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Hoje comicio da Alianç� âs 20 horas no largo Fagundes
;'!t POV(f e ''Candidatos Encllntram�se, na ,praça Pébllca .IVOI" Dall'.Igna e Acácio,no Pa'l�nque da ViJória ,

. :e�E E��TES.- o GOVERNADOR CEL$O RAMOS �,Ó PRE,SIDENT�S, DO ,��D � DR· rADERB.k�i RAl40S DA, SILYA;, DO ,PTB � DEPUTADO DOUTEL DE ANDRADE; DO �

rílP'� MINISTRO JÂDE MAGALHAES; DO'PSP DR� ,FJ.UNCIseo G�LLO: ,!Ltrt,DllDEPUTADOS' FEDERAIS,' ESTADUAIS"/VE'READORES E OUTRAS FIGURAS
, ,

, .

DO,MUNDO;POLITl�'CArARINENSE'
----------------------------------�------.-----�--------�---

mal·nílico .

.

FlorilBÓJOUS hoje
'.' - 13 :.I;'lo ,- 1965
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Ediçio de ho je 8 pâgiílas Cr$ 50

Celso Ramos:

"Guiseram en·lar a' VOZ do V lho
·

.soJ�ado da D e m o c r 8 E i-a'�
• ,

'f,'
• _)

"Aquel�s que não sabiam 'teüâneos 'lÍoÍíorários. Fa- mencionar' a campallhà -de quiseram-no de voz abafa-, senta ,que a justiça man-

em 1.900, quantas eríanças lava o cidadãei' tagunense, baixo nível '4of oposíto- da; ingressando com iepre· dou ivar.

estavam 'sem escolas, 'por· diplo�do pela ,CâIitara de, res, lembrou' que em 1.960

� delits não' cuidaram VereUdores, em ,recolÍbeci· êle {ambém fôra
' atàcàdo

eorn os desvêlos do gover� mento às suas, grande� rea- pelos 11R.IJ'IDúrio8� deis' , boa- '

nante qUf!#"VOS fala, preten- lizações· 'naquele pedaç!l de teiros· pfofis.Siónais. Agora,
,d�an1 calai,,� 'Voz, dê6te�· chão eatarínense. O 'depu- "

"

'mo ''batálIiádof 'da demo- tado ArJua1)do. Calil; que o Depois de+um longo pe-

"I�ia'"
Ao profexp- estás saúdo�, ,dissera: "Gover· ADEMAR' "D�SSA "VEZ ríodo sem que .se verifiêas-

" �as na. histórica "Ter· nador, : com Vossa .E1I:ce-'
,

,

VAIl" se qualquer manifestação
, ,de Anih", o,Governador Iêneía, a ,telha Lagnna' re- de apôío e incentivo as

Celso, RlJmos recebeu mar- Juvenesceu".
'

O goWÍ'nàdor 'Adellun� de artes plãstícas em Santa

,'cante#,:o de seus COo-
,

O sr. Ce1so Ramos, ao Bafros' .rea�Qu que dei- 9'ltarm,a, terex.n,-0s e�, BIU-
,

4 "

,

--

x�rá 6 ,�ovêrno no ,dia 2
_

menau.: a .partír do :tianl- '

�)ii.i' ,'. ,

"
de abl'iJ pa� 'IiS.l)utar o de outubro, � Salao �1lf:nOJE - DIA. 30 r= ÀS' 20 HORAS

, pleito :presid�cià1. ,O Ch� 'Arte, No�a, C?F' a f�li�i'
; . "

,
'

. ie do Executivo ,paulista' de de dífundíz' e estlIP,�.mmfi .
_ J., J."" • .

•
'

'"
., .:' � ," .: �. :" ',; t;

> c adUziu ','q\?-e -Sua: {candiQátu- 'O artísta cata�n�nse. '_'J',rl.lç� Pêre�a ,Oliveira: ",,'
\.',

I,

", ta;;'jã::e�tá l�n��:,'Jj,��. < ; ..
' ", A: ���tl:"a ,��ge:� '�i�� "

'! � - )
I

• ,_ � \...... l:.r l' '1"
� •
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Co�areça � tr.�I5�,�a fafuiliâ para ver e ouvir
' I,�'

' ",' , , -
'

"
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•
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•

espetáculo dE
FloJiánópolis aJl8Jstirá hoje magnífico espetáculo de civismo: o cemíeío da

Aliança Social TraImUdsta, Popular e Progressista.
'Uma caravana de automóveis irá a Palhoça, trazendo daquela Cidade, os'

candidatos do pOVOj após o comício que será realhado à� 17 horas, na ,terrá na.'

; tal do futuro Governador de Santa Catarina.
"

..
,

CIVItIDl

A Caravana da Vitória do. ,Povo entrará nó centre da Capital pela Conselhei
ro Mafra, devendó os carros estacionarem nas proximidades do Miramar e cais'
Frederico RoUB.

/

r:

..,. pé, os candidatos do povo partirão da Praça XV, rumando Para o largo
Fagiuides, onde se realiZará o Comício ,da Vitória.

\ ,

As Inaugurações Ialem Mais Alto Que � Mentiras

Sal'ão de Blume
:,"N'ovos V�alo2'

tura:,)�scult':1ra e artes grã
ficas;� passarão, tanto

para\':$flhlçã,o .de pa:t;'tici�
'.�': "

- "

ção ��o;rnp para, prêmios,
peIQ.,.oro_§O exame de cri

tico�':�'1:g.!l.barito nacional.

l�-�t�a; bastante lou-'
vâvel ... despertou .

> entre os

p>!tIsfãs,' e �()S meios cultu-,
,

)!, E;lstado, o ,maior i�-,,�
-

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

'l(,uma
: vez que, terar o

:

de reveíar ;: alguns
"

.

'�ç)]àl1�pi��S: da ,

," "j_)9PltC,

(omiti
, ..

.

,
'

da ·tót+a
•

I

..

"

Praça Pereira Oliveira

HOJE - DIA'3l) � ÀS 20 HORAS
•

começa a soar

derrocada de K
e Laerie Vreira, que nem

montanha de papeblchos N' lf
sórdldo� evit;.rá. , "ltéil/bldo

,

A ,diferença fúndamental � t

,
é que,o P$D e se1lS auws.. �,:podêm publicar �.l&.' �

-

ções limp' e, respoqu.,veisl'l" i 'Jo
como a que estampamos
em ot&-o local.
Não! Não agiremos co

mo aqueles que depuse
ram o governador Celsl,)
ltamos nos boatos de rua.

l

-'FAe- 6R1:J�E�Re-aa_S�II/tr."Jta:· ·e
", .

O TE_ '(Itléleo�o�iC8)
: 'Súltese ,do' BoletUn Geometeol".)wgieo 'de' A. J�EJXAS
" NETTO váliaa, afê às, 2U8 hs� do -dia 36 de ,setembto dê 1965
"1",

- ':'..
ERENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFÉRiCA
'M:íg:DlA: '1031:8. militi..ir�;''TEMPERATURA M�DlA: '20.60
Oentig.dos; t1MIDAD�RELATI'VA MÉDIA: 92,7%; PLU
WIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo -

ulus - Stratus - TemI><? Médio: Estável.
'

,
,

" "

Flagrantes de �uas,' das tantas obras, inauguradas pelo Governador ,Celso �lÍlOS
l1e� semarta;:Acfuta o espetac�l',�ijiáslo: de Joinvillé 'e abaixo, após entregar ao

, tráfeg'O' Ó 'treého asfaltado, Rio 'Pi),�,s:itl-Il\i:rama da $G·23, o Chefe do Executivo

recepe 3P1ausos (�os presentes.
'

111CSmu .

.Pronuneiou, di_" so' na Cámaia "'�era(),
"vcl" loificame�te, o depu� f.denis�'''",'.

.

público, dizendo temer que $� nosso .tstailo
seja ijtlpedido de cumprir com o seu d��i civíc\�triptic,o do voto".

'

,'"
'

l�m. s('guida, dando os moti\ldl, _de, sêu pcnsatn�llth,' ,

diz .o .dé�tado: "em plena <mmpanha sucessória,' os
nossus c.Jfreligiollários sofrem da parte' d�'elementos
procedeut'es do Rio Grande do Sul as niaiores provo-
cações c ametíças"�

,

.Apesar de não pedir declaração de guerra aos nO:j'
so�vizinhos irmãos, nem aos gauchos r.esidentes e- ra.

(!i.cl'dos em solo barriga·verde, o deputado otell(�
à1fuêles que vieram trabalhar ao nosso lado, colabo
do nos mai.s diversos setôres da econo:mia. estadual.

Embora compreendamos a tentativa 'do deputado

"�arbol1IFo'" a de justificar pon todos os' n�eios, antecrpada�., a ,fragorosa derrota dos candidatos de
seu partido no próximo pleito eleitoral.

Todavia, não podemos conceber tenha ,um repre.
sentante popular, deixando de lado tudo e qualcfuer
princípio de lógica, chegadO 30.0 ponto de r_!dic\llarizar
a si próprio e envergonhar aos que lhe tenham dacÍo o

voto.

A fa.pe,sa "bo:rnba" anunciada ,pela �N, c rll' �,
llessoa: ��dor Celso,Ramoi, nao paSsou �
uma "'de �...,. e inócua peça"a m�is, nós sub�.
ciosos

,
anafs' ftegativistas dal),uele pattido.

.

O Tribunal
Eleitoral mandou arquivar a dtJRnncia�,

'

Confundiram coação física fjtmaterial, imposição,
com autoridade moral, com ,J valor ltloral da palavra
do mandatário máximo catarinense.

Implicitamente, ao desejarem calar a voz de' CeI.
so, nela reconheceram os 'udenistas um extraordinário
sig'nificado.

' ,

Não obstante, somente ficarão os ndenistas de�ti.
vamente: convencidos d� reconhecimento popular. •

do vierem os primeiros �sulta4qs eleitorais;
rem, h"reversivelmente, qual celso po
lhido pelos eatarinenses.

��rem some te �guns dias, e o pavor se á ntaldr.
Celso será consagrado.
Ivo será o Governador.
Dall'Igna o V�ce.

Alcido Jabne1

I
----------------------------------------�

José Osvino 'lVeller

�,.. � _. -; ';..� .

A Vitória tio o
Cr.iciuma re. Uu o espe�ácul0' de civismo
que, tem ma. do os comícios, da AI"" a.

,

Milhares de1lessoas'; foram à PRl,�!l P '$a
pata bUvir os oandidatos, do po1lLJv Sil�
�eira e, Francisco: DaIl/�gÍla rec,..tam
ver.d��eira cons'lraçãó, e o Governador
Celso RamQs �fQi ovJ4ionado 'pela muUitl8.a
que pre�tigiou d :gralJe 'comício.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dentro e rora desse qua- de i'qnor. ass vej:;"/.L(lQi:(.: !?i\l. ,�ad� �.� ·VJ/i.f� ;_
.. zé- ( -reíra Relindes L. Leão

dro, soares, una da S.ilva,Cardoso - Luíza Eulália Dutra -

Quªndo recebemos 11J8- Neila Maria Goel Ji -- Do- Martlde dos R�is 'flel1a-

ses .díplcmas de norrnalis- DE ALFREPO W.\ONER: ralíce Andersen ,: H:'ema:-,n �uarçla - Nilce Go,nçalves
tas, 'juramos 1';3.D renegar Vimos por meio dê,;Ge ex- de Almeida - Mari:1 Ed-

.ao. posso lÀe::t1. revestindc-o ternar o nosso des-on teu- Aládía Luckmann wírdes Oliveira 8'tnt-05--

de
.

-

entuslasrno.. a c )))1]J�- tamento diante do ataqw; Santilia Mariotti Bcrg'es Marly -Correla de Leão -

·

nhado de perto pela déci à grande obra edttcaci.ura l - Iran - Olga Marli da Ec,lith ,Santos _ Rozalia

.
0;5 nomes em t;11I8 campa- são e 'ürmezà. fJ;'P':lS, co- do nosso Govêrno, pl't ,,- Silva - Selma 'j'�:-ezir..h::t' Bezerra - oecy EC'lida

. ilha l\loUlca, 'nada mais 'meçamos a- galg_·:,.l' a esca- "nuncíado na I",'ád:') .Diario de Souza Pr<ll!císca efllV'::iya 5tulz-el' JandyJ'<�
; daria do 111ag(ste\:',,), nâ o da Manhã pela j)"of'c".<,(,r 3, Huntemarm - Neli C:to('-' 'Dom\norli '- Ivone Alves-

por' 51.000 CrUZ?:lC.' m::1E Lúc.a S.lutes. lín c'a Silva·� PG1,l'ôj1i:t S. Alguna � Liz��e Wild-

cientes .que teruunos em Gerber Ce'5'1il1 .. i';'1J1tllii;:!:-t 'na da Fonseca -� Vt!ra.
. " ,

" "
.

d Já está 'de volta de sua
nossas mãos almas Dan, queremos. assim, levar.1 Reitz Machado --.- AD.HUr Lúcia Soares - Leu!', es •

-tnoldarmos, <('S'liit molda" público OS nossos re3("x,11e- Corrêa Macbado - Ana- Tereza Hreisemonn -- Gui:1-' �mCln"a viag�m ao Rio de

ram
, as nossas, 1!<'C�";�:1il!,-- clmentêS � grati::i�I)' a" arn lia Kalbusch. mar Olivet Nícola Batista 1aneiro. o simpático casal

d ti t rl 1
'

•

l' C t '"
.

senhor e senhora Tarcibulo
.0 'ar uno �q'li,-) ('i112 em paro que o professorado _:_ Nllda Maia c ê as .ro _

· outras mãos r�p' �(;l3 ele catarlnense obtcve. l1éSg.:.c: DE SÃO FR'\N(;lSCO: Isolda Ropelato _._ G�\njr Serratlni (Juclith).

abnegacão, apr=ridcmos de últimos quatro anos (1,8 �;) PróH,sôres abaixo a�sin�-'
.

Tomazelli Amori:n,:_. Ana-

�-ôm n� vida, ele útil e CCl- v&1'no. ,'do Ve!11 hipof�c::tr SDJjji.\-., Z,Çlre� 'Cql'rêa - Auoêmia
·to:':· ; riedade Govênw. Cels'J, l�' Amatal -. Helel1_r,' .. V�dal

.. "

.. ass., Clér!a . Wa:;ner -. mos' repllljial1d·ó·' nlflnife;5tc
.,

'_, Mar,ia C,on,c:it;ã-:>
.

'S,oU:la· i ,Como di.sse a Ágll:a, (i" - ,
.' " '. -

"
-

Raínildes de Morai.s .-'- l\yd· professôra Lúci� Lllch E":;! -Izabel Pacífic:o ._. Nadir
, -Hltia, em s.tla !)r;H:fl,,) !\r;!S - .,

deé Maria May _ In(!:� t'l- dos Santos. ass .. De!ourde,� dos Santos' SerqüE'ira'
• lll,OÇOS: "O ·HÕille 11 l1Q<)' n-

la de Campo,s - 'r'=l'ezinl,n Castr,o Alv?shas!,?'2I __

- 'Ve- 'Mruria Cecília de :'Vlir!t, - -
,

"v'e-, só de pão. 8;;1,1. �t"l'- .

,

li· '. Krautz - N:lva HO:;f;i -- 1'<1 Maria dos Santcs Norman Gomes (1;1, o"a
q\.le vive do pão G eh j:'cal.

, Hilda. Melo Clasen --- 01- Clara' Miiria da c.�:St;1. ?e-' '- Miras· Soares ,i:> Mir�n
· p pão·é o ven,tre, cent!·o ria

.

·v'ida.· orgânica: ,) J�lf':li t:

.,.\ a,' ..es�irito, órgão dE:. viôa

",J..t, "

l',
""

.� '�tr:�a,
JARDIM OLIVEIRA BELO

. ;
, :';� '.�·M\lltos anOs atl'ilS essa"

Continuam em r:;tm.o vcida4eiiàmcl\ie, áccl�l'ad()" o Jl'a· r.; jü;ao 'foi dae)a e h0.i: ela' 3

balho de arte e éinbelezamentQ do 'Jª�,jIh Oliveif.a ��lo" 'vós" .I;·.o.rve. Medite·u

sob o comando' Hassis, que njio arreaa pé d�qJJ:ele setor,
.

Q-uereis }usÚça, jl::1S é

acompanhando com carbÍho o andamento das obras de heée$sário antes
.

(Jbserva

ornamcntação que ali vão mudando completamente a t'i- la, aprendê-la, pratic(\-lu,
sionomia daquele apl'azivel local. O Prefeito General Viai- para Só então, aspjrá.-l::t.

ra da Rosa é hoje <) maior {requei)tl\dor, do Jardim Oli, Falei até agora ;'. mulher

,'eira Belo, sup��visionando aS' obríls' de, arte e embeleza- professôra, de or'-t em cti-

mmto que "li sã'9" fc;itas.' ante clil'igiT-!.11:;-2i ? pra-

O fentro do J�r�imt circulando a velh� 'figueil!a amiga, fessôra,

vai ser qualquer 'coisa. ,além do.'imagináve Se esse desprê?:o .a êsse

Muita gente que trahalha ali e' muita gente que não tfa- _ódio. per aq\.lel�\ rp,:e vqs

balha 'com falta dos- ancos.. .

fizeram tant.a b-em
-

e qUe
tent�1stes desll1or�.1it:.a··r, V0S

tenha tomado a '.;:1"".a e

a razão, qye, S"crá cip vos

sos alunos, cl'iadf)3 encilo
em um ambj.ente _cnde
hondade e 'a' compre'�llsã,).
pa�sarão em: vôos largos',
O' Juramento. rtl,�- fi"c_s

tes., foi !esqueeid), . ,iev:'ido
as ap8.s do, ,wnwó; nçró' res�

tanclo dêl.e l}Ell1: ,1 !emb1'an
ça', que pudesse. sa,lvar-'y::,·s
da ·lama, ele

.

Í1'lj;'I:"E:.;
que", vos atit�t;.s.: ';

N-éssa, ,dei*I}?� '.le\;��4ô '.

l-nente vosso' n-o-rne ... ·o.�xan- .

do:' 'G meu,· e ;: de '. '-úiúlt_�"s" j

pl'ofessôrítS, que: ,al:1dn não.

têm, nos cÔ1"�çõ·es' g;,ra:qdª,o :',
pelo, pass�dit.l ·f�··e.�speran·' , .' .: . .

. .:. ,�.
ça para �hfll�Fáa.. é":no, Í<.r�-'-' . Cleide Rpdrigues de' Souii'!a, criaI)ç'l,-símbolo da Canwan,h<\' :pró'G:t;iança �Defeituç-·
sente, somente'o,des,e)o ,de

-

sa, está encóntral1do carinhosa l;IoQIhida naf;l visitas que. teiri feito 'às fábr.icas pau-
'

'c'l�ai.ia_,'ar ;u�' ,'d�'�O.,_a,'s:>'.�'bi�e'"]t,.,eJ,,,le·�ê_,1,']11:;,1"" listas::com� ô,eti�o d: pro:p�g'ar o movimento .filantróPico. ,': , : ",.
,

!li: . '"
. .. Na. f01f". os ,pperários �ongr(l,tul�m,se c�m � mellma, �id�, carregando-� nos' bra-

cada coraç.ã� un< 'baluarte '. ços, numa demonstraçao de apolO e soidanedade ao 1il1qvmlento' que. . .eJa: enc 1'l1H.
.

. '.� '\ .

.

.

II·

•• . ;

De tôda parte prosse-
guem .- chegando mensagens
de Professôres Catr.rinen

ses, hípotecando � mais
irrestTita: iló1!idar:ed,WI,de :1t)

.Q.ovêrno -ttIso Rap1OR.
DE .I:?ÃO· FRANCI�;_;() �)O

SUL: _:..,. Protessôra 1. úcra
. Luches! dcs Santos: -- Não
se fit·? necessário "à,': ap�é
ssntacâo 'P(_;Tmal,

.

pais:' na

que, me vejo 1,:) direito de.
limpar um pouc i o nome

imaculado do rnagtstérío
que vós sttjastei-).·

Sim, vós rnunítestastes
em nome de IOf) mil pro
ressõres, manclrando-Ihes

que ·U1l1a r9.r�·�lJnnhô:- "J)oh
tíca, enverganc'x f( masca
ra do bom <;9.:nf�l:jtanismo.
Perguntastes. quem so-

mos dentro ,1,) .quadro do

Estado, até l-roieO' Eu vos

respondo: S9�110S professô-.
ras e mulheres ídeahstas,

verdade S01110S cclegas. �(,11l

que S.::jL1. honroso e'i o con

siderar.
E' sem mêdo e.-f�:_ni1 que

eu respondo vosso nianí

resto, não pela síruples r;\

zão de' contestai', nus por-

.'
-

da _. IyIa.tia '3t,�l:il M:ar-

. Uns _ ]\4l;lrfa da j>,..z 0',(1-

rio _ Zoraida' Oz:Jno
'Amélia da Costa púeira,
Maria Augusta S. Thiago

:,. ;.
.•. ----------------------------��.--------------

OS'VALDO. l\11<}LQ'
.',

. ""

, :

ALUG'A-SE, .conJortáveI 'a'partamento ,de .esquina
qu�rtos. '2 'sa1ash demais dépendência& e/área.
Local: .Pàcl.re Roma. n,o 48,. sobr�do
Trata::- p/tel. 3670 ou 2065.

