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Um· tlK·gtcípio uue sente a' preseRça.

k>e alguém tívesse uuvmas mos ••0 setor de empreca- taute, Govêrno que se mo

sõbre as realizações de um dinientos públicos. A m ràn pó; atingir o máximo
.

no

g o v êrno, poderia dlssí- cia escolar camponove.ise mínimo de tempo, o a cuní

pá-Ias por completo vísí- ganhou os grupos da. Va- ecnstroe e.�11· oamoos No-
tando os munícípíos cata- gem e .Dal Pai, além c�a v(j� fi Usina de SJ.-nt.l Cr'..�2·.

E.i\'I PRESIDEXTE G,ETÚ·
rínenses. Se de boa-fé rr.s- ampliação'. dó' estabeleci- com a possrbilídade. ,0.;.,\.::':1.
se

-,"um critico por ouvir menta de ensino l)rimúri.t) ele 'l"vm: até aquela ,�L.::-,�·,e
dizer", transrormar-ae -ía ela cidade. O canroo, ao D '>�yErgia gerada '1eh 130
num admirador sincero <.'a mesmo' tempo que ),';,,eeo'a TE{-ÇA, uma -vez T!e [' Ir

.obra que alterou .1
.
síste- a assistência de ",écnh!o..;, nhi\.' ele' transrníssào Tllba-, "

" fíor na visita a presidente
mátíca adrnínístratíva ca- ','iu-S'e beneficiado :.: o rn rão-l)age,-JcÇlGuba JJMS-l G '1' Ib' t'ctúíío e. irarna es .avc
tarínense. Procedem nS;-Ull mais de .20 salas de �J.1Ha. pot aquele munícíuío.
os que não pertencem . à Há mais, muito mais. O

. Àntes ele finalizar, outra

opo.siç'�;) profissional govêrno pessedísta cois- informação; em ')r:3V� f(:;

tniiu. tóUl Campos No lOS, J rão iniciad�ls as oot':1,S doFocalizamos, hoje, ÇH�n- .

SOl' Osyaldo Fel'''0'l'D ele
Casa Rural e ,pre.::>ara",�o grt!.po escclar da 1.()�a.:LL1-

\V 'd' 1\1:Ararang�.lá. })OS Novos, municípIo que .

t'
,. , d 1 C

. Melo Filho, �. Ir ,acu·
- .

d t· ·d d I f d t d
..

t
-

't ·ua·s para 111S ,atar a.gen�l'a. (,G
.

e e e 1Vlonte a t'�o.
co, drs .. Udo Decke c Alfrc·Suo, asslm, es ltUl as e qua quer un amen o as no- as a mmlS i"açoes 01:. "ta ,I

Banco de Des�l1vo!vil1wnto
t�cias ontem d�vulgsldas e que se relacionam à súposta via- udenistas abancloD�.cam. t:1tl

do Estado. ,Tá 1111,.iO'..] c 01' Mais não se prsci.".t (IÍ-
do Campos, os dois últi

gem do Exmo. Sr. Vice-Governador Deputado DouteL d3 v�z até pelas relli.:�� '.lu]'
.....�.�/�'·:���-"""'r-.f"'- _" ,.-'1" um !L;.lérno .1'l,im de-.

mos, se incorporaram ep1

l.A,ndrade fora do Pai:>,>
,

I.,' I
' t

retas de .���al·'lcl·'�a7'�·�r""g'UhrT�.ÍÍ;o' de
' llLl..�ll1(Lcoi··it....... Blurrlenau.

•
. ..' . ,.J"- .�s C .

. !., LV". -;:-"::i:;l11l:1: leado 1.01' gfnF1(nianópolis, '2 de. setemb�o de 1965 .;,;��6e' '1.961 cara' cá
•

muita
Parum. v,; ;s I ;:,...,)\ b� , -

E' Só isso? Já ,,,·'ta " te i�lcntif.ica,· ...
cQ!ll 1. ora.

. ,. _� Se�viço R
'

li�..........c'7""· coisa mudou com C31s) Ha
"

�
. < 'c. 'J'�:':-
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D-'A'l-"�-l'-'--'IG-'N'A- Ref'orm�\"'� tint!�m I J.ln;sl.:lt:\lO·S:0>:7�'laS � das inallguraçõ8';". . I \. I Q.,J F.lI' iy :.1'1 L;y� I h.... : '1 'h.•

,.... U1,I:l9PiQnactas, o Governador
'. :e ,..', .

.

. O P(ohlemi:te q'Jud1dário ": 2'â".%"�:�::t;��","';;

,Sul '-do Estado...
,. -

Estado de Sant� Catarina
Gabinete c'o'Vice :Governador

NOTA À .IMl'RENSA

NO sentisio de esclarecer a opinião pública catarínense
sôbre notícíes

' IBveridicas divulgadas'na data de·iít>ntem
pela imprensa falada. e escrita de' �anta Catarina, relacio
nadas com viagem ao Exterior 'do Í!!xmo. Sr. Doutel de An
drade, o Gabinete da Vice:Governança informa que o Sr.

Vice-Governador, Deputado Doutel (te Andrade, encontra·
\

se nesta cata, na região sul do Estado, precisamente em

somÓE•.
. bóm recorda...

}'rillcipalrnente, se (Js fat"s dizem resY'e'to

aos ",ue 'hoje pregam nioralização.. ·ªos'· que
acusam e esperneiam, num sintomátJ�o:·desei"
pêro. .,

No (lia 9 de outubro de U'59 �ra govêrno a

UDN, . mas. o inte?essante é que I1ã�J tinham

aquela época OI! udcnistas, a meslJía gana mo.-

ralista. .

Na Residência do I)ER de.' são J"a ....u;m, fi
então Eng�lro �esid�nte, dl', JOSÉ LEÃO

DlJTrtA, tomou dô�ento (le irregu'arl.
dades, as q�ajs, posteriormente foram confir

mad»,s:
;Est�s irrcgulari(fades, cal'acterizlltloras to·

das do 4lftIME DE PECULATO, FO'PAM ç().
MET1.:DAS POR FUNCIONARIOS DI\. :R:EJ'AU:
TI� todos conhecidos como udenistas IM

muita· impÔrtância na cidade,

ntutlo, (l honesto engenlie;ro, agind.u
com zêlo e dedicação, foi pressionádo Ror poU.

. tié�udenistas, sendo ameaça(fo me"mo d�

tram:ferência,' p�lo então Secr.etário do Inte
rior e Justiça, e hoje candidato a Vice-G_over·

mas sempl'e é

, I

l
nador.

'Pois, pasmem, leitores.
A Pl'omessa foi cum'p�ida,

.
O dr; José Leão Dutra foi transferido,. para

vergnllhá dos qué acreditavam na IHlrniIqstra
ção estadual, através" da norta�ia 16Pf.p�.

E o principal irimlicado, lie:ado �p �denis.
mo joaquinense, .também foi transferido, .aPe·
nas.

Ação penal? Para. que? Para ''Cond'''llar wna

simples transgressão ao·Código Penal? .

Entre outras éoisàS, bouve o seguinte: um

reciho de 2.500 litros de ,u·lJ.tivllina, forllecidtl

por .firma lageana. Acontece, porém, que a

firl)la ,jamais ne�ociou com 1!:3s.I'tIina esclare·

cendo· ter :sitló o recibo falsifiCado.
,Apurou, ainda, o engenheiro,' a existê'lcia'l

de dezesseis (I6} doeu""_entos frandulento1i.
M:as, nl',da. ru.$so adiantou.
O Dr.' Leão. Dutra,: finalm.ellte, f"i venc;do,

Desencantado ccom aI administracão 'púWica
. �estlidual; pedi" exoo.�açã� d9 ��rg9; pOl'que
cttmwÍu com' zêlo o seu dever, . >

Já imaR'inara.ú se j8to l�i:vesse ocorri(lo na

atual-administl'lJ.(lão o que hão diriaJl1 os "mo·
ralistas 'de ho.ie"?

I

.

Nó tempo· da UDN �l'(haSs�m'"r.

O' -T�MPO'
.

(M�teor�IÓ(dto).
8jntes:e do Boletim Geomeieor;ryiógico de· A,

.

SEIXA
.,NErrO v;lUcia atê .ii,ii\··ib:3 11s .. "lu tUa � de .setembro d;: Ul6ü\ .' .

de . DI! Gov2rno'
"

·1

. 'BR,ASILJA.. 2 (0'::;_�
Comissão )111,,1 a

·4ue óntem vw.iaram
êxtrer,no su] ..

·

partíciparã,j'
.

no
.

dia de 110je 'de comicios
a se realizarem nos mWl!

.cípios de J�cinto. Machado,
Tú�'vo, Meleito e Nova Ve
neza.

.

Amanhã os C-'lndidatos �h

�·s,.
até l,o. clia. 31 exercia o C81"

��o Q,c DelE)gado da SUNAB'
em Santa CaturÍl'l,a, passoT
aqueh)s; funções . ao servi··
dor '\ry Coh'ê�1 <lIa Silva,
insp,etor de industrIa e Co

mércio, da D�leg;asía LocaL

.

.

..

'Num só diâ; o Govem!Ufor CeIf!O Ramos, cuja UIJCru· J;;m 110111e cio gov{:rno,. uo
8lib.i:l.� "provoca ta�to inconformismo nos meios oposí- aio do ii1staltlção. ela Casa
cioni!itas: ina�gw-ou os grupos escolares "João 23" c "Jo'lé; Rúml .

falou ( o protess
Clemente Pereira", respectivamente das localidades de Osvaldo Ferreira de Me
Mirador (Presidente Getúlio) e José Boíteux (munícípio do · ...PLliMEG e o

de Iblrama). Fêz mais: entregou a energia �létlicá' ll@sü Sílvio Filagrana.
última localidade c a Casa Ruràl, com novas Instalaçõc« .

também para o Banco do Estado, em Presidente (}etúlio'
Bairro

.

Niterói (município
de Presidente Getúlio), oca- Da visita governamentat,

.

sião em que falaram 'P PÍ'(I- restou a conclusão: o sr.

"feito S:;lv:io Filagrana e ú Celso Ramos está mais
candidato a Prefeito Fran- prestígsado do que nu?ca.P
cisco _Ax, e do prédio eh' povo faz jlistiç!1 a sua

Intendência Distrital de Jn· obra, aplaude-a por tódu
sé Boiteux (Ibírama).

f

parte e deseja um conti-

nuador dela, vislumbrando
no sr, Ivo Silveira e homem

indicado.

EM JOSÉ BOITEUX

Ao chegar
'

a José
\

'BoI

teux, o governante esta

dual, foi saudado pelo pa
dre vígárío, que reconhe
ceu a envergadura de sua

obra de govêrno. Também
em Dalb�rgia, ainda no mu

nicípio de tbírama, o Jttí;1
de Direito. dr. Ernani Pal-

. CASA RURAL

CELSO PRESTIGIADO

para a. Tiforl1'la :-1::> ,.'Jl1-

zrcsso a iJ:)).nJss:1o . <:)ut:,:·:.1.

vencer cli.'i'il�uldades l'el/itt.l
V;\5 as 'reformas do' iwlid1.
rio.

Aliança Social Trahalhista

.e Popular visitarão Siderá

polis, Urussauga, Morro da

Fumaça. I�;ara e CriciUll1fJ,
cumpri,ndo o l'ot-eiro de vi·

;>itas elaborado' pela com;, I

são coorclenadar.l1 da cam·
,

panha sucessória.
Acompanham os candida

tos nesla jornada' pelo
sul catarinense, entre ou

tros: os deputados Joaquim
Ramos, Doutel de Andrad�,
Lecian Slowinski e Walde-

ma Ribeiro, assinalou. os

bons serviços' prestados Q
coletividade catarínense pe-

{lO sr. Celso Ramos. Ali, J

Chefe do I Poder Executivo
deu também por ínstalado.
presente o sr. Waldir Ma

cuco, diretor do Tesouro, I.J
I

pôsto de arrecadação.

LIO

A comitiva do' Governe·

Manifesto T raba'lhista Renovado�' ao

PO'J,O Caterinense
Os componentes do MO·

VIMENTO TttABALHISTA
RENOVADOR, sintonizados
com os' anseios populares,
'üe tôdas as -classes e cre

dos, reunidos nesta cídalie

de Laurentino, bem no co

ração do Alto Vale do' Ita·

jaí, apresentam ao eleítoru

do livre e consciente de

Santa Catarina a sua ma

nifestação de inteira soti

darit�dade às candidaturas
dos SI'S. IVO SILVEIRA ,'�

I"RANCISCO DALL'IGNA,
para Go,'ernallor c Vice
GovernadÓr do Estado.. ()

apé,)io de todos os traballJis·
I..

tas renovadores' às candida�
turas Ivo Silveira e Fran·

cisco Dall'Igna, será de ho·

. je em diante, U�ll grito
mússono partindo desta be

la cidade, para irradiar por
tndos os l'eC:llltos de San·

ta. Catarina. como UlUa cru·

zada eh'ica,! A uln'a

�e

tívos que nos levl\ram a

tal decisão, são suficiente
mente fortes para nos Im-

pôr a dccís�o que toma- "

1110S, com. entusiasmo e -dc-
.'

-

hli Dei J"''''
v(,lçãO à causa pu iea. el-,/

. :ltarcmos' de lado os i m,

rêsses d�.. nossa heceste .

tlssional "í)1'inlda. coo" que lhe

dos de que estaremos levar

tando ao povo Cata únfares,
e a: nossa terra, um dez;
serviço em prol
ideal saclio, cristão
crático, Daqui de

l\1TR catul'il1CllSC,
umdos mare"em
1."111 busca nc UI IãO POesia Se111

a felicida(le ele rgo)

itt\!: SOUZA

têm i que os t1'(ie:;. Uh' ')0.'" "

frag
.

to �i� !>liio '}lobl'CS na (I-
s::.. s de um mundo que'

slImbras do

A bautll'ira do TRA6A··
LIfISMO rmNOVADOn, tre·
muhtrâ. fil'luç l'. altaneira

cleseu\'9lvitnento llrO

gresso de Santa Catarina (�

o bem estar de �ma gente.
i\VA'l'TE THABAI..IJlS'l'AS

.Jun'nal Simãuã,
iretórl(j do M1'R

(Seguc)n outras assinat.u·

lar, qu� con

são ficar;1
-como ;\J;lA)'.iÇ.\
TRt\Bl\LUTSl'.\ . POPULAt

RENOY,\DOHA.
Fiéis à� lrallÍ(:õcs do'l\1'l'R

(� {lO seu (,I'iador. I) illesquc·
dvel n�PUf..all0 Fedet'al
FERNANDO FElWMn, t'�'

íamus CCl'tllS ltl' I!m� os mo·

ca'mp',a'oba da" JlJI·a,nça.' ·,Áusência de Aplausos '

.

N }<�ltADI�UE MENDES

•

I.
Foi' elivc11gada. 011:<:1,1: GlX.,.)jçãa. de "que ü í.'(;�U- ra lJcnl1uill � [st'.lC!O / A presença do sr. G O Ramos na instalaçãn, t'm I' úma nclúia em rod.! ;) taelo Doutt�l de -,.�n·:h\(\�. qllc 1'0.0 sei��éJ� :31nta '1 lUumcnuu, do Comitê o· 11'ig11a, dá profundidade

Estado dê Santa Cat9.11n,1., líder' do PTB na Cárnü a Calarina. onde ésti in�0-

,I irrc(:usílwl à frase com que o Governador costUlllU se �
por fontes po canctidJ.to (�a Federal e Vice�Go'.'an:3.djl' g'raJ'ldo a Canlpail�1à l:)S definh': "SOl! um "clho lidador da democracia".

,
.

._-- -_._ ------- - de Santa Qatarin3" tr "'a
.
candidatos IVO SrLVEtR:1 ,\ razão pela qual ],ão ]Joderia o Chefe do Exeeuth'o

Yiajado ao Urug'.lJ.i J;;�J':t e FRANCISCO

lQêÚ'LIGNil./, au..;ent::n··se ela luta sucessória está contida ein uma

par-tIl11anter conversa<;ões d2 Ainda .. cnt·j11. dia 1. te, t� du dlscln·:';If'{Jue lU'ofedu, na qual diz que o seu com
�al'rtpr político .. /\, ,po:Ü'1;;W set.embro. em aV:;lQ ,.'1 /.1- jlrl)misso com Santa Catari;9u só tcrmulaní 110 1110mcn
ao divulgat" esta ,n 'Jti �ia rig, vôo HU, via:jO)1 à n<;;" I to l!m que fechar definitivamente os seus o1l1os. E quem
invérfdica, tenton ;o�,0il' sulina,' acompanhadq .. "I� I tt'm QOl11]lrllinissos com Santa Catarina não pode, sob
com o,nome do Presiderl-:;e candidatos:. ào PTB"PSf) ;:0 I p'na de incorrer cm crime inafiançável, permitir pas-didaturas cl� Ivo :3ilY'Õ!!.':_L e d'o PTB catnrli1ense, I'ill- govê;rno ca1.aril1ensc. -,'\:,- I shnmente que eln retorn� ao. passado,

.

na
, em Barreiros ,) comh;§ Francis D 11' L 1 "

co a 19na, [,1)')(,0 culando-o a l11ovi!11o.nt'ls sim. tjvel1los sua ()i.'e�(U1\::l I Como o sr. Celso Ra,lÍlos vaticinou, 1'10 próprio dis.da Aliança Social Tr.lbi1.- .

t '*e 111VIS a a enorme �weita- alheios à política estadual ontem �11l �riciul1la, hoi13 e

'j
curso, a rádio (lo tiO. do candida.to abrftl as suas bate.·lhista e Pc),)ular em pn� c,.ão.. por pa'rte do pleit'J:n.. b 'e/' l' t"

'

8.111 J
-

A' 1f
' -

t·e C0111 o J ClVDS C C lU ·�F;J.
.

a111U '10.m, rara
..ng!la e rias cOl1tr� a sua slçao sob. o sug'es 1\'0 titulo "O Ru-das candidaturas dê 1"0 cioas" F

.

.o seus nomes. .1,13n 10 com autoridades (l!1'si- daI p6r d1ante ate .) dia gido (lo Palácio". •Silveira e Francisco D[\\lup do a respel·t elo ca d" 8
.

'" , ·0 rr ,c,aTO Jeiras. de set!;)mbro em tôdn, n.., Reahnente, o Leãu rpg'iu. De cima .de suus ;�,()OO es.na ao (l'Ovêrno do ES�'l(lo a p "fe·t di S- T
.

I
� rc I o e ao < OSí;), ['3- r�gi3.o sul catarin21.1�.;e, 'coias, de seus 2.000 q;p..ilometros de linluis de trtlnsmis.e do s:ólibor Ze;o:é a p,:efei s'm se exp essa r

.

A
.

. .

• .

turn de São José:
I l' ,] () �('lf,J.' notlc;a e., ('on.,:Ll'J, Certamente bem C�']2 gc,". são elétrica, de seus hospitais, de suas estradas, d(.l·do PTB "é llilla can::Jic.l!·,�u- mentiro�a, porque ,) Di;- tarla a ·opoSição de qlle o I seus 50.000" khow'ats, o Leão rugiu. .Disse-uc.s o senhor Pe· 'ra TI

.

1 t
.

1 t d Do\ esse .Cla mel� e popu ar rm a o utel üe .Andl'itde Presidente el,.o PTB. �stf;t,.., . Não .répetiu o govêr.no l.ldenjsta, que, el11 11lt.IJ, (les,dro Medeiros, procer pé';(;'· e q�e t h
.

l' l'd d PTB - 'W"por cer o � aVe!:a. ue 1 e1' o. na Cà.c.'H,a dual nao estlvesse mt-egIa- pachou pal'a I"ages, cOln a fUlalidade de intimidar ,J Ibista 110 conti:nent3: "te- vencer as.
\

eleic_ões. no. pr(,- Federal e V'1·ce-G?"el.. 'll,·1.dor· do' Ca 1 j l't· I
.

d. .., � a. mpanla pu 1 'lca bravo e mto.ta o serrano" o lament;.iy.c.1 sr; :EJillS Adaj.nho Como v,itoriosas as ca:::l ximo dI'a 3 "e OU+ll'Ot o " 1 E t dO.' .

d. ti "
. '\. C o 8' a . p, nao vlaJ® p:;,- e Santa Catarina e qUê me, então, S('Cl'dál'io dI.. Segurança Públka, Na é!Joca, o .

I
/ -,

!úI'
�..

.

-,
.

.-

.

não apoia::>sc a chap:t r/o '(lue se ouviu foi mll fraco miado. cslW'tlldo l'ntre �,; IJ. y'O ,.'.
:

e"rB, "e.v·I·a· em ·R·I·o· d·o··Sul. SILVEIRA e FR�NCJ.SCO pa.redes d� Lages Hotel, de onde niíu t'·c euragell1 de
DALLIGNA. Na \,ç!'-lad,� a Sal!' () enViado gove'rl�amel1tal. .

'.� /'Jf'
l

fopO::iição .ficaria lWlito !l!�' l.i. Desta fcH .. ; ruge o Leão, Ruge na jln\(:a Illi'll.lea, 1li'.
.

OS- primeirbs �-esultad:)s cendo, também pot S1'51Ü- goles, ,o SI'. Alfreç!.J J"üo �ranqui1a com a ;l.Hs:;nl'Ll I (limlo dpmocrutieamrntc aos .catari])ellSeS uu� o lIpoiem. de prévia que se re3,li:o;a,: ficativa margem de !'uf:·<�-
. Krieck, càndidato lIo P�D. [O Deputado Doütcl de' no scntitlo de nãO' haycr .solução de ct}'nt;llllil).a'dc naem 'Rio do Sul dernpnstram • . .

II c1 d d' t '

I
.

�<t

,11 �'� .C,. 28 a pl,lg?Q (,0- i\l.lllll,'l1istraç'd,o ca�al'inense. R.uge com o incont9f.oávdo enorme ;Jrestíglõ n'a t)an I1l0CI atJe.a, mas tU'_l (J"13 (hreJ!O ele qUém, -tendo dedIcado 5 anos de sua vwa :J

dI,;d.aDtuatq�uedlaQ Csrl'd"alct'VeO, 'Slcl1�_te{�' Acáci.o i)a- ra' ConFJ1u'�dade,,1 aQ' e n f l'cntá-lo,. ldiUl'L.1T)W'nte uma tarefa, não a quer ver dissoÍvitla nas mãos' daa
_

III . n.as pl:aças' pub iCB.$.

