � �/�-;i;ão S2!" ex; ..!-Jc:!.l..
amo rle\';éI.. A iq�li9:,} c.m
.

'a p:r -:amiltoi1 B'::l'l�ta

ama -:t \ a I�O.·��,�

>'_�.�(�� �� atl :a·:

com

;: 3.US

.a lE;_1h,_ )�rão

pre ços r�:."' ilares
-

1�c CrUI:.L.:.LS.

.. ob.u '03

�OO e

Ten
!") � 'li(;' pa.s,

') ;-. E'. '113.;, i::;})Qrl'a"'te
para o jag:tcor sa')," o ':a

Jji! I.a.: jOg'H:: :1' ) a
'

.. �' ._� paiS
do qU8 n,'sar em J:nlEi
ro?
R. :'�uc.;cs joga,iOl'f'S sa

bem dissn. Ficarão �d!zes
serh par;'lffi'ento exr,n:. de"
d� ::J .1l0me:1to 1U:' �;.J.i])am

qH� :�o :}a:'_1pe{;�.; =L:. ]\J!t\l"

do ou�n, vez. Nib eneer-

o assu",t.) Cle

outra forma.

TOPInGS ]'vrAIS

IMPOR.TAN'I'ES.

"O 13r3.:>il, dita�',)l' 1'J fu

tEbol rr�j]pd:al' dê'de H'"V
p�aneja para o tornei{) !
Co;n 'ir) �lmdo do pr

'

m 1 [,,::1.0 cr:r·1 um ::ui'la j�

qLl'c 'Z,'l os Assalt'ln::e,; do

Bê":i <1,1 e RÜ'11bo dr- Trem

pal':'t! :['�I''l amador�s.
". .. Ontem oS !:'lel:lb':'os

.
da IJo:nissâo 'I'éc 1lla C.O
P:1.sil :el�in!rRram a V�f'-'
�"1n ,�;::; ins"lpuçf;o a';s 10-

ca:s onde 1r3..o jog'3,� na 11"1

"
. .. (! u�l! 'g é o lnjnem

<;'118 tra.�;a os progl'8ma,:, de

ksina:TIC::'1�O dos rJlP.;.Jr€s

jo["adores do mundo. Pla-

neja a dieta, tratalh'l nos

métodos para contornar os

proble!ílas, f:ísiicos 8 mén

taj.s, �le ca'(a jogador" ..

SEU tr'l.'oalhe é aSoic?",·ar

que . cacla jogador brrtsi
le:ro �teja disponivd pa
ra os j2goS 100% 12'11 ecn

dições ele scr usad,) pela
time" . , NUl11 carro Een

tley,· 'S8:n chaufeu:'s, mede

() tem)o de viagem para
cada C3,i.-;.1'tJO dros � .·�go� �E"

varia. 'co1sip dela;!,"�: �Lts

<!ondlt;8'2ii ;1" t�1J1pO nos

úlhmo's ericb an'."Js·' ...

".. Se. isso tudo acrmte
crss� com '1uallq'ler (·utro

2-:'."1"0 de dirigente,> ue fu

têbol ;�,,;dEr-se-ia at�feuir

a uma concidêncra.. nã�

cO.TI os !::or'1·;I� �i.: s' .

""
.. l\1:uito POUC'l coisa

J,�ar..teC2 ('.'):11 o Dr !1:. 'or

(.1nsling por co:nddêncla..

Os mais irfimos 1el;,1!ht.s

nào in'porta qua<i,c insig�
pificantes. é Devidamentl

planejado, ....

PPESJDFl\TTB'

Tú ÉS UM' SEr{'I'!]\EL'\_

E' ao Snr Vilela Presidente

Que me dirijo lhe saudando então

Qomo se fôsse em noite de verão,
Porque êle estava sím, todo contente.

'Como 'lndava vestido tão decente,
Gorda, bonito, e mesmo g21hardão,
Olhando para o povo bêm pimpão,
Cumprimentando a tocbs nobrem-:mte.

!

Grandes festas têm feito ao Mal'tíneli,
At.é do nosso grande FarineU

Que nasceu vai fazer um Centenário!

