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Os candidatos lviJ

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

Sumbri6·. ouve atentamente
meO$UDem de Ivo

·

"'�.

, ,.

<\companhados dos deputados Jo�gUlm Ramos, DoMeI de Amlra�(', J,l"Clan Slowins·
.

ki e Waldemar Saile�. os c8:ndidatos ho Silveira e FrancÍsco DaU'Igllll perco!'.\
.

. .

reram, durante os últimos dias, todl_) o Yale dó Hio Araranguá, em companha poli
·tica, I:om vistas à sucessão estadual, Mantendo um diálogo franco com o povo .....

llmá constante n/l campanha dos candidatos da Aliança Social Trabalhista e Popu.
iâl:' - os d�putados Ivo Silveira e FranciscQ Dall'Igna vêm sendo alvo de home.

nagens das mais sincens, o que faz prever estrondosa vitória nas urnas de ::l de
outubro ..No tlagral1te, aspecto do comício de Sombrio, vendo·se acima Jarte da
assistência que compareceu � praça pública e abaixo, momento em que discursava

.

() candidato Ivo Silv�ira, vendo·se ainda os deputados Do.teI de Andrade e Leciali
Slowmsld e o Dr. Zany Gonzaga

A T I T UDt ·1 N C O N S I Q E 'R A iD A
. Sempre fornos dos 'que se bateram pela remuneração condigna do funciona.

lismo cstadmi1. Eis porque nunca omitin'ios o nosso aplauso ao Governador Celso

Ramos, Que, nesse particular, tem sido o governante que mais e melhor yeÍll aten.
, dendo às justas reivindicações .dos servidores catal'Ínenses. Mas não podemos dei.
xar de considerar impei'tinente e inoportlma a campanha em que se compraz ;1

Diretoria da Associação dos, Scnidores PúbUco" do Estado, avocando á si urna
causa €fne, cm v(�dlJdc"sempl,'t' tem lJrescinllido de sua interferência. E isso por,

<tue ninguém, mais (Io que o Govcrna.dor Celso Rmuos, coDb.ecf!.a s�tuação do fun·
cionalismo e deseja.po(!c� satisfa�el' a classe, como evidentemente merece.

Tão insistente martelar da Associação em assunto de tamanha premência
faz pensar cm interesses subaltcnloS', mal dissimulados nunt zêlo imprudente para
com a sorfe dos serVidores�estaduais, visando exatamente a objct�vos muito con.

.

trários, pela cxa�pt'ração dos funcionários menos avisados, contrá' a apa�nte in.

difercll�a do Go.vêrn� ..A !l?rdade, l)orém, é 'lue o Governador Celso �mos nuo(:a.
c:.têve ausente aos mteresses duma classe, cujos méritos é·o prime�o a rec ....

nbecer.
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--POlíTICA. mt=VALE- DO--iTAJAI'-
Os srs. Martiuho ÇÚl�.qo

Júnior e Roberto M�\tt,;�;_-,
(la dissidência do ,'DC, c;e

,envolveram ':l t't�c iTlac:o:?s
no Vale do Itajai. C,)1 I a

vor c'a candidatut'::t 'b (íe

puLado Ivo Si! veira. Du

mingo, conforme llJt.tC'ia-

1110S, participaram ·_la ii:i':
t.alacão em Blume·Jf.l.'J çlo
C3mité ,'lt€l'-PartidúrL)
Pró' Candidaturas r.'9 c

Da1ligna.

::;:1-

t'v1 r'"'m r'
.

()c�çh�(", ,�: :�"'.1-""."''''''.,.flG

�m Fóf.O·

candkJato à. 'Prefei' '1'.., ,]-
cn! na prsBüa do ,j�'. C ar!os

ra rrgi�tra�lu.
De ou lra pari f'.

ilí'lJugl.lOll· o 1·2g;.Sttv
(lidat.o uden.l."ta

c1q C::J11

i-\lbiNi

Ali2nça. é snceSSD também BD Sul: ,;

Ivo e Balrlgoa' no . poder: ,povo DI Sovêrno
/InformaçÕes transmitidas prereítc, o deputado €sta- foi calorosamente recepcío- gtão Sul do Estado de se, Braço .do Norte, respectiva-
do Sul do E;5tac)o adíantam dual Lecian Slovinsky o nada no d;ist.rito de Ermo. cumprem, hoje, o seguinte mente,
sôbre os magníficos enccn- deputado federal Joaquim O Sul, tradícíonal reduto programa: Amarshã, a caravana Vi:-

tros de praça públíca dos Ramos e os srs, Franci.õco social-trabalh'sta, confirma às 9 hs.: chegada a 01'- tará às 9,30, em. Sa;:u:l. Ro
candídàtos 'Iv.o Silveü'a e Dalligna e Ivo Silveira. por suas classes mais 1'e-. leães e comício; às 12 hs.: sa, percorrendo, . n seguir

. Frá.ricisco DaUigna. Em Jacinto l\lachajo re presentatívas, que 1'10 e almoço em Laura Muller; os municípios d ; Rio Fo;_-
. Na concentração popular petíu-se o espetáculo de Dallígrra no poder é povo, às 14.30, 16 e 19 horas, con tuna, Sio Marttuno, Ar
de Turvo, que se seguíu ao vibração popular, fa!andí1, no govêmo.

.

tatos cem as populações de mazém e oravarat. das 11

grandioso comício de Ara- mi. oportunidade, os depu- ALIANÇA E' 1MBA'l'rVEL São Ludgero, Grão Pará e às 18 horas.
, ranguá, enorme massa cem tados Waldemar Salles e NO SUL: IVO E DALLj:GNA
párc:ceu à :p��a da Muni- Lecian Slovlnsky, os depu-' OS ELEITOS DO POVO
cípalídade, para' ouvir GS tados fe':l:rais Joaquim Ra

diversos oradoreS'; I) P1'8- mos e Doutel de Anó',nI3 e

feito SebastI:io M3,tt?'3, lJ oS candidates Ivo c DalJi.t,;-· veit:a' é Fra·clC1.'lCG) DailignJ.,
sr. Dauro �reis, cahdi·laLO a' l).a. No ,retõrno, a �omlth'a qUê se encOi1trarLl na re-

I. t
I
I

'1
I

.

RICAR})O NETTO I
Há djas concluimo;", fund�m.ent.ados em mes��cs. �:'O !

assunto� serem os fator�s prmC�lJ�lS para
. ?A c�erc)c,o Ida liderança e da chefia, a aptidao, a eflClenCIa c a

I)CrSOllàlidade. .
'. f' A apJidão pode sel' avaliada por meio de tc-stcs es·

.

critos, o que não poderia ser 1,ltilizado, pois. as agre'!
cke, Felipe SchmicH, P :',l(;�t ... ·d fram . present',fi> o G·)Yin·na-

,. miac;õ. (�S partic:larias, quando indicam os seus can".1 ,<,.'
.15 de Novembro, Ar,�ipi'fsi;e .1(01' Ce1,3o }1umos c rfpr"�..

.

tos. hons ou maus - para o povo -, o faz. prcsullluluO
Paiva, A'rtlsta Bitt':!nc,)l.l'·�,. fSé'ntant 's elo l"SD, PTB.
�,' " d' O p

.'
I conhcc�·10 apto c Cal)az: . j

RP PSP 1"' ,., 1 v ISCOlr e e uro r�'l o, . h' i I ,. r '1id ti . JP.
. $' (,lSSlC't),P\,l:1 la. c,"::r o., � J f' ,\ dieicncJ,a,. J)a1'a f-Cl' cOJ� ec (a, o f'rece aCI a PS,. '.

C·"
Pra,[) Ge',l'lf) 'ar�d·. Ll- . -'d .·,1�·- .:.liPa1't ido. Dtl11":,nra{ a i'':'i:1O..A , .., f'

• ("narol'ês do 'lue n a\'I!f1gull"uo a <lllth"ao••Ia quo ptll') I�.,. 'lo.
• "" J

1 uff. wüº'l'e __.:lII'O. \t "··:�pn.:.tO .."'.' 1

o���.
e! 'A.V1la n;,�a,-..;:f" "-�<.

f"
.

_' " J l':\:aw.,f.\ dns antr(·(·tjentes do .examl1latl.o lltJdercmOfi .1('1'.)'.'1- �.,<' u".".\tfI_�!te.c'Q�d�e.-t'at,�'.ll(S.
('
,"

r ,,,.;f '. .�. '.. .

�3D ���,."'t�rfi�.r�b�.� "�::" " � .

' J.
J...... I\ "a ·ldi.i; , t.1.1:a:

.n�ttt:\fF, �,� >!'>,'C l'
1<' ,. �,

. " . .e:-:!;);.:Plir�.. ae�'" .�.�..
-

fI '

.f 0.0., Almirj):} te Ô,1Y.ll.>1 c' � _. ---..r; _ P'
,( "li'! Zac:!'ozry. qUI.' t1:�r\' - ",' .. .;c, • t'1ãl.l.. 110S �:n.·.t>lrlcrt(�m. ·tUl'l.� :ws estudlO8QS (� ('speCIaliS(I�S is;rJ..:{-te COllth'ha. "O'!l e�- .

ta a Prefeitura ela ("�,an!.': - I�O iHlj)O�·L','lllt· e:m1:ól(J 'J,umano di. lÍ(lt'�'\lIH;a e (la clH:I'i:I. �mo, s!'rá. ')1'01\);"0 ) ('OC.l- 1'" <

Ih.� (o

1 E ns .cnlldhlatos. l1iSIJUtlll1('O. eltl'g'us jltilJ1icus, ue 'Icibnan.',nto de' íl!l1;·TL!\'l· .

I' 1.

'

dldia c (lt· lítleraJH;a, neeessitam Sf�'1' lllla ISIl( os (' ('x;\- j
Yf'ículo' na� ciladas rua.:�.

,- - -"-_._

r ·)ninSllns, :1 rim r!(' saJwrcm os catarinenses. C0111 scgu-IAcác�'O p� me a .ôNIBUS ! j·:·m«ll f.' NIJI::;ciência. quüm dCVC

.

.rá lllCrt:cer a sua. !!�!1'1'Cnn) 1';?f2r,��1 c.ta J o t "�t i p._ rian�a. I �

V·
, l'ür líltimil deixamos, com justos motivos.. a l'pl'c· i·

Itf�rla go' de ônil)'ls, sc-rflJ :lll)(',l-
j;êllCia ao fator !lCl'sol1alidade, por ser êsk, nH clJtcmll'r� 1 dos as Sfg'uintes n.ltcro.-

O -'" 1 t ".),·.-,·"......·0
-. �lns me�tr�s no assuuto, o &lais importante de tudos,

• _ CD '0 r.': (. q O " ,
" çoe's:

'" ('er:le do f:h':�� :-,rj,) pan:,'L\- sendo susce!lvel de avaliação por lueio de entrevista�,.. l\cf.c�o Sanr"ago 71.3.t�J·:1 "': a I -- Ô'" 1)115 qlH; (2.l.!�:Ãn·
r=.o J�� t :-"\'2 �uu e;_t·;_c1i�.�:l:·ü- t t s e (Ilassif;caçãoi\_;�.rfC;� elo C:�u 2 dà .i\�nL�- d��··l no CO'1 i·-r "lt_:: ;JD:: ).�.- e� e ... •

.
. ,Um I11'O('('>'SIl1.· americano, chega a dizer·nos (IUI� "os

çJ <;.

f:J:otô,·t'c,; {lc .11l'r�nnalicJ;ll(ie, ,na lld�ta�?a,., i�ft� .prm;�\,{'j·1mentc (h'z "êz('s mais 'importalÍiés que totios os ratoll�:S
I .., �

�e al:tidão e cficiência comhinados:'.. INão nos rcfcrIremos aos fatôh�s da eficiência e da:

aptidã.o, 110l'que como abaixo veremos, o. da

personaJi'l'-dade en'g'loba e ab�ol"\'e·os em importância.yeiculos; Ib) _ A1 '1';l'ante LlIl1ugO 1
l\'Ieslllo porque, como já frisamos, a eficiência ,� a

_ o itillenirio dI) Circular I
'lrpt1dão não se mellcm pela ,"OZ, nem l)e�a maneira ;I�'

Sant:ago ouviu exposl<;::lO � até a Esteves Junicr, cm falar, )'pas, por exame dos antecedentes e testes escrJ'

sôbre pTo!;>l�mas Cjue r�(;2s.-.. seguida petas l'ua.s pJl ....Si-!
tos. 01'a, os candidatos" t�ndo ocupado cargos públi<:os,

'!Ham presença do poder dente Coutinho, F:t'l'f'ir::t
.

dcvcm ser conhecidos pelo eleitorado que represt:ntu·

1>úblico. Com a obj2tlv:dauc Lima, Avenida lVIanl'o Ea-
!
ram c re]Jl'CSentaJll.

11,ns, A"e"11'-'U Her,,!'lio LllZ. I
Os l)sicólogos, segundo os, autores em que nos ha·

que tem C;'aracteriz',do o .v ,,'.1 � _ ,

seu céJlnparccinumt') <1,'}S Antônio I.H:':. e Pr<1:;)rt 15 .:;e I seamos, que não citamos por ser desnecessário, só o fa·
..

.

'j iendo em caso de contesta.ção, no que não acreditluno�,

Iníicleo& POlj\�lacionais, 1a- No�embl'o;
_

.

lou sôbre planos �le cl..Jt,1,l' c) _ Os onibus d<l. '1\""- I
tamb�l11 abordam o prOblema da personalidade, CSll�·

não só a cidade, COL10 bai- cad'i.l. Agronõmica, Ib':o - cificamentc com relação à liderança. Entendem êles,

Iros e morros de nov)s me- l'obí.
"

Saco Grande. tc'do seI' a personalidade desdobrável cm quah'o ou cinco

lhoramentos. pontos de. é!hegada e sai,ra �ampos distintos, não chegando, contudo, a

conclliSãOl______.__ _ __.______ _ única sôbre quais sejam êles.
.

A maioria, porém, se manifesta em favor dos se·

guintes: I
1.. de energia diretiva;
:�. de adaptabilidade social:
3. de contrôle emocional e
11. um fator ético. o qual, significa - CONS.

CIÉNCIA.
OS léitores, hão de perceber que. é chegada a o]JQr'

tunida(le d'e aplicar o que se dissc, à l)rátiea, à reaJida· .

em segui1do lugar, ') illnne de, ao objetivo. .

do calldiàato ACACIO �.'UN rr'eremos. cntão, de focalizal' a situação catarincn.ltoraI, foi efetuad� sorteio TIAGO, registrado peJo se, o seu l)SllOrama lJUJitico, a fim de passarmos à auá. ,

na tecla das criança!';· sem paTf� composição da cédo.l,. Partido Trabalhista Bras!,' lise das pessoas dos candidatos, pois, aboroaremos as tescolas. Para desmenti-lo, la'- única oricial a vliSorar 'leiro e Partido Socí''1,l .'J(�-
suas IlCl'SOlla1idades, desdobrando.as de acôl'do com os I'apenas UlU' exemplo: ao para as eleições municipais mocrático. t f tA I d�c"'··nt...-s·."u·n é qu'e, a' mes"ma AS"soc.�()ão dos Se"'vidores Públicos não fai. qua 1'0 a ores ano a os.

.,"""no "''C''_'" - ...
-

4 lado de tantas escola.s en- do próximo dia 3 de outu·" Assim o nome do l;-1n::licL.:l. Não devemos. separar, sob 'l1eu!l de j)�II'dalitlad;', os
. \1>11 P ��a� ·Cbç(e d0:lJf�utivq, Es�adual com a �ua assistência em momento pro· tregues durante todo () se1,l bro, do qual result,yu à to Acácio Santiago s'�l·á·. o

fatos d�- 1I1omcnto, a fim d6 �ab,>nllos :se os candidatus(undámenti:- critico da,�têiIcia ·c.prestígio daquela agremiação,., facilitando·lhe govê�no, em; apenas dois seguinte composiçno em segundo na cêdula únil'a, tê�ll condições l)cSsoais p�ta. tmfrcntá-los e sUJJerá"lo�."'o�;anreciável crédito tinanceh'� a conjuração dll. crise, cujas causas - diga-se de meses (de julho a '-l"",ôstr») () pri.meiro rugar o no.me· do para éleic
..
ão de 1'Jrej';�ito de ,II!' �

E istu, o fal'mnos em próxima oportul1ldade, at1'l1'pas$agem ..... não foram até agoral- completamente eSélarecidas. .' .'
sr. Celso Ramos 'illaugul"JU canúidato NELSON' .\i\U!)f, ·Florianópolis. vés df�ste conceituado jornal.•

Estamos certos de qué interpretamos, com estas considerações, o pensàmcn· os seguintes estabelecimel1- ---- ---- - .-...;,..------ ---- - --- - -

()S nO))1('8 dos' candidatos, todavia, já sabemos.
io mais gcnhalizado dos que se filiam' à Associação, se bem, ulfelizlÍlente, h�ja. tos de ensilio pl'imiriu:' Profes.sora Maria Madalena Moura IVO SILVEIRA, dc um lado, apresentado pelo psn,
mos pe excluir .dentre êsses alguns membros de sua atual Diretoria, inCQmpreensi. grupo escolar de S!lO

,
'.

em convenção memórável•.onde primou a unidade par.1ielrnellte infensos a mais altQ entendimento cios propósitos do Govêrno. sabe f) João (município de Barra

F
.

b t't I d ;d 1.- . tidária.
funcionalismo estadual que, entre ai preocupações maiores do Governador Ceisn Velha): grupos escolares "erro' rece . e o I U o· e CI ata A ]lrOl,ósito, do outro lado, apresentado pela VDN,
Ranios, tem figurado sempre a que diz respeito a melhor remuneração dos sen'j· de Inda:ial e'Blun'lenàu;'

t!'Ill COIIVCll!:ão de "tri�e memód.a", onde imperou o di.
ços públicos, sôbre os quais repousa, em grande parte, o êxito da admu1istração.. grupo escolar "Ivo' r.>'Aqu�- florianopoUtana I vi,sionismo, o Senador Sobl:'inho.
catal"inense., E por mais que nos agrade conceituar a Associação dos Setvillorr.s

,.
no", de Gaspar; grupo es-

E .quem lhe ar�anjou a denominação 1'01 Uln \lue-
PúlJli<:()�' ('omo 0, �rg'ão au�o.rl.(:a.lll.) da ,1ll111�e�.ósa. e ll?bre _ c�asse, .��to . np!,!�]1a.r�:.E�l..:,: "�o

. colar de Lindóia (ll1unici- Sexta feira a professol'fl, sa procedeu a entrega <.b
I nisül que participou da convenção, o deputado federal

ngü)('a pôr em dÚy1(la a leglLWJill.aclt:,dcst;e concel�o, Cace a unpcrtll1CI1Cla �jna at" �,��t!�. �,����r(��:�.,; cl��i'��i;� �u,r���u��:;l�1�i.t�:lT:�3 F;�:� ����om��.t���ll'c:�ind�cn�u:���� I LAURO (ii\.tt!l!1l,'!UtO DE LOYOLi\, ('111 manifestu públio
Üidc fiag-rantcmenü: inconsilh'raua, num inStante em que tudo ](wa a crer 'lue tiaó . i co \\;,\?�',ê'lc assi�Jadu .. dtO cujo cunteúdo i.oS caiúiJleWSeS
s'·j�lm

...,fundamCj'Ja.lm.. en�e
..
sillceras as intcnções dos flue lJIocuram perturbúj_' ::1:.... ·1

rador ( munic.il)io (t2 '1'''',;- dadü PJorirmopolilana, Clcl- cclueac1oi·u. ! tumllJ'l�fi-t' cunllCcuncnt(l.
siçlenLc Get.tilio): gnip0 ranle sessão solene da Ca ., I O

Ynoi';l1alidm1e atll1111ustratllll, ..

• ':

.,' oS "raiyinhm;" Llen'll1 cunhecê·Jo. també.m. C'iC 1.JIU'." . ,

I "C$('o)o.[' (10
•

ll'úniC'í._i)io ((, rpara de Vel'8'adores. Na OCR.-;íà0. a ljrot�",,(,,'" ..
.

· POd;>HlflS ufirmar qllC, mai:; do t!u!:' lli.ng·uóm, o Guvernu(.[ol' pensa na sode .

. ,_.,."

üdparam ([;1 cdell.'(' (·tlllvenção, Ill.!0 diz'�m agora 1,"'1;:.·

.,. .

I Salto Veloso;' p'llrj(j CSCIj'ct' Esta\'um 1?rcsel1Le:o alb'� !\1:Q,l'in Maclulena.' MOL!.i'.1 f "l'du' ".11"1",'. lI" ""I'�UI' 'ICll10cl'a·.'1·,CÚ"', '

..'

'.' .

(,\_IS c,:.le �.;(.�r\'eJn .a.:J ES,t.adj.u, cotn.. 1.H.'Ob.ida,de, l�al{;j:lde c cu,mpdênGÍa,
..

c sobrelm[ú

I
... U '- '- � b � •. ". - "José Clellle.l1tíno Pé,�l;[r,,", autori.dades" G1-i. alUllOS �\ F2!'l'O j;ifoferiu discur::iü _"" "0 '.. �: com cli:wãdQ. Senso !le l'Jt�1>ollliab,l}Hiades que nau se cOllrh.!!liJ, C!)1ll u::, 'ÍcnllO.s e 'com ,

. '. .

.. PoUt:t·!W cuntestl1'�u, a ele, �lue m:::ul'gm-St;, cout.n!. o."� .
,

. .

! ele JOliC HolteLlx ,(m\miGlpiu ",'"r.anUe numero do
.. -1)(":;6(.)\-.;,";. ([ue pUD1L.,;Ill't:mos l.'ll1., 1'0>';·

�.
• ..

t
. _ .' '.'..��.'.,;;.a, iJ.\..S:isiéncil!>. tim.. na c,a.1...1,l,p.P.. l,ili..

f.!, ÕI:I
...'.'Íll,.to..n.. ent.1J d·�Sl.'!."G.ces§ál'ia, ...

e i1l0poitul.�,ao
,,',,'

"

..

'.

. ;:
'

.. , ..�;,,(.;: .... ' ,;... ,
-

",:' 1>, ucpotnilllü ms. atirado. na agren1üt!.'i1o uatnllit11, ".',," l_
-

•
•

_ d'�· lbiranl<Ô.
".'

'

,. ,�, v,re�ito;.:y�ii;!�;e:, Qai!, tW.,:, "li "IO,,&,jnmt)' í w."v"LJ .' ;.1" .' "

.. "!
.

••••••••••••_.. ...,;;,,;ii_�::;._�_
..
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Schoemberger,

A Tática �:gora
e Outra .. '

Em J)lCOnuncial11entD l'C

cente, o Governador Celso
Ramos disse ser uma ln
clignidaele o que apregoam
·os seus ad7'ersários, 'que já.
não podem dizer I]UC (J go-
vêrno catarinense nada,

realizou, como faziam an

tes. A tática é outra. Ago
ra, apregoa,m que ilS obrá.';
foram realizadas �om ver-

bas, fede'rais,
Govêrno da

co,�o

União Io�sc

empregar recursos ,�om' tal
dos os Estados, em setores
(lIa responsab.Hidàde dos

E.stadCls. De outra' parte"
ferindo frontalmente a ver

dade, o Senador 'Antõhio
Carlos continua insistindo

.rjanópo!is, �'ctô(r:-io�l .� B;:t
lllenau O· à8l)Uta'.�a A'IC'l

Avila dos Santos, q!.13 tcy�;
destacada j�r:::sel'ç:t mt i11S

tul(1(;ao. do comité central

pró lvo e DaHign'1, rhtque
la ciüade. O parl:,u:lcn;;a:-

.

lll(strava-se v'i.5iv]1H1en.ie.
. sa tisfEito CO:l1 os resulh-J,dos
da, reunião,' a que csUve-

t�va iiltc�l"Hda por CI��ltC;·I
tos das 1\)'3.3 r-1ccas, li') PSD·

. .... (!. f,'
e PTB. ct,pulado& � él:r.�
rem I? Evnúsió Cfl'm,: \'e

readores )Jurilo !VIllgn':J
l\Tieira e MC;1(�yr ,?;·�·\J;.':a..

