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G o \t. e r n a d o r·- (E L' S O RAMOS
Desembargador Vitor lima Opina Pelo Arquivamento da Denúncia

, Com estardalhaço, a imprensa údenísta noticiou representação encaminha: -

da à justiça eleitoral contra o Governador Celso Ramos, e o Secretário de Estado
do Interior e Justiça, dr. Jade' Magalães, acusando-os de participação na .campa
nha eleitoral vedada pelo código que a regula.

'No entanto, como se esperava, 'não teve acolhimento' a pretensão udenista,
(',a,jos advogados confundiram coação, de que fala o Código,- com, o simples exer
creío de um dírelte de comparecer às praças públicas e recomendar candidatos,
C\}11l0 o fazem o Governador e o seu Secretário,' Temos �lõs nas grandes 'na
ções, de Chefes de Estado que solicitam ao' povo, em nome m; contfuuidade aqmi.,
nistrativa e politica, os votos aos candidatos dos seus, par.dos,

Correta e lúcida, pois, a decisão do desembargador Vitor Limà, que
transcrita abaixo:

Na espécie, pede a União Democrática Nacional a abertura de inquérito p
ra apurar o abuso de poder de autoridade por parte do exmo. sr. Governador C
so Ramos e do exmo, sr. Seeretãrío do Interior c Justiça, dr. Jade- S.,Magalll�
que, 'ostensívamcnte, participam da atual propaganda p�tica'em. benefíci,o
'P.S�D. f' do candidato dêste ao cargo de Governador do Esf:l\do na,$.(fróxirflas�l .

ções. Nada se d�z, entretanto, sôbre a essência dessas manifitai,!WtS' quanto a Úl·
tuíto, potencial ou efetivo, de coação, seja real ou ficta, presente' ou futura.

"

Participação assim, desqualitieada de qualquer outra intenção, senão 'a �
compreensível solidariedade a correligionário e a partido, não se apresenta -, nem'
alegação nesse sentido sequer se, articula -, só por si, como bastante a caraeterf
zar qualquer lesão à liberdade de voto.

Tenho-a, pois, corno legítimo exercício de um direito, de que nenhuma das
duas altas autorldades, estão ou.sõ pnrque o são, podem estar privadas.

1
A pressão que o direito eleitoral pune, 'não -é a deeorreate de' "llroil11i1ciamen.

to através (I(' discursos:', mas a que, constítuíndo-se em real 'poder cÓe��vu SÔ
hre I) eleitorado, I) ímpende a retirar seu voto do candidato ou parfido a cujo des
fUV01' se exerça a violência, para dá-lo ao coodida.to ou- partido {;ujo Vitól'ia se em.

prega o processo coactjvo. ,. "",,\ ..

'

,

"

Esia não é nem 'hlerência neeessâeía dos fatos ligeiramente relatados,
arírmação expressa damiciál.'

'

Nestas condições, a indefiro.

Intime-se, e,' após, arquive-se.

"
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Chefe do Ixecuüvo Catarinense Não hlfringe Código Eleitora'(
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lJ I R E TC' R G E R ..: N 'T E - I JOllljnl1l)� Jo'''!rnandes de Aquino
FLORIANÓPOLIS�- (QUARTA-FEIRA} - 29 DE SETEMBRO DE lIas, - ANO 51 - N.o1S.257 je 8 p�il1al'i c-s 50Edição de ho

o começo do fim:
UDN preibide de u,sar"

prop'aganda do
legenda' do' P'L
candidâtona seu

-----,-,A partiA' de hoje a UDN
está prói�)ida de usar a Ie
gemIa dQ, PL na .. propagaDo, " " ,

da politica: do seu candi·
dato.
O Tribtmal Regional Elei

'toral reunido ontem,' apre
ciando representação do
PSD, cdntra e uso jndevi
do da legenda do' PL pe!a
'QDN, resolveu proibir a

l:;1])N de utiliz'i-Ia na pro
\ízg'anda 'D01itic3, 40 candí-

\ -dato opósicionista.
l O Trib11nal decidJ.ü, ain.
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felso fnfpreende verdade·
v

'·R.usW�'· ,�,de jUluD8ra
'

�tibaIÚ:J$.,..!XBjó., �r..ll,l, 4.0 "ApOO 'e"nt;1-egá-t;";' à ",p'Jpu- ; ,prodirção' �.
SuJ" :.t;S�wn.an.a�, ,Br.lstm!�

.

ti .. �,.J.€l�áq, It g'
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do Regioual Í'egJs�rado', em
'

Santa' Cahrh1à,'plotivo POI;' '

que o Piu'tÍdó do 81'. ':Sor-',
nhausen foi impedido, de
usar a lerrenda libertadora'
em benef:'liio ' do" sê� cano

didato.
�(,'H .f1 \ ':-�'�'t : )�
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a�çà, HQJ�r.1,no ,.

Estreito·
PrE!&ent� 'o canãidai,1} a

Prefeito Acácio Santiago,
deputados, veread{)res e

oupras figut:as d.e nossa

volíÜca, realiza-se às 20 ho

'ras, g'tanc'e comi::lO no Bair

ro de Fát.ima, no subdistri-
I to do EÍ'n reito.

,
.. ,':, Antecipa-se ,speLl.cUI:l.r, .l

ô comparecimento a mais
" , ,

êsse enco"ltro da Aliam2 Na. extraordinária concentl'ação popular
S�'cial-Trah:lhist9, PoPUI;! Députado, Douiel de Andrade, Deputado
e Progressista com ;) povo,
as vésperas do ence'ntro
cívico ma!rcado na,;; urnas

\. do dia 3.

,

do, bairro de Cap oejra,s fala o Dr. Renato Ramos da Silva. Vê·se ainda o

Dib Cherem e os candidatos vitoriosos Ivo Silveira e Acácio Santiago,
(LEIA NA sa PÁGINA)

Perrepislªs repudiam atitude de falso lider
-- As inúmeras' tentativas rão severamente punidos. FIOliallópolis, 24 de Se-"

do· Sr. Budal Arins, que Face às ;disposições esta· tembro de 1965.

Castlp.lo Grlrante Posse rios Eleitos: tem procurado ;por todos \ tutárias e legais vigentes, ARI MELO MOSIMANN
- � - U

os meios abrir uma bre- todos os recalcitrantes se· Sectetário do Diretório
clla no PRP, resultaram in· rão severamente 'punidos. Regional
frutiveras, repercutindo de

forma negativa entre o

perrepistas de, S.anta Cata

rina, que vem repudiando
a atitude daquele p�llítico.
Ontem o Diretório Regio

nal do PRP 'disttibll:Íu 'a

seguinte no�a:

Comprornfsso Com a Nação --..---

ção que a Lei elabcrada
sôbte inelegilidades 'deu

direito a que todos as ar

guissem no temipo hábil

Passada essa fàse, esta�

mos diante co fato cjemo-

Depois de um e.1contro

do' presidente da Repúbli
ca com ri deputad,) A:'au

to Lúcio Cardoso, reve]ou
se que >O nlarechal Castelo

l,R.E" Diz Que Absf'enc'ão
, ,

Foi M,nimã
Bra-nêo reiterou' a firme
di�posição de garantir' a

posse de todos .os eleitos, no

pleito do próximo ,'domin-

go. Disse o Chefe da �a-

crático de eleições assegll
rad'as pelo 'govêrno em BUa

lisura e a cO'(lseq!l$nte P:>$
se dós candidatos escolhi-

dos41�10
!

RIO, 28 (OE) - O Pl'esi-,
'dente do Tt:ibunal ,Regional
,Eleitoral da Guanabara a

'firmou esta ma.nl1à que
nã-o acredita que se regis
tre alto índ�ce de absten-

ção no pleito de dotnll1go
próximo. E :lcrescentou: ,o

entusiasmo é '!lluito gran
de e tudo indiCa quê o eh�i
to,rado comparecerá em

masSa as urnas

o 'Diretório Regional do
Partido de Representação
Popular torna público que
o Senhor Arnaldo Budal

Arins, não está autorizado
a us�r o nome da a�e�
"'ção partidáriar, na sua ten·
tativa ,de 'abrir dissidência

�
nas hostes' PerrepistaS, em

t1agl"ante deSrespeito, às, de
Clsoes da' magna COl1ven·

çãp ql1e homoiog'ou a cano

didatunt do 'Deputado Ivo
Silveira ao Govêrno do Es·

fiado,!

, Banco Mundial' convê):l1o
de ajuda ao Brasil, num

total de um bilhão e 50á
milhões de dólares, destí
n8.dos a atualizar o siste
ma ferroviário, portuáriOS
e de Mé;tl'il.lha' lIl!;;!. ,,&'ll.ü) L,b

-

I·_ -,
'_,

-'FAt- GRl:J�E�Re-,ea-SI:H::T};i/(ltilta: :A;
O T:EMPD lMefeorolóldco)

Sfutese do Boletim Geometeor"liógico de A, ,SEIXAS
NETTO válida até às 23�18 h8. do dia 29 de setembro de 1965

Bulhões 1raz BHhões do F.M.I
'RIO, 28 (OE) ,- FOl1;tes

do Ministério da Fazenda
disseram que o titular da

p'lsta sr. Otávio. Gouveia
de Bulhões ora nos Esta
dos Uniéios particip�; ativa
mente de l:"&uniões 0.0, };:l',it· ,

c:o\ í\�0�lt.���:::0 rnt01·�:. ....,2�vrJ.�t
O Miflistro assinará, com Q'

FrENTE FRIA:" Em curso; .PRESSÃO ATMOS1"ÉP.lGA
MÉDIA: llJ31.0 mlÜbares; TBMPERATURA MÉDTA: 2050

,Centfgradfls;' 'GMI1Jl'I..0l!,; Rl!.Lll:LlVA MEDIA: !:I2,o%; l'LD'
VIOSIVAu.b: :o� LW1Jb: H"�",u',, Ü,.,..- 12,::. wm.5: N'ecativo -
0:L"'it(:L.. ��� � �l':'--':1t.UG __, l\:t::\lJv�i'o ·t.illl�ú.'-U;�.ú' --... Cl1UV�d S·'

l<�aC.t iA.s 6.isposiç3e;:; eSta
Li';',1�.:;; '" ioS:��s "i�e:::j,c�,
iiOdos os' reca!ci�tes �e�

""'-_'"

�.>�_:.;lo

c.�1S'ó ,R�m.ç!) "
l'ilo:nirestações
,e reeonhecí

mente- das populações da

queles munícipíos, inaugu
rem a Usina Pery, uma mo

numental ponte ie concre

to E111 Taíó, 11m, }<'orum,' em
Rj� do Sul dois r,rt]ch()s as

faltfl,d(')� da rodovl.i SC-2i),
dois .grupcs t�$colaH�3 e U'pl
gigunteseo ginúsi'1 ('.:;ta

dua,t, eil,li-'.;rQl:.1vH�{�", '.,','."
lii}j i'���"�;··; i�n.:�'�lt�it1··'t.1
EM CURITI!BANO;:i

Juntamente com G Go,
vemador do Estat:!o c con1i
tiva, visitou Curitibanos o

deputado Il1.o Silvein:. sen

do recebidos na 611tl'ada da
cidade por autoi'icls,du e

m'=�'ado:res
.
do l11.Ul')j(!ípio,

seg],linco logo a!Jós, l{eOiJ'l

panharloiS por um eorteju
de n1o.is de 850 au[.o1110V(';3,
para a Usina Per,V, o. fIm
de inaugurá-la, Em segl,�l
ela, ne- centro da cidade, ')

Chefe do, ,Exeéutiva desecr
rou a bandeira que' cobria
.o &EU busto, numa home
nagem àqueJ.e que tanw f,ez

pelo a'e4.enVolvL."11e�to de
S. C. No comÍmo reali
zado; em Curitibanos, 0.-

IPr.oxi'rnadamente 300ü pes- ,

soas ,concentl'a:ratn-S� na

praça pública, parK ouvir
os oradÇ)res, entre '�le&, us

deputa-:los Ivo Silveira, 08-
11i :J;tegis e Paulo Macarim.
o candidato à P�'efeitura
locaL ,Sr. Orozimbo Coeto.-

,

no da Silva e () Governa
dor Cel-so Ramos

estaduais E' rnuníe tpu ís, pe
rapte o Prefeito VUorlo
Forncrolli, o representante
dos Tribunais de Justiça e

Eleitora l. Desembargador
José F'2rreira Bastos, ao

Prefeito de Florranópoiís,
de Seeretártos ele Estado e'

Assessores do governo, II

Sr,
'. Ge105V i �nlUS pl'0.cced\�u

ao ato de inullguraçao po
ttecbo asfaltado ont're. Rio
tib 13111 ·il,':rbútthb; c1ljj·�:bdt6;_
�ia SC-23; ([LW' 'J:\O 1níciu
da atual administraçã·) €5

tava apenas caiu .c6rc;l de
22, kms. parcialmente' im
plantados e hoje enCOD

tra""Se com 95% 'lo 'seu per
CUl�sO implantado c 50'0

pavimentado.
Os' trechos inallgur;.lcl('�s '

no último dOl'l1ingo l.I-tio do
Sul,-lbirml1a e lncbial
BlUl):lcnaU), eOu'lpl'eende111
40 kms, asfalta,dos numa

largma de 7,20 mettOil.

OonfoTI11'e palavras de
Assessor Hüyedo Lms, a

redo'Í'i8. qne o Governador
Cel!>o Ramos' inaugura V:1,

"comJ.'?f·eendia, �ada qUi,lô
metrü de asfalto lançado
ao longo· dos. 40 kms. na

qúela hora ,entregue., a'J

tráfego das viaturas que
trans1:io.rtam. o trabalho, a

servir
ao seu povo, uma cer teza

par.a o povo de que o go
vernante f.ui que êle uc're

, ditou, 11ão o desilnditl".
•.• _. ,,-; I l.o--�. 1 ",!' '; . _

,_);
"'..' ciUÂN�A�\i;�' .ruVIl:iN,iJi'<1

DE BRUSQUE E JOIN
VILLE ,.RECEB_ NOVOS
BENEFíCIOS

O sorriso 110S lUiJiCt;, das
crianças e os fort.(:ls aplau
sos dos professôres c pais
dos alunos cios f3úlPOS Es
:coláres Santa Tcrezinba,
'em Brusque, e Dom Pl.ú dI:'
Freitas, em Join,ville, e do
g:randioso giná'&lt.! es�allual
de ,Join�ilIe, cO�l 10 salas
de aula, são o atestndt) elo
quente de que o Governa
dor Celso Rã,mos, '&0 che�

f:ar' ao final de S�l*" profí
cua administraçãn" hoje
um homem con:::agrado.

'

Em 110SEa ediGão de aJ11a�
\

nhã, focaliz<!l'em.\s novas

obras ina,l.lg' LlTada,::; c1urall
te 'esta �€l;al1a !JeiG G.o':'
vernador .0' Esbdb,

'

I

A GRATIDÃO'
DE TAIõ

No icípio de ,''I'aJó,
onde maugnrou uma. pon
te, o Governado'r ao Esta
do foi' alvo de significati
vas hOluenagens, nu f:la

prova de gratidão doos' se�
habitantes, que' deram ai
certeza de que a sua, obra

não será interrompiqa,
com a'eleição do candidato
I;vo Silveira para substi
tui-lo Da cheüa, do EXEcn
ii�Q catarinense.

SC-i23 A RODOVIA

IMPVLtílOl'lADOh;A,
:";_L !\V .....Ll._., i _ .. G�.;"J.·I,,��0J

Bloco de Adernar é Contra
Reforma Tribufária

dida pelo GovérnlJ lt'ederal.
, O chefe do executivo pãü
lista encareceu 11[1 oportu-·'
nidade que o <lSSUllt0
muito delicado,
porisso mesmo um

llla,is· al'nplq.

S. PAULO, 28 {OE)
,Na reunião el,e deputadOS e

senadores com .o g(1veIIJ�
dor AdhE;l11ar de Barros Ioi

c;lebatfdo a formação de
'Í.llll bloco pa:rlamentv;r no

Congresso de reslténcia, a.
,reforma tributária pl'eten-

'Sunab Não Tr�nsige: Prêçq dMa
'Carne Conoeiou �>�

RIO, 28 (OE) - De ma

neira alguma, o govêrno
Federal e a Sunab concor

darão, C0111 quálquel' &U-

111tILLO à!)8 )!l"tl(u.o: l..i.t 0..,1"

1.1:0 b..0 �v:a::�iü.lL_I�G.tG L.�t�� -Ü ...�.

Fernando Murgel, Superin·
tendente Interino da Sunab
'durante a reuniâo com I'e�
}JresentaULt� '<.11:: diverso;,;
Ol'g:iu� gUYetmtlllentaio. (;:

lia. OOLÚ.t...... ,,\...IJ:Lb�..:.U �lj\.Ú�! �J.�<iI
�ilei!al

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

� , \ . !
..\ L, .... .I �-,

'

•.7"�: '..,_:
. ,i· .

U 1)1,t,ri. lft",l. AULl!:. O�,,' .t>".nU, '-'....nau
--'-- ,- -------- --�--------- -'---------�--------,�-----

./

...

m

OSVALDO

como- nova c�iatu;'a após
um maravãhoso l'nconl!'O

e�iritual com .T2iH!S cr.s
to. Agora, rrgenera Io, tra-

.

balha no sentido J�' ;1'lIXi'-

Há cartas que entristecem enquanto outras

-.

-"A 'ITN-Ç�A:-0
-�-

Exames de admissão ao Curso Ginasiar·

Prepara-se alunos - rua Fémando Machado,
nos alegram
.São epístolas portadoras. de boas notíctas umas, _-.,...,.._------�--.------'-_------

e outras com a tarja negra das �ecepções,
A que recebi hoje, cedo pclo Col'reio.é daque-

.

Ias que eonfortam e estlmúlam: .

Diz respeito :i nota que inc�r'imos' aqui, .

com

rcferência ao termo depreciativo de Barnabrl
A .carta �stá assim redigida nêstes term?s: ._

Jo;nalista Ôsva)do MeIo. A sua é�:ônfca publi
cada nêsse 'jornal; datada de 2� 'do 'corrente,

merece os maiores e 'mais calorosos. aplausos.
Há milito iJ.ue eu esperava' um pronUÍlclamen.
ta da. classe s6bre o assunto, Pl'otestàpdo con

tra, o emprêgo desse termo, (:Bârn�bé�);' pàra
d�i�nar� º�unÇionátio públi,co. As nós:�a� �mis·

SQ�S
•

c iO"!-ai� r�pe'te�:' o �erOl:0',�e��ecjllt�Vo.
a Cl\ªa pass9. Pata dl.�.s�:nar Ia nó'�sa.. funçao�
que � p�ofissão da.s mais' dignas;' já Q'1e' �omos
a máquina que movimenta o. Estado. e que 'sem
ela nada se movia, há muitQs terinos. Citemos

alguns exemplos: funcionário.' público., co.labo.
rado.res do. Estado, a classe dos servidores do.

Estado. se,ia estadual o.U municipal, quer exer·

çam funções na diversas esféras culturais, co·

mo. a técnica etc.

Porque, então, barnabés?
O funcionário. público. está integrado na so.cie·

dade e o termo barnabé é deprimente.
Muito Obrigado pela publicação destas' linhas,
fica o. assiduo. leitor H.S..

A Pfizer do .:ara5il.colabO�'l cóm a hum�i1itária 'campanha
{ia Associação Paulista de Compate ao Cãncer;' doando
suas Çlbrigações da Eletrobrâs, num valor de, aproxima,
di.tme�te trinta' MÚhões.

' .

.

'Na fotô ,vemos o Sr. A. 13lásio, gerente da Divisão Far:
macêlttica da Pfizer, qllando fazia, a entrega do (i'onativo
ao Dr: Haroldo Levy; pr'esidente daqueh' Associa:;ão. -'

'.
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UM 'I�EAL �M CRESCIMENTO,
UM M4NOO TODO DE ESPERANÇA.

'.'1
..>":o!�l.)"
��

.').i.-� :;'.�" .. �'".''!''' �hr;'-�_ '.

>� :---;��a ��� êle· possa conlln u ar leu .lriib:':O .ordeiro e proguessis�1
r.

que hoje enfrentas com destemor, porque. téns confiança no govêrno
de CELSO RAMOS .que tão ace[lada'tn�t:lte :escolheste. :

..
I- .

�. .,' ,Para l:1,ue sua família continúe uni'9_a. e '�Ie t�nha- exemplos de ho- 1
nestidad� e justiça;

,. ;

Para que 'seus ideais' dam'QcráhcQs, rea�iz�.rn��e· ''''.- '�:'�"'''�;'; ��'."�'��.,
ra que êle cresça. com a rnesm� t:r,�n�'l:liJjd que reflete por-

>4

pra soubeste dar o teu voto ..�er1Q;
I

• - •

. Por tudo isto, eleje o homem qú�_' Ó' ,Co�qu�i'rá 'a ·um caminho 5e-

promissor.

."

o FUTURO DO HOMEM DE AMANHÃ'
DEPENDE DAS DECISõES DOS HOMENS DE HOJE

\
.� P A R A G OV E R N A O O R

.f
._.!II.rzfM al

5

.....:,

Manchetes: biário· de Notícias '-,- "Renll"icia f. (

único camínho d2 Negrão"; Oorreío da Manhji ._- "Lícle

res síndícais exigem renúncia de AUrelio";"'o' Glnbl) .�

·"Lacerda quer subornar, a Asseml:lléia";' Diário Car:oc,l
- "Prévia de Lacrrda índíca: Negtão, na frente'; Jur
nal ido Brasil - "Flexa certo da. vit&rta.

Opiniões: De o Estad-ó de �ã;o Piúllo .�
..
':\ corrup

ção e a subversão campeiam' tn'írenes 'por 'todo ü lado e

de ::'.1 ere março para cá ríão fizeranl Se).'lào ii1G�nsW(;��l.'

se em to.cs ;"'s setor: s dEf' Estadp B�ásileiro:.
Do

. manifesto da P.olítiCa·Opei-ãtia -' "T;�uo� de

denunciar a ra.rsa elelorar, 1ev'ar � nostAs'bbicrivo:; as

massa:e apelar para um voto de PrótestG:�'
.

