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Pleito de dom-ingo de nido
dos onze Es adosem -nove

RIO, 7 <OE) - O pleito
de 3 de outubro está defi

nido em 9 dos onze Esta

dos onde se realizaram eleí

ções. O país já conhece os

nõvos governadores de Mi

nai�GeraÚi, Guanabara, Rio
Grande' do Norte, Mato

Grosso; Santa Catarina, Pa

raná, �aranhão, Parã' e

Paraíba.

maíoría e terá que lutar na
Assembléia Legislativa.

.

HOje o TRE forneceu o

resultado oficial do pleito
ria Guanabara. O desem

bargador João C O e 1 h o

Branco apresentou o ter

ceiro e ultimo boletim da
comissão apuradora totalí
Z!.\J}do .os votos

.

de 4.026 ur

nas e também os votos das

urt)RS dos cegos e dos le

prosos.
O recurso 'da UDN con

tra a eleição do sr. Negrão
de L� centínúa em mãos
do relator desembargador

>As dúvidas residem ape
nas em Goiás onde ganha o

�. Otávio Lage e em Ala
s onde o deputada Mu
Falcão não obteve a

RobertoCamOQS Vai a Câmara'
I "

.aRASILV\, 7 10C) _;_ o o sr. Roberto Campos se-

Campos rá h,�.'.:[rog"tdo pela cenus

será ou- ,súo p:Hl::úncntal:'
-

(1; Inqué
c�wsas

A v!tól'iá. do ST. Ivo Sih'eila na dfliltes {)C? último do·

tW.ogo traduziu o referendo pópuJai� fi UJll esfô�o de go·

�rno que d(lV, (} prt'ci�a se..- continuado .. AliáS; não se �o·
dia espcl'ar outra

.

decisão de um ('leUoJ'ado atcilto às

transformações )!Qrque llassou C) J�stalht de se a I)Urtir
de 31 de j.lt'iciro fie 1.961.

Fi�u'a»: sem argumeptos junto à opinião pública os

que, conta tôda a expectativa, diziam o contrário, juran.
(l� df' � juntus mt.e o ',!,eu f�ldidat� ,"stan, .el,elto., 1\'l�:
t 'l�

\ "i.L e.':l" daqui tcrfte+ Ih' 'Tf'formular áS �'U�s )jrevJ-
sôcs: �. 'PN!I' ��?O. .\�, '�; ,

'. ,":

'

�J ···.'�··;l ::" ;' ':o.J-1__ :.l;..II,i � I'r,•. lt-�{
Obs�l"Vadtlr�� da polÍtica nadollai"'áduzem que o' em

.

baixador Juracy l.\'IagalDães, ao retomar os séus contatos

'poijticOs. por detenninaç."io ,

do Presidente da RepúbU·
�, terá de partif para nova-s realidades, decorlentes .

dos

Tt..�uJtados do cJia' três na Guanabara e l\'linas Gerais, es·

pe�níe.

QjL '�tores respo�áveis das fôrças armadas não se

adnlite seja posta em dqv!da a paJavr'J. presidencial, as·

lScgurando a tranquiHdaft 1ta posse �os eleit?s: É decisão

consentânea �o. a� aspira�s do povo brasilell'ó.

o sr. JusceUD: Kubitschek, segtiliífrn�ssôas a êle li·

gadal'i, não pretend se valer do fôro priVDegiado q�e lht:
concede a condição de. ex·presidente, dep.tl�do quantas ve-

.

zes "Seja l',hamado a fazê..10, sem solicitar que o $.T.F. avo

que a si a prerrogativa de ouví,lo. Outrjl. informação que

transpirou, l1PÓS o depoimento no mquérito cm ISEB: foi

cordial a h.unada de depuiInento de J.I\:••

CircuJos do Paraná pretendem. que o GO\'enlador Ney
. JJf'aga se viu fOl't;í.lecido em suas pretensões de-âmbito

n�\!jonal, com a vitÓria' do sr. Paulo Pimentel sôbre o sr.

M�oz d� Rocha.