I
illcompctên::I<I.·· .gam..;nos ao conheci.me ...íto·

·os ·'résultados da llesqu�sa:- Plano de Turismo B.aldadas as in"en',�:}2S
A �DN, que já s'e !>lentia descontrolada, tremeu nos

eleitoral feita
\

em dom I�-
• da oposicãb, suas lllcn1 >�Js. sl(1ts alicerces, porque sabé que o maior eleitor dêste

·cals. O cf\udid'ato ACiôl.do S'm- ta que haver;i
.

de fatJ 0'3 suas vontacJé'S' o .. :'·:lroC',�. I pleito é o Leão. E sabe também (j�C, a cada rugido SI'-

tinga parliícip_' na' ta:-de c-fÜ'ecer a capital cátal':- nhas, ela t.'�rá qliE: "L:l1,ll:':U"' I
rãn illllpclàyelmcll!t' ilL'1lclidos para tl'!ÍS os seus (�andi-

Numa, fábrica, ],vo oLL<;;-
ele 5cgunda teíra :ias:::::..r:a l1en;;e uma; oportunid'ade t'Ódo o PTB urtie!o' em Ia:"

I
da�s� CUjO.

oxigênio Se esgota

diáriaD1e.
nte, à couta d�

ve 39 votos, c.ontra a ..')el1bS
do ato de assil!ttu.ra ao de vir com. igualda!iü (: vor da chapa. IVO SJL- .. llel\Ul'la de argumentos ,para oferecer ao cleitOl'adol

10
.

atribuídos a K9nllt."r cQútl'ato Cl'.lC n.' PJ,'êfe�tu"a maiór amplitude. conCP!'l'el' VEIRA e .FRANCISCO DAL-
". x x x

Reis; p lall:es xC;:;ide'l1tes ;Mlmicipal de .l�6rián.ópoiis .' C0111 aS dl:1111ais cidades u(.. LIGr'A. enfrentando 1. prcl I
Q sr. K,oll�el' Reis, �êz Ull_l comício em }>irabeiraba,

r
. às imec!i ções da poc.te 00'

através /do General '\Ti�JrH, ri.sticas ciD pal�. Em mel.. sença' do P.resident8 dó
na praça publIca! Mal refeito da surpl'êsa, o, povo (lllC

Canoas �an,bélll ,�c' rn��n!-
ela Ro,�a, l'ca1izou C',)]Ü ;::, gh,-"Sn;'o estáS iDi:ei,\.ti\',·;; PTB. em pi'aea pÍ1bi.l"�1" (,{)11: I comp�l'e.ceu ,�o comício só teve'fôrças de \

ulllaudí-lo
,.' '. fii:.rÍl�' .P.knC'lJit En(2'p.'lP,�,,·1·1.1:1,· )".I·.c.,·o co'.n'�:"11'·lJ·d"�<-!'�" .'1.'.'C·,� "c' 1··

..

T "e" um.. UI1H:n n�z, ex,ttam<:nÍ\' no f11l1Hwnto 1'11\ Ollt'
.. "1'.("1<)'

,<,tc;n:ara�11 0):�pressiva!.llep·ce ,;Ij '( ";;>-7 -'-
i

-.., _l ��,,- L _�\'.....-_
� ''..;..:,t Ulj.i:-)[L CG�; (;anOl�.U'..O.s (\[1 I ' •

\'
,

.. """ .,,".� '-FRENTE l"RIA.· " ;\.ie·2·�tLh(),· Pl'?o."':,3�j'·() ..i\.TJM()S"F·H;,R'·TC:f',-·· '11<'
1 <';"1 (1' . !j'IO'l" .' I 111"ll'ltll' o 11'1111" du ". vI'I�Oll 'r'('i'C'!CX' ")'l1">' ''',. ':,.. "0

.•�
- �, ."-'- "" . -' - "."

én Lavor ([0" cal1clidaw' da t"; l.' v(: :'� • c. C 11,1- �lnl'"rlito ser p, indu.'iGI'h.. lU i\h,n�:\ .8"::i8.1 'Tl'::,lJ[\U,l.�sr.;t· ,
.. '-'., < < ,. .', • ,�" , . \ .

. t' '!t' ' l'ü'I!. ,�IÉpIA: ',11l.3°ICemigl'f!dos; U:rvI1J:)ADE. RELA'I'IVA ME, k . .""l·'ntí.l.l· O 'u

1'"
c�

,

t'
-. , !, CUl'l'oJwl'<lndo o l'i.lto: b!\'ez 'iuéüUu nU:l1i1 (·:.l.iHI),·IIJ!I".'". .coligação PSD-PTB-PH,P: ":;:.;'-' . \, ,_, ,,- 1'18 wa a granõe ;sqela[h�a tiO gOvên:o e'o EsLaj,) e :;,� -

DIA: '90.:5�u;'�LUVIOSIDA.D:J;!l:'i 25 mms: Negáti.yo - i2,5 '

.,.t')Ita.1 i1l1ba, c:::n- r.:(·�'·)·l'.·o'�nj".a ('le FI
. ....

J' 1 '" 1.Jolitic<l ,a Rádio Di[;l'in da Manbã )loderia ",:IJl'Íir ,�L 29 x 10. L< t:;> "" -- _v_ orlm.1L'pJllS pu::;na e ertora pel� iIlrt':c " ,. <'U1'fl.1S: N�gativo - GW11.ulus, ·-;-'·SLlatw" -- Nevoeiro Cmuu, cl'dat· .
, .. "T':I'meão j}'ln o delcite do" Si 11' 001'

. " 1'0 ..

,

.
. ., . .

1 ' a • caC10 tinaliz011, '.scl'val?ão das .iibel'Uàcl0" d\l '> <

:"".' < .:,;. ;)',
•

n:,\l15' mu·wl>.
l'1Jt +- ;;r.entPQ l\iL(lUlQ; J1i!itavp.::;' PE}n!: Pre.fe.itQ.,. t;l5Li "i:t).'J,- � . FlC!.\;. u,j;leú>o,

�_�--"� ....:.. lllodra.�ie[Lb�..

:

t_� �-,
'. \�; '-

integrada dos Secretário"

Haroldo Pederneiras o Pau

lo da Gosta R'1lnos, protes-

PREFEITO FALA

transmitir o se'" cargo, fé �

u111 agr,udecimento as auto·

l'ic.lad€'s, a imprensa, 83

classes consél'vadoras e ao,_;
.

funcionários que com el;3
co laboraram.

/
...J

Instalado em Barreiros
,

. Comitê da, A'liança'
Foi

..instalado 'está sema-

nt'3.r Salles.

,

"

.... ._.___j ......---.---.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Re�reseDtaDte �o Ma istérig faz Justi
OGovernante foi fie!
r---�---- ��,__�

___

OSVALDO MELO

AMOR Ã AR-TE E

COMERCIAL: RETRETA

Concretizou-se a idéia de todo louvável de si!
unirem as bandas musícais (civis) AMOR !\

ARTE E COMERCIAL, para realizarem dia
2 dês te. mês, uma retreta no . jordim Oliveira
Belo.

,

O concêrto.Juí realizado em homenagem á se

mana da Pátria e constou de duas partes,
sendo á primeira regida pelo maestro Pelá
glo J.\'Iend�nç� e a segunda pelô maestro Wal-
demar

.' Figueiró.
.

�

Uma iraÍtde assistência aplaudiu os músicos
que .ínterpretaram um programa escolhido.'

101 (EX 59)

Hoje. já não somos nós, somente, os catarl
nenses, que imploramos seja terminada de
uma vêz por todas, essa nossa via de comulli
caçã<f. Foi preciso que desabasse uma tremen
da calamidade, para que fazendo eco conos.
co, os Estados do Rio Grande do Sul e Para
ná sentissem a mesma necessidade. E o slo
gan é êste O BRASIL PRECISA DA BR 101.
Nada com'o um dia depois do outro. c. c c •• c Cc

EMBELEZAMENTO

clUam verdad(+'�'" ..•,' '. r'c:c l'itimo acel("
obras d' .ilI)C�'--.;"mento e de arte
';Dliveira Bdo

,�ar, c, n«u as reproduções .de
lle já ocupa grande área

, ' p-..,_,.

�nã homem;.:
onl1ecide

.
.P

.............. .-<*,'

·decoraçG.>es
de \fendas: rua felipe' sênmidt, 22 sobrado

,

\

Entre as várías mamt ss
tacões tríbutadas ao Go
vernador Ido Est�do, na vi
sita à localidade ck J';sé
Boiteux (lbiral1l3.), das
mais significativas foi ::l,

da proressôra Alcesr.e Gc,"
dert que disse em seu L';S
curso:

)J
I ,

ao
instalado um Gim':.s:.J Nor
mal e [:116 a brirá n.: V0S

horizon tes i.1 J ii V,e�l11.1':11' es

tudiora

Exmo. .Sr. Gav('l'H;l.flJI'

Celso.Ramos

Educação e Cultura

Ilustres COlllponent('s lia

Comitiva Governamencat

Dig.nas Au:f;oridalles Pre
sentes

E' fato

...-\
"

t

\ .

primário em todo o �Córl'i
tório brasileiro:
Os tempos paSS�W3.'11.. no

[e, o outrora candidato, c

o Governador de todos ::JS

catarínsnses. Suas pala"
vras proferidas nos C;_\l1lI-

.

cios, a apresentação de sua

esquematizada pl.'l.:'!tf()�'ma
governamental, a murtos
não convenceram, corem o

exemplo das, realízações le
vadas a efeito e que cie
rnonstram a capacidaris de
trabalho de uni r. guvêruo
que estudou. plan« '('LI me

ticulosam.ente to'10,<;) cs se

tores da vida • c':H'�ômJr;:;l,
social, cultural, P, ('lll;}OSSJ,
do, pôs em fun,�:-):na'pEnlcJ
harmonioso tôda a máqui
na adrnírüstrat-vs para (l

engrandecimento, o. pro
gresso " o bem ,',';: �I : ,; a

cóletivtdada, t:·l exemplo
arrasta até os maís ·l.w.;sj
mistas.

,,,-- ,,""'---_.----":""-.--. � -r-r- - •__.- -�-'- -��-------- --,

)_/----!confecimentos Sociais

c5\""1 ue�L-t-
�XX

a i ao �rl �eISD RalDDx:f
. '.

Candidato
Dr. Laura Locks ji palmí
lhou, com brílhs.ntlsmo, 08

árduos e esplnhosos camí
nhos da educacao: lri pro
ressor, diretor de Gr'"po

xxxxxx

x·

x

x AMANHÃ O "SANTACATARINA COUNTRY CLUB",
x RECEBE SEUS ASSOCIAI)OS

Escolar, e, atualmente, per x
ténce á carreira de Inspe
tor Escolar, Sêl1QO �):'rfeit(j
conhecedor dos <1 ssunt.os

educacionais catarlr.ensc s
..

À testa de sua 3e,ef.;:,uia,
tem o Dr. Laura Locks da
do testemunho ínequivou-i
de batalhador incansá \'tl
em prol da' escolarízacão
da críanca- barrig�--v('rc!,� (;

Oos demais problemas ati
nentes à Secr::üt").t R ,"]e

confiada.

Dizem os sábios: "u bdr
a porta dê uma sala de !'lU

.

la, e fechar as portas de
muitas prisões." Nara mais
correto, mais verdacleirõ,
elo que tal artrmatíva, por
que na escola são mel.Iados
os homens de amanhã.
Através dos utllíssímo , 1:11-

sinamentos dos mestres os

alunos adquirem tojo:> os

requisitos necessártcs para
vencerem na vida, porque
a criança não vai it escola
apenas para aprenrrer a

ler e a escrever COle o erró
neamente Iulgam 03 me

nos esclarecidos; a missão
da Escola é total: Jnsrruí,
prepara, dirige e forma o

cidadão.

x

xxxxxx xxx

x

x LOGO MAIS, DEBUTANTES DO BAILE BRANCO
x NO "CHA DAS ASALÉIAS"

x

x x x x x x

NurI1 momento L��(_�" gr;·1. ::0

para todos no". JJà,J pode
Tia deixar C2 me (lirié,'ir,
em particulai',' :::" ser-horas
protessõras CJ],!;; militam
-neste Esta;)el('cill1Pt�t·.) �e.
Ensino, elogiando ') empc
nho, a dedícacao. G')', que.
vêm conduzmch eL,; crían
cas desta Iocaltdaue, na

abnegada' ta ·Y!"t dr, torrr a
ção de ,dign":: CiIlH(,'i.oS,

que

I'màgans e Reflexos

Raul Caldas, Fo.

Mais uma: vez procura-se' impingi!,' ao PÚblko hra

silEiro irovações flue d� maneira _alg:uma cO�i'e,SporH)�n�
aos seus verdadeiros anseio.;;. E sao agora c., pr(JprlO.�
se�hores congressistas, dito Tep�sentantes do pO'V'),
ctb.e sile�ciosamente tramam contra os ap�eci?'l')n,'l· e

frequeptadoi'es de cinema. Trata-se do �roJeco tornan..,
.

I Do�tUO'll ':lS rle tC'[�GS osdo obrigatória da dub agem Em. .' c,' t;
....,.

'b'd Pa" ('" ::l,·t""lft ("J 'J)p-filmes estrang'Ires eXIlaS no .�, ,." ,". ,

'"
putado Aura ]lllelo. vergonhosamente auro�ado ,1:1 ul�:
ma semana pela C6'TI:�ão êe Jt:�t:',a da Camal':1 Ftêde-;
raI

,

f e e 1''''n o dese:l'.'olvnnen-Leis que realmente aval' e l' "L
,

to da Séti'ma Arte no :Bra�il p.cueas "ezes, fSCJ.1,)"Ll'FL'n

da indifere.n�a des he l11frS que compõem o \::ongre�so
não se ,falando d,e outrcs assuntos de maior intereEse

t
.

d " m'"'g.8'"" '� n�e.se,3à Cf �:·t:·vidade, qEP f;�a�l1 e11 .rava os po. e-"

raou�lHs Cas�s. Esse ili-feliz Pí'?jeto, no entanto, tra

lll;t�ou r:ipidamente entre os Deputados, j,á. esta,vb, e�lvIas de se� remetido à apreciação do pleaano. (c;e a,mca

não foi) a última esperança,
'Felizmente, para consôlo das pes.�cas de 00111 �el�
está haven110 Um movim�nto ecr,.il; 'ia dê "''CPU(lJoso,

,�. .

Le1"'�tua'�por parte dos críticos cillem"i\c�?,'l'911C.OS, ,U1L '._u' ",."

arL·I·st·as e a' impre""f\ em �pr.al, ao deploravel p1on),L

d dbI"''''.' benef'c'a"'" firmas especializa as em u ....."'LI Ique so ' .. '. a .

i t '1'1'·0� eiae, obviamerte, por traz das cortinas, o: 1.US re

cretina iniciatilia:.
'-...

Em tôdas as localídacres,
desde a' mais humíl.le 1"0- as palavras, as vêzes . cou- -, Em tôda a arlmi<1::;é.:'1-
voação a .na.ís fa'13, l["" f vencem. mas, DS f"'('lilplos, cào. é impl',]s,�i1'dív"1 q:.l' L,

opulenta cidade, cxísLe:n sempre arrastam. (�ua;',cl(' (irigente supremo contê'
fatos que 'devem, neuessa- o então candidato :i g,)- com uma equipe rle 130' J.
riamente, figurar nas pá-

-

vernanca estadual r.o plei-' bcrariores capazes e (]lF o úteis a si, à i:l!111!i' .. 't l'.�..gírias de sua hístérta. tõ realizado em 1 ét� UE-- auxiliem na solução in1c- tr.a e a coletividadetubro de 1!l60, em ])!'aç:t diata dos vários e CO!'11:!�- Exm,o. Sr: Govern'J, 'll r.O acont.:dmento C;Llc es- pública, abordava .1 q,ws: xos problemas a,L'iln:�;": .1.-
tamos a oOmemorar li di�·r- tão Ensino, o fa'?':1 r·'li. r:1, tivos. O povo de José B,)i�.��t'.{
no de s�r inscrito nas pá- rinho invulgar, p"(,m2te�1" sente-se üfanoso em �U)S-
ginas de curo da "tela de do _w.le, se eleito, ,) S":1 g: O l?l?fJill:�F''''Govf),'n'.!d'lr pedar tão ilustre ViSit2.cte,José Boiteux é dr: o le.gar- vêrno tudo envi�h:'H �.",'r,r- .••. �.

"'",fl,.. -"",."-''', .j3Jl:J.����E:nh:J�Dd(l .. o
.

.

.

,t ".�"'.B� ;.. -

.-..,.. �cretarii\. desta Can2.{·l.... u
., . i

mos às gerações fUlU'":lS, esmoreClme.1 oS
...�--:..r'''\)el§b· Ral11cs claú':.,;y'-m ..li, . o�·..l.:UtC"il�,>,:.:-:���ux e��porque patenteia a CGnCl'E Santa catªri.�r,;que uma prnv":l cabal cl' r1is- sonho aq',u �U .. Cl�\�., ''-'�. 4.� Com

-
. .' •

'1' J ga a Deu- , .... " I 11.11'nl:. ..
tizftçao ela maior 8.Plbh::w recupzra .:ernimento na esco";:u e 1'0 "', ;:'" .."

'

a '. i
da classe estudantil j')�a!' CiOl1il'!. :ía val"::1.ue a

seus auxiliares diret�" e:e- os passos de •. Excu. .,

Um estabelecimento ;l allll- q,1t.:; no ce!lárn
..

11".-
. de So',; cf', ri) lhe dê a l'� :ompensa devou ao cargo _ ., �.U

_., ,.... '",. .,', qllé
ra de suas.nohres a",pil'::t- �,'o lugar de G?stl-

elos Nro·ócio,: da :;:!tlcúe,l') qne e cr:dn 1)". uc.J
f, t"l"J'" .

1'7:'r1r l'�'O I'["nçóes, com amplas f}nsSll;ue que usu rUla no '_11.'
e Cultura o �xm(1. J.)j. La li cem rea '.�,' _,' > lJ J , ,

lidades de Engrandeci' do govêrno lnesquec,ivt:l (:0
ro Locks. Foi uma es(�ó;ha pela pros:JC!ric1a�",

.

�Q P�.l�D N... Raln'os c' "r:r'0
f I'

., d 'o j\sta::..(J· ""
to cultural pois. �.. r. eleu . ',""� El

feliz e acertada p-:J,'qu.': G E: IClOa e l.. ".

porvir próxima: ,;"é:l- gozávamos da l:w')jávcl
... � li�{ en1 situaçã9 de ocuparrn(l:-� u

.$.)
I' '1

f"� "a ' ,_)<_tc1el'lt sel" primeiro ugar no E':1Sll1'

t,.",-,

,:

l
t:,
f
�. Não é iusto qus para at('I�dfr a um grupo :l.e .j.1él;�.'

'1' b '1' o '11'1va lo• víduos interesseiras seja o pub 1CO raSl e�r ,.

:,
de um dos recvn:cs mais expressivos co art�sta. -- :"voz',r;. E já pensaram ver Cláudia CarcUnale, Frank -;::na�t· tra. Kim Novak, ou mesmo Alain D2.10n ou Ja\1l-es .bond

� (tão a gôsto das senhoritas) dublados por eS,3as v( .

zes melosas e 'lacrimejantes,' estilo tele-novelas ·draw8,

�.. l�oe.s?,

"BEATTLJi:S" MANDÃM-BRASA
,

','
....

l·'vr-'sR· .t �.'" hc,'V",,·p componente dos-:-Inaua <. '. S�JC5;_ a l ...
'

\.�'( - ... :: y �
•

I"Beattle·s" .[JO �'r 'l1":1'r�clo numa. entrevista colet.\':
por um jorna"s'3 frar�cês que perguntou se ,afinal e.eo:.

i�m ou não ao barbeiro: "a- cal Quem eor1!a nosso:;belos é·a mulhEr de Ringo, as só d.e v .em qruli o.

.Aliás o senhor está COm a testa mmto enrugada. De-
veria fazer como a gente: se usasse uma francha, sua

cara melhoraria muito'.'
I, (

"DOIS iNA BOSSA" PERDE A BOSSA

XXX

- xx'{xx�:
x x x' x x Ix X X )ii

x
x

.

'. i' Dama da Canção Brasileira,
Elizete Car.doso a Pnmesa

COUNTRvt' t do "SANTACATARINA �

amanhã, na .

es a

d Q rênc�a Palace
CLlJB. Elizete, é hospede oficial o ue

Hotel

x . ..

'\ .1 x x � 't: X I.X
-

Nwna promoção da "qa
sa da Arte;', ainda este mês, I

realizar-�e.á, o encontl':)
. .

t eudos jovens pIalllS as lv

Santa Catarina.

O casal Fulvio Luiz Viei·

ra (d. M'1ria Leonida,) em

... sua . residência, recebeu pa

ra' um jantar, o senhor e a

senhora dr. Mario Roberto

K�zniakowsk.

Logo mais as is hora�,
realizar·se-á nos salões d l

Lux Hotel em;PI'ó do Edth

)candário Santa C,LrLia; ,)

movimentado "Chá das Asa·

leias",. com desfife das lin·

da!!' Debutantes do. Ba�le
Branco. A Direção do Edu

candário Santa Catarina,
recebeu ápoio integral da.

Sociedade, ,bem como dos

representantes do "ChI' Ten
der-Leaf", paPá o maior bri

nuintislflo da tarde de ele·

gânci� '.aridade.
-:--:-

Fómos' informadoS que
será realizado ainda este

mês em. nossa dade, mais

UU) Congresso de l\1fedicina.

.�:-:-

A e,xótica Silvia Cunha a·

conteceu no American Bar

do Querência Palace muito

bem acompanhada.

._._:-

'"

!
•

\
t

ruma qu�stão :de_ gôsto · ·

'r Um.�·",;�g�a- C()IlCepçãO- de bom gôsto em
, ,-.c." decoração: móveis e� estilo.

JOSÉ Alt:t:AS DECORAÇÕES dá um to

que de personalidade' ao c;:m�ieI'lte de,
seu lar (ou escritório) co� moveIs de ma-

-déÍtas nobres. .

d
ti

Visite o "quanto antes ô "Salão de ven as

de JOSÉ AR:t:AS DECORACÕES.
.

Modelos exclusivos - ,elegância & sobne
dade para ambientes de�classe. "/ ----,�

JOSé arêas�j
,

1 Ph'll'D� CO'11 ]:o"� ,li"' ,,,rc ltmanhã, osO .L.P. " .....�I·S na Bossa", lançado pe a 1 1_ � .

,""!: J.JV
. DiteL' c,O "Santacatan-,

os cantores �ir Rodrigues e Ellis��egin.a, �ue es;ta cau-

nà CÜl.. ,-"ry Club" recebemsando imenso furor em todo'o PaIS fOI lmped.do r13

seus associados, nos salõescontinuar circqlando, já tendo sido inir'iada
, a, �ua �- do Qu�rência PaJa;ce fotel,preensa-o ms lOJ'as, rádios.e Tvs. do Rio. A. !!fec�ao COt;-

dbar ;lop ultan gentilmeI1;te cedi o pe o ge:be ao ."{ttiz da 13a. Vara Civil, da Guana
.
a, ,�s :.

-

rente seilhor Valter. Josete do Pro.cesso de contr.afação m.ovido, con�r�. ''3 :lvta,:;la. j , .

aSil o ?� eIra da I,.u�, pa.l.·a. ..�.sua p��,e�comp�nhia p_e discos, pelos compositores. 'VI.. J, ,

festa denommada, 4 NOIte
e R,oberto C�rreia, Alegam ,ê�es q:!e o "sa.mp�. do N:= tem Black.Üe;l, A primeiragro; composto pelos dois, fOI lnclmdo no �.P', iOm a, )�.:, dama d,'1 Canção BTasileiritsinatura de NilO Queiroz, sob o título ·.'5,UO la ,;_D.O ��O.l,') Elizete Cardoso, especialIsso motivou a disputa, da qual partlclpa� a Soch.cla.Je

mente contratada, cantari'._
Arrecadadora de' Direitos,Autorais. ..

" _ ',1 para. os asso
..c.iados do mais

.

