
;
Pronun�i�m�lD,to eles "I;S ypeme!1tes' e importantes,

[o" sem düvída, o do senhor Celso Ramos na últi -

"
L.:'I _l 11111. �e·

gunda reira em Blumenau, quando se realizava a oe, iH'(1
nía de instalação do Comitê Jnterpartidál'iQ pró candí-
daturas Ivo-Dall'Igna.. .

::m declarações que alcançarão extraordinária! reper
cussao em todo, o Estado, a exemplo do que vem ocor-.
rendo no Vale do Itajai, o senhor Celso Ramos deixou

cI��ra, � sua dísposíção em não sílencíar mais ante as mís

t�flcaçoes e ataques da oposição, integrando-se de manei
ra mais direta e ativa na campanha pela eleição de Ivo
e Dall'Igna. . \ /

"Desejam agora tolher-me no direito dê ir às praças
püblícas, mas não -o conseguirão", afirmou o governador

�o E�tado, ac�escentando "Meu compromisso com Santa
ca.t1'lnna termina quando eu techar» os olhos e se Deus
quizer, terei. �orças par?> p�rticipar desde .hoje, ativamen
te, dos comicios em 'favor- de nossos candidatos. Amanhã
mesmo estarei parti�ipando de "meetíngs" nesta regíão,
E assim o será ,Ilté ,o fim da campanha".

Dizéndo das razões dêsse

seu novo comportamento
face à atualidade político
eleitoral de Santa Catari- !

na, adiantou que "Já vêm

por aí acusações torpes,
que nos reservamos' o di

reito de rebatê-las: Não

atacamos mas não perma
neceremós

"

de mãos, cruza

das ante as investidas que
doravante sorreremos. Não

aceito a afirmação de que
tudo que fizemos no s�tor
Educação e Energia Elétri

ca' tenha sido graças a ver

bas federais. É uma indig
nidade tal, afirmação" O

que construímos foi graças
ao

"

sangue e aos rec,!:!'l'sos
dos catarínenses".

M� adiante, referiu-se o

Chefe do Poder Executivo,
às explcrações da oposição
com respeito aos auxílios a '

serem destinados pelo Go

vêrno Federal para solucío
nar os problemas d� en

chentes. Na oportunidade,
deelaroii '

que "nem a dôr
de nossa gente, nos�os' ad
versários respeitam ma.s,

Agorã mesmo, quando bôa

parte do território sofre c

flagelo das cheias, eis que
!1 oposição lança a acusa

ção de termos a intenção
de apltcar os recursos 8L.]i4

citados ao Govérno da

União" para as campanhas
eleítoraís" ,

Danelo maior ênfase u)

Ce!sa boie'RD Rio:

�AD,reSefttará\·' -8"
.

. .

�,*I:,�
·Repres.entanté do Embaixador Iln
cotn Gordon Veio a florianópolis
., .

Ca�panha em

Fóco
1!,;nquanto • outros men

tem e se afundam ,na men·

tira, a c.aravana do candi

dato Ivo Silveira' está fa

lando ã 'lif}gl�agem dos qu,;'
'respeitá:m

-

Q �ovo, ,Não hú

oradores, CtllT\ ataques de

-raiveta agud'3., não há fal
. seamento do, números o;

eXCeSSO de linguajar que fl'

ra a boleza democr�tica,
,

nem cmissárJos que se tran

cam a portas feclladas,
tentando subornár cons·

ciências.

Há, sim, uma c,'l.mpanna
em alto estilo, .autêntica,

porque feita na ptaçJ1 pú
blica,

Mente quem diz estar I)

govêrno catarinense .

pref,;
sionando os advers_ários.
Mente, como c,onhe�idos fa

riseus da "eterna vigilâtl
cia", ou está .mal informR,·

,
do. A po!31Gão do goverJ1'8r
dor 'Celso Ramos é ,'3. pos-

•

t.ura de um democrata, a:.;·

segurando as condições in

dispensáveis à tnmq�ilidn.-'
de do pleito, A sua atitude

é a- g.e respeito, não Gorres

pondida por um grUDO, ir·

�itado c irritante dl). UDN,
que

-

por não respeitar, não

mereceria respeito. Mas: o

governador que tanto reàli-
'

'zoo neste Estado encontrá-

,se muito acima da 'mentali

dade tl).canha e arrogante
de certos e manjados opo
sitores.

-T-At7 GR��EiR0"'ae-SI:Jt::T}J/ftllllla: A liiF'

�,� rr.�Ó" (Meteorof,«ieo)
, Síntese do Boletim Geomç�or')ióIÔCO' Úe ,A. SEnAS
.' NE�M'Q vlÍlida até 'às 23,1� hs. do ;dia 2'de"s�tení�ro d� 1965
FRENTE FRIA:� Negá:ti�q; PR,ESSAO, ATMÓSFÉRICA
MÉDIA: 1033.4 miliba:r:es; T�Mr:rt:RA!.TpRA MÉDIA: 18.6')

.' Cent.Ígrados; ·UlVIIDAD�: RELATIVA �clJ1;D��: 90�,o; PLU·
YIOSJDilDE: 25 mms:' Negatiro - 1:2,5 mms: �egativo -'

CUl11ulus - Stratus - Nevu�l'o._qUlnulur _2... Tempo. Mé
d�'c:' E::,</7vel.

vontade de participar mais
intensa e .díretamente da,

campanha eleít oral, disso f;

governador Celso Ramos
que "ultimamente tenho es

tado muito preocupado
com o problema provocado
pelas chuvas torrenciais

qjle desabaram em algu
mas partes do Estado. No
entanto, desde hoie, nartí

cípareí mais diretamente
da batalha poij.tica que se

desenvolve, O PSD não po
de perder essa luta, nem o

povo com isso concordará,
porque temos a ràsponsabí
lidade de conduzir- nosso"

destinos 'para a frente é
nunca permitir que se abra
um abismo nessa estrada, ',\--------�---...:-------.
advindo um retrocesso ea- •

Ia;to':�:�:\":� nn_Presidente'Getu.lio aplaude
portante pronunciamento, "

declarou textualmente o go

IVOvennador Celso
i

Ramos: U(
, ,1"\'A\L_'L'IGN,A._que prometi, cumpri. :F�ltr. e Ur\

apenas a última etapa, que ' (

é a ele fazer do candidato
do meu' partido, o meu suo

bstítuto' no G�vêrno".

Entusiástica vibração 3e-

,guiu-se às últimas palavras
cio Chefe do Poder Execu

tivo, quando o senhor Cel
so Ramos definiu. sua futu
ra linha de conduta no pro
cesso politico ele nosso E;:;.
belo,

CasteI8�,
;" � '_

.

v

Por via aérea, segue, ho-

je para a Guanabara, o

Governador Celso-\ Ramos,
com a finalidade de apre
sentar aD Presldente Casté

lo Braneo um, relatório d{)s

preJj,Úzos c'lusudos em San·

ta Catarina pE)làs enchen

tes que assolarain o sul do

país,
",

.
>

O referido relatcil'io
cunfecc:l.onado bàseàdo no::>

diversos levantamentos feio

tos na:; vári'is zonas de

Santa Ca�arina' atingidas
, pelas inundaçõeg..�

O regresso, do -Chefe do
ExecutivQ catarmense esCtá
previsto para o fim desta
semaM.
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foi

Notas Políticas
Prefeíturas governaoas

pela UDN estão colo(';(!:.-I)
a maquina a lodo o Y<t!JOT
C111 prol de seus �an(1i, ,a
tos,

..

FaZem mais: prsask.aa '-n,

cs advd's:L .(,S poli�"'Js,
at 'tW(;S elel ameaças, l,p,jí!
L'I:1S C calúnt.is. ccm.i .io

caso' de Curttibanos.
Em vários municlpiós c

aj.entat.yno às ))09.3 norrus s

do regime o tom usa �If) pe
Ios. ccrrcltg.onáríos :11 ,,,
nador Konder Reis,

E, depois, querem V':'�"ll'
r-, ,}JOI" vitimas. COl11D �el�lpl ê

Hcpctimlo o quad.l'() cou,stllntc de áplausos c apoio obsçrYJ(jos f:m tôdas as localidades visitadas, (I llflVO de Presiden·

le G��túlio COlllpareceu à l'raça pútnica Í>ura levar o calor ll!") sua 'lil11'açáo aos candidatos Ivo e DaU;Igna, na �ua ]>a�,·

:-agclll por lI.quêle próspero' níull.icípio� Ã. folo foi tomath no /111(1)1\'l1tU em lIlI'C }\'o Silveira t�al1smitja..sua mcnsa·

i:cm de ,'q 1\ gen.te caiarillCl1Se, expondo' e allalisalldt) sua platafoJ'ma de -Gln êrno, C;)ln a qual conduzirá os d�stinos
(ic �anta Catarina no pró:ximo quinquénio go"ernamental, como leg'ítimo sucessor de' C,dso Ramos e continuador

(ic sua gl'undio;a c pl�triúiica obra administrativa., Prcsi ,�ellte' Gei:úli(h a t)�CIl1Jl]O dos' tlemais municípios visitados,

�ubc lc\ar scu abraço a.o:-; candidatos tIne não 'tcméJ'n n cliálog'o l'mnco c lea)l'na praça vública, nlUua demonstracã;)
, i11cqtiÍvoca de vitória J,la's urnas 'de 3 de outubro. '

-

['
,

/

".la.r, que aos gntos de Aen.-,

cio, Acacio, fazl,'1 sua, ex

pansão de alegria pela, vi

tória certa a 3 'de outubro,
os presentes ao comício, re

ceberam o candidato d3.

Aliança Soci'11 Trabalhista.

e Popular, que eUscursOl;

fazenc10 .tUTI relato ele su�

vida pública. dizendo-se ser

antes de, tudo um homem

simples e que vinha' a pra

ça pública apenas ,'lprc
sentar um plano de govél"
no que pretende realizar a

frente da Prefeitura de FlO
rianópolis.
FUlalizou o senhor Aca

cio Santiago, dizendo estar
certo de sua vitória, pois Isua canclidatu2'a não é d8

grupos e' sim uma candic1a- I
tum popular. e que os paJ;'
tidos que o apoiam são os I
que autenticámente 'repre.. Isent::>m as, legítimas aspira-
ções do povo. 1

S. DOMINGOS, ,1 (OE)
- Será instalado sexta fei
ra 9 govêrno 'vrovisól'ío na

República D0111i,J.licana, q\.rG
terá como présidenté o. à�
vo[!;aclo Íiectól' Garc�a Go·

cloy, -J
Ontem "foi assinada a ata.

de reconciliação entre re

presentantes da OEA e o ICoronel Francisco Caalnt".-
'

no.
- - --� -- -- .......: _'--'--

"
,

1-'
-----

,\

- Xl_.
- n;' engraçada � »osrção
da UDN com rCia"i,o aos

jietebístas. 'Não UJéS :;("1-

seguindo o apolo. tg�,ll cu

mo a raposa. quo não pt'jc;e
alcançar as uvas que 1".1-

to desejava. Ninl·,tl(j.:,l eJ,,
conhece cm S8nt2. CU(,)l'i:!.).l
COi1�0 a UDN cortejou .o

FTB, suplicou-Ihe ;1 ad '-

S"O 'o!LlUCl.ll-.l1e 'lld1lt,'Jíl

r I undcs. Ta,ieiS �:tb(,!l: 'l'r
o sr. Konder R213 Cl�V_;GU
cana o

p�ttJd{ ,

djr:"�l:iio
XJl"Ot10nc\o

r1 tql�1')10
.. ,1.11t0,.- -

Nua sel:�i,) ccrr-spon ll ..la,
a llDN pa :'Oll a :.li!",: Ir Q

PTI:>, chanlal1(o-o de :)ar
tido de subversivos, .- j pr,r
_,

I

Que n:10 ob�eve O ';(Jll 81)<,)1,),
Mas, qua1l90 U UDN 1't.;llW1
bra a chance ele a:.l''l,1.' ,·Ü
gllm petebJ.'jia desgal'"ndJ,
m].lda: ele tática, deixa ,)

dito pelo não dito, l1'al1Ca
à.� fa va� cocréncia, prill('l'

PiO�, Vél'lj!J11lJa '; t,uJJ U
maIS, •

O CUl!à-iclnlo <L ;'('C-6)�
vernador .F'ranciseo DJ.llj�
na tem contado em llll'i
tos lugares o assédio CILLe ()

seu pal'ti'do soIl'en lH J)"JN,'
.a l)Htlú'ona que Iéz "I'se<)1',
de l1ipocds'a c ç:o.1"yl�;!·i,,-,
,mo,r'

----,-

{'ollliolata ofereceu hanquete ('DI

I>mnculI,gem ao candidato. J'ala·
.1 am na ocasião o deputado João

CertoU, o padre Sqttezato e o ::;,',
Ivo Silveira.

- \,

Após l'ealizarem -comício na lo·
c,�lidade de 'Ponte Alta do Norte ,�

BOS municípios de Santa Cecília t'

,Lebon Rég'is; onde l'ecebl!l'al11 cn,
• tllsiástieos aplausos de )JOllulaJ'c<,;,

(JS_ candidatos _'[vo Silveira e Fl'Un·
cisco Daú'Igna chegaram iL çidallc
de (:açaclOJ:, aconn>anhadoli até"
ceutro por ap�eCiáYel número '(.1\.:
h,utomóveis. Falan,do dul'a 11h: ,)

ja1�tar oferecido na 'ehUl'l'lIscnria
Coringa, o candidatu da co],i"ue'i"
.I"SD·PTB-PRP al1ali�olJ POl1to�'" >�I!'
�ha platafol'lna d,' gU\'(�"l1o. "'ql<'.
daImente os ligados aos IJrub1c·
Jf:as da região d� Caçador,

Cuneol'1'i(lil?s.iuw comÍ 'lo Tcalj·
:, ou·se '110'muuicípio l.lc Campos
"uvos, na última semana, compa,
;'{'cendo, a1611 dos ci:l1didaios à.l.

.1liança Social Traballüsta e Popu.
lar, os deputados Antônio Almc!.
lia, Nelson redrini, Augusto BI'eSU,
Ja, Dib Cherem c E"iJásio eaOl ;
,preadorcs da Câmar.a local: II

(',�mlidato à p.t;efeitUl'a, Sr. Deja:l'
uir Dalpasquale e próceres polítl.
('(,S da região.. Entre Os �radort",
flue se fizeram OUVll" desfacou.se 'I

PUdl'C Quintino Costini, ,ig'ário d:1
l1<1"óguia, que ccden o salão PUl'(;'
�Iuia] para a l'calização do conú.
do, como tem proct.'dido im'llrià
\dmente."

Campanha
As ,ll1ánifcstações que se têm, 00'

:"�l vado no Alto Vale
I

do Itajaí, in·

dicam o prestígio das eaiulidatu·
ms de Ivo Silveira c Francis�l'
Dan'I!,'TlH. �j

O lUovimento Trabalhista Reuo·

'ador.. de LouJ'cntillo, lançou m.:·

nlfesto, assinado ]10J' seu presiden.
, 1,\�, Sr. Juvenal Simão, apoiando os

candidatos da Aliança �ocial '1'ra·

1;al111sta {! Popular. Em conúci"
1 r-alizauo naquele- JUlUúcÍl>lo. ]Ja.:-·

. .
(

N:Jparam representantes do l\I'l'H
I' do PSP.

-::'-

A CaranUla da Vitól'ia e�lCOU·
tnm grande acolhida nos muni·

('Jl11OS de, Urubici, Bom Retiro I'

Aifrello Wag'lWl', visitados no' úl,
timo sába[lo. d povo comparecCtl
:1� ruas, para dizer a Ivo Silveira c

Fl'ancisco Dall'IglUl, que suas jor·
mulas significam nlU novo encon·

tro dos (',atarit1('nSl�S 'COlll, o pO·
"1'1'. J�m :'\lfrl'{tu 'WagucJ', us com·

110Ill"IlI,cs da Carilyana foranl hOlllt.'·

llageados cOJU IDll jantar, que COfl.·

I LOU com a' presença do vigáÍio da

raró<luia e outras c..3utoridades da
,

região.
,... �1

Em Rio do Oeste, cidade visita.
�la pelo deputado Ivo §ih'eira, H

d.h·eção do calégio lW-amallo (L�

, /

I·,

f
;

I
!

I
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\ Inspeto a eu' Ite�e obra Catar· ese e 8nsin.U )Jconteánentos
AO. passar, pel� ,cidrlCl'3 ue . ra Zaiàe Dehórtoli. n J ins- vossa "insig,'ne ,pres'(.1(1:',;, ,'111 vendo-o. novamente 8i\'Te: tos com o estudo 'i'"' seus

�'Presidente Getúlio, onde tante' em que 'entr?t\il va a
' nossa _ cldade, com c, Iina- nós, confirmamos 0],' C::J::t- Esteja csrto também, que filhos. ( '8, linaugurou obras de SPU Çasa Rural. ELi na integra Iídade de Inaugurar novas ceito de que vossa Exc!a. os ,est.udantes .desta cidade Creia pois, que, se aqui ,� :v-\� .....o-"Co::.oJ...l.le",--

govêrno, o sr.. Celso Ramos o àiscursp: obras com que VOS3,I_ Ex-
/'

lhe' são gratos por todos 'JS' estamos reunidos é :J(H'�ne I -,

foi s�udado peja professa- Congratulamo-nos cr.m ela. nos 'agraciou:' � arauto do progresso, o' benefícios' que têm recebi- lhe devotamos apreço e \
,

.
':' "", ,,' _ L. " ....,

que não, nos faz ?,r');':;D� do i-durante o peracdo, d a consideração por elido o Foram vistos paãestrando
der da escolha de' vossa ,VOSSa govêrno, bem (:ómo a que têm feito pelo nosso no "American Bar" Querên-
pessoa para chefe cio K,'lG.- .satásfaçâo dos S1's, 'pais por Estado priucípalmente pe- cia Palace, os senhores Ge-
do,

"
terem um ginásio aqui o la nossa cidade, raldo Wetzel, Anito Petry,
qual vem di�11inuir o:c gus- Tenho dito. Raul Sc:Íhaefer e Claudio

Valente Ferreira.

Sociais
, \,

------------------ ------;----, I
, Nós, C0l110 tutur :s rJ8',l e

rícíados ela obra qli� era

inaugurais, não .podertnmcsOs "carneiros" e ar lelicidede No próximo dia 18, rea-.

Iízar-se-á "O casamento elo

Engenheiro Arnaldo Seve
riano Oliveira, com a boni
ta srta, Nair Espíndola. A
Cerimônia religiosa será na

síngela Capela do Dívíne

Espírito Santo.

deixar de expressar D(lêSO

contentamento e 'gratidp.o vosso esfôrço e rle"lcUda
boa vontade que VAm �(' n

sagrando acs - negóc. JS do'
A felicidade é a busca inconstante; da humanidacic,

angustiada. - a luta 'incessante do homem pela sobrevi-

, vência de si mesmo. Os homens buscam o amor, o "por
_,que" das coisas, sem se preocuparem em descobrir a cau

sa áesse'�"porquê" e seus efeitos � e, agindo como "car

neiros" ambulantes, descobrem que o .mal do 'mundo é

a solidão",
No meio de uma multidão colorida, de um mundo

inútil, o' homem se sente só, serrl saber, qual a meta ,a se

guir, " Enquanto isso: come, trabaíha, dorme, acotda,
todos os dias para fazer a mesma coísa

'

que fêz ontem e

uma vez que, não ':<) ncs.e

memento, mas durairie to

do o tempo de yoc:,n ga

vêrno, vimos receber.no de

V. Excia, atendimento a

,'todos os pedidos que Vi;':);.
nós é conquista e iniclo de

dÉsenvolvimento.

-;-:-

Acacio Enlusi'asmado com a sua
I

Visita no, Bairro de A'gronômicac-;

Estado no .cumprímentc do
dever que ih e impuseram
o povo catarmense, satís ..

faz.

Marcado para .amanhã as

16' horas no Lux Hotel, o

"Chá das ,Asal�ia$", 'com
desfile das lindas Delmtan- -:-.-:-

Por isso, Sr, Govefnndor Falando boje a reporta- os candidatos da forte tes do "Baile Branco" em

não sentimos o termos sai gern declarou o candtc'ato lh�ião PSI),-PTB-f'SP e pró do Educandário Santa
�c10 de nossos afazeres pa � Acácio 'Santiago que c111, PRP. Na ocaeíão desta vi- ,Catarina.

J

ra cumprimentá-Io cor'.'] sua visita realizada: Ont2111 sita foi realizado 'UYi! entu-

esta simples, mas b��lll me R�10 bairro d
..
a

\

Agrnnóruica, síástíco eornícío qUli "con,tr.u
recída saudação,

'" ,} pouEl� sentir
\
emoc+mado a com a partléípaçs ". de urna

! grande acolhída, li.) SP'] grande, massa popular que
nome, Naquz le bairro LlE- tornaram público as suas

clarocl Acádo, J. 'Alianca prefaêI;lc1as- para a�,' elei-
So�ial trabalhist.a hwe,::á 'c5es da três de outubro I

ele dar a seus "'aji'e;:sj,:,::,� Ívo ,S".lVéi.nt, F'l'[',nci,sfo
uma demor.:�traç,ão de pu- Dil1'Igna e Acacio Simtia-
'Junç'a e' vitalidade" - go' paTa o' govéfn3 (la Es

, TodÇls QS mor9-"or(',; lQ-'. tado e para a :P:�L'ifj,rl!rn.
cais se' prepõem:t elEg,,�· da Ilha
---_\_-�-------------_\::..'-'----�-'--

"..ti
Também dia 18 dar-se-á o

casamento do radialista, Jo

sé Valérlo, cbro a srta. Nel-

za Mello. ./

'Faz dois anos qLh.'
.