Da Tribuna da rmprensa, '+E as.;,;imi a'os J:.'i"J'cos e

barrancos, chega-mos às vésperaiJ da �leição_' M'a.'3 uma

eleiçáó sem significado e' sem cç:n'lsi51têpcià, com cUllciida'
. tos posíüvamente desalentadores, qu.�. não' 'pode:!1' de

forma alguma representar -as ·.tendências de um )'nis
que' tém -pretensões e condíções de se transtormar, num
curto: espaço de tempo, numa potêl'tcià mundlal,' Aare

dite-se em quem, pols?

EM BUSCA I)E '\]M FURACãO

. 'Às autoridades do. centro Nacion'Al de FUl'UC:1f'.s liê

Miami eQntÍlt�la';n prcicurando uin cú:ione, 1:; qr:::ÍI pr ;:
sanl irii.et'ar crisJays ç1e iodeto de pràtâ, �fim� (�'l en.con

trar 'UTna".fôr,;:nuia pa' ',a � di{iftribuiçij,o" d.e ven:a \1<":;. E�; a

é a primgira ,vez",qúe um futacã() é .iieç.essáMo.
..

CAR:��EIRO$ ESCOCESES.

De um livro recentcmente editado em Pal'j" lxr

Jean Fayard �. Petit Qui 'e du grand tourisme ,- "OS
carneins da Es�jcja são ll'uito elegante�: ve�t��f(l-SP' EX

clusívamel1te <:Ie lã. escé:cesa."

BEATTLIANAS

Em flagrante Delírio é o feliz tituL:.l de 11m livro de

hunftr e 'ron se\1lJe" escrito por John Lennon, um 6.os

famosos Be��ttles. Por sua VoZ �ingo está conwllt.i.;;.sil�'O

com o nasciJnr')to de seu primeiro herdeiro. q'1e t..laq·,lÍ

há <'lg'uris anes entI'ará 11uma bolada muito óó.'\. J'lo �n

ge do tu�Orisn10 disse Ringo: "Ele p pequen::> P;)l'':'líl cf;,
muito eabeludo."

NOIVAS A PRESTAçõES

O pr(:'�o inflacionári� das l10Jvas na Nova ('.hll�ll�

chegou a t.al' po�to que est(t sendo pago pel'o (�r'Jdi:"_t';'). O

reccrde � 1.600 lihras � foi pago por uma jÓV'�1n pa�:,u·:.

de 19. an6s . .casou-se ela ha dois anos com um técni,:o

raies-x: e s�u pret;o. teve dó ser saldado a pr::sl'<'.':õc,> �

metàde em tlinheira e o �Ilto. em conchas, ..1ÇÚ _< 1', car-

.

ne

s�"
têl'les' 'de . pesca «\ Aanoas.

I, •

'. ,.
LITE ARmt3. .

Lancado pelo Editôra Civilizarão Brasileira c livro

"Deus t.'·o Diabo' na Terra (�o 801" ..-,irando �1l1 tômo do

roteiro de filmagell1 da película do mesmo :1.0':.1''''. CO:'l

êste volume inicia a ECB. uma nova coleção :ntilulada

'1"Biblioteca Básica do ciri:ema."

_ X X X X

O . Professe r e escl':tor Nereu· CorriJa laú,;o'.l 5,�:;:8-

feira na livrar:a Atl-as em tardê de autógrafOS; :1 S'ja

inals' e�entq publicação '·DflX1.10cacia, Educação :.i�edl
de." A ihlciativa foi promovldli pela Câmara· Juntor df:

Florianópolis '

}ÇX:XX-

p- r sua véz a Editôra Globo está. anunciando para.

o próx:mo d!a 30. ii 'Sessão de autógrafos de .lançamento.
do livro "Encontro Cem o Tempo", d:e: autona do Gene

. ral Justino Alves aastos.-

,

}

Florianópolis. :;:;-)-C5

Rubens Kístenmacher

Walmir Venturelli, na cída
de de Brusque também es

tão em grandes atividades
. para os preparativos da "Se

mana dos Jogos lAberto de

Santa Catarina".

-:-:-

Ontem, foi altamente Ies

tejada as bodas de prata
do senhor e senhora. Antô
nío Botelho de Abreu (tiaI-:
ta). Na Igreja de Nossa Se�.
nhora de Ecâ Viagem, foi
celebrada missa �� ação de

.

Graça.

-:-;-

Vão casar próximo.

e

r o e res uscitado f 'A
+..+ '" ••

, '"

�:---__�"""'_"�__,-. )-ic.·omecsnemo1$ "'D'r,n,c
'OlBI, o fãmjg-e):il,d,o 'mal .líar a. socied..ad�; exalt�o' .� ,

;_/ vlUI.:;;

·feito!". compsnsretro- de ·s.e�· "O poder 'de Cristó no- com- ,IM 1t,'G:EN'S' .·E· ·r).[F·'-l'�X··
.

'0,('
.

te t}eClQs e 'I'estínha, mor- portamento flUmpn.). 1--, �[ f,) l
.

% �.
,':' .

reu para,» mundo dó crí- 1\S OPINIõES E.OS �ATOS +
.

�i',' .��
me. -Nésse senüdc fará C()�,-

.,,'

Entretanto, ressuseítou 'férências nos dias 2.3.4.5 e g' I c l� -'c:-p; �

6' de outubro próximo, no SALVE-SE QUEM PlJDER
au

".

a �as, ,..).
,

templo ela Igreja' Presbire
.

ríana IndepEndente, .1 rua
-Jnâo Pinto, 37 - nC,.'fS'l C<l

.yital.

no

dia 12" as 1& horas, na sino

gela Capela do Divino Espí
rito Santo, Vera da Luz e

César Amin Helou, Os con·

vid;ados serão recepciona
dos nos salões tio Clube Do·

ze de Agôsto.

-:-:-

( Bastante eomentado

O senhor Oscar 'Cardoso

Filho.; num grupo
.

de ami

gos palestrava anímadamen
te, no "A,merican Bàr" do

Querência Palace.

•

.sendo o ca!�amento do jar
dim da Praça 15 de Novem

bro, com os belíssimos pai
neis, trab�lhado em pedra
rias brancas e pret'ls auto

ria do pintor "Hassis".

-:-:-

FalandQ no melhoramen·

-:-:-

De viagem marcada para

o Rio de Janeiro, na próxí
ma' semana, o Diretor 'do

DNER•. e a senhora Hídel

brande . Marques $oUZf.l,
(Terezinha).

-:-:-

:Bastant� comentado. em

so.ciedade, o charme e 'sim

. patia do brotinho Tânia
Slovinski.

-:-:-

A cidade de Tijucas, tam

bém vai promqver desfile

Bangú, no' próximo mês. O

acontecimento dar-se-á nos

salões do "Tijucas Clube",

, numa noite de elegância e

caridade.
está

-:-:-

Foi visto. jantando no

Querência Palace no ultimo

domingo, o. senhor Valter

José da Luz, em compa

nbia da srta. Osnelda Ber

tolli.

-:-:-

Na lista de sócios proprie
tários do "Santacatai:ina
Country Club", os senhores:

Deputado Ruy Hülse, Depu'
tado Ary Mosimann, dr.

Ylmar Corrêa, dr. J. J. Bar

reto, dr. Armando Carreio

rão e dr. João Batista Ro

drigues Jr.

to da cidade, grande é a

expectativa, com referên

cia a "Village FIo.l'ianópo·
lis", aldeia de férias qui
será· na maravilhosa "La-

.

gôa da Conceição".

-t-:-

Será '0 aplaudido conjun·
to de Waldir Calmon, que
'mimará o baile das Debuc

tantes, do Lira TêJ?is Clube,
no próxim(i) dia 9.

-,-:-:..-:-

i.
, \

No próximo mês . sera

inaugurada em nossa cida·

de, uma Io.ja especializada
em r'i>upas de. criança�;' ten
do a finalidade angariar
flmdos para o. "Lar dos Ve·
lhinhos".

-:-:-

. . Prepara-se para fazer De

but, nll cidade de Blume·

nau; dia 9 ·próximo. no.s sa·

IÔt$ � S�çi�ade Carlos
Gomés, Jane�e Maria, Bar

tolomeu, uma das Debutan-

. tes do. "Baile Branco", rea·

lizado em agôsto p. passa-'
do..·
\

-:-:-

A Imprensa carioca, noti·
.

ciou a melhora da cantora
DqJva de Oliveira, que re

centemente foi acidentada.

-:-:-

Voltou a circular. em so.

ciedade, o discutido Arma-n.

do Assis Filho, em compa·
nhia da muito simpática
Ivana pôrto.

Para Konder "Brusquense" DalH�gna
não confunde política conl

seus deveres de justo
I,

Ao receber o 1 �.tL':') ele

c.idadão honorário 'li.: '3l'US

que, o Senador l\.ntômo C&.l'

los Konder Re�s h.''\�;} pa

lavras de el'Jgio a.) depu
tado Francisco D:tlligna,
de quem a�irmou: "Fra:1s

cisco Dalligna n LlI1(·l. enD

fundiu a s\la P031>:,[:,o �Joij
tic.o-partidária C0:11 os de

verES de justiça e com

preensão para !O'l1' (�ijU�'"

les que, como [de. ,·'õr'l.l:lei

ramente a111L1111 .o'·us�!ue".
E;' trecho do diseurw pu

blicado, na íntegra. . pelo
'Jornal "O Iv!unicípüi', de

Brq§(lue, em sua edi.çi1o de

número 476, de 24: de de

zembro de 1.964).

-:-:-

O . pintor Mario Ralph

APARTAMENTO

,

Corrêa, que está com mos

tra de arte no Querên�ia
Palace, vai concorrer \10 prê
mio de arte, na exposição
que terá inicio no próximo
mê�, nl:t cidade' de Blun;_e
nau.'

�'!-::-

ALUGA·SE confortável apartamento de esquina
3 quartos, 2 salas, demai!';l.dependências c/área.

Local: Padre Roma n.o '48, sobr"ldo
Tratar piteI. 3670 ou 2065.

Dom

------------------- ----,

..

Mudou o sr. Fra,ncisco
.

Dalligna ou niudou O Se

nador-�àúâ'idato, quo,' em

nome de sua. '(campanha'
efeváda", fêz insinual�0es
grosseiras contra () candi

dato a vice-governador, 110

comíCio da cidade, de Ja

ragú.êÍ-_.do Sul •. 1'
.

,

1 .•

mensário de Divulgação
eUJ.tura. e arte·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MomentQ em fllte o Governador Celso Ramos descerrava a placa comemorativa
da importante solenidade

Curitibanos, . se' (de S.
J. Silva Jr. e Bhilwi Pl'ot�
'tshof, nossos envhtdos),

margens do rio CanoD,::;, �oi
.

dos aí estão fazenL1.) eom

'recepcionado nas proxia1i- que no firlal do meu m9.D

dades c'a cidade (:c Cur:- dato faça .uma.·peregl'inl,',..
tibanos po!' uma caraV�lia çã.o pel.o posso. Est:tdo .Pl
de cêrca de qU9.t:'oeent:13 tregando obras ·útei.'3' e in
automón>1.s. Integl'and;1 a dispensáveis ao povo da mi
sua comitiva, alé;n dri dc·- nha terrà, como' àqui oco'r

putado Ivo Silveira. candi- re nest? instante "ore. cs-

'dato peõ;edista à �ucess:w ta usina, ,()5:��rança a�1ti
estadual, encont;:avmn·s� ga de Curitiba\1tls, i'E::l.lid�1
o senador Atílio Funtana, de hoje para o 'leu futw:o.
deputados federa'!s Osni Inicialmente d!��cul'Sa

Régis e Paulo Macarini, de ram os Srs. Her:'úelino Lar

p.ltados estadu4is, ,secret:\ gura, José Cavalcami e J o

ries de Estado e [t ·Dil'e- sé,Be,rnardonL Re'Ifll'lncl,o
toria da Centrars bétricas se a CELESC, o dr. Jr3er�1lH'
de Santa Catarina, respon doni, depoiS de 'ac\!ütl.l,lr
sáveJ peJa .c�)l:.stL'11Cão ela. -a pres,�nça ele tôdo.s a.� cor

u:::ina hidrõlétrica Pel'y. r:ntes p.olítica�, -:;úchis, 'fCO'
nôinica:s e trab<:tlhadol'as
nas solenidades, (lis.''" que '

à. Diretoria da CET..;ESC, ca

bia um registro eS;JGi�i;.�1 na
quele instante.
E' que as real\z\l:(;ões (�lIe

féz em Santa catanni. ül

cançando os seus quadrrll1-
tes, 'davani t'rátlllltLlidadES
ao -pô,'o catal'inen�e para'
progredir e ·pro::iuzir.' CWi-'
tiban('s, que

.

sem'pre. - viveu

'Acusam 'o melr gcvême
de usar r·ecursos, federaIs
nas obras qUe l'ealiz:a no

sebor. de energia elét'l'ica',
disse o governador

.

Celso
Ramos, ao pre3idir I) ato
de inauguração ela Usina

Pery, neste Mun:cipio, PR"
ra mais adiante acrescen

tar: - 'Não é Santa Cata
rina um pedaço dinfm1.lco

elo Brasil? Este é um di
nheiro qUe apenas vem de
volta. p'ois reprzsimta êle
o trabalho, o �sfô'cço dos
catarinenses que pagam a

tributo federal e ajudam a

grandeza da Naçã0. 'COí:l
vél'Íl frisar prossegue
que o meu govêrno tem a

plicado no setor ')netgético
recursos próprios represen
tando mais de ::1010 dos in
vestinientos ,e, assim mes

mo o que recehemos "em

em forma do em-Pl'ésti!liO,
o qu.e atesta, por cur,!',) �a

d.o,.o crédito qUe desfruta
o nosso Estado, fbrlol' peló
seu pl"ogre-sso ,d�' somàs
que aplica no se'.1 ,1esel1-
volvimento ".

0, chefe do E4esutivD ca

tarinense .antes ue cohegflr
ao local onde ;}:e encontra

instalada, a nova usina, nas

RACIONAMENTO
AFASTADO

Faz;endo .um rela'"o' dflS
realizacões d.o 'l'liDquênjo,
di.sse o governador catari
nensel em seu dis�lil.'fi(), que
estava entregan1.') 'mais
uma o)J:a ao povo, preci
samente de emrgia eléh'i�
CD., c�l1firma'1do a�3ir-.l 'que
em Santa Catarina estava
definitivamente afastado
o .'racionament-o;' enel'�ético
'para mals adiante afirm.1l':

.

"Fui buscár lla voz do

povo ,os rumos' de me,l glJ
vêrno. Empunhei uma ban
deira tecida por ';Ôd·.l San-

.

ta Catarina, e ·os r.esll'ts-

--�-.

iores
nos, momentos como este

de maior sígnífícação his

tórica repetem' operosa ad

m�nistração Ôoe V. Excín;
sénhor GovernadJr que
=m 'curto lapso de tempo,

. em breve :pâíodb gcverna-
. mental; entregou 'ar) povo
de' Santa' Catarina seis us!
nas que .produzem a ri-.

queza que gera o progres
so e acelera o .j esenvotvi-

Nouve8UX. Prêtres
(Hamilton. Alves)

Frei Eliziário é um homem
. vivido e

que já ]J'lSSOU na vida experiências qU9 lhe

»ermítíríem escrever um livro dêsses que

� gente 'só larga mesmo na última pãgtna.
Êle escreve mas não se conhece' quase na

da do qUE' 'tem inédito, Vai ver que, e,m
sua mortificação, considera' petulante . c;>u
sar-se até à: vuígaríeação de sua peqüe�a
obra: ,

, Certo dia, estando lendo' uma obra .de
Régis "Jolivet :sôbrEl metafísica, �ma ;dé
nossas livrarias, frei Elíziário se llCel'qou

.

de mim f) estranhou muito, �óvàvelmi:m,
te, que àquela hora da tarde, nesta pach.ta
Ilha, alguem se interessasse elp: folh�ar
um livro de matafísica, e assilro;' é "qu�, a
partir dês�e momentQ, começaílto-s��_ �iá
logo que só sé interrompeu quase uma �ho
ra dépois. Me cBntou hei EliZi�.rio €lU� a

últimq, guerra mundial lhe peg"m( em 1>1e-
.

na 'Europa, onde estudava.: Est��ipredisa-,
�ente na Bélgica, em Aín$ter9art;' mi. Áms
terdan da Anne Frank, a pobre ;iuqiàzlnha

.

massacr,'lda pela polícia nazista, Frei,'EH
ziário, para escapal1 à prisão, teve que fu

gir num trem de carga, onde viajava :uma
centena de passageiros, durante. q";latro
1dias e q!..w.tro noites, sem nerihum alimen

to, sem o menor .conforto, enfrenta:J.do in

clusive' o imprevisto: sim, porque no ou·

trO lado do caminho a gestapo, poqeria a'

,guardar o trem em que viajava e ser pre-

so e pagar pelo crime de tentaI' a fuga d'l

cidade ocupada .. Mas frei Eliziário, em

. companhia de outras tantas pessoas, resol

veu tentar .a sorte. Tudo seria preferível
ao cativeiro nazista: a fome, a priva�ão, o
'sofrimento de horas ínsohes e incertas, a

doença, a promiscuidade, tudo, .
Assim é

que pegou uma tuberculose que quase o

matou, j.á que, àquela épo'c�, a c-qra da do·

ença era muito precária.
. Depqis falVuos em Deus e, para falar

no hEÍmem, lembramos Jacques. Maritain,
e lembrei-lhe uma frase do filósofo: "A ci-

E eu lhe felicitei muito por isso, porque
achei muito feliz a tradução, pelo que no

tei ter êle ficado muito alegre. Marcamos,
'depois, uma nova oportunidade para um

encontro maior, na minha casa, onde poso

,sivehnente êie nunca irá, devido à ·discri

ção que a sua condição eclesiástica lhe
manda guardar. Mas me 'cÚsse que .mora

. em São José, na bticoíica São jGsé� 'e onde
eu o procurarei ei):i qu<uquer tarde de sá

bado' Hv,re:·p!tra -aproãundarrnos .jnaís o

nosso eonhecímento e para que. me fale,'
·

mais vagar; .a respeitb' <:iii E1:ll'ô,pa," daque-
.�. ", \ �.:. ;..'

la Europ'l que eoaheceu .em plena. eferves-
cência da guerra que -marcou !.') 'mundo e

também tôda- a' h4manicWde,;e cl,Úas con

sequências ainda- h�jeose<ref1e'te!;TI. em tôda
· a par.te, abrindo tm:l.<r chaga' jamais ptcatri-
· zável no coração O:dS: Wd�us lua,itírizados.
.' . Além do m�is Frei "Elizi-áriá �'da or

dem dé São' iFranci.�c� d�' �S�iS!" �. j�'.rião
bastasse a cultura hum.ana ' ��tie )ild�.uir.iu

·

no
.

oOn'VÍvio do'· povo. jn'ais" , ciVlliz�c1,o
do rtiúndcj. P�eciso � t'lcibém .

- b:,,�rilal J ,1:lm
!

.
.

4
•
.'

... _

p,ouquinho o fr�1ces -que á, da, . L,iUane
.Kõnigmil ensiná. e frei J.!TI'iZiíÍrio·é Um. co·
b-rãc'ba lígua g?:UlElS."; T8,'Nto é 'aue' ,me .fa
km, 'quando nos refcririlós,,'á, livrqs/numa
-obr,q que considera mnitq I.m-gortante: Les

NOttveaux Prêtres, de �icner de Saint Pier

re. Perguntou-me se j�' a '-flavht 'll,do ou se

de]a cuvira falar. Resuli}ngl que não,. nada
;abia sôbre Les NOl.1vea'üx· , Pr:'\t'res. Mas

e.m seguida me; 'leio à; mém6r;a . que d'l,
Liliane !{oning. rÍire�ora' cta Alianra Fran

cesa manuseara Qtitro'dl!:t êsse 'livro, e que
êle me causara (!,i-an�le ctírF'sld,<tde. r: en

.

contrando-me cem, ela, pedi-lhe o livro em

prest-ado.
Cá está a minhas mãos Les Nouve"lux

Prêtres, cujo francês . têntarei assitnilar
com os meus'pobres Ee�ufsos e parcos co'

nbecin1en-tos do idioma. M<ls não' sei, ain
da hoje .folJ;lCei o livr.o, �jnto aue se, irra
dia dêle uma fôrça,' uma: ,luz, qualquer cau
sa l11)lito alta, muito 'nobre, muito, grande
um apêlo' riõv,o ao mundo,.e à htlma;nidade'.
Sou c,'lpaz de adv.inha·r' I' qlW se contém
nessas páginas.

.

Vou lev�·lQ.;..à"pr.G.:;am�, viagem) que fi'
zer ao sitio e ,5�9.. 9':le:�:,lw,�!:� :p 1ugar
ideal pata, ElritM itlugidb.s: de>vaçã: e trinar
de pássaros, satu.riil:l'"me .dá fi10s0ltll que
traz impregnadá em s1.Jas .págin�s. '

E me r�Co'rda'l'ei 'ctlm gratidão. de Fl'ei
EliziárÍo ç;_ue mo .:r;,ecómend0u e ,de da. Li-

liane, que m� ,emprestou. ':
,.

.

" �
.' �'
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AVISO

I M P o R T A N T E

SE voct NAu PRECISA COMPRAR,

AINDA ASSIM VENHA VISITAR-NOS.

APENAS PARA CONHECER 06 BELt�
SIMOS CONJUNTOS DA NOSSA NOVA

LINHA CLASSIONAl.
A

NÓS TEMOS PRAZER EM ATENDE- LO

MESMO QUE vod NÃo QUÉI RA OU

�O PRECISE COMPRAR. t 'UMA SA

TISFAÇ�O NOSSA, �OSTRAR A A�
TA QUALIDADE E O ESMERADO AC�
BAMENTO DE NOSSOS ��VEIS.