(\cont'clhado por IISsessores, o Governado:!: . .\demar de

ijal'l\'JI'! fal'ã nova ofensiva nacional' prolllocUmabnente fa

�do, já que, daqui por dianie, YOltal'á a baila o exame

dos al!'�cctos de sucessão presidencial. O primeiro plàn�
tário patUlista também ficou impre�sionado com a reVI'

ialização· do PSD.

E o sr. Carlos Lacerda? Enfraquecido. terriwJment�
enfraquec.id� com à' derrota do sr. '<'lexa Ribeiro· não sera

I(h! esperar1ie tenha a ;!Ile�m8 basc . de 'sus�t,�cão pad�.
�rla. �elati�eute à.� �uas ambições de candidatar-se a

Fl"esidência da\Repúb1ica.. De olltJ;a narte, o sussn,rro ein

ârno do nome '�'o sr . .r�acy l\'Iagalliães começa. a ganhár
�deptos dentro d\l" UDN. •

,

" -'1=At-G��E..�e"'SI:Ji: :;}1l{!tf-'illta: i?hc.:-.
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l',1:ÉDIA: 1030.3 milibares; TEM1�ER,A1'URA MÉDIA: 22.4°
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Cmnulus .-- Stratus - l\ievotlfo ClUIlLLhlf -, 'IA.!.c;vJ.S C'::Ptvl"-

Ecluardo Jára que ainda
não remeteu ao procura
dor Eduardo Bahout para
dar parecer ..

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

A data da proclamação
dos srs, Negrão de Lima e

'Ruben:s Berardo ainda não

PSD EI·ev Maior Número

de Prefeitos
o Pf3") cru- col!lSae8e> com

outros »artídos. consezú'u

.cleger mais 11)"efc: tes ,_

o mais importante .. - von

ceu maior número de pre
fe:türas de grandes eída
das. Conquístou 8. .d\. Dlu

!11Cnn U, tazendo C·8.1.t.' U111

reduto uccnísta are e111 ao

ímbativol em úkic.:C,cs mu

nicipnis. ReCG!l(;llj�tou r-s

Prcreíturas de, ItH.�U-; (' :Br115

Que, ('Ta nhou ás d� Chape

. RIO, 7 10;;:) .- Os cüm-

prGmln;·::;s elo �Jn
'l:lt>tl..)

L" m�o

reduto de fag"�. C%Hr

vou; por igual. a Pr2feitH
ra (c: Rio '1 J :-'1;). \'("õ1C'<'U

'sl'ctacu1arn:cr;tf.' {111 BCl'll

RftirQ, d('�J,lo.i;c'c, H VON

o govêrno cL�q lide

pio.

Em 'I'tibarúo,
Canl]J'_ s NDYC1S.

pol �3 I� outr.. _�; c·i ,.1........ r

S

fator decísívo ,}'j

candidates' '6, t ,

i'io o Bras'l líqUlr1n
C,I> se us . at1'c:sadD5
cia.is.
Por mltl''.) :ado

tod()�

está fixada. Sabe-se .entre
tanto que a pósse dos elei

tos na Guanabara será dia

5 de dezembro conforme

estabelece "l constituição
carioca.

"

J)ESEIUIURGADOR LOUVA

m"ETTORt\DO

RIO. 7 '(OE) - A fim ele dar COrIJO as providências visando lI;·...-cforçar o mo

vimento rccclucienário.: sem porém ferir frontalmente as instituições vigentes, o
Presínente (ia República convocou para. hoje reunião dos dirigentes políticos, Iíde

'.. res 'partidários e Presidentes das Casas do Congresso.
A reunião foi feita no Paliício das Laranjeiras e para comparecímentos de

todos foram postos a disposição dos que se encontram ausentes d& Rio, aviões
tia ,,'AR.