.
"". � ro�.�:: ,lI R''''AS DECORACOES'�também fabrica nióvei� Jr.

d' desta "Sel1' o lell'll ,o
�::: -'.'-.�. 1:,

- ,

Ern.;;Florianópolis o isco am a
.

.

.

"

_

•. '

sofisticado Cíube de Sant.a:,
- ,'� f;; :"'[$ mode:nas e terá prazer éfo .troc;ar idéias ,com voce

.

continti�ndo�a sef!. a ?oq�eluche do nl;O�l�nto. ; : Quem Cat.al'ina�'
!t!'

#:;t-:� 'X noV'� d.:.t,;·cora"ql::'1i>�$
..e"A',.'�...'.:PU..

o ,e'idêncl�;, ou ••::CrilóriO,.!Á, ,,_, :O":::�;.:i.'?vei", ,'''"ado
oe In,:, �epo,s p."'" ,".�.�ii.iiiii.ii;;=iii===="::=====/:·='===::·:·:'J="::}I:$:::=!;:�::'�lAll4:'�'::=�l����t.....i:.!'l...c.��L�:"_� "'"�. ,!.".gi!t;oy_";:""�""''';;''íFiV t ,� '''�'''-''''"�.(\ _n�2i± I a

, ,"�.' "ti
,�_�.. _.�...__ &_ ';L

x

ixJfxx·x).0.,;--

Promovido pelo Depal'�
mento de Cultura, eU! outu

, bl'O próximo,. I.Lco�tecer�,
"Festival de daliças 'Folclo·

. "comemoraçãÍ) ao diarIcas, ,

das Nações.

-:-:-

Festejando idade . nova

hoje, o co�ceituadó cronis

ta social da cidade de !ta

jaí, Seba,stião Reis. O cronis

ta em questão, encontra·se

em nossa .cidade; para par·

ticipar da festa do "Santa·

catarina .Countiey' Club", a·

manhã,

-:-:---

t' i\.{Falando 110 "Santaca arI!

J,l!l. CounÚY Cmb", Dã� .po
deriamos deixar de fehcltar
o dinamico l\'lauri�o dos

Reis, pela realização do

mais sofisticado clube em

nosso Estado.

)

A loja "Nov"l, Record",
locro mais no "Chá das Asá·

leí"'aS", oferece as lindas De

'butantes que vão p;restigiar
a. t�rdie de elegância e cario

dade, discos
.

de Wilson Si·

manaI e Alternar Dutr"\.

---:-;-

Na última quarta-feira,
foí visto jantando no Que
rência Palace, o Coronel �

senhora Euclides Simões,
em companbla do casal

Cristian Mitscbk�.
i I

-:-:-

Dttrante um jantar no

.Querência Palace. palestra
vam animadamente os En

genheiros Wilson Golç,9.1ves
e Gaioso Neves.

RecebemCiS atencioso con·

vite . para participarmos do

BINGO DANÇANTE. em

prol do GRÊMIO 31 DE JU

LHÓ, que se fará realizar no

próxima domingo, dia 5 as

20 hotlis no Clube IPffiAN·
dA :FuTI::BOL CLUBE em

sàco dos limões. Agradece·
'>ii I pl,@� ,�J'l.Omoso C()nvi�e,
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I.africanas e mesmo como, do Sul. O quej o dr .. Ant6- Assím, já existe um espí-
tratar com =Ias, é no mo- trio Pichetti, secretãno ela

, rito, preveni:b' e orgauizan
mente, objeto d? 11m pro- Agricultura, d2tel'minP�, -. do Um éstarlo di' prc veneâo
grama' por parte do' Projé- que fosse. retto tem a ifiJ- contra os enxames tie abê-
to ApicuJtura. , nalidade de evitar, C{Ué 48 lhas africana�. contudo se

.

A agressividade ja,<: abã- enxâmes dEstas abêlhas centa '1'nas a t.lvidadeil de
lhas africanas. nan sur- não provoquem p.ãnico e contrôle dos enxã.nrs, C0m
preendeu o técnico do Pro prejuízo seja ac criador dr
jeto Apícultura, qup dêsde abêlha para produção de
muito está avís td,) contra mel, ao pron.t L." rural e a --"-

elas, :)orém h!'lje existem sua família'; óu mesmo aJS
. DI�lUO DE,UM ENCONTRO ,CQM O

enxâmes \des�:t a o�o:n de moradores dos subúrbios
-

POVOSão Paulo 'ao Rio Grande mais encostados "ts Z·)!JilS A continuidade cL) pro- didatas à !,ov.ernai1e'L
grama de visitas dos C811- Estado.
dida tos da Alíanea 3'Jcbl
Trabalhista e Popurar, "aí
mostrando a psrfeíta iU':)l!
tíf.cação 'd'e um prograrr a
com o. povo. ll:ste. percebe,

.

em 'sua maioria,.) ru.no

que lhe convém, Jisti.ngu(n
do .entre aqlueles :J.ue re-

o

'presentam um presmte de

{3alizaç5es: melhor aval par
, ra o futuro, e um passad 'J

paralisante de nosso de-
senvoívimento.
Em Santa Cecílh. onde

a cara,va,-a reCeb2:1 o �e::.
temunho de calor'J�a 5Gli
(ar�édacle, um dos omclo
res foi o v'�readoi' udenis
ta Walmor Edi, em pe,';:-

I ção de divergência "cm o

se1:l partielD.

lH
'/

A Revista Manchete, na

edição n. 697, trás urna re

portagem, sôbre abêlh:ls
africanas, coíncíder-te cem
o ínterêsss que o g,JV81�na
dor Celso Ramos destacou

para êste. assunto, pois s()

mOS uin dos estados bra
sílelros que cria abelhas
para proq.ução de mel. '.

O ülterêss'2 em controlar
os enxâmes de abelhas

-------------------------�-- _---

Ministérjo da Educação e Cultura'
. \ ,

.

'''; ,

Universidade de Santa 'Cala'rina.
.' . ....

.

,

R;EITORIA
rurais.

SECRETARIA GERAL Comis�,ão Semente do T figo
em Apôio

EDITAL N.o 2V65

COl.'TCORRENCIA PUBLfuA .N.o 20/65
A Comissão de eng.vs.agr.Ps, do UPE

AS, Serviço de Promoção Agropecuário c

da Secretária da Agricultura, ,qUt� \ esteve
reunida no dia 30 nfl Rpno;oi'f) findo. levautan
do os' problemas da produção de semente-
selecionadas de trigo, visitou no mesmo dia
{) dr, Antônio Pichetti, Secretário ,da Agl'i-'
�ultura e relateriou, como decidiu enfrentéu
as barreiras, que impedem as boas soluções

Falando aos técnicos, exatamente, �óbrc
6-9. proble;ma da triticultura barriga-verdl�, c

dr, Aptônio Pichetti, deu ênfas'2' ao intereS';E
.' cio Governador Celso Ramos, em pr2stigi�lr
os ·trabaJpos de procura da boa semente df
trigo, como t.:l;!Ilbé'm. (doutras culturas (:'co-Alu_gs·se uma loja na .Galeria $ldilicio Jacqueline.,

1.

6.9. nôm;cas do nosso Estado, Foca izand� (. Tratar à rua ,Herman� Blumenáu, 22 - Nesta
--

!nterêsse governamental do qual é exe.::'.Otto!'

disse' o Secretário da Agricultura, que :;I
.

., ,

, Comissão interestadual de seme�te af� in·

go� conta, dentro das possipHidade::; catal'i-.
neuses da sua Secretarié\ �a Agricul_tUl'<l
com apolO global, pois exatam(nte� se ter :"

boa s'$mente-, é todo um programa pri(;ritft
tio do Plano do Governo Celso Ramos, 3"SlJ1.'

o interêsse em QUe esta Comissão possa tr8-

balhar com eficiênc;a é muito do gov,erEü (1�

Santa Catarina e êste. colocava á, dispC's!·

- rprnq público, pUni conheóímento, des ínteressados,
'que S� acha publicadq no Diário Olic�a:l·. do Es�do.· edição
de 'd de agÔsto de 1965, o E.ditaI n.o 22/65,' relativo à Con
c�rrêrÍcia PlibÚca' n.o 20/65, para ap'r�éntação de propos-,
tas à' adaptação, decoração e Instalação da sala 'de reu

niões: do Conselhe-Uuíversitãrio da: Uníversídade de .San-.
.. '.

'. .

ta -Catarina.
.

"Outrosim, �scloreço Cl\l�' a' abertura' da 'coneórrência
está ,aprazada para às 15,OP horas' do dia 15 de ,setembr'J
do 'corrente ano.·

Divisão dÇl Mâterià.l� em �31 de agõsto de 196�.
.:J

Josoé. Fortkamp Diretor

'lOJA ALUGA-SE

,----,-(t--.�--�--- ....-'

'�'Agr�d'ecim'enfo: '8·Missa' de 7. �Dja •
."

A f�n1í)ia. 'do saudoso
, •

ALBE�TO :VEIGA DE FARIA •agradece emocioi1àd�; tôdas as manifestações 'd;
'confôrto ,recebidas 'por ',ocàsião do fa�ecimento da·,
q�e,le �nte qu�fido e, também, a t9dos que corripau.'
ceram às cerimônias 'de seu. sepultamento. .',.Comtida, outrossim, para, a Missa de 7,0 dIa, a

celebrar'se em '4 ,do' corrente '(sábado) na Capela dO'
Divin(j. Espírito' Sa�to (�sllO de' Orfãs) às 18 horas, ,.

.,'
.

.'

3.9.,
._--,..-...._-------_ ..

•

•

� .

Ii.'
•

.

_. • .;..

sQhcitadôsção da Comissão, os meios

satisfação' e entusiasmo:
/

corr .-'

feitos um para ooutro ... Suas afinidades

e predi1eções se traduzem pel?s mesmos go�tos ... pelo

mesmo entu�iasmo pela vida ... pelo mesmo clga�ro de

fumos selecionados, suaves, cuidadosamente combinados.

cigarros

wo
,(

de b0m' gosto
.'. \

elA DE CIGARROS SOUZA CRUZ/ uma tradição,

a cooperação partícular, .Ie
'q\H� I!>t:W meüos,"':;o l?rúiho
Apiéu1tura, 'lócalJ:l:ad.o .

na

T'�inii,a:e, teàa": cimll':f'! ;
niento onde exísté enxame
oferecendo perigo. Qr!'3'U
souber pode avisar atê mes

mo pelo telefone 26-OIi

"

, .

ALTO BELA VIST1

Antes da visitá a 'cidade
de Campos Noves, or.ep

participaram de com !.;,'2
realizado em praça p",t1:
ca, os candidatos da. coli
gação PSD-PTB�PRP <la

'govêrno do Estado," deputa
C:os Ivo Silv�ira é" F!.'nllCi.'l
co Dall'Igna estíveram na
lC'ca'icade de Alto '):.12;J,
Vista, onde os aguarda varn
cs prmcíuaís líd :!!·ps ât

AI'aDça SO�ial T�·a�8.nl;sta
2 Popular dacJup.lp mulil:�í-
1"'0. R:união políti�3.' l1ih

,�ppendeDcias do Cln':l= 1c-
cal

/

as,inalou
C::m').DfJ.i:ec'me'" to
Os candidatos a

FALA AO POVO

;,�i)1..'er...'S'.'IO
'

pop11lar
C+GVCrrl�l-

drr e Vice Governa.,-l)1" Lhe
�".., ram aC0'11p'1,flhados di;i'
C<"Dutados Antô".io Aln;.eidt',
r 'h Cherem, NeIsrm P,,:_;1'\
1 e EvUás!o Cao�l e dos
["'s. Wilmar Dallagnt:l
7:�'-y Gonzaga, al':m [;�
f guras vincUladas à )Ol\tj -

.
ca, de mu.nici!;ios ';izinh,o ' .

Fl.laram na' ocasião o .. r

p'ltado Augusto Bl'e3'Úl., fi:

p:'ssentante do 1:1',li1J.c!1)lQ
6 ... Campos Noves à ASSt'm
bic'ia LegislatIva; 'J �ic'.n lj
d:.to à pr:fêitura Sr. Dc-

Usou da palavra ') ex

v'el'eaclor Al'isteu F�nl.an
d:s, dando início i sério
de ll1ani�esbções' et,1 pró.l
das candidaturas Ivo Sil
veira � Frarfcisco Dalj'Igr!a

. Falaram, },l�steriormente, o

sr. Ricardo Férnand!�s, I e

present.ando o orosi�ect'3
do PTB; o vereadoJ!' Wa!
mor Eldi, udenista, J VEr:'n

dor Arno Eli, do PSD; os

deputados Altir-l\1:ello. Evi
lásio Caen, Dib CheCel'!l e

Osny Régis; o prelêi';o
Carlos Medeiros e os ca�1-

j., ;:d!1' Dalr;as1uale
deputades Francis�o
Io'na e Ivo Silveira.

O poete Osmar Pis8.ni, aEtor elo livro "O Delta e \,
Sonho", editado no ano jJas,;:icl.o pebs Edições Roteir
tom .para publicar dentro em breve, pela mesma editôI c'
i.m1 novo trabalho. TraL-t·se de um longo emmio sôbre
obra de Cruz e SOUZ'!, l:.wre8.do (:on} ·mennção Honror
num concurso· promovido peJa Academia Catarinense l

Letras. "Aspécto psico· rdigioso na obra de Cruz e Sou..
za?' é o seu título. Este trabalho.� uma elas prLmeil'as CO!1-

Na tarde de 0l'11;3!U 1) Di tribuições da oovíssima g-era-;ão de eSÇ!ritores catarinenses
.r.cto:r, do . .lll�tu.1u, - 21:01(.,,,:. _ li" es:t��.;�llll'.a: ô,o....p,;)cU}..��" ..

ser Dimas' Rosa, ini'onr;'Ju . ,-
,.

t .. , .•

'

.

que o citado quadl'o j(� ha "CONVOCAÇAO"
via chegadq' e que' dentrn

.

em breves dias c;el'á fixa
- da a ('at� para "1. inaug l.:

ração. Dis�e �inda o Dirc::,
tor que realmente lr::::.ta-se
de mais um belo trabalhe

. do famoso pintor ZUM·
BLICK, Que tão pr,)nta·
mente atendeu a !Jwp'x,ta
para Executá-lo, e cujo o

'pag'amento iS€rá feii'C1 ex

pontâneamf"'nte por t'Jdo,s
os p'rofessores atra.vés -:le

contribuição.

,

quadro do jlustre homerm
geado.

Conforme já deve S(-'1' do
c'onhecimento púb!i.�!), os

p.rofessorés (!_o Instituto Es
tadl::al de Educação "Dias
""elho",�-p'l"e� l �,"''''Imeras hómenagens ao Go
vernador 'Celso Ram'J�" e

na bportunidad2 será maH

gurado naquele local Ul��
,----

ET
•

CINEMAS
CENTRO -

CINE SAO JUSÊ
-'-- Fone, 3636
ás 3 e 8 hs.

Paul Guers

François Arnoul
-sm-

AS j>ARISj:ENSES
Censura atE§ 18 anos

CiNE Rl'fZ
- F.one, 3435

ás 5 e 8-bs..
William Sylvester
Sabina S�sselman

-em- .'.

A MASCARA 00 .CR!ME
Censura 'até 18 anos

..
CINE ROXY
às 4 e 8 hs.

Apresentado ."pelos mes

mos produtores' de "MUN

DO CÃO"!
A MULHER NO MUNDO

Tecnicolor
Censura até 18 anos.

EAUtROS
(ESTREITO)
CINE GLORIA

-

62 ... ·)_,:_ F',)1}e, a�
\

ás 5 e 8 hs.

Ger(lrd. Barray .

.,

lI4ylene Demongeot
-em-

}

A VINGANÇA DE Mn�AOY
CenemaScope-EastmanCQlol'
Censura até 5 anos

(ESTREITO)
. CINE IMPERJO

F 6?fl�'-

. �ne, ,,,i1;)
às [, hs.

.Peter Sallers

Dany Robin

-e,m -

A VALSA DOS TOUREA·
DORES

EastmanColor o

Censura q.té 18 anos

,CTNE' RA.}A
'(SÃO JOSE)

ás S hs.
Kennf.\r.h Konner
Leslie Phillips

-em

CUIDADO COM A POPA
Censura- até 5 anos

.. J ';r r

I"'" m:r1l@IITtIl®lffi lcCD)

literario
di Soares

';
"DO AMOR E DO MAR"

Com a publicação do livro "Do Amor e do Mar" a edi
cora Livros de Portugal nos devolve o contacto da bÓ'A'

poesia de Fernando Ferreira de Loanda, O poeta de ':E \quínõcío" é, sem dúvida, uma das melhores vozes poétí
cas da. chamada "Geração de 45": A sua poesia se' caracte
rísa pela sobriedade de Expressão, pelo equilíbrio, uma

poesia despojada do supérfluo, sugestiva, Bom exemplo
do livro; êste' poema "Ode para Bartolomeu' Dias".:

Quando· o 'astrolábio não mais te tala de estrelas
(ie meridianos, da caículada aproximação ou afastamento
da mulher amada que vê,'; e sentes em cada uma que no;

portos
Jcasicnalmente surge e se esvai;

.

(lu.ando as papoqlas não mais forem colhidas por tua mã'.
e as rosas esc!lrlates fanarem nos teus jardins,
a1l-].e.ia<; rio perfumE! dos cabelos que não enfeitaram,
d:�s' n:ullleres que não .ul"ash, das ·que não c:mheceste.
cu ignoM.!s, e quP à. noi�e abrem a porta aos que lhe:

lev."tL
C !'avos, gOivos, rosas brar.c8'3, agapantos, nenúnfares.
é lhes dão a bôca, que mal @rtvinham, e a n:udez;

"uatido o leme não mais respeitar a tua vontade,
e tu fô;, o caminho d<.L morte,
rotes os sapatos e a esperança,
'IGIas arriadas e. desbotado,
r ...;uard'l·a 'nas colinas do sono."

\

CEc1itàdn "Livros ele Pmh.l=,·al", Coleçãb Poesia Se'11-
pre. Retratos e desenhos fIe Iberê Camargo)

N:OVO TRABAUIO �mERE CRUZ E SOUZA

O poetá catarinense .Lindolfo Bell tem alcançado bôa,
projeção nos me�os al'Lístlcos e literários da paulicéia. No
.'lno passado. ganhou com p �eu livro "Os CírcJl1os" o prê
mio "Go.verhad0r do Es;;adqfi;/l:qstituido l?ela Comissão
Estadual de Cult.ura. "",

'
'

_

Recentemente Lil1dolfb Bell lançou com' sucesso o seu
'novo trabalho cujo 1n(ulo é· "C6nV'ocação", O lançament;)
foi' realizado na Cinemateca do Museu de Arte de São
Paulo, tendo comp3Tecfdo ao "'to,' destacados, homens de
letras é pérsonalidades do meio artístico local.

Enderl'lÇo �ara jnfo'rm�ções '

Rua Oswaldo; Cruz, AO' - Estreito
_::

---;.--- -_-,_--�...,....---

•
. ,',

"

•
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i

I

"
,

.r-.� 'f.

,

\

,I

/

SÍMBOLO DE PE1fFÊlçl:O TÉCNICA
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Prefeito Ren �

Ire

Da "illoa ���U!I
Obteve a maior rcxr�

.

(,:'l.�Ei"G.S IV0 e Da,lligna. Sr. Dr. Luís Ga�rid, '€x-

'I'ranacra remos, .lO:Mx:J, o
.

Secretário da' Agr lcultura
dLsé:ur.sú prontmciado por ::lrs. vereaccres CiO mu-

S ua Excelência: níeípío de Fraiburg3
"S:-. IVG Silveira , Candí- Senhoras e Senh!)r�,;

dato ao Governo do Esta-
.

Sabemos Que numa reu-

",I.

cussão o eo.nícío realizado
na, cidade d, Firü:)tlr;J,
ocasião em QUE: os candlda
tos (l, governador 0 v.ce-

vgovernador _pela [,�i'tn::,a,

Socíal-Trabalhísta c Pc- do de Santa Oatartna,
Sr. Francisco Dalllgna,

candí. ato à, více-govsrnan
ler, do Éstado.

Sr. Deput..adó ]:i"212nl] 'm

tonto Gomes de .'\lnau,fa
·Sr. Deputado E.stadmtl
Altlr Weber de "Mello

pular sentiram a

solídartedatle ele um 1";)\''',
Um dos oradores, o Pl'f)í.:::l·
to René Fr,oy, que i:·e�·-' o

seu nOllle. malc!o3'tm�"-1 c

envolvido pelo notíeiarto.
uQc\nisla. foi um .-!'), 'V!,�O!'0

SQS intérpret,s do .s.cm;i
llwnto dI;) 8,pqio �lS ca'.ld:-

,.;

.Se, Deputado
,Dib Cherem

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

"T E L E V I S I t\ '1 O�'
Almir Costa

TV-PIRATINI
VEJA HOJE:

Sexta-Feira, 3/9/65

l

15.00 _ Abertura � musical.
15.30 _ TV Cinc, 5
16.10 _ L�t's' S.peak EI1glish aulas dê inglês
16.45 � 'PV de Brinqtledo -;-: ao vivo local

..
17.05 _ TV Cin.o 5

17,20 -- A Coz.inha e Você �- prqgr, feminino
17,40 - T)' Cíne 5

17,50 _' Caminhos ca Vida _, progr.\ religioso
18,00 _: Rin-Tin-Tin _ filme de aventuras
]8,30 - Repórter "ESPQrtivo ,

] 8,40 - A 'Cêr da Tua Pele - novela
HU 5 _ Cm'respondente Renner

19,35 - A Outra - novela

20,10 - Rio Hit Parade _;_ sucessos musicais
21,60 _ O-;Direito' de, Nascer _ nôvela
21,35 _ Nova Geração _ mnle com temas atua:,:;.
22,4:0 -r .Grande Jornal Ipiranga
23,10 -- A programar

.1.

VEJA .AMANHA:
! Sábado. 4/V/65

13,00 - Abertura
13,25 - Panorama Panamericano, re'JortaQ;"'l1S
13,40 _ Imàgens .da Espanha _ filme
14,00 _ Tarde -Esportiva
17,25 _ TV Cine 5
17,4(1 '_ Repórter Esportivo
17,.50 _ Disneylândia/ _ fiítne
13.40 _ Lassie' -r.- ii/mO de aventuras
19?5 _ Tele-l"{Iü,sical 5

, , ,

20.00 _ O Sucesso #_l'lan])el ...:.... mll�sical
20.35 _ A Caminho � sol ...,- nlmp

,

, 21.30 - ShJW Willys' 65 _ fBú�e hino'? ''l]'-''�?''�')1
23.15 _ Grande Jornã'l Ipiranga _ infotmat!VJ

�"
j

TV -CURITIBA,
Sf'x!n-Feil·a.

/ \.
)1i,:lO .,--- T21�vàndja
17 .30 Chá elas EOil êeas
17 .;;iI Ripcord ... - Eilm:'
Hl.:'O
1350

-.EVl'nttiaJ
Batmann - fJme

IO?O _ -Pep"yt> - fil:nf'
I!) 30 - Ultr.1t1otiçins
]fUjO -_ A Indomávei
20,:.!0 _ Eve'ntual

:'O,�O.' -- l\�nqical
2L-'(l -iN'l Vl1ha DU"f{
::',30

.