Muitos rojões, foguetes, comédias,
T'lmbém discursos á diretoria,
Pelo seu justo mui Cinquêntenário!.

Florianópolis, 1.0 de Agôsto de 1965
',�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Continuam os candidatos
da cqligacão PSD:PTB-P�P
�o <:>;-\'(>,no _ do ,Est'ldo,
dcputcüos Ivo Silveira e

Francisco Dail'Igna, cu

suas peregrínaçôes pelo in

terior, em campanha poli
tica, com vistas à suces.âo
estadual.
No último día 12,- após

realizarem comícícs em

Xavantina, Seára, Caraíba
e outros municípios da re

gião, os Srs. Ivo Sílveí-a e

Franciseo Dall'Igna de-Id
caram-se para Cpn�6r;1'a,
onde, a exemplo das Ire
mais cidades, .seus n-mes

têm encontrado grande re

centívídade, o que f"z ,pn-,

te-ter estupenda vitó-h no

plé;t.o que se avízln'ra.
Nota de destaque n=s ví

sitas fett;fls ,1)e105 candd '

tcs d'3, AUr,n"l'l Snci�l 'fr'

b::1hista e Popul2r à re

giã'l !Y' eio ceste foi tl in" -

r

pr:'l�n""ã� d'J S�nndor 4tíPo
F"nt?nn n r,"m'itiva.

jjemonstração ,de que

efetivamente, integrado na

campanha sucessõría, ten·
do feito incisivos prcnun
cíamentos em -todos os co

micios realizados, c-nc'a
mando os seus' corre'I-í »
nãríos a cerrarem fileiras
em tórno dos nomes de Ivo
e Dall'Igna, demonstr-ndo
publicamente que cs ín'elí
zes comentários feitCl� p�la
opostoao quanto ao sou

alheamento a carrro=nha,
não T):O>''''i<>yam de grosseiras
explorações.

O município de !tá, ve

lho, reduto' u-Ienlsta, ta-n

bém recebeu 'a visita de

Ivo Silveira, onde os oh

servadores
"

políticos ,pre.

veem slmit'icativa ',i'ó:'ia

dos candidatos da Alíanç«,
pois a admínístracão Cslso

F,:"mos fez e'1'rOssnr 9S fi

le''''l,s nec;<;erl;sbs' lona's:
Errt' g-nll1dfoso c'}mí-io lá

re<>liz<1do. falnr"""l. n<t n-e

S0n"'?' n,l"I n�f!feit,o n.-'le",l�ta

João, Moschetta, de dirigen-

--I --
. -

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

Inkia�se Hoje a Convençao,
Macon'ca

Terão inICIO hoje, as co

memorações ,do "Dia do

Maçon", com a sessã') s-le

ne Bram�a. 'que se ef'-'+u'l. á

po Auditório' do Palá "io

d'ls Indústrias. às 20,00 ho·

raso

Confo,rme noticiamo;; na

'ecÜcão de ontem, a' progr�
�,,�ão d!\ "C�nvenGãf) Es
tadual Maçônica". cont�,nua

rá amanhã com duas s�s

sões ple,n:üias - peh ma

nh'i e' à t'lrde - na sede

do Grande Oriente de S n

ta Catarina. à Rua 'Vi�'al

Ramos,' 8. À noite. às 2VO

ho,rfls, ser<\. realizada !lma

sessão Solene. e.às 22,11);
um jantar de confrq·ern'-

,zar;ão nf) Lira TenÍ<; C'U....
b.

A padido n'l CO'--issão

er.n., ......eg-ada d"'s CO''TIf'm ,

rp�õe<;' do dia do M"c-n

Mim de (lue os leitorAS t,.,

nhám uma idéia do (lue é

ta lI�aGcn3.ria. nul)11::'l�10S,
aJ'''lxn. o T)"ell,"'11:mlo pa

Cnnstit"ináo ]\I{'1"�ônb'" que

-: .

trata "Da Maçonaria
SC",lS P-rjl1�fr)i.os":

I A Maçonaria é Hma

institui�ão essen�i" lmrn' e
,

fil<:mtr6pica, filosófi.ca, e-d'l'

c,,+.iva e urocr,ressista. Pr ,'__

c ama a nre'lalência d'] es

pírito sôbte .
a mat6ri�.