ORGULH�MO-NOS DISTO, VENHA VI

SITAR-NOS,
;

o Che.fe. de

Curitiban

ASPIRAÇÃO ::)E
CURIT:l'BAN.OS

ReY'2ri,ndO-S'2 sôl)['e a o

bra que �sta.Ya <;8 �1!1') i: ;,u

guraéa, di'.;;>;' que [l 'n:'$

ma 'foi sempre ::t ·:I,-;pirr::·
ção dos cllr!tiMn-C!1;õé'S (,,1e
de.sde o início da ,'hlminls
tração Cels.:) Ra:n'�:; l-' le i c

avam p,lra a' sua l"�i1'i�lO
uma font': üe· ene;O::J:i::t (;8-

paz de mitigar f1. é:e,-� c;e
progresso, e aca'lmrr a in
sia de desênVólvin1'ji.l�il. :!'lli

ciac'a. LO ano df} 19G�. l,�i

dimencio.nad�J p8'DS téc::,l
cos para uma can:J,cidade
de 3.50ü Kw em. :1 nas e t\:!_

pas de 1:750 çada ",m;a.
j';:'io fOl'aR} pOU�·)S Qr;' j1J;'O

blem,as q�t.e' çivemc;s eh pp'
frentar para a sua e':e�l"

(.�ãCl'.· Situatla el11. 10cn,1 dI'

e'ifíciI acesso a ;;arpi.1 �:;t c:e
material nece�sário a::. :,:e',\

anda-me1'l-tf);''11'Ol'�Hl, foram
fatores que con;·,!'ib1.11l"1:11

:para' que a-obra tlnsilc a

s
mas também rara os Mu
ntcípíos de .Si!l.'b,t<u· �cíJja
Lêton Reg;s. Dentro
iJ�",e rqueles p:('sPE!l'G�
i r _, de trabnd�.i) proautí
,O' serão à<lcan'�ac(us'

.

r-ergn que demanda
sina Pery,

A's ir cões de
1

.

mento dó Estado', disse. em bre cs novos métodos in

.sua oração, o St. Hermelí- troduzídos na, admnnstra
no Largura, diretor comer ção estadual SiÜI.�1d{) r. ali-

cíal da Centrais Ell,trt,':t3 zaçôss' do atual iÍ0Y(�l';�[I"
de S.C. em várias setores - Em,;-'

.
Depois de referir ..se ",6- no, Rodovias, Crérüto IGn-·

ral ,Saú.:'� - :1eUani,Ol!:
"No que concerne pr.ipr.n
mente :10 Retor F.nt'l'g·"'·úü;o
cerno já Iízcmos ["�r('li'n�':a
ele início, nêste ')�"lc)ll, J (,;

g('Vêl'l10, foram ;'�1P:�lnta
das no Estado' seis 'I.-·':·.as

geradoras. Desde 'J i1W;O
Oeste ao litoral, (1,) \kJ'ie
ao Vale do Itajai '1:\ ;'r.;;iúo
da Serra c no Sul <lo E:,',t::t

do, nasceram de 'J!U pl,t!lél
prêv'arnente dn,l)ü,:,ulo, as

fo: trs cr"adoras (:(J p.o
gresso. Milhares ('r Kw

tra=sportaclcs por lfU,!,; c;�
2.()OO kms. de !inb:t ele
trunsmíssâo e elis",:\h\l;dl'::)
alcançam tôdas ns 1'(' �;J�'s
e úma nova era (le prcsue
ridacle 'e des ;n volvímento
sacudiu Sada. Ca:·'1!'ü'!l., (:0.
locando-a em lug.ir ·i:! dcs

taque no. conoêr .o ,b,'. (';1-
mais E.sta:'os da r'�; :e':·:h. Cw
fazendo-á reencont.r'cll' o

caminho da pros,:nriclade e

do prc greSSé}�'.

INTERLIGAÇÃO

Prossegue o Sr.
p o Largura: "Mas
I1l'.,;t8. Usina apenas a SQ
l Ul:Ü,) cio problema e,1(;r�ia
para a tora a va;3t i. rogâo
serraua. Pois C,!;>lÚ�'O .de
plano energético :1UO' 'i.�
CELESC� eXCCl!( 1

.• ;1 mtr vlf

g.:.;';';;) ele Curitlbri 'H�, -- La
J C$ se impõem Pé' \ hecessí
é'ade ele mais etl!"";ria, ,p�I.
ra o rntur«, �Ll;,) ig11ora
u.r-s CgIP a 'c1et:\:1IlClfl, ex;gi
rá ,: ,entro ele alguns ano
]'ov?s; fonte" cl:: suprinlP!
te. e assim sendo, precisa
mos estar orenarados p�c-a
cu- o d('s!:'nvO!'.';�'tf'nto !l�O
\'e_:-l:!a a ser p�··�.illd':ctl
A interligação Curil;ÚJ

ncs-Lajes possibilit:,H'!' o �.

pr:r:lCnto de 'eenrtr�H, g-era
da pe]a SOTELCA. 0'11, Tu"
lXl!"(i

.

e lif2'al'ú (;11i':Uinr6o
a tô:la a::J sistema

às escuras, alí estava' parà vUização deveria dar a cada homem a -pos

aplaudir a, Usin� IIlclrl';l€õr,i�;' S��lt��de de ser um artista, um��ient1sta
c�,.. J,'edE.ntol1� da cha rt,�l:if-' 't�" '. ,Si!ll!_o". :t lembrei-lhe também Ber
.fc'apital do Pi'Çli'o�: ..,�. ..,�.' '�iij' ;,:que escreveu "Un' journal d'un cu-
. , ,

. -, ,.,' '.':�_, ré. ��:.çampagne", E me deu a bpa nova

,t, SEIS u,s.IN:à$',... � ·:,qiie<t.�{ .êle próprio que traduziu, para o
,

.. _>ê. '. ,;: " );>�drti1giiê:S, o título do livro de Bernanos.
"Pela sêxt� �ê_� �'e�:n�eeu.,� dOmo Se sabe, o título dêsse livro ,em po�:

tiva ·em �,�n(l�s de cinco: a- : tuguês é "Diário dê um pároco de.. 'aldeia".

LUZ PUBLICA

Em ':J.:le cent.enas rI2 jove
pcr,a':am

.

tochas q1.!e s

bLli"avam o fim do
r'a'11 ;�to da

';c�!i:�',ador CeI.,;)
iris.Uf' utau p ilum:'laçã.)
cid.a(�\ também ,��i) a t'

pO�"3.iJ:Jidacl;;: do E ta

Em seguida o chef�
,

Xi'CU UVA in"augurotl o

busl" ainda na. Pl\tC!l

s'Üa conclusào- co�i demu� cldaAe: luz elétr;ca
·ra do prazo prevjs�()." clanLe.

"Estão de parabéns os Fizer,am-se ouvir

(:u.ri�ubanenses de b(J,'" von oradores, dentro os qU:11S
tade. Está fellz o povo ('.:1 0- próprio homenageado
tatinense e partic.ul<1rmcn- o deputado Ivo SilveIra.
te o de Ouritibano,., CJue já

.

'V-'-��.-'
pode vêr dentro1e Sl'U$ la

.

.A(ÃNQUETE. -

r,es, sentir das sua;; iadusÍ
----

trias e :festejar !'las' prac;às A,' noite. fendo c�mo

e ruas da sua cléhd"!, a :'e- 'cal 11. sede do clube
�lijade daquilo qUe fôra so de s::tembro, 10 Sr,

nho.e esr..peran.c.a:.a cnel':.!ia R o f' h
�

_ "aro s '. Ol omena",
abundante. a" trl'.Zfll;,lhes pelas class€s conS'll'va

conforto" progrésso
.

� bcm- e o povo em g'er!ll,
estar'.

.,,' ,

um bãnquéte 'i� -Jü?i!�
S; SECILIA E LEBON talheres, constitmncl

REGrS

'Daqui desta '..lsínn. nas·

cem os 'cabos C-:ll1dll'�üres
da energia elét::ica não S')
mente para CurHibnn0S

numa festa'de co,ljké1t�
ZUt:úo de gratidão a·,) c

elo e�ecutÍ\'o do 8:otaq
I Transcrito elo JOl'naf'"
reio do Povo do c'h '11,

setembro de 1965),

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado dos. Negócl

da Segurança Pública
PORTARIA N .. 005/

ALCIDES BASTOS Dli: A:!lAUJO, Di r.f

viço de F'iscalizaçã;o de Armas, Munições; ;Mat.K�
.

.plosivos Inflamáveis e Produtos Químicos e', de"\
iÜU Corrosivos, no uso de suas atribuições e, de!
micade com 10 artigo 70" combinado com o at\_
parágrafo quarto (40), do Regulamento

baixa?Decreto no, SP - 9.0462/1.247, tendo em visa.
qlte se realizarão nOl próximo dia. 03 de�tu
do o Estado de Santa Oatarina:

-

,

CONSIDERAN,DO o interesse do Gov rjJ
do Tribunal Regional El:eitoral e ,.1.- rio

PolÍticos, nlO sentido de que,J!-<' el o decorra, d
te de perfeia seg�nl1a eJ'f;raríquilidade; {
CONSIDERANDO jl.ltlda ,a conveniência de

providências pre"enti�as qu� aEsegu.rem; a

o�'gurança pÚblica contra os desordeiros ;mal i t

dos na época, das eleições; ,

DETERMINA:
..

"FICA..1IA: SUSPENSAS EM TODO TERRITORt
,

NE�;SE, DURA,NTE O PERIODO

COMP�N
I

TRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO A' [:{
DO CORRENTE ANO, AS LrCENÇAS'pd 11
QVALQUER ARMA� .' I

. São Considerados 'Infratores, sujeit,0SJ� J

Lei, as pessQas que, �ndarem arlnadas l1à1'illl
Solicite-sf:', 110S têrmos do ::'.rtigo lO � ti.

to stlpra citado, a cooperação: dos Delegadipg
-e 'Clemais Autodd�es Polia\ais no Fa'3tààb, P!W�
cumprimcnto desta, Portaria,

Publiqüc-se e Cmnpra.-sE',
FL{)ti-afiõpol1s, 10 d;e setembro de 1965.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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epc,fiélmen o LelUra
I �f"oe t.ompras

CO'\COHRl��CIA PuBLICA N° "65,6HS

( :OMUNIG..\(',..4.0
n Presidente -do . Departamento Central ele Compra,",

coníormídade com o art. 5°, parágrafo 1.0, da lei. 11,0.
a.7(1.), comunica aos Senhores Fornecedores do Estado,

que se encontra aberta Concorrência Públiéa de n.o

ti,\·(ill1.i, par'; :::qúif.:ir;i'to de ívÚ'lVels Escolares destinado U;I

ii Din"l�il" Rcpart lcões e marcada a abertura das propos
documentos (Edital n.o nOl·2B·1·1963, publicada no

>. O. 11.(\ 7.�:l(i·6/::l/63 I, para o .dia 1B de Outubro de H165,.
11:, Li noras. elcvcndo a untreg.'1 das propostas e documen

tos ser ('feluacla até às J.3 horas do clia acima citado.

Pul.llkaclo 'no D. O. n.o 7.DOa, de J.() de setembro de 1065.

b. C. G..- Fpolls .. (':'TI 21' ele setembro de .1í)()5.

(IWB1.i:N'S VICTOR DA RilLVA}
Presidente

.
-------_._--�.__ . ---"'---.-_._--'

-_----_

CO;\CORHÉl':CUi
: ronLIcA N.lI 65·7J9

"';OIUUNlCAÇÁO

Presidente do Departamento Central de Compras,
com o art. 5°, parágraío 1.0, da lei 11 o

04. comunica aos scnaores Fornecedores do Estado,
e se encont.ra, aberta Concorrêncla Públioa de n.o

'5-7W, para aqUisição de Filmes destinado (s) ao Depar
amento Central de Compr.as e mm'cada a abertura das

pl'Opostas e doc�umentos (Edital n.o 001-28-1·1963, publica·
40 no D. O. n.o 7.226·6/2/63), para o dia 19!de outubro de

}965. às 15 lwtas, devendo a entrega das propostas e do·

entos �r' efetuada até às 13 horas do dia .acima cita·
",r,,_i
rr

I �ieado no D. O. n.o 7.§Q3, de 16 de setembro dé 1965.

D. C .. C. - F'polis., �m 21 de setembro de 1965.

(RUBENS 'VICTOR DA SILVA)
Presidente

CONt;ORRENCIA PUBLIC,\. N.o 1-i5·72:2

COMUNWAÇAO

o l'rc�iàente do Departament.o Central de CCl1wras,

cQllÍormidade cem o ·art. 5°, pa,rágrafo Lo, da lei n":o

,704, comunica aos Senhores Fornecedores do Est2.clO,
, !se OtlCOl1t,ra aberta Concorrência Pública de n,o

��. para. aquisição de Material de Limpeza destinado

ao 'Departamento Central ele Compras 'e mal'C':tcla a

'tum elas.' propostas o documentos (E(htal n.o .

,,8-1-UI63, publicado nQ D. O. n.o .7.2266/2/63), par.. o

11 de Outubro de' 1965, às 15 horas, devendo :oi entre

tl,qs pro)1ostl.lS e documentos ser efetuado até às 13

}ras 'cto dia acima citado.
Rtlblicado no D. O. n.o 7.904, de 17 de setembro de 1!!6fi.

D. C. C, - Fpolis.� em 21 de setembro de 1965.

(RUBENS VICWR DA SILVfl)
Presidente

CO�CORRf:NCIA PÜBLlCA �.o G�j:�O.
COlllUNICAÇAO

Presidente do DepaJ;tamonto CenJl"!l ele CO:1)')n.1 ",.
'

" ;1"'1�1) o art. 5°, parágrafo Lo. {l.a lei n.0

e0mlli1�ca;Jl.'®��es Fornecedores do Eslado,

:-\�: el1cOllÚ�" aberta' Concorrência Púhlica ck ll.n

. p:ml Ilquisição de Matel-'ÍaJ ele Expcd'ente deS';lia

.
(ii) no Dep:lrtf1111entõ Central de' Co�pr8." e 1·{1a."nda

ihor�\lrH! :f,�,0 F,l,ff)I?Ra��l"l' 'e!' elb'dhn4entos <il:cliÚd n.o

'lO I-H1G::i. pl.1bl1cadD no b. O. n.o 7.7'266 '2 '63), para n

20 de Outubro' de 1965, à,s 15 horas, ,devendo o en"r8!2:'1
; -Pl"opb';tns e doctllnp.i1tos 5(1)1' efe;,unc.1a f\'lé às 1:3 ,]'l(F,IS

(1la ;.te i.n lO- citado!
;l)I;;'U(�O ho D. Q. n.o 7.fj{14, ele 17 de setembro de lf165.

r), (!. C .. -- Fp;;lis,. e''''� �j rlp_' !.r
..)i.C'"r).�··n ele lH6:;.

(HVBENS nCTOR DA SILVA)
Presidente

e07\COllRf:'-TCIA pr" r IC,\ 'I.lI (i.")·(ifj7

CO'\ItT'NICr ç.V)
Prl'''iclcme do ne';)"rtar�l,mto Cí,,'t-r"l de C'J'11'I\((",

C'n!1r'')l':l1ifln,de eom (1, nrt. 5u, p:'Yá2TnfO 1.0. eln lei. n.o

. ('C')lmniC'D aos Senhores . F'nrnf-ceClores do Esiaclo

�e 6nC0l1! ra aherta Coffcnrrênri.9 Púbiíc8. de H.O

f. n)!"tJ [I(q,,�l.:jr·Gn �l.(: rv1:)'veis P.se()l�lr0.s ôestin:1do (s \

C ·,lé�rio l'Torm?,] C0Y'c"�1<l(l,� ('f,]ln P3�""'OS (' m<Fc�d:t

1\'1"1 'dp;o l)l'cl)GSlnS e dneumentr:s (Bd'hl n.o

n:":1. pllh'iC'�,rh '1 . D n. n n 7 :??(i �1 2 0:n. panl o

\ �ul1ro clt' l'Vi;). h<; Li horas. tlm'enc1.o êl. entl':e'

.1J"(Y)(lst?t; e clr:):p�,11.entOt5 c.:er e e:uf.\d:1. aTé fF; 1�3

!��:(n _�1() 11. n. n (i 7J)r}��, ele ,17 (1e (�;(�!(-)nl_hTt() d�: lHH5
.- FnnU<; .. E,n, 21 de <;("p.!11h:ro de H165.

(Rl.'lU":'\'S YTr;"T'(lR fH STLVA)
Presid8�lte

;ONdARRE",f'{\ !'nBLH':\'

COlln::XICt\Ç \0

e 'nmhó e mf;'.r�,](l(l. }'), n1'el'l.:unJ, belS pr')l'O hs

ll()<; trerljt!11 rt:) O(I'·:)fl.l-�QI��. Y'Uhli.C8r\O "() D.· O

E� Ir,� I. 1)pr'l ° c'iH 1ft [l.e 111 (le 19F:.i5. �'s 15 h01'Wi.
. en.tl'e�a das P]''1post.<'� C d:-cumenL"s ser e:e

,,�ras do. dia a.cima citado.
no p. D. n.o 7.904. de 17 da Eetembro de 19G5.

,
-- J!'\)()lil'> .. ("1'1 :n' (l.8 <;e�F"llbr� de U65.

(\lWHENS ·V1.Ú'I'Olt D,\ SILVA)
Presidente

f \.����.\,: :�"��--�"""__�_'_"'--"'-'-'--a;:-�....

.

::w),

Florianópolis, 29 ·9-t!5 .

----�_. )---- �---�----_.-

J:JROlEfA
'

..seus

OLH'OS1
o .1.

use óculos '1
bem cdcptódos

.....

otendemos com exatidôo
suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALlZAD/\
,

,

MODERNO lABORATORIO

--'---_ .• __._-�_.- .....-'--'. ---�--- - - _._-

Di, Norbeno Czernay
l'IH Hl;(; P!.O 1H:.l'1'J::;'L'

iMPLANTE E TRANSPLANTE DE. DENT�b
Oelltisleria O ,JórÍa pelo si:stettT� de alta rutacatl

.

.... , ��'�!tlt;.Jl!(� ·I:�dolt.>'( )
�OTESE FfXA E l\1UV�L

EXCLUSlY;:i'\i\lEi>JTE C01vl d,OR.'\ MARC.'\[),4

�,dltlt:l�J'�.lílJeLa l'un.!U.llto de saw,; :'Ir'
.

J;f('-a' (l"TiJd:mo, (,:.,.;ltlo ;{:'�
;.'"�-!l•.•\ ,1- __ ,;." <�',

... ,

'l\f,tJ,�,�'\' I.l ", '" to II rll �
. )

t?l\�jd(.'1 )I,'ll1. ,:\\". l-}l,l.l'('iJin 'Lul 1 �t_j .- .. ;q)t"" L

••

�' 1 .-, _'_ - ".--_.� :-�-.- -_- •• "_,--
,

'1f\t11�'
,,-'

\l�'ldr S'� !n3.g�1íf�C'o t:rref1() $.:tuaf1a 1"(1 ')I..\:\,(! ri,?

P�m �'\br·!lO. ';medindo 13m x 'ir.n_. Tr8'ar a ':p .. �!, ':,,1'
hera ;, n:a .L·i'à;�·;ri1o ('0,',:110. : 4, ' - ;J:'(1' J':Ja,ll'll") ';:1-
v:mei'to ín �O.

í11Ucr'l'd II

p(','-�'S ;)�l�:-Ia lf:i ·_·n" 1'·,�.· l_lo:) •

" rllic:a.tiya e En�,.!"i',h:·:lCJ
::: Fiõa a�}R!'encia �-; :!pt.,::; .._r�-

1.1;;;.,()

r;: J -

!\LEN�.AR. LADI3::",ô;U 1)Z

,)L:::7\ .. ,Ui é� J03E; V!'!;:;'1. S

S .,\l0 UE ,\'L.,l!�NC \i.�, :: c<\6:-

lt) 1"";.:). ltS 004;;) l)l' .l.:a : � u,:� LH

"a .los L'. ü úLtimu ;;u:t,,!),(.;.

nslclC'n te,; à nu .\1�1.. 0.,. t C�

1.1., rol l'êC,ue:;(.�(). (.:-11 lH:ÚO
,i�\·t;ó..)!_.r�j); ... o,·o L.t�·c;.1.10 cl.

baixo �aracverj:c;acla: u.n

l·L"r�·(,:t;O situado :.i ru_.!. .:\;�j_ �

lcr {;OS�:J.. fazendo r:e:·�t··

para a relu'ida �lm, CO:;I

dt.'z n�ntres" l'

ái:tros: fundo.
<

s,:,r\�(;üo
-

onde i-f,.;
trcs e ':::2�sentt�:'
Llmctrcs: a Lir4):��
l'Likl pO:3�U, t!í'ii�

.

e cvl1Jro:.lla. �íil.l.'i�
.

.