Faeit C()�l1")1t'a '.' ;:;- ':'<'"i'Í'

nOVé a

::.''''.40 Fr;r';.C'·('. r-oi\':eo TRl"

Diár:o ,co p(UUl'U ra TI"

SABADO

Fi 4') -_ E'.'8dnl1
lf, 21 !- -(1, ... , .... Q ("{:o ,k:" -� T:nf'l1r,:�,
p:;o - O T"ya"o _ f'lmc

/

,� J

1830 -_Fo:)?y(' _ fj]}-pp
19.00 .- Um LU<2'ar ao Sol J'

"

ln �o - UItrai'oticJas

20:10 _ �'p'''''Q r1r-� l\.l .... -··('·<'<;

,:11 rp . __ n v', ....·�i-·�·o) _'_ .f'"1:11':"\
2�.OO - E"e�'tl;f' 1

n.-. !('1 __
ro·.,,_(\ :--�.,,..p�� __

1.[.'1 • ..,.',....

nO:1!i _ n:ário el9 Paraná TV,
" .

,

'_-------_... ,' .- �----_ .. _--

, .'

RtX�MARCÀ � E PATENTF�.
Aqentp Ofici;fl d� ProodedNÔP

I

IndustriaL .'

-.

Saia 3 .-' Alt,GS da Ca�a Nair -�, �:lQt·i�·
RegIstro de nL�rcas _(Jutent.es' �,e lnvl'·:p'.i,(

ção nomes 'bml-E'.rélais; t'tulo!3 de esta�l.eci�·
tncuto insígnias frases de propagaiidá E.mal'

C<lS' df> cJ\lJortações.
'

�
.

Rua T�nente Silveira, 29' - L,and,aJ

·1'\"I1")'·('I:1\,''''l1ill (h, �,1"rl,�il':; F�5qua(h'i(1.c Arte!',· ...

,dt; Ct�1,'á�ü,hl:1 ._�- }-=·�ql,ladl·ia$ sob n�'�·):�1f.dB ..... Lnrnl:/1·i�'rr�Tr-/I-t,."

níào. como esta" ..;=.:ct3 .lClJ:L

brados os deveres oe caca

cícadao t oe cada governo.
i\ rínalídaue dela c preci-'
samente despertar o mtcres

se do povo .para o S�1l pro

prio destino, pois murt.is

vezes pouco se" pensa nisso,
ou muitas vezes ))crlsa-;",

pells�u'-se
lllSSO

Entretanto, uma r;_;LiUl".�

como es�a é parti�ula.rnH"r�
w vantaJosa para �nom{;.l

Los deci's�voS, quand,) U lU-

turo dEssa socieda .:h; 1:,:': ••,

cm Jógo; pára que l:Jvi,(

lJesl:!oa to�u0 const:18.ilCÚ (�a

repercussao Cte seus ate.::: ,

r()ilita sobre o que \,11 18.

zero

j

Un�u relação' com" a c,_�IC'
exi'itl) entre! o puvo l! tté clt'

.
' ,-

gc utn gUV'erúo e o 6'JVl.1.'lIU

({ue d;r:g2 este po,o, ,.' t1"al
quer cU".:ia Ue. g.L'�.\ .:H,.:::a,

. Senhores e ·j.;:Ltl.J[',Lj

Qua3e como HICt:l'il1(;-.tl&

rio nt,sie com""'-', úf)l'f;.,en-·
to-lhes o dr. Ivo bú".lr,L

bO!)!'0 a· S:.la pe6>::;6R uS !;i)U
cu valer�o as ,JU,a;lH'S,-
(I1UI1i.e tiO tato que o Lli.�Lm

guiu na convenç.ao C;:i!,a(lL.3.1

(.,0 .Pi:li.J, (lu'c por SI SJ

nj(;��l'�t, ,::,(:;I..{ l)l ....:h.. tSlÜ (

11l'(, .. 1s{1G.t{Uç . .lhH.:) i �al' 1

I'\'

,'L' :l

11 Á:>

Li'.'" ,ao, lJOCLIUl;S ,l';:'C,U,' tr

ra._tJlUam,;J[.8 :;"u cie;"l:J.npL,
EUO 11ft vwa pl'lVU_ J, t'_ p,,�
b�J.Va.. l't'a V.lt.la .J.):'·lVL:J�{ (; ... ".;;.1'

ce a pfOl.1.:5ô8..u >.t0· .... l·.ug.j-
cto. J\a Vl�.il [,1,.u"'·:.: rUl

:'romoro1' o!t CUlild :L'.l ú:

Palhoça. CüH�LilLOr j'.I.U-H.'J

ao Estétdo, Q',:pc1 ""·:'u .\1,::.L,

clual eleito tl'!.1·· l.:-)_�U (; n�

ewito em L�,A, ! .!J",; .:

1.962; llClH' QC sc!a ;)1.,,:.1-

Clt;. na O�'v3_g�v :.: .!ld.• : L v-'

guvei::w em ll)b./�_; l�i, .:;,

............ _,,�..:I .( J..'..J...Jt.;/ t>J').

0L:U1�CU. J (;c.li'óU, \,..2

I. rI'urn, '" i�miniilfa,[ão"

I 'I)
. s. us és�'crçv;> ;;>,::rm 0'-' 'tnes .p'� ',' �t; ; {! 1 .

. ontérío ,d3 justiça par8
lhe sôUc:tac, m '.$J1",:' S"S prc.blzmas, que S rue ,�9'1l a urgência ,1(; nessas

atenção pa{'a os iI,I" eri seguida expos.c; 1- '.. reíviadicaçôes.
dirigirem crttíças. S;" 11: - um representants do 'JO\.) Cçm esta simples apre-
c,e'�sário, .para .LUC:: 3 ,J-S de Frarburgo. sentação, peço-lhe a aten-
cases, nós nos maru .r c. 'S.> De hOS3a parte, ,:C':;9,\11(\ ção para as palavr=,s cio
E111 contato co:' S:�CI. que V, Ij;xeia. lembre '.' e .representanto d'.) Fralbur-»
Porém. dQs�[" iá (I \ sr '- dêste munícipto e (.!: surs go e, ao mesma tempo, pe-

cíücuícades, quando C-S�i� ço aos ,pnse'}tns qve me

vsr exercendo J, chcíín or ditem sôbre ') pronuncía
oovêrno do Estaco Na') mente do sr. Ivo., Silveira,
desejamos seus -t:'l\'l)l'CS (,6 candidato ao Govêrno d'3

mo retribuição ao nOS!lO
. Estado de S9.'1ta co.tarí

apôio politico, mad apen.1 na,

como etin'[Jl'.llFll "-' ":;.1 ',[::'d10 Dit')"

a Rua Almirante Lamego - FUl1'Aluga......e uma. casa
O tema pràticumente nã'.) elo.s para o mar e frente para a Felipe Schmiàt. Tr.atar no

têm quase· nada ele vn1':\l·, .. Nossobanco cOln o Sr. Gasparino.

L«-

·CéO

---�_ ..

(me Ronda
o LEOPARDO, .-. Cnti a_I
O Leopardo e dírigldo pe-

lo consagrado Clli-')l."r La·

lji.�n-.JJ Luel411iJ ··")i.�'-·UllLi.
llL:nes cJ.t LaJ,-d cio Lif,u;.

)ru\_)riumem<:: dit.J

. " , .. ,:!e�-+_, .. _,_, .. __

." ,/'''?,.''�,y., .

Cí)lnO t3111H eine:'1atogr iii·
co, além do que deveria 0

filme ter sido em ill�li3no,.
O' qt:1e foi c3petacul:u c)·

mo era m�smo dc se espe�
r,H' foi -;} parte tócDjca doI.
Visconti qn.e $u)Jc clUlt C'.)�-ll

SHa classe .in<ii�cutívél vi��
ao 'inanimado, fôrça de ex·
pressão ao vivo. Câmar·!,

. v�stimenta. 'éjJoca, loe:!l,
luz, e tudo mais é perfe't)
n'1S mãos ele Visconti,' O
q le re'llmente não teve ,".'1'

.101' foi a estória e toda es
tI rat.egorià 'ele diretór DI}'

, Min'sté(o da Fazenda, .

\ del'ia, te�' s�u:� -usad�t par,l
,

, ",:,_., urna 001 a mlato mms co[:·
._� :rJ:���'SIr.-� �,'�-'·ib.... "'IJ:�d.ora, �isto é,i gl�;i

De ordel'l1:.do Sen11Q1' tn$.vej;O>r -da,' Alfândega de FIo, 'tema e mai� esta sua téc'1.i
rjar(.;)�lis, fiel.} intimado o ·Sr. MANOEL . FRANCISCO ca fflbufosa.. qlle fez o es;;e�-
I"E}t:::;S, rer.ic1en�c neste Est!),do, em lugàr ignorado,:' tac]or vibrar.
c0iC,-purecer à rer-erida. Al1ândega para, no ·prazo de. trinta Mesmo CCJI:n tud" o qll'3
1:'l0) clÜ1S 'úteis, contados desta data, apresentar suas ra- foI dito contra o fUme )"f'
ZÔ85 ele defesa referentes <to. process@ n.o 24.500, da Del,;- rece e ,deve· ser visto de'.'idiJ
��ada �'3��icn,al de Renchs Internas em São Paulo.' ao ponto cittlclci.

"Ifânclega ele' FIDriJtnópo!is. 31 de agôsto :de �965
'!'.r�" l\1i:l�elj' tIa Siln>ira _:_ AFIA Nrv;EL W·D

que exerceu, roi :

escolhido.
pelos convencionais �\O 1':30
para concorre r à';;Í'tver.iau,
ca. do -Estado, A este PQ:1to.
e.e . chegará pela 'iO ..1í,3.é:�
da maioria dos eleítcres.
Por isso, o sr: Ivo Si.vcira
veio até aQui, p':lra C'),'11'E':·'

CI�' los :1 .q_L1� deposh.eru ne

le vt.ssa confiahç'l.
Não J,lodémos( deixar Clt'

mencionar o dr. rraLcis::�
DaUigna. que concorre a�'

cargo de vicc-gov:�rnadú.l'
do Estado, na m'�ln_l �:1'"

pa. cio sr. Ivo Si-lvetcrl. Cl':1;l

patente mcdícc, 01:',. c!.:

putado Iwia legelld.:::.
PTB',. partido alia o

PSp nesta campanha, sem
1",1'e demonstrou e�j ciência
e justiça. Ç>s srs. rvo S:.lvt:
ra e Francisco Dalllgna,
ambos eom os atríbutcs pu

j( .. j -

.

[fi uma a l111l11SI:l.'<t(;i\,O nc-

cessaria e digna, üo p. .'.-

,was
.

que. ,pOl' Isso
recomendãmos'
Dr, Ivo ;-) lvelra
Conhi.'ced0res de -seu t:.I.

rater, sai)S'llOS 'P' :v.

's;; 11;Jl'.,Excia.

frL'l\l' QllC ,.fl)i. U��l êrru ·�l'i
Vi�sin�� a 1I.etut'�)u(:;üÜ, :8 t'iJ
'-�Plll o .filllle lj_llalS bej�lll: '.'

'"

gl'é;nde. curte. 'e U JIlLlua-'ia
l�vU;""LmLO clv l!vjü,:'�clo. L;d
gmaí.

.-\pe5:11' . (;0 ser ,'O'1tra (l

USe) do colorido, a [1i'.'1 Si',
tj_l!a.l1.clo é t11precindí\'d, no·"

t!1urnentos .q,;e apan::('é�U ()

su�)0sto colorido cfgi a,

ue
l,

Vi"c:ontí, mostrou ôst.)
s[:.lJc1' COIEO usá .. lo SCl,\l r.

!,(ique PUfal'llcate cO!l1é:·
,daJ Te-nhu <l,qui que faze'
um elogio' ao colol'icio (�l"
Viscomi que foi o melhor
q\J.e já vi.

'
.. .J"rge Roberto' Buchl�l:'

_ ... __._- ._-.----,--��_ ._-....._,..... _,.....__.' _w._ ...l--'--

......i.-=--. � ••. �., .•

,,-' _'-
"

. ;.
Norbeno Czernay

. .,

. DüENÇA5 ' DA: Pttf'
VlltuKOLAO DJJ:N'rISTA

L\1PLANTE li: TltANSP.LANT� DE DENTES

Oeniistetia operatória pelo slstema de alta rotação
(Trallamento 'll.luolot)

PltOT.Iili,l!: FlXA E :MUVEL .

EXCLUSIVAM,!!,NTE UU� .J:iUlt� MARCAD�
<lua!!lcUflClO JulIeta COllHlUto de salal)

Rua Jewwmo Coelho, 325'

'oas l3 �s 19 boras
.

__ 2--.

COUItO CAllE t..L DO" E U{'i.HA:-:;

UH . .lO},UL .luS:L Á ·�C FU,!·t.;

Mobilia de Casa por mothto de'mudan·,
.

ça. Tratar Rua Felipe SchmiCt, 98 v'!Jó,
.!' 14 horas.

Medico Dermawlogi.sta, elufnntv Slin j)e�m"nén'·ü\. e:';

FI(li'ianópülis" ele 15 de setemhro a Li cle OU\ UI)10, ,11 .nt\.
r�i clientes partku�'lres.

Rua Jer6nimo Coelho N.() l·B Salas 7 [;: R

Edifício "João Alfredo.

,

Program,ãçao do L�rd renis,C!ube
)

:'1E::> DE �E'n�JIBlWA '

UL\

D.l.,\

,; �) i:iCJi:li,l·;E 1),\ �,b \-1n<\,1 ·u,\ l.'.\ J'HJt\

'1;i g . - J"L L<'d. ,ll� ,:,ULl:-: d:, U!\ P i-GI!VL\V.El:U\
PI.. l{·':{ RJl;11�Irt(J. ,etl:�,u{'b\Ll(d (�l·IittJr I.tn E():---:Sf\

I Ministério dà Fazenda
'

EDITAIr-- N° 6

De ordem do Senhor Inspetor d'Õt Alfândega de FIo.
.

ri�óFl�' .��.intimada .a firma CARLOS BAR,CELLA. &
, ,�, e.�da.nesta Oe.pital, a comparecer a refenda

-�A'ifândeg� pára,'nó pr�zo de v�te (20) dias, conta<l9!' de,s·
ta data, a fim de tomar co'nhecimento do Acórdão nO

16.0a6, de 20-7-6�, do 313 Conselho d� Cóntribuintes, peld','
qual foi denegado . o recurso relativo ao Auto. de Infra-

,ao nO 19/61.
.

Alfândega de· Florianópolis, 1° de setembro de 1965

Ary Millen da &itveira.·
AFIA·nivel 16-0

5-9·$

. - .- -'. __ '. ------;- •....-..,.:..------

('AHI(lCA

.--'-_- ._._ ..... -- . - _. . .( . -"-1"-

'Q'u :i })·G:; 1"n 'uni 1'0 ebs Bm(.inÍ1cs na Sé.de SO(';'1l
Lnwb hom1'lo 21 horas.
Di:1 lU !)-():} "Baile Endú" (\)uarta Fe';tú' d.e Conrra
l"['úizar'ào cl't Sociedade 'Cntarinensp
rOÍdu ll.oréil'ib 23 horas

lnido- honiriu 20 horas

. ,
_ •• � •• ,.-- __ -'_ ... _ - 4. � , ._

.':' __".•..•"J' '-.� -.\ �T -t:_ .. :____ '';'', - _.:.

, '

IMPOJtTANTE

SE VOCÊ NÃO PRECISA COMPRAR.
I

AINDA ASSIM VENHA VISITAR_NQS.
APeN.o.S PARi'4 CONHECER OS BEL1�
S I MOS CONJ UNTOS DA NOSSA NOVA

LINHA -CLASS IONAL.
A

N6S TE��S PRAzER EM ATENDE-LO

'MESMO QUE VOCÊ NÃQ QPEIRA OU

1'<1.0 PRECISE COMPRAR. t UP/IA SA

TISfAÇJlO', NOSSA, MOSTRAR A A!;
TA QUALIDADE E O· ESMERADO AC�
BAMENTO DE NOSSOS MÓVEIS,

..

ORGULHAMO. NOS PISTO. VENHA VI
.

,
-

SITAR_NOS.

o .Chefe de

. 9n
t .:7.000

1 (��OOO
"'./.ll')n1 'vO

S'e.oOo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lazan; Bartolomeu

Santaca1artna Counfry Clube �.manh� RecépciGna
ná no Querênda ., Dia OezoUó Uesf{e das Garóias,

Radar no Clube Doze _'Soirée
,

}<'INALMENTE
,

amanhã
nos salões do Querência Pa
lace Hotel, o Santaeatarína
Country Clube, recepcíona
rei. associados para ti pri.
melro "Encontro Eleg..nte
Elizete Cardoso, com' sua

presença será. sem' duvi,dil
uma grande atração para a

esperada noitada em "oldck
tle", Consta, que possi ..el
mente estará

.

presente o

Reporter 'Social ,Ibrabim
Sucd, à convite do Presi
déntc Dr. Maurício dos Reis,
Dr. ,Antonio Grillo, (Direto
ria do S. C. C.). Depois eu

conto ...

,

!

-x-x--

o COLUNISTA entre

vistando o- Dr. Guilherme
Renaux Presidente da
F.I.S.C., sôbre a, IV Feira
de Amostras de S. C., em,

Blumenau, bisse ti Dr: GUl
lherme Renaux que está,
dando todo apôio aque'a
Feira e pessoalmente admi·
ra o arrojo e ,'1 Visão dos
seus' promotores; e tem cer

teza do que terá êxito na

cional.

-x-�.,.-

.;A MENINA Moça Sônia

Marques, rllha do casal E·

dú Marques, amanhã na

A.A.B.B. recepcionará a jo
, vem guarda flOl,' .nopolita
na para festejar, ,os seus

quinze anos. Qu�e pares

dançarão a valsa em }\ome·

nagem a feliZ aniversarian
te.

'

-x-x-

WG:O à tarde no Lux Ho-

,tel; d.e.butantes do CI'ilM

Do�e
. 'de 'Agõsto, ,estal'ão'

participando de um ,chá ,em
benefício do Edu9andário
"SANTA CATARINA"� O

Oronista Zuri· Machadp, or

ganizou ,o desfile das debu
tantes que socá apresenta
do na ocasião.

-x-x
.I

SEGUIRA' amanhã pela
,TAC Cruzeiro do Suf, .para
a Guanabara uma' comitiva
do Clube dos DIretores Lo

�istas de Fpolis, a ,fllll ,de
participar do - Congresso
Nacional �os Clubes de' Lo

jistas. Informou o Sr. Moa
cir Pereira Ohveira, que a

comitiva é -composta de de
zessete pessôas. . .....

-x-x-

O ,SR. E SRA. Angeb (Tá

nia) Piaza, hoje viajarão pa
ra Pôrto Alegre -e deverão
retornar na" próxim,). terça
feira. Don<:t �ània, é' uma
das Patronesses, da IV Fes
ta de Oonfraternização qa
Sociedade Ca{arinense. Des
file das Gárotas Radai·.

1
v

-x-x-

I

Em nossa.· Capital o Ên-
genhéil'o 'alemão Dr.' Cris-

'

tian Nitsehe e Sra (em lua:
de mel). O dr. Cristian cam
bolsa de estudos no' Ri\)

.

de Janeiro, Santa Ca�arina
e Buenos Ayres. Na "Ilha

eap", está fazendo uma pe�
" quisa de caracter' educacio
nal. O elegante e' simpático
casal, na noite de quarta
feira jantou no Quel'ência
Palace com o Sr. e Sra. Co
ronel Euelídes Simões de

Almeida_

-x-x-

CONVE�SANDO ontem
com o Prefeito General Vi
eira da Rosa, ele nos con

tau o projeto do Jardim da

pra'ça XV de Novembro.
Posso afil'mar que vai mui
to bonito.

-x-x...,.

AS MESAS para' a
' Sairée

da Primavera rio Clube :Uo
ze de Agôsto do próxL.'llo
dia de:r.oito com a fest" das
Garotas lladar, estao à '.C11·

da na "Calçados Três Garo
tos" na rua '.l'enente Sil ..ei·
1'a.

-x-x...,..

CÓNCU�O de Poesias -
"·i:{�p"';Ifrd-gt�· '�ar naCWo....,

Cip.n"'(ie na' RáQio Guarujá
patr�� por Machado
UI.. v...... , ç,;,,,d, VJ.'UJ.UlI v.e,d,,,,,".)
um u�ncurso de .l:<oes.a,;. A

- Oomissão Julgadóra e cvm

posta dos Srs. Dr. Nereu

Ot-riea, t'�r.clts Pra,!'.:) e

Murilo Pirajá Marti9s.

-x-x.-

, VIAJOU c)ntem pâ�''o .R�o
,Ile Janeiro ô Gov�rnador
Celso 'Ramos, que apreséna
��ã a() Presidente Ca�telo
,Br�nco, llm ' dQcumeIitário
dos prej�o� causadqs p�
lali enchentes em diversas

regiões do _Estado.

"";x-x-

\
DOMINGO próximo o Clu-

be Doze, de Agôsto promo
'.

verá o Encontro dos Bro'ti
nhos".

-x-x-

PASSARELÀ -x- R&
FORMADOS e aposentados
vão "declarar guerra". Es
tão arrancando os bancos
do Jardim que ficam em

baixo da tradicional FI
GUEIRA -x-'- UMA joveW
apaixona.da. Seu "lave" aio- \
da não retornou -x- MA
RIA ELENA Amadei, ama

nhã viaja�á para o Rio de
Janeiro. Férias -x- O j�r
nalista Jorge Clterem, esti,
exaust.o de tanto vja1;tJ'

acompanhando o ,canrJidato'·
Ivo Silveira -'--4- O DIRE
TOR do Jumal .. ANação" e

dá Imprensa Ofic�al' - Sr.'
Salomão Mattos, quarta·fei
ra 'aniversariau e 'foi ho

menageadu pelas seus fa
miliares - x - ElU re.,ente
"roda" convereawm, gente
d� bem. Surgiu um algJl�m
que ficou mosc".ndo. pára
não mascar vocês' p;'r "lbJe,
é ,só. Lembre-sé 'que nãó hã
como um dia depois do ou·

tto...
.

�j •
�

,',
, '

, ,
'

��_���m�-�7---�--�--_·�','"{) "
\: . f'

. I.

O r: ,o,' f ! • �

'S \'fendS�tS �e IOGa Q munro reve-

berao as fotografias de Marte

. ao Lan(.,.

" \; "il
'WAG:lliNGTO'i, o�'_. o' ,jAS-\.),':":·�,!- que'r,Q:lvidG;s.

l'r'z,sldEnta Joh'..$ou ''\nun- se a _det;n1â •. de CHll�
.cíou que' um clent.sra

'

soví cías da: União So'Viéti:!3. a

ético de alta cat rgoria 3e� mv.ar um membro de '''tl,l
rá eonvídauo a ass.s.ír 'lf' ta categóra""a fim·d�:a�·
lançamento da próxima na sístír ao la.nçamaó�o· da
ve espacíal trípulsda "Hc- "Gúnini V.I", em' outubro

e
\.

.

