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ESPETA ULA� COMICIO QA
ALIANCA EM BLUM,ENAU

Grandioso cm�fcio realizaram na cidade�e Blumenau os candidatos da vi
tória, Ivo &ilveira e Francisco Dalligna que juntamente com o Sr. Carlos Kurt
Zadrosny, candidato a Prefeito pela Alianç,'1 Social Trabalhista, foram vivamente

a<:lamp.d?s peta incalculável multidão reunída na oportunidade. Dificilmente pre
sencía-so tanto calor e tanto entusísamo como o observado naquela monumental
concentraçêo, evidenciando o apoio dos blumenauenses a Ivo Silveira,

Presente também o Governador Celso Ramos, que recebeu verdadeira con

sagração de um povo reconhecido à sua beriemérrta obra governamental. Destacar
se ainda a presença de representante do Governador Adernar de Barros, que trans
mitíu a mensagem de solidariedade' daquele homem público aos candidatos da

. coligação P3D-PTB-PRP:PSP.
Dirígíram-se fi. gnüld� massa humana, entro outros, os Denutados .Ahel >{vila

. �os Santos, do PSD; Érico Muller, do PRP; Ex-Prefeito Frederico Busch JÜnior;' do
P�e os candidatos Carlos Kurt ZadrÓ'sny, Francisco Dalligna e Ivo Silveira, grano
demente ovacionados pelos presentes..

FOl um dos maiores comícíos da historia política de Blumenau. \.

"

Nas Vásperas das Ilelcões.
A '�MáQuifla da Invencionke"�

nada a Todo 'o VapQr,

1\ máquir-a da ínvenclo

níce ri acionada a '.odm o

vapor. Os seus rnaqnlnistas
a sfl:viço da eu '1didatura.

ud.rnísta, propagam talsl

nades.

pareceu a �ls�)�t,atÚL\l..r (:I)n

('fL"t�'a('8(,) '). "lllb,�t como

ru-h'j [Ln -povo. ;ejuz.Íu a

1')') ''''\-o a grosseira mistif1-
ea!;âo e )no�t'I'ou ao PTB

quais são- os ,tJl'll" vereia

deírcs tnínrigcs, O·) mes

mos que tr,lntu cortejavam
-

o part.ído àt:' 19 de' junho.
que oII-,reCjl"lUl o ('ar'.!;') ele

'vice-gover�d?r, secreto

rias de Esb). "o ,�df�T:ms

de Pre�e:t1';iru"j· e.n troN1.·

--,----

Carta da UD'N ao�PTB,
,

q.l'.�

dí , ato udenísta
"-

A verdade é 1ve Q Fq9
.

foi o grande corU,.Iatl'.) ate
19 de junho. O documento
asstnado pelo Senado" An
tônio Carlos otereeta sque
la agremiação, ;2Jl1 . troca

ele seus vo11'y';,
I

fi, ínclusão
:j c- nn trôb1.nl!tr�.J: ra cha

pa da tlDN, apoio à can

di(btp;:: ]l8:,chi::lta3 ein mais
ôe ;'0 1:Jt1'11cípiOs.

.RlO, 27 (OE) .,-'. Reuniu·

se hoje pela pr+metra vez

o Grnpo de 'rrrthlllh6 COllS

t.i+uido pelo T'l'e�jde!ltt: da

!\'epúplica }JHl'··t examíuer o

pi'ohll�)1�;flfl carne. Sob a

��ien.t��HNa 5?�1Ç.b . �bt':"
rão pr»h81lfe,> dl1't:�entps d·,_)

Banei)', (lo Bra:;il. Mi.'1i2tÇ

rio (la Industria" (' Comér·

cio e elo planejamento,
Segunda nfirrnol1 () MH-

rechaI Ca,_')telo B,an(�o será

esta, 11 última tentativa de

resolver a crise do abaste

cimento da carne aos dois

maiores eeniros ele consu

mo do país ou seja, S, Pau

lo e'o Rio,

-__..._�. - -�.,._
...

�.� -_--

. Vietcongs Ixecutam Irês
�meric�nos

DaWlgna
Respondê·
ratavras do sr; Francisco

nalÜ{.,"11a, em pragll. pública;,
"Estes mesmos Iju.c me in- i:
r·' 11

jur.iam .e caluniam estiye·t',
ram em minha residência,
por iUn'rsas ,'f"l:t's, convi·

dan\lll·mc a ser tI 'cUlldida·
.

til a Yic!'·gov�}rlla{\or ila

chap!� udcnista". - Círcu·

los trabalhistas dis.o;cl"am il

reportat;'cm 1J.\lC será dl!díl

Jlas urnas reS}Josta à cam·

panha de infàmias coman·

dada pela UDN, com o én

dôsso de seu candidato a

SAIGON, 27 (OE) A que
:

se trova 110 sudeste

aviação norte-americana 'l�t;t· ,>: aaíàtíco., . 'li,,'"
çoií 3 mil bombas. e pelo 9s comunlstaá: i-iidp;, 'Vkt
menos mil fd��te5 sôi're:, e�ntr;,exr.).(1�\,t,aram dbi,( milí
a cid�de noite. :\(iet,nani�ta :. 't8'+e�·' hot\f,frâdrerie�mos qêl8.
de Ving' e' cOj'liuiua b0m: f·' lldafltfuha'ni 1)re80S,
bardeando os arre�ores �o
munistas ' COi11 ,,�locidade
excepcional, escré'le hoje o

jornal Pmvd.<l.·· de Moscou,

O correspondente Soviéti

co que visitou a cidade de

Ving disse que ela sofreu ,11

mais dura prova na guerra VieLkQng,

rio (':.1;;;,' ('1'-: :,·�t;r)rl;1, u.s, lxa

balhista,$ ('ontario.:n, ain-

da,' eom várias "S8t!l'etarias .

de ,Estado € pal'UcipaSd.o
em outros órgãos go\"ernu
mentais, como CELESC, e

outrcs.

'A infori·nac.;}o' ê d'1 nidío
c1andestina de libertação.
As execuções foram fei

tas três dias apÓs O grwt1r
no sul vietnamita ter fuzi

lado três membros do

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

Calunias Serão Esmãgadas Contra
·a Parede das I,'rnas _.- -_._ . ----- -

-�--E----:-'-�-u:,,:��·ta��n\b::;�;�: VC�:':I::"g':O:uod"';:ut.���, I Conheça melhor o Setor· nergetlco
Não há atentados à libér- Ivo S\1.veira " I'�rarcisco I .;_ ENtre as várias conquistas do Estado éatarinense no presente quinquénio uma

elade de lr e vir; nãc há Dalligna veiculat11, no de-

I das que maiores resultados come�a a apresentaI' foi a superação de um dos
terrorismo Os clireit'Js cos sespéro de evital'-111es a

cham,'ldos pontos de estrangulamento de nossa expansão econômica: o sistema

adversários têm 1�1ercddo vitória, terQ:) respusta a I encrr;ético, incapaz de atender as necessidades da comunidade estadual, carac-
't três de outubro, Cr)md clI::;-

I·
I 1 1 40 ti 1 1 't

'

drespel o, te:riZ.a.d,.O por u,m. índio'ce de potência insta ae a ce W!3. ·:5 por 1am ante quan o

O PSD t· go'l r 'c se o C1E'Dlltado ,,' ri7',andoes·a no ' "e h , C.' ".. ',. ,

o m6rua braSIleIra Já alcançava os 72 watts, -I
Já imaginaram se fosse 'o Calil, \"as calúnias serrJ..ú

contráriO? esmagadas eontra as pa

l'ede�! 'das urn:1s",

Depois. quem mudou? A
UDN cu o PTB? governador.

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

- Os Jlu.lllcr08 globais dos resultados obtidos, até o final de i964, para a pr.()du\�ão
anual' de energia. elétlica foram:

1960 - 119 milhões de kwhEnquanto a Oposição Critica !

o govomo p,��':i�? !ra��}h�U'!' om itio do I
S1', Celso Ramos i.naugul'cu, Sul, cl'!ta no interior da

em menC1S de 111l1� sema- Ilha de se (mllmclpi0 d.e

na, ·a Uslna' do P:'CY (_el_n ·FlorlanópoI-is)."
Curhibanos), 40 km de pa 1 Os adver,sários ficl'Í,m fa

vimevtaçtJ.o asfá,Mça' .na ,iandÇl só_ziphos,' quando) ata

80-23 (estrada de ligal;ão. cam a administr'l(�â.o hon

do 'Vu:�� do Itll,jai com 'o' ra "a e altamente pl"oduti.
centro�este), um ?oium e va' que os catarh'J,cnses iá

UIna rê'�e de energia f:lé- copsa<:n:aranl e que deve �I.�", continua�.., J

eT�-GRlJ��Re-e0':'SHt T)Ji/fJ'ÍIIJ8;:, �4
.

ri . T�MPO' (Metl!'or���",i�o)
. -. " .;' '. ."

Sf"�e '(lo 'Rnl",tfm npomph�o""tiô�('n de A. RF.JXAS

NETTO vMída até às'23ól$llff. d!l'dia'28 de set«miliró de 1965
l"RENT[-!_; �"tb�.: Neg1Üv0: T?P-w."'RÁf') ATl\rf"R"'�;!>t(:A. l\!fE_

DIA: W::I16 lvp.lihaxeB,; '_r:EMPERATURA MÉD'rÁ: 20.2° Cen,

tír:;;ados; fnví:�D,;�.DE_ RELATI'VA MImIA: 92,4%; PLD\TIO

SIDADE: :. 25' tón"l: • Jo.Tegativo --'-- '12,5 !11'ms: Instável -

CUllúllus - .jtr,"Itl!S -;-. N'eyo&a·o Cllmum:c' -'"- CÚLnUJ es-
, P81'SaS--rp;ss:1g>ê{ds � "fià·igQ :al�4io: E;:�tâv61, ('.

",,--"1 ;:. r '�)
.

... 1_·.
. ;" \, '.:., . .

" " "1962 - 135
.1962 - 259

1963 - 279

1964 - 327

I' "

" ,.

" "

A capacidade instalada, aumentou dc aproximadamente 100.000 kilowatts em

1960 para 225.000 killowatts em 1965, ou seja, houve mn acréscimo percentual
de 125% significando que a expansí'j,o anual verificadu foi (la ordem de 25%.

;

,- Para a avaliação' dos efeitos da eletrificação, entre outros critérios, costuma-se
considerar cada kilowatt de potência il1stal\'!c1a responsável 1301' uma produç[to

,

de bens no vaiór atual de 200 mil cruzeiros, Considerando que o Plai:lo Quinque
nal de EÍetrificação adicionou 125.q.oO novos kilowatts à eapaCidade est'iduaI.
somos levados a conchlir· q�e o awnento possibilitado à produção de bens foi

da ordem 'de 25 bilhões de cruzeiros,

-.

f

- Não ·sõmellle a ampliação da capacidade' instalada, �s também sua distribui
ção geográfiCa, obedecendo ao imperativo do desenvol��o estadual ltarmõ·

. �ino, mostraram·se dignos de 'registro.
.

-; }\sshll é que a ação empreendcdOI'a estendeu·se por t(J{h�s }\S' 'reldóc$ �o-ec'niô.l'
wicas do EsülI.hi e, em ÜH/;,<; d:a!', 011 implantou usinas hidro.eléil'.was 011 fez·
diC;'�11" .,:5 linlms de transmIs:;�lU i:�O sIstema interligado cátal'illcnse:1 .

I'
,I

7%ip= '--q'V!'r;:

Os candidatos da colígação PSD-PTB·PRP·PSP. e dissidência do ,PPC, srs, Ivo
Silveira e Francisco Dalligna, continuam com sua pregação de sentido eminente

mente popular,
Hoje, a partir das 9 horas, visitam, sucessivamente, Palhoça, Enl?eacla -d

31'ito, Pinheíra, Paulo Lopes e Garopaba,
Às 19 horas, acompanhado de comitiva, estarão na cidade de Imbittí�; para

ClS 20 horas, está ma rcado o contido de Laguna. ,

Amanhã, a caravana dr'l vitória tomará o- rumo de Lages, onde não pÔde ser

realizado o ccmícío do último sábado em virtude de forte temporal que desabou

naquela cidade serrana.

Ivo e Dalligna vão, assim, chegando ao final de sua campanha, depois do ha

verem convocado-o !)OVO do Santa Catarina para um encontro com os seus pró
Frios destinos, nas urnas livres do dia 3 de outubro.

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

Rofeiro da Vitória

lH,je
cruel

.Fei'correndo torto" tl'rritório de Santa Catarina ho SUveira tem recebido .lS

p�aic)-res manífesta(tõcs de apl'êço' e solidariedade! comprovando claramente que os

r'!itarÍat'lJse:; reconheceram no candidato da. coligação PSD·PTB·PRP-l'SP o homepl
pcrio pum (üa' c&lltiI1l1id&de ao l'itmo uescnvolvimclltisia iniciado no atual Govêr.
,�o. PUi' tl}des n�, (lIgD r(;�; onde pa.ssa é 1..-0 Silwira rccebido ealorosallient.. , c_ eúnl
�eu cum;J<\llhei ''o d(' c:iUl-l1u., FI'lÚIC.iscú DalJi;:nu, vcm cada· vez ma.is ga;lh,m'lo. a
'JlHlfh.lh,:n !Ia:,. diyt:r!<at; }lopula�',úes do nosso Estal1,0. Na última semàllll (IS candida.
tos (iI) _l)OHl e!1tivcmm em Campo !Jelo elo Sul c Cui'itibanos, entre outras cidades
C' conforme nos mostram os f!agrantes a re.ção tributada a êles foi 'também das

mais {(,l'Vorosas, prenunciando a vitórIa que está 'p�xima,

D�o�nnl"lls·I I I",,, I.HA."Os CatarinenSffj eonhecem as Minhas
[onviccães.' Dfmoc.rát�cas

, ,

l"aland.o llU :::í�a.de. de nha gnm� I'ortmm ,nu vi- ganclo as mais éI,lJas p'J.5I-
Bl!umenau, disse o candi- ela púlJlics s;lo (II][t,c 20 Góes neste- I"sta,;o, JlWl're
d4tto Ivo Silveira: <IA JJli- atlOS CC cond'lda ,Ttn, Gal- de _f)rl'$. j,\,ll_:j,'" PiTdi ;)

------_ ..

enbf f;:J " 1'.�\0 :...·l'I�·�l. Ul.IJ,1_'(J,
t'rnílf.h;r"'�lfi[) P(l rj,w, f· nO

i:>t''' enlbu:tf'. ':\1(' a purd,'
riu, O'" ep' 1t'ijJ("�s,;s ErLLt'11l
das mi.r.hu.-; eo'\vl",'ões de
J110Cl.':1Uca;;;. p·r,Jfundamcnte
enraizadas 1m miíilla 101'
Jl�2Ç5.0 )_)ülític(l, Se 1l;�I:iÜ}l
não fOSSE), llU.O poderia tU

\!'r sld,o condu?ido 1)01' t,rh;
vezr,., à prel3iclhwu du' JA;;�
ó:'emblL'ia Lcgislail Vê., ('um

<11)lausos até de aclvel'sá-
,

rius".

Aroldo .Explora Censo Escolar
o deputaeb -'\rddJ Car- rios partidários paJem (1e

yalhe> faz CÔl'O colh OIS ex- nominal': obra de sentido

plora":"ol'€S cIo (!Em,�() eSCG- altamente cl'istno e demo
lar e falà, nas Cl.'ian(,�as "em cr6.tieo,
cs-colas, Enquanto isso, :tl1J- .....- ._--.� •

minàndo a pahp(n'ilna ar-

gumentação 'elos "indus- ('andl'da1·oitriais da cle:nago�".::t '. ,) 1)1'. ""

gão com),)et"'li� (1{1 I\ji,,;�_
téri.o da Ec1 Ui:él:;n,) r;. (.'td,·
Lurâ transmite a id(1l'll.u

ção de-:l que os .t'csu.ltac1o:5.

daquela pesquisa 8,j ser;',.o
conhecidos no flmtl do cor

rente ano,

Mas, para' DS I!at:th'(j)
J'iC$ nào existem (j_(t'li,dEts: o

gC)1têI'rtG, elo í'�!'. CeJ.\iq :r-:Cl-

mos' eondl'ull1 HJ;.tb üe

2.500 salas de au'-::f., eclu

cando para o proi�e.s;;o. i\.

i��lJ OJ 1!t.1h.i\J1I� )0tn. \.ie�v�.rq,

Insfn imento
1\ candidatura udelústa a

govermulça elo Estado é
t!l,1 e qual a definiu '1.1 depú.
tado fcderal La·Ul;o Carllci.
1'0 de Loyola, -da UDN: um
mero blstrttmento de um

grupo cC0l1&mk4J, cuja fo·
me. UI� podeJ' í\ÜtO ''leUl limi
tes. Dai,- a eXlm::ssão Tlsaüa

.

lllll·· aq_ueÍe pad!ullcukLl'
udClústa 'sobre o calldillkltO:

b�Niiliól�;�O.br&L�i!O" .

,
O ir, Ivo· Silveil'.l tem :L

seu: crédito; ainclJ., o ter
g.óv:.erna.do sp� na ,I;\:q.sen
ct�' êo �1,', E:el,<Jo' �at.1C'';';"
fllt>"c'n este viàJo'ti 'i31tl':t (l

�xtcr�or.' r�r?);:,.\�:��). �:',: �(.)j.(:_
1)0 eh, investídlH'()., pc'la'
<':OJilp'-'C'el1sã.o cl� S911<i· ç!evf'
res (� L\llsL-eridad.;: no l)ro�
cedim.ellV..:"•

-�..;. �,._�� .. '-""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P desfaz'�m quin côes dos
, ,

.
,

_ pr.e-.Sitle.nte< ([0 dil'(�tO.:" "Co'st dente Diretório t'R"," ju;n- tório apôil'firme c-mrtí-ta-

ríó muníctpal de J!.'invlEe.: ville confirmo POS\( ;1,,) iuar tura Ivo, Sjftvéira. 1;1.;;) :!au

do Partido. oe- Hr;')�e:-;('nta- redav.e.l' comp�n.h,�j:Q.5 �',o,,� líno Rosskamp".
cão Popular, verearlnr h.lU munícrpro totllIr'a[l,� dire- Como se vê, �c':nml';l:)'ri
Uno Rosskamp, en(!�r0�oH

rios
o ato elo dirigente máximo

do perreplsmo :oi'1\Í�ll� se

I (;e e não outro), flU'} qual

quer, dístorsão nas

do seu partido corre

ta dos adversáríus.

--------------- ,'_
---------,"

mensagem ao sr. \'a;cQ

t'4'� ;:

Na qualiàade de ;:.resi-

Konder Elogiava Dall'lgna
RICARDO NETTONota Oficial do PRP de São José

sal' de nos encontrare ,lI às

vésperas de um il1 �Lo' �:eí
toraI.
Faz somente em U('!:C5:1

ela. nossa segur;ny:1, (1,:1, é
a tranqujlidade (�8, P"]1:"
lacão de Santa Cat.'1.,·itia.

Durante. o' govSr'!;) C�'J�o
Ramos os titulares (,1;e f'S

tiveram fl:fnte q esrn j 1'

portant.s Secreta.r'n.. �f"L

pre Ioram e contlnuam sen

do uma -trtncheír.i contra

os corruptos e 'iU1) :[I':','in·os.

Reunido o Dlreto:::) Yiv

níctpal do Partido tIf', Ee-'
presentação PO::L1!,l,l' c'. e

São José, POi; una.tumirí s rle,
vêm a público ):'1")',('5[:01"
enérgicamente, contra cri

ticas e calúnias ",lC ,'s'·,i

sendo vítima S. 3:X,�I,l, o

'Secretario de, :'}27IE::r,<;a
Pública do Nosso E," 'i :1", o

íntegro Coronel :;,'",:J::,

Kleis através de' e:c"',;'),S r-le
mentes que se d'r"�I"n Ü

emissoras da, Ca,pit:'l,

Já afirmamos ser o senador-sobrinho, protegido
predileto da .eúpula udénista, responsável, pela proj_Ja'

ganda de sua candidatura que, necessàriamente, .antes
da divulgação é submetida ao seu "referendum".

, Não vê, porém, o endeusado candidato, o grande
êrro que está cometendo, fa�endo o j'õg'o do IÔ!"H) , fano

tasiado de cordeiro" acreditando não ter o povo capa
cidade de percepção' suficiente, para entender sua ma

nr-ira de agir.
Permite o senador-sobrinho, escondido em humilda

de e bondade demagógicas e eleitnreiras," a pubticacão
e veiculação' das .mabs -grita,Rt�s inverdades e explora-
ções. ,

Esquece, oonfirdn, ele ()bscrvar a conduta dos seus

adversârios que, até o momento, nenhum ataque fEre
ram a sua'pessoa, respeitando-lhe a intimidade e o pro
eedímento,', Para tudo, principalmente para o homem,
existe um limite de pacíêneía que Se esgota, no exato
momento do desequilíbrio e da desobediência das re·

gras do júgo
O senadn -sobrínho, ainda no' ano passado rece

beu, o título de .cidadãO honorário de Brusque, discur
sando .na' opoí-tunidade, perante a Câmara Municipal
daquele 'mun,icípio; Na .ocasião, como reconhecímento
ao 'Valor humano de Francisco Dall'igna hoje candidato
à, Vice-Gtwei'nador, ''U éle fez referências elogiosas e digo
ItaS de trm�scrição. Leiamos o que dis$,e o sênador: "Há
c'oisas nesta Brmique que definem seu caráter: o Côn
sul Carlos Renanx não precisou se .fazer o portentoso
industrial da década dI' 1920, para ser,' em 1891, 'depu
tad0' à' lJrhneira Assembléia Constituinte republicana;
Carlos J\lIol'itz sublimou um vivo sentimento pessoal na
sua �rande ohra rlf' hm'lem 'público; o Instituto Santa

INÊS: FRANCISCO Di\U... 'IGNA NUNCA CONFUNDIU
A "UA PO�Jç;W POLíTICO·P,4.RTIPÁRIA, COM OS

DEVERES DE .JUSTIÇA E COMPREENSÃO. PARA Co.M

AQUÊLES QUE, COMO ELE, VERDADEIRAMENTE
AMAM BRUSQUE. Fac;!') três citações, poderia fazer de

zen:lS delas". (Trecho rl0 discurso publicado, na ínteg'ra,
pelo jornal "O Município", de Brusque, n'o 476, de 24 de

de7.embro de 1964).
'

Não há necessidade de qualquer cOlJlentário, pois,
nôs �ambéín pensamos assim" fazemos êsse Juízo do

ilustre Deputado Dall'Ig.m,
'

caso cOlítrário. não ,seria
êle o nosso candidato.