F'n�na neb a'1e,.fei:�oãme"1-
to moral, i.ntele�tual e ser'

Cilil' 'da humanidade, po"
meio do cU'J1prirriento ;n- "

flmdve! do dever. dá p"á
ti"'!, rl8sinteress"da eh bj

neficência e dq in'!p-st,'g'·
çã'1 c0nstant,e da verda "e.

SflllS fins sunre:rnos "lã"!: A

lihe�n.n"'A. q' igualda2e e a

fr-"h',�,-,;ri"r1e.
H C"ndenq R eX'11"r<-çã'

p
.... i"": .. ;1f�0'i,....c:; e �s ;t,p"T�"i�s,

!'"'..:'" ";.,,,lt,e�e 'o "';'8-itO na

jl""'eli!!p.n�ia e ri" '7'rtud�.
bem como o valôr dem-ns-

trado na prestação de ser

viços à ord@m; à Pátr�a e

à hum�nidade,
III Afir'!11?o que o sec·a

rismo político, re'iglos') ou

racial é incomp'ltivel cO .....1

a universalidáde de' eSJ;lfri·
to' macônico. Comhate Ia

-ignorância,' a supersti:;ão �
a tirania.
IV Pr�Jcl'lma que os h�·

mens são livres e igl.'ais
em

�

direitcs e que a t:J'e
rância C()llsti.túi o p-trd·
1310 cardeal nas relacões
humanas_ para que s�'iam
respeitadas as convicçõés, e
a dignid<!de de cada nm.

V Defende a plena li",�r·
dade de expressão do :n�n
sarnento, corno direit') f,lU

ri_nr:nenf�l do ser hurri ....n "',
admitir'" a �Qrrelata re's

ponp�,bilid�de.
VI Reconhece o tra'J��ho

como, U"'1 dever social; .rul-
ga-o dignif:j,c�,m·t,e 'e nO-'re

s0b (lua1ouc" de S1.1."'5 f-r-"

e

mas; ""'anual,
ou técnica.

inte'e�t'_:al,

VII Considera ir'l1ãos

todos os maço_ns' 'q;uais
-,

uer

que sejam as s\.!�s raças
U'1cjn!1:'l)ic:lades ou c"e'1ç�s,

,

"lI �l!stenta que os ma·

Ç"c!"s ,têm os seguintes de

veres ,esseh�i?is: Am-r à

famma, ficfé1id."de e devO

tamento à Pátria e obe

diência 'à ,lei.
IX Det,ermina que cs mil·

çons estenp".m. e Uhe--aU·

zem os la--:os frat,)ln-is.
que os une-n, a tod'ls os

ho,mens esr.>8r;>'lS' pela su

perfínie da terra.

X Pf)')orr,rnd", a PlJoua

f(?nõ<1 ne sua doutrina pe
lo exel'Y1nl.o e n"r ,�,nn.os ..,s

r.:eif>s de ,eomunic",rã'l do

pens""""(mto e prm;nrz'"e

j',c!'!nin?pte",",,,,.,tq o, rCC1.FSO

à fôrça e violência,
. -�-�-:----�----

PSD (,e r4a[rõ' Apoía
Candid�to do PiB

Ezp telegrama dirigido
,

ao governador Celso Pa-

mos, o presidente do PSD

'em -Mafra, Sr. Pedro Ku�s,
acaba de comunicat q-_:e

tJ.tdo trabalhista Har:::ldo
Ferreira. Comentando, a firo
meza destas aliánç� que
vem se processandO em ter

do o E�ado declarou a re

portagem o Deputado Fe .'.a

ral Doutel de Andrade oue
hão '. resta dúvid'l da 'vitó,"ia
de ivo e Dall'Igna e qlie
esta:' Unidade está provo-,

.

canc1.o desMénto na á"ea

0Rosicionista; onde l'iOO$
tlão Gessaram -as lutas in
ternas.

seu partido vai tapoiar a

o:mdidatura I do Sr. José
Schuli, do PTB, à Prefei

tura ,do Município. O Sr.

