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desembarca feliz
Político -

JK
..

meios

e surpreende
Militares

Lideram Israel, Negrão e· Pimentel
Prossegulram durante a 10.909. Amaral Netto vernísta: Pedro Gomes de PARANÁ

noite de ontem as apura- 16.879. 'OliveiN' PR. Ontem era ()

.

ções do, pleito eleitoral de seguinte o resultado em No Paraná concorrem

domingo, que se feriu em MINAS GERAIS Minas. Liderava o pleito o Paulo Pimentel pelo PDC·

onze ,EStlidos da Federa· Sr. Israel Pinheiro com tTDN e Bento Munhoz da

ção. 'Sete milhões de elei- \ Disputam o Covêrno 1111- 4B2.403 votos, seguido do Rocha. PSD PTB. Liderava

tores SUfragaram Governa- neíro os candidatos Israel Sr. Roberto Resende com a marcha (1<):,; apuracôes o

dores. Vice Governadores, Pi n h e i r o, PSD-PTB-PSP- 344.730. Sr. Pm11n Pi1.'1entel com

Prefeitos e vereadores. A' PRP; Roberto Resende, go- 298.80'1 tC'nd:1 o Sr. Be.r,to

normalidade do processo --, ,'�" , 00 - - _.-.. Munhoz: 249.:::56,
eleitoral foi uma constante
em todo o país.

GUANABllRA

Concorreram na Guana

bara os Srs. Negrão de Li

ma, candidato,. das oposí
ções coligadas: Flexa Ri.bei-

1'0, candidato situacionista

pelas legendas da UDN e

do PBV; Amaral Ketto, pe

lo PL;" AuréÚo Viana dó

PSB e Hélio Damaceno,

PTN.
Ontem ora o seguinte o

, resultadó n,f.! Guanabara:

Negrão .

de. Lima
..
236.017;

Fle;;n Ri"beír·) 197.309;

VulÍoso Contrabando Aprs;endido
BELO HORIZONTE,

(OE) - Agentes do Depar·
taniemo Federal de- segu
rança Pública, tendo à

!rente o' Oapitão Moisés

Werneck, apreendQram, de

fronte ao Hotel Pinandal,
um contrabando ele pedras'
preciosas que se achava

I em poder de Geraldo Maje-

la Martes. Não foram4

contradas notas fiSCB.iS pro
batórias da compra da mer

c'ldoria, e:mst.ante de 1fJ9

pedras, avaliadas em) mais

de 50 milhões de cmzeiros.

Geraldo teve apreendido
também um revólver cali.

bJ'e 38, cuj<1 procedência
como a das pedras não

soube explicar, ,

PC da :Indonesia lança a Prole
C-ontra o Exército

DJAKARTA, 4 (OE) -:- O

Partido Comtmista da In-'

. donésia 'está armando seus
3 milhões de membros Pll
ra a luta contra o exército

que controla o país. O

anuncio foi divulgad� pe
la Rádio da Malásia capta-

NOVA YORK, 4 (OE)
O papa Puulo Sexto está

em Nova York. Imediata

mente após desembarcar
sua santiçl.ad,e envioU uma

saudação aos, 45 milhões de

�atólicos .' residentes' noS'

l!:E.uU:
'

:'i!j_-, q 'p�i�eii:o pap.l:l. gue
pÕj:l � o" pé em vÓ�!'i� térra
vos' b�Z:e de tMo' O Mra�
C;ão" 'feiram as pril11é'iras
de"cl�rações de Sua Santi-
dade: O papa iniciou 'uma

da em Singapur.<l. A l'itua

ção é tensa na Indonésia,

prevendo·se atritos entre

as classes operárias e as

. fôrças armadas. A revolta

do proletarhdo foi insufla

da por membros. do Par

tido Comunista,

Iurismo: A. lndusírie Que Surge
PARIS, 4 (OE) - A OCED

anunciou que mais de 105

milhões de
I
turistas gasta

ram, no ano passado, fora
de seus países, cêrca de

'

dez bilhões ele dólares, a

cifra mais alta até hoje
divulgada. As íntormações
das indústrias hoteleira ('

de transporte indicam qU2

o montante. em número de

pessoas e em renda fínan
coira, aumentará êste ano.

A OCED é integrada peles
Estnclos Unidos. Canadá,

Japão e 18 países europeus,

Aproximadamente seis mio.·

lhões e 900 mil turistas vi·

sítaram os EUA em 1964.
num aumento

bre 1963.
de 14("1)

CAIRO - Círculos

nos do maior crédito

Jornalista Era Ispião
cio,
gcm

Icrrnaram ontem que
.

será.

.
.
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.
uevara 'a squeroa

de FIDEL
HAVANA, 4 (OE)

Primeiro-Ministro Pidel Cas

tro dissolveu o diretório
do Partido único d'1 Revo

luC"ão Sociulif'ta Cubaria

(PURSC1, !'ubslHulmlo·o

por mn Comitê, Centra.l

após três dias de reunIão
secreta com os principais
lideres. nacionais.

O' nOvo órgão dirigente·
dn PURSC é composto por
112 personalidades das

quais apenas 25 egressos
do antigo diretório. "Che"

Guevara, OU' pelO menos

seu nome. não consta da

lista dos 112 divulgada no

sábado em Havana.

Como Inovação, o Comi

té Central apresenta a in-

-1=M;-GR�:Z:E�R0-a0-si:Jt::T};lllr-'Hlta.;-:.......f�2h...C=::.

O TEJlPO (Meteorológico)
Síntese do Boletim Geometeor'}í.ógiC{) de A. SEIXA....s
NETTO válida até às 23,18 115. do dia 5 tle uutubró (!c 1965

. , .

FRENTE :FIUA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRICA ME�

DIA: 1030.9 milibares; TEMPERATUR-A M}<�DIA: 22.2° Cen·

tígrados; UMIDADÉ RELATIVA IV[8DIA: 93.3°(0; PLUVIO
SIDADE: 2;) mrns: Negativo - 12,5 111ms: Negativo
Cumulus - Stratus -- Nevoeiro cumular - Tempo Es·

táveL

.

O Santo Padre paSS0U as

últimas horas que precede
ram sua histática viagem
aos Estados 'Unidos em

meditação. e o�ndo.
Pediu a todo o mundo

que rogasse a Deus pelo su

(.�esso de SU'3. missão. em

javor da paz mundial,
Funcionários do Va.tica·

110 declararam que o Pon

DICe, de á8 anos de idade.
já estava preparado para

a prinleira de um Papa ao .

a pr'imeira de um Ppa
.

ao

Nõvo Mundo - antes do

f.im da semana.

Entre os preparati'los fi

guravam além do seu dis

curso perante .ã Assembléia
Geral da ONU, fOl'i11.ulan�

do 'um. apêlo em pl'Ol d;a
'pnz, outros dez discurses ,e

declarações públlcas, emre

as quais palavras SUR!:i na

fntl'evista com o P1'8sic1en·

te Lyndon Johnson e ainda

um sermão para sua 'nüs-

sa no ":Ya!1�ee Stadium".

o clusão de 55 comanda,nte-s

do Exército Revolucionário
em seus qU'ldros. Os dois

principr,is orgunísmos c\a

direcão do parUdo são lf·
derados pelO p.róprío FideI

Castro.

A direçã'o pOlítica est.á

integrada por Oswaldo Dor·

ticós, Raul Castro, Juan Al·

mE:ida Bosque,. Rarniro Me

nenclez, An11ando H. Dava

los, cOffi'1ndantes Guilh61-

mo Gan�ia e Sérgio del

Valle. Blas Roca participa
do secretariado.
A excl�sã� da direção·' do

partido de Guevara e seu

braco direito. Tenente br
lancto Borrego, que foi Mi

�istro 'da Indústria Açúca
reira, bem comO de seu

sj1bstituto no Mi]'lÍstério da

Indústria, Arturo Guzman,

leva a crer que Guevara fo�

expulgado por ç.ivergências
com Pidel Castro.

---_.�-

Pleito
ab

'Só-

NAÇÕES . UNI DAS, 4

( ()E� I - DÇl.lD �usl;:, Secre

���.i:�.t1o ..u.'kLte-al11�
rica:w.. e .4nd}"@i drom:1ko.
;\fini!'tTf! do F::ti>rinr sovíé

tíco, cOl1dJlÍtU'11. as convcr

sncões íniciadas segunda
feira passada, sem obte
rem progresso algum quan

to à c1iminuição da tensão

na,s Telaçõe� entre os Esta

dos Unidos e a União So-

'itorlã.
.Até O momentO' ,em que

encerravamos nossa ed19Io
de hoje o Sr. Ivo Silveira

lideravà o 'Pleito no Esta

do sendo que se progností
ca� como certa a vit6ria

do c'l.ndidato da Aliança.
A apuração do pleito de

domingo foi concluida em

l;>íorianópolis na tarde de
.

o n te m, enquanto pros

seguiam pela noíte os tra-

balhos no íntertor do Es�

tado.

Segundo notícias , proce-

RIO, 4 (OE) - O ex-pre-

sidente Juscelino Kubits·

chek chegou hoje ao Rio,
desemb'lrcando de bordo

de avião da Air France,

procedente de Paris, as no

ve horas da manha, tendo

sido recebido por cêrca ue

mil pessoas que o aclama

vam.

O ex-presidente não pas

.sou na alfândega, dirigindo
se. díretamente para sua

'residência, ém Ipanema, no '

seu autemóvel. Após ter

recebido' as' boas 'vindas, O
. Sr.' Juscelino Kubitsche�'
foi interrogado pela UPI,

ner;ando-Sf', ,ent.reta:qtl? . a

fazer
.

quaisquer 'declaca- ,

ções.
O desembarque do ex-pré-

sidente repercutíu em todo

o país; tendo os círculos

político-militares recebido
a noticia com surprêsa.
O sr. Kubitschek extrava

sava o seu contentamento

pelo retômo
_

a Pátria de

pois de longo período de

estada no exterior, grande
parte da qual passada em

Paris. Dois oficiais do

exército e-itrezaram a ,JK,

logo' depois de seu desem

barque, Intimações para ele

por em dois' inquéritos po·

líeíaís roi.litai:ee 11i��••WlM.Í&fi,
quais do ISEB,

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

"

dentes do Iut ertor ti';,l .ía.

aumentar a düerença <:t fa

vor do candidato Ivo Sil

veira.

Em Florianópolis o Sr.

Silveira otJl.uVI;l 18.1:>4Ivo

votos contra o :,,,u oposí

LOr que teve 16.2U1-

As úítírnas noucías re·

Gistravam os seguintes re

:ultados até às 24 horas de

ontem Ivo Silveirã207.309;
hvlluer 192.044.

Public'imos a seguir
rpsu1tnelos parciais elos

gumtes i11unidr;Íos até às

2'), horas de ontem: Lages
,_ Ivo: \7.731; Konder Reis:

3.817; Mafra em 31 urnas

[l,puradas Ivo: 3.;;.86;

K011(18r: 3.495: Luiz Alves -

1'.''': 1.136; Rnnc1"r: 1.:�71:

SflO Bento do Sul. faltan-

do apenas nove urnas

Ivo: ·1.44'Í;
.

Kond.er: 1.128;
J9invH1e falt1.lndo '31 ur

nas - IvÓ:·12.575; Konder:
11.135; Morro �a Fumaça
- Ivo:' 734; Konder: 673;

os

se-

Rio €lo' SUl - l'Vo'

,KQnder - 2.956; J'lborá -

Ivo: 555; Konderz 6S0;
Críseíuma Ivo: 7.919;

Konder - 5.965.

Morreu SCOTT
AUSTIN, 4 (OE) ,- o

ator de cmema e teatro

2� ,chary Scott, faleceu em

sua resi�êncía, "Sweet
. Brush". nesta cidade, de

pois de longa enfermidad"�,
aos 51 anos.

____
o _'-------

'Castelo Aboliu
Ponto
Foram dispensadOS do

ponto, pela presidente da

Repúblicli. os servidores plÍ
blicos federais e autárqui·
cos qtie, comprovadamente,
comparecerem ao III Sim

pósio dos Professôres· Uni-
. versitários de História; a

realizar-se em França" 'São

,;Paulo, de 3 a 7 de novem

bro, e ao Congresso Bra

sileiro dos Profissionais

Liberais, a. reunir-se 119
Rio, de 1 a 4 de dezembro.

A dispensa abrange além

dos períodos de duraçã0
dos conelaves os dias em

que seus participantes esti

verem 1;11.1 trú,nsito,'

o candidato Ivo Silveira que desde o bucio vem liderando
e pleito de domingo

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

tra:nscot'reu

viétíca, provQruda cn! grun-:
de parte peja g1.\j!rra do

..

Ruslc, depois de ressaltar

o climq de pCl'fc\la cordia

Ildade nos seus contatos

com o chanceler $oviétic9·
declarou que, apesar de tu

do, p'.-·ossegu:irão as nego·

ciar:ões, com vistas tl acor

dos futuros, sôbre oS'1 in:
_. .. __� .... , .._._�.. ,_� ._i .. .......__ �_

Médico Esqueceu Toalh1 no
/

Abrl'crnen: da Pacient'e

mãe

toa1l18. grande '.111 �"a d.')

dúm8n logo após u:nu :1;

te]"ve:;çào clrúrg!'�·a 11(, c;üi.s

at:os. O p,c.cesso pr.r';e uma

ind{'uização de 1:;4 GilO p�

S0S (cerCa de 40 .:,: djla

re5).

MANTLA,4 (VI\_) '--,U!iiU

senhora de 29 1.11(.,8,

de trcs f1ll10S, j;�i::!itlU um

processo 'udicial contra

qnatro médiccs e um.1. 1'11-

fcrmeira aos qua:'s
de terem esquecIdO l.n:a

'Rodésia:
LONDRES -. O Primeiro·

Ministro britânico, H'ilrold

Independênciô
tado -em quutro pontos,

Wilson, está. disposto a dis

cutir corri o Prilneiro-Mi·

I)istro da Rodésia, Ian Emi

th" um projeto de compro·
misso que p�rmitirá à Ro

désia obter sua ·iudepen·
tlênda, informou ontem

, "Sunday Telegrapl(. O pro

jeto, segundo acrescent� <J

periõdioo. estaria
\
fundamen·

dos quais o prill1eiro (,_tôo.

pular,h que o GOVêl'110 ele

Salisbury facilitaria aos

africanos, especialmente no

plano eleitoral, condições
de votação para escolha de

seus representantes e com

promisso do Govêrno de

não tentl.l,r aplíc"lr, depois
da independência, medidas
de limitaçfw aos direitos

des afrie;mos.

, )

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

Eleicões ,em do�s Distritos
,

da Aiemanha
FRANCOFORTE, i ('vA)

- Em ,dois distr;;:'7s elCl:,O

ra;& ela Alemanh:l. ')ci,'ell

tal foraml realizad<:l.') ele:

ções, .com ,grande com))ft

recimento de votante". Em

Obertaunus, ao 110L'�e ckstfl.

cidade, e em ·Scnwelnfurt,

ao norte da Baviera, f'Jr·.cm

t ,an�feridas as .._;lewl.e..; (;e

19 de setembro ulthü) de

vido à .morte de Cif)l1 '':!Zd1-

c!iàatos. O res'ulta�l') lllflui
rá llluito pouco lla cunsti

tuição do nôvo P·ule.n�é'n

t!b, gtmdestag.

Camboja Favoravel a 'Reorga
nização da ONU

T,óQU10, 4 (OE) O

C.l:l.mboja aderiu ontem à

China comunista para j3X'Í.
gir a reorganizaç,ão das Na ..

ções Unidas e predizer a

desintegração da organiza·
ção mundial se não se agir
em t'll sentido. Um comuni

cado conjunto assiliudo em

Pequim, tranSll1L __,o lkla

agência Nova China, pelo
Principe .

'NoroAom ..Siha
noÚ)';:, Chefe de Estado do

Camboja, de visita à China,
e o Presidonte chinês Li\).
Shao-Chi, diz que n.s NQ·

ç'ões Unidas devem cor

rigir seus erros e iniciar
imediatamente snf1 reorga
nizaçàü.

--- -:.---

calmo:
••

cípaís vroqlemas

sunto.

Nesse sentido Rusk- ad-

s t e n c êo
t.

.

Ruske -Gromikonào-chegam
a acordo n a hora da verdade

vertiu Gromyko que con

vém a seus países reduzr

a pesad acarga e o rítmo

de construção de anna·

mentes, por parte dos' Es·

tados Un!.dos e União So

viética, desde o fim da Se

gunda Guerra Mundial.

Quanto às medidas para

impedir a prolüera�ão das

armas atômicas e que am

pli<\:i'am o trat.ado de Mos

cou, RllS!� afirmou que as

• duas potências voltaram a

apresentar propostas dis·
crepantes,

O catarínense cumpriu o

seu dever cívico, votando

anteontem, dia 3 de Outu

bro, dentro ele um clima da

mais perfeita ordem e

t ranquilidn de, não se ver i

tíóando, tanto na capital
como 110 interior do Es
t'lcl,n. quaisquet' incidentes,

catarínen
as

ínfi-'

15 a 20 por cento.

Informações provenient.es
de todo o territóriD cata-'
rinense dão conta ele que
as ele;2ões transcorreram

na muii' absoluta cf\lma,
Ressalte-se as atuações

das autoridades civis e mi

,litares que asseguraplm a

serenidade e a tranquilid;.
. cl eclurante todo o trans
correr do pleito.
O governador do Esta

do votou no período da

tarde, na \9a. secção da 12'1.
zona, situada no Grupo Es
colar Silveira de Souza.

Súmula de ·Notícias.
PRO'!'ES'l'O

SÃO DOMINGOS
zoito mil estudantes

De·

estão

PápaPaulo .VI inicia na �HU
Moções. pela raz�:Mundla.1

perigrill'lçÜO por vários bair PRECES PELA P.!Z

1"0S de Nov'1 'York num to

tal de 38 kms em carro

aberto., Foi acom�a:nlJadc
do secretário geral da

ONU, 'do secretário de Es

tado Dean Rusk�. do go

vernador Nelson R0ckfel

ler,' e do" prefeito·Roberto
Wagner. Paulo Sexto mais

tarde dírigim apêlo a tôo

dos os govêr�os do mun

do em favor da paz.

deixando de. freqüentar dià·

riament-e ns escolas desta

capital p'l.ra protestar con

tra a ocupação dos edifí

cios pelos soldados da Pôr

c.a Interamericana de Paz,
.. infm·mou·se ontem.

BORM.'\'1N

T,EL-AVIV - Martin Bor·

111ann vive e se encontra

atualmente n'1 Argentina
'

e

bastaria oferecer 'um prê·
mio de 50 mil dólares para

conseguir sua imeçUuta cap·

tura, afirmou ontem TaeJk
Túvia �riedman. diretor
do Centro de DoCUmeI1Í':l
ção IsraeU'ta de Crimes (le

Guerra, que clesempenl)o'.\
um dos principais papéis
-na captura de Eichmann.

VIOLENTO CO�ATE

BQGOTK - Um violento
combate de 24 horas de duo

, ração foi travado na

gi.ão Ela denominaé.'1 "Ue,n)

blica Independente ele I'Uo

Chiquito", a. sudoeste

Colúmbia, resul::ando Lm·
elos dois soldados. elecla-

1'01.1· ontem, em, en.tre·vlf::to,

a Imprensa, o ComaI;dante
Chefe. do Exército colom-
biano,
Ayrbex.

General Gerardo

VAI r\OS EUA

LONDR.ES - O Chance
ler britânico, Mich'lel Ste·
wart, partiu ontem desta
c8pitul para Nova York,
primei�'a ot,lpa ele uma via
irei'\'l do ']R Cli.8S aos EUA,
Jal:)ão e Coréia.