Em COD ta: o com mOl"fl.

dores leca:s, o {r. l\f!�cio

Erp. cememoração ao dia da Independência, será rea

lizado desfile militar em que tomarão parte Fôrças da Ma-
.

rinha, Exército, Aeronáutica e . Polícia Militar as quais
consutuírão um destacamento Combinado sob o CO::1H:l'.
do do Capitão de Fragate, Haroldo Nicolau Paranhos .Pe,

derneíras,
, .

As oito e trinta minutos, C0111 a tropa disposta' ao íon-
, .�" .

go da Rua Arcipreste Paiva, Praça 15 de Novembro 0 Rurt'
Felipe Schmidt. será passada em. revista pelo Exmo. '8:r..
Governador do Estado que estará acompanhado pejo
Exmo. Sr. Almirante Comandante do 5° Distrito Naval. ..\S
nove horas finda a revista, será iniciado o desfile em con

tinência ao Exmo. Sr. Governador do Estado que se en

contrará no Palanque Oficial, localizado na Praça Getúlio
'Vargas, defronte ao Quartei da Policia Militar.
A tropa desfilará pf'las à- Avenida Hercllio Luz,

Arcipreste Paiva, 1\�·tji;t'.'t proxrmo a esquina com a

Bíttencourt, '\riscon'-le <le rua Fernando Machado;
Ouro Preto e Praça Getll- d) - As alterações do
lia Vargas. tráfego de ônibus serão [1-'

.

Elemen�os veteranos da dotadas a partir das '1 ho-
2a .. Guerra, tomarão parte ras até o término (10 des
nêsse desfile. Após :J ,lP6fi- file.
le militar, seguir-se-à um: 3,) - Os ônibus 'ó'S;1::;O
desfile de escolares, onde dos Limões", farão ponto
tomarão parte cêrca 'le de chegada e partída . na

6.800 alunos de diversos Praca da Bandeira �3, par--
,

nicípals e inter-estaduals,
passarão pela Av. Mauro

Ramos, Bocaíúva, Almirun
te Lamego, Duarte scnutei,
saída na cabeceira .ta Pun

te Hercilio Luz, '9Jl:l con

tinuação da "

<;rua .l ellpe
Schnildt.

APELO AOS PROPRlETA
RIOS DE VEÍCULO�

[rtabe12i�imentos secun-tú
rios ela Capital.

D0 outra parte .) M�L:or
Alínor Ruthes. Diretor de

Veículos e Trânsito Públi

co, está apelando aos SE

nhores proprietários G.e

veículos em geral, no se;l

tido de $1ue, colaooranuo

para o êxito do desiíl3 101-
mar e escolar do día cl<J.
\

Pátria. não trafeguem e

nem estacionem seus ceí
culos nas ruas Felipe SÇll
midt.. contôrno da Praça
15, Atcipreste Paiva, P:.dre

Miguellnho. Fernando lHa

chado, Tiradentes. Praca

Péreíra Oliv,ira, Vi'3::onde

de Ouro Pl'i·;to, Pr,:1i;:,t Gr.tu
Iín Vargas, Almíraut e A:

vim e presidente i..»minho.
Apela ainda o major R'.

Lhes, aos pedestr 28 para

que se postem nos passcloa
e não no leito (las 111;).,", per

o�ião do desfile.

til' das 7 horas.

Os C01.1viÜ:s pá", :;> }l.111.H
OUe serão expedidos . PE-}o
Palácio do Governo.

TAXIS

4.) -. Os automoveís de

alugueis da Praça 15 ele
r; o v ombro, estacíonarao

nãs p.nxímídades do !V.LiJ:a
mar a partir das 7 horas,

5.) - Os ônibus ínterm.i

ALTERAÇõES N'O

TRANSITO

Tendo em ista

7:\Çã.O do [<",sfile \militar ,10

dia 7 de SeJ;::mbro ...\ TN'!�

t orla elr. Veiculas c Ti.':i ;l.�i-

to Público, C'3t:í. ;-.t\'I..;?tndo· DAS QUALIDADES DO
CANOIDATO '11que setjio adotar!:ls �. '5 sc-,

guintes alterações eum l'('

ferênci� ao trânsitu de v(�i I

culos
.

nà,s 1 uas de;'E.l Ca·

pital.
A partir das 7 :lO.:<\S �c

rá proibido ' O tráfegJ ue
.

I

qualquer veiculo em l0t'la a

extensão das ruas :: .('p-

CiSCO 'T..,�rQ"0!·;·'la \Par-l:·o Eu-. -!'.. -.. -:' .

'.;."\. ,:..,. -;� '_"
�..,

ma e C01'8'�!h('ro ]\1:\"t1,
em cnjas 1'Ll'.:ts .scTi l'fOii","
do o estacwnall1SúLo l'e

registrado pelo Pal'[jdo De

l110crata Cristão c União

Democrática Nacion::d e,

se ()
ACÁCIO SEGUNDO NOME N.A

(EDUlA 'ÚNICA
O Cartório rIa 12:.;,. Zona

E;leitoral está, CtO'lwmlc'a,n
do que, em aUdiênch rea

liz�da dia �,sob !t pr'3-
sidê'ncia do MM. Juiz Elei-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r
a Flo,ianópolis

excursío- dora costa de nossa 1\:130. ceíção onde é ,�r(0') alma
do mais Seguncio 'ouimão (l"S ex- co típico Caldo \113 C'ama-

cu-síonístas a vis'tu aFIo rão. visita 80 Forte de

(;.... r10"
--'-�_._- -------------- --

• •

As alunas farm<i1.ndis r.e
1965 'do conceituado' esta
belecimento de ensu.o, da

";;;:i�� ��':i�:�';;.:, �O;:��E'....CU1·.SI·Ona'
'

zararn uma eXCUrSd) que ..,..
permaneceu aproxímuda-

mente uma semana em rais das moças
nistas corôados
completo exíto.

nossa Tlhacap. O referido'
grupo de senhorn as 'ta so

cíedade paranaens-i em

data de hoje deverao iA

grassar para ounU;}[t, .-'\

excursão é dirig:�la pela
educadora Irmã Mariaria

que exerce as f'uncôes de

professôra-regente elo re

ferido Colégio. sendo 'JS -Db

jetivos recreatívcs A cultu-

Durante a curta estadia
na capital catarínenso, rea

lizaram inúmeras vísíta» as

autoridades locais, pl'édioo;
públicos, monumentos, bem
como percorreram o centro
comercial. Pc1,' cortesía d.,
.vlu'iriha B�'�,,,:],,in � mtnr-

ria nópolis encerrou com

"chave' de ouro" realtzan
do o passeio (1,)' Tnurmg
olub do Bra:;i! "Cat:lllel:a

FI0l'ianópo-as Praias de
Ils' ,especialmente tracsrlo
para turistas. O pequeno
passeio do. T'1l'rm'5" C!J:l1-

preende a vísua a Casa de

Retiro Vila ji'átima, Ior-a li

zada no Morro ci',. Pfclras,
como aspecto pn:s ,gí�LÍ(,O,
A magnífica Lagôa d t Con

OSVALDO MELO
naram por 111.\:.1'

CIDADÃ FLORIANOPOLITANA

Semana da Pátria. no
Ab(go de Menores,

Merece os louvores por muito justa e dígna
dos maiores aplausos, a concessão do honroso

'título de cidadã f1orian�politana, concedido. á
proveta e inteligente educadora, d.a Maria Ma·

dalena de Moura Ferro. Com todas as mais lí

dimas qualidades para fazer de sua nóbre mís

são, uma-existência utíl e. toda ela dedicada ao

ensino e educação de mais de uma geração, a

professôra M!lria Madalena de Moura Ferro

conquistou o título por seus" próprios e reco

nhecidos mereeimentus. Ontem, ás 20 'horas,
recebeu das' mãos do General Preféito de FIo·

rianópolis, o título que é um presente de todos

os f1orianopolitanos.
Esta coluna se associa á manifestação" de que
foi alvo e emérita professora.

o Abrigo de Menores, nesta Semana da f'átcn, ele
1965 desenvolverá, com seus alunos E 'funcionir'ios o

seguinte programa: t .

Dia 5' _: às �O horas, no coreto da Pra�a 15 - n"!
treta da Banda Sa�ta ,Cecília do Abrigo' 'de lvleilorcs
com o seguinte programa .

,

1 - Híno dá Independência '--'-< D. Pedro l
2 - Matcpa das Aguias � R. Wagner
3 - Romance (le Maria � 'Dcnízet
4 - Suité de Fr�p.c.e - ouverte � Buot
,'5 - Marcha Guerra. Brasil- T. Cardoso

II Parte
1 - Pátria Amada. - A.D,
2 - ono'ere ar Mérito - Sinfonia - "E. Barblere
3 - Viúva Alegre � Valsà -. J;i'. Lachàr
4 - Hino Nacional Brasileiro - F. M, ;da Silva

Maestro: pelaio Mendoza

-

'.�...
"

�.,\�.
. menina' liATTIA

Tran.s;;,Gr;era amanhá." a
passagem de mais mi) aní

vt;;rs'i�'iü natalício ((;.1, gra

ciosa mei1�na Káttia Melo

da Silva, filhinha l�() nos,o

prezaclo .amigo D" LlÚ

OSVALDO MEIRA
DEIXA O CARGO

o nosso conterrâneo sr. Osvaldo Meira, que. vi·
nha ocupando com muito critério, o carga
aliás espinhoso de Delegado da Sunab em San·
ta Catarina, deixou aquele cargo, passando·!)
ao sr. Ary Corrêa da Silva, inspetor de Indús·
tria e Comércio da Delegacia nésta Capital.

_.II S�ão Cívica
D:a 6,- ÀS 15 horas - Sessão Cívica, CO,'" O Sê·'

guintê programa:
1 - Hasteamento ela Bandeira _____, Hino Nacional, ('an

tado acompanhamento da Baada Santa Cecília,
2 - Poesia - Saudação à Bandeira --;- João Lúiz V'1l'e:a
3 - Poesia - Meu, Brasil PQr -- Amaro CC21h,)
4 - Discúrso - Por - Reinaldo M. Machado
5 - Canção Patriótica - por um � Grupo de qhus,
6 - POEsia - Brasil - Odésio Fagllud".s
7 - Poesia - Meu País - por - Hélio Far.:as
8 _:__ Dobrado Guarani - Banca Sta C'3cília,
9 - Palavra à Disposição.
10 - Hino da Independência - Banda Sta. CeciU",

. UMA SEMANA INTEIRA
SEM SOL

Atu',m diretamente sô

bre o fígado, evitam o

exs>,sso de bile€ ajudam
o processo de digestão.
Fórmula 100% vege
tal. P�aueninÇl.s. mas ...
resolve�! •

Este tristonho 'e calamitoso mês de agôsto, n"('
tantas enchentes e dias de tristez?s 1;�'_C:1S<lS'
causou ao nosso Estado e ao Est.llo li" Rio

Grande, passou, term� ': .. '}O .' =.1 e continua de

cara amarfanhada, curo ausência dé sol e de

luz e que assim se ('m�- ,v._ :ilá mais de U'

semana.

Florianópo!is vive �rjste comonqnca.

III Desfile do Ábrigo
9 horas - Desfile com

ensino da Capital.
Dia 7 - Às

ldecimentos de

os dEm.'\is pS'a-

�onipJeto�l no diJ. <:te 0n

t.�m, mais l;m an:versurio
natalício do noss) ilustre

amigo sr. Celso RT:l" Ins

petor Escolar e 'i�n ;:,J,t que
desfruta de i,ólldas .:, n:Ar0- Continua. em atividades o

cidas amizaile5 c'm r;', nos _. Ol\tbe "Soroptimista de FIo·
"os ]11:10.s sociais .' c.Olltu 'rianópolis", eom a campa-
rais.-. oba. do Cobertor. A respeito da D;loda; chfl-

,I Ao" a.n.i:verS��,ia.nt!ellÜ)0' " . '.gou ao �t,asil, '\Iro grande'! �'a �m' at�g�·U' Aro'; � \!:m � ÍJat1lo� h tnttm<t ; cQêtlireiro' italiand'l diZend,")'
envia-lhe seus re'l. Hosas sexta feira, aconteceu reu- que a. moda brasileira im
cumprimentos. nião dos Diretores do B!ln- pera e que as mulheres bra

sileiras são realmente ele·

gantes.

São José, asp-cto hi,,�órico,
cultural, nesta m,)S111� 0,,01'
tunidade sã') vísítadas resl
dêncías de pescadores, ClI

[as espôsas contec �i rnam u

tradicional renda d� bairro
Este passeío-excursão é

considerada pelo díretnr
do Touring Prof. Arnir Sa

turníno de Britto C'J!110 o

mínimo tndtspensável para
quem vem conhecer

pita! catarínense.
a ca-

)

Carlos Melo da Silx'J, e, de

sua exma. espôsa, elemen

tos de destaque em os nos

ses meios soeíaís r cultu-

rais.
.

A nataliciante aulieada

a:luna de Colégio C01:'1. ,?ÜO
de Jes,:.::, receber i.: (ó�"J 'n03

certos, de ,Cil n\srr llrC1 lo

de amiz,t.c: ,;,. ,nt·
.

�:G ( ..s

pieic::;o t' ;"1 '), :1� lT:�,i:;. :"r;
nifica�jV.t0 pro\n:� \.:e (',Ü

L11a c ""j,Pt',·}'), 'LS j li 1�5 O

ESTAIlZ) �::: a ::',{ "',('1:1 fl',)( .. l·

landn ... he e ,r:.· '_:;:·.!':J··Sf�

votes 'L! lTl.i�"','S li': .:"ld �·IE's

SR.. CE!,SO RILL'\

Imag'ens' e Reflexos
"

•

VEI.HINHOS

Raul Caldas, Fú .

No campo, entre Lag'es e Rio do Sul, instalqdo na.

paisagem européia há H_n asilo de velhos. O viajante é
tOln'ldo de surprêsa pela. paz dos jardins, das varandas
de madeira recortada e encontra lá dentro, afastados do d.}
tempo, sessenta velhinhos, falando e vivendo nas lem

branças de Berlim e Vi,:')nn de antes da primeir<:t guerra.
EntFe gerânios, cac!11mbos de louça, móveis antigos,

livros e revist'ls aJemãs,êles levam a sua vidinha
tranquila, longe das turbulências do mundo mo

derno, cultivando os jcrdins e as flôres, trabalhan
do' na horta, ocupandc.-se de outros pequenos afa
zeres e tendo como companhia a envolvência verdejante
dos campos ondulados 9 a calma, para n6s até agressiv:t,
do local.

De il1íclO nos receber<.·,m mrj() dc<;(�,�nfiadbs. - E:otii8
acostumados apenas com as visitas habituais. - Dépoi;;,
porém, foram se aproxin�ando pouco a pouco, menos as

'sustados com a invasão ao sou sossêgo e uma velhinha
mais comunicaÚva nos .dirigiu a palavra. Na verdade nem
sabíamos o que queríamos, pois par'1mos simplesment(�
.atraídos pela singeleza cl�l.f, linhas da casa, suave e típico
'exehnplo de constrm;ão alemã do princípio do século. Des-

co�rindo a. sua fin'111daclo atual ficamos ainda mais inte
ressados e logo em se�;uida estávamos sendo rodeados
pot velhinhOs saindo de todos os cantos, que nos admi
ra\fam, veneendo o receio, como se fôssemos sêres de
ou�ra espécie, Pareciam miraculosas figuras de antiga '3

hisj;órias infantis e me fizeram lembrar, .particularmen.te,nã� sei por que motivo, os anõezinhos da Branca de Nr
I

"e',i
I Percorremos. então :;:comp<:mhados pelos nossos gEn,

ti-s'! anfritões, ;:;s de'iendências externas do .asilo, maníicLl'
co�' um zêlo (:'-'ctJ "spc�iat passeamos pelos descamp2.'
do" mais vaJol'iz:::do;; em su,<:t beleza pela claridade ves

. pettina e o radiante azul emanado do céu,.. saboreamos os

dobes frutos dos laranjais e penetramos num delicioso, .

bOlique, onde desc,'1Ilsamos à 'sombra de uni soberbo ce·

dro. enquanto.um saltitante e loquaz velhinho de 87 anos

no/) explicava fàtos relacionados com Q asilo e seus mo- �--------.,.-------,
radores

,,"

III' •
.' Abrigam-se nêle, fundad_o em 1942 pelo pastor adven- - C"A'FE A'M'EL IA -tista �ic,ardo Laun, militares, homens do campo e da Igre-, . ., �

,

•ja, médicos, jornalistas e' até um eScritor: Otto Blume.
Po:r ter escrito um livro contra Hitler foi perseguido, fu- • ç. •
gindo para o Brasil em i943, após ter perdido todas as' ....L.oor Qualidade - Pureza

•suas posses. Depois de mil e um percalç<?s, descansa ago- .. A Mais.M�a
ra ao lado de suaespôsa.: ,

O nosso 'cicerone, Wilheln Meyer, nos guia depois a- III' TORREFACAO •
:0��é�0�01:V�u�r���u!���,�g::��:�S�;:�addeO�e�i:1��: • �. ,

,
e de estar, continuanflp a con�;r de e��el11eiO coisas de' DE

• �
sua vida. Lutou na l.a grandE:í guerra, tenelo recebido r� f SANTA CA'TA'RINA ri

R

Cruz de Honra pelo Kaiser, a qu�l nos mostrou Com l11ui- �
lO. to orgulho. Por atos de :br&_vura foi t,\),mbém condecorado • . ,p. S JOSÉ ARtAS' DECORACOES" também fabrica moveis ... RUA Max Sc1.l�amm 87 ESTREITO ,4

pelo General Von Hugel, um dos Chefes Militares mais III . 11l1' ,
.

ilIIf ..". 01'.\ lirúas modernas e terá prazer em trocar idéias com você .

.

MATRIZ S" .

d "�. ,.
. impo:tantes da épOca, DQ, Alem�n�a.. I11III, : - ao FranCISCO O Sul ...r.': .'te

SÔbH.l r.. nova decoraçao� de �uo residência 0lJ: escrHório.
�);.: 'i' ._:�Inal1�e�te nos CO�d�Z a '�lbllote:a,. '.' • ".

III
Ei\BRICAS: P to AI Curi.l III'
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sc:)<:ro do vendas:' ruq felipe schmidt, 22 _:_ sobrado

\ �ma-qUestãO _de_gôsto ..
,t�:}k Um:�:����'� conce'pção de bom gôsto em·

/-2 decoração: móve� em estilo.
JOSÉ ARt:AS DECORACÕES dá um to-

"que de personalidade ao ambiente de
seu lar (ou. escritório) com móveis de má-

deiras nobres. .

Visite o quanto antes o "Salõd 'de vén��s"
de JOSÉ ARt:AS DECORACÕES.

. ,

Modelos exclusivos - elegância & sobrie
dacle para ambiêntes de classe. �{_.�

Joséarêas'
'II decoracões,

DOENCAS DA PELE
,

COURO CABELUDO E UNHA'"

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZA FILHO'
Médico Dermatologista, durante sUa permanência em

}<'lorían(ipolis, de 15 de setembro a 15 de outubro, atende
rá clientes particul,ares.

Rua Jerônimo Coelho N.o 1-B Salas 7 e 8
;EdifíciO "João Alfredo.

!

.)lconteCirnentos
��

Realmente movimentou a

sociedade. catarinense, a pri
meira festa' do Clube já rea

lidade, "Santacatarina Co

untry Club", que aconteceu
ontem, nos salões' do Q'.. ic
rêncía Palace HoteL

Festejando aniversário ho

je, o ilustre Deputado, Ar

mando Callil. Acontecimen
tos SOCIais deseja-lhe os

melhores votos de felicita

ções.

São Paulo: Pela imprensa
paulista fomos informados
que será lan9f'do ainda este

mes, o Iívrn "Europa Sem

Comple��6'!, autoría da jor
nalista catarincl1se Lausí
mar Laus,

"Village Florianópolis" é
a aldeía de férias que deli

tre em breve será Iniciada
SUftS obras na maravilhosa

Lagôa da Conceição, de
senvolvimento do Turismo
em nossa Capital.

Teatro: Um grupo de Tea

tro da Capi.tal Gaucha, mes
ma promoção da "Casa da
Arte", se apresentará em

nossa cidade no Teatro Al
varo de Carvalho.

Acabamos de receber
convite par,\l.. participar-mos
do casamento do senhor E

lio Vianna, com a senhorit"l

Niracy Martins, dia sete de

odtubro, na c'idade de· BIu
menau. A recepção aos con-

.

vidadmv será nos salões d,�

festa do'majestoso Grande
Hotel.

co Inca.

Já está circulando are·

vista Fatos e Fotps, que

tr�z a reportagem do Colu·
nista José Rodolfo Câmara,
sob os brotos da sociediJ,de
brasileira, tendo Ros�
Bauer Ramos, representan·
do Santa Catarina.

A proposito, Já que o as

sunto em sociedade é o

"San�catarina Country
Club", terão início as obras
na maravilhosa mansão do
Bairro Agronômica, em ou·

tubro, para ser realizado o

tão esperado ReveilIon.

l\'fGvimentou a sociedad!',
na tarde de sexta·feira, o

"Chá das Asalei"s" '1os sa·

Iões do "Lu'>: Hotel", 1'111

pró do "EdUCl'nrl:'i,rill Sant;1
Catarina". gentilmente con·

'lidado, fêz a apresentação
das ·lindas Debutantes do
Baile Branco", na tarde de

elegância e caridade� o dj,;·

Soclals

cutido locutor Walter Sou
za.

Heliane Guimarães, uma

das lindas Debutantes do
"Baile Branco" vai aconte
cer no baile das Debutantes
sábado próximo, na cidade
de Joinville.

Em rodadas de uisque,
foram vistos no "American
Bar do Querência Palace:

senhor e senhora Durval
José dos Reis, a elegante
Sonia Pereira da sociedade
de ItlljaÍ, Maurício dos
Reis e George Alberto Pei
xoto.

Voltaram (1 circular
nossa cidade participando
da festa do Santacatarína

CotUltcy Club", o Banquei
ro e a senhora César Ramos

AniverSariou ontem, a se

nhora Engeiiheiro João Da
vid Souza (d. Renate). Acon
tecimentos Sociais cumpri
menta com os melhores vo

tos de felicitações.
,��j",

A eXl11a Senhora d. Editn
Gama Ramos, Primeir,'l, da
ma do Estado, no Palácb

. Agronômica, recepcionoi1
senhoras da Sociedade pa
ra um chá homenagem a

exma. senhora Lourdes Sot·
ter.

Um fato que está tendo

grande repercussão, foi o

gesto wnanitário do médio
co Mario Roberto Kainia·
kow�i, .

com uma criaiu;a
encontrada na praia do

Bôm Abrigo.

O g{)vernador Celso Ra
mos acompanhado de auto
ridades, visitou a exposição
dê MateriàI Bélico, no M.'t

gazine Hoe:pcke.

Amanhã no Lira Tenis
Clube, organizado pelo uro·
nista Celso PamplonJ,,' o
show "Bossa &. Bossa", com
movimentooa reunião dan
çante.

E' assunto em sociedade
a elegância da "Primeira
Dama" da Canção Brasilei.
ra Elizete Cardoso que on

tem cantou no Qnerência
Palace pará os associados
cio "Santacatarina Coutry
Club.

Finalmente hOje, as 2Q
horas, no .Ipiranga futebOl
Clube, O grande Bil1!!"n. nstU
çante em prol do Grêmio
31 de Julho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis, 5-:') ·G5

1\IODEH:<i.\

(R. I,in;a)

Não seriam ainda quatro nG :a8 da

tarde. O inverno ia aí pelo seu flnzinho
mas mesmo em seus últimos momentos

obrigava a 'todos o uso de capotes e j;
ponas. Esta tar+e, porem, 'apresentava
um ar primaveril, contrastando com ii

temperatura baixa da noite anterior

Era por isso que os casacos mais gros
S0S iam agora carregados aos ombros
e aos colos, Sem dúvida, estava apresen
tado o cartão ele visitas da "estação elas
flôres"

A alcova da Marquesa possuía' sôo
bre a penteadeíra -aliiis, esta. um ver

dadeíro presente real. .. - um delica
do "biblelot" artístico, com armação de

prata que deixava ficar d'e pé uma caí
xetinha: nada mais era do que o calen

.