�lJl1.li
estivestes inauguranrlo :J

Banco, que ora funciona

no prédío que ínaugura .s,

fará amanhã",

E, o mal do século é a solidão -

solidão de uma noite de chuva, Está �m grandes ativida

'des o Clube Sornptímista
de, Florianópolis, coll\ a fes

ta Campanha do' Cobertor.

-:-:-
de uma .ronga. espera,
de tÍlna ,oor,"t reálidade", Logo mais, o pianista Aldo

Gonzagá, com s�u repertó
ho ,movimentará' a "noite
no Bar dõ Lux Hotel.

.- ---��,- _ .... --_ ........... '_A solidão de um arnor que passa, deixando um vazi'J '

a ser preenchido - 'mas, como, .onde, porque? E a' so'1i.- - CAFE AMEL IA' •
..

dão vai caminhando pelas' ruas" esperando nas esquÍ11;ás"._
'

",' " ",','
,

.",; _,
'i p,<trando ,nas calçadas pa,ra, os "m.onstros" passarem,.,
Essa solidão vai tomando conta da gentE),' e ,sem' sab'e!'-, ,.

\, ,.,," •
, .

' "'Sabor QmHidade Pureza �
meJs, procuramos, a. felicidade em 0;ttra parte� sem. perce-, • V.
berri10s que, bastana um momento para se ser, felIz; ,que � A Mais IUoderna

, .,',a fe.licid<tde é parte .integrante do nosso todo - e' nós, I�
"carneiros", não pensamos, não sabemos sorrir, 'escob- _, TORREFACAO _
dendo aLI não querenqo nos aperceber da bagagem ,que ,., \.

1
'_ "I' . I ...__

leyamos --:- e, a solidã� permanece I para que, cont�nu8' , r
DE 'Í

mos o caminho, -; para que, esbarremos l1el"t em toda;; ..
as esquin:fs 'até �lm dÚL.que a gente descobre que el"t <, SANJA CAIARtNA t
passageira - podendo 0'1 não - continuar GonOSCo, inde-' ,. , ti
pencl�nte de uma multidão feliZ ou infeliz; a felicidade'" -

� 1 87 ES RTi'ITO
III

verd'ldeira que a h!Jmanidade procura é muito di,fícil dél • R�A Max ..... C l:anu� .

T 1.'; ,
achar, pois, não se encontra em grande,� cidades, nas ,vi· • MA'l�RIZ: - Sao FranCISCO do Sul ,lascdo interior, pelos cant.os do mundo - nos: grandes

III ,FABRICAS: - Porto Alegre e Curilil", ti;
,rebanhos de "carneiros" perdidos pel.os caminhos dl!- vi· ... liJ
da, ela está dentro de ,'liguma coisa, está nos olhos de al- .'... __ ..�,_:__.........� ....... ,

guém, no sorriso de alguma criança, enfim" ela está em

nós m�smos! Basta, para isso, somente alcançá-la e sa-

ber contê-la! Mas, como ,'llcançá·la? E, se alc:m:,2,;:, como

ccmtê-Ia?, " Até descobrir isso, os "carneil'(;s" c::ulinham,
,

- _;;' I .

pelos rebanhos do mundo: c� ,,;""1'), ':;,tbalhando, dor-
/mindo e acorl:lando - a esp�_J, do dia de arrtanhã:-"

Rio, 3-5-65,

Seni. ousadi"t, "Dior", apre
sentou sua Coleção de mo

delos, p�ra b ano de 1965.

,-:-:-

Á Pr!'!�idente do Educan

dário Santa Cat,"trina, l 'Se
nhora Carmem Fray�lebem
SOUZfl, está

_

tendo valios''J.,

colaboração, para li' realiza

ção ,da" "Cha das Asaleias".

que acont!,!cerá, amanhã n0S
,

salões' do Luz H.otel.

,

('

'r Io t' H k c ALa I ) , Qepc ,e J. "

Co'mércio e "Indústria Na (utima Segunda·feira
o Prefeito Vidra da Rosa.,
em seu gabinete, recebeu

auto:l'icÍades ligadas ao Tu

rismo na Capital; represen:
tantes da imprensa e da no

I I •

telaria, para o' ato de aSSI'

natura do contrato para.

instalação rut Lagôa da

Conceiçã� de uma Aldeia

de Férias, que 'receberá o

nome "Vill.!lge Flo,rianóp'J' \
lis".

,
,

Asseml))éLt Geral Ordinii,ria
C0NVOCAÇÁO

PêlO presente edital sã.o convidados os senhores, acio

nistas cle CARLOS HÓEPCK,E S. A;. COMÉRCIO Ê IN

DUSTRIA � se reunirem em assembléia geral ordiná�ia, '\

que será realizadfl no dia 30 de s?tembro de 1965, ás, 16
horas, n':l séde ,social, à, ru� Jerôninro Coelho n"o 108, nes

ta ca.pital, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM, DO DIA

..
"-

-.-.-

Sáb,ado será a
\noite em,

b,lack.tie, nos salões d,)

,Querêncm Palace, à primei
ra festa do "SaniacataTina

Country Clnb", 7 exclusiva
mente' pará seus associadoti.
Como atração a l.a Dama.

da ,Canção brasileira Eliz0'
te Cardoso.

1) Exame, discussão e aprovação do balanç.o e ,das
éon'as r�ativ:?�s .'10, exercício de 1-7-1964 a 30-6-1965, pare-

Expocica"'Q W'I'lmar Becker '

cer do conselho fiscal ,e relatório da diretoria;
,

.)1
,

"..
2) Eleição dos mem'bl'os, efetivos do conselho fisca!

,

, ,.t ,

A conceitu'lda firma, "Madeireira Wilmar Becker", e respectivos suplentes;
do Estreito, inaugurou recentemente sua moderníssim,\ 3) Outros asstlntos de interesse' da sociedade, :_

Loja de Exposição em seu nô"o prédio de alvenaria, sito AVISO: - Em cumprimerito ao dispQsto no' artigo
ü rua CeL Pedro :o,emoro, 1610 naquêle populoso bairro de 99, do decreto lei n,o 2627, de 26 de setembro de 1940, co-

nos�'a Capital, de Art�fatos de Madeira,s Beneficiadas f; municamos que estão a, disposiÇão dos senhores cació�iS
lVf.JICtradas, artigos de Ferragens em geral; que' vem de.,. tá:;;, n'1, seÇ\e social, á' rua Jerônin::w toelho n,o 1Q8, nesta,
,pel't-ando a ,ate�ção do povo 'e entmndo 'no comércio' CO''!1 capital, os dorl'mentos constantes das letds a" b e c do

'grande aceitação, O l1ôvo e m.oderno prédio,' com sua, "mencionado artigo.,,' , I

beleza a(quitetônica, veio ornamentar ,aq,461a "L Pt�nci.p:t�: ,f; �,� FIPrian9Polis,""ao �de l'I,gôsto, de 19,65' "

,
'

artéria do bairro que mais cresce etn' ''S,nt'a' éàta.iill'R" }":' ':/, g:}[ <Frap�is,cp, Gi:il�oê 4 ,pirf3t0,F:: PI;ésfdént�.
'

, j o. õE;ST"AliO, Il�, 0liwrf'uí'ipade se'],-!" ":)
-

'f
J; "

"'".: t\ l, ,�{;� 'I ;;.�
,

f �", �, \' �\,
qufindo da itúmguração da EXPOSI�: ,;,'" \ .

.

y. '''"" >':�; "",i-;:
CKER, de propriedade do nosso i�ustré. 'amigo sq ,

mar Henrique Becker e deseja-lhe cre138entes, -prQ'spe!�i': ,,:�,�':, :
" ";

,

'

ctades no ramo comeriial.
/" ,�.,:

d, lmq:g'ens e Reflexos
.' 1"

" I 'L,� ','
------�----'--.---------''----------------------�---�-�.� �(, ,I/ i J-'-" ':'�

i" .J',,'
,'" ,DO SORTILÉGIO DE, AGOSTO 'E 'OUTRAS

�d' _�' �

;'''' \ '.
.II ;"

'"
,.

'i'<'.

-:-:-

Já) estamos em atividac;les,
par,::t a apresentação da lis

ta dos "Brotós' �legaÍltes,
que' neste ano, também vão
acontecer em' reportagen1.

BcafrIz Montenegro d'Acampl'ml --=-:-:-
, \

Rio, no, ffi.'ljestoso Hotel

Glórfu, domingo prmamo

será, 'a convenção Nacional
-'

do Clube d.os Lojistas.
/.

,

). ��·'�r.: .. /.'

I ;;.

(\ E,m" sq.a rêsjcWnCla., a eb : -? j -.-;-,-

;4","'51J, c ga'nti/ seu,Dota, 'Te{
, �:l; ,''-� ."�I,, � /: ,'-' ', __

",
,p. .' � ,,'!_�� '.1 t .... ��� � ",�.,,���.

,

" :�','" mes, reC'ecbeu um" �J:UP e :'> <-,�s, "an�s'�e"1�lS� Ben

"" -"::: senhoras>da so,t'}edadej'�pal!,a,'" , feriÍlt�i, ,'ser!Í fes.t�jildo nos
,

um ' chá. ,', Slllõe� do''"Osca'r: 'palace Ho·

"

Gremio 31 de Julho
-:-:-

Domingo, nos salões do IPIRANGA' FUTEBOL CLU
BE� em Sa�o dop Limô$s re�.l�zar-Se-a' BINPp DANÇAI'i
TE 'com' ihíeio ás 20 hc,ti:ts em próll do GRÊMIO 31 d8

� •
I

JULHO.•

Haverá ônibus após c termino do baile;
DANÇAS!!! SURPRESAS!!! PREMIOS! ! !

,... l

f-- ---:�:-.

Pr<'JVavelmente partie,ipa- , ,:; -,

rá da festa de sábado, -di) ,- No próxi-�o. dia 10, chIO"
"SANTACATAR1NA 'COUN- 'garão 'Í;l. nóssa cidade pr.o
TRY CLUB"" a corivite _ do éedeptes,' do Rio qe Janeiro

Agôsto ,passou' fazendo �:us a sua re}JUtação (le 4, niês 'senl1or Mam;íéio dos Reis;,' Profess.ores ,e Cientistas pa-
,agourento, Não, rOl'am poucas ft-s 'confusÕes' que ,marca-' Ó Colunista, Social Ibrahln ra' o' "Curso,' Nestié, que
ram o período, desde as políticas até as causadas -pela 'St,ted. te'rá início dia- 11 próximo.'
fúria dos elementos. As ,Iborrasc;1s,' nevadas' e en�hente�,
-como um mllJefíco de, algum feiticeiro, não pouparl;lm
fôrças (ocultas?) para demonstrar o seu, poderio, no ata·

que' inclemente e indefensável contra os pobres mortais
,

, allHi do sul, .inunda,):i.do regiões, h;vadindo cidades; desa.'
brigando pessoas e deixanelo, para consôlo, a neve, ,bela
e 'suave nal sua alvura fulgurante;' servindo como um leni.
tivo' às elesgraças' infligidas pela senha destruidora. Para
a UDN catarinense a culpa ê do Govêrno est�d:ua,l! i

"

RAUL CA.�:nAS 1"0
\."{. '

!

'c
,

t' �

TFP oos colégiós
Ce�1t,enas de estuc1antss Esta campanha faz par,

secundaristas da capital, fi
"

te dCê inte�.so
-

prdgram�
caram conhecendo de J)er- que vem sendo ilçsl:1nvolvi"
to as atividades da f.locie- do de noite a sul do PaiS

(la,de Brasil,sira da Defe,n:- e visa informar' ào públi
co à respe:to' das

'

realizà

ções 'da referida S(lciedade.,
Reconhecida de utiU,dade
pÚbliéa por recent.3 decre
to do

-

Govêrno 'lJaulista, 2.

TFP vem se bat.en10 há
vários anos em defes:l da,

civilização crisÚ, al1l€a'

çada, pelas investida'" bru
tais do cOm\1niSIDf) e 'ardi
losas do socialismo.

,.

"da Tradicão, Fan,jlia e Pro
\ .•�.f'....,. __

•

priec::;"de ('I'FP), rlLl''\\'8S :le

ca,mpanha desen:.;o!viú<1 p8
lo ,seu Setor local.
Na ocasião, professores

e alunos do InStrtllto de

Educação "Dias Velho" :re

c'Bberam o conhecido estu'
do "A Liberdade ,da Igrc�
ja no' EspaclQ 'C!munista"
de autoria da Prof. Plínio'
Corr�a de OliveIr!):.

-

,

I
CóSMICAS e '"TERRESTRES

Enquanto isto hOl11PT,S �:ão lançu(t'os ao espaço, ba
tendo reconlcs na cO�l'ida pela supremacia alada, 'ao pas
so que outros morrem bestamente em terras distantes
riem sabendo porque lutant. '1

'"

No país a cois� continua naquela base, Ia -mesma (te'

\\
.

, ,
'

um certo tempo' para cá, agora. porém mais às claras, '110,
,gradativo r.cti�ar /dosl (lisfarces. E novas Veis são �riadas,
atnlVés da aquiescência e l'Jassivielaele dos senhores con.

" g-ressistas,' visando determinadas pessoas, impêdindo cano

:' didatmas, atendendo a interêsses pessoais.

I.MPRESSO.RA·
, ,..

, "

'nOENoCAS DA PELE
.

'

•

, NA PROVíNCIA

COURO CABELUDO E UNHAS

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZA FILHO
'

M�dico Dermatol�Jgista, durante, sua perma'nêlwia, em

, l"lorümópo!is, de 15 de s�tembro a 1:> de outubro, atende·'
rã clien tes p,?-rt.icu l.'u-es. ,

Rua Jerônimo Coelhó N:o i.B Salas 7\e 8

Edlf'íçio "João Alf�edo.

A clcsa�)'e;mção provincianà também continua a ser

�ma. coqst.antc. Os candidatos estão nas ruas, (mi, seria

"",Telhor. 'dIzer nas estradas, e devem estar sofrendo basó

tà,nte após ,as clm"as,'ull1 ames pelo nienos, porque o ou

tto, dizem. adl'l'ill aó movimento espacial) fazendo pre.
gàções ef,)m o fito de recrudescerem suas fôrças. E n.o é
pi,eciso dizer quem está levando a melhor, nestas alturas
em que' aS àlturas (não ipfIuem .muito. Os que' estão se
s��jndo derrotaclo�, então, não tendo 'd que ,defender.
perdem·se em ofensas gratuitas, bisbilhotam e falam e�
.renovar (o qu� nos têrmo� dêles não significa nada). Mas
renovar o quê, se a renovação, em nosso Estado foi feita
justamente depois qu� os ,hoje redentores deixaram o 00·
vêrrio? (E mUito llrovà:velmente só foi conseguidà '''por.

,

q�" êles deixaram, o Govêrno),
"

Acredito que ". única, alternativa dos aguerridos opos.
" sicionistas para melhora,r a posição do, seu incautQ candi.......

d�to no momento é, tentarem convencer o povo de' que 0-.
próprio é que será Q continuador dá obra administrati.va
d.o atual Govê.rno, senão o cano vai ser, 'gra.nde.

I;
�

UMA DA CLAUDINHI\ :CLUBE DOZE DE AGOSTO(
�'� ii, Q ,

J'_ PROGRAMA DO MES DE S.ETEMB�,

E para encerrar tem a pala�ra a encantadora Cláudia Dia 5-9-65 - Encontro dos Brotinhos na Séde,Social
Cardinale, que parece ser também muito lúcida, e conhe. Iníció llorário' 21 horas. )

cédora dps pro�lemas amorosos, referindo·se ao casat)\en.
"

'Dia 18-9-65 - "J;laile Radar" Quarta Fest3·de Ganfra·
,

" to;: �'O casamento�deveria sér como :um.nam,ôro. O ,rnad. t.ernízação' da- Saciedade Catarinen� ,

",
'

, do'de vez em quando vísitària sua espÔsa, sairiam juntos;' Início bQrário 2'3' 'heras, '

'

,

.

'" 'passeariam. 'Evltariam assitn" as desllüções, o" tétijf) "e o Dia 2�·g.56 - Encon.t�.or -<los,: Brotblll.�s -Ra,:Séde �al.
'resto, que oQrigatôriament'e acomJ{aÍlham â:,illtimidadé,

'

,neária', ",,�,", ,,'l:'
,

" '

,de 'um: conviv,Jo delllasiado�" 'Vi:va"R,Ó�t\din!Jal' /'._�, ,:t:;;} "r �1�i@"\�!i}rªf4i',�",���: ,·'!�1itirll.JI�til',J"}"� '%:
�:trtt��'f' ';./1'.; .

� .�" 1- - .

'.'
I

o!l-.:".l-� •..•• ,-��

, '

r

i
(

\

'Programaç�o( do Lira Tenis Clu�e
MES DE '$ETEMBRO f

,','C.. J - SOIRÊ:t!l DA SEMÀNA DA PATEIA
DL, '4Sj9 � ELEGANTE SOIRÊE DA PRIMAV�A

- I (" ..:)11' "ERY RIBEIRO, sensácional cantor da BOSSA
CARIOCA

desenhos
i

� clichês
;"

folhetos - catalogos
,

cartazes e corimhos
impressos em geral

,

1

, K
..

papelaria"\
-

A IMPRESSORA MODt,lO ponui to�o'! 'os recursos

e �' .necessário, experiencia para IJOronti, sempre !?
mOXlmo em qualquer se,rviço do fOmo.' , ,

r(oboltl� Idôneo e perfeito,;m '�u� V. pode contior.
'",

(

,I

_..-...,...."..r-;;-_ _

JIMPRESSORA MooÊLo).
OE ' �'

ORlvALDO STUART • �l,.\
RUA DEODORO NI.33-A �Pi

FdNE 25,17 - F.LORIANÓPOU�)
�

. J?� F��·"�

, "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
'

.' .' � .'
,

'�-""'$t...';"";""�,�,��•.__;;..,,"",,,;;;"";'

Professora iz em Presidente Getúli
"'Governador muito Obrigad'o 'por Tudo;'

.

,

'.
.

Vossa' Excelência não nos. Decepcionou"
. '

.

."
.

sos corações, minhas pa- receberem a rormacáo de.- . os nossos sentimentos de
lavras descoloridas e sem cisiva e tundamental do .<::n gratidão; meu� lábios pc
vígôr, não podem exprim.r sino prímárto. dem, apenas dízer: Excia,
'tuqo o que nos vai n i arma Excia. dssobrtgnnoc-me seja f�lt2;" e a recompensa
neste momento ·do honroso encargti, ,1>(88) 'pela v . .'d'et,!-iéação. só DeUR
Não' possuo 0/ taient.o da garantir-vos, que m!:,' rm- vos poderá dar.

,.

eloquencia, falo a língua- possíbiltdade ' de exprrmir Tenho dito. {

Sede bem 'lindo; Senhor gern sírnples e desata Vllh1't:

. Oovemarror, e que à sua
Celso Ramos,' D; G'OV8l'rW-·, permanência' entre !1.�3 Sf_

dor do Estad� , de " .
.'3<111,3, jam horas dás maís- agra-

Catarina.
. .

.

dáveis, e ínesquecíveís, SZ!O \.

Ilust.re Comítívav .» -de-
..
os nossos sinceros·.votl'f. .Mínha tarefa, embora

.j .

.

mais Autoridades .pre;,;f!ntl's. E' pena--ser' eu Q' Inter- mal desempenhada, Ó a ele '

T'
,

. ..' \ I • I
�

.

EDI AL N.o 5
Excelência. prete dos sentimentos';' de exprimir a V. ExcLJ.. (0,3

,
De urdem do; ,SEü�hoi, '" Ínspetor da", Alfândega de FIo ....

E' co ....
' írnens

..

bil N e 1
.

que 'h os 1'1'0"'" ..

'

no
..:,SSOS· melhores e lTl',·'I·S' . ...,

.

�u
.

..,0. J liOI .,0 q � a egria el}c em � -

'

rtanopolís, fica� 'íntírnàdo,' o Sr; MANdEL FRAN€ISCO
:,

. A
.. .

, respettoaos . ag,rad'2"cimentti3' . '. .r- .'. "

. •• "" .
, I

}'
" .p.0r' terdes vindo abrí'nan- PERES; residente Aesti:! E

..

S
..t'l,do; em lugar ignopido, a

. .bornparecer '::1 r�fé.ridá ·4Üândega··parl:Íi',no.. :.prazo fde trinta
'..

, tár, e proceder à. Inaugu-, '. ...... ", •
.

.. .... " ....
.

. A'c"·a':.'c'.. ··'·0:',.:' M'·antem".' ""En'c"o'n'·'f·f·O·.· ,C'·'em..
�' : ..

' ração do nosso Grupo E�'_ .5�O)�.dias út-eis,: .G·ofltia,d�s, �esta>d�,t�, ápresentar s�as ra-

alar' o 'q'" I f" . � ,; lo. zoes, de .. defesa. refe:rentes ,,;LO precessovn..o·.,24.500, da Dele-
". c. ,. ua <:tI consl.rUi(O, ". ..' .. .'. b ,

,._..... ', c' _ ."
, .. ..," . .' ..

'

:' " .... "

'

.'"
.

" .. '. : "

como tant oütr G'
.

gacla .Regíonal de· Rendas InteT�\as em,. Sao Paulo.' .

' ..

Jécn,'k.o.·.'em·Tur.is.mo ," p'�' e·'Est���le�i��Âtosl'd�·· .' ... ·�1fâpd�ga,qéFi�ri��ÓPQ:lis,i;�( d�' á'&,õ.i'�o de.}96� ,

. ,� Ênsfno "graca
. �t ·.Ary MIllen da, 'Slivell'a_:- ,AF�A', N,rVEL 16-E) , �1..'