,com. Borg;es - Edmea Bezerra
,-'-- .l!Jdelbeert Wilil:>;'.1do Ne

'ckel.

Oper�rios Congratu'am-se Com a Menlná'�-Simbólo·

E p0lJ> FALAR E;l\I JARDIM ...

Não _se pode esquecer o alindam..nto [ln .l:l1·r'im Oi.ivio A

morim, na pracinha do IDt"smo '. ,I: 0, :'_;lc;as a dedicação
de uma scnhol'U, que !l111U com devQção as flQres. e as ar-

vores�
.

Quem passa por ati boj�, senie aJegri,a em ver .I\S 'fIo.res
cresçendo, com os arbustc!s. Qruament�is, ,qea�t�m,. as
,"pel�(\as" naquele local, �mb6� ainda exista os" ((ue jie

dão ao desmantelo e é destruiçio. .'

Agora. "são os cavalos. siln.· os cavalos,
.

criminosamente

SOltas, die.19uma padaria. ou. de carroça!;!, qUê, aU. vão to-
, das -àS ' $ �_�t� .. �Q1I!\ll\(l-'-:�. m.e� "1l'S

patas sôb as flores titte alf .6litao :plhittadas. ,....... ,.

A' filioalizll.ção da PItefeitúr-à, o apelo que por nosso,�inter·
médio faz a senhora que planta e cuida so-'!ia daquele
Jardim.

.

ELEIÇÕES A' VISTA

Mais alguns dias e o 'ovo estará votando:
Esperamos que vote bem.,

Que vote (',om justiç�.

AVI

í M P O R 1 A N T E

se vod N�O PREClSA COMPRAR.

�lN �!iSIM VENHA VfSITAfl-NOS.'
APEN 'PARA CONHECER. os BELt�
SIMOS CONJUNTOS DA NOSSA NVVA

LINHA CLASSIONA�.
A

NOS TEMOS PRAZEJt tM Al'EN�- LO

MESMO QUE voct Nao QUEIRA, ou

�O PR�(;I�E COMP�� t. p� S�
TISFAÇAO NOSSA, MOS�'RA'R A ,A,!:.
TA QUALIDADE ElO ESMtRADO AC�
BAMENTO DE NOSSOS MOVEiS.
ORGULHAMO-NOS 'Dl�ho., VENHA VI

SIT -NOS.

o Che$e de

_�� .... "�

, I
I
I

-------1
I

CASAMENTO D� ELIO E NIRACY SERA' DIA 7 !

Na Semana. pa�sa.dª o

Desembargador H�l'cítio Me

dHrQs Filho, no- "AmePican

Bar'�. .do 'Qilerêncià Pa1ace,
palestrllva .' 'com o senhor

Está em grandes, .prepar� MUllilQ :5aJg�o� àdWgado
tivos ��1fI a {'S�na dos do Banco do Brasil, e- o jo.

JOJO& A��s '�e .San� Ca-
., :vem-· ijldustriit.l Benito Bato,..

t� a cidade de BrQsque. tistótti. ..

� t3mlJém comemorada, : \ ti)
'. "'Semana do Tecido Cata..

fiQensB'\

TERESINHA ·FESTEJOU

Soc/o/s

xxx , I

I

-:-:-

Casamento: Será no pró
ximo dia' 7, as 17,30 horlls_
na Igreja São Paulo, na ci

dade ele Blumenau,' a CeTi

mônia religiosa
.

do . casa

mento de Niracy Martin� e

dr. Elio Vianna. A belissi'

mi:i. recepção ao_s convicla

dos, dar-se-á nos sª,lões .�e,
festa, do magestoso ' Gran

de' Hotel.

-:-:-

V· cola'horar para
-

o
aI "

mjlior brilhantismo da '''Se-

mllna da Criança", "Fieis

cbmann é Royal Ltda." re

prese�t!\da em nossa cida

(le pelo senhor panlo B.

Br!litti. .

-:-:-

,

Informou-nos os i Direto:

res do "Santacatarina· Co

u'ntry"Clube", que- acabam

de adquirir ,títulos de sócios

proprietários os senhores:

ZeferinO Angelo' Piazza,

Jacques Schweic'sal1' e dr.

Antônio Dias Carneiro.

-:...:-:-

teceu no últi� d�mingo, a

festa de aniversário de Mau

1'0 Roberto, fMo dO C(Iolta1
senhor e senhmia Roberto

Dorla Gomes de, Mattos
,

(Marilena,).

-:-:-

MU� aWefado está o
'

cronista d�"A �eta", Cel-.
so Pamplona, com os' pre

parativos do ,baile de ani

versário do Lira Tenis CIu.

be, que será dia 9 .próximo

.\

ID 'E NOVA

.

As vesperas das elt>ições,
o. '. assunto é exclusivamente

p�lítico. Domingo próximo'
será decidido o pleito de

65, entre os candidatos:

P_S.D. senhor Ivo Silveira e

UDN senhor Antônio Carlos

Konder Reis.
•

-:�:-

A proposito, os noivos do

próximo dia 7 na cidade -de

Blumenau, assinam o ato

civil, na"residência do se

nhor e senhora Adré .Mllr
tiliez, no dia 6 p. vindouro.

-:-:-:-,

�. �llIa..1
7...,- .. :......

...,.,.. �__,....-:- ,
_.

,ue ':") os sapatos em

h>: ,',
" :recenternent�

xxx

xxx

lançados nas grandes capí
tais do �aís.

-:-:-

No princípio da semana

que passou. eu noüeíava
nesta coluna que não seria

surpresa para mim, ps bo

nitQ� t}'abalhos em gúacbe,
óleo e aquarela, em exposi
cicr no Querência Palace.

Éstá de parabens o senhor

Mário IJ,lUpb Corrêa dono

da ExpQ!Üção em fóco.

-:-:-

o Clube Soroptimista de'

Flor.l.anópolis, está em ati

vida,des, p!ól.ra sua valiosa

c'ol8,bóração na "Semana da

Criança.

-.-,-

Está sendo muito visita

da, a loja: "José Areas Deco

rações", que acaba de rece

ber uma nova remessa de

móveis em estilo.
'

-:-:_.

. Promovido pelo
.

"Li'Ons
,

clube de Criciúma", reali

zar-se--á ·dia 23, próximo nos

Salões. dQ "Mampituba Clu

be�', mais, uma noite de ele

gí),ncia e carid<:l.de, com. a

presentação da nova linha

em desfile Bangú.

.

Ani'Versariou ontem, a se·

IÍbo/a Deputado João Ber

ton (Augusta). O aconteci

mento fol altamente feste-
.

jado.·

-:-:-

De regreSso d'l viagem
de três meses pela Europa,
o �or e a senhora Os-

.

mar- Rigueira (Vanda), do

mingo chegaram a nossa ci

dade.

_�:-

( . inh'A muito bomta. Terez a

Antin,. com um jantar no

Quer'ência Palace, festejou
seu ·"J;Ü.yer", na. última ter

ça-feira.

:-:-

De São' Paulo, chegou ter

ça feira. a nossa cidade a

elegante senhol"3. Fulvio

Luiz Vieira (Maria Leoni-

da)"

-:-:-

�:-� .

Circulando na Sociedad�

Pllullsta Vera Goulart! um

@os mais bonitos e elegan
�s brotos de nossa cidad�

ATENCÁO
MOti�� mudanç�, vend� apªrt�ento por P:rIGo

de ocasiãO. atar com.J-,�c'tbepr B. Tolentw,o à Rua Je-
l'onimo Coelh(l, 1 B - ." 12.

.

ATEN'ÇÃO
",;,8lff.��es de ad�issão ao Curso Ginasial

Pfe�al'a-se alunos � rua Fernando Machado,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�·.ttlULli:tllUiJU'llb, vl)-.}"'U.J

r

lmp uh n I.B.C. em .

prnm�ovef· a .
esquisa .. agronAmic

o Instituto Bras.le.ro do to de Assistência à osreí- " �
,_ plantadas estufas para es.- ecomcrnía cafe···;i'.'::1, No lJalbós de pesqu19�.s. Ói:Q:C\-

Café por seu Departamcn cultura v�, .Ul�i�,-t:nent..
e

o CD eelro
tudos com café.

En.l
Piraci-. mstítuto Agrollôm��o. de dcs em CRS 40000 000 p�ra

dando especíal atençao aos I
caba aperfeiçoam-se pes- Campinas, decorrem f'.S . de melhoria do controle de

problemas ligados á ]1t'S- quisas ce tecnologia e qui- acôrdo recém assinado, 1'e- carunhn das trílhas, dos

qtlisa agronômica do cafe- mica agrícola. rão aplicados recursos ao nematóides e da oroca do

eira e de seu produto, e'Irn montante de CR3 café. O Instituto' de .Bí0-

mesmo concentrado recur- básicos e na aquísíçao de também suptemsntaaos tório de .solos e eonstruída ESTUDOS GENf:'rICO'� lfO COO 000 para estudos qulmlca -do Par.má Inícicu

sns, 'por acõrdos, no sen- equípamentoa r técnicos e por recurosos de outras <;)- uma reprêsa: foi plantado' genéticos e de tecnologia, estudes ele broquírmr-i ce

tido de possíbílítar e 1)'),,- científicos. Só nas Escolas rígens, assim corno eons- um cafezal expertmentar e Há ainda aplteacões cij- notadamente. O Instí+uto café que irão absorver :ni-

Ihor en�minhamel1i.0 ca de Agronomia 'está aplícan truída uma reprêsa neCES- está sendo iniéia(:�� a ím- versas em pesquisas de Biológico vai ;t1;�lai' tra- cialmente CR$ 10 cno ODG.

pesquisa Jhos centros eíenti do agora- Cr$ 440.00;).000. sári3\.. aos trabalhos ele irrl- plantação de um futuro ---- -- -_._......--.-.-

ficas e nas Escolas de A Em Viçosa, foram posslbi' gação do cafeeiro e adqui- centro de treinamento de
.

E I d
.

F
.----

granomía. Iítados investimentos llU- . ridas duas máqulnas e1e-. cooperativismo na- careí-

·.e I·C·Õe5 .e'. orm·atura·ra construção e equipa- trônícas de catação, para cultura. Em. Curitiba estão

menta de um laboratórío testes. Em Lavras foi cons- sendo construidos EdUidos .

,
o t .

de solos e um de sementes bruído e equipado I) 'la1)ora- para laboratórios e ím- Os bacharelandos €'111 ante da sepultura do Pru-

Ureito da Universidade de fesser Othon ela 'lama
Santa Catarina em ]!)Li5, 'Lobo D'E'a. Discursará, La

rcunídcs em asserpbleia fcp'orjjl�dade, o acadêmí

�. ral, dícídlram ,homeno

�'Car pêstumamenta � �-'ro-

ressor Othon 'ra Garna Lo

,)3 D'Eça, fundador d'l Fá

culdade, onde .exerceu com

"aro brilho' e·. Intellgêncm
\t cátedra de Direito Roma

no, dando o 'norn., . de .so:
querido mestre à turma,
A escaíha do paraninfo

recaiu no Professor Nelson

Abreu, da cadeíra : de Di
reito Judiciário Civil, e.s

as suas qualidades GP e.né-.
rito mestre, doL:1do ele
men.talida\�!� novQ e i:mi-
g'a dos estudal1l,e::;;

.\

Para pabrono elegeram
os bacha;re1;l.>:1.dc;; �::u cx

Diretor, o reputa :�o '.1 Lll'i:;ta

Henr:c{ue StodÚ�ck, Útubr
da cátedrà de Direi:::! (10

Trabalho, disciplLu, na

qual é apontado, intel'ua

ci,om'l.lm' ore. corri:) dos :lm;.·�

eméritos: Tal ele:G�j/) Lle-

•

\ . .

BANCOR SoA, Indústria Mecânica
Cx. 'ostal 5090 - End,I.I.fI. DANCOR_RIO
Representante em 8lumenau:

Ladislau. Kuskhoswki
Rua 15 de Novembro n." 592

I" Rndar. Cf.ixa PostaI,. 4('7 _ S. c.

CONSTRUÇÃO DB'

RÉPRESA
C8 Vílson Lauro G!.:: .:,'a)
dil'l;_::ente do .GAXIF e

representante [te seus

J.:: gas junto :\ IJl;E,

('y-

ex-
----------------�------------------------------- -----------�..--------

A aplicação de recursos
tem sido retta de prefe
rência, em" inve'!Ítime11;;os

co-

� Bolsas ,.de Estudos nos EE.UU:
,�,fpára Prof�s$ores,'�rasil�iros .

o Instituto Cultural HI'a ínglês no dia .. 22 de outu- no Instituto Oultural Erá

si!
.

Esta-dos Unidos e obro próximo; 'às. �(j �l()ra�) . sil, Estados Unidcs

USIS, estão oferecendo' EX-

PROTEJA BPIU:
r

.OLHOS .,lnsíiíuto Brasil'eiro do. Café
. '.

COMUNICADO NO 65/42
A Diretoria- do Instítuto Brasileiro do � Café, tendo

em vista as Resoluções n.os 491· €i 537 da Junta Admi

nistrativa. e .a .
necessidade de

.

sacaria para movimenta

ção de 'café em. CÔCO porparte das Cooperativas de Ca

feícultultores, comunica que. precederá W nova reven
da de' sacaria usada àquelas 'C()operativas registradas
no S'eU Departamento de Assistêncía à Cafeícultura 1

<DAC.); nàs condições � se&'lir c�tadas:' I,lo)
.

Serão fornecídos ate 1.000 'unidade! por coope-u
rado éonstafite. das listas nominãtivas das Cooperati- ,

vas de'liidamente registradas· no· DAC, aos preços de )

Cr$ 250 o' saco de 3.a vi�gem, Cr$ 200 o de 4.a viagem

eJCr$ 150 o de. 5.a viagem.' .

·2) A Cooperativa indicará, ao fazer o pedido, por
carta assinada peía Diretoria, sua preferência peh sa-I

caria, de 3.a, 4.a ou 5.a 'viagem, não sendo aceito pedi-!Ido que contenha fração de 1.000 sacos.

3) O atendimento dos pedidos obedecerá a rigoro-I
sa ordem cronológica de entrada no. protocolo da Ad"'
ministração Central do IBC, reservando-se êste o di�
reit.o de suspender as vendas totalmente ou parciaJ�
mente quandO de seu interêsse. "

.. ' 4) A Cooperativa se obriga automatictlmente. ao

enc'ln\inhar o pedidO a receber a sacaria no estado em 1

que for entregue pelo' !BC, posto que já foi. co.nSidera-.I'da no preço a quebra po·r estragos eventuais. .

.

5) Os pedidOS só serão. considerados se encami·

nhados às seguintes unidades: do Estado de São Pau-.
10 e Mato Grosso, ao Serviço Regional de Assistênciá
à Cafeicultura .($ERAC) SP. à Rua. Florêncio de Abreu,
n.o 352, 2.0 andar - São Paulo; de Goiãs, ao SERAC
GO ã Av. Araguaia, 90 - -Goiânia - GO; do Espírito
Santo ao SERAC -'- ES, ã rua Duque de Caxias n.o 121
- 3.0 andar - Vitória; do Paraná ao SERAC-PR, Bair
ro Aeroporto, Londrina;' de Minas Gerais, Região sul,
à Sede de AgrÔnomo de Varginhí:t, à Rua Alves e. Silva,

\
26 e demais regiões mineiras ã Séde de Agronõmo de

Caratinga-, no Edifício Maria Lina, sala 1, Praça D. Pe
dro lI;. da Bahia, Ceará, Pernllmbuco, Rio de Janeiro

e Santa Catarina ã Administração Central (DAC) à Ave

nida ROdrigues Alves, 129, 3.0 andar - Rio de Janeiro
�

_: GB.. ., '. I

6) Cada pedidO deverá ser acompanhada de ohe
aup- 'TÍ"ado em nome

.

do Instituto Brasileiro do Café,
pagável no Rio de Janeiro - GB, no valor total· do pc·
Ql.U•.I. '.

I· 7) As prQjeções relac�o.1re1,P..� só aon�
rarão os pedidos apresentados impreterivelmente até I
60 dias corridos da data dêste Comunicado, obrigando
se a remeter no 1'.0 dia útil de cada sem'!l:na, por malo
te especial, à Administração Central - DAC, os pedi
dos recebidos no decorrer· da semana anterior.

8) O despacho será feito COJll frete a pagar, a par
tir de 10cllJidade de livre escolha do IBC, que tem a

quase totalidade de seus estoques atuais em Parana

gua, Curitiba e no Rio de Janeiro.
9) Serão impedidas de encaminhar pedidos as en·

tidades em falta com.o IBC.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1965.
LEONIDAS LOPES BORIO - Presidente

.

�� '.,
use 6c.ulo$ �

bem adaptados

PRECISA�Sf
celente oportunidade ;-lOS·

professores do P3,-:-aná ' e'
SaT),ta Catarina, na,' fàrrna
Bolsas de. E}ltudos nos : ES- •
tados Unidos da Amét'ie3.

.

Auxiliar. 1,e �8c:rhór.io·, _ .'
. ,

.

, Admitín.os "ujn que .sej'a. 'QÇíl1 da,tilogr:ifo e, Com prátíea,
Trat�r conl ·sr. ·Sidl'ieY."à .. rua FErn�ndô ''M::rchado, 6

10. andaI' dli!-� 1:7 àS: .1fl )lôras:
.

O'· candIdato rle7e a1)l',e-,
sentar sua inscrição no

IBEU a Rua FeliPe 8cll
midt 25, até o' dia 15" rle

�0.9.(n

atendemos com 8xolidõo
sua receita de óculosInstituto Brasil'eiro do Café

outubro, impreter�vehnen
te. O candidato, proffssl'r
de ensino primáriQ, s�r�ur:

dário, médio ou superi.n',
funcionário ão :'vIinistóio
de Educação ou ,S0,!l'ctária
de E:1ucaçãQ Est:1�hul, li
gados a.os probl.�mas de'

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO
COMUNICADO � 43/65

A Diretoria do In�titiJt(). Brasileiro do Café,. para es· ..

clarecimento dos interessaqos, transcreve, a seguir, o!
teor da Carta Circular n.o 46, de 22.9.65, expedida pela' .

Fiscalização C�mbial. (antiga Fiscalização Bancária) do;
Banco Centrar da RepúlaliGa do Brasil, que estabelece,'
na esfera de suas atribuições, os critérios disciplinado·
res da Resolução. D.O 341, ·de 1.9<,63, eo !.BC:' .' '.i

"EXPQRTAÇAP DE.C'AFÉ -----f. GARAN'I'IA DE PRE··

,.ÇOS BÁSICOS DE REGISTRO -' CQlllunicamo.!;> aos

interessàdos que, pant.cc:mfu.Qle. dà gal'J:lntia de que tra-:

I
t
..
a: a

Res.oluçãfl In ..
(). .341, ·ãtl .1.9.65, $.: IÔ.stituto B.'raS.i-l.le11'o dó Café, 'deverão 'QS! exportadbres de café fazer·,

.chegar à Físc'llização'Cathbial,: .

ditetamente ou por lr'I .in,terméd!0 .d�s 'j)ancos negociadores �<? câ,mbJo de suas:·
exportaçoes, Juntamente com as cópias de, faturas 'lia: I .

bit.ualmente entregues qualldo .. dl;t liqUidação dos con-

tratos, cõpi!'b, não negociávéf dos ·c.onhecimentos de.' elll� I

laarque "chipped o� boar&', .·de'vidam(ilnte
.

autenticada, .,'relativos a· cafés embarcados a partir de 1.9.65, il)cll),"
.sive. .

. .

�

.'.1
2: Findo o prazo de '45. was contados da datá �dó '

·
embarq�e e desde que: te . haVi49,' reduçãO nos· � Pr.� i

.

·

ç_os de r(ilgistro çio Ins�itú Uell'O do .Café, a físca:j .

lização . Cam,b�ai .cqmu
.

e�, Autarquia! os:: va� I

lôres das in<��iz,W;ões 8; qu êiléiti jus ·os
.

impo.rta.: .

·

dores' de caf�, l�db .

.

�oj' difere��:eri-.
.tre O p,l'e :de 'l'. ante· na d.ata em
.

�

v�'u-se também, e:,l !l1U\-

to, à atlla�ão do P:°cfeSE;Jr

Stoclieck cemo ::lil'p!;rJ': ca

casa.

magistério, deve S(:!'C brasi
leiro natp, de bórn. carátr.:',
t'ôr bam con'hecim·enro de

inglês, gozar' b6a saúde físi

'Ca e mental e ter, no- míni-

-----_ ... __ .-.