• Ou o senador-sobrinho desmente e desdiz o seu con

ceito emitido no' ano passado, deixando o dito pelo não

dito; como é de seu hábito',' ou então;' em a�itude c<Je·

rente e digna, impeça as propalações grosseiras e as ca·

lúnias aviltantes espalhadas sob a resvonsabilidade de

SlIa candidatura, tôda,� tentanao deQegrir a h:'nl'a de

Fl'ancisco Dall'lg'na.
,

O povo catarinense, em, boa hora, está c,?nheqmdo'
o misti" pl'oCedilinebto >dOi':>frenaoor-sab1-ÍnlM. ' ,

Atitudes dúbias e ambí�as, expressivas e significa-
tivas.

-
,

Finalmenté, pois não conseguiria SUlJol't"'r até °

fim a dubiedade, mostra o sepador·sobrinho ,1 sita "er

dadeira face.

Há muito tempo, aliás, renunciando ao seu rn.anda·

to de deputado estadual, sem dar explicaç,ões aos seus

eleitores e .cotreligionários, já mostrava a sua verdadei
ra e inconfundível personalidade.

MELOOSVALDO

"TOURING CLUB"
l° ANIVERSARIO

A movimentada Secção de Santa Catari
na do TOURI NG C'L UH, DO BR'A S IL,
com sede nésta Capital, completou no dia

de ante ontem;" seu primeiro aniversário,,', Aquêle ilustre ,n:�";.\�·' (o'

f Ih d
'

.• "I'S se'rvícos dedíea nosso gloriosa Ex�rd"Q Pra
com Ulua '0 a e apreClave, ....,

.

, ,
.

,

dos á 'nossa terra onde movimenta o -turismo siletro nunca U�O\n i'T:e]a.
"

.' ..

'

t
'

't"
, Secretaria, ele ;'!:s":!t!:J adiariamente, sob a direção efícien e e provei �.

,

b "s'e-r-vic:o de,' polítícos, '\J:.- E;-sissima, digamos, dinamica mesmo, se� a u-

sar 'do adjetiv9, do profess(Jr Amir Satqrnino
Rodrigues ,Br,�tto, d4'et�r�secio,naI do, 1:ourilig
nu' Btllsil em Santa Catar.iita, Contando já com -, '

-

" ,,'

f'
,

,

·2.500 �ssociadÓS quecompêeseu quadro social. fmprêsa EditOtà,' "0 ESTA4)O" .ltda.
ATIVIDADES N,<:) SEU c'·

_
'

"

PRIMEIRO. ANO.

Olavo deai

Andrade - 'Pres[r:,?:!1;e

a ) Osni Sé bastí 10 Rk�a
- Secretário,

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

----

,',��a; Gonselheil'o Mafra 19O -' TeJ. 3022 Caixa Postal
,

139�' Ende�ço Telegráfico. "1!.i TADO"
DIRETOR-GERENTENão é possivei, infelizmente, nêste pequeno' 'eS·

paço que me é reservado, fazer uma cobertura

completa das atividades desse Club em nossa

terra. Os documentários fotográficos que estão

no Escritório, á vista de todos, diz bem de suas

g-randes atividades.
ASSISTENCIA MECANI(,A
DE EMERGÊNCIA

..
',

Domingo" Fernandes de Aquino
I{EUATOR-CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva

nEPl\RTA!\'I�NTO DE EDITORIAL
Pedro Paulo Machado - Osvaldo Melo

.loão Vaz Sepetiba - Sergilo Costa Ramo:;;

PUBLICIDADE
Osmar Ar�tônio Schlinqwéin

,DEPARTA��lENTO COMERCrAl,
Divino Maricit

Co.LABOltADORES
Prol. Barreiros Filho, Prof. Osvflldo Rodrigues Cabral,

Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar·

üaldo Santiago, Doralécio Sm..res, Dr. Francisco Esçob�u
Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A. 'Carlos Bri·

to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzania
José Roberto Buec:leler, Beatriz Mcintenegro D'Acampo'
rá, Manuel lVFattl.ns. José Simeão d� Souza, Sebastiãq Ne,

ves, Johnny;' LUlZ Eugêniq Liyramento, José Guilhêrnw
de Souza, Sra. ireÚ�na Caminha Borba, Valério, A. Sei

xas I;etto, W!l!;qn Liborio Medei-ros, Luiz Henrique Tan·

credo.

Esse importante departam�nto Ja to.talizou·
mais de meio milhar de socorros, percorrendo
cêrca de DEZ MIL QUILOMETROS. Até hoje,
() Touring ÓUb não. conta siquer, com um só

acidente.
SETOR TURISTICO

Mais de 800 turistas Ja visitaram o'; !':'Jcl'i�ó·

rios, chela4ós das mais dh'ersas :til'o(,0d.Jndas
do estrangeiro, omlp ;T 1'1,'('--::1 prccis"s infor

lllaçõés. Foi feito u.a ótimo servlço de sinali

zação da Ilha e' criado. um corpo' de cicerones

escoteiro.s qu<! está P:l' liú.ndb Ótimo. serviço.
A Ca11ital do Estado está, pois, servida de UlP-a

organização que muito. a honra e á qUal deve
l'elt�vaDtes serviços pela contribuição que vem

dando diariamente ao seu constante progresso
e desenvolviinellto.
TOURING tem suas po.rtas abertas a ,semana " Repre!Senta;;�'.A, :,,8. ,Lara Ltda. RiC' (GB) -:- 'Rua Sena,

inteira, incbl�ve �os domingos. \ '

-' ii dóI' �ntas; 40 '�' .50. 'ardar - pão Pa� 4--. �a _ V!t4_
Possui um ombus que percorre toda 'a Ilha

4
ria, 657 --' conjun.to, 32' - Belo Horizonte - SIP - h,.:ta

aos domingos e dias da semana, com parada 1 dos' Caiíjós, '558 :-- 2Q, andar - Pôrto Alegre - PRO

para uni almoço no 'reStàurante da �a�o�'da l PAL -',Rua Ce( Vicente, 456 - 20. andar.

Conc�ição, �de' os turis�as" ,sáboriam uma. �X'1 �nuncios média��,' çontrato de acôrdo com a tabela em '

plendIda e Ja famosa camaroada. Renovamos ,:'. ngor. '. '. -

"

.
,

aqu

.. i'.
nossas felicitações. pela. data

a,o.'?O.
ss'o

,�.�.• ASf3INAT.
,oRA

.•, 'AN,'UA\: c.r$ .1.0.00 '-. VENDA AVULSA

migo Amir Sàturnino de Britto e seus dignosf: '

CR$ 50 '(á :qIREÇÃO' NÃO SE RESPOSABILIZA PE-
colaboradores de' escritório' sempre gends�' ,tos CONCEITos EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA- �

11rontos a pr�starem corretas informações... _. ',DOS.
.

�' _' ,

"

,',
,

.. REPRESENTANTES

AVISO

I MP O R T A N,T E

SE voct NÃO PRECISA COMPRAR.

AINDA ASSIM VENHA VISITAR-NOS.

APENAS PARA CONHEC OS BELt�
SIMOS·CONJUNTOS DA NOSSA NQVA
LINHA CLASSIONAL.
NOS TEMOS PRAZER EM ATENDÊ-LO
MESMO QUE VOC� NÃO QUEIRA �U
�O PRECISE COMPRAR, t UMA S�
TISFAÇÃO NOSSA, MOSTRAi�'}:: ,:�Ati
TA QUALlDAD��'�� r.;�RAiP·<A.C�BAMEIVI'O DE N(jSlÓ\i·MOYEI�. "i, ,

ORGULHAMO_NOS DISTO, VENHA'VI

SITAR-NOS,

O Chefe de

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

\,,\,'

Dersenh�si;"Projetos e Plantas
Desenhos Técniéos, PI'ojetes,' Plantas e Instalações de

Máquinas e Motores de Embarcações em Geral;
Projetos e Plantas de Embarc::t<:ões, Casas e Instala

ções Industriais.
Rua Santos Saraiva N.o 535 - Estreito.

Engenheirc Erich Goettm�mn - Reg. No 132fl, 8aft

·.:i·D.

:. :' I:·: '

Do senhor e senhora Aldo

Línhares, e d senhor e se

nhora 'Silvio Jorge, estamos
recebendo participação do

contrato de casamento de

seus filhos: Samuel e Edna.

-:-:-

Em certa reunião, era co

mentada a bonita residên

cia do casal dr. Hanes Gúal

berto (Marta), na cidade de

Tubarão.

-:-:-

Continua ainda esta se

mana a visitação pública,
no Querêllcia Palace, a pri
meira mostra de arte, com

apresentação de trabalhos

em guache, óleo e aquare

la, de Mál'io Ralph Correa.

:-:--

No último sábado foram

vistos jantando no Querên
cia palàce: o senhor e, a se

nhora dr. Raul Cald,�s, se

nhor e

.

a senhora Jorge

Barbato, Senhora Iná Ta

vtares Moellmann e senho

ra Jeny Cruz Lima.

-:-:-

O senhnr Etne"to Sto

dieck Júnior da cidade de

Blumenau, acaba de adqui
rir um título de sóci9 pro

prietário dó "Santacatarina

Cinmtry Club."

-:-:-

O fabulo�o sonjunto de

"NorbertO Baudalf", será

atração no baile de gala da

Formatum da Faculdade de

M�dicina da UniversiQade
de Santa Catarina.

-:-:-

)

Realiza-se-á dia 5, as 17

hOl'as na, Igreja Nossa Se

hJtora de Fátiitta, a cerimô

nia do caSamento de Helen

Nader e 'Valter Gomes.

-:-:�

"Um dia" na vida de uma

"Miss"" é a tarde ,de ele�ân
cia e caridade que aCQnte-'
cerá nos salões do Lira Tê

nis Clube, no próxima di�

12. Miss Mato Grosso, Mari
lena Oliveira Lima, será a

ponto alto.

Rio: Feste,jando idade no

va hoje, o dr. Teodóro Le

lis de Oliveira Lima a quem

desejJmos felicitações.
".'
...

------------ _.�---- .,

-:-:-

No próximo dia 23, o

Lins Clube de Criciuma,
promoverá nos salões do

M;�mpituba Clube, movi

mentada seírée com mais

uma apresentação' de mo

dêlos, nova coleção em te

cides Bangu.

Deu rápida circulada on

tem, em nossa cidade, o

conceituado cronista social

de Itajaí, Sebastião Reis

Segundo estamos informa

dos, ° cronista em questão,
no próximo dia l�, vai reu
nir o mundo elegante itajai·
ense, para uma. promoção
nos salões' da "sociedade

Guara.ny".

-:-:-

Nf.l- última semana, foi

visto jantandO no Querência
Palace, o simpático casal

dr. Prisco Paraíso.

-:-:-

I
Inaugurando seu novo e

bonito apartamento, o não

menos simpático casal se

nhor e senhora dr. Caetano

Vieira da Costa (Elayne).

"A Turma da Bermuda",
no, último domingo, movi

mentou a sede social do

Paineiras com animada

reunião dançante.

-.-.-

o
-

meu partiCular amigo
Alvim Barbosa, o grande
com:posit�r catarmense, no'

próximo dia 9 nos salõês do ,

Lira. Tênis Clube" a.presen
tará sua fi1ha Sandra, a so

ciedade.

Com grandes recepçõe�,
será inici,'1da a "Semana dos

Jogos abertos de Santa Ca

tarina, na Cidade de Brus

que, dia 9 próximo. Em ati

vidades, a bonita senhora,
Prefeito Ciro Gevaerd (Li

li), que está com a respon

sabilid.'1de, de desfiles de

Modas, comemoração da

"Semana do
f
Tecido Catari

nense".

�:-:-

A bonita Vania Moritz,
muito bem acompanhada,
jantava, no restaurante do

Quer�ncia. Palace Hotel, no

último sábado.

[};, Norberto Czernay
CIRl)lH,aAO OENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

OeJltistel'ia OPt'i'ato.ria pelo sistema de 'alta rotação
(Tratamento Iudolor)

P l-tOTESE 'FliXA E MOVEL
'EXCLUSIVAMENTE COM HORA MA�CADA.

EdifícIo Julieta cOnjunto de salas 203
Rua

.

JeroÍl1mo Coelho, 325
Das 13 U 19 boru

Residência: Av. Hercílio Luz 126 - aptO 1.

...

Ministério da Educação e Cultura
Universidade de Santa Catarina

REITORIA

\
I,

J!l"
-

SECRETARIA GERAL
EDITAL N.o 26/65

Concorrência Plíblica n.o 24/65
Tomo público, para conhecimento dos interessados,

!lue se .!lcha publicada no Diário Oficial do Estado, ,edi
ção de 20 de set�mbro· do coÍTe�te ano� o Editál n.o

26/65, referente à Concorrência Pública n.o 24/65, para

aquisição de materiál de construção desenho e cirúrgico
destinados à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da'

U�úversidade de Santsl Catarina.

Outrossim, esclareço que, a ab�rtufa da concorrên

cia está aprazada para às 15,00 horas do \ dia '1 de outubro

do corrente ano.

�Í!S1.:�!ão.-;'do �t.e�isl, em � de

setem.".
b�O. de 196�.,

Ík_ Timf�'���Ol y� == ,�/D����_ �:;o, �!:.... 290

''II
.

,_.. �.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



F'lorianópolis, 27 -ue'.!
_._._------_.__._-

ítõri
Em entrevista C.Jncedi;:la..

a êste jornal, o D�.. EDS()N
NELSON Ul3ALDO ......-vri ,

sultor Jurídico da; in;���'
trias do Deputada Augus
to 8resola em Campos No
vos ,e Promotor da Carn
panha Política na rmprensa
escrita e falada d" Alían
ça Social Trabalhistp., na

quêle município, declarou:
"A vitória de -IvO SU-

veíra, Francisco Dall'Igna
e Dejandir Dalpascualc,
êste para a' Prefettura Mu
nícípal, é um fato .pacífico,
inconteste e irreversível
Temos, em Campos Noves
um eleitorado suoenor a
12 mil votantes, dos quaís
es,param\:JS Um comparecí-

HENRIQUE ABREU

Precisa-se de uma secretária que seja datilógrafa e que
tenha prática em serviço de escritório e c.ontabilidade,
dando-se preferência a quem possuir conhecimento

deiinglês.
'

,

Tratar no Cabo Submarino à rua João Pinto 26,

A DIRETORIA

mente acima da casa, dos
"

o mil; dêsse total: segu-'
ramente os tioss03' candida
tos' receberão mais' de se

tenta por cento.
O Partido 80éhl tiemo

crático nunêa . conheceu
derrota em Campos No

vos, e, agora, urrrdo com n

glorloso partido de Getú
lio Vaig�s, dará à Aliança
uma espetacular vitória,
talvez a maior dê todo 'o

, Estado, proporcímaunen-
te."

P�:rgunta':'o pele nosso

Redator sõbre o candidato
a Prefeito,' disse-nos () Dr

Ub�ldo:
A situação da eandida

tura a Prefeito é das mais

inVe)<.vC:lS; nosso candida
to é um ÍllOÇO dé 32 anos,
industrial, com uma men

talidade atualizada e rlinà

mica, pertencente' às filei
ras do PTB, mas perfeita-
mente íntegradn com o

programa de govêrno do
Sr. oelso Ramos e do fu
turo governador, I'iO Silvei
ra. A campanha tem trans
corrido num ambíente de

. verdadeiro entusiasmo e

consagração. Dá gôsto 9-

.companhar a Caravana da

Vitória por todos os luga
res do interior do municí

pio, anele até as críancas,
abrilhantam nossos comí

cios, cantando _ us textos

de propaganda de tvo e

Op,ll'lgna.
,Tfldos os membros mais

eminentes co PSD' e PTB

deixaram seus afazeres par
tículares �ara p;:t�ticip'arem
desta verdadeira jornada
cívica; .ao )aclo de I.Ji?i�nd:r
Dalpasquale estar), em to

dos os comíeíos, ,) Deputa-

Família Deixa ,ij UDN
O jornal "Barrlga-Ver ..

de", da cidade de C,,!:r-i,.,.

nhas, estampou o se;uinte
.comunícado, procedente (,'e

Major Vieira,. sqb tl tm;]o

�dcixa a UD!'f: Em n::nne

da famíiia PanchL'lt'Jaki,
declaro através deste ,(,1'
nal que a mesma deslig8,
se da União De'l1ocrát!ca
Nacional �'UDN, passal1-
do desta data em diante

a apoiar com todo n EP.

.tusíasmo as vítoríosas car.

didaturas .de Ivo ,,;ilv:!i::a,
para governador, !"l'an.::!i;,r;o

Roberto Dalligna, para ..,,1-

'ce-governador, e I 'H, .:i<io

ce Deus Bueno, pétI';1, a

Prefeitura MU�1içi]1aL Ma

Jor Vieira, 18 de setembro
de 1965.
(as). Teófilo Panc�lillha

ki".

FIALHO

LIRA TENIS CLUBE
Comunicação

Comunicamos qpe o ConselhO' Deliberativo dn Líra
Tenis 'Clube, reunido no dia 26 do corrente, ree.legeu por

unanimidade, para presidente dá nossa aristT0ca�;:ca so

ciedaded' o Sr. ANTONIO PASCHOAL APOSTOLO, fsta
assim de 'parabens a sociedade Florianopolitana com 8-

reelEição daquele ilustre pé1tricio.

Mil S S A
.. � ..__ ..

i Imo�iliária Ressaca�aLIdo. i
• Pos$uimos os melhores terrenos de FIo·'

: rianópolis e Campinas - São José. :
• Nas ,melhores condições de vendas.

ó. •
· '

"

-

"

• VISITEM-NOS à rua Tenente Silveira'

'29 -- 2° andar - sala; ? :
� ��� �---��,.'.. .,

A Familia de
ALBERTO VEIGA

convicta os parente!) e amig,os para assistirem a Missa
de trigéSimo dia, que se�á celebrada: em intença'J de sua

bondosa e nobre �lma, dia 30 (quinta f,eira, ,às 7.00 horas
na Capela. do Asilo de ·Mendicidade Irmão Joaquim.

Outrossim, comunica, que serão eelebradas, as se

guintes missas, em sUfrágio de sua alma: Dia �9, (quar- .

ta f�ira), às 6.00 horas, na Catedral MetropoJit,ana, pel::t
1rmandade 'elo Santíssimo Sacralllento; Dia 30 (quinta
feira), às 8.00 horas, na Capela do Menino Pcus, peh
Irmandade do Senhor Jesus dos Passos,) e Hos}:ital dr

Caridade; Dia ,L de Outubro, (sexta feira), às. (j.�!) horas,
na Capela do Asilo de Orfãs, pela Irmandade dó) Divino

Espírito Santo e às 16.00 horas, na ,Capela do Col<'o;!o
Coração de JESUS, pela congregação das Úl�ãs da Divina

Proviqencia. " .' '.,'
AHtecipa�eutei·...a,g;a4�.M.�éã.o,.,..� çP.WP'�t

recimento.
29,9.

------------------------�--------,------------�-----,------------------------------------------

.._" .�, ..... - � .. � r'

Engenheiros Mecânicos

FEBRAMENTEIROS
,

Analisias e progra�adores
"

I
I ...

TEClW.tos
. I.

DE' MANUTEN()ÃO
Contabilistas Econo .

para o Oepto: d O'Jr�tas
_

e Atuários
. e MecaOlzaçao Contáb"• ,.

J

VENDEDORE.S
para equipamentos convencionais
e eletrônicos.

Oportunidades na Burroughs do Brasil •.

Requisitos:
t, -. Jovens· até 3q anos

,'� - Conhecimento� de contabilidade
"

··t!�
� B,oa apresentação"

- Facilidade para aprender
I

Treinamento especializado e COnstante.
Ótima remuneração. Apresentar-sé à

também

"Nessa, novjl atmosférl1.' de expansijo da Jivre iniciativa, V.

po4e ser um do� 1 400 �rasileiro� 9,ue 'iremos recrutar, para
crescer com a Burrotig�s;

.

MAS ANTÉS aUE os ANÚNCIO$ SAIAM, voct �Ã POOE VIR

CONVERSAReONOSCOt

Nós' lhe f&l�refll()S de nossos 'plarios,' e do' que' reservamos

para 'Você, nêles, .