.
tário que ela havia ganho da última
vez que recebera o amante por alguns
dias, há dois meses atrás. Ele. homem ,

deveras ocupado com ãltas funcões, �j
nem sempre podia estar' com e]9. para I
juntos, desfrutarem a doce intimidade
do amor numa quinta rião longe e não

perto de São Paulo, com condncâo na

parta, à disposição para o que rôsse pre
ciso. Desta maneira, a pobre' Marque-
sa contentava-se em vê-lo apenas es

poràdicamente, çle mês em mês, às ve

zes; muitas outras oportunidades, en

tretanto, ela já estivera aguardá-la' a-
té por um ano inteiro. Mas, quan-to vl

nha, chegava carregado de presentes e

de carícias só para era .' A .Marquesa
despediu-se dele para tornar':1 tê-lo

consigo quando só Deus o sabia, ·e re

tornou à sua cama, ainda com 0'5 ler,

çóis revoltos. No calendário .viu que
transcorria o mês de set�mbro. En o

sétimo dia.
O Príncipe preocupavase. AgOl'a

mesmo, minutos antes de sua '�JartI(h
6 rádio lhe trouxera notícias desencon

tradas mas inquiet'antes. Respi,ava-<;e
por tôda parte uma atmosfera O]Jl'f'SS:
va e inconveniente, 'Isso êle :Já Dotara

no Rio, a capital do País, sentin e'l1

São Paulo, a grande metrópole pa':a or,

de ·se dirigia,. e observara também. r,a

perigosa e agitada zona portuac'h, de

Santos, onde estivera ainda na Va:,c1e

de ante-ontem, mantendo alguns CO:l"

tatos com as fôrç'as ç_escontenG6s. E

ram operários,' estudantes e até .)s SI:

bordi�ados da guarda, Os coma':ldante�·

de diversos batalhões já lhe havia';)

dado segurança:' era só .completar o ú]

timo pa.sso, o definitivo .. Depois, e)'a vi,

da nova para. todos, sem exceç�o. (") úni

co 1línblenoo' em' que Sua Aiteza Mlr'fit...

guira achar uma calma e' s'anta pa3 fà·

ra' à beira da velha estrada,. ent.re San

·tos e São P!J,ulo, numa chácar:t que

mandara embelezar. Não era .'lna' resi

dência de verão' (a propriedade até

não estava em seu nome nem em no

me do govêrno), mas lá êle 1.'?spi.rav',.

agradável felicidade.
As notícias daquela manhã. deter

o:n�naram-lhe a decisã'3 de enr:urtm

dràstic'amente seu -repouso. Seu pai. o

Rei, há muit.o deixara ') País ua·ra se

dedicar aos assuntos da Terra-Mãe, que

abandonara às pressas, coagido pelos
Balísticos de uma outra potência estran

geira. ManObrando os destinos 6.8 seu

Reino apen�s aparentemente, Quem na

realírlarle mnnrlavn r c ':[11('m

Dia 9 de Outubro "O Raoto
'. I

das 'ebolinhas"
o Teatro Infantil reJ.,l'c

.
senta nos nossos dias, mag
''ÚificJt escola de aprendíza
gem em criando nova 111 en

talidade rras nossa> cr.an

eas, mostrando tOéh a su

blimidade da arte de re

presentar.
Orientando-a no sentído

de torná-la capaz j(' ad
mirar quão suhlime, quão
dificil arte educando [I ia
zendo-l com mais rírmeza
toda ,a beleza de n05S<.1 lin

gua.

FlorianópOliS, coma cid::>,
de culta, e berço de dlver
sos filhos que se projeta
ram em todo o ramo do

saber humano, não poderia
olhitir dírerentemertte a ta-

rela de sacrírícío ernpren
dída. pela Exma. Sra. GE
NY BORGES, rue d\'ltada
de grande sensíüíildade ar

tístíca é representante es- •

pressíva cu difícil arte de

representar. Como a Inicía

tiva e ínesntívação ce ião

Meritória �ampHllh:;,. qua,

seja .a de propugnar para a'

cdq.lSão do 'Teatro rnran

til, prestando desse modo

na realeza ...
) e1'8.111 os eternos C1P{I�-

t.unistas, os clonas do cinheiro e do Pa

lácio. O instrumento destes ét,pr')�Gita
dores eram as Câmar"ª,s dia Terra-Mãe;"
o fim, era pressionar o Priucip'� e SeU

govêrno, para que nem êle, nem o seu

Ministro de' absoluta confiança, nem a

espôsa, dessem vôos audaciosos e libe
rais em excesso. O ínsossêgo era gera-'
do, pois, por êste jôgo de "ação. e rea-

ção" ,

Pois bem, Sua Alteza tomava o al

moço com a Marquesa aquela manhã
na casa de 'ambos, na estrada. velha.

quando um. deapacho telegráfico, logo
confirmado pelo teleronema . angustia
do do Ministro, confidente e conselheí-
1'0 - o qual sabia onde achar seu Prín

cipe .....:.. anunciava que graves .aconteeí

mentos iam trancorrer-se na Pauhcéla
O Regente do 1['rono lá devia estar para
controlar tudo. Acrescentava mais o Mi

nistro, pelo Interurbano, que estava na

hora de dar o passo final.
O Príncípe por fim apoquentou-se

Aquílç já era demais! Não permanecera .

nem dois dias em companhia, da Mar

quesa de Santos e lhe chamavam Es-'

tava na hora era de fazer outra eoísa
mais agradável, e não atender aos ne

gócios da política reinol.

Danou-se com MiDJlstros, danou-se
com orádio, com o telefonei danou-se
com as Côrtes. Mas foi de volta à cida

de-industrial, embarcado no F::>rd-6[J,
acompanhando o desenvolver dos acon
tecímentos pelo rádio de bordo e pen
sando na dama que deíxara há .pouco
Indignava-se com a desfaçatez de fa
zerem-no retornar à seçle da Pi'ovíncia

,
As nuvens perfuradas por arranha·

céus Í1.1dicavam que São Paulo estava

perto do horizonte. Seriam mais Llguns
quilômetros de' asfalto e logo hÜeira,'
se-ia dos permenores do aconteddc. C

.
Bonifácio, SEU homem de conftai:1(�a" ele
certo já tomara por cO:lta própria élS

primeiras providêncills, que já deviam
estar sendo executadas com' presteza
Era. evidentement.e um homem e tant�)
o Borlifácio;' por vêzes, êle, Pedro, o

Príncipe, começava a imaginar se 'n;"o
estaria sendo dominado, demais por (:s-'
te Ministro SEU... O 'Bonifáci0 é LDte

ligente ,;_ e tem. conversa mada. A Mal

quesa acode-lhe novamente ao pensa
mento. Que ptlderiam estar fazendo �es
te momento? Quem teria. sido I} 'rnbe-'
eH causador de todo êste barulho .qUi) o

opriga' a vir a São Paulo?
Visivelmente aborrecido, olhol1 o

relógio de pulso: três e quarenta ..

O fTio começa a entrar junto com

o vento para dentro do carro, pela ja
nela aberta. Uma parad!1. UDl3. patru·
�ha .na .estrada.· »wmnt-&s ·metr')j; .adfull
te ficava um põsto de gasolina, da Ypi'
ranga.

Um oficial gritou imediam211te:

-. São ordens do Ministro Andm.
da e Silva - Todo carro tem que parar

para. ser vistoriado.
Era por demais! De nôvo ,) Bo:..!.ífá

cio a mandar!
Antes de responder para o n;uani'i

sentenciou categórico para se�.l moto

rista, completando em voz alta J pensa.
mentp e a indignação que lhe íerrh J

'sangue:
'

- Chega! Eu quero l.ndepenclênciü
ou a morte!
Estava decret'ada a libertação ri) País

contra o ju� da Coroa Lusa.

, CIN'EMAS
CINE SÃO JOSÉ�

às 10 hs. - Matínaaa
A VOLTA AO MUNDO

EM 80 RISADAS
Censura até 5 anos

às 1 1/2-3' 3/4-7-9
Robert iMit.chnm

hs.

France Nuyen
,..._ em -

AS DUAS FACES DA LEI

CinemaScope.
Censura até 10 anos.

CINE RITZ

enorme benefício rra 1'8

nossa juventude. D·');'a Gl>-

ny Borges, se fez
de nossa admíracâo, c me

rccedora de nossa

riedade ê do nosso

trito apoio.

s:);ida·
írres

. às 2 hs,
A VOLTA· AO MfjNl10,'

:jl:M 80 RISADAE
Censura até 5 anos

"

. às 4-7-9 hs:

Stew,atfGranger' ;o.

Ràf . vatone "

. 'INVASÃO SECRDlTA il.
PariaVisicn,..Côr r' e L. lXQ'
.Censura até 18 anos..

-- ,.

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

CINE ROXY:
às 2 hs

Bruce Bennett

Angela Greene
- em -r-e-

•

O MONE\TRÓ t:-A ERt'\.

ATOMICA'
CEnsura até 10 :;1TIOS.

às 4-7..:9 hs ..

Apres�nta.do pelos !:'H'S";
mos produtores de:

"O MUNDO CÃO"
A MULHER NO Mt:NDO

...
,'.

I
---- ----.--_ .. ._J

Tecnicolor..
Censura até: 1.8 anos. '-/'" .',

BAIRROS ':1··
'

. .ctNE riT�oRrA ;.�:';',"
às 2-4�7-9 hs .. -..

,. ,

Robert Mitêhuni . o'.

.';

A'lberto Veiga. de Faria
AGRADECOMENTO QUE SE IMPõE

HULDA . SILVA .FARIAS, seus fiihôs, genros e noras, as

'sIm como os demais f<:tmtliares de ALBERTO VEIGA DE

FARIAS, falecido dia 30 tie agôsto, próx.i:Íno passado, sen

tem-se, no dever· 'de vir a público externar seus e,s�Jeciais.

Tecnicolor .. ag_radecimentos ao estimado amigo e médico Dr. SERe
Censura att!· 10_ allOS.

. ,GIO FRANCALACCr pela inusitada dedic'3.ção com que se

CINE IMPEIUO ,·ésmerou por longo tempo no tratàmento clínico que dis-

às 2 '1/2 l'ls, f,
.. 19.ensou ao queridó· extrnto até 0- esgotamento dos recur

Genird Barra,y &0.3 maIs moclernõs' da medicfna.
Mylene Demongent"

Ir:
.

A ViNGANÇA 'Dl!:' MIT,tA[;)�i:.
"

Que DEUS 'renlUnere tanta dedicação, co� .graças es-

�' \.c•.. -y lJÊlciais <1,0 seu sacerdócio. de .salvar ·vidas humanas. 5,9.

Elsa Martinelli
� em. -

MA.J;..DITA AVENTURA,

- em-

O GRANDE SERTÃO
Censura 'a.té 14 ano:3

'CINE RAJA
às 2,hs.

.Kenneth Conner

Loslie Phillips

Ministério 'da, fazenda

- fim -

EDIT�' N° 6
'De ordem do. SeBhol" Inspetor d<:t Alfândega de Flo

rianópolis,
.

fica �nth:p.ada a firma' CAH.LOS 'BA;RCÊLLA &
erA.; estabelecida nesta Capital, ti c01npareoer à' referida
Alfândegá para, no pr'izo de .vinte (20) dias, cóntados des.
ta data, a fim de tomar conheeynentQ do Acórdão nO

16,036,. de 20-7-65, çio 3° Conselho de Contribuintes, pel:o
qual foi denegado o recurso relativo ao Auto de Infra
ção nO 19/61.

Alfândega de Florianópolis, ,1° de setembro de 1965
Ary lUillen da Silveira

AFIA-nível 16-D

CUIDADO COM A POFA
Censura até ;> ano>

às 5 e 8 ·'1S.
Gerard Barray
MyIene Demong3.0t

- em -

A VINGANÇA DE MIIJADY
Censura d t� � anos .

5-9-S

'\

. Re'lendedor

I

-

r- ... � ... - ., .... --;; .

'--,

por Walter Lange

x.o 410

Quál a origem dos nomes dos "meses" do ano?

"Janeiro": Vem de "Janus", o Deus dos dois semblan

tes, que guarnecia as portas da cidade ele Roma.

"Fevereiro": Em honra do Deus Pan, festejava-se em

Roma a "februa", a festa da limpeza.
"Marco": Recebeu o seu nome (1.1 Deus da Guerra

"Mars".

"Abrrl"> O nome vem da palavra "aperire". Os Roma

nos consideravam êste mês como o início da estação mais

quente.
"Maio": Este mês é assim donornínado por vir ('.0 .

Deusa "Maja", a Deusa do crescimento.

"Junho": Vem de Juno, a espôsa de Jupiter.
"Julho": Assim foi denominado em honra a Júlio C,=

sar, O imperador l'OmanG. '

"Setembro": De acórdo com os cálculos romanos' Se

tembro era o sétimo mês do ano: Septem (sete).

"Outubro": No antigo calendário romano era. o oita

vo mês. Octo (oito).
"Novembro": Seguíndo o mesmo cálculo, era o non»

mes: Novem (nove I.

"Dezembro": Como os Romanos E,Ó tinham dez meses

por ano, Dezembro vem da palavra: Dez, o décimo.

--:--

Diversas Opll11OeS sôbre o amor: "Um labirinto cuja
entrada é fácil e a saíd.r diffcil." \1\1iguel de Bárrios.) -

"Um rnistério", (Platão. I "Uma flor rara", (André '1'l1e1.1-

riét) "Uma febre". (Ste!1cthulJ - "Um grande mestre".

(Moliere.) "A poesia dos senUdos." (Balzac.) - Alguns
pensamentos Sõbre o arrior: "Em cClisns do amor, a con'5-

tância é necessária, a fidelid�tde um luxo." (Massimo D!�

D'Azeglio.) - "Pode haver amor sem ciúmes, porém nãD

sem temores." (Miguel de Cervantes.) .- "O amoI' é um

equívoco entre uma dama e um cavalheiro; um equivoc']

P1l0ngadO," (Farrére.)

--:--

Luci Bain'es Johson, de 17 anos de idade, filha do pre
sidente norte·americano, 4uando deseja passear incógnitil
pelas ruas de Washington, cobre os seus c"belos pretoG
com uma oab(:)leira branca-prateada.

--:--

Em questões de publicidade ninguem ganha os ame

ricanos. Vejam em que 'deu a esperteza de um editor e11:1

Washigton: Lembrou-se de inserir uma "gralha" no tex

to de uma obra que ia ser editada e ,'lnuneiou que serh

concedido um prêmio de 25 mil dólares ao primeiro que
a descobrisse. Resultado: Só numa semana vendeu 73

mil exemplares. Quando acabou de vender 200 mil livros,
o nome do leitor premiado foi p'lLblic'ldo: um "groom"
de um hotel de Nova Yorque.

• ...\r;.II··,.,· .. • .. ,..t�
, .

':-t::r .""

--:--

O Papa Leo XIII; já com quase 90 anos de idade. re

cebeu certa vez, apesar de doente, um político em audi

ência, conheciQ.o como inimigo da Igreja. 1l:sté ficou seria

mente admirado ter sido recebido. pelo P;'lpa, que, a con

selho médiao, $uspendêra as suas audiências. E, qflO po

dendo, se conter, lhe clisse: "Porque recebe a mim, quan
do outros bons cristãos' não

.

çonseguiram esta honra?"

"Porque eu", respóndeu-Ihe Léão XIII ",qu.eria vê-lo ainda,
Os outros bons cistãos eu verei naturalmente ... ' lá no

Céu." Com êste ",wisO llmigo,", conseguiu o Papa. que o

politie'b se convertesse.
--:-,-.

-' InforIriam de S6lntiago elo Chile que os porteiros de

um banGo daguéla capital' feiram obrigados a fechar

apressadamente:. as. portas, 'do est"lbelecimento, porqua

um vaqueiro, tentando provar que ,contava com recursm;

p'lra garantir o pagamento dI,:l'um cheque sem fundos,
pretendeu intr�duzir na edifício dóis novilhos de sua

propriedade.
--:�.

Em um :jornal da cidade estudantil de Oxfdrd foi

publieado o seguinte aviso: Aquela bela senhora, vestida

de verde, que ontem sentiu ter sido notada por um eF·

tudante quando viaj,wa de Oxford para Londresi é solici

tada de dar um sinal de vida." No dia. seguinte foi pUbF·
r.ado no mesmo jornal, também em forma de àviso, a

seguinte resposta: "Aquela bel,<:t senhora· é minha espôs;,
há sete anos e ela deseja para os seuS'· estudos um resul

tado melhor 'do 'que os seus "estudos de mulheres."
-:-

Conversa entre pai e filho: O uai: "Olha, Helinho, 'tv
me prometeste ser obediente e eu prometi castigar-te se

me desobedecesses, não é Verdade?" Helinho: "Foi sim,
papai, ll1,'3.S como eu não cumpri' a minha promessa, pa·

pai também não é obrigado a cumprir a sua,"
--'-

.
.

A pior compra que um homem pode fazer é um "cha

peu", porque: ou "leva" na "cabeça" ou vai no "embrulho"

ou fica "n'1 mão". /

Carlos Hoepcke S. A.
Comércio e ·Indústria

7

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são convidados os se�hores acio

nistas de CARLOS HOEPCKE S . .q.. CO�RCIO E IN

DUSTRIA a se reunirem em assembléia geral ordinária,
que será realizaqa no dia 30 de setembro de 1965, ás 16

hora's, 11'1 séde .social, à rua Jerônimo Coelho n.o 108, nes
ta capital, para deliberarem Sobre a seguinte

ORDEM DO DIA •

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das
contas z:elativas a.o exercício de 1-7-1964 a 30-6-1965, pare
cer do cç,nselho fiscal e r�latório da diretoria;

2) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal'
e respectivos sUP�;

.

3) Outros .assuntos de interesse da sociedade. -

AVI,SO: � Em cumprimento ao, disposto na artigo
99, do decreto-lei n.o 2627, de 26 de set@mbro de 1940, co

municamos que estã,o a disposição dos sCl1hores acIonis

tas. ll.'l sede social, á rua Jerônimo Coelho n,o 108, nesta
capH:11, os documentos constantes das letras a, b e c do

mencionado artigo.
Florianópolis, 30 de 8g{lsto de 1965
Dr. Francisco Grlllo = Diretor Presid€nt�, J -: .. :;; "

.'.' .,.'
, . ........c:d��i..
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epartamento. Central deCO?\COlULf::XCli\. PCiBUCA N° 65/641 . CONCORRt:NCIA �BLICA N° ,65/634 ' CONc..'ORRl'l:Nct. YúBLICA N°
COiUUl'\ICAÇAO COMUNICAÇAO COl\iUNICAÇAO

o Prosícientc do Departamento Central de Compras O Presidente do Departamento Central de Compras. ' O Presidente do Departarnenco Cf'ntrnt' de Oomur.de ','C'l'Iformidc,('lt' com (' art. ,50, parágrafo la, da. L9i de conformidade com c art. 50, parágrafo l°, da Lei dê conformidade com o art. 50, parágrafo ro, da L::,·;.
n? ;),70.1, "t'0'l'l.n;n;Nl .aos senneres ,Fornecedores do Est:a.- n? 3.704, comunica aos Senhores Fornececiore� do E.,t.a· nu 3.7ü4, comunica aos seúnores Fornecedores do E·,{.
ti,), (j'J.c se encontra aberta Ooncorrêncía Pública J., do, que se encontra aberta Concorrência Púbtícs 'c do,. que se' encontra aberta Ccncnrrência" i"úblic" (,'
nO G5/(:)'fl, para aquísíção de MÓVEIS destinado (s):\ nP 65/634, para aqursiçao de CALÇADOS E CONFEC- ii" 63/627, para aquísícão de ARQUIVO DE ,AÇO. MA,QU'·
Dl!;L]<X;AmAS DE POLICIAS e marcada a abertura elas ÇÓES DE ALGODAO destinado (s) à SECRETARIA DA NA DE GRAMPEAR E PERFURADOR destinado (s)?
propostas e documentos (EdUal nO 001-28-1-1963, ·public3.- FAZENDA e marcada a' abertura das propostas' e doca- CONTADORIA GERAL DO ESTADO e marcada a ab
do no D.O, n�' 'j,22G-6:2/ô3), para (J dia 17 de setembro de mentes (Edital 'na 0�1-28-1-1963, publicado no D.O. ·�o "" ra das propostas c documentos (Edital na ü(}l-2�) 1. li
1965, às 15,00 horas, devendo fi entrega das propostas f) 7.2�6-6/2/63), para o dia 16 de setembro de 1965, às 15,0�) publicado no D.O. n? 7.226-6/2/63), para o dia 10 C:e 'te

documentos' ser efetuada até às 13,00 horas do dia act-
_ horas, devendo' a entrega. das propostas e documentos tembro de 1965, às 15,00 horas,' devendo a eUiJ'f!gd dnc,

ma citado, ser efetuada até às 13,00 horas do dia acíma citado. 'propostas e documentos ser efetuada até às 13,00 hora.s
Publicado no D.O. na 7888, de 25/8/65. PUblicado no D,O. n? 7837, de 24/8/65. 41 do dia acima citado.
D,C.C. � Fpolis, em I" de setembro de 1965, D.C.C. - !"polis, em la de setembro de 1965, Publicado no D.O. na 7885, de 20/8/65.

Rubens Victor da Silva Rubens, Victor da Silva D.e.C. - Fpolis, em la de setembro ele 19(iõ.·
Presidente, Presidente. Ruben� Victor da Silva

Presidente.

Compr
63/627' CONCORR:eNCIA PlJBT,lC'..A :No 65/502

COl\fUNICAÇAO
O Presidente do Departamento Central de Compras,

de coníorrnídade com o art. 5.0, parágrafo 1.0,. da Lei n'.;",
3.704, comuriíea IWS Senhores -Fornecedores' do, Estij.d
que se eaccntra. aberta Concorrência Públiea ,tt!,;:" 11'"
65(592, para aquísíção de MÓVEIS ESCOLAR�S des$la

, do (s) à DIVERSAS LOCALLPAPES e rria�cada a. abEn1u
:':.1 das propostas e documentos (Editai n.o 001.-2&-1-1963,
publicado nd D. O. n.o 7,226--6/2(63), para o dia 13 de se
ternbro de 1965, às 15,00 horas, devendo a entrega. das pro
postas e documentos ser efetuada até às 13,00 horas do
dia acima citado.

Publicado no D. O. n.o .7882, de 17j8/65.
D, C. C. - Fpolis, em 1° de setembro de 1965.

Rubens Victor da Silva
Presidente

'

---- ------_._-----------�

,

COKCORRl':'::NCL\ P(iBLlCA N° 65/640,
C'Ol.UUNIC.<\ÇAO

O Ptesidentc do Departamerrto Central de Compra.',
ele conformidade ('om�) art. 5°, parágrafo 1°, da Lei
n<:: 3.704, comunica. aos Senhores Fornecedores do Estu
do, que se encontra aberta Conccrrêncía Pública de
11.0 65/640, para aquísícão de MATERIAL DE COZINHA-

.

destinado (15) a pn,OCURADORIA GERAL DO ESTADO e

marcada a abertura das propostas e documentos (Edital
n? 001-23-1-1963, publicado no D,O. n? 7,226·6/2/63), para �I

dia 17 de setembro de 1965, às 15,00 horas, devendo a en.

trega das propostas e documentos ser efetuada até :1';
13,00 horas do dia acima citado.

Publicado no D.O. na 7887, de 24/8/65.
D.C,C, - Fpolís, em 10 de setembro' de 1H65,

Rubens Victor da' Silva
Presidente.

CONCORRÊNCIA PúBLICA N° 65/639,
COMUNICAÇAO

O Presidente do Departamento Central de Compras,
de coníormídade com o art. 5°, parágrafo l°, da Lei
nO 3:7M, comunica aos Senhores Fornecedores do ·Esta ..

do, que se encontra aberta Concorrência Pública de
nO 65/639, para i'\quisição de MATERIAL DE LABORATÓ
RIO destinado (s) � DEPARTAMENTO DE SAÚDE PtJ
nI.ICA e marcada a abertura das propostas e documen
tos (Edital n.o 001-28-1-1963, pUblicado no D. O. n.o, ...

7.22&6/2/63\ para o dia 21 de setembro de 1965, P.s 15;]0
hol1ts; devendo a entrega das propostas e docümentos
s�r f'fetuada . até às 13,00 horas 'do dia acima citado,

l'Ublicado no D.O. n07884, de 19/8/65.
D.C.C. - Fpolis, em l° de setembro de 1965,.