Na me�ma ·:tss��p.mJl;:�ia .

feram fs,colhidos. o.'; �'1-
-.

dores para as divl'l'sas S('

lenidades pl':vista.� para a

f,ormatura dês,te anQ. As

sim é que o _al�a(!êmi ·�o

Glauco J:csé Córte, ex-se�
cretário

.

é presidente 60
. Centro Acadêmico XI de

Fe\�ereiro, foi o ,üeito para

transmitir o pe'1sit�llento
de seus colegas, ,.1a soleni

dade de colação{) de gl':rLl.
lnst.ituida., �.U}a. soleJ)j.d.a:;.
de de despedillâ a Egre
gia CO!lgregàçáo.: ns bachi
relandos de 1965 sufraga
ram o i1cme de um dr>s
seus l�lais admirados colc-
. \

gas, o acadêtnic.J Franei:;·

CO :(VIastella, que ocupou 0S

mais artos cargos ele lide
.

rança unive:rsit�l'ia, desde

dirigente do CAXIF até ti

p'residência da'. Fe-!eração
dos Estudantes da USC e

da União Catari '1.ED SI) ce

Estlldantes;: ';.. ..
.�

H�nti.tfue··'''�sp;lda Rwjri

gu�s Lima,. pal'.1- � profe!:'!I'
uma oraclo -no banqllet·e
de con,f'l.'�ter;Uz':ic·ã0 e�tlé

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

'professores e bacharelan-

dos, contou ('{mI a vota�::io
unânime de sells colegas, O

€sco111id,0 ·já· foi presid 1"11.

t-e do Pa'�ti �� 'de Renovi
ção Acadêmica. e l� ·':i�e

de CAXIF.
. Na manhã dg di.1 . em

qúe colarão grfu, 1)<' bn.
charelandos .irão ao ceml

terio municipal, anil � rea

lizarão uma sofenidacl,� dl-

.

Cooperativas M'iu-CEin Encontro

em Chape'có
mo 3 anos

contínuo.

A Bolsa ê para i;eb 111('

ses, sendo qUe os três pri- I
Cem (ores nlrais. é 'Ul'l't'l

;singular porém . o)JiçLP.,
.comunicou o eng.'lç;'·. �vLl

l'lnato Dias de Paiv l. l'!-

D.r2+cria c!e Or,;,:Wi7-E\eâo
0a Produção, Ban,�o NacIO

nal �e C.'édito ·CoopEl'aLiv.o
e Associaçã.o das C')8per::t
ttvas de S;lnta

.

C.1t<1.rir:a.
retor de OrganiI;�'lI::lO
Produção da Secr�)':·án 1. da

Agticultura, vs,i �e!' rCflli

zado no P€': b'do :te li) :1 17

de Oll�Ó p'l'óxim& �''9·�VH-.'

l� do Rio do Peixe- f:' U·

na do Oeste, a . l�eunjão

das Cooperativas. Ali ;,e-

S�l'á coordenad,ol,' (J €n�:.

ogr. Joaquim Maaoel ])0-

fl:l-illgT-..t'l>S·.. téelli� _ ,<lq (l�
vêrno do Estado :lo CjU:.\
.dro c!a Secretária da Agri
cultura. O lo.cal d� r,'c:

nião o Club= �2·��·;.'a '.1 vo

Chapecoense. Fa rá a sa i.!

dação aos participante,; d<1

reunião, o deputad') Ant.ô-.

nio Pichetti, Secretár;C) C::l

Agricilltura.

_

::,!F,j'ü) � .;
, ...

OOs
- O�_PW:N��.�''''s\'!en

oal'que prevaleqerá o' pr��o
útil' imediato.

3. Reconhecido O· cijreito de indenização,' o Institue
to Brasileiro do Café, com os elementos fornecidos pe·
la Fiscali�ação Cambiru, expepirá "Aviso de Garantia..",!�m nome do importador que figurar na declaração de ,

venda, ficando êste habilitado a. contratar com expor. t
tador brasileiro de sua. preferência o fornecimento das·
quantidades de café cru em grão,. até o montante em

moeda estrangeira estipulado no aludido documênto e

dentro de 90 dias a contar da data dll expedição do mes
mo. Findo êste prazo caducará tal direito.

4. No caso de pretender o importador .transferir
S6l,JS direitos a outro importll.dor, deverá fazê-lo me-

·
diante declaração ·expressa e; assir;lada no própriO "Avi-
so de Garantia".

.

5; Para efei.to de registro da deçlàração de venda
.. destinada a a:mp'arar o· eraba'PêIue de ·caf6. deverá a fir
ma detentora do "Aviso de. ,Gl}rantJa" enviar tal docu-'
mento ao exportador braSileiro,. para que êste o apre
sente aD Instituto Brasileiro do Café.

6,.. As .declarações de. venda aprovadas sob estas
condições conterão. a segllinte cláusula:

"EXPORTAÇÃO SEM COBERTURA CAMBIAL -

,Resolução n.o 341 - Remuneração ao exp�rtador no ii
.

valor de Cr$ , por saca, a deblto .do Fun-li
do de Reserva .de Defesa do Café.

A esta exportação não �e aplicam novos benefícios
de qualquer natureza."

"

7. Nas guias de embarque deverá figurar em des

'1 taque a CláUSUla. acima. A Fiscal�ção Cambial, ao vi·
sal' as guias de embarque da espécie, uma vez que não

I haverá fechamento de câmbio, retirará a via normal-.
I mente destina.da ao banco negociador .para encaminha·
! menta ã C,:I;rteira de Câmbio do Banco do Brasil nó
dia, imediatQ. .

.

8. Realizado o eml::)arqUEl, o exportador aprésenta
rá os respectivos documentos originais à Carteira d.e

.

Câmbio do �anco do Brasil S. A., a fim de que esta
.

providencie o pagamento, ':t débito do Fundo de R.es�r·
va de Defesa do Café, dos cruzeiros correspondentes

I
':to café embarcado, de acõrdo com os valores menc;o-_
nados. nas declaracões de venda' e guias de emb'l.rlJue.

9. A Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S.A

II
enviará para o exterior -a documentacão de embarnue
8l'\treo-ue nelos exoortadores, cobrando dêstes a comis·
sã'o c'lP. 0.))% a título de 'ressarcimento de despesas de

, expediente, nunca inferior a Cr$ 3.000.
! lO. QUflndo o direito ao benetício instit.uido' pelA.

II R:esolucão n.o 341 fôr cons�qüen�e de operação cónrlu-
7,H'lR f!J'Y1 r",,"'pna l)tt"'tetJ'll. m�luslve Coroa. Dinamar·

'11' aues'!. somen.te será pe"mitida a exuortacão indeniz<t�
dora mua (' meRmn país da operac1io 'iniei.. !. seguidas
�R 1'''$'':0>5' ,do Acôrdo de PagamentoR respect.ivo. Nes·
:""''' .ron�,,� ,.., h""nueiro titular do AC'ôrdo �l)orá no "A
viso dp.· GAT""tia" emitido pelo Instituto Brf'lsileiro do
Cafp.. fOntes da remessa aQ exportador brasileiro, decla·
r'lcã_o de clóle o café a ser exportado 'em complementa
ção C:p (I"c:tin�r::í 30 consumo int."rnn. de seu uaís .

J 1. Um'" vez que será beneficiária da. garantia a

firma que figurar na dedaracão de venda como com·

pradora, recomenda.-se tõda a,ten<'ão por parte dos ex·

portador�s ao mencionar n,aaue1e ·rlocumento 'l, razão
social de seus clientes que, dorawmte, deverá ser com

pletada com ender.êco� para perfeita indentificação e

as devidas comunicaQõeso"
Os "Avisos de Gsil'antia�' serÃo p.mitídos pela Ad

ministr8Qão Central (Séde) do Instituto Brasileiro' do
Café, que' se

.

encarA!!:l'I.llá da reme!,sa dos mesm® aos

iniportadores beneficiário$.. .' ,

.
. �'

As exportacões de· café PTl1 cn'fiprt.ura.de garantias,
exceto aUlmto à parte çambial; estarão sUteitas' aos de-
mais 'critérios �m.. ;vifpn. .

.

Para a. uerf@fta. q�uc!:io no �iRtema imnlantooo
roam a }?,esoll1cão +v:l �41, neve"íí.o ·os e"'1ortadores fa.,
7,P" 'constar das "nflc11>ra.çõ'es dA �Tendas" o's nomes e

t;\rioP'·er'.hS <,nm.nlp�o"· ri')<=: if11P(Yrtf.1.nore<=:.
O Instituto BT'l1silpiro do C8fÁ está expe'iinr:l0 ins.�

.trucões ·às suas Agências nos portos de" embarclUe, às
qU,ais o comércio exportador deverá se dirigir para es,

.

clarecimentos.
. ,

Rio de Janeiro, 23 de s$ltembro de' 19'65 .

ass.) LEONlI?AS LOPES BOR1Ç> -, P�S�r>ENTE .

dia.:'as ..

Unidos e melhorar.·i, seus

conh2cimentos ped8.�:6gi-
coso

'0 patroc,mi0 dêste lOi1crn

tro de cooperativas, (',:_;pe-:
rativistas, técnio;<Js, ho

mens ele negócios 8 produ-o.s candídatos sub-
metidos a um de:Jxal1!�

Os EUA Precisarão de Mais
Acúcar êsfe �no

. '".. o_··' :
..

�
"'

:

WASHINGT0N, ;OE)·.:_· co - i5.Í16"toneladas; Re-
. t .

o Departamento de Agri- pública Dominkana. - H.

Clu�:mra,"que 'cal�uJQ:t que 933; Perú - 9.321; Brasil

os-Esta -:lcs Unidos precisa- - 8.563; Antilh3s Britãni-
rão. êst� an.o, de lOGO.OOO f'q.<; 4,729: e Argentina -

toneladas 'adiéiónai:; ie .2.470.'

açúca;r, Irevilsou suas quo- As toneladas restantes
tas de importação e des.. foram divididas ent·,� �sl

tribuiu outras 55 OCO 00- paLs2s, inclusive, aléi;l d2s

neladas entre OS paíSl)3 do Hemisfério Ocidental,
�xportadc.res 'do Memisfé- a Autrália, China, IncHa �

rio. Afrjca do Sul.

Essa toneladas adicional O aumento "ez subirJ

',de 2çúca.r ,foi dlst,rjbuid� cálculo total de imporhi-
do seguinte mocle: Méxi- cão a 9.300.000 tonelada:;.

ontem

--"---,�-, ..

.,i'

8empr� .
'

.•..•.
.;

,

/

,-

..

I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Florianppolis, 30-0-65\..

Ed G �ãu DO gn�vêrno
���n.-do o S�,.._�iJ;"� ,.!Ii-

_ �f1.l�flSa qm�4"e VIV!:1 o �:)H ,:,U\cnlv, ll�d fUI i:;!)_ \;1'J

ll1Qs a$S1;1l1ÚU_-'o'!g0vl'rl.Jfl,l,�- rno , l:>a'l':iga-vcrcloJ, �,J,l'.'C'; r,ois antes mesmo '-I ,_-

Estado, em, 61, (", i;US;,11� QU_ "de Ul!),;j leI antamcnt., gc l';1.l ;;'0 Rumos iÓl!lSil')ltir ,;t

'tarlnenS3 vív.a =rn -;"_'-S3 e cps cO;ldiç02S Jus (;�C01.lS seu CUl'g,Q sucessor 1\-0 s..

c(,�mpletDJmente ur\\:za;'o, rios prcressoecs, �\):-; pre- vcíra, goza o e,IS ;,() \_,,,LÁ�;

exístíndo crn 11:": ;�' lista- dlos. -ínstatucões, l1!tJJEb- n311.::e de neal' �'f'S;�tC(l!O;: ",'

do cerca de, 790� ;1::1 a,hat- rio c exrstcne.a -Io lLH1LCr.- cenário brasrleíru. coit- .s.

lsta fraca
,..:; ,

, \-: ..

,

--', ."

rabetos. A Seer8tarÍ<1 (;(

Educação encontra 'ia-se

na mais completa cif:.,.:c{G
nízaçào.
Nâo existia siqucr Ul11

quadro de servidores. ,r(J';

quais ,a maícr pa:" era

ccnstrtuido ,de ex.ranuruc-

1'.11':05:
N:w havia um livr) c:é

escrít a do material perrna
nente, bastando li:í:l�r :.jlle
tanto os livros c: Bibllote

ca Pedagógica. (_'01�.l,J ,',3 f'

xístentes no Ga'oincl:t' do
, S1!,c-,::.tano, pci''l1ar�r',:;:_l:n
SLm catalagacào n tuallza

da, O número de servido
l'E'S fora do exercíc-» I) riE'

al permanente, ,"hWGC:J.!l- me é do ci.nriecr.ne 1':) 1"

ti-u, .k uueu.ato, Ú::H reu

n., o em' Florianopol.s, (:8

I:1Sf)c tores EsCOllUI'\ com

(J�tivo ele tomar e-mnt c;

meruo exato da '31w,ú:f,0
do Ensino e unírcn.ud-u:e

ele o.Ientaçâo,

ortco, s.:n cp" '> ,,:' •

sário cítarm..s ,'_,

({ue' ai estão aos "h,; ,.,"

povo.

Quem apenes -i : J ,:1,.('_-

u ......

151NHD
-----------------,

ga é a

ALMIR COSTA Igou a ÚLtlll')ar ,[:1,,(;'; (j" \;1

Mas; íntelízmeme; r.ste a.s para (..,"U.:i�'
tra culho ímcíat ,IJ atuar ,(;í�1;:;,

I'
1""',-

- ...-.------.------- ... -_._ -1----

Tribunal Regional EleitórGi de
Sanl'a Catarma

1'7 Z'O�'Ao.... .!Ü
_. 1'1

VE,lA ,HOJE: QUil1to.-Fe;ra, ;)(1-9 65

l:",_i ('
is.so

-f;1.s"-P:tdr(; o l\f.us:cnl
M1"I.,,-'eaI5 •

$NSMO
GE:RAL

Ir. 10 Trnvel:tl!; in tho Parks
16.'15 TV de: Brmcuedo

17,20 - O Assunto é mulher ._ e-Renato Cardoso
17,40 Ti' ('i;1,(' 5
17,50 .. - Caminhes (la Vida - re'igião
l:�.CO - Os F.í'1t-\tcncs - desenhes
13.4-0 - A CÔI" ela TI.'U pflr _ -c-Yolancla Braga
l!.! 13 ,.- CO:'-('�l)G'1clentE' Renner
19,15 � A Outro - c-Vida Alvos
::r',li� -, C' 1:'11'.1'.1' c'," OE -- shov hnrncrístíco em "tap2'
21.00 - .. C Dlrcil o ": _l';asccl' -- e-Amílton Fernandes
2L?,5 - ,po 'i1)'7a - Filme vwestem'
:?240 OTn ''''d�l ,TorDa} I:J}rar-gn
":l,1 r - InV'rl)o] Ch':wando - filme policial.

ELEdoRAL
Florianópolis
ATENÇÃO ELEITORES

"
-

,é ra
! ,:n0,1')'r.('.

a c.mrusao d..

ECU.3 "cargos

aumentando
ponto ele riâo conncccr a

cucla S�cnta"ía c; P_':UY.f:l'J
exato daqueles CI.1j'J �;r:'V!-

8Yl1 0.0 !\,la1'lste;'J.l). r�:l :'i;·ú
em todcs ,os as":' .1;.).� 1';q.
via uma ,enL'rm;;_la�L d�

plernas.
O meio háb.l, <:'I �i.,!.J�::H·t:

le��s.! �;c ir"g:�2S}J :. ,:1 (':l�:l'e.i

ra é o eU.�Cl.H'S·, (!l:',' tl:oln

s:(:o aban�lonado,
.[�)1' ctê'z.:::nlbro

A 12.3- Zona Eleitoral solicita o oamparooeimonto UI'

gEnte ,ú sédc ele seu Cartório, situada no Ahrlf'o de Meno

rb, elos seguintes eleitores, pai a tratarem de nS�I\iJt) l-.Co'
r. -

stus interesses:
-

,._'

'1 1) HoU Eclelbert Bub
'

, �;
2) Jú.io Cesur ele �antana Verás

;3) Osny 'Westphal
4) \Vl1l1lar Behr

5) Arnaldo Pavan

6) Jair O,;wcldo Galvão

7) Carlos Martins

3) Urip.s Elizeu d'l. Silva

9) Francisco Egidio Amante

10, :t,I::criu Luz de NI::xleiros
. l.U E_;bci'Lo lVIc:Glmmm Junior
1:2 i Joüo ·l\<Iiglle! de F';'eitas Noronha
13) António Carlos Ferreira

[�), 1\'.:0;;[inho Ramo3 VidGira
1,)') "L��tliUim Alve� FC'.Tcira Neto

1[;) Ryó_es Goulart
l'j) An1wndo Ockcr

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

Acndemio Militar
das,Agulhas 1\4egras

LocaliZada n9 Kp1. 143 da lharia, Engenharia e Comu- liderança e eficiencial pro-
Rodovia PRESIDENTE DU nicações, assim comó dos fissionaJ par'l. o desempe-
TR-A, no Mun�clpio de RE- serviços de Material Béli- 11110 das miss'ões que pO:ie-
SENDE, Est1;tdb do RIO DE co e Intendência. rito EUi', conf}adas ao fU,LlrJ

JflNEIRO, -

a Academia Mi- oficüü, tanto na guerra, cu-

lilar das AgUlhas Negras O ,ensino 'na AMAN obje- mo na paz.
destina-se a dar formação tiva o desenvolvimento' da Ao SOl' mrrtl'iculado na j\-

téc.nico-universitária, de ni· person'1liclade e bm,eado, cademia MilnUÍ' Õ canclicla-
vcl superior, indispensável essenCialmente, . em elcVh- to é incluído Cél}n o t"itLl!O
aos futuros ,oficiais do Exér dos padrões mora.is, prGCU- de CADETE. Nestas condi-
cito' que desejarem integrar rct o aprimoramento elos a- çõej, passa a re-::eber, elo

os quadros das 3.J;'mas de tributos de caráter, espm- Estroo, habitação, alimen-

IILf"ntaria, Cavala:i'i!1, Arti- to militar, capacidade de tação, fardamento, assistê:)-

I,TT.T'\ :\�/IANHA: li. Outra - telenov<il" C-�U[1-J (JOE

('"lv€s
\

'

ATF,?'Ir' (). '\T,-,(' �-"ca h8,ie às 20,10 :tIs, "POUC!) JOAn
E MUITA MARIA",

ano e ,_;_m janeírc) eram Te

<'i'zados pela Sêeptaria de
Ec:_uca °fro, conClH''''J') Je re

!TI ,ç�o e iDg-rCSS,J, n:\o :lp,�
r-as ;_)ara o p-r:""n1"':'+O dGS

C�!�SC.S J�. r:!'orr..:';�;·::�s. �1(1_

1"no ajr0:1 'c I .�_).4 �r(;;. (,

Djl"?�Gr s ;,ir.' ?�'�� ".:', :'�3·'·,.,I>:l
das F.� \,·af·a�· �xl.�'�:�:·t:'s �'nl

rn"1 c'arr::;'l'a '1 V',b"l de
ir fc,r:11:](;--:.s �;cs L'�,'r,Ot(S
P. (J'� ClT R ',3. Os 0o·�;'{-:ursJ."los

TERRENO
Vf�'l(!f' S" 11,�O,g;1Í.f'('o IJ"rreno situa';{o na p·ro.ia, (lc

Po;n Abr'go, l1l"dlncl" 13m x 50m, Trntar a �llat.m�r
hora j ri13 cTtOrôr.im; COê:l10, 'Z43 - prolcnga!llell�o p3.

v;men to térroo.

Flori8.nópolis, 24 de setembro de 1005

STCflG:;O .. :::ÓCc:LE.l1 �� ,'(:'- PAULO ROB.ERTO PERElRA OLIVEIRA - Chefe ela

gn'l' ,"iS n:;,,�s :'jU? (to'/em· 13.0 Zona EJeit:or'1l
C�11p:'r. S:, clf.'pifs (�;I) h··

------------_. -:.--_ .. __ ... _ ....._- -

. �1���;� �1�êr,�';1:ja;';,1��;;��: :;:�� Sociedad'e Carbonífera Próspera S.A.
r'sras. a tltu]n pr:'�;,!,;:,'1. LS

•.