Edmond Saliba, destacado

procer do oessedismo if de

Mafra. também :fez a m�s-,

ma comunicação., ao Depu·
�--�--�---------------------

VIsitou a redaGão de O

ESTADO, na t::frde 'de 'on-

tem, o Sr. Nelson Ami'11,
c1>n(Hrl"f,o d,:{ cnli'!,'l"'�O
tmN-PDC à Pr"fe;bl�� ""u

nlcinal de Flotianópo'is.
Em mllestra 'CO!!)' n�"$àS'

dt�et,ores. dp'.�l�·rnll (l visi

t""'e 11 sua disposi�ão em

efpt.ll� r su"" C"I"11)an"a' '1)0-

(.

�'M: (urso de

�;�rf";ent"'·r"
" i .)

Al':h<>JYI-se abert"..s na Po
lícia ,Militar ne C:;"nt!l Ca-

19r1n'l. até' o dia 31. do ('ar·

An'.,...,n.8 .....�"v:0c:; � ;1()r'_'0�? 'fri·· Py�p1P' r�e �p'('v��,r-, ri'"" r;'lr_

dCr!lQC.'á-

•

o

ltõria ···do pov
tes dos diversos partíd-s e------.-------
de expressi:va parcela. da O';" S

'

"

,

'

poplfação itaense, os Srs. peraçao· .

C S
,._.

TI-anquilo Cadore, Preslden-,

r'U.,:ITAS"
..'. U n .

saote do 'Diretório do PSD, 1\.
�

Zany Gonzaga, os deprta-
dos Fioravante Mass:::l'ni e\ Cn"HnU? f'. ·

'.

Jota Gonçalves, o Se"'lid r' - � � '-l

a z' v 1'1 5 vJ t'a-5 e'Atílio Fontana, o ex·Pr�si· CARI\.CAS. 19 (OEI _ 4, ,,'
"

'

dente da, Assembléia Le�is- destroirea .norte-amertea-
lativa, João Estivalet Pi 8'5 nas, 4 veneauetancs c' 3
e o candídato Ivo Snv:'in, aviões rie combate ch:t Es-
fazendo um apêlo à popu- tados Unidos. conttnuarn a

I

laoão de Itã, para que re 6a. Operaçâo UNIT1\.S, mi-
incorpore �O eXÁrcit0 na cíaôa ontem .em á!�uas de
Ali"n�a Social T\::o�a'h:stq Tú,"lfda�l. A operação con-
e 'Popular. Que marcha se- síste numa s=ríe 'l� mano-

reno rumo ao Palácio do bras, que realizam (;r'\ljUII'
Govêrnn, de J;l!'>neira L:'11- tamente Venezuela, 80-
batível e inapelável. Iôrnbíave Estàdcs \,;o:,Q')s.

A Iocalídade de VUa No
va no bairro da 'frlnd;\,le
esteve oT;:',(:m a noite reee
bendo o cs ndídato da Ali
ança 8�í'Jal Trab.llh;H9.,
Acacío S<l:� tíago. Dlsss 9.

reportagem o candidato
que sua ída a Vila Nova
se prende r. visitas ('lU'! Je
verá ,rAi:l�'Zar' a inúmeros
corr ..r gi,1'Járíos e também

,

verifica" .condíçôes de pla
nos de -alçamento tlara o

bairro .:h Trtndade. Disse
o candiua}o que ') c.ll ;a':
mento rj_� 'I'rinda -� é prio-
'ritário fi�; seu plane de
Govêrno. Ainda p��'l 1 a,rde
de onLm o candidatl) rp;l

lizóu ig'la)mente VIsita;; �la'

P�aianha, onde o aguarja
vam iniJmeros, trabalhistas
e pess�J;,stas ..