Rubens Victor da Silva
Presidente.

----�---------------------------------------�
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CONCORRf':NCIA PlIBUCA NO> 65/683
COl"lUNICA<;:AO

O Presidente do -Departamento Central de Compras.
de oonformidade com o art. 5°, pa.rágrafo l°; da L'�l
na 3.704, comunica aos Sénhores Fornecedores ·do Esta
do, que se encontra aberta Concorrência públjc'1. (te'
n.o 65/633, para aquísição

'

de MATERIAL DE ESCRITÓ-'
RIO destinado ( s) à SECRETARIA DE EDUCAÇAO E

ICULTpRA e marcada a abertura das propostas e docu
mentos (Edital na 001-21.)-1-1963, publicado no D,O. n? '""
7.226:6/2/63), para o dia 16 de setembro de 1965, às, 15,0(';
horas, devendo a entrega das propostas e documentos
ser efetuada atê às 13,00 horas do dia acima citado,

Publicado no D.O. nO 7887, de Z4/8/65�
D.C,C, � Fpolis, em la de setembro de 1965.

Rubens Victor da Silva
Presidente,

---- ..-- _.�---------,._----

CONCORRENCU PÚBLICA N.Q 651 G'�3

COl\mNICAç;\O
·�O Presidente do Dep» rtamento Central ele Compras,

de conformidade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n.o

3,7cM. comunica aos Senhores l<'oi'nececlcre" do "T,,; at
'l'i;;. �(' encontra aberta Concorrência Pública de n

'

G;/(:::l3. para aquísícão ele MATERIAL Dr; Co..r:Il':I-IA 'E
ACERSÓHIOS destinado t s ) à POLICL", l\U.LrT'�·H. f' mar

C'_�d;:1 n abertura das propostas e documentos (Edital n.o

O�lc:'�-l 19(j:.J, publicado no D. O. J},O 7,225-6/2 '621, p. a _)

C!i3, !J de setembro de 1965, às '15,00 heras, d.ev�n(lo .'1 ec,tr.'
g'? .ClflS "(J:'"onostas e documentos ser efetuada até as 13tü
<heras do dia acima citado,

Pl:Nin.f\do ne D. 0, n.o 7885, de 20/8,'65
D, C, C, Fpolis, em 1° de setembro de 1965_

Rubens Victor da Silva
Presidente

�. CONCORRF��CIA PÚBLICA .[\'0 63/3:?O
COMUNICACAO

O Presidente do Departamento Central de Compras,
ele conformidade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n,,;,

3.7M. cO�lUnica aos' Senhores
.

Fornecedores do: r{;3ta.�.f),
(ille se ehconiTa a))e1'('1 Cbncorrênci� Públi�a ele n'J

6:;!6�Ú., pura aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, DE

SIN.FEiCÇAO E CONSERVACAO desti:Q.aclo (i'» à POLICI:\.
�(lLI'i'AI:t:, e marcada a abertura das propostns e d.ocu
lT8ilGOS (Edi.tal n,o 00l-28-1-196:�. pub�ic,::,dG no D. O. 'n.')

'7,::::Zl:i-Ei/2,6;)), para o dia c) de sete;11bro de 1965, ÜS 15,00 ho
ras. devendo à entrega das propostas e documentos Eer

eFetuada até às 13,00 horas da dia acim,'1 citado.
PUbll.C3do IllO. D. O. 1].0 7885, de 20/8/65.
D. C. C, - Fpolis, el11 l° de setembro de 1965.

Rubens Victor da Sfivà
Presidente

._--_ ----_._-------

CONC01tR:r::NCIA PÚBLICA NQ 63/632
CQ1.\1\JNICA('.AO

O Presidente do Departamento Central de Compras.
. de conformidade com o art. 5°, parágrafo l°, da Lei
na 3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do E�ta ..

do, qüe se encontra aberta Concorrência Fúbl'cn r1e
na 65/632, para aqUJslç,�O ele lVIATERIAL DE LABOr�A·
TÓRIO destinado (s) ao SERVIÇO DE DTA::n.;;c)STI::;O
PRECOCE DO CANCER e marcada a a):JPrt"rR da,> -'r(>

postas e. documentos (Eç!ital nO 001,28-1-J9!3? ";ur,'i�fl(i()
no D.O. nÓ 7,223-6/2/63), p'l.ra o elia 16.de sc.t!,mh"o rk
1965, às 15.00 horas, devendo a entrc�i13, dns 1;'1"(lCO�1j[\:; e

documentos ser efetuada até às 13,00 heras dQ dia uc:m'l
eitado.

Publicado no D.O. na 7887, de 24/1J165.
D.C.C. - Fpolis, em la de setembro de 1965.

Ruhens Victor da Silva
-

Presidente,

CONCORRÊNCIA PÜ!{! ,1(;_\ ]\0 65/591
COi\nJNICAÇAO

O Presidente d.o Departamento Central de Compras,
ue conformidade com o art. 5,0, parágrafo' 1.0, da Lei n ..
3.-:01, comunica ao� Senhores Fornecedores do Estado,
·"',I'�1 �(l (�!;'ccn'�';: ��,ber�'l ('nne0rrência Púb'Ica de na
I;:; ';:;91 nnra H.Quiski\.'} de Móygn;; ESCO�.AqES destina
"" ("I ii lHYER!"',!S LOCAJ,m,>\DES e marcada a abertu
ra das propostas e documentos (Edital n.o 001�28-1-'i963,
publicado no D. O, n.o 7-226-6/2/63), para o dia 21 de se

tembro de 1965. às 15,00 horas, devendo a entrega das'pro
postas e documentos ser efetuada até às 13,00 horas' do
dia aeima citado, !?1/09/1965.

Publioado no D,. O . .1,0 7884, de 19/8/65,
D. C, C. - 'Fpolís, em 1° de setembro de 1965,

Rubens Victor da Silva,
Presidente

CONCORR:íl:NCIA PÚBLICA N° 65/585
COl\-lUNICAÇAO .

O Presidente do Departamento Central de .CO!:o.pras,
de eontormídade com o r..rt. 5,0, parágrafo 1.0,. da ,Lei n,o
1.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Estaq,o.
que se encontra abert." ConcQrrência Pública de nO
1}5/585 para aquisição de MÓVEIS ESCOLARES destin.'....-
do (s) à DlVERSAS LOCALIDADES e marcad,a a ,'lbertu
r�i das propostas e documentos (Edital n,o 001-28-1-1963,
puhlicado no D. O. n.o 7.226-6/2/633, para o dia 21 de Se

tembro de 1965, às 15,00 horas, devendo a entrega das pro
postas e docllmentos ser efetuada até às 13,00 horas de
dia acima citado, 21/09/1965.
.. Publicado no D. O. 11.0 78fl4. de 19/8165.

D. C. C. - Fpolis, em l° de setembro de 1965.
Rubens Victor da Silva

Presidente

COl'l."CORR:ti:NCIA PúBLICA N{) 65/638
'.�..r '.

COMUNICAÇAO COl\CORRÊNCIA P�BLICA N° 65/631 i (.'ONCOIUtÊNCIA PúBLICA �.o 65/625O Presidente do Departamento Central de Compra.,;, COMUNICM":/\O COl\-JUNICA(:AOele conion11ida.de cOIfl o art. 5°, parágrafo l°, da Lsi O ,�[�siqellt�,dq.Pf'P'V·�1Y-E!lP ,.-9�t�..�,����ill.�'}.; (1:.:�fà\of..iésip.�t�,��P�1·�bp �njral dé"Cn�l"agf"ail 3.704, conlUílica aos Seonhorcs' Fornecedtltas do E,;, ta-
"

ele ·eonforn1idade coui_.o &,rt. 5°, pnrag���i�cltt.rm_ �,ji!té ctli!Jnnldüd��olll o art. 5:0; parágl'afo 1.0; dà Lei, n,udo, que se encontra aberta Concorrência Públic'i de n" 3.704, comunica aos Senhores Fornecedores, do E�ta" 3,701, C()n1uniea aos Senhores Fornecedores do Estado,nO 65/633, para aquisição de ROUPA DE CAMA E Mó- do, que se ÚU_;(l(1f>'Ü Hbel'ta ConeürJ"éncia.i. úbii�'l de qtl�' :$e ,encontra abert;:t Conconência, Pública de nOVEIS PARA QUARTO destinado (s) à DIVERSAS DELE- n.n 65/fMl, para aqüisiç·ã.o de ARQUIVO DE AÇO destina- ,6�/625. pam. a.qUisição de MATERIAL ELÉTRrCO: ue i'-GACIAS DE POLíCIAS E; marcada ,'1 abertura das pro: dó (s) 11 DIRETOl"IA l?E' POLíCIA TficNICA E CLEN,- n,ado, (s) ? DlVERSAS REPARTIÇÕES e m:::rcada a a,'jer·
postus e documentos (Edital na 001-28·1-1963, publicado) TÍF:lCA e marc8.eh a abc!rtura das propostas e documen- túra da", propüsbs e documentos (Edital n.o UOJ-:23-1-1�63,co D.O. na 7.226-6/2/63), para o dia 20 de setembro dê fu" (E::Xital n" OOi.-2U-l-l!_:lG:l, pubâCé:do no D.O. nO ., ... , _.. pUIJlica,do no D. O. n.o 7,226-6i2/6;] l, pn,ra o àia 9 ele e·1965, às 15,00 horas, devendo a entrega elas propost:<s;: 7,22ti-6/2/(3). par,,, o dia 13 de setembro de 1965, �s ]f),(}) tcmljro de 1965, âs 15,00 horas, devendo a entrega da.sdocumontos ser efetuada ílté às 13,00 horas do' dia nC.:ma huras. c1.ev:mdo n cntre!;l1 das propostas e documenLs f)repostas. e documentos ser efetuada até à:5 13,eO h 1':1;cit._"do, :"e1' c·'eluacla até às 13,00' horas do dia acL."lla citado, do ,di.a acima citado.

Publicado no 0.0. na 7888, de 25/8/65. I'dblicado no D.O, nY 7387, de 24/8/65.' ( Publie{!,do no D, O, n,o 71J85, de 20/8/65,D,e.C. Fpolis, em. J.o de setembro de 1965, D,e,C ..
-- Fpolis, em l° de setembro de '1965. D. C. C, - Fpolis, em l0 de setembro de 1965.RubcJ1:s Victor da SiJ\'a Rubens Victor da �il"a, Rubens Victor da Sil\';l

Presidenté. PresitlcllLe. Presidente

CpNCOR.t\f:r-;CL\ I'UR[,J.CA ]\(1 65/637
CO;nUNlCAçAO

O P.'rc�idente do Dt':j)u.t"lamcnto Central e\e Compra·."
de cOllfotmidat�e. com o art. 5°, paragrdo ro, da. L;;�
n�' 3.701. comunica aos Senhores Fornecedores do Esta
do, que se encontra. abertá Concbrn:'nc:a Públic'1 r'i'
nO Bô/637, para aquisi.r;(1') de l.\!ATEPIAL .sA�'\l'ITARJO Ti:
D1'� f��lCRrTÕRIO de,:;tin:�do (8) h BIBLIOTECA PÚB'U
CA DO E�:)TADO c n�al'Gf1cb a nbel'turB elas propostas e

documentos (E(lit'l ' nO 001-23-1-1963, publieado no D.O,
nO 7.?�6-6/2/63), pnn o ('ia, 20 ele setembro ele 1965, às
15.00 horas, cieycndo a entreg:jl' dns prO)):ls�,as e doeumen-
1.os scr efetuada r.té às l:�,OO hor;Js do dia P.C ma citado,

Publicqdo no D.O, nO 7833, de 25/8/65
D.C,C, - Fpoli.s, em,lo de setembro dE? 1065,

Rubens -Victor, da Silva
PJ'(.)siclcnte,

/

COXCORRÊNCI ,\ . pÚI:FJCl N° H;)/6:16
C01\:rlJNICA(:AO 'l._

O Pre<;;r;li.''';.!' CIO D!2'K\rt:lll,ento Central de C:},!1prnc:,
d.8 ('(';n'::ormid!'de' C0111 o a!"t. 50, p:nágrnJo 10, da Lei
na 3,7(H, comunica acs SenhorES 'Fornecedore1' Ô.o E':L
ô.. Cil;C so encont::a l',),bertá Concorrência Públ'(""
11.') �;,,'fj:;(), P�"'? 8c!ui,.j"5,c d.e MATEin,,-\L DF. F.SCPITó·
RIO tI: IH'..ACM3 P.U:lA C':JU;;'O),,?Jt:S f�C ,'in"cl�') (s) lia TE
SOURO DO F�T".D0 e n-?"cf1.d� 'l :1hert,urs, da'l p,'opOc:
tus o clOcu:'1cntcs (Edital n" 001-28·1-1963, 'Pllbl'C'odo no

D.o. nQ 7,�·�(';"t.!�,'G3), ]1ar2 o Ó'1 17 dc setembro de 1965,
tt-" 13.(\0 hon·.s, devendo a Cll rega das pro.,_;o,::!:as e ('10'>_,"
n:pr.to" 5('1' el.'etUl1da até às 13,00 horas do dh Vcõ,,1H pi
tado.

Pu1)lieado no D,O. na 7887, ele 24/8/(15,
D.e,C, � FpoJis, em. JO do �etomoro ele lHG5,

Rulwl1!' Vietol' da Si!\"a
Presidente.

co·\:(...:m{nf:'I;C�\ pc:n; TI�>.\ ,;\0 G5j(l3:3
COM1JNICAÇ,\O

O P)"(�Rjdcnte do D?ps.rtamento Central de COn.1pr.�S,
con(om.1idade com o art. 50, parágrafo l°, da Vi)i

3.704, comunica aos Senhores FOl'neeedonls do Esta ..

0, que se encontra. aberta Concorrência Púl:liie<l ró·

nO 65/63.':;, p:"_ra 3quisü�[i,') ele :l\!ATERIAL DE ESCRITâ
EJO destinado (8) à SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO D.'\,.
F<�ZENDA e mar�:;.d.n a abertura das DTopostas e (1.0C'_l"

,''0

'l1!e!l�O� CII:üf-:"ü: 11.0 üÜl-2��·1.-J.�H3;\ l::1.lbUCfV:)_O no D. ,O. nJ)

;�"0�·6:1,')·1{:j..G õ).'i)<I' �",Il"'" o {li'1 1�'(�r\ seteulbro de 19G.J, às 150r_}

�;:;�i�é��,,�����,��:];:"i.' :�, ,;c �1�:,�� �,�:�1:�� �:�'(�{��;S ':��'lm� c������L�:Jlm�o';
��', �Pubi1�_·,�\(�(l no Jl.(). nO 7�.1[J7. c!.t:·· �14!'51J'(L).

.

ele 19U�).

CONCORRt�NCli\. I'ÚIUJ.<J/\ N° 63/630
CO�\'lUN'ICAÇ:\O

O PresidenLe do Deparlamento Central d.e COl11iJra!"
de conformidade com G art; 5°, par.ágrafo 1°, d.a Lc'í
nO 3,704, conlunica aos Senhores Porne";3dores do E"L,
do, que se encontra aberta Concorrência PúbEc'1 do', ,

nO 65/630, para 'qquisição de MATERIAL PARA RÊDE DE
E�ERGIi\ ELETRICA ciêstinado (s) à COMISSÃO DE
ENEHGIA ELETIUCA c niarcad.a a ubertura das pr:Jp'�S
tas e documentos (Edital nO 001-28cÜ9ü3, )mblicado DO

D.O. nU 7.226·6/2/63), parr o d!ia '13 'de setembro de 1955,
�s 15,no horas, devendo _<!, entrega das propostas e decel
mentos ser efetuada até às 13,00 horas elo dia acima ei
lacl0.

Publicado no D,O. nO 7887, de 24/8/65.
D,C,C. Fpolis, em l° ele· setembro de 1965,

. Ruben,;: Victor da Silva
Presidente,

---------------�

CON(;ORRÊNCJA PÚBLICA N° 65/629
COi\1UNICAÇAO

,

O Preside:pte do Departamento Central' de Compru5,
. ele ccnforT'lidade com o '3rt. 50, parágrafo l°, da Lei
na 3.704, comunica aos' Senhores Fornecedores do Est11,
'do, que se eneontra aberta Concorrência Públic'1 de
nO 65/629, para aquisição de FICHÁRIO DE AÇO destina
do (s) à FISCALIZAÇAO DA FAZENDA, e marcada .

"l

abertura cias propostas e documentos (Edital na .... ,.

001-23-1-1963, pUblieado no D.O. 7,226-6/2/(3), para o dia
il dé sete!'flbro de H165, a,> 15,00 horas. de\'endo a entt"cgs
das propostas 6 documentos �er ofetl1;:tda até 'lS 13,00 ho
ras cl" dia acima citndo.

Pl.'hHt':,do no D.O. nO '7385,' de 20/8/65.
D.e.c, - Fpoli>:, em l° de !"etémbro de 1965,

Rubens Victor da snva
Presidente, .

.

(;O�CORltENCL\ P'úBLJC:\ N°. 65/628
COUUNICAÇAO

O Pre:;i.dente· do Dei,x\rtamento Central de Compras,
.de Gc:nformjelade C0111 o u·rt. 5°, parágrafo 1°, da LeI
nO 3.704, COmunica aos Senhores Fornecedores do EstD.
do, QUO �b encontra aberta Concorrência PtíbHc'1 (le
nO 65/132B. pam aquisição de MATERIAL HOSPITALAlt
destinarlo (s) à l\'lATERNIDADE Cl\RMELIA DUTUA l,>

m:Fcf'(l:' ?, abcHtul"'1 (la" prO))(l8b:l': f:' clm'l1')11r·'nLos (EdiLa1
nu !Y);_·:'::-i-180:�. r)HIJH('ê.�':1.o no D.O. nY 7.:22U-G/ ::!.:(3), }J2!.'i.t
() (�;: 'I] ele sdembro ele 1965,. à:" ]3.0Cl 'h,uJ;a�;, Glenmdo n.
�JI1U'r��',\ ...ja� :_)�·GDO;.,l�:,S ;'-? c1{)(::UJ11eHlos, ser ef8tuaà(.� até LLS
l:'LC:} ,.,��o (�ia nCinJ?l citado.

Pi1bTica�ld no' D.O, nO 'jU80, de 2::li:3/63.
F'poli�, e111 IOde sctelT;.bro ele 196;::,

.:, J;túpe�ls -Victor da Sj,fy�l
-

" ;lB--e5iClentÓ�. ,,;. j-' .'

,)'''-��'''�,�"�JL- .. '�l(�",;"",:���;",'o_�_

1,�.ulJcm; Vldul" da Silva
,'_ P�esidente, '

. l�

CONCOmtÊNCL\ PÚBLICA N{) 63/5H8 .

COMUNICAÇÃO
O Presidente do Dep'1rtamento Central de Compras,

de conformidade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n.o
3.704, comunica aos Senhores }o�ornecedores do EStado,
que se eÍlcontra abert,::t Concorrência Pública de nO
65/598, para aquisição de AQUECEDOR ELÉTRICb .desti
nado (s) ao "PALACIO DO GOVERNO e maread'l. a l'lber
temi das pl:0POStfls (.; clo.::u.mentos (EdiLo.l n.o 00l-28-11!JG3,
]Jul'Jltc�tdo no D, 0, 11.:) 7,:;:J6-6/2/6:�), p�l1"a o dia 14� ele se·
Lemuró' de 1%3. as 1.:i,OO horas, (le':cnc.o a ealrega d'ls
propostas e clOClJllOEmtos ser efet1J:..:d�l hté ÜS 1:3,00 1101'0.:3
�H) di;" adma citad�.

Publicado nu D, O. n.o 7832, de 17/3/ô5.
D, C, C,. - Fpolis, em 1° de selen:bro de 1965.

lWbeJ�s Victor da Silv""
Pre�idente .

��������_·�,_��i:.��:�.��������������������..�..........

.,

(JONCOItRENCIA J:lúBLICA N° 65/619
COMUNICAÇÃO

O Presidente dO Depf.lrtamento Central de Ctlmprai.,
de cunformidade C0111 o árt. 5.0, parágrafO 1.0, da: Lei n..
3:i04, ccimuniea aos Senhores Fornecedores elo ESLadc:.
que se encontra abert,'1 Concorrência Pública de n:>
ú5/619, para aqUisição de MÓVEIS ESCOLARES destina
elo is 1 ao GRUPO ESCOLAR JOSÉ BOITEUX e marcada
a ,'1bcrtul'a das prQPostas e documentos (Edital n.o ".'
001-28·1-1963, publicado no D. O. D.O 7.226-6/6/263), pa.ra ()

dia 8 de seOembro de 1965, às 15,00 horas, devendo a e:1-

,treg� 'da� prppostas e documentos ser efetuada até à;
13,ooLhoràs do dia .<\;cima citado.

PUblicatlo, no D. O. n.o 7885, de 20/8/66..

b, c. c. � Fpolis, em, l° de setembro ele 1965. ,

.

,

'

, Rubens Victor da Silya
Presidente

! ' CONU)RRÊNCIA' PúBLICA N° 65/8\)6
COM:UNICAÇÃO

() Presidente do Depilrtamento Central de Compra:;,
de chaformidade com o ·art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n.o
3.mi,; c0munica aos Senhores Fornecedores do Estado,
gue! � encontra abert,'1 Concorrência Pública de na
65/606, para. aquisi.ção de FERRAGENS, ISOLADORES,
lMATEÊUAL ELETRICO, CO}llJUTOREi;; E ACESSÓRIOS
destinado (s) à COMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA e

.

marcada ,a abertu91 das ]Jropostas e documentos (Edit'll
n.o 001-28-1-1963, pUblica.do no D. O. n.o 7.226-6-2//63), pa
ra o dia. 20 de sete!,'ubrô .de 1965, às 15,00 hora.s, devendo
a ·ontrega c1<:ls prQpostns c d.ocument-:Js ser efetuada até
às 13,00 horas do dia acima citado.

Publicado no. D. O. il,O 7887, de 24í8/65.
D. C. C. - Fpolis; em 1° de setembro de 1965.

Rubens Victor da Silva
Presidente

-.____��--

CONCORRENCH. PÚB'LICA N° 65/584
COl\'IUNICAÇAO

"_ , _,.çtPft�sWí!nte do pepartamento.. 'Central ,de :.(.'Jontlpra�.
up conformidade cbrn '0 art. 5.0, parágrafo l.o, da Lei n.o

:l.704, comunica aos Senhores ForneGedores do Estado,
que se encontra abert,a. Concorrência Pública de na
65 '584 pl'.ra iil.quisição de MóVEIS ESCOLARES destina·
do (s) à DIVERSAS LOCALIDADES e marcada 'a aber
tura da.s propostas e documentos (Edital n.o 001-23-1-1963,
publicado no D. O. n.o 7,226-6/2/63), para o dia 21 de se
tembro de 1965, às 15,,00 1101'.'1s, devendo a entrega das pro
postES e documentos ser efetuada até às 13,00 horas à_c
dia acima citado, 21/09/1965.

Publicado no D. O. 11 o 7883, de 18/8/65.
D. C, C. � Fpolis, em 10 de setembro de 1965. '

Rubens Victor da Silva
Presidente

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

CONOORn:l!:NCIA PÚBT,ICA N0 65/580
: OOMUNICAÇAO .

0> Presidérite' do Depf.lrtamento Central de cornpra.s,
de confor.midade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n.o
3,704, comuméa aos Senhores Fornec�dores do Estado,
quê se encontra abert,'.:t Concorrência Pública de nO
65/580 para aquisição de Móveis Escolares destinado (s)
à D�\'erSf.lS Localidades e marcada a abertura das propos
tas e documentos (Edital n.o 001-28-1-1963, publicado no
D. O. n.o 7.226-6/2/63), para o dia 27 de setembro de 1965,
às 15,00 horas, devendo .s, entrega das propost,'1S e docu
mentos ser efetuada até às 13,00 horas do dia acima cita.
do, 27/09/1965.

Publicado no D. O. n,o 7886 de 23/8/65 .