" �.\ít'
nos 1Jrimeros clcz�n\J,-'�'

�. '\
trús te st'tcn ta t' (·l!1.:'1 r., ."1

'

til:netros., eom Pl\)l]:·;'�cl,t.!e
·ó(' DFrtlloido :;3�J'er{;1pt) ,l::1

I r. �. �.

l' h\l '�. OS �T::; t �1� tr � l \.� t / �n � ;-:; {, 1 ;,

1.1'0" (' vi.�<tn r: �.;nJ'.l; �Cljl.q 1: fl'
.. J�1)1,'tru� CJD1,·(F1fo ')lt: 'l"(/ i;I �.� 'd 1-, -li � .

r!� � de Louriyal j;;t)': i: .. i llí,,tJ'r '. >:

Netto; a linha !a�êt::d e::;

(jD nh possue vint!; '� '-'c1..I'

llL.�,ro.s � trinttl t',�ai:un"

t.·['o ..; te confronl8.· ()m tC"

ras clt" Aouiles Per",:u.. !i'Cl

ta a .iustificaçuo fl.i. po.sS\'.
foi ::t ln;;Snta ju:�aj.l. L prG2f
dt't:te por 's2nVl.1l-'}. IS p�,�:l

qtH: chegue aa et; .!��,t.'(.I·

meliio ele \'0:105. :l;:l..l':�('··L

expedir o pr. seat::-
.

edit;al.

que sera pUblica::o L1 JOt
ma ela lei e ftxar.;·) 1.') lu·

gar dr ccstumo. E,l; L1... ·,:

Felipe Jorg_e - Es::-r:V[l.O 0;\

Vara de Família t' S1.lC::;'
sÓ··s. !lO impeclim?l1to OC�l �

.:;ill;�\1 do Escriv�'\'J (1:1 'oh..

m d.l .FUZCll(jU. ) .'\10$,:r"-

o titular da Pasta do TJI'a·

balho, i.\Tiaisl.ro Arnuld » .:->m

1'l.':kfnd, acnou de r.�()Il:3tlluir
.

a Comissão que' deverá era

.)i3rúr (j projeto ele regula
meuto dt. profissão ele .Es

latís1ico a quo se refere' a,

Le; n.o 7-.7a9, de 15 de julho
último.

.

Segundo a citada
I

lei, o exercício d,'1 profís-
são de Estatístico, em to

do território nacional, so
mente será permitido áque-
10'3 que preencherem um
elos seguintes requisitos le

gais:

.ru I..U J_jE DCí,L:l[l D:\

v !:\� .�!\ 1),_"-8 F.EJ P )[:j i ),', ri'�\

/.1 .;
. .; ;'"\ .: ",,;:lU.:,; \ �: ,\,� 1. ..

.'.J _ ;, r�::l ;"'0 r.,C\(L\L.,10

:�� ::t�"�r:��\)\�: ,:,'�'r:�
UI!. T l�f,\ 1301 JJlL\::l

. If I.
� . l·

O I to't, .JO i.ü ;r;w-
�

MAZ :\L\RCO�lH:" DE

:1'1.-·uTu� .•húz Ik .Di.rcito
l'il,\i·!al' úi Yal'a dos �h:hos
cta l'a.zenda rlÍ�li'�,l e' .'\

('illcntes elo TraiJaúl() (ia

l :omalca. de 1<'!Qr,a lu){'(-,jis
{:3Jlil11J do Estado de "ian

iiI. f':;lariH:l. na ,·Oi'"l'I.1 (ia

Id t:tc.

,b'i\.6 �l\.EEH a �o:.l;)ô· (I ue O

pu�<':lh. i:d;Lal.\.le C:'�l':'{IO,
\'I:� 1;1 ou 'êi�l ':,�o \�l'-:'l':1:h'n

�o Uv;:,.lrcj)I \�ll{,. ',·_l�·)H
.. ti.:

�i,",' �if{}";EL l\RCi:\:�iJ/) ]J�

Jouo l'[lOmaz
([to :VlalUh -

reto Titlll.ar:

•.\1<tt'l'OU,!l:S
.lUt'T. de hi-

1 - aos possuidores de.

diplomas de conclusão de

curso superior .de ·EstDti,,"

tica:
Il �- :1OS t1i.p;o�m,d ;'.

'8statü:;tica por in"tj'u\; o

f
.)

1"mngeíro quo rova l'�'C-11

�(�as díplomus (\I' ,\dlnlo

com ;:t lei:

II aos que. GO:llpro\':+

damente; no tempo ela pu

blícacão eh lct. ocupem nu

tenham exercido cargo. t'un

cão, ou emprêgo de E'lt··,tís

tíco em entidade públic']
ali: sejam protessóros ele Es

tn.tíSti.<":H em estahelccimen

tos de ensíne superior:

Uruu YC? 1""11,.,1, ··",·-d

'.> lei. será obrigatório o uso

da ca rteíra profissional por
pn rte daque.e. i... .i .

rem funções de Estatist .c 1,

seja em entidades públicas,
seja em entidades partícu
leres. Reza n artig» 9.0 do

recente d.lploma l('g�l q1.1E'

"q fiscalizacão cl& exercíc' o

da .pro.ü�ã; ete t#t,�tjstil'O
iT�A;l""'h� li'ao C6ns�hJiFede
raI de :jstátistiea e <lQg C n

selhos Regionais e13 Estatís

tica que fir,am criar;:los pela
presente lei" .

O Regulamento que disci·

plinará a exeçuçãél da ki

em. aprêço deverá ser ,'1p1'o·

vado, por' decreto do P"e':i,

dente da· Repúb lica. danto
elo prazo de 180 din,s, ou

sej�, ahtes do dia 16 de ja·
neiro de 1966,
"Avcnidá. de Scni�os à

Comunidadf''' Sub,Comis·

são: Estudantes Com·ida·

dos"

,

-....t. .. -- _ .• !"-

(I'.' �fj.• Ih S

ll.C29�0 fULUro
li\Lt:') de ,'o:,t,,<.!._;

n. (H �·/·JS $;.st�lnc�a

o I-'re:c�lJ V ioira da H,u:><1

encaminhou ii. díreçüo uo

.lornal "A Nação", a scguín
te carta:

�h0nunópolis. 22 de se

kli:bi'J de 19Gi>

Ilmo. §r.
LJ.\,(�lur do Jurnal A Na

cão
j,,�]:::iTA

. JCm ;;I.lU excelente "Vitri

]'.1(' Legíslatlva "O colunista

por ela responsável n 'tic a

debates sóbre a ,'llituàc' clo
.

.

s r. Georges YiPdi, rrequcn-
tandó comícios de seu nar

tido e apreciando a admlnís

tração de que êle próprio é

i 'c, 1'.8 Importante.
Para que fic�ue devida

mente esclarecido o ÇlBSuntO
trur.screvo àb'lixo os docu·
mentos enviados· ao Exmo._
Sr. Vereador Jorge Pinhei

ro, lider do meu govêrno
,

na Câmara Mtmicipal.
"Excelentíssimo Senhor

Vereador,

I\'crurcnt�) aos esclareci

mentos que me pede quan
to a presença do Exmo, Sr.'
Co . .irges Wildi nos .comícíos
.realizados pelos partidos
pnlttíccs _que apoiam ó dou
ter Nelson Amím, informo

�j{le nenhum funcionário

municipal estri proibido de

� af·ito partidária.
� Proibidos estão de "Impli
car .sua ínvcstidura de ser

servidor clêste Munícípío".
ACirmou-me Sua Excelên

cía o Senhor Georges Wil
di que não-fez criticas à
atual Admínlstraçã-i, da
qual, Jazendo parte em car

go elevado de Secretário ele
Investimentos é um dos
responsáveis.
Valh0'me elo ensejo para

reiterar a Vos�a· Excelência
es meus protestos de eleva·
da cOl1sideração.

Ass: Gal. Paulo Gonçal.
ves Weber Vieira da Rosa.
Prefeito Municipal.

. •. ,

PRE::.rSA·SE
. Auxiliar .le Efcritórie
A�lnütiL.cS Ul11 que s<".1 bem datilógrafa ��, :::01'1 pl.'o.tica.

"
.

1'.,·a:;1I' com �r S:clncy :i ma F<rnando :V[a::hr.(i(', G'
lo. U;1;,}i:\;· "'l.S 17 às '18 horas.

.�O.9 6·)

'_ _:"�.--.-------_._ --- ---

Ex;) r:(�ljcifl e!ll \'[11(.;;.,\'''; �lào r i�·�d!sp2}�.i:).\'·nl.
\.pr;�,sri.; ta,:···s�' �l f{llé; Tt":i.;�{ ;:0 1;� B'
Das 8.30 ;1' 11.21: .

�,� , "/' I 'D·
.

. p/lcnIJ.menio a \, 10["1 .. -'m·"'s• ',� i'\; i '.J

A Cum:.s ),0 o.ba'xo ass�rac'.a r,ceb2rá até :.; :li.1 1-1
ele outi)L:l'O :1:;' 19651 às lê boras a'ltn-Droj·�t"1_'3 (Ie .");.:
c:r;i�'i��C' :J.�)'_'!, a i: 'cualqUfi· Íl:t21.'C.S��(_�O, �);l:a ; �:1:)·.ul�:1:ll(�J�'�
�? �l. \r�(a: TI.a 1110S hOlnenagen1 de a5Tad� CL11C 1 t ') ��o

�a' 0. S::' CU 2t� ;'e Si':, pelo ,?2U co,'.srlgrado e :')::.'�·�(:'\'..1H,��',i
to Q:}vcr;'I( a p1'ol do bem eS.ar da nossa g:entc .� Ud l\I.·S
SJ.. ! l'l':?l: �:O �"HP1:?�jt.e. 1'10 S2�ot 2(!uc.?:.:1_IJtJ9.1. t

C:.s p:�of ::iIfS ct..tarl!�el"\!::��' 6es::-;a;il er7;.)·'r ' 'l-0,'t"
C:,-p'���l. 1:0. pi�aça Pcreiru C)lit:ej'''a 1�11� i'10.·1�'�1·1'I·ônt·')v.J,

....

Vi '1 :J
.. "" .,.p'. p" .,

., ,-

": _'r "., .. l !l
1 d. ).,3 '��n.si c. tl� p" l�et 113.ra . a/ �ua g:i'adcbo; .1 quem
p,'rlll:t:u .:::-"" t1 Ca,anna pro Etar-se na val1gtt::;l'cll1 d,L
Fc:�era'�,JO r�'���i:::''':_� j'() S,?,[i. r, �io et1sj:)() fUll('lê!.�llC::�tHL

.�lC$ tl'''-''� .iU2�h')r: s· .:l:·l� [-)1' ,1.\ Jtr.s, s2rL�� f>.),:·,\ierlfto:)
-"'.;',1 O" '�·'

.•f(:r8�p ���-;:;'n ai'b�t'LJdr,s:
lei. ]ugal' .-:- CrS 3(0.000
:;0. h;v.ar -- CrS 10e.000
30. l11!;ar - CrS 50.ecO
Ao an:Jl' Co a:lte-proje;o classificado em. �;rillleil';)

:\.,,�H' ,cró 2 'S' 21l!'?�:C a 21a�)n�·J(,1.o do IJ:cjcto 118filliti
\ 8. h�:11 como a f'scaUz3Gão ela obra. sei1do ']."u.s 11011(,
l';1rics Pl'o"�s,'U'a's caícl�hc10s 11a bU.S3 rl2 10% elo C'liE

te k:h<l, r<�1O corJW1 e U:t1'3p:.ssar o limita I.L oit.,) mi
l:)(�e," rip crmfro� (Cl'� 3.üOO.OOOl.

1\ �c'n!s�� o j.u!gi!dCl'fl srrri. cO�ls�ituida de U;11 1118n1-

(.':'0 l'a CCE' ',S3i:',,:_; Ol�·�ft.)lj;:-a{io�·}.�, c1e V:ll r:-,pn:'3;�l.)t.al�Le da
F��"f" :pr.;, �r'�:"'J:<p�l. ({.�: U111 [)l'(!lli"·:_tC. eh" 11i)1 :.1\.(,;l'1J1.11'O
2 (1e ll:)) ur:-'s'ta p1ást!ess (fs,:111tor Dl: pintor).

c;'') t:�:J.C,�·ll . .s (."o;::rvtr:lo ser ap_:'€se!J,tadcs 2�n e ��J:�'1,'5
,h-:1':l'2n��'1CF." :-"e c',i- ,_azul c po.'.:: s:-;'-5Ui::.lt_S -e-.sr,[l_��:�: � :':5
_'..., J

--'o:: i- ",', R::, f'C,�l-,.,'� ? c�,o\·a(lõr.'s· 1'::;0 � Dlí" ..)-I-� ("1'C I',)", -
- -.

-:
,� • ... '.' \. • '.I .

...
.. "" ,t., l...

,

' ...

cação;· 1:250 :__ pl3.1fta ele situaçc.o. Deverúo E."- aprc'
S. 'n':':cs ·a:upf.m l1il1 memol'ia: �·E".s:;r·t!vo e )8r�':J_cti".J
,. <t'�: ,.\, oo·'jv;o[o. tSllllbém e:n c6p:a heli::.:g.i."aCo8. d(�
o'):. [,.;'\,L

.

,i

-j '? ,t', - ",M:dE':o. R��j�/::-�o CO�ll p,::;'é:i1�lô:'�-�111J. c:,-�v"�l'j.
S.,' ("'('a'�li"ha�'o à ç,rrrs�ão Org:1!l;zadora �l"�'�lld:eh1-
1'8::0 [1'1 o::i'o('.1"0 de papelà,o, d\,!v�dam'l�te 1.acl'DJ!() E'.

:O:1'i. SCfj8raC'O a ic1entificàção clu p,cu::'ônilno cünLü'J"

I��'P '-"11, �;J�':J2 !3..1l!bén'1 lactad.o. o qual sonlCnfr8 !:;t'lá 9,

bG!'t::: aGés o iu:p'umcnto dos trabalhes. ap1'8se':1tado.'l.
. C.s a!"'\tE'-!�' 'C;ê"CS deverão ser eDtr2gufs no EdifIc.;:!

Hp":.·ili· Luz, s'jo a Rua Saldanha .i'vr.arinho no. tt7, ;ne.-:
ta Cf:rpH8.l. nc 11ot'ár;.� das 9 [JIJ ho�as 2.8 16,00 hot8.S, dia
r ,,"nlcu1?, exceto 8.0S' -s.ába��c�.

(�l19'HIL'E,' OHtr.oS; csclan;cimentos poc\erào ser EI.:·

lícHac;cs à. CCJ,11i�.sã� no 111CSrnO cn::erêgo.
11 COl12ssão

'-''',s'c]0rL:c - Prof. ·F!:ancisco BrasiDlla Dias.

S';erêtárlo - ;:'l'cf. O:ddnuo ]'cr1'e11'a de Melo·
T€30Ul'e�rO . - ?l"Jf Arno Beo].;.

10.- 10-65. ...

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

,
•ScJ,sseP�

L _._S_Í_M_BO_L_O DE PERFEIÇÃO TÉCNICA

.,

Uma Incorpora:çãoleDtro� da Lei
o Cnmlül1'\í11l0 SOLAR DOi\'A. TEREZi\, reeent'e lançatr:euw desta Imobl"

.t;irw fUl oJ.�:'J)izario na 8Stl·it,1. observància da ,Noya Lei de l.ncol'por.ações Imo·
il:1lúl',as. a Lei ·Litl1 de 16/12 '64. do Decl'éto 55.315 de 8/3/ti5 que regulamentou a

Lei. (, elas NUNlns P·NB-140 da Associação Brasileira de KOrn1J:ls Técnicas, que es
I 'lbetee:ell eh reITjz"'�S para a parte técnica da construção.

O SdT A�; .nON!\. TER.r�7,/\ foi registrado às f-olhus '126 do Lino 3·A, do Regis·
j.)�() de Imó\'sis desta Capital, Dob 11.0 L

E' ]..lorL1.l;lLO, o SOLAR DONA T}<�R]DZA, li l.a Incol'pvr�"çüo 01'

'·!dI10PO.uS e llluitO provavelmente em Sallta Catarina, u.entro d
(' }ra;;. eXlgcncias da Legislação llllobililiria em vigõr.

Ucsejalllos também salientar, que os preços dos
B01\.\ TEREZA são fixo, sem lluaJquer reajuste .

.'....

.)

--""'i'"'
',1\-10 8' ú.L ÀR A

11

lr}��janu .., Sala 7".�Jt.. Fone 3.:.150
'I.

' ",'-:.
.

"

)

, , Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lazarn Bartolomeu
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Os principais boteis 110 'completou' o seu primeiro� País, estão rec.ebendo o Inen· "Niver", na "Ilhacap". b�� . sádo Social - Radar 11a Soo
-x-x-�:gj clcdalle.

.� �• a
t , ..����:i��__ .

.". '" ;;�: � r ,

�. '::•. �

COLABORAM: .com a cam

panha rui,' roupa : .. pró.AsEO
dos Velhinhos", do' A. I��
Joaquim" .numa promoçSo
desta Coluna: Casas 'Cnelho,
l\'Ieyer SIA., Felipe; Boabaid',· v

t\ Modelar. Super Modas, Fe .

lipe Jorge"Movéis 'Cim�, Imu
híliâría Ivo Bia�quini, Olsa
Kotzias, A ENpósiçâ(j. A·r.efe.
rida cann.itriha'. 'coÍJl ,�i;ss.'
Radar Maria .de FatU,Da,�-,:
veíra, pro$segmri até ó'éaj� .

,

le das Orqufde�� ..
'. .,,' .�{.

'-x-x-

",

..

._---- -�--=-�-==-=""""===�-----�-.,...�....

Hotary C14b'e uo Estrejto
, �,. , ·e'

'iorlanOpO"S"'"""""""""'�-'
Em sua sessão de 24 pp., tras,

.

Dando prcsseguímento às ,...�r""velhlenGe, critica
o Rotal'J[ ClUbe 40 E& O convite 'bem como a a- suas !'ltividades nêsse setor
tr�to' tev� ", ��ão • de. presentação dAst;es jovens de Serviços à Comunidade
contar eó� ª presenca de de nossa Universidade àque o Rotary Clube do Estreito
rotarianos

.

f�pe'rlantes, le Clube coube 'ao redator contou, por conseguinte,
..

convidados e, ainda, com de1tas lillhas' e que tem o' com a presença dos Es'u
dois estudantes rspresen- encargo daquela sub-comís- dantes: Maria Marta .Fur�a·
,tântes de nossa Faculdade são acima. "Est\ldantes COIl- neto, aluna ..

do segundo ano
de FilQ$Of�, Ciê�cias e Lé- vídaãos", do CUrso de Letras (Fran

cês), e Moacir Nueremberg,
aluno do qú,!}rto ano do
Curso de Filosofia (Didáti-

, DIA 5/10 -;- ;As 20 hor.as - Coquitel af'êrecido às a:eb!l
tamtls uú LlÍa' '.L'eXl!S elUDe e· a sua .iJlretori8.: pelO Q�eali

.
." .' .•

'

,,�. . ';.. .:-, T,
�.

Pa!l�ce Hote�.
wA O/.Ül - �As 20 horas - Coquitel oferecido. :às de

butames ao Li�a -J:eIUS l,;.iUIJe e a sua, 'uj�LOrl&, ,.I:'e�o �'o..

l'enelA .P;:,uace Hotel. .;

mA ·II.LO - Jan�ar· de' contraternlZaçãO no� salões doi
Lira ·.I.eiru.> 'Vl\lQe, a� :lU llóras. tienuo cvullidaUas es_..ec!aib
a �na. lVlaruena Uilveira ,,�, 'tMiss Mato ",1'0:;.,0 1�65"
;maúiuiUlt- '�, ;g.ebut1tnteS ., e 'as mesnU1s;;·· ',' _., �' .

'" '. DlA;;'M/.lQ� ...;;.;. 'A,S�lij�hoi:as _":"'Lililicue ··,ófefecido ..pelo ca

sal �r. J'Ó�i (IvIag�) Moura, nil sua l.eS�lle.a, às deb4-
tante�.\

. ,

'. (
".

", 'lJiA 9/1Q - :t:lAIÍ;Jl), DE GALA. -, 'lnido, às ,23 ho�:
Orquescr4 q.é WtÚq}f Camion 'e decorai;ão qe Mp,noel Gô�.
1l�iO.t,4. "Aprêse-ntfçãQ, .�s�,deou��é(P$. ,�>: cl'Unnet
dá urqutli)'tra, AO Ij;.uoe, ::;:rta. l.'leld'e Matl&.

.

,OB8 .:..;. 4s� xpesas eSial-àQ' â venéia," ria. secretaria
do �iu�, II. Plilorttr elo.dia 27/!J/� às 00:00 ,�� pe!Q.pl&- ,---�-_-__---_;:.--_-.,.,.,_..,_�-.,_

'ÇO de;C;$ lá... :
'

.

..

.. .... '.:' ",<. ,. .

�QUILES .f\MAURY CORDQVA SANTÇlS

"

..... -
'k':;' ...
'o" III'
"

.
FALTAM apenas qua�ro ,dias, para os cabuinenses ..

,

escolherem o seu gove� ..
dor, que deverá tomar pôs- ..
se no dia 31 de 'janeiro de

1966. .•
,
•
�
II
ii
•
•
•
•
•
,.
..

••••
II
�
�

:�A Coluna .�e Art�, . ;ao' ", ,'; •
Baruir na Sociedade, qfrrgi�, .;- ;. •

'.

dâ :pela Sra. Nêyde costà, ". '

•, I
. '. na próxima edição, será pu

•FOI fundada a, AS$oc�o. ., " . bIicado uma crônica do

C!'.tarinen,se' de, ,PsiqUiat�.",: ,. :"
.

-

" Éscrito,r Nere�. Corrêa - •
No Qu�r.êI1cia���:-��e�·.,< :.)L,,2.�::,.:_, :::JE�?�IAS.· S�J.I4, é�()' .•coo o Jant.aJ;'_ .�ol1J.e�o�ti'V? .

. RAR. . .

•Ent...e os presentes, O dr:: os-.
" , ,_."

..

JII
mar SchoroedeJ.:o e Sra �',l)J..'. -x-x-.Antônio Sant�1a e Sra.; l)r. . , d
José Tavares Ira�ma e-S�.; III
Dr. João Bertelli'e' Sra.; Re- •
presentou a Pnisidên�' da

.

AMANHA n'.t'�".·:,""São";.' ai
Associação Ca�e;IlSé 4e José", �s �.::.JlO'rãs; 'acon:�,:,: ..

med.icin� o Dr.l>ànno Doar-, teeer. a' pr�tréia:rC\o_;:,n-:�,;; •
. te e Sra.,

. ,: -=�-: ito .•
.. ,

'.' \ ��Ülda� de" ,Ciências:
<

" •••
-,-x+-x.;_. n6riúcas.' .