Durante ét reunião foram debatidas fundamentalmente 'questões relacío
lias com a pretcnçãó governamental de reformar a constituição ac 1946 nos têr
lia nota ontem divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presídêncía da Repúb

Em decorrência haverá estrito contrôle federal sôbre governadores de

lado e politicos cujos direitos foram suspensos para 'que não interfiram no pro
eCI>SO político,

Contrário as pretensões do govêrno de reformar li constituição Ja se ma.

nírestou o deputado Doutel de Andrade, Iider do PTB na Câmara Federal.

O' Presidente Castelo É provável que ainda ho- mente do Presidente Oaste-
Branco conferenciou no Pa- je seja concluida a .mensa- lo Barnco, de que garante
Iácio das Laranjeiras com gem governamental que a posse dos eleitos, repre
o senador Áureo Moura em última análise. objetiva senta uma pedra de cal jo
Andrade, presidente do Se- o fortalecimento da revo- gada nps

•

pretensões . gol-
nado, Daniel Kruger líder lução de março. pistas de uma minoria in-

do govêrno no Senado e o .coníormada. "A verdade é

deputado Adauto Lucio Por outro lado, o Depu- que -. afirmou - o povo
Cardoso presidente do Blo- tado Doute1 de Andrade. se manííestou, dentro .das
co Parlamentar Revolucio- Líder do PTB na Câmara estreitas faixas democráti-
nário na Câmara Federal. Federal, disse, ontem, que cas, que ainda existem
Os' parlamentares acerta- "já era' esperado o íncon- País, e a sua decis�
ram com o marechal-pré- tormísmo dos' setores radio ser respeitada, ainda

sidente medidas para rací- cais diante dos resultados assim não queiram a guns
Iítar .

o Congresso Nacional eleitorais, mas os candida- setores extremados",

a tramitação da reforma tos eleitos tornarão posse .0 Sr. Doutel de Andr

constitucional pretendida tranqüilamente",
pelo govêrno, no sentido

de ampliar a competência
federal na segurança das

instituições e disciplinar
as atividades dos elemen- procedimentos anteriores,
tos que tiveram seus direi- mas estou convencido de

tos políticos cassados. que suas ameaças. como de

Segundo apurou a im- outras vêzes, cairão no vá

prensa, os parlamentares cuo o' na bazófia".

passaram o dia no Palácio O Parlamentar petebista
das Larapjeíras.

prüs:c!iu
as ";2icões crn S;::.lj�1 :?�,-

.

,.

Hea.ill'lllOll p.�',)Ó,·:tos d"

cUinpü.nha, de,' !·f'a,liil:.i:1.'I' U111

gl)';êl']�.;) sem Ó:Li:;, vUl{'.:.clO

para os lE::;lti\,jC.; llltCl'cS
ses c;'� Sl1,l t2rl',�. [';,11 bcne

fíc�o .(0. CLI1.J.C1. .. de tr,tnqui
li,.çj.aôJ 'i'i;;ci61;'f;�, c:od:;c;.'jr�

, 'q' m (fi ""der";; �'a llClJi'-
t' i�K:::1�'\':Bdís;1 r.n�'W;t�� i:L{� \�
.

t)ài� ncc��<;it'a·· Lc' 'xiil1.:>.l·
('Dl 'p�z p:u<, () ';1';;1 p;".iO e

- "Aqui na Guanabara
- disse o Parlamentar - O·

Sr. Carlos Lacerda repete

povo

que 'se realízaram
,é uma demonstraçio
tável de Ique êle não

1110eclUti C:::�1"ll1g.8ira.3
'('1,1 'dia, no 111i!lfHno·

rm (,'.IC (] p3ís 'i�'lU (;Oll1!J�

gUindu Ilnla .som,) üo re

eU1'80;) e�lmbjaís sem, prc�
ccdel.ltü,� clc:-ldf o término
da 2:L gm;l"l'U .1'lUlldiuL lcito
foi o que declaro'l a an-

,prensa o presidente em·

exéreiCio do Banco Central
sr. Lu'.z Bianclúni.
Acrescentou qU€ em la

ce da Dolíticn desem olvida

p'e10 g�vérI10 revol'..lcioná.-
;.
..... -- - -.- _ ....._--

tw ela Jfa2l('n'� r: li Pl"'_

Sident'8 db+Oa�léii' l�\;l]trtd
ela Repúblicp, rl.';,c)l'nan:,p
ao .HJo sábado p:'üximo.