. a candicjâtQJ d� À1ia�ça
' �i'stiu a convite' -uo 'pT�t�i- ,- graü de i�t��é:�e ��e �iÜ�. ,",'

:.
J: i .•• , .'" ' � ':,�' "<,:':, "',

"

,

Social. TráMi.hista ::- ê >p().: :'10 Il1unlGipal: :'), .. a531I1:'lií;�:l'a. ,de,s del,11ôrísúrado de . ma;- ,

•.;

pula_i Aéá:clo S;Mlt�a:g:Cten) dó 'convênÍo, el�ü'�; a p�:i,- ,'" . .... ' .' ,,'

C?Dferência ". �,.Q<,. ,'p�oxijJ)� , J�it,uí:a, e ,'-aql�êTft. c'YYlpa-;, ci�r�e'.�o.:�;�:�, C��1'J P�O�!�-�·'. "Acado' Affrma':� ]Ílp'ôsfo 'Não Pode
sabado carl'!' um:técnicc f:11'! nhià/ tüi:istica' "Oa:;t ú .. d�-.· t

.

t
" �

," ....... , _,os· ou ros,"e aqui te.J:n:o�·· .' I.
"

.

turismo, .' :·d;:t. cf.lmpanhia '. senvoÍviménto' �1l�'í8ticl) �la .. '.' . .1", ..
•

.

.' . ,'.,: '
..

' . agpra· o" Grupo E3c')l�i;,: 'c' . ." t·,·,··,····· .

Rel1ault aa.l<:I·1:\'nC;ft. Ontem' cápit,al: �,
"

:rflag�ifl.c� :' obra .:eaiizàda .:�e··. r:,:,"U'.·.m· .'p,ce""S''0" ':. p.� r.,;3
..

·

...

'

O:, "C'".0"..n.:t'l:.'·,'b· U··.:; n···:t' 'e'.' .

o candidato a rf�'ef"ifi;,'3.s- .. "..
'.' '

.. ,. J ui:U II ·r, 1

\.
! . peLo Govêmo const.it,üii:lô'" . .. ' . .

___-:--"_.-;"...���=--=--:.,..__,'-._-:--;-_,
.

.,...�...:....::.__..:;_.;......'..;_'?.;.;.:... por V. Excia., e que s:gni-
. O caridfd'ato

' d� 'A'li;dc�' br�s do ,��1t,I;ibui�t.e, Ou
, ..

' " , fica para nós' um mdh(jj'b
. Socia-l Tra15:alhl�t� e p<ro�-' êles .. ·'tel1'i' ,destinacão soela:

" ......'.'_ lá_.,_"_ ......._'_ .... 'ta' . menta inestimavel, cons;� lar a PrÚéÜ.uta da�'C8:Pital e \J.tH,,� 01:;' :Se, t;ansforma
�

"0 .,

'

.. .l. ,_' .'
.

derando as �nlpla," salas nas\lisitas'.qU:e·t�n1:reJj'·i7,a': eníc)r�e'cur-S0';'c;e mau arln1i-
, A 'f'd' �m'" '·t'·

"

"M'· _

..
'

d' 1 f'\" de aula é o terrnn') �c1( do aO interiol; .dá. Uh:). e ió.· n�stráti�r:,d,:)r�tenclo provar

• :�g a ...ecI . 'en,�o' :,e. ]ssa.,; e., ,vIa J q'uado e� que fote:g:!j;j';. calidades viziu11as, r86::\:;)-;'1 ao, povJ. q-a,,'CaplJ;al qUE- ,

• .

'. A família' do' Sàudbso. '.'

.

';' Aproveito, pois a \ U!lii . várias vêzes �ell óonb;de fácil' faz�r c,0m que o im-"'-
.

-;" ALBERTO VEIGA' nÊ :FÁRIÀ< '.

.\ ocasião para ápresenL1.J' a 'vista' sôbre '&3 o'. �rl)hlein;;3: pôsto 'quE! ,&lé paij':.1. re'i,ô)'-

• agradece ",�m(J'cÚmada',: 'tôdas as"'''Ínanifest�cões d�' V. Excia. os nosscs l1l;;j�3· financeiros'" �dit l�t'ef.e'.t�l!ra:" ta 'ei;] ;Se.H pl:óprio lj.::l1eti.-

• co�fôrto .. ,�ec�.bida�,:'p�� \>éas�o':�� faleéiIrie�i�.: da-•. · sinceros agTadecimentos c MUnicipal.
.

Aiúch 'aH;�''3.'· cio.' Á'sÚm,: pai,te :la' a�T,ci:a

-* quçle eJ:..te qu��i�� ;e, tltl�bé_91, .�. �t()do�,. qüe cO�l:pare., exêessc de prazer, e h. in.h,:n quando est-.:ve e�n' ,yiSlt:l a dação s'el'á'.'" destinada, em.

... ceram aS;C�l'U�lOmaS de seu, ,sepultamento. ,.,
sa satisfação que �-:ain'.�lm IQcaTidade ,de.· Sacg' dos :1.1- rriinha" adr:.1Ínis�ra,�ã') à

• . C�m:tda, qutro's�im; pàra a r\ii�sa. de 7.0' 'd,ià, '.a ,
nOEisos cora;;ões ne·m. lia·· môes em contató�' ::nanft:jo.' ". co*truçã'c{ :fle· p�ql;e!l(,s

,c�l�braNe _ê� 4' do, {lorr�nte (sãbadoi) na:: C�p�Ia dO' 'ra, e q.ue o vosso N"D.1t. S0 com a população' local, di§, merc'a,dos' ábs. .. div�rso,'3 }J"ir

• DIVInO
.. ESP."l.rI�O .Sali.t..o·.(ASilo_'.de.., O.rfa,-s) à.s ,�.8 'h.o.'ra� II1II ·inhor. Governador, c{cleira se textualmente o cand:rla' rOs da' "'e�PitaL de' ,'l'11)::j-.

�
..

,
III' figurar difundido e perpe - to Acacio Santiago:' :"Ó ';)'y}' ra a fizer, 'baixar -as l)r�-

" \. ".9.. -", ..

I . . 1 .
�

'"

.

", tua,' como Bemfei!;or, na posto não pode'" ':)3r· �::jJa cos dos Gêrrer'os' de p::;wei
·_ ..� ft ........,

__ ,_ .._ ......._," 'J'nemória, de to,d.os qlJS arJ'li ca�ga pesada 'sôbré o,' om . �a' üecessidsde"'.
-l

.' ',! : ......',

iii

Ao saudar o
.

Governador vos saúdo em nome ele C'Jl'

po docente do" Grupo' .Es
colar de José Bojteux. dos

Celso Ramos, na inaugura
ção do Grupo Escolar "Jo
sé Cleméntino PereIra", na
localidade de José' Bot eux'
(Ibírama) " a proressóra
�ali Wie.se. pronuncíou dis
curso do seguinte teõr:

r

Excelentissimo Bennor

. professores de Escolas 1sO'-·

ladas, Autoridades; }JsD1
como do, povo' de Jr:13� B'1i-
teux.

'

mas creia, Excelência, nem

porísso ela p·erderá· o cu

. nho da síncerídade.

, '-.

_'("'O,
'\

,

.. \,

-'"

'COLCHAa
.(

,

,� EPE,OA
.',I

'1 ,

.• ',.) r·

""·t·t,,d e -.$ 120
\

EM CADA DOMITORIO DA LINHA

CLASSIONAL

'va 1'0 r

"

.. LINHA 6700 - Quatro diferentes modelos �m madeira
PAU OLEO - PESSEGUEIRO - TANGARÁ OU GONÇAl:O
ALVES., Guarda Roupa de, 4 portas, COmoda-Pentea_
deira, BanqL.!eta e Cama de casal.
ESCOLH� O PLANO
à vist� desi3e Cr$ 630.000

ou 5 pagamentos de C�$ 140.000
ou 10 pagamentos de Cr$ 75.000
ou 15 pagamentos c:fe Cr$

I

, . ..

,'"' ,.' ..
\ •

��. 1, .�
I 'II,

., 40

.. � \
- LINHA ,6800 - Nove lindos modelos a. sua
dos ern madeira ·CAVIÚNA. finamente
Chaves em todas as portas, pra

..

telefras
Guarda ROu'pa.
ESCOLrlA- O PLANO,

\.:à vista desde Cr$ 820,000
,

óu 5 pagamentos de Cr$ 180.000
ou 10 pagament.':1S de Cr$ 98.000
ou 15 pagamentos dê1"Cr$ 7'2.000

escolha, to'
decorados.
internas no

- LINHA 6900 -: Cinco liJxuosos' modelos. todos em
.)ACARAN·DA DA BAHI.f.\, interiores em madeira MAR.:"
FIM. Penteadeiras 1T';aravifhosaS cóm espelhos retan�·
gLJlares_, redondos e ovais. emoldurados.

. ,.

ESCOLHA' O PLANO

Cr$ 890.000
ou 5 pagamE;ll':'ltos de CrS
ou 10 pagamentos de CrS' 107.0.00'
ou 15 pàgamE;l":'to� �:ie C'r$ 8Ó.600 ,

..
',

.'>.

.( 'J" ,
..

". OFERTA ATE 31 D� AGOSTOVALIDA

(

....

\,

:PENTABlfiJICO .. VEIER·INÃRIO
.

. �'
.

. .

• Contra .tGd2Ç i'l,� 11 >,"ó,'.�"!.'\b,'é;erkll.'ClÇ �t)"râ l6ddS as .espe�les arumars.
• 5 antrbioüccs, numa so formula, com 1 objetivo ..·

protegei. a saurte rios' él'�I;;)ai's '.:j.Z't3ntI:1C!O {) P9I'fllilónio
.

e aunlentêndc Se\J:�l';C(Q:';'"
.

'.

.

(

'. . '.
"

','i' ,:r.�, -'�_ o',
1.�,..� (..I'

"

INDÚSTRIAS F�RMACÊl!TICÁ& ';.!ili ",' ,fli'1:O!('!lJa -7!{tS"!h7 • c?.(t. DIVISÍlO hCRO-PECUÁRIA
·

'
.

'-

�j;,.,�-,:,,%=-:-: F-���.-;C�i!IO P!11t�29 --

�:.lixa F)?St8l. 7��6 - S30 Paul0

,"'"

,
-

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

D·. partamento ,\ Estadual
Caca ·'ê Pesca

..
"

..

Somente para' o C0lTl'n',e

Exercíe�o a
.

contri�)!.üc;'io oa .ção de 'cais terços
Já foi assinado pe'..J Go- Su:'epe será' ele Cr$. ce 'recursc.s fed·sr::ü., pura

vernador Cel.so Ramos e· 40.GOO.GOD-· (quarenta mi.. UC'n térço (1/3)" do EstaJo

p'elo Superintendeute 'cia� -môes de cr'uze'iros), enqvcü'l Com êsse critério S21':1.0 Crt�'

Suq,éJ.Je o l1ov'o ACÔl'<l0 (;e to 'q'..lC' :;l p'articipa,.;.io do reacios d�ntro do !)yóxiJ1,c.
Pe.sca

.

para' o Estadj ,te Estado será de ers .' 0ui:1CjllêhiQ ah\ilmas Cf:'y,tc
Santa Catarina que, <.1. P;F 6.000.000 (Sóis! m!lhõ':s C!{;' r:Js de l1lilhõe�' de ct'Llzej-

cruzeiros). Esse., r,,�ur:)')s tOS 'para o clesenvolvil11fü

8erão movim.enta:lQS IH e, to elas atividadyi3 so�:alS (,

xecuçã�' dos projetos e r�o Econôl1�icas do litoral :::af',

gramas t.écnicos, a ca�go rineDiÚ� que muito .�:nL'i·
. do Depart<'Lmento E::t'i\dH�ll buirão, sem dúvida, )la
de C'1.Ga.é Pesca ífisrf1.1ii::t- à soerguimento' ela pes!::;

.r;ã.o da pésca e. as.:,ütl}n.Jlo.. .', Tão lego entr{': �m '7ig,
social aos pescadore3), e o novo Acôrdo serão ):'.L,�r.

do Centr..9' de PeSrlL1;S� s de sificados .. os trabal':1os c�e

Pesca (pesquisas de pesca
e pscicultura), sob 1 sPPU'
'bisão do atual Delegado
Eegional Sul da Sudepe,

. Dr. Jiosé Ubirajara Timm,
a quem se deve essa nc'va

orientação r..o s�tor ofici
al da pesca tem,o IJ0,' c'b

jet�vo fortalecer os se1Ti

ços Ja instaln.dq_s em S,bca
.. Catarina e evitaml0 ê, cri

ação de ou.tros órg,'\o,:; pa

raleIas e conflitante:,;.
Uma das cláusnla.� do no

vo Acôroo prevê 'oara ús·

próximos ,ar.os e aumen,

to pmgresslvo das _;,mfri-
. buiçües tanto da .Súçlepe

I

r

Ni:;.vó acíkoo.' t:� pesca
eritt'�. o. Estado. rie S';lllta
Cata.düa e 'a Sudepe.

'

•

CINEMAS
CENTRO

CINE ':SAO-' JfJSE
F <)t·'-'l.�'

-..
. one, ,)0,)0

ás 3' e 8 lis.

t'

Ap_resentado pelos.. mes,

mos produtores de "MUN
DO CÃO"!
A MULHER NO' MUNDO

Tecnicolor
Censura até 18 anos.

CiNE RITZ
- Fone, 3435
'às f e 8.. hs.

) Os 3 P,atetas
-em-

A VOLTA AO MUNDO ..EM
80 RISADAS

Censura até 5 anos

CINE ROXY
às 4 f; 8.. hs.

Robert Mitchum
.

Martinelli

-em-

MALDITA AVENTURA

\ Te9nico'lor
Censura até 10 anos

BAI.RROS
(ESTREITO)
CINE GLORIA

- F1\ne, 6?52
ás 5 e 8 hs.

Peter Sàll:ers

Dany RQbin
-em-

A VALSA DOS TOUREA

I' .\DORES
EastmanColol'

Censura até 18 arras

(ESTREITOY'
CINE Il\lPERiO

,._ Fone, 6295,
� \

às &. hs.
Ernest Bergnine - Yvonne

.,Sanson

•

-em-

O REI DOS LADRõES
'Censura: até 5 anos

CINE RAJA
(�ÃO, JOSE)�'

ás ,8 hS.,
James Robertson Justice

Fenella Fielding
-em -

EMBOSCADA NO CA,IRO
Censura até 14 ano.s·

,---_._---

tir
.

dês'c.e .8,110, p3...3sará �I vi

gerar tel)do a clura,':l0 c;e

c.i��c6 ' êxercicios:

Elsa.

de

como do' Estado, n '.lrn ,,1í

r:imo de mais um tcr�o
(1/3):, ela participa"ãu de

a:-:o anterior e ::la. '[iflJpCr-

fi.scali'zàção) qa DfSca ('11

todo o Estado, com a CI.a

ção. inclusive , de. n()v'-'.�

postos \ 11IJ litoral e no

principais fios da illterio

passarão a funclÍo'nar, iil]

.,bÓm, os àmbulatorio3 d

pescad,ores" nas p,t11(1)):.1
comunidacies pesqueir:!.3 '

s�rao desenvolvidos u..s t,�·3.,

ball;los de pesquis3. de PI'
'ca e de piscicultura atn�-.
'vés do CentrCl de Pesquis,
de I;'eqca, do Depart3.melll
Estadual_ de Caça e fes'.

que já vem executa!lc'·)

"'Pl:óJet'o Sardinhas",
nanciado pela Sudepe.

----------�----�--��\�,--�------------�----�

\, .

N"ofídas do Sindicato dos
.

JOJnaJ�sfas
ADMIN1S'l'R..\T·tvcs j p,esà, Cr$ 336..s'31' ,- 81\.1

:>0 qHe passa, para, o L',

nio que se inicion :1. 26 ,

ágôsto de 1965 :::1':3.•.

453.994:.

REUNIõES

As retmiões da DiretlJJ
serão realizadas, na SE

. da entidade, às" segunda.
feiras, aSI'18 horas, poden
do delas' ..partícipac,:l1n.' os

./ jornalistJl.s interessad )s,

m.es·mo, nãQ
ela: diretori'i1,

.partidpando

ATOS

A Diretoria baix,)u n'C")

.lilções:
I � dispensando, ;1' p:;,1i

do, Cássio 'Medeitos, (;8, .

função do delegado da el�.

tidade ,erú BIumen:::m �,v em
. subsÚtuicão , designando
Gel'lnano Beduschí;

2- --, Designando mem
bros da Con11ssão. de Sinrt:
cância. e Seelção os JOl'na

listap Alírio Bossle, p,reó:!.
dente,. Ja1i Meirinho 8 N'�Y
N. Neves;

-

3 --, "Designando o Jor
nalista Antônio do Ama ..

ral e 'Silva -para o· set::l.1' de
R€lacões Públicas ctó oü<-

,
,

dicato e o JornaHsra Wal

,dir Grisard, Assiste'ni;3' da

-i Diretoria,

FINANÇAS

0, .D.10vimento financi;iro
do Sindicato, no períOdO
de agõsto de 1964 �. ag'x.�o

ae 1965 (data da poss� clã.
nova diretoria) é o, se�'ujn
te.Receita" OrS790,62:5:l'vé's

.. \

....

SUSPEN'SA:O DE
DIREITOS

Serão suspensos d,]s
I
di

)
Teitos ,sindicais os l.S.,O,�!.l
dcs que, até o dia ,

l5 de

setembro corrente, não re'-
gularizarem sua .sitl1.açi:;,o
com a tesouraria, na fo,,

ma do' Estatuto, ,1:1 entidr. �

de. À' readmissã0, .......n'J ca·30

de suspensão, caberá J. <.c�

,retoria, COll1 ·proc{Z'3 �o .'{l_

l'egular, •

------.:____,-----_.

/ y.

No Seu Recreativ.o e CulturalllMOENSE

"A MO:CIDADE SE J1IVERTf't
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



la r.nSl;Lr1RIO�;; G)-�·
'- ';

l\UCO'" -�/ ;\PlHfÇ-'t':';,
I
el·

CUCAS ,\ VlD:\'

Ndtn}-

Todo �1 acervo
. poeÚco.r

literário. religioso,' cíentrti

üeo 1,,".]C, ÇOll1 o correr dos

s(WH1(l�'. t ranstormadcs em

rariríadc, -- quando não cm,

,t:.impJps cnriosidacle -. 01,,-

CJ.níoJÓ�(,H, traz. à.' [01'1,.1.

magnifico" documentos ' r3'
í.itívos a matéria qUE' POd2:
ria. ser rogisr raria sob .o 1 l'

IIÚn do Navegacão Cósmioa.
.

/\ tmuort ància C"'.JD1H anáb-

\'1l;C1aclos'l, e demorada
!lef·5CS matertnis sobress-u

ao (}<;t\ldo (',Onll1li1, extrap'),
Ianelo na. dirér:üo d'llll1 8,1".

qlli.vQ oncl() os rolhas, traz'er:1'
;tlWJltamQntos sistéticos, (11t
cro-na!Tal iva$, e s q_'ú ema?
f'Cl1nploxos, .\ aglutinando,
11111 tempo só, traçado e in

. lNpretacãó. E ni.ío são. pai 1-

('OS os infol'!l'es a l'espeiJ,1)
de naves cl'outros 'mundCls;
,e ésses informes não sã;:)

simplesmente mera ,'3nQt>,
ç3,o' ou figura de expressãó;'
por contrário, muitos dêlJ!s
chegéll11 a minúcia que iml:l:

bem n.ão �lcan'Gam 03
_

c(r

nb2cim,cntbs da· i\'Iê:éá:J.ín a

tual. Os livros sacros inclús,
o Bhaghavd Gitê, as Narra,
tivas de Mahabarhata, do

Gitanjali, são unâniç.:ü-:s lIa

Mitos.

�.lJ·_l1\:\nt:._,s 'e' c'as fi:-"laiiG'l. �

ti;�.,:� C'l.:Lras aé,�'o�ann(;i:i3 ou

,,-:.L,r0 I(U�:C;s; na G:)í·rp�:.�ll
v • í' .G. !.?anlí:.'Ü1, .há i(� ·.n�lco;
.,;:S"_l)ana.t,;,v"LS� .ds' Í;I0i1UT0,
't��o, l'í;:icJao� é exatas nas •

(;�scriGô�;s e infor:ncs, l��l1al
:n.��nt: citam camos aéreos
muito em princip:ll o Car

ro t:') Sol. os voos de van

!;'l1arj'a ele Fa�tortte; .os u
vros proréücos ísraelltas,
como Ezeq�lÍel, ',.-C-' no ;38U

�

prímlero capitulo, 2 maís
no ] O.' capitulo; onde os

car-ros, as \ rodas aéreas,
silo dencminad1a8 Galg'al
falam ele objetos voadores

(.l ,:-

CONGRESSO APROVi\

AU;XILIO AOS EST.'\.D(,)S
E MUNICIP10S

O Congresso aP;OY0J. o

'ante projeto de lei oriun
do do executivo que esta

belece normas para a, con
.cessão' de auxíli6s ') em

préstimos aos Estados c

Mt}nié,ípios pa-ra a :,:o,J,lpL"
rnentação rínanceíra

-

de

investimentos de urgênc-a
p ""Jevantc ínterêsse ::,j

eíal,
� e texto aprovado, c�;ta,J';

,?:.... torma de rodas, i)epd�S
.... Ieee que não. será '20 nce 1,-

OH/fCS reg istrcs �- [lS�lnr:J.-

eórs n.aís modernas. Nave-
� do t auxilio ao EstRdo { .. ,

,I\1:wücipio que pagar S€<lS
�:1�1orE'.' antígos relat.un servidores,' vencimentos su
·f-1:.lnr!�jes de objetos \VOH.elO

, periores aos' percebidos pc
l"OS .suidos do mar C\U ap�-
.í'feidos abruptam<:ute. Mes

los servidores da UniZiÓ.

mo os primeil'os jorn;üs
da �u:'o:Ja 'registram essà,; _.. 'CONSTRUÇãO �I,V!fJ

\'

a�ca['ir,ões, como, '}lar exem,
O. ll'rinisko da i'�.:J/1e:LI;t

rJo. a GA.ZErrA ele MA-
, t'

'
J delelarou ser inclisDcn".i.,"'1

DRID. de agos o de 18G3. -

Se trocarmos os nomes pe
a· indústria e con3truç�:io.

lo atual "flying Q"l','('r", 'seja reavivada. O 3�1l'. G:0U
ou "'disco voador",' ;;�r;:;;lo; I, veia de Bulhões 'Ioito'! a

afirmar QU2 "n2,0 h i. Pl�(]-peL'feita identifica,;ão. Por -

grpsso .ec(õ·'lômiro ,�r'\l1 W',('
progrida a indust�'ia e

eonstl'uçã,Q, civil":

iSt'o, iniPort!t ,analisar cs

do(:u,mentos históricl,$ de>;'
ta e ele oúi;ras Cb-1li'Iaç.ôes:
Há algu111a ,collsa" oeult�
ainda; alguma' COUS'l que
sob1repassa ao historf.:1. co

letiva e a esperteza do�
\cometrciantes de vid�en-:
eia .. ,

DL ' Norberto Czernay
, '.OIRURGlAO DENTISTÂ

l,MPLANTE E TRANSP�NTE DE DENTl!iS
O()(ltistcl'hl Ollerattlria -pelo sistema ae alfa .rotação

(Tl'aÍl'llmento �.udolol")
P1i.OTRS'E 'FIXA. ln MOVEI..