,
t-

I,Dura:-:>te'. o vôo; .ia 'dds : os astró •. autas ooree ..l Cil. �'s .' um, .'!aboratór:o .S )a:�;�a
..:.8.s, çS asIre a ztas' Wal- -eper ê cha.ies Co,Jj_'aJ, a u [-1' sr.a.D, que gerá p l�t�
ter Sch:rra e '..1o,nas "'Lf,_f·I'a"ll .•:í:::S vca., c c.,Y ,,() �';ll"�'l',;ta cl'!l19:8.
ford tentarão reu.nr-se \la T.i'Í'a, sáo uma drar.ia- ,,,, O la'joratório ssra mn

com um fogue'j: "Age.ic" tíca �bra .• .a de lH3 "rs .;a .. o' p.r um po_C!n;;o :0-

1a'- na r10 90 mír utos 3..1t'!&. CÉ;U8 perte..eem
:

J,GS ,l;JVOS 5U� te 'T::an 3e", ;�0:11 P-,
-Dísse o Présldenta que de toríõ o mundo" .

1 nergla de 2.500.000 Hbras�
, O sr,' Johns�n ardenou Depois de um período ex

também ac Departamento' per.mental de um mês �1Q
da Deresa que proc da, íme �' :3 çc ç's ;�s\ro a, as 1 e

, .t.atamc ..�te, à .....o . .5 rlÃ.�"o

er

d "

mini".
Falando aos [omalíatas

em entrevista colÚiv9.., dls
se o Presidente qu; esava

tomando medidas ;.l8ra .a.

réaÜzação do' "sonho nor
te-americano de paz :l cc

.operação amistosa" na ex

plotação .do espaço.
Re velou o sr Johns;)n

que cera instruções aJa·
mes Webb,. Diretor c1� Ad

ministração Nacional de
Aeronáutica e EspaGo t .•

,

,

NAÇÕES \UNIDAS, OE '-

Em carta :irigida -ro 8êcra
tárío Geral _'da� N�'�ões Uni
das, U Thant, prometeu (J

Presidente Johnson que
tôdas as fqtografias oe

'. J

Assistir
._,T

I. AJENCAO:

à ":Crra.

-"'----- .- '�------í

Un:\lerso, Ciê�da, Mitos
, ,

1'11 ,;.;.. MISTERIOS COSMI· venusianos (Venus é um co

COS - APARIÇÕES CICuI- meta e estado de fixação);-

CAS - A VIDA os demais planetas selares
\

. \ estão em fase de fjxa"ão
(Documentâric de A, SeI- .' fisioquimica; Urano, por

xas -Netto) exemplo, sofreu tão víoen
ta catástrofe, há milénios

passados, que inclinou J

seu equador 82 graus sÔbre
a órbita; deve, agora, estar

ainda em estágio de ' recorn

'posição. Objetos extra sis
tema solar, compreende-se.

-AÚás, o Jl1ecanismO e o ma;
terial meteórico no sistem.l
Solar possue comportamen
tos inusitados e ainda não
estudádos Sistemas pla-,
netários galáticos existem
aos. milhões e vidas em va

riada forma igualmen�e.
�s sem um conhecime'1to
amplo qualquer hipóte::;e a

ser formfuada' não se::-á

realmente hipótese mas

uma ficção, QU'1nto falta
ainda àpreciar das inexgo
táveis fontes do passado!
Quanto se potlerá sab'er
,com as documeptações !ia

, futuro. Agora que a Tern
lá emite, na direção de vá
rio lugar do '::osmo, ,I1S suas
naves experimentais h4 su!'

prezas notáveis.

Marte tiradas, 'a 14 de ju
lho, pela nave espacial
norte-amerícana. "Ma;c in-r'
•

\1''' serão postas à rll!mn.o:i
cão dos cientistas" de todo
o mundo,

,

Em' sua carta, diz o' J're
sídente que 'os cientistas
de multes países coopera-
ram para o êxit.o do Vôo

.
�,

III

Motivo de mudança, vende-se
�
apartamento por preço

de ocasião. Tratar com Adbemar B. Toler.tino. à Rua ,.re

ronimo Coelho, 1 B - Sala, 12.

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

VENDE SE
\

de madeira à rua �oa�im Margarida, 25,

O Presidente qualificou
o vôo do "Marinee IV" de
"triunfo do espírito huma
no em seu constante empe
nho por ailllpliar as fron
teiras do conhecimmto e

por faz,er', partlc"pe desse
conhecimento tMa a hu
manidade".

Os 'objetos voadores não

identüicados, isto é inegá
vel, sempre foram aprecia
dos "pelos terre�os' em dife

rentes idades.- Foram apro
veitados como 'instrumento
místico, mitológicO, ter!'o �:i
fico; ora para impOSição d�'
,re�ras morais, ora para em

bas.ar anátemas; mas o sa

ber sacerdotal, o incrível E'

indevassado ,monopólio, da
cultura ancestral, anotava

cuida:dos,amente os ciclos,
estão claramente dete-m:·

.n'idos nos documentos pri.
mitivos: Falando em termos

de "aparições': é fácil de;��r
mmar um.. pequeno ciclo de

incidência, devendo: eviderr
temente, existir éiclos muÍ
tiplos amplos' de intensi:l.a

de; êsse pequeno ciclo pa

reçe ser de aproximada:nen
te 790 dias terrestréS. As a

legad'is _ origens, ,todavia
como são divulgadas .im;JN

\ cedem:
- marcianos (Mar-

. te � um planeta morto);

Uma casa

no centro.
Tratar com o sr: Canuto, fone 2514 - elas' 12 a 18 hiS.

Carlos Hoepc-ke S. A.
Comérdo e 'I'ndústria
Assembléia Ger�I n"lÜJláriá

OONVOO4CAO
Pelo presente edital são conVIdados os senhores aeio

nistas de' CARWS HOEPCKE S. A. CO�RCIO E IN

DUSTRIA a Se reUnirem em assembléia geral ordjnárià,
que será realizada no dia 30 de setembra de 1965; á� 16

horas, na séde socia�/ à rua J�rônirno Coelho· n.o 108"nes
ta capital, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) Exame, discussãó e aprovação do balanço e das
contas relat{vas !iD, :exercicio de 1-7-1964 a 30·6-1965, pare
cer do conselho fiscal e relatório da diretoria;

2} Eleição dbS membros, efetivos dQ y,c'Onsel]:lo fiscal
e respectivos suplentes;"

"

'

"

,

•

.

, ......
-- "<.�..QUtros .à� dé' i1Wt.EI...·_� ,-

, AVISO: - Em cumprimento ao disPosto -no artigo
99, dà decréta-Iei n.o 2627, de 26 de setembro de 1940, co

municamos que estão a disposi�ão dos senhores acionis '

,ta.s, n<:t sede social, á rua JerÔnimo Coelho n.o, 10�, nestr.
capital. ('s dOf'llmentos constantes das letras .a, b e c do
mencionado artigo.

}'Jorianól;l0lis, 30 <le, agôsto �:*.' -

�
Dr. Francisco GriUo - Direfim': Mêsidente.

. ,

ALUGA SE
Uma casa de madeira: na Servidão ]c' ....c

Moreira da Silva, tratar a rua Silweira dt·
Souza N. 3.

Junto com a carta, o sr.

Johnson enviou ao Secre
tário Geral uma cóp"a da

primeira fetografia de Mar

t� tirada com câma:as de
televisão. Essa fot,)�l'afla
foi batida qua�do a nave

espacial se ,[4jchava a 214
milhões de qUdômetros ,aa

Terra.

.:t=tttrA ,=ti
€na ti l1li/ 'lItf11i1J
COHIt[COIIHf OlMtQUR ,"

Di "IAVI \
III: ".1"''''_111_.0'

Convt}m o saber humano
aguardar e não se deÍ"<ar
nas inebriaçÕes da ·sua nos

talgia do Oosmo•.
,

'I.

------._--�--�----------�'

Legisláçã9 J Coercitivà
5.9.

• Arnaldo S. Thlago
-'
<la indicação sociológica

Está IIl.'lis dQ que vist;> Só não yê aquêle que na

que êstt} país não pode tã:.! quer ver, porque tem in,,1

cedo voltar ao re�ime livra rêsses 'pessoais em, jôgo.
das umas, pur, isso que as Aliásl da p�rte Õ(.I. pol.
qrnas, ou' falam erradamE:tn ca profissiornil, com ral,

te, ou não podem mais fa" exceções muito honros

lar. . . as eleições gir8J1l em tõrn
'De tal modo - a, propag::,n- de tais interêsses, ,pOl'qua.
da per,turbadQta' das inte.i- to os da pátria amada.i ..
,gências deseÍlVolvidas e">" Cam sempre a cargo, d�,
destituícJ,as de espírito pú· qúe não conseguem �in
bl�co, que naturam�en.e Sào dar-se ao. poder. .. que sã

as que predomipal/Il. ainda os reclaIn',lintes.
em uns 80% dós :qrasLei- .

E:stariarrtos nesse núme

�os� lQnçou a indisciplina, . ró ',se reelamássem<>s., -tatll"

a desordem nos e3piü ..oJ. b�IÍl, eleições livres; mas c

fomentando correl'ltes de' que pedimos é sÍl;nplesmer"
opinião profundamente en- 'te interrupção, por um ce,

cantadas pelO que, h� C13 to prazo, desta faculdade
mais deprimente nos uS ..JS de legislar absurdamente ll.

e costumes políticos, so- ',cUnada a forjar leis sup

ciais, profissionais e do�nés fluas, leis coercitivas, lel!>

,ticos, com fortes tendênc�as 'absurdas, corpo essa do u.

para o comunismo, que re· qullinato,. que somente ei.

almente constituiria g.av;3 genheiroS e matemátic. ::.

risco uIr\ 'pronunciamento, 'sabem compulsar, como el:>

agora, das urnas. A rejei- .sa· que rege o trabalho e!.
ção de Alziro Zarur e a ;l- ·que de'sbancou todo prül
ceitação de próceres, de ou- 'cípio de honestidade hume·, f
tras correntes suspeLas, na, convertendo o traba-

,.

estão nos dando, clara, es- lho -g,ue dignüica o homen>

•
.,
•
- ,

- -

· '.,-�----�----�-\----------���--------------

: Expresso Blum'enau.�ose ltda.�
• : FILUL 'DE FWRIANÓPOLIS .'�
II1II Rua Padre 8o.Qla, 50 - Telefone 26'70
" TRANSPORTll:S lioDOVIARIOS DE: .

• Cargas e� geral,' Encomendas e Ser�ço de Reemholso

,� Blum�nau -' FiorianÓP()i��:+-��;n� � �àrã�.,'Z:·'C�i:V
JIl' ciuma - Ararangua -' éUritlbanos � Camp�s Nov'�s -

• Joaçabl'l":' Caçador.i V�deira -- Truigal;'á - Concórdia

d Ch'1pecó -- Dion�ziQ cer�ueira - ,são: Miguel D'üeste
JIl' Pato Brancal - Franp!scó Beltrão - Pàlme.s - Oleve:ân·

• cUa - Mafra � Ganoinhas' - Pôrto União - Lages
di JOÍllv1lle
II' 00 SUL AO OESTE U'fARlNENSE
•
•
_!�
,
-
•
•
-
•
-
-
-
_,
-
-
"
�
�
•
••
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,
•
- ,

':ii .,,; .�'�". � .

,�"
,
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'TI simples merc�doria; CJ-

10 tantas ol,ltras leis que
lficultam' a 4liciativa pri
,da, q,ue retardam a evo,

.1çãb social,' mantendo :}

:spírtto humanq num 1e

hado círculo de conven

oes, que o 'convertem nu·

la qWllqiler,co1sa - o qu�
'uizerem - menos num se,'

.riadó por Deus para aper

:eiçoar-se, mediante sé , e_;1,

lisciplina moral que po;;
.0. servir de base a uma

'profunda cultura, reveJti-
". ia � � ',!lJ)réciável forma�ã J .

noral, sem o que o sa'--,e1'

_;e t,ransfortna em esttY_ul)
\\ concepções infernais, co

mo essa que criou I;l. bmn

Ja atômica, terrível segr0-
io de feiticeiro, confiado a

neófitos incapazes, que se

ach'1m agora em maus len

çóis, não sabendo como se

deverão livrar do,s seus ma·

léficQs efeitos ...

Não pode, ,em sã consci-

ência, uma pessoa que te·

nha formação democrática
- e nós nos orgulhamos de

possui-la, como compantei�
ros politicos que fomos de

Lauro Muller, Vidal Ra:nos,
Felipe Schmidt, ]i'ereira �

Oliveir,l1 e tantos outr. S

fié� republicanos, dotados
de elevado espíritQ pjbUc,)
e forrpação cí�c� 'pé�'fe :ta;
não pode, rep�timos, um da

mocràta desejar �ditadúr'l$,
ou estados· de sítio, não! l:

que desejamos é que os rn

ponsáveis pela Revoluçã:>
de 31 de ,marÇo, canalizado
r,l1 por excelência dêsSG eS

pírito 'democrático, dêss3
cívlsmÇ>, dessa discipilna;
que estavam faltando ao

homem brasileiro, CO:lti·

nuem firmes a' assegu�ar-
,.

nos ainda por alguns anos

,o modus vivendi de qma ,le

gião de' br!isileiros 'que' te

ve o privilégio de Salva'!' o
pais das' garr1loS do 'comu
nismo, sem ,derramamento
de 'sangue e que 'eTrou à
ch�fia. da NáçfiJ um digno
êmult) 'de, Oaxia,s�, corro 'o
�arechal Castelo

'

Brancj.
Isso é o que pedi!Tlos aos

'resporisáveis pelo' '1tual. es
tado de ccu�as lêG Brq,sil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� '��v�� �� d[i�nô � � �f[i� � ·i�
rrmães Gíav�m; ,�r,� �o- ção db..Cl;>1i ',té Florhnó,Jo- ICruzeiro cl� -S�tl, �() proxí-

_ .._,_� ..__-�_--'--_-·-_�-_--,-��;__;:,""'_'--_.�I����:as� ::�;�'����:E:� �js, seguiia li0k aV;.50 da m_o_s_áb�dO, �i�,,__4_. • '

-

FE A' ri�: .'

;:��s�' L�j��8Ji1:����.���� "Ed"j,fa' 'J' 'de Càncorrenc.a',',· IPu,'blica n, __
- CA\" "Mdl., I,veíra, 'forBJ.an:do lfnhl. j,dele- ,.

,

, 1, "

._

::::0 de BJ..aí$ de 26 pes- .

'1/65 Aq�isiçãó' de M,áquinas ,. Sabor Qualidade .Pureza
u profe�or Ivan, Nobre ' , .

� '-
A Mais Moderna

irá aJído a, .d.eI,'}ga�ào do Para Escrito' rlo 1'1
CDL, como observador do ' ,., • TOIRREF ACA-OSenae local.

'

AQUlSIÇ!.6 DE MAQUINAS PÁRA ESCRITóRIO
,)

,

"

'8. .' ,

.,.�os, trabalhos 'de �emi- A SOêiedade Termoelétrica de Capivarl - SOTELC4,�' -,

,-<'
DE

"

nário dos SPs; ') CPL se tprn,a publico que tará; vealiz'iol', no dia 23 do mês de �êtem- liJIII
'

fará representar pelo seu bró vindouro, na sua sede' �oci:al;' em Capivari de Ba��o, ,II1II SA,..NTA (A.TA'RINAsecretário executivo, A. Pin Municípió de Tubarão, Estado de Santa Catarina, utn(t' ..

to da Luz. Concorrênci!:t Pública rias seguintes condições: ". . ! '
'

A parte social da Con-
.

OBJ,ETO DE CONGORRil!NCIA _ Rl,Jl\ Max Sc�amm, 8� ESTREITO'
venção ,conta CDm vasto C O M P R A M \TRIZ ' S F d � I
programa, -do epal' desta- ,\ 'a) '2 Máqmnas .de escrever tabulador decimal com, 195 • '

i ,:, '-_ ,aq ranCISCO' O '-'U
,

camas 'a rscepçã i �fer€cida espaços, tipo elite.'
.

.

,. FA,BRICAS:' � Porto Alegr� 'e Cur',
pelo Governador Carlos ,''b)'1 Máquina de escrever elétrica modêlo EXECUTI'VE.. ..

'
•

Lacerda e
I a . Noite "de .,'r�) 1 �áq\.1.ina. de escrever tabulador decimal com_ làa e , .,. ..- ...-�.�.� --...�---

"Long-Champs" n:> JOélú·y, &spaço,s,tiPQ paíca,
Clube. '

'd) ,2' ,Mác;tiinas,. de calcul!:tr �létrica �pressR.ra com'
O Sr. Silvio Cunha rio dispoSitivo de memoria com capacid.ade de 12 na ins9ri<;;ão

CDr. do Rio, de janeirC). por 13 na �otalização.
.

'-'

de'Clal'O'l que a �àda ano �) 2 Máquinas soma,dora, multiplicadora, elétrica'. illh

a.ue pa 5,sa cresce a ÍInPPT.- pref;SOl'a cam capj;widade de 12 na inscrição e 13 na totali-

tâ�cia la. ConveM2o "�a� zaçãÔ'. ."
cional r'os Lojistac;, c�rtame f) :3. Máquinas somadora ,elétrica impressõra· C'om ca-

ql1e possioilita a'JS hO'l'f!!1'S "pac�dsade de 1� na ins.crição e. �3 n!:t totalização.
A,

._
de cc.pa';1:l:c'J 1e� H,ÇC .o', ',)�,) ,�.Má�Ul�a copIadora tipo Termofax mDdelo grandé.
Brasil, pnl1lllv.",'· lfm il'tel':- ',li) :,3 :tv.ljaqumas de calcular manual, para as .P- ()pera�
, /

d � ções.cambio �D 1 ri3S,
-

toçal
djretriz'�s e debater' 'prJ

üe ,·bl€InaS (::m.1Ul�S :,\ 1.,0iJa '::a
classe.' E '�oncluiu·

..'

"A experiência· de #q:a;'
um e�riquece, a exper..ên-

. cia de tod<?s 'e U1:1idos pelo
mesmo ideal, .1&' ]oj:stas
trocam os letreix ,)5 de suas

cãsi:ls pela imagem de no
meI'S q'Ie Ee ent mq.l::lH'!
Grande -p,arte dl delega

i�i�"; [i�.J['� l'� �I'r:f� �"�Iji ,I I: ., I. '

�iV i>J! " ." h
t, P I

Com a I'Hl·�c,.'(),3,Gal) ,de "LojiSt.as, s�do !il?ejt»s" 'lJO'\ cue irá até dia 11,. serão
I.13:'S (fe :t l < 00 ':' li:WDais prpxlmo dom.inzo, ''41$ '5,/ r�qgs,' 24 .�er:iür,arios
Ce t1)c�o',c ";_:" "h 1'';'0:; .,;sen- no .Rio de Janeiro: '013 trà... f�eaiizando ternas de ínte-
ter t:'o lo)s as ',do An.azo- baih�, da VI Cç"l1veIi�ã9 ��e Q,ÇJ$' '0):.'$';';'(;, La,;.!' _co-:.\
r as atê é, hio G�a:�((" do Nacional do comérctó, J..Ó� mo 4�il)'jsl)raç.:i.I!), Pr-uno-

,suÍ'e\coni,' :';;00 .íe ma:s(jista.·" ",,:., çá'Ó.de ven.cta:;, A Emprêsa
de 50 Clubes de Di:etcres Durante a COl)ve�ão. e � COlll,Vfl1dad?, Pr.oblemas

. F41_a�çeiro's,
, C.ol).Vidado especialmente.
o Itrof"e$SoJ! .

A. , . ,!_,e'lnidas

'rrotta, fará duas cunfe
rêncías sôbre .' "prJbleruus
de um Departame'Uto de

Venda$- a Crédito".
O Professor Trotta é

membro da Escola de Va

rejo da Ui:)iversi 'ade de

Nova YOrk e' é considerado

ir �. 111' .A. "

I"'" 1.\'1 _

l' _'t' ... - TUFÃO
,

Vende-se ?u- t"cc2.-�e por Volkswagen, um Símca- 'Tu
fão. mcdêio 1['3.4 - 2.8 série, em pr�feito estadç d� con

servação,
'I'ratar rele te1e':me 33·59. ,6.9,\

-.�--'-,.... -�---r-·--:-

�t1 TJJ O T A
por m:uipl?s, como 't. maior

�).ltcFidade mundíal em
sís t� Ill�S .9-� venda o: crédí

-1iQ.

o economista; Mauricio

qi'!>ulare� falará. sóbr�
"Problemas Financeu'os da
"

'

",' \'
.

�mprê�a na Ch�\h'"�cla Se"

&U ")(a Etapa da. DesÍnf:â

çã'o�', OuHÍl,:nne ,Borv,h<'ff,
'da Súnab, (};ss' rfuri sôi:)j'e
� política d�e Esta'oJlização
d,e rr.�ço§.

'

l'
"

ar' i;:lho Callad� Túni(l1"'\

Emprêsa Editora "0 ESTADO"- li.
Rua Conselheiro Mafra 169 ...... TeÍ. 3022 - Caixa.

139 -, En�ereço TeJégráfico "ESTADO"

DlRETOR·GERENTE
pomingos Fernandes de Aqulno

/

REDAU)R-CUEFE
, 'Antônio Fernando do Amaral é Silva

.

DEPARTAMENTe
.

DE' EDITORI� "

'Pedro Paulb Maohado - Osvaldô MelO
João Vaz S�petiba - Serg}o Costa Ramos\

PUBLICIDADE
Osmar Ar.tômo Schlindwein

DEPARTA1'4ENTO COME�CIAI.

a ('� r:s dire �o Em régra CCrras.;JNWe
,
"" D";T s.si ia corr' spo" de urr).;t rea

s�p ��c, :'-�ti::üiva,': ou co:::sci'Êl1-
\.

l1:n
-

.

r l.O :1'._
te,

Or", C'. ,r;''''' ,.,<, "a'1l1J!a "poca amarguravam a

S'l2., re ;'''L''
_

",. cx':lora "ãc iníqua e, ma.fs',lfTi·
tD.. 8.8 r. ,_,'_, ."

'l'� ", "'�23.. -i:::{) ;lPssaram·a ser,suhSbftUí
dr:;., '''C. '''2), ,,' '�'al ,,' ;0 trabalhô r"griC0'a,' pei�<J
r_l�-�l1.'7'r.' - 1,1;"' co --. has TI a's d,éce:s e;' rrSi.:s· firteis· 5!� f-

s"r 111. ':,s�r[ '.;.._,...-S'�.s".
!,-Tf

"1

,.., epis/·d.'('�s C'eF.sa luta. épi.eâ··' e',rit.te
o 1 Íl'_:,"'<l -�'''':'Ü e o S'c,} -;latriio" € 'l'r-:uecíic'� ,

P·ár'-J·a r'd".e, PIT.. 18�4, .quando os- 'rno�lns,
à" a:'�··S!r.-c .,r-" ',:l, as ar-:l8:r!tes calT'ua"ha', eles
i�leal'.8��S,' 'é "r", n� matit;'s, à fôrça já ('1aviall1 dobra
do mu';'c- -'.'"

.

�'Z:2S f ana'-ci.osós. nranca,d()-lly?s
corcf'S-�Y''': c-�,�, - um grr\U{!e indu,c:;t:r,'al da �L1aci'e
de Ca"'-' .

