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.Na Guanab!1l'a foi procla.:" para decidir um pleito em

�dá a vitória do sr: Na- eleição indireta.
. grão de Limai' que lnclusi- ·Trata-se ®s legisla'
ve. ultJ;aPaBISOU

. bastante estaduais de Maia
(1) núrttêro de votos neces.

.

Alagoas, onde os candi

sários para que conseguís- tos vencedores não conse

se a exigida maioria abso- guiram a necessária maio-

luta. ria absoluta,
NO' Rio Grande do Norte

parece assegurada >1 elei

ção do. candidato situacio-

nista Monserihor Vblfrede RIQ, 6 (OE) - Após con-

Gurgel. RIO, 6 (OE) - O sr. Na- ferenciar à noite passada
Em Minas Gerais o can- grão. de Lima já conseguiu 'cem e Presidente da Re

dídato da oposição . tam- a maioria absoluta com pública, o deputado Adau

bém ultrapassou per larga 51% da votação total do te Lúcio Ca'h'iese decl.ar6u
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t
��:W��:es�a�=er�a�: ��� =::.a� :;u:::;!�O d:ra��: ��:s :osre��:a�sta��� não

.'

110m a eDl em ara o i ercl o ;tf.E��P:: ªE§1�;§' �;!:1;;�
de 8110roo' e for�as Euíbnls,tas .������ ���:� ���i���j

}WALA LUMPUR"
" lativas serão cdnvocadas tado em Nearãe For sua normalment

,
,'�.

- �egunde as versões ",m Da Java Central, onde a Em Manila, a embaíxada Sukarno está bem da. Síl"!- __ .

. _,___

",. .

e.

de-

que se claracão segunde .a rlu.,Í
se travam no

ele
fiéis

m�.i�:ã�':'k:��cas ,,!�: lI''!O��Úc: (V:i"t"pu'! :'as cíentírícas espa- �'!=tle:::'te: !�;''6� iz: i: ó':;:�u!:c:o� .

a' CO'mpetênC'I· a' '-re·d·era I' 4i\o
sendlata", e o do Exército da "Lua-7" contínua a. avan- jetivo observar as reações Alem �e cooperar com o .'

.

.

·rl.
�'Berita Yudha", estãe pa- çar na díreção de seu ob- TESTES de seu organismo,

.

durante Projetei Apolo, que visa . a

E'
'.

tr.ocinando
.

uma campanha. jetivo,
. possivelmente paro urn período prolongado, enviatí'uma expedição' à

.

S ta'dosanÜ-coll1unisi�; aposadcs tentar, amanhã & noite, um BASE AÉREA BROOT<:S, num ambiente de oxigênio Lua,) os satélites amplia�ão
.

· por qautro partidos políti-' pouse suave nu- su!)t}rfíde Texas, 6 (VA) Quatro e hélio. a c�ertura das comunica-

. "

CDS _ dels muçulmanos, lunar, o' qual, se bem suce- eficiais da Fôrça Aérea pe- WASHINGTON, 6 (VA I

�Õ�
.

..; comerciais internado, .. BRASíLIA, 6 (OE) - A Por outro Iadt:>; o !.Ia .. ·é- ve se-r c'ada pCSS0 aos

um católico romano e. uni. ..dído, será .0'. prirneíro na netraram, ontem à noite, - A COMSAT (Corporação �i f11T!1.Yl�S de srrtélites. Scer.ctiuia dt' Imprensa da chal Eurico Dutra disse. tos pele POVI_;:.·

íormado principalmente história. numa câmara de pressão de Comunicações per Saté- �t nder_:.d.Q-a, pela primeira Presidência da República ontem. que "ni:' ') ,12'/13 :..);1i-

por ex-militares. Embora os seviéticos variável para simular uma lites) anunciou planos para vez, a Asia. dlstnibíu hoje nota oficíal, rar '(lúviela nenhuma sobre

Noticias extra-oüciats tenham anuncíads es
em que. eomuniea que I) a posse elos que trluníaram

�.t.ze1l1 que o Ex0r�il:o Ja camente o ebjetl.:vtl Qlo �ôQ, - _._�_. ------- -.------�-
--�----- --�--.---- presiuente Castelo Branco no pleito de do.nlugu'.

:�:�s 2��1 a�������so:�; �steO a!�rCee���di�t:e:�� '1'1 VBI' .d'e·pur bOJ-e na!v'··a··m'enle' ::.Ci!; ;�:�1O:0 ill�::lg;:�:
_ acredita-se que se trate .jeto de returma a Consti-

de nova tentaÚva' de des- tuição ob.ietivalldo ampliar

cída suave, de ton'ladas ia- a competência federal nos

tegráficas da, superfície lu-
. RIO, 6 (OE) _ ° sr. Jus- --__...lrr:-:-- - ,- _.. Estados e 110S llroblemHs de

nar e de ensaiCíl para o iu· celino Kubitschek voltará fI r sp.gunmça nacional, afetos

turo envio ",de 'uma mwe ser ouv1c1g amanhã no IPJyr EI
o

-e
as unidades da Federação.

tri}Julada. . 40 lseb. Ontem o CX-PJ'esi· elco '5:

'1
.'

O })J'csidcnte da Hepúbli·

A "1,\1':1.-7" foi lançada ,se- d�nte conlpareccu nnto ao' PA' '-'ORAM ttlACIOt.lAI
Clt assim decidiu, após mano

r;t�da-[cira 'E) pesa 1.500 IPM du Partido comunista
....INAS G E!.R\·",. [,!, I1fJ. ... " ....

te)' dell1Ol'ado ellcontro com

Suk:lrno, quilos, e que vem a ser um no Quartel da PolÍch do ",." " ,,,
os ministros mLlhares c o

pouco mais que snas duas Exérci,Lo.·
titular da Justiça.

úlliTn�;; .���l:iS0.llij,\'i- . O presi<lente SegundO a llflta oficial,. à

. ObSHVtldol"'O li Pro..ud(lncia. dfl'. "i\U!lJ:úblíca
1(,htãl'� '-9�If(tü rápIdaS" c ..

el\t!rgieil::/ pa\;a fól'taleccr a

ação re\'oluci.�ria,
. bem

RIO GRANDE: DO NOU- C0l110 rcgulamcntafâ 41 si

tuação daqudcs qUI'
. ti,1U

seus dircitos políticos sus·

-x ..........

J\!EIO $,·n.irn
·LinERA,.,:_�.r, \

BOA IMPIU'J"iS,\':
CATARINKNSE

ces 50

descid� suave; pederá des

crever uma órbita em tõr

no de satélite e regressar

à. Terra, ou talvez liniitar

se fi. nova lllis�,ão fotegráfi-
'C!lameu OrtV2l11

seu gabinete ao palacio
presidcllc:al de veúo,

.'

em ca.

Bagar, 65 quilón1e�r()s ao

sul �e Jac2l'la. ?', li 11 ';':)'01''' E.U.,\. LA�(;'\M S,\TÉLITE

�() partl. ('ViLàl.»;;_ d�6llU�,:, �A��:.AF:RE;". ,v/,N9�N-.
cI;ltte o\Exêr�it;' l\ a AVia ... ; BE;JlIJ. 7:(VAH�.,?m �)Odf-�
ção. ' : roso loguote balístICO roter

. Consmc'rPJ-se cm JigUl1d continental "Atlas-l;l", 0010-

çírcuios que as simpatias oou ontem em órbita um

da Fôrça Aérea fstão com satélite equwado 'çom gran

a GeÍler�l Uutung, qUe li- de variedllde de instrumen-

,derQu 'o .fracassado golpe tes inclusive um sistema

de' quinta-feira última, de 'isoiamente centra a ra�

diacão. A Fôrça Aérea des

.----- EUA infermeu que todos

os aparelhos' .!li? satélite

fog.n na funcionam bem· e que a al-

•. '� titude lná1:'ima da órbita

Ce'rv'eJ"arolÇl era de 2.080 quilômetres. A

carga útil cempreende um

RiO, 6 (OE) __ Apos yo, satélite de investigaçãO' es

rias horas. de 'luta contra' pacial, um falso satélite e

as. Cllum!liB 15' guarnIções: uma capsula para passagei-
\

do (L'Qr,p.o de' 'Bülllb�l'OS
· con�e!iüjrallJ df:.I:'2Iar vio�..

lento iniJêndin" que oes-:

trui-u 'pela madr:'lg'l.da as

instahçõe.s da Cervejaria
· Antartica na RUa' RJ.achue
lo. Na GU3.nab�v3..

re.

Perta-vez da bÇl.se disse

que e objetivo de lança
mento se relacio�va cenl
a censtrução de uma' platn
forma erbital, ao mener

preçO', destinada a expe-
--_.------_

... _ ..----

..'1=Ac-tR1J�e:�R0-aC1-9t:H::TJll/t-lIHfJ: .'lia

O· TEMPO (lfeleorológico)
'Sfotese- d'o Bole�.Geoqle�ot')iógico de A. SEUAS
NETl'd vállda até àS- 23,18 hs� do dia 7 de outubro de 1965
Jf'
li'RENT� l"R'!.A: NegutiV'�; PfiESSAO ATMOSF'Én,1CA .MÉ
DIA: 1030.;2 milibares; TEIVIPERATURA MÉDIA: 22.6° Celt..

tígrados; UlVIIDAl::>E RELATIVA MÉDÍA: 93.4%; PLUVIO ..

SIDADE: 25 111ms: Neg3.üve, - 12,5 nuns: Negativo'
Cumuh;s - '�t��t lS • ;:'1"; 'otJL.o c1J.lnLi.lat :- Tem.po Méclio:
Estável.

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

ouvirá o ex-Presidente Jus·
'celino Kubitschek durante
dez dias, podendO' prendê
lo mediante autorização elo
.Comandante do I E;o,;ército,
General Otacílio Terra Uru

r;lÍ, "pois o (�x-Senador' es
ta ser,iamente implicadO' no
inquérito",

.'

Rr�vc;!ou ainda que q ex

Pl'esident� está deponde co

.
1110 imlieiade

'

e não cemo

testemunha.
_' .. _- ......_'...;...__

I

Meneohetti na· GB'
RIO, 6 WE/ - o gover

na,dor Ildo MenFp;h"tti do
Rio Grande do Sul que se

enC0l1tra nâ Gnanabaru
avistar-se-á ainda hOJe
com o Ministro da Agricul
tura. O ch€fe do.Exeeutivo
Gaúcho tratUl'iÍ ele al3sua
to relacionado com. �i agr,o
pecuària' ern ','l�!l Estado,

. bastante atlngl.d!l pelas ::J
. tinias enchentes.

GUANABAR1\
i Encerradas as

ções)
Flexa Ri]J�Ü'o . ,-,

f. PI ,1'[1-

UlJ:� -

PBV (Gúvêrno) '.-' '1·;)'.1.iil·!·
Negl'ào cls Lima -- PSD

PTB-PSP ,_:. 368.440';·
/\11 I" <-I ia Vi::tna ,-' PSI-'\

PDC - �N.361:
Hdio Damasccno

-- 14.446;
AlnàruI Neto - - PL

:-19.569.

PARANA'
Paulo Pimentel UDN-

PDC-PTN IGovêmoi
50l.539;
Munhoz ela H.iX);.1

PSD-PSP-PTB-PRP

463.451.

. ALAGÕAS
Rui Palmeira

PSD (Onvêmo) -

Muniz Falcão .,-.

PSP - 48764;
. Arnon de Melo

- 217.80;

\jDN-

PTB-'

TE

VaHrf:.lU Qurgel _. 1 '3D

PDC-}'TB ,00'//'1')1(1)

1 rrJ;U: 1:

FH ,;,n.13:J

VITóRIA DE NEGRAO:

RIO FESTEJA

vez ,I UDcN djl,lLrêÍú;'ó (iI
J'eCUl'sQ jL1nlo: it0 'hiíç
sande impugnar a carl(J.'
tura dó' embaixador
alégação de que
tou cem e vete dos c

nístas.

.tIDAUTO DI� QUE E

TOS TOMAM POSS'

Decl trou ainda ;) ox-Pri

sidente: "A palavra d. Pré'

sídente ela República é
uma garantia de que uido
transcorrerá 1l0rm',úJ> 311L<',

áPúS o
-

final das up11l'aCÕe3.
De mtnha prurte t:óncordD
em tôcla fi linha l'.om :,�

deciL ra��üà .elo tvL�rt:cnal �l'ão ele Lima" e �m.'q.
C<tstslo Bl'���ll' q�:�(?C1ntrI�U!ut0.n��_e_Il�,-,"

jar felicidades q) Presi
dente, Lindon JOhn:;' n foi

o. G::'l!eraI CharlE'3 d·· Daul
le da F':·ança. O m,tJ�(:H1Ll-

ser (';;;'r�dp
v��.sicuia.

--.....------'----

a-luner: "(J
- di' !)!'.':::t�. /'3 ,li' �:,as

S�)g�liS ele .jLül��'I".'�c,)t. (:,1

Central do Bras:1. l:li ldll

pensos. dos motives ':',,;. dCl'l'O�,l' elo J\':J.'C t) clima �jl)'ítlco,
.o GeJ!l.eraJ Costa l' Sil\'a� sr Flexa H�b",l:'o nas elfi- '�U:1C�!) a op!ni']('\ ela cr'úni-

falumlo em· solenidade 11a ('õ'r:s car·G-er.�.
.

ca. Por outro ,:dr'. as a�i-
Vila j\liUtar momentos aH' 'tueles elo GQVet.llddJr La:"
tes declarou ljUt' as autol'Í· A r-pll,iao e rio oS!'. A'breu cerda, ccntJ!I.Kll.'i.:.ct·n piNl'a
thHk�' constituitlas não te- Sodré, !)::'w.del:L '!,l "D� a derrota de 3�·. FI€xa, (-

1111.:1.U a ,c(llltra�re\'olução e Paul�sta.. o que se comeni:a nos i}jr

({Ul' 6 ('xé;·�jto: 'não é políti. Ú·�.}�'VE'�··c"�;;);' /�. ( 1:'):"1' 'de cules políticos c::, Gu:tl;U-
co, portanto não cabe a êlc Barrj)s 1'8.'.1&(:,"1 j)l.. i1lr::- bara .

ou as fôrças armadas ]'C� .

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

solver se os eleitos serã(� .

em.possados, mas apena!C JONHSON OPERA·D.O HOJ'Eseguir as diretrizes do pl'e- _

sidente da República.·
.

WASHINGTO. N, C' .OE)
RIO, 6 (OE) - Não hH O primeiro home�l� a d(:'&c�

motivo l�ara al:;:rc�m;õt·�. d

S. PAULO -o

(I 'Vice-Prt.�idcnl··.� Hil-
bert Huníplll'cy, que f''':'l!,�

viajando, já foi clJamuc10
e iclle�clrá &C!Xl/:<t -fcir .. l a

Washington. :'�1l'a ,1 8:11.<1'

gêp.cia de te� .l·� assumir J.

presIdência, DL)� ··;ér;1"�:-; "",'

um ;�côrdo (i'le I·(n! CO.�l

Jchnsoll r SSl;lG�ha 'te aos

que J{JJ.l.l!.':")I', . ::<� '=

KCli.neciy. e I;;:;IT,'.1DWi r t.e
ve com Nixo:l) Lo d3 u

C!l"e!l(la conú:tE�:i(l:1a1:
(�"li t(mel� te

lacerda em

R�nOI!SO
RIO. 6 (OE)· -- bpl\�:.Jr

ri,e 'ter melhorado. J irl$1'ã
fl' ú rrolbido

'

.Jc· receber'
V'�jt'lS o g:ovr.nlaJOl' éa
Guarabara.
C"ar;Cf?8. C01110 s.e S�:'j(.;

. acoÍ1H5ticlo ela H1al S;Üli!.
de erigem carc1ípc? nos. úl

.

tim' " dia.:; ,-Ie �ailHM']!1a'
e12itcr:J.l 1"':) G'J::-tl I aoara,
sendo hospitalizac1ó.
- ----- -- •.---__.. '

PSD Vence ·em Toda. a' linh
Pei�oto de

.. --._ _j.-..•.. _- --_ .. �------ _ ..._--- . __ .. �

'FAlBRÁS GARANTE PAZ NA RD
RIO. 6 10E) - O Bole-

tim ela Fa:ibil'ás inlo'rma

que t1'·opas. brasileiras C()D
tinm:rn malitel}dQ emendi
mentos com autorir.12.c:e;_; d.a

República DomiIli-.:alia vi
.sando a nonilahzaçà.) c�a

vida do pais. O Boletim
acrescenta que (.1 situaçãu
militar é tranquila e 011-

tem foi realizado salto de

confraternização de pa
raquedistas bra.sileil'Os e

.

Norte-Americanos,

..

Castelo Cria Fundo de Desenv·olvi ..
Nordestementa

PORTO ALEGRE, ti
A polícia. g�úéha 'ies'lendou

na madrugp.da de 'hoje Q

a;;salLI, a r,amioneÜt eh,
u:U.1a agô11óin baned.l'lu, d:l

capital sulina.
A quadrilha era compu:;

ta ele doi. ·v.ruguaios c

dois brasileiro"

° citadO' o.\"ga:>
.

tratará

d!;L par1liipacão da Sudene
nas.Soo.ades. ele E®!l10-
_a-Mista e executará pro
jeyo-·no setor de' exploração
de mineiros r-aqueht 1'e- •

gião.

os. e'm Porto' Alegre
Os ul'uguah1s foram iden

tificados comn s€'ndQ' Juan
Carlos BordElro1a e J:actnto
Roc;l'igo AquJ.nps.

Um dos !Jl'usllel.i'Gs
o motorista qll'3 servia .aos

bandido::> e o uutro nào' fOÍ

identificado,

em tÔl'110 ('e s;;;u cl!ú.i:2 ::>u

pr mo, o Pi·csidc.ll., r;" Ue

pública. I�to foi ,J '1i12 <:1("

,elarm.l.o �vnnisti'·) CLlo Gn2r

ra' ao recebet Lún.t ('{LH.!F-

;;.ãô (ic. sel1hor�s em. f-ClI

g:,blinete. Disse ·0 G:cncr:tl EI·eif·,.O-escosta e Silva: '·Es.�·t c,.:

pleno ,'igor o prol1unc"fI.- Ind�'ret�smenta do Presielente Cas- . u

tela Bremeo, feito poucos BRASILIA, 6 ,Og) __ O
dias antes'das el�(;.·õe.3." resultado do pl·eito em :)ll-
O Presidente Cl�stl.'lo E t d dze· s a c� a

. Federa�8,:J
B.ranC::J C011sidem Qtl,) t!u�l- .

r'Üaviveu na Câi�ar:L F8-
quer t211tnfi,'a :lc I.t'2S1'C�· deral a tese ca.> eldeões
peito ao 'l)l'Onul1tir�mcnto . ,indiretr.'3'. O Sl'. l�nil :Ba-
d<l"S Vl'l18S é U'11 [,tenta.0(i, d 1 PD, ral . c o C

.

e','c' S, Pa Illo
à sua autol'iclade dê Chefe começou a rec;)�:i, L' :1-"1;\-
dn Nação. ":III� ordem úe •na.;ur,.s em p.roj!)· ')' ('e
Castelo é posse aes elejtr'.�" emenda ,COl1stit�lc::n! ti R-
-- foi a d :t.el'min,;(...·i."l.:l j.·1,8�lS· . .

. provando a l·,,,.:;l(;j(:�J.·) �:o
mitida pelo. Ministro Cos- Marechal Castelo Branco
ta e Silva ao C0111and::tnte Segund'e a em.e�1da a vi
elo I Exército. e cJ&:;;l'e .

Ul.lS' .oe-presidência <.:.riu OCLl
comandantes .de tropas se- pada' 'pelo gOV'Cl'l;[tCtOr

.

'[')
ciiadas nO' 'Rio ele Janei!'o; pa·raná .. sr. Ney Umg:t.
pbndo fim . à .espe(;ulacâe
que 'já' se desenvolvia l�:)S
quartéis. I

.

O Govérno não' coi.,side
ru válida a· análi:;e ele que
a Revol'Ucão perdeu nas

úrnás. Os analistas cfiC!!iL
só admitem du�s consta

tações at� agora: 1 -. "

de que a elel�b 10i rem

si q.ú11 vitória da Revolu

ção, pois transmitiu interna
e extel'�amente a imagem
de um País demo\:ráticn; 2
- a d.e que Semei1;;t evrlJ

o conhecimento da \�erdfl,�
delta elis[)osiqào cio.,: Go

V0l'l1adul'c,s clcito8 :se pode
n1 :s�iJOl' :�e o!i result,[I..clo�
füL�CLL'!' deulL.vo!,Í-� 01�

!.)'IN

..,
Jose Sarné'i.

p:-,P-PR - 10.526:
Ccsia Rodrigues __

o

;J!::A'.-

PL IOo\:é1'l1ol .- 4 fYII...
Renato i\rclwr P3D-

'GDN-

PT!? - 5.23S.

PARA'

Alaei.:l Nunes

PTN (Govêrno)

.

_ [i I);', -

.

Exército pel'maIl'.�'�'� coeso

GOIAS, 6 IVA) - Duas
vitórias já estão asseg'ura
das aqui: a do' Sr. íris Rf;

sepde; do PSD, pa!:ct· fi Pl'e

feitur:;}.....tle Goi:ânia (' a elo
. João Abrão para (J Se

nado,
.

na yaga abel'ta com'
a cassaçãO' dg ll'undato do
Sr. Juscelino Kubitschek.
Para Govematlor. até

8��nrfl, há l'elati·vo eq,uili:
hrio de fôrça . ll1.a::; como

cs principais redu:;,;";' pes
seàistas Inorte c s-ucJoedLcl
nào foram' ai.m!:1 v,]JUr'o,úUiS

terior.