E..o�CLUSIVAlV1ENTEI COM HORA MARCAD"
-

Edifício Julietp. cvnj unto de salas 20:�
.- R lia 'J,eronímo Co'elho. 325

Das 13 'is 19 bora.

-----_._".-_.__ -�------_.

A lU, G A S E
Aiuga...,e uma casa a Rua Almirante Lamego:-;- PUll

do:; para o mar' e frente p_ara ao Felipe Schmidt. Tratar no

Nossobanco com o Sr. Gasparino.
- .... ' ......

"'1 E L E"V I $ I N H O"
"

(

,
.' ,

\-"

VEJA H9JE: Q';lihta-íeira. 2,911i5
, .....

',.

"

J ;;,00 �- '·Di'sé-PR.drãà Musical',
,

J :i,;iO TV Cine fi
r
.'.

lfl,45
17.0::;

17.:'.0

)':','10

TV do Bj'inquedo .'-;- �o vivo

TV ,ÇiJ1C :i

o Assuni'o e lpl�ll1er - ao vivo

TV _ CiJ)e ;'1' (

! 7 ,:in C�L1.l1lnl1os da VIela re1i.gi5.o " j

) H,Or --, Os F'Jjnt.stone& - desenho animado,

1,;,:JO, - Repõlter 'Espurt.ivo·' ./ .

1 fiA0 A Côr da tua Peje - novela

l!-l.1_:'í _-' Corresponden te RenDér
-- A Out:'a - no"cla

:In.].O - - E;110\V hl:Tn()1�:-�tieo
� i .no -- O Di.reita de Nascer novda

.:!1,3:i - P<'ll<'IlZa --, filme "wesLtrl1" e/família
wrigllt

nC:li(".lp�o
f'iln�e. policiJil

:::2.�(l C:nUlde .Jo!·llnl Ipiranga ,-

2:1.10 -- Td! e �nle"pol Cl:amando

'E.li\ ,9!o\�';II':
RIN·TJN-TI)\i - Filme de avenJur(ls

T\1-Con!,!'IBA'

Hi.:!O

l�.?n

.17).1
J ��.�n

I

-- l�evoiáncUa

"

"E.lá HO,J'E: quinta .. feira, 2·P-G;'

I:, :in

I '; '�O

((l,":j
:?I),:O
:.:11,;11)
." ;,1)

,
.

Po"W;:C --.- cll�Hir;lJo
,/\ ],pr}(!l'l-:á,;sl -" novela

�ventd:Jl
13.,.,;1:'(10'.8 - filr:le "\\-cstern"

Fad! COt11l'llLà II l'i: 'porte
] !Çlnirio Po\ítil',.1 tJo 'l'l:U:S

:'t:l,:tO
:.t:�:i l'

"

":1, L,

"H:(}
nl,',!bjl�Laç�1O ,e]).' l<'(lCl�
Dilírio do pj !'anã na TV --- nptie.lUr;,u

.

PRO:MÕÇÕES

O· 'presidente da Rt',.n;
blica vetou parcialmenle o

proje'to de Lei de promo

ção dos militáres v,�·j-er'1.

nos ·da 3egunda �'L\f!:T,L
'mundial.

.-< -

PSD, >COM LO ['T

nficfnJ rC'�fi1')l1in:10 seu

.:lpóio. a. p.a:)di�la(;u(�, +'.: l.

CANDIDATO

() j)jr::"lCt(o, R:l'�II)n'lj, '-til

PartidC1 ,!J,�ln11J�i(',:l'i!) ('n�

Goi8.s hDe' li :) (,8.')';1"'.8,",-.
,I

E;1 elo sr. Gtlbe-! [)

a.o govêrno do, ESf _'''\0. ;01. .:<

eleições de" 3 de, ),1'';'.HJ 'o

próximo...

Salielltm'ldo àu':

.,

'I
f'

)
L

((o S-'utclo pàru. '(Jue () 'C�:,'1
....

gresso sej a tin: C�J,:n :C:'(1!, "

ACre5CCi'UOU, a .. l'.ia. d )JJ.:
lamentai' que . n ·11,l:I(:t;<;.1..
're regime é para �vlt·.l�· :\

eleição
.

do :<:1': 'Ca rlos
.

L -,

cerda à presídencia d.' HL

pública,
Finalizando fez vsr

Lacerda ataca víole.iru.i.,

tl: os hü!11<1)',S Que cstuo

poder c IJ5.0· CO:i5'iL�!-' LJ ",

..:
.

Flor:ano,r;n]js, 2�9 .. 6C:

,
-

"SUSS.EKND HO,íE
_t\TO SENADO

)J, JAIME E�'l \�OM,I\ . ARROZ: EXPOH,TEtVA':.>"
,

.

Com 'destino a !;,'lYrn, A, Republica da ·ÇO'fll· uo
\,) mtmstro do Tra'aatho, onde parclcípará do C F - Marfim está Interessada"

S11;r. Arnaldo Busseklnd :-llio Ecnmeníco, 5V;"lÍu em importar doze mil (;.J

comparecerá hoje ao �;C' outem o Cat'deal"A:'�,bi;-,P\' ue ladas de arroz branleiro,

nado onde falara sôbr e o jiJ Rio ele Jaueir-i, D'Hl Segundo se informou de

problema 'do desem\)r.�g0._. Jaime de Barros �'ama�''''" fonte oficial.

.', '�ê�'e�d�dO{
':l' "',; .. ,;'

go algum.

meoerêncía existente. O

1\1::. rcchal Lott ...... legJ.i:.s::L c

-ccnside rat'o uma :tlnt�·çJ"
à revolução e' o "r. Ci.)..�lO'

LJ..5 �Qua's ur.ia : 0'.1 h,

um acõruo secreto cnt r;

os dois grupos, .ou ·'111_rj). (

grupo que está no p,):J['"
não tem poder, ou e:lr1,)
admite a crit.íca mais \';'1-

l-enta (to 'que a feita pf)·,;).
.oposrcào. {

-----_._-

S2rÚ. reaitzada ��Ct�r�Ha �

cm comemoração à 5e:11311:l,

da Páteia, no coreto r;tO
Jardim 'Oliveir-a 'Selo, h,:;jo
quínta-reíra.. às 20 '.I'.O;-:.L3.
reunicias as \)atjda� ',,') l�::(;r
a 'Art�;�} e uSpcie,: :l1e l.i1dj'lr
monica'Comercia!" E' L1 �'"

,T. Rosas - R'g"�ncia: \"''1.

demar Ftgueiró; 5 � 'E,l-
BERVAL MACHADO
Dobrado -_ W':lld�'ll'_ll' .p-�
i-I'tteiró - RegêE'; ,t:
Mendoza.

v, �d tu ortcg tafra l:.Jl�}n
:::8, ou quas , plCla Q!;,�,' me

v i: lu 0!'. t '11 o d .:'sd ') o e

J� ,.e 'J s---;;ulo, I)�;O ',�\)l-
\

'

;'a] (L. Jo::'v:llo"'. :ri:.�'" ,)'

Costa.' Pois se 'l\).?;."
.� )u:\�' t � v b��lll:,. \' ':1

; ll'�!:), c.::tou certo !� Q ','
não _ czcapár:am :i. .':·.I.�i�a

"

,1
' .:S��R ::,(j eorn.;');;i.tl);·, cu

dei ç;&rlc�a cip ,-l"'�',� .1.0

a celer�dfi(!c. do' 4

'-li .}-

, CARTA-DA GUANABARA

:'to0!,'

((J()
, 11Ci

gulnLe o programa: II PARTE

Gck .ue: cs.a i(úU

L�;bu !.ll-ra única 12 (· ....:c1l!
si fI anl_cn te

.

8 OS [l!.l tOrAS : f) (

1, t·
. \

'

na IS 'lCOS,': se:'3.m :' E) go
,G.t1ação escolar

hu
,·Zl.S amarissunas, com)

a. em que. ao J t1c"r' u �Ol
[1::\1 matutino, encon: "J 'l��

últin'iâ', em ti�\llcs r',�1'1:2-.
ias 2:;;� a afirma.tiva dr),01'O'

"JUSTIÇA U,NANllÚ.E

I PARTE: ÍndalE'cio
Dohrad(� - Pelaio

?il'('õ

rjIl��'d��

p:.l),.!_l 1 a maqu.ria jun 'J"

C!l:LVé,:' t:ói)�'':: 6�.... ,iral;'(,s.

liu,.,Ü1..S a\",,".sI1Jl"�[l::', ..1 J';��l.l":l
�o . ..,.:8.,,,) l�ua.. ;:) u )l1<.LOr ,lU]"
r... ;-. sta' lúuGiscil;_�U; Cta:l
p�u Gü:' .LfS .... �<��c.c·' \ 211 !l'!1.'

· pô g.na dig' a- ele Uf;I,lr�< r
(,lere as .ma;s im)m'(�u; ,:::5
'1ue se, ha am escri�o ,�o

Dl'::' ;:�S aves do 'BrasLl e que
mSt!ri no O;JÚ::)�Ul'J
LuÇAO CULTUR:'.._./'

L. '\
-

...:;:' r:

s:'cuTld:':r!a. sUlJc·riç- .. ;

manifestani talento, 'ltlS'

tração, cultura. seja .) que
for. _.

Qu_r'a

sa:

CO' ;:HDNAC _'\.Q j)Ti;

1 _-- I:l!-:o da I'::j31).'�·'";C''''1
C"8, -- D. P �h'o I - R(;""�l

za - Regê'leia: \\"'a1("1' \r'�r

l"�gl,Jeirj; 2- Regina Do]'?,
--'- ValsR. - J. iVr:H�l 'S

RE'géricja� -pelJ.�o r\.r�'1jGlri;
� - Est:-l,a Confid'::'ll.� - ..

Romlimza Reg,,:ll":'
.

\\-al
� enlar Figue;r/); ,. -

Cril)itão C0J:l.1Ja � 1}0',1';·:.

elo ._ A, Ii'. - R:'!;ênc;i1:
Walc1emar F.'g'leirc.

lui c3pecia.!.1118l"lts !)ai.':� �{}_'

ni�\.:norar o .:.:rJn12Ü'O ,�::1�: :/!

'1ario dSl /61evaçao cl2 :S.:'J
Fl,l. c.::CC elo Sel a ca'.·,�o
.;, :1

e'lredado cipoal ela perf�
(l;a humana que l�u"cJ, r \O
ti',TS 'bana 's. ;mtHezas, ,�ni
xórcli8s. és)iendore,s d" 'i ..

t:ratllra eomo tél"llCl' I ,�;.e
e· :11 para�ào. pare :li squi
nllar. o mérito de outrem"

Dco-'ejava, também, rscre-

!uua.·Y: 4 a O", Como
cr2'.': i' sõbre papag"l.ios
:y., t grafia. .s·ôiJ.re con�el1:;s
I a ,r-'lo 'Of�_:l !ia . VerdaJ!e

a·

�

cOl.i�r+
.....� ...l 111álog8 '�, s.!) C3-

!�dl'()S cl�al'íe do fato '):';.1-_
tal. �Io fato inr::Jl:Lstúv:=l
c,o FATO.' em úÜip1:-l a:;,; ..

Ls': Ar'gó 'foi cO]lc\e:la.::b
':32: il":u�'midade oel) �,:;Jju
'0'a1 e'e aiça'.�a de :v,fin:ls Gi2-
rai',?

,
"Durzl lex SE'i lex'

EY-oemo't "mos a lei!, l\�as a,

crescentemos. a evld,�n'cl'l do

prognóstico de MacArtlllll',
ao conquistar o Japüo: "Es

ta. vitóT\a ici a nossa. últi
ma oportumdade; se n�·:·s

agora nã� esta1)e\ecermbs
uma; ordem maior e mai�',

equênime, fstamo3 .], bl.Ír,l
co armage,1.on". (Jowal 6�ó
Comércio de 14 do COn'Brl1.c
últ,i111a página do 1° l',tcleli

ue}). Estavamos à bel l'a li o

Al'magepon àquela épo�a
m'as flgOl'a, com i'tS novas

\

da gu.ena

C;8_: \\".lld2nl-f1,r _.rigl1.�:'� .�:
f. --'- Concurso' -'-- "01.1\ P>

tUI'e" _:_.__ Regência: ,\\'a:''-t:'

mal' FigUEJró: 3 - 3;··1'1)
nia «ONORE .AL· MEc{IT8"·
- E� Por:Jieri -- ����!íl�'a
Pelaio Meildoza: 1 - -"-, 7:()-

\

Paqu'sfanóses
-

61'1 de 19-17.

�uerla, í.ambem,
'ii. história cie tUna

(O( 'HI D. r

v:-l' -alguma cousa JÕb/2 A

riova'co Fig·uei.Í·cd.J q�;e
rn çi',r:cccll' o' liv"o de 81tJ.

ullt01';a - FILOSOFIA 0A

VERDADE 110 qual S0 en·
r.qu�\i a�)8�:US es!,a14 t� 2

t' o amedrontado qu,\ ::$'
'. c01'itca;11 conceitos �0�1l1;' ús

sim me avistou, v::io pa"�, tes: "'O homem Pla,is súbio
o' meu lado e consêQHi' j),'- go�ta m'uito de ter CO:-,'CflC
lo. ao alJl'iga de nova sústo to com _gente ma:s- inteU
re-colhen1io-o- em ell>Sü. � ("g-êJa� .·�<cul1ra:·�5Ó p'lra' VC:!'

ca],uniàad�s
com ()� pl'i1blemas 1';)(;;(I.:S

�(lnl a (;(rl.denac;ão cio', ql1E"
oonnn por sentim�'mt') (11'

.caritl::tcl.e; 5stamos' 1.1):sm:J.

dos etl1 pleno "Bnllag�-'
no!!!.:. Os dé:;;2mbargndores
(Q ,Tri.bl\P<1! ,de AlçaSIij, -.de
Minas áera�.s ag�m·, d,� a,côr
elo exatamulte com €)" espi -
rito �esta civiliza�ão, 151'08',
"seiramente materialista e

'ªfastacta completamente de.
Deus: "'Cada povo t<!!1l a

jusqça que'Cf merece"... A

,margura-me, porém, ·�H1ber
com a expériência da His

tórJa. que foi lavrada urna

sentença de aniquilamento
de ·uma grande uarte da
humar..idade', que r�za pela
cart!lha desta civili3ação
opressora, desde que JeJL:s
na pessõâl>\��íAtigó, foi no:
vàmente eondenad'J" ..

.'

'Enl C r/cu ",ç�o a rc:',r sta d9S cal.ari:'l'l':
. --' tl

'bl'
-

A�es, .1)0 seu ::>.'/ ano c:: pu l,:uçao:'-, - � ügC[
,. T:;I 1 "

L" 1r::m '::Le:::�i;q'L"-::: .L2-a�Ol'lO .c li1",] ,sJbro o :;'l�:l,"_
.t\UllÊLI0 VIA!'U\ ;R! I',�,\.� s >,j,. <'� 'J"�' "'p- 't' '. l'-L�<:':-'·'K'r '-,j' -d··

.. -'·

A'�f d""�:
I

REFORM.� INSTl'[CC.' r_�"'��O ua- l'-SlClCllÚ:; eJ:)..ue y. lxe o i .. q,
. crONAL' bel.. o Cé .':.};'_'€ S,ábiOr Cl� Suécia. S8iUO Agcb'

/111 1::0 e' Sllla 111ãe Mônica. ",Lunosid adeG llc
1";.111,;1 I

í

J31::'ão, l'"voaLura,s .' a.'e FI'C];,-l. COI!l_O c",<"lJ'srvH°ft tantas non1:-;a"'Ô�.s rJ�- ) '

�. - .............\..t

l'fI nn!.' :n;�1Í,.'tros �e 11��1>1 i-:;l' ÍlcipaJ voqê tem na Luso-Brasile:ra: /

t!vé�:;Pln no' p'o ''':. C(,'l(l')' ,
'

.
. ,

. A História dllll1éJ r1as .meis "::spanl.0',,r.,.:.I',� , ér'l( ('a r'o cl1:r�1.:l '";) , �)�:,r 'if

]"mF"'tar!S;110 l]l'f:t�il-eil';'). O Oi:g2nizacõt.: s, religiosas da hlstó1'ia. PIC�
s�'ratlor Am'':'�:o Vi.an'1 I'l!-. :�cnç3' da 'Eul'o}:>a, ��uLjo'sa pagina l]listrCldé
Licou no s- ;1uCI0._ a ;'1:�i 11i- TT ,'"
VJ ele alguns setÓl'8S p dj -

•
um Plunâo ele novidades para o leitor na re-

..
-' ,-

· {:ec's ono 11:ctencl?J11 ,1 .'.- ". ',\ a' (''110 ;;
. .... 'J.. 1'. e•

!·o!'l',r.i.!i.'�,"';"1;;.',c"*;s�cnl" f:ol�n,,:(1
- 'W�:",�."''t-'i''ry'_., T)C" l"' � l1 '-::iq}_ . - 1. iC .• ' '>::><"'.

· f:'''' govcr110 COPl a C�il � }",lr)

\. , ,
'. te' à nossa \o\�·

.' ,

ce" uil \metl,a\amen
,

•••. e ••
,·e e e. e/e"

ra "40 'tl ••••• e ,

.

.. Dl mo\\10- "a _

Á

•• 414141414141414141.-·41 "

MaIS U ••••••••••• ,....
.

\� I' •• • •
• • • •

..

\

\ \ - . ,' \
.,. �.

.

. o� \\e receb�rÕ, "

·

,acabam UeãO série; resistênCia ��IC''"Sitltl\ 1 ri M
•

. ,.\- 1,011,[ Sim ' •

- .- ,

l,IOU.a &1 II M ., da
com a" i' , ti Ctlfttrô\e ,�ire\o .

Sem des\lesas, 50 meses OU"·
'

,I brica: .""rante.
6
-

,
.' bora e' .'

.

�.OO'l \\m, '4. "IS\l::;;:: assistênCia "

grat\l�tamente, ":so estOque \\e p�ças
l'cntea e de no,

, sas mesmo.
genuínas. Se.'" "e::�3n\l,\\ac\ona\iá oteteceu.
{ a '\l\3\OI �3{a\\\\a �ue ' '

"

>:....

\ -I·
>

"

,
.

I
.

rndiõnos Ma.tam t15

n .. l::1

CASHEM�RA, 1 íOj,�l ,-

'Dois importantcs C:1G;i'·êt'S
e · .. ·:'lrios( OtÚrcs" dE' 111' ,':Jl'

'cnvt'r��E"I.durâ CC.v::l'r:..;-·,.' -�1 ,Il.':_�

úlL�n:la.s yiutp e cp(:J.� �\) 1-;11-,
'.

l'as c.nLI·(',:;3 :o�·:�:; . .:; \)"., .. ,

r: f!,S E' Pa � Ll i ':':.1 a' � :-:.-:;·l},
��'trncc :l"Hl��r.jon '101

voz cr;c'n1.

/

U'JtCeil�Jidos_

Ne:',s2,s cCn}bai,cs, J 1') f'::1

quit5tane,sC's foram - 1'11'),', (JS
e cf!.ptmuclcs- pcros :ndip
pOs. (:iranc1e"qun.':Jt.j:'".la te r{e

:rH!:'1](:V s � DI�lUln\Clll:) 'lU-
P \ -',f"

-'

ReVtsta lus<t8ras:leira
\ "co. _çlio d0 5eie-mbro_

um laço de arn.zade cn rc

Preço do ex::mplúl' 120,
'os.

/

'i

um, pequena papagaio que
veio. '::spGnLâneam,�:1t,e, ,'E'

1l�gH;,r-se 1�0 1,'alinllCro
· que ex,ste DO quintal c:(J

a�al'tai11en:,o em que mora
· IPOS. no

..Ri'o, !'h,$CÓ�ir.l (1l,"�
,afinal. l"es:.unf·sc no ;';'2-

elinte: dOtlUiu C.'3õ;:; P.\lJ:\-.
pt1.ga:csil1he. n;, r:nl,:ir,\.
noite cm qu,: aqui, �he:;<)\.i
num compai'timentb cr.-::!;!.

do d: tela, anexo ao gall
",i)C'iro. Ta)'('e 'd;! lll)'f...� cu

V!'O i!l';tJ.r clcsc';l'ler'l,"a:JJ:�ll
1.(;, Fl�i ver o que' co '� ". 'i

tecoli13n(!c-o em casa.