D. C. C. - Fpolis, em l° de setembro de 1965.
RubenS Victor da SiÍva

Presidente

CONCORRÊNCIA púB'I',ICA N° 65/579
COMUNICAÇAO

O Presidente do Dep>;lrtamento Central de Compras,
,de conformidade com o art. 5.0, parágrafo Lo, da' Léi n.o
3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado,
que' se encontra abert,'.:t Concorrência Pública de nO
65/579 para aquisição de Móveis Escolares. destinado (s)
ao Grupo Escolar São Luiz - Município de Curitibanos e

ma,rcada. a abertura das propostas e 'documentos (Edital
n,o 001-28-1-1963, pubI1cado no D. O. n.o 7,2266/2/63), p(.tr3.
o dia 24 de setembro de 1965, às 15,00 horas, devendo a

entrega' das propostas e documentos ser efetuada até s's
13;00 horas do dia acima. citado, 24/09/1965.

Public!ldo 110 D. O. n.o 7B83, de 18/8/65,
D. C. C. - FpoUs, em 10 de setembro de 1965.

Rubens Victor da Silva
Presidente

..

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

>
.

CONCORRÊNCIA Pú'Rf,JCA N.o 65/575
COMUNICAÇAO

O
.

Presidente do Dep.l1rtamento Central de COmpras,
de conformidade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n.o
3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do' Estatlo,
q'.le se encontra a.bert'1. C"ncorrência PúbJ;c"l de nO
65/575 para aquisição de ;MÓVEIS destinado (s) à Diver
sas Repartições e marcadp a abertura das uronost.,s e/,do
<'ul1wntos (Edit,<.l,l 11,0 00l·:?S-1-1963, pllblicaclo no D. O, n.!)

'7,:?:�G-ô/2/f:i3 r, para. o d.ia 16 de s8Lembro de IHli3., às 15,00
horas, devendo li bnfre2;a c.bs propostas e doew:pentos ser

cretuada até às 13,00 hOl:as <'lo' dia aCin)(l citado,. 161091
1903.

P-lblicado no D.O n.o 7383, de lil/3/6õ.

1965.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lázaro Bartolomeu

Dià Dezoito UesfHe das Garotas
Radar no Clube Doze - Soirée

DIA DEZOITO próximo
no :.Clube Doze de Agôsto
será realizado a SOlrée da

primaveii' com o desf'le
. das Garotas Rada.r de San
tá Catarina, para a esco-,
lha das r..-JISS P..ALAR4 - SIM

PATIA =r: DOÇURA é PER

S.ON4LIDADE de 1965. Na
ocasião será apresentada ':i

� Objetiva de S.C. 19%
que' r�presenta'rá a beleza

da.: mUlhEr catarlnense no

C<meurso . de Miss Objeti
va National e Ink:'l1ácb:
mal, no Ginásio lbi,apuera'
em São Paulo.

-x-x__:

AS PATRONESSE3 da
IV • Festa de Confraterni

za:ção da' sOd,edade eatarl

népSE - de"file das Garo
tas Radar, do dia 18 no

.. Clu"b.e I;),oze - amanhâ es

. tarão 'reuniqas no Querên
era Patace :fIotel" às 16,30

,
.

-'X-x-

A
.
SEl'-=ronA

.

uov€'!'nador
Ce�so Ramos, no Palá�io

1\groi19mlca, recepclCnou
s€Jlhoras' da so:qiedadc com

UÍI,l. �Jegante chá. em home

nagem ,�, Senhor';l.S Coro-
:;

. ne"í ,- Fernando ;3óter de
Oli.veira e Major - AV -

0doner Ramos, que E'stão
. .1'eªlcUndo na. '-Ilha�p".

_,.x�x-

A SENHORA Kyra;na La

cerda. em sua c6nÍi)rtãv�1
e' bonita residência, recep

cionará ·para"UlU almoço
em. benefício aos flagera
� . .catarinenS[i<)\. Vatapá,
Ó

.

nll:mú.

-x--x-

A 'SENHORA MARIA Ma

dalenll- de l�oura :Verro. foj

�dmenageada pela Câmara

M"ªnic1p'à.l cie Fpol.';s - rece

betido d �erEeido titulo de

Cidádã FloflàpOpoli tana.
'. ': ,-x-x"-
d . COMANDÀNTE do 50

Distrito Nával - AlmIran

te A�reo Dantas TOl'res, no

próXimo' sábado iniciarà vi

",g"etn de Inspeçã;) l'a.' Ju
rísdição de seu Comando
�s três Estados do Sul.

-x-x-

NA TARDE_de -:;exta-1·ei·
ta nó Lux HOtEl, Í'Ji reali·

zado (> chá cas· Azaléias

com o, bonito. desfile das

debutantes do ClUbe Doze

de Agôsto, organizado pe.:.·
lo �ronista soc.al Luri :Ma

chado.
-x-x-

. RADAR na SociedacJ�

hOJe às 12,30 hs, !la Radio

Oual1ijá patrocinadO
1>01' Machado & Cia. C'm

curso de Poesias em "órbi

ta".

tado de. Santa Catarina

que vem promovendo '" IV

FAMOSC, em Blàmenau,
que pela sua Importância
e repercursão no cenáríc

nacional, representa-é, a

presença da indústria' '(;ll,
tarínense no setor ecoaõmí
'co brasileiro.

-x-x-,,-

A ESCOLA de !\o�endi

ZES Marinheiros �le S. C ..

comandada pelei Cap!tão
de Fragata - Frank Lavi
er, está. hospedando qUl!1;-.
ze' jovens da Socied1a:.::e
Thalia, de Curitiba que vi·
eram a esta Capit'al par!!.
uma comp;'tição ,_)sportiva
(Basquete) com o Clube &0

cial Paineiras, que :ugl) à
noit.e· oferecerá uma rf:U

nião dançante em home·

nag_m àos visitantes.
-x-x-

O PRESJ:DENTE :lo Sa!l
tacata,riull- Country Gluoe

Dr. Maurício dos Reis, m
formou aó Colunis'ta. que
no próximo d:a 1ui,l,ze de
novembro, oferecerá. um

"GARDEN PARTY". na se

de. social na Rua R,11i B'itr

bosa.

-x-x

RECEBI convite 1a s.
Guarani de Itajaí, p'lra' o

Baile da Neve, que
. será

realizado amanhã à,,; 23

horas. Será coroarla . Ra:i

nha da' Neve, a Sx::;�,,��!a;J- ,

·c1if:ZiIIlermann. M:3S S:1Tl-

ta Catarira de 1965 -- Só
riia Maria .Pinho, c�ta"ã
presente. Promoção :lo ·;;!O

nista Carlos Muller.
AMANHA no Lira T 0.

será real'za'o - d:1uçan
do l""a' Colipa. às 21 hs. Pro

moção do cronista. C?lsl)

Pam!)lol""la, que apres,"nh.
rá o "show" bos�a e EJs,'a·.

ENCONTRA SE ",c<t.ma.·

do no Hospital de' Car!cJ!t

de, apt.o quatro. o Pr. r:o

vis Ayres Gama, qu_e ret0r

nau há. poucos' dias d� Eu

ropa..

" �

-x-x-

MARILDA Rosa, o;1.t.em

recepcionou convida'los em

seu apartam�nto; com�:lll)

rando aniversário.

ONTEM comemONü q'JI.t
torze primaveras o t>roti

nho Denise Magda Cu,:-r-3a

filha do casal Mário Cor

rêa.

-x-x-

RECEBEMOS atenehso
convite para particIpar
mos do BT'rGO DAN("M.N
TE em prol do GREMIO :n

DE JULHO, que fará re!lli
zar hoje às 20 horas no CIu
be IPIRANGA FUTEBOL
CLUBE em S'aco dos Li·

mÕes. Agradecemos J 1\on:-o
50 convite.

T I·' C'
.' ,y.:. c:

,

... t ,�:::,
'.�.J,�g(J da $la.. 'LéU", �41tno3'
co Ch.:b'i . 98 Ln!.il(�1: .$(�,
(J[ U (l terna, ");>P..i�tl·;ipÍ1.��jO

. .lj 31 àGO 65 ..Ido mulher ,bras,'.�ci.r� i.a

_.:... f\.llséra ra "iofónlca construção da grandesa da

a cargo do Deputado càn- Pátria";
dído Bampí sõbre ') ter-ia Ji;) 4 8et. 65

"Motivos que nos Induzem - Palestra, r�ttiófQnl�
a cetebrarmoe de modo .es- a cargo có Sr. Dr.' Abi:!lar·
pecíal neste' ano Jl Sema· do, C\a costa �nmte.i sõbre

na d� Pátria"; Q te. 'uà�ppr.Jabilidad�
6) 10e

" Set 65 do :\lôDlem:n� :Hiria. livre

,
-' Palestra radtotôníca a, e 1nae��4en�"; ;

.

'cargo do pr·op. Pe. Theodc -l690,:H ...., .. ;8ess�o; CivicQ-Li
ro Delwíng, sôbre o terna tere-Musical nó dOI:- Mar

"panonl.Illa, hístórlco da in roeos, a cargo.' 40 Clube

dependência braslleíra"; das Ladies e Soroptiull"tas
C) 2 Set. 65 com a .co.laboraçã<l. especial
_ Palestra radíotõníea do Prof. Eváldo Pereira

a cargo do estudante João ffi.mclterÍlaier.
Oarlcs da Costa sõbre o 2000 H - Corrida do Fa

tema "fudep�ndêneia e Li- cho "SeIlUl,lla ria Pá!J:ia"

bsrdade na visão. estudan- a cargc 'da LARS�
til": 1930-2130H - Retl'f�ta. na

D) 3 Set. 65 praça Joã,o Costa,·.a cargo
_ Paltstra radíofôníea a'

-=====-::Jec::-==_==::_;:;_:.:;.;__=_''''=__;;.; =d'a Banda �c1e :M�SlC3. "CIcia

P"l\C.aHAM:AÇAO P.c\p',A .�

S.fJ.MA�.{\ DA rPATl:t:..l.

VENDE SE
Uma casa de madeira à rua Joaquim Margarida, 25,

no centro.

Tratar com o sr. Canuto. fone 2514 - das 12 a 18'm.
._---- --'-- _-----------

,
•
•
,
,
•
�
�
-
•
•
•
lIII

_ 0830 H - Grande desIII' b) assuntO!! de. t".",..��_.. . ......-� - - -

lI1l file ·eomem;.)rativo à iride'
I' Florianópolis, em 3 de -setembro de 1965' pendênéi� do Brastl �m' é.
1!11 Dercílio José dos- Saptos
II' Clovis Baptista Ferraro partiellPaç� do 20. Bata;.
'!IR lhão' Rodoviár.ioj estabf)e-
"" José Teixeira
� cvnentos 4e ensin�, ·A',;.$,'ci
� açào dos Escotcll'os, Cim';'
�

SI-' d F.J
tros, de . Tradições O�.ú-

; ecrelana' a azen�a
_

chas, en�idade�,' desprti
·v.ak, clubes de ser-V1!,lOs. sir.

-,' '. ·OeO'_.·"J-lt:mén.. fo- ·tanff.<al {je.':�,gm.." AfaS. . d��.tO$ fi çi,ivetsas··.'� �\lt.t:� .

,- 1" organizações;
-

.' .;

CONOORR:i!:Nr.U / 'J>""rt"RT:rr.� N� 65/571 .
- 1.530 H -. P'a "t,:.da

.

de
• COMUNICAÇAO Fut:bol, a' cargo 'da LS�
,. O Presidente .dó Dep,l3-rtamento Central de Compra$, reUnindo a� equipes prlhc:'

de conformidade com o art. 5.0, parágrafo "1.0, da Lei n.o Pais' dõ Grêmio AUétiéo

3.704, comunica aos Senhores Forrieced.(>res do' Est$d'1 Guarani .e', 40 Slnrt Clu.be

, que' se encontra aber�a' concorrência Públ(ca de nO lnterracional (Gull,:'"alJ. no

65/577 para aquisição de MÓVEIS, l\fATERIAL ÇIRtmGI- . estádio "\li 'gl' RliÚÚ(S .

Jú-
� CO, .ETC destinado (s) à PENtTENCIAJUA DO ESTADO nior; coril :>'l portõe.� úl'r- Po;� s�1n lh'anLe arrô�ll môn'cs como m�-!fG i.1�m a

, � marcacta',a abertur� das propostas e docl.ÜUen'tos (�di-: tos; p-aticou Clave Da·�ta,:;. o elr.f:s':ica C''avo :ra"ias.

di! tal n.o 001�28-1-1963, publicado no D. O. n.o 7.2266/2 '6Ol), : No intervalo será \ea.li�
mals fino. o mais j:s::reto �;Q cap1hilo "Asas rÔ'.lre

IIIJII para. o dia 20 de setembro de 1965, às 15,00 horas, de-'en- zada .uma d€lnon.$kaçao
o mn.!s cláss'có dos ""C:sos os fraguecos", ainda re_a

• do 'a entrega das propostas e documentos ser efetliad,íi 'de "Bala MilHar". 3. etJrgQ
escritores contempori\.np.,�s, 'ç'o;1ado com a ilha . da

lIII até às 13,00 horas do dia acima citado, 20/09/19.65. de duas e'tui"les do 2c. Ba
dando à estampa o b:"lo Trindade, 'escrev:-nc� o

" Pu�licado no D. O. n.o 7888, de' �518165. . talhã;Ç) Roücwiát!9;. .
.

volume .;_ NAS VO!.TAS ilustre escritor uma diver-

• D. C. C. -- FpOIÍB,. em io ele se�Rib.�o de 1965. -,- i�O-2Ho II ...:.. tietrekt Do�, que Co�snul prl' sidá:a� �e â.Y�S, qu.� habi

•
. Rtlbeit!i victor da silva

.

na praça;·',rôão (��lià:; :-(
.

C3.r êiosQ escrinío de págJnaS tam. a: :i.ha remot1: "A i:!'1-

Presidente
.

i. go dáS B.âncias dO. 20. Ba" �rUhantes de estllo. a e11- cadado-a riqu-za (a fa'l'

• ' levar nés com a beleza. �l"t� na alada 'la Trindade

• -----..:...-_---__.....,...... -.---.-._.';;.."_,' .-,. ..._ descrições e das 11:1r1'atI- diz êfe - poderia au'tlen

vaso tar de um capítulo l"9.g"[-
• Em sua "Profis."ão de fico o livro "O Páss;nn'·. de

• Fé" qu� abre o livtQ :), gt1i- . Micnelet ... O vôo, C0!110' :l

lIII

.

sa de prefácio, nos diz Ola s01"'ho, é uma pro]er:áo
... vo Dantas, na sua qualida- através da névoa, d;) pj ..�-

• de de almirante médico; tério e ('o azul. Tur'{f) que

lIII "Na 290. Guerra MU!1"ial é evasão para ati'1gir a

III' passeI um 3.no e Quatro sublimidad'ê, ou võa ou so-

• meses eJll ccmboios e pa- . nha. Vôo é harmo!'!a, be-

• trulhas oc,ânlcas. Nune;t o leia e liberta�ão. O pensa
.mar me pareceu mais 'amar mento, q,uando liberto. tor

• go nem teve nunca ta'1tos na-se !ti�.do como () l:'urtG

• gpmidos. Disse Gonçalv()s mai:avilhos.o dos 5'ê!1.ios:

�

_.
Dias: "6 mar, o teu ru.gi- E e""'umera as avps que ali

JII!- do é um eco incerfhl cta faZém seus nirhos: :-. p·o·

� cr'adora voz, d: ;::tu� sur� pardo, a fra''5àta, o p'ato-

ta giste". Pare:!e que, real- brôeo, a gra,.ziT'a, o ga"so
Jll ment'e a vez de Deus ainéia

.

marinho, o marreco ma1'i-

• nos fala nos rugidos mari·. nho, a ,procelária, o �l;ar-

lIII
nhos. Mas não há somen- tim-pescadtlr... :mS-te C'lpí·

III' te claridades atroadoras J"l.a tulo trouxe-me t'anca, NU'

\ _ pauta muslca:l das ol1.Clas sa à lemb�ança, a propc1si.
-x-x- lIII Há voz'S suáves e tri�1tCS, to de pás�arrs! N",s�e pe·

-x-x- PASSARELA - Logo à III' coI),'lO as resso"'â�ci':l.s .la queno qutntal do aua,rr:l'

DEVERA retornar hoje tar 'e no Estádio "Dr. AdOl • ( btl1ada do naufrágio de mmto eril que moro no

para a Guanaibara, pela fo. Konder", aconteee.cá o _ falava Michelet, e de tau- R'o, IH co"'stante bt:lido

Tac-Cruzeiro do Sul, a cou encontro' do Olímpico de tos outros clamores '3. '1uel- de InteresEaptes v)i�tels:

sagrada ELIZETE CARDO- E�Jmenau, com o Grê.tnio • xum:s que nesta guerra sabiás, jurltis, bem-t�-v'3

SO, que veio para a recep de P. Altgre - x - BELE. ., fióa.·�a'm ecoando !lOS aléns sal"'hassús ... Um lhdo 1'a-

ção do SantacataorÍna COU11 ZA germânica de :Jlhos ver I�
do mar". pagalp veio outro :lia Cil-

try Clube. des, blusa verde e chape.l- IJI ,. D"ssas vozes su�ves E mo que a pedir-nos hospe-

-x-x- zinho branco, em "órbita � I' tristps é co�stituido � livro dag'm. .. no gaHl'helrJ

, ENTREVISTANDO o Dr. florianopolitana -' '( -

� I
de Olavo Dantas Elabora- Lá se acomodou maravilho

JÚlio Zadrozlly. Presi.i'€llte UMA Jovem apa1.10fl'z.::ia
.. do em pequenos �aoítu:'jS samente com as gali.nhas

d� CELli:SC, sôbre 'J, �V por alguém que ainda. não 1j deliciaIIlo-nos com a sua, A, noite defende-se jo a::;-

Fêira de Amostras de S.C. voltou - x - TR.ES Sl'�as , l"Eitura - e apre'1dHm.:.s salto provável ,.ias gatus

em Blumenau - diss<:l ao
.

jantavam. Dois alguém tie
'l1li

Numa descrição cativante donnindo empole'rarl.) be!T.

Colunista.: ·0 'conceihJ !)10- um DKW c!nza éSCi.li:'O IPI mostra-nos, por exemplo, a ao l'aro do galo! Um gra>;

demo' de promoções das a MOSCAVAM - 'X - Já co� • Ilha da Trindade oütie dE sabiá. vermelho �tt':!, se·

tiv1dades industria.LS, te.;.n meçou a campanh'a do 3
. "numa pequepa r�Sl)laT1iI.da gundo tudo ind'ca, e�vr'l-

has exposições e nas ft?:- baixo assinado pró-estação - que teni -por 'horlzoYlt>3 a vou recentemente, hIf,e"1-'

.ras· de amostra a S'.l!l ex- de telev:são - TV .- Fp)- , f<sta d.e côres e de iúz da ta-�e c dia torlo e :to noite

pressão marcante. Os in: lis, que, está monta9-a em na .��.'
8itrn,csfera marir�ha. es:ã') tô"?, soltantlo nios (m� nos

1 '. dustriais de S. C. bem com Florianópolis - x O r.' s'tuad:;l.s aS" C::lSSS 0� :U": - cortam o corsdio ,Um ::a·

;;,
.•'"

preendendo a imp:ol'tàncIa BAXCO do. E.�;j·adQ rlo Rio r:! .,,\l?.f
fei':a q1'e abl."'nl\11 I) rje'-'- ssd r'e cam1:}:H:2cas If;oe'l'e

de uma p'roJJ1oc;ão '�li"lcnte (:;"r'an:'e do' Sul, 110S Cll'llOU I,,\'{ ',","C,;;,�/' � tacameT'to m'lit'ar dfl iiha ha chIol'o""vr'2 \ qu" há 4

:'. ele secs pro"utcs,·:J_ par de o Balancete p.ublic'acte> em
,i> .:;1;� � Algurs ca--h6es. loc:al'zados a--cs faz sPu '1irh,- "Y)l1rna

..

? •
um3. feliz inlciativ,l, di) .[s Agôsto p.P.· - x - � em pontos 8strah\gicos pro 81'racflr'a por m'm pia·,ta

� SÍMBOLO DE PERFEIÇ�O TÉCNICA tegem a gpur"'1iç'io de fu- :4a, acaha de chegar e tor-

• .'1'_ .

.
�

zil�iros navais que vive na a fazpr' o ninhO .. '

'._.'.''-e..:",J;•.•;'�.".:.'_•.",.__' ii''l!\_.'�._.i.�_
'
:;

____
,.•.I�IÍ••.".·'.'__�'.�.'.!:�.",.:.'@!,.,c _.' _, �_-..' �_.-�".•.,

�

__.�.'_�� iiIiIiI;;..;:��:;::.....:i�:.;::E.;!:��:;:;;;.;:::::::::.!.:���:_:__..::.:::.::..,;_..:..._::::::;;:, """'''"''�Iio1.!_0.:;:,,9_�;_,�-.:.:;�;::' �'��.lO::�. _������r�:" ���::.����.. :0.

Os Contabilistas que assinam o presente edital. DE�
CíLIO JOSÉ DOS SANTOS, GLOV�S BA1,'TI'STA FE"RA
RO e JOSÉ TEIXEIRA, �oCiad08 do SincUC$to dos Con
tabilistas de Florianópolis; tendo conheciínenw de' oue
venceu-se o mandato da DIretoria e,' como a referida Dire

toria não tomou qualquer providência .para a realiZ'\f'ã.o
de eleição, como detennina o Estatuto'· da Entidade, vêm

pelo presente edital. . .cQnvo�ar ns ".'lSflcialos D!l1'<\ �··ni·

rem·se em Assembléia &.eral a realizar-Se no dia' 10 do

'mês e� curso, às 18 h9ras, na sede "a Associa�4ô
.

Comer
cial de Florianópolis, à rua Trajano, 14, 2.0 andar, eJil. pri

-

meira convocação e:. pelo não comparecimento tfa ma.io"ia

d()s .assocL"J.dos,· às 19,30 horas, no ,mesmo.Joéal. em�
da convocação, com ouatouer número, para deliberare�
sôbre a S�'nÜDte ORDEM 00 .DJA:

'

a) eleição de uma JUNTA t'.ID�R.NATIVA; e.

'.!.e de Lrué;a", .� a',.
(':':a..dÓ�•.·�·� �.
nandes, ..�

.' , .

. ,
\

,.F>..� 5 Set. 65'
, ,

.t"a."estra 'l·adi\Jfônio,;a.
a_ cargo do Sr. T�n cei

ClJ;rlos AloysiO We�. . �o

bre o tema 'Tôrças Mrm.

d$s,
.

sen�el� da. iiberü,.. ..
oe. é índependêncta";

1100 1lI �'Missa solene

na qa.têQ.ritl de :La ies.. a ser

oficiaria. por S E!Xriíl. 'Rev·
drna, P. Danlel !lP;ti4, �js
po Diocesano de 'Laj(.';
com ..

o sermão J.' cargo d �
Pe. Alfr:Eqo SetarQ..

.

193()·213!JJI ....:.. Retretl\ na
pra� João Costa, 3. éargo
da isanda de Música doo 2(')
Batalllão' Rodavié.ri� sob a

regência do 20: Sjt. "Dir.
eeu Hel'11ande,s;
G) 6 Set. .'65 '

- Palestr1:lo" radíotômca
a. cargo do Sr. rir. Jorge
Barroso Filho sõbre o te
rna "O Bra U índependen
te e livre no ecncêrto das
Nações". No decorrer da
Semana da Pátria serão le
vados a efeíto - um Con
curso Literário entre QS e�
tl' 9�t"S' de· Laje�.' sõbre .;
ténia "7 dé Setembro", me

diante CO€!rd:enaçá;v
I

pelo
Prof. Pe. Theobaldo··· D��
ker Delwing; .:.
- um

.

roncurs.o d� vit·ri
nas com,motivos ah�s1Yos
ao. Exéicito, a. cargO Q!" .As
soclação Comercial de La-
ges;

e:xpos��ão
.

Wstór'oo.
1"':0 Instituto Vidal �'.:UlH'S
com a col:aboração' e};peéi ,

aI dI) Prof. �àgo d� "c:as
tro e coQtdepa�ãO: 0 C�H"gO
do' Jornalista Melsoo Bras.,.