.

.
.

"
t

,
l'bi�.�. � SRA. ôSm�fi<,Ri- "--x-4-x� .'�, ,

"

gueira (vartda) retprn�ram .

)'i •de uma viagem pelo "VelÍla
,Mundo".

PROGRAMADO para o •pró�o dia �7 de outubro I11III
no Clube Ooze de Agô�to, "

a. Soirée que. elegerá. à :R.ai: .'.

rum da. funcioriáiria: Eubl;icá .' ..

de 1965., DelIÍlá St�ffilj Í)é- i."'t �-
19· PAES; Rtiinà. Goltbl;l.tQ, , .

pe:to ÍAP'i'EC' e .Alia. LUcia •Guimarães, pelo 'l'�btiÍlal I11III
'de Contas, as inscritas. !..

I
I
•
,
•
•
•
•
•
•
•

'.'

-x-x-

-x-x-.

,

..DENTRO de poucos dias.
.. partirá desta capital, uma.'

excursão para Buenos Ay
res, em.ônibus especial.

CINEMAS
- CENTRO·_.
CINE· SAO. JOSÉ
- Fone..3636

Spencer Tracy
Mickey Rooné7

Jlmniy' 'u.u'ante
Ethel Mer:nn:.'l

PROXIMO tlia noye ,de 'p�
tubró, o Lira T;.C., ,prolÍlov�
rá. o Baile de àalª,. comem�
rativo ao seu 39.0 anivers�
rio de fundação';com o famQ-
so conjunto de VaWii" .. Oa

mono Estará 'presente. a SIt.�.
Marilene Oliveira' :um� �

Miss Mato Grosso. Na"oc'�"" ,,',

sião será apresentado o :d,��h
file das Debutant�s de iOO5,
que está. sendo o!gan�ado p'e
·10 cropista sociaJ: seIs!) ��n:.;;

.

,ploI;la.
-.".

-x-x-

o DESEMBARGADOR A

dão Bernardes, Presid�ie
do Trlb1lWlll Regional Elei

,
torai. em fraI.�.. atividade
para as eleições do· próxi-·

.

mo domingo.

-x-x-
• ";�:7:-- ;"

".1;

Min!sfério' da Éducação e Cu!tura.
Universidade de Santa' (�tàr:na

R E I to R I A
..

l' .\

',.

.-em-

DEU A LOUCA :.lO MüNDO
PanaVision - Tec'.l:color

,

CINE RITZ
ás5e8hs.

Lex Barker
Gert Frobe

-em -,

G.ARRAS DOi' . ;DR.
MABUSE

SECRE'I'ARIA GERAL.
.

l1=DITAL N.o.26/65 " ,

Concorrência· Públtça -n.o ,24165 '

"

.

.

Tomo ptÍblico, para, conhecímente' 'Uos l'nte'ressados.
,que se .l1éba pUbÚcado no Diário. Oficia.l do li:stado, edi
ção de 20 '(ie setembro do corrente, !l-no; ô)i::rtital n.o

26/65,. referente ·····ii.•Concorrênda Pública n,Q: 24/65, Pfl.r8.
aquisiC1ão de mat�iial de, �construçãcj de��ph9 ,.,e', cirúrg'co
destínados à Faiuldade de Filosofia Ciências ê Letras :dà
'iI�iversidade de J�ij.'nt� Ge�arina.

,

.

.

Outrossím.. esclareço que, a abertura '!;la coneor-ên
cia está Ilpr��� .Para às Jli,OÔ horas do dia' 7 .de outubro
'dó corrente a�<!... ,'", ..,.'. "'.

Di\1são do Materi�l, �m 23 de setembro 'de 1965.
I, Teddor� RQgé�ió y'abl .� p/DiHl�()r da ,D. ,M. 29:

,. I

AINDA cAmei,ltando 'o ��
le das narota� Rlt.dar de sc.
65 - Miss D�ctita de .1�iI:l,
Sllra Regi.uai �O'��I
deu nnta alta com' uUi b:óJliio
modêlo e elee;anle '�;:nue
vcio especialmente da Grécia.

,
_.

NAS

Censura at.é 1S anos

CJNEROXY
ás 4 e 8 hs.

Stewart ,Granger
Pior Angeli

.

Rossana P\l1!lsta
;
..

.._ 'ém':_ ,

SODOMA E GOMQlUt!l
. Têcnicol<:r.:

'.

Oensurá até, 14 anca.
,

'�Ptogramqção pina '-'05 Fest'tjos d�
39° Aniversário' do L.I�,'·C.

' �'

-x-x-

..

o CRONISTA Social P.àlf SEM cerimônia, ontem
foi aberto para o público
o primeiro pafiseio calçado
do Jardhn da Praça � de

Novembro. Aprel!ientando'
motivos fo.lclóricos de autO.
ria do artista HASSIS. De

-

parabens o Prefeito. :Viei,ra
da Ro.sa, que está adminis·
trando aquela magnífica

:' melhoria no. < principal l.1r.
dhn 'da' cidade.

BAIRROS -

'

(ESTREITO) .'
. CINE GLORIA

' ... F�\ne'. '6252
ás.5 e 8 hélras .

Herdy Kniger
'

Nicole Courcel·
-em�

SEMPRE AOS DOMINGOS

CinemaScope
Ce�sur� �� �4.}��?s..A ... ,.v.

(ESTREITO)
rl,NE H\'I?ERJO

._. Fone,' 62a5
ás 8 hs,

Jacques F�ubry
1 SeUla O�bl;l�: : ,

., -<',e�',-:-
A .tEI QO' �ESEJO '

CensWi& .Nj-'Pl.,�
. , ��..��.;u-� < n' .- •

"·-(SÃ.O JOSE)
,

r"!\tE RAjA:
Jás 8 M.
�ed Mae Murráy
"

.

NaI),<!Y, Olson .'

-em -

G FABULOSO CRIADOR
'.�\/'

'
.

-

;.,

Ritzman, do Jornal de -Jóin
viHe, acaba de destacar as

dez damas elegantes de Jo-

�nville.

-x-x-

NUMA promoeão. .da Asso

ciação dos Servidores Pú"'li-
, co.s de Santa Catarina, 9 Go
verno. do Estado, através'do. .

seu Gabinete de Relações Pú
blicas, �ferecerá um à1moço
aos funcionários púül�cos; no
dia 28 de outubro prõxúÍlo
no Hospital dos Servidores
Públicos, em comemoraçâo a

data. Est"rão llresentes altas
autoridades.

-x-x�

PASSARELA - Miss Ra

dar 62, Vânia ,Moritz,· jQ,llta
va no Quer�ia, acampa
da de Lti� Antônio Veieita'

'·'.flAMULAS
ConfééelOnal:l;I'-�e" "JaIDUlàb. ,1I1forma�õ��

nést::t li_eaaçà,o ,to�"USMAR óu' pelo ..ei�ton�
.

�o - 2�. "

J,' :;"r�:*>:�:'1t;:
.

.

.

'.;'�; '.�:,�/�'

�x-x-
, I

...,..x- FALANDO em jantar,
no Oscar Palace Hotel,
Miss 13. C. 1960, Eleziana

Haverrouth. c(\tl'l o acadê

mico Rene Auer -x- O DE

CORADOR Garllellotd. ini-'

ciou trabalhos com a or

námentação do Baile de ga

�. 'do Lira. T. C. -x- NO

Teatro "Alvaro de Carva-

lho", acontecendo "Enc,,:o,'
tro de Pianistas - ENCER
ROU ontem no. Rio de Ja

neiro, o Festival Interna
cionai de Cinema' -x
TaURINO Clube, ontem

I·

EM Bntsque, no próxiíno
oia nove acontecerá a inaU
guração dos VI J_9goS 4b�li'.
tos' de Santa Catarina. Miss
Personalidade Radar de Sç.
i965, An�ela Maria MattÍlUl

'recordista catarinense de sal

to em altura. p!}rticipará ba

queIe aconteciment<? ItIagazine

.....
-

. '" �,j
" .

MELHOR

"

NOVO

líte

ca) .

rãría, " '.

U estudante MoacÍl�' Nue-
,

remberg discorreu, com 'fe
licidade, sôbre a história da

fundação' e organização de
nossa Faculdade de FÍ1oso-'
fiai suas finalidades e. ain

da, fez uma explanação. cla
ra e Isimples dos fins da ci
ência filosófica.
Este· jovem, devemos es- \

clarecer, foi aluno do Co�é

gio Catarínense onde cur

sou o Ginasial. Em Cric'Úo'
ma fez o Colegial. E' filho
de Nova Veneza.
A ambos êstes estudantes

os agradecimentos do Rota

ry Clube do Estreito, atra- .

'

vés da Avenida Serviços à
Comunidade, e os votes de
que possam atingir, para
felicidade própria e das co

munídades a que Irão pres
tar serviços; os fins a que
se propõem. concluindo os

. cursos que escolheram em

nossa Faculdade de Filoso
fia, Oíêncías e Letras.

Ambos' êstes
.

estudantes
são filhos de localidades do
interior de nosso Estado e,
conforme sobemos, vêm se

destacando nos ·seus estu-.
tudos, Maria Marta Furlane
t!i> é professora normatísta,
diplomad,!} pelo Colégio
São Joa.é de Tuba):áo, sua

cidade natal. Lecionou ane
nas um ano em Morro da
Fumaea. Em francas pala
vras disse 'dos motivos que
a levaram. a ínvresssr em

nossa Faculdade de Plloso
fia e quais as suas preten
sões' em fazendo, tal curso
de letras .. Sua aspirarão má
lctrna, é a de sel: escritOra e, f.pólis.. 25-9-965;

J0rJ)' Augel;> Ribeiro
--------�------�--��-----

.

'M.l S S 'A
:",

A
. ;Família dE!

.

-, .. :.

ALBERTO VEIGA DE FARIA,
convida os parentes e amig,os para' as,istirem a Missa
de trigésimo dia que s'erá celebrada em mter,çáo de sua
bondosa e nobre alma; dia 30 '(quinta f.eira, às I.OU horas
na, Capela _. o As]o dE Mendicidade Irmão Joaquim. '

Outrossim, comunica, que serão céleb:ádas, as se
guinteS mi�saS', em g.ufrág:o de s\ia alma: Diá '29, (quar
ta feira) às 6.CO horas, ::a Catedral Metropolitara, p21f\
Irmancade do Sa '.tissimo sacrame::lto; Dia 33 (quin,la
fe:ra), às 8.00 horas, na Capela do Menino 'O. US, pela
Irmandade do Se:,hor Jesus dos Passes e Hospital de
Caridade; 'Dia 1- de Outubro� (sexta feira), às '6.30 horas,
'na Capela do Asilo de Oriás, pela Irmanda 'e dó'Divino
LEspíritc' Santa ti às 16.00 horas, i.:a Cápz:a do CoF�jo
Coração de J _sus, pela Cor.gregação das Irmls da. Divina
Providencia'.

- 'Antecipadàinente, agradecem de �ora�ão, o, cCalpa-::�ecÜ:n,ento.
'.

29.9.

ACAcro SANTIAGO
Mary Silva

, "Nobl!'sse obl1ge", diziam o's franc:ses; -e->11.5ó hã;'-�
nadá mai$ It�bre qu� r�pd'eJt; ewt,Q âj jUs��� mCl'lll,;ao
trabalho e a verdade.

,.
y./"

.' "', :Q��� �It� $!�se1:l;,;liYlto,'I'�ó' �o�m êsse desc:lhhe
:CÚib" '"é;, �r�clso �elttciohái' 'aIg'lii:,i \ndivíduos pata se

'sálval'!'!:i h�ni'dade'?; .', . ',:. '\ "r: .' 'I::� � '.' i
'

: I :t
.' Pài::<;.dlj;li�d.·n_o� :P:()tlerelrt� dt�.r.;-' é',m�PjtH:J'sel�clo*4t:g .

�l·�it�M�'�i �hl!��;�f��..nfl·+lfilifffl�?·
.,

:"
,

.. f �hjWriti& i, ®ijtt�l�$ !4U�) f1Cf!!.,ij41.vAi,1",��"tas, promes
·sas..utópicas e fa.ntásticàS, quer�)il álca.nç,ar do. pOV\l o

,

�eu; �€!to 'em,t)l'oca sótnente d� um insignificante quarto ..

�de :ho+� de" babçseiras e�queci(::as fuiilutcs após as sele
I .... , � , .....

. çoes.,
Nossos destines estão em jôgo: Não podemos' ser

cordeiros quando há lôpos solt,os por aí. .. além.
E prec;so �fspertar a consciência da realldade mu

nicipal. A obra a ser realizada .é evidenemente imensa
e a esperança :"e melhores días se �vis:Dha.

Escolhamos um candidato continuador de Paulo
Web:r da ;Rosa, êsse tão. dinâmico prefe.:tO que em tão
pouc,o tempo (' fez uma administração de escol demons
trando uma invulgar capacidade' de trabalho, direção e

honrades.
,

Acácio Sant!ago é o nome indicado. Dele podere-
, mos ;izer (pedindo d.sculpas a't profü;sor Cus.ój�o, pe
lo latir.õrio) _. "Et propter vi:am, vitae perdere cau

sas" - a honra é a razão mais fert,e que temos para vi-
ver.

.

Os home:,s não' devem ser avaliados pela sua apa
rê"'cia ou intenções, mas sim pelas suas açõ s e C0n

,duta.
O nosso candidato possue um cora:áo bomssimiJ de

patriota e cidadão, trazendo para esta campanha uma

legenda. de ação, ciV.'smo e trapalh.o. Sem ódios. sobran
ceiro .e digno, êsse politico provado, refreia o entusiasmo
modera .a EXaltação de que deveria estar :mbUl'o e fàZ

.

de sua plataforma uma oração, sem pro'llles�as irreali-
záve!s ofuecendo seu trabalho hO:1.€sto, ·scre·...o, efi

.

te pela& ref6rmas justas e ccra;osas s�m disY.1á'
nem variantes, afastando-se do marasmo,f)lo .ldlam
t9 preguiçOSo ou desatepto das nossas j}spiraç;jes lici-
tas e naturais. !

Caráter sem jaça, desassombrad!i)" e varonil, fará
uma '�pminlstração bela e fõcunda, 'pcrque :;ed. ela (]

espêlho de um c5rebro onde pensame"'lt,cs habitam !

�!?l 'agem de uma grande coragem e ab�egâçãll. O tra·
balho é o seu ideal. o sol dE SUl!- ex{'stêl"cla, a b':lSSÓlt,l,�

. de sua rota, o farol gu:ador de sua 'Jorna:la, ') csple� .

I dor de sua asp:ração. Sua vida é uni livro abert 0, seu

lar Um santqário, imprlmin "0 em tôdas as suas oh1'9.s o

cunho democrático. que faz o democrát:co que faz o de
sespêr.o

.

dos librrtiros e retrógrados.
. Minhas conterrâneas, sou apenas uma fração inútil

:da multidão qUe acompanha' Acácio Santiago; já ine
vão :p<sil.n "1{) os R:T'OS vividos, poré'nt�-s�rv.o. Ô ú�or da.

. mocidAde para pedir-v,os que· %téis'.nêsSe candirtato me

te'ced,�r de 'n�sm confiança, i:f\.+e; dará .à nossa Calpit.:Jl,
bela entre as mais belas, o lugar qlle lhe éompe�e' entl'ip
as caúit.a.'s pl'cdutivas ç turísticas dei Brasil, s'em uumn1

to de' ·impostos' e tax;],:;, procurando. tirar dll pr-)pJ:la ter
ra \JS l:t:t;Ul:':,Ql:; p,.,ru, I>U<1 L.drüi.ni�r�u\::iú.

.

Ele 'conta com nu,sso voto e!t!it':'ra ah,l�('!. [,(;:: Il'_:,:I, ,

_, " ". '�l' �;D<'" ,\�'i '

'l·''f'��'.''''''' "'I,j'�"'r"c: _i...
.....

.l.-..J ....... i_,.,. -.;.._;. -. ..... ""I._.L:""-,.., ....V4-·;) 0--' .��-�J..:_�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NAÇÕ:SS TTNT'1)5.S, Nova gurança que de acôrdo com cleares. promovendo mu- tro indiano Lal, Bahadur
Iorque 27 (r r.:) O se- !i informação dos ôbS13ryà! rança total' em. .sua política. Shástri para que permitis
eretãrío r:e�'f'" 1'1 ONU in- dores' das Nações Úriid�s, a A dectar.ação. é I!f> sub-se- se o início da produção de
fOl"mc.l� n,ue q '3i� l"não na inc!ia.· 'violou .ás tregua!i na cretário -de EStado, .Georges armas 'nucleares, tendo em

.

fon';eira d." T'1,li'l com 0- região de LaJioré. Ball. Foi .mptivada. pelo vista as hostilidades com o

PiH'l1l"tr.... v:-i'ru � ame- . WASHINGTON, 27 <OE) pedido ao prímeíro minis- Paquistão e com a China
Se'1.""f �!'t"l�"; r�o �g��va-

.

- Os Estados ;(Jrii�ts não
.

1",,,.+.., 'l�'" ,"',' �n;; l,')r'ls. teIr provas d� que .a
.

India III ' ..� .. �:� ... � ": � .... ' '1l'l\ � � '«'" , ......
II .N�, . i .0,·. � T- 7',�nt +n- . .estoía . prestes: a -íníeíar a . ,�. . ,

.

' "

fa=""_,, O "\h dó S� 'hb";é"'O de:,"* n�! Imff�iUária Re�sacada Ltda•.:
• •

�� &/} i' /� .

tm'
.

�'""'I'
I> � U�ssujmoc; OS melhc+s terrenos de PIo.!·lr-f;�

.

». .' trl,�',\ rA'
'.

.

IJII

./ tW ;U I

l�',: _;},,--
....)A ....

'J
l';_':Jn"o��l�� e C"'-'r,�n�" �-: ��o J"c;é ,

��\ " \ J "t/l····· ',_, .

,�,.-' � '..' .: --- � ., :�Jfas melhores condlrões de vendaS,. ,
SOo fIA L E",uL Sl::"VA lf1

, rIsI7'"'EM�NOS." � ru- Tenente Sílv-íra
, '

'

.
'

,
?q'....

.

2°'
.

..] 1 5 .•'

,�nl'ar - 8LR "

, , t
• ......�....... 'VÃ-" n. Vi\ .. 'm__ 116 _ "., ..

••

.
�

Cc.r ",.!ec; 1 d.a de ontem, suas 15. prime veres, a

Ma.li.n,\l,,�,.C(.' i,� RE(}INA SL_NA, dileta fi:l:ha, dn.nos.
,

so ,)a'·,.iLu:�.,· r.. _L�L 81'., Harnilton Silva e Da. Üi:.;..la:1Ír Sil
va.

. ,,t,, e S2US dígníssímos genitores os 'nos-
"vS felicid.ades. '_rsos VO�L.s c." 1

---".

I

TV - p�::'AT� .. TI

VEJA ECY"E: .Quarta-feira, 21)-9-65.

15,oe � I" ". -. "'-�.o Musical.
lf,:!O - J r,· ':,"1 5

1€,J.0 � !J ;". 'L�r S h El1glish
1(,'13 -_ ",' -:: :-,':uedo
17,05 -:- r_' C''1J 3
172C - :t;: .'2, e Beleza _ feminino
17,40 - T. r' �e 5

17,50 - C' 1�" "03 da Vida·- religião.
18,00 - Os �:'.s "'atetas - filme
1�,4::-. - A -;,)" r'? Tua, Pele - nov,ela c-Carmalll Jóia
19 .15 � Gr � .

-::, 'ente Renner
11;,35 -- ,\' _ "'1, - r"ovela c-L'sa Negri
2C,10 - �'.

_

� C';::8 - show humorístico
21,00 - O .J,r:,'to de Nascer - novela c-Nat�!ia '!'im..

.

berg
2;',31.; -- T'

.

,- "()�t,:,ata O ,Santo
2� /0

-

T�'_ 21 'IpiraD ga
2::,10 :; :','�rs'('ade Varjg

filme pOlicial

VEJA !�trP. :':"::: O Assunto é �l(ulher - e-Re'.1at'o Car

doso

"C;[''''T'' r-T.,:\," res conta que o Sérgio Ca ....dosq do
- ,!.lCà?:;r..':'sl*" " "1ov�la) esá perdidant2hte apaixo11ado
pela Carr'l '\-q�,:2. Chez&ram a jurar para ela I!ue élef>
estão pe-- se

_, -

�1 rôl,Q casam'.mto (ambos ;,ão deaqu1-
acJes) .

p»-
' -'1"� ",:<ac1a de paíS vlzinho.

O "!' � "'i C-' :CE. FELIX CAIGNET - t''Ub�rt1nho
nas�€-' cc'-

�
"

"lt" de pr cada e o Sou avô. DoTO: Rafael.
tl'C�.é ":; '3 ,- 2 "r ê.sse. acol tecimen�o, tendo inclusi .

Vê i:- '.a-�..: r-" .• '��. 1c,· qua'docortava.ainia·dias·e
eYist 'J" ,�'1I "" .. ,. - p['ucado por uma pÍ'eta que lhe sal

vou a vIda ':'.1' rlno,s vêzes, a "Mamãe Dolôres', A socfe
de.de . rrn '�c di�'eito de al'lar, quando a;)aiKOnO!l
se. pc's jev _ 7rl 'ha MCDteiro Mais tarde,. f.J:,:màndo
se e1'1 .I./.!:2 v

� R' veio a ámar IZll,bel Cristina,. que por
ir�)f�ia (io l'.:.:·) o ,ra, como .êle, neta de DOIIl Rafael Za
mora de Jr":'� '1.1" Yrse sempre apegado às conveniências
sociais, lutc' -, -s spsraiamente contra' o romance. Al

bertir.ho L;Y'o� �a, à quem lhe haviam negado o dir.ei·

to, de a7l12':'. si- "e: ,ts ao Eér descoberto a SUa fHia'ção ele

teve a :perr.l;��,;) ,Úe amar e rjesposar IzaJ:íel. ::::ristiva.
"

t� .Va rzea em Foco
Conto da 7a. pág.