ACACIO EM CON�ER�N-·

m I ·0 'e DaU'lgna:
rossegue a m·arcHa da

._--�-- "--- - - ------------

o

CIA CC)M o PROFESSOR

F1oriai!lópolis, (Sexta·Feira), 20 de Agôsto de 1965

/

GraHficaçõ'ss Para Prof-essêres
,

Municipais '

:�ormaljftas - 1000 cru'

zeiros., \ I

Regente, de Ens:nll Pri

mário � Cr$ 900.
Não 'l';tul�d(,s: CrS 1300
Serventes e Zelad:>c.H

Cr$ 300_

O Prefeito Vieir"l j.:, 1,(.)

sa ba_xoll piGrtarh detel
m'inando Que os _ prote::;;;')
r(15 sU:bstit,utos rec�I)e!'do: a.

partiir de agOira, .as Se

guintes. �ratificaçõ�s (jjá-
, rias:

'

-_,._-",,=_-:--:...============.==

P-IS de, Jart:guá Flrn19 Com
IVO e DAll'GNA

O PTB de Jf.l,raguá do, chapa Ivo" Silvei-ra-'l<'rnnc1g.

Sul esteve reunido, s;-b a co Dal1·I�a. Os tra"a'his-:
presidência do Sr, Aldo tas anoiarão. Í!lT"bém a

Prach, decidindo apoiar a c:mnldl;itura l\'I:q"r,::lt" à Pre-

feitura· do Município.

Municipal:.
mentem contato

somente cem esta bem (:8- ..

truturad.i havérs.no s . de- .. ft. "If!i.L_ 'e'l'I!IL ... 111\."""_ lA_,
dar connm-açâo de m::ldJ'

'

,

'

..

r::::;tOóo e educaoao

dO: Ultimas sôbre a:
•
•
•
•

PRAINH�. E C4POElRA:3'�
o �

candidato vítcríosa d� a- !lI
liança :-i0('ial traoauusta e ..

outras fôrças populare es

teve em visita aos mora- � .. 'a� ......... 1& ..... -- .. VA. .... VA -- .. '

'dores das Iocalídades de

Capoeira'! e Prainlw., opor o,? seus,� auxiliares' direí"s
tunidad� Em que manteve

permaneceram em 'plan,tão
por longas horas l)aies�n ininterrnpto, tendo em "is.
r.cm pessoas de tôda.; as ta os últimos acontecimen.
camadàs, sociais, úm'indo

to!, que abalaram o Esta·
as .s�íJ.S sugestões (' por do.
out.ro lado expo,nd'l f.S .5uas

_

metas o. frente do {,()verno
municipal.

TEATP.O POPULAR

As vocações artísticas pn

contrar�'í.(.' 110 meu govê�!1o
'O ca,'11idato à Pt'efeitu' /tôdo 'J (,llrinhQ e amparo
ra de' F'lnr::anópolis. A�ac!t) necessár101'l ao se:1 ;!esen

SantiagJ manteve confê- volvimentl), A estas po.!a
rencia cem o Prof�,�s(;1" Si vras acrrscertoll i) candi
via Coelho dos, Sa�1tos d'3. dato A::�r,jo SantlaR''''' ce
l<'áculda � de Filos·.)fl.l. Di clarcu qr.e o rec:llt') fe_;ti
versos <t.'Ssuntos for.1lll aho: vaI de hatro ama'1o� rea

dados, m, 'oportunld�tlie, Le:1 lizado' ,)":r FloriaI',:,p )h�" fúi
do sido t:-atados com lT:a:or uma prf1va de \lar.;a(�ld:tde
realce ,IS aspectos soc!a:13. artistic� de nO�3 ) p0VO.
cultura:s (; econômi.l'os do Mesmo nos ma!s dhH.a·,t·'s
interior rtCl Ilha. Ois,se o po .... tc s d� Sa.nta G.ttal'la:).

Ca"1didato da Alillnç:l. So- muitos silo a"uêk, �:r.:�
cial Tta'f)alhista ..:tu,:! é su� vem se e_c;fo'\'cand:1 para .�ar
intensão dar nova feIçá·), a ao n05,30 Estado u',u r!laior

êstes aspectos quando de conceito cultural. :r,5,') nos

seu gO"�lno,' pois se a :::\pi f"'·,, ..... "l<,.."o�trs ',lll1l:t

'tal prian por ser o ceú,tro 'nos, tait-am tão somente os

mais desfl1volvldo' intelec-' auxJios :10S pod�.re'l púb!i
tualmpn�,� çom rel<t<:.lI, '3, cos ,para que possamos E;r