., ... __.... _�- --- ._ ... - ,_

'Os J\njos do Papa
A·�o,npa' .h:), a:n

J l'T:'.�a- ,,..o�·!{, (.S

,) Papa
Carrlea;s

,El':':'.'.J.e T,,;· :;'[1:il,2� frances,
CiCCP"L(i (f) �aCfy Cc.JI�p;io �e
Cu ,'cl . a 's. e Orcgo,7· Pet�,r
:'\�'�g:mlian, anné:)iO, bC�

_cretário da Sag,'J" :'1 0'111-

gregélção l)ura a p�'(jpaga-
, ção da fé. :

Estão tambéiU comi -

t�\"a o secretàrio pal'ticulat
ele :paulo VI, 1,'.[onsenl'lor

Pasquale Acchi, .::eu médl

co, professol', Mál'1O Fontn-
na: seu fotógrafo,

ro- f\;]ici, e Gutros .:: ..c·�.J n u:;q.
,

Ea,res, �1.lênl do Üi,'C10(" do

··CI':.SE\. va�dre ROi.1lr":.(;·)·'. r.ai

uL'CebliÔpos
,
C

nhüres.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Acontecimentos Sociais
ZURY MACHADO
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Os reprodutores sumos

importados diretamente,
pelo Govêrno do Estados
Unidos da América do Nar·

te, chegaram no dia 3D do
corrente.
Esta importação tem ba

se nas atividades correlatas
da execução do PLANO DE

SAFRAS, empreendimentos
no campo agropecuários
para aumento da produção

de carnes.' Coincide perfeí-,
.

tamente, com a política na

cional ínteressada numa

campanha para criação do.
Porco tipo Carne que o Mí
nistério da Agricultura exe

cuta, visando esvaziar pres
sões da procura da carne

bovina.
Como dizem os técnicos'

o elemento raça é ímportan
te para a elevação dos índi-

ces de desfrute dos reba
nhos. Esta foi a recomenda
ção mais forte que levou' o

\ Goyernador Celso Ramos, a

determinar que a Secreta
ria da Agricultura realizas
se a importação.

Assim, o rebanho de SUÍ
nos dos Postos Estadu;ais,
onde o . criador tem assis

tência fácil e também pode
fazer compras de animais fi
ca enrequecído com um lo
te de bons animais impor
tados e, o processo de ele

vação de índice ele desfru

te. da
.

suinocultura catarí

nense, receberá novos estí
mulos positivos

ELIZETE CARDOSO CANTA NO GRANDE HOTEL .BLUMENAU

Associação B'eneficenfe dos
Empregados da CElESC

Florianópolis, 2 de setemcro de 1965.
Ao Jornal "O ESTADO".
NESTA
prezado Senhor Diretor:
Cumpro o dever de participar-lhes que c'.'n assem

bléía geral ordinária, realizada em 15 de setembro. foi

eleita a nova Díretoría desta sociedade que !eg�l'ú' seus
destinos para o período de 1965-1967, e que está assim
constituída: Presidente ._ Jos� Antônio Cm'!: Vice
Presid:nte Erico Jorge Haviaras; 10. Secretál'!'J _ E

celmo Naschenweng; 20. Secret:\rio Carlos ::;. Câmara
da Silva; 10. 'I'esoureiro - Nagíb A. de Faria; 20. Te

soureiro - José A. Gomes: Conselho Fiscal - Dr. li::>
" bert» M. Lacerda, Dr. Miguel H. Daux, Dr. osvaldo Ca

mílli: Suplentes - Dr, Mauro- José Remar, Dr. Hdio
Piazzarolí. Mauricio Amorím: Orador _ João E. H.. ]\:1f

deiros.
Sendo o que cumpria ínrormar na 09'!rtl!ni.cla:h

aproveito o' ensejo para expressar-lhes sinceros agra

.

deCimentcs pelo apôío na publícaçâo desta, apresentan
do cordiais 'saudações i
Nirep, Havlaras Dspto de Publicidade.

DIA 23 PRóXIMOI·

xxx

HOSi\.NI B. RAMOS E REGINA D'AQUINO P'AVILA, REPRESENTARÃO

SANTA CATARINA, NO BA.ILE INTERNACIONAL DO COPA

XXX

do sua residência, esta se

mana recebe amigos' para
um jantar.

Logo mais a Direçã� do

Oscar Palace Hotel, recep

cionaná as Debutantes do

Lira Tênis Clube, com mo

vimentado coquite!.. ., .. ..

Procedente do Rio de Ja

neiro, chegou a nossa cída-.
de sábado, o Ministro Char

les Edgard Moritz.

Foi bastante .elogíada a

expesiçao de pinturas de

Paulo José Boabaid, na sé

dá do Paíneíras,

-:-:-:-:-

Para o grande aconteci

mento de sábado próximo,
.

"Baile de Anivérsário do

Lira Tenis Clube", chegará
quinta feira a nossa cidale,

especialmente convidada,
Miss Mato Grosso, Maríle

na Oliveira Lima, que será

madrinha
.

das Debutant·es
do Clube da Colina.

Irfnrmou-nes o Cronista
Lazaro Bartolomeu, que Ma

ria de Fátima Silveira, dia

3(f próximo estará em São

Paul." representando Santa

Catarina, no Concurso In

ternacional de Miss Objeti.
va".

,._---_ ......
B R E V E M E N·T I:

ME 1..0'OSVALDO

dlHAELEIÇ()S REALIZADAS
Muito bem acompanhado

foi visto circulando em seu

Karmanghía o gerente do

Banco Agrícola Mercantil
do Rio Grande do Sul, Pau

]0.

mensárto .de· <ÍivuIg:l.f::iÕ
cultura e arte

Com. um sol iluminando a cidade que vestia,
as 'roupas domingueiras, o' florianopolitano.
acorreu' ás' secções eleitorais para depositar
o voto..de sua preferência.
Tudo· caMo

.

c tranquilo como aquela manhã
ensolarada, -

Cada ,elejto,l' .era uma esperança c uma certe

za, expressas na' sua fisionQmla serêna e COW

fíante. Agora são as notícias.
Toda's elas unanímes na otírmação: de 'qu.e, na
da houve com respeito á perturbação da 0,1'·'

demo

Assim nésta Capital em todo o território bar

riga verde, apezar de notícias que afirmavam
o aparecimento de algumas cédulas levemen

te marcadas, o que entretanto, no' decorrer
dos trabalhos, verifieou-se -; tratar-se de boa

tos.

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

Carta. da Alemanha
.' .

A respeito do "Santacata
rina Country Club", esta-

. mos informados, que acon
tecerá em sua séde social
no Bairro Agronômica o es

perado Riveillon.

-:-:-

Quinta feira, na cidade -de

Blumenau as 17,30 horas, na

Igreja São Paulo Allóstolo,
dar-se-á a cerimônia do ca

s�cnt{l de. Niracy Martinz

e o advogado Elio Viana. A

recepção
.

aos convidados
dás' famílías . Madinz e Vian

na," Será' .no salão de festa

dn magestoso grande Hotel.

Viajou para o Rio de Ja·

neiro ontem, o Diretor' do

DNER, e senhora Ridel
brand Marques Souza (Te
rezinha).

continuará DO ;�):1nco 'ela

oposição, posição ji tra
dicional e nunca abando
nada desde 1949. Quando
em 1958 o partido a.lotou
um nO\'o programa. elimí

nando tõdas as S01l11}l'<'"
e vestígtos do marxismo,
apoiando a scon-imri ji

vre de mercado, ,) tez r-om

o Intuito de co, .39\';l:;r o

apôio cos círculos bu rgue
ses 3 das c.a ssss H11:\:iüu'.

Sabia' .3 partido, (j de t'in

êsse apôío nunca rompe
ria o limite des :1()'::, (11'11-

tro do «ual viY.�8 ,:if;�j!

1949.
De fato� os elBitvrr�s ale

mães julgaram 'J n')vó ,pro
grama de Gocle·sb,�,:g ('e
modo positivo. ']o(J15 ('> lAr
tido ,�m 1961 aV:l.n'�" i. .])[,
ra 36,2%, e, Em :�165. llar8.
39,3% do total .;!C e1.eito,·a

do. Mesmo não 'er,Qr. ?-l-
cançacto o oi:)fettv.� visado

que era a vitória sõbre Ol:'

cristão�democra�;).s, o par
tido 'Viu confirmado o .;0

vo cam,ínho de. 3ua; pQl:'L1-
ca, ,aberto p·eIo·· programa
de 1958. Quando PO Pár!.;

.
do Libocal-Democrala,

coJ,1.tlnua êle, apesar
'

ca

perda de 19 deputado.>, o

fiel da balança. Poi� mio

tendo alcançado ,'. CDU

CSU a maioria a \:'SrJJ.uta
é o partido obriga':h a for

mar coligação, o. qu \ (le

acôrdo com es ;Jrog:l1ósLi
cos feitos já ant.es da:; e-'

leições, parece !niL.:a�· que
de acôrdo cem os preg
nósticos feitos Fi aj·;tcs

das ele' ções, pa','''c,:, mrii

car que, 1TI81s u:na v,''': !la

verá um g'JvÊ'1't10 el" r0li

gaçào ent'.e os :l';';:,H()-d�
moera tas e os '!Jcral-<i'3-
mOC'l':1tas.
CODclllsõrs gel'-l.s: não

há �"'a f\1�n1�F-;J1a �'trnbicn

te p::>lítico, noEm para �<)

l11unistas, nem (',U'J, c1ir�i
tistas. mesmo q'.la::1;1,), co

mo o NDP, apelam a rE'S

sentimentos e �'eiUinlscen
cias do passael::> nazis; a.
Uma "vitória pa:'a a cl�

mocracia pa Alt"'má�l:la'

eis a fórmula pr,'e;.5a, que
. interpreta o re:nl+ l'�'() c�as
,elei�ões de 1995.

A VITORIA DE ERHARD do-se o fiel da balanca na

formação do gO"2'.'HO j;ar
lamentar. A pa! tícípacão
no total dos vo», que
em 1961 ainda €:f9. 12,8""0
desceu em 1965 par:" ti,:) 'c
Mais '7 partidos ;)i'qu�:!".o'
não conseguiram .ilca r

çar os�5% dos vot.:s. ·ex.
gldos pela 'lei para que os

seus candidatos pudessem
entrar no parlamento. IÜl

tre êles era o Partrd.i N&-

ti.(}na�-Democcata, que se

consíderava a' f.i rues.no

o pa;rtido da ext.i·em�t Ül
reit!J" e que dois dia:, al!

tes das eleiçôes .PNclam�
va aos quatro vent.os, h �a.

alC'ançar 15% dos vot:.s.

Este partido,. toclavLl, j"l'

gistrou apenas 2'70 dos vo

tos, oU,seja 658.250 vot:m

teso Com ist.o se tornou a

p,el1as o maior rios pequt'
nos pàttidos. �m se��mdl)
lugar consta a UniJ:.:> AJe
mã de Paz,. o parliclrJ que
ocupa a posição d� extre
Ii1a esquerda. Ptôibido .. o

'Patt.iclo C.omunista, pod:e
se supoi' que ,os ccoinunJs"'
tas votaram fiesse·· patti<J.o
que alcançou ,,:,3% de to�'
,dos os votos, rOu sej ['. . .,

432.221' 'votos..
Qua.nto à i.nteiprêta� da

da vitória dos Cristão-De
mooratai>l, n'inguém dllVl
da de qUe o· vitorics:) meS'

mo é o próprio Ludwig .E!'

hard, . cujo empenho lia

luta eleito'ral foI algo elei
toraI mais de 500 discur
sos. A vitória é tão mais

signífica:tíva quanto ela,
ainda há quatro 8emanas

não foi prevjsta nem pe
los institutos de pe.,;ql:isa
de opinião públi"a, nem

peles próprios !�ir(�I'�:!S oi-

rig'entes dos diver.3r).') dI
tidos. E vale a ;;itÓl'i.l 1,'tl)
to mais quanto �l c:lLfia
de Ludwig �rhad �r.l�) era
incontestada dm:; "1 ciO
seu p·rópri.o particl,), onde
o ex-chanceler Adci1uver
nãCl. raras vêz<,s ,�r:i'ic(Ju '],

política de seu .<t:,C ;s"nr,
especiaimente .a politica
exterior.
O partido Social·Demo

crata (soCiansta) por .)u

tro lado pro ,'ftvelmente

Professor Dr.' Ilerniann
lU. Goergen. -:-:-

Sapatos roxo, é a última
moda. A bonita Hereílía

Luz, foi vista ditando a mo

da em nossa cidade.

O "pai do milaçl"l� ale

mão", professor Ludwig'
Erhard, chefe do govêrno
alemão. desde a renúncia

· do chanceler Konrarl Ade

nauer, tinha o

motivos su

ficientes pari mostrar,
· na noite de 19 de selem-
11:,'0, um 'largo' e' t"liz scrrt
so: saíram, vítoriosas a

U:nião Cristã-De!110Cl'U ta e

. a.'.União Cristã�Sociétl, chc
fiadas pelo ex-cl1:mceler

KCl1�ad Adenauer e, ')' ex-'
mininstl'o d:c :! cf c s a

F;'ár;z ,Josef strdU.ss.

Q;"l'm
.

venceu .·�m primei
ro.1\1[9.r. foi. Lu:l\"i�4

-

I�r

hard, cujo govêr,1o é .sus-
.

te�üaclo pelos c"ristã-De-'
mocratas. CJm 47.6%, ccm

seguiu sttperar .tS �,ltim�s

eleições de. 1961, quanc10
a CDU-CSU so' tll111a ot
tido 45,3%.
Se, em 1961, falhlyam

· 8 d'eputados pa'ra.. a inato
ria absoluta, €in" lD65'-Jal
tavam apenas', 3: Com ��45

deputados eléitCs' entre
496 a CDU-CSU é mais

uma 'Vez o p\artiçla lTJajori
tário O Partido socdl·De
mocrata por SlÚ vez e:)11- .

.
seguiu o maior ;.lVÚiÇ0 en

tre todos os pa:r'tidos . .i-\.u

mentou o número d'os de

putados de 190. para. 202.

Enquanto em 1961' reg::s
trava 36,2% 'de todo, 'JS

v.otos
.

válidos,. em lCl6� a

sua participação. <'.umen

tau para 39,3%. EDl'retRn
to não foi êsse () o')jetivo
declarado do pal'!;i�l<). A

pesar de terem �onsegu:
do votáção co;:n,) llmwa

em sua história, n3.o aI �

cançaram o prineioa!: rJes

locar o partido majeritú
rio, que ocupa. é3t,,3 lugar
desde 19�9 data da fu!}

dação da Repúbiiea F\�de

ral da Alemanha.
O terceiro pal'ticltJ, ,) li

beral-democrata' .cofreu
uma derrota hastan'o. f'é
ria.
Em 1961 tinha conseg1lÍ

do 67 deputadós, torna!1-

-:-:-

Será altamente festejado
sâbado próximo os quinze
anos de Lorena, filha do

senhor e senhora Aracy Ro

drigues Machado (Maria).

"

-:-:-.-:-:--ABERTURA OFICIAL
DA URNA

O "Departamento de Cul
tura" e "Casa da Arte". pro
moverão fesf'lval de danças
Fuclóricas.

..s�rá inaugurada em nos

sa cidade no próximo mês,
"Vic's Lànchonete".

JlI
Foi retirada a primeira .cédula pelo .illi� -,\,(1%
Bernardes, dll. primeira urna abeTi n, i.�ilndo'

.

o

seguinte resultado: TVO ·SITT.Elr..A· (Govei'.
nador).

..A 8lwtica Virginia Gil, fOI

vist� muito bem acompa
nhada no movimentado
"Chá das 5", no B'3.iuca.

'-:-:- -.-.-

Em 'Brusque, terá início

dia 9, sáb�do próximo, a

"Semau.à dos .Jogos Aber·

t�s de s�n.ta Catari-Ia", e

tatnbélN será comemorada
a '�Semana do Tecido cata·

rinense".

E AGORA, A APURáÇAO o
.

baile das Debutantes
Oficiais de 1965, a se reali
zar no Copacabana Palace
dia 30 próximo, será um

acontecimento internacional

promovido pela movimen
tado Barão J. de Siqueira
Junior. Duas Debutantes da.

Europa .indicadas pela En
baixada Brasilelira e duas

Americanas, também indi
cadas pela embaixada do

Brasil nos Estados Unidos
estarão pontificando entre

as Brasileiras nesta noite
de 'elegância, que será d
mestre de cerimônia, o co

nhecido homem de televi
são Reron Domingues".

Aguarde-mq.la. -:-:�

o Dr. Maurício dos Reis

que acaba de adquirir p;arte
do Grande Hotel Blumenau,
no prõxuno dIa 23 Il{) ma·

jest�so salão de festa, re·.

cepcionará os' associados
do "Santacatarina Country
Club", e convidados da So··

ciedade Carioca, para uma

belíssima noite em "blacke .

tie". Elizete Cardoso a divl
lia será ponto alto da espe
rada recepção.

PR:&TEIA 'set,lS
'OLHOS'

. � ii; '.
.

. tA;-
� lIse Óculos.� .'

'. bem adaptados.
. ..

-'-:-:-

.. No últirrío sábado o bro

tinho Mirma, .filha do casal

Osmar' Nascimento (Jure

ma), festejou 14 anos.

"
.

De Laguna: O simpático
casal senhor e senhora dr.

Pedro Miranda, illallguran· -:-:-

.

atendemos, com ex.otidôo
suo receito de óculos

"

L

Ferrovja ultra-rápida em
. ,

vez Cle auto estrada
ÓTICA ESPECIALIZADA.

. .' oI

MO'l)ERNO lABORATORIO

atualmente se não será con

veniente substituir a auto

estrada "tradicional" por
um sistema de ferrovia ul

trarápida para assegurar as

boas comunicações entre

os centros de concentraçãO'
demográfica de Stuttgart,
Francfort e da Região -no
Ruhr.· Sistema ideado por
Baeseler assemell:�-se ao

processo' já praticado de

se transportarem automó
veis em trens,. transpon
do assim as grandes distân
cias. Nas ferrovias ultrará

pielas haveria uma sequên
cia muito densa dos trens,
assim como trens de menor

comprimento, a utilizar se·

gundo as necessidades, de

comando automático, que
atra,vessariam a distância
entre Esse e Stuttgart, sem
paragem, em duas horas. Se
conta com que entre os

grandes cefoltros industriais
O voluma ae transportes
a,umifute a tal ponto que
em ,1'0'-';;00 rninutos} se en·

che:.3 mn i 1(:;n1. o automo-

bilista não estaria ligado a

. nenhum horário; ao ·chegar
à estação, nem sequer pre
cisaria de sair do seu auto
móvel. Durante a viagem
teria à sua disposição uma

sala de estar, um restauran:
te, telefones, aparelhos de

ditar, televisão e cinema
E' provável que êsse siste
ma de trens ultrarápidos
seja econômico. Segunda
um parecer elaborado pela
"Intertrafie" para' o Minis

trér�o das Comunicações em

Bonn, ° preço será de 0,10
marcos· por quilômetro pa
ra um automóvel ligeiro e

de 0,50 marcos para um ca

minhão, independentemen
te do número das pess'!s
transportadas nos veículos.
No atufl,l serviço de trans
porte de autemóveis pelos
Caminhos de Ferro 'Fede
rais Alemães, o preço de
0,14 DM por quilômetros pm
ta cada automóvel ligeira.
tendo ()s passageiros de co.

íbral' . bilhetes nonnaiS.

DK BONN - O Profes

so�' Dr. Eng. Wolfgang Bae-

seler (Munique), apontou
a solução do congestiona.
menta do tráfego na tempo
mda de verão teriam auto

móveis, camionetas e cami·

nhões entre os centros de

concentração demografica na
Alemanh!t, à veloéidade de

225 .a 300 km. por hora. Es·

ta idéia, concebida por Bae

selerseler em 1951, já está

na fase de ser realizada na

prática.' Em Bonn estuda-se

Desenhos; Projetos e Plantas
Desenhos Técnicos, Projetos, Plantas e Instalações de

Máquinas e Motores de Embarcações em Geral;
Projetos e Plantas de Embarca.ções, Casas e Instala

ções Industriais.
Rua Santos Saraiva N.o 335 _ Estr�ito.

Engenheiro Erich Goettmann - Reg. N.o 1326, Cart
.5-n.

•

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

UMA QUE5TDO DE BOM COSTO
Seja em Jacarandá ou al",eridoirn
madeiras de lei selecionada!) - os

cOnJuntos PRESTIGE· para escrit6rio�
(criação exclusiva de MÓVEIS OIMe),
definem um elevado índice de bom gõsto I

Vocêescolhe agora a

madeira que melhor
virá se harmonizar
com o ambiente de
seu esc;ritório!