Uma das l>urpt(;S:.l.s
eleição é v. vot.:t<_;,à) do
·€lfda1io. de p�otesto elo
p::F."U (l �ena:io. SI' Ci(,('$jdo
\7"a:.e ql�C ''"\�.11 (.},-_.L!..flll�l csLcl
clelT.ai.<11.ldo ) canciidaw ;:1.

(JUN. c;�-Go 'úl1aüol' GOi.lh

."Oneração Resgate" Defende
'Põrtô e Petróleo

SAO PAULO, 6· (VIU - ParCjUe> de Refino eh' 1"_

� Na Elaixada S.antts!-:a., ()U- •
[i'()leo de Cubatao c::Jntra

,tem pcUS: manh?, o Gene . !)ln :at'gque ininúgo. que

,xál llmll:ury 'J{ruel insp€:- .fôSse d'2sf·e�·ido por !erl'a

\ ciooou as '�ll'):':lt'as clf1. e mar,
.

'�r-ação
•

Resga�e;' que ° GeneJ.'aI Kruel visitou,

aJj s,e ....realizam CQ1n a pa.r- inclusive, a linha dê fôgc
tiaipaçãe de oito miI' 'he- que' se' estende ao longo da' RIO, 6 WÉ) � O Pre

mens. ·9Q..J� Exércit;o-. . Os
) Via. ;Anchieta. Estava a- sidante da República -deve

emrclcio.s visam. à de'fesa. .companhaõo de, ofi.dais Ç!e rá assinar nos próxi!Tlos

dA' t d' M'" r
. dias decreto cria.ndo o

.
(), Porto, qe !3antus e dÇl. seu E

..
S a. 0- alO ..

funde de 'desellvolvili1cnto'
econôrnico e sQcial nd Nor
deste.

. - �1�.19�1,

. Zacarias
PSD-PTB

Assunc'i:o
_ 35.S1n.

PS

3.:. Buel1ü.
.<

_._ .. __ _..._.

PDC

'G011\S
Peixoto da· Sil,' c ir: l

PSD - 133.742:
Obvio Lnge

PTB-PSP-PDC
- 116.285.

:_:Dn
I ChJ\'êrn·[,)

lVLA'1'O GROSSO

LwU(J coeino ,� lJUN

76.071;
P,:,dro Pedrossla �1

- 87.502.

----.------

PM: (urso de

Sargentos
o Comando Geral da .Po

licia Militar, através do

Serviço de Relações Públi

cas �!ltá cemunicando a te-
.

dos es candidates que os

exames de admissão aO'

Cqrso de Fermação de 8ar

geptos Cembatentes serao

iniciades, a partit .de dia
20 do corrente, às 14,00 ho

ras
.

nO' Quartel' Gener�l da.'
COr1:peração em,' Florianópo-
lis.

. .

era . Quartel General, em FIo"

rianópolis, 5 de outubro de
1965.

,
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c�/rêoêupâçãQ
aço o

que tivemos com Popóv.'
- Por que J circo lhe

agrada?
- O circo me agrada

como acredíts que agracie
a caca um; Q�lem não ama

os animais, a natureza e o

a
.

- Oleg Popóv tal\'C! seia
o artista de circo maís ra

moso do mundo. Fêz em

pouco tempo uma ':erLl�;i-.
nósa carreira,' artistícr, '� e

conhecido pelo púbiíco de

países da Europa � ria A-
. mérlea. Ij:is a entrevíst {

Ci:H;.) é, a meu ver uma

,') circo,

A Cidade, á-m,ite, vibrou oom a f)ass�ta da

· litória,. realizada em. regosijo pela eleição dO
· Govemàdor, Vice Governador e Prefeito da. Ca· .

pital, (�lnvéneível, No,co'- tJa·. Mi1!nça-. ()' sr.' Ivo
Silveira,: áquela hora, já eleito Go'Vernader,

, co,m ,expressiva m!lio;ria, foi trazido de sua. re·
· sidêneia; ma. Cidade,: de palhoçil .Dlim..," C91'tejo
sem ·prec.eden,tes, . quando :uma' fUa iriteJ:'minà·
vel dei' .carros· e caminhões, o· 'COl1�itzit" até

'

o

paládo désta Capital,' ontle' se fiteram ()liv", '0
Govêrn�dOr,CeIso Ra�os e �,�novo Gttv�rn�dor
eleito; 'entre outros, que foram moito- ovacio.
nados.

.

E assim, como uma verdaqeira apoteóse, ter·
minou o Ultimo áto do emocionante dra� das

eleições em nossa terra, ma.is aiDda coritlriÓ'a a

coiltagem de votos das últimas urnâs. elriboia
já esteja. assegurada a vitória tie Ivo, Silveira,
com a vantagem de mais de' vinte 'e ·cin�o· mil
vótos sôbre o sr. Konder Reis..

.

cmADE·, COMO VAI'?

Traz�ndo 'diretamente do CENTRO; MUM
lIA" DE BJ;LEZA COTY,'s �Uiina pala
vra.'em m'aquillage, J. Pires� faDtoso ma

quiadGr inlernációnal, eslará· enlre Rés. no

,ríximo dia 11 do' .cori:e�íe .'a. 'partir das 8
horas;' na Drogaria e Fa�mácia· ,CAriRI
REN'$!; T'rajano� 5, J..Pires estará à sua

'dispos�ão para .preparar-Ihe, inteiramen-

le grátis, o-'maquillage eomplel1l' Blush.
,Look, o ma'luilIage da. moda

.

"

., .,j
.

\".
. .!.�;.�.,.,.

APARTA·MENTO
Aluga·se confortável a.partamento de esquina

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

com 3

do· M',a"íor
�unao

é U!�'J. arte Sem convencío
nahs.nos, sem. 1:1, ;'(!a.les.
Nele. o : rabaih.i fi ca ,:t 1. u

e sucí.mado p�ic;) prog res

.sos d: qUE', co.n orgulho,
faz !ús o artísta. Gosto na

palhacs da porque ofl'l'l'ce

po-síbllldadas, infinitas, se

dadetro artísta fica.
- Sente-se agora �,oveni?
�- Desde .1'1� iniciei 1"1e',1

caminho na �"rt;e passaram
-se poucos anos; mas com

preendn que ') verdadeiro
clown deve, ')p r�:".) de tu
cio, experlmantar mui«, ln
vida, Então ,:er:L ÓX1V). 1)(:
ve possuir I1H�l(L'Z

-Ó,
::2 1)1'11-

samen to .: apta-tão .

pa)'3- ;'[1-

pidainénte P"l'('f,be!' 0s"'a

corrtecírnetos, e:-:p.�J iên{;:'1.
da vida, fantas)a e capa
cidade de domina- S(;;U

corpo e seu rosto, N,\ arte
. deve .,SE>i' j')v'�;::t, .r as velho
na razão. No 1)1�'ldc:,) "in·,

d,.�,x,'1'mos :1'2 1Jf).:·18, r,'Ja!"u
os 'velhos cânones que frei
avam seu desanvotvtment o.
A palhaçada teu inuttas
descobertas e alegres exccn
trícíd.iee. N·:\.,) :, U�11 'fl;E!lP
roo trivial, n'13"; :10 �\:':;�(Jr
bertas,

...:_ .Corno concede a tl'a.'é!
tóría .:1 L artísta '!

:- A vida dJ artista são
as buscas, l'!'�:eJ.ii.�:l)S e des-.

c·o��tds. Na.) "pode r.car

· paradc, asstm cvnV(J :l t ("·11 •

po não. fic-,1. parauo. Qu',!
é 0;- 3e,lti�" �l(} j;I,)vim2'.11ú'� ,

Transformam-se ,I ,1l''Icia e'

a& formas . .Ná,) ,; o'br�'_!:ltú
rIo ater-se '1. ('::J.'. �,I�\s

existe' cO mOVL11!�ltt') ll1Lr

no de pesspa. QtW._llll:J o 31'

'Üsta '1:) capta:·pedc·s"! eH

.zer, q:l€ no- mlHl!.l 1,11do
·

ln.uda, mas " :cr{e elo ver-·

to-rne ".Iim) um .P<�i·(l"I)·

·l$to, ínc.usive. 1""" �u sat.s

fação'. �ra,> na I'íia' �'()1I pes-

.

sõa ·l11i.l..:!'.!l':;'. J","l porqui!'
durant; �;. \-11.;� p ... r::e l.:! 1"'ci-.
80 aC'J!UUlaJ.'. D'IlIi.<; fl1E'r ...

·

gia, ele que hei .. rl, :ue do:,"
fazer lmm. 'J' , 0n!re

o jJllbliro.
- A qUE' atrib:n "�'U êxi

t.o no cirr.,.'

--:' Quando P:\W,11·'\·1 1l1i-'
nha fisionomic � �n; (';): de
início deter'ilhei-r,,' a��"m:,'

'tMA6ENS REFlEXO,l
DEPOIS DA BATAI,HA

Raul CahhlS, I 'b

-0-

.

E, 1 a .al;lsiosa expectativa' chegou
'., na já tem :um. nôvo, Governador.

�O-

ao fim.' Santa ca�l'.i.

Apostas. e mais apostas estão: sendo devidamente co'

· bt8.das - é claro � em todQ o terI'itório catarinense e tem
· muita �ente que entrOl.,t bem nessa brincadeirinha de vés·

_pera de ,eIE)içã'o; Ontem já tomei uns wiswizinhos por con

t� dos· u�eni1dcJS.
.

-0-

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

1 ém as típicas gozaeões qUl' H(·ümt>'l.·
êst� per' J( .� 'uma IOda comemora::tiva ® últ�

•• ,1 "'" ·feiJ;a ·comentava·" � q1J.e um: pró�êr pplítico <41s
fjleira :ud�ms.lí� ..;Ao-: .eQ)"necer à derrota exclail'l:OJl' para
um seq e.o.�â.m!leirp.� �'tilmu tudu;.qe gr\it�." ..

,.;'.... . -0- ..... ',

E a Pârêà • ...,-. i1)venção 'udenista dos ido� de' 50 - des-
ta vez saiu. com: bastante. antecedência..'

.-

-0-
. J.K. chegou' 'pertur,,?ando. E ag.ora, Josés?

.
.' -O-

E quem 'cteve estár roe�do borda de'mesa é um mode.
· r8.�O cavalheiro ,da Guanabara chamado Carlos Lacerda.
Conhecem? '

:_O-'
Situação engraçadinha também é de "uns e outrQs"

que resolveram passar para o lado contrário na hora H,
pensando em fazer um grande' negócio. Isso é o que se
chama um'l fria de última hora.

-O""':'
1'4as o. cano mais bonito desta eleição foi o de M. Pin

to IiIm Minas. Aquela careca indecente deve estar cada vez

reluzindo mais... de raiva, é obvio,
-O-

E espalhav8.m que mentíamos quando deno.mináva.
mos de entusiásticas as recepções tributadas ao então
candidato no interior do Estado. Quê acharam da consa

gradora manifestação popular de terça·feira?
-O-

E cómo diziam.os no início: no início foi o início, de.
pois veio o início .do fim e o fim do início. E começou tu
do de nôvo.

,
-O-

E isso não tem nada a ver com Ivo Silveira, que co.

meçou com um grande início.
-0-

.,.

e

que minha personagem se.
".ia a de um :;iD,W'10;1 moço
russo, o JvanushkR; do 'e.on
to: que, no ftna, das con

tas, ela modo algum , era
tôlo. Pal',t criar sua f!�io
nornía COl1[.�;teh·iam o ca

belo de. ua-1.ba, " blusa en

rugada, sua rudeza e tímí
'dez. E iniciei o caminho de
uma críação ele perscna
gnu positiva, d·ife,flclH'CE1('1-.
te de outros oaíhacos, uue
eeíaram. personalída. les ",,

·fj,ricas,-destacand.) 1'.111 ':21i ..

meíro plano qun;qner j ra

co negativo. Eu t'j{lL, ser

amiga da maío xa ueo pú
blico.

..' -: Qual. é o púbric»
seus .sonhos?

co? .

� Nü0 conto dilli�;e;."ú. E

não prrque tlõlll' t !11ui�l),
1118S pcrque U?,o despel'.t a
em' mim maio,'

Zury Machado.

LIBA TERIS eLU...· ,FESTEJA ANIVERSARIO HOJE

ass IIA'O ItIISSO, Chega hoje a nossa Cidade
Deverá funcionar pro

de
Motta Sovto e Luiz Carlos

de Oliveira Regls,
gio Alberto Nobrega (Tere

za), Fulvio Luiz Vieira (Mil'
ria Leonida) e a ssta, Yara

Pedrosa, deram nota.. alta
no jantar de terça-feira,' no
Querêncill Palace.

Muito Qem, obrigado.,
A Capital ,vai bem.
Cada vêz mais Uiull'. ,,''\i�' <-:;>_dca, mais' Jim·
pa e simpática. RCi!·.,,;·a.sea·:ca�a�dia.··
Gr4lças as atenções de seu. enamor�do, o ilhéu

Gm,leral Vieira da Ro:.a, que éu.Itiiiua:, nUlrta' .

A l.'ütima' setni:mar foi realmente agitada, Comiçarada,

azáfama. diária, aquí; alí
.

e 'em
.

tódo's: os '�a\ltos .Joq_l,letó�io;. :eleiç5es, apurações. E o 8.ssunto el'a 11m só.

da Cida(!e,. acabando de
. ex�cutar seu ,_prog.ra.

. M;::s com.o· diz�ç:i por ai: "nunca foi tão fácil."

,m�.
' .,... ".,' -0-'

E agora, tcrn.::Fh}l'ianópoUs; o .dh:eito d�'e�pe_' . A. (�Tande' rece12tlvidade que teve o candidatv situacio·

rar tudo o máis '�POl' parte' doúlO-Vó ,Prefêito. cnl$ta . no ii').terior dO 'Estado - a qual presenciamos nas

Acacio �anti�go; que por certó vai cúmprir .

'o
'. últimas �er .,. não' deixava dúvidas Quanto ao résultiJ

.

que prometeu.
do .finai. 1C aGont ceu exatamente como's esperava para

e.QIl.fiantes dO' ladó de lá.

- Sonho' com o pulrlico "O Grandle AiIlor de Mi·
C:};ue aínê'n não n1<.� \':'.!. t::r'"iO Rim 'Vida",·é o tlifrne que se·

que farei amiz.adE �om o rá l'evádo amanhã, 110 Cine

1JúhIicó de quaIQ'1.:€':.' nau�- S'ão José; em pró do Asilo
u'aIídacle e. iàio!1).a ·A 28 -

dos Velhinhos, em construo
rantia 'di.�to e'st.a· lla 11'1

.

.

·t d I'n'_'Q·-

.
1-

. ç;io no Dtstn·o e "' ....."

guageni da pantomina, Que
eonjnga mIa. os requi$it'JS
paua os tl,''l.lqUP'i .1\0 aper
feiç0ameuto ele.s':), H�f;G.?
g'em dedico carla ·.lj,1. rlt
miwmai vida,
- Você é U1'11 hÓ'11.cl1'l ri�

anã,) 5:::1' ·para- sat:f:�·uçl.e
das nec�.ssi·açIe;; c0cict1i1-;
na·s. Não tenho 'nenis;,iQ(l'
ele de acurnular para a ve

lhice, l1em de ��·<�Srlt·' df-
nheiro para' CO��1pl'nr
que necessite em l1l':n· tra�
b;dho. nem em v:ageú;;' e

. I. ,�,ts, nem, com ',iwir::l' 1":'1-

'i;',. ainda, cm cor;lpn· (�e

ta,a., ou terrenos,
.

ou no

jf>',w lU 'em outras extnl'V:1-

g'lucias. Tir�'1,ndô i's,ü; fi-

�!11 'a& nGeo;sS.i:l·3.rl�; .e.;t�
anas de. um hQoi�lÇJll me

lO moderno,' ];1'61� 3s1<1aclcs
ctu!;' sati�:faç'().. J'inr:lllenj,).·
- Quais sãQ ::;"':;U,'; P:··.I'\.-
os plano� arti.st-ic\',s?
- A ptiq:·gJ.qlta .. é fáfil,
. \ bi il ''([j ·rff87'l".d�r.. -Ai:
i1anã também é '.1111

comoromisso. . A�nd.[l. Que
CO.nstaJ1tement� me cOllsi�

doren1 um. bnnca1l'l.úo,· sou.
]Í>or inclinação.. um:1. pes
sôa séria. ;Periso qU3 ad�

quiri -inclinação o]undo
muito tempo á !'liticlo c: e e

oS defeitos humanm:. que
sã,o um obstáculo p"r:1 ;,

felicidade dos hometls. Es

tas observaçi')Es eh vicia

enraivecem o übSf.!VHd()r.
Mas eu qU2ro pM'!S8X à

ação. A ação no circo, está
cIaro. Criarei tô:;lJ u�n f'S

petáclilo satírico, aimb

que, c'. 1'10. até aq1ii. só fa-

rei minhas aparl(:ô�.,
intcTal::s entr2

visóriamente 110S fins

semana em sua sedé' social,
o ,"Sllntacatarina Country
Club", 0 mais sofis.ticado
Clube do Est�o.

-:-:-

Em nossa cidade, deu rá

pida circulada no útimo de

mingo, o muito símpãttco
cas!3.1 senhor e. senhora dtr.

Alvaro Lobo (Marly ):

__:'_:-:-

vieiras:·

-:-:-

Niracy Martinez e Elici

Vi-a1'lrla, logo mais 8.S í7,3ID
horas, estarão recebendo a

benção nupcial, na Igreja
Matriz da;Cidade de Blu

menau. Os coi1.Vidados,· das
famílias M8.rtinez e Vianna,
sÍ9r§o 'recepcionados com

j:'lnta:r americano no belís
sip10 saJão de festa do ma

jestol:lo. "Grande Hotel Blu·

l11enau":

...:-:-:-

o

.. Chega hoje a nossa <!ida·
.

de, "Miss' 'Mato Grosso",
Mq,rilena Oliveira Lima, que
partícipará das festividades
do 39.0 aniversário do Li

ra Tênis Clube, A linda IvIa

r�lel'ia,' será hospede d.o não

• 'menôs 'simpático (,'asal dr.

Vania 'Colaço Oliveira (Lau,
ra ),

;__:-:__.:

Na. list,,·a.de h�des;\ do

Õluerêncti�. HofIitf ..
Eilgenhew&s da P3Vimenta·
'dora' NlJantiq.ueira, Ronoei

-:-:-

A luxuosa lloutique
Hoepck, de renomados coso

tureiros da capital paulista
e da Guanabara, acaba de '

reeeber os últimos lança
mentos para a est�lio Pd·

mavera .

-:-:-

Não vai. me causar sur

'presa, a beleza de "Miss

llW.. t!kosso", a Dessa vísí
Vaate- itIIlstre. No Maracanã,
Zinho na noite de Miss Bra

sil, ela foi a beleza mais
·plaudida.

-:-:-

Recebeu um grupo de a·

migas em sua bonita. resí

dêncía, o elegante casal se

nhor e senhora .Fulvio Luiz·
-:-:-

mero. Nêste.3 int�t'vaw.; v(.u

caracterizar cada vez .un.l8.

nov:! perSOllag:l11, como na'3

\)"(,'1:).S teatrais. A5,;:m,. a
trama satínca:se cles'7;J

,volverá como no ·(8:1.1.ro .

Penso que à pequerm P�(';1
será compreendida ].".)1'

qualquer público, pOli) e

SÔbl'ê a natureza de' mui

tos defeit.os humanos. .Ar-,

sim que, como 3e ve, fica�

me bem pouco: p�nsa�' a

atuar. E, a êst':) "ponc,}"
desejo dedic:u UPil fui 1.1-
ro próximo.

UMA QUESTãO DE B8M GôSTD
Seja em Jacarandá ou amendoim
madeiras de lei selecionadas - os

cQnjuntos PRESTIGE - para escritórios
(criação ex!=lusiva dá. MÓVEIS CIMO).
definem um elevado indice de bom gõst'o!

Voc:eescolhe âgora a
madeira que melhor
virá se harmonizar
com o ambiente. de
seu escritório!

Nas principais casas
especializadas do
pais, você eneontra

rlF(e;�lt��e 18 elementos -

160 conjuntos diferentes a seu gõs

Realmente I Escolher PRESTIGE
é uma (fuestão de bom gõsto!

I.', t·l!1§J E:--131.� t.1
SEMPRE Afhl qun.fulo.fh.
RUA ..}ERONIMO COELHO - 5

_""_ ,

,

\

..,-

.

Verdadeira consagração
aconteceu em nossa cidade,

.

na noite de terça·feira, com
a manifestação'· llOS candi-

"Um dia na vida de uma datas vitorioS<ilS no pleito
Mi.ss", s�á dia 12, DO Lira de 65, governador Deputada
'i'eírls (;litlllle, 'Iu.a tavde de" Ivo .Silveil'a, Vice·Governi:tf

,

eIe!;lmeia e earidade, ,que'� do DeputadoJrancisco Dal

terá como atração Miss.J líghna e Go�rnador da ci

M..to Grosso Mal'ilena OU·.� dáde dr, Acasio -5. Tiago.
v�a J.,ima. Os iHgressQs :';1
Para' este aetl!lteeimento es-�j
tão a .ventta na Otica SSliS'�
sei. ii'

t�
--- �

. �
.

. "i
Falando no Lira Tenis

,"Clube, logo mais a Direto· �
ria do Clube em questã�,.
recepcionará associados e�
convidados especiais para o�:'
J'antar comemorativo ao r:iI·
39.0 aniversário de sua fun-.j Promovido pelo Departa-

!� mento social do Clube Do

� ie de Agôsto, em seus sa·

,t; Iões; acontecerá desfile de

3 modas Infantil.