Os s1's. Gouvej� cle Eu-

lhões e Deni Nogllcira rn

contram-se 110S E;,t,a�lo"
Unidos onde' Dl�n;cíD,lldO

da reunião cio Eicls 'e clô
fundo monetário interna

ciona4.

Revista
"

AHORA"

"Quero louvar o com'

'portnmento
.

do eleitorado'
.

carioca que se portou com

dignidade num pleito sem

incidentes' de relevância

q1Je podessem sacrificar' o

�XQntlnciamento pelo voto.

�sa mensagem divulgada
�<;t manhã pelo Presíden-

e do Tribunal E,egionnl

kl��t9ral c1esmn'\'X}Tgador Os-
•

�t, Tenório."
;IDis,se àinda que as apu

também transpor-

J<ê:p,quanto isso, o embai

X'ldijjr Francisco Negrão de

Lim� gOyéi':l1adúr elef O cIo

EstadQ dirigiu proclama
cãO

.

a população carioca

�fi.rll1ando: "nq momento

em c}ue por maioria abso

luta, � povo ela Guau'lbara

nos elegeu para o govêrno
,

do Estado; estamos certos

que a or(�r�'? c; � t�:�l1�t!H!:
dnde v.dltarno a 'reir1ar' nes·
te Estad�;\

As elei�,�ões se realizunllll

na mais perfeita normali

dade para qual muito con

corroram fr ação deci�iv�
(kJ Presidente da Repubh·
ca e a eficiênci\3. e organi
zacão da Justiça EleitoraL

Mais' adiante, afirma o go

vernador" eleito: "O nosso

govérno dentro das tradi

cóes CTistãs será de se-

tranquilida
e acatamento

guranç'l, paz,

de, trabalho
a lei.
Eliminaremos a corrup-

Santa Ca�arin8. c01ün'Jui;··.l

CCJm Stja

brio

•

lembrou que o pronuncia- terêsses",

da ONU ncl-rertiu que o or

ganismo internacional con

tinua as voltns CJtn pro·
fundas dificuldades finan·

,Góes Unidas,

Bomba' Destruiu
SAO DOMINGOS, 7 (VA)

_ Uma pomba �estruiu na

madrugada de ontem as

oficinas da revist11 "Ahorà"

� provocpu rumôres ele que

é 'iminente .

um .golpe de

Estado . contra o govêrno
pro;visório do, pr!,sidente
Garcia Godoy., ..

. .

Rafael Molina MoriH&,

proprietário da revista, in

formou que a bomba. foi

colocada no edifício por
oito homens armados . ele

metralharloras que .obriga.
ram dois gráficos que .ajn
da trabalhavam a deixa!" o

local. Coioca.lia '

a bomba,
tentaram.· obrigar os gráfi
cos ,a. voltar a.o tràbalho,
maS' nesse momento pro
duziu·se a exPlosão, O edi
fício ficou rachadó e as

�mpressoras e Oi equipa
mento fotogrãflco foralíl

destruídos.
'

Desde o comêço da revo

lução, a revista se opôs à

presença de tropas estran

geiras em São Domingos e

defendeu p. instauração de

regime< de direito. Dur.a.nte
li .revolução,' dois de seus

empregados foram. assas

sinados quando realizavam.

tral)Q.lhos noturnos na sede

da rev.ista.

Várias 'outra bombas

e::.:.]_)lodir.a.m nos últimos

clias em difel'entes pontos

do país - e em San Fran

ciseo ele Macol'is um agen

te da polícia nacional foi

preso quando colocava uma

bomba dentro de uma 'igre-
ja.
O atent,a.do da madru-

ção e combateremos com a

maior energfa qualquer
tentativa de perturbação
do regime democrático. O

Sr. Negrão de Lim'3. afirma

que formará o govêrno
composto de personalidades
da mais alta expressão moo'

raf, intelectual e técnica e

promete dar prossegui
mento ás obras .

por êle
iniciadas com a Sursan.