óutràs, ci 'ades ca�arl:1en- gueI: ef:Jt.lvament.e :1. arsc

ses. J :;lU- interio!" 'n? t:p- 'em no�a terra. p�t,� mo

tanto :nca pelo esqt:eci- do, finallzou o ca l1 :'idat'l
mento ri)II'" vem sentIc tra Acacio Santlaf2'o. :-per.) c1.e

tado ,o Ilh6u. Acrec·mtrm 'o senvol'lt'r o teatro popular.
candidal,') na refenda :en ,para :l.1ie a moc'r1pã:>, de

1)12 o
. que f. educaçi:vJ pr:- nessa t:,tra cultu'� a ·te

r.nária f'IT. Florlarv)p,1lis, tão no!ne e neces� iria ao

'haverá ele· 1;er at6nd1(h ('lJ.'l aprimr:rarnento lnt��s��t,ual
tlôda .a �11.�a plenltudl', pols,' de 'um novo.

V'�'t"'"
'

"O E"'T" no",v b' cm' ) Av •

ra a, formtatura)
reaH�ado dia io

bnp.

que' s�rá
de dezem·

Magistério:
.

tr"'
r�s

pa·

"b ESTADO" agrac!ece a

honro1?a visita dos d:::utj·
randos Humberto Poless'J,
Odilson Borini e Delmar
Cervieri.

SUfessão

Estiveram ontem em ví·

sita a nessa redacão, dou"

.

toramios -da prL':T1eirà tu-·

ma da F,aculdade, de Medi

'ciiIa 'd� Universidadé" dê
Santa Catarinà, <

qlie, na

oportunidade. vieram

zer esdare::;iP1eptos a

peito dos preparativos

(
. "A''''êHF in _na rt:ppca e' quere'l1 en-

frent0r R pqlfcin a enX;:irl�s
S. PAULO, 18 (OE) --;- A

o,spera di" intempe!it: \':\
ação poli�jal, 70 !amll!as da

Bnje -em

vila dos Remédios' na Ca

pital paulista, ari1!aram

se de pat:s, enxadas (; foi

ces.

Tr�'l, :rnob'11ár1a "arapu
ca", lhes v€ndeu as ! e'."ras.

O legítlmo doun a;:lare
ceu e' a &,preenl{ão, já era

inquietaçân nos arrtJ,icre�.

Iragão em
Londres

SeguIU :para Londres o

dr. Antô;'io Momz :le l�r!l"

gão,- membro do Cunse':ho'
Diretor rla Associaçá,) ,Brd.
'sileira de Médicina, da qual
foi seu presidente.

I
, Em. 14ondres. o dl-. Mo-

niz de ,4_�agão parf;i(�·,p.\ de
Assemoléia Geral d:t Asse:"

.cia:{ão M:édica Mimdi'l1, co

mo � 'l�'paentante ,d�l Bra
sil.
Como 5e' sabe, o rene'na

dei cirnrgíao foi presld�n:;e
da Asso�'ação Méd'.cc\ Mun
dial.
Paralei�mente a e:;-"l nc

ticia, registram;cs qUI': o

govern0 hrasileiro ci),-,de
c.wou ,) Prof. António) i'ViQ

niz de fl.:'"g[w

Acácio

..

Situação no EstádD
Governador . e todos elétrica as regiões

das, prillcipaimente Lages;
uni motor; c;le 70 KVA, _
guiu na noite de ontem·�
ra atender o hospital e

iiternidade ' daquela cid
-

,Os aparelhos de rá1li
comunicações do Govêrno
do Estad6 continuavam afê
a madrugada de ontelll[;
<Iuando encerravamos

trabalhos da presente
ção, em cont,lito perm'lllen.
,te com tôdas as regiões
fla.geladas, tl'l-'11smitindo i
trucões do Chefe do E

cutivQ, vislmdo o soco

as populacões atinltid'lS·
la furia dlls elementqs.
O Governador Celso R�

mos vem, ahlda, mantendo
estreito cont,.t" com as au.

toridades J)'1i,lihres sed'.
das no Estado, visando
coordena,r com estas os re

cursos destinados ao :>t'mo
dimento inai<l i"'le-t''lto das
populações flageladas_