Foram vistos jantanda no "';
Qnerência Palace, na noite':�/
de terça-feira, o senhor e a yi
senlmra: Wilson Medeiros ��
(Noel'y). Aeompanha.va o cia.�
sal, a se.hora dr, Zani Gon.1-;
z;lga.. (Chrtilde l.

'

k�
. �

ta
I j dos, oS-/ sócios proprietários

Também os casais: paiilol do "Santacatarina C..ou\.,try
Bauer Filho (Miriam), Ser·i CIub".

Vieira.

-.-.-

-:-:-

Os Diretores do "Santaca·

tarina. Conntry Club" estão

solicitando, de seus associa-

dos, fotografias para a en·

treg! das carteiras que da·

rá .

acesso a frequência: na

Sede Social.

-:-:-

dação .

".�:-:-

-:-:-

NoUe eril bIa.cktie será a

bonita festa que realizar·se·
.

a dia 23 próximo, nos sa·

Iões do grande Hotel Blu

menau, com a diVina Ellze·.

te Cardoso. Serão oo'nvida· .

ParticiparãO' . de Olimpiada

, \

Cadetes Catarinenses
O Comando da Polícia

Militar do Est<tdo r;ecebeu
no Quartel General a visita
dos Majores Fernando Caro
los Machado e Oswaldo
Paulo dos Santos, ambos
do CorP9 de Bombeiros do
Estado da Guan8.bara.

nus

O encontro entre estes

Oficiais e o Comandante
da Polícia Militar teve por
finaliçl.ade o· convite para a

partiCipação da PolícÍ8. Mi

litar. Cat('!rincnse no 1°

çongl'eSS0 L::: tino-America··

,no de Comandantes de

Carpa ele Bombeiros e 2°

Congresso de Bombeiros do

:Brasil, que serão realisa·
dos entre 20 e 27 de outu
bro próximo vindouro' na·
quele Estado, além de pro
curar estreitar cada vez

, mais os laços de amizade
que sempre uniram .estas
duas Corporações.

. I

PA.DRÃO "OU_R.O· DOLAR"
Foi posta em dúvida em Genebra pelos países sub

desenvolvidos, e apoiada pel�' Fra'nça, a eficácia do atual

sistema financeiro internacional para resolver os crescen

tes prOblemas de liquidez.
Determinadas correntes de opinião asseguram qUe o

dólar' deverá,' ser desvalorízado, o que levaria os demais'

países do mundo ?c�ental a acompanhar a desvaloriza·

�o. . I' .

Tal medida acarretari8., sem dúvida, sérias conseqllên-
cias políticas e eccmômicas.

Agora, súrge novo grupo de oposição �do áttual s.iste·

n,J, financeiro internacional, grupo êste liderado por Ro

berto 'rríffin,' da Univ.ersidade de Yale nos ;Estados Uni

d.os� Ísso porqti'e; baseande·se as reservas internacionais
em .ouro e nas moedas nacionais de dois' países líderes

(Estados Unidos e Reino Unido), o suprimento de liqui·
dez internacional estará na dependência de dois fatores:

a) e'Xpansão da oferta de ouro à taxa de aumento do

comércia mundlàl;
"

b) deficits �i:escentes< no balanço dé pagamento da·

queles países com o resto elo 'mundo.
. Dadas as circunstâncjas. altamente aleatórias dêsses

dois fatôres, prodõe.. se '(t modificação do Fundo Monetá

rio Internf':cional, atf3vés da eliminação das, reservas

"ouro-dóla:res", que seriam substituídas por moedas escri

tljml, a SOl' emitida por aquela entidade internacional,
lastreada, em parte, por subscrição, em quotas·ouro, por
parte dos países membros� ou seja, uma combinação do

ch�do "gold standard" com o "Gold excha.nge"."Apra
renternente, o objetivo da propostas do Govêmo Francêil
de que 25% do aumento, já aprovado, das qu.otas indiw·

�uais dos países membros do FMI, sejam realizados em

ouro, é mostrar a impossipilidade do atual sistema d®

proporcionar liquidez adequada ao fluxo crescente do cc-"

mércio mundial.
!Bi:ci.:;(;(: ;..tualmente um. grupo de estudos - chamado

"C3S0LL" � que examina as possibilidades' de criar ne

VO;] iLi.r: :rl.,mtos de reserva internacional. O g:rupo."as
SOLA", que deverá apresentar seu relatório em breve,
possívelmente se llinitará a apresentar U1ll estudo técni

co 001Dparaild0 as várias alternativas quanto aos princí
pios e. consequênciaS.

�;,..;.r-�·'.�.���_"�ir't�
�

.,
.....";, ,:".i

; .�, '''"

DeSenhos, Pro�tos e .PI�ntas
Désenbos Técnicos, Projetos, Plantas e lnstalações d6

Máquim!-s e Motores de Embarcações em Geral;
Projetos e Plantas de Embarcações, Casas'- e .Instala.

çÕes Industriais.
c

Rua Santos Saraiva N.o 535 -, Estreito. ; ; 'fi
EngE(!1Jleiro. Erich GoettmaIUl- Reg. N,o 1326"càrl\1

t�
- ;\t,k�.;. :"

T • :.
'.

'

.\ -,

, '�i�t'
.

�� 7
.. _4

-�"�",,·.1"""":"
•

r-...•...'iIr�;�. - --._- 'f

�'l?ii ;·.Y,i��:� ::,;
.
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.fI .,-. '1*

thorarão
o

Comunicado da SEGES SIA
",

A<ões "da" Antarctica
,

Face às nGtícias veiculadas pela ilDpre�sa, referenles à fal�
sificação de ações da Cia.· Anlarliea Paulista,' vimos' Iran
quilizar nos�os Clienles,' assegurando-lhes a absohlla le'gi
Umidade e boa procedência das aç�es' daquela COntpanhi'a'
adquiridas por nosso intermédio; .as 'quais são provenienlês':
do aeêrve perle.neénte à Família Von' Bulow, importante
grupa adonisla daquela' E·mprêsa� com escritórios em' São
Paulo·(Capilal), Rua da Consolação, n.o 37Q
Oulro qualquer esel.areeimenlo .poderá ser prestado ,e�o
nosso Representante nesle. Estado, Srs. ! ANTONIO JULIO
DA SILVA E ALDO LINHARES 80-8RINHO, Rua Deodo
ro, 19.- sala 4·- Florianópolis - $� C�

A DIRETORIA

.

=.:.�_..--'

.

GARRAFA DE VIDRO

P/ GELADEIRA

1 e 2 litros.

Preço da Praça Cr$ 1.035

Des<:onto ., Cr$ 535

Preço' da Campanha Cr$ 500

y •

OE
Dez ímportantes naeões . in
custríaís anuncíaram que
estão de aeôrdo 110m os pri
metros passos a saem da
dos para determinar que
aperreícoamontcs convém
mtroduztr n(,. sistema nlO

netárío ;n.t;e:.'tlact;�nal.

ESSES !,3,l�es,' que. C0�·,5t!
tuem o clnt'lurlcl ':Gl'U:;::>0
dos DeZ". €"1::ircm .uni-co
munícado em qu z se di;:: se

'ria dés'�; áve, oue pllr'tici-'
passem das díseussões . os

representantes elo Diretor
Gerente do Fm'vlo Mone
tário Internacional (FMI) .

que está, integtil:1d,) d-e ll);i
nações. O comunicá tl.o ... foi

divulg,ac19 fiá, renntão anual
do FMI.

'

os: representantes dos
dez -paísrs devem informar
os 'Princi�a's financistas
de suas nações, antes . da

. próxiúm'· Prirrté\.,·:ra, "do

progresso de suas delibera
CÕ.2S e: do alcance dó aeôr
do' a,' que Se ,t'�Ílh2, chega:,...
do" - diz o/comunicado.

I
I

I

Falanr'o
.

aos .omaüstes,
um porta-voz do. q;rnpo de
clarcu que .0S representan
tes do') cl::z países talve:;;

fim de reexaminar os con

vênios monetários munrü-
ais e' 0S acordos de liquidez
ínternacronal. _QUINTA-FEIRA - 7-10-65

15,00 - Dísc-Padrâo Musical
, Os Estados Unidos são 15,30 - 'rV Cine 5

uma das dez nações do

grupo, no <1 u a I fi guram
também a Bélgtca, Cana
dá, França, Alemanh"l Oci
dental, JapãD, Itália, Ho

landa, Suécia e R0iuo Uni
.do.

.

I

o Diretor do ;Func!.1, Pier
re Paul Schweítzer, dccla
rou: que não havia falta de

líquídez ínternaaionnt IlJS

dias atúals, mas (l(l'J .lá fora
tempo de iniciar

.

os estu

dQS sôbre a maneira di; a-i
mentá-Ia,

.

Diz o comunícado que
"o deficit no

.

balanco de

pagamentos dos �stari()'l
Unidos, pais que, cL;ra�lt('
anos, foi a ronta principal
de' reservas adlcíor-aia para
o resto do mundo. esta di ..

minujndo e que êsse pais
anuncíou a sua de tarmnb
cão de manter ia eq uilib: io
em seu balanço (1'3 1�a;:c.'l
mentes".

Disseram os l\'íini�tr:Js
que via_m com satls[[!,r:"t)

16,10 - Traveling in the Parks
16.45 - TV, de Brinquedo .

17,15 - O Assunto é MUJh�r _:_ e-: Renato

17,59 - Carriínhos da vída - religião
18,00 - CinelâlldLl Est rc.a

.

-. filme
18,40 - A Côr da Tua PfL' - novela

19,15 - Oorrespondente Rol" ner

19,40 - A Outra - novela
20 lU - O Shaw é .. ', GiE, - show em "tape".
21,00 -'0 Direito de Nascer - novela
.21,3'5 - Bonanza - filme 'western"
22.4:0 -- ,Grande Jcrnal In'r ,"'ga

.

'23.10 - Interpul ChUll1:-1 U ... film e

O Sr. Abl'iW,111 Mediria orereceu ao presidente.

!."t'F, .Sr. ·Ant(1mic.i do Passo, (":1'8 .I!)' mlihões pu; se

pelos direitos de transnussàe pela TV des jOg03 do

racanâ ?

O "western" BONANZA é visto semanalmente
300 milhões de telespectadores em 56 países?
• Ida Lupluó, que roí C'l-.' 'lente atriz é hoje a úní
dir c toru de cinema de I-l,'lh " oel eque ültímamence e

tem se clecií:cado.�. p:'otht_. ríes para a Têi,�vi$ão?
Ellis Regit1.a e o. Zlm. u "'lq víaíarào, em rezem

com- oactos .·Mac11f:tc;o para exterior e que ganhar
mensalmente (..dVP1:lt,. 5 .1 �. ".3 J Cr$ 5 milhões?

. O ant:go Cr,Jij'lle clt' : 1

eomentarlsln eS�)ul'l\\G ra

CANDINI·1A nos l'lmf

(12 anos J (-Ie HartlilLOJ. r, .

rr íto de Naseer"). E1H l
.

so consegutrlo ]1Qr ":'11 fl ;

. 'jol 7Jizinho estreou
/ ·Glllho?
p:' E' .uma ·bt'l'i.'a a

ides A1bestinho' (L� "O D

.uito satisfeita

possam iniciar as conversa esta �ltl!a�[Lo :'10 1)�t:all!;O
.. t - -- ,.. ., '_.-

ções esta selnana, '3m V/as de' p"gàment.Qs, a[,1'C8(;('11-1O'
hington, estando programa tando que isto "Nm'lihltl'

I" R' � l J
das. em princípi<1, outras para o bom funciCUbmrl1�Çl, Inloh,' Ia'rl� . !S l' �M !a

. tu�f,�����sões em Pali�'. em r·u ��c�ioS�:�� mone'·i�ri.n intrr-. U. 'iU h.i Ul;U 11 dU ..

Segundo o· C,)llllmicado, .'
U;"'a "e'z se 'c·l-.eo·"o a 'co'r

A .rEUnião c.o Flll�.ct(; 1V10- .. Possuimos OS meU: T":;S terrenos
IL" �. i""" ,t -

netário Intérnarional rf'a .. �

do nos pont,ps . principais, liza-se em Wa�ngj'ol), Si-_" ,

I" ,C 1"'l "ri"'''' - S· - J' ,

inicia:r-se-á O1ltra .serie de . multâmamente com a C.:ln-.s nanopo IS e a..��rL '. ao ose.
convel''!ações.,. nas quais de'

ferência' anual óLJ Banco" -'dverãq esta-r' preser..tes ou�
Internacional de ReccT:s-' Nas melhor�s CO:ndl\ ....es de ven as.

i���d��ises além dos dez a
trução e Fomento manco, VISITE'M NOS ;\ 1'1'O Secretário do Tesouro Murtdial) � dos organismp.'l'''' ,.

-

dos' E-stados .Unido;;, Henr.y, afiliados a êle - \ a Assú- iii! '

.

H. FOwl·er, sugeÚi.l, no Ve- . cHição Internacional ieFQ-" 29 --:--� 2° andar - s21à. 5
rào 'passadQ" que se reali- menta e.a Cbruora FirÍi�n-�

.

'zassem tais. dis()ú�ões, a' ceirá Interluicional. � .. .
'tU- � .. ,._ ... __

ESMALTA�AS

Iver·sos tama-·

hos. Idea1,: para·
o

.
uso . diário.

versos tamanhos.

)_
.

ESM,ALTADAS
cmico

.- _'- .---�---- -_. --.--

. -LISA

Em diversos tama

nhos.

.

Preço da' Praça Cr$ 2.6"0
Desconto Cr$ 1.320

Preço da Campanha .. Cr$ 1.320

�reço da Praça ,....... Cr$1.260
Desconto " Cr$ 630

Preço dR. campapha .. ' Cr$ 630

Preço da Praça ,......... Cr$ 830

:Qesconto , , Cct 410,

Preço da Campanha Cr$ 420

CAFETEIRA ESM4LTJLDA
DECORADA

..............� �..dD��,
DEpóSI'í. � .. _� VID.O

�"; .. _ _;i\O LiQUIDO

E'ERVEDOR ESMALTADO 16 CDl,

• ·multo ",,,Iro

FERVEDOR ESMALT, A FOGO

LW'�'-Em diversos tama
nhos.

ESMALTADA

C/TAMPA

CONCHAS ESI\IALTADAS
A FOGO

Carnaval -é alegria e despreOODII8cão ! De grande
utilidade

muito �maisCarnaval de. Preços é

fgcilidad� I '.,
. Preço da Praça Cr$ 1.245

Desconto ,... Cr$ 655-

f)-eço da Campanha ... Cr$ 590

Pteço da' praça .•...... Cr$ 830
Desconto .......... : .. �. Cr$ 5'70

Preço .da Campànha '" 'Cr$ 260

Preçg da Praça ,. Cr$ 1.415

Desconto Cr$ 815

Preço da. Campanha Cr$ 600

Preço da' Praça Cr$
Desconto . . .. Cr$

:1 ; ....... Cr�
.......... Cr$

Agora, ao alcance de todo o povo,

artigos domésticos pelos menores. precos
dei J)raca!
Se encontrar mais barato êm

luqoI, nós lhe' devolveremos a

. renccr1'

.E· venha conhecer, também, outras pe

ehinchas, com descontos na mesma bas$l

CAFETEIRA ESMALTADA

USTR� P/ASSOALHO VIDltO
DE 1 LITRO

Ideal llara
uso diârlo.

MOLAS ESPIRAIS

P/ESTOFADOS·

9 x 30 muito
re slstentes.

VERJIj,Z G.E. -1 n ... ·9435

Cr$ 2.050 Pr� da Praça cr. 2.085 Preço da Praça Cr$ 2.860 Preço da Pt'aça ; Cr$ 1.645 Prêço da, PI..'7"
Cr$ 800 Desconto Cr$ 1.084 Desconto Cr$ .1.260- Desconto .. _ Cr$ 755 Desconto Cr$ 1.550

Cr$ 1.250. Preço da' Campanha .. Cr$ 1.037 Preço da, Campanha." Cr$ 1.600 � da Campanha Cr$ 890 Preço da G;":1)}anha : Cr$ 1.950
..........�� � �..�.J

·outro
difEt:-

De' grande

re�i��ncia.

SJi:HRA 'CIRCULAR

Diversos números.

. ; .. .... Cr$ 3.585

. .

1fRQ: Felipe Schmidt, 33'
. 'Conselheiro Mafr.Q'; 2
Conselheiro Maftí.'l, 4:

.�..,-�' -;::"'_'--r."
.

. /

11.180
4.180

Pl'êço ela Praça , .... �rS., 11.71
DescontJ , .. :. Crt .

DILUEN'l'.· �_E.' F-I n.· 500

,a tas de 5 litros.

nápido e eficaz.útil e econômico.
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Aml!.:S, OE
Dn (�(,Ôl'ct) com a Comissão
Consultíva Inter-Americana.

(1;),'. Organízação Internacío
nal do Trabalho (OIT), que
acaba de reunir-se nesta ca-

.

t��êm1QnidêTu1h�">""
>'"

.

nl�GO - DANÇA SURPRES'.'-.
O Gêmio ai d� JUlho promovera no;

Sdõf's de Ig"r·n.ng;_l F.C- em Saco dós Limões
ui:l1. grandioso Bingo Dançante no dio 9 ':,0<:'

bado ), com iníc.o as 21 horas.
. .

I

Ap..« o Bingo haverá Onibus.
BINGO - DANÇA - SURPRESA'

"!,.,;l.n�:fii;"(i

a causa �ouesem�rii�
a Ame:ciea Latina outras ré .:pital, -um dos maiores pro

blel'llaS da América Latina
falta de emprego, o baixo

ritmo no aumento da renda

por habitante nos últímcs
,

anos, a escassez de dados
íundamentals. e a ausência
de urna política de' ernprê
go claramente enunciada.

Quanto ao segundo tema

do temário - Segurunça
Social no Progresso Social

e' Econõmico - assinalou a

Comissão as deficiências
que significa a blta de pro

teeão ele grandes setores
da classe. trabalhadora, em

bora, nesse sentido, supere

no campo <lo trabalho é a;

futura situação do emprê
go e ª falta de meios ade
quados para fazer frente a

essa grave sítuação.

Ao terminar sua reunião,
a primeira. que realizou, re

comendou a Comissão que,
com respeito ao primeiro
tema do temário - A Pla

níficação ela Mão de Obra
e a Política do Emprêgo -.
estude a OIT as causas da

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

Deparlalnento �eütrái �e �om�ras
,

CONCORlU;NCIA PUBLlCA N.o 65;721
COi\IUNJCA{'..AO

() Presidente do Departamento Central de Compras,
dl� r-ontorrnídade com o art.o 5,0. parãgrafo 1.0, da lei n.o

.

3.70.l. comunica aos Senhores Fornecedores do Estado,
f[1W se encontra aberta Concorrência PUblica de n.o

(lií··721. para aquisição de Material 'de escritórios e roupas
ele oamu destinado ($) à Diversas Delegacias de Polícia. e

marcada â abertura elas propostas e documentos (Edital
n.o 001-23-1-1963', publicado no D. O. n.o 7.226-6/2/63)" pa,
ta o dia 11 de outubro de 1965, as 15,00 horas, devendo a

entrega das propostas e documentos ser efetuada até às

13.0Q horas do dh acima citado,
Publtcado no D. O. 11.0 7.009. de 24/09/65.
D, C. C. - Fpolis., em 2 de outubro-de 1965.

(RUBENS VICTOR DA SILVA)
,

Presidente

CONCORRENClA PUBLICA N.o 65-718

COl\IUNlCAÇAO,
O Presidente do Departs,unento Central de Compr.lls,

de conformi.dade com o art.o 5.0, parágrafo f.o, da lei n.o

3.704, C�l1lunica aos Senhores Fornecedores. do E�tado,
qúe se encontra aberta Concorrência Pfibllca' do n.o

65-'l18( para aquisição de Fichário de aço. déstinado (s)
ao Departamento'Central de Compras e marcada a aber

tura. das propostas e documentos (Edital ao 001-28-1-1963.
publicádo no D. O. o-o 7. 226-6/2/63), para o dia 19 de ou·

.
tubro de 1965,. às 15,00· horas, devendo a entrega das pro

)oS�tS e documentos ser efetuada até às 13,00 horas do
dia acimll. citado.

.

Publicado no D. O. n.o 7.909, de 24-09-65,
D. C. C ........ Fpolis_, em 2 de outubro de 1965.

(RlJBEN� VICT9R DA SILVA)
Presidente-

..
(.;ONCORRÉNClA PUBLICA N.o 65·731

. COMUNICAÇAO
O Presidente do Departamento Central, de Compr%,

cl� conformi.dade com o art.o 5.0, parágrafo Lo, da lei n.o

3.íO'!, comunica ao,;; Senhores Forneceaores do Estaelo,.
que !;e encontm aberta Concorrência' Pública ele 11-/)

·f{:;·7:�1. para, aquiSição de Macacões, Cretop"e branco: Do-
,

'!óe'; c retrós, destinado (s) no DepartamentO- Central de

C0!111)raS e marcuela a abertura elas propostas e documeTl
jc� (EaitaLne:)�ql-a�-1��3LMbJ;icl',l.do 'no D. O. n.o .'"

7.:l3(:j·G-2-63J, pará o dia 20 de 'ou�ubro de' 1965. às 15,00 ho

l�r. !r.J.�W�1(�9 ,1). 9\1tp,ga (�as .. l"liQpimt\:1Si. e doeument,os �e:'

efetll\{UI·j/ h!ll�;l�s;:Jl3.G();illl'{W:is "do' cuh' aciz11a citado.