Macedo Soares Vai � Tóquio
RIO, (OE) - O 'General

Edn11.!."1.do MacedR Sootes
presidirá a missão .de'·'·ln
,dustriais-- que vai a Tóquio
examular as possibilidades
de colocação de 111anuf�tu-

radQs brasileiros ,no mer-

,;çaqto; jap·ónês. A vi'1g�da
missão está marcncla iltra
a segunda quinzena de no

vembro.

-------_._-�_.---.- -- --_.

Policia. Procura "CHE" na' Selva_
Desembargador A'gradece. a

Secretário
li: o seguinfe o texto do

ofício recebido,pela Secre

taria de Estado dos Negó
cios, da Segurança Públ:LcH,
do Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral:
"Tenho 8. honra de apre

sentar a V. Exa., solicitan-

BELO H€)R7-"'�HT�.
(Or::' -� O presiclel:U;
República vai se J 'l\i,L' _' noó'

próxí,mos dias com () go
,c,m:.o.::)1' eleito de i'JtllkS,
Ismd Pinheiro. ,

cia
iniCiaram. a caça
lucionário Ernesto Che

do que estenda a s.eus au·

xiliares, os melhores agra
decimentos dêste Tribunal,
pelo relevante servi(;o preso
üldo � Justiça EleitoJ;'al, no

setor de policiamento, duo
rante as eleições de 3 de
outubro próximo p,!lssado",

Guevara, que segundo in

formações chegadas � Li

ma, está operando � .g�li
va aÚl�ônica.

Saudando Um Líder
OSVALDO FER,REIRA DE M;ELO

Foram distribuidas

de- Che Guevara a todos

departamentos peru'lnos.

.17

da.
�O e'1contl"� estú
('.()orderado peJo
Rcdrigues (Jo Va::;
dante do· ID-4;.
Per sua vez o

dante da quart::t

�8PC10-

gel!crnl
��on1�'tn-

gac1a de ontem coincidiu

com um momento de gran
de intranquil�clade. As tro

pas que lutaram com os
f

constitucionalistas a in d a

não foram réintegradas nas

fôrças ,armadas, apesar do

decreto presid� e de

vMios pronunciamentos go
vernamentais nesse senti

do.
Em Nova York, enquan

to. isso, revelou-se que a

presença da' ONU em Síio FindlÍ a cumpàllhll., conhecidos os resultados, o po-
Domingos será em breve

vo ainda -quis falar. li: o fêz ao anoitecer de 5 de outu-
reduzida para Uma comis- bro, em e::dmordinâl'ia manifestação espol)tãnea, frente
são de três membros. O dr.

ao Palácio do Govêrno.
'

'

José Antônio Mayobre, Di- Estavam a.li os HERóIS q não se cur\'3.ram lij.ltc
plomata venezuelano eu·

a mais torpe campanha que Já se lançou cOll.tra um
vi<;tdo a São 'Domingos no candidato e contra os amigos. comJ�al1héiros .e eleito.
auge da' luta, como obser·

l'es dêsse candidato: os INC .RRUPTíVEIS l1àl'll os.
vador dê U Thant, voltará quvjs não .hou\·e preço; os CQ SCIENTES, <Lue soube.
sábado à capital dominica·

1''.1111 qual a realidade de Santa atfi.na e sOUbel':lm
na, ónde ficará apenas Ci11- escoJher o melllor dentro dessa rea1i}Jide.
co dias deixando um . ob- E todos saudanu-n o. hom simples e bO orajo.
serv;ador político, um mili-

80 e sincero que fôra, nlalgra s terriveis fô que
tal' e um secretário. '

.