,. ..,. '.,' .

cher;
II") 7 Set. 1i5

.

t.alhã9 �OViár1o e Clqa· leia �o o. f!gt� I:tt!f�
de 4e Laje'i, soe .'\ regên- nandes,

.__._-,,._ .. - -----�--'--

t\uks de ConfeHscfem
...,

de Tr:cô
Aceita-se encomendas e costura para

criança.
ATEND�·SE DEPOIS DAS 18,30 HOnAS
À RUA 'GASPAR DUTRA, 641-ESTUETTO
------�------------------------

Ceni'rais Eétrices de "Santa'
Catarina SIA � CElESC
Assembl�ia Geral Extraordinária

o O N V,O C A ç A O
Ficam convidados os senhc res acíonístas c'a Cen�

trais Elétr:cas de Santa Catarina S/A - CELESa
para se rtunlrem em A:sempléia OI11'a1 E:xtraordinárJa
que se realizará 1:0 dia 11 de setembro de 1.965 às g
horas, ra sede social, à rua Frei Caneca, 152, nesta Cí
dada de Florianópolis, e del.bcrarern .sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1 - Aumnto do Capital scc'at:
2 - Autor.zaçãc pa':a asscar contrato de ri "'anc�a

mento com' a ELETROBRAS e contrato de ·ava.l e 311-

plementação de financiamento com o B N D E;
3 - Outros 'assuntos de interêsse social.
Florianópolis, 3 íe stltembrc de 1965

(�.) - Júlio Borst Zadrozny - Presidente
BermeHno Largura - Diretor Comercial
Wilmar Dallanhol - Diret.or Financeiro
Karl Risehbieter - Diretor Técnico
Milan Milasch - Diretor "de Operações

.3-9 65
-------------------_.�-------------------------

oE
· I r"· l"'

,..

nSflOS [l'S \.vr.T ca íl'erana
Arnaldo S. Thiago guiaa vem a s:gumte CO!'

eeltuaçao que mUlto :-ne

Em meio desta rI.93,)laç.ii.o agrac1'a porque é a nir'sm.a
que nos oferece I) pa"nra- que há muito ve�'ho' fa;:(Jl{:'
ma public·tário bra.31:e·ro, do em meus estu-los d_ so

�cminado ainda �omplet.::l.- ciolog!a: "Mas essa CiVllj
mente. no âmbito ela: 90:1- zação ao mer:os não i11�.s·
v1da"e :ornalística do Ric complica o pe!'sau�el:to
de Janeiro que co·1tinua nem lhes a�Ormel1t9, !t �l
sendo a metrópole lntele�- ma. A vida· ues' ce:Hr(l" cl
tual do país, p�los fami- viliza"'os é um t'ai'.e de

Igerados ant�-class!(;'stas, máscaras 'lm que há uma

dEsde a sema"a da' a,t� ele qt'antlr:lade de . demô"1:os
1922, arrôjo no�áv-l é al- fanta<:ia 'os de !1'"'jos ..

"

guém que ainda esaeva VEm a calhar esr;a con

convenientemente vi'r dar ce:.tuação sociob�;"!a de
a. pllbllc1) tt'ab�!llt 'j,:! '�u1 -'�c:ríi'7(r''1''Jfa'-';9g1 sry:,t:'!1':'a:"��0s
lavra, pois fiue u 'o-'<r"r�- o co"'sta"te exam ;1,., pro
ção do sm:'c:o dê�:le !o;:::o blema da' rede7"'çãc hUP..1.a
o procura "sma!a:.- c�m v ra, flue S1 se pO("p éO··'
terrível pêso morto oue" seguir com a rest'lura�ão
o bem o índice dês�,�:; annr do Cr:sjia"i,,-:mo do Cri,:o.
gurados 'ias em que vt'�€'- e"icJ.e.,.,t,-llllE'�t9 ':l.e�:1..!r'J:3,�·(}
!:amcs ,. a T-"'."a! pr r eofa civ:l"zarüo 'l€' d2-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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í .oles rdaliZàcão"Oito
'-

Santa Oatarína é forte pro Conclusão da 6a. pago
dutor com 'a produção 'ex- GATAS ALDO LUZ

cedent� de 15.050.000 qui
los. E�� anotado com pro
dução .lexcedente 4.�0.OOO
quilos outro derivado da

mandioca a fécula da man Raia 2 - CLUBE DE RE
. díoca, ;porém que tem as GATAS ALDO LUZ

prin:.cipais industrias de

tr.an;SfQrmação na . região'
da Bacia do Itajai. Assegu-
rando 'com quinto lugar
vem o excedente .da produ-
ção agrícola de feiJãó. Raia 3 - CLUBE :t-TAU'I'I·
Informa também a alu CO RIACHUELO

di:'a dírétoría, que o dr. Remadores - Teodoro P.

Antônio Pichetti, secretano Whall e' Ernesto Whall
da. Agricultura: recomen- Filho.

dou, que os dados apurados
fossem enviados aos érgãos
federais, que dinamizam a

comercíalízação dos exce

dentes 'de safras 'l$ric:>las
Muito ·importante. foi 'a Raia 1 - CLUBE, N.\'UTr

Inrorrnaçao do, eng agr CO FRANCISCO· M!\.RTI

Marito, esclarecendo, que NELLI.
a é e i ta colaboração dos. Remador - Sidn<,)y Pr,!�s,

Quantos desejem, COnLO pes
/

soa ou entidade, auxilíar
Raia 2 - CLUBE DE RE

GATAS ALDà LUZ

• •

sensacronars
,

pareos...
,

.

"" �

,,"",)�.. �:

Atrav

datac.a
meno, Pedro . Arns, 'reodo
roo R. Whall e Ernesto ..

Whall F1lho.

CO FRANCISCO

NELLI
()�:'�··.,l·a. executa l!'ltE�§ssc
�,O r;ovêrao do EstaóQ. no

; I cr ue ('!Ylh�:!l�'lent e e'X3

.0 "os estoc.ies ·je' excedcn
,;- 2 :" zrícolas.
::segundo !':li.Orma os pro

M.'\RTI-)61.27Ü!.OOO quilos; por �e

gundo vem o milho com

37.440.00.0 quilos: por' ter

cerro vem um derivado da

mandíoca, a rarínne de

mandioca, em que '0 sul de

dutos agrícoias e der'vados
que são excedentes. são m;

lho, arroz, fal'\�lhà ::ie man
dioca, fécula d.3 mandíoca
e feijão. EU! �rimer�i) lu
gar, está o arroz com

"�o ,. J

... ente, o o

.o Do as
ue C �f8

ção �'a "-_

Guarnição A

Remadores - Cesar Cario
ni e João Silveira

'EstêvàoTimoneiroui
Raia 2 - CLU�E .1AUrCI
CO FRANCOSCG MA'R,rr
NELLI

maca Remadores
'Luiz Carlos Conti, Saulo
Soares, Luiz Carlos Dutra.
Lourival Q. Silva Filho, Ni
valdo Nuremberg, João G.

<ia Silva,. Jesse Willi Paegle
e Jonas Paegle.

,

,

Remadores Edson Sch-,
mídt, Rui de Souza' Lcpe8
Erich Passíg e Walter P.
Miranda.

Guarnição B
Remadores - Wilson dos
Santos e Windson ' lVIaurI·
cio de Barros.

LOJA - AlnGA,-SE
-J r·-: :�.l\�GA FUTEBO� CLU...

'"
o realizar-se-a BINGO DANÇAN·
.s em pról do GREMIO 31 de

EO:,:

BF!, 9P1
......

TE C01Y il'

JULEO.

Aluga-se' uma loja na' Galeria Edüício Jacqueline.
Tratar à rua Hermann Blumenau, 22 - Nesta 6.9.

OBSERVAÇAO: O Clu
be Náutico América, de

Blumenau, confirmou; via

telegráfíea , sua ínscríção
na regata. Até o día de 6a
feira no entanto, não che

garam as, inscrições deta
Ihadas. razão pela a, qual a

'-Comissã"l Q!1ganizadora
houve por bem aguardar a

Raia 2 _ CLUBE :;J'AUTI-
te. ontem a chegada das

CO FRANCISCO MAR'rI_ inscrições do mesmo nos

NELLI Guarnição B,
diferentes páreos do P�)
grama.

70. Páreo - "Santos J)u

mont" - Double Skiff
2000m - C1Qsse Abert�r- t:O'r'rmno no baile.

... :::�- l'�!!! I'REl','lIOS"!
r.:av, �M

� .1'

·1·�"6rro da E�uc�r.ão e
ruHura

,

Lnivors�dad'e de Sô:nta Catarina
Raia 1 - CLUBE NAUTI-
CO FRANCISCO MARTI
NELLI -' Guarnição A -

Remadores - Sidney Pl'a.ts
e Odair Furtado.

40. Páreo - "Anita Ga.Ti�
baldi" - 2000m -. Classe,

âberta.
REITORIA

SECRE'l'ARIA GERAL

EDIT,u. N.o 22/65
"

' CONCORRENCIA PUBLICA N.o 20/65
Torno público,' para conhecimento dos interessados,

�ue se acha publicado no Diário Oficial do Est�db, edíçã»
de 27 de.agõsto de 1965, o Edital n.o 22/65, relativo à Oon
ccrrência Pública n.o 20/65,' para' apresentação de propos
tas à adaptoeão, decoração e instalação da sala de retr

níões jo Conselho Universitário da Universidade de San
ta Catarina.

'

Outresím, escloreço que, a abertura da concorrência
está a)J'!'azada para às 15,0() horas do dia 15 de setembro

r .do corrente ano.
Divisão tio Matertal, em 31 de agõsto de 1965.

Josoé FOdkamp - Diretor

·FeJ'J'·., ....

fã", ''1l'"
"

servacão.

Volkswagen, um Simca- Tu·

(:-ie, em prefeito estado dê tlQn.,

6.9
Remadores,

Ca.
A REGATA - EXii:RCITO

80. Páreo - "Duque de
NACIbNAL - terá na sua

nas" -'- O;lt-Riggers .8

2000m CLlasse Aberta,

-

ao '-!'1si' formações para JS

)Levantamentos dos cxce

uent.s agrícolas e seus de

rivados .

;) r:

L",J ·";·1�U díreçâo os seguintes des-

portistas:
, Arbitro de Honra - Cel.
Fernando Soter dá süveí
ra '- Omt, GU'arniç§::) Mi
litar de F'polis.
Arbitro' Geral _, Dr. Ar.y

Remador' - Odilon
Martins

]VIa.ia

.l:':i.artinho Callado Júnior- Raia 1 - CLUBE NAU'I:!
CO RrACHUE�O
Timoneiro - Ilson Silva
Remadores - Joel 1I!. 'I ri

lha, Paulo R. Tzelik!S, Pe
dro L. Mattos, Mário Gon

çalves - fo., Moacir Tzeil

kis, Arnaldo Régis Heinz
tewo.ski - e Saulo Dias.

Raia 3 - CLUBE NAl'TI
CO RIACHUELO
Remador - :E::cson Altino
Pereira

,"lênc!a. A tíranía dos patrões de
e (10Scnvolv0r assombrosarnen-

''''s oprimidas. ,\ "

(,,3 iílsufladc res, agindo aIgpns;· �---'-;""'_,..----- - . _

o 1; ·os ansii;11do .;:t tomada do

"e, c!'istê. JS e ateus lev; dos

A vi "

salm' d
te.:; c:o r: ..

Le"".

6-9.

Aos Estabeleci- Pereira e Oliveira
sidente da FASC.
Juiz' de Partida e P;�rl;ur
so - Major Ary Mesquita
Auxiliar do Juiz de P'arti:..

Pre-

per C�-r
.�

Pede:' e �

per 11111
.

f't"!'

50. Páreo - "Tte. CeI. Vi...

lagran" - Out-Rig-gers a

2 com timoneiro - 200ilm
- Classe Aberta

- mentos de Ensino'Et�:h�'1 cie çon:o�renda PúbHca n.

1 /65 AQu�sição de MÓ{lu:nas
Para Escr��ório

( A Sécretaria de �dtlca-

AQ1'JISIÇAO D� MAQUINAS PARA ESCRITóRIO ção e Cultura, leva ao Cf'-

,

L') 1'0 iolucionário, com am�')los A SocieCl.ade Termoelétrica de Capivari - SOTEL{�A, nhJecimento das direções
.

'

'as NQcio:-,ais Militarizadas" torna público que fará realiz.�r, no dia 23 do mês de setem- dos EstabEleciment'JS EseCl-

, �:} .:.nze homens (lembremo, bro vindouro, na sua sede, social, em Capivari de BaÍX'), lares de Ensino Máili.a, eles

C_1zes" d'l aventura brizoli.s- Munic'p!o de Tubarão, Estado de Santa Catarina, uma ta Capital: que o jOcal de

'n �:n�o esquadras e, ao f:nal, ConcorrênciP.. Pública nas, seguintes condições: concentração para J desfile

" o todo 100 mil operá:::ios, OBJETO DE CONCORRltNCIA do dia 7 de Setemt>rJ, será

-:::_:3 rece"endo a ,'lssistê:lcia C O M P R A nas imediações das ruas:

L,. as de trabalho mais con· a) 2 Máquinas de escrever tabulador decimal com 195 Padre Migllelinho; Tira-

)1 l:.1:a. En�,retanto, em pouco espaços tipo elite. .
dentes e Praça 15 tI,e No·

'. Com o fito de lidibri<:mim b) 1 Máquina de escrever elét�ica modêlo EXECUTIVE. vembt:o, às 8,3.0 naras do

J s"lários, os trabàlhadores c) 1 Máquina de escrever tabulador decimal com 136 mesmo dia. 60. Páreo "Almirante

,:; em várias brigadas, �de cad'l espaços tipo paica.
Tamandaré" Out-Aig-

- .

t-
.

d) 2 Má' de À Comissão organiz'id�,ra ge'� 4 sem timoneiro �

.�: cao ou a aSS1S enCla.
,

qumas calcul!:1r elétrica impressora com
•.,�

.

. l > b.oigadeiros, enxertavam as . dispoSitivo de ."emnria com capaciçlade de 12 na inscriçãO) nào tem evi.t.:1.do esforço5 2000m - Cllasse! Aberta.

:
--:--'.ies imaginá.Wos.'.�1· .�por ta�"1;Qtal� 'I' �

,
'.�.,

_
, .,'

_. no sent;ido de cu.,� o d�s- Raia 1 - CLUBE NAUTI·

.;, �.:'(;;íos.
. '

e) 2 Máquinas somadora, multiplicadorá, elétrica im-' ":rire sej", �roac1o ti;:; pleno' CO' RIACHUEr.O

i. 1'_'()F�S Bla:w ,er.a unl' .h9mem ,P!�ssrra com capacidade 'de 12 na inscrição e 13 na totali- �xito, a. exemplo dos 3.n<\

.3 faltava experiência no tratQ 2lRção. anteriores Quarl'io .cJntava Rala 1 - CLUBE i�,\UTI

��U �ngenUf.mente 'que s9 'q l"Í� f) 3 Máquinas somadora €létrlca impressora com 'ca- oo.rn a partici.p.-.çã:> de e"" CO RIACHUELO

:"'l'�dor" o iniquo, '0. desonesto, pacidrde de 12 na inscrição e 13 M to�alização. ud&'ntes.� Remadores - Raman Filo

J se representam em tôdas a.s . ,g) 1 MáquJna copiadora tipo Termofax modêlo grande.
o'.: ,idade, até nas religi'osas. S6, h) 3 Máquinas de calcular manual, para as 4 opera-

e: 'e' iência, compreendeu Que nem
.
ções.

n01.n todos os pobr.es são. pons.
f' :',:, de, qualquer empreendimento"

• e.nto de objetivos sociais,· depen
[ualidade, da formação, .. da hon

� P",I;O Ir'lternal, de quantos vão

�i UlCJ.a educação bem. ol'ienta·
� '·"nreg:m:.do da dontrina do CriS-

,

.

'.;'
,

J� .1volver'.-

u'l'c;'açõcs inicL'.CÍs, em. à1;>s� luto
, !';, crístãos e ateu, todos �m
:,::L s:..lução r:ara a. gr,lll)d�' CJ,ues·.

'0 ;'1('l'l::1.:Jr de hum�nidade.
�. ni3?ndo as s..iluções nalS

t ,

"" ,';lo, um político e pabli,
... :':: ':la revolucionário francês

da e Percurso

d�"e:' ·,r,;.
-

cLta (1

de l"�n
M' I"enIo

Raia 2 - CLUB'E NAUTI
CO ALDO LUZ - Gmtr1Li JUIZES DE CH!];GP.DARaia 1 - CLUBE DE H'E

GATAS ALDO LUZ

Timoneiro .- Alvél.,ro Elpo
Remadores - Michei 1-or

chmann e Manoel João 'rei

xeira.

., :''}:1 o que se denominou ção A
'

Alcit;les Elpo - J. (J:trk's

Timo:neiro ...:... Alvaro Elpo 'Muller - Osvaldo Silveira ,.

Rem'adores - Antôni.o Cal" Moacir da Silveira _..:... M::\

los Vieira, Edson Avi::). noel Silvei',a -'- Cronome

Wilson ,dos Santos, Sérgio tarista .

Boabaid, Amaury \Rosa

'Windson M. �arro$, H<lyr� Por indicação do n�m,,-

ton Hartel e Os,-:a110 SU- dor Hamilton Cordeiro fD�

(CSoc:alL

bres", c,

., ") "Estado b.'mqueiro dos po-
�_ < 'i ,!'.12,va' de."inír.

lHin

pode,'ec,
cc ,1St 'tt'

Raia 2 - CLUBE NAUTI�

CO RIACHUELO
Timoneiro '� Walter Scne

legal
Remadores - Ivan Willain

e Rainoldo UessIer.

tas), d€: i'
em c .i:'.
a prc.,d�,
e o j "ut -

,

disen:es

tempo tI

a orf�2.p; )

mais e�

uma de: '.'

Far c

list'?:: ,c:
abisG clt' .

r ·-ãcl

'proposto que os clubes pai

ticipantes, numa homem.

Ra.ia 3 � CLUBE ,l'TAUTi- ·g,em tôd'a especial ao gran

CO ALDO LUZ - .Gunrni- de ,remador qu�· foi João

çãó B. Arthur Sanford de Vascon

Timoneiro .:._ José. Carlos celas, recen.temente fJ.leci

Souza do, se apresentassem corri
Remadores - PaulI') Viei- um sinal de) pezar pela gran

ra, Manfredo Witt, Odl.h!,"! de perda que' sofreu o re-
,

Maia Martins, Wal:nol' Fer mo Catarinense, r:onside-

!'eira,; Fausto .p�.Edso-n . ,r!lndo-,· seu pasS!l.�Q como

Cleto Cardoso, CeS9.r Cari- desportista e por, ser esta

oni e João Silveira. a primeiu:a regata que se

realiza em Florianópolis a

pós o seu falecimento.

veira

bem t1

com 05

co, G c

quando
classes,
após a 'l'c

todos os �

,Em v'

máximo t·

de, om L

nó.e; f.

realj:�á-'

da e se

to pOdê
i,rã'

deS2.niJr

penl :�Cl

tão soei 1.

Da

Rai'a 4 - CLUBE NAUTI-

1\/lOBILIÁRIA

'8. onze à
EI 189 ' g-�:�

FORMALIDADES
1 - Apresent!:lr juntamente com as propôstas, decl!1r,

-:ão de conhecimento e submissão às normas do presenta
Edital.

2 - As propostas, em envelope fechado e rubricado

Jelo, interessado_, devarão ser entregues na SOTELCA atá
as 9 horas do dia 21 de setembro vindouro mediante reci

bo, em que' se me:p.cionar'i data e hora do recebimento.
3 - As prop�stas serão abert!:1s as 15 horas do dIa

23/9/65. na presenca dos proponentes ou seus represen :vENDA DE, IMóVEIS INCORPORAÇAO
.

- AVALIAçoÉS' - CONJ)()l\IINIOS
'antes credenciados. • - LOTEAMENTOS ADMINISTRAÇAO

,

4 - A SOTELCA se reserva o direitlil de adquiril' o • APARTAMENTOS EM CAMBORI11 fj

:->edido na
..

sua totalidade \ ou parceladamente de acõrõo Supel' facilitado _ Prontos pllra morar nlP.ste próximo verão - apenas poucos .para vender .Plantas e "

cO.ilí seus interêsses. Por êste motivo os preços a serem • 'demais informações em nosso escri.tório. •
cot!:ldos deverão ter sua, vigência até 31 de dezembro de'• •
1965. til RESIDENCIAS ..

5 - Os interessados deverão especificar- detalhadà." C�sa no centro - Rua Alves de 'Brito, n.o 73 Casarão to - Na Rua Olegário da Silva ll8lll0S N.o 434 - Wa- �

mente suas condições de fornecimento, garanti\1 e paga-' Senhorial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependências. São. Joao - Capoeiras •
menta. • Casa no Agronômica: Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua. Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re-3 III

6 - Anexar às propostas, catálogos com especifica-.
-, Casllde Alvenaria·de 5 X 13 mts, terrqno' medindo 11 sidencial- muito \lálorizado -,casa de 3 salas - :

9ões.
JULGAMENTO •

'x '�3 de' fundos. Preço de ocasião: Cr$ 3.000.000., ou em quartos cosinha e btlnheiro. :\ êdndiçõ�s 'a combinar.
.

Rua Almirante Cameiro - Bairro Pedra Grande
"

A SOTELCA é reservado o direito de anular a eoncor- Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe- Casa de construção esmerada com 2 P8viment�
rência ,ou propostas se as mesmas não corresponderem' quena casa de Alvenaria construida em terreno triangu- T6rreo: Varanda - amplo Living - Sala de JantaI" - •
aos seus interêsses. • lar 'com 20 metros de frente para a rua principal Bar com adega - e C021inha 2.0 pavimento: 3 quar- •

Tubarão, 26 de agôsto de 1965 • Pfeço especial de Cr$ 2.250.000. tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda
..

EngO Henrique Brandi\l) Cavalcanti fora de casa construção com tanque Sanitário e jIIIII

Presidente • Rua Antônio Carlos 'Ferreira 40 - Logo depois do Pa· quarto de empregada. - Area construida de 150 m2. •
Dr. Fernando Marcondes de Mattos • lácio da Agronõmica - Bairro com casa de comercio Casa de material nova. - A Rua Joaquim Costa 23 -

I
Diretor-Comercial de todos os gêneros - 3 casas novas de madeira - Te- Agronômic.a -' Com '12 m2 .- e habité-se de, 2 m,eses.

'5-9.,A. • mos preço �ara àS 3 ou para cada em separa0.0 a partir Preço de ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi- I
d� 1.500.000.

.

nar.
\

I .•� Rua do IANO Barreiros - Município de São José -

• :Rox - No SuperMercado (ROdoviária) um box de Casa de madeira - bem conservada _. de apenas 2 •

•
3x4 mts. anos - Terreno todo cercado - por apenas Cr$ I

2.500.000, ou em condições a combinar. ff

, Rua Santos Saraiva 5R - Estreito - Local muito va Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forrada - tq- Jj

..
lorizável - Casa de alvenaria - construção esmera- da pintada, com água e '11�, com 4. quartos - 2 salas - t
da - com 2 salas. . - 3 quartos - cosinha - banh€iro copa _ cosinh'3. - banheiro - Terreno todo murado -

•• completo � quarto de empregada - garage ao lado Além de água encanada tem uma excelente água de pa-

I -; Pagamento: parte a vista. ço. - Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$ •

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

• TERRENO:s •
Lotes na Ressacada·- Loteamento Santos Dumont ções. •, Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Area de cada 360 m2 - Avenida Santa Catarina - Lote D.O 127 - Estreito

• Preço à. vista Cr$ 300.000 ,a prazo a ccmbinar Cr$' . . . . Lot.e de 10 me�l'OS de frente com 35 metros ,de fundos. •
• 450.000.

.•

.

I "''1' Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esquina de To- •
'Lotes no Barrro Jose Mendes - Rua São Judas Tadeu bi"l.S Barreto - lote bem plano, fácil de constnür.