PllbHcado no D. O n.o 7.908, de 23-09·65,

D. C. C. - Fpolis., em 2 de outubro de, 1965,

(tWJ3ENS VICTOR DA SIL"A)
. Presidente

(;o�co�aa'�.'\cl.\ I'lH1LJC,l N.o 65-7g

( :O'tmi\'IC:\(iii.O
() rrcc':(\�'1tc do DJpurlllll1Cnto Central ele Compr'l.s,

r1:' "onl:ll'l11;(lflde COl1t o r.rt.0 ;i.o, parp.grefo 1.0, ela lei !l.O

?,'iq�, (·('''mni.C't). àos Sonhares Fornecedores' do Estado
(lU!' �c cncontr'l aberta Concorrência Pública ele n.o

fi:'}-H4, p:' ra nçln:,;iri!o (1,) 1:r'l] O) C;:mprens)')r c/motor
alltom�ilÍ('() e"60 litros (]f)f) li1J�;a:;:), (iest5n:-o,dJ (S). ao De·

p:11't�\ll'(�n:(\-Cef't1'81 d8 C01't1pra" e ni"rcf::da a abertufil

(1�l�'\ prr)l)();;.;.tu� f' dOe�lP18·".t.(,,;� (Er1itpl n.o �'Hn��in-l�19B3,' Pt]
b�il'P(i(. P�) n. O !t.O 7 3::� H 2··n:=n,. pt.;.ra () d;�J 25 de, 'outu1Y'Q
I'k Hll3'i. �.'-; )5,00 ho'·?,>. don'nelo fl. r_n·.l'e�a das prm)ostns f'

d':ftl_P.l'Pt1tcs ser efei"u--:d.l rte 2L� l'��O:) llo"as (ta dia aC�l'na

ril.:·l(ln.
Pl1])';(':'c)',:: n0 D. O 11.0 7,Plt), de ·�7-\)'(·:.5�

n. (' c. __;__ Fpuli�;_, em 2 ele oul:nb1.'o de 1!165,

(f:.'{jHl�l'S VlÇ,TOR DA SILVA)
rJ'c:�iô.Cl:tG

f;O:-�C(m.RF";n'\ l�rBLlC.\ �.o !35 i45
('!.-r'.71T:\-l(�, \\::\.0

() P"e�'clente do DeJx'rLal".lonto Centrc.l de COlUprJOlS,
'·'J!Jfc.":rlid:lde com o :1.l't,f)' 5,0. p:lTúgrnt'n l.o, cJ,f) 'ei n.Q

Serllo:'es FOl'nec8cL:1't'l:'" do To; ,':,ndç:,
Concorrêllcia PUblica de' n.

,..ri" .i, nr:.l'U Hquis5ç8.0 de �.'T.at(:rial de Copa' e er;zinhn. clt:'s�
imado (.;;) ao De�art8mento Central de Compre,s, e ll1àr
{"l(lg a u,lwrtura dteS propostas e dOeUr11erJtos (Edital llJ)

Pnl·:�8-1-J!.!(j3.·.p1JbUeado 111 D. O. R.O 7.226·62-63), parél o.

d!8 :n ele oulubf'o ele 1963. às 15.00 1101'8$, de';;end9 a Gnt"e

ga das j1l·0110sta.s e doe\llpentos ser efetuada até às 1:1,00
heras elo dia Bcim'a cit<:Ldo.

'

Pt1h1i.ct'.do no D. O. E.O 7.909, ele 24-:9-65.
·D. C. C. -- Fpolis., em 2 de ou�ubro de 1965,

(RUBENS
-

YICTOR DA SILYA)
,

Presidente

(.;ONCORUENCJA PUBLICA N.o 65-686
e<)M1JNlC.:\.'Ç:AO

O ,Pr;Jsi'de;lfu cIo Demtrtan:wn.to· Central de Cornpr,'1s.
(ii� ('0n f'ol'nlÍ(t8.de' cóm o fUt.O 5,0, parágrafo 1.0, da lei' r:.o
: .'10':. e,Jmuniem aos Senllores I"ol'necEldores do EBtaoo,

(;l·C·:-;r. (:,l'C'.onln\ aberta C0'1,:,.l)rr9ncia·. Públíca de :1,"

fi.'í·liliti. p:...r ... "'llul"'l\f.,(J. li<. JH"LCJ.7."l fotOl,;Táfico, destin:l(l�
I �.I c...:v .....,; ....1) ..�.L L-4_�I. .... __ ;.V '-' ......;.ü,.\.�.L ·Ll .... l)Oil,l,lJ:LtLd, e n1:ircc.t,.du ti

·(;{)M;Ol-:'REJ\C(,", I'UiLlC;\. N:õ
(''Ol\IUNICAÇAO .

O Presidente elo D'�J�artamento Cóntral ele' COlUpr}lS,. Ce�1SlU'aJ até 5 anop
üe cOII.Uormidiide eom o 8.rt;_'Q 5.0, parágrafo 1.0. dl:l loi 11,0, (.�) l\' f<: UA.'A
;1-7U4, cumunIp aes _..'3onhores Fornece,dores do Estado,

\ '� .. \4 J ,! USE I
que 1'e elléülltr�1 abe:-ta, ,Concorrência Pública de n,p. ;, '

_

G�-'7�G.. l-ata :"qt�isil;��O ela' Móve�.s;, Escolares de ",tinado. (M .' ..

' àS. 3 ll.,..
,

U PinT���t�al!ii, <:!�arcad<.l......ê ���4'�. .[lI5.� (:..
pr">p!)!:'tEs e documentos (:í!ilitaf, .n.o OGf-3!U-l!)(f�, pU;)lica.- ,� tihn .

-
-- em --

do no D. O. n.o 7.22G-6-2·63 I. pard o dia 25 de outubro dê
DOS COltRUPTOS

1�lí:5. te? 15.00 11oms, deve�do. a entrega das propostas e
.\ LEI

�"'ll8u1'a até 10- ano&
documentos ser efetuad<:t até às 13,00 horas do dia acima

abertura das propostas c documentos (Edital n.o

001-213-1-1963, publicado ao D. O 11.0. 7.226-6··2·63), para o dia

15 de outubro do 1965, 'às' 15,00 horas, devendo. a entregn .

das propostas e documentos ser efetuada até as 13,00' 110_
ras do dia. acima citado .

Publicado no 'J. O. n.o 'i.908, de 23-9 (15,

D. C. C, - Fpolís., em 2 de outubro de 1965.

(RUBENS VTCTOH D.\ SlLVi\)
Presidente

CONCORRENCIA PUBLICA N.o 65-720

Cm'illNICi\·ÇAO

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

3.7D4, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado,
que se encontra aberta Concorrência Publica de n.o

65-720, para aquisição de Cretone, linho, tricoline, Brim,
destinado '(s) ao Departamento Central ele Compras, e

marcada a abertura elas propostas e documentos (Edital
11.0 OUl�2B-I-1963, publicado no D. O. n.o 7,22G,6 2 6:J), para
o dia 11 ele oulubro de 1965, às 15,00 horas. rlcyendo a en

trrgr.: d'1s propostas e doçumentos ser efetuada nté às

13.00 horas·.elo dia' acima citado.

Publicado no D. O. TI.O 7..904, de 17-09-65,

D. C. C. - Fpolis., em 2 de .outubro de 1955.

(RUBENS VICTOR DA SILVA)
PresidentE'

elt::.ldo.
Publicado no D .. O, 11\0 7.906. ele 20-9�65,
D. C, C, - Fpo)is., erú 2' de outubro de 1965.

(HUBENS nCTOU D;\ SILVA)
Pi'csiclent8

P'

gíões do mundo em aná!Q"
ga etapa de desenvotvímcn
to.
Sóbre a industrtalizacâo

e a integração econômica,

que foi o terceiro tema da
reunião, ).1' Comi:,Rüo chegou

•. il. conclusãó de que a OIT
deveria conseguir maior i I

tegração çle tôrías as ati';
dados

.

de fornlação que' f'
desenvolvem. e acrescvno.i

eín seu re'atorto rir>�; "

Ehg�entHúfO �\ 'I2�n2m Para P:a�
neiemenío de· T{ânsporle em Geral

alá '0 de C( 800. :0 '. ou mais
Procura S�,· engenheiros ·e eCOt1oh;istl'!-S, para traua

J'l'1lll' .1'0 RiO. São Paulo .. BoJo IlQrizoilte, R-ec�fe, Pôrto A

l�sre."P\U'�til>ll: e V'lOll.Q.Ó.po�is� em: projeto!! de grcl.ll�'3 eu

v�rga��rlh ao lado de
.

técnícos il!t,er'naciol).�ls. oportu-
•

nícade também para pretendente que ,seja tuncionário
público. No ato da ínscríçâo é necessárí., apresentar
currículum vítae, indicar grau de conhecimento da lín

ITua ínglêsa c lccal .0nde prefira trabalhar, O contrato

,:!!g'ir[L dedicação integral. O:> candidatos sG':to subme
tídosu entrevistas, testes, prova ue conhecimento gerai
,) .xame medico. inscrteõee no dia. 5.10.65 das 8,00 às
11,00. horas e das '14,00 às 17,M horas nos seguintes. lo
cais: Rio - Rua Alcindo Guanabara, :H -- Sala 807;
São Paulo -- Rua 7 de Abril, 296-80. andar; Porto AJe
_�'e -- Rua Siqueim Campos - 664.

CINEMA-S
CbN'!'RO -

'CINE SAO' JOSE
'1< 't'!'lj:
-

,
lonc, .JU..,,,

as a e a ns.

Jean Claude Brialy
Nadja Tíller

-- em

CAl\fAItA ARDENTE

Censura: até 14 anos

\ {l''-4.b lUTZ

a fim de contrt'm: " '.'!':.:

desenvolvimento' cJr: n':. ,i,.,

terna e[ica,7 (1" 1"'; ,('.;;"'" o

.breíro-patronaís. é 11CCCS8Ú
rio 'que �0 r!�r.:)nGHl'.�"'� "'\� c�)'·,

vêrííos da OIT relativos
.

à

liberdade sindical.

CONCORHF)�C'� r·l�HLIC1. N.o 65·732
.

t:OM'UJ.NilCAÇAO
,

() Presidcnte; elo D3pu·l'tal1l.ento Cci1trul de Compr'lfl,
ue eorifonnidade COl)l o e.rt.o 5.0, parágrafo �.o, ela lei .11.0

I:i.7U-l; comunica aos Senhores Fornececlóres, el:J El:stado,'
iIlif' "e encontl"'l aberta, Concorrência Púqlica ,de' n.Ó·
115-7:,2, para nqllisic::ãO ele Materiais de ambulatório de5ti-' /')"'(lO (,,) ao Dr3j)artamento Central de COlnpras, e m<:Ll'ea-

ela [1 u�1ertllra das pl'Oposta:s e docufi'entos (Edital n.o I

f'01 .. 28·1-1f1O;l. publicado no D. O. n.o 7.226c2··63),. para o Ic'i" :�; ;rlE'. outubro de 1�65, às 15,00 horas, devendo a entre-

I'?::l ela" pTDpnsi'lJs -e' documentos ser efetuada até às 13,00
!10T['S el.o dia acima citado,

,

Publicado 'no O. O. 11.0 7.909, de .24,-9-65.
. D, C. C, - Fpolis.; em 2 de outub.ro de 19G5.

(RUBENS VICTOr.. DA SILVA)
presidente

c
.. -·-----·,-------�-�·-·-··-·-.-.- ----

CO�CORRENC1A PUBUCA N.o 65-729

COJ\'lUNICAÇAO
() Pl'i'sirknl.e dr) DpDart::uuento Central de Compr.'l.s,

(',;) eon.r()�n1ÍdHc1:e com o nrt.o 5.0, parág.rafo 1.0; da lei n.o
:},7')c:, (·C'llJl.llllC'l aos Sonhnres Fornecedores do Estado;
(lP" �.e cUeOnll"l llbm'ta Cor;l.Co.l'J'él1cia' Pública ele n.o

(1;; .. 7:W, pctra aquisiç§.o de Móveis de Escritórios, dé'3tina
dG r,,) '10 Departamento Centrá!. de Gompras e marcada
�, f'1":f''.'i:l,l1'g 'das lFopostas e docúmentos (Edital n,o' ... '.
OO]-2g·1-1P63. publicado no D. 0, 11.0 7.226-6-2:'63), p�ra .. 0,

çlin :W ele outubro dé\ 1965, às 15,00 horas, devendo a entre.

r'fl das pronost'Js e docu)nentos ser efetuad'l até às, p,OO
b�nls do dia acima citado.

Pl1hh"Jcto 11'1 D. O. T!..O 7,909, de 24-9-65.

D .. C. C. - F:Jolis .. em 2 'de outubro de 196'5.
(RrBE�S VICTOR DA SILVAi}

Presidente'

------- ---� .._---

C:ON(.;OlumNCl.\ J'UBLlCA N.o 6à�724.
. "<.JOMUNICAÇÃO ,,'

O P,'(':<ieJeJ'ite elo DcpartamentlJ Central de 'Comprus,
ele eonf:ormidade com o al't.o 5.0, parágrafO 1.0, da lei n.O
::).70·[, c't:oI1mnica aos Senhores Fon18cedores do Estado,
'lHE' �(' cncontr<:L aberta Coneorrencia Publica de 11.0

fi') 7�4. 'pam aqUisição de Bandeiras do Estado e N!lcional
P.Oll1 i'evs .co'TIp!emen�os, destinado (s) ao' Departamento
Om1 lTl ele Compras e marcada a "Ioer.tura das propostas
e doc1.1Ji1entos (Edital 11.0 001-28-1:)963, publicado no n. O,
(l'O 7,2�3(j..(j,'3·G:n, para o dia HJ dc outubro de 1965, às 15,00
1101'<1S. (levenrJo a entrega das pl'opm:!;:1s e documentos so:['
eJ:dtutdn uté .üs 1:3,00 l10l'l1i' ç1.o dia ,acima citado,

Publiesclo no D,. O. 11.0 7.909, de 24·9-65.

:O. C C. -- Fy)olis., em 2 de b�tubl'o de 1965.

(T:WB.ENS VIC'I'Olt DA SILVA)
I�,rl:liSiúl;ll..i;,1;;

�LS J e 8 hs
CAN'LNlI.bJJ\S e.n

::3;� Lu FO;�,-!b: D�nUTi\DO
CC I; uru; at.-õ a.LUS

j.\� ,X \
;,.... _. lr-.

El.i IW1'! 1\Ii tchum
,1 .ihn Wu;;rw

-tl ;!Sll'r):'- intr-rnacíonais!
.. - em -

o i'\ttÜ� UJ"IGO nos

OIAS

Cínernaôcope
Censurn até 10 unos,

CL:� 1� (�LV 1'., • I.

(.ES1'Kt.lTO)
.

- t une, 0":.>

B\n,.t;.I�,
as 5 e 13 '11�.

Bobby Darín

Stella Stevens
- ei11-

CANÇA ,DA F.:SPERANf;.:A
Censura até 113, anos,

� :iNIi lJÜ,.· I. , •

(.�STREITO )
.

t�"'9:-'- _. i' orle. u..! .)
:\- S hli.

.Jp1'l',í" Lev;ili
Phillys Kirk

-- em -- ..

O UA..l\'lBA. DO REGIMENTO

...

SÍM'BOLO DE PERFEIÇÃO TECNICA

--

• [\)'!·o a L

'Sala 7 345012 �-'one

j iÚA JOSÉ MARIA DA LUZ. N.o. 18 --.- NO BAIRRO DO

: JOSÊ MENDES _.!_ 2 casas ótimas. Uma de alvenaria

LOTEAMENTO "VILA SANTA RITA.
.

.

.1 e outra de madeirá_ Frente para o asfalto e fundos pa

LOTES a partir de Cr$ 110.0.00 eJ;l) condições a estlidar
'

ra o mar. Terreno com 340 m2 - Preço Cr$ 12.000.000

- Poderão ser vendidos 7 lotes por apenas 501).000. . . em eondições '1 conlbinai'.

DF:'\. IvL"X SCITRAMJ\.r - BARREIROS - Lindíssimos I RUA DO !ANO 49 BARREIROS '--- Residência de �o

Jo.t!JS com frente para o asfalto e' fundos para o mar -- ! aeabamento tlntrega imediata. 4 quartQs,'2 lotes, copa

Terreno todo aterrad'J com muro de pedra com água' i _ cozinha - banheiro - porão' cimentado com tanque

enc'l.nada t;!IU (,odo seu comprimento - Area ele 1.464 m2 I água encanaela e de poço - Preço 4.000.000. .

Cri' 5,500:00.0. f RUA ALVES DE BRITO 73·� Excelente residéncil1 de

NO JARDIM ATLÂNTICO - A 100 met.ros do asfalto, I fino acabamento, e�ega imediata 4 dormitórios -

lindo lote de terreno medindo 412 rri2 frente de 18 mo-I 4 salas e demais dePàJi).dências terreno niaravilhos9 de

t l'OS ::!,500.000 em condições a estudar.
.

-I 22x30 mts_ Preço - Cr$' 35.000.000.

TERRENO NII AV. SANTA CATARINA. - ESTREITO PRÉDIO PIlRA FINS DE LOCAÇA<> - Vende-se

Vcm)O-f<c' um 111al'a,vilhoso lote com- área de 350 m2 I um prédio ele 2 pavimentos com 4 apartamentos a A-

Preco de' C$ 2.200.000. venid'l Sta. Ca.turina - �squina � Rua São Pedro.Oti-

TERl�El'I()S. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. - ALTOS DA mo negócio para seu investimento. Condições de pa-

RUA PR.OFESSORA ANTONIETA DE BARROS. Terre- gam(mtos a combinar - Cr$ 25.000;000.

nosnlndfl a�,"enda por apenasLOOO.OOO em condições a ESTREITO - RUA SANTOS SARAIVA 46 - Residên-

estudar - 2 lotes lUE'dindo cada: 12x25 mts_ cia de fino acabamento desocupada' - 3 dormitórios

RUA SAO JUDAS TADEU. BAIRO JOSl!: -

-

2 sala:s e d�ma1s dependências com gar!lgem. Cr$.

MENDES -- Terreno dó lOx27. cad"!. Temos ainda 3 lo- lO,OOO.UOO, ou em condições a combinar.

tes ])::11;3 vCD.da, total ou )'larciaI os 3 por apenas goo.OOO, CASAS - JARDIM ATLAl'j'Í'ICO -- Com 2 domlitórios

P'Y1 condicões a combiilai.". - AI�1pla suJa: - .Copa - Cozinha·e Banheiro - Toda

LOTE.AI.VIEiNTO NO JARDIM ATLÂNTICO' _:_ Telrenos de Mádeira trabll.lhada· - PreçO de' ocasião. Cada .,

0'11 ótima localiza(;ão.:úrea de 798,20 m2 entrada 600.000 Cl'S 5.500.000.

1·
.

� NO' T,�,S_'''R,E-'ITO .- A RU,I\ FULVIO ADUCI - 670. UM
}�. eorn )ln!;!·r. �' ...

NO CENTRO - RUA ALMIRANTE L.'\MEGO, 252 v9s- PREDIO de 2 pavimentos para fin1 de locação ótima
..

I'is�imo lote com área de 1.140 m2.' eqtúvalente a 3 10- ponto comercial preço base 7.500,000. Aceitamos pl'O-

tps 12,000.000. postas para pag:lIl1entos em condições_

B.:\TT-mO BOM ABRIGO - ótimos lotes bem junto à. l'�O JAHDli'Y:[ ATLANTICO - A poucos metros do as-

l�rpia ll?.. \'\1:l. TEÓFILO ,DE ALMEIDA - Vende-se os falto. Vedemos belf:J. lesidência com ja,rdim, Living -

doi$, 'ou: sOplente um pteço a combinar Entrada 500_000. 3 quartos -- Cozinha - Banheiro Garagem e quintal
pn,\ 'n:POPl;;!;;;SORA ANT.ONIE'r-\ DE BARROS eom inúmeras arvores ftutiferns_ Preço 15.000.000. J

BAIRRO NOSSA SENHORA D'E FATIMA ESTREITO I,WA CONSELHEIRO l\1AFRA 132 - Maravilhoso pon-
1 ",." pI?;)'; 'm2, Por' fllJenaS 1.400.000. to Come'rcial - casa grande por Cr$ 13.009.000 em C011-'

LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto dições propostas pel9 fone 3450.

('i�l. Sub-Estaçu.o Elétrica - vários lotes a partir de RUA PREFEITO DIB CHEREM � no Bairro de Ca-

500.000 com. finanGiamento até" 40 meses. poeiras - Casa. de �JveIlll.ria: coni frente toda de pe-

LAn6A DA CONCEHiAO - Rivieru_ Magnificas lotes elra. Terreno medindo 24,20.x;40 em forma triangular.

ele 14x26 por apenas Cr$ 500,-000 oU condições a estu- Casa med1ndo 13,50 com: 4 quartos - 2 salas; cozinha

da)'. - bllnheiro co;mpleto. Depósito.e garagem. Por apa-
HUA' SAO CRISTOVAO - COQUEIR<;)S - Terreno de nas 8.000.000.

20xlO.50 mts. Belll junto a Rádio êIà Várl.g preço de VENDE-SE FINA RESIDENOIA --- 2 pavimentos, a

oea.sião Cr$' 1.000.000. Rua Almirante Camet[.o 1).0 Bairro da Agronômica

TERRENOS

cor)l: 3 �u:1rtos - 2 salas - eozin11u - Bar -- e Adé"

ga .:.,_ Banheiro Social, - QU'3,l'to de Empregaclli Area
de 15Q 1112 Preço Cr$ 22.000.000_

FRENTE A PALHOCINHA EM COQUEIROS, bem pro- .

X�l110 ele açougue, armazém em frente. Casa com: 2

quartos - 2 salas, e cozinha - por apenas Cr$ 2.250:000
Aceitamos propostas pura pagamento em condições.