�c e o 1110 o lrgCll �lf P�"L rI

m�"1+0. E o qu VEltU ;1(�__,i1
" '

-tE:ce"do?
, _

Pai; ai'timanha ,p,a!!{,�á.:,.
.: ··rrffA '�b'il���W'h�
,�':" \':'23 s p:ll' oca<fl I) �1_JS
eo:o C\_Ú'S8S. A -5:111, ':; ri"u::1
dt.:; I'ão· podiam C(JllCOl'�t'r

�.cs cargos qU2 ?�'a�_n ljl'()
vI e'es d1.l1:a ': te o [' :',,1. pr:1'

Re:resentanfe de Vendas--.,---_._-------------- - - --_ ciú ll1écHc,8, dentária, psjc.J�
técnic,'1, (::n'i)l,lÇÜü univeroi

táriu e instrução militar, a

lém dG venciment:ls rne.l

sais, fixados em' lei.
As ,condiçã.es de ingresso

na AMAN sào ás seguirhC:3:
'ser brasilGiro, solteÍl'J, b,l

ve-r concluído o ,ciclo cole-o,
!f:ifll., tJos��", ;�1.t1c�'q��1t3S
e 'predicados morais que o

recomendem, estar em d'à

COI11_ as obrigar.;õe$ mUt." r,

tel' consentimento "elo l�ai,
tutor Oel responsável, ql;a�.1-
do men'J"f de ia anos c t- r

idaô.(; C0fll.p1'eendi(:::) .o�ltre
11 e 2:) �'rlOs, no ano efa ma-

11'ic1Ila.

,Ui. ,Norberto CZernél) ltEJ.\IJNGTO:S RANl> DO ImASIL s. \,

lr.t. FABRICA BRASILElR/\. DE MAQUIN:\
DE ESCRgVER

Em fa,�e de g'I:a,ndc fxpansão, proporciona nl<l.gnih
,'o {_Ttbl'JO a homens dinün;icos ('- ambiciosos 'QU3 (iese-

'De ordeUl do Sr. Presidente e nos têrmos ela Lei e dos JCUl triunfar na carreira de vendas.

'Esta.tutos, ficam.__o.s Í31311!;t9i,es.-; ACionis_tas desta _soci.ed'l.de Oi"EREC.E: ,
_.EXlU�; ,

., �"'1it5tMJcados a: cpm-par�erpm a Atsembf!ia uera�",iiilF� if'rep�o�,o le- �tetltw.-'n" .. e::-.1!f.ttsià1S.no-
clinãria, a ser realizada em sua, sede social, 11"1.' cidade de" l1Julleru(o_ '; Bàa aparência (' apreser..c

Criciúma, Estado,'de Santa Cat�ina, no dia 7 de ou UOlO. ' Foss:bHiclades ,tit;t\�.�dll::) tação
ele 1.965, às 9 horas da m'inhã, a fim de tomarem conhe:::i- àe ganhos .. F'õrça de vontfl.ue " Pf:l-

mente e deliberarem sôbre a segu�te Ordem do Dia: ,;, AcessQ futuro ' (..ar'-':0S sistência

ClRl1RGI.ÁO DE'NTIS'I'A
Il\lPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

ONltjstlnia Operatória pelo sistell::a de alta rot-açào
('l'ratan1ento Iudolor)

PltúTESE FIXA E MOVI!'\L
EXGL,USIVAMENTE COM 'RORA MA�CAR�ÊC!lflcJO Julieta' cvnji.mtO c1k iala,l�o:-í"

.

Rua Jeronl;rno C<leiho, :'I2!.
PaI' 13 ,),� l� twn.

f/e>-J(iênch.:_ Av, Hercílio Luz 12.(j - :ljJtU, j

EDITAL DE C'lNVOCAÇAO

de eneHa,
E:;;p:_i':éllc'a em venclu:; nio é 'indbpenBável.'
Apn,:scnlar-,<;e à Rua Trajano 18 B
D;lS 3,30 il, 11,30.

"ALTERAÇAO DOS ESTATUTOS 'DA SOCmD.IDE"
" I

Monumento à Vidal Ramas Crieiuma, 23 ele setembro de 1965.

(Eng. iH.ário Halsjlli) - Diretor Técnico 210, .

___', __ o, -------1.-_ .. _.__.

.. . ._. _

21citor::lis. O el1si'�J l'r'm:;- �

r�o c.\rn·ar!"j� dê:z (1LC:;. \'j

Ll'u ,ofrendo cs ill�i',O:CS

go:p:�s e o inr;Ju!?, o -1( :'1 J ,s.

poEt;7a.çâ·') !n1-{:\�·',:jy l. que
o art'a�ou, por por e'.lll;)]t
to,

,/1. Comis�ão aba:xo assinac:a recE'bé'rá até :_) :lh 14
d,; outubro ele 1965. às 16 heras, ante-proj2t':;-." r,'e i,-,'
I'ri(;t10 aberta [' ,Gualq�ler ir"teres,:u(,o. p)_�'a () m,,'_ 1l�)1C"1-
jq ,ip ;Vlclí' I '�iiId,..),d li?rnen:!tt��m! tlC agrad:: eL11c,:1 )

-

," D
�'l�' 1, � I·C:"· j ',;�i·L)l::, \h�-.,�.� --: �.......hH( 10 ...·0

,_

a.:lJ. I,/e: s .....

_:. pf.� ��'U cO:Tsa:raeo e li2�";L'nl��li-
tt\0ovõrná);ll>t';J do bom estar d<1- nessa ge�1t:; é. di: �,'--;
S�i lZ'rra: nOla;:::aPl��ntç l�-Q rs:::ror C[!llcJ.i.!io_.:3.1.

Os prcf_.'�('rcs cf!.tHJ'i.r'rn�rs ";,(,�,�0.;[nn c.rLce. :12:-1.;':
C'(�pi.tal. r·a pra�a Pc.reira (Úit.1f:��ra J��n :.no l��i"���.;;:�.�l �
Vi 'n.l 11all::=s. C�U8 pr'oí?CtP?i'Ó a .... v,J 2.r'1"irfão qU;'.ll

���/(:::���OS�����:;�í��,a I;:�a s,l�r� C���"��O!:S'��� ;��:�;"i�<11:;:;�� 'l�r_a
1\08 tr,�.s. n1,::::h:Jr7.Q �Úi :'-:H'-"j' ('.� �0I'i:�;r_; el�nr'cri!i0'-;

p'·ôn1·o" qV!' f'-'l'Rl'l ;.::S<:'ll �ll't):r J.ci;;s:
10. luga:' - - Cr8 :�C(j (,00
20, lll'�a,:, . - Cf3 J(_H;,W(1
?o. 'nro.:' - Cr�; 501'C0
PlD aut·'.:Jr cio :lljt2.- P!.'O�É;· O cÍii.s_U':e::\ '1.1 .. (-ltH prl�11e:l'LI

lugar ���r1i iJ<�" ?n:-Uc'0 8,. (':_tt';"'óo'!";).(·'50 do :y i�jet.D deti�li�'J
\'':-1. hC111 CO�"rlO 8. fSC8i�i'.:1··:J·) do uf:,!"8.. SC· ... (lO ).r:lr� i�0::1(,
ri!rics; ,pro�'5s.s:·('ra 's caleo:8.c,lüs· Ila b8·g'2 C!2 lO��; do enE-

Satü,[Gltos tais l'equisLt:Js,
o candidato deverá soli.ei
tal' insc-rir;ão, medi<mte 1'2-

que,'únento dirigido [lO'

EKi110. Sr. Gen. Cmnandm1-
te ela Academia Militar das

,A:b'lJlh.8s ��egl"'�s. ·requeri
l11ónto êste que deverá C116-

g:::r até o dia 30 de novem·

hro, UmH ve'z e:e"e:'iclo ore

Cjner:men�,o, o candidato
será suhme'"ido q exames

de ESCOLARIDADE (Por-·

tUj:u{'s, Mate!llz,tlcn,- Dese
nh�. P[sicn e Q:ümica),· de_
SAUDE, FISICO e PSICO
LO'GrCO,

, Tôdas r�s unidades do E-,
xército dispõem, para maio
res eseJareeimentos aos in
te,ressados, clns Instrur;ões
p:'ra o COn8tFSO ele Admi';

"ão. e M8trÍ81tlq (lCA::\'Í)
(lHe (,.,n1-ém,. i'1>:'}'--lSivp., tJ
(1,,<; ns formulários neces

"drios.

se�',so a:l::11inístrar:vil, ('P

nlwcimentn e atá- m_e'�';'1.0

o �s;;irito p.1trióti::J,
,Razão r:::rque Jln !=�'c:e
r;am dar ao pl'cfoii_C�' a 0-

rient,,'çãú t2cnica 3 a Ul,

l�:�t' ativa és�)el':t�ia I'01" 1.'0-
elos o.s cataríllE""·. -�s, l,eis

a'!u]uvam tais c·1)'eUV0$
I)or injunções i)olitlc'J-pHl
tir16r'Ds,

O G:,v,erp,dor (\'li:;,) E_a
lllC'>, ao tomar �ü:lh:�ell1_l(;n
to da sit:uar:·ã:l �a-J:j_e,)_ (;'il1

(,ue S.2 enco:1t!'C'V;1 ,) 'éD,-;i
LO, pomo sua prLllf]t:é\ \))'0
V:('ê:iC'ét. cletE'rll1'll,)J l';'

gente's medidas '1-) ,"-.:l"J:,(1o
de l�jl' fim à s:tn8.I;,�o caia

to íhtnI. 1"',[,0 pc:1cn �{; U:�l'�p�,Ft'nr r, L:'11
lllôr'; (lr L:r�i�:.::' ::O,\� I C['s J,C(JL.OÜiJ)

:'\ ,Cc:-l1�s.s-:-o .iil]fJ."'·'Ol':l \,,�{ !.'�; ':�' :',�··'Ulí:�-\. (tt.:' ').,'} !-{!'J'll-

bro tla Cf-ln��t:{:. f)r-�,-�"j ,:]':(' r:, ( .... }!"":1 't·�;jf'f".�,�, ... tf' ," "�'l

'P'T!"_':"lJ!'J_ :\-: '.' L.... :p�:� (l·.r'. t1:'-::". "�";��'; rr �. :::1�. �}!11 ·:'.1�.!:;· :111 1;'(1
e (!c u·!l .. a�·�·s�R �::'!,�t.�tr s (..')�q�'t(:�· �':'11 :J'n�-Gr).

C··� tr��ón'll ,3 cir��,'� l';(� �'.('.�' ;l1:::-:';:-��-�l�tJ.:!CS :�'n e ")·Pi.:
ti,·_J''.l,:,r{,·i;{_,:.:;. ele- C�'!' a/,�.,!l 0- �_;'l.: :-1_ �:·�ti·,:. :.: ;.. .5r·;'1....I.:: : )5

'p�:l·'L:�:s 1��11;:n:�� c('·_�!:s p ,!="c':a(;ô�'q: .1:;')0 o·, ui.'ft��_t.-\ C:!l, i.�\.
'1';1(�;;(!l: 1 ::���p . .,.. ,pLt'1.ta (1.; ;":"J!.[l .• ,":.,') )"';(��tt'r::'o �( •. :;�F",:
s""!':1.::1c::; 1t'tnJ�.Y�rr1 ll111 �"C_�·,il(�I·:J: '('� ·�·l·V.� e ».':_�) ct'r'.':')'
C�"lt·, cio {'QE.;Ul'�q� .. t8.�nb'·..nl eai (!"lP:� h':'li;'gT';; l .. � .. 'JI

cor aYl�l.
() �l!'u-·)!'o.ieto, 3.-:..: {lO CGDl p::iE;il:1/\!'�;.11-;, Cf��\ �'il

y'l' f'i"'1(,fl.:.':1:�.!1a0o à C n�':; ('....J (Jrg-.::tn:;'.a�"-;u;�:; ·:.···;-r'l1"'·;-I
Iw,!n rl11 cilindro clE' l:apE':f' -', (;o\'iela:l1 '-'1:: '" ;'::""" p,

(�\1l .'�;p:,)8r:J.do a }C1entlficaqào d�; p� PU 'Q_l��llL_; ...._\):�: �;:

fPl ('l1'\'21'J;)[, ja!'nbén� lar!'a:j(!, o qlial ::ôn18(':C' �;"r{� �;"

bCl'to npó.3 o ilJ��anler�to elas ftab9.]h('� a:;-��·:-::�t-:-:t o'f��,

'()s ·aritf)-\J.·G�e�,ç.s ôfvcrf..o SEr :'j�'tr,��n'::s no JJ�cUf;.(,�"
l-.lf·"(l;.ljf) Luz .. ,::'; o � l1r::�\ �ial(.!a'1)1�l ]\![U,"·,'!ho· :}'o': �t�:. 1'(;'.':,

tn C�l�)�1aL J"!(. hon:h:k.� (n'.; }1 eo hc�"'f:;� �_;;; l'G_.üO ilal�(:.. .)" ct:<l

r:unlcnk'. éC':r:do ao' s";ba-:cs,

Q1H\':::.(:ljE'1-' 'OlJ�rOS e:-:r]8reri��n7:'tos rH).:J�t'qJ _S':l' .(."; •. -

iciLados ?, CC111j�S[\J no mfsmo e:1:- c rêl�o,

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

Mio�sl'éfio da Educação e CIJ�lura
L,·

" I d' I (' ·C·· I','n!vers�üa _ c Oê ,)ç. nta ..ata rma.
R E I T O R ! t\ -,' l Uma Incorporação' Dentro·da Lei

..

\) ('r,lIl("_iI11I1li" .'-'t}l_,L\H- DO;\;1\ TEREZA, receni_e Iu,w;amento desta Imob.l'
J;':'i:!. tI') .(II�::U,l1;;<lÜI) 11:'1. eo-;trita (lb�ervtu}�i[l da Noya Lei de InCOrpOl"'lç6�.s Imo·

,

(1ili��r,:l�__ a 1,\'1 -Li!}1 de ]_(j '12/\)4, cl�) flceréló Gi).315 de 8/;)/65 (llle regulamentou fi

I.i'} (� l.bs ,N[l"'!'�:'" P,]\B-140 ela t\s:-iociaç;lü Brasileira de Norm!-l� T�cl1jcas, que es.
(
.. !wi0t'eU (h,j'(�t I'V" � parH a p:1 ri \' tc:(�njcu elu construção,

-\-,) ,S0L,:\i,?, IYJ\A TEn'I�;/.;A I'ui I'cg;�tl'uclo ü" rolhu� l�lti elo Livro 11-.1\, do Itegi::-
t 1'0 (le> In](Í\"d� ct.:si.u C(tpilul, no!.J !l.O L

E' pllrb,lto, t) SOLAn DU.KA TEl-?-EiA, a l.a IncorpuruíjüU (j�ganjzaúa em Flll
':l,ILlOPuilS e muito provavelmente mn Stin'ca Catf:l'inu, uentru das severus e sancu,

\'J'1�� 'l:.:-;_igôncia� da LegisJ.w:uo lmubili:lria em vigór.
lIescjamos Lalllbém �aJicnlur, t(ue os preços dos úpartamelltos do SOLAlt

HOi\,\ TEREZA são fi�o, sem qualquer reajuste.

SECRET.',RIA GEI-tAL

EDITAL '\To. 28/6:3,
CONCCRRSNCIA PUEL-:CA No, 26/6::>.

Tc'''-c ,--ll)l'('.:J_ l'cC'a cl)"b"c'm:'pto dos mt�':('s,<;:li.;('S
Q;1P' �p 8"118. pl,:\;:i!!Udo ro Diário Ofc;al do Es'a:"') {',lj_

<{jo C!'2 :'<[, ele c()rt'2iite, o Eclital D>J. 28/65, r;-:iativo n. f'')l,,_
r�:r ::"- C:8 Pú:)l' ca "o. �'i/(i;; 1)l't!.':J_ a,qujs��,i\)o de m:'.t21'ia 's

0;:' "';:i�� �!iC;;:tE. ocJontológ'icc.s ele l!lupeza, l;)t·ogTificC'r ,e ra
clio':rí:'C',: mo:7ê" � e u,:!lsil20s d? esC'ritório; p;,ocluto,�
cF'iln i�::j�� r; lar�1;:'tcêtit�cc.s: lite-.JsiHo.s de copa � �cz=

pIla: lb.:upacia e' a)a.rc;]:;_ s e a�é',ssórics, de"tina(!o� à
Faculclacl: (e Oclentülog!J. da universidade. dc) S:lllta

A Com'ss:i,o
Pr:�s;<lelltc -

- Prot_ Fru!iciSco 13.r2, sinh�l Dias,

S' ('rctário -- Pr, f. OrL'TI(:o Ferreira de Melo

TúSOül'eiro -'- Pl--'f A::no Becli:.
10,-10 63,

Catfn�_i'-·a.

()l;tr�)SS'�r!1, 'Escl-Bre(;o quç,., a ú.�)2rtl)ra ela. :.2.I).T:ef)l�·cn.
c'a' cstj, [1 praza�'a para i, lri,Oli l'1('Fa�, do c_ia- }�! ,�lp O�\

1\ R I Af\l1 O B L==\:::===�-==- -,-

i ""c." "i ,I, C'"�"�';�i,�q,�, �!?úc,Wlognú' "q�,,11
I (cn!!i ;JltlJ'L'!\ (:�ln ::.t!l'\-J.(�O ·:te �6eTltorlU e cutlLalnlJCt!lc!O,i!

rlt ;�1[�ltZ�'-'"'' rn dl2rCl,('W '1 q\tum l,J(!SSUU' ('.oI)J1El_GÍlnonl.o

(1"'11iI. l;l��tl;;1 'c' �" '-- " ,.i.:' ü,L< "uão Pil1Lu 26.
I':;;'�.Q�z.::.;;��.;;,ro:.,;:'::�;;.;��"",;:,,<>=��-_· ... _ '_,;"';�"":;;;_'�������"';_�

���"\.'��':':�-�"«�':�'S>'.w.�����:� ..� •. ,�����:.;_:}o'.!.�,:,�"
I.W,-

tulJ.O dr) CL1Tente ano.

\

DÍ\-J.�ào do _::-'.i.:ÜcrlftL :W Cie seLembro de ·l9t)!).
I

'

l-'rajano
"

\

Teodoru ltl!gério Y:111,1 - 1'/ J)irt'Lt!r
2-10-(lj

..
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A Ssçça.o do Pá�na aa to pÚ)Jlioo � PfdpositQ' do LInder..berg, conaeeído en-' E isso porque
.

o . Pruro Plí- to as portas de 11OOS9o que-:
. Socledaq.e Bra:$UeiN. d,e.oe caneElá.ment;Q 40 "CieIo'::e �enheiro de $3.1) pqUÍ-o. 'o n;i6 �G�..;rrêa �,é' Oliveil';t" ,é, rida :Ul?i,., �,ctmcluf maní-.
r.sa. da·,.Tridi��o; fji.i'mn� Esttide$::�bte�' ,tl:tflifl�iis ,eIllCI.rrl!-mente tlal"f'se-:a 'um /l.ome nac.PilaJ.' 'que· tes.aauo profunda "estra
e �ProPJ:iedade _:_ (·Ji'EP.� mo MundiàJ (;Otn.U1liSts" no auditórío da �eit6ria, '\empunha' uma, baildeir�" nheza;"não só diante de

divulgou um eseíarecímen- Seus �ecúrs:os e Suas Dj.fi quando o Prof. Plíni�':cor e· porque, na opinião daque seu 'gesto -tâo destoante da
eúldades para á. ·Conqul.s:ta.

.

rêa de Olíveíra ràlaIj8. sç,- la autorídade, "sua presen- f:dalga, h&p:tal1dac�e para
dO� !4undo', programado. pa bre Q tema: "O Curtul1lis- ,ça daria oeas.ão a ma:llfeS"·. r,a:rs€, como sobretudo di
ra os .días 20 � 23·.o,v cor- .zno em �11lf35 ...- A J..l� � taçôes e pzotestos de uni- �nte d�' razões /descç.pcQ
rente, nesta Oaprta), e, .que .víétíca, 8i l1Ijh�� cJuQ� �f) ve:rsitárloa cO:q1Untst.as pa- .tantes que alegaram. .

não, se' reál1zou "porque: a a Ilnha itallà ua ! ,'. '�Tmdí:' ranaenses', �S'� ínt�gr� õ'i1 doeu ...

Reitoria da Unh'ersidade . ção, '�am!.Ea· e Pl'Opded�- 'I manto, àssiriàdo peles mem

do Paraná lh'e fechou' inex 'de" em' defesa �O :arasÜ·'. ESTRK&'HEZA. bras do Díretóc.o ia sec-
plieàv1d.l.l'l(ln� as.: pc·ríeis". . Poucos dias antes :'(;â da ção do Paraná ·ti:. socíeaa-

) -, ta anunciada para o i�iCio' 'Após. relatar JS motivos de Brasfleíra de DEr sa da
PLINIO EMPUNlIA'. 'do ciclo de conferências. a' alegados pelas' autorldades Tradição; Famíl:a e P�o�)J;i
BANDElRA. díreção paranaense, da "', da aéitc.ria da UP, afirma edade: Srs. Luiz Augusto
Constavam de programa TFP' foi notif�a .de que o documento: "Era neces- dá, Silvea' Franco _:- Presí

três conrerêncies
.

�,cargO o Prof. José Niéplaú' � dos sárío que )icassem ass.m dente: Carlos Eduardo
de mem1;>ros do. Diretório

.