Nas principais casas
especializadas do
país, você encontra

Dr. Norberto Czeroay
JFIreS>1tn�<e 18 elementos �

160 confuntos diferentes a seu gõsto! CDttmGI1l0 DENTISTA
.IMRLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

oeritisteria Operatória 'pelo sis�ma de alta rotaÇ&t9
,(Trafla.mento Indolor)

PH.óTESE FIEA E MOVEL

EXCLU:SIVAMENTE COM HO�A MARCAD,.
Edifício Julieta conjunto qe salas· 203

Rua Jeronlmo· Coenlo, 325 :; 'li
Das 13 -lI 19 hol'U J,j ! 1 <I�j

R,�si,��nê;ia: Av. HerciUo Luz 126 � �ptO 1. ,,!. ,:�1
. ;��:f37/'h�.-:.' ':�'); 1

.

t..· �

Realmente! 'Escolher PRESTIGE
é uma questão de bom gõsto!

I:cí t�l!4f3�3C3 't"�FCê:!
SEMPRE Atta Qr.madade f , ,

RUA JERONIMO COELHO - 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A EXPORTAÇAO E A AMERICA. LA:TINA

' Maria Amélia

(Compilação de A: S. Thia

go)
A receita de expcrtaçào da maioria elos países la

tino-americanos ainàa conserva estreita dspendên
cia em relaçãc a un; ;;OLtcüS produtos primários como

é o caso da café no Brasil e Oolômbía, cobre no C1 ile
petróleo na VEnezuela, etc....

VIU

.; o' fomento à exp.ortação apresent�' ini:ulleras v�n
.

tagen$. de f!vidente percepção, s2ndo dó coÍlhecin:21'íto
,gera]!: Por outro lado, o' estímulo às exoO'rta;�ô<s de n;'o
dutos industrfaliza:dos é necessário P.Oj�. a Aritétlea ta
tina precisa realmente diversificar sua pauta de ven

das, bastante concentrada e com grande destaqu,l de

um pequeno número de prOdutos primários.
'Exportado essencialmente bens de prod'nçõe,; pri

mária e importando, em sua grande maioria, prodntrJs
acabados, a América Latina tem seu comércio exteric'r

limitádo por' um fator de ordem transcedental: evolu

ção dos preços das matérias primas e tios bens con::IJ

mo duráveis e ele produção.

PARIS, 12-3·65. Nesta car

ta, a missivista, se refere

ainda à Espanh-a, dando as

suas primeiras impressões
de Paris, conforme observa

mos no XXXI artigo da sé

rie "Maravilhas da Técnica

e da Cultura", inserto em o

número de 6 de julho últi

mo, dêste diário.' Nessa car-

t'ól. continua a excurcionista
a tratar- do que viu em Pa

ris, "onde tudo é grandioso
. e soberbo" exclame com tôo

da. propriedade, assim, pros
seguindo: "A cada passo de-.

paramos com coisas a res

peito das quais a história

noil tem'· contado episódios
!

. sucessos . notáveis; A visl

ta a Versailles é deslúmbran
te. No dia em que lá fomos,

acompanhou-nos uma Óti··

ma guia que. nos foi r.elatan

dó. tudo ó que sabm' .acêrca
do grandios� palácio:' Quan
dei ainda nãÇll existia:Versai·'
1e5', os ,reis franceses . habi·

tavam o pálácio de' Louvre,

que fica0 dentro da cidade
de- Paris, até que Luiz XII
resolveu ter um pavilhão de

caça num lugai' mais afas·

tado da cidade, para sua

distração. Este pavilhão,
uma pequena constl1lção,
foi o comêço do imenso pa
lácio de Versailles, 'que os

reis foram, aos POtlCOS, amo

'pliando.

DU";'nte Quase todo o período 1950-62.. 0.<: p1'8�I'S
da maioria dos produtos de exportação da Amérlca La
tina eaírarn C�l1stantem.ente, sendo que .013 nrecos elo.
algodão e da la foram os que sofreram maíor d�terJü
ração, Seguidos de perto pelo café, cacau e trig».

De um modo geral, os preços dos' prodnk{s míne-.
raís têm demonstrado maior estabilidade,

.

enquanto,
os preços dos produtos agro-pecuários têm-se caracte

rizado por marcada tendência à queda, 'sendo qUe eu

tre os últimos, a carne foi o único que .acusou aumen
to tanto de preço quanto de volume. Algodão e aeúear
mostraram um aumento de volume proporci.onalr�el1te

.

superior à queda de preços, o. mesmo não acontecen:Jo
'

'nas casos do, café, caca!L lã e 1lrigo, em que o íncremen
to do volume exportado não foi de molde a compensar ';
a .queda verificada nós preces. "

é �l... como. a atívídade exportadora representa fate t

PO.nderáv.e�
de desenvolviment,o ec,onômi.co da a.'rei; Ideterioraçao de preços,. especíalmentg quando não.' �

,companhada de substancial aumento no. .volume expc
tado, afeta, sensivelmente, a taxa de crescimento ne- ,

gional.·
.

c

DOENÇAS DA· PELE Pudemos visitar apenas

COURO CABELUDO E UNI-IAS

A tõrre �ilfél - a maior
tôrre do. nn.indo - enorme

massa de . aç_q, . com uma

possante base, corno se fôs

sem dois pés gígantes, .

os'
quaiS se unem, Para cima,
estreitando:'8e; ··a ponto ide
parecer uma fina ·agulha,· A
f'1mosa .

igrejj;l.
�

df; Nótre-Da-
"

me é das .m:ai� bonitas que

já vimos até ag:ora. E' tôda
em genuíno estilo gótico, o

qual é nativo, mesmo da

França, propagando-se da

qui para o mundo . todo,
pois é. realmente· importan
te e belo! Interiormente, a

cateâral é repleta de vitrais,
nas mais deslumbrantes co

res e
.

tamanhos,' Além da
rosácea gigantesc'ól. da. facha
da, há· mais :t de igual ful
gor ao fundo e de ambos os

lados. E' uma, .beleza de ar

quítetura; mas nesta épo
ca do ano pducos minutos

pode-se ficar no interior de
uma igreja destas. antigas,
devido à friagem que ai
existe por causa da ausên-

,'I cia de sol e tarribém porque

Informaçõ.�: >�� o assoalho é. todo de pedra

I 1 f
'j - � que deixa os. pés de

pe O t e e 'oni' C qualquer pessoa . congela-
r. dos. Antigamente dizia-se

uma parte,: pois conhecê-lO
inteiramente. sedam neces

sários muitos dias - e nós
só díspunhamos de um, por
ISSO nem todos os nossos

dias são para passeio. Há
sempre algumas fábricas a

visitar, que :nos ·tamam o

dia inteiro a: .essa 'Visita des

tínado. O setor que visita
mos em versaítes foi o dos

apartamentos, .onde estão
os quatros que pertenceram

ao rei Luiz XvI, Maria: An
tonieta e seus 3 filhos, os

salões de recepção" de: dano
ça (que é a ramosa sala dos

espelhos) e (1 salão ç1.à. õpe
ra,· que é sem d�vida; algu�
ma o teatro 'nlai� lirtdo dó

mundo, em ·dec'bra_ção.e lu
xo -. /is paredes � .0; teto t�m:,
pinturas belii;$i�a� a as GQ
limas são. in�ei��rnénte- dou
radas. A cortína 'dó palco,'
que é imensa; imito em al-'.
tura como em 19r9Uta, é tõ
da

.

em veludo. aztl,l claro' e.

bordada a ouro> No 'centi:ÇJ.
da cÇl.rtina h:t un'la'. 9.eJ.issi-;
ma W)r da líz· 1;ipl'dada a:
ouro' e outros:: eipb'lemas da-:'

realé!la, com ..� coroa':e 'J;t e8-'

pada. A Jrranj.a ' é: �à1iibéqI
tôda em fio �e ouro. Pois

bem, todo êste teatro de

Versailles, no' tempo da Re

volução, foi ocupado . pela

comuna· e pelos políticos re

volucionários,�el1am'ól.dos ja·
cobinos, os quais- pintilram
tudo de. vermelho! TOOa a· .

qtlela imensa beleza e ,rIque
za ficou sob um' manto de

tinta v�elha e hoje em

dia não' pOderíamos mais

saber como tinha sido, ca·

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZA FILHO

FlAMUlASMédico Derm.-'ltohl>gista, durante sua permanência em

Florianópolis, de 15 de 'setembro. a 15 de outubro, a�en;
derá clientes particulares. Marcar consultas das 16 às'

18 hs.
Confeccionam-se flamulas.

né::,t,';l Redação Com OSMAR ou

��:0 - :22Rua Jerônimo Coelh-o- n.O l-B Salas 7 é 8.

. '

'.

e 2 litros.

GARRAFA DE VIDRO

P/ GELADEIRA

so não Se houvessem con

servado gravuras Parai pas-:
sada a revolução, restaurar
se tudo exatamente como

havia sido anteriormente.

Do palácio do Louvre,
que também' é imenso, co

nhecemos apenas a pàrte
de antiguidades egípcias

(Múmias embalsamadas,
templos, ou melhor, parce
las de legítimos' templos e

gípcios, transportadas para

cá, etc.) assírias (escultu
ras na pedra em alto relô

vo), e gregas' (que das 3 é

a mais bela). Há esculturas
lindíssimas em. 'pedra, .retra
tando várias figuras mito

lógicas, . como' Venus' '- a'
deusa da belesa, Diana _; a

deusa da caça.

-- ----_ .. ,... -:-�
- ... ., .�

ESl\f.4.LTADAS

.

iversos tarna.:

hos. Ideal para
diário.

missa e celebravam-se ca

sementes ímportantes 'nesta

igreja de Nórte-Dame o que

hoje em dia não acontece

mais. Atuàlmente esta igre
ja funciona como museu:

só se entra lá. para 'visitar

e paga-se para, entrar. Final
mente, estívémos na O'pera
de Paris, lindia construção
sustentada' por colunas ro

manas e tfilndo ao alto enor

me cüpulá têda verde, pa
recendo gigantesca. esmeral
da arredondada:

Entramos no local onde
se vendem os bilhetes, poís
pretendíamos, assístír à;
"Traviàta" que estavam le

vando; más Idesist:i:inos quan
do soubemos que os canto-.
res erem franceses. Deixa'
mos as' ópel'� _para �. Itá
lia. Tem sido êste o .nosso
programa :aqui na França..
Não paramos um só instan
te no hotel e a'. ASTEF que
organíza nosso programa.
aqui, . tem-nos põsto à dis

posição um .ôníbus, diaria·

mente., o que fa�ilita muUó.
O frio já. está diminuindo
máis;' 'e�b9ra .ainda tenha:
mos que usãr bastante aga·
s'1lho. de lã, mas já se -Sái
à rua sem bater o queixo.
Neve só tivemos nos dois

;;- (. _,c� __..... __ ... __

- �

, '
I
•

•

,Possuímos os melhores terrenos de FIo'
-

. .

,rianópo1!s e Campinas - São José.

• Nas melhores condicócs de vendas.
•

" VISITEM�NOS ii rua Tenente Silveira'
•

•
• 29 _. 2° andar' � .

1 5 ,,
'.

�
�-��-----��������

�------"-_ .. -'_ ..

Um Gigantesco Sortmenle de Verão

A variedade, t".()r,n�\L1,· '-'

te grande, das ll'l? ..."(:�� ��Ol'�·lS

.da popujarissíma f' na >'H

.te ira Grutinhá, foi, li l, '\ ü

v·púio entrant e .,:o",jc L\-.

velmenta aurneutarli. l' j

,,' 'o de noves artigos o

(,' ufilídad': s • domésticas.
, Gruttnha está, por-

! ,- . () Pi eparada :.lar"- I)\)
jC' um sucesso de vendas.

sucesso quer em rou-

];al';l o vestuário, quer
arMgos de oanho

s, mt�a; (':\111", (te etc

Espeélalmel\fc (!TI tl'a

r:. E (�e rosto � bltl�J!l�, pe··
-',-,,, sÓubem.os, \'iÜ havl'r

.;1 (lerro suees�o dI' pr�-

quantida:�e
cão.
Assim, não s6 1 � lOl' ,1.

arr'gas para o v ,:11:1.'.'!J f�

minino, masculin.o (' .: U ir'

jlil, se achCl cn:11iAc iI) f

brrn se1ecl(J!1[l(lo,' :"'.(Jl'l'.l 'rt '(
da foi gl'l'lndenl"nt (' :·'.('l·,�S·

primeiros dias' e, embora
_'o - o -'-

nao haja chovido, não vi-·, .....w,\,. ,..'

mos abrir o sol ainda em • .' ..
Paris. O céu está _sempre 'CAFE /JMEL IA'nublado, o mesmo nao acoll • .

�

tecendo nas Ol.jtras cidades • � l,
, ,
,

visinh'=lS, por onde andámos, ,
nas quais tanto sol no inver • Sahor (1ualiclml(� -- Pur('za ,
no como no verão, de modo , ,\ !\'!ais 1\'1.:' �'l1cl ..

que as pessoas, sobretudo �
em Grenoble, têm as faces" TORRFFA ('''' Otostadas, mas de um ver- • .... f".� 14

,..

melho •

dilerente, devido a; .. nE I11III

ação do sol como do frio " .,

da neve. Grenoble é tôda • SANTA C I.T/�.R!N� •
cercqda pelos. Alpes franco • l1li

italianos. Andamos de bon-
"

clinha elétrieo ao lado dês- •RUA Max Schramm, �7 ES111UTI'(' •
tes picos congelados. E' um ,MArrRIZ: _._. São Fra!h' ·�co do :-::111 •
bondirJ.ho

.

como' o do Pão I11III FABRICAS r

de Açucar. A vista é linda!": ".: - (lnr10 :.Jeg:re (' Curitil,iol •
(Continua) ' .. .: � 'tI!l .. � ::m. 'Ia. __

§
-_._.----'_---._-----�--

ESMALTADAS

C/BICO

ANZóiS m.

FERVEDOR ESMALT. A FOGO
./

.

11tU e prAtico.·
I

Cr$ 2.050

Cr$ 800

Cr$ 1.250

·preço da Praça ., ' Cr$ 2.085

Desconto , Cr$ 1.084

Preço da Campanha .. Cr$ 1.037

Preço da Praça Cr$ 2,860

Desconto Cr$ 1.260

Preço da campanha .', Cr$ 1.600

versos tamanhos.

�� :'� .'
•

:.. t '), %" ';f'

CAFETEIRA ESMALTADA DEPóSI'l'Ú lf:: <aDltô

F/b&"""",, LtQ'UIDO

Em,diversos t:::�
nhos.

.

Preço da Praça Cr. 1.645

Desconto Cr$ 755

Preço da Campanha Cr$ 890

Preço da Praça
Desr.onto Cr$ 1.550

Preço da �raça Cr$ 1.035 Preço da Praça Cr$ 2.640 ,preço da Praça Cr$1,260 Preço da Praça , Cr$ 830: Preço da 'Praçr, Cr$ ,U60
Desçonto Cr$ - 535 Desconto Cr$ 1.320 Desconto Cr$ 630 Desconto : Cr$ 410 Desconto , Cr$ 2.120

Preço da Cl>mpanha Cr$ 500 Preço d Cam h C 1320 P d C ha·"..... 630 ........

�IIIIIIII•••••••••-I"••
·

.a•.•.•pa.n.a
,

l-r.e.ço••
a

•.•a.m.pa.n••·IO'."'.' �..Preço.ÍI.d.a.ca.mllÍpa.nh.a.·.·I· '�41210.�Prllleço.llctl{llciil1;·m�,p:mhs .•• Or$ 2.540

EERVEDOR ESMALTADO 16 cm; CAFETEIRA ESMALTÁDA

W
DECORADA

mUito, práÚco Em diversos tama-
nhos.

ESMALTADA

C/TAMPA

CONCHAS ESMALTADAS
A FOGO

Uamaval -é alegria e despreocuDação !

Carnoval de Preços é muito 'mais

facilidade I

De grande
utUldade

Cr$ 1.245

65�

A'eço da Campanha .. , Cr$ 590

Preço da Praça ....•• :. Cr$ 830
Desconto ,............. Cr$ 570.

Preço da Campanha '" Cr$ 260

Preço da Praça Cr$ 1.415

Desconto O' Cr$ 815

Preço da Campanha CrC 600Agora, ao alcance de todo o povo,

artigos domésticos pelos menores preços

da praçal

Se encontrar mais barato em

lugar: nós ·lhe devolveremos à

rença!

VERNIZ G.E. -1 n." 9435

outro'
dife-

E venha conhecer, também,. outras pe

chinchas, com descontos na mesma basel

USTRO P/ASSOALHO. VIDRO

Ideal t>ara
uso diário.

.MOLAS ESPIRAIS

P/ESTOFADOS

•
9 x 30 muito
re slstentes.

�I
bdl

Preço da, Praça. Cr$ 2.145 reço da Praça .. , Cr$
Descon to '" : . . Cr$ 1.150 Desconto .... � : Cr$
Preço da Campanha '" Cr$ 995

Diversos números.

SEltRA CIRCtlLAR .

BOMBA RIACHUELO P/POÇO TORNf:JRA, VOLELER n.1À.

De grande

rfsistência.

Cr$

3/4 e.}
,

.

útil e pr6.tica'.
.

-

... , ., Cr$ 11.180 Preço da Praça , CrS
4,180. Desconto .... L •••••••• Cd

Preço da Praça CrS

CENTRO: Felipe Sc11.midt, 33
Conselheiro Moiro, :2
{Conselheiro Iv,1af.ra, 4

E{,,�,·j-lr:'l.·rr.'O· F l' +i 1 •

;:;"7,:)Uu...., 1 . Uftl!(1 AaueCI, �t!
._------

DJUJENTE C X r.-I D.· 500DE I·LlTRO

'útil e econômico.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Os Esraü\);; UDi
dos anunciaram que o ,;;�'1::

Walt::.r Schlrra, de '13 anos,
um dos astronauta:' do

Projeto "Mercury", reali
zou um vôo de 6 voltas em

tõrno da'Terra, a ::l de ou
tubro de 1962, Thomas Staf

ford, de 35 anos, vem trei
nando desde 1962 para

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

68SB seu primeiro vôo f»)1

pacíal.
próximo VÓ,-) es):,c,a" t,j-

" .PJllaJ.Q não Sp' rc:ui<:(:l.>;:'l an

N....
.e.: >""

.

"'1�'1; I':;�; '''',.) 'a'''';_';;''l+lJ''l'''''f','�''''''''''� '''�\.''''''"I,.;'''''�''''''''''''

'OVa�\:J ·.v "". ,. u... .. _ • .J._ .. :).';'-

ta -se (o vóo da ··OsP.lin·� f\11", que .3C,':1 p.Icta , a pr-- '

los astronautas Walter
S:"'hirrD, .; Thomsvs S�nl··
forí;. Nr?;:;;:, vôo, de dO'I,

(:�?.,S, os 'a:;;t,ro�"n n::".1.:-' tenta -

....

rão, pela pnmc.r i vez ra

hiStória, unir a a" trenave
a outro veiculo espacial
em órbita, A A:lml:üs".:'[\"

çào (',i_' !\":·()n:1l1t'lc'� e Ls

j)3�O I NAS;\.) dcc.arou ('!li.>.
os . n stror nutns ! el1t2.:[�()
encontrar S,� '10 (',i:�\�C,
com um [(1'[1J("�,e ",��r,.)8,"
íancarlo t hera " H minu-
t.os ;:11 trs da

"�O

Hipótese Sôbre
Rotação Dos Planetasa

MOSCOU ,Orbe -Press)
-- Fista idéia foi dada pe
:0 astrofísico georgiano
Hclán Kiladze, de 29 anos,

Se�;Il11do parecer do cien

I,E!Çl. o movimento de ro

t:..cào de cada planeta. foi

"l!>tino .jtl. 110 !:�tit�d�) íní

,�'.ül c:'·'" sua fOfllEl'.;:.co, quan
"\'J"

.- ---_ .. --

-,- _��.__ ._-.- �_..�_..-------,...,___.