Ba;rr·o da Aq"_u'!1':(lt.
x 1 INDEPENDENTE (Trin

dade'.
.

•

Defrontaram-se no gra
mado do São P.ed�,o da Cos

tei,ra, domingo' ultimo à

tard,e, as' valQrosas equfpes
do São P�dro local e do In

dependene do :Bairro da

'J:1rindade. Após os 90 minu f

tos de disputadíssima par
tida, saiu vitorioso c con·
junto presidido por Atliit

pelo escore de 3 tentos a 1
No encontro preliminar,

entre os times suplentes
venceu também ') 8ão I'f
dr.o pelo eScore de 1 a O.
ATENÇAO FUNCIONARI-

0"1' PUB:LICé>� ESTADU-
AIS
Como é do conhecimen

to de tôdos os funcionários
PútJlico,g Esta�llaj:S, que a

data. dre. 28 de outubl'O per
tence a sua classe, e como

a .A$socia:;ão dos Servid(1r0S
.

Públicos vem fazen-io qua
se todos os atios um Tor
neio de futebol, alel'tamJs
ao Sr. Dr. José de BrIto Ali
drade, Presidente da entJ-'
dade que não se esq't,ltça
de realizar êste :emo, refe
ricto Torneio, pois ,varIas

repartições pública" estão
aguardand,o o seu pronun

; 'lo! 3DRURU
: !� l':OVA :: l!hvIÃ!)S

� IJ.)AL.
DefTa",·_t{J� � , se nlai�

u.!l� \'::::. YIL< I.f va e' I1'

mi'os VUal !'o ;C",,'j_f\ • rIo

��timo, "onit:?;, ii :ucie,
S'Hi';iu L:m e.l\l:ate tie �
1. r,tos.
I) público ,1.'." llél:t locali

-

j�.de r�u.a""J� �.,. o JÔg8
êtJr..1 a'I"�';0'i': :1'-' '!.= ��3 �10 pri

\, lla �;o'va

:ies'a ".

�'Q' a 1, e

>{::: n7'-, que os

�':,}a?e� I,:'" : .;;.:15 "ja!
)'1" '" ,�,,� , :\ .,._, .,,' a \.," """. ','. '

• .i.-I. ",,,") �

;
I, r "8'0 r l'

.._ C' -. \�11 "C! -,'eroi. •

_� L-,'
•

.. \.1 "',>"- .L

de
.

61".'1":':>1'('" J. 8í:iNáte, e

se �:, ,'-'S3,: a 'l �T,Hfdes in
.

terver'l}s ES d ''; � ,"'iã.o 00n

trário a. vit :?h' sc_.:a rer-

�.lta"'do ';:: ;'1:, l1'OS iJil.ra
o l/rm_: o (lr; a CGV t:'0, sur
gfu U'Ti "�'··"···''''·é'lt:!� ('S

IloSIi:sk'- �C.3 '- ._':. � '() o ár-
o prclio.

. n,vridade
X'1W°1'10 daquell)
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{ daI per 2 te_ (;vS (I, :-'.

\.- \
, :;:;:,.,

• � (�AO PEDRQ (Costeira) 3

HENRIQUE'A�REU FIALHO

A f!J.rnília r)p H""'r',!'.l'� /I, "P'P'l Fia,lhn const"r1'ada
.... ,,'1'1 (1 res"u<>fer,;'m?nf;o. ('le �all r>nte n1Jerirlo <lgril�ece 9,8.

' .....�n;ff�t�r,ões de 1')p."",,,, cl"s· 1:",,:re'1.te� e <>m;gl')s e O� convi·
,,ln ".".,." " TY1;",,<i r'le spth"" fli" :). re!'liznr-"e à,e; '7 hn"ac;, do
,li!), ::lO de seteIJ"'bro, quinta-:-eira, IlP Catedral Mel-ropoli-
fana.

29·9·65

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

. Desenhos; ,Projetos. e Plantas
n""pnhns 'T'prni"(1s. PV'nif'toc; Pl,,'t"ltftS e Inst.alações de

M�(lI1;"!," e Mntnrpc; de �TY1h"rr�cfí8s em Oe1'al;
Pr";(>t.o!'; p Phntas de Embarc<t<,>ões. Casas e Instala

Gões TTII'lm:trilfiis., .• ..

'R."!>. �<>"tn" �!>r!>iVR N.o !'i�!'i - E!';treit.o.

Engenheiro Erich Goettmann - Reg. N ,o 1326, Cad
. 5-D.

A T E.N CÃ O
Motivo de mudnnGa, vende-se apart::Jmento por preGo

de ocasião. Tratar com Adbem<tr B. Toler.tino à Rua Je
I'Onimo Coelh6 .. 1 B '- Sala. 12 .

Residí-1ncia sita à rua Tenente Silveira n.o 88.:..... �cili
ta-se t) pagamento de parte. Informações nê mesma rua
n.o 86.1

--------------------�-----------------------p

A I. I J G A - S E
AJllP.'a-se nest::J CaPTtf)J à rua "fi'r�ncisco 'ro1entlTlO, 3-1,

"'lrédio industrial com cêrca de 250 m2. Trqtar em Pôrto
�lej;!'re - RS - à Av. Senador �alO'adt) Filho n.o "20
'fones 1I!'i'74 e 7659 (escrever
entrevista)

telefonar - telegrllfar (JU

nOFNfA � nA PFI E
COURO CABELUDO E UNHAS.

-,

"

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZA FILHO

lvrédictl lJerm.<ttol0!!ista. dur!>nte sua petmanência
Flnrian6noJis. dPo IS de' seteMhro a 15 de ,ôutub1'O.
de"á r,lient�s particulares. Marcar consultas das
18 hs..

Rua JerÔnimo Coelho n.o 1-B Salas 7'e 8.
'\

em

aten·

1!i às

Ministério da Ed�.!cação e Cu!fur�
Universidade d� Santa 'Cafarina

R E r TO R I A'
SECR,F,TApT t\ P�'R t\L
F'nTTAL NO. 25/65

Concorrência' Públlca n\O. 23/65
Torno público, para conhecimento do�

ínteressadcs, que se acha publicado no Diá.
rio Oficial do Estado, edição d� 15 de setem
bro do corrente ano, ° Edital nO. 25/65, rr
ferente á Concorrência PúbÜca nO. 23/6;;
nara aquisição de material, de cbnstruçãc.
€Iétrico, tip0gráfico, de, expediente, móveis f.

pneus para automóvel destinados á Reibr:a
f' Impvensa Universitária d�",Universidacle d€
Santa Catarina.

'

Outrossim, esclareço que, a abertura da
concorrência está api'azad� para ás 15,Or
horas do dia 4- de outubro do Cl')rrente ano.

Divisã@ do Material. em 21 d� setembro de
1965.

ciamente, para ,ornarem T' � R'· V hI'
às medi:'as necessárias no

eouoro ogerJO ,3

intuito d� concretIza.rem
' " P/ Diretor da D.M"

�etlS dezejos. " ,Agua,td.emO&? .,t..J .a:;�� ��_��,..;:;,... ,.,.�,,�:....__ ....,. r.-'_ ..._�, -'ioi.
..-.":'.. �

29.-9�

Comunista. Em Nova Délhi,
Lal Bàhadur Shástri rea
firmou que seu país não

aceitará ímposíções .

das

grandes potencias elativas

à !-eaÍização de um plebis
cito sôbre Kashomira. O
sul indiano paquistanês es

tá hoje em calma, depois
.da denuncia formulada pe
lo t»f;lquistão, de que ha
viam sido travados comba
tes ao lbilgo da linha de

i

trégua . estabelecida pelas mento sôbre o pedido' do

Nações Unidas. 'secretário geral da ONU pa

E� Nova York, o secre-. ra a' designação de dóis
tário 'de Estado, Dean .ofícíaís'

.

de alta patente pa-
. Rusck; se reunirá hoje com . ra que hategrem a comís

o ministro exterior, paquís-: são de
.. observadores no

tanês, Acredita-se que o
.

conflito entre a Indlfl e o
chanceler do Paquistão, so- Paquistão.
Iícítara .o reinício da ajuda

'

RAWALPINDI e KARAS-
militar e economíca

n0rtec1 CHI., 27' (OE) ;_ Observa-'

americana ao seu pais. Err dores - da ONU estão pa-

.§antiago,.o govêrno chile-. �rulhando à fronteira ín
'fio opinará a qualquer mo- diana paquistanesa, fazen

do cumprir o acõrdo de

cessação de fôgo.
. 'A. India e o Paquistão-�
'entátltQ, estão se, acusando
recíprocamente . pela Viola
ção da trégua. O ambiente
é de tensão. ,O secretário

geral da ONU declarou que
. a situação' política asíãtíca
havia piorado mais ainda
nas ultimas 24 horas.

'Ésta manhã entretanto'
informou-se que as escara

muças na fronteira dími
nuiram.

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

: TERRENO
Vende-se à rua Visconde de Tanna:v perto da AGARESC

na Agronômíca; com 379.60 metros quadrados. Preço dois
milhões, sendo a metade ftllanciada em, 20 meses.

Eniprêsa)Editora "0 EST�DO" ltda.
�tllt ronCilf'llteirn MIif'rA 100 - "'fOI. 3022 - (laixa PostlJl

139 - Enflp",cn .T""eP"J'�fifln "ESTADO"

l)IRF.TOR.o1'lRF.NTE
, : Dornine-o�. 'Ff!ml!"d�CiI de Aquino

RF.U·o\T()R-CHEFE

�ntÔni� Fernando. do Amaral e Silva

·DF!PAR'Í'AMF.N'I'O DR EDITORIAl"
Pedrn. Paulo Ma'Chado - Osvaldo Melo

,TORO Vaz 'Sepetihll - SP'l''!io Costa. Ramos
.

. 'PmU,mID4ftE
'

. Osmar Antôn!n Sl'hlindweil't
DEPARTÍ\1"t'iENTO COMERCML
�. 'DiVino Mqrio.t

.'

cOLâBORADORES
. l'· " :.",�

'p:,.-,,1' ��r1'etra� 'Filia0. ,Prof. OCilvalrln Rodri!!lle!;' CR.hral"

Jorap Chl'lrem.. ,

Prt)f. 'Alcides Abrpu. Walter' LRr1!!;e. nr. Ar

Tll'íliln �RntiRoo. DoraJécio So:;.rp!,:, Dr. Francisco .Escobar

Filho. 7.,," �!,,<!n!ldo. L:iz:uo BR'I'tolomeu. A. Carlos Bri

'tó; O!:wQlr1(i Moritz. J�coh AU!?"l1sto N:-'icuL C. JRmul}..,dli;
.

.Tl'lhM nq.rdR.,. Np.lson Br\}ctcher' Jaime M�nrles. Cvzama

.To�.s 'I;'"hpri'o 'BllecDPler. �eatril.. Montenee:rtt D'Acamno·

,>

130. SALARio �- Segul1do deClarações �o jt'ri9ta
Antero Carvalho, 'Já a pàrtir de 13 tio corrente mês po
derá sér paga a metade da gratificação nat:),ltJa do
d�(}imo-t,erceil"'o' salário: casos' os interessados reql:.eira.in

'

a ccmcessào dessa vantagem, juntamente com as fél'ÜtS
a serem gozadas'no corrente ano.

TR.. 'Ml'In'Iel M",rtin�. ,Tn!';€! Simp�(l dp Souza, SebRstião Ne

vii!! .Tt�hnnv.' 'Luiz E1fP."ênJ6 Y,ivra';'pnto. José Gui1hermp

.

' dPo �0117.1l. �rÁ. Helflna' éam;llhq Bprbá. VRlPrio. A. Sei

xas Netto, Wilson Liborió Medplros, Luiz Henrique Tan-

NO próximo ano, segundo inf,ormou o jurista, os ·t;ué
deseja,rem receber a metade do décimo-terc,eLr,Q ,s;'11U:rio
juntamente' cem as férias, deverão manifestar 'essa' pre
tensão' durante o mês de janeiro, a fim de' que as -em-o

prêsas possam organizar o calendário de pagamenÚ.i de

,.Cinquenta por cent'c da referida gratificação a todo.;; c;,;;.
seUs auxiliares no período de f,Evereiro a novembro. Representações A. S. Lara Ltda, Ric . (GB) Rua Sena·

. O .sr: Antero de Carvalho esclareceu, ainda, que em:.. dor Dantas 40 - 50. andar --- São Paulo _:.. Rua V1t6-

bora a leL, 4.749 de 12 de agôsto, publicada no dia sc- ri&, 657 - �onjunto, 32 � 'Belo Horizonte -, SIP - R1.ía

guinte no "Diário Oficia!", ainda não ;tenha ,um mes de, . �dos Carij6s, 558
'

2,0•• andar - Pôrto Alegre - PRo.

vigência; já come�aram a surgir dúvidas quan�o' :.. sua
>.
PAL � Rua OeI. Vicentl!, 456 - 20. andar .

aplicação. pois nenhum empregador há de querer ,paga.r Ànuncios mediante cOO.trato de acôrdo com !lo tabela em

. integralmente a metade do décimo-terceiro a au:dUl,lr '. rigor.

que tenha ficMo lic�nciadq durante quatro meses,' �8- ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00· - VENDA AVULSA

te ário; sob a 'a�ega;;ã,o de que o "qual1fum:" a se';'. pasto "cR$' 50 (A DIREÇ�O' NAO SE RESPOSABILIZ4 PE·

pOdê"val;"lar de acôrdo, com o número de meses U(3 t.ra..- , .
.LQS CONCEITOS FMIT·rDOS NOS ARTIGOS ASSINA·

balho.
.' 1)0.'):

credo. "

REPRESENTANTES

Par� diriri}ir. essa é outras dúvida'S! aoopselha:ó' j�_' "

••�- ..-...._:- ,.. .... ,.- ..--
•

rista á$�líd,ex:.e�:!-.sindí«à:Ls, que.,pro�\Õ�JiáJ!eci"':.:-"f:;E;'''"'A"·fE···'/ "'M'
.

'E'L'I'A'
,

mento .dt;SS�:hif,Óllê,'�; juato _:{.J.• �stlÇ� .. do.�t-':"ab,l��,l,' i:l�� ,'{:'. :
"

" ,.., ..
'

', ..

·f
..
'::

. -:
)'

..

:
" ;.' ,.. •

modo -a evitar crelongas no cumpl'linefttõ da' lei. .
.

'.

, " ,.
,

,.
'..

•As entidades sindicais também 'po'derãG' :,ji:>.lieitat\ao ,

"" �
. -

."
. :.' '.. ,

Ministro do Trabalho que baixe inst�uçõ�, escla:.acedo-. �.
'

Sa1..·� _ 'Q" al�d de _ p " •
ras, capazes' de dirimir as dúvidas qu(;) estao- e va,) sur- ..' JIIII' • lHIr U, 1 a '. ureza

•
gir na aplicação do nôvo diploma legar durante estf:l ano ' .. ,

A Mais Moderna
.

já que no próximo, tendo '0 empreg�do o fa.v.:l' de '�,�!i- • '

;

TO'!R'R'E'FA'C'A";O •
citar no mês de janeiro

..

ce .cada penodo, agH'a de acor-, '...... .., ,.
j •

do. com as suas convemenClas.
_ _. DE •

Concluindo suas declar::j,ções ao "Cp.rreio' do �ovo" o
:, ....

�

SAN,TA CA'TA.RINA .,Jurista Antero Carvalho acentuou que a 1ei 1.H�, que •
parcelOU o pagamento do décimo-terceiro. saláriO em •... ,. ' •
duas etapas: estipula que ocorrendÓ a exti�ç!io do, con- .

Sehr S O ti.

trato antes do pagamento da gratificação, ,o 6mpreg::j.-, "UUA Max
'

..amm,. 87 E TREIT
. IIJ

dor poderá compensar o adiantamento porventura fei-. _. MATRIZ: - São Francisco· do Sul •
to, com a gratificaçã.o devida nos têrlpos da leI 4.090, e; • F'ABRICAS: _ p.o.1'to Alegre e Curitih(j •
se não basta-r, oom outro crédito de n:aturf_!za traball1is- • Ai
ta que possua Q emtlregado. •• '._ ...� _._ ..... ,.• •.

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

_'
,

Imobiliária· ilhacap
RUA FERNANDO MACHADU, 6 - l° ANDAR -- FONE - 24·13

""',.�"
DIRETOR: DR. WALTER' L1NHARES

AMPLA PIt0PRIEDADE - Vende-se confortável residência de construção reCente edificada em vastíssimo terreno de

61 x 90 mts, local aprazível e com linM vista panorámica, à rua Santos Saraiva, Estreito.
Contém: Hall, sala de visitas, sala de 'jantar, 5 dormitórios 2 banheiros sociais, copa, co-ziríba, garagem, quarta de em,

pregada e completa lavanderia.
Casa edificada cõm todo capricho e acabamentos. Proprie dade ideal para. quem deseja morar confortáveli:nente em

lugar sossegado. ,
.

., .

/

Estuda-s� também a verwa da casa, desmembrando-se parte do terreno.

".

/t Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.C. R. D. temnôvo pres'deníe.
D'R, Sl\UL OHV��)Rr

. . ' .Dr, �aul Oliveí-a, N01'O Pl'fsi!l"rte do C. R Oes'P�r
tas. Na últiMa sexta' ff'ira (l Cons�ThQ Redon�l de Des

pertos reuniu-se afh:n de pleger Sf.'U., :' novo Ol"esirlente
sendo eleito o Dr. r,aul Oliveira: l'ess4.lª }>!�sf.ant.:' eo vhe
ekla no cenário esportivo de Santa Catarina.

.

"I'emós
certeza de que êle 'Procurará atender as jllS�as reivindi
C3ÇÕfS dos seus filiados liara que o esporte de Santa.

Catlarina continue a brílhar como até aqui. Parabéns ao

Dr'. Saul-Otíveira com votos de que eontínue a trahalhul'
cada vez mais pelo esporte de Santa Catarh;:\: Como

membros do Conselho Regional de Des-sortes fiea,n',lll

os senhores Ody Varella, Milton Lemküll, Heitor Ferra-
ri, e Ary, Pereira Oliveirá. .. . ,., .

"
, ,

'f

- Todcs sabem como o

são perigosas essas b�Ciele
tas aquáticas, em local ina

deqllad�. A velbcidad·:;) . c'e

um barco é muito grande
e o remador, em r!mit()i� ca

s.os, não tem tempo de mu

dar a' traj!�tóir1a· qualltlo
uma daquelas tú;jclf�tas
'lhe cruza· a frente. Pode

haver_ ,acidentes fataj,>, l�
van�.se em cont;:t que

môças e rapaz�s, P1 ;i'i as

vêzes . pouco famil.iarrlZ':l.c1o
'Com as águas' da l.agoa,
são os que andam nas bid

cletas.

o Sr." Gastã.o :Mariz -:";

gueirédo disse iá tr.r pê'O
curado o s�. Romen Lúu
rf.S para eX:"Jr es'ões pro

blemas, não Qbtclldo ü:lto

porém, Agora, pretende
procurar o Governador CFH

�o;s Lacerda pa;ra então,
çonsegutr transferir a O�,

tro local as obras j á plane
jadas.

Se na�:a cO::',f' �:llr, fst{)U
. certo de que <O t'emo per� .

. derá o melhor, local. db :

mundo para treinos e tom

llEltições. I&so' � poderá 1'8

tardar a evolução ao iehle
carioca e, ;n& �el"t:> sen-

tido, brasileiro também.

'em 'Foco

Eis os jogos que mar

caü'i
.

a sequência do certa
me paulista. da divi5�O es-

pecial.
. Hoje' - .Em Rtb. Preto

- Rotafog6' x Guarani

JilX!;í. Sarto� - ,Porto Santis

ta X América

:&:tp. Ara·raquara .- Feucvi
ária x Porto ã'e Desportos
Sábad.o - Na Rua hvari
- Juventus x 15 de Novem
bro de Piracicaba
Em Rib,· Preto Botafogo

cia vibrar.

x Ferroviária
Domingo - Em Rib. Pre

to - Comercial x palmei-

ras
, .

'l-io Pacaembu - Co 'inti-

ans x S§o Paulo
Em Bauru - Norqei!tlil :x

Santos
E111 S . .T "'� Rio Preto

Am[�'-n. ': <:'i.0 Bent,.'> \

Em Pres ..
' .?rudent.�...

- P'TU

dentina x Guarani

Em Sant,Q�, - POl't Sa'Ítis
ta x P,ot� �e De-sportos.

)�;'1
.

'·";1.·
'

A .S'ele�ão catíúine�l[le
que se prepara �arft partí-
cipar das elirni:naf;6rms de

São Paulo, visando à� dis

putas do cam'.Je'ot';ll,T,J bn

sileiro de f-uteb�l ic salf,c

a
.

s�r efetuado no EstadJ

do R'.o Grande el.J Norte,
voltou a se exercitar con

juntivamente na 'noite de

sábado, tendo por local O'

estádio Santa Catarin,a.
- x x x-

Nesta oportunidade o se

leciOnado orientado por
HamUon Berreta, não con�

seguiu agradar, e embora
o treinador tivesse esgl.lta
do tôdas as pOSSibilidades
de melhoria no conjunto,

.Figueirense' contrafi' .firma para'
cio das 0.a5 d(} Estadia'

, -
�

I }'

ml-

.