�ntos, Magnífieo 'Re1tor riarradcs as' fatos: para; e- SchàJfer - Secretário: Air
Nacional <:Ia TP'P; os pro- da: UI>, cancelara :to arn�êil- vitar 'que, áos olhos da, 0- kn Tad,eu Ribas l!;'ernan-
fessores paulist�:'j. Paul_o cia dada para que.a 'con-. pjDião' paranaens�, pareces (es':'_ Tesour.:iro; Atila

'Jorrêa ce Srlt:) F\lqo � Ar ft'Jrêrieia prita,cdwa do eJ- se- q1;le a 'l'RP aceitou, des- Sir.ke GUimarães,' car19s
naldo Vi41gal �vle� ,da do fôsse realiiad.ã. no au- fibrada e sem brio, a ,Oft-u- Henrique Guerre'il'o D�n
SUvoirá, e o Dr: Adolpho ditóri� çia Reitoria.' çi� . UP. da inexplicável' llfit,a por tas: Gil Mário de Mac:edo

.

-

. j

'l<ludfllS autorida, es uni- Grassi, Heitor Ta�o Ta-

Nofl�c' 'Ia's'da Prefel't"ur'a' . ",' versitárias aos distmtcs kahashi, Luiz Fetnt\pdo de .

, cohfe,ré:r:cistas, aos. QuaIs Sal:rqs e Robedo lmiz Wa
haviaIh elas mesmas llbe�- silewski - Vogil-is.

-' ,

� -Lazaro Bartolomeu
'.

. .�:."
.

'
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LA';?O <) meu �pelQ. ao
Clube de 'Dlretorss t.ÓJl,stM

• . de FlorianóP,ÍlUs,' no' seb:ti
do de promover entre!" o�
assocíados do importí'ü}te
Clube, dó COmércio :q.e �ÔS
so Capital, tl,lliri. carnp$pa

. para a ,doação' de' qni apa
renh de televis10, afim de
oferecer' aos çen.h e trinta

velhinhos do. ;\silo, ,ôa,. As·
sochlção. "Irmão Jo�qU�iri!',
ali da Avenida ."He'l'cUio·
Luz". O Dia dos Vel-hhll:l.o;>·,
aconteceu 11,0, segunda-fEi ...
ra. Seria o'·maiof. prenlio
elo ap.o, p�ra aqueles ..que
estão longe do eo:nto!'to 'da
atual' civiliZà,çã.o. A alegriA:
deles será a noSsa. Ópla;bo
rem comigo. neste ,ped�.dc.

.... '_'.

ter,' que vai acontecer no

próxímo dia. cinco, às de

zessete horas na Ma·triz

NÓS'�á Senhora de Fáfima.

Após o ato religioso os con

vídades serão .reeépcióna
dos na. resídêncía P.O& pais
da noiva _ Rua Arací Vaz' /

Canado _ 186 .

AS candidatas a MiSs

ObJüiva Nacional e {Inter
nacional, serão recépclOna
dos' pelo G.overnador A":e
mar de 'Barro.s - e Sra., n ()

t).iá 26 de outub-ro.; O pro-
. grama é d,e uma se.rpana.
Incluído. qth pàs:$ei.J à San

tos, 'onde serão recepclona
Q.a,s, na Terrazza. Ma,ruim,
às 19 horas. Tamo0m cous-:"

ta no pro'grama, um des.
file tm carros aiegorieos

- '\
com traJes tlpicús. O cún

curso de M.i.SS ObjetivJ.,
está marcado· no Ginasio

. Ib;r.apuera: de São J;'au!C',
na paSlarela inte:macional
e Santa catarina, :pão tem

nQ momento candidata, i.ns

crlta. Posso .afirmar que

D(is�o �tadQ ,será ;lem rc

presf!ntaJo. O traje t-Ipi.CO
sé-rá o de MINERADORA ..i e

.

CARVAO, �m hOlil.'límagem
a industria do Cal'vào c.a

tarinense - Até dummgo
teremos o. nome �a nossa

.epresentante: Dois nomes

estão em pauta.

·t '

AINDA' fa4J,ndo no.S ve-

lhinhos do Asilo "Irmão

.
J'o,:a' 9.IDm", apr'oXih;a�yi:..
nlente 'quarenta entre �v
l11ens e 'lllulheres, réc�l:ie
rani roupaS, nuÍha 'P�03:nO'
ção desta Coluna qtj:e ago
ra tem Miss Radar 65 .

,

Ma,ria de' FáÚma Sih:eira
l\iADRINHA .. d0s VEL-1i!-'
NHOS, q�e es.ti!, corn o, Eeu

pensamento voltada.· pal'i\

aqueh.s seret) hl,ltnaUO;> q'�e
precisanl de.: nós.. Lã. tcsi-'
de moo veUilnha que· tem
qua:re;nta e oito anos, só
de Asilo.

.

.

.. '. !t'
.' :-:NO elllbe D0'z1e'.�
to, próxu:np � - vtD.�

,
,e

quatro de . outu.bro,' ,�érá.
rea.I.J.í.aao um Q'<.swe ln�ai1;_
tu, ue' selS a. aez aliQs. �U.s

traJ es pata o QestH� ,serao
,e&1OO1fuUOS pel(,,s .plais <13(S
• 'I

qUe vao partlClr.a.t�
.

qluucl:l,S . 'Ue. i:)a....�a.' 0aLar...
.uá. .&Jc.S..!� ue vvu.L'(:l.�erl.cl

z.a�""o ul:l.l:i u>t.Uuvi:l,u.e.S t;.à.

·taL'.1UeuS<-l:l u,e �1I0;).

-x-x-

\

FALTAM ap�na,s, t;tés
diaà. va:ra (JS, ca:,àJl·J;lle:l:.;es

elçl;)etem1"Q seu, g�\'e!�..a,.l,Sl1"�
To'-luS "Ja"'te.m Q If'���';>
da::fj�, . .apei._a,.s .

ag:n{l.:\.!�n O

mo.al�\.O ...e Cw.nVrl'� O S�U'
d:ev,er ··Ue., Ci�"'O; .4vQ. Ou,
A:4�O;uo va.c.ús.

-

, . ,

A PA�,TjíR do PtÓ�ho
cionung,0 O progriUfui. 'Ra'l'

.

dar na ,S(iC!eêtad�,; tia, Râ.�
010 Gual'ti.Ja· _ patt@Çiuádo.
por .M.acnaUO & �ht.,. voú;a�
rà ao. ho1'ari(j. h:ótfuaí Ms

l�,ao à� 14, horas.
'

:...,
..

����:-',. (- "�

..
,

. NA' nÓitt;l. d��'- t.etça.-feil.'a
,estiveram �tiÍúdas aS &.:,
retonas do Lttá T......,,: e do'
'Clune Doze' de: AgostO.:

FAL,ANDO em elegerem
OS . !j.Or.atlOpontanc..s" 'Tao

as umas pata e!ege.�em o

pref-P-lto. ACaCiQ, Santia.go
ou .4'lel$on Allllm- ,

-x-x':':'" . j

,
"

,.,Y

A SRA. Virgítua·BOtba é
.'

\ .

um grupo ete senhl7ras E;ml

prt:pa.:avlvus pa.ta�uma-. ex�

cursa0, à Buenos A;yres,
que sairá desta Cal:nta.l, em
õruous .esp....Cl�l .!l0 pl:'o)J�
mo a.a quatorze.

o CAPITÃO té.ente e

Sra. Carlos Balussier,. em

pr,eparativos para re.siai....
.r.em no :Rio de. Janeiro.
Vão 4eixár .à, "Il'haca�";
em ,Qutub.ro próximo.

1 ..

,
,{

,

-.:, ,

FALANDO em Vl!1g�ril a

Buenos À,y,res, tàmb�m t'l�t
Q.cipará

�

na referida,. ex':"

cursào o casal Waldernari
Costa, que tirartdq ó pas:,
japorte.

....

PASSARE;LA - Os prin
cipái� hvteis do

\

Brasl!, 1 eS

tão :recebe�do o mansál;jo
'. ,,social _ RADAR na SO
ciedade. Hoje env,iar�mos

:t'ara os principi:W:i �nstltu�
tos de beleza .� x. -- UMA

moça, apalxóhada por al
guém que não vem IRi -
,x ...- A PRIMAVER", em

"órbita", na "Ponteeap"
......... � ,,-:,' A

.. Recepcionista.
'V�da Souzaj dQ Ra,dar .qa
S,óeiedade, ml,.. aMv:i4_ades
'coni"as àssinaturas.

"

./
O, SR. ,Eduard() ��det >p,. ,

Sra.;' o sr. Manoar àom�
e Sra., cõúvidando,..o :,Ç,o
lunista para o casâmentiJ'
de S&tlS filhós' Hel(��l e 'vaI "

.

I to I

CINEMAS·
- CENTRO
CINE SÃO JOSE
-, Fone. 3636'
�

às 3 horas.
Jlj.cques Faub:ry
.. f;lcilLa Ga,bel em
A L:i!:I '. DO DESEJO

.oensura: até 18 án�s
� 8 1:;ls,
Pré-IDs.tréia - �>rú-ror

mandos da "Faculdade de
Ciênctas Econômicas".

.

R,obért Mi,tchum
John�1Wayn�

42 asti'c!)S' internacionais!
,

em

o-MAlS I,.ONOO DOS PW
Q1ilemaSCope

..
"

CeI}Sur,i-: até .14 anos_',

CINE'·RITZ
áS'5 e 8 �.'

Jacques Faubry
Scill'a GabeI

·':-em-
A LEl DO DESEJO

Cens�
�

at� 18 �os
, (.;lNE .ttUAl:
ás4e8hs .

Stewart, uranger
PlOr J\l1gcH

Rru;ba..a P.:>1esta
.,' '_ em _

SODOMA :E Go...I..iO.í:m�
'!:'eclllcoi,t"r.

Censura. att: \ H ane3.
,.

.

BAIKROS
(E�i'RElTO)
CINE' GLORIA

. - li'one, 6252
ás 5 e 8 horas
Censura: até 14 anos

às 5 e 8 hs.
PEter Seller.!i em

O BRAÇO ESQU�RDO
� .,9A.� '�,.r<

'

(.KS�l.Khlt()}
CINE IMPEl\,lO

.•_. FO'�é; 62:)5
ás a lis..

:aetdy Krugér.
Nico1e Co.urcel

-em _

SEMPRE AOS DOMINGOS
Cinéma$cope

Censura' ate 14 ano�
usAu JOS�)

_. l�INE RAJA
'ás 8 hs.:

BoJ:iby Darin
;stelJ.a, s.te'Vens·· etr.

CANÇAO··.· DA ÉSP�RANÇA
Censura: até 18 il:ilOS -

,De 1955 a 1964� i�po' é,
em dez' anas, . foram cola-,-..
eMos no 'EstFeifp' 42.305"" :C'arl"dade- e "Ju',c.:tiç'a Soc·I·�lr,melros q�adraidoS �e .: 'C81� \" � L \,4

çamento: <;;Y� � " .).,. I

De 1. de Feverriir,o a 24 'P�r Úniversitiirios. da Sociedade Brasildl'!J, de De�

de. sete�brO: �$t.e' anb, lesa dl\ Tradição, ,Famíiià e Proprieda:de.
iSto é, em oito m�ses,: ip
rain colocadoo 2<t.600' me
tros quad�ados ie caiç�
n�ento sendo que desse to
tal 4.14:7 metros for'am rea-

.

lizados pela CODEO.
"

.

. .'

E��REI1'O,

A lTefei�uta �",nlclpa.l
de Flo:rian6p�lls 91cabtl; de.
abrir c{),ncorrêÍl;�iã publica
àté o dia 15 de Out�brQ,
para . a: compra; de pá,rale
lepjp:dos, 'meio-f�o de gra
Dito e areia.
O material destina-se

ao' caiçamento' da Rua.Uas

par Dutra, ,no Sub-distr:ito
do Estreito.

CALÇAMEN�'O 1)0

'Programação Para os Fesfp.jos no
j9° Aniv'ersário'do l.1 c..

.

DIA S/l() - '�s 20 'horas - eoqtÍitel oferecidQ às Glepu
tantes do :{.ira :renis I'êlQbe e a sua Diretoria, pélo �()al
Palace Rotel.
DU

.

6/10 - 'As 20 hor�s - Coquitel oferecido às 4e
butantes do L,iJ;a Tenls' Clube e a sua Diretoria, pelo Que
r�n�ia h1ace Hotel.

DIA 7/10 - Jantar dê C9nfraterntza:ção nos salões do>
Lira Tenis Clube, às ,20 horaa. Sendo convidadas esPeciais
a .Srta. l\4arilena Olivei� Lim.Q., "Miss Mato' Grosso 1965"
madrinhà das de�tantes· e ali! mesmas.

.
.DIA 8/10 ....... 'A!) 16. horas'.,... Lanche oferecido pelo ca·

,�.��.li'}, l\®urll... _sua Iesidêm::ia, às debu·
tantes.

DIA 9/10 � BAILE. D:E G� - Inibio' às 23 horas.
Orql!testI'a. dé Waldir Calmon e decoração de Manoel Gar-.
" b�lotti. Aprese:ptáçãó das debutantes pela Lady Crónner
d8. Otquest:rll do Clube. Srta;";il.'ieide Maria..

.

.' OBS
.

� As mesas estarãÇl a venda, na secretaria
do Clube, a. partir do' çria 27/9/65 � 08:00 horas, peio pre-
ço de Cr$ 15j)l)0. .' . l,'

'.

AQUILES AMAURY COROO;VA SANTOS .

. /...
.' ,; - .. (.

t
.•-,',

., .': '_:;;,J,�,:ÂMtJ'i,; 'L,A,( ;.
....
!.

" \'" -',·it�., :�'c.,:-.�. A\ '.�
. I�i,--::I� � �""':n.

:". ",. ,�} �;'�'�::;::I! �':�i1\;:''t..�t'���';''-'. .<�.:.::��f' t:i�·�-:��·�:,����{ft?!�" _

�

ConfeCC!OlUiir'';se' flamulas."·' tliforma�õ��
nést::l Rerlàçào Coro OSMAR ou peJo.l�leion€
'�O - 22.

------------------------ ------------------------------
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SíM�LO. DE PE���I-�AJr I.-
1

�-u�.' -:'..... 1.

CARIDADE.' li: "JUSTIÇA SOC.IAL'
'.

,

.

�iz S';rgio SoJlmeo
:t.ão ,há, cehamente, conceito ma:.s deturpado e

mal emprega 'o aiua:me�te, do que o da caridade. Ale

ga.-se "caric'ade"/ pam acclpertar covardj,a, conivência
e simpatia para co� o mal, .desejo' de conciliâçlo cem

os erros do momen:to..
\

.

A "carit",ade" trar::sformc·ll-s.c Duma, a:'ac'a da'· de
ma&og'a socia1iza�te, fie luta à. class�s niveladoi:a.

A fim de �acilitar seu ingressa em to.d:::s os ambien
tes, mudc.u: ,se-lhe até <> nome: a cá1:ida 'e, ,paSS01l a ser
"justiça social". /'

Já aqUi, nesta "maqufagem" feitá na ca;,o:dad':! pe
los católicos esqu:rdist.as da JUC, PDC 'e a.,dJacénc·as,
para torná-la mais s:mpáti.ca e atual, ncta-:'se, um 'pri
me:r.o err,o na cO"1ceituação da IDEsmá; 'o de 'confundir
caridáde com justiça.

'

De fato, caridade e justiça são duas virtudes 'bem
, distintas pcis como diz Vão XIII, o ·aUlfílio a,:;s' pobi'tls

é um :leve1r não de .rscr;t� just(ça, e�ceto 1:'OS caws ex-:
t,rema neces�idade,. mlis de ca�idade cristã, UDl· dever

. 'por. consequênC=a cujo, c�mprimento se não. POd9 ·eon-

seg'Uir pelas VIaS'-qâ Justiça hUn'l�à OH.',
....

Deixa pois 'bem claro· êSse Pontífice qUe :t virtude
da caridade nãc se identifica cum à da just'ça .;

Tal co� fusão prov�m do fato destas pessoas c.r>nsi
deral'em coJ:Po injus�o' a pos;eção de be;s que "!ão, se,<\m

. ,estr'tamente necessári(Js à ma'1ut·:nção "e vida de,1tro
de um bem estar mínimo. Em out'�as pala ;'ras, 'que são
codra a riqueza. .... . '.

. ,v ..
, i � ',." ._ ,

,r _'f l .

�_ ' • � •

�:' R?Tà��tb�f;�iiqUf!fJ�m\:ijé�':� ��c���1�; d�V�� p')f
tanto ser dividIdo':; CÓl'n 'os: náetos a.f,ortunaid?s:' ,\: .'

.ii.. :. 'i4. falsidadlê desta ideIa � posta' à' n� 'pelo-' mesmo
llJ;'eã9.' XlII, que àt,irma: "Ninguém é chtamente obrlga-

. "'d.,:().f�· �w���.: :0:' #��:Xim{) PriVa.ndo-se d� seu necflssáriJ
.IIOU. db 'de s� fam.lha; nem mesmc supr:r aqUllo que as

\�o�éni�hc;�p ou á de«ên�a impõem à sua �Je.�s()a ...
"

:é �i�imd'b S�nto Tomás, COYl.clui: "N.inguém '!o:n ef·:iLo
eeve' vive1r contràriaménte às convenlênc:as" :S.1'. II II

q. ·32 ab) (2).

De fato a rique:za, a abundância, ftssem i!ír:ltas, I')

,auxílio ao próximo não ccrst:tuiril1 a pt:át:ca da caro dá.

de, mas sim dever 'de jvstiça:
Ainda nesta .crC::em de idéias, cor cluem r.s cat);:

cos do: eSQuerc::a que () mal uso da$ riquezas fe!'2 a jus
tiça e invalida a 'liceidade da. posse cas mes::nas.

Ora afirma P:o XI que "os propr:etárlos 'us�m ('O

que é s�u aperas ho�estame!'te, é da aI'ada rã\) da

justiça mas cfe outras v:rtuQes, .. " (3), € L�ã,) XUI

ccmpleta êsk persamer.to afiormando que há d!stinçao
entre a justa posse das riquezas e o seu legítiml) us�".

, (4).

Qutro êrro multo corrente nas. áreas· cat61!cas ci
tadas, é o de que o ataque aos que erram, 'iefandendo

\ e prcpagando o. êrro, 'é sempre falt.a de caridade.'
. SÔbre. esta qpe�tão, o Pr,of. P�ínlo Cc"rêa de .Jli'lei
ra, p�es� ente da. "Soc:edade Brasileira de DefeSa 'da
Trad�ção, Família. a. Propriepade", teceu varIas e opor
tunas considerações na carta aberta que enviou ao jor-

, nal'sta polonês Zbnew Czaicovsk, fazendo parte da po
lêmica qve estão travando em tõ�110 :lo ·estllcla do prl
me.iro, ",t.. Vberqade da Igre,ja pO' Estaia C,JlDU'üsta·' .
Ccmo eschlr�ce a,!uêle i��'g�e pr f;-sscr, 'S? .)' iebatê
fr·á-co e cor'�al 0-" a polêm'ca acaloraia rr:a- r's'n>·�I.
sa,sempre forem �rtra a'carida:e, a úniCa b,�a de
eT'terdime"">to possivel é o diálogb. E d"ãlago ent'entido
como Simples troca de idé!as: mformações: �nn �efuta-'
ção de êrro. Esl-a posição acaba levando, im::;:>a!.'cep.:ivel
mente, à a.ceitação da dial.;tica de Hegel.

.'
De fato, se nós devemos diak'gar com lquõles que·

pl'of':ssam (ii êrro sem poder r�futá-1os, a vel'da.cte será�
COrg dera a cc·me rfsultà�te r"a m';d'a en'tre as idáias

. antagônicas. Não se trata realmellte: do jogo elas te�es
antíteses e sintese de que fala�'a HegeL .. ?

A car'dade v'E'ràadeira não é uma mera iila"1tropÍH.
la'ca, nE'in rébq-que de idéjas socialistas. ;\Tasce do vpr

da:"e:ro am0·r a Deus ·e vo-l'ta.,.so ao necessltar.,o, ao afli
to,.ao desorie·,..,tadc, para auxiliá·lo, nio por ó(i':p à "na.
pol'-1'f'7a e CO" �!ÇÕfS . mas por amor. dAniiele que dissJ

/-'�Tôdas 'aiS, vezes que tenhais dado. 'esmola a � d� meus

irmãos é a mlm qUe haveis t:la-lo" (6). ;

�ÓTf\S' 1) Reru'm Novarum, Eíd�tófia'Vozes aé B�ÕPO-
!is,' !lO. �8, pg. 16. "

2') id:m, pg 36 '

j

3) Quadragésimo A:t:mo, Editora vozés de P'etrcpo]'s, no.
47, pg. 17

4) R.e,l'Ul:il N,)Va,ru!il,
pg. leio
5) ,CatolicisU'ltl �H15.