Departamento Econômico do M.A. e
Secretaria da Agricultura, Juntos

Vão ao Campo
Afim de garanttr "I, �'.J�I;

ta de dados .estacisttcos, vi
sando conhectrnento f tan
bem ter os mesmos. U2ra
os fins que Iore:n l1\"C:('':'S8.

r.os, a Secre�át'ia da' A�Ii
cultura firmou um preto
colo de scrvic:;os �()c11 ü _T)e

partamento Econômica do

Ministério da Ag.r!ellltura,
sendo que o órgã.o executor,
par' parte da ref.erW'l Se
cretúria, será a. DirE;�Ol'.\a
de Organiza.ção �;,l Pr.Jé!11-
ção.

Informcu ao �;d-Jr de

Informação, oue c eng,
agr. Marínato Dias ue Pai
va, que o Secretário da

Agricultura, dr. Antônio

Pichetti, ao firmal' o pro
tocoio de serviços, deu so

lução ao bloqueio que im

pedia, com presteza a co

leta de dados par'il. saber
se em curto prazo aspéctos
estatísticos das culturfli:;

agrícolas, econômicas, des
frutes dos 'rebanhos e !)'.l

tros dados da pl'odvçáo de

origem animal.

fit,

Novo Tratamento Por Meio do
Veneno de 'Cobras

Moscou <ORBE-PRESS)
- Do veneno de ,erpenÚs
uma fábrica de- 'l'J.llin iEs
tônia) prepara o' medica
me11! ° curativo Vipraxin,
ut,ilizado para o tratamen
tu dI) muita.s enfen11idades
grayes-, O Institu\'O de In

v('stigaç5..o Cientiti�'1 oe
V;1eÍnaR c Soros do Uzhe
q'listúo utiliza a "matél'lJ.

pri lU:1" de Ki:rgui[;i,'l. para
Eneontrar meios efieaze::. de
lnta. contra o próprio ,'(me

110 das cobras, Geralmente,

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

CINE
r:\1.\NUEI, MEO�mOS -

Em·iadií �e :i.P,R, mll�': i Piir1 ,)

Alegre, )
, II'

P.I\H1\ FRITZ 1,':'i'l(;
ClNP.Ml\ BR,:\SJLEmo I,

1"ENO:\'mXO só :'ííPE1't,\
no �os eLn��:; 20
A:W�S PFf"O NEO··IU' \US

;\HJ PRL\"i'C "��

L -- "Cine 1:;>('''1:'','' ';(11�
i:1 :1 r� l::1f do F':\7r':' '): ct�")
(':nn'1:8 '�'l��.' .! �f� ('�l" ':8: r:/)
a sru fhl1, esta tê )lL1�-:·1

.

:)

Clb3.'·�1bf! t'l. I-J�� p�" ':1,'1 1 ,)

i1rtia;I1 '.11<':11 cI, :'['.'" ,-

(
..

.�ldprn�(-:'e;. {I �'111CS :� r":,. .�r(;I�
1.(!(i(·�� (S fi:nl ..... s �:)·":�··:1 �.:r._

tl'al?�"s (li" fOl'êl'Y:' (' E>'-

t:i n �!:.:' (,1 n �.:< l-;le}o-s �;' . c. 'f':>_

ri[:� f:�t.ivr; 1.
Ffo;<:: .!11··:-':�C"- :.�:�;�.: Li -'\',"'1

(i 't:,�'8qnc 3. l>'f"fI �.-: 'I':_':, f)

f:"�/i"t)�') ('i'�r�l:�''l F:·�
L'll", 11\-11' !"V1" ,<.: r: l,::' ,"

n·�'.-.;· "[1T1 r""· f '1'::":'1.·S ;!,1 �
1 '. 1'k!1

"::-:allltj ... o qu� (j,-:,�f,' IJ

1l(�Llvr1 r!>'f'a,sh: "D"�)O s

Cf) 1,:'-.or')ul:,�111(1 X:'UcH l'o; o

('.i'tl(�nla bl.'aSi1pi �'O � (oI f[:·nô- .

JP0t10 X!ln!S in11;O�":�lr,rJ\ (;Ja

rjnel'1atOé!TfI,j'la :r!i�I�l'cl

,nos: últi,mns 20 :111'"")", a:h.
nlCU o r1')J' '15' a :'!(.:,' .1.��,
FI"t;; Larp,' é t11r':õlh' ) ('O

jUl'i do fi"�t1'!('L,(l'l �:, iI',,,?,

ql1P se li10,:t,"::lVa, C:"�·,lE< ...'�:

mad.o com a ch' ':'11 b.:::;,
sileiro era o i:'ullo:1p,) ,.J
lerio Zurlini, mas ",mhs
n I'ganun-se a co X\.é:r!�,;,'� o

fihric ui\. Fulcci:]a", qae Tl"-
'

pres'}nLu o Brasil n') referi
do lestival. j)C1'01.1e ;:,,\ ].'("11-

n'}iío do in1'l fieo\l ,ll{'Ehc
ra �!O (.�1lC pcr{J0f:�l, ,0 "OVJ t\)
Juiz '1ue, [�z�s.'S� :1 �l.��tll-

(�6c� Ü ln.l!)l'�!)Q�l.. s�:bi�e C'

ii!n10 QUi=- ac�.lj). .":·t l;e ;�"o\.!.·

S�'l�:1!rl�\) o (',:tll,!(") /\:tx

Vli:!JJY, 'I

c,stá i:mI

depoIs de ext raidõ J .. el',e

no, as serpentes p,am sol-
tas, para' "engordar'�, Os

especialístas chegaram à
concluss,o, porém, de qUé
isso não d�va o :'enóimen
to necessário. Pelo e;mtrá

rio, a produção do "reba
nro" serpentino aumenta

grandemente quando, (1e
pois de ext.rüíc1o o vener.'),
as cobras são mantidas em

condiçÕES especiais,
Wa,shington (OR B E-

'----,-----

RONDA
fe��ivaJ e

l:Ul'U o :;Tandc pr�2::i:l1..�1. p;.

pccialm.(hte F '2' ': n a li 1.1 :1

j\'l:ontel1egro, que deu d�g
njdnde à l'liUlht!' d0 SIJ�,)i�i"
b!o ca,:'.oca".

potente i bombardeio das

partículas, Rolán Kiladze

idealizou uma rórmuln in-

ternacíonal, para eixo os plane l<'. S

gínquos, O astrónomo
terminou a. grandeza

----�---- ---- ---------------�--- -,

nm: quanto durr; o movi

menta de rotação sobre seu

íon
clf

cio

dia

dão.

Reuniu se a comissão encarregada
dos testelos da Semana da Asa
Rio (O:�he-Pres" I - - A

Comissão Nacíonal Execu

tiva da Semana da A3U

de 1965, reuniu-se �():J a

presidência do Ma]or Brf

gadeiro Armando Se:rr,', de

Menezes, para elaborar

l;t'()t�l'allla d � reste.ar, -t,

serem 1'. aüza dcs entre 16

(. 23 de outubro próximo.
.',S C\!jll�'FlOra("" s c'êste a..o
serão iníciadas COLl a traus

o cora :(i,) rie SQll
tos l):"lnJ;lt. uo C.'Lllp J DOt,

Ato s: s para o '::1".'uao de

;,r reporte que t e:n o seu

nc me [:0 H:o, E!1('')lT2,JU
num mara vilhoso u:;:;rm:c

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

Jc CU.l'Ü, o co. a �':n cc "pai
: (1 Aviacá ." é o segundo
)'_r:�etrad(' no m":](') Íll-'
",,!,:�, já. que, apenas o de

Cb.0pi:n se iacha exposto
l'DD1" nraça pU)!.il'·o�, em

vo rsóvía.

Vietnôm Sangrento:
lmericanos MatlHl Ouase 211 Gnerril�eiro8

SAIGON, - CenL.] ': no

venta guer1'llh::;il'i)'i �" 'J:eL

cong postos fo!,3. d::: (:0;11-

bate foi o rc:sultado dp. d';:ws

("p:,1rações anune:ilcL.1.i (\11-'

telll por fontes (iO!'L-O·.1me

ricanas, Na .pril11eir�, fôr

ças vietnamitas . ip.fl.igi!'::u11
150 perdas ao Viet.cong·,
num ataque la'1çac.!n pa

sexta-feira, em M,v Th'),

75 km a sudoest8 G?SI a (';(

pita!.
Na segunda açj"J, q',lf' �e

chamou de' "OPéi'.H�Z{.:) rc-

lámpago", '2 LI t:Lli.l1)!'ji" \T!l'U:(";l.g se 111::t'lleV2 "111

lan�:ada I?a 3C:Xi.a -fsira, . �)(� (e g�12rra, atu ....alldiJ 11
mais de m,ii fuZil�ii'�'S :1,,- postls Je'2,'ullstas no rlelt>ê
\:a,s 110r,,:'-.1'11.::L(J, )C'; :1Ui- do rio Mekong, [J'11 la'La.-
tara.,l1 '('ê,:"a ele 'tU l'é.bt'li"s, 111:3.0 vlelcong asscl!lou 1.1,111

Os fuz��eircs d'C':i I1lk\l','a� bém talla estação fet'l'ov.i<l-
ram de laüchas c helicc:�'- ria, 160 km ao norte eles!,;).
ter(;s na região CÜHP.;"� do

V,S,':iO S Phu Kn, on�le i1J.

v:a�1
.

�ido dt'::'SC·_)0:';!.·,laEi ca

':;' nl�rln"S. tr.lncb "'Íl\..lS
.

e H1na

lJa"e ele iu .1c.m :,::.) inlIll1:�'Ç.
A lil'll.l1Ci.,a (ia ;�'41é'iJ 101
rcalizaca cem ,,[2e<1 ('x1l'o.

lio rc,:uL1tt' {!.o p:li;, "

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

c.é1'pi�al. Em outro �l'oaq_ue
c.cnt.',a um trem blindado,
]);:1 proV'il1Cia de Biuba

Thuaí1, 11101'reU .) ml.qui
nista e 10 p�ss ...8.$ fiJc'rai11
ferida.s,

Pela terceira VêZ

Tr'opas
Dom'inam Sitoacão na

t

It�DONESIA
JAC:lI.RTA - A., tropuJ

leais a Alulled Suk8.rrto d.o

minam a capital ,indonesi.a,
embora temam um p.OSS1-
\'el ataque dos l'Bbddss

acantonados no .�/·n�q':') (3,
Ilha de Java, 60P I) (:()

mando do Coro�-,e! 8u1'l('r-

'"' 0�1':'}(':o c."!nl ,') pro�lll�\)r mano

frnneês Cus"avo J\.Lnr�v

Rio,

l\111t..t'itr r' u D':r'S�'J,l qUe
produí" tCH}'")S OSI r1(:,!·1� ..� ;.p

Bll1'rl

:i. --- s,� (;n!::',",��;3 i0'p� �J.

"P(11,ma [lr ('uro", .s, V(::le-
7.:.t. t�'·.;11 !) ':L�'8.n ':.� (): ·.1.�·('

.

o Frstlrnl (lC 8.í[,- �. rj �'

'n�;·'V;-f.!l. C? O:L 5". ,I :.. 'rI'

p!'í-�mio 1'0 sei.or d:: 1J1Jr:�1
l11l't C'l:,�fm,

��" '')':1íC,:19S r.�c ]'')';' �1.

111(!L?'�t�� :').1 �.�( f�) :-,e�"r1)}:·
P""':i,··y,J;1 ·�S en1 �'�lC.1�jf�Ç.�5 �01(.
(;:�:�� f\n n:.,:l,tl. '.);-::�1!.�� e :,1-

Xi,li .:.1 �'n�'J f:\'\.::�f "�('?':t L,�-

�;;:"(i!11o.y(\Pcl0 r� 1::-' �5"s r�
.. �_

rh�s logo a:)f)s ft � "�':;)J

�fros ;1 que S�l1S ��1""e!.Yr[,j·:·fS

a�.sist·:!'l
O Bl"a�] es'_ú' "cp' ;:",C

t:1.ÔO no ,iu"i 'por Adr;'r1f'r

(�(';"7.��,?'� Ç\ Nel�o41 Pt-'re:J::l
c\"� Sg,!" leso
4. --- A !Jo' r das ��:i�)i_(;).-Jt.:.3

no C;nn RiUl1, des:;nrn!rl-8c
r O auditório da e,11bllXO,cl,1
cl,)3 Rs! <J clos Unidos a m�;s

tl'a elo cil1e:.na
.

b:asilei "O,
D") par e0111 {) gr:tmie Júri
haverá t2mb�m um outn,

c!o Office Catholiqnc :n

ft-:'t'pati.ono.], que será pl'esi
(ic:'o r�or U111 rejJri���fJntfH'�Le
c;o Peru.

A 1 r-� n ::n <1::: :'}O� .'1.S J.!�l:j
t �n�r.crita�. fora::n �'h:n.·píJ:,:)
elo Vt ";lJel' tino

. �:�rd rr:-l�t li:}

Tarde")

Suk�1rn\.J Ia;o�� O::-�i.t:�ll 'l:J

varn�r�tc aI) D�l:5. ;:\tr:1.vés
(i,o rádio, t?ndo ú :'el"�Llrlu

que BC enC'rr-:·!t!'a. l:�·�'�n [' r..u�:>
continua firme à :l,,)]1"2 ':0

govêrno,

() P��/lrcit0 pr('lr.l;�l a ·t,1r
culação do jorn:l1 rOi], u'li,oi

ta "I-Iarian Ral(18_'(" qne:::�

p'0::1Uê1CÍOU ; fav�'r dos ré

I:)":llrl!':.o c sU::i�)en(12n uv\.;.,?

gllnda ordem as c;)z,,:,,r:õ,'S
da agl'ncia ofic;:tl de in"

f)rn1ae;I<;"'S! "�l.\.l.')+aj:a.:'. j:Jfi]

1.:'a "u por comuü·:,5t.,1.S,

Na Capital há 1 á uqu''''
de guerra, carros b::l; C::::: :.L �

e tropas cm· pmltos e t:t'''

zament.os estl'at.')sk(:�, :"':n

como no a€ropor!.::) civiL

Em frente ao i.)B,:áe:Cl (�;;:{;()

dispostas batel'ias ,1'.' art;
lha ria contra aviÕeS, A (·i

dade está rodeJ,Ja. p'':,' 11'0

pas leais.

Hfi�BELDE'S

Tl-j arma-se ele J3.cart,a

que o CO::üllel U:lt�1n!,(, �lll

tor do frac8ss�tC:o ::;dpe
contra Sukarno, "1 alguris
dos que o apoiavf:m lügi-

de Sukâ'rno'

ram para Java, Segu,ndo
as illforl1l2çÕCS, D ch<Je
eias fôrças aéreas, V;ee
Marechal ema r Dar�L fll

g u ('·cm Untung, 11121> 1""

pudÍon. dc:poi:s,: SU<l clec):)

ração ele apelo ,\()$ r'<1>!

des,

A quarLel�da rC)':a &U,[O
('3 ia quase Lot3.1�:"1el';..t � �H1

s"xt�1- feita à nocte pr :a.s

h�c:J�'1.S ccrna..nda.(1:,15 !J' ]0

G,'l'!eral Suh:,uto, r;r!'�f(' ll>
te:rino r!as fôrças ::t1"":1.cl:I.s,

SÍTIO

o er:ma110,0 nlllit>1.�' ;niJ.o

né sio inFlós toq·.l'= c1€ ,'e-

alDeias na .sexta-feÍ!.':l
declarou est:ldo :lo síU"

Na sábado 0('1),': ".1 wu

cip quan '0 tr.!�pas ��aii: oe

.suJ.o·i�H'am dos .,:�'�ntórlGS
(lOS (�()rreics 20 re.behlA3,
qUe Ó'e renderam.

Clficblment2 :tÜl :<; (:on

L,!·�·!."i_';.l a sorte- do f.. !jD;'C c�'n
E:):� t'('!'io, G:DC'ral 1�'lh�11�rl
Y�d)�. c outrcs CÍT:i,"d gf.ne
ra'�. ll"f01'nlou�'3C ra ·'sexJI,.;.\
i't'lra (jt1� C3 111!,;Si�1('d l',a

viarn sido tClllctr["i3, "Olno

reféns e' 3:::reSC'!Úti.:1.:-",e,
!icm confirmação, r'�w' Y ,1.-'

111 h�via sido rÚo.rtl)o

O G�ne'_'al Atc.'.l1 FarlS

Nusut:on, I,íinistro da De

Lsu, está ..,5,0 e s,'!.�vo, A

l)l'incípi.o admiti�l-.3e que os

rebeldes o haviam a;!r!S)Cl
nado, Nasution é conside
ra '0 InirnJgo dos comunís,·
tas e princ.ipal ,

ebsl H(�n;o

pa ra a t0111ada do ,Jode!'.

ESCLARECIMTI:r.j'pl}

•

A Embaixada da lnuOl!e
s;a na Tunísia eXf)cdill CC

municado .ontem dizendo
(IUe o Presidente Ahmed
Sukarno está a salvo, dES
fruta de boa saúde e can

t;i�u,\ no eontrôle dr, go- ,

vér:::lO,

O cO!llunicaclo .f;11 éZiJ:::-

karno,

PC ARMA'

Unl anúncio e!a e,"J,�'

so.ra oficial de J!lCa�'é� pe
diu à ,poPll�a:;ão clvll (pe
de'''.dva qualquer arm:;;. w'e
'PCS.\;HU. OS obsernldoré:" 111.

terpt'etal.'am o aU1Úw;'1) GÓ-
JIlO indício d� quI.' D PU'"
tic10 COllllmista 1)o(jE'�'m ha
ver armada a":�rs de s;;us

silnpatizantes, A:ltol11óveis

e viajantes, inclusive estnm

geiros, estãO' se:1co revis
tados,

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

[� � II �
.,

r'�..il t;

]\:;�.)SC()tJ I Or!Je � Fr-2sB J

� .. l;i�1 l)OVOJ.ç::·�j J"\ ,\;te

.!.� .(;\;.�i-': 11.).:' ·UraJ.s. 't C(!�C
nlleiro Alexundr S�so1ia;,i:'l
fabricou lllU!l 'PUlgs Hj,ecf! �

n�ea. 'd.o tamanho 1':atlJ.l'8.1.
:C' provi.jQ. ele um mecanis
mo mj<;;J.·.),::COpiOi p":l' l�;ejo

(�E�. ,Ci.\lt.'.L,g,_ "pUlga POd2 da 1',

com suas patinl1as rnagni�

Jica:mmte trabaih9.das, .13

,:ôaltüs, O tamanho da pul
ga é éle um milimetl'o e

meio,

..

cI::, IJmnbar eiros 2SG1:a"É:gi
CJ8 atacou ante),) setores
elo VleLcong situ,lc[O:, JJa

zo'tla "C", 100 k;ll 'L nárrr
este de S<JigOll, e junto à
front"ira do Camboj",· Foi
êssc o 36, ataque dos bO:l1
bardeiros est.ratég!eo':l
Vietnam. el.o Sul.
CoM..irmou-se que os deis

h'Jlllbardeiros "SkyriJel':'-'
norte amsl'iclini.-s Cjue ea,

r:uÍ1: sábado na l'cgiüo (Ie;
An Khe, .foram dcrruba(.L).�

:Jela dyf�5a 8éri'a elo Vi?(

c?ng. A prin�l)lo J.c�'eclit[l
va'$�; 4'-11.€ tinha h�vi;: c.

uma colisão no ,tr, Os. dnis .

pH::.>tcs· ç UHl jor:lülisf':l a-

meriea-no D1orr�r1�n nc

cteuttL \
Terrol'Ístas C:o

fizeram e:,plodlr
em Sai:-;on, du:�s

Fi.etcO:lg
sába(lo�,
b"lLba:s

em 'oeais dLf2r 2 1!' '3; :':9 G

�3.nc1o 111a:s de �o nlnr�'�S

e �cric1os, Uma dG.s bc\tl
ba� explodiu pCl'to, ll,) (8'·

tádio Cong 110:1, � a (,utr'1
,defro:l.te do cdifír.:ia Ot�(1E:

se hospe:'a pesso>tl da fúr

ça l1orte-americ).np" No

griméiro atentado morre

ram três crianças,

I'
---'_'-------,-. ..... ------_ ...,_.-...._�<

Teatro GQn\� pnrt'�:�,�II" Dv, Lo.J
- ....