I '.It E S I J) J]; N G r A S

I CAPOEIRAS, -'- Rua D.' Pedro· II - 321' Praia. 0:tsa de
. Material, nova eOlll 5 quartos e demais qependênP.Ías

! - Al'ea da casa 190 m2 do terreno � 1.060 1112. Entra

./ od.U'
5.000.000 saldo em ótimas condições - Você mes-

lriO poô-eni fa:!.er SU�.L proposta.
�--==�=-���------���-=--��.�.�--���--�----._--��------------------....--------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lazaro Bartolom«

.

Iv�IA. .d�· �f�ti.;1l9;', �� :
velra � Miss .��cUi.r' e' Ml� •

' '1

Objet�v� g.é.196'5(��hl' ��e'
pari!-tlVo� pará lf. Vj���l-lj. IV"
Sij,o �u:lQ;' onele 'fie' Ibirr�''::'
puel"à repre.sental"i '$.6.. :n:�'
Cellcurso '4e MiSs Ópjetlva
Internactonat· ,;..

ONTJi1M a Senhora
Zulmar Lins Nev,es .

meralda) recepc1ol}(lu
pRoras da 'sociedade
um "l"ijncn" em Sua. rEsi
dência:

à'u;�-;:Dii 'que�)1{ Voltou�/.'�e"in�,·.·,
�'"

��'ôr--_:
. .f)lU1 ? lVA) � Pt.t'l o )!s('ên�ia.s \e, 'pQ�!�.'�:Tfc ó.? -=Tac,i� P.ã9 w.gqra"fa' i.lp

..

_--"""-�------""""�"""'�,.-',,,,,::,,,,,,,"":'"---"""""_;_-_:':�
��,c·. Auro ;e Mo'.;ra,,;;�ql'i�', 'flti:1s l;JíÍl' ptê;r����í)i; �'i.l� .lJ�i+ ��.ra .�: .' os �.
".e, ',_ ,�L·. _ Jy.s��lh�;j: .�I)���. "

N�lenc::a. :49' .'?():v�!\o fede�
"

�tUtáic!!l8-' do puto nãt' 1�l:'
0!.1,�k v.m sem pr9�cs1tq:l ;:l'a1 em.' r�vqr tie ,.,qu�quér Jqj,m margem a .:Iualqúer.
p0rturba.d(n�s, O' �t1.�,·j�va,.1 . can�i.'â�.' , ,"" d'ávida,· Cemo admttír que
I' r'a r."alqú.er J)er�pectiva., < .' .' I." ,tudo. isto possa 8;;1" a �ul�- O' D:A DE HOJE

4e Vit 2L ser.
. �tde�o ; )':o'\f:é ..�� �en�,J dO, �te asi.mples su- -

I
.

.,j."'i,....;_u.... ao' p�,., i�; el� i o i"lmli4'ê�·.$.:t �aáQ' � , pi)siçãP' ó� que; li �reS'ençll HoJe já. é día :e resta p�ra' uns, de dea.spê.o pªr4

tbs. O' ih-esidente" ,dó �:iu.' ,�"e�of Ma�' iá�des �'é, utri e,�P.res�dent<; possa outros e de suma chateação'para tereeírcs (para m!m

o cue veio on�i.p ao RIo
'

8��.� '4. a Aemo- se c.onstituir em ameaça"';' íncfusíve). �nte,...Qntem houve eleiçãe em tOdQ o EI!:a.�.

para receber' O' �x-'Presidcll' . ':".' <, ':.: " .. ,

,

tado e em ma.s d:z outrcs. As terríveis apurações .ceme

te, cona.dera que� JK' SaIU çaram ontem cedo e h�: e os resultados finais vao se d�li

dq paú,l no �oWe.nto ,;�i��'
' .

, . ' neando, deríníndo, surgindo d!1 bruma' dás 'Q.l'll9,S. O� �O�

tuno, pr�tel\d�rl4o, com-sua
.

. ,F,".lAM"UlA''S.'
' tornes' estão se acendendo' cíaramente. consequentenien

ausêncía evitM' que
: iôss� '. , te, exístem perdedores 'e ganha.rores.

'
.

utW:<:!l-do . �zno .. pretexto ......
.. .. ,. Os vitor.oscs e· quase-vitorícsos exultam, parabení-

,
. ,Con��.·cionam-se flamulas. Informa •. ··o- '.'

.
'

para tu.multamento· dó- f"1' o :'C' sam-se, comentam - 'l6:m, O pOVO ncs c..mpr .er.deu, O

QU!l1ro pÇlIWCO. V.)lutf�;tni ... ,.e.��,·t�.·. '.Re.,'·da.ç,!l[-,�.O.: ·Co..m, OSA1A.. R'otl pejo fúl:..íUI'..
povo nt.s acatou; muito agradecemcs a confía.nça'. E"

bem' oportunamente, : poIs '" .... - ... dia de festa. Mas eu não vou cumprimeZltar. mnguem,

O': processo ·eleiú(Ãr·à.!. é :li'r,e-. :�� ... '�2:
mesmo porque meu cumprimento, ou minha cQIl.clolên�·

versível El a. rtaliiM_çâo po '
, cía: aos. que 'saíram dt rrotados, de nada ajuda':á :11.'1. solu

plEito uma ga:ralliJia de .qne·
.

.
.

ção, dos problemas dêste mesn:w pCVQ 'tão deca":tado' em

o Pais consolide. .:'? regi$� '. , ; " épocas 't:rês-outubr:r.as.' De nad�' blfluirá na. conatltul

d�m�rátiCo.
:

"',"'. � ,:Câm,�ra ':Est�da A,.'�oio' i. Indústria ::!Oà�o�:d:�:�e�:��::er;��ó'deAl��o, dJe �:��. ;:��gi�:
Dfsse o Sr. Aúro 'Molirií. , . , o;n casto PortugUês segundo. reza Q; (ir�wátiCà Vigente

Andrad� que Q' ónSérvação :." '��s�� 5,tVA)'� Vá- �s n,ó Pl�nárto, ���do de. abra�Qs frios com forma.iS tp.pinhas às Cp.stM
niais Import'ante c;to �l>i�zy:. '��'...�_; '<lÀ',' ��. e�tred·�\E\$· a ·que cria m�-

quando não é convenção múito bonita em livros román
dio eteito�l é a dê (j'Qe';o. tiVG,: sem-c,.·

.

�.�'.'.'. '_;''''.''''" no.s "'� e es.timulos, li. indús-,
,

.
" '. !

_�1""'_" t ia d t ã civil ticos e já superados (livros e eonvenç:-�s) f é pUX'asaq'llS-
Presidente.'C.a,s,.tE"ló.,.',"B{,·�.nc.o. ·p�'iAmos.· ;�aS "";"'us, .c'o,. .! .'

e cons.l't}-ç o·. e a
. *""" r: 100 1 gisla, mo' em ,sua forma ma:s elemertar: Portanto, 'l1ao vou.

'

conseguiu. \lsa,r sua. �utorl 'miSsões 1'éci� .';:Câ�1i- ...que a ra a e .ção .sé).
0,.., fgnavn sllas festas scssegaios. po;s dêste ipcômodo>

dade, vencendo '. térlas re- ", ra.; ;após' l'eóebétem .' éniê�
.

pre,' o, Impôsto . de Renda.
., _

.
; ...., : A Lei de incentivos à estão livres. O que nos intae&.sa, a nós que fora t>st2mos

"éoriàtrução.. civil, será'
.

exa-
..

� cf ... ;:, J a h, fa Je de�xarem seus cargos, o façam COflil"

, '.'

'
. � .,' :�$ �18s OOmissMs de' o mesmo Emtus:asmo que demOnstram após a. eleição.

"Clube" -1-2 ·d.e·;":Ag.Qst,o, <,
" >�:���s�:, '!C���;::� ,e,��: �:h�x:':V�< :��sU a;s���;U6 e:::��::bi��ei��:!�a����:

P·
'.'.'.

p'
'I.

M" d'
: .'

. :,.altera a; !ltual . legislação va' a concluir que o eleitcraco tem uma VOlltade, uma

. tograma'çã:Q' aia, O' ., ês e:···';. "do imp6sto de Renda, será vontade qu:C deve ser cuVida e respeitada.

.

' .

1
' apreciaoo

.

pelas mesmas
' .

. O'U1.U·· 'bro de. 91.1...e,..,'. . Cónilssoos; CaberA às Co-
Mas lJ.á os outros:, os que perderam e os que sentem

I W a aproximação de um triste desfêehO' depois de t::mtaa'
". .

missões
.'
de Justiça,. FinQIl- , e dur-as penas. Estes talvez tenham lá consigo .seus amar

..

DIA 9. -.- Tarde dançao.te pati'o.el.nada pe.L Grêmlp . dO
ças-e de Serviço Público o gos pensam-enws (po:s dizem que a dérreta sabe a cci-

-v e�me do Estatuto do Po-
Clube _ inicio às ,15,30' horas.,_ sas amargas). Não sei se digo bem quan:'o falo que pa-

DI� 18 _ Cinema,� aPrESent"ação .especial .do fUme lij·Cial. e, às ·Comissões de
J,"8. êssl's q dia é de des�spêro. Mas. isso depende 11,U1;;0

. "Feira Mundial d. NovlI: York'e pav.UhãO MdrmOLl :':":"':.ní ustiça e de Educação,' da capacidade de cada qual de se fanatizar maLe; ou me

c'''. >._ 20 ho'raso .
'. "..

.
. .

.

apreciar o Estatuto' do Ma-
� lU>

r.os pe,cs SEUS j!andidatos - ou de apostar mais ou me'7

DIA 16 � Festival no. 2' ,da. Ré:t!1tl ,&;ntá CQ.tárJna . .2. : gistétio. nos dinheiro: nos próprios.. Se fôsse a minha situação

com a a:presén�çãó espeta;eUliár (I'e �I� �, '

e' Às COmissões de Orça· gostaria de pcder per.sar espartaRamente: "Ca: a. povo
seus cal1J.ores' de ébano' ...,.:'itiiCib"�S 23.,llot:'as � Vénda: j' lll.entO, J1,Jstiça" Fiscaliza· com o Go,vên:.o que mer:ce, para melhor.ou pap p:or'.'

de. mesas na. "C�9AD�' 'í'{tES G::ARd'tOS�I:( J;;
'. : ção� FinSnceira e de FinSJ.� rião é o meu caso, e Espero que nunca o seja. 8.dema's.

Dia 24 -,Orà;nde Festa Iófant1;l pa:trOcina.-da. pelo Grê ças. foi cUsttibuldo o pro- cada qual pensa da maneira que mais lhe ap':ouvt'l'. Se o

Dlio do Clube.._ I.niclo,.à.s 16 hOras."' jeto- governamental sOllci"' dia é de desespêrô ou de amargor Ó prooHma é dele-s�
."

. .

. . taAdo 'o crédito 'especial de: Se por um lado s�· julgavam detentóris da Verdaà�, .

O

6 ·bilhões"de. cruzeiros, pa- povo. ("meus caros am:gos e concidadãos") ach.ou qt.e

ra a' Ftmdação Nacional do
.

não; a yerda "e do povo é outra e- o jeito' é- COn�OrOl9.r

Bem-Estar do Menor. se e ac�itar a posse como co�amento do l}r.oces.5o eleitG
tal.

. .

.

Terceiros há, no entanto (e' garbosaÍn-ente a �s5ks
me fili� 'eu), a quem o ci�a de hoje ..;_ e o de ""manhã li

provávelmeIlte ainda outros mais - s�rá perturbad,Q
per muito barulho, no sentico ·1!teral dó vocáblt10, com

bandas" fC'guetes e' co:sas' iilf1ns. Para ÊssJ?$ será. ape':"lls
ma�s um dia dentro da seman�. No meu caso particular
c.t1Ulp-ri Q dever ,n.o � 3 de. '(liUtltbro, de'V_'el"' 1:ll'O'.�E'Stü. Pc'"
rém dever. E creio que o fiz da melhor maneira, vQtando
no "me!:os mal" dos ca'1didatC's. Agora almejo tão sõ

mente poder escutar ca!mame::-. te meu rádio, sem ou

vir de espaço a es,aço aaueIss nrouQl'a"'na" ,re1'S°'a"as

e musicadas que tanto incam.od�m.e sem ter que en

frentar a curiosa e in iscreta. pergunta .que viv'em fa

zendo para a gente: "Em quem votaste�" com a inevitã
I vel r�s'Posta: "No meu candidato'. .'

T:.1.nto aqui em Santa CatarIrá colll,o no' resto do

Pais ,ondE houve ele!ção o p01l0, foi .convocado a epinar.
E êle diz, mais uma vez, que' que� D�tnocracia. no, se:iti'
do 'etlmológlho: dó v�á��b. "",: ;_,,'" "

. 'f ;, '. ;

'l\Mlt, :tWega, d,�; Pql\ticq;i .:i�, ,�tá; J*dl>,�m;'j1hcl,) )�êvida
mental �'�t)íra)'l� �#.� ��l�1it,é�;F�&dd.t�i;:� .:,;�. ho-
mEnS que trabalhem,' bS po1ftieos' qúe pôHtttluém:,. os .

go�
. vernap.tes qUe gov,ernem e as cria,nças que. riam. AssIm

sendo também eu me retiro :'e onde não" quero' l.o.e me:

ter. E' o que Olav·Q BUac diz sôbr� patr::ctismo, para rão

parecer pclítica aind� fica para. 6utr�, oçasi}51, se, oP'OI

tunidaae houver.
. , .' .

.r».:
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eom
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A DIRET'OIAA' "do' Ura·
T.e;, presi41d!j.. 1),e10 Sr.' '.An
tônio �post�lo;' lqg� ,I).: ,�()i
te �mover?- e'leg:!.mt;(:}.',j,ân,
·Lar '" confrB;terniza�à,i elÍl
comemoiân,ãÓ 3.:0' 39: . :'frlr. ·

versário' de 'fijn�nç�o.', ÊS�
tarão presentes ::1.$. debutan

, .'. .

tes de
.
H165. Acont,e-cim.��

marcado na, sede ·do .. Clu...
be, às 20 horas.

.

FOI cotneh'lOracla. a '�tó
ria do Deputadb Ivo Silvei
ta - Go�ernador.· 'eleito de
Sant!). Catarina.
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. Programaç&o ,Para os Festejos ,'do :;
,

39° Anl'v'ersádo:·dô-tLl·t,:,::,' :,.. '

..
,.

:

.D.
IA 7/ie

.. _:_.' .ja.n.tar
�e'

CODf.1"8.té�..
.
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'

'.'.b.bS.'. �.'��'
dO

.·R''.' .•
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Lira Tenj,s Clube, às 20 por�. �do, con� e.speoiaJs �". ,u..- --!�
a Srta. Marilena Qliveir8·�

..�·�tó Oro�G 196i" '. � ".!,
'.

--:,--
.

madrinha das debutantes e .as mesmas.,··, . .

.

DIA 8(10 - 'AIi t.�< .. Ia"ti'.� :� ,cfIr" . _r-:=_ ..
sal Sr. jael (Magali) Mõura. M'�' resi4!ncia, 'àS' fieW" '

."�'.' ............. &••
tanOOs. " .....' '.: . :

.

. . - -.-

DIÁ 9/10' - B,é.1LE D'E G� ;-' I�ciQ às 23'� '---'.
6

Orquestra de. Wal<Uz: Calmon e deé:ótàqãÓ. de Mari� Gar-

beló.tti. ApresentiiçãQ dáS debútàatSs '�8' bady· Cronnef Ii.SE V.EM ENTE

cÜ. Orquestra d,l)" clulíe. srta. �eide, Mana.. .'. 1','.",'.l·. U.·.' ·A·
.

O�S".' � As meSas éS�rãU!�, ,�e�di, '�. s,êIQ� n
do Clube. a párlir .dO diâ 'J/1j9/6S às"08:00' ht>_ ,pelO pre

QO 'de Or$ Í5.,· , ,"'. ''':,. �i .' " .

'

,

'. . '. " 'AQlnLE$ ÁWtniY:PoRDoVA;SAlWOS
(

", ,'J' " " • •

R• .-.,Imã.

.

,
. ,

.'

O SR: e SRA. Olivio Fau'S
tino Nascimento ,{Vilval e

filhas Yone e Yara, estive
tam nrsta .Capital, tErça
feira participando do <:0-

qUiteI qUe aC.Qnteceu no

Oscar Palace. Yara € V('I.ne,
debutarão no Club-a da
Colina, rio pró;Kimo sá.b�dO
l'ep.re�ntan":o a sociedade
d.e It�'j àí.

'
.

.

.

m�tio . de divulga�ão
.' eU1tura e arte

:.J. -:' . '.� ": ..
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o BAILE das .·.Ot-ciuid�as
de Santa' Catàrina de' 1165'
SErá realil';àdo' np'; pr,õ�Üno"
dia 1� de ."nov·embl'ó, .'. com,
o desfíle de �éinfraterniZa-
ção das debutantes oàta.-'
rinenses Q.� 1965:,Na Q:a�iM.
serão eleitas a RainIll\. .(:aS
Orquídeas, ' -a 'Rainha.: �'e-. "

'

i.,.,

Princes�s das .' Í)E)bútà,:·�s·. ;..

de Santa Catar�na ,rlê·'.19ô5;

.
No . baile do a.no· PiP., : este·
ve presente .�iSS: Brl1.�l. 64
Angela Vasçoncé-lo3; NeSte
ano também, tet'.emq� �ttro�
miss que será nossà. .'êonvl..
dada esPe,ciat.··

.

FOI noticiad;ü �ltié o D,r.
M:;turíeio dos Reis, Presi
dente do Sa�li;acatarb1a
dountry CluPe; está.' entl,"e
os nov:os proprietáriOS d,o
Grande Hotel Blumena1;1-

'...

�--�--------
-- ... ,-�- -_._._�-
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SANTACATt�R�NA COUKTRY ClUB

FlorianópoliS, 29 de setembro de 19ê5.

: '

,.' "

:.

'�. .

Está sendQ esperai;la ho

j€l ,Jlesta Oapital, MarUCha
Oliveira Lima, Miss Ma,tO
Qr.osso, que'

.

virá' pai-à, (I

pane de gaia. 1)0 L!r!:!- '1'.C..
e ,desfilair no �a 'doze no
Clube' da 0<;1108.. Ficará
'hOspedada. na resi .·-ê;ilçia
do casai Dr. vâD.io de 011-
veirá.' (Laura).,

Comunicação
A Diretoria do Santacatax;ir,a CQuntry Club tem o

prazer de comunicar' aos seus associados que, tendo' Si

do v,endi os todos os títulos de p:.opriedade c0rrespon

dentes à. primeira sériE, foram susper.sas as vendas por

Um período aproximadO de Q.uir.ze dias, enquanto se

ultima o larçamento da' segunda série.

Comunica, outrccs'm, que aS ôbrgs do clube ini

ciar-se âo no mês de outubro vindc.-uro e que a Inaugu

ração da sede pri:lc:pal s: dará cem a g=ande festa :0

Reveillon. em 31 de dezembro do corrente ano, sendo
qUe a partir eLos primeircs dias· de novembro r) clube\ de

verá tuncicr.ar 'provisàriamente durante os fins de se-

mana ..

Solic:ta, fir.almente, acs sóc..'os p::oprietários a gen-
..

tile2.a d-e enviarem aos .escr:tór:'os ir.stalà.â.os no con

junt-o 510-511 do E ifíciO do Ban.ci> de Desen"olvi�ento
do Estado duas (2) fowgrafias, t�manho 3 x 4, lnclus1·

ve de seus depmdentes, para a' expediçáa da.s· respectl

Va.5 carte:ras sociais.

A DIRETORIA

10.10.65

�-----------------�----�.---,",,--

"l PlYMOU1H _, DODGE
VENDE-8E

.,.�"
.' '. �,.'

,�. PARTIR ,do cliá. 3LiJe

Janei:ro ,de 1966; à :ti�Í1h�
ra Zilda' suveíta; $erá ,

'a.

Primeira Damà
.

de' Satlta
Catarina.

"

.
' . �.'

t'" ,

.:..

;., '

....
,.,

I
!

Tipo perua - 1951.
.

Tratar e ver a rua Francis� Tolentino n.o 21 - com

Heitor Bittencourt - Tel. 3950.

, .
.' .

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

,

VENDE-SE

.4 �dci,A,�4�,::'������ .

daI e: lnd'ustriâ:l.4e �Btw!

que, está protnoVench'.o.
. fl'sta Qbs ·tecidos dê Satlt&
Catarina. Aquele orgãO � 4e

claSSe é ptesididO pelo' in
dusttial CadoS'· Cid' !te·

naux, qlle está' da.ndo nova

feição na direção daquel�
AssociaçãO-. Na festa' dos ,tê

cidos .será teali2ado "Ptõxi-
mo. sábado ÍlO: :p8.f.sa.b4u,
um desfile -de. tn�tJ. ' ,que
eStá. sendQ, otientêlÍo . pela
Sra. lrmgart Rel'lattx . 'que
tem experiência f�tn pt-ÇJ
moçÕES bo gêneto. .

"

O DIRETOR de "O Mu

nicipio" de Brusque, j.ot
halista' Jaim-e Mendes,' e8".
teve na ';IlhaCáP" contando
a. difícil vitoria do ,Sr. An.
tônio HeiL para prefeito'
daquela cidade. A diferen

ça foi apenas de vinte vo

tos.

NA Guanabara, do .
dia

30 de novembro a & de da

z€mbro, será realIzado o

3. Co1igresso Sôbre História
da Medicina, prom.oVido pe
lo Instituto Brasileiro .

de

Ristórift da Med;cina, sób

os au�picios da Supetin- .

tendê,-cia dó IV Oentena.;
tio do Rio de J'l.ri.eiN.