�
S) '�t� 2��\ �8

� .._ . ......_,....,._�_.-l..,��• ...._"..._�_.. �___."."'->.....,_..
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Fledanó[oLs, '1Q-lH35
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��_'e de hoje assínata a. passagen; de mats Um
.

_,lú. S1'a. Dna, Lourdes Oardoso de Aqui-
./ no (;;", ,,6::" .. " ,.:iJ Diretor-Gerente :Jor. DOILiingOS }.<'er-

nt.nd s c é .11:". ,10.
"" ,1 .' 1" � : : doso .de A��uino é, altamente. coq,side-·

rr já •. _�i� c ' .• ,_�( ;:.:ie d .seu coração,
. destacando-

s.� pe it su: �

.

e ,jl�m�rópica, sempre prct,lta a aten-

I"
I

. ;,,_ .....«es.

lV.,,,c c (.'{
cí JW .lr; é:

çÊ o f _ 8:,� .

�;0 L,'J

. :;j:.J. íplari a �atalioiante é mUito rela
. .o. U2�')S socíaís, onde grangeou admira

...

,., � 'j registrar o feliz' aconteci tento, a

�. :',0es a Dna. Lourdes
-,Cardoso de Aqui

.' ,:::. ilustre família.
:1 rtuss

r:':;r".Sü, registramos .eom imensa satís-
. fa,ão li2" i," =: "8'oSl:rio natl(llício do .nesso prezado a-

mtgo Coror.el "'r'Q Pedra Pires, da reserva-remunerada
dr Pc :"c�a J ',lO do nosso Estlldo.

1\0 �"'1 ..

'Óí "'�:'!9, embora .corn atraso, envíames
ac Üu�'·:::e�. '.:

r.te, .os nossos parabens..
to

•
•
•
•

-? Q· ...._._V'\. .._ ..

.'.'� 1 Re;sacil�a Lttfa• �

;
.

I

Sexta pagina

E�ta
dE EstatíStica, organí

sou e editou uma pc;]JlJ;::l't
�ãO' sõbre as Saf:rés ..t;g��,"

�:

colas de 1965. Desd'�' mrti,,!:1· folheto .sôpre'
.

as
.

c�tl1r:l$
tos'anos qUe' o .retertdo .de- '_a:gÍ'íoolasL(I!� quai:;do Pro-

\ rartamento publiCa �t'br- cura por técnicos, estudan-
mações organiza �s

-

em
�_._--' - _ __..;;........_--..;:....._......---_._......----

úH . [S'Dolas
.

aes
,

.

de FI Jrianó'palis'
um auxilio des+í- ado a útil que, pelos .bcns .servi-

esta benemérita :::o,':ie,lacle. ços e pelos'. bener-ctos que-
Os nossos agrai' ecímen- Ia .38 anos vem prestando

.

tos, vão também a os Snrs. a0S .pobres desta Capit'al,
,rereadores, pelo .nteresss necessfta do" auxilio e da

e boa vontaz'e tom que a- cóeperação de todos mui

provaram o rererIr J auxí- to especíalmente dos p._,-
üo. demonstrando assim, deres' Püblíeos.
como bem o demonstrara

Por certo, que é sem ás
sumir uma atitude.: de cer
ta convíecão menos medes
ta para nós cat.arínenses,
porém, não. se oonheee ou

tra publicação com as fi-

proressores
. de- negócio.
., Segundo oP!niãçl de téc-.
níeos que opéra�

.

à. asssís
têneíà

•

Citla
I' d·

.m

r IU[t'r� em tamanho . orício com:

A Diretória da 0alXa de'
Esmelas aos Indigent.os c e

Fl!orianópolis "Dr. H.cito!'
Blum", vem de públíce. 3,"

.

presentar a, S. Exa. o Snr
Gral. Paulo W. \rte.\,a da

Rosa, DD. Pr�f�ito J\!Iuni.
cípa! de Flpria:qópci�:. 08

seus Mui' sinceros agrede

éíme.rtos, pela 'tnc]L1Sá;) por
S. E��a;, no orçamento da

Prefeitura. para 19W5, de

S. Exa. o Bill: Prei 'dto, que
raco+hecsm na Ca .xa de

Manoel· G. Vieira

PresidenteEsmolas, uma entidade .

"�." '

�. v
,

•

.',\

bnoblltáriá
.

flhat?àp
RUA FERNANDO ,MACHADo, 6 - l� ANJ)AR -;. 'FONE 24-13 _

(":::',.,--

;..,. :lll

"i ,

..:. nm

'\. • �a, -;. � (

�. ;:\oje�os e Plantas
,

5, Piojetos, Plantas e Instalações de
�, (13 Embar';ações em Geral;
.• ':5 de Embarc:tções, Càsas e Instala

De . °1�!
MáqC1l : L ;"
ções TnÔ

[;r:J r

Ex-!. c·'J.

•

:iJi
i f 'T i va N.o 535 - Est�eito.

·,I Goettmann - Reg. N.o 1326, Cart
.. '" .í>i.�

_ .._t.�.
.::i-D.'

l

'; rn1 Tenente Silveolra n.o 88 - F,Ilcili·

:,:;c::::te. Ir. formações' na mesma ruatF:-[,( I

D.O 86.

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

, - ,

\ . .. ,. n \ PEI E
..... ',,,:,.;) 0.l'.TI.ELUDO E UNHAS

r)"':;

,1," �T'�f "11a ')prmp:,ê 'e'a em

'1,,· ,,!-. o � l'i ne rmt lb-o, 'lten
'28 M[ rcar consultas das 16 às

13 ros.

�- - �-- ._' --

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

"ITc"'
na ! 0'''::11

A

rr.ilhoes, 5':.

, ' :.,,') V'�:cnde de Tannay perto da. ACARESC
, rn 27D,60 metros quadrados. Preço dois
:. r.:etade financiada em 20 me3es.

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

Ern:1( ,.
� '.

�

ra "0 ESTADO" ltda.

, .

, l\'W'ra 16" - Te1. 3022 - Caixa Postal
f .�der�ço Telegráfico "ESTADO"

.

D-:RETOR-GEREN'I'E
I' . � :ng;)$ FGrnandes 'de Aqtüno

KEiJllTOR·CHEFE
", � dr Fernando do Amaral e Silva
n .'" ·1r.\l\n�NTO 'DE EDITORIAL

P,'J·· ':- _'uh Machado - Osvaldo Melo
,To" , V.t.. �dpe"ih.s - Sergi.o Costa Ramos

. PlJELICIDADE
..

G:"1ar Ar,tônio Schlindwein
n

-.

l{TM-íENTO 'COMERCIAL

Rua Cnnl"

1:" .

Di ,nno. Mariot
C0LABOI�AJ)ORES

Prof �la! l'i'i!',,'
•

i ln, Prof. Osvl\ldo Rp'drigues Cabral,
Jorg'? eh" D-..,f. Alcides Ahreu, Walter Lange:nr. Ar-
naldo) S"'. ; }or"lécio So&.res, Dr. Francisco Escobar

Ftlho, ?" ..":'0, Lázaro Bartolomeu, A, Carlos Bri-

to, O 'WPl '" it�, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá,
Jab03 Ga '.. ; ;'nD Brascher, Jaime Mendes, Cyzama
José .].,ibe'L ()

"

'eqheler, Beatriz Montenegro D'Acampo
ra, !-,1:�,ntlel".. .,; :-' .. José' Simeão de Souza, Sebastião Ne

ves, ,J,:hnn,' lZ E'..l:iêriio Livramento, José Guilherme

de f'()!l� t. ". r"', ri 1.,
. Caminha Borba. Valprio. A. Sei

xas Netto, íi ; XJ'l Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tan·

credo.
r;".:'?RESENTAl\"TES
S. Lafa Ltda. Ri" CGB) - _ Sena,

,
- 50, andar - São Paulo - Rua Vitó-

ria. co ,:unto, 32 - Belo Horizonte' _. SIP - R!J�
cIos [, B - 20. andar "'7' Pôrto Alegre - PRo.
PA 'l.ce te,' 456 - 20. andar.

de acôrdo com a tabela em

rIgo[ ,

ASSrNATl:'F._\ ,.It'wn Cr$ 10.00 - VENDA AVULSA
CR$ 50 (A DIHEÇ.z..o NAO SE RESPOSABILIZA PE
LOS COM)El'.... 0S EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA
DOS.

-

1

j'
I

-

o',

, DIRETOR: DR. WALTER LINHARESi· •

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

. .

AMPLA PROPRIEDADE - Vende-se confortável residência de construção recente edificada em vastíssimo terreno de
61 x 90 mts, local aprazível e com linda vista panorâmica, à rua Santos Saraiva, Estreito.
Contém: Hall, sala de visitas, sala de jantar, 5 dormitórios 2 banheiros sociais, copa, cozinha, garagem, quarto de em

pregada e completa lavanderia.
Casa edificada com todo ,capricho e acabamentos. Propriedad" ideal para qu�m deseja morar confortávelm:ente ero

lugar sossegado. ';'
Estuda-se também a venda da casa, desmembrando·se parta do terreno.

S:ÓGURO D:::I:S�I,"'::��no -: Revelou-se, dias atrás
que o govêrno ca Ur.íâo res,olvera desistir, -Jefinitiva
mente, de .enviar ao COYJ.:;l':'sso Nacional o pro eto-de
lei r_ue corcecleria estabili �ajt' provisória, de UIn ano, a

todo·' os empre6a�:os, come medida para combatei' o de
sem:;Jrêgo.

·

Justificar-se-á a desjE�6nl"ia ele uma medida a qualtmha por f:m fazer i'r:::,! � à tendência ao :le.3.'mprêP'o
q�e �!: �em ve!.·ifir:àY!c'J p, Pafs? Ch'tro está que tal te�denela

�

e de molce a traZE l' fU::ldadas preocun3c0cS e a

pref'rso.es .. e algo se cle·ve pre�urar faze'r de" c�'"creto e

p0l1jerav�1 para impeciir que cr,Sça a ,onda de desen:
prego. Nao, porém, atrav:ls [le uma solução eagrante
n:e��e anti€coo:ômica como seria a tal estabilielncl'3 pro
��OrIa .. Porqu� criaria sit !mçÕ� de dificuldades e pre-.JUIZOS a empresa privacla.

O que se ";Ç�.iC'C'l fei r:!l'f', em. face' de �Ov('S dad('l,�
segl,rdo as .::11::,': ('S:

A ri-
.

< A

"-rificu'1dç umí)��'.DtuJllla
'

queiH cio r1'.'e '-e' ._�.- "�'2',1 a partir de Julh:> último
havia o pros:c'erte (1.

�

'Í!1c1:ca determiIlacl� :) estudo
.de um antêprcj'eto de C.3.r '"ter ma.is amplo e ofet.ivo pa"
ra o combate direto B.O O' ,orrz'lte fenômeno e l�,tr:t pro
mover a reabscrr:ãe grad"'Jivr:. dos desempregados pebs
em:.Jrêsas. Trans:'Jirou, ta'-:1bé:l1,' que se esta.ria cogitando da criação do S8'!UÍ'0-j 'semprêgo.

·

Nesta coluna já VerS'l.'1lCS, vár'as vêzes, ês�,e assun
to. Até porql,le, cerno ripr'1"l)1 deve ignorar, se tr�ta' de
um mandame"to r('�stitr e'o' aI. de vez que o Estatuto
Surremo da Rep'lU ca D'l ti�,ulo consa'grado à "Or 'cm
Sor'a' e ECO!:.JlY:ca", dét rm"à qúe se instit:.m tal se-
guro. �

ÊSS,(
HOMEM
DE
aMINBlt

,

Sabe-se ("ue )",;'S -';:.stprlos Unidos, um' dos r'�imeiros
palses a adoter 1e:s para ':os rlesempregados _ a partirde 1940 - o srguro-c1es< mprêgo provém de lnul, taxa
cobra�a �os empreraclores da indústria 'e do r:omércio
e d�stlPa

-

a aÚ5 fundos regulamentos por leis fstaduais
autonomas. Esses fu�dos é ql1e sustentam os desempre-'
ga�,08. com um pagame"',o médio eqUivalente, '1a mai
orIa dos casos, a 50% do salirio que recebiam .

.

Durante o ano.. fIS::81 illJ"lho-63 mil 5.763 dnsempre
gac'os receb<ram be'1ef;cios p�las leis do segur' -desGm
prêgc, tot�lizanCQ US$ 2.['41.912. Os benefícios são pa
gos atraves das 1.900 escritórios .oficiais espaihados pelo �tados Unidos.

O seguro-desemprêgo norte americano é lei fede
ral Jimita::'a aos empregadores com q'lJat'ro ou -mais em
pregados em 20,semaras durante o ano e seu alcance
atipge prinCipalmente a indústria e comércio, .)�lU pou
ca repercusão na agricult'lra. .

· A lei é flexív,el e permite as adaptações segundo as

cir�urstâncIas de cada I�stado da União. Ass 'n, éât:la
um:1ade federativa tem sua própria T€gulamen"acãn da
matéria e age dentro dês3e programa. O Alaba'n�, .AJas
ka e Nova Jersey são ,os únicos Estados em que o el11.
pr,e:sado também financia ° seguro.

Quase a metade das leis estaduais atingem firmas
com menos de quatrQ empregados e o g.ovêrno federal
garante aos Estados reC1.rsos para' cobrir os -:!ustos ad
mir-istrativos do prOgrama de assistência aos desempre
gados. A lei fect,2raI ,exire" porém, dos Estad0S, pron
to Lmgamento dos benefirios aos ·desempregados. Além
disso, prevê defrsas parfl os direitos dos traba"hfl.do:'éS
se ê1es não consegue!':!. 2r,'prsgos dentro dos ní<JeIS oro-
fissicnais de seu trahalho. �

A tab3la d� seguro drsempr.êgo varia de Esi;ac1ó pa
ra Estado, segundo .0 S2l1::rio profissional; tl}davh a
média de pagamento ao' de�em,r:gado situa-Je entre
US$25 e 42 spma'Qfts, cerr:a .de 50% do �alárto mímmc
que é d·e US$ 60.

.

A experiência do que se tem feito nos Estarias Uni
dos e noutros países, SErvirá prura nós, de preciOSO sub
sídio.

Não vamos decerto copiar servilmente legi;ilaçEoes
alim:genas. Mas mui �a C! '.su, sem, dúvida, com as devi
das e cuidadosas a(tap�a'.::')es as. nossas realidadi:S - in
clusive tEndo-se em visea peculiaricades regi-1nais _
poderá ser aproveitar1a.

O que, seja como fôr, se nos apresenta como essen�
cia!, e, inadiável, é a extensão da Previdência Social
ao terreno do desemprêgn - assunte que, provàvel:aen.
te, aO que tudo

.

, éSta'::á em pauta vivamente a�'

qui no extremo-sul da F'deração, nestes dias de ca�!!>
mlrtade, que estamos viv' r r1c, e nos que \)S se�'nirem.

J'.Ta realida -'s, r-ão é p:'oblema 'cuja solução se dei
xe para a$ calandas gr"o;a.s, como é vêzo neste País.

·

(Transcyito do ecutorial do "Correio d>D Povo'" d�
Ji'. Alegre).

'
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UM' IDEAL EM CRESCIMENTO.
UM �UNDO TODO DE ESPERANÇA.

/

...-------'

Para que êle possa conti-nuar teu trabal'hÇ) ordelro e prog1J8ssista
que hoje enfrentas com destemor, .porque tens' confiança no govêrno

.

de CELSO RAMOS que tão acertadamsr)te escolhe�te. ..

• Para que sua família continúe unida e êle tenha e�emplos de hà

nestidade e justiça;
Para que seus ideais democráticos realizem�se;

,
� Para q�e éle cresça com a ·mesma tranquilidade que reflete por-

que sempre soubeste dar .0 teu voto certo;

Por tudo isto, eleje o homem qúe o c�nduzirá à um camtn'ho se-

guro e promissor. .-'

o FUTURO DO HOMEM DE AMANHÃ
DEPEN'OE DAS DECISõ�S DOS HOMENS DE HOJE

/
'

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

- -- ------- - -'- -� ._--
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�ros_��.�;.Jtell�âI1d), a Sele<ão
(atmlnénse 'd'efutebol de Salão

\ "
.

"

!l selecão de futebol de

sa�o rea.lizou na noite de

2aj feirilt estádio Banta Ca·

.

ta�;na,
.

mais

U,
m pl'oveitos0

eo�tivo, '

.

loltou·:l sc'lV:ü" el', 'spar
ri 1-',''' para.o seleeiunad\1 a

e '\'I)e do. Clube Doa-<l ele

A�f;3�O, que 110 treino Hn-

t-e!iiOl." havia ennurecid.al-O

I

jôgo,
.

reglsbrandu-se um

surpreendente empata de
4 x 4."

3, gols cada, eompletanr'o
para' o selecionado, Enio:
Treinou e venceu a sele

ção com: R�bcrtu: El'�(,o,

Lauri; Paulinho e Enio.
O próximo treino. da se

leção será h(jje, a:ncb na

FAC.Desta feita; o. scleciow
'do �esenvolvl�u um ritT"lO

muito boni, acaliando· por
, goLea.r a equipe dozista
• pelo. marcador d� 'Ix 2.

Lauri e paulinho furam
. os artilheiros da noit.e com

Continua correndo no cO

mé-rcio a tiS.h le l.de1:8.p

organizada �xlr CUbe (los
Dirdores' Lojistas de Fi'J
rianópoliS, cam a finalj: a-
de de -.conseguir Lmdos '

que
.

pessibHite a a.' presen
���'l!lWúl<il!f�T
Jogos Aberlcs de B :tL�qUt'.

A dV'Etoria do C!LlQe Nau
ti,c.o Ri:ir,hu('�'), confol'me

informalilOs, acaba de e"

],cear na praça J BOLO

E�?ORTIVO, r:'1Jo I)D.ie�ivo

diretoria do Conselho enviou -expediente
R ,gional de D-esportos, federà:ç�o. Bras!l�jr:t de

vef,"
de liberar, a

.

imixú'-: '. Desport'os, remete.i,lcl') .

tâ cia de

200,.000'_S�O�!�iC�'i��a�O�.-2l�,.�;��··���
.

pea C l�'� .F'

.de Esportes, com. c) fim: de' .

SUlfvisar 0S gast.os que 5,

cálrretará com o transporte'
e a alimentação da clelega:-

'

çãd de Florianópolis;, ,aOS

VI ,Jogos Abertos de Santa

Ca�arina.

será arrec3..6a::s fu.n.d�s �)arD..
�

"!iI!ÕI�'l'].:n'a ��'\ol 'Jiu
tua!'te. Cada p:t!pite custa
1CO.CO.

x .r xções x x x,
,

..•.. ,

,-'- x
.,

� ..

x. :.x�,-;. . Os .trabalhos -de cons

trução do ginásio 'coberto
da Sociedadt! Banc.eir�nL�s
de BrusC;ue sofrêram pe
quenas pE.,raliza �ões e CUl1

.

sequente àtraza, c"�vidc às
chuvas.. Todavia. a im:Jlcr
tante obra está seno') ata
cada 'de rijo, dev;r.cio fi
car conchlidá nos próximos
dias.

Os pr\. .. ,4los dias clesig
nagos para treinos 'coleti
vos da s'el-eção ·salonista
são, &:xta-fell�[,. :la. feira
ambos 110 estádio SHi1tf. Ca
tarip.L à luz C'(;2 retle�ores.

Emzssár'·o 01) 0-1!m1)ÍCo
esteve. na Gp]."'8 ba r·.1 tf'n
tanqo a ccr:t�'''lt9.çã,; 11) !l
vant'? N2J'l.f:n do Flul1T·nen
se, que pertcncen :10 Ip!ran
ga de [�!� C') (�'JS Lil11[,es TJ
clav'a, o c.lub3 tricGl:�r nã!J
qu:s r"b'\i' mão d.o atIda
que I1:SiJUt.a o campeonflto
ch:: jt"."'r;i".

Volelbql, mQ.>Sctl!1:q0 e, fe

riúntno, .basqqêtelJul e to
.

Ião, esportes .que-· estarão
presentes em Bru.squ� com

lli,eaba de ser guindado Flcdanópolis
.

procurando
a. �ecretaria dp.Conselho' canquistar tais ütulós, cem

:Re�ional de e�ortos,_:.o .' ti.riuam em atividade, pro-
Gonhecido s!frtis.ta. 0- cur�ndo mlÚbol' 1'':;1'm<1 tec

dy Va.rella. �.!, nica etrísica:'
�m rápida pa .sGi"a tele-

" ... 1

fônlca qUe . n.�i�mos
com àg,ue1e desp ;tistá fi':-.

. camos a par da a itten-
ção de movimen . aque-' O árque,iro, 'Fausf.o· que,

,
le' 6rgão�espo�v ,. a qua": .ret4fou o apar(.l'�o do p.-ês

. �e 9ua1.1ro anos, pràtica- .'lO que envGlvla a Ilt'a p�r
meme estagnac;lo, cumprin .r,� esquerda. atray?�,;'t pe
do �ntão os COl11�}tf�:;ü'..sos 1'10::10 ele reculJera'.fu·), Faus

de roti�h;o < <,.' 4',�O. vem.. s:mdo m�tsGaseado'
com a finalidade ct'e teáni-

- x x x

- x x x .-

- x x nar com apequena' atrofia
que 'eausou a: imobilidade
da par�e atingid.a.