. . . ,e
.; ,

no

(1-:,'.\" B(T�CS, a+riz dA 1':;�0nhóc\�1(s mer.tcs. vem

ja há alguns anos, fazendo teatro em i"lorla".lI',poI:.s E

LLL;:::r
.

teatro numa capital sem platéia como a nossa

diz 02111 c.a 1.;)1'e[8 u.grara quE;, 1.<'\'2 de enrrectar. En

"'---'[", Inelu 'Í'! . <;:11 ·1900, .djr�ghlio e pa" tic'lJaÁldc (:u

elenco; a peça de minha autoria "O NATAL DO CARA

;::'0,'/'l.·, que ro. ma ii um !'.·a:;�s,:;" fin�ll',ceirJ, mo s para

sat.sracão de tOdC1S nós autor de Intérpretes - foi au

têntico sucesso artístico,
E não obstante Lodos os precalços, sem cru .. O am-

I '
' .

b'e';,be, lutund,o. C;Dtra a. frieza j" um p'Jbllf!;, pouco

a:e5td ao te�;;re',' Geny Bor'ges vencéu, Houve lt�tem a-:

f'r,n::t,sse que o teatro e a r'nais alta exp=essã.a ào grau

je cultura de um, povo, o Que pÕE. em r8WI'0 <] traba"

lho" a persistência e a dedicação de Geny Bcrges C�lIll0

ce:1trlbuição destacada à expansão ào ,teatro em Flo

rianópolis,

O 10, Festival do Teatro Amador de Santa Gaia

rina realizado em julho do corrente ano, fei o coroa

mento de sua longa, tormentosa, mas brilha.nte carrei

ra pelos a.wérrlmos caminhos da arte de repl'escntar,
E coroamento com o "Alva:m de Carvalhc;" sempre

cheio 'e com a platéb aplaudindo sem reservas, sem

inibiç�o, o teatro de Gé:ny Borg::s, Simulti'!.ne�:,mente
com suas atl\'idadcs no teatro adult,o. criou Geny Bvr

ges, o Teatro Infantil de Florianopolis, c'on,�retizallóo
sua velha aspiração "de incutir no espírito das cl'ian

caS uma mentalidadE teatral", proporcionando, alem

Zl:ssc, diversão sadia e altamente -educativa à.':l crian

.;as '.- e Fi,orianópoEs e cidades vizinhas,

E todo o mundo colol'ido dos cuntos de fart9,s e de

antfg-as 'histórias que el1canta't!ttrf a nossa. "'l'I1:fm.in.ice

vem, sendo revivido no palco, para alEgria de grandes
e pequenos, por essa brilhante equipe �l1irim treinada

c dirigida por Geny Borges, O Teatro Infan�il ue Fln

r;anópolis, brinda o público' da capital com ,t apresen

tacão ce nmis mna pEça, rata·se de "O R�PO DAS

cÊnOLINHAS'. de Mar:a Clara Machado, peça premia
d'a pela Prefeil.ura do. E'ltado da Guanabara, A rndhor

coatribu:ção quP se poderá prestar, é O cemp:lécc:imen
to ao "Alvaro de Carvalho' para aplaudir G:my Bdr

ges e o seu tzatro infant;l., Eles merecem o nosgo in

centivo,
E' o teatro do futuro que está sendo a!lcercaelo e

à cidade de Florianópolis cumpre 'o deve'r ind�c1iná
vel de garantir-lhe a 'Estrutura!

Florianópolis, 22 de setembro de 1965,
OSMAR SILVA

J0rnalista e crônista de rádio

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

(:olh"j' cm' Jacarfa fi S\!<1S e'ido para esclal..�ca:' ::I �i-

f' ,tuaç30 depo:s d·JS ,'scentes
acontecimentos Da Capital.
Acrescentou que tOl103 os

o,ganísl11üs nacio·nais, tali-
to ci\'is quanto I11JÚta�ê;S,
1180 Indonés:a, �ont�inLJ�un
'<1l)oiando 0 P'residenb :':11:.-,

..
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Lazaro Bartolomeu

�,flSS,' . RADAR �e
'

"

S C, I9IJ!) "":. Mâr'!:j'l., de' Fá
ti�'l1(J. S:lvcira e .0 Colunista
esti10 em ativi 'ades na

campa"ha para constguír
UJl1 aparelho de televisão

para cs cento e trinta e

clnco velhinhos ali da Ave

nída Rercilio Luz. Vamos
a�uardar de onde' virá e

rderido aparelho.

CIRCULARAM em nossa

CJdade, p Coronel Lara RI
.: bas e seu filho João Bap
tísta, Votaram domingo.

DEBUT:A�TES do Lira.

T, C: de 1965, que desfila

rão '�o próximo sábado
Ana NIar:a BrasU, !\ns. Ma
ria Rocha, Beatrl� 'BoabaU
dos 'Reis, Beatriz Rosa, He

loiza Guerreiro da' Fonst'
ca, ,Helolsa Lebarhen.mon

Moura, Helena Marra La-ig
Santiago. Iara -\b1'E11 Ká

tia Maria José, Marísa Car

doso Benvenutti, Margare
le Vieira de Olívetra, 10.10.

riazinha Atherínos, Marla
Auxiliadera Homem, Marli
das Graças' Iracema, Ma

ria Lúcia Luz Almeida, Ma
ra da Graça Lunsberg,
Ma::,ia da oraea Rodr'�ues
Nádia ,Torres' Pollí, Reg;nét
Haviáras, Regit' a. Maria

Vieira, Sandra Ma':"'1. Piaz:
za, .Sandra Mir'am, Barbo

sa, Thalia Maria Ma.�bnrg,
VâT'ia Silva Ollnger, Verá

Lúc:a Porto, Vera Reg:na
Ama':al, Vh:�a"e Rigmbah
e as irmãs GarmPHI L�lcia

e Vera Regi""a Silvo.. Tôdas

da "Ilhacap".

HO,TE O Oscar Palace

Hotel, recspcíonará as de
butantes do Lira T;C., com
1.:111 elegante coquítel, ·às.
\ ínte horas.'

NA 130.. Zona Eleitoral,
o primeiro voto foi do can

didato Ivo Silveira. No 120..

zona, o prímeíro fei do

candidato Antônio Carl{)�
,Konder Reis.

O GOVERNAOO� e 'Se:;
nhor'a Celso Ramas vota�
ram na 90.. Secção �Qt\lpó,
Escola:r Silveira d.z Souza)'
ca 12a, Zona Eleitcral. O

Comandante do 5. Distrito
Naval e Senhora Almiran
te Aureo Dantas ToI'!�S VO,
'taram na 49a, Secção {Edi

ficio da Junta de con<'Ít e

Jugto. do Trabalho I dá 12a.
Zona Eleitoral. O Deputa
do e Sra. Ivo 'S�l'veira, vo
taram na Palhoça e o Se

nacJor Antônio Carlos Kon

1ier-Reis-, ,em Itajaí.

O Rio Grande do Snl,
'escolheu sua r:prCSE'11ta-.-.te
para o CO'1,curso �'e M:rs

Ob�etiva In+,er"'acjüral
Adete Guíchard, um brôto

de dezessete anos.

CIRCULANDQ
.

na ·�Ilha.

cap", o' Jo;:-·nalisbl Artur

Aymoré, do Jornal. do Bra

s11 aue €stá fazendo a

cobe�'tura jornalística das

eleições em Santa Catari
na,

ONTEM p,o restaura'lte

Mar'lú, 11a Lag1a da Con

ce'�ã(". alJY'o"avam cs 10'''

raHstas, A1Í'r'o '900IP; Silva

Jup'or e Milto11 Carvalho,
do "C"rre'o do pov·)": Ar

tur Avmoré, d·o ",Tor,"'ai do

Br<ls!l", O anfitrião' foi

Al1rio ,Boi>!e, de A Nação,
de Fpclis;

NO CLUBE "29 d� J,u-
"nho" de Tubarã(} �erá. rea
lizado ,o Baile c'a Prill1ave:
ra; no próximo :fia' trinta.

quando será eleita a ma

jestade ,de 1965.

EM NOVA YORK, o Pa

p'a Paulo VI. O"'tal·.1 deve
ria ter falano ne"lll1te a

Al'.semblé1a das NaGões Uni

das, �om a p:'.'·ese'1ça de de

lelZacões de países - mén
bras cas NaçÕES Unidas.

PROCEDENTE de São

Paulo, na "Ilhacap". o Dr.

Sérgio Uchôa, que veio vo

tar nas elei:tões que pas
sou.

FOI eleito Prefeito .de

Blumenau, o Sr. ,Curt Za
drozny.

E PO� falar em votar,
também na "Ilhacüp", o

Sr. Hilário Silvestre - Di

retor Presidente da Em

pl'êsa Catarinense de Te

levisão.

NO Clube dia C'Jlina, no

próximo dia doze - "Um

dia pa vida de U!.l1fi. Miss",

às 1630 hs. com Miss Ma

to GroSso. MarHena de

Oliveira Lima. Haverá uma

seguncJa apresent'lção às

18,30 hs" para os que não

poderão assistir ,no hOl:'ário

antedor.
MISS Radar dg SoCo 65 .

- Maria de }i'átima Silvei

ra, desfilará na festa dos

tecidos, programado no

Clube Pa)\sandú, na ci "a

de de Brusque, próximo,
sábado, quando ac·)ntecedá
11 inauguração dos VI Jo

gos Abertos de Santa Ca.

tarina.

O SR. Acácio' Santiago,
f,oÍ Eleito Pref·eito da "Ilha-

cap".

!';rA "Ilhacap", o c'asa�
Dr, Vi.ctor Mareio K011der,

que veIo ,pai:a votar nas

eleições que ac.ont�ce�·í\m
doming.o,

AO encerrar 'esta Coluna

ontem, peles ,re!!"Jitados t1as

eleições apuradas em mu,!':'
�ps ,'municípiçs, não [Já, du
vida aue 'o Sr Ivo Silv-eira,

. �stá �leito" G�vêmad6r ôe
, ,

Sant'a Catarina.
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Londres - Orbe Press -:-o

O tenor britânico. �
?vfaYI!ll. 4e 3J a.aos 4é �
de e s� aQi"" �. ��

Clube 6 de Janeiro
Ed;ta! de -Convocação

De 'acôrdO com o cap�tulo Vil, artigo l;!o, dós 'J!l$
tatutos accía's desta Sociedade, convoco OS assocíados
paca '�e reunirem em assembléia ger-al Ordlnáría que
será realizada no dia 6 de Outubro às 20 horits em pri
meira convocação, trinta minutos após ecPl qualquer
número, para tratarem do seguinte.

Assunto; Eleição da Nova diretoria para o perio:!o
65/66.

: O registro de chapas para concorrer ao pleito,
deverão serem registradas na Secretaria da Sociedade

(48) quarenta e oito horas antes da rcalízação do Pleí-

.fo. .

LUIZ CARLOS ALVES ...... 10. Secretário

Clube 12 de Agôslo
Proçrzmação Para o Mês de

,

Outubro de .1965.
DIA 9 - Tarde dançante patrocinada 'pelo .Grêmio do'

Clube - início às, 15,30 horas.

DIA 13 - CInema ....:..., aprssentação especial do filma'

"Feira Mundial de Nova. York e pavilhão MorInO!} - zní

cio às 20 horas.

DIA 16 - Festival no. 2 da Rá "lo Santa Catal'j1-\a ,

com a ,apresentação espetacular de NILO �RO' e

seus cantorES de ébano � ipiclo às 23 horas"'::' Venda

de mesas na "O�LÇADOS TRES GAROTOS". .,,'.
Dia 24 - Grande Festa Infantil patrQcinada pelo Grê

mio do Clube _ início às 16 horas.

Programação Para os Festejos do
39° An;versário do l. T. C.

DIA 5/10 - 'As 20 horas - Coquitel ofer�tjo às debu
tantes do Lira 'rerus Clube e a sua Diretoria.· p�lo O�ca.t

Palace Hotel.
DIA 6/10 - 'As 20 horas _ 'Coquitel oferecido às .d�

butantes do Lira Tenis Clube e a sua Diretoria, �!o Qu�
rência Plllace lIoteJ.

DIA 7/11 - Jantar de cOl)fraternização nos salô,8s do

Lir� Tenis Clube, às 20 horas. ::3endo convidadas especiais'
a Srta. Marilena Oliveira Lim�, "Miss Mato Grosso 1965"

madrinha das debutantes e as 'mesma$':.#
DIA 8/10 - 'As 16 hO.ras _ Lanche, ,oferecido 'pelo, ca

sal Sr. Joel (Magali) :Moura,.� sua residêQcia. àS,d�u.'
tantes.

DIA 9/10 - BAILE DE' GALA _' Início às 23 horas.

Orquestra de Waldir Calmon e decoração de Manoel Gar

belotti. Apresentação das debutantes pela Lady,' Cronner
da OrquestJr:l do Clube, Srta. Neide MaTia.

.

OBS - As 'mesas estarão a venda, na Secretaria

do Clube, a partir do dia 27/9/65 às 08:00 horas, pelo pra-·

ço de Cr$ 15.000.
"

. ': ,

AQUILES AMAVRY CORDOVA SANTOS'

e .

Oriental, Eddl1 'Gtitzn:er te
mo de renunciar ao' seu

CINEMAS
- C�NTRO .;_

CINE SAO JOSE
- Fone. :16:�6

às 3 e 8 hs,
Jl!Jlles Garner :

- Julie AD
drews

-:- em _

NAO PODES CO')JPRAR
MEU AMOR

Censura até 14 a,nos

C.lNE R rrrz
.

·às5e8hs.
Maz�roppi

--em -

MEU JAPAO,BRASILEIRO
Eb.stmanColor

Censura até 5 anos

CINE ROXY
àS4e8hs.

R,obert Mitchum
John Wayne

42 astros ínternacíonaís!
-em-

O MAIS r.o iGO DOS
DIAS

CinemaScope
Censur� até 10 anos.

BAIKROS
CINt GLUILi\
(ESTREITO)
Fnllc, 6252'

às 5 e 8 hs.
CANT.i.NFLAS em

SE EU FOSSE DEPUTADO

Censura: até 5 anos

CJNE ;MPEr�lO
(ESTREITO)
t·.me. ,62J5

às 8 hs,
.

A mais recente cria�ão
do genial
WALT DISNEY
NIKKI, 'O VALENTE

INDOMAVEL
Teciúcólor

Censurâ até: 14 anos

CINE RAJÀ
,{�i\.(J' JUSE; .

as 8 �.

Randolph Scott
Jamis Cartrr em

SANTA FE'
Censura:' até 10 anos

------_.----�---------���------��------------------��
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smôr. Assim o querem as lan Mayall renuncie à naclo
autoridades eomuntst=« til:!
Zona de Ocupação Soviét:ca.
da Alemanha que recua.m

à noiva os papéis para o ca

samento. Duas vêzes. já o

regime da
.

Zona índeteríu
os requerilpentos do cantor
J,nglês e de s1;la noíva- de 2·1

,(\Oos, Os comunistas de Ber
fim Oriental querem que A-

�lídade brttamca, e 1St;) LJl'

� c.;.l.uauu0 U...,
.,

.c.;1>�al.lo úo�
operarros e carnponese�'!.

Edda e Alau conheceram-se

quando o tenor Mayall ,a

presentou-se na Opera C�
míca de Berlim ·UrLe.lt.J_,
em setembro do ano passa
do.

f,oriéinópo'�s e os CInemas
Por William

.....

Flor.anópoljs tem crescido em ritmo acelerado, já
contando, incluüve,' com uma estação repetld-:Jrz. de:
sinais dE televísão, Ex'sbe um aspecto, cont-ido, que
tem contr:�uído para o descrédito' de 'PeSsa c:dade,
por �arte os que a vísítarn, Esse aspecto diz r[sP:.t�o
aos cinemas de r essa Capital. E' evidente que os ssnho
res ex'bír'or s r ãc se têm esforçoa·c!o para accmna.'har
o progresso cultural, clentifico e artíst.co que Floria
nópolis vem expe.imentando últ.mamer-ts, A cír'ade
está mu "ando, em todos os sentidos, mas os exibidores
teímam cm manter nos seus cinemas aquela feição
antiquada e provincial de cidade do ínter.or, E' óbvio
qUe isto preu "íea grandemente os ínterêsses da pOpU
Iaçâo flor:aro�olita""a, que tem, no cinema, pràtíca
menta a ú ,i-ca forma de entr _ timento. Já está em
fase de pla�e;amento a construção de esl;â::c:a$ de
veraneio - "vlllages' _ que, futuramente, r.�·:a'rãJ
milhares de turstas. Visual's' -se, por um menta-to,
a cidade de Flcranópolís. cem "víllages' de um lado
'a eoncertrar v:s:tantfs: e os a:�acrônic'os cinemas, de
outro la:!o, a disper:::á-Ics.

E' ces"·eccs:r'o dizer qUe o C�rema, 1.1é::n de s' r
um veículo ele ,ivErsão popula'�', é tambÉm.1111 meio
de divulgaç3.o cultural e dp t;ra'·;sl"",�s"',,.. .�" "ro'-"��'"

mentos. tendo, por conseguinte, alto valor educacional
e ir.strut:vo, Suas l'mpI,: "a' c_a's soco '.0'� luuo·cas, ,) ..(,.• W,,_.,.Il

são reIeva2:tES e aprec:áve!s.

AraJ:semos, ràpidamer.te, a situa�ão de nossa Ca
pital r·o terrero da exib'ção de filmes, Em :Jri'n iro
lugar, temês p eire São' Jcs\ cut':'cra �m C!"frna de.
luxo, e hCje, o mrno.;: p:or de ::10SS0S c:'r:es, O va laJ:s
mo de cert-s eIeme,.,tos di: irstin�os prz-histór'c,. s fi
cou atestado 110. maneira como foram estraça1ha 'as
numerosas poltror as c'aquela casa de exIbições, Ou
tros assento!': sofreram fEtragr.s mepos c,I)"'$'d2ráv��!s,
ma -; igualm - T'te '1�':cel:Jtíveis. "Culpà. c'cs exihidol'"s ou
dos €spedacores?", pergurtarão, De ambas' as r.artes

'

.cfêmcs, ::'u;!Ja det.s e:xjb�e,otês .. ror r:ão t:mprc gar2n pro,'
ces-os, s21et: 'es "ai> piatr'as de sell;> cinem-as 'um c'lês
Sf-S prLC sscs ser'a o pr'pr:o fi;m',). E. :ks . s:;J�:;:-.a"'!J�
res tn€J'10S co":;,c'e-t'za 'cs qU.e po·: írsfrlo :-n",r me"',

te cl€strutivo, co�tr:buir.am para a depr.ec:ação e o

e'escrédito do T'ível cultural e :l.Dcial de nozso povo.
Qua11do falames em processos Je s'leção, não ros

ref€'rimes, por ·exemplo, ra ob::-Í!lutoriedade dI) 11S0 de
paleirs ras se'sé's I1otur'oas :'-n 10'2 pode a-raHa" o

grcu de cultura e ert'ca ão de urn indiduo p:lo �ato ne
êle usar ou não paletó,

'

Quanto ao Ci""e R'tz, a sltuaç?o se apr€se..,ta
mais dEscorso:-a"cra, ('ueremcs crer que o Cl1l� Roxy
passou seu a!'t:g,o título ao seu colega da Rua Arc'pr:s
te Paiva. Inúmeros pessoas têm se que!xado "O aspec
'to e do ambientEl, do ·Cine R:ttz;. Q: qbe, -é rêalmente de.:
pIorável.