� �l, ':8 'va'wlcr'a"a-se de �er reiuz�rl0.
P8.:a, '-�r 1- c ') t��ba'hc d'ário (Ias crianças de sÚ.a
fábrica, f'

.. 1;-1 s�"� cor correntes 2xig'am. cat6r:j'e
horas de 2:" .� �s 'liurr:as: para ,essas infeli.zes cri-.
atl..:rirl'<'s, :" ,,'.._ "'S -.-.p1a fom? e pelo extenuamentJ..

"Asf":-'l '�O'M·'-'3 "CTtremo, abusos caplt:?llstas, ,IS as

pol'acõ-� c� "'''::l "", as, def1afr.a,,:,�,m', no Mll'ldo' a -re,J.ti:lO
em tôCÍ''''s'' • V-,'

'l( {;psde a ce?,a violência at6 à I rg�-:
nização de ' c '-�r ...dos a,ss;,tê'�ciajs ao proletárh opd.7

�

mi60. Cr�f,éc,('!} '" mtcn-s a�r,e!!açaram as ma"gâs e :!:',pres
taràm-sp :-'� '< ':'q, IT·'tf't�nto, a esta altura,' grãn::'

" de parre '-'0 ofr�·'8r>o 'afun"f1;do em'tôda� as .�rar3, c;�,.'

go e SF"d". �'''16·- L., ''''9, atraído 'P�lq 'Objet'vo de virg{;t,nl.
ça, hàb'lmf�t�' 2"�lr:-g,do pelo atelsmo e ?ehs fôrças
ant'cler'''p's, dEf.::'cacteadas desde 'a Rev01�9ão it;rànc�
!la de 1'789,

Simu:ltaneame'n:;e s'c"á'

reaI:,Zado( IV SemiDáriJ '€\5

Serviçes de Pro�e:(:3.o a)

Crédito. ' FORMALI;tlADES
,

1 - Apresent>:tr jumamente com as propostar:;, decla
-;:;� -'lp coriheéimento' e submissão .às normàs ;do presentG
Ji::flit�l.

o comércio lojista
Flor�anópolis, 'participara
de tódos. os trabalhG::l" rE

presentado por quase' to
da a diretcri� do rDL 10-

"

2 - As propostas, em envelope fechado e rubricado
pelo interessado, deverão ser e�tregues na SOTELCA atá

,
às 9 horas do dia 21 de setembro vindolfr.o m!lçliante reei,
bo, em que se .mencionar-:i data e hora do recebimento.

3 - As propostas serão abert'ls as 15 horas do dia
2'3/9/65, na presença dos prdponentes ou seus represen
tantes, credenciados..

4 - A SOTELCA se reserva o direito de adquirir o

peqid() na �ua. totalidade ou parceladamente de acôrdo

cqm seus 'interêsses. Por êste moti;vo os preços' a serem.

cot'''doS d.eve�ão ter sua Vigência .até 31 de dezembro ,de

lfj6!t .

5 : Os interessados deverão' especifiear detalhada

rp,t'mt� suas "condições de ,fornecimento, garantia e paga-
,inelJtó.

.

I

Divino Mariot
COLABORADORES'

Prof. Barr�iros .,::Filho, Prof. Osvaldô RodrigueS
Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu, Walter iarige,
rialqo Santiago, Doraléeio SOf>l'es, Dr. Franciscd

Filho, Zllry Machado, Lázaro, Bartolomeu, A. Carl

to, Oswaldp Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Ja
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, C

José Roberto Buecheler, Beatriz MonteI)egro D'!c
. ra, Manuel Martins, José Sime�o de Souza, S!:)hastião
ves, Jchnny, 'Luiz Eugênio Livramento, José Guilh
de Souza, Sra. Helena CámirJha Borba, Valéria," A.
xas Netto, W!!son .Liborio Medeiros" Luiz Henrigue

cal e pelos "reprGSental'tes
das seguinks organlzaçõõs

, 10jiEtas: Meyer .3. A., Mó
veis Címó, de FI.)rianópolis
'S. A., \Gern:lano Stein S. A.,

Secretaria de Educacão
,

' <' '

,

Educaç,ão; Zilda C�tp:pos
Alves -. }rP9Jis; ;Nei&On
Mar;tins - Palh:oç�: A:).ir
Emília AcordJ - ()ri('�úma
Eleodoro Pereira - Fp,olt'.,
L:Q.rdes

.

-Nnpe,Ssan - b'p-,,!�iS
e João Schmit,z -:- �;n:iôJlip

. Carlos.

o SecrEtário de Educa

ção é Cultura, Delmtado
.LaJIro Locks, recebeu e�

al,ldiência na tarde dp. ('n

tem as' seguiÍltes pes30M:
']?ê'putadq Di:h rherem;

J1atllo Brandeburgo de Oli
'véita - Plano "rrienâl de

credo. \

REPRESENTANTES

Representações A. S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua

,dor>Dantas, 40 - 50. andár - São Paulo - Rua :v.1
ria, 657 - .conjunto, 32 - Belo.Horizonte - SIP, -.
'dos Carijós, 558 - 20. andar - Pôrto Alegre -

PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
, AnlUlelOs. mediante contrato de âcôrdo com a tabela
rigor.

.

c, ��. �',�'B$ ,./.10.90 - .V'END�, ,A
C'RS 50 (A' DIREÇÃO �ÃO SE RESJ;'OSA'âILIZA
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSI
'008. ''';'u'

Q -.' Anexar às propostas, catálogos· com

çqes.
especifica-

JULGAMENTO

! À SOTELCA é reservado o direito de anul!:tr ia concor·
A'

lia
.

reIJCla 0\.1.. pr9postas .se as m�mas não corresponfierem'
ap,s �eJ.l& interêsses.

. 'I'uJ:.>I,\!'ão� 26 de agôsto de 1965
EngO Hemique�Br�dão..GaYal�,,:, )

"

fI'e'sidente'
Dr. Fernando Marcondes de Mattos

Diretor-Comercial

Os .cr'o\h1c\'l, ITl"'smo antes' do :Manifesto 'mar�ista
de 184.8, já �e ,�,�,,' m arreg'menta"o'para a luta. c6ntra
a' tirar'a .:('.�. ,'l,,-' na. e soc,i�J,' iideràdo,s por hóme.ns Clá
estatura., "'. nr,-,' p r:fl;:r a,,-de Ozararh:.1:uacf� 1(;):[- -rl:úr .ctn
fe�êI'c;aS�-;4' �é ' i" r.; e' o' padre d()lÍlirt�:Canc)' L�eordáirç
o !'amc,so '.�I ,,- "'1r ;'0 pu'pi�o da Catedral de 'lllpt.,fl;l P!j.:"
me em 7." ,"'Y> '�, '.'vm'r('}30S o�tro�,-leigQ;s·�.s!l,ç�r:
dO�.es, :3 tr Q ,"l

" -:amer te ,m várias nações." -M�s
os cris'p�s '-;r '�,1P:::; e .a'nda propõem -' !,IU11t :solp.
ção p� cff "e;, .

r ' a qU2st,ão sQcia,L' E cà,t:r'cO -poderia o

o\)<>rár!c ? 1t' 'os �r..m"os alucinaio peJ� dEtenni:t:H�.�ão
ce vingare:'l, ç"lTnre::"d.er , a,_eeitã aquêle ap§11 g;e paz
sC'c'al, refr f.eDS ,"'os os ÍnpetoS' da gªr�nc'a çapita-
lista? \

"

,

�r' ro"�"" ;""" "p,s a }ns9P'táyel !Lll'biçãO "Jl:qtié-

."

PRiJfEJA 'S�� I)
OLHOS'
i!;

,

�/
use Óculos l

bem o'do.ptados
j

5-9-A ) .

.�
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..
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- -'. Cr's''), t.1.��r'bs ? SU,' r':::u'·r',lná de

, ,(.
., ? 'f '9, -m boa p:;; '�. r) 'l1t'f:'cío-

�0 �,! .... !I·-�,fl.":t? '1ll"�:a�"á� �u�'r C;_'·'74-
..
iftll}Smo

,A�"'� "omarl-e7' "m "s:cuios e's5cul.os 'de:·
7' ;;:' ·c:a.

l"-s -ro:-cr- � E'"

a ":'- c � r ."
.
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INCORPORAÇAO J- AVAJ.IAÇÓES 'CONDOMINIOS'
=I LOTEAMENTOS

'

ADMIN.,STRAÇA�
,

APARTAMENTOS EM CA�ORIú'

'VENDA l>E IMÓVEIS
/ I

.(, I
A �"pl:,u';Q ",r'" 21'St8, os abusos c Ca�:teJismo ÓnCA ESPECIALIZADA ,cc as'Ó'-,s.::,<>;,v, 1 {l ',' ,,' r}' r'a 111R'pr, E:1 v€lue·'�:lcS,.lraGl,(1.s, ,

co'rtra êS<g "-�. p Tn ra':}i' tI, cs revolucíunár'os fr.ªn- MODi:RI'lO LABORATOR:W <:.
c'ses ç'� :;7::'), �o 'r p."ue]os que restauraram a, m')nar-

' '-

I J,'qr;ja de L-"� n'''n� f11 182e., concentral1..,am na F�l.mça !
irra:::iar :;''0 'rz�:' o "<Xu' �o, U'11 ódio injus�o cO!1tra 'â, I,. •
gr2:a e o C'sr" "" '�� 'do-os de cumpli��dade, 'de coni- _vêrcia .. a, ,. tr''''',:::-'a :x)lcração do Hcmem.,:J; ,uma

.,violer:ta pP':s"'�', Ç' r"J.;glos:?c Incendiou, na ,óe.s inteiras.

Apr:EÜ)' c:-�r, ;- trr<":'aram sacerdotes e �éis a::llsan- •
do�o.s de VJ;', (' ".-�� ':P'�; l"ão havlam comet1do. Os Lem- •pIos. co: sUlr;�Fm-" "uos labaredas da insânia. !i;10icn-
larizou se,'o crl�o ê fb":ne�ltou"S[ uma tenaz :.:J:\m:panl'.a •
a:Gt'cler;caL C

.
'J�"S�'2"';smo pulverizq:l-se em dezena:;;

'-. Grernjo', 3'1, d·�, Julhol'., •
de seitas, '1 0)"'0 - íJ ·antítrse dé Cristo, que � () Amür a ':';

•tomou con<a. c''J :r-f""'(o.

Em 0er·("S.' 9 --p,g de"'o'ni"'a"as enfàthamente de-
Domingo, nos salões do IPIRANGA FUTEJ30L' eLU- fi'

ID',crátiras, rs "gJn'ccs a:é pouco/tempo atrás, sequ::r B •P'C:""am ,'li-o 'D' -n"�" -''1''''''�''·0s. públicos
E, em Sáco dos Limões, realizar-se-a BINGO DA�Ç1\!';l-

.... - < • ,� (" .' •• , ,"" LO • I TE com iníçjo ás, 20 horas em pról do GREl,\UO 31 de '

/
Era a t"",'''':::f,:' c'(' MnJ;F'o a'''t'go. Vivíamos 1, h:)ra. Jú O •

no"'a do CI' "'o,..'�1'V'o.' a 11-:r::\ das trév�s, qUf;j, se há 'de
- LH.,.

f.íl
tral'sforrp,a,r 12(.1, hc:.-a da Páscoa, na hora da Res5urrei- Haverá ônibus ap6s (' termmo do baile. II1II

-

DANÇAS!!! SURPJl�SAS!!!. PREMIOS'J! I11IIIgao. PJ

• -3x4; mts.

•
•
"
•
..
I11III,.' \� I TE�RKN9�
I11III Lotes � ��8sacada - Loteamento Santos Dumont _ çoes.
• L.ote� �.(W 75 � 76 quadra 4 - Are<:l de cada 360 m2..,.... Averrllta Santa Catarina - Lote n,o 127 - Estre�to -

.. Preç() ",� v4lta Cr$' 3pO.000 a prazo a combinar Cr$ .... Lote de -lO �etros de frent� CO� 35 metros de �undos ..
I11III 150.000. Rua Casimiro de Abreu _' Estreito - esq,uina de TO-
l1li' Lotes no Bairro José Mendes ...:... Rua São Judas'Tadeu bl!:ts Barreto .:_ lote b�m pla�o, fácil de constrqír.
• .t:_ Lotes B.OS 40 - 42 - e 44 -.-medindo 10x2'( cada ��irro Santo Antônio - Barreiros -"lote de 3tiO m2.

• 'ÍÔte. por g,peJjtas Cr$ 600.000.
,

Morro c;lo Geraldo - Terreno de 20x18 mts. - Preço �ua Professora Antonieta de Banos :-"" Lotes de 207 :m2
.• de ocasião' e a c9mbinar.

. ..:..' Bairro NOSS� Senhora de }t'átima:
.

• Lote� entre Coqueiros e Estreito - perto (\l!:t I))ub--E,s-. ç,:aa .s�o Cristóvão _ Coqqe!ros - terreno d� 20xl0,50
I11III tação Elétrica - Vários lotes a partir, de Cr$ 500.009 metros.,.- bem juvto á .rádio da VARIG - Preço 'de
l1li' - Com financiamento em até 40 meses. '

' ocasião.

'. No -d�t�o - 8ua Alte. Lainego' 252 - v'1lstissimo' lo- Te:rrenos - E'm Barreiros - 2 lotes de t'errenos,

• te c,oi!; 43 li�s. de f;ren�� � á<r!ªa de L1ªO �2 _:_ Eq-qi, medinpo cada lOx34) mts, _:_ ceI;éadOs com ,sarrafos -

yalente a 3 lotes.'
'

Area tot�J 680 m2 __::"'pór apenas Cr$ 1.200,0,00.
_ Rua Antlluieta de ;Bá�t'ii's - 2 ótimos Terrenos com Bairro Bom'Ab�igo - 2 ótimos lotes bem junto á praia

• magnífica �isW�pariorãmica - Lotes' n.s 24 e 25 - com - Na Rua Teóf�Jo de Almeid�: - Vei:J,cfé-se �s dois'boU
•

12 d� frente e 2,&;;�e-e fll!ldOS;cadaiA vis:a ou em cond�: sÜ'mente uJ? �r�.ço a,cqmbinar.'
,

,

"

, •.•�
'�'''-�:�.�,����:�::�;�����'��.�\�'�,"".:!Ik'�-'�Y&,�'��� �.:�;��

Plantas epara vender. Supel" facilitado - Prontos pll-ra' morar n�ste pró�J)... verão - apenas poucos

demais informações �JD 1)08S0 esçritório.

RESIDENCIAS
Casa' no centro _ Rua Alves de' 'Brito, n.o 73 Cas'lrão to�' Na Rua Olegário' da Silva Ramos N.o 434 - Vlla

Senhorial com 4 quartos, 4 salaS· e Iemais dependênCias. 'São ,João - Capoeiras
Cas� no Agronômica: Rua São Vicente de' Paul!, �.t;) �J. Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou r�
- Cas!:t de Alvenaria de 5 x 13 mts, terr�ri.o medindo 1-1 siClencial - muito valorizado � casa de 3 salas -

x 33 de fundos. Preço de ocasião: Cr$ 3.ÓOO,000., ou �m- quartos casinha e banheiro.

condições a combinar. Rua Almirante çarneiro - Bairro Pedra Grande

Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros _ P0- Casa -de construção' esmerada com 2 pavimentos

quena casa de Alvenaria construida eTrt te:::reno triangu- Térreo: Varanda - amplo Living - Sala de Jantar -

la.r com 20 metros de f:::ente para a
.

rua principal Bar com adega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar-

Pr�ço especial de Cr$ 2.250.000. tos grandes - banheiro cor;npleto - Terraço e ainda

fora' de casa construção com ta�que
'

Sanitário e

Rua Antônio Carlos FE,rretra 40 ':_ Logo depoi!i do Pa. quarto de empregada. - Area construida de 150 m2.

lácio da Agronômica - Bairro com casa qe comercio Casa de material nova ..;_ A �ua Joaquim Costa 23 -

�e todos os gênE;lrós � 3 casas novas de mabeira _ Te- Agronômic,a - Com 72 m2 - e habit&se «de 2 meses .

mos preço para àS 3 ou para oada em separac\o, a part�r
,

Preço de'ocasiã:0:
!

10.0,00.000, ou �m condições, a
.

cambio

de 1.500.000. I
,nar. ,

Rua do IANO Barreiros .;...., Municí�*� de São José -

de Casa ele madeira � berp conserva4à - de apenas 2

anos ,-'Terreno todo cerc!:tdo - por apenas Cr$

2.5Ón.OOO, ou em" condições a combinar.. I.
.

Rua Santos Sarajva 51; - Estreito. - Local muito, va ;tua I'�O n.o 49 Ca�ª, de 8x9 mts - 'Forrada - to

lorizável - Casa de alvenaria --,.- const�ção / esme,ra- <;la pintada, com águ� e lnz, 90m 4 qU\ut.os - 2 salas -

da -; com 2 salas . - 3 quartos - casinha - 1;>anheiro copa _ cosinh!:t - banheiro �etreno todo mu�ado -
cQ,mpleto - quarto de empregada _:_ garage ao. lado Além de água encanada tem uma excelente água de po
- r�_gament0: párte a vista. l.

'," -
.

ço.. ,-' Porão cimentado e com tanque. Pre90 Cr$ ., ..

Casa r!léé� construída .....,. .ainda em fase de acabamen 4.000.000 .

Box - No SuperMeroado (Rodoviária), um bo�
.

l

\.

: \
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Bocaiuva, peh Taça Brasil
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ATOR.: PEDftO PAULO M..&CaADO - COLABORADORES: �AURY BORGES - GILBERTO NAHAS

ÔILBERTO PAIV� -, DECIO BO�TOi.LUZlI ABELARDO ABRAHA,M MARCEr:.U�

f'

om um grande churrasco

IIUefrense :�·Feztej�B
déstia no' falar

conquista do ti�lllo

de campeã,o da cidatle e

também da Zoria :'l'J. 1, a

Cf!retoria do Figueiren>le F

,c; oferecêu aos sens j 19a
dorés

.

na última i terça -i.=)i

á, um chmJrasco qae t<:'ve

rande afluência po� par
e de d:retores e as.�o�j·a

rio Estádio co clube c a

de muita cordialidade, aon

d e, p r e dom i :1 a v a o

entusiasmo pela eonq;ui<lta
sensacional co' título de

campeao' da capital, tí�J
lo ês�e que o Fig',wire:1i'e'
F.C. lutava há mais d::! 1ua
tro anoS para coo'5egui-Io
e que,' felizmente, ;;onsp.gm
nessa memoravel r.amp:l,·
nha. Após o' término do a

g'ape, diversos ora�bres se

fizeram ouv'ir, tod'Js êlf.'S
enaltecendo a brilhante vi
tória alcançada' pelo '1';$

quadrão alvi-negro :-h E3

A churrascada tio ·aiv�

gro teve lugar' ftq pr')!
o Estácio do cluj)e .<:! a

compareceram divêl':<as

,ridades esporti'l:lS eon

das pela direçlo 11), ;J;t"i

treito. Primeiram9l11,e
lIsou da palavra o Dr. Jef
ferson '. santiago, ::!ue" di7.en

ense F.C. Como cunvi do estar no momento rES'

o�l:pa:r..eceu tl;1-.m.�:'n ,pem�� peli\_1)r���)a.
eoronél 'Leonel �e::v Mar· do elune. nO. : !mpedimertto
,da Silva, dignissi11l0 Cd ��u titU'lar

.

Deput.vio
e da 160. C.R., e, ex' Ladyt Cherubini, sentia.··se

mbro do C.N.D. � riJj_).)r a vontade, para diz3r da

gem anotou també!l1. 1'1 sua imensa .,satisfação em

;eoltlparecimepto do :3r, Os poder naqüele m0''n�!lto di
ni Mello, presiãente :la rigir algumas pala'Iras aos

FCF; Dr. SauI Oliveir;.t, vi presentes. .que rxptessas-:
ee-presidente da }:I1CF, os sem o que êle real�e.{He
diretores alvi-negros '1'0,.. sentia dentro. d�,I:' uma

lÍlaz Chaves Cabr<tl, Dr Euforia de' vitMia Je um

eito! Ferrari, Dr. H�li) S. garoto de 15 anos. Cong;:a
:de Oliveira, Capitão Rrll1al- t.llou-s,e com os jog'1dores
do, Dr. Jefferson Santltligo pela brilhante cam".:lanln,
!FrocÓ'p70 Ouriques. Manoel e esperando que o .ti'ig�lel·
Santos, José Meiff'!Hes, AI· rense ccntinüe a suà t:-a·

in'o Martins e .Lac�rda j,Etór:a brilhante para a

héfe do Departamen:;o de conQuista do Campennato
endas dos Títu!ós Patri- Estadual de 65, itealmênte
oniais do Figueirense F o reporter sentiu a emoçào.

. � gta��� nÚl];e,lo fl8 tO:1 qlJ:e, dominaJ.!t, () '.:'Ir. Je.'ter

cedores. O"':�h\l�#dcó to� sd'n�' de santia�h, e .go"rou
de um ('I'.nla,,\:�ens:mente da s�a 1110-

r---
I

'Reforma do_ �eservado da
ACESC: Corrimão

I Prosseguem 3.S refo:'
as no reser:yad:) dfL,Asso"
ação dos Cronist'3,s Es
rtivos de Santa' Cat.ari

�

� entrada das cabines lá
no estádio dr. Adolf;) Kon

der.
Dentro de mais alguns'

dias aqueles servi';'Js tam

bém estarão concl:Iidos.
I

setor atacado é

corrimão que dá acesso

Torcer pelo sucesso do OHmp�co�
dever de todos

Domingo pró:(mr ,; �"'f1. ,"1" '1)0;0 interest�dual inter
clubes. Jo!,ar�f' G"".�,ir ""--"1"1vo Olímpica e Grêmio

P?�t.o Alegre"s", "a' "["o C:,'110 primeiro 'round para a
sene entre os dois clubes' pela Taça Brasil.

Vai o campeão catarinense pela primeira V'3Z inter
Vir no gígantesco certame que apontará o camPt:ãc bra

.

SUeira de clubes. EnfreÍlt�rá um adversário poderosís'Ii-
1110 e que está acostuma<:1o a ter 'presença no certame.

A t.arefa para o clube blumenauense é, vê-se logo
das mais difíceis, pois fará o primeiro jôgo aqui. f',go
a decisão será ,em

�

Pôrto Alegre, onde o quadro tricolOl
dos pampas não permite, que vençam seus adversários
.de outros Estados. Mas temos certeza que o Olimpico
não decepcionará aos'ea�rinenses qUe eOJlfia.:n nOI
seus homens que estão em forma e conscientes da res
Ponsabilidade que ·lhes pesa sôbre 08 o�bros.

Assim, não pode o conjunto grená prescindir da
Presença da torcida flori;:tnôpolitaIll:l. que, em conjunto
"com de ou�ros munic�pios, dará o seu incentivo ao qua
dro para mais esb jornada do futel::>ol barriga-verde
que, desta feita, tem no glorioso clube do Vale do tt�:'
jaí, "��gitimo ca!\1peão catarlnense de 1964, ti seu rep.re.
senti:l:nte.,

'.