Burl'oulths-:�Q .B�asil:
NA VANGUARDA EM PROCESSAMENTO DE DADOS

\
,

I;Lor�L\NÓPÔLlS:'Rua Irmão Joaquim .. l'
'

Fábrica ('111 Santo �\�maro. S. P.: FU:l 'Alnad,)f Bueno, 491
,

'

Tl'!'l.:l'lr2 p[lglnt
_, _.__......t __,_�'�'__

do Augusto Bresola O Ccl

Oasparíno Zer:oi, Ilustre

líder pessedíst a, o Prefeit<l

Adão Botini, o Dr. Cid Cae

A Arte de
Confundir
_ o cp.nd4JlltQ ll�t;,nistí' �

gov�rTfador �r�ntll pl}lI�p.r
por vítima. Mil'ma·se alvo

de insidiosa campanha dos
. adversários. Deve estar

orientado pelos tais "tééni.

cos" que importou da Gua

nabara, especialistas na ar

te de confundir.
Tentam doirar a pítuta

Antônio .Carlos. Sem raízes

na vida catarinenst', êles

não sentem, siauer com

preendem as aspira�ões do

povo catarinense. :í!:ste, sa

be quem foi vítima de ata·

quês rasteiros durante mais

de 4 anos e meio. Sabe

quanto assacaram contra o

governador' Celso Ramos e

seus dignos auxfia!es.
Não desconhece a (Joda

de
.
perfídias e maldades

existente na campanha que
os adversários do sr. Ivo

Silveira movem nos sub

terrâneos da intriga, para,
inutilmente, impedir-lhe a

vitór:a,. liquid.a e certa,
allf'sar de tudo.

P,REVEM��l'''

"ILHA
mensário de Divulga(ão

cultura e arte

EDITAL
JUl:;:;O DE DIREIT') DA

VARA DOS FEITOS DA F'A

ZENDA PUBLICA, E ACI-

DENTES DO rR_\BALHO

DA COMARCA m� FLÓm
ANOPOLIS. E:pITAJ_, DE

CITAÇÃO COM i) PRA?:O
-

: ,IDE ,T�T.oâ�) lJIAS.

O Doutor .TO lO THO

MAZ MARCOND]<�S DE

l.\1ATTOS, Juiz (til Uireito

Titular da Vara' dos Fcii.os

s. ! .urneíce Pedrcso,

40 PTa, .e o"l1tros cOl1lpa,..
dLLOS igualmente ilas�rfS

'e prestigiosos. )
Dessa forma, pcdemcs

afirmar, ma's uma vvz a

pu;af1(:'a das can-íídaturas

que rl'pr:s.entjim 9. 4Fança
SOC!a1 TFfl,baJhista. já vi

toríosa 9ara a governanca
do Estado e para a Pre

teítura :MlJn�cipal, como

gara1}t�a da pontinuidarle
das gtgar.tescas obras

. de

Celso Ramos, pois que em

Campcs Novos, alént de
não haver nenhuma r rian

ça sem escola, também os

fios que levarão H energia

elétrlca para todo o oeste

Jj. foram !i(pCI�", �5 torres

em tôría

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

Missa de Sétimo Dia

A família de Henrique Abreu Fialho,' consternada
com' o desaparecimento de seu ente querid� il,S mánif�s
tações de pesar 'dos parentes e ámigos e os convida p'ara
a missa de sétimo dia: a realizar-se às 7 horas, do dia
30 de setem;pro, quinta-feira, na Catedral Metropc:lltr.na.

,

299-65

EMPR'EGO

. CINEMAS
-- CENTRO -,
CINE SÃO JOSÉ
- Fone. 3636

ás 3 e 8 ·hs.

SpéLlzer Tracy ,

" R'.MlCkey ,ooney
Jinlmy DurS!.li,e
Ethel M(lf.t'l.:'-.1
-- em-

DEU A LOUCA �O l\H!NDO

PanaVision - 'rec'l:colcl'

CINE RITZ
ás 5 e 8 hs.

Fred Mac Murray
• Nancy Olsnn .

-em -

O FABULOSO CRI/mOa
DE �·;:m,F.NC'\3

Censura: J.té 5 an0S

CINE ROXY
ás 4 e 8 hs.

Stewart Granger
Pior Angeli'

. Rcssana Põ"l:>Si;a,
- em-

SODOMA E GOMOHH li"

Tecnicolor.
Censura' até 14 ane;:;,

BAIRROS
.

(ES'rREITO)
... ,/ . ClN.E ..GJ_J,Q!lL�,_
..- Fone, 6252

ás '5 e 8 bs.

Jacques Faúbry
Scilla, GabeI

da Fazenda Públiea e_ A-
-- em,-

cidentes do 'Tl'ahalho da A LEI DO DESEJO

Comarca ele Flortanor1olis
' Censura até 18 anos

CapitaÍ do Estado de San- ..
ta Catarina, na for.ma da

lei etc,

FAZ SABER a todos que o

presente edital de c!ta,�?o
yirem C>11 ,c.' êle cOéltleClme:n
to tivereJ,l1 que, r,oi' pa�te
de MIGUEL ARCANJO DE

,
ALENCAR, LADISLAU DE

ALENÇAR e JO.SE VER1S- /
SIMO DE ALENC \U, orasi
leiros, os �ois primc:'ros ca

sados e o último solte�lO,
residentes à rua Ma. 'ar (os

ta, foi requerido, em ação
de Us�!Capiã.o, o terreno a

baixo carací,erizad:J: Um

terreno situado à ruit �ia

jor Costa, fazendo fret)te

para a referida rua, C011"1

dez metros e trinta. eenti

metros; f�ndos p1.ra uma

servidão onde i;em rte,; l�e

tros e sessenta e cinco ct'l1

tímetros; a; 'linha �ateral di
reita possue trinta me.�ros
e confronta, inici1úmente,
nos primeros dezen<.::ve me

tros e setenta e cinco (:€n

tímetros" com, pNprieda:c1e
de Bertholdo SeVeriaI).i) Cu

nha e Ós restantes dpz me

tros e vinte e cinc') centí
_ metros confronta com ter-
ras de Lourival Fe':':1.'\!·c:ino
Netto: a 'linha !at�ral es

querda; possue vint � '] .'et.e

metros e trinta een�lIn'"!

trai> e confronta r_)111 te�'

'ras de AquiIes Perel�a. }�ei

ta a justificação da posse,
foi a mesma julgad>t prece
elente por sentenÇl. E p;1�'a

que chegue fuQ. cr;qhec.i

menta de todos. mandcll

expedir o present� edital,
que será publicad{) e'l for
ma da lei e fixa�.) �i.Q lu

gar de cos�ume. E,l, Luiz

FeÚpe Jorge _:_ .És'�r:"ão \Ja

Vara ,de F�lia � Sne�3-

�es. 'rIO' im��,êlimento oca

��aI elo Escriv::l,o (l� V'(;1.
, 1'a da, F:'azenua, � sUbS(:r8-
vi.

João '.Dhomaz \·lVI:Ü.'ll.ondes
de Mafio,s - .Ipi?: de Di-

"

(ESTREITO)
CI.Nt.; llViPERJO

__-o Fone, 6295
ás 8,hs.

. ,

Rock Huçson
Gena RowLmc.ls

-- em -

LABIRINTO !>E PAIXõgS

,Tecn�coL(')r...
Censura 'até' 14, a�oE,

(SÃO jÓSE)
CINE RAJA

ás 8 hs.
Jean Claude Pascal
Annie qirardot

-em-

.0' ENCONTRO
. ,Censura até 18 anos

ESTAMOS
CRIAIDO

I

1400' .
) · :". ;;"T> ...

lOVOS EMPREGOS! '"�� ;;=�t::e�s�ás:r::::�d�)é
Estamos destinando lQ bilhões de cruzeiros para a amplia
ção de nossa fábrica., em Santo Amaro, São Paulo. Serão

20 000 ml!dI:!' área �ons!Iuída; e a 'capacidade de Iabricação

a�pliada em 600% • Ist� Sigp.i,fica que' vamos aumentar a pro

f}�ç!io! m�ltiplicar os serviços, abrir frentes de trabalho em

tod� o pàís.

SEÇ,TURADOS DO I !'..P.C
REIVINDICAM: R°-::c,)�-

11108 e encarnlnh.rmo.: r.o

sr, Gualtcr Pereira 1301 lXO
delegado elo Iustrtut.a (lOS

Comercíá'ríes, a .!SO;,;:iil"iéê
carta.:

Daí o ab),'�lv" d-sta car

ta :p,� é cio propc.; J. V S

�li�J. la.�t ;Je�a unjn ensn
l. ,L, �l;�2t"S"'àu '<lG dígr;o ne

L" ,1 'i ) ia IlÜ'(' para (I cH'

SL Ci.�llf a":)i'!;,�fl; o t�lÇ!rt'

Di 2r,' ,) '1.'1.1 '.12L�s p0n�6·_ s e

C1L�!,,1�1. �s ln p" x n: L') j)P:'-�'F'lorial1ópolis,
oro de 1905.
Ema. 'Sr. A. 1::ll il to

Nesta,
Ledôr as ..sídu-i. 'lll(' S LI. das

paga i'.' l.

HlUS úteis p ublicacôc» na

lmprcnsa [oral, S(�hl ('
E.s:;:J, provídci.cia

anteclpar de alguns

viriu
d.as

"o:n

�tS-

sunt.s de assis' t.;'lC:� ':.( cí

aI, a·s quais ',a:1to �L1·i ,li) 1-

un para Ó '�S:l'll'(':,i!uy:t\)
(")é> ser.;U'l'rtclo' vrnrn ,1('OJ1l

f'JZl-·-;J:L.. nt1u. �IJ:�l TH',t/I'f'. fi

solU<:ÚQ 1f' pl'oiJl, lli:'.' q,'"

dizem rtspoito :1); pi "S,U·

nistas (' aposentu UO,."

Entretanto h{\ um ,setu!'
d-fJS serviçcs p[':'"i(\("1(' .�\rl

GS que está ::t éi.'g;", a:" L1�

mas, pl'oviclenc:::v [M' a :,'

sua melhor rC8.liz.H:.\O (,'11

benefício c1aQuel:'� �,(,9,'l,'1-

rado.;, embora ell r:"',o'.h ,

ça 8 ')O;} vont�l(;( (' � I)'.:'i:'

g,r�nd benel"ícios 1)3.1'<1 os se

gUf[ll;OS ( ,rlil pre,ill'íicar
C$ S,'1'\ ;-r;lj'l' J;1tpr�H 'E OC' ..

ril:{' (;,.I'UllTH�ntp. d:s

J :!.'1{�! ir' (.)..1.'1; i,'-; pn':a
:lO':�trlO L·'.ll':JOl"Jma-

1',_,J ".),!l,:",1 ,> 1.8S dias elr. pa
ga;'::.e.-,j D,

',' un certo dE que (J dig
: r) �;-:eg:lci(] du TAPe, (lue
l', : ·'L,\ian1.0s 3fl v.l.;u.'; '-€:111

p:'� ,'),nj) �.C'; (")inerl'iá-
1"03 de Santa C:).j.�tl·ina,

e"tndn .. és

"gadns ("

�, S·'_l?·.?�:{:�,) r- ���})nl(.'te· tl ,;)
c :' dcração, da l'ri'sidén-,
c'a ,)ara ser adoj',il.rl" opor
til: ,1111 ente

1" ue certo ele q"" a me

U:l1a ve;;: rsta':eIécicla

r:':1 beneficiar ?:·,lii.:;C-
r,p;'tc aos, segurfl.':'I'i, l' pen
s_c:listas e acarrptana a

!.:;',J.':clão dte todes p:ua, o
",

-'
l'e Delegac�o :l àcmais

f ',' o"Jár;ps

, Ins) l'te,; 10(;,:1];,
l�l';ir . ·nle

+

ae �(\lVH·(j. \.1(:

pa�,�c"'.':··(lI'd.l. nl 'l. >;li u.1S ��f�-
UllU',S

l" I :'J 1 E', :1 1: ....; 1 ,1

:1. "('1<1'111 I \ (,I, ;',7 _12.

fillFiC.:, � 'lt',l':; dur:,1u!c as d',
(, y,�; l"]'1'::J< SC"""j""l' "I''',rt,::, ; .'1., '- (."..:l-,' !� ','" ,( .CJ l-

ate(l(�-:l ,1 SiU\ .")\jl)s:<!'! t, ..
l

pOIS os L'rnecctIl,t'I'=, dp <:':i'

nK'C3 :tlim. n�Íl�iLs "f',1

(!'le�" 'l espcl':1l' iam" tem

po ,'fl,t l!qmc!,v',l<' (r"S ;l,

bit('ls,

pela
eh da presente, em 110me

d' Lodos ,os segurados a-

r', s2nte a V.S.
sauc1a .ões.

U111 Segurado

PR()TEJ- � .r;(�1L�

'OLHOS(
��' �/

use 6culo� ...
bem adoptados

" -

,

otendemos com E!xotidõo
suo receito de óculos i

OTICA ESPECIALIZADA
,

MODE:RNO lABORATORIO

'.

PRECISA-SE
Auxiliar de E�critório

Admitimos um que seja bem datilografo e, com prátic'l.,
�

Tratar com sr, Sidney, à rua FErnando Machado, 6

10. andar das 17 às 18 horas .

, 3-p,n,6:)

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

- _' -, -- ----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,i \ 'x�·�!,�..�!�·}l,iJ ,-tt{, �Çi,L: :hJ'�' Á-' d�!l' jl.�:cr:ú."-sê P·�·�j.l 1,,:a11-
t"{'S r:.\;;�'.5�·r:\�:<.':-: �;)_ �\.;":;�'�'- �[;\�,��C; d.3 .rorr.a;:>::_-t'�tS :::1

(j'I:J. UlJI;; p�'ci",o I C;_'lÍ(I 1), .ncvt ra Anti.,�.l;nentb.
L�:.Ht:·:,·C, l:\r .•'"'u:.n::·j'llJ.{I.Jlll o ri:'v ers.'Fssinl �� 'o.) tliCrtl;-

,
t( cn.co Cl.ic[ln,25a�1') C:v ccs precisavam

.

pr.icurar

.4i���:�:râ11·anÇa'· lidetp---també-m ,I
�:.1,';���:):'� i',),���'�l���l ::>Ll�i:';::�;;�,� �'�\Sl)i�Ô�!��� f:��l�:�::��;:t-:�::

'

'V"alle d'O'
·

..'R'·:18:0 .' 'do Pe.f'I-lel'
' :;

lTlg<'.:>':!.ro, Joao 1> n.ar.a capim napier. �u?n',0 '

"

Cava llazzi, (" muito ,;·l,li.- procura dr, sementes, ,"s �.
plcs, é tuna sa t.b�.l(.:-t!) ;1t,- ma.s procuradas .:3,1.0 cc �.e-

�lsLl' corno r(�1._ill!._:nl J), t'XJS- ostntot. soja otcra n, labe-

Críadores Pro

, '

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

Depôrr9mento Central de Compras
CO'COlUU:;NCLl l'CBLI.C:\ ]'1;0 fl5.f.88

CO�\fUNICAÇj,(�
o l'resj.c:('�.nj c do b(�partamE'nto- Cent.l'�l;l' de Compras,

dr' (!()llfomiidaüo eom O art. 50, parágrafo l.b, ela l.ei n.o

:1.'i'(ll, (�oI1Hmica aos' Senhores Pornecedores do Estado,

que se encontra aberta Concorrência . Pública de n.o

(�}liUU, par.'l aquisiçáo (1'3 1\1óveis Escolares destinado (SJ'
iI Diversas Repartiçõ8s e marcada a abertUfa' das propos,

1,1- c documem:Gs <Edital n.o 001-28-1 .. 1963, publicado .no

D. O. n.o 7.22G-6j2/63J, para G dia is de Outubro de 1965,
ÜS J5 horas, clevendo a lmtreg'1 das propostas e documen

tos f;or efetuada até às l3 horas do' clia acinla citado.

Publicado no D. O. n,o 7.903, ete ln de set.embro de 1963.

D. C. C .._ F'poiis., em 21 (l,e setembro de 1965.

(RCRENS 'VICTOR DA-SILVA)
Presidente

CONCOHRÊNCIA púBLICA N.o 65·719

COMUNICAÇAO
O Presidente do Departamento Central de Col'npras,

de oonfonnidade com o art. 5Q, parágrafo Lo, da lei n.o

;1.704, cOll1unka. aos Senhores Fornecedores do Estado,

([ue i:o:? encontra. aberta Concorrênoia. Pública de n.o

F;)-"ilD,' para aqulsição de Filmes destinado (s) ao Depar
t.;J..l.1lcnt.o Central de Compras e' marcada a abertura das

Pl'opostas e documentos (Edital n.o 001-28-1-1963, publica
du no D. O. n.o 7.226-6/2/63), para' o dia 19 de outub:o (le

}!}(i.'i, às 15 horas, devendo a entrega das propostas e do

(�ll.t11entos ser efetuada até às 13 horas do dia '1clma cita,

do.'
I"llbticado no D. O. n.o 7.903, de 16 de setembro cie

D. C. C. - Fpolis., em 21 de setembro de 196.>.

(RUBENS VICTOR DA SILVA)
Presidente

CONCORRÊNCIA PúBLICA N.o 63-722

COMUNICAÇÃO
O Presidente do Departamento Centrfil de Conipras,

do conformidade com (> art. 5°, parágrafo Lo, da lei n.o

a.70�, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado,

que f'0 encontra aberta Concorrência Pública de n.o

(;:;·722, para aqUisição de Material' de Limpeza destinado.
1 :" \ HO Departamento Central de Compras e. marc'lda a

ahel'tura das propostas ú documentos (Edital n.o

Ot11 �'1j:1-1963, pUblicadO no D. O. n.o 7.326-6/2/63), para o

cfi:;. Il elo Out.ubro de 1965, às 15 horas, de·..�ndo a entrc

ga ri.:ls propostàs e docUmentos ser efetuado até às n

lH)1·ll.s do dia aelma citado.
1'1lhlkado no D;' Q. n,.O 7.904, de 17 de setemb1'0 de 1%5,

ri.' q. C. _:_ �o1is., em 21 de setembro de 1965.
(RUBENS VICTOR DA SILVA)'

i 1$1 :HiJ.i.. � W!fiN�rIlt� �{: � i'
'I'! II)" ·"'.r..: ! h ",. d \ ,

I
I t! t �',,'<!' '.' ".

.

�._-'._-----:-".- .1 1 t H111'1.'.1 .. (

U)"'(:OJmf��CTi\ P(lBLIC:\

COMJJ:SICAÇAO
I) l'resiclente do Departamento Confl'?.l de Comnrus,

:N.tl .
(i:)·7:W

di,' <::Oliforn;idade com o art. 5°, pnnigr"fo 1 o, (ia \(" 11.0

:1:ifl1. comunica aos Senhores ForneéedoTes do Es�ado,

(l11<" se encontra aberta. Concorrência Pública de n.o

n.'-7:l0. pura aquisIçíio de Material ele Exped�ente destina

dn, 1 s) ao DcnaJ't::nnento Central ele Compras e marc'1da

n alw;tUl'fl d?� propostas e documentos (Edital n.o ....

0(\),:11\-1-1%:3, publicado no D. O, n.o 7.2:J6·6 '2.'(}:3), para· o

dia. :�O (1e Outubro de 19G:i, às 15 horas, de"endo a entreg.<J.
c\ns proDostns e docul1lPl1tos ser ('fe! u,tdu até às 13 horas

do (UU -ncirna' citado.
Puh'liemlo no D. O, D.O 7.904, ele 17 de setemb�o de HJ(ij.

D. C. C. -- Fpclis .. C',-·, 21 (lC.' ,.";l'E"mh�.! ':10 1965,

(flUBE:'�S "'CT()R DA SlLVA)
!'rcsidoI1te

CO'\'COfUH,'W"l,\ Pl-'R' ]r',\ '.11 1);)·(;);7

CO'\H�'\JC'W,\f)
() Pl'(,�i{1.{�n:0 d0 Dl�··;prtan;0,.,�j·O Ce·ntr.�l ele Corn:?ra�.

,.I�., f'(�il�:nnn,i6HcJp# �Oln 0 f_1r-t. �o, yY'.l·'Íí�T:yfO 10, dn: �C'i n.0

:, ';'"!': ......'l."lP�i('n aos Senhorps F'.""'·l(�eedl)res no E·<·ad(l

q'lC �(" t:w'ontJ-a 8be:'�n Cone-';or("-wi'1 P,5blic'l d" n.o

(�'i·r;�7. 1."")\1'0 nrrt1��'i�8n (1 ..
" TI./L'i\:E =s '""\',:e-f')h�rp.s (�e'3tín8.clo (�)

'.ln ("n1r;:.:;0 Nm'mal ni)�""'Tl�1Cbr Cpl�() P,;:Fl"OS e m'1:'Cê'Chl

i·�. Fl�;'ldpr:1 {lf!l-:; pr(l��0S�::.� (i d·')cun1ent�:s Cf�d�t81 D.O ,. ,',

fl!l1�:11-J0fi:3, public.:'do ,,-, lD 0.0.0 7.32(5·",21'>31, lJ"Rra Ó
chi :17 (le Outn1)ro de 1[105, às 15 horas. clec:enôo a 0:11Tr

�';1 dr>5 propostas e ctoC"\1mentos ser- e"C"uula alé il� n

hp1''I''' elo (!i:1 HC�E1a cit.ado.
PllhHr"<.00 no D. O. n,o 7.904, de 17 (lp (';e'ern',ro (1'� !9(i5

D. C. C. - Fpoli<; .. em 21 de f:let·8mbro de 19ü,�.

(RURENS VICTOR DA f">ILVA)
Presidente

r'

_ . _ ......�.__ �.__ ._� _--0. .'

,

GO:\'C(jRR·f:�c.r.\ Pf'R! TC,,\ �.o (';j.·723

CO!\fCNICAÇ\.O
.

O presicle!lte do DeL)arÜ�lT!entu Centn.l de CJmpras.
de (!onfol'll'i(::lde CQrl:t o ,2rt. 51), panlgrafo 1.0, ds lei. n.�

3.7(l!, C0J111lOica aos Senhot'es F:ornccedores do Estado.