' ,

•

" " .
'

:: ;,i:·,: 3
�.

f:

"Firaim:nte, temes o Cine Roxy, que se .:onstitul
em outra decElpção.
Tendo s:do fwhado temporàrlament�, par'a, refc.rma

fei reaberto ao púbL co há cerca, de um ano. A refor
ma cors:stiu ra irstalação de poltronas, estofajas,
maS desconfortáve's, ra pintura interna, e no 'alari:\a
menta da tela. Mas .0 número de assentos é o mesmo,
o que faz com que a lotação ,seja minima, de tal sorte

que ficaram suspemas tôdas as .entradas de favor e

p:'rmanentes. Alfm "isso, tôdas as poltronas estão si-'
tuadas no mesmo nível, o que contribui ,sobremaneira
para aume.ntar e dfsco�f.orto do espectader. A tela

·

não foi, como se esperava, afaptada para CinemaSco

pe, mas <Ípenas lige:ramenté alargada, ficando assim
com o aspecto de uma tela ,de CinemaScope em pon-'
to peque�o. Cem isso, fica a projeçã.o grandemente pre
judlcada. O que DOS par'ce sem cabimento, contudo

é que, f'r'equenteme,..,te, filmes em CinemaScr.>pe são

pro:etadcs no S�o José por um dia, e, em seguicla, per
manecem uma semana no Roxy. Até mesmo o recen

te A CO�QUTSTA DO OESTE, em Cinerallla, e que

em nossa opinião, não c'ev·er:a ser exibido aqui enquan
to não t.'.véssemos tela espedal, foi prOjetado ria (xí-'
gua teJ'� do Rcxy, com tetal descoJ'sideração para (\

públIco espectador. Atualmente, está em exib:çãí) na

mesma t,da o filme O MAIS LONGO nos DIAS, em

CimmaScope, de longa metragem.
A par disso, tem sido às telas dos ci1"es de Flor'a":

nópolis um sem nÚmer.o de películas com�'�ciais, sem

conteúdo de espécie alguma. feitas por dlretorf's me

díoeres, qUE gostam de fazer filmes "ma..,t:gadOli",
prontos para serem engoli 'os pelo espectador incauto'

SEm qualquer esfôrço de compre,ensão e anál�se. Em

cada dez filmes aqui exib:d.os, um pode 8::r classificado

de bom. As ma's recentes 'r'ealizações do Cim�m3. Nóvo

brasileiro rarame:1t.e chegam a Floi'ianópolis.
Por outro lado, é ev:dente que o ap:rfeiQoamevJto

da telev'são em rossa Capital -e para tal a Soc!e�a

de Pró Desenvolvimento da Televisão não tem PCUP3
do esfcrços - irá pro.'Ocar urna baixa sensív91 na a

fluência aos cin:mas, mo':·:rp.erte se perdurar ,) "s'atu
·

quo' vigente. Mesmo atualmente, com a televisão em

fase experimertal, grande número �e pessoas tem dei

xado de compal'[ cer aos, cinemas, como h·a.bitu&lmente

faZia. Em última, anállse, a culpa, neste aspe�to da
,

questão, sabe excluslvamepte aos sephores exibi<Jol'E'S
·

que não proc-uram ausculta.r os illterêsses e �l'�f'rên
cias do público especr'ador, no senEdo de me1horM'

cada VEZ ma',; o nível �e seui;; cir ema�, 0U'a'1 i ..) a i f

le\v!sao estiver 'rn. fral� co prc grêsELl ser lhes-á difjejj

reaver sua posi<-Ú, caso r..ão tom,em imed:atamente as

medidas necessár!as,

Eis coma se apreser..ta a s·:tu.;,ção dos ei'1ema3

em FlorianópoJ:s, e 8.u:; ':'?llh,w:;, I:;i('bi'v)."'s C:l,p .s:;lu

t;iJ;t�i-l�"
�l ..._� , ��. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Mil Tonéladãs
ELES & EU

De CAMPOS NOVOS para' "O ESTADO"

Escreve EDSON NELSON DE UBALDO'
-

.

.
.

l'a d' outu-o, quaido- o sol timilamente, en
ra ava "., s .:< . eírcs raios por entre às nuvens baçlls. a

te a se
'

a ·::s sr-cestas de uma pSf}u!!!ra. eoüna, e

•. :�V2. o embrião de um pequeno :P1trllell'� ..

�.:guinte o mínuano já açoita..a Os 'b�i-
nhos \-;:_ ,� a minúscula ácvore,.>

'
'

' .

Foi - -tz.o que o pinheiro percebeu que- tinha voea

ção :.ara c.' +cr. Ia crescendo, e ca:'a vez que o vento
ZU' i? y:�'�.� "'--'('estas. Ê'Je tentava cantar:

"La d.D'�"a ,e mobila"

rr as :211)ré raltava algu-:na coisa, pois .�e r:ão ha
\::1 e . �z .norr.a ..Ali estava o gran(�e 'problema:
ê:�·' • �,., lCZ. não a vez emprestada pelo . vento,
ma S 1'0'; 'ri t que PUd�SSf ser: modulada .a seu'

.

bel

pra; _'.

r> :oe',
r , p'orcu, perííu a neus, chorou; a:"gU$tioll

se r-a- c1e voz; se ha-"a vento, cintava: se-não
ha

.

a c. 'J.
c -i'� ce sílêncío e de tristeza.', à. espera ,'de

Q1>,. ·';1 .� .� .. sa ar.u•. cíass: no hor.zonte a passagem
.

.' ... , .

do :T'!�r'l C'•.

Assim os a:10S foram correndo; o pínheíro cresceu,

tor -o u S,' à .lto e forte, frustrado em sua vocação, ce
car t�:". r'), iu"l[, rão desanimava e seguia pedmdo a

Deus que lk drsae voz.
.

Tu:.c. ".'
(_tu:: o Cr:ad()l' com:pad.eceu-Ee

.

de sua

de�:S':"ça. f 1"-12 ,outra manhã. de outono um horiHlm

3ub1: fi, c'cc,',a com'um machado aos ombros.
.

9". " -""'�+e c pirhe ro ,"1tlUCa ma!,s deixou: àe
caEtp;::� l�C:S o hO�11em que cortara SEU tr<: '.co era um

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

�; ��:J\l DE JUSTI!ÇA'
fâmEra Civ�1 'Realizada'
���'em'bro de 1965:

'

AGRLVO .... I::-' P��T.IÇÃO:

n.·� .2nr - F:"s,:ar g::t -

Agr:r ant o I"jHut.) de'

Apc,' e P�nsões

dos ""'-'1}J /J� em Trans

por' e'3 e Csn'Rs. Agravado
,leão F",::t ::s.

n. -.:'. '
- Urusssr;ga -

\g-r 1" 'J"
L

n 1:n ','ÍÍ"uto de

I\p ::. '''h' ,,':, e Pensões

rios' F 1):;' ':1" 0S em Truns

'l)o1""e< '-8 Cl'r::-as. Agravada
Már.i� PFon.

APFLAÇ.- O D::TI DE2(-\)TJITE:

n.
"

At!f'� .1-,
•

T> •• T,J.'Z de Di

reH:} r'3. 18 Va"a, "px of

ríc'o" p-.
'
... "ng Anl:-tl�d03

Bo!ót e T T"za 'i3o!dt.

SES')·-.'J '''''11,. na CilJ.\!TA.RA
CTV-T D�

-

T�;\":: ,\ Fl\1 17

DE S=T:;::\_�RO DE 1965

lí.cÓ'· ." os :co"1fcrid -::5 e pu
blica:�C!s :

1". r Cr.A --' r,,' r> '"m""

/,>",1" ta T.�� 2:'c:rrlla-:' Ce
lh"-"! - �.,..clnc'3,' Naid-€'

CarCc!Oo Ccchi:':�el.

JU''''''J·')p·rtcs:
AG'7C1Q< D::; PETiÇAO'

n.
1 "'r'J __ T_Tr�' s,�a:v)f�a __

Al5ro .... -".- () -·s"'tuto· de

fI.pr'
- - "a

'

3 Pe""3ões

elas pr' ;��.-
. ., 'r"l 111 Tra'·s

p')rt·,"' " r i' 1'-:-. s AQT�Jvado

J-g:5. �rrn"'s
....
c�. Sa"i·"í)s.

\

R�''1'r- G T'"" 1\"'1'\0 BER

N4.:"'·Y"'"S .

.,.,,,, '�ãr': po� '!)o

trç2\ .. ,,,§ ·n., cO'lhecer

d.... r'o� '.;1'1'" e ('�l � lh? pro-
v�mt?:�"'+o, �rq '''"ar�-,t� para
d�t"i';f"Y'a" "u ;\S cnstus

d3. a'-o �'.'3"" YJét'Sas em

p':ofl"reão, r,t'''''ra''!o S cál

C1I1o.(la i'� ',,-'7it�ão aa

fCrmq '1r::" "'fI f10 parecer
do "r. Prf'�"rarlc': elo E."ta

do. c".stàs d.o !'�"'m'-:;J tam-
.

b�m e."!l p o, cr"13o.
n. 1:314 - ,Tohville

Agra"pnte Vir?,ílio Boehm
- A'!1'lva-'!o .A·��'21a Sch

lI"id�. "" �'2 ,,\, r Df'3 .. ADÃO

B?tP."T
. qr--"" ·�"'�"�são:. p01"

u--:a1
...

•

_

; '_"' �� �2 '7()�·0:3, '''ão
cnn 1.,,� cO: (. <:) "Tav:) e dc-

,

trrm '-ur '1 i'�n'essa dos

a!1tc-s ." co·'�"r.a '1:0 origem,
a fim de f'ue o dr. JUiZ co

nhrç:a e j ,1",,, o recurso

cC'mr '::e e infrin

g·nt's de 'l'r1a"l�;)11 in

fringe·�tes. Q,jul,!ado, cOn

f.orm;! � càso ..Custas pelO
a5'ra ial1r.e.

.APll'- r" .J D:iJ

DÊS �:rl""

i'wille

J,':z de Di

r�ít(' c'$', �
, Va:'a, "ex-of

f' c:ç". 11.' "''''s AC1l)lJe An

tônio da. b]va e Iva'l'ldG·

·da SiÍ'Ya. Rplator' oDes.

ADÃO BE'1NARDES. Deci�
são; l!!tân:Elemente, conhe

ceI' d::), apelação e negar-

Revelou a .TV-BBC qUe os maiores compradorEs dos

seus programas foram a Austrália, Canadá, Rodésia e

,
Ma.rrocos.

.
. A cantora Ellis Regina firmou compromisso para

t realiZlar uma série de apresentação no .cassino "Sand's,
Na mesma oportunirtade e de Las Vegas.

:�:�;:: e:e���ou:s;��6°D�mp:�t�!�!O��lef�:m��r;;,.,_,----------------------_dOS sócios Farmaceutico GERSTN'O SILVA, M210!' Far
,------......-------;.......--------

maClPutico ILDEFONSO JUVENAL, Coronel SILVINO �
ELVJDIO CARNEIRO, DA CUNHA e Doutor OTHON ODA GAMA D'EÇA.

A POSSE da Diretoria e das Comissões P"rm�nen [l"�€S está .marcada para o próximo dia 12 Je "lUtUb:TO,
as 20 ho,ras, em sol,epidac1e a ter lugar na sede do Insti
tuto, à Rua Tenente SHveira. no. 69, com a rresença
de altas autoridades Civis e Milita!'p.s. .

Ao encerrar a sessão o Prêsidente em Exer�ício Dr
OSWALDO RODRTGUES CABRAL por t·er de se au-

,sentar desta Capital,. via:iando à Min'as Gerais pa!!SO�l
a Presidel'lcia ao 20 Secretário Capitão AND:!1ELINO
NATIVIDADE DA COSTA. /

Aqueles que, por ccas'ão do 10. Congresso de RIS
TORIA CATARPm�SE, realL�ado em 1946, :l.p' esenta
ram teses ou colaboraram eficientemente com o mes

mo, foram reconhecidos SOCIOS DO INSTITUTO HIS
TORICO E GEOGRAFICO DE SANTA CATARINA e.
serão empossados também no próximo dia 12 de outu..
bro. juntamente com a nova Diretoria e Comissões Pe�

,

manentes.

Assi� estão sendo chamados à sede do Instituto
à RUa T�nente Silveira no. 69 na próxima sra. feira, dia
7 de outubro, às 16 horas :as .seguint�s pesso�..s Dr.
Paulo Malta Ferraz - Pa.dre João Alfredo Rohr .;_ Dr.
Max Tavares qo Amar::j,1 - Manuel Defgues Jtnio.:- -

Olyntho San Martin - Theobaldn Costa Jamlmdá -

Padre Evaldo Pauli - Joã,o T0ixeira da Rosa Junior
Dr. Biase Faraco _ Joã,o Stendal A:r'eão _: Da:1110 Thi
ago de Castro;... Pa::lre Eliziario Schmidt - Re\T. Isaar
Carlos de Camargo -'- Artur Cesar Ferreira Reis
Walter Spalding - Oswaldo Ferreira de Meno Filho
- Dr. Almiro Caldeira de Andrada - Professnra. Ma
ria Luiza Dante de Laytano Dr. Willna;r
Orlando Dias .

- Rubens Ulysseu _ Walter Fer

nando. Piazzà _:_ Pedraso Junior - Jorge Godo

fredo Felizardo ...:.... Antônio Taulois de Mesquita João

Pinto da Fonseca Guimarães - Dante Martouno

Dr. Nilson Vieira Borges - Jorn. José Cerdelr:> da Si)
va - Anesia Walter Crespo - Dr. Nereu Correa - Dr.

José Boabaid - Jo'rn. Adão Gemes de Miranda - Dr.,

Jorge Fontes - Dr. Agnes Gualberto - Gilberto

Trompowski do Livramento - Dra. Silvia Amélia Car

neiro da Cunha - Walmor Cardoso da Silva - Prof.

OUvia Ayres' da, Luz ...... Robélia Konell.

VISTO: Os novos SOCIOS serão empossados coletivamente

Lilian G�nzaga Prazerl'-8 _.. sendo saudados na recepção pelo Prof. ALTINO FLO-

Chefe da Secção de Jurise RES ,e um dos recependiários fará o Discurso d, Pos-

iptudência � Publleaç_ �
; ....

lhe proviinento, para con-.

firmar a sente:.1ça apelada.
Custas pelOS apelaflmt '

n. 2.378 ---' Lajes - Ape
lante o dr. Juiz de Direito

da 2a. Vara, "?'X ·officio·'.

ApeladOS Nôstor Artturt-es

do Ama'ta:l e Ondfna M�ria
Alves do Antaral. Relator

o Des MARCíLIO MEDEI-·
Ros. be-cisã,o: por votação
unânime. conh.ec:!..�r do re-'

cuxso e negar··lhe provi-
'

mento, para. crmfirínar' a

decisão apelada. Cu.o;ta.s ex

lege.

n. 2.419- -- Ri.. d6, 8 ..1 -

Ap�!aI1te o dr. Juiz de Di
reito da ia. Vara "ex-of

fíc.io". Apelados José Zibell·
e Rosária Zibell. Relator o

Des. MARCfLIO MW1!!I
ROS. Decisão ,?ór linan!

midade de votos, llonhecér

da apzlação e lJegár·lhe
prov:mentc, pa'.'a cC"'flrm.ar

a sent:nça' apelada. -Custâs
ex-lege.

'APELAÇõES C!VETS:

n. 6.035 - Sio F-:-a ....cls-
co do Sul --.:. A ')élt!� t� Pe�
61'0 Inês dã sn'r�ra. Ape
lada Pul't'za Clotl1da S:l
v-éir.a .

.

Relator () D e �

ADÃO nImNAFDE9. Deci�
sã.õ: unârt1fnémel1 te, co

nhecc:r da aUêlaeão e ne
ga:�l" lhe provk'f'�t(l, para
cO'1firrnar a s6","fe"'ça em

t'Jdc s os' sei'S t"rmcm. Cus
tas pelo ápetart!'
n. 6029 - Co"��i'1Ia -

ApelaT'te ,OJítnp�o J'ca(luim
Sa1:'1dt. Ap�lacta Chhlchet
ta,. Kafer & Cómp1rhla Li
mitsc"a. Rf'latr� o De!;
IV':A'RotLIO MEt>'RTR��t· De
ci,ão: por votanãÇl unâni·
Ire, pr,limi"'ártr'ente. .:!'l

nhecer do recurso e, no tt1P
rito. ne�a,r-Ihe Tlfqvimé'1Lo,
para confiTrnar a 'lé:ntença
apelada. Custas pelo g;pe
lante.
n. 6.038 - Joacaba -

Apelante Albino B. Sf)[ln
zerla.. Apelada IlSe Mat,tb.s
Gail. R�lator .o deg MAR
CíLIO MEDEIROS. - De
c'sao: por u"anImidadr de
vr-tos, conhecer da ape
lação, e negar-lhe provI-'
w.ento, para .eo.,firmar a

sc>nte:'1ça al"ela.dar pl'eludi
car"o (I agraVo no aut,j do

p'\'ocesso. custas p�lo r.pe-
lante.

'

n. 6.045 - Laies - Ape
lante Hilário do Nascfmen

to Perei�. Apel!id1 AntO
nio Artur Atanázio. Rela ..

tor oDes. MARCÍLIO ME
DEIROS. Dp.(!isão: unâni

me�p.l'Ite, não conheetr da

a"elação. Custas ptlo Ape-.
lanté..

Confere com o óriginal:

RercíliQ da Conceição
Escrit. Dat.

Instituto Histórico e Geográfico
de Sanfa Catarina

Fun�ado em 7 de Se:e'mbro de 1896
S�bad? último dia 2 de. outubro, na Casa de Santa

?atarm�. a RUa Tenente Silveira no. �9, na seie do Ins
tItuto HIstórico e Geográfico de Santa Caíarh a teve lu

,

gar a reuníão de Assembléia Geral -reaüzaâa ·.la forma
d.a parte final do Parágrafo 20. do artígo 19 dos têspec
tIV'OS �ta'tutos, para eleição de sua nova Diretoria pa
ra o bíênío 1965-1967 e Ccmissõas Permanenres

Na oportunidade receberam conSagrador� l�omena
grm o Desembargador HENRIQUE DA SILV.\ FON
TES e Major José LUFERCIO LOPES, com os títulos
d: PRESIDENTE PERPETro e lo. VICE-PP.ESIDEN.
TE PERPETUO, respectivamente, como grat .dào do
Instítuto,
,

•

As Diretcria e Comissões Permanentes.. eleitas
estao assim constétuídas:

.

PRESIDENTE .PERPETUO - Desembargador .

HE:'ffiI..
QUE DA: SILVA FONTi'S. .

.. '.
10. 'VICE PRESID-ENTE PERPETUà - Major JOSE
LU.2ERCIO LOPES.
2-0. Vice-Presidente - Capitão ANDRELINO NA'I'IVI
DADE riA COSTA
lo. Secretário - Prof. LUIZ SANCHES BEZERRA DÁ
TRINDADE.
20. Secretár!.o � Prof. CUSTODIO FRANCISCO
CAMPOS..
Tesour'eiro _:_ Prof. JOl,O DOS SANTOS AR::!'AO
Orador -- Dr. OSW.AT DO BULCAO yIANA
la. COMISS��O - FUNDOS E ORÇAME�TOS.
-- Des Jos: "Rocha F: "r'fira 'Ba,�os
- Prof. Lu'z Sa.rches Bez�rra da Trindade
- Prof. Custódio Fran·:::sco de C�pos
2a. COMISSÃO - ESTATUTOS.

Dr.. João da Silva J.Iv�edeiros Filho
Dr. Edmu;ndo Accác'o Mor·eira
Prof. Emmanuel da Silva Fontes.

3a. COMISSAO - REDAÇAO DA REVISTA

- Dr. Oswaldo Rodrigves Cabral
- Cap. Andrelino Natividade da Costa
- Prof. Altino Corsino da SilV'a Flores'.

f'
4a. COMISSAO � HISTORIA.
- Dr Hercílio João ds Silva Medeiros
- Jorn. Os'.valdo Ferrf'ira de Mello
- Jorn Martinho Callado Júnior..

5a. COMISSAO - GEOGRAFIA

- Dr. Victor AntQnio Peluzo Júnior
- CeI Cantídio Quintino Régis
- Dr. Oswaldo Bulocão Viana.