A c�issáo enearre� da eQl'strução 40 1:: lO

d� figue�rense F.C: �abJ;; d� contratar os serviç da

'� �n�. de Arkfatos dl'bilDento nara iniciar os Cra-

b�h,2 const� 'dO �q �$f;ádfo. ,Diversas \Jf'OPC:S-
cam�d� � CO�8.JlIiô 'de Constnu;ão do

do ven.ora. a IA", qUtl já na p,tóxinla

,J "

,vai iniciar �. trábaUiQs. :r ' COlUltrucão de
, 250 metros <le muro com três metros de altm'a I) Fi-

glleil'Ejnse vai pagar oito mUJ,tões de C�'Ú7eiros. :r;;$tivemn�
presentes à abertura das 1)ropostas na última b. {"ira

os diretores alvi-negros, HeitOr Ferrari, Capitão ROJ);JJ

d, Procópio Ouriques, l"aulo ea.braI, Nestor carneiro, Ni
ool�u. Ba.vla-J;'�� J. Me4'eUes � Nivaldo Machado.

"I "

nãlo co;nseguiu "sintonizar'

a equipe que se n,presentou
hisonhamente.
/- X X X,_·-

S-::rviu d: ",?P3.;::�i-11g·' pu

ra o �elec'::,·'9.�'O a equipe
mbota do Clube .Doze ':ie A�
gosto, na malO'l':a ft'lrms (]:'1.

por juvenis, registL"ando ;\0

'final do coletivo um �mpa
te de 4 x 4.

- x x x-

Falando, . posteil'lJl'm,ente,
à imprensa, o treinador da

nossa seleção salonilJt!l. te-.

ve a oportu'lida4e de de

clarar que não �03tr)ll tõa
atuaçãó da equipe fI'.!l! qua
se não produziu, lJando ln ...

clusive superada e envQI-;1..

da pela equipe d� juvçni$
do <{lube Doze.
-xxx--

Na seleção apenas õ za

gueiro Biazotto deixou de

treinaT devido J,os e�t\&Cios
poiS encontra-s� e� p!"río':'
do de provas. Fai13to, tam
bém não treinou l:lQ!' �e en

cóntrar em reoúp���ão da

contusão· que' sofreu no joe
lho, sendo il);Clusive força
do a geSSlil-r á perna ..

- x x x'_
A seleção iniciàu o trei

no coletivo com Silva: Eri

cr e Lauri; ElJio e Pau:!

nho. Posteriormente foram

efetuadas várias modifica

ções no ataque po�ém se111

qua.1quex: resultado. PI�t.ieo.

,

,N
Escr.eveu: ,J�. s.

t lua!
.

na la'Doa Rodrigo��de Freitas �:::::�':OdOi ilig ��E��]�I��::::
pOd, E,' rio a:c.;ahar. com o remo carioca� ��eE';�V:J����� �ir��;;;rf�����nE
.' .de; abateu de forma. espe- Na. prelíminar entre -os

na·'g,.,,'5.It�Q f.1 �,�:��:;:;:;Ji�@�;;
Rio" 2lr (V;A.) �. Pa�Q ..

·Pi;AN.� .J J J.t,:, iU:: le;:nbi'ândo aJnd� que o ao bâ'rca - funcionando 'Jude, pois a equipe dos Big_ Boys laria do Bail'!'O da Agronô-

Presidente da Federação verrnador está fazendo alí hoje, treinam os nl}'3S',1S re· apre�ntou um futebol de r.!i�a no dia lO oe «l'lt.ul;)ro

Metropolitana de Rllqlo Sr' . EXplica o Sr. 'Gastã') Ma uma grande obra para (1S madores. primeira, coin bons 'ataques e '1.10 dia 17 .. 10 enfrenta o

Gastão Mariz Flgue�reÇlo, ;"lz,:Figueiredo '�ue as c- favelados.
- ,Considera o 'diri�ene que que durante o df.82m'olar ("�'zeiro <F.C. �llJ.':lem do

'as obras que serão feitas I!r.�s fOtam planejadas .pe- � se essas medlaas n:p't'eser_- do encontro fêz a assistên- Continua na r3a. pág.

pelo Estado, na Lagoa �o·., lo Secretário. de' E<.:portes, e 'DANDO, MAS rfiliANDO tam um benefícIO de um
_._ -- ---

'drigo de Freitas, são a1ta- 'Presidene da ADEG' Sr. Ro laqo, acarretam um p.reJuí CamplQon�to Pau'"lsfa de Fut'ebol '.-

mente prejudiciais aO' es- ·meu LÇlt1res,. com o: ob:,eti- O p1ano do Sr. 'Romeu zé grande do outro. '.' ,�, 'l..': •...
'

; ,

porte a que €,ia se dedIca e vo de conseguir verha pa- Loures c()�preende, �lém

tpo,:em vir mesmo "a 7,- ra O' Maracanã. Com isso do·· estacionamento pago PERIGO A VISTA

bar com o remo ca.rir;ca",· ,àcredíta, êle, o és!tol'te ama de automáveis,) junto ao éS

.

o que o 'dirig,ente pretende . dor em g.eral e.-o "f'fiO em tádio de remo, a utillzat:âo
evita: com a 'ajuda dI) i)�6 paJr.ticular, .sendo p!.'ejudi- das garagens como gabine

-

prio Governador. cados e �'até' mr,.mo des- tE"S sanit{�riiOs, a constr'u'"
- Crelo' que (') Governa- :ntí10s',' E)starão' ps,gans.o·' ção 'de uma çon�!�'l acú�t.l

.dor -- diSSe êli:! -- saberá alt,o preqo. ca bem em frer ,'; J. linha

.
. de' chegada qls competi-

contp�.€'en<le� ,) !:':'oblema - .Ann·al aCh'iJ,' muito cer
d· çQes, cinema ao, ai:' livre;
o· rem.O' ao sabe� que. PS t,!' q"e ·se·. faça' , ..',ll(!O I'S�"

� 'j.. ,:" ... � bares e outros divertirni'n-,
qbras tirarão. dos clube� as ,que o Sr. Romeu. Lourés
a

.
. ' . tos para O p'úbUco, sem fa

"!fa�age,<.
onde êles l.\ -' 'planejou, mas a L3.gúil. Ro

-'I..........li!.;b'
, . ',J�.no a,l.u..

gu.e1 de,
..'.oícicleta..

s
�u .se.. arcos, pre" �"o .de· F'r'"l't"�. " !l-.lU·!'to'.

• Q " ,..'" - a" "'át;i�'-ê"nunM<lli!b8iítC!a t:e
�and() liN chegadas dUF _ _

.
. ..
nde e, .O'utros �)onos dela,

. , ""'f�' ]!lr,� - .

.
- passeid" pela Balc{" da 'nua

as com�etições ofJci:,lill, e seriam mais ind�,�atlQs. Ci-
imne::lindo qUe os l'emado- to o e;xefupl::J das'águas pró.

napara.
res ('O:Iltinue�,: a usar·a La

,;1.
�im.HS à Favela Qa Cata-.

.

---", Or9 , com iss'" perde
goa Rcictr.lgo de' F'l'eitas' co- ,\'i<,'fêUIft,ba" ali no Coi·t;a da mos nossas garagem;l t;ere

mo �eu Local de tl'einamen' Cantagalo, para m{lstrar mos 8', concha aC(lst.1ca pre
to. E,O Secre'tárío de ESP(�rtes judica,ndo a chegarla dus

ÇW) estamos éOm a ...:azào barco;,; ,as bicicletas e a

Marca pari amanhã- a TabEla das s-mírínaís do F.s
tadual .de Futebol, na zona, ,1\: quatro ; reentres -" ',:i

jogarão Ava,í "versus' Marci:". 'ljas; CIr Jric' '1�

tropol x Figuéirer.s�, em J, , ,Íl3: oa .: as x �hlT JS

e em' Tub.arão: <�Iacilio Luz x ;::r"l1ercl' CtO, tones b ,s

de f,çr:srj ;:.:'ms .:
sêi:I!)"cicr;aL t -staca:.. ia ,�Ie cue ";�: '(8.

íevaao .a ('fejjo na "Mar ehr : =r" catar' -iense, "eur"'r�o
I) campeão da zona Dois e o ca·�'i::Eã.o C'J Estarlo.

..

"

.\NTi'lCIPAÇAO pARA HO·JF ')" MAR'["r�IO x A�T\I.
'I' ,

Uma. antecip�çã,o acaba r]� surgir, perfaítam de

justific.ável.- ��t�-s.e 'do jôgn e.-tze Marcilío Dias e _'!.-'

vai, mercado para o estádío ela rua Boea.úva. O chocue
entre colorados e alvíoalestes S'2"':1 efetur.0c na noite "�le
hoje, por solicitação do vic'-"am�eã� metropctíta=o,
viste que amachã serão efet E ''-s os cc nícíos mo-is+r.e

. dos. partidos que domingo Ef
'"
o iis:::m' ande as pr : ;?

tê:-rc:a: dos r.leítores quanto _ s govêr: 'o do E:3tac'o e

co l\{unicípio .

o má+eh +everá levar br ú'illeo � praça rutc' ,�

l1st'ca ela Pra:a de Fora, nrr � vez Que '·9.rcll',; e Av.u

estar íc lutar-co pela reabllí.a 0p ') poís o prlmc :1'0 s·
bado caiu 'e, goleada diante r'c 'C,Jimpico em BlumenulI

por. x O,' e 'õ segundo, Em 8::"S própr.cs domtntos, nãõ
foi além de um empate trentr ao Metr: poI.

q .time de Itajaí; que tãc bem S3 r.o":ve no certame
da rona dois, obtendo o vícr-campeona+o, para depois
decair, a ponto de ímpressíonar mal aos tlorlanopolí
tanos ,qúe por pouco não viram uma golfada do .li'rguêj,
rense ante o quadro de Sombra, vai, hoje, tentar encon
trar seu verdadeiro [ôgo, enfrentando um d. "versárto

que; jogando o fino' do seu futebol, poderá df:n'otá-Io,
brindando, assím, seus torcedores com uma vltóría de

gala, sabido.que'o Mareílio possue um dcs melhores C011

juntes do Estado,
os quadros, salvo alterações, rormatão 'assim:

MARCILIO DIAS - Jorge (Zé Carlos); Marzinho,
Ivo, ,JoeI I e Joel II; Sombra e Dão; Ratinho, Aquiles,
Renê'e Ambrosío.

AVAl - Joãozinho; Binha, Deodato, Nery e Mírí

nho; Luízínho e Gilson: Mário, Cavp"llazzi, Roóédo e To

ninho,

Figue:rense e Tamandaré farão a prelímínar, pelo
certame Juvenil.

'.
'

.Pr�veitosos OS-!fe�OOS dt;S çiGr'nrçÕcs

caf�rinenses na sem��na �U1 passou
,

i
Por Abelardo

A direção técnica de remo da FASe continua em.

i1nienso treinamento dos conjuntes que nos reprEsen
tarão no pl'áximo Brasileiro na Lagoa Rodrigo de Frei
tas na Guanabara, A semana qUe passou foi bastante
prove'tosa para a direção técnica que e'!t.eve em 'co�s
t�ntes tteinamtntos nos conjuncs da ca :Jital que esta
rao defendeAdo o --nessa pa,v:lhão no magno �ertame.

M�noel SilveI:ra está procura:1dto em prtueiro lugar ár
�a.r os. conjuntos' da melhor ma'1.eira pc.3sivel, lJ)ara de
pois então aplicar um treinameno de acôzd.o ::om os ('on

juntos já fOilp:ados .. O quatro c-patrão está treina",do
C'01D' a formaçao que pareee ser a ideal Dara Silveira.
Aifiedo, Base, Càrlos e Ernesto estão cQ'(� muitil. von
tade e segundo opinião de Silveira 'a guarnicão (stá co-

meça a crescer é pod� me�tt11ar aind� mais, fal·-
temo, nda um pouco mais de ,equilíbrio do p.:trc,) pa-

I
seu rendimento seja o ideal para o conjunto.

S' s-patra,o formado p,or Passig e I7an... Silveira de

posita grand.:s esperanças, l?êsse conjúnto, i3ão dois ex-

celEilltes remadores ,e que estão possuídos de nma. gran
de vontade de corresponder a direção técnica da FASe.
No dois c-patrão está treinando .o conjul'to vencedor da

úli,ma regata "Semana elo Exército" formado por Mi

c�el .e Teixe'.ra, que perterc�m ao C.R Ald�LUZ. Li?
Stlvell'a que e::-se ccpimlto é bastante forte, llrecisand0
na.tur�lme[lte ele uma melhor orientaçã3 por parte da

direçáo téc.n:ca, para quo <O seu rendimeno �j� maior
Silveira deposita também esperança nessa dupla, e a

credita que com os seus e::1s:namentos ela poderâ br!-
11:'13.r iritensamente na Guanabara. Para Silveir:t o qua.
.tro c-patrão, o dois s-patrão e o dois c· patrão não se

rã:) mo -'jfjcadC's, e êle acredita que tOe os os três bri

lharão TO nr<yjmc Rra·çilriro. ° páreo de skiff, Silveira
di&se ao r2' ',r>"t' �'.1P' �stá gcstando muito do empenhrJ
dos três CC"lC:''' "r� v ('< frp;'-gmentos. 'Para êle todos os

três estão lY',,:rnn .'" "'1"'� " N"" difícil torna-se para
o técnico dizer (irE' .,_, , __

-

� � "'1 �lhr:)l:. si)ment a ra:a

poderão decidir, pois rãc -,' te •. , ..•.. ,,- ? êle em !tem

preferência por êste ou aOl't'If "-'n::\ .':-- "'o

oito,' Silveira disse que vai aproveiar o quatro c-patrão."
e 68 outlOlt'�uatro ain(la não tem posi ':ão iormad;t a

respeito. No páreo de double acredita que a duph join-
. viUénse será a titular .. pois na sua opinião é a melhor
e nós' não temos elementos para fazer outra igual. No'

quatro oS-patrão' a FA3(l decidiu convocar o conjunfo'
jOin'V'iUense, pois é o campeão catarinense, mais mesmO

assim poderá ser modificado. Ele vai com• Berber

ainda esta semana a .Join'Ville para observar o�onj.un,..

to 101nvfllense e � aehar que poderá fazer um conjunto
'$dhor na capiaI, não terá dúvidas em assim prooeder,
pois é seu désejo levar o que de melhor nós tivert'l1os

elJl toclos os tipos de' barcbs. Sábado e domingo tivemOS' .

'VIE!nto sul e Sil'V'E!ira nço poude como era seu deSejo trei

na.r. as guarnições, mais logo que passe o vento êles es

tarão dentre digua para não perder te�PQ. ESta.rei Ul
formando sempre aos prezados leitores amant'es do re-.

1110 o andamento· dos nos.,:os cO'1juntós, pois é informan

do hónestame1'1te que o público ficará sa':lfndo r.')mo an \

da a nossa seleção e poderá j'ambém vibrar em Novpm

bro próximo quando será realizado o sensaci,onal Cam

peonao BrasileirO' de Remo.
, .,

_,
� __ :::.. :\:.,'·f'r�-· � .. �!t.-:���-®;o....//

"I
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Comfeio no Bairro �e·.Capnelras:
VO . e, .�' o ovo '\cada:, vez

.,
.

N:fio há paleVT8S que d. __éno &) povo; de·capoet.'· Cio rftUnd() _uele. lJelr.
erevam fielmente' o' entu- �&s, por �s1ão dó óomf· 1'0 do' conttnent1t, ;, noite
••------....__ - _O'__ -- .,_.- .-. -, • de ante-ontem, pela Alian-·

ça S::;cial-Trabf'lhista P"l=uo
lar e Progressista. Tão nu.

moroso era o público' pre
sente que se verificou t�

tal interrupção do -trânsi
to. Milhares._,. de pess-as
comprimiam-se. ao longo

Fl�riallÓpolis, (Quarta.-feim), 29 de Se�lI1bro de 1965
.'

Dout�1 dtnunci� f�ada�po!.içãO:
Planos da UDN visam desmoreliz

\

candidatos do PTB-PSD
Falando ontem perante as emissoras desta C'lpita1, o

Deputado Doutel .de Andrade, presidente do PTB catarí

nense, denunciou a existêncía de um piam) visando a des

'mcra'ízar os candidatos vitoriosos da Aliança Sm:i�I·T.. a

b!!lhista·Popular e 'Progressista.
É a seeuínte, na integra, a denúncia do lide'!' Na')ional

do PTB, � Câmara Federal, deputado Dourel de.AEdraie:
não contrlbuír para o

Ao d1rigir fialS esta alllesquinhamento do pro

mensagem ao povo de San- cesso eleitoral.

ta.. Catarina, pretendo que Os nossos adversários
ce não têm compree!.1ClldD, Lo-

um davt�, este ccmp.Jrtamén-
to nos seus altos sig'l:ifica
dos. e intenções. pqr isso, fe
crudqc·erani, estes últimcs

dias, nas suaS inve;;ti
das� Ai estão, a raiar pe_r
las sar:etas das estradas,
os papeis contendo infá

mi3JS pontra as peaS{laS dOI> I

nesses �ana.id-atos. Ài es

tãô, envôltas na pce.ra
. ·de.s�:;\s �es� es�t'adas, as

pa,lavÍ'as -eny,';:nenaõa3' d ri
g�das'contfá ,ts ·ns/s.Js Par
t�dcs. a:_. está, montada 1:0

palco de Santa Càt-�ri.r;a;
a fa::sa fabr:lCada. nos la

boratórios de odios e male�
a:íce . c�as em que 5e tra�s

formaam direções paro·
darias . em nossa tt"f.m.
As per,;;onagens prbci

pa's dt�sa farsa os se"s

r. spor:sáveis e alltoTrs, S�Q

ela. signifique,. <tcima.

tuélo, uma denúncll e

protes'to.
D:i'urcio a.o Çlo\") - e

o faço sob a minh(i: respon
sabil.c.ad'e de ·c:d.l. .ião e tia

.,homem público .- a ex s

tenda de um plan;" lá em

desoenvollvimentQ -t.otal, vi

�an.do a desmcraliz<l,," os

r.cssos candidatos ao Go

vên;,o e à Viée Governá:1'"

('a ,dO. Es: ado. "-.

-"Onh'm; .1"0 âmblt() tlm)"o':
. 1'�l, eram os fa�s,il..':';l)S da:'
chama a Carta _,Bl·a':··di, á

tertar confU'1diÍ'·.i 'opini3 o

públl'ca do país. ::{;)j;;, aqui'
em Santa Catar;na, sãc os

Malfus�i e os M-st.re Cor

dera loca's a d's�t':btú pa

pe:s inautênticos; com ,o)

obj.et:vo de frauc'.ar a r,!'o-

·urr.as .'e 3 de outu)J:I).
os mesmos que aind:'t çllt(m

'

T::mC's. suport.ado .
cu'n oatiam às podas· C:Q P'rB,

res:ç á�O, até. ho·,ie, is meJ.j.f:ucs e ebsenlilÍos03, !:l'

agravos e as inju.si;i�,as das solicitar o apoio Jos 'traba·
'

r (',l-OS advers�.rfos 'T'�,""f'S ihis:as para o candida':.:> da

ti1por�ado, com espIrita de OpOS1Ça.O ao Govêrho do

,';�nuncia, as su� feloniás Estado, São os mesmos que

e as sua· calunias. Tf.lnos enviaram ao PT.B un1u pro

supor�ad,o,' cem .)s c.hcs pcsta formal:za.c1�, cfi�iéll,
yoltac.cs para Deus, as suas peqtn.do .apoio nas 'Ur. as.

fals.'ls demomtnçõ?s (e' Não Griticavam, ent.ão: o

cat,�'·c·smo. Temos c-tOlera- PTB, não lrivest�a;.n cO-:ltm

dô. com ht;m:'ldade, <.3 s�:as 'LS SElIS lid�res. MU.tJ [,O

demorstrações :le porl:rio contrar!,q, �nc.ord<lvam (,Ol�
" . ".' t d'

."

�Iecorom: co. Tamos, eDliml o a a. nos�a -:' .Jregn .. ,

sufcca:d,() as nOSEas nróJ�ius •.ahjUf?:rj40 .até,!.sedpC}, fcs�

VOZES, CS l1CSSCS
..
legiÚntCS -.>:. N.�ioo>:�d� �,-J���h���r��

yi1n9ulslJS �il reação, mt�� "�f!r�:lc�p. '. �idítl'i�S� I
,
íti�·

dos p{1lo firme pnp'JSlto al!�� �lqUell '. ,l�. ') tlveffl"ni•
__ - _ .. _. ,,�. - -�--i--."" ,,_o ...... ,_.... _ •. _-'

R3!.ufão ,de . Mesár" os

I·
.

Hc�e, às d:zEsser'e hs. no

dezesséte (17) horas, rio

Tea:ro Alvaro d; Cac:a
lho, o Juiz EIeitofa.l ela 13a.

ZOl:a fafa umá reunião

cem' cs mesár;os: que fun

cion.ar3_o pas mr:sas J:ec�p
tC':as de Y3tos, no dia três

(3) de outubro.

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

BL'menaEense Depõe:
(O!\ffCfO FAB11lOSO

Ai,.,da rfssoam os aplau
ses da grande multidão que
co::n:;Jar,:cfu à prJ,ça púb;i
ca, 1'a ci 'ade de Blume�au,
de'xj1;ndo, ao cal)o (I.'; al

gumas horas de autêntica

vibração cívica, a, cO!lvic

çãc da vitór_ia dos car.di

datas Ivo S'lveira, Francis
co Dalligna e Carlos Curt

Zadrozny.
Da::).ufla ciiade, ') sr Ivo

Corte tra::smltiu-"los mel'J-

. sagem em que 1}.z: ""0\'0
blumen.auerse, mall!efl'1. vi

brante, demo:"stra'l s:nCl'ra

gratidão rooso governante,
sr. C€:so Ramos. aumen

tando certeza· ·vitória nes

sas candidatos".

'Tópicos do -Gigantesco 'Conífclo
. de Blllm'snsu

.