à ruJ. Sergio Lupe;:; í·'uícâo (Trindádc),

l1."", l'Tl"", 1. ......... .i.,.....,_,�L,.J_ _.;,.a __� (.:.:. .... - JÜ ... :...�_\,; ..... ) •

Uma. casa

. ,

O SR. JORGE Ma.rinhO,
esteve em Ponta Grossa,

participando (la .
Assembléia;

de- Acionistas Jd 13aRCi)
Comercial dQ pa.ratill., que

. acon�eceu sábado Í>a sede

social daquele'.Banio•.

NA Terça.-feira à· noit-e o

Sr. e Sta. Dr. Ods,an "ar"

doso. (Yolanàa) reÓ'�pciO
naram as debutant·es lio

Lira T: C;, com .elegà.ht.�

coquetel. O jovetn cantot'

Rui Neves deu, ·jshow'�. O
Dt. O:'son,. ge'rente d_!Íquele
Hotel, fez uSo. <la pálawa
em homenagem aa meni,;,
nas moças,

ESTAMOS: fazendo
. " I

call1panha para. adqúirír
uma televisão para os cen,
to e trinta velhir:.hos do

Asílo, da Associação' "ir
mão Joaf.J.uim". Campat;ha
qUe e$tá. sendo feita eq.m
Miss Radar e Miss Objeti�
va d:e S. C. 65 Maria .. ,de
Fátima Sllveira,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. dti Pr9s�denda
.

Aquêlss OU" no"!' ocasiao do 10. OongrêSSo de HIS-
TORIA

.

CATAR-NF�TSE, realizado em 1946, apresenta-
.

·d
.

t
ramo teses ou c�131 "rafam ef:'.cientemente com ·0 'mesmo 'toma o· ao e'toram rp')a"lT".('·rt�s 80CmS DO INSTTTuTO HISTORJ ,..... . -.

.

..

.

.: :

.

.

,

I: E CE::''''''!"'f.r--:'O .DE SANTA CATARZNA e serão _

em-rcs-a 'e� 'q;".' -'" "'0 nréx'mo dia 12 de outubro, [un
tarnente com a nova Diretcria e Comissões Permanen
t�.

.

,

•

lJs))oa ORBE;PRESS)
:Por lllterm.édío dos Servi:'
ços C1,J}.tul1l.�. da Embatxà-

·

�á ge :ppl1;ugal' no Rio de
JaIWirQ fOlIam:. concedidos
êste AAO � daS 61 bolsas

d� est\lQo a.rtn.?uiÀas a ei-,

. d.a.�ã,os bra���os. Não

censtam dês�e número.
miais de uma. víntena de
outras bolsas para prores
seres e investigadores brasí

leíros . eeacedídas direta

mente peia FunQ:tç�i.) Ca-

COLEÇAO DE OURO' NO
PAlS. 'Em'prêsa

.
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pAL � Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
Ammelos mediante 'contrato de 8CÔrdo com a tabela em

rigor..
ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00 -. VENDA A�
Clt.$ 50 (A .QIREÇAO NÃO SE RESPOSABILIZA PE·
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASStNA·
DOS

Mascou (ORB:E:�PREsS�
No museu Geológlco- das
Urais está sendo ex;post,ó
uma coleção de tõdas: as
amostras de ouro do' país
sovíétíco. No total são 82,
sendo ) ouro' natívo de .íís-

Praga ORBE ·FRESS)Rio (Orbe-Presss -- A·
PÓS sete anos como pilôto

Ass'm p.s'"'" ') s= do chamados à ssde do Instituto à da "Esquadrilha da Fuma

Rpa Te· er ts S"v"ú'a no. 69 na próxima 5a. feira, dia ça", alguns dos quais, co-

7 de outubro, à13 '16 heras as seguintes pessoas Dr. Pauol mo .seu comandante, o Ma

MsJ:a F:fÍ.·�2::; _ ?adre João Alfredo Rohr _ Dr. Max jor Aviador Alaôr Vieira de

Tavares ·rio }lrrar.8J·- Manuelt Delgues Júrior '_ Olyn� Castro, transmitiu, o co

tho San l\tr8.::ti:1 _ 'I'h=obàldo Costa. Jamun"lá _ Padre mando da Esquadrilha ao

Evaldo Pauli __ JOf,O Teixeira da Rosa J'úr.iar r». liSiasa Càp. Aviador Antônio Ar"

FS1'aco _ .To"" S''''-dal h�'e§,o ...;_ Danilo 1'hiago Ide oas- tu]," Braga, -ern cerímõnía

tro _. Padre Eliziario Schmidt � Rev. Isaar CIarlÓi de Simples, durante 'L qual foi
. Ca li argf' - - f. 'i r 8 sal' Férre::ra' Reis:':"" Walter t;!ppl;.. homenageado pelos seus

ding _ Oswaldo °Ferrei'ra de Mello FiÍ'hoi _ 1)1'. AllT!jro
.

companheiros, O. major A

Cald:ira de J\�.drada -:- Protesscra Marta .Luiza ,;... Dan víador, R-enato' Ptnho Bit

te r:Jo V:';T'''l·'O _ Dr Wílmar Orlando ,Di�s "'= .ltu.b�ns teneóurt representou, na so

lenidade,' o" Mi.nistro.· EduarUlysseia - Walt�r Fernando Felizarda � Antônio � Jor

ge Gàdo'r:"o, c 1·�'Ído _ Antônio TaÚiiois. rle Me&qài- do' Gomes. Disse .0 MaJor
,

ta João P'r tn .';a Fonseca Gtiima'f,ães _ Dante Mlll'to-
' . A:hiôr. deixár com saudade

ta",",_ç :_ ri:, "'·'1 .�"l yt:;'ra B0l'g�s _ Jorn: J,osé Corneiro . � O convíVl.<? dos ·pilotos da

ds. S:lva �- A. �'a Walter ·�respo - Or. Nereu Corrêa Esquadrilha, da. Fumaça,
_ Dr. <'cs" Poa)J'l,:d - Jorn..-:Adão GGIRes de M'randa Jembrandlil. em"ocionado os

Dr. Já:"'� ':""�- to, _ Dr., Agnes Gualbe�to ="'. Q<Ub�fto" que tombaram· no cumpri

T:'O�'pC' s'�' c!': L'- c?ment.o· _ Dra. ,S'lvia Alné}ia 'car� . menta de 'màls' ums, misss,o

heiro da :ur'ba -- Walmor Cardoso da Silva _,. Prof. 0- Destacou que à morte de
lívia' Ayre::: da L'!3 - R?Ml'a: Konell �. Alfredo Zimmer

. alg'Úfls, jamais' .' intim.idou
H�Po \;T'a�" a _ J'Js� Boiteux Piazza .,....;. ,A'yfes O�vaerj

.

i:Jl� prov"bcou ri esmorecimen·

O�csr y��j?C cr _ ',,"z de Cast.ro. Farias � Dr Sevepn.o ,. ,to dos demaispilQt:t.s da Es

Nicome""s -1;�3 ?:c'::-csa _:_ João Bonnassi� -- 4\ltonio' quádrUh.a_. AR· .contré.rio,

Flelll',y p. 1'.c 1. _ Pcmerval Cordeiro _ Dr. Rid Silva' deu-lhes ânimos para a,na

� Dr. Av F ,'') ,a 0-:;:lfo L�sMa _ ViCto!' da Luz Fontes lisar cr�teri.osa e deddamen

Roberto J.l1f.
- spa' '''1 _ Dr. I\.leidês Abreu _:_ Dr. Abelar- te as cl'1'U1?as dos c1cideates

d.o dá c"st::l- A ;: t s _. Dr. Arolclo Carneiro oarlTa'lho -
e intr�� mo(ilficações

Dr. Pau'o c" ,":"�1'�f) "a LUz Foptes _; Ciro M�ndes qUe aumentaram a seguran
D" R'�n r' _. 01" -..,,' "5 "'re'tal-l _ Dr. A:cácl(,} Gal'ibaldi S. ça e beleza dos voos acro

Thiago ...;._ ::;:'"'. r�ljy': Scl1m:egelow ::.._ r.. ��tôme Nu- bátic0S, que 'hoje consid�:-a

nes Varela - '-"r.· Victor L'ma' - Dr:,/! Marth'lho
•

Calla -'
o E?mmon F8rreira --. bra:z, J'oaElu:lm

Alves � José Antônio $. Thiago --:,". Zedar' �àrfeitl" da

Sll'�a - I"-:-. <Trs5 l\c'::nilo dá Costa Serra .-'- Octávio da

Costa Per8ir� - Nelson de Abreu _ Dávi da Lu� Fon

tes - de"a;do Gama SaIles _ Walter Anseln'lo F. de 0-

llveira Cruz __; Fai:i:t:ho Laus - Dr.; Telmo Vi6i'l."a. Ribei

ro _ Jcão AceliYlo dê Senna - Celestino Sachet ....J Oli

verio José de C?fvalho Costa _ Aéàry SUva - Dl:'. Ot,r

sino Souza e Silva - Dalmir.o Caldeira de. Andra,dl1. _

.osmar Flor2nti'�o .Machado :__ Dr. José Figuelro de Si

queira _ P;;r"s Gima _ Hélio Milton PerefrQ.: - 'Dr.

I;Fernandi�:lo Caldeira de Andrada _ Mons. Manoel de

._

o famoso quadro di) não
mesmo famoso T�Clanj "Mu
lher Jóvém Diante do Teu- .

cador", dará. a volta ao glo -

bo terrestre na forma de
um belo sêlo postal, posto
em circulação pelos

.

Cor
reios da Tchecoslováquia.
.o sêlo, dimensões trinta vê
zes menores que o original
é impresso em cmco cores

sendo o prímeíro sêlo 90
gênero e tem, o valor de êin
co coroas .Em 19� qeverã;;i.
ser emitidos outros seus
sêlos com .Qbraa .da Oa1el'ia
do Castelo de PrIJUÚI.. e ria

fâmpsa· Galeria
.

NaeÍf.il�al
.

TchecoslováqUia

tinta forma e ori,gem. ouro
em terreno, formações uni

cas em seu gênero, etc... ,

Esta' coleção foi doadfi. ao

museu por Alex;mdr Smo-"

lin, antigo engenheiro de

minérios.. Iniciou sua cole

ção em 1962. Esta exposi
ção de ouro _:. única em

seu gênero, - têm extraor

. dinário valor cientlfíco,
calcula-se qUe seja em 1m
Íhões� .

louste Gulbenkian. Indi

cam..se segUidamente as

pessoas a quem foram atrt
· buíd'8.s as 4� bolsas de es

tudo acima' aludidas; bem

como �w.ehtidi:l.(;les que as

�oncedér.ám· �(e q-ue fizerám
a �eleç�o dos .eonccrrentesj
e : as respeC,ti:vas ína"térias
de eSBeci!l;H7Jaç�o.
_-- -------------�-�...:,.__-

DENTEl lJE Ml\�&UTi1· DE
3D.DQO ANOS
ENCONTRADO .NA "SUECIA
·CENTRAL.

',FEITO ..CORAJOSO.
:ijFA (ORBE PRESS)

.o al�míio Bruno Motzko, de
�. MOS �e., idáde,: natural

. dê Essen na. Repdblica .I:"e-

· qeral·9a Alemanha salvou
durarite a. guerra. nazista,
quatro :judeus de morte· cer
ta. Dl,ltante dois anos 'e

meio," e sob const'1Ilte peri
go de vida,' escondeu os ju·
<;l.eus na. :Polônia ocupada e

gastou tõdas as suas ecODO·

'nÚ,as, pa�a os sustentar.
Qúando 10 ;(eito do antigo
Sargento da' políCia se .tor
nou do conhecimento geral,
rádio-ouvintes hol�ndesil.s
coletaram mais de, 65.0QO
marcos (aproximadamente
três milhões de cruzeiros),

. � foram entregaI' a 'M;otl!ó\:o
.

em sinal de gratid�o

.

Estocolmo (,ORBE-FRESa'.

_ Um denfie de mamute
bem preservado foi dej>in
terra:'o pertb ele RaHv�k�
na Suécia Central, recente

. mente. Enquarto . c,avava
uma rampa par'i 8'ln géli:.�.
ge, o sr. Ande s Han:sso.Í1,
antigo puofes,sor {! 'CllissiO-.
nário, descobriu o deílte: O

'

I '

bastante seguros: Exali;Ql�
a perícia dol'l pilotos da Es

qUéldrilha, possuidor-ôs de qllal media' aproKimada�
!t.reinamento �xcepciQnal, mente 1 X. 2 �entín�et.ros.
graças ao �ntusi.asm(; a de Achados de mamute são, 1;'a
(l�cação de ·que são por ros ná Suécia. Há 110ve a-

..

ta.dores. O nôvo comaJ)da::.1 nos atrás' fOl enco:n.tra.d,a;
te ela Esqaudrilh!\ elogioq uma prêsa e alguns fósseis
O seu antigo c0lllanda,nte de mamut� foram encon

que agÓi'a lhe cede o eClr- trados pertode Gotemburgo
g,o, face ter .sido promovido "na Co,3ta Oeste, e ria i));o
'e classificauo ns, Dil'etoria víneia de lamtland, no nor
do PesiSoal, a-ssegurand'c' te da Suécia. O professor.··
que imprimirá o mesmo rit Per Thorslund :b Institu
mo de trabalho e entusi- to de Paléorologia clt Uni.:.

ªsmo quemaii..collaatua-versicade.deUppsala.V.eri
ção do· Major Alaôr à fren ficou o achado; o qual acre
te de Beus lider3-dos. dita ter 30.000 �mo3, de" ida

,.de .

y

AqUino Barbosa.

Os nevoS S '"'CIOS serão empossados· eolet"wa.meni;e

sendo SRU"!OrlCS Df' recepção pelo 'pref. AL'l'rNO FLO

RES e um ('..os recependiá'rios fará o DiseUfoil6. de Pos-

se.
I

.

,

f

PORTUGAL CONCl!lDE
BOLSAS DE ESTUDO.

MULHER JOVEM DIANTE
DO TOUCADOR BERA
SELO POSTA�.DA PELE

C(':JRü CABEI,unO E UNHAS
/

Associação B'eneficenfe dos�
Empreg�dDs da CElESr.

l\"'édic0 Dr'·"1,.,t�1,,(Y1sta,
... durante sua perman�neia em

F�0rjpT'Annl'� r'p Ui ele' setembro a 15 de 'lutubl'o, .

aten·

df'n� n,l;er.t;� :�artibú.re;5 Marcar consultas Elas 16 às IMPRESSORA'\. \
13 hs, Florianópo,I1s, 2 de Setembro de 1965:RUA Jerônimo Coelha 0.° l:B Salas '1 e 9.

Ao Jornal "O ESTADO".

NESTA A.

ELO
,PROTEJA Sl!US

-

(

OLHOS'
.

I'.;!)
use ó��los (

bem odoptados
1

Prezado Senhor· Diretor:
;

Cumpro o dever de participar-lhes que em assem
bléia

. g,eral ordinária, re'alizada em 15 de setembro foi
el-eita, a nóva Diretoria desta sociedade que' regerá �eus

.

destinos para o períOdo de 1965-1967, e. que est� assim
oonstituída: Presidente .:__ José Antônio curi; Vice
presidEnte Erico Jorge Haviaras: 10. Seéretário _ .E
delmo Naschenweng; 20. Secretário Carlos a; Câma.ra
da Silva; 10. 'I:esourei'l'o - Nagib A. de Far;.a: 20. Te
soureiro _ José A.

I

Gomes; Oonselho Fiscal _:_ Dr. Ro
berto M. Lacerda, Dr. Miguel H. Daux, Dr. Osvaldo Ca
milli; Suplentes.",",,", Dr. Mauro José Remor, Dr. Hélio
Piazzaroli, Maurício Amorim; Orador - João E. R. Me
dei:ços.

!t

.��
! .:1
�

� ..
lO

Ck.lnhos
.. clichês

folheto's - catalogas'
corta�es e carimbos
ir.,p�ssos em iJerol

papelaria
A iMPRESSORA MODÊLO possui tOdo,' os ,ecurso�
e � .necessária e�periêncio poro garanti, _em'r. o

moxemo em qualquer serviço do ramo. . /

Trobolh,. idôneo e perfeito. ,.,. que V. p.ocle confiar.

atendemos com. exatidão'
suo receito. de óculQs

. Sendo o que cumpria 'informar na oportunidade
aproveito o ensejo para expressar-lhes sinearos agra
decimentos pelo apôi.o na publicação desta, apresentan
do cordiais saudações I
Nirep. Haviaras DéptO de Publicidade.

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

,

MODtRNO LABORATORIO
�'

1 MPRESSORA MOOÊI.:O·�
DE

ORlvALOO STUART. elA •

.

RUA DEODORO NI�-A �i
,

fONE 2517 - f:LORIANÓPOUS
, ��

"

. 4
o u�

-_._--

..

Rem:ngfon Rand do Brasil S. A.
.oferece grande· oportunidade para MECAN1COS COM
CONHECIMENTOS .EM MÁQUINAS, DE SOM\R E'CAL
CULAR. Possibilidade de ganhl;l.r 'até Cr$ 170.0ÓO mensaL
Curso de aperfeiçoamento em Pôrto Alegre: Oandidatos
deverão se apresentar na Rua Trajano,' 18 - B - Nesta
Capital.

..

,---.
.

-\
.- --------

• __ �Y'"">. "�._"__ ""
'

: C/J,rr-E· AMELIA-
. ..'
.' S.:<-�:..r ....�.:.. OuaFdade - Pureza J
•

.

A . !\trais, Moderna "

.

.

: TORREFAÇÃO :
DE •: SANTA CATARINA •

: �:���� SãO Frfin�;s=R�::Ü :
4f FA.B':1,IlJ.AS: - Porto Alegre' e emiti!,::

I. .. .__].'2._'&...B� �_,"\1a'

•

.lmoblllá:r.la ilhacap
RUA FERNANDO MACHADO, 6 - 10 ANDAR - FONE ..,... 24-13

DIltETOR: DR. WALTER LINHA8E8.'
MJ5SA DE 7� DIA

A viúva· e . filhos de
AMPLA PROPRIEDADE - Vende-se canfortávél residÉl�cia de construção, recente .edificada em va.stissimo terreno de
61 x 9b mt.s, local aprazível e com �indsl vIsta. panorâmica, à rua Sahtos Saraiva, E$treito.

'

Contém: Hall, sala de visit�s, sala de jantar,' 5 d011llitórios 2 banheiros sociais, éopa, cozinha, gs.rageJI1, quarto de em-

pregada e éompleta lavanderitt.
.. .

I Casa edificada com todo capricho e acabamentos. Propriedade ,ideal para, quem dese}a morar conforfávelmente em

I lugar, sossegadO. .

I
Estuda-se também a venlila da casa, desmembrando-se parte dó �erreno.

Vende�se magniftc.o terreno situac;Io na ,praia de Bon;t Abrigo, medindo 13m x 50m. 'Fratar a Qualqu-er;1
hora à. ma Jerônimo Soêl:llQ. 343 - prolongamehtov pau vimento 'térreo. l
--------�------------��,��----�------------�--------��--------.--=--------�--�---

f

RUBENS JLEMLKUIU.

convidam parentes, amigos e pessoas de suas r.elaçóe8
para a missa ·de, 7. dia, que mandam celebrar em ,SU.
frágio de sua alma, no próximo dia 8, (sexta.;.feirÍl,), às
7 horas, --na Catedral Metropolitani1.

.

\
.A.:n.tecipadamente a�radecem a todos que comPare

·fftm a m,ais este ato. de té cristã.'
'1.10 I

,,�t
/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:'l •

==�==========-':-:":::;;:===;::;:;"'r=F:;::;::::;::::=p:=.f·
. �tá. .de:&init.ivamente mcreada para sábado, pela

O P :'A.'.

.

O·,··E 19'6.,6:" ,3-,'2:: c"ote] f);, ..
ma,nhã, €} embarque da delegação flor anopontana que
.estalá ·part�cipando dos VI Jogos Abertos de Santa Ca

tarína a ser .esenvolvído na cidáde dê Brusque .

. APÓS. grande luta da Comissão Municipal de E'por
tes. os obstáculos toram _$uperad,os, permítíndo assim

I
. ��

. . '. '.

9
a que a capital do Est:;J.de -responda presenta em mais

n te rnac iona Isem 1 d ias esta�O:S�:=::� r�';U�::�nhã em êníbus

especial, .'conduzinc;lo apenas atletas do sexo mascuüno,

.
A segunda turma,' seguirá. em ônibus da linha, per

tencente a Emprêsa Brusquense, condpzíndo apenas eie

meatos. cio 'sexo feminin0�.
. .

.

J;l'inalme:ate. .8, terceira>' turma, seguícá em condição

especíaí, atta;'.lés de, autcmóvcís particulares.

LONDRES; (S.N.S.) -: Quando algumas crll;S' mais
amesas eq1l1;pes interwcionais: começarem a cheaa

,. _ ' ",r a

Ingl,at.erra no ,proXlmo' verao, -a. fim. de. ·disout·,1o '.' 'C' P•. _. (
-

- J'Nzt a o a

Mundial, remará uma Espécie de at}nosíera '�!e verta; ao
lar 'C' ,me�.me que alguns }oga;40res !Íl"am . .sure, prhueira
visita a Inglaterra.', .

.. '.
.

.

.

.....

Embcra ja em tempos remotos certos tipos g):')�ei
ros de

o

futebol fosse}� jogados! somente. no .séeulo XIX
a Grã-Bretan�a .or.ga>nizou o Jô:go, . reuniu- um' eonjunto
de iregras e dISSemmOU1-� pelo ,1nundQ.o. .

.

'.

O ano de 1966 será a primeira, oeasíãs em �qm� a In

gíaterra servirá de hospedeira desde- a. cwiaÇã' dar 'coo'
ndo Mundo, em ,193.0.·o vento. .trarã. o .futebgr intern:3.:
cional a InglaterBl, em- uma, escala jamrus. vísts; a�tel!ior
mente. ?"!'