({\lo se encontra aberta Concorrência Públi.ca de tI.O

65-723, para. aqujsÍC'8Q de Móveis destinàdo (s) à Cóletoria
.I'\duul de Tim:bó e marcada a abertul:a ÇhlS propo·,t'ls

l' tlr«niti1cntos (Edital n�:) Ó,)1 .. 28-1-1963, pLlbli�acl.o no D. O:
11JJ 7:?2G,G' '3 '(j,i). })Hl'B (l dÜ:L lU de .LO ele 19'65, às 15 J':u)J.'a;"),
(k�:�H';d() ,1 (-:nlregn, da� T)l'Opoe:tr::-· e dCCU111entGS ser ef.'c·
Illll(!t1 :,,1[.(' bs. í '.� horas do d.i�1 ·ü.t,:ül1a eltaclo.

Pl1h'l··�)-(lfJ no 'I). a. 11,!} ri"JH}�. ch·� �·7 r1(' ,::eternbro d8 Jfl:·J3,
D. "'1(",�" '.,' H �;! ([t' seLemIJ['o de 1965',

, ...... :.....L.:. .. _ \ J,2.lutt 'l.JA �.iL\'_'l.)
.

..,:�\��ici :�'�t;';

Forraqeiras
gt'.Hn:� 'C,l", l.1üL::i()J· ar.i- fv.rma(,IÕéó: sõbre O culti'�o'

'v '

ele !?:�t:a:as fOl'ragf:l![J,g se

. percebe Clt.) a capacíéado
do criado: inscrito na Au-

,

u r a rn
l:1b<�.e mucuna. ti:S!.8. pr�;�(

to-Iorrageira c rm
,
rJo�. ha

sícos que tundàment.un a

. 'boa orientaç�() par.], _ pl'O

lííâl.

VtÚdo li !;\lti viÜ.1] � J i. 10·

'Iumosa C:;':[ procura uo. ;li"

de

nu

lura 1 vo SL veíra.
A :,m das informações

j}l'CI;"t:l::1a" pdo �ide:r do
GoverJ'o cléputado Lib Che
r('m, Ch0;'é1,ir-nos informa-

Florianópolis, 27-965

o candícato do PSP

PTB -- FRP - l'S? (lO

110

(;6c�
� ni

(ic CIl:C Ivo SH'Teira,
r;.Jr':l(Jr !ináriOt tril'll1-

Inverno
., ....

��!!��� ��,,�!i)�,�ça em Josçaba-
tQ,!'f):ui� �"BI,.eProJlEto Gado. p(ilil';ticos" ·tnr:n;(ltnit0!n
Leiteiro, ::já não é '3. l1H�B�', lni.ormaç§:(); de "ciue () ean

ma e mudou. para rr.c�hct,· dídato tIqilo AnGi}n1o .......··'P_

'pois esta é uma opiniao pi contínua emporg.mdo
'

o

generalizada . dos técnicos eleítorado, Tôdas, as noí

que compõem o. grupo de tes, acompanhado i.lU coh-:

assistência; técnica. gação que o' apoía, u can-
- -

' dídàto a 'Prefeito :-e::'.lilp.

MOjof·isfas 8�. Ex-
. plaração; Politica

comícios nas ruas c t.aír
ros daquela cidade. li':::t:=i,
assegurada em .Jo::.!.'.(alm. a

'.�"ória dos candídutcs Uj-

, .TópiCOS
..

.

O govêrno de Sallt� "&-.

tarína aciono;i .maís 1.750'
. kwa' ao nosso ':Iésern'ol "Í_
mente económico," O � J

vernador Celso 'H, n. in l. 5

(Ju�.sa� a li rr alizarla-,
l\. pr2iic,ilr,a po::lc;·U'o·1.

Governo Celso Rd.1r�,)S,
Vale do Rio c'o i:':,G!','

Govêrno tio Esta:Jo (',ó!)Ll
tado Ivo SilVeira, ;['c� ['n l�l

de situaçã.o exce'J('Í.lT!il ;, a

região do Vale do H,w (,:0

Peixe. anele devc!.','i, '''"llecr

por larga vanta�'f"11 :';vi;1 ç

o 5�U oposHor.
Regressa:ndo do V:.\Jp c'o

Rio elo Peixe, o dC)i" l' ()
O;b Cher(lll. l'ep:·l;.-;(;l�,lól
te dos mUl1icípil�s :lE' \'1-
([eira, Rio das A::1Ln. ,�� ..

roia Trinta, Salto 1,.'·:l:;"G e

Pinheiro Preto. f ;( :Jl (� ..�:li·
seu ('ntusiaS!110 P" :.1 crl.;"!cti
'détturá ,1\'0 Si.lv�\ta. L�i-

qurrla ri'g'hi,ó, �llt '. .!fi1 li ..

dt'ra'-lctO ·u pr8f�1"' . .1<',:l ! 0-

falor decisivO pai:::' :t V!to
1'1.1. Lia nndiclato .'iL:;!i:·li-
t raix:ll1:s1a :1001', .:,. e Co 112 -i ("11; i l.' t·s comarC9S,

(�{�'�f',l"�:r:, :0a�.lba', CO.

pill,';al, TUlig\,'á e Cac�dor!

inaugurou, quarta- f: ":;,;:3. (;1-

tuna, a Usina do ?el'Y, f�ll

ourttíbanos.

Estão usando inde".'lda�
mente' o, nome rl0 moiorís
ta na campanha 'lo .':1:Jdj�
dato udenísta.
A nobre e Iabocíosa �)D}:

se repudia os Ialsos :ídc.-"5.

que não representam os

seus ínterêsses.
O motorista dara '" :r;l!-

ancístas o. prefeito c

vernador do Estado.
go-

o }]nvo dnquf'l:l < () ·1..1

CIC�I,�[l qU(l �1J.iG i,)tl).}'rr)
rft'1 rlo,s r�rc.7:�a:nt.lv·-:: rí),�o
,"j8 '.'10. eC:tl&'3.cÍol1al. "llC�';\�
Leo, c'.'2diticio :1'.i,·') ',)unn-'
rio c.1 c�c

:HlO

'reve profunda repercus
são nos meios polítiNxl 'la.

Capital a carta "l.i)Cl:tri ea

dereçada ao· eleitor .;::oelo
. candidato do povo .a Ih'e

feito, sr.: Acácio SanthH�o.
E" um documen"o ;;e"io,
que revela a estatul'� de
um rL()mem públko.

De outra parte, também

daquela região, uuorma

se quê à Tisita. .:lo ss: K0n
der Reis ao muníeipro ue

Agua Doce ostrver.un ljrC

sentes menos de 51) pES
SOftS. Ali, votarão n;,:lis u<:

2.000 eleitores.posta na.') tU'nns,
professorado qur
com veemência i.t

ção do seu nonÍ.('.
Não perdel1l por

eo;no o

,cnplu
cX}11on-

() Yn:r (:0 R:d de! lJ; J --,'!'.

cutrora abanclo:l::do e (:,-

i!l�·)ll·�':lil ":",\

r �pel'arl

{Representante "de Vendas
"'_"-;'-,_ .._---------_;----�

Catarina Respira Clima
de liberdade

Santa Catarina :1 '('I\� �)U

mone politico". };. rfJ6.s:.1

terra respira um ;,;11.ln::-, .:L:

liberdades. Sem at,,�nt.,tdos.
Sem um governo g'<tsi:al.1l:o
a rôdo, como aconi·.cc;;) em

outros Estados. Aliás, as

maiores reclamações de
adversários parte'l1 Ju�1 a
mente de Estados !,'Jve�'�''l

dos pela UDN.

ltEMINGTON ·RA!'I!1) DO BRASIL S. \,
111.. FABRICA BRASILEIRA DE MAQUINA

DE
.

ESCREVER
EUl fase de grande expansáG, proporciona magnili

\õo ensejo a homens dinô,micos e ambiciosos que <lesto·

jem triunfar na carreira de vendas.
OFERECE: EXIGE:

M,agistério protesta contra
Exploração eleitoreira

CO:ltüíuu:n d _;tl�.!,·,l' ), a

n:f(sta�ões �- e
.

ntrt"f-,'-:, ,J

... __ .._----_ .. _ -- -'---�-,

.,..

E
t". f E�'O! - 1< 1'( , ,',:.

Vende S8 ,l"lClg";iJ"ro t"rrero .s;j·õ�:vl0 na ')1':';.\ fi i'

Bom Abrigo. medindo 13m ;.: 50111, Trotar a '�;��, h ,

hora à ·rua JErõnim:J CCêJ10. :::43 - prd, ,i1ga�'1:n·'). v'
vimento táreo.

196:1.

r
"

\;� n' 1_, '" I . i.'

.'

�' _I
,

pcs"e,Hst;�
d\1- U;:>N q'.e

" Curso Prepar..at.o�·ln le':'
uiunerado
" Possibilidades ltinnta.cJas

.de ganhos
'" Acesso' futuro
ele chefia.

.. Iniciativa e EQ�(1sia,'smo
'" Bôa aparência e aprESel''!-

tação
" Fôrça de vOlltad� e pel
sistência

eO.1t.i.'a o n��l,!L·�'s�()
r{��s(Jra ·r.ll..:t�"'::�, la'la
dos SantGS..

'
.... ,l r'\ I J

°1...1· '18.

I'roit..slam()s

"� .

1 { (; ..... �::. Ir \ I'·
"

'

�:.; �; 'J': l(l'�ni.nd:) f'.tn-
,..� .i:, lic�os c3tad:.I�t!S

:1

:l, "e.rgos

ExpéÍ'iência em vendas não é indispensável.
Apresentar-se à Rua TrajlUlo 18 B

Das 8,30 às 11,30,

:w-

\

Magaziõe:f+�'j�

� ·'e:it�·�!�;c.,
----_ ._--- -� . ..:.__..,_--,-��-------- --_,- ---'�' ... -

·n
.. :

São mino:':f1, mas tl�lil os

seus direilos respeitosos.
-, II], , .•\:' .'.In 0S 1:'1Pto

rIos. IIoj::,. já �'ão ex!sr.-3 em

"I,Ulh: S'O' pl'ofcss.)�a· (ITiO
senta,ta Lúcia dos "i,u.((J';

h.i:.('o�ecaa.. ,os Íl"'r�' "L:�

I;da,'il,du(!t' e",illl'IlV
\-t'r!�::H.l� ir C�'h;o J{,;ltf\C,� c.�'n

clalll,a.mos maghté.l·io co!·

hnilJcnsl' 'apoio deci.sh o

G fj r..t iuuà<:ão

\. ,,� .'"" 41 "'.

;� N,r� ... i�'ió..I�: f,
Tf'isl'il'a. Immt'!for r,,{:til,�r.

,

•••

',\leia. Mavwol"I:"l(' Hii, .. :l, ";".·t
\·{'s Jlami�ni !'t�n,'ia '\!::l'll'j:· '!�i

.

ci P,O{l� vg Cosl'li� ltal',z ':l-\

,\UaJl' Rodrigu('s q' ;\t;t;::.a

(,a Oloria <>\h�eida I'i{ E"l-

9\1:1 ('cni v� :f)iy:! fluillla-

I'à<'s J\l;vria 111 �a .I,I;I'!i ele··!

Mo\Jc"ti LUr:! iYI:.Jh�i:, ,tlb� �. •

Sa.ntos Marl"�lH> llr:�{ir
' f

""lrr! H,h.iO:í ')rb.'(' Ydt.i-
"'I. n(,!I:Lten�t"ilJ;;:':lb�t· rIo
I'í:l"" .(,,(,·.I1a llen:lJ.utti J":ll':-

tini :Sur.li lHà,.rin. "fl,utalcã·.t

nr.1'1w.tl('�\� lJedn'7 �l;';l'[i 'h"

r'eira Oi'ide l\'f:al'ia..o 'Vi�'i-

,
'; �

sull'tc Màlia ('olsaní Sd.�

JitHhr('in NadiJ· Scblind
weill Arlete I,auth -;(;'10-

ning IvOlie .l\rcll:!r Lucia

.\\'erl1el' Ros��III?ri MonS'ui
Ihot.t" ..G;rcgól'io V:tIm.o!.' ye
clIc. Ascani() Sadrl�s üaciJ

da, lmhcf Iliam mas da

Siha' !U�1.·lenc Schaej'cr
Pxtrusdd Claudetc' r.om

pCI' 1\h!'..,fiouza Liein;a. l�

(a LUz' .YttMa Gr!)�ti �';üt';na

,\l'C'l1(�1' Iracema .l;I�.�'O

si n.nH V,:rHe Ma l1;.. i�i .

,,:I Fa.�llnl!..arl;l1er fUZ,I) 1-

l'lt Aelehl" U FI'i',l"'l' 1»)'(1-

ff'ssol'e:- 'urisrlj,:,i(m;�.(:(;,,; a

21 cirCUl1Scl'ir::i16' "",.)ol:t\'.

·MELHOR" "

Di-

R'SINHa
. \ {,I • ,.-

\

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

Uma Incorporação Dentro da lei
t.J C0íI;j()11)inin 00LAH. DONA T1!:lI,EZA. reconte lan(:atnento dcsta 1mol.Ji

nó ,.!" rUI u.,;;n,w:;'l(Í�l nu cstriLa observância da Noya Lei de Iucorpof>.lções Imo
I'iJiál'LD.:'í. a Lpj 4.;;�11 de 16/12/M, do Decréto 55.81:5 de 8/3/65 que regulamentou a

J.d I' das NCJI'Jnas P-NB,l'lO ela ASSQçi.uçúo Bi'usileira de .KorJ1l')..S Técnicas, que es,

I,,))c IC('CH d,H'C: l'i7.l·';'; para ti pn rtc !.�\c.;nic.;a da CO).1struç:[Q. .

.

O SUl .'n:. DON '\ TEm:;��i\ foi, regbt.l'ado às folhas 126 do Livru B'A, ao Ueg!:"
Iro (li: 11\1(jn'i>, desta Cupit a!. llob D.O l.

.

i K jJürbúiu, u ;:;.OL;\H DONA TEHEZA,·u La lncurpul'u(juu organizada C111 Flo
:'J..H10lJoi.ls e .muiLo i)l'OVavellllellle cm ::5antu Cl:ljt1;,rilla, ��L:lltro das !;Ioveras e sane ..1.

t;(.ra:, eXlgênc.;ias ela Legü,la<,;tLo 111lobiHaria em vigõr.
Desejamos também salil'utar, que (.iS lJl'CÇOS dos apartamentos do SOLAR

no.\.\. rl'BREZA são fixo, scm qualquer reajuste.

_••• _S!IiI!I!:II!I'
... _.at

TV --- P:;:H.ATlNI
"

\iR,IA HOJE:

MOS L I A R A

1[,).00 �- D��c.-P;.;�;rÜ() l\;u�1cDl
J.).�\() --� lI'k.':'CJl ,'j

i6.J.G - T:'uwllng in �h':: Pari;:'
lfiA;,) 'r\.: C;" BrnlCj1.Tec:O
17 05 TV Cine 5
17 .. 20 C,.3�:Lli·,�, .. do CJ111 mgil1 - ao v;vo
1:,40 TV' Cine 5
17,,'iO Cam>hos C:a 'Ilda -- rdigiâo
13.00 - Nacional Kid _ filme
18.40 -t f\Côr na Tua P�l2 - c/Patricia Mayo
19,15 COrTêS!) .[lcle:1· ent2 R011l1er
19.:::5 - 1\ O�llra '_ lloH'la c,l\\"vlrl1or Chagas
20.10 - Bcn l)(:iade - musIca: c/Elizet.e Cardoso
2l.00 -- O DLeito ele Nasc'�r - c/Gui LU1}('
21.35 - Viage:n ao Flmdo do Mar - filme
-2240 Grande Jornal Ipil'anga
23.10 Pa�ru1l1ct Fantasma '_ f:lme policial.

B .. lc'a -- mocl;ts.

�
LJI�

:.ai �t b3!!Sli»�....cW>':�&·::-

:Ill'��""'=""''''�",''=.<.:$.=�ª9 =","<:<",,,,,

TV ':, M()OA

A Ts]c';is;\0 C:Ostullla mar�;u' SUé' pr·2s::nwa CC,,1 ('er�
t�s rnodj::SlüO� C!.lle. 11[' lan 111D.:ln ��·rrnl. reeeL.t�l1 :1, tcncit';!1
cia do gõsto pcpu!.ar, E COlll] o Rúclio hab:tl.lailll"l!ie
í..s.lc�L-:i. a prefrrencia 'do gruncl:: público. as '!·lHL3,scr��.�
C'f TV. (1:' Uf"S t�lIH;CS l11<'\l'(1 d, OUtl"l c�is� não [�H0n: (in
;11;�� l.�"'..,','r :.:a,r�l ena .�t:::· C'�1� ('[1!i1Ctrt.s Q� }01\ .. gran1':�S f)e
'<1':1"'(\0 SfICi",,�O 1'J Radio P�·il118.\1·0 foi o apro'· .. 'l:J.ll'lftl:O
das p,l,cl;çÕES humoris:'ica.s. Come. os inriices ,tltos COIl1C

\al'a:n a a):1l'::��r n8..5; pesqu:.sas d2 J.udiênc:o. f,G.v"re
ce l:J algw:s ca"ai�,do R'r: e S�'to Pau:o, a 1110:1.1 :'C'1 ;<.n

#'
(��L' .})l'�.grarn�.s b��:;'l:Grisl�c.{'::iI. ,L,; prcfcr':::��1cia.. F':)�:�"":('!
t:-il'�!O Lp'·s .1:1 CO,I�J_2:ta cs pelo Rú�lio Fot ai Lji.l .... ('(.<11\ .. ·

ro;·', � '!-.-,r �"r'(r stjbr:, 1 s C()l11ed.:ant�:s. tendo 111lr"l) a ;t.

S:; -?t'l'fa .dr:- F:·a.�,c;sco Aõ,ísio Ham:lton Fen"'il'1, 5'il(1
Dú\t:la. l\'Ihlt�nl)('.s e lllU1tCS í. utro.'S, ioCos g'l'u\lc1E's t'd';.:k: ...

1.;',,-; e'e R�;ld:_.. E o ··fil:o� \103 �:r�·ngranlD.S I
hUil1 i?!.�t.a:n,�.

·6,U(; "8:·:"'·i\ 1'"<31<,t6vc'. acai)q:. j:or se e'xa·u.ir..;;:!l.'�' LI

�� .",-�, R r�1C<:J (..�:. �"C\' 'la. eJlll o \c�i.lrovê·:ta-l11ent'o {1nJ ��:'3-
t(r'a'.: s:r'a���.5 .6. lcvJ.�:as pe-� .. racHo CC1�1 �11R!}r 0;,'�1( _

lLs m, '>'::1'a:1: '·RENUN·:JIA". ".1\ i.'IDA DE S.'\NT'\ '1.í':
W:7'NHA". ":,IÃE'·.· "A Ot:TfL\ FACE DE AN�T,\". nc.

cl;tn,i,-a;1 o CJ;U "O DIREITO DE '�:lSC.ER", ílil:� ';Wll

rr�L,\. }�C�O t-:::(ic�· cs r::C�!.';��2S de n.s5:st�l1c1a. aqui CH, J��rJ:"

r'a:l(jpcl:s CO:11O em d:versd.s l.lart2S do paiS ,md' (jH! r

q,Je ::f5a [l11t' s�l;tac'a. Repeti::::tco assim o mcS;ll;J Ruces:o:o
q�.;.(' t;lC'a;":(�cU há n1��Ls de dez D.��OB CC111 fl QUR 1i·�·adü).<!ãf),
.J:� :e �Çl!a (':11 reviver na TV �! :;ovela "ElVr 13UI':!Ci\ ;DA
rjrL"CTJ)"d..DE�·. (!UC alca�0cu L�.. i'·�1 "8s�)c.tâiü�nl' �r;) B.ácllí"'
11��: 1l;,�1'S ele' \'�;:lC al:.. ·.s, E r:�(!nJ() 8 nl":"H�a é �B_i).l'');ie.l.t:fl.l' J)l't:
gi.'L· J..1i.;. ''; cl (� SLt.(:'_:�O, ontl'(l;�!·.1tn,:v�

-

ts �,·D,:1�cfõ:!.1ic..:ls SÚtf 1v :'?

pr: ,'!l.,h,l'S· r�1!'0. i}r�- \ e· tc��visun:cl1io. l)=fn...�te (a !·:.10C:f�... L:P
f'-�",: ...... ·��.r ra -rv cs eXltc.� c!o Rúdio, 2..;� (Íj�JinjD�� �.:; '(.1i
vitlelD. t\idcln ê C!�,jo j)a�'D. U:l1 p;·C]liL;ICÜ:'111C11tO clefllli�j
VOo Ma", uma C:J1SR e oei'ta: ).",�o ni;l.o é Lera pa::a,"AiT;T. , : �l.

qlio mi.,::J lhe e,cres.centa nenhum llérFo. R.R

12 SaJa 3450:Fone
,,_.. ' ..:_ 4

(
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lázaro Bartolomeu

NA TARDE,d,e, 's'3:bado, o
Oolunísta e Miss Hadal" de
Santa Catarina de !!)65� no
Asilo dos Velhinhos" da AS
sociação Irmão Jou.Qu�m"
entregaram quat7;o volumes
co�n roupas

'

adquírídas ' na

campanha das Festas Ms
Garotas Radar, de S" C. ele
1965. Lá romos r,:} (!c'bi(I:J,s
pelo Presidente, Sr.' RHljio
Machado, Sr. Hípcílto Pe
reira ('Procurador); Dr, Os
ní Lis,bôa (Sôeretári�1. Sr.
Nestor Teixeira \Tesour,el-
1'0) e pela Madre, JoseUng,
Nos serviram guaranáa. �
gostcsos biscoitos. �epols
vís'tamos os velhtnuos -da..

QllE'le Asilo," Nossa ca'ln'int..
»na pró-roupas para aque
le Asno continua. Miss' ,p.,<Í
dar .- Maria ,de, ,'F:Uima
Silv,eira, é a Madrint.a, 'QOS
Velhinhos da AS3oêja,,�ão
Irmão Joaquim. Ela vai
fi jura-los durante (l tempo
que tiver no ''Trono''.'