Pois bem, R. Delte se

gulnt'Õ). quando fui. i1'JV:J,

menti;) . apanhá,-lo, d'!';!stJ
ds Cnl?reSa porque Oi ln�e

ligentc psitacídiO iá '),'ltl�,v:L
.

b2111 ·defendido, p.ousad0 ;10'

poleiro ao lado :lo gu,. )
Desde essa noite, D9-38011.. a

abrigar-se' sempre ao Hh!0
do ilusjJ.'p. galinúc:;o. E

digam- que só os hO'11l�:1.s
.

e que têm o atribuLo da. in

tcligálcia, elo raClOC\lÜol
Ser-111es-ia facil

, .

, até", onde vai o saber C!::J,:
outros e olÍde chega. -a Sll:l

ignorá:ncia,"; " Saiha Q1�e
você é o out�o tamlJém. Tu
(o 'que que se p!�nt:1. CJ

lhe, E' a lei' de 'causa � E
feito. Ação e' Reac'lo, ·(\.[als
cedo_, 'ou ,mais tarile, qw;i�'a
ou não, dela ninguéni fpge,
nem escapa)'; "O '1l0r:'ei1-

to' majs féio e triste para
o hómem é aquêle em ql�3
rt sua FE vacila, a dúvida
penetra e o medo. .lhe SUl'

ge" .. , � c'Çll1ceitos qUI:J nJS

podEm' Yl:J-Ier de, il1�lto nas

.r'

,'/

.\ >

.í

Pl'Og1"Hl1l;J Tal'Obú' - �() vh-o

E logo!':; P',j)fli? .-, filme
... C" f'ljni�í.r.mcs. -,. clescnh�

. .'\ \'(';J1� Ui','l� _.- nhJ1C

,,'/\ r'\11T'TR r1í;��la pr!i('ü9\darenlOS a pro.g:·al_Íla(;ao (·d.._·

7, j')i:J.:,) I,h T'\: c.;FP_l'l:JJ�A. pu !'n, que c:, l1f.)S;;;oJ amigo�, Iç,,
Ip"";' j'}(ji!;Jln lJ;��!':l_ o]'iúI1ta':il.O elo .que é o CANAL G de,Ó:'
ril ib8., t��n O�i)el'8d�J Cnl F}{�Ti�lnó}Jo�i�,'

n TrTE?-ípF;CT !d)GR.. eleDois de mil dia "duro"
.

(-1" 1.rub:'lllO' (j)U,J'8 ,algl'nsl, r.J'lci'a'em C'asQ. e vai logo ]':..

g':mdo' o H!ll televisor 11\1 ánsia de assistir um 'bom pro-
, 6r'Lmn.. Puis 11('1]1. seguncla·fei-Ta foi um (lia que ét.e el:l13-

geio. ligol! e [oi logo XU,'GANDO: - "Ora Bolas! Só eh
<\FlfVl'4CO!!!" --" Mas .. derrepente '.leio a imagem: -

Oha' \.'()LTOTJ k'" -. Bepl, para encurtar' à eon�ersa, .;

i;>,4 ;1.C;0'<1,. C ü :�O.M ficaram assIm fi noIte tódú, COl)' o j�i
iITUi"i(,ll1HI Ut\I!ri em PJorian6poU::;) "lOURA DO :AR". Nu.
jl.ÚT'l!

.

dei júgo B'.Jl.<:[og1) /, x FLuminense 0, àe\'éria níell�
li'r, lll><.S <.;u;;.i, o qúe �e viu foi ll.I.11 "futebol ài prestação" 1\
1111111 V AI e VE;:;1 tremenclo, até qi.le foi 8 não vOItou mais.

qúe �Ú '\'-_n::k),
_V�t; !:L:.�':: ,1 (' t�'ln {"':li� ;1f{!_!B1.0 "('�l-iI.t).(;O" tôdo no ou_r.::!).

':
__�f:i'lt-! �t L' 1,'t:111 IG�;O [tquc]c: j)(';nSanlC'nCO: -- "S:I_C All.l�l�-
PEI'lDllvIENTO' J\IATASS.:r .. NAO SEI NÃO" .:,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A IV FESTA de Amostras
de Santa Catarina, que se

rá. Inauguraua no �a 2.1

de outunro próximo em

Slumenau� encerrando no

dia sete, de novembro, tem
o

.

objetívo de divulgar e

promover as realizações e a

'produção da índustría, cor-

relatos e símuares, do Es
tano de Santa Catarina. A·

.quela exposição poderá ser

prorrogada até o dia 15 dê

novembro, com ínícíatíva
da COEB. O Pavilhão, uma.

notável obra de arte, .estã
instalado no Bairro da Ve·

'/ lha, à rua João' Pessõa,
<,

Custou. mais de cem mi
lhoões de cruzeiros a cons

trução
'

do ' referido. Pavio

lhão, com área livre de
2.986m2. � 'A iluminação
será obtida

/
em quatro . nal

nês' latéraís, com emprego
de seissentos e vIine t: ""a.;

, êhapas onduladas, sitétbas,
translúcidas, que emendll'
das uma nas óutras, fiariam
'lkm de '1 comprimento. A

P.�inação artificial do P'l
vilhãQ constará de 136 lu
minárias d� 500 Watts ca·

da; mistas vapor de

c.m,u e, filam�nto).
mero

, ./

'Laza.ro Bartolomeu

Garotos", 'à
Silveira.

rua Tenente

,

'

-x-x--

". ÉSTARAO. presentes n;),

IV FAMOSC, em .Blumenau:
. . \:,

a Marinha de Guerra, com

,Ul'lidades' de guerra nas

águas do Rio Ita1'.l.í-Acú e

suas 'guarruçoes, ofic:ais,
,sub-oficials, sargentos, e ma

rinheiros, participarão dire
tamente nas solenidades. A

/ Banda de FuZileiros N!i,vaj.s,
será representa.da cOm 21G
figuras. -:::- O. Exército, ihi,
minará 'o céu'blurnenauense
c'om uma bateria de holo

fotes, com jato's de luz em

movimento. A FAB, com a

, Esquadrilha da Fumaça.

-x---x__,

t\lNDA 'faIando na IV

FAMOSC, não., há d1i�da
que' aquele acontecimento
"iii movimentar todo o ES

tado de Sànta Catarina. O

sucesso está garantido.

-x-x-

"-

OHEGOU ,ontem a esta

Capital o Cor.pnel Li1uro
CUnha Campos, Presidente
(da Co�são Nacional do

Plano do Carvão. Manterá

contacto com altas autori

dades.
/

-x-x-

i '

Nos salões do Quetênch�
ralaee Hotel próximo sába'�

,'do acontecerá' em "blael,"

tie", o primeiró encontr!)
elegante 'dos associados do

Santa-catatin� Country Cluo

Elizete ,Cardóso, a grande
a.tra(,�ão da esperada noita

da, que é exclusiva para os

sócios proprietários. Infol",

mou a direção do, �UerêJ1.
cia, que o, ",I\merican Bar" ,

não funcionará � sábado ii.

noite,

-x-x-

PROXIMO dia dezoito nJ

Ciube 12' de Agõsto, aconte

cérã a elegante ".s0Írée da:>
Garotas Radar de Santa C'L

t�rína de ,1965. A venda de

mesas será inici.'.l.da ama.'

nhã, na' "Calçados' Tlés

AS PATRONES�ES_ da.
, IV Festa de Conlraterniza-
'ção da: sociedade, - desfi
le das Garotas Radar - ao
dia dezoito préxímo no Do

;e, estarão reunidas na prõ ,

xíma- terça-feira. Campanha, .

.da roupa do asilo dos Ve-

linhos. ('

-x-x-

A MENINA,Moça Tânia
•Mina Píazza; no próximo
dia .dezesseís-Ireunírá em

sua confortável residência,
para comemorar ..os seus

I quUize ános.
)

-x.,...x-

I,

,/

A NOVA diretoria do Clu
be Doz� de Agõsto, pres:d.i.
d� pelq De!,emh�rgador'
Norberto Miranda Ramo!',
iniçiou 'atlvidàdes ontem.'

o LIRA T. C., p!omov,eni
no dia nove de outulDro c

�Baile ,d8$ -:De�t.ante& de: " .•

1965, com o conjunto meló·,

dico de, Valdir Calmon.
....

, '>

da "'Goa-
nabara, chegou o Engenhei.
'r� Dr. Wilson Ribeiro Gan·

salves - Proprietário da

'EM':fIJCO, que asfaltou cem

quilômetros d�, estradas
em S. C. Atualmente asfal·'
tando' de Rio ,Negrinho a

, ')

Mafra.

i I

CIRCULANDO na "I1ha.-

cap" 'o Sr. � Sra. 'Walter
(M;iria Helena') de Mattos.

O casal .que pontifica nas·
.

colunas sociai,s de" Brasília,
está passàndq férias em

visíta aos seus familiares.
Radár M Sociadade cum

primenta o distinto casa!.

.. ,�-, -;

-x-x
. �.

:QA Manchester 'Catari

nense, ',estiveram na "Ilha·

cap" o Industrial ,Geraido
Wetzel e o" Jornalista Wal·

ter Meyer; Diretor de ".\

Notícia".
"

"PASSARELA" - O nú·

méro cpiatro do Jornal

"'�r na Socie�ade", ser�
distribuído dentro de q{m
,tro dias ' '..,-X-
Uma jovem apaixonaàã

perguntando por algueIl1"
que ainda não f retornou d·)

oeste ','
'-X-

Antônio C'lrlos Konder'
Re� e, Ivo I?ilveira, na lutfi

pela sucessão do Sr. Celso

Ramos -x.:....

Numa "roda" homens in

,teligentes conversavam. Na

'ocasião aparece um alguem
- 'daí começou a MOSCAR.

E pár,'l não moscar vocês

por hoje' é só. Lembre-se'

que li. arte não', nasceu so

sinha, ela nasceu com o

homem.

..�_w. m. _�"!!!':: ,ti!! "!!. ...��� ���,
,-, ,:'" \ ,', ,i

' -

" ,

L..t_....:J_,·f:��:��.bL��.1�./i.'; ;,;\;;�.:�:�I,i.':"" '
�� .....�1 . ,L ",

'"
, .. ,�

. ,cl[;:.toS .:toca!.s, f�tP q�,�. de outubro
Lãv_ra Qe _,ár 'a . ':::''c "."
igna uma ;retumba�-it� 'i ..

�ória. D�zem ,as' noticias

ai� da. que'mesmo em Som

brio;' antígo reduto udenís
ta,

-

nas próximas eleH, ões

�Astronautas tem e,ncontro
�an�;01f;,d��ad�t:::r�I=01�:�6��;�Etu� �l, f�oJ·e c''om' Faiml-ll·a' re's'erA" estabelecida nesta Capital.' à cómpareeer à. reterid& t oi

t

Alfândega para, no' prazo de Vinte (20) dias, contados <;lei�, 1. '

" ;
,

ta data, a fim
�

de tomar conhecimento do Acórdâ.O n? f&"!

16,086, de 20-7-65, do 3ó Conselho' de Contríbuíntes,
'

pelo
OABO h.""", __ ,.L, 1 IUM

'

� "O vôo oroítal da .J:ôrrL- ---�----

qual foi denegado o recurso relativo' ao Auto de' lrif� ni 5, provou que o homem
ção nO 19/61. -r

- 'está em condições de su-
�lfândega de florianópolis, l° de setembro de 1965 -

',4ry. Millen da SilVeira portar uma. viagem cósnll-
, , � ca de duas semaml,i5�'.·Es(.l,A:FIA:�nivel 16-u

a çoqélusão a' que chega-5-9-Sl
I- ram os médicos de '(;a�)o

'Ké.,tmécty, após os exames

a
-

que' ro.am submetidos 'JS

astronautas Gcrdon CO')P';lJ
e Charles Kcnrad.
Amanhã, os Lois' astro

nautas viajarão Para Hous
ton, onde se avístaráo com

seus .ramílíares.

A é.poca(no'rmal do des- O I t t d '_'"" E'var. ,amen o a ,llVl.,
conto' do impôsto do em- da do impo:i,c é feito ;:leiO
pregado, é o mês de nnr--' I!1s!petor do _Trabalho, f>S�

ço, e a obl'ig,açãó elo róce'- tau-'o à matéria ,'egula
bimento no mês de abril mertara pela Portar�:l Mi.
seguinte, �alve em re1aç;l.o nist,rial no, 117, (lo 13 !le

,

aos empregados a::lntitfd,�.s ,novembro' de 1956, N,J âc.
poster�ormente .a !llarç0 e, curoo dessa ação, :) /Si'1.:ii.J
que, por se enco�trarem rle, cato, ,Federação ou C.Jnfe,
sempregados ou pelo ffl.to deração go:m.rá das v!:t,.,lf1,-'

/ de iniciarem-se no tbtba- g,ens e privilégios cooce::ti-,
lhp não sofreram � descan dos, em casos análogos, à
to e, nesta hipõte,se, eX-'li Fazen�a Pública. Ai) :n:1.s
do disPDsto no artigo 6U2 não terá fôro privHe3'!arl'l.
da Co�olidação' das Le!8 As."egura-se, por C,)"'.':e
do Trabalho, será:> descon guint,€, urr,a cobtavç'l raPi
tadl\ls n<' primeiro mês Sl!O da e eficiente de impCl;:;O
s:=-quente ao dd lT'ic!()

/
em sirt'ical não pago.

reiní,c!o do trabalho, cl?r!do
\

-o recolhimento f�itJ !lO Embora' it ningu&m s: iS;
prazo de 30 (trinta) dias, lícito ignorar a lei. mr.-

O recolhimento . ::lg IJil- gUém podenqo, port.au'o
,po�to· devido pelo erllpre-,� ignorar es prazos est,ipu-

,

ga 'ór é efEt,uado, rio, mês _

lados na Consolidaçr.o da"
de janeiro, e o dos agentes Leis do Trabalho !)ara :e'

ou t.rabalhadores autô�lo- -colhimento do valer dI) 111

nomos ou profissio:na!.� 11: pôsto sindical ao
-

,Banc.d do
berais, no mês de fevere,\ro. Brasil - entendeu ,� le��s
de 'cada ano; , l_ador- dé ,tornar o ato r�'Yes

E' DE SE NOTAR qu.� o tido de maior PubU!iia 'e

pagamento do imposto sin POÍ"isso, é obrigatóriO, p?Ta;
, dical - ,d�spõe o artigo as entidades sindicais, CDn

600 da CO:1solida_ção -- 'e� forme� proceitua ,o, �t't\,�1'
fetuado fora do prazo de 605 do mesmo diplom� :e�

recolhimento, qp.'and,) 'f:J.X';, gal, a, publicação, três' di·,

pontârieo, 'será' acre��cí lo as, no órgão' de ma'or r:Jr
-��= � àa' multa ce 10%. Qua'tdo 'culação, do 'edit�l q-u� a!er

sofre, porem, a !llfluel�cia • te a to�os os intere3:ndoó!

Ü oUrt••�'i�ttti••�'.......', t'JalartU
<i'�<�-�···'�";';.3· ·-:.r;:"""t.:.,../<: -;» ..6-&7...'��''''''

.1",

Tra

uoa
� ;',

Ministério da Faz€n�a
E D, I T A L NI."�6

EDITAL ',NO 6'

�, , .'

)

I'

---,----

VENDE-SE
\

Uma casa de madeira à rua' JoaqllÚn Margarida,' 25,
no centro.

Trl:j.tar Com o sr. Canuto, fone 2514 - das 12 a 18, hs. '

J

.

,

O' Vôo da,
t- cápsula Qt)mi�

11i Cinco, pos em destaque
a' grande capacidade' de
nessas Irmãos Norte AIU�!""

,
, ,

rícanos, no trabalho, q11E'
desenvolvem para o bem
$ humanidade. "A deelnra,
çã"o' foi feita pelo mínístro

da aeronautíca,
'

'a respeito
'do recente feito espacial
Amedeano. Acre�c.entou' o

niinist�o 'Eduardo ,,' àori1es"
liçÕes adqulrÚlas" a�ora,

permitirão aos pilotos, su"

portar�m �iJ 'fut,uro, pedo.:.
dOI> mais lcngçs o e:>taJo
à,e

'

impoderab4id�e.

AtENÇAO
Motivo de mudança, vende-se ªpaf.tpmel1to, por preço

de ocasião. Tratar çom Adbemar B.' T.oler..tinq à Rua J�
ronímo .Coelho, 1 B � Sala, 12 .

VENDE-SE
, "Mobilia dÊ: Casa p�r motivo 'demudan-
ça. TratãlF Rua Felipe Schmidt" 98'

"

ap6
.!.:-; 14 horas.

,"'

NABOR SCHUCHTf:NG,

�" , ,

.;- • �'-.. • " -, '-,P'

�enefJ_ciamento de Madeire, Esqúadria e" Arteratoll
'de Cer�m,ica '_ Esquadrias sob. m"l_dida -;L�mBris :�odér. , .' ".' .

.

nos para nuos acaban.entos'� Álizii1+ês dos maúi' v,a'Í'ia
dos tipos.

'

,

. ,".' :' \'

Rua CeI Pedro Demora, 1921 - Telefone 2:!-97 ..;. 'E8
I.reito .:...: FIorl.auPI:?0Il.s - Santa Catarina"

'
'

,':

/ E' COPl slj.tisf�ç� qUf.! re

gistràmps o progres�., qa
clencia e pa.rticulit'me�1te,
da força Aérea dos �.,ta-
'dos Unidos n�s' exp(;r�ên'�
clas que - empreende �Ol!1,
seus br�vts pilotos.

" -Reforma
J dr,

•

ti .tara

.

REX·MARCf S E j�IAJB�it�
.

-

�
.

� AGente Oficiai det Pro:priedad�
Industrial'

-

, ,,-.
_,

"

BRASIL;íÁ, 1 (;ÜE) -,� o,

Minis�ro rl.;ioeil,"o da. 0os�a

, trat"u laoj e 'com ;) P r-381--,
: dente ca Repúbhcá,· 1:> pr'J

,blema: _a reforma jud:.(;�<1.-
'

Sa1� :1 _!Altos' da C&a ,Nair ,,_---: FIQria
J:tegi�tro de marcas }Jàten� de' m��D' o Presidente do ,S:uJ>t�

ção' nomes comcrclaü;;' ttulos.�·dê, esí��leci� mOI Trlbunal Federal, tra

mento msígn,ias frases de propag,aftda é �a)- tou ai!1d�\ �orri"Q Pre!>icten
te. Castelo iB,rânco, de, â'\-

as de' exportações. "

;.",
súnto relacionadtcs (�)m' a

Rua Tenente' ,Silveir��, 29,�' 1�, a�d�-.I I,
reforma de LEgislatívq.

tia.

,I
f /

, .,

,\;

\

"

"

I,

",",

,\

/
, --"

• ',1

,)
,r

"

\
"
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I
.\: 'I

,I

,
.
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SÍMBOLO DE PERFEIÇÃO rÉCNICA

didatos _ a Alíaínça. trabalh st as

Mun;_ciÍHO 1)' Sr. Sa ,:h'!,1ll1o
Borba, que já OCi1;J)!l O

cargo de Prefeito, nova

mente será levado. a esta

QTa::qe numero de uden s

,�s '�üe �lio são concordea
cem a can.íída:ura Pedro

Amorim, da UDN.
_ ... _� -,-- _,---

----------

EDITAL
,

JUíZO DE DIREITO DA
'VARA DOS FEITOS DA
FAZ E NDA . PÚBL1CA E
AmDENTES"cbef"-TRABA:'
LHO DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLI_S, EDITAL
DE CITAÇAO COM O l'RA
ZO DE TRINTA (3G) DIAS,

r'o, medindo no (cen+o e

dez) metros, com terras de

!)i'opI�.e'-ade de Tomé. A> ,

,

bíno; 'lado direito, lT!2:iü
Ido 110 (cento e .:l�z,) me

tros com' terras
i

de pro-
príedade de 'José CU:;Jflr':;l
no; fundos," m sdmdo 10
(dez) fi, tros, com C"2":'1.S

O ' Doutor 'JOAO 'THO-' de propriedade do Goverr,o
- MAZ MARCONDES l)1t do Estado (e Santa oata-
MATTOS, (Juíz ie Di- rína tPenitenc!ária do E's-
reito Titu.lar da Vara taqQ);' rrente, medindo 10
dos Feitos da I l�;t?:tmd� (dez) metros, com � rua

Pública e Ací=entes 'io denominada Bêco Bcavis
Trabalho da Comarca de ta. F .íta a justífícaçáo da
F;}orianópol!s, Capital do posse, fcí a mesma julga:::a
Estado de Santa Cata-

" procedente por sentença, 1
rína, na forma da .lei, para que chegue ao cmne

etc. clmento .de todos, mandei
, t -

expedir o presente edita.
FAZ SABER a to-:lcs que. o que será publlcado na to
edital de citação vJrf:m '(111 ma, --ca ,lei e fixado. no lu,
'dêle conhecimento tiv�re:n . gar de costume. Dldn t:

que. por parte de lv.L\NQEL 'passado nesta cidade' de
JOSE' DA SILVA, bcas:;ei- FlorianópcHs: aos do:s dia
ro casado, enca"ador, re;- do mês de 'julho do ánu d�
sidente e domic�"'ado nesta mil novecmtos e se'lse'1�a
Capital, foi requel'1do em e cinco: Eu, (Luiz Felipe
ação, de Usucapião, o !mó- ',Jorge) Escrivão da Vaia Je
vei abaixo descrito: Úm Família' fi! Sucessões, no
tErreno com a ãrea de 1.10'0 impedimento ocasional tio

Escriyão titular da Vará

da, FazeIl;'a, subscre,'i:
(

(�il e cem) me"tro,s (j'..:a
dJ.Jados, sito no Beco ,!laa-,'
vista,. transversal Ja �:�a;.

l2>elminda Silveira, no Bair
1'0 da. Agronôniica, nest.a,
Capital, ccm as seguintes
-confronta�ões: ladJ esqurr

JOÃO ,THOMAZ JVTA�Ci)N'
'DES DE MATTCd

2.9

DO IMPOSTO' SlíN�>:;�ft� ;:; �pHcat�ão' A�j 'penalidJIr;� ],)'
�

, '. ". ,\õ,J � �� .�':.> lá autdrfdâ'd.e com':)�Tep.:.��
(Colaboraçao dJ sr ,Cabe à� E(ntidaà�g sÍl�,di

Hélio dos SantQs - �x-d-e/ - cais, no caso :ie falLa dI \
legado do Trabalho). nCJ,lhlmento' dE imp0'::Ü

, sindical, praJ1}.over a r�spec,
(2) impôsto' sindicâl '�de� tiva cobra:':1ça judicial Wl

vido pór todos; os' qil� 'exei" cÍiiuite' 'a:ãó executiva, ecn

çam atividade ou profis,üo forme p:oceitua o artigo
remunerada; sendo que 606 da' CLT, O descunt,) e

l"ar'a GS empl'egados, CO:'- 0/ não r:colh1mento ia ,mo

responde ao valor ti,,' um posto de empregados agra
dia normal de serviço, c'es va a situacão do tu Et1,'or

"

contadp em fÔll,li-1 Je paga- (C011 figurando a .�PROPRÍ-
'·mento. AÇ:iiO IrDEBITA.

ela fiscaliza-:;ão administ.r:J,

tiva, impcrtará <)111 lavra·

tUl'!lt do a.uto e ccm;:ccj1,);E;nto

no prazo dez o':as J.n�;:)3 da
data

,. estipulada para dep?
sitó llo.ncá�°h:11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c,,'

r: "':t

_ r

a ,n i.m .aça bomba." :.0

ute-amerlcaro, que par
tlclpava de missão de tum

� 1 'c a.é: 'co. O )UÕ1;1) foi
,,' a a .