"

I
atual'am em �tido contrário, �onsa.grado para a di·

Mayobre, atualment, es- "el;ão des negocios administrativos do Estado. '

tá, em Santiago elo ChiJe, ,() prêmio ü:UjucIu manifestação nio logo na ].laJa.
partich)anclo de uma rcu-

I
'.T:i do GOH"'nadol' eleito, O esperado discul'sO tIO 110·

111ao econômica da ONU· .

mem ('scolhi(io 'pdo 1)0\'0 foi mlm ,Hhún'úYt;J 1'illtf.:'Sf.:',
tem sido representada em

_ fio hôu\T IUi1is de dez frases. TÔlIa.", Yi.rl , I�lar"s; ,'"rc:-
São Domingos pelo geüf:lntl 1

.

nas, digna.s eh 'llH,' ll.L,'; J! b,� rlh:Ot.r1J'"
j.Ildial�O :s.��r1�t R:Jú��:�tI

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

eorm�n"

região

a SitllE1GL'IO em

1'a;5.

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

sário. 011 seja, que o homem que it:ia gOYI'rmw!'lll a

Catarina tinlm a l)erfeitã comtciêllcia de sua l'esllonsn.
bilidade e que estava sob todos 08 1101ltos de vista' Pl'("":
11arado para. assumi·la. E ma�, que trazia. o coraçi\p
sem. ódios, e .áhcrto 'para o puvo cataril1éllst', o

.

lbo conhecido.
.,

.

Aquele que 0l�e1ll, como cuntlidato, já pr
o melhor, "-pela sinccridade de seus propQsitos, p
maior id�tificação com os anseio populares e com

verdade de sua plataf(.lj'ma; 1ll.·OVOU 'agora que llossui
também,· as demais cOlldiçõ� indispensáveis para
grave mandato: serenidade e evação moral.

Realmente, na l'idl,' hií. os ue. 'saindo feridos
. ,

wn� mlmlnh�da, ama� çoam os espbID.oS que lbes
riram '(Js pés; mas outros existem que bendizem
asperezas 'do cambilio, que llIes permitiram maiOJ.'.

.

pel·jêllcia, melhor conhecimento da ,'erdade, e

fortalecimento mo�·al.
.

As palavras de. Ivu Silveu'a, na noite l1lemorávc] d
� de outubj'o, cbci1\� de fh-numt e tfu espíl'ito pal'tidt
do, mas i.siôllías ele inlixõcs mesquinllas que nuda com;·

tl·Oem. <;,lI'aderiz�ull " lTI'csen<;il (l(' 1.1111 rjI)HtÍ(:() lJlT 1''':
xuüu pa,l'll aSSli)l1jr u g"un::fJ10 llo E.sl.llÚU li' Sal1ÜL Cala·
rina e coutinua.:
nf'HS() kU !Jni ",í.yf'l

a uhra aUlluJu.,sLrú.ti\ a
IJ t>vl"!,'uarJur (�d�

,.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ruas de'( riti U i rsiC ef n ..

dem'a Tradl<60� familla e PfQ"riedac..

, .

CURITIBA - C)stentJ.:1,-:
do ehi mastros de '!: metros

. estandartes cem o leio
rompante dourado, símbolo
da Sociedade 131'a81)ci1'3- de
Defesa da Tradiç:b. Fami

lia e Propriedade, a Secç�,('
Paranaense daquel., entida
tie .civíca levou a' efeitc,
nas ruas mais movímenta

das de Curitiba, mars uma

campanha de dífvisáo de

obras anti -socía.lísbas. De

zenas de· urríversttárl.is ofe

N�lcionaI da Sociec!ac1e Bra

seccão paranaense da TF?,
esclarecendo porrjUe não
se realizou nesta Capital
um ciclo de .conterenc as

anti-comunistas.
PORTAS FECHADAS.
Para proferirem as �()'1-

rerênc.as do "Cícl .. de Es

tudos Sóbrp o Imperlals
mo Comunista, s-us Recur

ses Dificuldades p"ta a

Conquista. co M:m(h'. a

Únião Paranaense 'i" Estu-

.recíam aos triu1s�Ul�V>,'0 dantes convídc-a quatro in

estudo ào Prot 'p1.iui::> Cor telectuaís paulistas, todos
rêa ç1e Oliveira "l\_ Liherda êles membros do Dirntór!o
de da Igreja no. Esta IJ Co -" Naciona! da SocieJade Mra
munísta,' e dístribiiíam em síleír,i de Defesa L"- 'I'radí

profüsâo volantes contendo cão, Família 'e Pr0rdedade.
...