Q MENSARIO Social
Radar na Socledaáe no, 4
foi distribuído a bordo dos.
avíões da VARl:Çl- TAC

CRUZEiRO DO SUL e

VASP, para os oassagorroe
daquelas empresas que via

[aram para o norte, oa-eo
mandantes Saez c Fragóso,
as comissárias L!a e Mari

!'ena e o ccmíssáríc Clóvis
da. VASP, solicitaram rua's
I

'

exemplares para as próxi-
mas viagens. O referido
Mensário· está promovendo
a "Dhacap".

MISS Pcrsonalidad':l de

$0. 1965 - Angela M,arlà
Martins. Foi convidada e

in"icada Miss, Objót1va de

SG 1965, a fim de t0mar .

parte no Concurso de Miss

Objetiva Internaeiol1al.
Por motivo 'de força" :nai

ar, Angela Maria, r..ão po-,
derá. viajar na data daque
le concurso. VamnS provi
ãenciar ou.tra representan
te.

, "'..
RADAR na SociMadf!, na

R. . Gua)ru:ã, ,patrocjl1l).d�,
por Machado & Cia. Próxi
mo domingo estareme,s Í1�
hora rio nonnal das 13/�O hs
às 14,00 hs. A mudan�a do
referido horúrio a�or:tec�u
p.ur motivo da sOli�; taçâIJ,
da Justiça E!eit-or9;��, Pro'
paganda Pa1ítica, (PI'Ir lei)

"""'�.,' .

qUe na próxim!l quibta.,fei
ra atrávés. do rãdio 'erteçr
rará.

o SR. Milton �upHcY Vi
eira e Senhbra; ;:> Dr. Bau
lo derTarso da L,rh" FO'1tes
é

..

Se'nh�ra, ,

estão pártIci·
p.!ind') ó noivado de- seus fi
lhos Solang,e e pallilo � de

1arso. que acontFceu no

dia 22 de agõsto, na cida
d� Joinvill�.
�

'.
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�i �ohsí��iItn'�
prensa cario�)t'fu.� li<is ,� e,

'. ',', �;"'"
.

maIores coquitP.is feaUa:á·
dos no Rio de Jan.,J,o, . Ó
que ,aconteceu no ·,"GÕldeu';'
,R,qÓ_Pl" do Copacaban& Pa

��c,e, �fereéido 'pe�a �el€ga.:
. ção , ::.mericana que, esta.
\ parÜ�ipando no

' Fesh�â1
Internlcional de" ,Clnemà.

---------

:Florlanó-poUa, 27'"'gaS
-- .- --�--,-,-=""",-""","""--""'-------- - --�.,...�...�.-:._;...;."

Doutel caluniaçlQ reag�: ..

,
�

i " f' .', .:: ,.1 ,

Q deputado Doutel de ram ......_.,;".;sitiv0S: do Oódíg a

,/uldraqe ingt�� :pe�te �leitoral, caluníàndo e dí

o' Tribunal' lWg1vOaJ, l!: ei" - farilarldo o C!)epui)cl�t4
toral com representação ,D� 8.cordoc,';' ainda, ': oon,.',
contra a ln:>N; por trans- cHsPO$içÕes do referído

' có
gressão d� normas eJ�ipe- digo,.: 'o;p;�,r.tido Ilsponde
iecidas para à propaganda solidàrja��' petas trsns
politiCa.

" ,
" .

gteSsõ. da' lei' élel�ral,
'Como � sabe, , tis rep!,� pr�tica� , �lo$, s'su� ti, r�

sentantes daquele, PIlrttti<> ' presentan'tea� .

'

,

i '

em dois programas de' Para collheyirn.ent�' dos
propaganda política. gratuí- nossos leitores, transcreve
ta, írradíados dia 23, às mos os artigos • do Código
13,10 na Rádio Santa Gat(.lr Eleitoral, em que a UDN

ma e às 17,2(} na 'Rádio está enquadrada:
Dj,ário da Manllã. infringi-: �. 324. Caltmiar � al-

PrQgramaçáo Para 'OS Festejos do
jlJ\} Amv'ersário do L. T. C.,

DIA 5/10 - 'As 20 horas - (.)oquitel eféreetdo ,� debu '

tantes do Lira Tenis Clube e a, sua Dirétoriá,; pelo Osear
Paíace Hotel. .

,

DIA 6/10, -r 'As 20 horas - Coquitel oferecido às de

butantes do Lira Tenis Clube e 1\ sua Diretoria, pelo Que
rêncía P.<llace Hotel.

.

DIA 7/1,0 .,..... Jantar de confraternização nos salões do

Lira Tenis Clube, às 20 horas. clendo convidadas especiau.
a Srta. MarHens Oliveira Lima, "Mias Mato '-tl'OSSO 1965"
madrinha das debutantes e as mesmás.

, DIA 8/10 - 'As 16 horas - .Lanchê Oferecido Pi?10 ca·

sal Sr. Joel (Magali) Moura, M sua residêno.a, às debu·
tantes.

"

DIA 9/1-0 - :BAI� DE GALA - Inicie às 23 hor�.
Orque�trd de Waldir Calmon e decoração de Manoel Gar·
belotti. Apresentação das deoutantes pela Lady Cronne'r
da Orquestra do Clube. Srta. Neide Maria.

. OBS ,'_ As mesas estarão a venda. na secreta1"4l
do Clube, a partir do dia 27/9/65 às 08:00 hor�, pelo pre-
ço de Cr$ 15.00(1.

'

.

'

AQUILES AMAURY· OOlÍooVA SANTOS
, .••. ' • o_., :lo" ••

' .'

guém, na propaganda e'e'

,toraI, ou visando fins
'

de

propaganda, imput:nd '.J"n.

falsamente fato definido
como críme:

, Pena - detenção de seis
meses a dois anos e paga'
mente d� 10 ,Q 40 citas
multa,

'. ," ,

,.

§, 1� Nas mesmas penas
íncorre quem, sab:e�do fal
sa. � ímputaçãoã, 1$ pl'opda
ou divulga.

'

§ 2r A prova da verdade
do fato 'imputado exc!uf. o

crime, Ill'lS não é admitida:

i - se, ccnstítuindo o

rato imputado c ':b.1e d.:

ação privada, o OfeIL�Lo,
não fei condenado por sr.'·
tença irrecorrível;

.

4rt. 325. Difa ·a- a'gtém,
na propaganda eleitoral, ou

vísando a fins de propa
ganda, ímputando-lhe rato
ofepsivo à sua reputação:
Pena - detenção de t"'ês

meses a U-:1 ano' '1 ""'g"'_
mento de 5 a 30 días ....;.

multa.
Art. 326 .. Injur+ar al�uém,

na propaganda eleitoral, ou

" 7" •

PROXIMO doming.o'·' nt).
,�a:� sul, da" "póntf),cap{'
acont.e6erâ. a regata.' àe .à
b�ttura: Oficial d� Ass'Geia .

çã� da Clal>se Séhilrpia. O

HomenagEado daquela pr:>
va. de veia' é o,' Dr. Aderbal
ttamós 'eia Silva.

'

patticipá.
t� ni referldJ3, cor.lpetiçào
�êíistica o campe�o A:!rasi-
leiro de 60 e 6. ,V'tllil�lr
Soares, tendo como Ct)mpa
l1h�iro à 'bordo" Ant6nio
ponde1. E' conb"!derado à.

tração na esperadá rega-

ta..
'

.

l. A. P = E. T. :C� ,

Delegaci,a de Santa 'Catarina
A V I S O

Levo áo cOnhecimento dáS pessoas ; Itite'l."sksàdas
qUe, tendo em' vis�à a ISI 21/65, do sr. Oirtt{\t do oe;;,

partamento de Arrecadação e FiscalizilçâQ. todO,'Í Os cón
dutores a".1tônômos de veiculas 1'0 'oviár'o&,

.

em attazo

com suas contribuições para cotU, êste Institu,l;o.vpMerão
pagá-las, urn� VEZ deferidas pela JJR: parcelada.mente
�té 20, (Vi,n�) vezes, sem o ,�créscim() d�icotre� mo.
netárllr�sta níí 'Ui 1l3511'14, etesde �'

, reqtteddas
até 31:10.65.' , .• ' '. ,�.

.

Florianópolis, 22. de setembro de 196ii.
Pedro Miranda dà CJ.1u - M. 28()3.

Resp. EXIJ. SFDA. ,

VISTO":" Rorlolf(' F. Pint.o da Luz - Mo 1'921
. �. Delegàdo E§ta ::'ua:l�"

.

. :

28�9'*�

�_ .. 1 �L� I.,_�'''O a

ganda, ofendend :1' e i:t , :r,;,
nidade ou o decôro:

Pena - detenção até seis

meses, ou pagamento de

'1:�, -.

- "J" 0"

Art. 327, As J;-6.•as c ",:1.1,

nadas nos arts. 324, 325 e

32ô, aumentam-se de um

têrço, se qualquer dos crí

_·�s é co,e�id"):

�Il -� ,i,l:) ��1';,.:'..Je:1.1�� ....I.e w,;á

D9M1NàO,·· Ó
" dôn:s6ih�

DeUberahvo de;) Lit-.i, j'. 0-.'. ,

pre&ldido pelo Dá$e1:tlbá-r.,. .

c\or
' M�lO �oeschl í-êéJégêU

fi. atual Diretoria ,dd.· IÀ.ta
T. C.. O Sr. Ailtônio ApOS
tolo, Presidente �or unani
midade; Dr. Ari Perálra.
pUveira; 1. Vice; 'Sr. nar
ci Goulart, 2. Vi� , e Bt.
Osni Bárbatoj 3, ,"iee. Os
nossos ,parabens peia justa
e merecida reeléição. TANIA Lyra e Edson·

Cabral marcaram encon

tro no altar da �':lpela do

Divino Espirito Sant", dia

oito d.e janeiro pr0x'tr.c.

,.:1&,8 pessoas,
que facilite
da ofensa.

ou por meio

a divulgação

PSP de JuinviUe desmente
outro beato

TEnde em vista' ",8 b"a�
tos espalhadcs 1,e,oS uce-
nístas de Jo:nv11le, corro

borando velho l:lálJ:tq de
larrar ar confusão em épc
eas )ilré-el'eitc.rais, o .sr.

Conrado de Mira, Secrõtá
rio Geral do DireM:::o Mu-

,nicipal do Partido Sçc:1al

Progressista, daquela d'a-

de, er,le ,eçou telegra ,:1a

ao dr. Fra.nc:sco Or:])o,
presfefenu do D:r(��0r;J Hf'

giOl'al da agremi3.\!;�? arlhe
marista em ,hofioSo ' E.. tl!.(l'J,
,c;l,eSmentindQ cate};iltlc'a
m""te a. explcraGâo, 1'1111-

'dada na mais grItante" ' '.,

mentira. ., '[;,.sidêndci Pe(jet�S.â' LO�lt.nUa J.\tva
,E' o seg,utnte, o Ú!legr�

ma:

"Tomando conbeClll1l'Tlto
boatos. circu1a"ltes e s s a

capitál referente no!'oso

apoio caíldí�jat1llra sena�'ot
Kcmder Reis le!'a'.tlô� co

nhecimento llustre prt>SJ
dente, nossas tradicó<lS, po·
Ií�cas jamais tratrl�mos
n(1t�os ldeaifJ o'hed�celldo

�=ç:i��_:,
pt/Em JôiiivíUe tlÚJÓ !'il'e

M()$ para 31' janeia, óll>f;is

tlrm(,,s
,

posse gQvernallor
Iyo. SUvdra pt Par:,l, il'e-n

te para 3114-0 com· !vo SiJ
lveira' 65 yg Adbe'màr ql) pt
sds Pessepista� C011ra�o r:e

�ira Secretário Ocr"l l'SP
JoibviUe".

- ...•.
"

� !

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

-.----�.�
� /

,
G

� .._a .._'1!!l.�_� 'ft.__ "!!1'@!.��'&_'.._>

MARIO RALPH "Corrêà,
sexta-feira à noite to1n
um coquitel no QU'lr.,ênq3a
f>alace inaugurou S·la bó
nita Exposi�ão de Pintura
e Desenho.

ANA Maria. do Valle Si!�

va - Garota Radar de '

, .

1963 -- Guanabara dia 23

em seu apartamen:;o no

Jardil1'Í Botâ..1iCO, receptlo
DOU convidados Para co

memora"do idade ncva. Fi

lha dQ Sr. e Sra. A',iuiran

tê Mur1llo Vasco do V".lle

Sliva uIllda).

,

,

A SENHORA Da pttts
Co Para�o, sel"á uma das
clamas Patron€ss�$', do.nl
Baile das D-rqúídeas,· 111'a.r
cado para o dia t.reze de
novembro próximo.

o DR. RENAT6 Ramos
'da Silva , assistia á ,Expo-

�

sição de Pintura € Dése
nho. de !viàrio Rl\Jph çOt
rêa no Querêneia "Natüre ..

'za Morta', tela n. 23,,0 qua
:

dro que lhe agra�ou.

"PASSARELA" 1\al-
tam apenas 5 d�as para
os catarinimses �leger;1Jll o

seu GOVê!l'l'ador - x,
A, S.R:'l: LOURDES Car.hb,
'PJ3,rtlcipou do "eoll" Pro

movido pela dele�ação arr.e

ficana no Festiva! d.J Ci ..

nema. n0 COPA �- x - A

NA Ligia Pinho, Prin,cesa
das Cebutantfs de 1964,'
sexta-feira comemorou, "NI

VER�', em sua relSidencia
na cidade de RIo r!o fluI' ::...
,J{ .';--,- Õ P'UBLIC .Relati'on

"'da Soteica - Dt.· i\1úC'io
Med�ii'os, em aÚvjrlades po,
1'0. a IV M�ira de i�l"1Cstr,as

d.:!. S. C.

.'0'
•

I DUAS garotas Radar, fl�

rão c:onvidadas para des
filar na festa dos' tecido!! '

que vai acontecer. En!

Brusque nó dia) nO'ia
.
de

outubro, A Sra. ff(�f,ej�o
Ciro Gevaerd,

f

e11viàl�do
convite para aquela ',1)1'0-

.nl0ção.
1--

....
"

I'

" _'.

A Caria Pko:b;áa do
�ena(Jor-�.andlllaío

.
Lideres trajal-h . .:i.:l., ES-

tão revela.ido CU�';(103 . que
o POVt, ca"arlnells8 til" ;,j-.
sa cOI:hec.�r com to. os os

<-<eí.alhes.
1:-01' exemp�o; 12., '(.,:\1 1 a

env,ada .ao f'TB �le,í) C�Ll

dida�o Au.ônio _,a::ws, lle

�lH�O afk.o em �r J�a õe

,a.,tag.Ls, cemo 'J r;:ugo
...te vrce-gc, (r•.a_or, 1.'= ••:r€:

,aLa" ...e -'!o::.a,o e .e.ót:: :"s

ele Í;-refeh'l4,aS, �Jarà il�l

i.da�cs aq.rel. pa�'l.�').
A ver":'a e sera C0 .L:l:ie.

L.m L.fi per t.m-."l�.

A pGSlçaO ue llut: ... ,�� 11 .. -

m" c ra t a_-cr�st'l'Jl) , que
apo.am J,vo S.lveir:l l' F'�'an

1,
,)

l,;,S�O La, 19 a e .1m :1�S-

meL t.do 1'0 o "s. o 'ao; ':0111

.J. l€�rCS c..a intr�ga.
Robato lYlat�ar entoa,

'[,ra-s2 LO coma,.",,) ",as a:

t:cu:a_':'es nr:; �aJ,e .k ,1,',9.

Jal.
()� car:diCiatos do P'lVO

têm o apoio de e�pre!':.,;;-

" -,.

va.s 19uras o !h.h; '�m

Fl<.>r�a".ópoüs, lJlume.::aü.
Ta. garã, Xa.n:xerê, Xt.'l>.,tr.,
0ur.Lba. os, Lal�r,: C'J, no,
Jo .. ;�v�lle "ou:ras c .. fl.jcs.

Adéptos da (..2.:n, ,:r.\:!.a

";1' .r:,a, pe;::,e::�s':;,s :::\ :.:eles
,� c uires' mlln::::i).'�s, L-::::

"a co tra a ra '-:h ",._,

f 'jf:
... ,_,',I .. • , ......

.1(,,' de.:.a_.or-�o_r,;,{�n, C.i:")
::.t:ntlQU nao esta de aeb. ;.0'
l:om a dvu�rir.á,

�ão QUIS Serv:r'e Perrleu os

O[raHos Fo::t:cos
Por decre,to publicad'J no

Diário Oficial da Un'ãa de

:' '16 de _junho do corrente

ano, VILSON LUIZ NIELS,
. filho de AntOnio Nie's·,e dê
Maria Niels; nascido em

20 ,de dezembro de 194'1,
eni�B���, nr��. 'lílsh�,do,
e :\-êsidén��: *�"�$f''ili,;tle,
:M:��� sín,' na 'nwsm.a lbca·
lidaçl� e Estado, perdeu os

.

direitos polítiCOS nos têr·

ltlO$ do art. 135, § 2<', inci·
SO II, da Constituição Fe-

!r

EMANUEL MEDEIROS
VIEiR.-l

1. Muita gente deve ter
es·t'ranhado

'

a pub.lií!ação
dos três últimes a,rt:gos de
'nossa coluna, com textos
de Saint Exup':ry e Fer
nando Mend::s Viana. ' Au

tores de concepçõ-�s tão
diversas, poder!a parecer
uma atitude paÍ"a�',oxal de
nos::a parte.
Mas é uma Ir��po:'sab]i

dade que tenios, para que
ptssamcs cumpri, nossos

prí 'c'P:Qs de 'I.h �lllr:! com

ple,tá pa�a 'Js p 'lJb�:nas

qUe 'os afI:gen', E agind.o
dessa ma e:ra, ,star:ülos
combatendo todos os pre
cor.ceitos, sejam ideclóg,cos
ou mora:S, o.n? asflxlam II

desenvolv:mento Je q'lal
qp. r soc:e ade.

Am:�,os os J,�H(tres.' ape
sar de pErcm'rel"':!l1 (;à�ll!
nhcs tão, diver.;; ;', um n'l4m

espir:.tuaI:smo humanltá

r:o, outro num rlarxismo

che:o de COYlvi�çã(l tem o

mesmo carhho p .. !<l ho
mem. Porisso os ,pubiica
mos;

2. Richard w!ls;Jn, um

sersível elemento' qüe jã
aprofurdara 'temas j)oli
c:a'5' em HolIiw,Jo,"\ (!Uluc
les d lic:� SOE po'd:"!'ald q,:lil
a ve.lha g::ração <),'r��-l de

ve ter !�"a: msm.:e:!11 {j'rigiu
"Convite a um" P�st:Jb'rl)";
que assill�ímos 'l"ec�n.emen
te.l"._

{ ,

SÚ.,lBOLO DE P.!i)RFEIÇÀO TÉCNICA
; f.., �

, , l
.... .._..

/

, I

deral, em virtude de recuo

sa,
, motivada por convic:;ão

religiosa, da prestação do

Serviçó !Milita�l'
.."', ":

A' cómuniclloção , to,i feita
à $ecretam ,dó \�J#,ériór. e
,,�u�t�ai',!í;P9r Ofiqio DIJ/
, jj:AP/��JP'. 6467/65
<Ú4736, 'a� 10 de agO�to do

corrente' apo" do De
•
.:ai'ta·

meI;J.to do, Interior e . Jus

tiça" do· Ministério da J',�S
tiça. ê Negóé�os, Interiores.

ROKDA
são da crí:L�ca e do públi
co. Wi:Son,· mesmo camba
leante e heterogéneo, pro
curtu traçar calt�' �Ihos no

vos' para o "Wõr:f:rn", gê
nero tão esquecido nos (ll-'
t:mos anps. E em muitos

niom�r.tos conseguiu não
só formal como clramà.t:ca·
mente, !ev:antanõo um",

dens� problema :.ic 1 so�íal
(rac�smo: o na,:,o!, um pis-
tj(lleiro, reVGLt-a:; contn /

3, U pas.nél). filho de uma

, escra ITJ.). , E se :JS expl·c�r.-
d.: res abl':ss€-.',n (ma;s ')s

olhes ve.'al1l uma v:o�p::ta
�',' ':l H. -; eap. a: sm,. e 3-

') ,cpr:t',:llcl:>. H:.i urra e2.

..:eli!!, t. nl:1rca ,.,0 di? tipos
e basta;}I, ':l vigor nas :lüJo

gos, prltJud:c:ado por a!gu::ls
exagêro, e llnatur:dadf�.

In.fc1:-smente, o filrne

sempre t,nde a ca:r no

rldícu:o, pela ,pi:='lel'ça dcs
se (spa� toso cahU, rão que
é Yul Brinner; .;ampl'� d:,s

posto a. ar.ular c. esfôrço
e'b diretor e a s:!wJ.a e

do elme.
Ser1a

'

exaustivo faza'
uma cbt�ca minuciosa de

"'Convite �. áttt P sU.leiro"
ainda ma:s se le�'i'mos em

éonta que nào mtet'$.�arla

dir?,tal1lé':!!te os l"if�.;i.;,,�1
de' F:tJrlar 'Po�'S, cIlle $0
iter.ã-ô fl ", m: tal) údo,
, Leva

, '

blernas Cl'!.e ... 1 ;-/)r �:ese.:

'm>ii:ri, q' a"'�n aS"h:sti k" C

que po;:,üibi1i1f,1'� uJl1'a par
tlci';lt1ção efer.iva. enU'e crf

'{;l:;,� ç !e;lt.:r:l,
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�L��Oq!. �a, ,:}li§llftl�. ';'F:p.lf;e
.. c;: . Li. c.nqu r.t. q 1. ':lmt-
1'( 3, 8, Oeste -,#s 'ragu, €111

,1 o .' l rs ..O');S,F'�, OC'lll.,.
• ê.. 3! ; m '101') PIa.') a::i�gQS

a :!�·vl"{. da goel��
.

a l.' O\!