- -E<:at� ��c :1rJt:s ��a cn ���'a-
,-"

s - 3, d:s 50' ades ::o:-:'u ,',,-
,S

!' :n
•.

f} ca-

Porta \'0" m'Ltar

rei d, 'W
::\Jova, c

c íc.as, õ.'U".:.'ér:cano -lL:rmcu C'-"l'j!·l,m

'. u:5>cia cue uma fr rça de bor-iuur

{!eiros I do "ornando a -reo

"�{.·'ai·;(',·i�c "os �yT.!�J s.�a�
3ii. A; �,..�.� c� .. �,t�·v s

...]� t- à,'! em

"0 :luas ir curs ies r�anz,J, 'asl_:at"'r�n w

ViéLa.n .-

Mattmho Ca'!ado Júnior

E -� t� Y"')'';, r"''' pararam. Veio a Id'l.c'e Média, com a

C,'j"t8� o

,": ciyj"za"[i,., ab+indc ,..,tas, adquí-
rindo ,,�, ,

'-, soo CS �JHSSOS dás Cru;:qdas.
O�'· r , t"-b811'o em corpora -ões artesanais,

em lj'" 1,
.

", r-u.tas T'.ê�es func'nnando pela a-

tiTr;,dar'" ' '. (:0 urna só família, transmítídos os

conhe
"

- "'s,redns do ofício de p:ü para :!'ilho.
o t"<-" I ,

�'l,se cu normas crístãs, estípula ías
boes _Jr,('; mesíres, cfi�b�is e nprendizes, a.té

que ,'n: ' ::e forar'l es�Iclando r>nté a ganância
,�reSC0 ��c �:'t,s enri1uec:dos. E veiG Ó períoc,io da

F"'.1n� ') ;'p.tel·o e a F�eforma, abrindo a cisão
"("i Y"D.

�" a épJca dos grandes descobrimen
:" 'l aS camvplas per': 'gJlesas e e�p2.-

,'.-1"s pe'cs barcos di outras nações,
", âfcitf''3, PS sJlidões dos vastos m1'res

'�ss::m�lo novas terras, nrvos 'conti'len

�:c, cada vaz mais recü'mdo os conf.rns
;, dOi li lma:Jirlade. deposit8.ria do, qU0

, /0' 'imar de Civ:U,zação', Ocidental, de Ci
"

("e' pté a'i vi7era ag;arrr'da ao território
'-:'6 "iter' âus.'i, explodiu, expandiu-se es'

ç" ') 'o-"óprio Altíssimo quisesse semeá-13
.

l°�tes.

t':'"'!3, rn'
nh.oJp,

c
......

_

.. ô'"!·..... ,...
, -.

d8SCC-'

tes, PI,'
do li/'
se cc' T

'

•

Vi1i!'8 o

eurcn�'l
'

palhr1 �, r

em tn '�('� r

Sp � r], os grandes empreendimentos colo-

niais.

prôsa

F'" �'O" 0.3r!lcgrifica, colhendo o Mundo des
�

";''''a a Eun'enidade, enormes e graves
J

• " ::s colônias desenvolveram-se' ràpid:1'
, c" tr:;;h,-;lho e da assimilação socia} de

� i!í�Fgenas. A falta de braços ,parà em-

, !a dsterninou a utilizaqão do trabalho
� n dfl reg"'),' Por tôdl3 '1�rt,e" r8'cJATTI8.-"
"l1:;;.entRs, a::mas e utilidades, troca
'.- ;." ér�" 'lrhm: fi pelos primei��os .

í� "'<stría ir.cipi,ente.
I i "rd'1:cia, iritensificou"se o 'comércio

7' ,coa pnr'!!1"�ão artesanal rias ofici
,

• �" '-"r'-ia atender às demandas crescen-

E�::;g

prepr�Qc�r
problc',::'"
mente ao (

esrraV0 ..!-

prod�'� '";
..
( n ;.,

C:_r,

trcnErl

nas Ü",,'l'
tes do 1'"V'

- ...."r ·1t:_"' .",. u:t1.oial.
E"''''' ., 2 revolução no comércio, operou-se a

reT:oJu('f" ''J; ',.,."'1. O lutesnnato fQi fubstituido', pela
fábrir:él. (' � '_,-'<,quinas e muitos operários" visando

EnC'll" s c,;)õnir.s, a escravização dO índio e dó
Rec-rr

- ,�o":1n.ia d� falta de não-de-obra nas

l?vorT '"; c "�;!J, n .... s ���b�i.cas� aumentada a pro-
ctu�ão, ";' e '<, '''��'S, in:!Emdiando a ganâncla, a in,
S8'jiávr' Q

-

� � y-,j'-�li:�tas, dos que se torn8ram do-
POS' a1 c ,:,' ,�nr:1;nr 3 e do trl'balho humano. A

prcp','k ",_' ane, sob o artesanato, er.a subdivi-
" elida fi::1 ' oficinas, concentrou"se nas mãos de

poucos r
.

s, q-:'le, enlot\quecidos' ante o volume
dos 11:n.it ':' �

_ alcançados antes, ansiaram" cada vez

mais e 11',"" ,L ] ln::.m criminosamente o' operário, exigin
do-lhes e'o f) ;_;r crifici3, num trabalbo qU<1$e initer

rupto, nc'r" [> JjCc'ro, e sem se quer a folga dominical. Os
trabalJ "r'1

.

'11 ':;,vam salários de fome, exe::Giam :)

�eu o !l 8S doentios e anti-higiênicos abando
nados E':

-.

"S em seas enfermidades e em sua ve-

lhice. ]V&) � ,',"". �V7'1. sequer com a estabilidade de seus

empreg 's. r ,"P'O isso, os poderosos proprietários da

indústria, 's .'.1. 'e'Grados capitalistas, entesourando ri-

quezas se"1
e p(�!(i poder 'eccnômico pr3sSionaram os

políticos, :- f" 'S E18S talhas.sem leis confor:me o figuri-
no de se�'s '" c: " 'CS e de sua ganância. Criara-se no Mun·
do U!1lfl t,,, r;o ,('� fôrça' de opressão, o' c,apitalismo colo
nialista q' c l . tempos' af'Üra, haveria. de 'submeter e

dividir a:;: t' � "I i '''l,de entre povos desenvolvidos e povos
subdese:1', i c s, \ ,r, "os ricos e povos mantidos na ex·

ploração e 1.80 pubreza.

Por 01L_, ... c.o 'ce;:e'� de

dois batalhões' Jormad,JS

por aproxímadamente ÜiOO
homens do Vietcong toma-

,. ,-._" , ••lCenc taram um p">s
to mílítar- avançado das

forças gOVErI amentats nas

proxímídadés
'

de Dánóng,
"

onde os comunista" �,)tr�

ram sua pior derrota ante
nor.eos fuzileiros navais

americanos.
,

..

E,studantes Participarão da

Parada do Dia 7
Prorrcma de Sem'anles de Tr:go

às engenheiros 'agrôno
mos Aroldo Gallón Lluha

res, I Clóvis Terra W0,Lzel e

'Jttoni de Souza Rosa, 0S

'r�s do Instituto d� P8,�C:l1i
zas e Bxperimer+acões jl,,

gropeeuárla elo Sul; Diogo
Paes Leme do B9nCCI do
Pntsil S.A,; João Palma
Mi:reira do Serviço Fede
ral de Promoção Agrcpecu
ária em Santa oatarma:
Celso B. Wolf e Cir� �an
ford de Vaf.coneelll,�, am

bos da Secretaria d't Agrr
-cultura ,rel'l;Ijzara'il uma

reunião para tratar dn pro

grama da produção de se

ment-a de trtgo, da-ante

o expediente do dia trino
ta de agosto.

atenções e o Secretário da

Ai�icultura r"epútado An
tônio Píchettí, tem empe
nhado 'esforços, para que to
das a-l-ivida:ies báaícas da

produão de sementes al
cancern um rrndimento sa.

tisfatório, no <nterease de
mt lhores sementes à dispo,
síção- do produtor rurat.

Na producão :ie· seplen
te do, arroa, ,o que já foi

conseguido é anímador
poãs, nas pala vras do Se

cretário executtvo dá .....

ACARESC - Sir'llçO de
.

Extenção Rural, engo-
agro Clauco oltnger. hoje
em Santa oatr rína;: já exis

te, através dos 'técntcos da

Secretaria da . AgriCultlua
coope�ativame·\te, como, o

rizicultor prog-":"essista ar

roz �e,mente da 'melhor ciu,a
!idade.

o Secretário de Educa
ção e Cultura, Dapuradn
Lauro Locks, determinou
ao Diretor, do Departa
mentoJlI: ,Educação, Pro
fessor' Cândido Gou�a1"t
[!i-ovidêncials no tocante'
ao desfile escolar de 7' ele
Seténibro, isto .é. a partící-:
pação apenas dos alunos
do

.
ensino médio.

�a tarãe de ontem o

DIretor daquele Dsparta
mento, manteve os primei
ros contactos com os Ins-'

petores de Educação Física,
para tratar sôbre �) aSS1,n

to em fóco e na oportuní
dade foi marcado novo en

contra, para o dia de ama

nhã, com a mesma finali
dade.

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

José Frederico Perez Anrma: Atado,

.

Será Vitorioso em Capoeiras
o representante traba

. lhista na Câmara Munící
pal

'

da Ilha� Vereador Jo
sé Frederico Perez 3m CGn

,tato hoje pela manhã com

a reportagem assegurou
Ber evidente a vitória de
Acácio Santiago no bairro
de C�iras. Es�la,e('eu

Como se sabe êste assun

to, produção de sementes,
t:J;ll rnerecidç do Grwernil-'
�lor Celso Rímios "Ilf-í.iores

que nos últimos dias vem

realizando duplos esforços
no sentido de ala:rga,'� li

diferença de sufi'ágl(ls a

3 de outubro para os can

didatos da Aliança S\)cia�
Trabalhista, Ivo-Dal1\Ignà
e Acacio Santiago.

�r-'- �--__-------------------------

Ej(bre�so
•

FILIAL DE FLORIANÓPOLIS
Rua Padre Roma, 50 - Telefone 2670
TR.ANSPORTES RODOVIÁR.IOS DE:

Cargas em geral, Encomenda� e �erviço de ReeJttbóJso
entre:

Blumenau - Florianópolis -.,. Lagun'1 - TUharão - 'Cri
ciuma - Araranguá - Curitibanos - Campos Novos
Joaçabl'l - Caçador Videira - Tangará - Conc6rtlia -

Choapecó -- Dionízio Cerf,tueira - São Miguel D'Oeste -
Pato Branco - .Francisco Beltrão - Falmas - Clevelãn.
dia -, Mafra - Canolnhas - Pôrto União - Lages

.
Jqinville

DO SUL AO OESTE (:ATARINENSE

Revista Visão Fala de Florianópo!is
A 'conceitua"!a rcví.s'::�', VI

são, em sua edição 1e 20 dr:
Agôsto ultimo, pllb�ica na,

secção "Tome Nota" ,o se

guinte comeatirio a respeI
to do turismo, e:n F!oriano
polis.

rismo adaptável à Uh\), é o

de repouso, e sugeriram a

construção àe um "vUlage'
semelhante aos que o Cl'.lb
Mediterran'ée vem '>xplo
rando com sucesso na Grã

cia, Espanha, Itália ,� Fr9.n

ça.

�
"Repouso no Sl!! --- A O "village" catarin�nsc,
mprêsa francesa, l:)er� R.c segundd o plano, contarIa
.ault Engineering ji en- f\om 200 bangalô'S, ;,sohtbs
caminhou ! CODEC - tio no meio de um bosque. O
missão d!ê 'De\sienvolvimell- centro social do a'ojamen
to da Capital o Plano Pilô- to incluIria restallr�nte,
to de Turismo q,ue efabQ- "boite" e Lojas. O pmpreen
l'OU 'llara �IOtlli���" t!mM��m" pOd�rra conra!.'
Concluiram OS"'MCIlic6i cam" a' participação do

franceses que ,o tjp.) dt� tu, Club Méditerranée",

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

Curso de Bordado Moderno

Devido -2. ,in5i�tentes pedidos} a Sra
L'ehe Gondir.. Henz, pr0fessora altamentf.'
�.rcdenciada pela �ábrica VARICC R" v jlta
lá a esta capital d{Jnh"o de ,dez' <has, parQ1
�ecionar a 2. turrr.a. .,.

Mauro Ram0s,

SR. RODOLFO SILVA
Transcorreu' ornem, mais um aniv,

rio narancio do nosso particuíar amigo
ltodOllO Snva (Dascô), residente
Disr.o do Estreito e pessla muito
nada em os nossos meios.

Ao aniversariante nossas

extensivas 'a sua digna familia. •

Emprêsa Editora "O
Rua Conselheiro Mafra 160 - TeJ. 3022 - Caixa

139 - Eridereço Telegráfico "EST,ADO"
DIRETOR-GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR-CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPAR:rAME�T(� DE EDITOJttAL

Pedro Paulo Machado' - Osvaldo Melo
- .loão Vaz SepetÍba � Sergio Cos.ta R.l:imos

, PUBLICIDADE
Osmar Ar.tônio Schlindwein

DEPARTArtiENTO COMERCIAL
Divino Mariot

COLABORADORES
. Prof; Barreiros Filho, Prof. Osvaldo ROdrigues Ca
Jorge Cherem, "Pr'of. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr.
Iialdo Santiago, Doralécio SOl:.res, Dr. Francisco Esc
Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos
to, Oswaldo Moritz, Jdcob, Augusto Nácul, C. 'Jamu
Jabes Garcia, _.;Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyz
José Roberto' Buecheler, Beatriz Montenegr.o D'Aca
ra, Manuel Martins, José Simeào de Souza, Sebastião
ves, ,Jc'hnny, Luiz Eugênio Livramento, José Guilhe
de Souza, Sra. Helena Caminha Borba, Valéria, A.
xas Netto, Wilson Liborio Medeiros, Luiz Henrique
credo.

..:. t;,,� Ikl'
, REPRESENTANTES

Representações A. S. Lara Ltda. Rit- (GB) - Rua' S
dor Dantas, 40 - 50. andar _: São Paulo - Rua V

. ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP -

dos Carijós, 558 _:. 20. andar - Pôrto Alegre -

PAL - Rua Cei. Vicente, 456 - 20, andar.
Anuncios mediante contrato tie acôrdo, c6m a tabel

rig�r. ,'t, I
ASSINA'rURA ANUAL Cr$ 10,00 VENDA A
'CR$ 50 (A n!REÇAO NÃO SE RESPOSABILIZA
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASS
DOS. .l!!�U

MOBILIÁRIA

a.o:gonzagª
---
-

-

\

Trajano

I�/[a�ri�u�a -:' ,Avenida
282 FCllE.

-

,-

Sala 7 3450
INCORPORAÇAQ ,AYAUAÇOES CONDOMINJOS

- LOTEAMENTOS ADMINISTRAÇAO
AP_ARTAMENTOS . El\J CAMBORIti
morar nflste próximo verão -:- apenas poucos para vender
informações em nosso escritório.

RESIDENCIAS
Casa no centro - Rua Alves de Brito; n.o 73 Casarão to - Na Rua Olegário dâ Silva Ramos N.o '434 - 'Vila

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

- Cas'1 de Alvenaria de 5 x 13 mts, terr�no medindo 11 sidencial - muito valorizado - casa de 3 salas - 3

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

condições a combinar. R:ua Almirante Carneiro - Bairro 'Pedra Grande

Rua, Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros _ Pe- Casa de construção esmerada com 2 pavimentos
quena casa de Alvenaria construida em terrell(i) triangu- Térreo: Varandy. - amplo Living. - Sala de Jantar -

lar com 20 metros de frente para a rua principal Bar com adega - e cozinha· 2.0 pavimento: 3 quar-

Pt:eço e1;;pecial de' Cr$ 2.250.000. tos grandes - banheiro completo - Terraço e. ainda

,
fora de casa construção,com 'tanque Sanitário e

Uma casa de madeira na Servidão J(\1(. • Rua Antônio -Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa- quarto de empregada. - Area construida de 150 m2�

1\/1' '. lácio da Agronômic'1 - Bairro com cása de comercio Casa de material nova - A Rua' Joaquim Costa 23 -

'.loreira da Silva, tratar a rua SJ"eiÍ'a di-, de todos os gêneros - 3 casas novaS de madeixa _ Te- Agronôntica - Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses.

Souza N. 3.
. • mos preço para tiS 3 ou para cada em separado a partir Preço dá ocasião: 10.000.000, o� em condições a combi-

'de 1.500.000. nar.

!iii
Rua do IANO Barreiros - Município de São José -

..
"

Box -- No SuperMercadó (ROdOviária) um bO:lr de Casa de maçieira - bem conservada - de apenas 2 ,

, 3x4 mts. anos ._ Terreno todo cerc'1do - por apenas Cr$ ..
I11III 2.506.000, ou em condições a combinar. o"
" Rua Santos Sarajva ,5R - Estreitu - Local muito va Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forradá - to- ,

; ,lorizável - Casa de alvenaria - construçãO esmera- 'da pintada, com águ� e h-:z, com 4 quartos - 2 salas - _
, da - com' 2 salas . - 3 quartos - c(')sinha - banhsi:ro copa � cosinhll - banheiro - Terreno todo murado - _
"

completo �- quarto de émpregada - garage ao lado
'

Além de água encanada tem uma excelente água de po- •
- Pagamento:, parte a vista. ço. - Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$ ,.

,"
Casa recém construida - ainda' em fase de acabamen 4.000.000. •

• TERRENOS ,
lIIf Lotes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont ções. •
• Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Area de cada 360 m2 - Av�nida Santa Catarina - Lote n.ó 127 - Estreito' - ,�

• ,Preço à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Lote de 19 métros de frente' com 35 metros de f�ndos. •
, 450.000. Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esquina de To- •
'Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tac,ieu bills, Bàrreto - lote pem plano, fácil de construir. ..

- Lotes n.os 40 - 42 - e 44 -medindo 10x27 oada Bairro Santo Antônio - Barreiros - lote de 360 m2. "

.� �.���,

.. Morr" do Geraldo - Terreno de 20x18 mts. -- Preço \tua Profet;sora Antonieta d,e Barros - Lotes de 207 m2 ..

... de ocasião e a oombinar. _ Bairro Nossa Senhora de Jt'átima. ' .,

, Lotes c:lntre Coque4"os e Estreito - perto da Sub-Es- Rua São Crist6vão - Coqueiros - terreno de 20x10,50 ,
• tação Elétrica --- Vários' lotes a partir de Cr$ 500.000 ltlétros - bem' jUDto á rádio da VARIG - Preço de •

-, Com, fmàn�iamento em até 40 meses. 'ocasião. '

, No Centro - Rua AIte. Lamego 252 - Vastissimo 10· ;Terrenos - Em Barreiros -:- 2 lotes de terrenos, •.
• te com 43 mts, de frente e área de 1.140 m2 - 'Equi. medindo cada lOx34 mts. - cercados com s,armfos __.. •
lIIf

valente a 3 lotes. Area totál '680 mZ - por apenas Cr$ 1.200,Odó, ..
• Rua Antol1ieta de Barros - 2 6timos Térrenos com BaÍno B�m Abrigo - 2 otimos lotes bem junto á pr�ia "

, magnífiC!3 v,ista panorâmica - Lotes n,s 24 oe 25 ;_ com - Na Rua Te6filo de Almeida -:- Vende·se o's dois, ou •
• 12;;,!e fren� e 25 �e fundos cada. A vista. ou em condi- sÜ'mente um. P�eço a combinar. ,
-

...... 1a.1IL. ..1Ia.._,,�,.-...-- ....--....-..:..,. _._.Wl........,_ .......�1 ..