ÔSVALDO .l\'n::LO

A CItlAnE AINDA
NÃÓ ACORDOU

•

\

O florianopolitano ainda não· acordou de tOodo.

Está ainda sob o resto da bipinose das elej

'ções.
Contando re:mItados.
Disl!utmdo sôbre os .mesmos.

Embora, praticamente assegurada a vitória· dos

candidatos da situação, o fIorianopolitano quer

ver o final,.. do final.

O último votinho, lá' dos confins, onde a apu,ra
ção foi plais demorosa .

TRABt\LHA-�'m PARA' TOCAR
PARA A FRENTE

.
.

Desenhos; Projetos e -Plantas
Desenhos Técnicos, Projetes, Plantas e InstalaçÕBs de

Mâqt1Ímis' e MotOres de Embaroações em Geral;

Projetos e 'Planta,; ele Embarc"lções, Cásas e Instala
. ções Industriais.

-Rua: Santos Saraiva N,o 535 - Estreito: \
Engenheir� Erich Goettmann '� Reg. ,N o 1326, Cart

.5-D:

Ur. - Norberto tlerna�
CIRUItGL\O DENTISTA

1MPtLAN'l'E E 'T.RANSl'LANTÉ DE DENTES
Oentisteria Operatória 'pelo Sistema. de alta rotaçãe

.
(Tra1lamento Indolor)

,',� PRóTEsE FlXA· E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCAD.4.
Edifício guHeta conjunto :de saias 203

Rua Jeroi::úmo Coelho, 325

•

nu 13 '.is 19- hor••

Residência: Av. Hercílio Luz 126 .:,... aptO 1.

FLÂMULAS ,.

.
Confeccionam-se fIaru.ulas. Ip.formaçõ��

• nésfSl Redaçaó Com OSMAR ou pelo telefone,
::;0 - 22.

.

O encerramento dar-se-Ia
no auditório t:h� Reitoria,
pelo prof, Phmo Corrêa.

de Olíveíra , Pres.dente do
Diretório Nacional da TFP

abordando o terna: "O Co

. munísmo em 65 - A ilnha

SOViética, a Iínhu chinesa
e a l'l,1'13. ítaliana: "Tra.di

(;áo, Família e Prepriz da de'
'em defesa dó Brusu",

Toàavia, o -q,!i -

'1' I JOSE'
Nicolau elos Santos, dizen
do que por se trai.ir de

"UlU n0111e nrcioual qU8
conduz uma JJ.1HÜ.:1L\, a-nti

comunista, que pO.'U-:J, ries

contentar a un: P;1111>::1(:0
,

de jovens rlir'jgicio); lLld
r>C:Ei';, 'i:eferin�l )-;;;:: �. 1 Pi'dI

Plínio Corrê'.. c:" ali ':e;ra, c

.

'1.inda ba.sea(:1o n? LeI �;upli
cy, três ;tia.> :...n t8s do Íill'

cio do elc!.), snspl;l1ciE:1.i ::i

'auto1'iz!1r:�(; qt:.e l'(!1r;2'1l'ra
.

anterion:ocni,'2, p-tl''1.

CINEMAS
_' . CENTRO
ctNE SÃO .tt)SE
-' Fone. '36�6

às 3 hs,

Jerry Lewis

Phillys Kirk
- em r

O BAMBA ,r; ,:)

RE'GIM8NTO
Censura ,I,té ,'j a nos,

às 8 hs.
Pré - Estréia

"Pró ASILO DOS VE!RI'

'l'7HOS'.

HAY�EY MILIS
- em �'

O
.

GR/UmE- �MÓR DE

NOSSAS VIDA,S
.

.CÍ,nemaScope
.