:L cckat, oonstruí.í-i no

�n�::!:o do Báculo XI. suas
<1",:S :esta'ra:;êes ie

'� as as f ',-."S :;C r s

f< t:';.) _,; .1q..'le .'S ar
---.....-----_.

ile
':. JU

p:'.ga:, da. A' �ecI ca. da pro
p, ga:. ê:a como 1 �,l ejeJ:11en�
te de conqu:scá ou p�rsua
s; o :i9.s massas. A técnic�
d' eetr0vista e seu;� vrin
cí ):03 fundamer L'3.!S.
TERCEIRA AI: IA -

.. ,

.

3-:,0-65 - A COlll1.:l1Jca-
çi o hur.1a':a. .�x_;)el·!,kcia
sê 'are ocmunicaç:w Os fe··'
EomCTOS c'e perr;f.;pçào I, e

Sl a aplicação, à té"nica pu
pj. cH,ã tia.
QliLRTA 'AULA ..,-

2C -1(-55 - I'1lprcnSíl e per
s(.1a�idade. A!lá!;s� e clas
s; iCEeào de pc!';;onalidades
Quais os eleJ:I!.ent0;3 que

, i-

':. Ji-

-de
",-

é

(IS

11·
(18,

-5 ,., Urna Verdade
Em

M',)'
Cu t"T'

tf,!'"
cohr.

, --.

"'"DO FERREIRA DE l\iELO
\ () de ensino em ' Santa' Cata

e rir,a.
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na �iI'

ap--v"
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dão !li'"

for!! !"

c �[!a
'�"l (�i;
',- ... <::'1'

e C:;"l·
� -<1'.,:

pa��?;
ráf" "'�

l1!il" e

caVri,'

çõe:-- eh ("

penado,
{) Cl S5,

1, 0 . .1 l "'\3'��ão

en'" -.

H vel'ificada na politica
f f'.; lll, !lois enqua"1to o,s da
': "3 e-:;tatístiços oficiaís acuo

S37'!I.m em SIut�" Cat-,rill3
I) 'llelhD'r coeficie'1�e rle és

c:d 1ri?:!lção do raís (165.
y.) mil habitante,) passou
cssi uesprestigio'la opo,?i·
f "in a rHzer qu� tínhª'T.I.OS
ma's de 2QO Iilil crianç'ls
J'ClJ' ('''cnlariza,r na , escala
"'Trmária.

181

oes" que
tos. gElnl, e que faz

'.

parte dr.
o Ú ml€ dr: Ciflels ;J:V e-

.' .e�tIl19., O� m'J"9s da �cap_1
"oca OÚót)' castelo ja� ad rá do castelo estão adorne

Ja<I�d,l ü,� .Ie Pr.!}.ga - C) 'de dO;3 de 'r,tl!'i):'�3 cP"eciq'sas en

ca�I�:,J,:i rI.} H,lr", ·e" n.az

níãaas pintllPs murais e

tód.).s as 'salas do ('as�cll'

sã-a �:'! ,raà� COJll luxo

EÚgn.l !.ia
-

Pla.�estªtlf: real

do .na, sr IlQ{3 soberar.os da

boêm u. Este castelo fgj r-s
taun,1o ao sécyJr, X1A .1,;,

at�ft.tWi,?,ti.R, �rgª,� �� t'l>f
tes üê:j.i� �e�f)ijre mOIW·l1e�,

to C.JJi.�·l. J,l e {lIl'ltor�éf> ps.,.

tã.,:} ,11grtg;; afl. pgqpco,
�qpi" JJJna ª!+� rl�çh� e

diJmt@' d.� ·uP.!lI- pai;:;ul?em
fqrm!'Htl\..� ª �. qu,lô .. IE.

tios de,P.·"ç;;l. c��ut:·�e um'

castf:lo tikl',I:O d� ,",'a JUXf1r:

burg,n·a: o castr'lo :t Jo;o

kQ,in, �Oll. sua 1Í""'re ;; I� .

CD. rlH,"i�� P SE'U ;):r:'j'" .10

qe. rt::'>J 'lo- \ . ,j eNvidú 1.':,

n1�, n�' ,es.cárpacia roch'1.

F9! . �qn§trp'iào p.elos senho

LOS (.·�I ggr;icp.
j,.;:J ;. l�ln�gç;l'u c:ia :l':)'I'IJ.\

,

.a da sala real. no SC'::l�)O
,L',,: �ei ·We'le ..s.n u- IV
�st�\',·; pJ.!illirrQe·:!:'4 ati A

.ém r1.: I)Ütl'LIS L( souros r.!',
- tist�c ��, ainda ele ..5€ en ..

�01lt.l'1,a a ; ;"llOtecn do

Fur·r m�beI!; contando �4

mil volumes c' unia ('� 1('

ç;'Í,o íe vaí.osos rnanuscr

Ka.�: ��, in, que G r�(· 1?,:;'
los TV mandou ,C"�'�1���1!F .

.:1C do:, 1 I :x.IV e - lula, fe
pe.c;;', • 1 relíquias ci"i3 $iil�-"
teso • S', [óías da (:' r·.� lrf!
p, rial no toueq,q cue "ª,
va para a capela (:a V�r"::'

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

cul
o autor do projeto tio «as

telo foi o a1:"quite',;o rr.m-
1 cês Jules' Robert ir ootte,

.

A �rquitetura,' do castelo,
de DobFiâ ê' uma expres-:

são clássíea de pura art�

rococó, rrancês, Atualmen
te, o castelo pertence
União dos Escritqres Eché
coslovacos.

(e �r!!cól�gia rp:icaia à·
'�de - Em cutu�ro SENIC em
. çio Clm o Sindical" dos Iocr.

".;ciC • .l:,(:'lL social . :1' ;lllDii-:aa- predf'it:,:n�m su·) l;erSOnaJi- di. atos a �s$é C� :SQ. Nªs
,

,i;s (= f' L\ Sé Up.ipc;,. ;,1') o.n!:i{:n d�ue B InfJoli\nciam r.J. \'1- reda ;:ões dt: brn!:'!�.; e r.m·is IJ .' l'O v:Jl'l.me::J.to ee "'.('flÜC) d�, da profissional. saras rI) rádio também es
!. t3 p!s - O],Jinli'l... pubhca e II-jSCRIÇõES
,.ia c g:;!�i:i'ação,- 1a" fna� fon-: Na SEde do Sindicato'dos

. ., �- t. S Jornalistas, fi rua Jerôni-
SFGlJ'l;jDA l,ULA -

... mo Coelho, esquina c;l.-t Vi-'
, a· 1. .-11) 65' -'- ImprE:-sa e daI Ramos. nr. 325. edifi-

I
. '

,

'I (1., f 'opa�tanda. Op �')'ã.o e Ero cio Julieta. nr. 325.s:),ia. ..

.

,�'

) e

- '1')0

G pior de tudo é Que o

Sr, K'mder Reis, esq.uecert·
(�Q a sua respon!J'>,bili�ade
(e 3\!nador e de can(ijdato
I.M) mds alto pôsto, da a·d-

1-:11. :1strução esta \ual

pas;;ou a fazer f5emagô�a
em tomo d!!nuele'i núme
ros. e�campando uma' in·

teruretação mentirosa e

pli,úária.

A mentira entretanto tem

pernas curtas. F,oi o que
!'le copmrnvou quando ,o

Ga� mete de PJa·'ejnme....to

do Plano de Metas, interes·
r.ad o em esclarecer o que
ha\ia de verdadeiro, !!lP'Jj-

,

cit..,u ao'Ministério !li! E;411'
c3.;-ão e Cultura qu.e 'lhe

f5nem fornecidos os d�
dos rehtivos lJO cen80 es

cohr, com referência 4s
crhncas for3 da escoJll,
110" lhes faltar vaga.

A, resposta recehi!lIJ llá.
l)O"CO, fQi CQpc\usiva
ês� "Js dados est,ãp sendo
apurados no ccmptltador

, eletrônico e sbmente pode
rão ser (Ü,vulgados no filp..
do ano.

O1'a, ficamos, aRsim, C0IP.

rekção lJ.O ensjuQ, CPlP.
<'!u� s nldaforma!' de gQ'
dr'l'l. Uma, a do.Sr. �OJ.l.·
�er Reis, lIpnia4a l13 SUl)ns·

tft 'existê�éia de 200.0jlO
c,·w,nçjl.s Pm' e!ScoJanJar no

en!iDQ primlÍl'iQ. Oq.tra, lJ
d'l "ir. IVO SIJ,VEIRA, in
teinmente técnica, r�f�ri;n.·
d(l·�:e, entre outvas cois�s,
8. t"�tensão do eJ.l.�ino pri·
l"",s,"jf) para seis i;éJies e

ahldu....;i· da ,la. sén.e �

Cl'W'WaS com sete aDOS in
cop-pletos, pQfI1ue o »O$!i.O
j.,.jtUee de -eséolarizatlíf.o per·

mit� seja.n;t tomadas -tais
mer.Udas reclaJ.l.ll!das pela' .

ri�eThol' dou�rii]� eai!u©aci�·
i'.i"1.R.

.. _.__ -�---_�..-- .. _._ �
.

'
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: CAFE AMELI :
• Sabor Qualidade - Pureza •
• A Mais Moderna

:.' TORREFAÇAO
• DE

'. . SANTA CATARINA
'. "

'. itUA Max Schramm, 87 ESTREITO

_'NIATRIZ: - São Frandsco· do Sul :_.
- • FABRICAS: -. Porto Alegre e CuritiÍJó •
�.

. t.
�-----_-------�--

ces ...e Liuoa, no secnto ...

XIV .

O castelo melhor fortifi
cado da BOêmia -'- Cesiey
Sternberk :._ foi cons:mi:..
do em 1241 sob Q relPª,do
de Wenceslau I; soure o

vale do rio &�z!).V!l. o cea
tro do castelo é flanquea
do p1n ouas grandes Hlrre!>
e garantido centre o Sul,
pouco protegido, por um

recrat.i avançeno com 1l1:J

ros de quatro rock is de

espessura, atravessados

'PGr :,.f lertas estreitas, que
vão 'hr nas tronelras. Es-.
se ('af't�lo é

.
c(1i!sldera:Jo

um dos mais raros ·do· SfJCU

lp XtII ,utilizaClQ �em mt.":r

rUp(;'lO até qQssos cias,'
O 'JastE'lo DObris, a _:Tleia

hora de Braga, de �U;:'01')1Q-
.

vel, eJéVa-se no IOl!a!, de
uma residênci:a sen40rial

barrocon destrUld'1 ;J'::;o, fo

gq 0,1 mlcio do ser;u!:> XlII.

--�'

..,

"'il
_ ..�

e"", ..

F�-;;�m ,nssim ",eel'ec�'l'!o9'
:w e1eH r que tem fiThos
em idade esco]ai'� dois pro.
gramas. Mas uma só verdad
de,

�- ..... �.LlI...-._tll ........m..-,,"-1i. ...b.: tà_::M;_�""� I

sas fi'!llas estarão. à cispo-,
sição á- par-til' do, próximo
dia 5 .ie t:'1f,UC[J v.:n1tlUn>.

209 encontram -se

Os jor::J.aíists.'l c'm: frequê�'
cia in: :gra� teràr.: dirf'ito
a um certificad::>. ��xp€dido lmobtllá�la ilhacap.

. .'. .

,de i' lScrições para. o., C.:.1li ..

pelo SE�{AC.
AM. 25.J.65

A T E r� ç.!� O
Mo.tivo de mudança. ve.'1de·se apartamento pC1r preço

te ocasião.. Tratar C,lllJ Ad;'l:!m'Lr B. Toler.tino. à Rua Je
.

, minJO Coelhc), 1 B - SaJa, 12.

---------.,.------------

E:iames de admissão ao Curso Ginasial
Prepara-se alunos - rua F(rnando Machado, 5

A,PA.RT t.MENTO '

ALUGA·SE confortável apa:--tamento de esquj.lll, com

3 quartos, 2 salas, demais ãependências C/área.
Local: Padre Homa n.o 48, sobr�do
Tratar piteI. 3670 ou 2C65.

Residência. sita à rua Tenente Silveira n.o 88 - F,Ilcjij
ta·se o pagamento de parte. Informações na. mesma rua
n.o 86.

ALUGA SE
Aluga·se nesta CapItal à ru� J:i'rancisco Tolentino, g.l,

�rédio industrial com cêrca de 250 m2. Tr�tar en: Pôrto
,\!egre - RS - à

-

Av. Senador Salgado Filho n.o .12,{},
�ones 8574 e 7659 (escrever -. telefonar - telegrafaI' (lU
entrevista)

DOEN(A,S Di\ PEtE
COURO CABELUDO E UNHAS

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZA FILHO

Méd�cn De�m!OttolOgista: durante sua �ermanêncja em
FIonan6pobs, de 15 de setembro. a 15 de outubro, aten
,derá clientes particulares, Marcar consultas das 16 às
18 hs.

Rua Jerônimo Coelho n.o I-B Salas 7 e 8�

Ministério da Educacão e CuHura, "

Universidade d,9 Santa 'Catarina
R E I T O R I A,

SECRETAP'TA GERAL
EDITAL N°. 25/65

Cóncorrência PúhHca nlo. ·23/65
Torno público, para conaecimento d�

interessados, que se acha publicado no Diá.
rio OLeial ào Estado, ediç�o de 15 de 'setem
bro d,o corren,te ano, Q Edital nO. 25/65, à:
ferente á ConcóÍ°l'êncla Pública nO. 23/6;;
nara aqu�sição de inatcrial de construcãc
eJétrico/ tip0gráfico, de expediente, móveis f

.' ,pneus para automóvel dcstin�clos á R€it;jria
f" Impr.ensà Univel'si:.Lia da Universidaje dE
Santa Catarina.

Outrossim, ,esclareço que, a abertura da
concorrência �stá 'aprazada para ás 15,Or
h�.ras do dia 4 de outubro do corrente ano.

Divisão do IVIate.dal, f'm .21 de stttembr:'j de
19t5.

Teodoro Rogério Vahl
PI Diretor' da D:M.

, �UA FERNANDO M1iCHADU, 6 - 10 ANDAR - FONE
�;�llmJll!J.:�W'.Al.m�). ·Rii,.

. 1

,t�m��� ..�t�f�éh����.. .

.. - _.-..

"DIRETOR: DR. WALTER UNHARES

24·13

AIo'Im:,,1. ffiQP�IEPADE - Vende-se confortável residência de, construção recente edificada em vastíssimo terreno de
61 � !11) lPt�, local aprazível e com lirld'l vista panorámica, à rua Santos Saraiva, Estreito .

CQnt�m: lIall, sala de visitas, sal� de jantl?,!" 5 dormitórios, 2 banheiros sociais, copa, cozinha; garagem, quarto de em

nr�gªm\ f! completa lavanderia .

Casa edificaq.� cqm todo càpric�o e acabaIpentos. 'Propriedade ideal para quem deseja, morar confortávelmente em

lpg�r ��.ssegado.
'

Estuda-se também a venda da casa, desmembrandO:se parte do terreno.
, t

ÊSSE
HOMEM
DE.'

-

aMINHa!

•

UM IDEAL EM CRESCIMENTO.
U� MUNQO TODO DE ESt'ERANC;:A.

�,_.,�

Para que êle possa continuar teu tr,abalho ordeiro e proguessista
que hoj� enfrentas com de'stemor, porque

_

tens confiança no govêrno
de CELSO, RAMOS que tão acertadamente escolheste.

, Para que sua família cantinúe unida a éle tenha exemplos de ho-

nestidad,e e justiça; .oi, ,

•

Para que seus ideais democráticos 'realizem"se;
Para que êle· cresça com a mesm� tranquilidada qlJ.� reflete por

que sempre soubeste dar o teu voto certo;

Por tudo isto, eleje o homem gu@ Q conquzirá à um, caminho se

guro e promissor.

D\Y®o FUTURO DO HOMEM DE AMANHÃ
DEPENDE 'DAS DECISÕES DOS HOlvIEN� OE HOjE

P A R A G OV E R N A O O R

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na','noite de sábado,em�Bluínenau�f.;�
Aveí iniciou o Campeunato perde�do' ����,�i::i;�:�:�:.��;;�m���::��?;�:::�:;::{�'Ul�
l [de goleada para ,- o lOlimpico: ",4xO

o campeonacv estadual, Ro�rigues. l".. "estal'am os' que de fora da àr;�a, UilO- ·da marcou. Aos :,3 m;r:.ll-
em sua intermed[;:í.!.'i�\, foi avái:'mos mas .) !lrbitro tau o 'segundo ponco grena. tos, foi a vez de parar.á

.

.,.
iniciado na noite de sába- laudion,or de Souza, confir Para a etapa 00mpl.emel1 marcar o seu tento, (J qual'
do entre Olímpico e Avaí mou o tento. ReglstJ:Oll-se 'tar, o Avaí j;:;'1:iéJfl,;:rOll to da sua equipe, apanhan
desenrolado no ,�st,adÍ'.l 'la que o auxiliar iq Úrjtr.o� . que havia ,melhoraco em do rebote da defell_'Hvd con

BÓJxada, em Blurnen�ll. Oshi Marcolino Pedl'ól ha� seu conjunto(" or::1,lieal'.do trária. O Olímpico fornvJU
O Olímpico na primr.ira então ·um futEbol I1ml:> P1,:o com: Barre:ra; :t'a,!'::1,gu:1io

fas-e já vencia por 2 x
.
O, dutivo, contudo, l')?l:o aos Roberto. Nilson e 0rL3.nJo

me!l'cê de um irabali10 sua 11 miÍ:mtos, Rodrigues, au- Mauro e Paraná; Allr;U:;to,
mais harminoioso . J� aos mentou, para :3 x .), l1i;ÓS Rodrigues, .Toca t! I?'OrHlld.
22. minutos o pomel�'C) Au- 3'1 iTIi- c1efesa pareial·.ie Joáozi- Aval: Joãozinho; Ejnr,a;
gusto, em situaçã:J irrr:gu·:

.

rim nUma carga cerrada Nery, Deodato e ivEl'inho;
- ...�-.- .. �'.':. -�,-,-,.

do clube blumenuuellse. . Gilson e Luizinho I �\'!alque
.

O Avai cont�ml':1\'a. Julan Mário, Oavallazzi, Rogerio
do para diminuir �l Gonia- I e ·Toninha. tJLmdiol1or

. geni e Mário teve ..
�l.l()S de Souza foi o {trbl�ro 1.en

chancss para ma LCiU' uma do UUla atuação '·I,e��1.3El'(1',a.
r,t.a SEmana ')erã de de� estará instruindo' �qué�?S das quais ,foi segm'o Dela A renda somou '72 mi! rru

cI'sa-o p'ara os r]l·"ers.')" t
-

.

.

B
. .. l' l·ti I �retenderam jogar aqui contra o Paireiras e Clube

• , • u que nos erao a re:'.'.l)OM,iS,-' arquelro ar;rel1'2, IllS1VCL- zeno.s e ano,l'ma 1 2,( es :.lÜO .

Doze de Agôsto, mas Rubens Lange não teve sucess'o
treinadores da represeni;a.- bilidade de .nos . rép'r�'::'��1- mente, mas o apitac1o::: .'1a- se verificaram.

ção de Florianópolis, que t
em suas' conversas com diretores daqueles clubes para

ar.
fechar os encortros. Ambos os clubes não :sVb em

estará disputando �s VI - x x x

PI d E t" d P' condições de l'eL·ebê-Ios. Não tecnicamente � mas l'im
Jogos Abertos de. Sania O atletismo mase�l,bo

.

atar spar IVO o õ!S
cata�ina, a 'ser de,-.,br'a,"os

.

t
' ,

d d
.

-
monetàriamente. Em conversa com Brognolli, técnico

• ." ... es ara sen o ::oman· :lUO'
R�SULTADO DE f�AB?DO DA DIVISA0 ESPE ,IA::" do nOf" selecionado: ficou sabendo, sE'gundo ;,rans)):ro'.l

'em Brusque. 'Pelo despOl'tista ·DJalma CAMPEONATf) C.-\H'OGA Em Preso Prud.ente _

..t'i'U- do encontro, que êste não liberaria nel)hu'Tl ::ttleta para
- x x x -- Hipólito da Silva,' e emb0';

No. Maracanã _ F'l.mnen6'O dentina O x São l'aul0 O tais encontros. -I\.cha que não convém enfr:mta,'cm ago-
Nestas oportunidiJ.des, os ra o curto perÍod? de t,rEi-

t . naI'nento que :;-ea!".z.�'·:.l 'd;-
O x Bangu· {I. Em Sorocaba - Sã.o f';!!Ji- rOo, um adversário com quem terão que lurar '=!m breves

reinadores, farão. os ú:t,i-., �. �

mos retoques, pret')a'ra11do
,. ri •

.

t
"CAMPEONATO GAUUIIO to 2 x Corintians 4. dias, lá r.a cidade de Brusque. Não sei se pensa cato ')

.� rIgmvo a eqUlp2. ccr. ara E
.

I"
- 2,0. lu!!ar

suas respectivas equipe;' cem Silvio JUV3nCli) nos
m. Porto A egre ':ruzel Em P;rac:caba ._ 15 de responsável de nossa seleção. TalVeZ. sim, tal ;rez l'Íao.

para os árduos ernbates Santos'o que' não deixa de';
ro 1 x Far:roupiLla l. NeV2P10:0 3 x Come'CC:ial 1 Rubens Langs ficou cecepcior'ado com a maneira de com 2

. ,CAMPEONATO ;_\"H!'-JEIRO Em S: José' do .R. P.�·eto __ proceder elos seus amigos florianópoli taClos. Esper..�·Ja 30. lU�l'ar
que os aguarda e.iTI Brus·- ser uma b�a ar!na.