122.9.65

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

"VENDA DE, IMóVEIS
•
•
•
•
•

PROCURE-NOS A RUA ,Mf"RIA •
FRANCO 19 PRAINHA _,_ •

•
•
•
•
•

SENHORAS E SENHORITAS ! 4 !.
OPORTUNIDADE VANTAJOSA: ! !
SE VOCÊ PRECISA AUlVIENTAR
SUA RENDA QUEM
LI1fE OF�RECE BONS GANHOS

Supel' facilitado - Prontos pllra
demais

I

JÚLIA
NESTA
)

,

ALUGA-SE

�--------------------------------�-------- -------------------------------r---------------

,
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, ,

\

Fone

Plantas e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I I, I
DATOR: PEDRO PAULO MACliADO COLABORA DORES:' MAURY BORGES - GILBERTO

. NAHAS
PAIVA DECIO. BORorOliLtlZZI _ ABEL ARDO ABRAHAM -- MARCELUS i

em
screve.u: 'Abelardo

.

Abr'aha� .•

PROTEJA\s�us

OLHOS
;�<., .'/
"

,Usa Óculos" �
bem adoptados

f

otende,nos com exotidõo
suei 'receita çJe óculos..

ÓTICA ESPECIALIZADA
. ,

. MODéRNO LABORATORiO
. .

�IIII<�

pelo �::huelml'l
pelo Mà��;:ii'.li� e

dilón, pelo.Aldo Lu�; a..:

�resentam-se em grand(j

forma _

técnica e física. não'

�avenao para o J.�pOI. :er

�voritismo para neI! (tum

�os
três,. Páreo ta',10é:n

eune

po.ss. i.bili.dades d:;.!1-
radar, prmClpaLnc'1�e ;<e

tos três páreos da chegadétI .
. .

�ue
tse .·antecIPa süm;aclO-

aI. O páreo de. doi') com

atr'ao também reune pcs
�Midades de a,grada;r,
�r�ci'Palm€'nte se o Aldo
� u z

.

L a n � a r Michel

� T e x e i r: a
I
n e s t e ti

pO de barco. O Riachue
h10 segundo tenho ViS1;0

vai ser graT'.::l.s e.1�.K� mar·

tinellinos. aldistas � rb

chuelinos e o enorme p:l'
,blico, presente 'a regata 1 e·

rá' oportmüdade de VEr \

uma luta sen.saclOna,Í t!l

tr-e êstes três' gr;;mr'!·s· e".'[·

Avaí licencia Toninho, Mario

e luizinho
A diretoria do Avai Fu

tebol Clube, resolveu con-

ceder 10 dias de lir,ença
aos seus jogadores Toni-

nha, Mário e Luizinho. que

viajaram para a cidade de

Santos em visitá a par;-)n·

tes e amigos
Após o prazo e011cec!ido

pela cllreçao azurra '.13 ;.r iiG
a tletas deverão retornar:1('
futebol ilhéu, deveneÁiJ atu

ar contra o Metropol, no

amistoso do dia 12

�t\'��
. .::

im ti "" ..

OI!IR(COMMt Qu�um 1IPJ
Di (JlAVf

• '!II. to _ (1liQIC.t ro:J�1I. a.' íl""-._-
,-------

.,

-------

Federação Aquática de .

Santa Catarina'
NOTA OFICIAL No. lZ-fJ.5

.. 1 - A Entidade, atendeu
do. à solicitação da Comis
são Técnica, deliberlftl CGn
VoeM,,p.arà t.reill-�.mu::nf.Os
na Seleção , os atlp.t,as Her
bert Thr ílacker, Oríval Is!
doro Ferreira, Ingo Her
tensteín, Rolf Ficllê'r, Rt i
naldo Deglmann e Baldui-

Con::;iderao.�·lo O,t,e
com o objetivo de defen').2r
o prestígio é valor do ,:e

mo catarinen.se, e.,1;3. E'1ti
dade constituiu uma C')ü,s
são Técnica. para encárrf.
gar-se de orienta�'- 3 1J�'(" I't

rar a Seleção que ;n��,Vd
rá no magno certft"1e il!l.'

cional.
� Considerando que, so'J

o controle daquela Com�,
são, já estão convo-:a1.os ")

dedica:Jos aos treinamen
tos, os atletas jul?;<1dos ;18

cessárlos à formnção [la
Seleção; "

.

- Considerando que, o'

Clubes filiados, por 's�u
turno, com demonsc. .':'Ctç;W

lHCJ.Lt:LlO!J desportívos:
- Conslderan 'o que, já

ai esta altura, a men is -�n

noventa (HO) dias 'd·) c �,.

tams nacior.al, o hOL1 f)!i
to

. nos trabalhos d 1, Co.nís
são Técnica está a exigir
a intel1sif:(!�ção dos treína
dos atletas de qualquer
mantos, com afa�t9.Jriento.
outra ativiãade, remistíca

p!:imento de seu Ca.hmdá·
rio Of}cial;
RESOLVE dar conhe'�i-

mento ao.s filiados qu,�. de
liberou -

a) - nso parti�lp:tr de
.

qu�Iauer c0mpeticã0 )t.lf€·. "

.
restadual ou intEnlaci-mal

. que venha a �er re'l.'i:·:n,·:la·
antes do Campeon'lt::> Bra·
sileiro de Remo;
b) - hão autorizar, em

idêntkas condições e n:;.:,I

m.::smas competições, fi par
ticipação de qualqlw::'" a:.o50

ciação filiada;
c) '- determinar que. Oi

partir de cinco -:le setem
bro (5-9-65), os atletas
convocados passem a se je

Florianópo)is, 10. de s.e
tembro de U165 .

Adilson Amaro Alve3
Seeretário .

Dr. Ary Pereira Oliv'eira
pr'esi.dente\ \. .

,

------------�--------------

Santa Catar�n'á
A Prefeitura MU'1ic.pdl

através do ,seu Prefe','['o, de
v-era res)o!!d�r 2i!!.cht 1'10

trar-SCllr!::o desta St'll.�a n�

a pcsi'ibilidade de ar,�;.tT

com as despesas de.i ..1r: :U·
t�s com a viagem e "st ...

dia da seleção fl.)nanu
politana que dispntan os

VI Jogos Abertos de Brus
que.

x x x-

. A seleção femining. de
atletismo que estava com

seu primeiro treino progra
mado para o último saba
do., somente agora é que
vai :iniciar os preparati
vos para os JOgos Abertos

- x x x·..;-

o campeonato de te:nÍ-<
de mesa da cidacte que &_P,l
rará os eIeQ1entos que re:

presêntarão a ·eâ.:pital do
Estado nos Jogos Abe�tl)s,
está com seu, início fixado

para êstes dies .

x x x·-

Todos os jogos do cam·

peonato regional r'le tênis
de mesa ser�o desdoora·
dos na sede do Clube :-i0
cial Palneiras.

- x x x

Continuam os ··l.reimuI1!:m
tos dos bolonis�as da cida
de que realizaram, B') lr,.,-·

mÓ'Dto, um Torneio V:S.9.n·

�!o apontar os mclhO!cs ai'

temessadores de l)o!as. 00:
melhores classific::tt:!os for
marão a equipe que nos re

presentará nos Jogos A
bertos.

x x x-.

Tendo em vista a\ coin
cidência das data.s, reali
zação das eliminatórias pe
lo naci{)nal salontst!\ e os

jogos abertos de '" Brusque
a diretoria da F.C.F.8. vai

formar uma seleção. cnIUU
derada B, para represen
tar a capital nós Jogos A
bertos.

x x x·-

Sabe-se que a direção' .

da entidade salontsta, en·

vialrá convib.e ao !l.:m.heei�
do desportista Rozen10 ]';,1
ma para, formar a delega
ção que representará ó fU:
tebol de salão nos Jogoa
Abertos. Desta forma, R()-·
-zendo Lima éóntaÍ'<t ap.e�
ria� com ·valor'es'" Que não

estejam prestando 5(':1$
.concUl;sos a seleção que vai

representar Santa Catati-,
na, sob a orientação -dt'

. Hamilton Berreta.
. :...._,..j._

�l

.(
::,egundo ,enten..:l!meG 0S

entre Ôll�illpico E Grêm:o

o árbitro e auxlltares pa:.l.
as <iuas

. parti'as �ntre a :71

QOs, pela T..aça Braail, deve
, rf'J ser canocas, c!'evenuo

a oonrederacão Brastlelra

tl
.� ��#

de Despol,vo> .ere tuar
sígnação.
Será, portanto, m.us

....ma gara. ".Ja para () ., 5;JA
cáculo. Armando M �. 1F'S
é o nome mais co a.. _.

ra arbitrar o enC0.1C!'O.

o Camp'80.nato Estadutl� nas

suas cinco Zonas

o Figueirense venceu ao '0 Palmeiras, que especa
Avaí pelo marcador de 3 . va um tropeço do Olímpí
tentes a 1, sagrando-se as cc oir do +VIarcílío Dias i)a
sim campeão da' zona :... ra classificar-sé, venceu

A" situação dos clubes (' ao Guarariy, porém f:earíl
ii. seguinte:' . de fora (a fase final pois
lo. Iugar ..._,.. campeão. 1< i· tanto o Olímpico como

gueirense com 2 p,p. time de ::.tajaí, obttveram
20. _lugar � Avái çorn 3· o {riunfo .

3ó., lugar -e-e-: Postal Tt'le- O Tupy foi surpreendido
gráfico com 7 .em Brusque 'e caíu para
40. lugar .....:.. Paula ,í{2tmos o Paíssandu, enquanto o

com, 10 p.p, lBarroso, jogando mal per-
- x ",x x -. deu para o América em

, l!{stá faltando apertas im:
.
soo .próprta cancha.

eu.cOlltro para .() d'e;sfecllO
da zona 1. Estàrão fIfi' lu·
ta às equipes do Posh?l TE

legráfico e do PauLi. Ra·

lUaS, em prélio rp.!'� nac!a
representa, tendo em vista
a situação de ambl);), :iá
Eliminados.

O certame di) Estado

prosseguiu sábado e ,do:nin
go em. várias zonas, Cll'11

a efetivação de diversos en

centros. Pela zona 1, '. =lue
reune os clubes da capitar

� x ,x x -

Assim sendo, Av:ü e Fi

gueirense estarão repre·
sentando a capital do) Es,

tado na fase final d.') I
es·

tadual, juntamen�e com os

VEncedores das demai3 zo

nas.

-x x x --

da, tendo o conjunto de

Jaraguá do Sul abandona

do o granado acs 38 mi iu

tos do segundo tei:1;lO
quando o marcador a eusa

va 5 a O.

rio . Bruch do Cluoe Náuti que possa vir a det'!L'mitl.".r
co Cachoeira;. Bdson ,1.i::i- a Interrupção do preparo
no Pereira' e Pedro Arns fisico e técnico ou <l pre
do Clube Náutico Rta::hüp.- íudícas a formação da Se

lo; Odilon Maia Mart:.1S leção;
do Clube· de Rég.;nas Alrio

.

-' Considerando Ipe, por
Luz; Sidney Prats do C�tJ· outro lado, as aS3f)ciaç-tj(·;'
be Ná�tico .Frarid'l�) -Mar- filiadas. utilizando seus a-

. ,�.

O'
tinelli; e os timcl1t�i!"o'3 Br

. tletas não chamados PÚ'a

mp,;o.l.s·.·.-.a: .•a Re.g�·.atit dei'.'. em.in.. S'.o t�;,��r���:o��of"�.:.F',�0·�·'��s�8:t�:I����:�iI c���j�1�
. PJlartinelll; Alvaro Eluo' RCli"!'la Oficial .da Tempo-

H
.'

.

E'·
C.R: Aldo Luz; êstes se-n rada, marcada pa,:,'l. ro de;

"" .

.' .,.

t' "p'rejuíZos de suas fÚ'vida- 'outubro do correnta an(!�

........ �. ;01\1
.: ·.' ..:e

-, na�.'··,em .ao·
'.
XerCI -.'0

.

de;.nos;��:í�e��r1i.) .quP. 'Si�, ;:n���::�da°deq�� ;�.';J 'C 'f dr -
..

B 'j ," ação de providências qúe• -. -Ó,
• r

'rem."'. da (.:t. : êles: levar '0_ara ás .'leus gal
' a Ol) e craçao, . raSLt;Ua

·treiiJ:â:r correrá'. com ,3. duo bes de J nossa a.

de Desportes designou, pa dlscin.linem e resguardem.

'.

·t 1 apd) t0C'8S pões os leuros. êa v'l·Ó"Ü.. f'Plâ'.Ivan e Base.,.� U;ll PI a, procur,' . ...

ra a ssgunda qUl1lZ81l1. do os interEsses dI) remo C'itt9."b'om a'ols com e o· p':l.réo a- próximo mês de ']ovembro rinense, qU'=,r 'no tocante
No próximo dOlU\n1'o te presentará Um final espe- a realizaçã,P d{) C''Ül1peOnJ.- aj(l Campeonato Brasl:eiro
remos a sensaciona1 J'eg:üa tacular, 'outro párao' n:�� to Brasileiro de RE..\I!O quer em relação ao cum-
m homenagem à.. "3�r:l"'. vái empolgar é d ijU,j"TO
a do Exército". Rfla.lmer. sem patrão; ilOOs :,iacl1.ue-

e, podemos afirma:" que a Unos e martinel!ino$ :rr'O

egata Ira Pl'opo!'cion.:a' a raia com dois t:xe��12n
omentos de inte'1d'l. Vi, tes conjuntos. O Mf.l.dine'll

ração por pa-rte (�o _r_:>úbll disputará êste páreo cn:-r.

o amante do rema ql10 a guarnição formg,ja p:1r
enho certeza\ irá lo�,ar o Scl:mlidt. Ruy, Pa�sig e 1,!i

'terro da Prainha para randa e o Riacljuelu :_,:á
orcer pelos seus c!ulJ..�s, a r.aia. com Alfredo, "?er;rJ..

ref'�rÍ(l1:s. Sete páreQs 'C- Teodoro e Et'ne,<;to, e alI!

ímpicos e tim de yole ó' da sérvirá de tira, teml;),

que con::;ta do pro�r9,�.1:). poiS os riachuelino.3 G::tl

ficial da regata. Em tn .

se .confOrmaram (l3. úfk�l'

pár�os.a di.sputa "e derrota: lá na raia (:0 Ea
á sensaciónal,' haja 'listo' CO des' Limões. "No oito' g-i·
igualdade de fôrças {_\U� gan.te 'o. ,Aldo. L.uz a)r§SeI

eunein as guarniçÕeS clc.�· ta';se com maiore3 ;:!oss]l)i
rês' clubes da capital. pj,-

. .lidades de vitória, llma ve,

a no' último dom;ngo. e;;tl que martín�llinos � rlaeh'J
observ.ando, do M�.·.:, �linos náo a,eres<:ntarflt ,l

r .. ·diversos treinos e pu 3u��f9J".Illl: in��• ..!l!';;!<>�.
es' das . gUar�ições :q':e'" páreo ..

'

1'{0 dois 'sérn paira0
isputarão a regata. CJ:·. b 'Riachuelo tem lla dllpla

. VSÍ, por exemplo, o 'lu.' dos Irmãos Vahl G seu ;�i.€

Ó com patrão do Marti.ie . lhor conjunto e d:ificllmt'n

que melhora dia 1. dia, �
.

lnente será -batido pelo�
meu ver será U:11 .J dv�r

.

Seus aciversár.ios. No p!\reo
'rio perigoso e lutfl,rá muf d� dotlble o �afti;'1f;llli cem
pela primeira colOcação Pra tts e. 'Boga ainda (. o

embora Teconheça n<:l;S' favàrito, poiS aIdistas e. Ti

:u::���:s j�::i���0�2 :��- ::!ue��ts ����l1t,:r���:�� .A- v' a' 1* rn�t:-.: fa ra' am I-stosotos, também 'com grJ.n- - típo de barco . Aí r.;stàe: n::;.
-�7

es possibiUdades de V:t.0- cuinião cÍo report.81' ('�·nlD

.�ã&��:�i���:'��,�:;o;�
.

��i:::;::�!:� ;;���"'�;�:. CO YJ'l O�Metropo I d ia 12-00 ��� �:����ri�erd�:;ti�i��' ;:�r�:���;:, n � rl'��d���;� i.. e.... .
. , .

.

, tantes é o de í;kilf. 1:!:'J- incluSive' apres:ontr.:.·' chee'8 Como pinte' dos festejos aCL<.al' Iírler da. zO!m dois Ç) alvi-verdes deverá srr des 12, no estádio "AclolflJ Kon
das de gnl.l1de em"1;:ãn pa da passagem do 120. ani- un1 dos· repnsentr,ntes do dobrado no pr6xi':1'') dia der".

ia � ,grand� WfC'_ii,t
.•.

(jUt� versário do Avaí � 11'utebJl sUlt}ha fase �inaI do cam

"';','aflUlra d'om�ngo prOXll�.(" Clube. foi acertad'�':1'm ;1- . PEot::>.tO catatmer�.·;e. --------i!i"":-t!�.",�,-------...,ilt:of:--:-------iàó' Aterro da P::"l.ii,.ll,'t. Por- misto�o contra o l1etroPoI O rotejo entre azurras e
.

,<

.tanto, não ll<� ;�sq'le()i;,m ".ri" " ·0 t, :;'
...
(1 «.'·nto·. Jogos· A.. b�r!.;·o,�· d·f!'domingo . pruxÍln J, " briga •• ,J ::..!I. _.... J _

segura de �eu inte:·t��.'0 em dicar ExclusivamernC! aop

�pnlStígia.t'.essa-
.

iI�}.q.t�. ·1àr-e.ina.mentos da Sele�.\o.
vêm dando ampla 'énlabo�

.

ra.ção à Entidade <le que
colocassem, a dÍJ:llLS,.., ..O

da SeJe,ção não só 03 rcm:t

dares' convocados, l!0Jl]0

também suas insta)açi')'3S e

A zona de nÚ':liero

-xxx---

Foram os seguintes os rE'

sultanas <:la-zona 3:
Em Blumeuau: Olímpico
x Carlos Renaux 2
Em BlumEnau: Palmeira
2 x Guarani 1

Em Jolnville: Caxias 5

Baependi O
<

)Em Itajaí: América
Barroso O

Em São Francisco: Ma_rci
lia Dias 4 x Atlético 1
Em Brusqü.e: Paiss[!,ndu 1
x Tupy O

x

1 x

-x x x·;-

que reune os club�s dI) su

do Estado, não 'l.p,·esen'.;m
nenhum jôgo çle futebul.
T.ell�'O ·em vista o mau t.�m

po reinante, os seus jogofl
ff\:ram tl':ansfe'l'idos, para
sábado e domingo pr·�xj·
mos.

-xxx·_-

A zona 2 apresenta
guinte colucação:
10. lugar Metro!) ..,l
6 p.P.
20. lugar
7.

Comércio .�0l1J

30. lugar - Prósper'l
13.
40. lugar � Htreno· Lnz
cem 14.
50. lugar - AtlétieJ O)_:e

.

rário com 16
60. lugar - Itaúna c Imbi

tuba com 20
.70, lugar - f.iU�1l8SalHa;
com 21 'pi "

80. luga-r - Guatá com 24
90. lugar Fe'ltov' :l:'lo

com 26
100. lug'ar
com 29
110. lugar ;- Bar'�o Bron

co e.om· 31 p.O.

-x x x

2 Encerrol'-se assim a zo

na 3, apresentando CO!:10

classificados para ':l, fase
final Caxias, Marcilio Dias

e Oli,mpicQ, estando assim
a classificação final:
10. lugar - Caxias com 14

p.p.
20: lugar
com 16
30. lugar
17 '

40. lugar,
18

A rodada Que dOll'inl�o
não foi realizada, j,i, ha"via
sido transferida d ') C1)):1ô',

go passado e creinos q nA' ()

\presidente da Feilerp.l;a::>
determine que ','?-j:1, eUl11-

prida c'!omingo próxi�no.

- x x x _.-

P�a zona 3 8e's i()�::s I

foram desenvolvidos. ��! '. ',a

do o Olímpico assegur:m
.sua classificação vencmdo
ao Carlos Renaux em U!u
mena.u. Na tarde de domin

go O Marcílio Dias t:lln
bém classificou-se' pa.ra as

finàis, vencendo c;ens'\plo
nalmente ao Atlético- em

São' Francisco. O Caxias

qüe vinha liderando :') cpr

ta,me da zona 3 m8in4;ev'3 a

posição de líde� derrotan
do ao Baependi por golea-

Marcílio Dias

OlímpiCO com

a se

Palmeiras com

com

50. lugar Tupy <''.:nn 20

60. lugar - Guaram com

22
70. lugar - Barrosa Amé�

rica e Paisandu com 23

80. lugar - Carlos Renaux

e Baependi com 26 .

90. lugar - Atlétic:> com

32 p.p.

-'- x x x·-

Pela zona 5, tivemos tres

encontros, um dos quais
ainda não conhecemos o

seu resultadó, que se refe

re ao prélio Pery x Neva
da t�avado em Mafra.
Em Cani{linhas Santa

Cruz e Internacional c:i.em

pataram sem abel"tura d(!
,�ontagem, enquanto q!le
na cidade de Lajes o Oua
rani vJ:nceu ao Vasco da.
Gama por 4 tentos a 1.

(

\
- X X X

E' a seguinte a atual

colocação pela zona 4:
1�). higar: Internacional e

S:lnta Cruz com 5 p p.
20. luga,r - Vasco da Ga
ma com 9

30. lugar __ pery e O'uara-
ni com

..-20
40. lugar - Nevada com 11

P·P.
x x' x-

Pela zona 5 conheCemos

apenas OS seguintes resul·
tados:
Em Videira - Per!iigão- 1
x Comercial 1
Em Joaçaba -- Cruzeiro
x Alvorada 5

Edi1al dt Convoca'ção
!

Em cumprimento 1.0 art.
122 dos F.statutos, çonvoco .

. todos os· associad"s do A·
va:í Futebol Clube, pilifa a

Assemblfia Geral Ordiná

ria, a tE alizar dia 10. de

setembro, ás 20 horas, na

sede do CluDe 12 de Agos·
to, com a seguinte ordem ,

do dia:

Eleiçãll e posse do Conse
lho Deiiberativo, para o b
ênio 65-67.