�menau àssiStiu, no último domingo, a Um dos

mai��omfcio� já rea�dos em Santa Catarina, onde

.
mais de. 8000 pessoas concentraram·se na praça púb'ica;
não· 9.rredando o

I

pé, apesar da chuvà.qu.,. çlÜa\, irrompendo
em ensurdecedores aplausoS ap /serem lJronJmcf�d"s 08

nomes de Celso Ramos, Ivo Si1v�, Fl'ancisco DalI'Igna e

Curt Zadrosny.
�O- I

Declarou à reportàgetn o' SecJ'etl\rio de Pl�neia",ento

do gd�1'l10 de São'Paulo, que participon daquele cOm:cio,

que nunca em sua:'vida, apesar de iá hll.vel' "l"rco..>i�n f,n·

do '0 Brasil' em C1impanha politica do- Sr. AdhelJl3r de Bar-

.

.

' TOS, assistin a uma manifestação tão, grandiosa camo

aquela que estava presénçj,ando.
�O-

Enquanto os candi�os da Alj"nca erll.m c"rregadQs
nns braços do po�o, a Sra. Zilda Silvéira, espôsa do candi·

(lato ao g'ovêrno do Estado, devolvia à multidão as flôres

que dela havia recehido.
-0--

t:'n.ende ser um clevcr PJ) l'cf;':irnc
I1lJ7.is r"1- .lâiini l' (lifl'.sãn (le ntenfin)$ e c?.1Únia.s C�lmo i''l

(lue estãu tienÜO divulgadas. As Ul",H�U'4i '" "alá.L;;::; v1.:, . J.
;ioga' nas sarjetas das e6�J.·..�.. '<;1.14';; i....i...i>�·'Lo

próllimos do · Palácio
d8s .:Promrn�: do; I*- " �r . Celio ltan:iOl, JuI- Diio de lomai canoca,
Ianque, .�-mu1tOl .m.et�: íandGil lnip�ente. 08 elogiaildo o programa es

adiante,
.

têrmos de referência do colar catarinense. assina

Bispo 'dei. Lages, Dom Da- lando que se a Guat1ab�·
níei Hostin,'/odizenda cate- ra tivesse executado o seu

goricamente aos catõlíccs da mesma forma que o Es

que os candldstos Ivo Sil· tade de.: SC gozaria de sí
veíra e Francisco Dalligna. (' tuação invejável no setor

na.da têm com o comum$- . ensíno,
mo e· uma . réspeit�vel apt..

Três fatos da maior ím-'

'portância foram menciona
dos 'na extraordinár·ia. cano
:centl'llÇãe popular: a, decio

. sãe que arquivou a denün
cía da UDN contra .o Go·

, F,oram rêpelídos, porém, a farsa que hoje denun-

I'Y'�!' � o. (';a$t� e pura, a cio

decisão popular hvrernente Devo confessar que o ra-

C11e\ .nres.a "'. pelo voto. . ço cem tristeza e meíanco-

causas r nctonaís. Nâo ).)0- I'a. Desejo que o pre.ío eleí-

deríamos sob pena ds trair loral se desenvolve am m

a memoria de Vargas, vel alto, como quer o po

comparecer às praças pú- voo Não' desejo qUe eit: se

blícas rom, os respousavai.s d'-.sentrQle num 'tornelo

pel;:) ·s.eu trágico d-�s!l,pare- de ,reprimendas o:! acrua-

cimento.. Não poderíamos, ções; com,o qUErem OI! nos

se b . pena de' ras·!?;;),r a 8ua sos adversários. Mas se é

c'árta .. testamento,
.

compa- êste o nosso desejo, ntm

rec�r aos comícios . com os por lEso posso deixaI' pas

adversários das formu!a- sar em branco, sem um

çées nac10rallstas defen- prctesto solene e veemcn

dL'as pelO Grande Murto, te - como o formulo ago

Nã.) . poderíamos, enfim ra - o comportanl'!uto
comprometer-ma-nos com' SEm grandeza i:Íos n\ls:>os

as forças que :·es-r.nnd>?m opositores.
pelos atentadós à Consti- Per 'er ou-ganhar são

tulção e às Leis, C(jln as ,'contipgenc'as, da lut<\, As

ferças que .t!,mQ3.tam os
..
s'm como não é licite> no

a�os de violência e de bru- ,'encec<>r uma at!::ude de

talic"ade iiiat;ca"vs" cont.ra tripúdio,. também aos. v·en

humildes trahal':J.ad<:l'ES e. cidos não é lícita a' falta

de altivês. Nós, (8 tral)a

llÚstas, temos sorr:do insu

cessos ao lo!lgo de no:;s;�

tumultu.c-sa vida. Mas em

nenhuma de�sas cca:>; �es

ros
. deixamos empc�lsar

póla frustração; etn ne

nhum desses in�rat'l�es nos

deixamcs arrast'J.r pelos
.

descaminhos do tJ'l}c� em

nenhuma' dessas oportlln�
rad�s substituirncs os ,nos�

aos principi�s dem9cJ;.ftticOs
pelc,� �to4.9� .da violen::ia

.

e <'lá ignomínia, .

Se 08 nossos 9.dv€tsarl�"

já se conSideram vcr.c:dc

a ..sta alturr..; 'e nisso ele�

estudantes.
Não estavamos f;'1glt':1ac!r;s,

mais uma vez. Tão logo
rfstaur�'mos a noo;sa aLan

ça com o PSD, os aducadc.
res de ontem se transIcr
maram nos Jero'!:€s agre:>
sarES ('e hojiê. l<'alh:'s de

.

imaginação. depressa '. �úr
.

r€'�am a abrir .os seus ve

lhos baús de, mist:fic�,ç(,!'s,
deles arrancando fantcs

�s desmoralizad',)s Q\ie
hOje sacodem ..qa.s .pra.cas

públicas, Cain esses rà.ntas-.
mas - surrados oone.cos

que não, assuBta.'n mais

:ninguém ....... m?nt:uam êlss
�-- --_._-----

- -- _. -- -_.
_ ....... _ .. Lãges agU3rda

cCtotinlJador da obra. de. ,.seu grapd ..

filh9: Ivo h Jja ll-aqueIB,,·ci:
As \ notic'sii < quth.· ih{ s com tirocínio ,e h'O;"ll3id 'ai- _- -, '.' f; :' l·.,.. .' 1,

•• '..,......,..... '�',;i_;,,;'-'':+:�"-r'�........:.:.,...;-."

tj�a_t'.sm.?·ll.t.eI1\
fon

..
,teB.:,· �WQ;i.íÚ:. '. d�:r- "�

•... oifr,�. d.� ry.i)OV.:l'riadtl: .

'.' .. ç'..D.'.N:'(.�.
-

D

.. SO.fttOE.·. O''''1;1.A�ti\§;lrlij� :�',t
cas da" .. P.rlA�e.� da 'MeI!'f;!L' Ce1?b..,��m�s �il�Ó' �L La,g_s. ",i; I'�'\ ,.,( .. � ,I I r; •
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ad�4�t�*���� �g� ��tê�Ílili !ti\Yf':YI';il 'lh ':n:, ji�H M�ú )rl" do��a#�i:a-t'�itd:·j! .

à: noite de hOJe"o,seu' mM": nlYAL DE CAMPA'MU
. Mtiihà)'l3arita/'Catlitiríat\!i'l,l;\\ .

or nlo,menti) de afIrmação I

•

:- Dêste Brasil'bnlsi!eiro
política, com a presença .

'Amànhã, dia 30 cs r.andi� E's dos olhos, a meniDa!
dos candidatos Ivo Silveira' datos da Ali,?-nça Sacial-

e F:-anclsco Dal1igll�. O TraQalhista Popular e Pro-
J_

povo paquela cidade con- �:ssjsta real'zaçào comi

firmará, ein praça pl'lbl'ca, Clo' na cidade de Palhoça,
o desejo de ver na. govel'- a/ partir das 17 horas. e

ltrtan:;à do' Estad,!>, ri. psrtir pt'sta' Çapital_ o de E!ncer-

de 31 de janeiro::le 19136. rari1:ent6 dà éampanha, c(Jm.

quem dará prosseguim,enio, inicio às 20 horas.

A�teracões Na legis)ijção do
,

.

frnoosfo de Renda
..

BRASILlA, .28 tOÍ!)' A PCl�tir do próximo 1'1"'0

Foi. ,ervlada '.11.�"!;'a7,-:rn (:c:l"ão is�nta� �b tr'bntó

presidencial' .a.l\.0 Úon�:.-es?o ttS nessc;-as ff$�,ras ".t.e pt'!'

Nl\ciO'çl:a(�!:�r��pn)�q �U��"1 \ e�b�renl- ate!lotr: irlu cru':'"
hreial aft6.iáfãO Jia. leg,s:-:' z�:ro.s l'n.er.sal!. I

. ',,!

11ll;�'�bl·dO impo�to de renda. 1 :!Hlí� .J; "t); ':';1' itw.'J:'i, ,�
., .'. .....: ..._l�;, ri.t+LlJ'-l�3. ·l�; ��:._.. ;� - .:;. W' rH

t\ll,"'�t'rh."i ·D· i'z'OIJe ".'e·io·-(·o"hBCe·f·L .,�.�lq'.'Jl·.1 LI 0,0,' "" l�3 ....

. As Necessidades da Sl'oab
Er..oonLrà.:'se �1osra rary!

t21, ,o }I."arecp,i1·l r)JI7. RA

VEDUTTT 1lelegacl0 Espe-
clal ela SU�AB.

. Na ma"'hã
maY\tevc cOYlt-ar'to crm a

Delegacia ela SUNI\B ('lU

Sa.... ta Catarina. opc:'�tuni
(la1e em que tomou C(l

"'hp.r:mf�to da situaciio

real do órq'i,o no Est:J" o.

Aquel" aIta n.atet'te mi

IHa.r, levará co".-.sigo rela

tór'os amnl.,-s das CO'"di

('õ�s de g('ã(' da: S1rNAB de

Sa",ta Catarjr>a, visand,o
· dotar o órgão de co-"di-
·

çõps mater1ai� e de pes-
·

soal adequado à mplhnria

das sw'Vidades de fisca:lza-

ção e :abastec'm!i"to, '!

O Mflr"chal ItTJT,Z RA,.

VEDUTTI ma':'t.erá co··taç
•
f.'Os ain 'a oo� alta CltUori
da .... es e�t.a:illais e 'Federa;�
é mú!t'liciJ>a\'r� v'sa"'!lo co

lher dados estatist1cos cortl
, .vistas..'.. à aÇão futu-:a da

SUNAB em Santa Ca.tari
na,

�']\I,.t.""ha mlssão em Sa'1-

ta Cata,riT'�, que).' !lpsta Ga

n;tal. qu'-r no Interior cio

Estarlo. tem ).)"1' ol};·etiyo

co"'hf'eer � necpss;".ac'les e
dificuldades da SUNA13, no

que -'respeita :1S cOl1diqões
real� ".o, ab-astec'me"to da

rpQ'ião e dotar os órgã.o� do

sptôt:. b"m comI' os de fis

cali7.ac.ão: de 1}es'sJal e m.a

tedt\ il1rlJspe",s">veis te"'do

em vIsta o am""ax') e n,:,o-

.
tecão 00S. i,.,te".'ê�ses pcnu
lares". n�ta :foi a o'l.er.hra

dín r0 Marechal Lurz, RA

VFDl1'T''TL T)ple�·<.Hln Es\)E'-

c'al da t:.iUN"f:.h. ú�'Q lH,;;t,,'.

C<.L�i�"'l; >_��. ....._

A(l_uda a;uLori"la�!'. fil'3-

lizou suas declara"r;ps, ex

t",.··,,-rlr � "W'I !trll'uiracão

e respeito à Ilt).prers;t F::;

crita e Falada t,a Capital
e do Estado:

crata Cristão, que apoia as O dr. Acácio S�tiago
candidaturas dos 81'S, Ivo colheu. os justos ap1a
Silvelra"e Francisco Dal- a. uma campanha qUe
lígna, esteve presente" o ve- ! ,mau ):>1I1a eleváçft.o �;.p

. reador Jorge Pinheiro.
. A

'põsítos e o tom do: . stn
rídade .inseparável de
dos os seus pronuncia
tos públicos.

A vibração ininterrupta, (J candidato da coliga
que alcançou o ponto de PSD-PTB-PRP-PSP ref�r'
�a,ior grandíosídade ouan- se às perfídias usadas p
lo se fêz ouvir

.

a palavra . adversários em desespê
(ia

. candídato a governador.. de. causa, Disse que o fi
foi uma constante' dos 'dís- partido, O PTB, tem sld.
cursos da noíte do dia 27. alvo de ataques j\!.stame
Falaram ao povo de Ca· te daqueles que tanto b

poeiras o vereador Naglb teram à sua porta, em' b
Jabour, o acadêmico de dí- ca de um apoio

'

pôfitt
reito José Manoel Soar, o que não estavam em

.

vereador Domingos Fer· ções de receber.
nandes de Aquino, o dep. Quanto ao seu pro'
Di1> Cherem, o Senador Re-'. ma, dêle: tivera FlÓriRn
nato Ramo� da Silva, o dr. lís "amplo conhBclIp.ent:9..

Mãl-s-eDE-rg____:_;i8Ifar6"Si�lá-.·Càfarin

IVO: CALOR HUMANO

Slpn artificialismos !t fa·
. la do candidato Ivo Sílveí
ra. Direta, objetiva e hu

mana. De penetração nos
.

sentimentos do povo .. lt:sle.'
e aquele' sentiram que um

não procurava enganar o

outro: "Aqui tendes um

homem público que entre
ga a sorte de sua, candida- .

tUl'il à soberana decisão
das

.

urnas. Nestas, eu bus-

co aquilo que semnre pro
curei com humildade em

quase 20 anos de mílítãn
cía política: o referendo

popular. Ao Estado de San
ta Catarina, para que êle o

analise e julgue, eu sub-

de

um planej!{mento cor.creto,
capaz de àtender ao equa
cioI'am�.nto e às !jo1Uçoes
dos problemas sócios-eco

nômiccs de Santa Catarí

pa.. dent.ro dos inabalávei$

princípiOS de just.iç-a, S{J

cial. -

P�r ls"O, C9'n.clamam tô
das as cla<:ses, )S !,!stt,:dan-:
tes, e 06 protes�or"!s, (IS

operfur19R., e 01$ tridust,r'a!s,

�s fup..ciol1ár'os pt.ib!!ct)s e.
liberais,. tm·ra fazerem par� •r«

\
.

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

Jov�as tubarcnEnsescnm Ivo

estão com a verdade, s6
lhes resta acatar cem res

peito- {J, decisão das umas.

Nã,'.) os engcanüece as ati
tudes de hoje. Aíínal, os

panr 's fa120B S � perderão,
as calunias se' diluirão, as

nr.nuras Lcarao de I ceiva

à mostra - t' Si) restara

peJos ·trabalhista�. Já lhes
• 1

conhecíamos de soam a

insinceridade, ,ó .o.esamôr
ao povo. e .a in�iferenc<\ às

Fechem, po's, oS seus la

boratorios de i "1H.lmas, (,8-

condam �
.

r�l.3guenl suas

ca':tinhas Br:mdi. Jrieh:Lnco
l1cos Malfussi, tr!stes MES

tre Cordéró de Santa Ca

ta.rind.! Ainda r(\s' '3-m al

gi.ms dias plH,l O· términp
da jornada �i�ltcraJ. Hã

ttmpo, 3 uC::a. para um

gesto ne beleza, UT. gest.o,
lie' gra'1de;,:.:t'.: 11m gesto de

nóJ)rEsa!

E' esta, POVI) dE Santa
Catarina, .1 h1inha denun··

cia, E' êste I} mEU prott'�to,
Sei que 'ln' d�ni.H1C!:l 'o

povo já' se terá apercebi'o.
Resta' que. e:e tamb'-�m pr!)

teste, íCt'llandl) ass:m 8S

vozes f�mentlC.tas da opo

siçãc e f2.zenrl,) !lIm que .\3

calunias quebre1l1� os de.ntes
nas urnas que dar.ão a vi-

.·t.oria aos líêp:utádbs Ivo

S:lveir� e 'Frandsc9 DaH

Tgna'

,

te desta maratona· civica

em 'favor dos· candidatos

qu'e efetivam'ente f3presen
tam os anseios populares.
Os jovens de Tugarão,

baseados na Democrailá e

na liberdade . polí.tit;a :;n

gl"'s.sam na lutas .candida

turat IVO SILVErRA e'

FRASCISCO DAT..UI<JNA,
por entenà.� las, voltarlas

para os mais lídimQs dita

mes democrát!cos da \.'0-

mun.idade "Barri�a Verde".
.

A COMISS'iQ

Ivo e Da'B'fgna Mais Próx:mos da

Democracia Crrstã
..

: Figuras eXP.Ji�ssivas ,ao
Partfdo De�r�t.a Cristão,

q1f8 ficaral��;($in� can:::H- .

datura dos srs. Iv!)) Sil'(ieira
e Franciscó Da1ligml estão

éonvencÍror, de que elas .so

rn""l P.(Jll !Hbl.'io 8
_
por)ula�'i

ciade, 1::llpa�rs -de 'leal'z8.l',

PO govêrno, programa cün-
. foi'me. o 'senUdu da tim,t.i:i

ria' (!P!tJÚt:i,ã,t-h:,ít e cl.i,,[;;'.

I.i.o inver.sDj í:i S�·. I:j;;Cll�";;;:

Reis te� liga�ões reda-
veis '*� ,c011hec dos gru- .

pos q�'" lffessão econõllJ iea,
.

o.s m:h0S qUe já mGStra-'
ram o que' são Y'JQS 10 a"os

de poõer em se. Ao repe
lil' o ap,oio a esi',a facção
política catai.'henE:�, o

Robert,:) lVIat'iàl', conl'.cci--1'J

1iÇlt:l lJedl;Ud�;_., lLlC;;!1TC 11 o

ú_Ua.""clo ela ��e E!lleCl1tfd, lü

Vvi:..::l",às. à� f.IÚVe..,

O Movim.ento J'uventu-

•.1

de e Democr�c'a Pró

S:lv:eira em Tubarão, lan-r

çou o l!eguinte ltl!tnifesto:
"'Os Jovens Tubaronen

se que it'lt;��ram " muvi

. mento JUVENTUDE e DE

.
MOCRACIA PR'b IVO SIL

VEIRA, após co'">sl1ttar lOS

elevados interêsse.s da. ca,.
munidade sulina, méln�fes
tám..se léalmente sdlidá
rl.os : à A.1...TA:'IÇA :')OCTAL
TRÀ.BALHISTA PO�Lj,.61t,·
em iSUI!- campaJ;lha para o

pleito el'eito'mI de 3 de ou:-

tubro,
'

RepreBepta�a 'leIas can-'
dJdaturas irrefutávels rle
IVO S�LVEI�A FRANCISCO

DALL'TGNA, ambos de. V:lg
to

. equUíB'rio polít'ço e v(ll

t.a�os para. as aspiraçlcs
d�' po+o, estão certos (,s

moços tubarone11ses de que
essa Aliança ins,irarl-t um

Govêrno plenó de tranqui.
!idade e progrP3so, "nos
moldes da vií!O''.''osa admi ...

n:stração CELSO RAMO��.
",Os Jovens .que cx!Jon'à
neamel"te aqui se rna""; ft�
tam, orIulldcs· :!r,s Vál';9.B,
classes soc:a's da <Cci "aj�

>lzul", d.is:t,inguem !la p1",
t.af0I'lna apl't:Lt:nr.ueb pc:lú
DI:! ..J·.j� ...ú.v ll;O a...Vl.:.ü'�;

mete) ,o_meu programa de

govêrno, dudo-lhe· O· cUrei·
to sagrado de amanhA co

brá-Io".
.

-Osmar Cunha,
J� ',Í'lnheiÍ-o ,

tos a prefeito e

dor, respectívament
.Acácio Santiago e IVO
veira.PDC DISSIDE�

Representan,do a ala dis

sidente I do Partido Demo-

ACACIO:

ORADORES

ade

E assim menina. dos olhos,
Desta Terra brasileirii
Luta, remOve escolhos,
Mas elege IVO Silveirà!, ..

Um Blumenauense

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

PAULUS PúBLIO

.
. .

O parecer da Corregedoria Gerál da Justiça sôbre
a denúncia dos ra.ivinhas contra o governador Celso

Ramos e o Secretário do nterior e Justiça, que puhli"
camOS em,outro local, diz bem a f\t�e ponto chegpu

. "bacharelismo" desesperado da lJDN.
Leiam e confiram! ..

àl'.

x x x ,

O jornal "Última Hora" da Guanabara, desffomdo'
a demagogia escolar do Sr. Lacerda, ;3rgumenta cem,

os dados positivos da escolarização catarinense, uma

das metas cumpridas pelo govêrilo Celso Ramos.
,

Santa: qatarina ocupa o' primeiro lugar em eScolá-
,rização no País.

_

Os raivinhl}s, entJ:ltanto; desejal'8m desmentir a

realidade. e para.ram, pois que como diz o referido j�r
nal, "se a�nanabara tive�� seguidO G exemplo cata-

rinense, estaria ém posição: invejável��,
. -'

... e a posição dos raiv� a� não é muito
• invej�ve1 não!

x xx'

pcetitraçio popnla,r' de ante-ontem em C..n "ei

ras. ê.l1,i parar 9 triRl!litb. Iv � Acl4Jio fOE
temente aplaudidos�' .' ,

.

.

�
Um "olh�ito" raiviriba correu célere para o

Bulcão e disse:
- Dr. Bulcão, deuois . do cnrn'''Ío nes!"en5s1;a i'e '

Blumemiu aS nossas esperanças faleceraul. :Êles estão

fabndo gl'nssu, '))1'. Bulcão e C) povo aplaude!
v Dr, lHikd.õ {/"tia ili.,,�
�. Náo sJ lllcuwo<Íe tOiuplimu:itó. !t"OJ.'OJ."d!:.t.'lC Jpe-'"

G:,':'J.} �:; ..�� !..:.Jr-;t j. j..; l�'·ü ;: :::G:J�:
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