(ONfECCO!Q·!l OlltulUm llPIJ
.

Oi UfAVI
_ ftenrJsc:. rO,.oIlDo, a' ii

x --

o ,zagueiro. Biazottg I

com

:prob�em.a.$ liga'dos aQ� '€S-'

tu!iloa, pOderá sêr afâ$tacto' ..J<.. X ·,x X -

'da delegaçã� .p.e

san��1.
Ca. ". Proo,Ssegue em S2U ritmo

t��
que estará; p_ n� , A C�l'riisSãO M.uniçipal de norma'!, a tenda de títulos

te a el�:natóri�s de, São � ,E�pQ-r� eoRtin�a espê!'an patrim.onia,js do Figueirr;n-

�l .
.

.

.

çcsa � :consegUIr da. Pre- se Futebot Ciube que 6en-

1 - x.x x - J' feitura Municipal mais a . tro em breve estar;l inici- ,�

i "
. � importância qe 'ilOO mil cru ando às obras de eonst-ru-

diretolfiã. da!

Fe�le$'
<;8:0 . ze�r�s que virá sanar em ção de sua arql.libti,nccla

rinense 'tle 'Fu·:/.ob ,'de quase, SUa totalidade a

o, através da .��';;l:ela?�i:1 questão finançeira. - x x x .. _

x -

, .,

BREV);ME'NTf:

IL H-A',:
mensário de -divuIg:u:ão

cultura e arte

........ �I.. ,_II<... ---.:e

�

cf
,

.

'

,
Começai hoje, o Campecnn·t:) ta; no.

Ametkeno �e n�}{r MZ,f-r:ca

--:.1.: L! I' I, \ ."._, !: l , t

c'
:)

O ma'ar' ca:p.pt'.')1·'ftto la- - c-s"n.(l ,"canr s;k sã., de'
tJnf'·-am3ricano de todos S2.0 Paulo ; ,,') s da Bah.a
os tempos reunindo nada e um, de P:�r!l!:l!11�)lln. 03'
menos de nove países co- representantes serãc (JS ee

.

m.•ecará à ser: dísputado a'
.

GUl·�t"S·. ... i L'� •

noite, DO Maracar.ãzínho Môsça, Rf'.'mun:il)· dos
sob promoção' ela c!::p e co Santcs. da P'll'(ia.

Iaboração ti c'a S1J,;Je!it�t:n- GALO Ar.:i.ü Borges
denota do IV Centenárío, de São Paulo. '

.

O certame .reururá as maí PENA Jovtno R8drigues,
ores forças d.o Bn:s!I, da de Sãc Paulo.
.A!J.gentina, Uruanaí, Vene-: LEVE, Au!'�êncio de Al-

suela ,Parainá, P'll'fl!!'l.:ai m- ída. ela Pahia.
Bolívia. Peru e C�;i!'l, :·c'.e- ]I"EI-O 1\ifEDTO l''''el'ro'q " '.L" -L', rJ. -

'o . ,

ver-do orereot r 'um espetá- Ailton Oliveira, de Per
culo sem precedentes 'na nambuco.
história do pUgH;SHlU cario MEaO�M�'.)IO, S,u!.ti(1.g'o
ca cornparávaj, em todos Ferran-'ps, de São Paulo.
os aspecto.s, i�o P7�,:��eti- MEDIO, . Luiz .Faol'i, de
'}caro que f.�l real,zc.do em S30 Paulo,
São Paulo. O Brasil anre- MEIO-PES \DO, Getü1io
sentará ·um_? eqUiPe iKll1 '''�ue'''o de S10 P!iu:o.
selecionadare eom. I!'ilnl!!ls .PESADO, Luiz Fau,,1;ino
posS-:'!)i1idadres de <:ch�qllis- Pires. de Sf.n Paulo.
tnr G títuto máx'mo ,que A chefia da dele?i?';ã.) na
foi disputado pela última elonal será entregues ao
vez em 1962, ::):uumb se Sr. Almir Fe','J'eira (:r; 1\1-
reg··st/=.()U um'1 vitória da . meiaa, presirleJ'te cl8, FC!'

Argentina. • O Delegado-técnico será ci
Sr. Moacir Lopes, vice-pre
sidente da entida(lf. cario
ca, e o' treinar, Luiz Cam

pos Soares, de São P'anlo.

Dos c',ez rug'jJistas bl'RSi
Jpiros seleci�nado,; para ii

grande campaEll',t elo la�i-

UlTIMb1:S DO E)PO�.TE
BARRIGA-VEIRDE

INTERNACIONAL
CONVlDA:

.'r:y-; I"'i""'-

MAIS UM.

O ,atacante S:rramalt�
uma das' grandes expres

sórs_ do"��ão,' gm-eador
.

da equipe, recebeu t�legra'-
ma do Ip_terna�io"lal de
Pô!'to Aleg're, convidandc;- o
para rralizar um pcrkdo
de experiências nJ clube
colorado dos "pampas".

O jogador Arioval-ifJ, que
s.e encontrflva re:llizando

testes 110 clube da Eoa Vis
ta, aceba dr Sei!." llsper:sa
do po�,'S nilà agl-adoll ;'Í.o
preparador t6cnÍeo.

certam- sem.fí al da .;'-"ltadu

a ontem � "jada co n o [õgo- Avaí
:x Eareílio Dias, será completa a na noít, de hcje, corn...

trts rartiçl.as, esta can d1:HH.' a ,:c;e terá 'por local a c ela

de de JOinville, visto que esta -ão se detrc r: tand ') os co-i

jin 1'03 do Caxias e Grêmio ESI''lri'ivo Olímpico, êste cara

perco do últlmo certame i. aqu"; campeã :la "';0' 'a [1-: s

.

no qral os grer ás dt' Blt�met:'· r ão f: 'f.m. alm "0

tH:::c::O pôstr . Poc:el't, o e+cc
'

, '�ater o íos C� 1"

ds UE rene. do certame, um � .':2, qUI! na '!113

co; verg.m tôcas as atenções o públíc, sem favor:tb
Juiz: Jau de Bouza, de itajaí

O segundo [ôgo. em importância es·ti marcado pa
ra Tubarão, defrontando se Hercílio,' Luz e comercia

rio cs qua.s foram bem sucedidos ria. h. roda rI.a, pois
o primeiro aqui estêve- e tirou precioso ponto do Figllei
rerse, enquanto que o quadro de Cricitmma, em SEUS

domínios levou de vencida o i:,;axias. ;,)em favorito ..

Juiz: Jair de Souza, eh: !tajaL
ocmpletandoa rodada, o F'.gueirense enfrentará o

Metr,opol, 'no .reduto dQ tricampeão catarlnense de' 1962
numa peleja das mais difíceis para o �lOSSo alvinegro
que em seus domínios teve empate com sabor de derro

ta, enquanto' que o quadro da terra. du Carvá\}, indo
até Itajaí, logrou .empatar com o. Marcílío Dias. E' fa

vorito o Metropol. Juiz: Luiz Gonzaga Martins, de T11-

-barão. '
•

MOTONETAS.

FOI . DISPENSADO

Nos mais ligados a 11l0-

tonetas, exkte gra11.de· in.
terêsse, em JoinvHle, pEla
realização da pr;1V<l, G 11.0-

.

ras ém motonetas. nrng1'u
mada para o '01'0";111" ,Ha
10 de ,outubro, na :v.fanches
ter.

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

.

�

Iümeres do ·e: f tl3 Cc- doca
de' FuI Jol

Rio (V.A.) -. Os três 'jogas disputados pela tere-Ira
rodada do turno do certame apresenta>:am um úp-:co
vencedor, com o primeiro suce-;so elo l30Tsuce-õ30 por 2
x 1 sôbre o América, em .Meça Bonita. :No Ma.i"RCanã, 1::á

baco, por O x O, empataram Ba':gu e F'a.mengo e, do
tem à tarde, .por 1 x 1, Betafogo e Flumbense.

COLOCAÇAO DOS CLUBES •

Por atitu:'e de .illclisejpji. .
na o Jogador Mandrnke,
p2rtencente a !\.ssociacà;)

Atlética Tupy de Joinví]je
aC8,ba de ser dispensado. O
atleta ·estava cU\:l1j}rindo
pzríodo de empréstim.)

BIAZOTTO CORTADO.

1 - BANGU, duas vitórias. um empate; ,�ln(!O pon
tos ganhos e um perd�do; seis tentos pró e um contra
Saldo: 5.

BOTAFOGO, ('uas. vitórias e 11m empate; ''':!�O pon
tos ganhes e um perdido; ónco tentos pró e Úê.;;. con
tra. Saldo: 2.
•

)FLAMENGO, duas vitórias e um em.r'ate; cindo );)0n
tos gaul;1os e um perdido; quatro tentos pró e l.:ffi eor.-

t�a. Sfl,ldo: 3."
'

4 - FLUMINENSE, uma vitória' e d;)is empates;
quatr,o pontos p'anhos e dois perdidos; c;nco tentos pró
� deis contra, ,Saldo:3,. _

5 _. BONS'UCESSQ, uma vitória e duas. d\lrrotu:,;
dois poptos ga"'hos e quatro pErdidos; �ois teL'_t\1s p:ó
e .oito contra. Deficit: 6.

6 - VASCO, um empate e uma derrota; um pon;.
to ganho e três pérdidos, dois tentes· pró e três con�ra.
Deficit: 1.

7 - PORTUGUESA: duas derrotas; qui!.tro pontos
perdidos; um tento pró e quatro contra. Defic�t: 3.

8 - AMERICA, t'res derl'ót,as ;se1s pontos perdIdos
três tentos pró e seis. contra. Deficit: 3 .

ARTILHEIROS
Bianchini e Gerson (Botafcgo), Fe'eu (F!smer'!p)

Amoroso (Fh.:minJ2ns.�, Rese"de (Bangu)' e S'aba:á

(Bonsucesso). - 2

Araras, Pa.rada, Paulo Borges ,e Roberto Pi'1to C�all

gu), Rildo (Botafogo), Paulo Henrique e Silva CF"la

mengo), Denilson, Joaquinzinho e Samarohe (!t'luminen

se), Alemão, Miguel e Miro (América), Zé Carlos (pr,r

tuguesa), CéUo e Zezinho (Vasco) - '1

CORUOA. VOLTA.
O zagueiro Biazol�to da

H!��i::� do Clube Doze .de
Ag.JsJ·o. r:_<-3..:Jq. de ,S81:: "cor
ta '0" iJ 'a dir.eção técnica:
O lpcl;;c ��rc'lrle ,se ao f�;
to de q1.:2 c atleta não pr:
derá se ausentar áa capi
tal: derido às aulas, pois é
aluno universitário � su�
f�ltas não poderiam S;'l' :'J

bonadas. Dai, a j�S1Jé'llS,l.

GOLEIROS VAZADOS
íVTwce10 (BOl"SUCcsso) .. dois jOgOSj- 7

Ari (América), três .Jogos - 6

Wagner (Portuguêsa), cois jogos - 4

Edson (Fluminens·e), três j,ogos - 2

Manga (Botafogo), três jogos e Gainete (VascJ), anis

jogOS - 3

Ubirajar:a (Bangu) e Valdomiro (Flamengo), l;l'ês jogos
e Jooas (BOnsucesso), um jogo - 1

Aldo (Bangu), um jogo - O

PENALIDADES MAXJMAS
Nesta roda!);l '�i1n hi arsinalada qualqu"er pénalida

de 'máxim9 D9rma!1€C'pn:jlf assim o total anteriou até a

segunda rodada de cinco .consignadas e aproveitadas.

O zagueiro COl'uca do
Caxias qUe não enfrentou
o Come!fciário na tarde de
domingo, poderá retornar

,
a·o Quadro desde qUe sua

fituação financeira c�:-l1 a

a :?rem'a' ão pre1!o e bran�8.
encontre solução.
-----

----

EXPULSÕES

Gers"n (Pota fogo). S!lva (Flamengo, Denilson I ••

Flumine"s2), I't1?ldo (Portuguêsa) e Zezi'nho (Vasco,�

JUIZES QUE .'\TTJ!�R A.M

A1.'Inando r,r�"<e� '''> ,-����: ��"cl�') Magaliães
e Funápio de Gueir', ,', -- .. --_ "'1-',,: Amílc3.F Ferrei�

ra., Frederilo Lopes, Guálter pt Ua Filho e .José Gomes

Sobrinho, uma '\n€Z cada.

ARRECADAÇAO

Estado de' Santa Catartna
Secretaria. de Estado dos Negócios

da 50'1nr�M(,;"l D{lh!;r'" .

ALCTDES
/

BASTOS DE ARAUJO, Diretor do 3",r·
\'iço de Fiscalização de Armas, Munições, Mat,énts Ex,
plosivo,s Inflamáveis e Produtos QuímiOOS e, de confor
,ou Corrosivos: no uso d.e suas atribuições e, de confor
midade com o artigo .70., combinado com o artip;o 54
parágrafo quarto (40), do Regulamento bai:xa�lo com o

:Oecreto ·nq. SP - 9.0462/1.247, tendo em visa as eleiefjPS
que realizarão no próximo dia 03 de'Outubro, em' to
do o Estado de Santa Catarina:
CbNSIDE.RANDO o interesse do Govêrno do Estado.

do Tribunal Regional·El€ito�al e dos próprios l'artiàos
Politicas, IlJO sentido de que o pleito decorra em ambien
te de pedela segurança e tranqilllidade;
OONSIDERANOO ainda ,a cqnv-eÍliênci:a de especiais

providências preventivas que assegurem a QJ."qem· e se

�urança pública contra os desordeiros mal in1jr}nciona·
do.'! na épo&. das eleições;
DETERMINA: ;

. Flc.úi SUSPE$AS EM. TODO TERRITORIO C.t\TJ\�l
NENSE, PURAN11E Q P�IODQ ÇOMPRENED�DO E�
mE OS

Dr;::o.
DE SETEMBRO A' '11 DE OUTUBRQ'

00 aOR�EN . ANO, KS LICENÇAS PARA P.QttT� :Pl!!
QW.t\l1Q.WUt '

'.
.

.

\. eM Oensi'®,rados Infratores, sujeitoa .� ja,L').çées da

Lei, Js �s.00J �e a,ndarem arJ;na4a.& n&..cwe�e perioq'Ü.
Solicite-s:e, nos têrmos do artigo 10 dó' Reg';11amen

to supra citado, a cooperação dos Delegac1,Js '(;2 Pr,licia
e dem'ais AutliJridades Policiais no Estado, pa:'a o Uel
cumprimento besta Portaria. '

, (

publique-sk e Cumpra-se.
Florianópo2',is, 10 .d,e setembro de 1955.

, I

A!cid� B�)tos de Araújo .... Direto!' do SF.tL1\'L

_l

Botafogo x Fluminense - O!$ 1'1.914.120, Bangu x

Flamengo - Cr$ 13.824.0::10 e Améria x Bonsueesso

Cr$ 1.165:000 .

Total AnterIor - ,Cr$ 70.565Jl20
Total Parcial da Terceira Rodada - Cr$ 32.90U40
Total ifeoral � clt 103.458.86.0.

•

'Faltando ainda ó j&ge vasco .x. POR\1g"aêlla, .oa- '

do pará. o pr!SXiIno sâpado, dia 2 d�' outubPo, concluindo
a terceira' rodaaa 110 turno é a seguinte a eQIÔéa�ã.o

,
do's clubes na disputa pela conquista da Taça Eficiên

cia:
10. Flamengo, com 118 pontos; ::lo.r Botafogo, comi

116; 30.) Flumtuense, 89; 40.) Vasco, 76: 50.) América

65; 60.) Bangu, 56; 70.) Bonsuceeso, 54; 80.) Olaria, 38

90.) Campo Grande e São Cristóvão, 28; 11) Madureira

;>'4 e � 1'2) PortuguêSa, 20.

_':- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ivoe P�lho (�,
','

• -I'

r o e'n(ontfosentim
�l�es d_o lnG�u�ental coWício de FlorianópoH o -------------------------

candidato AVO Silveira encontrar-se-á cem o povo de sua

�aJ1t:ça, que tantas vezes o mandou como seu renresen-

i.<,ta�!e � i4:s. l�ia Lepslativa. Ao terra recebe, o f.Jlho une
'

..:;,���. ., ,'..
c.
"0 'tirritório catnrinense sem 'í:iesxneJ"eo

cer ja.."llais as suas tradições. Nisso, êle revelou a sua au

tenticida�,,,"� falando nas ipequenas cida!les 011 ncs

grandes centros, "a mes. Iínguagem de quem não dese
ja enganar o povo", Às 17 heras de hoje. Ivo Fi'''eira re-'
ce'serã grandes homenaggns em sua mode�ta ')rém digna
e altiva Palhoça, e há de repetir, como em tôda lJ�r'e: "ês
te programa eu o assinei, para que vocês, depois, cobrem

do governador as. palavras do candidato".
------_._.�----

UmJ Irrel'orau:vel Verdade - Ou Do.'5
.

-

Pesos 'e Duas M,adrdas
Quando o sena "or Antô

'1Jr" Carlos Konder Reis,
hoje candidato ::10 . cargo
de governador ,:0 Estado

pela legr r-da da UDN re

cebeu o título de cidadão
hororárlo de Brusquo, em

sessão solene r.ea:.izJ),'JJ, na

Câmara Municipal, prore
r.u 10- g'C díscurso, �o qual,
em certo tcêcho, emitir
cor-ce'<os elevadas S·\blY: a

d'g'li "ade política de Fran

c.sco I>all'Ig�a, candIdat.o
ao cargo de vice ·gove:r118-
dor. -a ehaljs :!om Ivo Si!

-c�'nan40 a eo1'ga-
�2.,. soc:a:-tra 'af:1's' a ;10-

plI'ar e pr"êgr:ss'sta, •

E' o seguinte o pn11lun
c:amerto ·e"'tão feIto prló
foP a :or k- tô"'o Carlos:
"II?, ec"as "fs'a i3':usq:lS
que rJe.flvem seu cantu:

(' C'\ s 1 Car�os E·� aux

ni3.,o prec'sou se fazer o

PC'I':tettcs.- indusl;:t'1a1 'da
dé::ada de 1920, \)aril. 3::1',
em 1891 deputado a pri
mpjr,\ C'ss·"molt}!a CJ"sLi
tui-te republicá:-a; ·�.;arl<.;�
Mr>r:J'z, sllblimQtl um viVI)
s,rtimel:to pessoal ra sua

'grande ob:a de hJr.ltm

público: O I-n�tituto santa
Inês; Franeisco UaU'fgn:t.
nunca confun--iu :t sua. no-

s i ç ál(.l- poütieo-parfíde rla
com cs deveres

-

f'lc .ills�ica
e eomnreensão pal'll, COm

aouêles que, como êle. ver
d:uleir!l)mente "amam Brus
ove. Faço tr-3.s �it'flçiieso po
dc ría- fazer deze-ias d�l!ls"
Trecho "'0 .díscurso publí
cado, "'a íntegra, pelo jor
+al "O MUNICIPIO". de

-

--S'U f", ecljção p.47�, de
.24 de dezembro de 19134.1

Àtravés -'(]o ,rommcia-
"i.� -t,,) flr 'll'3tr� Ef.!:"'t.�"'�nr,
.�", ão pro Z" ri c' o a 1101 e t'a:1

didato a Vice govf�rna(:cr,
Frarc'sco Dall'Ig'�a é uma

p rwyal'r'ade que lr:.el'p.ce

S2r citada como par-g �lg "'1
r'! e uma p0s'ção jig�a ê

·�a·ac'vel.

Ag '"a, to-'a,,'a, tudo pa�
('('ce �"r mu:;a�.:). E' que
Frarclsco DaTIgn.:l, não é
campa:- heiro de

.

clupa "'O
serador sobrir:ho, daí por
que, o co"'ceito :nUdllll..

Antes, o dEsbraga,d:) :'Io�
g'l.r; ag\':)!'a a vil o�ensao o

ataque soez € o conc�ito
raste:ro.

A Ass'1ci3�ã<) Catqr;"en�e C"quetel na sér-e da ACV.
de Vi:t-l"ntes e"H �-n-,; '''no .:.12 hql'["s' - AImQ"1o de c-n- ,

da todos' os cOlégas, vende- .. fraternizà('ão, 16 h.c!TI>s·
. dores em gemI. o"r'1, ..,s Partida de Futebol. 20 ·ho·
festividades dd\dia da clas.'.: rai .::..... Tor"tenio de bolão.
se. a realiza:r-.. se\e'TI Flor'a- Dia 2 - B h0ras - w'x

�6nolis, aIn�hã. êom o se- cursãa ao interior da Ilhal
guinte program!1: com os .f'1m�liares, em ôni-'

Dia 1.0 - 8 horas - Mis- bus especial.' 12 horas

sa em intencão ",Os Cl'e-, Peixada na, 4agpa " � \Cop-:"
gas falecidos. 11 horas. �eição; ,< , .; I.