EH'" ')TLTA, 19 (0E I

E' lícita ::t acumula'çài) de

cargos ele iI1struto!' \oh eu

sl,1"o 8unp',.·or da ca 'I�;!:"l d�
'co"tahlE'.lade ,cnm ) de'
protess�r dn e",s'Ín,) co'

m"'rc:al tncniéo, A d�'::l<:i:t-)
é da �omissào de �cnln"'a

I)ão de ca,:gos do DM3P
da"do �arecer à so:lc.��a,;ã,('
da

'

Uni .;, rsJdade do Ri'
Gran:�e c!o Sul.,

BELEM, 1"8 (OE) O
-PSD dô Pará encamill-h:>u
ao 'T,RE, os' pedido,> ;le '.·e-,
'g;st,ros

. d!l.tS , candi -at,úra.s
Zacar'iJ.5 de "Assur'C!u'l :le
HéHo Q:..cciroz; púa �o",er·,
nadar, (; vice, ,réspeet:vQ
mente. Ao mesmo t0'r.j)�' Ô
partido anunçiou q�l� .a.í
impugn,lr, :l (c.andid:tt lira d:>,

Major ;, !acyde NU'1t'3.

r-m�nt ,Novos
O 'neuutado D011tel de

jlnr1rade. ure<;idente no
PTB c<:ltarfnense. de"erá

partiuar., hoie. do c ....mi-io
'aue a Ali�nça S..,cial T-a"a-
lhfsta fa"Mi' TeãIizar em

.

CarÍmos 'Nóvos.
'Estarão presentes taJb·
bpm os n�T)1tt.qdns. TTTO �il
vej,"a e Fr"n�ise0 D"ll'Ig;na•.
'alfÍfY1 dn Urier d" P'T.'B na,

A<:<:e""'b'Á�q r,EÍ!"i"'I'!t.iva, De,.
Evilasio Nery Caon.

.

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

P f 'tre el_o

rffH'essou
'

, nntem
De il.'J'I �iagem 1. G'.'ia

nabarà, ; .,de r�j,):'(;:;entotl
Flo,�a;,óp01is no S''lln�sio
Il'terp::J,::i(rral de T�['L'�sn1J

rp�TeE'�']ll (''V"·tPIT"J. qJ es�·êt cn.

Vl':.i,a; -'da

Em copb;tu I, telefônico
com o presidente: da C'}m·

panhia Siderúrgica Na"i,o
nal o Governador: Celso Ra·

mos, solicitou à,o Gene"al
Pinto da Veiga, fôsse de
terminado a direção da

empresa em Tubarão, o

fornecimento de- energia
para a região dos Camp!'ls
de Lages, uma vêz oue a

usina' Caveiras. encontra·se

inyadida pelas aguas.,
P�Jída Mi!itar e o Cor"p�

de Bmobeiros, estão mobi-

\Saúde, .púbHca e A$s�stência
Na Plataforma de Ivo

(' .' I"JOCla

lizados U'lra l'.tender as

É função do Govêrno promover o bem estar do po

VO, pois neste sentido. caminha a ciência, tIma das p::-incí·
p"üs obrigações do Govêrno é preserva:r a saúde e evitar a

d.cença. Todo cidadão tem o 'direito de recuperar a saú'

de. e o Estado. pelos seus órgãos 'exeeutivos. deve estar

p,es�mte para participar',da sua recupel'l?çáo no menor

tempO' e com a melhor ª,�istê:p.cia. , ,A'�ficiânci'l ac!m'nís
trativa do' Govêmo CelsO' Ramos demonstrou, em Santa

Cata�'ina, e fora do Estado, que os serviços técnicos ne

cessitam de planejemento escalon�do; dentro das p 'iOI-t'
dades ,ditadas pelas ne'céssidades populares e eauaciona- '

das pelos homens especializados. Fato àuspicioso ptara os

catarinenses é a formatura, nêste ano, da p:-imei-a t'.lm1a

de médicos da Faculdade de Medicin"l' de Santa Catarina.
,São jovens técnicos que, ,espalhados pelo Est"d9, permi·
tirão a expansão dos serviços de saúde que devem atino

,

gir os' catarinenses 'de qualquer 'local onde' residam.