•- Lotes n.os 40 - 42 - e 44 -medindo lOx2'( cada Bairro San.to Antônio - Barreiros ,.... lote de 360 m2.
'

, lote. por apenas Cr$ 600.000. •
•

Morro do Geraldo - Terren0 de 20x18 mts. - Preço \:tua Professora·Antonieta de Barros - Lutes de 207 m2 •íII de ocasião e a combinar. - Bairro Nossa Senhora de 'Fátima..
,

, Lotes �ntre Coqueiros e Estreito - pert() da Sub-Es- Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 20x1Q,50 •
• 'tação Elétriea - Vários lotes. a partir de Cr$ 500.000 metros ...:... bem junto á rádio da VABrG - Preço de ,

-:-:- Com financiamento em até 40 meses. ocasião.

• No Centro - Rua Alte. Lamego 252 - Vastissimo lo· 'Terrenos - Em Barreiros - 2 lotes de terrenos. ,
I te com 43 mts. de frente e área de 1.140 m2 - Equi· medindO cada 10x34 mts. - cercados com sarrafos - •
�

valente a 3 19tes. Arca total 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200.000. , til
JJ Rua Antonietll de Barros - 2 ótimos Terrenos com Bairro Bom Abrigo - 2 otimos lotes bem junto á praia II'

, magnífica ,vista' panorâmica - Lotes n.s 24 e 25 - com - Na Rua Teófilo de Almeida .,.:.. Vende-se os dois, ou •

•
12 ��"� frenu: _� �,. de fundO� cSda'. A :vis�a ou �m cOIldi- somente mn. Preço a cômbinar.

Mi

,
,

._...........la._...... _.........",. ......._ .. ,._... '.......__'_ .............. 'ta__:� .._ ....
� .......:���.:;:._�.;...' �.. _,.-'._M._",.""_._,," "���,�,_,y.��" �i\>'í' 4'·· j#.:ll�. __ "h�;_.<'; ;w,�"";,�t�"-�,t;;::·�·

'

Sala 7 FoneTrajano 12 -

.

''3''cF'c::-da de leigos e sac�r.doLes,
'-'1 a sua doutrina social 'por meiô"

'�. divulgadas e famosa no ,Mundo
.

" N'evarum" de Leão XIII.
-, r8ceram numerosas escolf.ts. filo:

. ",'rrtati.vas no terreno prátl.co, �Ú
')

.

Jmnlto das rebellões e ®s grê.
': c1 ".S pela repressão crudelissiÍili

a:ra em plácidas tentativas' em ter
'" "el2; dos falanstérios, pregada. por

. ",'9 tivemos uma experiência,maIo·
�', -Ja vizinhança de São FrancIsco :,
,.. C"ü",rlna, tal com_o os Je1:?Uitas"

',�� '_'n-.'n�1 .. ",.,t""1,, " Estado Teo,

s Co Rio Grande do Sul.
.. d, ne"ca vcas,ão historiarmos ca·

,- � s e dessas escolas. acentuemos <'t.

) ".) Homem, para encontrar a fór
'1. boi e digna para cada um.

a Igrejr,
dt! enck :.

imei."o, ,lc

Por O';

sóIicas 8 í

gumas i "

vos, rou ,.<'_
Outras [:0 r.,"
ras virE: '11,
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Astensional a i�participação d·»
catarinenses n'a�Taça Brasil

Quando da instituição da que era o, Hercílío Luz, de (1 x 1); para vir 3, sotrer 3 x 2.

Taça Brasil, pela C,B.D., a Tubarão, pois apenas per- no 2. [ôgo, a maior galeada Em 1963, novamente o

Federação �_:atarinense de deu pela diferença de um de um time catarmense na M;étropol chegou [.1, ter duas

Futebol. que jamais estêve tento 'para o' campeão pa- 'Taça Brasil: 5 x L Ft.i u'> séries, tendo primeiro elí

alheia aos movimentos ob- ranaense, o Clube Atléti�1) versárío do Paula :q'.mos o minado o Londrina, do Pa

jetivando
-

o programa do Paranaense, que estabe.e- Coritiba, de Curitiba. raná, para se" eil nünado a

football nacional que hoje ceu 2 x 1 e 1 x O nos dois E.Dl 1961, pela primeira seguir pelo Grell1:,0 Pôrto

, p o d e ufanar das u a prélícs efetuados, vez defrontaram-se catarl-
,
Alegrense. (,·or L x I ,1 :1 x O.

conquista máxima:' bh!am- Em 1960 fomos à disputa nenses e gaúchos; através No ano ,nssaó -, " outra

peão do mundo, foi das prl da II Taca Brasil COFll a do Metropol e Grânll,) Pôr- VêZ representadas pelo ·Me· Além disso, o clube tricolor trará, m

mei1'8S'a :a..poiÀl' a'.eRt1��i!'!ui}i\e;41�"'���_�'lAlegI:ense. 1'����·�ºP.9.fll' tiVe??�,�""",;",:?",,,,,,p,..,..n-re11"......,,,,,,!....�,,=-r�;nJf!"'héf�',o�1'--,p;.<;:tlv!ft�:�·e·-âiJ4_1;�r"'a�e�....·�aqo'u·�tros·. Cléo+-Or�.·
.

-".lQ�.'. :::�..
.

�.$1i� I�'I��'��I!_�'�J•.

máxima. E fêz-se represen: se da seleçâe 'c9,t�1'!inense, me hor no _ ·Jos'),. ;,0::: per orman ....e'. nn '1:a-i'-"
•

.-
tal' na I Taça Brasil, em que não foi além

'

de um 5 x 1, mas nos desf0:ra:nos Brasil. Voltamos a e.Imínar

1959, com 0 seu bícampeâo �mpate no jõg:> mlcíal no segundo embale, verr- os paranaenses r?pre.'5ont.a-
cendo por 3 x 2, para per dos pelo Maringá, assina-

der a "negra" po�' 3 :{ 1 lal1do 1 x 1 no�, jôgo ,e

�:�� :a�:i���sV�:r�:���:= �ox c�t��i:�!��d(�: �����l�� HGje, em Joinville, o Camp'8onato ) � �I �

.1
verdes. a novos duetos entre Me- C t

I

d TA
I

I f t J "'N() ano seguinte nJV8- tropol e Grémio. Peb pri- a annense e ems n Jn 0- lIvem
mente o Metropol foi I) nos meira vez c0nseg;uimo;;' -e,i
so representante. Saiu-se minar os nosses aclvCrsá- e da Juventude
bem na primeira série. eli-. rios sulinos na Tar;a Bra-

minando o Co'mercJ.al, do sil, 3l"'opatancto n:) primeiro Efetuam-s:�, hoje, ama-

Paraná, através �os es,�cres jÔ9;O e vencendo (J .S:.'')·llD -'0
nhã e 3a. feira, na dd:1.de

de 1 x 1 e 2 x 1. Cl.assUica-' Escores: 1 x 1 3 :2 x O. Pela
de JoiEville, os jogos no

';,"S para nova serie, os primeira vez nn',n:1. ter�eiral'_ Campeonato Catarin�.::Jse de
criciúmenses páo ,c·msegui· 'série ,enfrentando <JS mr-

Tenis I"Gfa'1to-Juveml e

Iram "passar ;_:lê1') campeão neir.- s do AtlétL�!) Iv,nneirO'
_ da Juventuce, tsnd0 como

gáúcho, o � .�;,�rr.at::il)rJ'al qu.e l=.varam :l m�ll�.o1' por
_ sede as qua"ras -,ia Boa

que levou (o\? "encid::l. os 1 x O e 2 x 1. Vista Tenis Clube. O Lira
duas pelejas pelo esccre de E agora, e:n 1!)65? Tenis Clube devera compa-

Rio - SetembrO" � (Cortesia da Cruzeiro do St11)
- Os últimos jogos da Ta,a Óuanabata que aponta�'á o

representante do ,Estado para a Taça Brasil, fnram de
Um violên�ia sem par, 'de uma monotomia a toda prova
de simulaç�es de contusões, cêra, e de àutêntkas pela
das, salvo o Botafogo x Flamengo, que foi. talvez o '1W

lhor j�go de todo o certame: Assisti a lodos os jogc1.s e

Ó de penúria a éondição física e técnic� das equi.pes ca

�ioc�s, monr�Iit\ .F�amengo, Fluminense, e humilhan
te amda para' Arirénea e Bangu. O Flamengo l3-trave;,sa R' E ' · N.'

..
'

I
uma fase má, exp::rimentando de todcs os meios ê mo- egata xerclto �clort lidos atletas de São Pimlo, juvenis, ve,teranos ete. -. Sem

'

,

'

,

.

.o/
..

�" •.
.alcançar o mínimo de progresso. A maioria de 3<)HS· atle- � .

tas não tem condíçõ.es físicas aceitá'Leis e peca:11 nas

O' -
\li r -' ".

'

., ...

�=:;2���;,:f:r:::��:�s:���:�t�;l���:1��· ItO tSensaCIOnalS pareos serao
sõbre o adversário, impress.ão falsa, pois o domínio e ..
até a entrada da área. Contra o Botafogo,. inegàvelmen-

(O r r' I-dos, 'e·sta m/anh a"', na ba 1111a _,,-u 'Ite, a melhor equipe do Rio, o FIa perdeu inúmeras opor- .

tunidades de marcar, e, nos jogos quh. antecederam €1;
te cotejO, a linha do FIá parou, e não existe meio de fa
zer gols. Matam-se, pelq time, atletas como M:lurílo

Carlinhos, Silva e Marco Aurélio, jogando com disJ))
Sição e ânimo, s�m auxílio dos demais. Todo mundo 'na
linha arma, naquele sistema antigo de Flávio Cos&'a. e

ninguém finaliza a gol, única, maneira de conqulst:u
tentos. E o Fluminense? Está igualou pior que o Fl:1-

mengo, naquEle joguirrho de abrir ponteiros, COri1 túrra
ção de atletas como Joaquir;n e Gonçalo E}ue não _)nr{el11
ficar fora do tirne, por impo!,!iço de T!m. Vasco e BOk',
fogo, verdade seja dita, prog-rediram, e progrediram
bastante, seja pelo ey.ceJe,,1', p1ant!:'1 que possuem, seja
pela qualidarle ,,� fr' e'x:l .

U3 vem apresentando. E ns

técnicos'> C"a""O' ",'" '"" :.:;1"1'<1 es jogadorelj em campo Gilberto Nahas 1"'lIICI"ara' arb;frag'ensRE;sultados l't'çaC!y" d: certos clubes têm causado q1,le- I ,í,
da de várlcs e vários treinadores de grande capact:'ade

R" d Dtécnica. E as arbitragens? Naquela mesma base dos no 10 afuan o no, epartamento
anos anteriores, boas algumas, regulares e péssimas OU- Timoneiro Jobel SHya'
tras.· •

.

Autônomo RAIA 3 - CLUBE DE P;E� Furtado - Remadores'
Não existe no Brasil arbitragens padrão. Cada ãr- GATAS ALDO -LUZ ;Edson Schmi"t; RUi' rl� SqU

bitro atua de forma diferente, cometendo erros diferen� Segundo comunicação re- mentos comprobatórIOs, Guarnição i( za LÕpes. 'Ericll'pá,sSig, Wal

tes, os mais C0111uns, permitindo a indisciplina e o exa- cebic;la de ,nosso compa- Informa-nol;! que a tlxa Timoneiro�' 'Am�l.I)t.y Ro- ter p., Miranda..
gero de simulações, que tanto enfeIam o espetáculo nheiro Gilberto Nahas, ir�- é de Cr$ 20 mil' com bal1- sa - Remadores _:_ J')ão 'RATA 3 - CLl$E OE kS- Está prestes a "estourár" verdadeira confusão il(j)

Dezenas de árbitros �e formam anualmente aquI na forma-nos que nest:t quin- deiras a 'Cr$ 10 mil. Carlos de Scuza, Sérgio Hu GAT.�S ALDO'· LUZ remo catarinense. Riaéhuelo e diretoria d'a FASC p�1e":,
GB. mas o. quad'rO de 3pltadores d{l. catesorta principa�- zena iniciará a l'efe!'ir pré-" Em Janeiro, lntclarâ o. ben Porto, Cláudio C. dEV' Gllal'nição A tão entrar em ,choque d� uina hora para outrlt. A.ega.
na muda; são os mesmos de outrora, exclusivamente 110s de futebol na GB, trá Curso de A�rfei�"a�entQ Vicenzi € Roston :r�u:z N'1:;" Timo!'eiro""_ Alvaro Elpo .a f.amill", riaohuel1na qt1� desde aI<!'ul"S mpses :> :'''Ibe

por escolha dos clubes. pepolS, durante os jogos, os balhando inicialmente ne pa,a então Poder apitar na cimento. Remadores - Antôn�!) Car t.e� compromisso informa 1 cc::n o remo gaúcho :'e se

dirigentes se queixam, a torcida esperneia e os atletas Departamento Aútõnomo divisão de Aspirantes. e los Vieira, Joao Ma,-nof:l} lázer representar na regata programada para a S.��t111�
se revoltam com péssimas arbitragens, embora demons- da Federação Carioca de profissionais da FCF. cur- RAIA 4 - CLUBE NAU- Teiyeira. MIchel P0rch- da quinzena, dêste mês enquanto qlW a Fêd'2raco ,JáI
trem todos os 'ápitadores honestidade e probidade. .0 FUtebol, caminho :ntcial de so exi�ido a torJo:> os arbi- TICO FRANCISCO MARTI l11aTtn o.svaldo da '3ilvé�i:a. baixou re;solução, proibindo qÜ'alquer clube de �e '!x!):lil'
futebol nacional,;"<dcreditem, decaiu e decaiu bastante todot! os árbitros da GJla- tros militantes.. NELLI. 4' 'em competições naçionajs ou int$rnacionais ,pIe pOS:':!l)

.passando a defender-se quando seu fraco sempre foi a b'àra. G.ilberto está atualmente Timoneiro - Jobel S�lva' 30. P;ireó - "Marechal a vir.·pre'Judicar os .treinos de ndssas' guarnições mist<1.s,

qualidade do ataque: Luta-se em campo para pe.J.·c:lel' Apitará Gilberto jogos servindo a Marinha de Furtado - Remadores tvrallet" -- Out-Riggers ",iI�'W' Como o Riachuelo conta com r�madOl;es em tõ-'n,s aS

de,pouco e os jogos s� arrastam em;resultados em bra_n- do Super Campeonato es· Guerra, sendo lotado na Luiz Carlos Conti, I.LUZ 2 sem t:;'l'0'1eiro - �OOQm guarnições, é provável qw se não houver um -ac(l'do

co. A descrença de. sermos tri, não é só de nossos ad- colhido que foi entre deze� Esta.ção Central ,Rá.dlo da r.� .. l:..S r'I"+ra Lourival D Classe Aberta. ;" b R!achuelo poderá provC'''ar a retirada de. seus ·,v1el?'s
".:ye-rs��IQ�, pqis QS ij:rÓprios dirigentes tem suas dúyidas. nas' di apítadàrés inclui,' Marinhan�'Irh;i" 'cl6 G6Vê,r- Silva, Filho: Saulo Soan,,s. das gllarYlj'ções, O'!'a em formaç�o, pela Comissão Técnie
Ótii.o futeBol bii}11eiTo toma novps rUn}.?sl P1,.1.:"vol.taremo� dos, por já ter,stdQ árbitro ltaclor.

.,c .. > c, " .'
" •. .. .."".. ','

.
Ra.ia 1 __ Pt.vBE·';t)ll;"'Rll;"'; ,ca: da.�VAsQ. A;,uat'dem! ,

.. '

",_.&IjILJIU�Lâiiu.:ii. .:.a.. ":___:'_ ___;,!,,!e...:t�e�r�'.:...·aru1r�E!i!!'�en�t�a�d�OI__9d�O�CUl!:·,:__�=-��i__:��.. :";,;�c.�i:'!,,�:.L�:'"'-:c.2,�:���-::c,---'""=,. ::!��i f�&�::_�.!"Bri��!!o:.: '"Con.t. ria 7a.;�:�â�.
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RAIA ,2 - CL'E"BE DE RE-
GATAS ALDO LUZ' - Timoneiro _. !Ison Silv:\

Raia 1 - CLUBE NAUTI- Guarnição A 'Remadores - José F. Mat
CO RIACHUELO tos, Pedro Aros. Ralnoido

Timoneiro - 4lvaro Elpo Uessl-er, Ivan Willain.
Remadores - E::_lio .José de

Souza, Edson Clito Cal'do
so, José Paulo da Cunha.
Brito, e .toão Zattar 'Fi'
lho.

Terá lugar, est3. manha

com iptício às 8 horas na

baia sul a Regata Exérclto

Nacional., promovida. em

-conjunto pela Federação
Aquática de Santa Ca�arl
na e Comando da Guarm

ção Militar de J:i'lorlanópo
liso E;s cerno está organiza

, do. o programa da COlnpBCi
ção que está polaflZ,lnGO

os meios remísticJs c.a CCl.

pital:

10. Páreo "Marec,nal U

sório" - Yole a '. OO'M ti
moneiro - 1000m - Prin

cipiantes.

,o púhl'eo catarinense estaeá presenci A nota curiosa é que o clube' catari-
. 'Judo na tarde de hoje, ao cotejo que reuni- nense conta com o penteiro canhoto Vieira

,tá.as maiores forças de dois Estados sulinos' que pertencia ao futebol catarnense nn" '-T

131(;]1i�, Esportivo Cilímp�co, 'Ú� Blumenau, que o Olímpico tem em suas .ileiras o p m.

� Grêmio de Porto Alegre, ambos corosrlos teiro esquerdo Ronald que' pertenceu ao Iu

como campeêes de E'CUS Estados, temporada tebol gaúcho e ao próprio dC,lCO gremista.
de 1964. . Portanto, teremos na tarde de hoje

O Dlímp'eo que há mêses' não Ú� exilx em pleno estádio dr. Adoro Konder, l

para .a. exigente platê'a metropolitana" eon- cotejo número um entre Olímpico c Grêmio

tará com o apô'o e o aplauso do público no vál'do pela Taça BrasH.
rianôpolitano, fazendo, com isso, com q\.l(�· (

.

O árbüio Armando Marques, �n;,t?al·
clube grená da cidade Industrial de Blume mente apont do para dirigir o encontre nnf

'nau, sinta-se como .se estivesse em sua prô- v�lrá, sendo eensequerzemenre subst.tuido
pria casa.', por outro nome famoso do apito brasileiro

Tr�,l'á O'Olímpico a totalidade de joga . cQruol"me registro dos jQnlais' especializa
dores que conqnístaram o título de 1964 e dos dos dois maio-res centros futebolisticos

que acabaram de c�mquistar, para. a equip,€ do país. Seu nome: Gualtsr Portela.
a classificação para a fase decisiva do certa-.'

me estadual de 65. :
'

Assim, lOS torcedores da Hhú, terão a

oportunidade de revier, Barreira, Paraguaio
.Drlando, Nilson, Roberto, Paraná, Mauro

Jôea Rodrigues, Ronald além de Nélinho f.

Hél:nho, suas últimas contratações.
O Grêmio; por. sua vez, não deixa pOI

menos. Tratará suas duas grandes atrações
õ quarto zagueiro Aureo, cotado para a con

vocação dos tre'namentos ,preliminares dr

fleleção brasileira que vai tentar o Tri Mun
�ral, ,�m Londres e Aleindo, o artilheiro de:

quadro. e o goleador máx'mo do Iutebo

gaúcho, pretendido por vários clubes dr

Rio e São Paulo.

recer com a mesma equipe
que Representou Sant·a Ca
tarina no Campeon8.to Bra

sileiro, realizado em Julho
na cidade do Rio de Janéi
ro. Se assim acontecer se

rà serio cai1ctidato ao titu�
lo de Campeão Est!tduaI.

-------
, ,

Timoneiro - lISO:1 S:l",t
H?madores - Sau�') (.;2.,d.r

Dias, Joel H. Trilha -N:I
ton Pacheco e Mário Gon
çalves Filho.

- OutoRiggc:,s
a ,1 COln timoneiro
2000r.n Classe

RAIA 1 CLUBE NAOTI-
CO RIACHUELO

RAIA 2 - CLUBE NAUTI
CO FRANCISCO '1\fARTI�
NELL�.

Salvo alterações, as duas csqv;':::i.::::·!�
deverão se apresentar com as formações que
seguem:

GREMIO PORTO AL:SGRENSE
ArIi�do; Altemir, Airton, Aúreo e Ortunho
Cleo e Sérgio Lopes; Otón, Joâozinho, AI ..
cindo e Vieira .

GREMIO ESPORTIVO' OLIMPICO
Barre'ra: Paraguaio, Orlando, Nilson e Ro

bertc: Mauro e Paraná (Nélinho) : Hé!inl\.o

Joca, Rodrigues e Ronald.

Maury BOl'ge�

Mais uma VEZ, gauchos e catá:rinen:.;es estado em·

penhados em um :uelo, tende por local o estádio dt.
Adolfo Konder. Esta tarde, ante o entusia:mo da exi

gente pI'ateia,barriga-verd�,' teremos Grêmio 'Esportivo
Olímpico, defendendo o prestígiO do futebol eatarinen
se frente ao Grêmio Futebol portoAl:.grense, rer)'�esen
tandó o futebol dos pampas. O Olímpico, COm sede na

cidade intericrana de Blumenau, conta':á com e apóia
maciço da torcida (os clut,�s ilhéus que assim, volt'arão
a Y'2-r o clúbe grená, apés alguns m ?ses de ause'� eia da

capital.
-x x X-

O Grêmio Futebol PortoAlegrense volta a se exibir
na �a.pital barriga-verde, após 9 meses, quando del�tro

':<;\�fJestejos de comemora 'ão pela passagem de mais um

���rsário do Govêrno do Estado, enfrentou e venceu

ao Avaí, pela cOiltagem ce 3 x 1. O Grêmio, no momen

to é líder disparado do eprtar..H� gaúcho, devendo conquÍ$
tar mais um título estadual.

-x X x-

O Grêm'.o apresentr,.rá para o público catarlnense . '

08 seus nnis falados jogadores do momento. O quarto
zagueiro Aur:o e o seu ponta de lança Alcindo, a�ual
líder dcs gclead10res do certame riograndense e artUh(�i-
1'0 absoluto Ca equipe, além de Ortunho, Cléo, Sérgi'J Lo

P s, Joãozinho, Airton e outros. O Olímpico, vai cl,lJre
sentar todos os eleme!1tos que se sagraram brUha:ne
mente c8mr>�ões co Esta::io com o reforço de Ne!.inho
ora estag'a:'clo no clube g1'ená.

- X X X-

Assim. o c z," "A 01impico, para a batalha desta

tarde, frente 2('
r'

�, r' ''"'f'''8 alhhar com: BarrpÍra
na gol; ParaguaIo r.r. ',," - '31 direita, Roberto de zagl�ei
ro central, Nilson (capitel �'" C!l.iar'O zagueiro e .j1.l1.'an

dir d.e lateral esquerdo. M8'1:a e Paraná, forma,·á.o o

meio campo. O a1Jaque ali""l:ará cam Augusto, J.lca, Ro
drigues e Ronald. Nelinho poderá também entrar jo
ga,nc'!o, sai�do nêste caso o jovem Mauro.

-x X x-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Florianépalis, (Domíngn), 5 de Setembro. de 1965

Em Iestss as NO.ivas e Donas de Casa
Uma legítirnà festa para

as noivas e donas de casa

de Florianópolis. Um mês

simpático, como o de se

tembro, comsagrado pe'a
A Modelar a uma preme
ção simpática :a de coope
rar com os' lares' em for
mação, ou já formados.

.

Quem ignora i ímpcr
tãncía, excepcional, para to
das as noivas e para a te

.talídade. das Pana sde casa,
dessa oportuna e útil pro

moção, ínstítutda pela 1).
Modelar, há anos, e deno-

minada, com propriedade,

-------_ .. _- --... -

DOS ENXQ."REFORÇO
VAIS'''?