EM BELO HORI'ZONrrF} d
. �.

o
. ,. a com 3

,'. que.
'

. '. _ x x x _

. '.
Amér:ca 2 x BotaDo';,:! � que aceitassem OIS jogos no mmImo. que Sd e que m

"
.

..

.,. ";L\;
.

" .�. ;-.: �.' .. 'f. '"ú· ,.:<.;, Up,�rafa. 3 x Rep.as('en�.� 1 Em
. .

as - GUJ.ranL�",.ltf�ç s�e�i01'\,.��O, ��2,� d� não estar ainda.,,�mc:eon�i- . .
. --.-.-,- • .'

(, +ssim , e::'C BB>lt- .': ,,�'sele
.

'd�{í:;vQj��\tt �E§�ATO R�X..{\.BA 1 x .antista O rt!JtçoerJpifelt,as,;�1esta��do p_ara ç1',�L�"e� '. CO'IOr.�fiO r�n C�· ;;'11�dJ: "n i'-�-:� "

r-óm, es i'["Ii.-�anddit uI-I; cont� entre f:�' ,ii�!e-' E�.;Vi1JÔria - ��9ivirio 4 CAMP'!!', A� q.\'l'A1':U-.,. T" di�ri�mente pela ���, �'Y�. adlOí�(il� ,.:.l� ;� ,\,\.5\;''''';,f.' /,.�b i:frrP/; i'.'J U .,.1. '<lI

,limos enSinan1'3ntl-' aos gran1l'es com a :"ig!l'.il oe. X �aÍltos O I·: :�mNSE F1\��,}!El\Ih?'lNi\t4, 3 feIr9-.�. Alguns qu,e tem semR.:-e,. roblenu � ':ii].;, Eis c:)lno'Y'S�i.�m"tiJJ.!t:1 �Yf 60. lugar - São Paulo
rteus atletas, no s2r.'): 00 Áurea Ferra.ri, ar,let3. Ja JOGOS REALIZ,l. OS '\A Sábado - Em 8IÚ�.l�,!�-q ;�fi, >"'1.dé.;:A,nçl� e Maroo Aurélio, vê:!11. Ü·:ill!l.CU0·'�"tuar;ão clo;�dltl\.I'§1 �\�h;,,-;:;:; cem 15.

basquetebol. por dema:s conhecida do TARDE DE DOMI'.:rG')
. Olímpico 4 x Avaí '0 �.

"
con1 i.na6á�·5€s de lã sob o sol forte que tem)s tido pOl' ta na tabela de co'.. )�v;ií,o 70. lugar - Come:'Cltl1 de

- x x x __ o

• público éstaduaL devendo CAMPEONATO CclB-l"-:)C.!A Nesta .Capital - Pigueiren êstes dias e ]Jrrdem as gramas pecessárias para atlngi- do certame da cJiv�s".io �s- Ria. Preto com 17

O professor José ;��f?8,;.f4,ppri�s9;,·'l1;,leSUlO. se cDn�t,k �N�.;.�ar�eanã B;�tM?g�,J_':,�I,o...�,i�'�,? x.:� J;Iarçmo " I/u.z;:� ._.

rem a forma ic'.eaL O que os r�pJ,zes V�i11. �'2c1.D.rnandO: peeial.: 80. lugar - JUV8Utl1S, São

que conta com algum .. (8- tuir no grande nome de Flummense 1 Em Itàfã'f - Ma�e'�.'o ......1- é a falta de lim massag,sta, pOlS os tremas constantl'!;:; 10. lugar San�Ds �om 4. Ee:'lto e América C')U1 18

perança de levantar o tí- nossa repre.sentação. Em M.oça B.onita .- Bnmu as 2 x Metropo 1 2. deixam nossa rapaziada Cansada. Espero qile seja tal 90 luO'oar - Ndro:�.5te comp.p.
tulo �e atletismo feminino, cesso 2 x América 1. Em Criciuma - Cum';":iá solicitacão atendida. 19.

CAMPEONATO ?..\ULISTA rio 2 x Caxias 1 O que causou estranheza nos meios 'oas(petEbolis- '20. lugar C�r: �1!,lI1S 5 J ....
0. lugar - Botafog:·:;) e

------------------------------ CAMPEONATO 0H!CHO ticos da Capital. foi o caso do atlpta do Pain,,'il'u::'. Aldo p.p. Drurentina com .:'1

ErLl Porto Alegre Ore- Kurten, (ue treinaVR na selEç';o. ai colo�aiG ;,. j:s::u- 30. lugar - P":;:.1,":r,13 �)m no. lugar - 15 da Piraci

mio 1 x Rio GraL1cte I) sição per sua l'ep<l. tição, nu ei;:i3;;:c dê Pr·' ST;; e -j::-v2rà 6 e<;8. com 23

Em São Leopoldo - .'\L:Jo- de1erder a c' ncl de Brusque. Pelo ri.'gubm;;nt.) cos 4::1. lugar __

o

Porto ::.i f' �1;s- J.�C. lngar - Porto Sanf;g-
ré 1 x Internacional '1. .TASC, are 12. não poderá jogar, pois o rcLr�do Jcgador rones com 9 ta com 26 p.p.
Em Caxias - Juventud� 3 pro foi transferido e sim.ccJocado à disposiçào. Sei q1l8 fo. lugar - GUilunil c:,;m J::;o. lugar � Fenovlá"Ia
x Guarani 1 Florianópolis ·e Blumenau apresentarão protesto por ora 14 de Araqua:r;a com 23 p.p
CAMPEONATO PAULISTA siáo do Congresso de Abertura.

\.) alvi negro perdeu o

seu. primeiro precíoso pon
to em casa, ao empatar na

tarde de domingo no Adol
fo Konder, com o Hercíli.o
T w· -'I" Tl''I-)ar3,O, sem aber
tura de contagem. Mais, u-

ma' vez a nota destuante do

quadro metropolitano foi
dada pelo ataque, que pra
tíeamente inexistiu há não
ser em dois lances no prí
-meíro tempo e mesmo as-

Sim em bolas que sobr-aram

do Fi- ;_i'ovelta:mento de Lomayer
pela ponta esquerda, têntan
do . armar um quatro três

três que foi totalmente in

'frutÚero, poís Lomayer ém
que pese o.s seus esfôrços,
não chegou a ser um' pon-

gueirense, sem que houves

se um trabalho organizado
e pré-estabelecido. Não deu

certo, embora a boa venta
de do treinador Bifuáo, a

fórmula tentada com o a-

I I
�

...._

-_
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REDATOR: PEDRÇ> PAÍJLO MAOHADO _. -COLABORADORES: MAURY BORGES - GILBERTO
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VI Jogos Abertos' de
.

Sanfà Cafaiioa '

J

DA lIa. DIVISA0 DE PHO
FISSIONAIS
Sérié Duque
Em Botucatu - :l!'el'l'oviá
ria 3 x Nacional 3

E� Guaratinguetá. - Fs
portiva 2 x Bragantlno 1
Em Taubaté - T3.ubaté 4
x Jabaquara 1
Em Barra Bonita - 15 ae
Jaú 3 x 'Irmãos Romano :1
OAMPEONATO·· MINEIF'Q
Em Belo Horizonte -- Ati
Mineiro 5 x Nacional O
Em . Divinópolis .- Querd.
ni O x Oruzeiro 1
Em Sete Lagoas - Demo

erata 3 x· Uberlandla 2
Em Itabira - Vn.ler.lo.1.:>ce
2 x Vila Nova O
OAMPEONATO OAPIXABA
Em Vitória - Rto Br:::'�('rI)

,

O .

x Vitória 1

'SETIMA TAÇA BRA�IL

Em Goiania - Siderúrgica
1 x Atlético O

CAl'APEONATO CITADI-
NO DE JUVENIS
Nesta capital - Postal Tel

,2 x Atl. c�tarinense 1 :

,

teí, ne �.uu homem ue

meia cancha, dado o traba
lho efjciente de cobertura

do Hercílio Luz que teve na

defensiva o seu ponto alto.

A entrada de Adir, se bem

que não te�a s140 total
mente a solução do pobe
ma, pelo menos fez o oua

dro jogar maís a frente, E'

fácil deduzir-se que. com um
ataoue embolado, onde

mais uma vez Ubirajara a

paljceu mas. sem qualquer
apôio, sem tem ninguém do
lado para armar jo,;'o ou

tentar 'uma tabela, fLcil' foi

--··-Co·nlsrêt�i[o·d;�õu�êEmpc�ão·
da Zona Do�s: 2 x 1

'Em Criciuma: 001;1' :! x
Caxias 1, com' tentos de
Wanderlei (2) e '-T. l-!0llpe.
VIrgílio Jorg-e api:-"r.l sa

tísfatíõríamente e os qu.t
dros formaram' assim:
Oomercíárto: :::-18i tei!

Claudiorcr, Arpeiro, fr'r-

para o Herc .uo LI..!4 _.' 1

nar as ações na g,:,�n-'e á

rea, oontandc o quadro su

lino com quatro homens
bem plantadcs e donos ,�b

solutos da posição. princi
palmente VaI nir que esban

jou categoria Assim se-ido,
o Fip,'ue'rensr. não poderia
marcar tentos e o zéro nes·

t8S eírcustên-ías, rté
foi bom para o time

ilha que ainda tem a felici

c'."de de co�iar com um�
. bõa de"'�n<;ivp. ]'n·n'jfi.c".,d0

os garotos:Sí ,8 Adaílton,

g'o e !Teri; l\....áríó Araújo e.
Rubers: Hél',o, Wan:1!=l'ley;
Nílso e' Almeríndo.

Cax.as: Jairo;' Luíztriho.,
Gatão, Dlninho 'c Heti;
Pite e orlancc: \dil'-!;),'l, N.
Hopp ; , Alcino e Zezinho.

Mei'ropol teve empate crm 5:bor de

D�cio B"rtolllzzi
Recebi do Sr. Sebastião Cruz, o re!atério '}'18 apre

sentou anD pa�sado ao Prefeito Municipal de f31uni.ell<tu

sôpre a part!cipaç§.o daquela cidade DOS V JAGC, E'm

Pôrto .União. No relatório do PresideDte da CME blu-

menauense, vê-se a organização que aquele 6rg'ío tem.
Tudo p:Tfeitamente escriturado. Tô:as as atividades

.que envolveram Bluu1enau estão relatadas ':!om clareza

Pela leitura do citado documento, fiquei sabendo que
conquistaram 78 medalhas, entre 10. e 20. lugare:;. Pàra
êste ano, coin a.s lições dos anos anteriores. prf!tendem
conseguir mais. Talvez cons;�am. Mas desta VE'r.,· Flo

rianópolis estará pres�I'te cOm unia boa representa 7ão
o flue virá atrapalhar seus plapos. No setor do aasqu·�
tetol, têm à trein�los o meu amigO""Rubens !,ar gP. Rt

ceberaIT' a visita do Thalia,' aq'tl' In nosso sel.er.lonado

derrotcu com ,facil!dade, excursio"'arllM fl .loi",·,'11'" "

Curitiba, onde foram derrotados. Devem·ter aprendidO
bastante hêsti:S cin<:o jogos.

que
da

",ç_.� Sl)mol'ú L.llr uuvrdas J St:!

tôr alto, de destaque, de.

segurança de, todo o conjun
to orientado'por Dílneí Bil

báo. Os :

méritos do zero a

zérc são da, defensiva alví

nes':a pois 6 Hercilio Luz

que conta com um ataque
composto por homens reco

nhecidamente técnicos' não
poude fazer nada de nrátí

co [urtarnente em função
do acerto dcs jogadores de
retrguarda do quadro me

tropolítano. Pode-se dizer

que ('l empate ern branco fi

cou bem para o jogo desta

tarde, mesmo porque de fu
tebol que é bom só tivemos

nos primeiros quarenta e

cinco minutos, justamente
quando os lances de área
tão ao gosto do público se

fizeram sentir em algumas
oportunida.des, duas das
quais a favôr do alví. negro
que esteve a pique de mar

car, com a meta de 'Amáu
ry sendo salva- em duas o
portunídades por .Pedrinho.
O Hercílio Luz. demonstrou
um padrão de jogo mais

definido, concatenando me-

lhor as jogadas e demo'1s

tnmdo ainda que tem um

quadro de bom porte técni

co e que poderá se classifi

cal', sem que isso venha

confinnar que está tinindo,
pois o preparo físico e o es

tado atlética de alguns jo
gadores precisa ser olhado
com carinho' por parte da

direção do Hercílio Luz.

Jogo sofrível nos primei
ros 45 minutos para cair

vertic.'llmente no segundo
half-time onde as duas de-

fesas dominaram am:pla
mente as' ações, impedindo J
os lances mais perigosos �
dentro das grandes áreas.

�IAmaUry.
goal keper hercilis

ta sem tr,'lbalho,. aparand,
bolas fáceis e tendo a sort .

de contar -á' sua frênte C"J'" '�.
um quarteto de zagueirr: Imuito bom. Ele'nar, Peco

nho, Valmir e Pedroca d

min:'1ram amplamente or

�avançados contrários, dr

t,acando-se Valmir pela Sl"

C:d.tc-goria Ll....LVlú,;.�. ti
L

�

precisas ar .ocípacões. T: 'iz
Carlos e Triunfo o duo de

meia canch.: mostra o se

t?'m'io em plano destacado

-'l::;:,_�pnto I �ljZ' Carlos pro
eura jogar .r aís no c r.'1)
� ('·1r')0. fa' cndo ff lta c.es

"(V�.i's���jas. -··.Jo a.t, que do.

alvi rubro composto
C'.'02,ré Rud :12.r, Braclnho

'e; Conzaga e rindo. �) )ste.i ir

""'?r:te com f/ráI.'cio todos·

·�·-af·i.cament'· num meS"'10

:; ',qno, pod 'mdo-se noré '11

c\"r a nota r 'pior a. P..lldi -'11'

e::,CI118nto nf') :ràltnu.: fô':lgo.
1'7, final do .iogo já nã- ti

nha a' mob"idade desejoda
:r�ra dar }:'íc:ues nara a

:S-Ga ou, arriar as [ogr das
C0m seus companheiros. De
todos o ma's fraco foi
Croaré que não justifico'!" a
fama' de que vinha nrecedí
<".0 corno ex j�g.lidor do In.
te-nocíonal "'e, PÔl'to A1e

gre, J;-To' figl·einmse. Jocelí
também sem ser muito em-

prep'�do. Prr�jsa pe-der a

I"""nia
.

de c1.i�cutir com ter-
('edr"!'),> .inn'') ao alambra
do. Bí e Ad�lton os melho-

res no 011P.rL.eto de z9g'lei
ros. Val.é"do o melhor pa

meia c<mcha' e no rtaaue a

penas Ubl.ra'ara em' 'lancps
tr.ltalmente i'3olados. Diri-

giu o encontro o Sr. Vicen
te F�ri8s de Blumen9.u Cflm

. desempenho ftaquíssimo.
Não tem a categoria nenes

s8.'1'i� 1)1')'a rlirigir p,'lrtidas
de primeira o;randeza.
A renda s')mou cr$ ....

5W? .500 e os dqis qU'ldros
jogaram assim:' O FigJ�ei
rense com Joceli, Marre�o,
Bi, Adailton e Edio. Valé- .�
rio e Zezinho. Tião, R01ri- ,.1'
gues, Ubirajara e Lomayer
(Adir).
o Hercílio Luz com Am'1u

ri, Elernar, �edriDho, VaI·

""'Ü· e Pedroca. Luiz Carlos

e Triunfa .

Croaré, Bracinho (Már
'o), Rudim�,r e Gonzflga.
"T:::. nrelirn'nar de juvenis,

Y'elo C'Rmpeo'lato, Pestal Te

'''!o:r�f;co dois, Atlético Ca-
',arinense 1.

,Camp,C\on�·�o C""!r;or� f'�Q r.:��fr.>.t"ol, v . Da... ê < t2, �''_' �1'1;; D ",J�;;li
40. lugar - Bonsucesso e

Portug-uesa r:-cm 4 n.p.
50 lugar - América com

t3 p.1J.

p.p. \ da Gama e ?ortu�t!l�2a q�le

.Fl�rni.i1ense denria ser �rav8clo na tal'

02 ce domi' 2.'0 foi �r:tnsft

rdio para s:' bad.o.

Ap6s os resultar] ,'> c'e sá
bado € domiDgo �is <1. ('0-

loca 'ã'J do certame cario
ca: 10. lugar - }"'i�ÜllelLgo
Bangu e. Botafo9;O com 1

Vasco ja G·,,-

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

\ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'''', ...�
-

Inaugurada a luz elétrica de Cachoeira:
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.

��� di�s,e serem tantas

!ls"Gl:il"al �o' ��'ler,'O do.

r':" ':
. .!.:;s� ��"i:(!s fi'l': �-i\.;:a

':. c�3o -:lar ãc ):.:e com

par�ca lã �trzgit de tLd,.s
';;. �"

ié;S D1: :l'f: ram 2
.. te.'> c' e um

quín quên.o em .�'l� a IH!.··
lavra op. :qs:caJe deve ssr

tomada no sentido exaro

de sua sígn.ücacâo.
Enquan.to o sr. (;e:so I�a

mos Ee encontrava J1,f) Va
le do IJttjal, domingo úl

time, l.t'lil.ugurando reahza

ções, CO� ímpcrtantes
tírechos d� asfaltamento
eIa SC 23, tctal'zanr'o 40

km, um representante seu,
'o deputado Dib C[��l' m,
lider do govêrno i. Assem

blé'a Legslatíva. rf"Jt"-

lugar às 20

horas, ali presentes perso
r alic'ac'es de nessa vltia

política e administrativa, e

cresc'do público.
Fizera,m uso da palavra,

pela ordem:
sr. Lúcio Freitas da S�l

.va, em nome da CEL,ESC;
sr, Nilson Gculart, pela

Ala rlo PSD;
vereador Domingos Fer

nandss d'Aquíno, r,ê} PSD;
dr. JucéUo CORta, do

PRP;

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

• fIl}JS. r..'TIGCI illAilO ilt loAll'!'A t4\l';RtNio

Flo}.;.anópolis, (Terça.feira), 28 de Setembro de 1965

'(j Dé'e'!ado ES"rJecil'l1 da tar, manteve contactos com

SUNAB, M9-rechal LUiZ Pa· a Delegaci,"l da SUN /\B e-n

·vedutti, chegou a .esta Ca- Santa Catarina, (n:mdo

pital,. na tarde de onf?Tn recel'eu relatório sôb"'e as

por via aérea,. procedente condiGões loca�s. de ab" sLe·

de Porto Alegre.· cimento e problemas atuais

Aquela alta pªt�te miU- de qrganização do órgão.
_.__,._."..,.. ,--_.. -,'" - ----;-

--_._._---

(va Pres'diu fcnvresso racLona!. de
\

.
.

.,' r �.. ":.;;
,

.

A bl
,.,

l
..

-; ,.
ssem' ,er�s :,egis .f.�fVa�

O caLarine!:'�e I1asc'do

ra modesta e, alts"'el:-R

Palhl'�a. rlrf�sjrllu. em U:�4;

ve�!ador Ba�tc:r'��iFilo
meno;" do PSD�' .....�.f:

prorcs o':a Isc�i'1a H�rH·
ra .' a . i "é):. '1 Tral�"� .e 10

cm r cm. (" 3. pr r.;l:a.:� 10;

sr J.CS2 Amorim poütí
co loca!;

ex vereador do psn An
tônio Ap:st{)lo;
deputado Dib chorem,

que ír augurcu a oura em

ncms do Govêrnador Cel
so Ramos;

dr. Acácio Santiag-o, can
didato a Prefeito da Capi
tal
C::,c�8c!.ra do .dom Jesús

sent.u a radiosa presença
de um g: vêr+o.

poucr s d.as. estará agindo
em FIor:anópolls. Gibí foi

compar.heíro - de 1 estí-

nha e Sete Dedos, esteve

condenado à pr.sêo, num
total de mais de sesssenta

dez

'h?s !:'-treg�u um chE.-que
de dois m'lhó,s e Cj1:�U:o
c Dtes' cn,zeiros ,.'0 31'. :'1-

mire Caldf,:ra: de A ':'ldmda,
?res:ce...,t"f do IJ,:;rary de

Florianópolis.
I Os r?p�es�'1ta"trs dos

Clul:J.fs d.p Ser.vtço íil'l. Paranã \;>&J'Pl'''Ql'am· · ...a:·.�n1J.â.
de ontem à Curltiha.

ogresso
,

.

,.

.' !

canferêncid

pe'"same!:' to prof�sr:H)ra(b
catarinErlse. asso AURORA

SCOLA - Mõ:m:C Ao :'vIA

RIA KOHLER.

Manifesto Lúcia Sa�lt()�
mert:ce repulsa professora
do h�""ps'o ·ca'ar.p"et'sp..
9,SS. IR.M.._Í\ GEMA OROT- .DE OUARAMIRDt:
TO. DifClIrSO ma.nifesto tlrúf.
Não co,.. cor 'llmns .

ma- Lucia Sa.,tos pt professo
"'j"e-t,o L"'cla Santos pt rado cª"tarinense' deu I:!ra-
Sou p,erisamer>to n,ão 1.'('- tidã,:) Govêrno �tlla,L 3.J'S.

pres",..,ta ma!!,i.s�Ária· cata- CAROLINA WOLSAN'.
·rlu;rse. -ass. IOLANDA DE- .,

T']:p:CL.. ..
.'

.

,_._. _ !l�'.J2!N!�l;l: �'7. �p� :.
J:',J,:off-'J:orado: \"cconhece aJ.}a.Ixo-as&inadcs. J<-J:ofe5.!l3-

Ce!Sb Ram!:s· Go'Vêmo es- � Grttpo Escclar (')13..-.0

1I?"',J CA,,{ASVmIR�'\.I.l: sr.