.: T?dos: pois , ao estádio da ,rua Bocaiúva, domingO
'Proximo,' para torcer p,elo suce�o do a.E. 01ímpic que
te,ptará, "colber sua primeira. vifória na ':taça Brasil,

j_ \" ,-,

,
"

e, também a fase principal ':lU?

campeonato estadual
duas torcidas deviam

An�versário do Avaí F. C. nf:o pssou
desoercebde. (orü�,p�l';1''-ir"'_'VP �U\O."l �.�� ��. L:o

.
.

\
' .

A (ií�etorfa do Avaí F'Ll-
.

tebol Clube não de'xou
que a data de lo. de se

tembro, tão cara para o

esporte de Santa Catar'i"a

pois assinala 'a passagem
do áníversárío �e rundn

ção de uma das maís h.lí
mas expressões do esporte
rei barriga-verde, passas
sem despercebida. E fJl:?:ú'

ni�ou um coquetel no C;u

be Doze de Agôsto, ,',aqi',ü

------------...::.. .

se

'AoS, diretores, jo:sadot,�s"
assocíacos e torcedores ào

Firr,ueirense F.C. os l)a.ra

bens do ,Dep. EsPQL:�iv) 60

EStado" pela brilh':1�]je cún

CJlüsta dt) CampF:onu',;o da
Oi:ade de, 1965.

eompar.ceran grande nú
mero de sír ipat'za-ites r:o'
clube ma.s vêzes campeão
da cidade e do Esta 'o
além do pr sídente e vice
prrsídrnte 'c:a FCF srs

Osni l\�eIlo, e dr, sa:ll 0Ji-.
veíra, respe.itlvameite, ás
sim cerno c',e representa-i
tes da Ir�.p .ensa rscrtta e

talada, tenc o sido na o;jor'
tunídade ehto. e lPÓS em
passado o r ÔVO Cor:se:ú:'>

. i

Deliberatíeo do "Leãoy ca
Ilha". :r-;a ocasião c�· 8IS:
Osní Meira ;;' Ne!soCl i\nrtra
de deram conhecituenrn
aos presentes haverem lan
cado o, núrr-ero ir Ioíal co.

,
o�

Boletim Ir1'ormati.{:)· do
clube. sob o sug<stiv6 tílQ
lo de "Tetrá oampeão:' que
dfstrtbuàrão gratuitamente

entra-os a rsocía-sos F;i:C-U
na ocasião o sr. OsníMeíra

que ao term'par sua ora

ção fêz entrega do lJCimel'
ro eXE:n_plà'r ao sr. H�'J�er

Lange, como uma homena
gem ao velho e inf!1,i;ig'il.'el
batalh;ador do clube, J ho
mem qU8· ... tantas /eze3 pre
sidiu os destipos do dlOe
ah'celeste, dando-lhe '.as
mais significativa glórIa,.

A festa transcorreu CIm

ambiente da maior C'.ordia

lidade, numa demonstra
ção insofismáveI de que os

avaianos mesmo na a 'l'I':'lr
sidade com a perda cIo tí
tulo de campeão da \!�ja.
de para o seu valente c'Jir
mão Figueirense, não se

"-t;iXf!am 'veücer ;:le!'J de
sânimo' e vão cammhar l1a
ra novas lutas tend:J .1 guiá
tulos querida e resp�itada
de seu presidente dr. FI r

nando Caldeira Ba'l�os.

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

,

(

poderíamos aspir'lr um

bom rEsultado. Bonito ges
to e granele idéia de Saul
de Oliveira que mere\:�' os
aplausos dos bons despor
tistas. O Coronel ::�ey Mar

meros afazeres part.t.cul.l' tins também fa4>u ,.,. 6J�se
res que lhe tomaVliTI J d!a da sua grande s�tisfl!çiio
todo. Jefferson ,3aatia�0 em podEr naquele mfJme?t·
leu a carta basta:lle :;l�n- to de�;'.r'!ltar, talvez, '!CiTIO

tido ,porque tinha Jj.:J.'J pIe o ma�s jovem torcedor, do
inclusive, qpem tinha j·l?- 'yigmJrense da im'�n:3a H

zido Bilbao para o ;<'i;�U:=l- legria .dos alvi-negros p",l3,:
rense.. ' .-Ena.l�e a.eJl., �s. _qR!i-H-. �I'nl;l.ante v!tór�a de� d:J .r!':1l
dades do, d'emissil!lnáth e go contra o seu vaIL'.;;o ad
espErava que Bilbao v-,i' as versário. Tomaz 'Jahral e

se atrás e contin!lJ.sse a Dr. Heitor Ferrari �;tm;)ém
dar tudo do seu :' ; f )1"�0 disseram da sua imenM. sa

em prol do gigante �i,) Es tisfa:ão por ter :) F!gu,;i·
treito. Falaram eal s,,"'.{uilla rease F�C. levantaria bri
os senhores Osni MEl::l, Lr IhantEmente o títlllo' ela

Saul Oliveira, C01"onel Ney cidade. Todos os diretm"es
Martins, Dr. Heito;r F2cT;1 presentes e arisociados elo

ri, Tomas Cabral 8 por clube, não coneod.arar.'

O'
. 1

fim o técnico c.�o cIube, Sal' com a saída de Bilbao e f· 'Bas'.q'uetl':.,.bo. I 'em F,'es' ta'5P"Pl1to Bilbao. Todos el1R,- zeram com que o mes'uo �
teceram a brilhanbs' v1t;) voltaSSe atrás na sua d;:d
ria alcançada pe10 li'�l,'i, são. Bilbao emocio!udo t1_-

H
·

A h
..

'E I' d· "S
'

cão Negro na conquista do gra:ecéu a todos os p!:c-.

ole e m'ao a �B saio ao1acampeonato c'a cidade e a sentes e disse que a'llleies
' .

I'
.

��;e�����mdOa Ff:_�1t:���:e �l�� ���d�a c����a�a:a!U�}:o�::��" . , '
.

.' .', ,

la oportu'nidade C1e õi'!,;n- conquistado com muib iu

C li
· , , ...

E
·

b
....

d Th I-bém participarE�n daquf�es ta, sacrifícios e 3,bne��ação a ar,oa as X'I t'çons o
'

J Iamomentos de intenso júbi- �p(lo pfl-V'ilhão aIVi-n�gr,')' ,',"
. '

,'., ,J r:
'

'

�, ._Jo da família alvi-n8��·,1. O ,)C>�Por fim falou ') iUVU'ry I.",·"

;_pr. Saul O!iv"",'II d.1SSe que médico Marcio Cos1::t,' q�íe. �
A t

-

" '!Ir rep;reEen açao ria So- encontram-sI;) em 'T,ra.nje Mi.. Jogo de amanhi, de CE visando às Jis\p::�"S

\!lstav.a a�i rePl'_esent��d.), (' an.tEs de m.ais n,aLi.)" qt·is .

d
.

'

_ TI.. -. � Cle ade, E'sportiva Thalia, mcvims:t1Fªçso para .re�e))· despedida dos pan'1aenS€fl f!. Jogos '�bertos
preSIdente do Avm E'.C deIxar bem claro a tO'JúS de Curtica, devê'nf Y'Oltl!" a CiO�1al' "'li'��l2::1CO elo >j,\':a I)ervil'á de advers:L:o 1 Sé- To cs os �ogos ;el'ãJ '.ies

para levl:tr. ao se.ll.J:o-�1�60 que êI.e. sofr:a Com .!iI Fi- se ap!.'[se::-, tar em 1'ladr.:ts ná. feção da capital ,1!.le I)�a 'o',.rados:- o estádio S:t.cta
o abraçd' amigo '''':.�e'-{;Q�d��,�;g_��it:en��_na§<,h�a,§.,�d;fí. florianapolita:r;as, após lon encontra'.se em prêp;'tl'�,1 i- (';1�arina.
pela magn (fica vitórift aJ- ceis e vibrava cOql ) c!u'Je

cançada P!2lo FigUEirense nas horas de alegria, d [;,-

,F.C. na tarde de comlI!�o .-quele momento p�tn, Ue
e .pelo título conquis:J.do era de imensa sa·;isfar.io
Disst' Saul que pr.)pusera porque estava ao hdo lios
ao:l1f. Jefferson San;-i3,;0 velrdadeiros campeões cla

que alvi-celeste e .k!i-ni!- cidade d,e 1965.
gros organizassem Ufl,a

preliminar entre ama sue A reportagem 8,gradece
,
ção de JoinvilIe e !.lma sele ao Dr. Heitcr Ferra.i"Í ) ,�

ção de Floriar;.ópotis pl3.ra mavel convite que lhe �ez

fazerem a preliminar do

,jôgo Grêmio e, Olímpl�o.
pela Taça Brasil!, no que
concordou inteirament.e o

Dr. JeffeJ?sc:1. Disse· mais

o Dr. SauI Olivekl, 11.12 a·

gora que o campeo,l:Üi) d::t

cidade passqu, e lue vil'ia

quando disse que �in:"n v. n

do do Atlético pa ra ') Fi,

gueirense para fazer 3.J:;;o
de bum pelo ESpo.t'�.e � ia

nossa terra, porque e.ie era

acima de tudo um f"-Fk'l"

t!sta. Leu também Da o(1,)r
tunidade uma carta do

técnico Dilney Bilbao, qlle
pedia a dirõtqria ::tlvl-1l8-

gra a sua dispensa de tée,
nico do clube por tel" aü

u�ir para, conseguirem ehe

gar até o firal do Cal1\I:c,
onatei Estad'L!al, e JÓ com

Le:clUas �:.1i ,RS

MoreUi volta ao

fulehol de sa 'ão
O avante Morem pt>r

tencênte ao Avaí depois
de ganhar notoriedade co ..

.

mo jogador de futebol de
salão aoandonou Late es

porte patll se dedicar ao

futebol �,., câmpo. _' :Anora
MoreIli ac'aba' l'le. retor'iar
ao futebol de salãJ, Pt) 'len
do ser incluído na del'O!ga
ção barriga-verde que irá
l,lté São Paulo tentar a

classificação.

go período agora -:redenci,a
da como a maior for�a I.:all

quetebolística do ?ltraná
Desta forma ('s rnciDS bas

qu: teboIísticos :h dch',rie

Na estréia, o Thalía telá

por adve:,:sário o "fln' (\0

Paiu!uiras, som dÚVi�_g,
melhor equi;;>� citadinn, !lO

momento.

o progrEnla da Regata.do
'/Exército Nacional'"

Eis o programa na R�

gata "EXERCITO NACIO
NAL" a realizar-se domIn
go com inicio marcado pa
ra as· 8.00 Jlor��, tendo co·

mo, local a Baia Sul, �C0m

a seguinte programaçâo'
- 10. Páreo...- 8,(10 bs.
YOLE
Prova "Marechal :::)sório"
- 20. Páreo ;- 8,50 ilS; -

4 com Patrão ..:... Clas.�e A.
berta Prova "Brigadeiro
Sampaio".
- 30, ;Páreo - 9,10 h, -
2 sem Patrão - Classe .A-

1;>erta. Prova "1\hret�!1àl
Mallet".

40. Páreo - 9,3{) hs.
Skiff - Classe Abeti.a
Prova "Al1ita Garib·:tldl"
- 50. Páreo - 9,50 113. -

2 com ,Patrão - CIas'3e A..

berta - Prova "�ell" �el.

Vilagran Cabrita".
- 60. PáreÇ> -- 10,10 hs -
4 sem :patrão - Classe A-)
berta .,..- Prova "Almiran
te' Tamandaré"
- 70. Páreo - 10,30 hs. ;.:_

Double Skiff - 0lasse A-

berta - P:rova "Santos
Dumont·,.
80. Páreo _! 10.50 m. - Oi
to - Classe Aberta \._ Fro
va "DUQue de. Caxias".

1'4ais quarenta e oito horas e teremos o primeiro
match da Taça Brasil entre Grêm;o Esportivo olímpíco
e Grêmio Pôrto 1Uegrense, os campeões cata:'i 1enS3 e

Gaúcho de 1964. .

O préüo, de ímportâ-icía rn-xíma, i:n:s só trata .de

jôgo of.cíal. valendo como C9.:·1:'2o�ato orasíleiro 'ir er- '

clulr.s, vai reunir pela prírr.; ra vez o 1uadro de BIu ..

mer au, E o clube que repres
: te, a ma:" lídíma expres

são. do football do Rio Gra ,,� do Sul. Este já estr v U

no .certame, tendo ellmi-tadr através <,e dois L:-iu' 'os

o l\�aringá, do Paraná, em p.(51;os em que demons+rou

estar! muito melhor "o que 1 c' a.1O passado, quando f0i
elírnínado pelo nosso Metrcpol.

•

Sabe o Clímpict qUE te;:'" pela tre te um adversá
T:O que não se esqueceu dos � y: e aqui sofridos que -'a

Ieu a classificação do clube Gp. 0r�ciúml' para .nrrer ar

a A'Iétíco M;ne:ro. O ouac'lF �ata.rír-er se que hoje rle

verá. Estar ra Ilha.viajardo J.� primeiras horas da ma-

nhã, poderá, à tarde, fazer seu "apror to no local da
.. Juta ou seja, o estádio da rua :gocaiúv�, onde a c'elflga
ção do clube grená ficará' hospedada.

as uua"

para comparecer ao elmr
rasco e faz votos ,Jara que
o Figueirense FC continue
na sua trajetória atilhan
te para o maior ;mgrande,
cimento do esporte de FIo·

rianópolis, de Santa Cata."
rina e do Brasil.

Nadadoras' Norte.Americanas
I

Virão ao Brasil
I '

< .
'

em Quito, de 7 a 't.6 de se-

tembro; e no Rio de Ja ...

llIelro, de 17 de .setembro
a 2 de outubro .

O grupo dará çonferên-'
cias, fará demonstrações e

particiPArá de algÚmas pro
vaso

lômbia, Equador, e Brasil. ConstlJ;q.em o .. �llPO Jo':'
O grupo é co,nstituído" sel.?h J. :Robichal,lX, dit.etor

quatrO' nádaporas, q;lla:tro e �retnaâor; Lacey C'Neal�
atletas de pista e campo e jp.nelI Sn'lUh 'e�' Norma

.
'Um treipador. ris. corredoras; Willye
As moças estarão na Cos �,���prre�ora e st,ltado

ta Rica de 25 a 31 :le agos 1"a em' distância; c Lee Da..
/:' ,í4!i>"

to; 'em Bogotá, dí\ 31 de' a- vis;' etie' Jones,' Nenel Me·

gõsto a 3· de setelnbl';'; em . e� Jt Jlitne _Bark�-ª",1i...Jlª;_çl.ã '

Cali, de 3 a 7 de sétê"mb-ro;-- àbra.s.
............._ •......_i....il.I• .....:.,"'..J

..

WASffiNGTON" OE, -
O Depart.amento, de Fhta

do, em cooperação c.om. a

Liga Atlética Amadorlsta
dos Estados Unidos, auspi·
ciará. a viagem de um gl'Ú
po de nadadoras e o tias
atletas à Costa Ric!:l., Co-

Campeonato de Acesso
-

, fontinJ'a Pafa'J�SBrlO
,
o campenato de· fut�bol

oe salão ele acess(), vai con
tinuar paralizad9 ,)01' m<l's

alguns dias, até o Gneer�'CL

menta dó turno 1a divIsão
d.e honra, portanto, 3' três
rodadas, cujo· térmIno ,es
ta previsto para a próxima
terça-feira.

A p:àr'ir daí, a .seleção
d's flcríanó:colis que iri a

Sãd Pa,ulo; continúará trei

nando� vOlta'l,do a !Ser (j's

pulados os ,iogos do T:I!"
neio de Acesso. qú.e SéViràci
de 'preIiqJ.inar para os

Jogos treinós' que.<1, .t;eteção
e�etuará .

HEL1NHO E NE'U]'Hf() sso !lTRAÇÕES DO
OLIMPICO PARA DOMINGO '

,.,

Visando uma apresentacão digna �e sua trar'ícão
nestas disputas da Taça Bras'I, a dlre+orla do Olímpi
co de Blumerau conseguiu dos exeeler tes reforços cu

jas estréias e-tão fiya 'as pa "a a tarde :J.o pr.iximo do-

mínzo, no estádío "Acolio KO:1der".
.

Falamos do ponteiro dí 'fito I-Elil"l-o e do 1!1';r1io

NeliJ'hol amb10s ex-íntegrantes do Pa,'l" Ramos e mais

reeer'temente do Almirante rarroso. d!" Itaje,í. Ass'm
o público ilhéti reverá os do!s destacar'os atletas mais
uma) vez, agora cerno íntegra-rtes do alenco do Olímpi
co de Blume ....au, que -'efeu1frá o pres ígio do futebol
catarinense diante do Grêmio.

GR.EMIO CHEGARA SABADO POR VIA AER.EA

A diretoria do Grêmio Futebol PortoAle�rense te

legrafou ao seu representantE nesta ca11ital, dsportista
. I'

Amilcar Schrer, comunicando . quo a: delegação gre-
mista chegará por via aérea por volta é'as 14,30 �h()ra:s,
no �eroportô HerçíIio Luz.

j

A seguir a defegação tricolor gaúcha, rumará para
o centro da cidade, hospedando-se no OSCAR PALACE

HOTEL, onde 't,em acomodações reSErvadas.

AIRTON, AUR,EO E ALCINDO OS NOl\'::ES M.\IS

EVIDENCIA DO GREMIO.

EM

.Apesar do Grêmio possuir um excelente con.1rmto
de futebol, Ias nomes de mai0r evidência na atualidade

são--'o 'zagueiro- Aif'ten -o qUQ,rto 3agueirc Aureo, que es·- '

tá 1i�$ cogita�ões da. Co�isl!ão Técnica para !:ler COrlVO

eado para a Taça do Mundo E Alcindo, o .granue artilhei

ro gremista e o atual líder dos borrtbardeadores ("O cer-

'tame oficial- dos "pampas". outros nomes como Ortu

nho, Cléo, Jeãozinho, Vi, Altemir, estarão tlj,mb�m. 'd:::s
fIlando domingo ante os olhos do público.

l
----,- -----

a Árbitrcis rer:onsi�'eré]r�fil dec:são
I

vo'Jtarã'o a ro�tar
Os. árbit!·o.s s1goatários

dó - manifesto dirigido ao

sr. Csni, na qual pediam
demjs�':;-q do Departamento
de Arbitres, 'inconfo.rmad'Js
com a atWlc1e d<J dr. Saul

: OI1veira, vic--nresidente

da F.C.F., já de n""'heci

mento público, '<I"veram

reunidos anteon�·p·.'l 'I 1'10:

te coin o preside'w' L;] 1']1

tidadê supervisOl;a
.

l �:r O"

baÚ nO: EStadQ, apor·:,ll"j. ':1
de em que fizeram ve': no

maioral efecefeano a Pl'f,':!i
pitação de suas d!;!cisõas

e solicitaram que o presi
dente da ep.ti�ade os acc.i-

Lassem de nõvo para com

por o órg�o técnico da e11

tidade, com o que ;) mes

mo concorp,ou.

Apenas o diretor p. J se

cretário do Departaml:'!lto
de árbitros, srs. Fausto
Corl'ea e Manoel Dias, .tam
bém signatários :lo mani-

festo, permaneceram rerlúti
"ris em suM decisões: não·.
\'cVarão a colaborar com

a c'tida�'e, de forma que
'(é-.' -c' a F:::F marca'r reu

�ao para préencher Ls
dois .clr-ros existentes no

D.A.

E�,pe,tativa nos meios amadoristas

.

pela, decisão da Prefeitura:
Jogos Aterf'os

o pronunciamento da
I
Esta,.1o e mesmo 1e Bl'uS

�ete!tura Munici,aJ com que, -cujos organizadorss
r.espeito ao montante das da festa, esperam contar

[despesas que acarretará á com a representação i!l:lâa
via'gem e a estadia da d.ale para o s�u maior brUho
gação de Flol'}anó',)olis '4ue Air.da no decorr'er .testa'
participar 'dô�' VI JógoS A- semana o pronuJ:1eiam,e.::1tc
bertos, está sendo a�uaf"a do sr Oov'rnador "1, êhla
do com· grande ansieda.d.e d(l, deverá chegar a·) <:0-

e, expectativa pelo mundo nhecimen-to do pÚ1jUcP.
,amadorista da capital <io

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Espoucar de foguetes re

ceberam os/ candidatos a go

O E TADO
;venmdo,. �ove�... . ,

, ':_·'-'��II�.E�"'U�"· ,��:���:L�. PrO·leSSfra
.

Maria
·

Madalen'a de
• I

., \ �

outras localidades. Um po-

�t�m�� ferro:
.,

Ci�adã� J. FíioriíÍncplolitana
vo dizia, na praça que lqe. Hoje,. às 20 horas, na ta oportunidade deu tudo Na Bahia, São Paulo e mala de 196:$, pela Decreto colas Réunidas . do
pertence nas democracias. Prefeitura M:-qnicipal, o Cne: de si, sem levar em conta RIo de J�neiro, fez exce- nO. SE-15-05-63/275 publiefl.-; de Jupiá, Municipi
'que Santa 'Catl'ul...-ia não �- fe do executivo ilhéu, pres- as lutas, as' dificuldades e. a lentes cursos de especüÚi- do-'no Diário Oficial do Es- Vão, no Oeste

-Cata
de voltar 'à época em. que ta.rá à tàlentosa educado- dedicàção para o grande sação, destacande-se n.ita- tado de 24.5.63, o Exmo, Sr" o nome de "Prcfess
ês governantes não cum- 11'-

-

D. MaFia M:agdalena de êxito daquela o?ra de t;o velmente, em Metodol.Jgia Gevernador do .Estado de ria Magdalena' de
príam as ,\promessa� de Moura Ferro, uma justa alta benemerência. da História, com a tese: "A

• S'lnta Catarínâ, deu às Es.. FeFo'��
campanha. Com Ivo Silvei- hbrnenagem conferindo-lhe G

/.. Fundou o Clube SoroptiL ,ARTE COLONiAL E O lN-
ra,' proclama-o, contínuará, trtulo de �idadã' FlOriano: � mista, tendo sido sua i- 'TERli:SSE QUE APRESEN·
,a renovação de métodos politana,. representand,o .

e·,- vice-Presidente \e 1" Secre- TA PARA O ENSINO P_{I

administrativos ínstauradà, te ato a sagrp';tão .
do seu 'tária dÍl. Co�são Gover- MARiO" que foi publicada.

a partir -de 1.961: Ibirl!.ma merecimento' \a'a attrma- nadara.
.
em diversas revistas educa-

faz parte de um Vale que ção
.

cIR' gratidão do "'-',"0 Em 1939, fez o concurso cíônaís -do .Pais.

se astíxíara rias admlnístra- da Capital, pelos longos para professôra catedráti-
.

d'
, Demonstrand0 seu grjiU-

ções udenistas e pec Ira so- "anos dEi trabalho- in.d._I><1o ca da cadeira-de Matodolo).
-

cõrro, quando.j> as fábrtczs v�l e fecundo no -iàcante 2 gía Geral e Especial e Le- de amor
.

e dedicaçâo Pl'llo

se' viram ameaçadas pelo educaçêo e à eoletívidade gíslaçâo Escolar.' próximo, está aí seu Cursa.j'
'1'�cionamento. O govérnan--' Bem �tv é que para' .