.

.

A COPa Mumlial,.de 196'6 pa:reCe ter. .sído feita ele eri
comenda 'para os mais ardarosos .rãs. -do. jogo bret�\:o -"
32 partidas em 19 dias! o primairQ lôgo será disputado'
no dia 23 de julho e desde agora 08 .a.ficionadcs estão
acorrentado às bilheterias em busca ·de· ingressos: .

Sete cídades . diferentes servirão de palco aos jogos ..
Devido ao pequeno tamanho da Inglaterra, o entusias
ta não terá a menor di'f.iculdade em assistir à "partidas
que quiser. 'I'odos QS campos ·ficam a uma dístâncí,i má
xima de 4,5 horas de trElm a partir de Londres. .

.

Nove partidas, incluindo a final: no dia ;:?O de [ulho
serão disputados em Wembley, uma daS praças de espor
te bretão mais famosas em rodo o .mundo. outro j6go
será travado no White City Stadium, também em Lcn

dres, mais con�ecido co:n0 .grande centro de atletismo.

jO ,Aston VIlla, de Blrmmgham, cedsu o seu estádio
para três partidas. As demais serão jogadas, em Mlda
lesbrough, Sunderland; Manchester; E;voertol'l e Híllsbc
rough, que possuem' estádios de càpaeidàde que variam
de 46.000 a 100.0000 Espectador-es.

No fim, evídentemente.. todos' os olhares convergi
-rão para Wembley? onde' será ·tl'avada não apenas a �'i
nal, mas o jQgQ que· deeídírá. a -terceíra colocação, e uma

das semifinais, Wembley p�sou:. reCoentem,ente por grau.
des reformas

o futebol inglês teve seus' grand'es DWmentüs ôe
glória e aTfSumas amargas derrotas:.... no- Estádio ne.
Wembley. Em 1963-64, a Inglaterra e1!!:t'a:tº'U com fl' Bra

'

. sil por 1 a 1, Na meSma temporada, uma grande multi
dão viu .o "English Team" enfrentar; e vencer, o "l�esto
do Mundo' na p�tida:com :que se 'celebrou' o Centená
rio da: Associação de futeboL
.

O futebol ·indubitàvelm.ente· mudou' muito desde o

e�a,pelecimei:1to da Associação, 'em' um bar londrino n6
oulbno. de 1963. Foi nessa reunião '- em que se inscre

,veram dez clubes urbanos e 'suburbanos '- que a ordem
e d. uniformidade do século XIX começaram a ser impcs
tas à terrível confusão'que' fôra (t tônica dos jogCls a11

teriares. :

. Hoje, as jogadores são bem 'pagos e' somas astronô
micas mue,lam de mão sob a' forma de passes e gratifica
çõe,S..Mas nã.o foi S€nã.o êm 1885�' em.meio de gera! cons
terna,ção, que o profissionalismo' adquiriu' status legal.
Dois anos 'antes, o Accrington fôra expulso da Associa-·

ção por ter feito pagàmentos a um jogador. Quando o

Wést Broll1lWich Albion levantou' a Copa da Associação
� 1888, a sua fôlha total de salários mal cheg'ava a 10

}libras. por iemana l'
Atualmente. os jogadores pal'ecem apropr:aclamente

atléticos e usam roupas qUe 'nãO' 'lhes prejudicam os mo

vimentos. Ainda em 1904, todavia, a Associação de Fute
boI determinava que os c!1lçõ�a devmm cobrir os joelhos.

Mas, v.oltando aos dias de hoje... A Copa Mundiêll

representar para milhal'es de pessoa� a' pri!'l1.eira ::lpor
tunidade de visitar a Grã-Bretanha. E elas terã'J a Sal'

te de chegar e�11 ocasião excelente. para; fazer um pou
co de turismo - mesmo que o futebol se'Ja o principal'
ativo de interêSse.
Todos os sete locais das pàrtidas possuem atrações

próprias e 'estão situados convenientemente para. que o

turista possa conhecer também alguns dos locàis e edi
fícios mais venerandos do pais.

.

Londres. naturalmente, oferece uma variedade in

�á.vel de atrações .,. teatros parques, centros co-

.....,w ....
•

...·..... muse«s, gàlerfas de arte, restaurantes, clube.s

:(IQscinante contraste êntre' edifícios modernos e anti

. .. e o Tâmisf.'t, t.estemunha silenciqsa de aconted
mentos que ahalaram o mundo!.

....

-------,-----------�-----_..

\

I

---- ---- ,--

rte;sentes ao accntecímen
to de suma Importância
para o 'código esp::lrtiv!o
brasileiro, onde foram de

batidos os mais variados
a�suntos. 54 teSES e suges
tões estiveram :')m debates
cnm (l" �rÜc�te.:5 de-

Jurg.amanfos do· Tribu�at de
Desoorfiva .

�

- x x x _'-

Processo 111·65 - InclH:ia
dcs: Walter e Ely, �,mJ.;os
do Paula R:uI).cs. Decisfi::l:
Walter su!'penso. por rlois

jogos e Ely multada em 3
rn?! cruzp,iil'os, vcltando o

Paula Ramos 'a s�r multa

do' no artigo 60 em,20 mil

cruzeiros.

- x' x x

.

..

Processo 112-65 -:- Indi-

ciados: ";"'''Ila.tI elo Pau.a

Ramos, ::> Ch:bc AtIétI�o Ca

taripen::e e (. Paula 'Ramos

Decisão: Pizo18li lllultndo
em 10 m:: cruzeiroil, o Pau

la Ram03
.
"m 54 mi! cruzei

r.os no artigo 73 ç mais 'W

mil no artLp 130 o iI.tiético

em 34 nlll ern 'Zt,; l"OS. ?aul 3.

Hamos e Atlétiet.) 1'iJ1" atra
so de jogn.
Tôdas as penas de mlll

ta só fre):ã'1 J d"�3c('nt0 de

50% na forma cLr que o;s

põe o Cqdigo Brasileh·} de

Disciplina Desportiva.

•

I
.REDATÜfi: .PEÓRO ·.PAULO .tv.::"CHAOO �

COLáBORA DORES: MAURY BORGES -- GlLBÉRTO
GILBERTO' PAIVA"':" DECIO BOR-TOLLUZU. - ABEL ARDO �RAHAM MARCÉLUS

NAHA:s

Representante catarinense
tese· aprovada no I (ongress.o

da JUltica Desportiva., .'
Gonf.orm·e tivemos a o

portunidade. de registrar
Sa:nta Catarina se .fê:/: re-

presentar no Prunell'o
. Congresso '(1.€ Justk� DES

portiva, desenvolol'ldo nO

Estado da Ó:uanabar:?
1�';";'p�8S� 3§th_;emm

·Justiça
Esteve reunido .) Tr:bu

nal de Justiça De:iport.iva
contando . com a 'urcsença
dos juízes Lauro Santo!".

que presi:'iu os trl:';balhos
Osni Barbato, Osni Meira
J'úlio Cesarmo da Rus:;, e

Moacir de Morar, Lma, a
lém db secretrio Ea1.o PCf-

. soa;
- x x x

Processo 97/65 - Indici
ados: Orlando do Olimpico
e Pereiripha do Carlos Re:

naux, ambos incursos 110
, artigo 114. - Dedsáo: AI)·

solvidas.
- x .x x ._-

Processo 107-65 -- Indici
ados: Pizzollatti da Paula
Ramos e Ricardo
Decisão: Pizola ti

Tárta:::o
multad::l

'-

senvolvendo regime oe

tempo integral, devido ao

álto índice di8 [;olabora-

ções.
O Auditor do Tribunal

teve.

Congresso.
Outras sugestões apre

sentadas pelos nossos re·

presentantes f'er.1.;:'l reme

tidas ao COMell1l) Naclo

na1 de Desportos, para es

tudos mais llroflmdos.
em nossos parabEl!s a

nossa equipé, e."pecia,llnen
te ao dr. Ney Hubener, pe
lo êxito alc-ao.çado no I

Congresso d,e Jusf.iça Des

portiva.

x x x

em· mil cruzeiros. e o

treinador em viI'.ts mil cru

zeiros. O Paula Ramos .fui

multado e'!!l 36 mil cruzei

ros no artir(o n e mal·� 2:1

mil no artigo 60. Tôdas as

o, ult�3 eoro a redução de

50%.

de Justiça Desportiva de

Santa Cat�rina Ney Wal

illO'E-Hubsner-, �l'>resent'.lu
também sua sugestão ver

sando sobre a ::3in:Hcaliza-

çãQ e· PreVllWr!.Cla Social
dos at�etas, sendo magr'lífi..:
éameilte recebida pelo

---------

Catarinp.ns�s 311nhã
..Conlra 8S �aulistas

As eliminatórias .para o

campeonato brasilEiro de

fut,ehcl de salao ew Na
tal, ne' Estado do .rl,b Gran

de' de. Norte, 'ler� i:l.,_:::t�la

�,maDb;:i com a :.)<).rticipa
'(,:1" ci::t.s quatro <)4ui�":) dis

Pl':d.l' Ges.
.

SJ'·.réi Catarin<l :d. sUa
estréia, n9, ãbe:i�m·:1. ao

torneio, enf�'entando a for

te s,eleção paulista enqual1

to que no prélio de fundo
. IEstaJ.'f�() prelian:!o Rio

G-:ande. do Sul' e Parar.a.

Depois dle amanhãj �,an
ta Catarina dará combate
ao seleciona(o do TI.io Gran

de do Sul. O TOr:1t}o se!'á
enc5l'rado domingo, c.om a

equipe bar,iga- verde, lutan
do c(mtra a seleção do Pa

raná.

Torneio da Prrmavera sairá na

O TOl"l<io ri"!
.• F:'imav2r.i..

de FutEbol de 8215.'). OlT;?

nizado e patr<:>c:'18.'" � pela
Federa.t;à) C::>t'3?\;1e;'�'e dE'

FutehJI 1:; cal:' 'J. Será ini
ciado' 11ft .p-rÓXil118, semana.

Estarão. particIpando, as

eq'Uip€s juvenis do Clube
Doze de Agôstõ, Paineiras

(trlrgi11, CDrava:ia do Ar,
Jl've�h}s e Ba,!1:'rinrlus
A idade mixima permitI

da será de 17 anos com;.,le
tos.
A tab�lft do campeonato,

será f'laborada 'l.bda. esta·

seman&. f. divuigadõ atravps
da impt"' 'sa.

A Tabela do Campeonato Brasileiro
de Futebol rI� ��'ã'l .

. Eis Cl'lnl� está. f'l:1.h)tarla
a t.abela drJ TIlrnel0 de 1'11·

tebol de
.. salão, •.q'le será ele

senvolvido em São Pauio

contando com a participa
ção das quatro Estados su

linos.
Dia 8 � São Paulo x San

ta Catarina.

Rio G. do Sul. x, Paraná
Dia 9 - Santa,r:'atarina. x
Rio G. do Sul.
Paraná x São paulo.
Dia 10 ...,.. Paraná x San·

ta Cata.ri�a

Santa Cruz.

-x x x--

o zagueiro Ac�()li est.á no

momento sem contrato, Já
que: termtr.cu seu compro
misso cem o Comerciário.

Há, entretanto. oossíbíüda-

00 atacante �désio está com'
seu contrato terrnínado
com o MetropoL A direto-

. ria'do tri-campeão, toda

via, já manteve entendi
. mentes com o destacado jo
gado! para a renovação de

compromisso, tendo as par
tes acertado os ponteiros,
devendo rdésío permanecer
no MetroP91 por mais uma

temporada.

se; deven:. o

prcmíeso.
renovar C01.n-

iac uelo enc mend

· UHimas do Esporte
..•Barrial - Verde

.

A chave. "B', que reune

'05 .eluhes do oeste, tam

_b'é$ f.2lrá . in,-C-lada>. dia 10 .

pró�iri(), CÓlU
o

o desdobra-
"
'. m�n�o

.

(La . pri)ll.eit'a ',rod�da,
composta dós' seguintes jo-'
gos: - Em Joa:aba: Co

mercial x Internacional.
Em Videira: Perdigão x des para que o' jagado�· per

maneça no time [:riclUm��n-

x x x-

A equipe do Metropol es

tá interessada na contrata

tação do ponteiro Luciano

do Paraná. O Metropcl de

terminou que o seu repre
sentante nas auracárías

mantivesse entendimentos

com o jogador, visando' sua
transferência para oríctu

ma.

rar o Sr. Luiz Alves da f:l1l
va no Departamento de

Cultura rUa Saldanhil Ma-.
rinho no. 47 (antigo Insti
tuto de Educação Dias ve·
lho).

-. _. A Várzea em Fóco

:E, mais l!ma v.ez, espera
mos que o Sr. Osni Melo
ceda o campo da enti-'ade

que honrosamente v,m �re
s d: '1do, pa'a que ,e'Ja rem

c1.",:,tizado Irais um desejo
�'cs barnab�s fIor:anõpüütâ
'1OS'o

BIG BOYS X OLARIA

O grama'o da '4'1. turma
do Abrigo de Menores �'e

rá palco, no próxim') do

mingo, com início às 1.5,30
horas, do s,:msacioral dás
sico varzea'lO entre Big
Boys do Bairro da Trinda·

de e do Olaria 10. Agronõ
lnica.

Encontro; que vem se1",do
. aguardado com grande 111-

teresse, pois tanto os Big
Boys como o Olarla_ estão
embalados para api-esenta
rem um bom futebol ao pú

. blico que por certo estaJ'á

presente àquela Praça de

Esportes.

escreve:· [,.S.
.

.

"TORNEIO DOS

BARNABES".

A Ass.ociação dos Servido
res Públicos de Santa Ca
tarina está com a finalida
de <fé realizar, no próximo
dia 28 do corrente. mais
um se::J.sacional .rot"l,eio oe

fut·ebol .reunindo as repar
tições esta.:1uais que esti-
veram interes!'adas em par
tic1par do mesmo.

Para .isso, a Diretoria da

Associação dos· Servidores
�ubllcos já envhm

.

ofkio
ao President'e da FCF. so�i

citando aquela praça de es

portés no intuito e'e Sfr G

tapete verde para as dispu
tas futebolísticas, 110 peri.)
do da manhã e a tarde,
caso o sr. presidente. não
ceda o Estádio, então será
realizado nó .g�amado ela
4a. turma dfl A})�"\é) 'I::: �.'tc

nores.

Mas, a Assoc�acáo elos
. Servidores aguar:'a arsiosa
mente o pronu!:cJamento
do dinâmico Presidf'l�V! (13
FCF. e espera Ulln respos
ta satisfatória, com·)· àas
vêz·es anteriores, em que o

.1!orneio. dcs Barn{{br.� foi

disputado nc CU"l)J da 1"2

Qeração ..Cat2rirp" s '�""'1

tebol. �ois é 1L�1�... r' J.
I_

!1 � �T:

que- tôdos OS' funcional'h'S

:púbUces estarã.o se divertm

do, uns jogando e outre".;

8ISsistindo às sensacio-nais

partidas.

Ai repalltições. interes�a
d� em partieipar do tefe
�ido Torneio devem procu-

•

O Presidente dos mil; Bo
ys Sr. Altal1ir Sag�s a.visa

.

(H'e os atletas: Bubl!ca

Gerti, CUllca, Abel'laroi.o

V".::l:"h:.J, Tadeu, Juarez, Na
zare:10 , Fateco, Chimbica
DilSon, deverão comparecer
aquele gramado no horlt

.

r1.0 das 14,30 horas.

Haverá preli;minar entre
os quadres suplentes. dos
mesmos conjuntos, com 1n1

cio às 14,00 horas.

S.o P�u;o x Ria G do Sul.

oito

Ur. Norberto r,ernav
CIRURGIAo DENTISTA

IMPJ.ANTE E 'TRANSPLANTE DE DENTES
Oentisteria OPeratória pelo sistema de alta rota,..

.

(Tratamento I�ldolor)
PltóTESE li'IXA E MÓVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCAD�

Edifício Julleta conjunto de salas 203

Rua Jeronimo Coelho, 325
nas 13 u 19 boras

Residência: Av. Rereílio Luz 126 - �pto 1. '

, ......�4.rh�L __}

A diretoria do Riachuelo O barco dõverá '?stal," con

acaba de contratar junto cluído nos primeiros d;'ts
a firma lbrassa de pôrto. de janeir.o de 1966, (jé\'en

Negre, a confecçio de um do logo a seguir <;er trans-

.

barco a oito remos que vi- portado para a capit!:tl ca-
rã. aumentar a sua .frota, tarinense •

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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da : '.urici.11tum, : .sbl,>� fi, �rat1vtStaS, ViBa';' ainda
Reunião de ..coopefativu a 'c:üDamiz8çâo de coopera
das Zonas do Vale do ,Rdo tivismo catarlnense ne ce-

·

do Peíxe e do 0est;Ej � 1eiro da proclução; rural,
rínense, no �rfOdo q�:'� �\,_
ma os dias '16 e 17 de oij- Fora, naturalmente""
tubro. corrente, com: s� utilldlUle de reunír técnicos
no Clube Recreativo Cha- especialistas no aSsunto,
peooense em Chapecó, mes- produtores rurais, também
mo, di; através do engo. altos funcionáriQs do B�
agJ"l). Marinato rl1a$ de Pai- 00 l'facional 'de Cré41to

'J�nta�t;:"!ida Imprensa
Rrune ]brnalisla� domingo

SAIGON, '6 ,tOEI .....

Av:ões Norte . Ariil!r.;�al1os
de bombardeio atacaram o

reduto comu.nJsta a ie q'lll
lometr0S da front.cira �-,
botiana a 120' qmlumetros

. a
.

noroeste de 3a.:gon, OJll '13
segundo 8� susprtta,

.

hú
diversos �::P.3 chefes mííí
tares do Víetkong.
Fôrças do Viet·;rm.� �m

boscaram 'ontem un-a uni-'

dade do Exército norte-a

meríeano, 48 qUilômétros a

Domingo os jorn�istas nordeste desta capital, en-

.

da Capital estarão reuní- quanto pára-queâtstas es

dos mais uma vêz para <:> tarurÍidenses lutavam eon

Jantar da Imprensa, que tra os comunist.as, a pon
terá como anfitrião este oos quílômetrca 'de :!1stân-
Diário. c111.
Como convidados de hon- DIsse um. porta-voz mí-:

ra, estarão presentes o ao- mar porte americano que
vernador Eleito de Santa alguns dos ataques comu

Catarina Ivo Silveira, o pre- nístas causaram fortes ba.j
feito eleito de. FlortanóPo.- xas às tropas sul-víetna

lís, Dr. Acácio Santiago, e mítas,
ó Dr. Aderbal Ramos da Gigantescos sup'rbcm-
Silva", bardeiros B-52, dos Esta-

.

O ágape serl,Í realizado c�os Unidos, coneentraram
às 20 horas de domingo, no ontem g·eus ataques, sôbre a

Lyri Tenis Clube, encon- zona "C" do Vietnam do

trando-se, nas estações de Sul, lugar onde l:\S fôrças
rádio e nos órgãos da Im- do Vietcong, segundo se

prensa escrita as listas de acredita, têm seu q'lurt(;l·-
adesão.

.

general, Em uma série de SAO PAULO, 6 �VA) - afirmou que s6 uma poli-
Como se sabe, durante o t,únei.s e casamat2.s na sel- O Professor Alceu Amoro- ticà de rnd-epen:':{\nda, de

último jantar de conft"S1,ter- va. so Lima,. em cJ.n.ferência convivência nL verdaJe e111

nização foram sorteados ,co- O ataque, realilàdo 25 pr'onunciada nesta capital. diálogo com todos, de res

mo anfitriões p<:lra o c�r- quilometras '10 norte da examinou a a.tual p0litica' pEito e autodetermh'laç;w
rente mês "O ESTADO" e cidade de Tay Nina p rêr- externa do BrasÚ, fàúndo dos ·povos, atende aos in'-
para o. próximo "A GAZE- ca de 115' quilômetros a severas criticas ao itama- terêsses do Brasil e esl,a
TA". noroeste desta capital 0001' rati. à altura- do muncto pre-
O Jantar da Imprensa, rfU após .Q sangrento com� sente. O Sr. Tristão úe

que mensalmente se rea- bate de anteontem em duas A parti·r da obser\"�ncla' Ataide fêz várias referên-

liza, foi iÍlstituido 0010 Sin- frentes do sul; ént!"e gUf:'r- da Encíclica "Pacen In cias aos Papas Jo'1·) };:'�III

dicato dos jornalistas Pro- rilheiros comunistas e fôr-· Terris'" ,do Palia João. Paulo'VI enfatizando o·

ci.onaI do ComérCio Lojis- fissionais' de Santa 'Catari- ças sul-viethamitas. Disse
.. ?CXII1, o pensí!'2or. catô��co.. ,�isc�rso dêste n,� ONU.

ta, 'reGElntemepte .·reáli.z'lc1a na. um porta-voz .m!Hta� que.
nO' Rio de Janeiro e os pro-

_ ..

-.----,-...-_,--- - • -------------

����!iiª�: Problemas de guerra e P,1Z Dl CaD'cHiJ
,CIDADE DO VA.l'.'CANO, Se c Concílio insistir de- no áno passado .C011- dos meios: cápazes de ga-

6 (VA) _ o Co,C'Ílio tio ma:;s em que pocle sét 1e- cl1:LU _ 35 rnilhõas- de pes raitk á segurança da vida
.