Nilson GA1:l1art, )leIa Ala

Moça do ���; .1os� Ma

rool &iàt; .sr. Francisco
Germano da Co.sta, c.nefe

político local; dr. .rucMo

O-,st.a; f>x-vereador A'�tó

nlo Apóstolo; deputadO
Pib r.herem e dr. Acécio

Santiago.

Contra�ía manif�:úo emi

titlo jorraI de Joinville

�,'i"ção 17. do corrente de

Lu.cla .
Luchesl Santos ma-

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

·1 II t rs ce Serviço trazem
milhões para ;·Ilifôelados

. E� avião Clu ,,,ovérno ('.0 uestínaâo às\ ,opula.;ócs lI�"--'·Fe.d,.. L{lc!a Ea"'tos
Estadn do Paraná chegou flageladas pelas ,tltb13s não intereSSa professorado
or�tcm aFIaria - r.ípol:s uma enchentes' verificacas' no

.•ca· 31"'-e' se cons�;o seus

cem�ssão de líderes do Li- estad.o, deu se em �a "tal' d'r?'t,·-s ·e d<)vere<;. asso

or:s, Rotary, Câmitt'éI. .J<::- de confraternizal::io rf':lli- En:i:'TH DEVALTERI.
pi.ar e Ceptro de rrud;çllt:s

.

do na Churrascal'�a' Lin:�a- R�ll ('o"'tra' manlfe�to.

gaúchas do Paraná t,raí;en- cap. . pr(lf"l'�ôra Lúcia' pt Ma�is-
do o re:tUtado �e· uma 'tPt'lo J'''''��O'I-S� ,,'m IM.!

camparha dese.l\1c:i.vL a l'Ta oportu�idade ,; t:s'{Ju- 9.!1S. MARIA EDIT."! ROR-
em Curit:ba e !Ue ,::n,'eu reLo co Rotary jo Para:lá, LIN.
aprox:ma:amente 10 111i- em rame .dos .1un�s ce

lhócs d·e cruzeiros. serviço de
.

ctl�-' ba e do

Centro de Trad,iç,jes (fuú
A Cal'a"a'1a prJ, .. �<"l·a (1e

Pô:'to Alrgre on'de fóz a

e' trec'a ele parte d2SSJ, int

portâ'c'i'i ar.s, clubes de

S?rv'co :!("m sede pa capi
tal g::túcha. Cs varv" 3.:!!1-

ses fora!Il r-ecebidr,s r"o é'e

ropor',o Hé:cíli.::l ,.,HZ I ar

dir·toreE de club�s 10 sér

viço de Floriarópol's.
A:.entrega

.

do dOI:alivg,

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

Bilac vimos pro;eSC;tr con·

'. tra expressões eo"Udas ma

'Aca'cio no Ihferio,r da ILHA ���f:��� ni�Of'��:;:;�a:h;���:
A, .

sob cca:ão política nem

As populações· das loca- {lue as visitoU: na t.arjie do tela; .. vel'ea:ior' Domingos sent'mos d.espl'ezap(;�� pelo

!iõar'e<: de Ingl ses, yar- ':tU'mo domingo. '.) �onta··. Ff>�-li""ô?s·. rl'Aqi1fno. do atual Oovêrno que' pl.''1r.ll:''

desvi�' gem·Grai"e'e ..·:Canasvle:ras to revel.ou ldentida,le de PSD; dr: ,'Jucélio Cost�, re rou ém
I
tudo ooI)eficiar

-= do .pever de empr i)- .

.

,

g\ar Oscll y.:-tp a .f'i!l."vi\�) çia a-olaudiram o: ca J.di::laco·a IJrop{si�os
.

entre '1�n povo pr serta'ite do PRP; depu c1asse magistério, a;;s. IRJS
'.

"
.. ol.o.t.·.TO.f·1"r1a".·e". ·_"·l).�l!feitb Acácio - b.a:'l.t.iago, . qUe des�ja. pres�nr;;l... e:eti-. t2c}9 Dib'Cherem, dó psn EBERHARDT 13m:.!)T

uma àa� S�.SS0r;S d:l. çon- . 'ç-" - ·.l -

, .

K "T
.

n
.'

.
., ." va),de.se.tJs'diátrltúi)no.go-!,·h .A,,�n'n Sa.':)tiagll;, ..•... MAR�A.B. U .. ,DE�l�A� ..

:.
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um pri!fgratÍ1a r�cio:�al. Sp,l't\Fio: LAURA M .. P. BOH(E�
eD:,clava. No p::';x:mo era ·1 "l� (jt1� m,'s ence:rarão ·ao dia 30 sem os Qevaneios dr. PfO-

Pcr:ou se c,:m tOl's ex- .tubro rEaliza: �� à a se_' à.o. C01'r2l'lte. me-ias ip.viáveis. Fala,ram
"'."'r' � c:a e tiroci':o riUf. o b'U' c'a é:Lca de '?CJ:·;:ug;uf-s. Expediente: . Golégio 0a- neste, i:otiüro, que se pode

pl,enárk o co:�sagr(Ju a:J1au As i s:;r:çô:s. para ,JY:. Ex?- tarinepse, das 18,:;:) às Chama,,; realis�ieaménte,

dincc:'o repeti�as ve::;(3. jJ 19,00 horas. ENCONTRO COM Ai;' AS�

Es·a::1.'o de Santa Catal':·'·a PIRAQÓES DE UM\ C()-

fêz bcnita f:gu::�, j)f'la LET�\t+DADE, os seguin,:es

atua�ã.-) fi:me e �'�u:li���a- ,1.' V E N D E D O 'R E S· oradof'fS:
c.a de s:u nho. Ivo S'l- EM INGLESES; JO.�é Ma

vflra, como d's�", ,) lep,':a- j
Firma de Curitiba, com filial nésta Ca�'.)i'al. N, ces noel $oar,' pela Jnc,cidacle;

do Arlqando CaLH, � Uh1::!. sita de elementos pl1ra o setor de Vendas, damos a:l:as . ex-ve;reador Antô::üo .l\pôs-
s �J.'ia real!('ade e'n D"ssa de vendas.

vida pública. "Se;n co:-a- Possibilidade de ganho acima de Cr$ 30Q.OOO.
.

gem pa.ra o mal, te!n'-lla, OBS. :- Exlge-se bea apresentação e déSe!nb?r-ço'

de sobra, para o bem". Apresentar-se munido com documentoS,,'à rua Tira·
dentes. 12 - 2° andar.

x·x x

No palan'que da dema�('gia udenista em n",jaí,
disse � orador que o senador·tio era o "jardineiro"
da UDN que regava as suas plantas. Com razão o ora

dor descuidado!
No mesmo palanque, o locutor de apresentação,.

disse a certa altura:

-;- Atenção senhores, senhoras, vai falar o "MANI
PULAOOR da candidat� Antônio Carloj$"I

. EI_n seguida veió a voz do senador·tio. Com razão
novamente o locutor descuidado!

xxx

O monumental, comício da caravana vitorioSa em
,Blumenau fêZ os raivblhas morderem-se.

Após os disc�os de Ivo � Celso, um cidadão gri-
tou:'

.

.

- :esses sim, falam grosso!'
----------------- �--------------.----�-------._--------------------------

a prol da ed1lc"ção da in· o progresso dei!iejádo para riodo adtninistrativo cria- glfiria; d"n<1" a Santa Cata-

fância catarinense. S ... .;t". Catarina. ram um cUma oue ensej�u rina condições exce>iJcionais
O professorado conf�.ou Coube, assim, à Educa- uma situaeãfl fmpar: pôde .

de vida. e de vida n:,sitiva,
em .Celso! Ramos e 1h� fleu cií.� "P"'n��'"

. r'e"t"fJue no dar - e realmente dar· - á 'na Federa�ão Brasileira.

o seu aval, cQntrlbuindo -Govêrno 80 Ramos, (Jue todos os cat?rinen"'es e!':c!)· Com Ce'so Ramos, Santa

P"'lderosamente p�� que 'h" �"e.,.pnlP.l1 . I\1a8 :1'i Ollor. la p�imári", e escola secuo· Catarina, voltou a ser eye"ll·

rÔsse e�colhido �""v�m",rlor tunid'ldes, para que re'lur· dárl". (ginásio). pIo dignificanté e orl{Ulho :ele terá a inspirá-Io, ...

de tod�s flS cat"nne""'-es. P.i�"'e d"!'! cinz".s e viesse, Inédita. no Br,,�il, a oro da brava gente barriga.ver. sua administração governa-
Cels'l Ramos, eleito 00- ilov"",,",ente à nMi,.ii...... llri· dem que em.anou do 00- de. mental, a rota que Ce'so

vemadnr. detlP.-mtinou·.... n'a- vilepi",.-,.._ de v'ln".'U'lrdeil'a, vem".dor reIso Ramos: né- E'ltá a fina'iz'lr o seu Ramos trilhlllU e que sal·

ne,lamento tér:.... ip.�.�ie"W'i- no ensino n..-tm�rio, na Fe· nhu'llll. criauca Sflm eo:c"la; cf>usaf!rado govêmo - que vou Santa catarina, fazen.

co d,.. sua arlmin;stração e rle..",,.;o;,n Naci ....n"l�. nenhum adolescente sem tP.. transiton em iulf!ado. do o bem e a felicidáde da

convocou o nes<;o...l h�bili· C........e. as<;im. à. �"-uca· nási'l e tudo isso: ensino As umas, a 3 de outubro, sua terra e do seu povo.
tai! ... nara essa t!l,�et'Q. cã" P'\1)u'a'" dp'"h,oue no gratuito. devel'ão escolher o nivo Esta a nossa mensagem
Té:'n>c ....s e admi"Ilistt'af{o· O""UI\....,,, r..l",,, "'''mos, oue Deponh", de con�cJê"cia Gnvemador. àouêles que, .como nós, re-

res. anim�dQs e ince tiva-. lhe ",fereceu tôdas as onor· "len" e "S'lrSU'll C"'r1a": Há. de o povO' ele�er cehe'l a missão de ser edu-

dos nel" se'1 líl'le-r. f: ,... t''',;.!lJ>.'''es, n"l'� tI.ue 1'1P.<1Sur· CeI"!!" R"m"s exceileu·se a. quem nartici'n"u dê"lte be- cador na terra cataritlense,
ram um rotei."." lJe tr«b!t- ,�,,�� d.l1''' �;"Z".'" fl v'es"e', si we"'",'" na jornada do ne.....l!rit"· �n".êmo; q'tie fêz •

pe<lindQ prossigo'! !ô:lI.,,-ta· €a.

Ih" c')m �.s i('ret>izes 'das "","�""er,rf.e à no";n�.,,. ......i· sell I!�vi'\"'n{). a feiicll'hu'lfl d<>. te"ra e da ü",·ill1. a sua caminhada' de
fe",,')r?d� b"T,·t"a·ve-ne .... ..,'11· i.d;;;"" ,.,,.,, "i�ls" "Q"mos, '1a vil.""";"."" d.. · ''''''"P.'''l"r-lpi:r�> A. hi�fó"ia, iá n inc.�l"lo., !!I"""�P ....,of·<>-rine .....ses. glórin. e rie' di:;o,s fe1jzes. sob

nrep-n,l�ll <l. s";:f\'_'1cns"'p"em nl''."! .... ·'. n";""l;�". t;" .....a le'la"lo n .... � ... ,.,; ....... �....;-l; ..i.l, na Fe. rilll c"m" um <In<: �"ani!es o P�.l'tiil.'l �o�;", .n�....,_o. a B1.ndeira do OO'Têrno

e a, ,ma t,1"J·.. · ...n<rl"m, "'1-'.":11- à fr.ente C3t,,'"i'1�"'<:e. n->1·:;t de'"liI.'·jíf! Nacional. I!."'w�rn".d'n·es, de tlldos os c.. 'i/ico. Cl"�' l\ :1,1.:1." .... '" "os Celso Ral1tns. m�e será.en-
ch•. nós �e .."1:;",, " "'''11 Ae· n,ç;ta1i",ar o E�<:taõo... f��ê- �w>. hl'lormi<1" lll'eOcm:m... temnos. J'''t-... ,,� P".rt;tlos • m,e é o treroe a vigilíhl'�h e' aos

ç;"·tríamml. l>' �',!lg:iistlV. il<õ S(""" e, () seu anelo ele c"lvi· 10 "ndar, e ueõ·mitil'·llte di· çã'l e sua vie:Hânda per. rpc,;c I' GnvÍ\'I"!)fl m"ges p"l'tir1". ::t OJ'cm (:,.1"" U'L- cHi.dados de IVO SIL·VEI·

'h:!' o nosso sectOl' ,educiL' dar tono," os 8 ... li" est�J:p.:l nâmicã êompad.:ceut.c . cc.m m.aÍl.tIÜe, ..tur'aíiie ti se'. ue- tade e t:Uguidade, honra mos iÍeu tiiJa a s'ú!i. ",xis·
I
Rfl.

�-=====�__�'==-=�=-__=-__�__�-==-__-=�===-'A=�==========�==��=-==� ====-=====�==�����"==.�����__�_==�-=__-=�=-==� =-__��====�__�=-__==_�=-�==

II presidiár[o: vim :

prof�rir
A,cw€s u�.,",._'), tamnr-m anos pelos cr.m ss apurados ,A1cides· Geraldo, ex-Çribi de realizar conrerênclas, reug.osa. Local e 110n

co; hcc.co - por G:bi, que pela Justíça, Estará em Floria:1ópc.!lS. pois sua vida se modificou Conferências serão

��:�:?:�:;;�ª�� �MãgiStéraiD· Aqrepôdia'�:eipiôrãiiô��eleiiereira
Novas ••• __ .sagéna ae 50- "Clárec!l...� .ionesto pt Ex- L.l...O Jornal Ul;;. .JOmvUDe ar.rmando inverdades

I:.dariedade ao Governador 'tempotâneo e pueril mar-I- edição do corrente de :.ú· procurando diminuir G
Celso Ramos e Sec:etár!o festo Lúcia Saütos. asso cia L'uchesl Santos maní- vêrno dinâmico CelsQ Ra
de Educa,Çião, continuam CEClLIA AVIZ

' festamo-nos solídárlas 00- mos protetor Educ:tção a
.

. chegando :'e todos os re- Desautorizamos ma-ines- vernador Gelso Rames re- go Magistério. Ass, F.JlU-
cantos de Santa' catartna, to lançado pela, Pcotessõra conheecndo, seus 'elevados OlA CARODOSO VIlt.aj�
as q'ua.:s d;vulgam.'3' na in Lúc'a :'os Santes ass, !�1A- ideaus polítícos. Assí, Jl!- M li G Z A R A . l\r1ARi�
tegra: .RILDA! BAWLOCK,

.

SAN- RACY COUTINHO UO- SAAD FEQUIA sAi..O){AG
DE JAR4:GUA' DO S\'L: TELINA LEONI, !.1ARIA REIRA - MARTA lSAi31!,L VmmA - MA..'UA .\1ARTI.

.

- Pr,:>t.esto contra ínver- IVONE NEGRE':'RO, CAR- ROCHA COUTINHO NI 1;)0 N!\SCIMENTO
dades ma 'lifesto, professô- MEM ROCHA, TEREZI- M A R I A DE L.OUHDES DALVA PEREIRA -- OTA..

ra Lúcia �antos 0001' se ar- NH.!\. BASTOS, MARILlj;'rE BORBA - VA{..ÉRlfl. 'FON- VIO A. DE ARAU.TQ
regar portavoz Ja classe SCHMIDT, ODTNE:::A �U- TANELLA - �ELIA SOA- TEREZINHA JESUS NAS-
sem autcr.zação e pelá BIN;r, N?,t,s,A, DE AGUIAR. RES MACHADO - LEO- CTh1ENTO _ DALVA 1.t_E-
pésEÍm'a

.

redação quêi· -en- . DE LUIZ" AL.VFS: NICE SOARES' PEREiRA REmA -+ VALÉRIA NEll'-
vergo ha: MagjsE,.�rio� �'�:;�; '. Man.ifrstÔ professôra Lú- _,. JUDITE MARL\ DI:nZ ZEL - I;íAUDÉLlt"{O.
JCXELINO CAGNE'i'TI. cla Santos traduz apenas MARTINS. MES.

int''rr�ses seus pt profes- Nosso abaixo-assinado Não concordo �gpres3r.es
scrado catarlnénse ccn- vimos protestar eontra EX- manifesto profe�sõra Lúcia
tando' justo aumento seus pressões contidas mHnifes- Santos pro.fe�. catarivencimentos e graw . go- to professõra Lúcia sal,1tos nmse é hO,1e l'ft'e
vêr'no horesb Celso' Ha- o mesn:1O procura. engu'lur nunca o foi ASS.
m:;o,& pt.. e..ss. p'rr}fes'!ôre8 incautos distoreea:;'o) faé.os FONSECA.

Grupo Escolar JOãO G:\YA.
o

-_.__
•

--.-.
•

pr�:�:ô�:mo�ÚCi:ecl������ CONCURSO DE QUADRINHAS
'seu manifesto nã:) traduz.

nif.esto solidaria Govêrno

.Celso Ramcs recoh"l1ecendo

seus elevados idea:s politl
t�OS ASS. HILDA G. VIEI

RÃ.
Contrár:as manifesto Emi

'. ':

-- -4-.- ----�_._--;-',------

'- BarrLi'os. Em' Praça Pública� 'na Sentença
Da's Urnas: ZÉZE.

Com ê�kes atl"b'It.-." .t.('m

palm�.lhado o chão catan

nense le';aado àS nessas

pra!}as púbrcas a memft-

gem qúe êle si· te:'j-;;,'1;10 cOlIunica a in i&Lção de sua . Agê:J.cia,
co�ceito lapidar: "No n:s- .

tante' em que J cir:a�'i',o' nesta Gldade, ·á Rua Deodoro, na 5 e lem o
fica a sr's com a :.:tia ec:,�··

dI'
.

,

ciênc'il1 n ca,bl""e inde\'as- prazer e co oe}r seus serviços á r.ispo.:;i
sável, 'nao há rôr a huma -

"'30 dos seES clientes e ar,-: t:os
r.a. r..em cílnheir6, �l'e c V

_

-,;_.----� .:.- - - -�--'------------

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

B:�nco Cúm:rdal do ParCiná S. A.

Mensag€�m do PrGf'assor

b!oin;o Barbosa
Sélim:lS que o, candida

to Ce!,S"1 Ramos, 'em 1 60,
8<l p9stuhr as rél"eas do

Oovêrno do Fshdo, p-rh·
va uma bande':ra de reno·

vação.
_ Na época manifestamos
a nossa c'onvic"á'"l: se elei.

to, faria Celso Ramos mna
·

admim9tMcão voltad,a para
.

· os in'erêsses de Santa I Ca

tari.J1l'.
I

C,!'jn}'��ín!:'1�S a sua fê;n ..

I pera fIe h{'m�rn ·,úh·'·o

l'!"T:1': �'l (f'"'�,,=,Hi�""d�s de ener..

,
A I""ner!):n�a,

eJ:l!. 'CeI".... J!)\,"",,,,�

na época,
nr�·

Concornda concentração popular marcou, domingo, .' delfrio da massa, em

Barrelfos. territ6rio de São José, quando o povo deu demonstração clara de sua

'Prefe1'õnda pe18s candid"tuÍ"'?s dns srs. José Ferreim de Souza (Zezé), que disputa
a Prefeitura daquele mUIÚcípio, Ivo Silveira' e Francisco Dalligna.

,

Estiveram presentes e falaram ao povo, naquele pecillço- !ia, chão josefense,
entre outros, o Senador Renato Ramos da Silva, o dep. Ivo ReIs Montenegro, o sr.

Osvaldo Ramos e vereadores do PSD e PTB, dos municípios de' São José e Fio·

r,ian6polis.

Sem mais saber onde pisa
A UDN agora engana

E
.

assim se desmoraliza
Como no caso Fontana! ...

Se. contrapõe à· mentira
A verdade verdadeira

Que do poyo nlngué:n. tira
A fé em IVCtSILVEIRA!. ..

. .�
..

l:

,I

P�ULUS PÚBLIO

Há. aigum tempo, vimos alertando por esta coluna,
o' comportamento udenista.

Deliberaram adotar a táti «"das vítimas".' Quer
dizer, apresentam.se os caBdida os ,do raivoslsmo dhn"

.
te do eleitor, como seli.sitivas pessoas,: rtleinclrosas ao.'

nos�Q lUálog'o. . ._

.. : "i�6r!iftls, entrelanto, oS "bpdes expiatórios", ju- ..

mentám bobàgens pejo microffonê da rádio nfi'lt�sa,
atacàndo P*Ís�oa1inente aa autodilades (lonstittltttM,-e,
pí'incipalme.pi'e, o g"oW'rnádor'<do E!stad6'" Âlugaram """""

e alugam. - pessoas para dizer. coisas que os chefões
não têm..a coragem' de dizer.

xxx

Essa tática matreira de vítimas não pegou. O pó.
vo nã� tolera atitudes' dúbias. Deileja autenticidade e

acima de tudo coragem. A falta de atitude corajosa dos.
candidatos· udenistas, de autenticidade,. demon!!ltra (1ue

não estão preparados para assumir cargos de respon.
s,.hiHdade, muito menos (I de chefes do �ovêrn.,
tadual.

têucia, inclusive no coman.

dO' de 'memoráveis batalhas,
já recomendou o seu cnn·

didato, que é IVO SILVEI.
·RA.

..

:��- --_._.----_.--
p ._----_ •• __ ••__ ...._._._-_ ••• _ .. _._ .._.�--_._--

clonaI - orgu!ho
rineuses - em

qJle não expressa h�me-'

fiustres do n�sso
'

passad
Reduzido o ensino ' c"h·

rinense a um pppel triste e

amargo de involu�ã,), pre·
cisava de um h'lmem que
fi'7esse reto"M'll\l' à sua posi·
çãa de liderança.
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