6a. COMISSAO - ETNOGRAr;'IA E ARQUEOLOGIA

- Jorn. Martinho Callado Júnior.
- Jor. Gustavo Neves.
_ Dr. Elpídio Ba'rbos'a

7a. COMISSAO - BIBLIOGRAFIA

.

-:- Prof. Luiz Sal'lchf'S Bezerra da Trindade
--- Prof. Francisco Barreiros Filho
- Dr. Joaquim Madeira Nev.es

8a. COMISSÃO - ADMISSÃO DE SOCIOS

- Prof. Jooãc dos Santos Areão.
- Prof. Custódio Francisco' de Campos.
- Dr. Gustavo Neves.

VOTO DE PESAR -

Para limentecã
1

se
RIO (ORBE-PRESS)

Segundo dados fornecidos
, pelo Setor de Controle e

Estatietica da Campanha
Nacional de Al1ment,acão
Eifeblar, o fOrneí!imenf.o' de
Leite em pó para o progra
Irià de· alimenta ;.ão esco

lar, no país, em 196:>, atin
ge a 30 mil toneladas, po
dendo' essas cifras serem

aumentadas, à proporeao
qué novas escolas· .rorem
inscritas. e atendidas. Tõ
das as escolas prímár.as
gratuitas de territóri.J na

cíonal têm direito a serem

atendidas pela Oampanha
Nacior:.al de Alimentação
EScolar, bastando 'Pára ISSO,

qus seus responsavers se

dirijam à Representação ou

Setor de sua resneetíva ci
dade. Q município que de

sejar que suas escolas Eé

Iam atendidas pelos progra'

mas de Merenda e Almoço po Escolar, o Díretor, e na

Escolar, deve seu Pretit-fo Escola, a Professõ.t'a e ates

dirigir-se à Representação
na. Capital do Estado a

que o referido. mumcípío
esteja. vinculado, munido B,'bl,·ofeca Iriade I' ·tdos seguintes documentos: ..

'.
.

r nsen o na
ofício do Senhor Prefelto AufarnuloI.a UBl-P.roJ"e·to.êadeMunicipal, solicitando as- 'ii
sínatura de convênio e de-
clarando a. verba para o Ieiteiro
programa de merenda no Falando sôbre atitude
corrente exercício; 'cópia ele mais recente, tomada, para
Portll-ria que designa a Su- atender com maíor eficiên
pervisora e duas (2) foto- cía os criadores inscritos na

grafias de 3-x4, da mesma, Autarquia UBL-P r o j et o
para credencial; Têrmo ele Gado Leiteiro, o eng.agr.
REsponsabilidade, em, duas João Demaría Cavallazzi,
vias. papel tímbrado da informou que foi iníciada
Prefeitura; com nome dos .. edição de nubücacões
estabelecimentos a serem educativas, send� '1 prí�ei-
atendidos, localização, nú- . _._-'- --------!'-:-----------
mero de escolares, tipo de

astabelecímerrto, assinatu

ra do responsável, no Gru"

tado do Delegado de Ens
no,

ra um folder
trôle leiteiro.
Ainda êste ano serão pt

blícados mais outros fold
res éom a finalidades de
formando uma blb:iote
para o criador inscrito I

Autarquia UBL-Pro.!eto G
do Leíteíro.

. APARTA MENTO
Aluga-se confortável apartamento de esquina

quartos,' 2 salas, demais dependências c/área.
Local: Padre Roma n.o 48 Sobrado.
Tratar p/tel. 3670 ou 2065.

.

.

----�- ---- ----__,,.._..---

VÉNDE SE
Uma easa à rUa 8erQ'io Lopes Falcão (Trindade).
Tratar na. rua Rui Barbosa, 112 (Agronomica). ,

'Rernrngfon Rand do Brasil S. A.
Oferece grande oportunidade para MECANICOS CO
CONHECIMENTOS EM MÁQUINAS DE SOMAR E CA
CULAR. P<lssibilidade de ganh'ir' até Cr$ 170:000 mensa
Curso de aperfeiçoamento em- Pôrto Alegre. Candidato
deverão se apresentár na Rua Trajano, '!S - B - Nesta:
Capital.

DE

Emprêsa Editora

I r! !li �jUJ. r'IIIilDimf'�t.I:U �

. �-_.- ...•.. ----_._._- _._/ "0 ESTADO" LIda...... -- - ···T ....

TERÇA-FEIRA - 5-10-65 Rua Conselheiro Mafra 160 _' Tel. 3022 - !:aixa
139 - Endereço Telegráfico "ESTADO'"

DIRETOR·GERENTE
Domingos Fernandes de Aqulno

REDATOR·CHEFE
Antôniô Fernando do Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

Pedro Paulo Machad� � Osvaldo Melo
,João Vaz Sepetiba - Sergio Costa Ramos

PUBLICIDADE
Osmar AntÔnio Schlindwein

DEPARTÀl'flENTO COMERCIAL
Divino Mariot

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho, ·Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral
Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu, .Walter Lange, Dr. A;�
ualdo Santiago, Doralécio Sor.res, Dr. Francisco Escobar
Filho, Zury Machado; Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri
to, Oswaldo Morit-z, Ja<iob Augusto Nácul, C. Jam:�
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzama
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo
ra, Manuel Martins. José Simeâo de Souza, Sebastião Ne.
ves, JOhnny, Luiz Eugênio Livramento, José Guilherme
de Souza. Sra. Helena Caminha Borba, Valério, A. Sei
xas Netto, Wilson Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tan.
credo.

15.00 ._ 'Dis,c-Pa "'rão Músical
15.30 - TV Cine 5

16,10 - Traveling in the Parks
i16A5 - TV de Brinquedo - dellenhos
17,05 - 'rV Cine 5.

17,20 - Costurando com 'Elgin
17,40 - TV Cin€ 5

17,50 - Caminhos da- Vida .:._ religIão
18,00 - Cinelândia Estrêla

'. 18,40. _.: A Côr da 'l'ua Pele - novéla

"'19,15 - CorresI1ondente Renner

19,40 - A Outra - novela

20,10 - Bossaudade - c/. Elizete Cardoso

21,00 - O Direito de Nasce� - novela

21.35 - Viagem .ao 'Fundo do Mar - filme

22,40 - O Grande Jornal Ipiranga
23,10. - ·Patrulha Fantasma - filme

TÓPICQS

O ConteI ,concedeu autorização para

menta da TV-Iguaçú, Canal 4 do Paraná.
o funciona-

Vicente Celestino iniciou entendimentos para fazer'

.o papel principal (na Televisão) da novela de , Gilq.a

Abreu, "O Ébrio". ",EPRESENTANTES
Representações A. S. Lara Ltda. Ri(' CGB) - Rua Sena.
dor Dantas, 40 - 50. andar - São- Paulo - Rua Vitó
ria, 657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - -SIP - Rua
dos Carijós, 558 - �o. andar - pôrto Alegre - PR<).
PAL - Rua Ce). Vicente, 456 - 20. andar.

'

Anuncios mediante contrato de acôrdo com a

rigor.
ASSINATURA ANUAL Cr$ 10;00 - VENDA AVULSA
CR$ 50 tA . DIREÇAO NAO SE RESPOSABILIZA PE
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS �SINA.
DOS,

Nos mes'es de abril, maio e junho do CO'rTente a!Jo,

.
a BBC de Londres vendeu 2487 programas de Televisão. ,

Imobllldria Ilho�p'
RUA FERNANDO MACHADU, 6 - 1° ANDAR....;. EONE - 24·13

DIRETOR: DR. WALTER LINHARES
AMPLA PROPRIEIlADE - Vend
61 x 90 mts local apraz' 1

e-se confortável residência de constrqção recente edificada em vastíssimo terreno de
, lve e com linda vista pano" .

.

COlitém: Hall' sala de visit I" ramlca, a rua Sa1'ltos Saraiva, Estreito.

pregada e' co'mPleta lavan:s,. sa a de Jantar, 5 dormitórios 2 bânheitos sociais, copa, cozinha, garagem, quarto de em-
, erla.

Casa eclificada com todo oa rich
i lugar .sossegado. .

p o e acabamentos. Propriedade ideal para quem' deseja morar confortávelmente em

.

Estuda·se também a vend d

I'
. .

a a casa, desmembrando-se parte

bar ��nde-s; magnífico' terreno situado na· praja de

.

a a rua erôni.m.o COêlho, 343 - prolongament� pa-

do terreno.

Bom Abrigo, medindo 13m x 50m. Tratar a

viínento térreo.
qualquf!r I

. "

i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fo.i completada, sábado. últíme, a segunda rodada"
do. certame �'a zona A, tendo. .. jo.gado, em Tubarão., os
conjuntes do Hereílío Luz e Co.lr.erciária, êste líder Iso
lado. e aquêle viee-Iíder ao. lado. do. Metropol.

.

Muito eorrído e emocio.nante o 'm�tzh qUe no. final
ac.usr,,'U. três tentos para os locais ":l deis para Ó ttme.'
da terra do cal" ão que assim passe.. '1a,la a segunda
colocação (ao lado do Oaxias, A,;'ai e Ol.mpleo,

ÇLASSIFICAÇÃO

Eis a elassífíeação, após 'a realísação da segunda
ro:::ada.
10.. lugar - Dercílio Luz e Metro.po.l, 1 p.p.

20.. 'lugar - A'!rai, Caxias, Olfmpieo e Comerciário, 2.

.

30. lugar - Figueirense e Marcílio Dias, 3

As defesas vazadas são. as do. Figueirense e Hereí
lío Luz 'éoln 2 tentos cada UM, seguindo se as d�) ea
nas.e Metro.po.l 3, Comereíárío 4 e Avaí, O!ím!lleo e

Mar��o.���qU�S marearam ",�. seg-uint(' ordem: lo. _.:....1
Caxias, 6; OlimpiCf\, .5; !"-c'.(' .01 e Co' 'rrci>ric,' 4; .'1-

mi, Marcílio. 1)ia� e Bereílír L1;Z 3; F; 'l"lcirei'1Se 1. i
l'tó11:ima I �ada. - Em C·'iciuma - Comercíárro x !

Avaí'; em Bluménau - Olím!,i'co x l'.·re�ropo.l; em Ita-I
jaí - Mlllreilio Dias x Hereílio Luz e nesta Capita.l -
Figueirense x Caxias.

==========�======�==�=======-----===================:=======�========
--------

Husainov, O Garrincha da Sei. Snvlétic I
ORBE-PRESS - Ganm pe principal. o "fliIáJ" Hu

zlán Husainov de peque- saínov "comeu" a bola en

na 'estatura, é o novo e tre os astros mais destaca

grande maestro do tíme dos da equipe.
da URSS , e »or certo
Estará em Londres dár.do • Husaínov idebutou na.. e-
trabalho sério à defesa quipe principal em Leíp-
brasíleíra. Embota 1>0S- zíg, no ma.eh contra a

sua apenas 23" anos, Hu- Austr.a, quan.,o d equipe
saínov é um autêntico drí da' URSS pcrdeií j encon-

blador e os dlrígentes õo tro em VieLa pelo desalen
escrete soviético tiveram tador escorj, de ::! x 1.'.0

alguma dúvida em lançá- técnico porém manteve
. lo nO meio dos "cobras" Husaír..ov na equipe, e du

do escrete, como Yc...shm, rante um ano s meio fi-

Yurí Voínov, Victor Fone CDU treinando Husam:w

délník.eMíjaíl, Mé;;'ji e cu na tentativa de enquadrá
tros, mas acontecz que a 10 no escrete nacional.

dúvida não procedü, p0is' Duas vez€;s Husainov fi

urna vez lançado !la t.qx;i-. gtirou entre os melhores

REDATOR: PEDRO PAULO M.tlCHAnO _ COLABORADORES: MAURY BORGES GILBERTO NAHAS
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Um ex-c ackcham
.

.

,Sir Stanley Matthews
'No dia 31 de março Sir capar do salão do _pai pa- continuidade, deVido a cão e bastante treine.

�n1ty Matthews rescln- ra chutar 1.::'7as .".'. tolas de uma contusão nas cestas.
.

Matthsws não f:m�,l.
díu o çontrato que o pren- futebol Improvisadas Contudo; teve ainda opor nem bebe, e obedeceu sem

dia ao Stoke City e deela- Sua inclinação para o fu tunidade de bater um 're- pre a um rígído nrograma
rou oficialmente encerrada tebclIcgo ó levou aos qua- 'corde que vinha persegui- de treinamento. (�U:Ul1í(O
sua carreira ele 33 anos no dros infantis da cidade, e do havia tem.po: no dia 6 jogava no Blackpool, ccs-

futebol proflssíonal da Grã aos 14 anos disputou sUa de fevereiro últímo. ao tumava levantar-se
.

e,e

BIIetanha. primeira partida internaci- disputar a 699a. partida madrugada e c'-'Inl!llh:1T

.. "Isto significa", explicou ona,!. integrando' utaa (;qui em certames da. Llg2, 1n- quilômetros pela praia;
.

"rnipha ausência nos jOgos pe juv:enil. Três unos de- glêsa, passou a f,sr o 'n- no Stcke City .:;·a!ltiu.uou

oficiais, nias não queí- di- r pois assinou .o Sel! Pl'imei- gador de futebol mai,1 Ido indo a pé de càsu' pitra b

zer qUe eu esteja liquidado 1'0 contrato de profissional so a participar oe jOgi1S estádio. Frequenten:enL-3
para o futebol. Tenho con- cem·) Stcke CHv. ofiCiais. amarrava pesos de chum

vites para exibir-me em di
.

1"oi o Stoke City que ú bo aos sapatos pam f.fe-

versps países, e )reten:ào reVElou como o l11.elh.�):, pcm-:- Mais de 28 mil pess0as tuar essas caminha .'as. e

aceitá:-Ios." teiro-direito do LJa,lS, proJe- pl"es�nciaram o e)1Contro depois,. quan:lo :�a:çav,t v.s

No mesmo dia, Matthe- tando-o no fute':lol mU;I-
em qUe o Stoke Ci[;y de1:- chuteiras, -C:zia ou:'! 'Cl-

WS deu início à 'ma nova dial. Enl' 1947, MattheiNS rotou.o Fulham por 3 a nha a impressão (k 'eS!a'f

c�rIlEira de show man do. transferiu-se par,l o Bla- 1, com destacada co1abcnl voando' e de Que séus' 'mo

futebol, participando de ckpool, da cidade do mes ção de Maathe\,., que re vimentos dentro do cánl.-
um jôgo n'a cidade britâni- mo nome, 'clube P:3l') .qual aparecia <lPÓS \ s,manas p.� se te,rna.vam mnito

ca de Grewe. Seus admira- conqu�stou o mais :':'lnbi- de aus�ncia ;10 (paci:r.) mais fáceis.

d:or�s verificaram então cionado troféu do futebol principal.
flUe "o velho Sta:�r conti- britânico � a m�dalha de �"'_
�ua veloz nas arremetidas .

COl1tra a meta a:iversári!à"t
rápido nos pas�e.�. eneJia
brado nas fint-as.

Os 50 anos de id�de qu.e
completou no d!? 10 de fe
verl')iro í1ltimo p3.!:ec�m :nã,o
pesar sôbre suas pernas.
Ele se movimenta ainda
com a agilidade de um ado
lescente. dribla adVersários
qll� têm idade para serem
seus filhos e improvisa jo
gadas que fazem as delici
as das assistências, habitu
adas' ao futebol 'ngldo e es

�uemático da maioria dps
JogadoIles britânicos.
lVratthews é hOje uma le
genda viVa do f tltebo'l e!e

.

seu paí� - uma espéCIe r1'�
Pelé ou Garrinch<,. britâni
co. Apelic1arélm-po ;1e "Ma
go", "Fe!t':eei_!"p,"'. "�rln�G'-'
etc., prCC'lr'3.�rlf' ""','a flJr
ma exprlmir o ".,<.,:.�:" "'le
o seu futebol eX�'l'e:.� � (J]lre
as multi'"ões. _

Assoeiando-se i:l. essa ad
llliraçã.o popular, a Rainha
lll1!,zabeth II concedeu-lhe
110 dia lb. dês,te ano o títu
de Cavaleiro do Reino,

ilOnferi�dio-lhe direito ao

tratam.ento de Slr - dis
tinção 'única na his.tõrl<1 do

a .um futebolista pro-
qa� em atividade.

:ADOR DE LATAS
� A carreira futebr;lística
de Matthews começou mui
to cedo, em sua cidade na

tal, Etoke City, Filr..o de
um barbeiro _ que foi pu
gilista durante algum tem
po e conseguiu certa fama
pela rapidez de seu jogo de

ma� �t êJe e0Stumav� es

campeão da Cap:;.. da I�
glaterra. O jôgo

-

dECis�:\fe
foi c!isputado ern maio de

1953 c.::mt,ra o Bol�Oll Wan

derrers, e· .ficou conhecido

como "a ;,fiI\d de. Matthe

ws', pelà� atuhção bri1han

te do 'ponteiro-direIto.
Em 1956, já com 4.1 a

nos de idade, MattheWs

foi considerado "o. melho.i.··

futEbolista' da Enrepa" da

quele ano, e em 1957 re

cebeu a insígi:1ia de 00-

,mendador do Império Bri

tânico.

AO$ 46 anos, dep:lis de

ter integrada dezenas de

vêZ\es a .seLeção d� seu

país, quandO muit:)s o

consideravam 11.0 ocaso
.

da carreira, foi de nôvo

procurado pelo Stoke Cj

ty; que atravessava. 'Lima

de suas piores crises. ame

a�ado de ir à bancarrota.
Matthews retornou à sua

cidade natal e em poueo

tempo transformou o seu

quadro numa das atra

ções do certMUe, arra.stan
do multidões aos estád!0S
e decidindo parti1ét'J com
sua;s jogadas des.concer
tailtes. O stoke City sal

tou �o penúltimo para o

/ segundo lugar e o su-cesso

do veterano jogador. foi

tão grande que II. torc1àa
britânica não se confo1'-

Terminada a parüe'a, o

«Feiticeiro" declarQ�l que
pretendia Jogar amrt:l

muitas vezes, para ;mpp
rar também o .êe�nrd:J ue

Neil McBain, que cl1:::gQU
a disputar uma paft,üla
aos 52 anos dê :dadJ. To

davia, McBain já er,t trei
nad·or do quadro· naqurla
ücasiã.o 'e só jogou pala

completar o ;;L'''ne 111.l1]Ca

situação de emrgência.

CONSELHOS - i\Tmta

gente tem proc:xrajo "a

.

ber qual o segrê�o de 10n

g·evidade futebolística c:e

Matthews. Sua reSp(1�td
contém Se:21pr8 um duplo
consrnlho: muita modera-.

do

O veterano futeQ.ollsta
atribui também .1 fatores

hE!:ed�-á,Tios !Suas excelen
tes condi;ões físicas. Cos
tuma lembrar a agilidade
de seu pai, qU3 disputou
mais de 1GO lutas .d.e bo,,:
xe; ,e aponta com orgulho
a carreira de S2U , filho
Stan1E.Y Matthews Jr., ('ie

18 -anos, no tênis lJr�t<iI1j
co . .bm 1l}60, ..:O::1lJ S2 sa

be, o fllho c o "F'8l':ice.i'.o"

despontou corn:J

'grande Esperança

uma

do té-

dianteiros do .pais, em ".,

1961, como médío e em ..

1962, como extrema es

querda, porém na seleção
nacional o. "anão' ficou

muitas vezes no banco de

suplentes, pois era titular

Míjail Mesji, dia mesma i

dade que Husaínov. I tam

bém àe pouca .estatura, de

irenome no ruíxbol mun

dial.

receu altos elogios da ím

'prensa.. Dé_!}ois, ainda na

ponta esquerda, .togou· pe
la Copa Europa contra a

seleção da Itália em Ro-

ma 8 em. Moscou e foi eon

siderado o melhor ponta
esquerda do torneio.

Atualmente l'jJusainov
é considerado titular ab
soluto ca ponta esquerda

. Na primavera de 1�63,
em Moscou, duram e o' en

contra am.stoso contra a

Suécia, Husamov jcgou

na esquerda, tendo a equi
pe soviética perdao por
1 x 0-, porénl Husaínov m.e

para o ca npeonato mun

dlal de futebol em t.on-

nis de seu paIS, g,'J ven

cer o título jU'lcml do

Campeonato di) Will1ble

don, onde competem anü-

almmte o,s mel:1ore::r te
nistas mundiais .