DR. fRp.NC�SüO GRtLlO, ,;'

Francisco
.

(.,irillo aniversariou ontem. Politico, profes·
SOl' universitário, homem de emprêsa, êle a.V"ulta no cená·
rio catarinense peja sua personàlidatic marcante; Presí·

derllte, do Diretório Regional do 4'artido S9cial Progressista
FL'an:::isco Grillo vem imprimindo orientação lúcida e se·

gUE'a ao Partido de Adernar de Barros em Santa Catarina;
p:'jfeSS3r da' Fa()uldade de Ciências.Econômicas da Uni·

ve_·sidll.ce de Santa Catarina, seu nome é altamente cano

, ceituado no meio universitário; homem de emptêsa, o

aniversariante se destaca pelo seu notável espírito em

pl'eendednr.
"O ESTADO", ao noticiar o transcurso da el'eméI,4ide,

ap::,csenta felicitações ao Dr. Francisco Grillo, exten3ivas a

sua ilustre família.

o
o l"J.J:. l.;HIIàO iIIAI.. út �AlI:A CA1"B'XA

.
.

Florianópolis, (Qninta·feira), 30 de Setembro de 1965

VEJA E COM?ARE
o jorraI "A �agão", de

E�;lme:�au edição de do
mír go, dia 28, em artigo
íntrtulade" As Clneo Te
lhas do senador', conta
nos o que foi o tracassaao
comício ca UDN, realízado

naquela cidade, no dia 22
corrente.

iDepois de de screver o

vexame a que se expôs íní

c:';:1mente o sr. Antônio
Carlos Konder Reis, meti
do numa. passeata maltra
tada per desafinada cha-

ranga, acabou muito píor,
diz o art.culísta "porque,
sem nenhuma. or�arizaçã.o,
o ccmícío se des-nvolveu a

vontade de cada um dos
or\l';O""S qu� uraram e

abusaram da paciência dos

que foram. dar uma esp:",
-da "-a PraÇa Dr. �lum("-
nau",
E pross-gue 0 eomenf.o,

r;'.ta· "ass;m. de orador
em .orador, de hora, a Pra

ça s·: foi esvaz;"a 'do. Quan
elo � Se"ac,or to,DOU a ).Ja-

lavra, ainda não mu:to r·E

feito do' vexame por q:ti!
pa.ssara c.' m a melancóli
ca passeata, não havia, em

tôrno lo palanque, .!l1als
que 200 pessoas ...

"

Quatro díaf após, ou se

I ja, 1"0 domingo p:lss;l.do.
real'zou se no mesmo local
e ra mesma hora, a feota

cív:ca da Aliança PSD-

PTB-PRP PSP. Difícil
torna ,,'

escr: ver o quo en

tão se passcu ':'3rw de
8.0CO pessoas, • atravanca
vam grande parte da prín
cipal artéria de Blumenau

para aplaudir, delirante

mente, os seus candidatos
Ivo Silveira, Fran�lSCO :Yd.ll

Igna e Oarlos �?'adrosny:
Efl.tusiasmo nunca visto

antes, qUe nem mesmo a.

chuva míuda eO'nseguh ar

retecer. Confetes c serpen

tiras, alegr'ae entusíasmo,
pape's picados descenno

dos belos rdífícics, em nu

vens brarcas tudo' dando
ao cornícío . ca vítonosa

alia"'ça, o aspecto da vel'

dadek'a festa do pevo e

a certeza, também, da que
vão dizer as' urras' (i.e Bhl
me�a:u, ro dia 3 de .outu
bro.

Extra.ord:r ário exem,1Io
de democrac:a deu c {.r

ei.: iro povo blumc"1\)uense.

EUQua....,to os orado]'�s, (,m

)Lrguagem realmente eie

vada, expunham r-eus pr,n
tcs de vista e seus progra
maIS administraavas, o

pevo, numa só voz la :fa

zen,-'o ·0 cõ�o: lA DROZ

NY, ZA"DROZ-NY, ZA

DROZ-.NY, I-VO, I-VO,
I-VO ...

,_"

E', realmel1te; vaie a

1':�a;Mà Ga�par Outra Ei�rá TblaL··
I

• •

�
'(

t, \
I

• ,I
•

mente Calçada: CODEe :Abre
CÓnc.orr€,nda'

Tereza Cristina e Santos I'Saraiva.
As obras serão realiza

das dentro daquele mesmo

rítmo que� caracteriza .'].

CODEC, sigla que o povo
associa à idéia de prog:es
so no atual govêrno.

A comissão de Desenvol':..

vimento da Cllpital, tão

conhecida por suas, ativi

dades no subdistrito do

Estreito, acaba de determi·

nar a abertura de con··

corrência pública para o

cálç�mento de trecho com

preendido entre as ruas

---- --_._--

"pena compa�:_:_,__

-1\
BISPADO DE_JOIN��� �.�C:

"
. Exmo.8r. .

A M' 'f"·i DA' ,

D"'''' f
Dr. Ivo Silverr8

a!€mal ira eles e, ht:ren e DD. Presidente da Ass�mb]éia do Estado de Santa Catarina

.

Cordiais Sap,dações,' _ . .,

·Eni. dec!arnções. ;à. imo :f.\}.tam em d�idência e n��
t •

FoI coiit .. verdad\!iro pJ."a�r' que li atenciosaniente ia Afim de evitar explorações do nome da I�leja e A (,

"i'. 'eUBa ,'jomvU:çnse, b dt.. sé "contendo DO seu delirio
.

SUa plataforma de govêrno, se for eleito.
.

cidade Eclesiástic�, 'tão �,"uns em período Ic campa.,t.h:
Jade' Magalhães: ". p.J.eSilen· de' números vão à casa dos I Agradeço·lhe à distinção, com que :me honrou convi- eleitoral, tomo púõ]jcó ,o se$.Uinte:
te do. p� ..P, disse que as 80%· trocaram a vírgula. A I 'danda·me a emitir o'meu pronunciamento sô'!)re o Dissu"t!).

urnas mostrarão o apoio percentagem real é cte! Apreciei sobremaneira o' seu programa, de atualizaçlo NAO HÁ I'tESTRIÇÕEi';- POR PARTE nA IC'dtEJA "

. dos perrepistas à candida·· 0,00%, assever_ou aque:e di'l sobre os problemRs que dizem respeito ao c'es"'nvolvi ""pn· RESPEITO DE N�NHV� DOS CANDIDATOS AO (t'

tura Ivo Silve2ra. Os que rigente par�idá.rio. to educacional, cultural e econômico do nosso querido Vll:RNO DO' ESTADO, E NAO HÁ NENHUM C.I\NDIDA'! Q

Està::tãs, e sem lisonja,. outra coisa nilo. pOderia es"erar REC?Mffmr��:�iHE\��m r��\.�GRE�. !
de V. Excià. 'Lue, eitÍ toda sua vida públicr.i. sé�pre,;t�oU' Q;�S�O Vi\LE"ARA gs" �IlJ.�TUS A�r ·'.dr
á v�red� dI} honr� !1 411 ética :nas. aJtas funcôes a que

.

os FEITuRAS ltIIJNICIPAlS ��NTRo Í)E N(j� :;D!M.Ff
,ie!ei'tóres Ho EStatlp '<i eséOÍberam pailà representar o povo DE �EW-�: Il. ' ,l\.,I,,; (,;'

I

f..,. " , " l"F ;i!'f"lf ti\!il,v i-i IUj·I'(,L t,iV
loarriga' ;vêrde. ; '., .. ' I, ., "

.

".
'. ;., ,. ,! , '

O seu programa, que' traduz a sua f(}rmacão de cl'is- \totem. poiS, nóssos' fiéis coDi Jiierlá ,libetdade nos ("%\l\

tãl) e de católico, está de perfeito acôrdo com os ensina- didatos que, EM CONSCIll:NC1A," acliarem que mdbor v'

mentos das ENCICLICAS PAPAIS � com a ,.Iien�a".ão dos derão servir aos interesses de nosso Estado e do Or8'

sociólcgos cristãos, qualidades que, o recomenda a se Cat8rinense.

anresentiu ao eleitorado catarmense como candidato ao

Govêrno do,Estado.

.. TÓPfCOS de l'ma Lé:mpanna Vifor[osa
De n:lrte a sul, no lanalto serrano, na região oeste, em fÍlll, em tôdas as

,localidades visitadas pelos candidatos Ivo Silveira e Francisco Dall'Igna, o espe·

táculo que se presefcia é um só: à grande vibração e o forte desejo dos cat :ri·

nenses eID conduzir os candidatos da Aliança- para a chefia do Poder Executivo.

-0-

No muriícípio .de São Joaquim, visitado no último sábado, a caravana da

vitória foi recebida, apesar das fortes chuvas que caiam, por mais. de 140 auto�

múv�i)<:; el)l�anto que o ca.ndidato da oposição, quando lá estêve, num dia magni-
j�' er� e�rad� p�r apenas 37 veículos. .

--0-

,. <!ep;:It:.:.d-- Iv- Silve�ra a.firmou no ��u!:'sa pr(�nun�iad(l n� 7i-1a'e' 'e

.-_ n,,;,;: "O pesé!delo de ontem, quando éramos ·"�posição, é o alivio de h je,
quando sumos gDvêrno, pois os atentados, as inúmeras pr...sões efetuadas no pas.
"",do, cederam lugar à tranquilidade garantida pelo govêrno Ce!su!·Ramos". I-,0-

O Se."lador Aillio Fontana, ao ser perguntado, em Campos Novo5, se era ver·

�".de que o "Senador Iionder Reis havia ficado noivo de uma filha sua, deu a se

-'PJ:'l.tc "CSp-�t3: 'i{Sou um homem casr,.do como acho que devem ser "ôd:>os "8 nes·

5 q e se lieji.0,�m à ,,-;ida pública. Do meu primeiro matrimônio tive três ':i1has

"{ue .h '1; estão casadas. Tenho solteirh uma fillúnha de 18 meses e v.cho que cDln

rIa O Senad:Jr não pode ficar ndvo". I
-'_0-

O cOlnicio de São Joaquim, que estava marcado 1>lI.ra á prafl8, n;;,b'i�a, rea

l�z-::U'5e no grande salão paroquial, �m'�d� mau tempo, ábrigando .cêrca de
.) GQO penSGI!S ql'(, de1i:tv.nter.-.ente· I!nlaudiari\'lis ncmes de Celso R m s, 'liv � S 1·

veirá, Frandsco Dall'Irrna e Oslli Vieira, êsa"úl�imo canclldato à P.:efeitura da!luc,
{e municipio l!o planalto serranO.

--'0-

E�ltre as vilmmtes lll·Jauscs dns moradore.s do bairro Floresta, em J!linvi'Je,
declarou o Governador Celso Ramos no gig'antesco c�míc.il) lã rtl'].li:Í;�do "egunda.
feU'p.: ,,"Pedem <JS opm;Ici.cnistas enganar o povo através da falsificação das esta·

t�sílicas pàrque os númer"s sã� sus"etíveis ti.1.' t'.'?ns"� ..ma('í\'l, nn-'';;'''1 ��"tl-ill no.....e·

F'ã<� 1''-''�l''''''''r ,�" !'ioI() flf.' f.anta CV.tarina as 2.500 salas de aula, O� I<'oniU'ê. ai' c_�tl'a·

tias pu\,jmentll.o.ia1>, \;,; ccntn e 'tantüs ginásios, as u:;:inas e .

" rmr-;tt>'" que CQuluzí'nl

a ,ell:l'�ia .e:�tJ:i<:.t paca WÜú o território e as delpai.s 0111''''' "il11;" 1·'1i.(��1' })OI' lllinha IIaml1.Ull�Íl·açiLo·'. . .

Acácio Encerrou Vis�tas aos Morros

Mult�dãD Subiu, M O r r o
Ci\nta�dD Hinos d�. Vitória

o prestígio de um can-'
-'j,'a' o r: e se fa;)!.'lra. Nss
.

.,

":_:'0
.

â I o ra cO'lvic-
'-::1 pO·iO, :1. :,ua

�":en,:da E com IlS C3ü.s::tS

cc; tlvas. E' por i�o;l.;" qjue
'0 s':. Acácio Sanútgo é

.Q ca:J.d1dato do povo aPre

fe:tura àa CapitaL

Um e antro ente"der:tl.1-
,e f ma�;;,aram e'''co:-j;ro
as mas, ''')0 pr.;xln:la (10-

m:!'go. Ó

. .J

tão
loquJses, � e v e ri 8. m '. alai J
verdade �obre ft escBluaçru"

Em conconrído comícío 1. lugar na eseolerízaçâo, so gral':te C(,'fuPl'lllni�SG, t de pressao, . uars 1'.",.
em Laguna, o povo daque- no Brasil". Ma:., :l']' mte

- � '# -

• uru �, cem o �QWO. qUI� nao, su- pr::tt'nde!ü 5Omént-c c.:; H'-
la terra selou o seu. com- referiu-se ao senuüo de poria ri tutela de �rlJpc).� tos"
premisse definitivo com as sua candídatuea, ".::.) ncs-

(Candidaturas dos srs. Ivo

Silveira :e Francis.�o Dallig
na, à sucessão governa

mental, e Juacy trngarettt,
à Prefeitura. Falaram,' en
tre outroo\),' OS deputados
€staduals Armando Calil e

Walmm de' Oliveira: o E'X

prefeito Paulo Carne:ro, o

deputado federal DouteI

de. An_'rade, oS ers. Juacy
Unga.retti e Ivo S]velm e

ó gov.er::.ador Celso Ram�s.

D:SS3. O sr_ Iv;) S_lveira

que lhe será hO::1ra imer.sa

proEs'eguir a obt:a redenta-
.

ra que COl0CCU Santa Ca

�ar:r:a ta liderauça ll!l
c:o'�al do s,: ter - msiu,). "Os

:: osSos a1ver:ár:os deve

riam dizer qUe ocupamos o

FaL. expr2ss:vo v_r!fi-
·cou se, a:� k, Dntem, -no co

mie::: do Morro da Ca-xa

D'A_l.:.a, ,::,:uatn.d.o ;'Uffi2rOS0

"úblico o ac::m.;Jan!loI1, m�
bi'neo o SEU.' perc"l'SO en

t a" -'0 câ"t'(!03 :fe vitoria.
o

D'epois de .;�e ouvirem di-

vers.�s orac'oa'es, .) dr. Acá
cio fa--t'ago t:.Jm,arrceu a

rua C!em�nL RÓI'erG, ou:.'e
também. o aguardavA Cl1-

t1.�si:1smo sem Dre:�edentes,
apesar do 'adianjju,dll do,

Elora {;2

-----�

, A�ácio fala do Problema dos Impostos
A respeito da explora- com, o evidente intúito de. tôdos sabem

ção que está se verírícan- atrair votos.
do quanto ao problema Quero lembrar que, des
dos impostos, em Florian6- de o' 'inicio da atual cam

polis, assim se. expressou panha eleitoral, venho afiro
o senhor Acácio S\mtiago, mando que farei a revisão
candidato a Prefeito pel3 de lançamentos injustas,
Aliança PSD-PTB-PRP: do ponto de vista social e

"Os meus adversários humano, que é o que pre-'
andam e�palhando ao� qua, cisa ser feito.
tro ventôs que promove

r�o· a redução dos impos
tos no Municipio, de FIo·

rianópolis, se forem e!ei·

tos. Dizem, até, que vão
,",cabar com .Oll impostos
em nossa Capital, tudo

qu� e li,
possivel gol�'erna r e * .

zar em favô!' do povo SI'.
recursos necessartos;

Ninguém de bôa fé pode
afirmar que reduzirá im

postos ou que acabará com

:\. 5, pOlS .sto significa
tentar engllnar

.

o altivo
eleitorado florianopblitano;

Eu não üfrmdo o 10\1
com promoc,sas vãs e sem

sentido soCial e hun:ân'
Fa:r;ei, repito. afilpla -e,J
são dos lanc'\mentos. Jnr

que os ilnpostos • ja.
mai� justos e pâgor
acôrdo com as :.:th1([tt;)és
possibilidades de cada um.
a resto é plll'U e'XP1o

çãe:> de v�Spt'ra de ". e!"
ções." I

- ----------

----------

.eleitorado
CURIA DIOCESANA DE CH1\PECÓ

-

--'--

Comunicação

os meus sinceros
assino·me

cumprimento& com muita estima

Estas são as Instruções UNICAS E L'LARA.S, já. tnr.
mitidas a todo o Revmo. Clero desta Diocese, e que nM'

podem s'er modüicadas por ..em quer que ..cja.
Chapecó, 1° de setembro de 1965

WILSON IAUS SCHMIDT, bispo dr' Chapecô
Monsenhor Sebasti".o �c"l''''ello

Governador do Bispado

PAULUS PúBLIO

A concentração durcu,
ali até· qt'ase mela noite.
Fa-a!'am cs "lo:Ls COillJ

cs -�� e ma, ::a�am o en

:;:::iram�n�,.) uo RO'I'E�RO

MORROS DE FLOR".ANÓ
POL-:8 os seg�ntes. o�aào
res: 5rs. Ni!son Gl)ulart e

Jos� Mal�oel soar, em no

me, r:spectivamen�e, das

Alas Moças do PSD e PTB;.
dr. Judlio posta, do PRP;
';-r::acor Dominges

.

F'f;r-

a--c'es d'Aqui::'o, cl'J PS:':(;
eputado D:b Ch,�l'em, tam
Mm do Partida So-:;al De

mocrátic.o e' o car..didato

Acácio Sa'JUago, (ta pode
rosa col'gação PSD ·PTB

FRP P&P,

A incoerência do candidatei udems1:� à Prefl.'l
da Capitltf sôbre a ISENÇÃO iIe im.P�, tos, 'é tãl)

grante ,"'iue passamos a re4tar uni acontecin'.
ocorrido,na Cíl�r� da munic}Palidad�i

O General V1.erra da Rosa cómo é di:> conhecirr.

público, enviou mensagem à Cílmara
"

de VeTead

no sentido de isentar dos tribqtos preruais o... p.

dores e traõalhadores que vi.vem na zona. rural.
Em seguida, o Sr. Nelson Ámim. tomou como §:.

providência do atual Prefeito, e deu margem pano
se acreditasse em um pussível interêsse,seu na isel ,"

Submetida a mensag�m do 'Prefeito' a Casa" a b -.

cada udeniljta não compareceu à sessliíQ, impossif,
tando que se alcançasse o quorum de 2/3 para a. :a:'.

vação da matéria. I,

Depois disto, o candidato udenista· Wtel,Q4'�f>1

calou-se, e não moveu uma palhl sequ� pàl!a,._
"udenistas defensores do po�o" ua Cíljn..ra," �
parecesseDi, e, pelo menos, dessem forlU1S � c

cia à incoerência do Sr. AntiJa

PR? de Laura Mulç,r:
Un�ão Para a Vitér�a

Me. sagem "tele;grafica en
.

pr.esentes os c!'mdidaéos Ivo

vja "a pelo presidente 60 S::Ive:ra, Fran.cj�co Da,�Llg
diretóric perrep:st'l. da cj- na e CarIes � v ;t;a.:lrozny
�'ade de Lauro M'liler tralls contou com a prescmç� d.o

m:te inferme de can-.pJ.- po:estigioso deputarl0 Érj�o
ha: "PRP u._�tl:) pa �'a:' a Muller, -r. Jadt;) Mwalhã8&

. iitór:.a da AEança Sociul- pres:d:nte do Dir·õtl:'rio Re

Trabalh's:-.a". Assina 'o sr. gi.l11aI do Partido ele Re

Miro Jl,I8nd�". presentação Popul.al'� e ve

De' (iutra par",,> (' r.;;.;' p.l- ·�·r·"'.do1.' Raulino r�ossl;:<mip,
ordinal'Ío eomi<:.ir) (lC) ti I Li-

.
JH e;:,idente (b dilctórb clt_;

ln", 0_ _...!n"':J ' ......�. __1...,"',13,:; _� c,; •• ':l'\;-:'llS,

--::-

Trecho do jiscurso prOferid:�:l)l1SQ.deputado Doutei" de Andrade etn· •

"Não vamos perPlitir que o Palác fi , ';. Y'O

-jransforme, de nôvo, em pass�,,:rela, "',) c:lnl'iclms � ,

dades; não vamos permitir que '0 g .�".Jlete "e Ü'M.... ,

me, de nôvo, em cenário ,de rcuniôps IIHubllali;

vamos nem lnesmo Ilerm1tjr qlie <;� 'mil "lT�, �-(

VO, J�.ús jarO]11S',� l'u:shiê.lll1.Z L.u g'Wü, 4,,�·i :

gus onu" se davam encontl:o:J, em no'ri;e�: :4,,: .:l.,';"
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