Qual a (lona de casa ou

noiva, que não tenha inte

resse . em adquirir artíg .is
de cama, mesa, banho, co

pas e roupa branca?
"REFóRÇO DOS E�-.rXO

VAIS" é uma nota aleg"e,
simpáljica e sempre 0;01'
tuna; no calendário das

promoções da tradicional e

quarentenãría A Mode1ar.
O estabelecí.nento que mais
tem cooperado com o pre
gresso e bem estar da nos

sa população .

r �ofl Consoni Paran:nfo da P(me:ra

li primeira tprma de mé

dicos da Faculd,"'de de Me·

dicina da Universidade dE!
Santa Catarina, esco�.heu

para seu paraninfo., o ilus,

tre médico e Professor,
Roldão Consoni, pessoa so

bejamente conhecida nQ
meio, médico de nosso Es

t'ldo.
O ilustre homenageatl0,

cJmo se sabe, f8i o f'reiü�

dente da Comissão Execu

tiva pró inst"la,';iio da Fa

culdade de Medicina, jun
tamente com os Dts. Pris

cc Paraiso e Isaac L ly,tJ

r "''10, v nos pri ei'r::: S 7lnDS

St -. D' ater,
te: 'cn':c o Pr,lfe,sar da Ca

de:ra de CEnica Cirú""gi.c"l ..
Cí'ube PO Di-. P :Jy:1o-'o

:c J.Íf:ni dá S�') rrlh.0·: 1::> f).

L:;ss')r da Cadoi�'a de Chi-

::'craE\

Joaquim
es� i.h:dos
Madeim

o Dr

Ne-�'ei�t

homenagem de honra; Dr.

Arthur· Pereirá Oliveira, Dr.
Antônio Muniz de Aragão,
Dr. Samuel Barnsley , Pes

soa, e Dr. Ernesto Dame

rau homenageados
.

tl�pe
ciais.

Homenagem l?óstuma. ao

Dr. Miguel SaUes Cavalcan
ti.
Com relevância foi pres

. tada homenagem ·ao GJo

vernador do Estado, Sr.

Celso Ramos, ao Mqgnnc')
Reitor Prof. João Da'! d
Ferreira Liru'i, ao D:r2tor

da ]:I'r;,culdade de Medic:n<t

Considerada como a

maior homenagem tributa
da a um homem �úbHcoj (J

comício realizado à noite
de' quarta feita no muuteí..

pio de Araranguá, com a

presença dos candldatos
Ivo süvetra e . Fra;tc1sco

Dal�':cgna, fe,i marca .:') pé!
la v.c. ação de cêrca de

5,000 pessoas que' compare
ceram à praça públíca pa
ra consagrar aquêles que
têm a responsabillrla 'B de Destacaram-se na concen

prosseguir a obra U9 CElso tração pública reaüaada
Ramos no govêrno do Es- em Araranguá, além dos
tade, eandídatos da coítgacào
Durante mais de 3 horas, PSD-PTB-PRP, os deputa

a população araranguatn- dos Deutel de Andrade e

se ouviu atenta as patavras Joaquim Ramas: também
dos oradores que se ríze- recepcionados cem carínho
ram ouvir, numa demor-a- pela população local e os

,
tração de interêsse e dêse;o rsputacos Paulo Preiss, Wal '

de �o''1d','zi:r 0.5 ca�l::Fd'a:i)s d.mar SaJjPE: e' Lecian 3io
da Al:anç'a Social ':.'.caln-· wínskí,: êste representas.te

.

Ihlsta e Popular. à� .vitória
- nas urnas de 3 de outu-' .

bro.

Informações colhldal'l Jt!n
to a figuras reprêsmt4t1vas
caq�ele muníeípío, dão con

ta de que' os candtcatos Ivo
síveíra e Francisco Dali'

Ig+a vencerão por expr. s
siva margem de votos em

.tcdo o Vale do rio .Araran
guá,

ACÁ'Cr,o E O APRO';EITAMENTO
DE JECN'lC{)S

cimentos dos s�ni::loderes
.

municipais.
AcáciO Santiago, 1'1e e

prc.físsor áa Faculdade ,ie
Ciênc.as Econômicas ela

Universidade de Sant'd. Ca

tar.na, cO.avidou, de tme .t

ato, o gl'UpO de tecrii:.'os
em Colltabili::ade' � Orça-
Olsnto, que compõ�m o

"Centro de Treiramfmt� e

ES.udos c_ntábeis" (CETE:J)
c.aq.uele ,sta-,elec�m�nto .te

P rer. 0l:'ifr;� F!yga re� e hO •

. ef � __ .o supenor, para :'1, �. -.
·"·efeito l'lunicJpal G 'n I

-
...

/ .1.J.,)':ra.;;;;.0 e a332,�s::r,.l ao
i,i�eira de Resa. G�' ....po de Trabalho c_:.=,('.o
Foi ainda manifestaclJ c:

n�,�f)]:':Cf":';ll"r"''} j::s eku' o-

r,nl"'grle de Ciênc'a.s E,�o

nômiC'as os prOfeSSQI'8S Luiz
Hemjeme ;Bat1s�a, J.ÚJ For:
reri Dias· e Eugêma n·tui
Viôira, que emprestal."ão o

seu precibso' concm'30 às
medidaS" preconizàdas no

já menc!onado Decreto e.ri
Poder Executivo· Muni�i-

paI:
.,

, ".
Acácio Sant�ago .prova

a"s1m, que realizará tlma

adm'nistração baseaia em

'qu5pes e assesscr'].dn. por
téc"icõs. '

De parabéns, Igu'J,lme� te,
a possa U"'iveTsida -'1e, que
já 'pode motiv'ar '.'oS s",ps

daquela região na .\usem
bléía Legislativa e atual
presidente do Le�i:üat\vo
Estadual.

VALE DO ARARANGUA'
INTEIRAMENTE
PERCORRIDO

Após o sucesso da noite
de quarta feira, os candi
datos da Alíança Soc!:1l

S i I ve i r.a
Trabalhista e Popular pr'Js
seguiram em suas vrsitas
ao extremo sul do Esta,i�'
percorrendo todo o V!lle do

Arara.nguâ. Na manhã . de

qulntã- feira seguiram Pfl.-'
. ra o munícíjno de sombrio,
partíeípando :-e comíci» ali

realizado, partindo péste
ríormente para São João
do Sul e Praia Gran-Ie,
onde o deputado JO':l.quim

Ramos' recebeu, em nome pelos d:puta:lo
'do Governador Celso R:1- ra e Fcancsco

mos, os agradseímentos elo
.

Prefeito Municipal,.. :[:lê
dlsse da grande saUsfaGào
do povo daquêle mumcip!o,
pe.o muito que recebeu da
atual 'u,"ministraçio cata
rínense.
Sexta-feira a comitlva

da Aliança SoCial Tral:la-: diálogos rranccs
lhísta e Popular, Iíderaría populações..

tork.sa p:1Cl Vale do
ranguá, visitando os "

nícípícs de Jacínto Má,
do, 'l1urvo, Meleiro �

.

Veneza. Em todos os ll.l·
realízarani cormCIOS

praças públicas,

'-Em Presidente 'Nereu:
Udenista' com Ivo

r.

O suplente de vereador
José Hoept rs, dcs quadres
da UDN -, pronuncíou a $2-
guinte palestra ao microfo
ne da Rádio Mirador, t;ie
R:o do Slll:
Caros rádio-ouvintes 1e

Presidente Nereu:
Há muito tsmpo dese.a

va uma oportuní+ade pa
ra embora mesmo t:'m hu
mildes palavras prGnun
ciar-me ao púbPco com re

ferêr:cla a' mirha p:)siçáo
em tômo dos home;'ls, que
dlo.jgem a comunidade de
PrE'sidente Nereu.
Para tapto, í1unc':l espe

rava uma hora tão propicia
como esta, a qual me é
oferecida agora at'�avés
das,o"'das da simpit.ha Rá
dia Mlrador.
No mOmE1'lto em Ct'<le os

politicas de Santa Catu�
na se movimer'tam temLJ
em v'sta um pleito que se

avi.�,.j"'ha, o"'de se:::io feno-

O General Viéira ela Ro- pelo Decreto 275-A, sancio
sa, Prefeito de -Florilmopo- nado pelo Prefeito V!€:ra
li$, di,igiu convite ao cal'r- da Rosa em 26 de a;�(J�to
diciato Acácio Samiago P:l- passado.
ra colaborar, atr3.vés de' Dirigem o CETEC da Fa-
SlAa aEsessor.a, na el:loora-

-

ção _o orçamento paN o

exerciclo de 1.9G6, b:m !,3S

medida;s de carater flllilll
cei'.o e Il'aquelas que Vl

�am ao aumento dos V<.'ll-

.

.�
!

va�('s os diversos pcsks
elct'vos, numa cam'1a"na

fra'''ra e vr:>eme .... te 'I. favor

-'e s�r.s ca'�di"'atos. p�ey:l
lecPffi "s YP7eS as mcntlras

G' .,

l'n arJ llQ ..

·:f)j.::,C:.�' Cu"! 1;r�11- B� rr' g ,

'·le.

::;e�';i ''::' ao:))', Q. o. 'ut :::an·
_l) E'.lmberto, J'elesso.

Li.�.l' G

. U .10:.1 o' pal1:tub· Lq:;li de
';,,� Càmara' JJ.riier, o qnal f(,l.

'ffst:vamer;te .. insta,arb e

cujo Oo�selheiro. Direl,or
rS.à assim f�rma�:o: '

P r e s i d .� ntf): Hapha31Está em cont�nua ?,CC .:{J

sã'J a candidatura d�) �.:r,

Udilo Antônio C::Jppt, à

Prefeitura de Joaçaba, pela
Aliança Socinl-Trabalhi;;b E'

com apoio de out�as cor

rentes de atuação pal'ti�lá
,ria,.

É visível o desgaste do

udenismo, face às omissões

diante dos pr;::blemas ad,.
ministra'tivos daquela cida
de.

F;m Jaoorá, () candid.:üo

a' p:"cfeLto pe'�a co liga,;âo
PSD Fl'B é'8 sr. Domfng:)s
Frett:J, Naquele munic:ipro,
também haverá eleições pa·
ra a Câmara ele Veresdo-

re8, sendJ à S'>:lllini,e \1 C;ia'

pa ,Ressedís�,a: "'v"'a}<5J::"Lt:n'
.

Pinto, Hermínio Beber, ('y-
1'0 Poyer, Orestes Antôni.o

Quiocca, Mário Turcatel,
Henorino Sa.1v!ldego, José

Gazaz2foni e Carlos Degni
ni.

CONCURSO DE QUA\DRiNHAS
O sobrinho-candidato
Está em papo de ar,'lnha
Pois o titio já disse
Se perder a eleição apanha

xxx

Ivo é homem bom,
Cumpridor de seu dever

, É destes que precisamos
Pr'á. colocar no poder.

"

Praqueca

'r?�·'(>"�8hq'.d9-'<'<: e'e> b::m
artnl��"�S�l."gr o Est.a�0 e

..... 11 ..... �·�í1."' l .... .,·('nl·f'P11 f8?'�r
;.•

-

',l'."). \.'._',,",�, 'Fr
..
��j ���"'_..·.;·P' P"l·* .. . .

• -. -" -- -_- - _-

,....� '?t r. r,....�-.r rl.:::,o"'"l\�I.:!"t'Jr:-·.s·1
.<;.__ •. ,', it. ',.,.,.,." , S'

",.�.
o .i.. �ui... ,(J.".�; J.o:l',:t".L >�- to c a gra"c1<,za 1e S"itS

�f'�tá''l'o' Ni.", (\·�t()"l·'" ':a-\ ..

l,.o_'-' �l .... �","- J. ...�J."#. �.>J ..... tFr�q�
tã.�to; 2, Secrer.ár:o: Alroi- ';"p �>�·o lTlt" PSDec'a]m,:,nte
mar Ju�;g; 1. TeS'Jll�', iro:

ao i]l'st.re Prefel;'o 'o. u!:).rti
Gabriel Bras:l; 2. Tesourf>i- c111a1' am'go Aloís'o Reê;k
ro: Rar,mio da Sih"" hah.cor, o ('(uaI d'sde os

pr;me!ros im:t3.nt:>,S de 511;),

'prrf.ícu3 a,i.P"b,jstr�eã') f ein
nos.se MUT'icinio dê presi
ce�te Nereu soube :;0(,1'e5-

pond<r à Confiá"y'a. nele

depositada pela ma'ó1'ia de

seu. De vo, cativando' pf1a
sua brilhante gest3,o at,e

Prossegue o Gbvêmo do

ESÜldo, juntamente com

órgãos da admjnistração fe·

deral, tomando urna sér;13
de medidas visando 'aten

der às populações cate ri

nenses at�ngidas pelas inun

dações que recentemente
assolaram o sul do paiS.
Após receber telegrama

do Presidente da Remíbll
ca, dando cbnta que desde.
os primeiros. dias .estav,t
inteiramente a par das gra
ves irregularidades clirr,�
téricas em Santa Catarina ..

através . das informações,

prestadas continuamente

pelo Governador CelsQ R;l

mos e de que enviara aMl

nistro Cordeiro de Falias

com o objetivo. de coorde
nar medi<;las e ouvir pes

soalmente o Chefe do Exe

cutivo oatarinense, desig
nou o SI' Celso Ramos uma

comissão com o objelwo
. de efetuar um levanta'l'len
to dos prejuízos verí,fica
dos �'is várias zonas atin-.
gidas, a fim' de aDre�Em·
tal' Um completo relajór;.o
nos 'próximos dias ao Ch��
le da Nação;

-----,-- -.---'�-----

FLAMULAS
,

ConfeCClOn(;llll-Se flamulas.. Itllormaçõ�:
_né�t;'l Redação dom OSMAR ou pelo teiefol!,�
�n - 22

IV dl.'. uma série
OSVALDO FERREIRA DE MELO

Anuncmndo. para o. povo
catarinebse o programa edu
cacional que incluiu em

sua platafo.rma de candida

to, o Sr. IVO 'SILVEr�A ex

pôs sua convicção de orien
tar as metas edueacionais

prin:!ipalmente para o as

pe1lto qualitativo do. ensino.
e tôdas _,. o. oue é mais

é' imp:ub.n.te -'- "-COM !\1"'ÔIO,
lFl''t f·'QY:;S:l, mO::�,L';n",m;;

OUI:r:URAL· Er:ON()"i);'lH:l
/'E FX�'lA.NCEmA, E CON

�J.En;-;�l�,]!){)C,; O'': flV§"l";',_

Tf\D1.KS H iQF',\NC''jO'1; .

.• ��'_;���I�W. 19M-

plataforma, nada que seja
inexequível. Pelo. contrário,
os objetivo.s a !lerem alçan

. çadós decorrem do conheci-
mento de uma situação já
analisada e de necessidades

apontadas pela equipe que
planejou e exe,cutolI o PIa- .

no. . de Metas do. G 1Vêrn�
Celso. Ramo.s. Outr'lssim.
nã.� há pHmos mi;:abola@

ie��, dês§{$ C.Ujl{ :b.lviabili·
d""de finanr.eira lhes dá llm

destino. melancólico, nas

gavet<J.s dl)s 'iLÕ'rgãos '. lmrn

crático.s.
.' "'1'

e
mesmo I) respeito e admi- em mira senão o oem co

ração e a consequente amí muro da coletividade Em

zade por parte dos seus dando o seu apôío \ admí

próprios adversários pohtí- nlstração do Prefaito Aloí
cos, como é .o caso do m-3U 'sio Beckhauser.
amigo' e correlígtonái ío Ve Na .qualídade de SUl)lell'te
reador 'Augustinho RobertO de Vereador pela trmão
Ju:ngklaus, o qual tempos Democrática Nacional, ve

atrás, viu-se obrlgado' a nho hoje tornar a l11esP1a..
dar por declarada a sua : posição do ílustée vereador
renúnc"a da União Dem:l- Augustinho, c4ioca!1:'0-me
critica Nacional diante d0S a disposIção ,dei;:tod:Js que
constantes ataques flue vi- me honraram aom ,;�us vo

nha sofren:'o por .í)flrte le ,tos, :w lado dOi, dinti,mico
alguns de seus con'eH?;ío- Prefeito Aloísio ,; Beckh;:tll
nários que não viam cam ser, com o' únic?
bons olhos a atitudê d&sc'3 de servir melhar
Vereador que não tinha que labutam nesta

pela grandeza de ,,'eu
nícipío .

Assim,
os meus

den te Nersu 'a cerrarem.
leíras em tôrno dos "::a ,

datas que 'realmente me

eem os nossos votos, po
de lado .pa:;xõ�s partir
rias, tenao i.t frente tão
mente Os altos deS�inos
Presidente Nereu e de SIi
ta Cs. tarina.
Avan.t� pOIs, par"1 u

vitória �gDa e. efic�l'l.t.e;
COm I�o Silveira e. Ft

clsco Daliig"a, ·ptlra ',0,'
de Santa Catarina.

f)bjp.t.�vo
àqueles
terra

e

"VlllAGt" de florianó�G1is . vem
Conforme já inf.ormamos, data do término das' C;JQS- Quinto do Contrato

a' Prefeitura MUnicipal de ,truções referidas no ítem da e enel'gia).
Florbnópolis e a SoCieda-
de de Estudos e Realiza

ções Indústriais - Sari -

Limitaqa, assinaram na !Í
tima semana têrmo de en

tendirnento e cOl:npromis3(
para a formação da Soc' ('

dade que encarrerar-s(!;.á d

executar, o plano turístL:

eli!>b�{:i' reoo�ememe..p( ,

essa, impcrtante organi?
ção francêsa.
Pelos tênuas do CO!ltr>1t

.assim�dQ .pelo Prefeito V:e

ra da Rosa e o Engenhei
André Rosenthal, a Prefe

tum se obrigou a cünstru .

dentro de 1· ano, a estra::':

de acés50 ao cp.ntro de

turismo, (Barra da Lagõa)
com revestimento solti> ou

iigeiro e condições de

tr�nsito penn�nente; Unha ------

de trarif'\missão de energia "

'�letrica ' .até io local,> com
!'

,

fôrça necessárla ao ab.astE>
'cimento d� Centro_;
A SERI por sua

•

vez,

comprometeu-se a cons·

truir o "VILLAGE FLOR!A
NÓPOLIS" dentro dJ prà
so de 540 dias,. contados da

I

ai

No flagTantl.!, o Prefeito Vieira da Rosa e o JEllgenhe�))
André Rosenthal rio momento da assinatura do contrato

da E:mpl'êsa de Turismo

PAULU� PÚBLIO
"

"

Como homenagem à nossa tI'adição de, d�el' a ve

dade, pUblicambs abaixo, UM DOS "FUNDAMENTOS

que deslil�te os que mentem:

Sen3dores EXpOEm àt'Câmara Alta a

Grave Situação que En�renta' o Sul
I'

Do Procurador Adn}inls- enchentes e nevadas r('fé
trativo do Estaq.o de San- ridos Estados, bem como

ta Catarina,
.

em Brasília, situ'ação càlamitosa s� eH

dr
.
.Rubens Nazaren.J :�ev-es, contram centenas de fa:iii>

acaba o GOvernador Celso lias fl'agElados.
Ramos de receber f1 13e- Senadores presentes soU·
guinté comunicação: darizaram·se govêr�lo e pc:.

vo cata:rinense e gau.:j.o
ante�ipando medidas que '

senhor Presidente R;públi-
ca tomará a fim f.:linorar �

sofr:mento e r�par9.r �\re- �. #,. _ 1 p. ... .-.
�

'b>,(j:Ài'.� T"{) -. -"'.
juizos Estados. 'g"
Saudações, Rubens Na-

, "Comunico Vossêt1ci.a que
Senadores Atílio Fo:1tim� e

Mem de Sá, tribun\1 Sena
do, f:zeram ampla) t:xp,)si':'
ção sôbre graves i.,reju!/los
economia catarinense e

riograndense ocasionado,'J zareno Neves". E tem mais! :"

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

'I I"d d d" PI t f \ ao treinamellto e apertei- vernador Cebo Ramos no rurais, modestos mas úteis, tendu sido u1tJ;"apa.ssada a tiJitddade de planejamento.
va f a e e la:ma ' a a arma çoamento do magistérip. 1-� início de seu govê.::no, quan- muitos dêleS com grand� lUeta prevista, 'pois cêrca A experiência feliz com os

conhecido que' na décad!1
'

to. a êsse: aspecto: Disp.en- vocação' de educador, em- de 5.200 professqres, de to· cursos intensivos e as
.

as-

1951-1960 o assunto foi to- lar o.s' prÚfessôres Dáa ti- bora sem haverem tido dos os Murucípi'1s do Esta· pirações demonstradas pc-
talmente esquecido. Não se 1;uIàdos, téhdo em vista os oportunidade de cursar as do já foram atemlidos. 'lo magistério n,o sentido
registrou a realiZação ,de Ü1terêsses, da qualidadé do escolas próprias. A sol" O Sr. IVO SILVEIRA, de constante especialização,
UUA unicQ: curso em Santa ensino_, ou aproveitá-las me- ção encontrada foi a 't"eali- examinando tudo isto, que ensejou ao candidat.,

.

d�
Catarina destinaoo a trei- diante lima preparação mle· zação de cursos i,ntensi"os acompanhOU sempre de per aliança P_S.D. - P.T B. -

.'

J1ar mi aperfeiçoar os mem- quada� A primeira so.lm)io que atendesse"lll, em qua- to, e ciente dos :resu'tad.os P.R.'P.' a garantia de que

Ibro.s· do n1ag�stério barriga- evidentemente seria, 'llém tro anos, a 5000 p"!"Oft�S- que ta1s cursoS trouxeram será institucionalizada tal'

verde. E, ,concomitante- de prcfunpamente ' anti-so- sôres d,os que trabalha)ll à �eihoria do e�ino. cata- politica, não' só
.

mediante
,mente, .não houve período. CiD.!, mcondizente com a na zop� rural, inc'u'ndo os rinense; Diu hesitou ('m r criaçãp (le órgãos perma-
em que mais Se allmitis· nossa reaij.dade, puis nmn que p�rtencmm à rêde mu- an1ll1cmr, em sua platafor·

.

nentes (centros d� treina-

sem professôres sem pro- , todos poderiam seI; subs- niciJ)al de ensino_ "1:3' que. procedelja à "I'NS· lUentO) bem cOmo de um

parac;ão técnico-profi!lsionaL tituídos) }lor nor>na1:stas, Tais cursos f�ram reali- T,ITUCIONALJZAC�O nA fundo de bo.lsas, do qual
Às estàtísticas d.e 1961 acu, �ã') p"Hc"i� eram os cg!'Cq- Zl"l,dos por' equines devi(l.t- ro" ÍTlCA DE APERFEI· , se servirá o professor qUi:'
S:IVam {) estlll'recedg�' fl1I.l 'i'iS de n'1,'lSnS 'enjã� t'al'í:;- mente, lJrepar�das pa""lt eg· ÇOAMENTO DO M4GfSTÉ, desejar especialização n1].

de (F!C 65"/0 do magi.;;tério sima::; esc"las llon11c·i'l. fia t�,refa, sob a l'CSo"n<õ;f. RIO PRIMARIO" MEDIO E Capital d: ��tatlo ou em
,

catarinense enm' represen- O Govern.ad'lr. c·'.h,· ull- bilirlade', "'técnica
-

e

�

adml- SUPERIOR, CON( A· C�II\-' outras. cid'àdes do Pais.
tados IHlr elementos que . ministra(�ã�) o�edecia :1 um ni"ü..,tiva pa 1.<�acuMI.I:·�e r7e ('ÃO DE CEN'I.''FWS DE A il�lpqrtânci.a' do .assun-

,11ão possuiam seq\tc"f run Vl",n�la�;'Jcà''to que alé;:n (Jc Edwa<:ãn e da Secl'eh1;'::t}), i'REINAME1'�'TO ElkDE 17M to pa.l'a� melh<Jria do' cn·

curso �le nível médió de l° .3&cnÍ,IP et1é\' h'ImaWI e, .jUbi- Ila, Eilu�aeã9 e Culi:u"!'a, me- ,FUl'7DO DE �o""f,S�S PAl::'A sino é 'de.,lal forma evi.den-

'l;rll !ios exemltlos 'ina!� '.çiçl<J. "�'.'
• til, QPhlJ, neln �n)J'0j;,t':';l- �.1"'\lti; �1�:mo <IJÍ'í.b-rn.1,1il· p (}�,ll'PROFESSÔ.REIS". ti' q�e 'dispensa

'

tí�i(l.o.S � ci' "tll�e
.

se "\:.',�üas 6�ôes tinba *0 ,.tiu. -'.i'; lllento daqueltos prl.lfessõ:r:0s"" fUla:ncÍltdo PeJo 1 'l'TIA:lV,tf.;G. 1;';i5"mn ��t!'il1j)il(f' ct!· ê��lt� ;�; "·.,;:col}.lent'al,1(is� ,\
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