Floriax,ópolis,
gôsto de 1965.

Fernando C. Bastos -

Pr�idel!te.
__ • _i_.....i.,J.;J.�

�;."�, '.it�
t", �

�:tf�{'\��; ,�;v,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e'''p�s'Sdãs ·con
\ '

I e
,

Gigantesco com:eio reelí- dores de' mu:aiçi:plos v:IzI.'
zen-se HIl. norte de terça reí- nhos.· .pa:rticipação destaca
�:.1 no munícípío de Rio do da no comício, foi a do C .

. Um, onde, a)�;iil' da chuva mitê feminino e da Ala M ..

{'.i�e ea.a, aproximaaarnc s-,,t." {la do Partido- Social Demo-
4.000 pessoas compareeeram crátieo da Ieca'Idcde, que
ii. praça púhlíea, vibrando l'nJa,ram por seus represen-
cvm RS palavras dos diver· tantes.

.

ses oraãores I que se flz-e·
::-:'-l'�m crsdores, alé-n

li. l'e":�L_.a ecn.entra�ãi) .1'-" represe.ita.ites do ,CJ
l;::b_L:a cont.,u com apre- mitê rem.nino e .,a A..a MJ'

sença dos cand.datos da 'y.., o Sr. Hermelíne Largu
(;olir,açíi.a PSD·PTB·PRP ao ra: o candidata' à prefeitu
i; - vêrno do' Estado, Srs, ra de RiJ do Sul, Sr. A�í're·
l;o Silveira e Fcanc.sco ..::) Jaão Krieck; os deputa
Dali'Igna; do Pzesiéente da dos Orlando Bertoli e Dou

Lxecutiva estadual tio Par- tel de Andr�de e os eandl
tido Tra!lalhista BrasLeirn,. datos Francisco Dall'Igna L

deputado Dcutel de Andra- Ivo �ilvelra.
ue; dos deputados Orlando O comício de Rio do SUl

Bertoli, JDão Custódio d<l foi considerado, pelos habí

Luz, J�.ã3) Bertõlí, Paulo tantes daquele município,
RO;;.!la Faria e Nmo� Ku- como uma das maís belas

eker: !1:rci'e'-b VItorio F,j.�· festas cívicas

naquela cidade.
rcaüzades

------ --- -- --_.-

Florianópolis. (Quinta-fdrà), 2 de Setembro de 1965

Centro Acad�nl�CO\ Completa
Hoje 33 Ano:;

dar o Centro Acadêmico XI

de Fevereiro, No pensarnen
.0 de cada urn deles está o

leal, firme e decidido, de
ima Entidade C!;lJ,_e tenha
õ,)mo princípios fundar; e=1-

,is o culto ,ao Direito, à

1emocracia e. à Justí.:a.
:;urge éntlb o 'Centro AC'1

�êmico XI de Fevereiro.

'ujo nome é uma hOm8!1:J.-
0111 jUtita e reconhecida à
''1f,à d'!1 criaÇãO da primci·
'.-a Faeuldade da Terra bar

-iga verde. E, embalsdo
':lestes mais lídimos princ[·
pios, sempre na de"esa. d·'!.

;�'msa ('<:;tn4.antil e rhs ln

t8rêsses do povo .

brasile(
ro,

.

contínuôu o CA�I� na

su� mar('ha impertub:w�l
para o futuro.

----'"------ ----

Po'H:ca &
Desenvolv:meríto'

!

\

:M.M,f,

HISTORINHA

Em 1952, o então governador
lrineu Bornhausen lançou a pedra
fund2IIleníal de um g�po escolar

no distrito de Miradol-;' município
fie Presidente Getúlio. Oito anos

depois, em 1960, "ttão estando a

Escola 'construida, um grupo d�
"

. m<>radores daquêle lugar' arrancou
a pedra fundamentlll do fundo do

solo, lançando·a ,depois ao rio qU<l

passa próxirilo. M�nifestava, as·

sim, a sua indignaç'ão c-m odes·
C:lSO e a irresponsabHidad3 d<>s ado

ministrações ude!llistas. Na ú'.ti:m.l. )

têiÇ3-feil'a, com a presença de cen·

tt�nas de pessoas, o Govem�dor
Cds() Ramos maugurou o g:upo
escolar, par� cUJa construção não

foi necessário o lançameu·o �e pe·
dras ou os apar:.:toS' slllenes; usa-

cf "s pela UDN para encobrn a sua

i.nércIa admi.nistrathia.

I
I
I
'

;,OINVILLE: PRP COM BENDER
E IVO

O P'RP 'io1nvil'ense, que apoia o

sr. Nilson Berider na ·súces ãrJ mu

r.icinal. m2nté'U' su�s e,q_racterí·tt"
ca� de cC'esãd e uni<:ia"le r.a ·ti :á-h

Rr.)oi�ndo o ne"'ut,ad')' Ivo' Silveira
n'1 phn"', est8dual. Te"" ,-e,.,p.,.Cllti,
cfo ampl"lmente, em· tô "a a "':e'a

legiãô. os nro....u,.,ci- mê'ltos oor

H'pistas a fay-:-r do cr 11ro �Hve!r
na presenca do sr. Ni'son Be·,..'1er.
nos comícios e encontros qlle es

{fío sendo rtIanti1õs no 'centro da
cidade e' nos b.Í1irros."

, J�"""!
\ rt.t'i,o ao "üirreío do 1'0·

a
'.',

__ o __._ __. -----

Pros;segue,_ a Campanha.

I

Operário�Padrão
c;:,ntinúa alcançando gran

de sucesso e despertando' o
ínterêsse nos meios' ope

rários de Santa Catarina, a

campanha que elegerá' o

"operário ....:.. padrão" de

nosso E�tado para concor

rer ao titulo. nacional, no

Estado da Guanabara, e.n

promoção como parte dos

festejos do IV Centenário
do Rio; sob a supervisão
do SESI nacional e jcm'll
O GLOBO..

CONHECIDOS OS' PRIMEI·

ROS CANDIDA',I.'OS AO

SegundO comunicações re

eebídas de diversos Nú-
. cleos Regionais do inte

rior, já 'são conhecidos. os

nomes de alguns dos opera
rios que serão julgados pe
lo júri em nos-sa capital,
:ASsim 71ue, até o momen

to íá foram eleitos os 'Se

guíntes: Alirio G'lldart ..(da
firma "Francisco Líndner").
de Joaçaba; Felintro Fadiu

(Perdigão S.A. Comércio e

Indústria), de Videira; Va-

lentim Piva Neto. (SOPASTA
S.A.), de Tangará; H:mi'-i0
F. 'OliveÚ'a (Werner M�ly
cha & Cm. Ltda.). de Po.,.to

Unfão; Emilio Buchmer, de

Canoinhas; Alcides Lopes
Camargo (Moveis CIMO),
de Rio Negrinho; Rodo1-'o
M. Krikoff (Textil S.A'), de

JoinviÍle; Fernando Max

Zimmermann (Cía. Ind'�s
trial Sohlosser), de Brus

que e Caetano Zu�h!nani
(Mineração Geral do Bra

sil Ltda.), de Urussanga..

Como os "leitores já es

tão devidamente informa'
dos, em nosso Estado a

campanha está sendo pa
trocinada pelo Departamen
to Regional do SESI e ês
te' matutino, já estando a

esta altura eleitos "oped-
.

rios-padrão" de diversos

-munícípíos do interior, os

.quaís, juntamente com os

demais eleitos de outros

li:sses, os primeiros ern

didatos já finalistas, ao tí
tulo de "operário padrão",
de Santa Catarina- Ainda
não são conhecidos os no

mes dos eleitos em Canc6r
dia, Caçador, Mafra, Jara·
guã do Sul, Blumenau, Ite
jaí, Rio do Sul e Florian6
'rv-lís. "C; ouaís deverão es

.tar eleitos nos próximos
dias.

Norc�as da

A Capítanía dos Porto,,:

do Est�do de Santa Catar'

na, torna. público que J,
recebeu as Instruções ,e In

formações para o Concurso

de Admissão aos Cursos

fundamentaiS de Oficiais
de Náutica, Máquinas, Cã

mara e Radiotelegrafi"", da

Escola ,de lVIarinha Mercan

te do Rio de Janeiro.
t,

Na Secretaria desta Capi
tania serão prestadas as

demais informações aos in
teressados.

êcvemeder 'Entrieg� Novas Obras de
Sua Adm;nistração,

o Governador Celso Ramos, inaugurou na última segunda feira!
Presidente Getúlio, cuía foto estampamos acima. Referido pl'étUo coutará tamb�
com uma agência do Banco de Desenvolvimento do; Estado. Ainda em President
Getúlio, o Sr. Celso Ramos entregou ã.população do distrito de l)'Iiranda, o Grup
Escolar João XXIII. No mesmo dia, o Governader do Estado visitou o munícípl
de Ibírama, onde presidiu as solenidades de inauguração do.. Grupo Escolar Ql

, \
mentíno 'Pereira e da rêde de energia elétrica de José Boitéux" participando, a co

vite de autorídades locais, nos atos de instalação da Intendência Distrital de Jos
Boiteux e do distritQ de Adalbergia, ocàsião em que ouviu pronunciamento do Ju
de Dir.eito da. Comarca; dr. Emani Pabna Ribeirat, reconhecendo a a

,

administração de Santa C.atariDa

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

ta, encontrou para apoi"r
os' e,'lndidato,s Ivo e Dallig-
na. '

Ao Dr. Aderbal Ramos da

Silv�, Presidente. dó Dire

tório Regional do PSD foi

Sete:mbro Traz "Reforço dos

Enxovais" na "A Mo�e'lar'�
A m�iür promoçao do ano para noi-

vas e donas de {asa
Promoções comercv:us

existem que se tornam . tr� ,

<lição.
Ficam incorporadas a vi·

da da cidade, aos. seus cos

tumes e, princi�alme"ta,
aos interê�ses da popula.·
ção.

0-que notabilisa ,IlS pro
moções, -o que �segura I')

respectivo . êxito, não é n

propaganda, maior ou me

nor, bem ou mai órientad�.
'A garantia <:ia êxito, está;
na!;; conveniênchs, ou

tagens que 'oferecem.
utilidade dos artigos.
interêsse que possam des
pertar nas compradoras. Fi
naItnente no que represen·
tam em relar.ão às neces

sidades do meio.
A promoção "Refôrço dos

van

Na
No

Enxovais" é urna das mais
credenciadas junto às do
nas de casa e noivas. É
uma valiosa e excepcibnal
oportunidade para adquiri
rem os .'1rtigos mais ·úteis

para p uso de seu lar, já
fOJ:maI:lo ou em 1;'orniação.
Sãõ' aitigos de uso pessoal,
como T-oupa branca, (inclu�
sive das famosas marcas

Valisere e l'l"ylotex).
SãQ I COICMS, edredons,

cobertores, guarnições\ para
cama etc. São guarnições
de .jantar e chá. São

.

toa
lhas para· copas. São toa·
lhas de banho. e rosto. São,
fin'llmente, os artigos irnt'
prescindíveis dentro do lar.
Dai o grande, , o . enorme

interêsse com que , a pro
mocão "REF6RÇO DOC;·
ENXOVAIS" é aguardada!

,,(''', o sr. ·,Paulo K@mler Bornha�.J· /
s"n p-retendeu insinuar ,que Santa
Catarina' não necessita ajuda feie

tal para fazer face às despesas de'

i'�coll�t.ruçli.o de várias ãreas do
.i?stado a.tingidas pelas reçente ..
ínundações. Referindo·se à Sit'la

fâo do Rio Grande (lo,. Sul, (le�la·

rou: "O Banco do Brasil não fru'l·

tará as es�ran;as da vida ec�nô
mica do RGS, pois está preselÍte e

r-.iento à situação dê�"e Est<>do".

(1uaqto a Santa Catarina, -limitou.
Sf a dizer: "De qualquer : forma"

SC tambéin foi afetada pela en·

cbente-. Por isto o Bane!) do, B.ra"'U
t'1'iténderá àquele Estado AT GU
MAS das' medidas pre�onizaias
llas reuniões de Pôrto Alegre,i.

(e.menstração le ·Unigadç Alianeis
a instal�çú -à ·-Calili POIi.11 de. BIDIII'

marcada para o dia 2 1.e:
Em sOleriid�de que CO!1- ;.ue,.-ta

i contra a deteriol""a.- endereçad-o o segumte ta-

setery1br,o. Na oporttmidade,
�ou com a presença do go- ção .0.0 �istema polític? bra· legrama: /

R os dade sua fi,xacão. teremos!)
vemador Celso Ramos, foi sileiro. _EstaIPos fIrmes} Dr. Aderbal �

'l)l:,"?:er d'" no. tl�;al". com a
'1

.

os candidatos pes- Silva"

instalado dia 30 u tr1"o, o com .

devid'l antecedência,' pR!"'l Comitê Polític'1 Ivo.DlJ!i.g.. sedistas � para isso temos Florianópolis
c(lr"e�iment0 '. dos tn�er",,;- fortes razões .... Passou en· T,énho satisfação comu

na, na cidade- 0.e Blumenau,
sad"s em t,.,rt"s os pontos .

�ta-o a d.iscorrer sôhre' a ad- nie,'lr. prezado amigo que
congre"/3ndo re,.,rese�antes -

de 'Santa Catarina. sp m'u·nl·strar.a-o de Celso Ra· ontem, com presença 'rénre
do PSD-PTB-PRP-P· , e "

m'os, qualific!J.ndo·a .de pa- sentantes r.S.D., P.R.P"
PDC, partidos que por cer- �

C f'trio'tica, pára !}firmar que P.T.B., P.S.P. e P.D.. Ol
to h'lverão, de cOl1quistar a .

essa � uma das mais forteS - instalado com enorme VI·

razões que, como pedeCis- bra�ão o comitê interparti
dário. IvO Silveira e Rober
to Dall'Igp.a, prenunci"ndo

, consagradora e significati·
va vitória no pleito de ou

tubro próxi�o.
Luiz St"ts

Presidente Comitê

munícípíos, irão, ser julga
dos por um [ürí, em nossa

capital Iormado > pelo Díre

tor d; Denartam..ento Re
•

gional do SESI. Diret+r, do
Jorml O ESTADO. repre
sentante do Ministério do

Trabalho, e representantes
das Federa<;ões de .T'."aba
Ihadores .n� Indústria em

Santa Catarina.
-

YilfirosaEm virt,nde ne comuíílc'"
cá') eh De"ll'rt,í'lrrléntn N"··

cirmal 'do SESI. -prorr,oq;an
d0 a r.?rnmmh"'- nor mai<l

t:rint.q dias. 1'l.ind'l ná') f'"

fix?da �. n·qt.a na"'a a <"re"
n!ãe do jáili, ant�fhíReRt�

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

vitória nas uqlas. para os

candidataS alianclstas. na

quele nr'1!!��ssisfa municí�
pio do Vale do Itajaí.

Criado por inspir,'1ção do

dr. Sergio Nóbrega' e dr!

Paulo Mel.rci; o comitê se

destina a organizar e diri·

gir a campanha dos candl

datas aliancistas ,ao Govêr
no do Estado, Ílaquelal ci

dade.

---------_._.....' ....--��------
,;J".j

f[,t\MUlAS
o/f.

•

Durant� a cerimóni,a,
além do incisivo e impor
tante discurso do governa
dor Celso Ramos, publü:a
dó em outro loc<tl desta
edição, fizeram uso .da pa
lavra os serihores deputa.-

l
do Abel Avila dos Sant".s e

dr. João de Borba. pelo
PSD; Benjamim Marg'lri-

I. da (PTB); deputada Erico
t Mueller (PRP); Emy�,\io

t ·Sada (PDC) e J"on.'lS Neves

(PSP), todos êles destàc"n
do a obra :à'.dministratr..ra
de Ce'so _,Ramos e o e.."......e·

nho de suaS '. agremiacões
no sentido de dar c0ntinui
dade à atll:<ll administ,pa-;ão
com a eleição de Ivo e

Dalligna.

IVO VENCERA EM TóDA A

SERRA

Faland8 a esta co,lun.a o sie"J,\ia-
I

d(; Dib Ch"r�"", 1íAe,r no G:wê""!l'O
1m, Assembléia Legislativ.'1, anr

mau Que o sr. Ivo .Sil�'e·l'a ··e�c rá
.

as, Jeleicões eIll todos os municí
pios' da região; serrana; de Alfredo

Wagnêr a CaplPos Novos. Disse /

r.,inda que no Vale do Rio do Pei

xe. 6 candida.to pessedista terá

cGIlS.'-lgradora vitqría, pois aquela
região quer ver li cont!nuaçãJ da
obra.' administrativa de Celso Rar'
mos. '

COMIT:f!: DE BLUMEN�U
REVIGORA CAMPANHA

o Comitê Interpartidário' Pró
Ivo Silveir� e Francisc) DaPli�3.,
na cidade de Blumenau, tem inten
�jfjcado viVl!.mente a campanha
dos c:mdidatos da Aliança no Vale'
do Itajaí./ Ao ato de instalação ofi
dal compareceram representantefi
de t9dos os plJ.rtidos políticos- que
u'paiam a vitoriosa .cha...a. Lá es

tava o PSD, o PTB, o,PRJP, o psp

t
I

A POSJr.�o no '"De DE
BLUMENAU

Destarme esnecial
mente r,-,i"_' dado à

p"'oTlllnci'lõq, pelo

igual.·.
ora�ã,)
l"e..,l-,or

F....,vCYO.in R"õa. nr�<:t,t"';o"o
lider neNP'"i<:t,q 00· ,r"le d'1
n,"·i?l. hjnotecando sua f'O

lidl'ri.edpde e a dp. sell naT

ti00 aos candidatos Ivo e
, Dalligna.

\
.

Na oportunidade, afir"YJou
o influente prócér pOlitico
que "o Partido Derp.octat.·a
Cristão é contra b.\uganhas
e porisso marchará' ao. 1,.
elo de Ivo e Dallül;na ilté ;)

t' (' PilC, sendo ou!'
I:'ni .Bhl.lnenau, como

êste Ú1ij-"'IJ,
em "ários

111lmi!:'pius cat�"inenses,
(,stá com Ivo e D;,llliglla;

':,.' \

também

fim. Desejam al:uns eIJCOll;41 "'�, 'COn}eeclq'; tal!l-Se f12Inulas: lniormdçó!;�traI' eco. anele 11::10 .há :"O:1C).'!'l,'· ���'i\;,(;' T', ,i:;� ,
,

'..
, ,

ridade,
\

mas .nosso .ide3.1 n,;��1:a h,et...aç:ao eC�l) OSMtiR OU velo 1(úefUG�
continua sendo o de. lut", '�O =22.' \

�"'-S.�'��'''''�;''_-�';;T'. �....::0:1�":';-�_���.

Cón�ul Regressa do� Estados', Unid
Regressou à Cudtiba o lestms em programas

senljl,or Douglas McLain Jr.. rádio' e TV, bem co

Consul dos Estados Unid03 grupos dos' Rotary e
da America do Nórte, para Clubs, quando pôde
os Estados d� Paraná e divulgar o Brasil e os
Santa Catarina, que .aéom- sos Estados. F.alando
panhado de sua esposa per- portagem 'di�se o' re.pt,'
manéceu, .P-Ps,�tadP!'H Uni-<, ;Jan�e do GovernO dos
dos, tfór!t1tlt!í;s���� (i�;;dtfi�;h t�dtili4ps, c�tie' as
meses. e mêio�

'.' \ tJttrérs� per�ti�, é
Mt.. MeLain esté��'V em' �iêW.í$"'-Sôbre Ó ;úosso

Washington por dez dias, fiéando _o mesmo �
rumando ,$lPÓS pará, Sp'ring- impr�s!1ionado;pelo' in
field, Illinois, sua terra ria- se delflonstrado pelos
tal. Durante sW), .pertnanen- ,te-americlUlos em geral,
ço nos Estados Uni40S, Mr. lo atual desenvolvi
McLain teve a -oportunida- économico e social do
de de realizar diversas tia- 'silo

'CONCURSO DE QUADR,INHAS
Uma particUlaridade ,!ue está cham�ndo a

É a campantia .1ló candidato da' opÓsiçáo
.

'Enquanto � Raivinlia Mór faz difamação
A cúpula ·dos raivosos' estâ gastando o carvão

--�--'\ '

lJm �onselho eu lhés dou
De coração e boa fé

.

Guardem um. pouco de
.

çaI'vão
Porque esta nãp vai iÍar pé
,Vo�ês vão :precisar depois. da eleição
De uma barca maior que .a, de Noé.

- .'

;
.il':

I'
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PAULUS PúBLIO

O Conselho Deliberativo da Caixa Econômica
,deral de Santa Catarina, acha que a' nota publi
nesta coluna, na qual dissemos que um dos direto
da Caixa está �sando do seu cargo para fazer cop.
sóes eleitoreiras,. "carece de fund8Jllento".

Ora, na àlullillll_nota, não nos referimos ao C
selho � Caixa, mas sim a "um dos diret"res" �
está usando do seu cargo pata :fá.zer t.fico de
fIuêllcia poli�'

-, . . ..

A nossa acusação, pOFtanto, elóltá de pé.
dissemos ontem, os {lue duvidam da:,; nossas afil'ntW
tivas, não pel'(lerão \ �or esperar.

'

.I\guardamos, como aconteceu (�111 São l'auló, qUe
as autoridades federais. manuem Íllsiaurar Íllquél'íW;
COll1 base llaS'� nossas aCUt;aef.'es�· '\1

Que o dÍto "'equilíbl1io fínancci.l."o" da Caixa. !lÍÍ6
de��quiUbrs �elu osfutt�-c�ctiio iiít. l?�{jvz.,.�

. .. "..........;tI&J,,.·�"",<_�t(::"�1:j;JJ<,��,;.i���zj;fl��··;t", ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