.o Particular "São" Jc,>sé" que
.

te Celso R'lmQs, a quem o ensinamento da infância Exerceu êsse cargo .'lté a ,funciona há 28 anos pro-

Vale do Itaja,í deve .a solu- que yem tlórescendo, .naja sua aposentadoría, 'tendo, parando críaneas do pré

Çã9
- do grave problema, exemplo 'dest� n:a,tú,reza na. vinte\ é um anos prestados primária ao curso. ginastal,

precosísou a contlnuídade figura da. notável prp"es· ao màgistério catarínense o qual tem prestado re'e

da revolução administra': sôra Maria Magdalen"l. d� no , trabalho. ofi?ial. I
vantes serviços' à coletíví-

tíva calcadsí ' num -planej"<t- Moura Ferro, mestra que-
Fez parte de várias b=n- dade.

menta
.

de índesmentãvel rida que se fê,z, grande por 9-'il.S examinadoras de· con- A sua vida foi tôda dedí-

profundid'lde si mesma, pela ,rénúnc:a, CUl:SOS para 'professores ca- cada ao magistérío e ao
J

;
•• pela, dedicação, por sua in- têdrátic'1s do' Instituto ·Es- trabalho de assistência soo·

'P�ESENÇA E -pRADOR�S 'comparável i.rlte1ig�nr:í'l., po,. .
tadual de Edllc��ao, de Flo- ciâl.

.

."
I..
seu ânimo incansável, por rianópolis, e Lajes. "Finalmente em 24 de

O comícl0 <ie Ibirama '

:sua ternura crista, p-ela in .,. --�- - -- -----

Irealizou-se à n!>ite do últi-, tegridaq,e de seu caráter e
.'

\

mo çiia 31, em palanqlie ar- apnegação! Se._ O PrOb'Ema
..

é (Q'mpanif-:: I'mado 'à; frente do cinema
., I,

.

.

local. Estawlm presentde;;, DADOS Sô_ft3R� SUA VIDA. I lEJA 'E (Q'M",!ARE II,entre outros, o Governa 'Jf PR()FISSIO�AL ICelso Ramos, os candidatc�
. .

.

..

, DADOS GERAIS (ENSINO PRIMARIO) IIvo e DallÍgna, o deputa� �ossa professôra nasc:ll

do fede'ral Orlando Bér�::ú no Estado do: Piauí, ;na.,c�- L r.,·úmero' .de safas construídas: J

os' deputados estadilai� Pau· da;de de Flori'l.no,· t,rans"& I''lo Fadá, João Cust6dio d>\ rindo-se dal� pará __ Te-esi- I .1951 1960 770

l;,uz e JoãO. B�'l'toli, os P�e- �,onde Passo� la residir.! 1!!l)1·_, 1005 l.3O,O � '':'-.��'''''''� n ,

•...

1
�

feitos . Mar10el Marchetti, Fez
-

O; Cúrso .trirri�rio· R-m r ,I
' t

Õ deput?do, Rodrigo Lo- A 1uventude de joi.nvil1e,
. Vi,tóJ,'Ío Fo:rnerolly 'e Sílvio Sãq Luis do Ma;�nlJ.ão, n0 2. Nlhnero de professôres henenciados com cursos d.e, I

bo' mf)rm�u a nQS�'l re-\ vendo na cancUdatura drj Fl!}agrana; . respe�t'Ívamen·,e.
r

�81�giO. �nta Terez8..· �aiS trei!lamento e aper'feiçoamento: ,

I.
-

O Vi'elnént� pronunciamento dn S.r.

t
.

"d t '1 t h -b" ., , de ,Ibirama, Rio do Sul e tarde, co·...... o· nortvl.a-llst" "'m BI'''�e'nau, 'dev" 'ser ana,}·l·s'a·do•. ,"",.'�.' d'e ..t·.A.·por acem aue a can!:',l f: .. '..l LUS. 1'e omeln pu l'lCO u·r,. �
UI """ '" "ou.." ",,.-U,.... "':!'

ra do ser�hcr Psd:'') Ivo respo�ta 'a'os grupos eco- Presidente Getulio, Pref';l- exerceu. o' migistério e�n 11)51 1960 Zero r'
J

",
mo' ll.. extel'iQr.izaçáo do :Rolltico, do homem q�

Ca"op:)s, nela Alirf'(':i! Sô- nômicos que sufoc,"lm a PD- �0 Al1t11niO -ç,ioedert, a.Ié:>1 várIas cid"des de Piaut 19SÍ \__ 1965 5.200! bém é r�spol1sávei pelos. qestYt0s da ,grande le

ciHl T"abá'hista e Cris::ã,:'1 pulação joinvill�nse, illJt', de óut<ros. Como Ditetr:Jra. do Gnlpo L pessedi,sfa.
_

;'. .

,�

urefeitur!'.l de J ínvil!e. ye']l leu um .comitê ' estud-:lllt'l, Foram orac1Qrés: o re- Mndêlo 'd'l' cidade de 'T"r(�' l 3. Coeficientes por mil,. có� referênéia à' esctJlarizaçãf):

I
,Se o Estado ganhou no_va posição no concê

empolgf<ndo -tôda a pbptt'a·; lidenkd\)s por jovens eS··ll- . presentaúte dà Alà Moç� f)1nà �perféfçou os nfét"doc; .

federação, se o Plano' de gov�ino &,emeádo, meJ
ção local ,numa. forte de. dantes, q.,tlre desta. m_aneir� do' PSD, o ,deputado esta: 'de ensinlJ e a instrução.1>lÍ- J 1960 133 por mil frutific..ou, arem' de .\gTad"ecer ao Goverrta.dm-, têJJi

!!lonstração das' enormes', pc.rrticipar.rr ativamente d':), 'qual Pa,ulo: Rocha Faria,. 0.' "

blica. .' 1964 163 por mil f
...

catal'inenses, O dever de co'nsiderar ri partido po

pqssibíHdades de vit6;'ia no vitólia l'}ue' se ap].'oxtn:i deputadb federá1' -ÕrÍa.'1do
- , que en�ion está. mudança 'radical•.. a�ue no� tirQ.U�(I'

próxLmo pleito de 3 'ãe .oú. '., �e�;n:rnb:mt,e e insofismáveJ Bértoli, o Governador Cei.- Em 1926, casa-se 'na
,

4. 1ndiee der aprovação em tô�as as séries: .

I m,arasmo, dos �étot!os pri>tmcíanos
,.

'e antiquadOS:
rubro.

. �"
4 :l-de �ut'.1bro.

.

so Ramos e os candidatos Bahia com q Llr. MVt"n de .

'gover.ri3ro. J i...' ,, _

_ .,_ _._.__._ .. '--__
o

�l--, .. -

;_ ,_ _"'___
Ivo e Dalli�a;.

-.
Maura F,'erro re.C'ehendo �o- 1\160 63% da matrícula efetiva t ',.;( 'i';:E�!,a��\ ,:'- �'�':Q:t��i��cis, o Ii?

,;

.,. ' ... ...:. mo prêmio d� Câ'1lara .dos 1964 72�/o da·matrícula efetivi' co, [Jodertâ" eMaf' '�'i.tfPan'lfas: 'das ca]ú�
.

�
_ "e' '" � """,.-'

.

\ ,... riO· ...... "'" t' d '. ' Deputgdos de piauí, um slitCadas pelo udeirlsmo' ,e s�s
'

.. ,.",-;':J,(iO Lc�! no '14:15 ,e lU 'n .) e ,� ,

M t f .,..... ano-de licenca,'à titulo de DAD()S GERAIS (ENSINO" "6'""010) f·ones·.
'

"

. ',':'_
..

Jose' ..
'

::�os '. luO 'méritQ pelo�' sehtços pres-
.

lU..,.

.
Cerla a afÍrm�ção do Sr. Celso Ramos,

,r:�SfS voli'e(�;:s _Q�ra s2rembro ..;; O Encontra-se em Florianó-c tados à educação 'naqueie 1. Número de ginásios e cólégios gratuitos: �'Não ataCámos nlas não permaI).eeeremos, �e
-

'. Estaq.:o. . . ,.
.

, polis, acompanhado do Sr. í cruzadas ante as Ulv,estidas que'JIoravante sofrere
, " I», I

d . A �A.�Ae� r'
,

\ �·oaq'''l·.m Ga,llettl' da Sl'lva,
Em prossegainentó a 1960 - 4 (quatro) ..., ,

Não aéeito a af,irma"ã.o de Que t-udO'o,q"e f;""mos
. m ':\5 aos \.}nxcv{rs 0 a t�\ j"l'?.dJ. ,ia ". _u: -

sua brilhante càrreir"l. :re�e- 1965 _ I�D (ce.yto e \r:inte) setor de Educa"ão ; Ener.na Elétrica t�a""";ido
o) jovell:l: José Mattos Fi-

beu convite, do :. grande ne-
,.

, .... .

O mês de'�etembrQ. pas- �ão� ���e:Uim��tudantil em 'd?go'go brasileiro Anísio '2. Número de professôres belleficiados por curso de. �::. aov:�!a:o�s�:;:p�f:r;�::g:d:::gu!a! :�
sou a ser, graças a pro "0- o

1 Teh,ceir'l para diflgir o Gru" tfkmamento·e aperfei"oamento: cursos dos catarl·nense"".
-

DeseJamos
-

aos iustre5'" ..

ção de A Modelar, o m4s v�it�ntes uma. feliz e pr?-,
po Escolar da ; cidade d�' .

\
X X x

.de simpatia das noivas e
veitoS.'l p�nnanência em

Lencois,,.. no Estado d::1
. 1951 J_ 196.0 Zero Os raivinhas, naturalÍnente sabem que á ,p

dOn"l-s de cása.
nosso meio.

Bahia onde exerceu
r
O _ma· 1961 - 1965 600 do' Sr. Celso Ramos, é um toque de reunir.. por·

___...-- _ _,_,___- , gistério :Ror tr�, - anos.
. ,

., / querem-no afastado da pUglla,,: recebendo. passi
A�figos de- utilidade má-

D" Id P'
I

F ,Dalí vem para. o sul, e é 3. Cpeficientes por mil habitantes, com referêneia à te os ataqu,es ábusados e d�srespeitosos.:
.

xima, quer palia noivas, . tVa' O ereJa' rô"nco em nomeada a 1° dé l'Y'J,rco de
'

escolarização: O povo' entretanto, já está COnsciente da téc
donas de ca 193!;. ,à 'nrilTl.eih Dtret'ora

quer para (lS
-

,
\

F I'
. �" \.

.

udenis.ta, . já manj.ou a proposita,l· simbiose. candida
sa, á .cujo cargo estão os , o.r��,n6pmis I' do Ç$ruPQ Modêló "Dias Ve- 1960 12 por mil ou seja: o senado,os,obrinbo, co� Rl'eS lívidos! de
próblemas

.

de comôrto E:'
"" � , lho'V diretora ,'da Esc'lla 1965 24 por,mil moço, falando s&��e ,�programa -desprogra

,-'

bem est'l.r do lar. . FÍor!ianópolis'
.

receberá, A' primeira conferênc'a'. Normal Primáriá do In"ti- r ' .....que teria apli�bilidáqe lia mais diminuta- pro
.

Essas promoçÕes de >\ ,mais umá vez, a ,visita do será levada a efeito P.'l se- tuto de EduCMão' de Flo- '. 4. Pereentu,al dos .10vens que ingressaram no .cursO ilJé- do Paqui�tâo, enqúan1o: os seus preg�tfu'os �, �o
Medelar, se revestem ,d�' notável orádol' ,e s p í r i t;1 de àa �eclera.ção Espírita tianópolis, e prqfessô"ll i!;l dlo,'-com ref�ên(}ia ap ingl'éssó na I" série primária:

bahiano Dtvaido Pel'ei -a C t in dia 8 àJ 20 t· d I
C d t ..t d H' f

-
dores de,microfone -- iDsultam às panitt$rr�s, ba

um alto cunho; de colab,o- . a I1r e�e, no .' .

efIna a a e,rj:l. . e
I: �s i). "

do a campanha PQJ'IJue nunca s(jnbe'l'am o que é
ração. O seu, vasto sorti· ,Franco'. Além das con�e. horas, sendo' a entra1a ria-, do,1;Jrasil. J do C'lrso;, 19�O 5% panha elevada.
mento de roupa br�nca, d'l, ,':t;ranqueada .'l todos quanto' Normal do mesmo ,Institu- t 1964:-" 11% \. $e o candidato da ,oposição nãó tem condicões
artigos de cama, mesa, 'ba- lências que pron'uncÍl;Lrá se interessam pelo: conhenL' to. enfr�nta.. uma campímba elcltÓral nós têrmos ;m
obo, con.a e cozinha, é pcs nos di."ls 8 e 10 do cor:",e,tÇ! .-"m�rito dos. mais atu.au.zádo,·3 'No toc"nte' li ént.idadt" NOT,..A: ;,D".t��, I"v+:""{dos de docum.'entos ofic;�lS· pub�;.

.

t
é\.

". • . '!
... 'h os seus rombetelros a est� coloc�do, QllC .peça

to à disposição da SU'l mês, nesta- capital, o 'co' assuntos espiritualistas. ..
tomou part�. em 1!l�1).

, cadQs de 1951 � 1965. cenf)a e se re�ire. Df) colrtrário, que aSSUma a

gl."ande freguezia, em con'" nhecido tribunE'I v:isitará as
o

:

Ad \Diya1do FrJÍ1co des�· fimdarão> da S:;cie,:iacie da da sua triste wlLrawna!
diçõe� eXl(epciOI,lalmente 1'a- cidad� .de� I.agu�a, ,ltfliaf e

.. ,)amo1$
.

(�liz. perrnanêncià Assistência aos. t\áz�rQS .f' (' . I' __,'___.:_
. _ "

cilitadas. ,) São Franciseo do Sul. em S'lttta Càtarina. Defesa contra a íLenra. Np.s- .,' .

'

I
'

.

.

", \' ,

,. ,.,...�"@!.�"""".�. _ _., ���, -":"" "'3'2.'-"""�� ����_ ��- � ���-��� '"":"" - -- �����....., � ""'"' �_ �_.,. ......- .... "'Ca�,...�'1Ia:t ... __� ....�,.",
�

-

•
','

- - - - - .,........ -"-'-01:. --

-:-'
.-

-_ .' também. re�eb'am tais 're'.,· d;s ,!>';;'n-�BP'"':'PP�P e. ,'I I ttiliíteAlfrecb CamDos, ',fi- nnar bastante ..
as not

...m�s sp:taculo CIVlCO de 'VI-,
ri!

"
'

.

cursos, mas l'ã� .os a"ll'ca,.. d}ssidência cto P.oC. ,at.:ra. gul."as de 9.UJ} cnnce:to na do "staff" udemst�, sob.·e br�o de um 'povo o co:nu-
II
\.

.. ,r. ,-. '_ rám em beuefício do nove) vês dos' sel1Jt,res' Martinho cidade de Blumenau, C'lm- sua "adesão ,à candidatura .cio do município de Alfre-

!J Tép�co:; de Uma\CLm�i]!:ha" como 'a atual admin2stra- 'C;,>,U"du .1úl1hr eRs'be?to pareceram aos"comfci'ls d.e! dQ sr: Konder Reis: Canvi· dr Wagner. É �e.sse cJnví'
IJ

.

"'.'. ção ca�rinense. .�tt?t. AltnIé1'11 ('b"'�rvo_u: Ivo Silveh·a nQs ·mu..,tehiDs dado a comparec;:er a chega:' "10 ?ue oS 4,landldatos �.
/ ,., ,to�os foram nre"e"1,tes, me- de Pt-esidente GetúÍio e da daquele ca,l1didato, .0 sr. . reaIJzall). ,e sentem 0I,tennQ-

[1 Na recente vi"l�tã' fei.ta ao so, . if>do� do IIlunicipio de ��n·r.Ia sôbre' 'a partici� nos U]n: o' u�e"ismo_ Ibirama. Frey esteve. na' qualidade metro das pulsações popu-

.� município de Witmarsum, os Vidal Ram,os. . çãó, fed�raI, é necessáriQ de Prefeito, ��i�r ./ autor�., h �r��. 9se�ar �m seu fa:vo,l'.
=t

candidatos Ivo' SD.vei-:.-a e T".mbéml esteve prcse,te se dip:a une e'a é �'!'1'ima Em r.omTla..,hh dos (felln· _-_ dade dom�I!llpl�� Um �� I � ceu_.aberto, �vo e �alllgna
li' Francisco Dalligna 'foram o' sr. Aloísio Bec�liu3er, em relàçã-, às vu't"sa"i so- tad"s fe�er�.is .'�?"'u�"'l R"... . Em Videira,

.

oradores to de corteSIa, ,que os· pro� tambem falaram" an�es, em

recebid:ls por uma earava- :,�feito de Presidente N�· mas. el,JlnreP'adas' Fel" go. m�� e n-"tel de �,,4r��l" destacarain � fato Ide que a /pagancUstaa da cand�datn-:,a
':' U�bici � ;Bom ,Retiro. Pa-

j ,na de JJicicle�as_
" rêu; vêrna. de Santà c:.3tarina pa�l?mentares esia!lll";s � UDN, em 10 anos, não c�m� di) Senador Diu entende-': .t·a ;que (> púbUco os. visse

, --"-- , nOS sebre� do enSil1l) t: oui�as filMl'.'lS re'"'l'",-e"lt.",- truht à Don. de que neo, ram, ou fizeram por n�o de "corpQ' inte�ro", nà
.

�,
. Diverses Pre�e't"s d"

.

A.I- / Fa]andt) 'sôbre verb"s I'c- enere:1" elétrica. Nes'e, "a'e tiv"l'l ,'lo' mundll ",,�l'�f.l"j '1S c�ssit,ava' aque'e '':''unicípl.Q. entender, . �uit'l de fudÚt�·' . presiã" do candidatá a go-

to Vale. do Itajai pat:ti<..1' derais, o deputado O:-:lall- 8's'-'·ináti.-'T ,..u� a nró""r'a }ei capdf.'·at"s :J.. �o""rad":...". Re"Hznu-a o g"VPMO peSo tria. O ·sr. René Frey
,

es a' vemador.

It ,rra:m do gr:?'ll"e' ccmí�'{) [(u Bértnli diss'e que ., :l que -instituiu •. a El�tr-b-á" ,,,b�,p'''vp-rn-rl�r np.!<t, AHa11-
'

.

à". Celso Ra.- firrrte 110' apóio ao' no:in�'
'.

',-,
'\ 'c'

a dá d:)?de ' de Rio do Sul" Uniã') não fazia nenhum h de<rrmYl1a '" ilisfrilmidi3 de. Çll;i. S�d�I.Tr""hal"'st,,,.. e p;. do sr. Ivo Silveira, O res- Em RIO do Sul, a.s mi'li'l'
.. ·um d-s majore'; d't c"mlJa· . V{f'r. a Santa Ca+arina, um ,,�rbas aos Estados;

.

pJta';' "wr'l1T�,"'" n"l"a a .rç.·· to é conversa de. 'quem, li l'�S .de pcs!'illas reunidas �'11'
.� prR.' ('\ ""," rh,"""" "'""'�fl,� oi-

'

n.r!�;::·1";:stl.ldos ({ue m�j/ c-no .g'ião 'Sul c'w R"hdo. :
.

f:ilta .

dê mll.Íoi;' am.paro, vi:: j)l'açq ]1\�hl.ica,' não a1c·"éd\�·

II 8�le><()u.. aé�·m,..,anhauo "tlà:.; i trihúi{ no l'ecolJ:li.mcn,t'3 do N" �".'stalàçã" do �"''1,té
.

.

..,l... -_...:.
.. .

llí) ve sonhando, com ade-" l:il,m pé {l�� lI)cal, àt
.

. '<;�S"I' !':Ia': H.";<:;k"m�'ll\ .. ''; ir::1Il·W:t::; (le renda, AC\)TIl'+'ui-,r ·J{'�.p�l1'<rn<l... em: ]Plnr::\c· ,.� e"'-l.ç"ei-...�r!01· r�'{) ,{e !<'�a;b':trg--\ il sÕ;cs', ' .

"

, naI da c:mlcentracão

,,,:� l<"'j,��wcisc() l-Ía.iY�Hton (jm:'�H/ .' q&e :os g\wêrn's
'

" l'a'l, e.,t��(·'\m ;renresenÚ.,
.

D,ePlre e ,0 deptttado cn'hsti:·. '. �l·. ené Fi.:ey diss'e 'estra,
'. .

.' .77�- .

/'

.' ,: obst,�N�;'<t'�lÍu:\qa�' .

),t','�.'.'.:t,'�.',.�.,;;;._,'§. _,�.�' m. '�,:� �"..";."._.,,a.....a_���'t. _�.A_,_D _>,'0.'" li!;_�_.__',._� .�,�__:"i_"'" ... ".�_ -��- .. -���:�'-��'-�� ��,-_��'
)
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Florianópolis, (Sexta-feira, 3 de. Setembro de -1965

'<

FLÂMULAS
'CbnfecClOnalll-se Ilamulas. Iníormaçõc..

llé�l� Reci(-l�ào Com ÓSMAR 011 'pelo 'tele{or.::�'
.,

SERÁ1 HOMEN�GEADO

POR JORNAU-STA.S
profissões, mantenham, nês
ses ágapes, em que, serão

o convidado de honra pelo
Jomal ou rádio antrít'ã»,
um encontro cordial e pro-
veitoso com a classe; As
sim, para o próximo diã 10

do corrente - DIA D� IM:'
. PRENSA, - já está convi

dado, pela Diretnría do. ;:;io
didato dos Jornalist"ls .'?ro

r fissidnais
.

de Santa Catari-

na, o Magnifico Reitor da

Universidade de Santa Ca

t;arina, Prof. Joiío Ilavi,i'
Ferreira, Lima, que tem si-

do um dois grandes �amtgos
\la classe e prestigioso 'e

sincero ipcentivador .da en
tidade dos homens de j 3r-

11�1 e ráétie-jornalismo.:'
-------_._------ ,

Encontrou magnifica re

ceptividade nos seio da

classe' dos homens-de-im

prensa desta oapítal a íns

títuíçâo de jantares de
eonrraternízação; a 10 de
cada mês, em os restauran- I

tes diferentes desta cidade,
com o objetivo d� mante

rem encontros es que l-b-l:
tam n'1S jornais e no rádio-

,

jyrnalismÇ>.
,

Como
.

se sabe, esta me

ii�a da atua} diret:':ril\ d"
-

Sindic3to 'dos Jornalistas

vis,'1, t�mbém, dar. oportu
nidade para que' exprC§sões
�a cultura, do jornalismo,
do comércio, da indústria,
do magistério e de outras

-'

,. ,

Juvent-urle E�l1pOlg:�dB com"à
.

fôp-t!irJEturB' Pedra 'vo �

É intenso o in�eress�
que - despertam. os me.:.;es

que A Modelar destina a ')s'

mtigos d� enx'JVal. Artigos
da economia doniéstica.

Mour
'/

CONCURSO'DE QUADRINHAS
O Deputado Ivo 5ilveira-'
Será o con�inuadór"j
Da obra 'de Celso Ramos,
Esse grande governador!

-----'

A U.D.N. -eom Konder e Reis

Ainda ficou sem triunfo,
l!:, que o resto do bar.::1lho
Está com Ivo, p'ra o triunfo;

A U.D.N. mais- uma vez

Vai entrar pêlO cano;"
,,;.

Pois, com Konder Reis
Perderá mais cinco anos.

. Painelense' ,
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