•

Domingo Começará o Certame
:da Zona B

Domingo noo tivemos
jogos de futebol pm to·

.
do o Estado. de Santa Ca

tarina, tendo 3m vista o

comparecimento d;)s elei··
tores às urnas. O certame
do Estado em sua fase se

mi-final som.ente presse
guirá dia 10. Nesse mes·

mamente, Matthews VI

nha. jogando sem, muita

(oNRCCO!IA·st QUAlQUEQ �
Di (JIlVf

"$�:"- ,,��a.·iI'
I -� & ZQ;�

mo "'ia será inil1iada a e

tapa-tio certame na. zona

no. 2. reunindo OS clui!l'Ss
do oeste� Logo dipÓJ a fa ..

se semi-final OS seis clu"

bes c19�ificados disputa
rãG entr.e si em. turno e

re mo o t'.ulO máXImo
de �tebol catal'inense. A
té matço dê 1966 fi�àle
mos conhecendo o tesulta

,do do certame qUa apon
tará o nosso nôvo repre
sentante na Taça BraSil
quandlo então tentaremos

p:assar pelos paranae:nses
e Gaúchos e chegar rl�ais
a frente.

dres, em 1966. E' o Gar-

rincha da 'seleção soviétã

ca, apenas com a diferen

ça de que 3arrincha é ex

trema dIre.ta e Hu:;,a; [)í)V

extr .ma es(�uerda .

--------�--------------------------------------' ------------------------------�------------
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COl.\'1ARCA DE SAO JOSÉ

Município de São J..;sé

Ivo 2.897

'Konder 3.018

COMARCA DE TlJUCAS

Tljdcas
Ivo 1.923
Konder 1.763

Canelinha
tve 912

Konder 843

Itt.pema
"

Ivo 387
Konder

. 238
"�o

Leiberto Leal

Ivo 288

Konder 497

Maj cr Gercino

Ivo 622

Konder 569

Pôrto Belo

Ivo 728

Konder 846

COMA1tC1\ DE

nUA
São Jeão do Sul

. .1., v ,,:I.{

Koncmr 902
COMARCA DE BRAÇO
DO NORTE

Fan� Rosa de Lima

Ivc 248
Kcnd'.·r 296

Sã,_) Ludgero
Ivo :-.27
K.l'1Cer 784 •

CtUlARCA DE CRICI,l:\lA
Içara
1,'0 1.745
KCl"der 933
CO:.\fARCA DE SAO FRAN
CISCO DO SUL

Sã,) Francisco
ívo 3.122.

Kcnder 1.645
,COJ!ARCA DE CANOINHAS.
Can inhas,
Ivo 3.225

�('nder 3.855

l\'lv.j-r Vieira
Ivo 476
Konder 757

Ivo 559 .

Konder 453
COMARCA DE ITAlóPOLlS
1\'lonte Castelo
Ivo 741
Konder 391
COMARCA DE CAPINZAL

Ipíra
Ivo 483

Konder 803

",Piritiba
"Ivo 263

Konder 553
,

Píratuba
JYO 830

.

Kf'nder 703
COMARCA DE OONC.1HDfA

. J,lumirim
Ivc 729

Konder 676

Há
Ive 564

Kcnder 1.081
Seara
>n 1.681
:;Conder 1.142

\::!tV:>p�ina
ivo 561

Konder 552

COl\!bPC" DE VIDl4�IRA
�alto Veloso

Ivo 298

KQnder 321
(.dMARC.� DE CJlAPE(.Õ

I I\kuas de Chapecõ
I�_;:';:i662

, Kozider 602

',Cü��nel Freitas
il:vO::;.1.059 .

K,)bder 860

�nilümbo
Ivo 722
Kcnder 643
Caxambú do
Ivo 879
K�ndér 768
C(JMAllU'!1\ DE DIONíSIO'
CERQTJEmA .'

?:\)ma S::la
Ivl:' 386

Konder 203

-----_._----:----._------�

E.U.A. Tenfc:m Acêrdo Com·

Cuba: Asilados
NOVA YORK, 4 (OE) -

o Presidente Lynd::m John

son anunciou, qUe tentará

um
•

entendimento diplomá
tico com Cuba para que

'possam asilar-se nos Esta

dos Unidos os cubanos que

queiram sair de sua pá
tria.
O Primeiro-Ministro cuba

no, Fidel Castro, declarou,
na semana passada, que

permitirá a said1:l. de quan
tos cubanos desejem aban
donar o pais, e sugeriu que
os Estados Unidos entrem
num acõrdo com Havana,

para facilitar Q êxodo.
Johnson veio a Nova

·York firItl1:l.r uma lei sõbre

migração, dando-lhe ênfa

se numa cerimônia .1unto 8;-"

estátua da Liberdade. O

Presidente não mencionou

Castro, porém não d.eixou
d'ijvida alguma de que se

referia à proposta do dita

dor cubano.

Cl.FRAS

Observou Johilson que

p21'a custe'õtr as desnesas \

para. auxiliar .os cubanos

que se acham nos Esta

dos Unidos.
Acredita-se que se hou

ver um acõrdo poderão vir

p$.I.ra os Estados Vnidos
50.000 cubanos à razão· de

5.000 por mês. Calcula-se

que 'já se encontram no

pais 270.000 cubanos.

:S:ste fluxo de refugiados
não seria atingido pela lei

de imigração, que represen

ta uma medida importante,
a primeira de t1:l.1 magnitu
de em 41 anos.

TRADlÇAO

)J"dêlo
'Ovo t.i46
Konder 599
Nova Erechim
Ivo 309
},.,:·nder 97
----- .......-..!._--_.

Konoer 518

c.:O!\iARÇA DE SAO LOlJ

REN\'O d'OESTE
São I.ourenço
Ivo. i.409
Konder 758

"I elevisores ADMIRAl
"Um POUCO Mars Caros

�1as ..
MUn O, MUITO MELHORES

Vários são os produtos
do parque de indústrias do

país, cuja valorização de

qualidade atingiu tôdas às

camadas de consumidores.
São produtos que, atravéz

de anos e anos de fabrica

ção e testes, atingiram o

grão da mais apurada per-.

feição. Passaram, pode-se
dizer, a constituir tipos pa
drão e referência.
Entre os citados produ

tos destacam-se, como o

máximo em cateaoría, os

televisores ADMIRAL, fa

bricados no vizinho Estado

do Rio Grande do Sul e

cujos exclusivos distribui
dores, em Florianópolis,
são os tradicionais Estabe

lecimentos A Modelar SIA.
A aceitação dos AdmiraÍ

e tõdas as principais pra

ças tornou-se tão predomi- .

nante que acabou exceden
do, consideravelmente, a

própria produção. Tantol as-

sim que a fábrica viu-se

torcada a adotar o. regi
mem de cotas, para poder
manter. um equilíbrio ra

zoável de atendimento.
. Conforme saliente o

tulo desta· nota, os televí
sôres' AdmiraI custam um

pouco mais caros. Mas o

que representa êsse preço
. um pouco. mais elevado
quando se trata de produ
to padrão, de produto
comprovadamente igual aos
melhores fabricados nos

Estados Unidos?

AdmiraI passou a consti
tuir motivo do mais justo
orgulho dos brasileiros

Produto que recomenda a·

alta categoria atingida peta
nossa técnica industrial.
"Um pouco mais caros,

mas.,., muito, muito me]
lhores". Um slogam que sd'
adapta com perfeição aos

produtos Admíral.
----

PRIMdRO BISPO rEGRO
VATICANO - o primei

ro bispo negro dos EUA

foi nomeado anteontem
pelo Papa Paulo VI: 'liar,�ld
Robert Perry, de �8 anos,

I

que é o nõvo Bis-po Amrj
liar de Nov.a Orleans. Ao

agradecer sua nomeação, o

Monsenhor Perry declarou

que tínha a certeza" que es

sa designação, por todos

agUardada, terá um efeito

Significativo ,em vJ.rias .
re

giões dos EUA.
_._----.---------

, .'

: \. ,Al:mentacão Esca�ar no
'.,' Brasil Centra'l

RIO (ORBE. PRESS)

Segiliram, para. Aragarçàs,
J.l.S senhoras Drá. Maria He

lena XavIer Alves, médica�
chefe do setor técnico 'd�
Campanha Nacionàl de'

Alimentação' Escolar; do

Mmistério da Educação e

Cultura, e a nutricionisw
Maria Flórida da Costa,
com a finalidade de insta

larem um curso. através do

qual serão ministrados co

nhecimentos a supervisaras
e merendeiras sôbre a ma

neira de implantar novos

alimentos. a serem usados
nos programas de· almóço
escol!!r fornecido a milhar
res de escolá:res' daquela

. longínqua região. :S:ste cur

so integra uma das cláu"u
las de convênio assinado
com a Fundação l3rasil
Central, que obriga ,J.I. Cam

panha de colaborar na pre
paração de técnicos e de

p�ssoal necessário a sua

KlJll:tbr 714

CGSlhRCA DE SAO ,';lI

(WE:L D'OESTE

J\lwbieta.
Iv(, 335
K1r.r'er 287

RHltiI,Jândia
Ivo :?S9
K�r. cer 402
COl'i'�AhCA DE
AbeiaJ'do Luz

Ivo .1.C17

Konder 1.009

XANXF.R1l:

ti-

Fal'h;llal dos Guedes
Ivo 1:96
Kôndnr 345
C:OMARCA DE XAXIM
Gaivão
tvo 483
K"nder 468
São Domingos
Ivo ff89

...�onder 507,

COMARCA DE BLUMENAU

Blumenau

Ivo 12.181
�{(mder 12.904

fomerode
rvo 1.954

Konder 2.055
�OMARCA DE BRCSQUE
Bútuverá
{VI) 349
I.\:onder 623

Guabiruba
tvo 696

K :>nder 1.064
�ova Trento
�'J() 1.049
Eonder 1.499
Vidal Ramos
;vc 8213
I..onder 1.P5
COMARCA DE IBlfL\MA
dona EIáma
tvo 438
Konder 586

.Witmarsum
Ivo 468

({onqer 477
l_OMARCA DE ITAJAt
Hhota
Ivo 1.455
Konder 1.3119
.��uiz Alves
]\(' 1.059·
Konder 860 , ,

1<.Javegantes
.

execução. Competirá ainda �vo 1.093

li. Campanha, através de l{Qnder 795

súas representações nos es- nçarras
tados, forneêer às escol:=!s l'\;O 1.745
da Fundação, leite em , oó Konder 933

desnatado e outros gÉÍhe-

Konder 416

oem como distribuir exem- COIVIARCA DE RIO 00 SLL

pIares da Cartilha de Ali

mentação Escolar, além de

outras pUblicações conten

do instruções sõbre a orga

nização e 'funcibnamento COMARCA DE TAló

do :E_>rogrJ3.ma. Por outro la- R.o do Campo
dOI à Fundação caberá, Ivú 601

dentre outras obrigações, Kcnder 415

forne�er a relação das e5- (OlV,lARCA DE TIMBC'J

colas, os seus nomes, re'a- Riu d' s Cedr{)�
ção dos alunos matricula- !Y0 1.519

dos e, ainda, provindenciar, l\,()nú.�r 1.516

o pesso.al necessário à dis-
,

tribuição
,

' dos aliment0s,' I'aihoça
tr,artsporte dos gêneros ali- Ivo 2.839

mentícios, etc. Konder 1.597

ros alimentíCios, tais como

trigo laminado. fubá de

milho. trigo bulgor, 6'eo

vegetal ou de manteiga,

SOC�EDADE BRAS'llEI'RA DE
FILOSOFIA

(,.,Mt\RCA DE ITUPORAN

fi.\.
JmbUia
In) 374

Agronômica
1"0 652

Konder .870
) .

Rio Fortuna
Ivr:. 557

Konder 727
1\&\'& Veneza
ivc 1.090
Konder 1.269

Uanch'l Queimado
:::vo 268
K,mder 475

Caíanduvas'
IvCJ 83.0
Konder 469

Agua Doce

lvo\903
,

KG:lder 814

'Treze Tílias
Ivo 307
Konder 423

Trf [' ir tia no eleitoradg r�flete vitória ia aliança
CülVIARCA DE PALMI'I·JJS ?ioh..Jzinho CamJ10 Erê

Ivo 597 Ivo 'i1>1
4.��",_'_."_L-L �iil�..u.S) 1'': _.! ��';' .. Í' S u�. �J.-

.cr cr do Estado, em sua maior a são Iavorá
i'.;;:'; a j�lis:n;?a ;::o;:::ial Trabaih.sta Popular l'

Prcgrcss.sta.
Cumprem-se, assim, os prognósticos l

'd 1'''' ., d
.

;'e::':i:;ü'::o. CiS ereiçces (te ommgo.
O' povo compareceu· m1.-íçamente as

urnas suír..gando os candidatos de sua preíe
.<':'�(" ['" :.-rm c .regístro de nenhum inc' dente,
(.� , .e _t;u;: essse prejudicar a boa marcha, tan
u. ll::;S eleições quanto da apuração.

_ Publiccmos aba'xo os resultados finais,
das seguintes comarcas:

Três Barras

Em 21. dn correme a 80- patrono Victor C<lusin. Essa
(':"c'ade

.

realizo,u uma. :lI'S- indicação foi u"'antmem',n

slo em que o Bócio rerém- te aceita, tendo ..sido tam

em'Possad,Q Tenente Cnro- bom elevado à caLegúrh r.le

neJ. Médico, Dr. .GodlJl!o T'tular o sócio efeUv) Dr.

Afirmou o Presidente: "De- Roberto Genofre, raa!lz('u Stefan Adam Swieylt:wkl,
claro ao povo cubano que inrpO'l'tante conferencla sô- ocupando a cadeira n. 5,. de

aquêles que procurem re- bre a Metafísl$!a j:l FUoso que é patrol1o Pitágora:> e

fúgio nos Estados Unidos fia de Vanguarda, 1U'� des que fôra inicialm�nte ,'>ell�

encontra-lo-ão. Será manti- pertou viva impressao na pada pele Dr. Vict',r Ar.-

da a fidelidade da América seleta ass'stênc'ia,
.

ie.\do ,'ré ArgolIo Ferrã", notavel
às suas tradições de terra sido, comentada pel,o,'i 81'S. filósofo e matemátic,), J'e

acolhedora de todos os Ministro FOl"seca Hormes cem falecido, qUe tanto

oprimidos. . ProfessorOví "10 �unha, que ilustrou com as 8Uas COl'-

"Dei instruções no Depar- muito lhe exal,tfar;Hl1 .) va� Íprênc'as a Soclsdade T?ra- t:>ol1te Serrada
tamento de Estado, às Se- lar, A se1's1io foi presleUJa silelra de Filosofia, (U;0S I\'e 637

,cretarias de Saúde, Educa- pElo Secretário Gers! pro- Apa's estãô replecos de '('Jnder 495
.

çãQ e Assistência Social fessor Arraldo g, Th:;) go, alt.cs estudos I devirlos à �hicaré

para oue façam os acôrdos que a.o f'nal da �O�lll'r"n- sua autoria li fhcJedarie :rvo 658

('rr'l os ,::Y")f; TC'fl�:j'.e,à.C3 !l9c.e",:,2.rios, a. fi,n de que os cja propôs à cam fôs')e o realiza'.'&. ?jnda 3 ccnt 'l'e1 :(onder 673

pedirá aÕ' Congre""o que . cub�uhJb que d.esejem a li- co",fe.re!1ci�ta sle·r::J.(io, a c'a ê�te aY'o' estan'Cio 1n5- ·\rrôio Trinta

aut')riz'! dom milJ1i':iJs e. b8rt�.<Jde possam entrar or- ra.tcc,?ol'ia clt'! 1,'ituhl', llCU- cr!tos os drs. Ovdil) Ct:- T ,ro 1220
meio de dólares, além dos deira � legalmente nos Es: pado � cedeira nó ·.�i. até n}u'" Olistovam Breiner. Kcnder 560

......�V�9..�m�j�!h�Õ�ft�§.'..jMá.wd�esitiLna.id�9�s...·�ta�d�o�S�U�nl�·�d�O�S.�w � �e=u�tã:o�v�a���Ja���q�u�e�t�e-=lP:.2P�o�r��T�u�1�i�O�C�l�l�a�ve�s�����=l�OI�'L::ln, G_'a_�Lt�,a_r ����.��,.���� � __

o

Ivo 2.690
:'�:!l1der . 2.880
Sa.!ete
Ivo 652

Konder 571(
Ma,ravilha
Ivo 1.198
Konder 913
Saudades
Ivo 531
Kon er 843
( .nritlbanos
Ivo 2.421
Konder 2.584

Urussanga
Ivo :'>.361
Kon'ier 2.251

l'Lrdanópolis desde 'I. tf!.:
de de ontem Já conhece o

seu r:.ot'q Prefeito. O Pra
fessor Acácio' Santiago .. can

didato da Aliança socía;
Trabalhista. e Popular, foi
o vencedor do pleito de do

mingo, com 18,620' votos,
contra '15.669 dados ao seu

opositor.
A vitória do candidato

aliancista já era esperada.
sendo que, ao se anunciar
o resultado que ravoreceu
ao Dr. Santiago, vertfícc
ram-se manífestaçôes I de

jubilo pela conrírmação da

quilo que se aguardava.
Ontem mesmo o prefei

to eleito de Florianópolis
foi alvo de significativas
homenagens e falando a im

prensa declarou que reco

bía com humildade e res-

peito a

Disse, ainda,
que fará um govêrno vo

do aos mais caros inter
ses do povo. Depois
agradecer o apôio dos
tidos politicas qúe
mam a ASTPP reafirmo
sua disposição de real'
um govêrno construt
sem ódios, tendo em

os altos interêsses de
rianópolis.
Com a 'vitória do

Acácio Santiago,
polis demonstrou a s

maturidade política 80 el
ger um candidato cu

campanha constituiu-se n

marco de dignidade e' 11

peito aos adversários, de
tro da elevação da polê
ca e da consideração pa
com J3. opinião pública.Yidcll'a

Ivo 2,421
Konder 2'.585

,

Flol'.'anópolis
Ivc 18.169
Konder 16.243.
São Miguel d'Oeste
Ivo 1828
KOnt�er 1.444

-�-' .--------,

o ESTADO
,

. O MAIS .r.Ml'IGO DIAIIO iit SAll!A CAtAR.INA
.

".;.�.

t

Florianópolis, (Terça·feira), 5 de Outubro de 1965

TRE
!li

hojeinstala
Comissão de. apuraçã J

Será instalada hoje, às
15,30 h"""" 'M" 'Trjh"��' ""'e

giortal Eleitoral, a Co�
são Consntuiua pelo :.t!;g_&
gío Tribunal em 1° de outu
bro do corrente, encarrega
da 'de apurar o pleito de

�� tiUmo. 'lm�������������'�������"�:���
a rererída Comissão os

eminentes Juizes Desem

bargador José Rocha Fer
reira Bastos, Dr. João Tho

maz Marcondes de Matt'os
e Dr, Telmo Vieira Ribei
ro.

INVESTIR KO B\RASll
Promovido pela' Amen

can Management Associa-

Na secretaria estará fun
cionando o Sr. Flávio Lo

pes da Costa, Chefe de

Seção d"1 Secretaria daque
le Tribunal.

Nova York. de 20 a 22 dês
te- mês, um seminário de

nominado "The
.

Challenge
of Brazil", com coÍlferên-·
cías e debates sôbre . pro
blemas brasileiros, tendo

por objetivo orie�ar inves
timentos americanos para
o ,nosso País.

dustríaís ,e muitas dese
"

emprêsas estão dispostas
expandir seus ínvestíms
tos. Cita o caso da Ford

que pretende acrescen'ar
'30 milhões de dólares
suas operações em nosso

País. Por $ua vez, planeja a

Oliri MaUÍieson realizar um

inveslimfilpto de 2,4
Segundo a Atn9rican Ma- lhões de dólares e a Cor

migement Association, cêr- ning Glas� Um outro,
ca de 600 emprê�as_ '��\:; : WilhOes .�r dólares.
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