Vaticano começou o11tem a gal te!." armas, �.I)doi' os 150as n1O'i'v-eraJ;D fie fome" sem. ieGorrer às armas, e

dfli:ialer os probLmas da pafses 'pensarão I�m tê-las., MOSCOU'- Anatol'K�s- ,s(!bre sua condenação da

gttE-rrn. e da paz e das a·r- O p.rojeto de Decrdo de sikov, comentarista da' _a- corrida a.rtnSlmentista, lê-se

mas nuclr-ares, chegandO ve incorporar o que. o fa- gência "Tass'" dissé ontem especialmente: "EstaS- pala
a·a quinto e último capitu-

. lecido Papa. João XX!I� dis que a �piniã() públic�' :so-
. vràs, ditas pelO: chefe da

lo de seu Pro)eto de Decrp, se sôbre ii. necess-idarte de viética está cOhvencida de Igreja Católica, que congr&
to "A Igreja no l'vlnncl'J Mo

.
uma redução de Clrmame.n- que as ruvEH'gências d,e' or- - ga. cêrca de 500 milhões de

demo."
.

.

to� e encorajar'"o esta.b:.l�- dem política e relig�osa não pessoas nos diferentés paí-
O tp.xto, s-gun::lo Um su- cimento de institutos ei- podem nem 'devem' ser um ses do mundo, ganrutm uma

mário oficial, formula UTlla entíficos para estudar os obstáculo à UllÜicação d,os particular significação. São

con:'enação total' à guer- nielrs de' evitar .:1 guerra· e�forços dos que .. colot:am acolhidas como uma pro-·

ra. - disse ()
-

Cardeal Alfdnk. &:ima de tudo a manuten- mesSa solene de utiliza;r o

"Tôda atividade de guer )io."dêbáit.e::,dt ';tnÚtríl �a- çã.õ da paz�
. pêso 'moral da Igre�a nos.!

ra visando à des�ru!çã) tia trltulo 'lio l'Ill;qJjeto. '4e� Der- pâfses onde e�erce urna

Cl����S }�.t��r\l� "�Pi .fé��Õe�, ereto, sôbte a vida politi- �l�d:uhtae,': ti' ;��.so gtà1:lcl�;J;� �uê�c�� : ,pare
corb: s�1XS- J.::iil,bifán�,�a, '!�,en:'l' ca, o Arcebispo Antoni Bar de 'Paulá' -(rI peráfitê" 8; ·:As. a..tj:ngir

.

'OS . -objetivos da

si mesma um erim? COll- naiak, de Poznan, disse que sembléia Geral das Nações· pa,z":
.

tra Deu: e contr3. o ho-' uma rer'erê..,cia· ao dever Unidas e 'suas- declatàçõl:ls Já. o jornal "Izvestia", ór
mem" _ diz·o D:cre'to. de cs cr:s�os cooperar€m feitas ontem ao che�r '13. gão .do govêrno soviético,
O Projeto de Decret.o ,."....., '>cus governgs cria um Roma, são, sem dúvida, el& disse que o Presidente Lyh-

afirma que a ba�aÍlça ào dificil prOblema para aquê mentos positivos para
':
o 'clqn Johnson e os católicos

terror no mundo de hoje le:: que VIvem sob regimes fortalecip'ento da ·paz in- ,nOrt&americanos tentaram

niío merece re'almentc o ateus.
_,

ternacional.· .
, usar. It. yi!?ita de Paulo VI

nom: de paz. O Concílio deve determi'- Acêrca' das,' deçlaràçõês � pJll"& "sex:vir a seus pró-
"Em s! mesma., é algo nar os limites além dos do Pap!], sôbre 0< estudo prios. fnterêsses".

absolutamente mo>'strllo-
.. quais QS cr:stãas não po- -'-.-'-""-io:-�"";'-_':" ,---�,-::--",,--,-:,":--._---,-:-',-.--

so pela ameaça i.l'le. mau- de:g:1 cooperar cem" tais g'o..,-;
tém sÔOre o hOlllera i' 'e

.

a. vemos.
• •.. -

\ >�", '" -- .•

fôrça e a: riquezà gastas Anteriormente, 'l Ass'm-

em armamentos.
. bléia completou (J 'rebate

O esbôço de Decreto de.... de um capitulo SÔ01'e .ius-
clara que a. guer::-\ deve tiça social e sôbre como

ser posta fora "a lei e ajudar as na�ões subde-
�.fJ.rma que o unlCO mfio senvolvid_as.

_

de realizar isso é ao orga- O Bispo Carlos Parteli,
nização de uma a.ut.or�da- de Tacuarembó, Uruguai,
de pública c')m poder pa- declarou' que o Prr>j "to de.

ra' punir aquêles' que per- Decreto deve dize;:' mais Sabemos que a já famosa

türbaql. a pa� interna::i0- acêrca da vital importán- Grutinha estava reGebendo

nal.
.'

. cia da agricult'Qll"3.. A pro-

Esforços 'devem' ser fei- duçã.o mundial de aliinen-
.

tos nt> s:ntido de uma to- tos terá qUe ser
.

d,1brada
tal ·el'mi-àçào das armas per volta do ano, 2.000.

moàer·�as. Todavia, acres- O Bispo Albert De Vito.

centa o texto, "a posse de de Lucknow, ln 'ia, ressal
tais asmas com a. exdusi- tando a mi-séria material

-

Va intenção de desencora- 'que existe .é� muit.as par-

jar um eventual :.lgre.,Sflr tes do mundo, declarou

não é em si me�nia,' ilegí- que o P::ojeto . dq Decreto

tÜna".
'

deverá pronlunciar-se con-
.

O Card,al Bernard AI- tra o 'genocídio e a esreri.,

frink, de Utrecht. Holanda, Íizaçã,o:
prlnieiro 1CTa.;'0I.'." sóbre () Em alg\lmas area.s se

assunto, disse ser· útil f3o- exerce pressão· sôbre os

zer uma distinção entre o pobres .para que se subJne

uso e a posse de arMas. tam a operações � esterli-

.

Todavia' hO'Je a sirnples pos zação. e isso deve ser con
.

se de armas poderá ser pe- denf!,do - afirmou. "Desde

Í'igosa. .

que o' ConciliG> se reuniu

------- _. --------------
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S:ndicafo dos Ieleíêncos
'Eltfr�:�s Adj;ufas

Foram adiadllS as elei

Ções no Sindicato dos Trar

bálhadores Telefônicos que
estavam marcada�' para
outubro. Elas serão Teali
zadas eql novembro.
A Delegllcia do Trabalho,

aceitando as pcride�aGões
. apresentadas pela Fede-a

. ção Nacional dos
.
Traba-

lli.adorés Telefônicos e pe
la Confederação de' Gomu

.niC'ições .e não tendo sido

apl'esentado ch�pa,. houve

por bem adiar ,as eleições
,
parn que se orga:nizem cha

pas que concorrerão as

eleições. Um novo edital

de . convocação será publi
cado .

Már�o Meyer Profere
Pal'8s'tra no C.D.L.

r4'a Churrascaria Riosu-

leIll:>6, o \.....l.Qtl ue .lJH'etvres

LvaJ.át.as ne Fiorian6J"O!.s
rea.uzúU mais u:..H� ua:;

suas nabltualS re'uniões-jan

taJ.·tli>, Curo grande comj_J{).

rt;..;u"",.m" ue a:swçi.<lUvs. .

aoe:;. .0 os trabi:l.lh...s da

-retUmW, () J:'relSJ.c.lence dt:u.

a
. palavra .

ao .Sr. Osmar

l:'i..'..,l'L.��olS(;h, DiretOr-Sacre

tano (hemingtun :t\,a.�d)

):.idora leltuJ.'a uo expeCL.e••te

e comuIllcação, ao pJei1!\;t.o
de que já estavl1 circulan

dó ô. primeiro núrnf,lro do

b'.lletinl Informativo' do

CDLF.· ,

O DiretOr do .sPC, Nilsori

Silva (SupetxnQdaS)· discor
ieu. sÔbre. a a�ual situação
dt,) seter por êl�. dirigido,
que conta. mais de. 40 as

sociados e qUe pOderá ser

a�ntado pára 80 com a

promoção que está. sendo

eiabor.llda e será posta em

execução brevemente.
O· Presidente comunicou

ao plenário que estão em

andamento a. instalação do

ODL de Joinville e a funda

ção do mesmo em Blume

nau e que, em Itajaí, já es

tá funcionando um SPC

. (Servir.o de }>roteção ao

Crédito).
Para fàZer a

-

p!],lestra do

dia, usou da palavra' Má

rio <Meyer, S/A), que abor

dou temas seguintes: Im

pressões Pessoais a respei
to da VIa Convenção No.-

�� respe1to da VIa Con

venção, Mario Meyer sa.�

íientou . que o ma.is impres
:-';.lOnaH�e foi !1 constatação
de que, o comércio lojista
está. adquirindo uma c"ns

ciência de classe que o el&

va no conceito da comuni

dade nacional e some.lte

isto, seria suficiente ,para'
considerar o conclave como

o acontecimeptJo' mais 'im

port'ln.�e; ria 'vida f1.ssociatt
n do eomérçio' :no: ;ooit�P.�
ano.' Citou' .que aii esth'ét
ram: reunidos lojistas de t0-
dos Os recantos afirmando

a benéfica ttansforma,:ão
da mentalidade, do 110SS0

setor empres!],riaL
Passando a discorrer sÔo

bre os problemM' do 'l�jis
ta ante as novas perspecti
vas.; do mercado financei

ro, :demonstrou grande co

nh�imeIlto do assunto e,
ao 'final, foi sabatilll.l.do pe

lÇls presentes, esclarecendo

grande número de dúvidas,
Foi .

uma grande lição que
os' 10jista8i rec�beram da

palestra e M�rio Meyer fez :

jus a entusiástica salvllo de

palmas com que foi aplau
dido no final da reunião.

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

CH�NA AMiAÇA A PAZ
WASHINGTON, 6 (VA)
_ O Secretário de Estado

pean Rusk proferiu ôntem

violenta acusação cOntra a

· politica exterior da China

ç,omunista, acusando .Pe

quim, de ser o principal
obstáculo a qual<;luer solu

çãél; . p'ilcffica .

np Sudeste

asiático.
Em s€!u discurso, no Cnh

gresso ·anual. de diretores

da agência de notici'ls,' pa·
ra. o qual veio especialmen
te' de Nova York, RÍlsk d&

nunciou a violência da po

litica chinês�, citando J;tS

palavras proferidas recen

temente em Pequim pelo
'. Marechal Chen Yi, Chance- 1

l�r da Chinà Comunista, o

qual, segundo Rusk, ata

cuu praticamente todo o

mundo, a.tl5, .,TnPi'\'Y](1 'IS Na

Góes fJIll'l<3S e a corúerell-

·

RUSK CATEGÓRiCO:

eia afro-nsi:!itica.

Disse Ru:ô\k qU3. a
.

CIÜI).éJ,
!lão desejava ao paz e q_ue o

problema. é saber se Pe

quim deseja conti.nuar nu- ...

ma. politica militante e ati
vista ou se será possivel' !fI,
zer com que os dirigentes
chineses compreentlain que
enveredaram por wn maq.

. caminho· e que devem vol
tar a wna politica de co-

existência pacífica.
Recordou que o probl&

ma vietnamita é I3.tualmen-

te o· mais' importante, e ex-
.

primiu a vontade dos Es

hdos. Unidos de respeitar
os compromissos .

assumi
dos com seUs aliados sul

vietnamitas, embora. dis
postos a part,icipar de um!],.
negoGÍação.
Aludíl1do fi catástrofe que

traria uma terceira guer
ra mundial, Rusk insistiu
no papel construtivo

poderjam ter as Nações
\Jnid2s no 3.�l,1.bito de urna

SÚI-"l.I<ão eventual üo t;OL.�j·
tO.

Co�t1vo,� do B�
�.iA-e�� �
�.de��
ProduÇão que': àcompan:!la
rá o dr. ADtônio, Píchettí,
Secretário da Agricultura à
Chapecó.
A dita reun!Ao causa boa

impressio e' .atrai um grano
de grupo de visitllRtes à

Chapecó procedente de ""ui
tas partes de santa -€ata-·
rina, Paràná e Rio Grande'
do sUl.

ez
depois �a luta. 1.1ram 'con

tados 3,7 éá.cfá;:ver� ele �.uer
l"�!.l.If03. .:

.

.'

��t
.

o�t� ..,.'do,.... asêuol
ela No� C(blna "ll�Ci(\1,l

--�-.--------�----��--�-

Pare adiar'morte homem deve
�

.

,

renunciar prazeres materiais

ontem que f.oram derruba
dos' 10 aviões '8 Jato nor

te-ameJ1cano� e que vár�os
.

O'Utt"Ps (ol'arrt 'danificados,
no

.

Vietmpn do Norte,

RIO, õ (OE) Para
adíar a morte, 0 hoB\em
necessita apetía� •�
cíar aos praze)(e6 lnate.titís
e . dedicar-se ilnieameBtle ao

espirito. A op� foi: e�
tida ontem 'pelo, �ósofo
Janardana, '- que, apesar
de septuagenárío, aparenta
ter no máximo 40 -8DQS -

em conferência do 1Dstitu
to de Hataloga do J;>rofes- '

sor Hermógenes.
A �losof� prei;ada por

Janardapa a Suddh$
Dharma 1>asef,a��

.

no

conceito de .que· 'a 'humw1-
dade é una, e nada existe
rllais elevMo dó que a ioga,
que é' uma síntese,

,

uma

soma de métodos materiais

e espirituais. Afirma ainda

que tudo está contido M

natureza de, Brahma e, por
tanto, nada e'Xiste de con

denável no mundo; porque
tudo se assenta no divino.
J'anard,ana revelou que

está em busca do elixir da

longa vida e que veío ao

Brasil à convite' do Sr. Lu

tero Luna, dirigente do

Centro de Estudos de

Sudd!!a Dharma. Após vi

sitar ..São Pàtilo, para onde

segt!irá ainda
.

hoje. Janar
nada irá a BrasíÚa, voltan

do' .lJ.O Rio depois para uma

�Onfer�ncia
.

na Pontificia.

U�versidade Católica.

viltcon

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

Trisfão 'Cri1ica Política Externa

U�a Cooperação Para' ,Com ·0, Povo
Quando se toma conh&

cimento de iniciativas que
resultam em bene1fcio de

economia popular não' se

lhe pode negar apôio e di

vulglloção.·

tau �ma convicção: a dt
que a Gruti..nh'i\ pode ser

tudo, menos urn estabel&

cbne.nto comercial destina

do a ganhar dinheiro. A pe

quena m�rgem de lucro é

realmente tão pequena que
só poderá servir para equi�
librar com as despesas, Par
ra lucros não dá, e si dá,
são insignlfiCl3.ntes.
Resultou ainda a convic

ção: A GrutinJ:ia está mes

mo fi, �erViço do povo. Está

para. s�m-Io. Para servir /a,
sua economia. Aliás, foi

justamente', para essa fina

lid.acÍe
.

que foi criada.

•

e v r oes
------_._-----�--.....,.-----....;

F.lorianópolis Ita_iaí - Trafego
Inttlrromnirln

que
Ser'á inteuompido às '1

horas' de h');e o tr::-VeP.,'o ri.e

veículos atr�wés da. pont.e
sqhrG o rio Perequê a fhn

de que possam ser reah

::. ...du ... , CO�\;;��V� �'(11S 1;;6 ie.

zem· necessáriQs a sua ple
na seguranea. Os reparos'
de'morarão t!."ês horas.

.

Às

10 horllS' da manhã o, trafe

go to6!'", i i:.<S!)-;J"d\:!üilio.

e marcando· preços num

grande sortimento de 8rti-'

gos, • quér pata o verão,
quer de 'utilidades para O

·lar. E lá fomos ter pare

apreciar � perto, tanto ati

mercadorias quantc) a mat

�ação dos preços de v�
Dessa observação resul-

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

Eleições:
.

PANORA,MA ESTADUAL
RELAÇAO DOS Nm1ó(,)S PREFEITOS ELEITOS PEW

OU COLIGAÇÕES

Ganchos Miguel dos Santos

Carlos Cnrt Zadrosny
Antonio Heil

DjaQdir DalpascuaIe
.io Garibaldi s..n
Carlos Pabst
Arnoldo Syberdt
Alcides Saraiva
Juací. Unga.oretti
Portlnho &tteneourt
Valdo da Costa Avlla
João Silveira
Victor Buch Filho

Alfredo João Krleck

João Felix Moreira

Otair Becker
Wilson Lemos
Osni P!l:eh-a. .

Sadi J�_ de 'lUarco

Hugo Eitel\\-im
Eduardo Muller
João Hennings Filho

Sadi Marinho
José Donan

Verino Bach
Hercmo Anderfe

Johnson"pede ·12 milhões
para cubanos

WASHINGTON, 6 (VA> Organizaçâi'> dos Estados
- O Presidente tyn�i{)n Americanos, de olue fariam
Johnson pediu ontem a.o. urn pronunciado sobre a.

Congr·esso 12.600./000 dóla- situação d?S refugiados
res para arcar com o ('s- ·cubanos, durante uma reu

perádo in,fluxo de ·refugia- nião do Conselho da OEA,
dos cuban.os. .hoje.

Fon�es di!Plomáticas 6is-
O pe-'ido formal do Pre

sidente. se segue fi sua pro
mes!Oa de que ibriria a

Àmérica do N.orte aos CIJ-'

bãr!os qüe desejass,.m dei

:mr seu país,
Por outro lado, os. Est:'L-

OV;;> 'C;w,�a".;. l:.:.Ol.-m..:;..I:ç,w, :;.. �U� �,,';� Ç.,�Cil;l"I;i�.t!4e".,
• __ __,í __

seram não esperat· que os

Estados Unidos sclicitas
SEm a assistência da OEA
o:u seu envolviment-ÇJ na

questão dos refugiados CLl

bar:o:'3. 1110.8 n1cra.rnent3 li.'"l

tormar 'O Conselho sôbL'E:: o

Blumenau
'

.

Brusquê , , ..•.

CamPO$ Novos .

Florianópolis ,

Ibírama :
G1@l,"amirim , .

Herval D'Oeste .

Laguna ..

'

.

Imarui .

Lages ,

Palhoça .

Porto União .' .

Rio do Sul .

'Araquari .

São,Bento do Sul .

Tijucas .

. Jaguaruna .

Chapecó .

'Piratuba .

Palmitos .

.

Indaial .

Xanxere

Vargeão , .

Romelandia ; .

Taió , ..

Dionisio Cerqueira Dalilo Pereira

Joaçaba : . . . . . . . . . Odilo Antonio Coppi
Tubarão, , ,.. .stélio Boa1>aid

Piçarras Emanuel Pinto
Presidente Getulio :..... }'ruJ;Jcisco Ax

daruva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorico' Paese
Mafra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raul Leão. Niesback:
Bom Retiro' Arno Oscar Me)\r
Itajaí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos de P�ula Seara
Dois Irmãos . . . • . . . . . . . . . Eduardo Kiener
Rio Negrinho . . . . . . . . . . . . . Vagemiro Jablosld:
Rió das Antas . , .. , . .. . . . . Assis PerUn

Balneárip Camboriu Higino Pio
São Miguel do Oeste....... Pedro Waldemar

Itapiran_ga . . . . . . . . . . . . . . . . Luggero Wig�ers
Siderópolis . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Wam�rling
RELAÇAO DOS NOVOS PREFEITOS ELE�TOS PELA

OU COLIGAÇOES
Araranguá Osmar Nunes

Soinbrio. Pedro José Amorim

Antonio Carlos '. . . . . . Sebastião João Paulo

Gaspar. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . Evari:,,"io S-plengler
Caçador ,.

. . . . . . . Jacy Varella-

Campo Alegre'............. Bento Silva. M�
Canoinhas . Benedito de,CatV�O Net

Concórdia '. Luiz Suzin Marlne
Criciuma '............ Ruy Holse
Cambodu Francisco Barreto

Jarag:uá do Sul Vitor Bauer
Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . Ludgero Tepassi
Irani , . Elio Oregoni
laborá , . '.' . , . . . . . . Salvo Ui
Joinville. " .; ,... Nilson er

Aurora : .. :·:.'.,.\ ..• 1.'.;; ,;)"\.,, 'EdD;tun il��,;,
..

Ágrollômi� .' .':: .. : . .'.: .. ;� Ambro!dp Bntalu.te. \

São �Wé.J:�·tA.· ...�.,," í�t, h; ·'i)';I�àI?-�jf�.P5'tnasio
'

Porto .�l(), ..• : .. � I," .,�;,. h,JI "AntônIb .Stàdlcl' Filho
• 'oi ,- � � _- ..• \ �:� .. ,.;J. �/ �r ,

Timbó . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

-

-Henry Paull

Urussanga Enary 'Zambony
Videira Waldem�r Kleiberger
Lacerdcpolis . . . . . . . . . . . . . . Severino Slongo'
Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virgilio $chéller
Braço do Norte 1 .........• Pred.,lino 'Kurt�n
Biguaçú �........... Jorge 4lc�tatã.
Nova Erexim .�.. . •• • . . . . . Francisco Ub.àch
Turvo L . . . . . . . . . Alm Schnüdt
Mondai

,i .

Jmio. i'eodoro Pottker
., •••••• c'� ••••••••••

Orleães '. . . . . . . . . . . J:,.auro Pãeheco
Curitibanos '. . . . . . . . . . . Wilmar Ortigari
ltaiópo.lis 1........... Ãlexandre Werell

. ..

Itup'oranga . . . . . . . . . . . . . . . Antonio' Vandresi

Capinzal Deolice Venera
Xavantina _ , " Domingos Rebelá.to
Rodeio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heitor BeriinclJ,
OBSERVAÇAO: Armazem, Dois Irmãos e Tangará,

'

tam candidatos únicos
.

x x ::li:

Um dos l'aivi.:rth.<J.s logo após os resultados do

to de domingo.
A irritayao .'1.\0 lllOlIltllltO t:!'à llUi,ia:

�.:;; �u� y
.

v"; ��.: ��v:;t4áo C h ..il1;�1.�
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