Dentre outras medidas, considero sejta fundamental:

-

Integração de todos, os hospitaiS, principalmente das

zon.as rurais' e das pequenas comuni(iades, nos pro

'gramas de saúde pública;
ampliação do aparelhamento hospitalar, público e par·

t.ic,ular, p'or equipamentos de
(
fabricação nacional e

estrangeiía; . ,

incentivo à cbnstrlição, teconst'rtição e manutenção de

hospitá,is, sempre que a comunidade não disponha de

condições para constnú-Ios ou mantê-Ios;
formação de técnicos auxiliáres em administração hos

pitalar, enfermeiros e aUxiliares' de enfermagem;
institUição de um serviço de coope"'açã'1 s'lci�l, vlfi'ln·
do assistír principalmente as mães, a infância. a juveB
tude e os desamparados�, sobretudos os menores;

dissemmação dqs serviços médicos, com in�ent.ivo à

fixação dos 'médicos nas cidades. e vilas do interior; ,

-' exoansão das unidades de assistência méclico-odonto

lógica escolar;
exe�ur.ãó de �m progr<:l.ma de' abastedmento' de ág-uq.
E"""M.O e ,,,'nearnellto,, cbjeti.vando c.ontemplar o maior

de

popu1:J.cnes fI?!!,"elad"s.
O Govêrno tem desenvol·

,vido todos os esforços no

sentido de, proporcionar o

aba,_stecimento de energia.

CONCURSO DE OUADRINHAS
O PSD corre aliado

,

.,

Com o Partido Trab<llhista

Empolgoú todo o :fustado
Ivo - é o dono da Conquista.

Parafuso
--::--

Ja soou a clarinada
Nesta marca da vitória
à voto é nos�a espada'
!yo - é a nossa glória.

Parafuso,
--::--

.,
Apese,r, de Konder :��,,' .,

"

" Sei',Qa,lldidato ativá;';
; d(f)\lh� fiazões rio

.

dia três

,Meu.', voto será de Ivo.

., ;

TW
--

.. --"

�

O governo de Celso Ramos
É digno de todo louvor
'I:erá em, Ivo Silveira

O m<tior continuador.

,/

1 '

Portoalegrense

PAULUS P1)BLIO

,O governador da'Guanabara, êL, ' responden�O
alegáções que o acusam de estar 'interferindo. em b&

nefício do candidato Fle� Ribeiro, afirmou (veja-se
"O GIoDo" de 18 do corrente):
"_ Empenharei todo o men esfôrço para a vil

ria do Professor Flexa Ribeiro.' Não obrigo pessoa' al

guma a nêle votar, mas tenho o dever de pedir o vo

para êle".
,

Os raivinhas daquí, Se fôssem coerentes, dev8l"ÍlIJII
sapatear na hom-a, do trêfego governador da Guant
babra. Não o fazem, porqne como vimos afirmandO,
são pardais e facciosos.

,

Se aqui em Santa Catarina, o governador fizesse
declarações desta monta,: os raivinhas seriam capazjS

, de morder a secular figueira da Praça XV;.' _ aos be�
rois!

xxx

Sugestões ao candidato bilionário da UDN:
chuvas constantes e i:iltermitentes: que vêm caindo sa
bre vasta região do Estado, têm causado eno1'J]l

prejuízos pessoais e materiais à populat;ão.
Poderia (} candidato ,bilionári�, desviar algum

nheirinho de' sua ,custosa campanha e ajudar os

gelados.
, < Z ..:

Fica'a sugestão llara o candidato que se diz
altruísta e ric�. " .

'

�" x x.x

Afinp.ava' UO) udenista dissidente,' que ,a lllatafllf'
ma do' candidato·sobrinho está tão 'desatualizadSr
�as' tão des�tualizada, q,ue QS dados referentes à eS'

colariza,clio (as decantadas 220 mil cri"',l1eas se�n eseg
- A

la) foram tir;ldos das eSlatísíi<;a� du &Q'ljêl:ll� do e��O
senaQ.o!=i,jo� ,

i'
.

'."

,,;;:�,�;_,�,:c'
'
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