'Censurll atê �o anos,

BAIRROS
CINE GLORIA
( E�TR.EITO)
às 5-7 3/4-9, :�/4 1:1s,

MAZAROpPI
EM

l\1:EU JAPÃO BRASILEl.RO
Eastn�êlnCo1D�·.

Censura at.é 5 anfJs.

C1NE IMPERiO
( ESrrREITO)
às 8 11s

Bobby Darin

Stella Stevens
-em-

CANÇÃ DA ESPERANÇA
Censura até 18 anos

CINE RA.tÀ'
(SÂO JOSE)

às 8 h5,

Jerry Lewis

Phillys Kirk
� em.--'-

O BAMBA DO REGIMEl\"TO
Censura até 5 ano,

'-!.

conferencia ele encerramcn
to rõssa realizada :::1,) audi-

do Cíclo, e protestaram con

,tra a inexplicável órensa
fe:ta: aos distrutos COJ.4eren
clstas" rr..e11atJe aqu,�ie [es
to "tão destoante da . fhial

, .

-:-:-�

x x x x x x i
LIRA T. C.• I

I
I
I

,

x x x x x x I
tório ela R0i�eni,
'Líderes un íversitárlos da

TFP dís seram que á atl(,\\
àe do 11 �it.�)l' HW rornsr
rmpraticávei (ii realisaçào

ga hes,J!;.'1.1i'dar.lJ
cnse'.

pararia-

x t x x x·x -:-:-

l MARIA TEREZA, NOVA RAINHA DO

I
I
I

x xx x x x -:-:- x x x x x x

"SANTl\CATARINA COUNTRY í:LUB"" PROMOVE
RA' REVlli:LLON

xx.xxxx

Amanhã, a voz bonita de

Neide Maria fará a apresen
tacão oficial das Debutan

te;' do Lira Tenis tJ�õe,
numa nóUe de gala. :abl'�'

lhantada pelo fabuloso con

jtftU'ó � Waldir Calmon.

Estará pontificando no a

contecimento a linda' lVIad·

lena ()Jiveh'a Lima, "Miss

Mato Grosso.".

-:-:-

Em Sãp Paulo, Miss Ra

dar Catmh1.ense" Maria de

Fátima Silveil'à,' concorrerá
ao titulo "Miss Objetiva
Internacional".

-:-;.-

À bonita e elegaIi,te setlHo
ra Terezà Gomes, em

sua residência, recebeu um
.

.

grupO de senhoras para um

çhá.

-:-:-

Brusque, cidade da Se·

mána dos Jogos Abertos .de

S'aí1ta Catarina, inicia ama

nhã, Sl."."lS festividades es

portivas e 'sociais, Também

será comslnorada a Sema

ria elo' 'l'e'Jidô' Cntarinense.

; Deu rãpil:la circúlàda, em

nossa cidade a jonialista
Lermor Guedes ,de "Barros
da Agêúcia notíciosà "Orbé

Press" do Rio de .Tapeil'O .

Mariá Tereza Filomeno

Machado, ama:nhã recebérá
a faixa de Rainha do Lira.

Tenis Clube, na moviment"!.

fia noite de gala, comemo-
j \

ratíva ao, 39.0 aníversãrío
do Clube da Colina.

A partir do dia' 30 próxi
mo, os associados do "San

tacatarina
.

Contry Clube",
poderão frequéntar a sede

social, 110S fins de semana.
-,

-:-:-

É por falarmos no mais

sofisticado Clube, que é O

Santacatarina Country" po

demos adiantar que. será

um grande acontecimento,
o Revillon que está sehdo

organizado pelos seus com

petentes Diretores,

A muito bonita, ítéloiSa
Luz. Costa, está comemoran·
do idade nova hoje, Acon·

tecimentos Sociais, deseja
lhe felicitações.

---:-:-

Luiz 'Henrique o cantor

catarinense todo "Bossa

N."1,va:"', continua em nova

, York. Recentemente aco�
teceu em Paris, para' um
"Show" numa feira indus

trial.

-:-:-

j

Bastante movimentado a

conteceu o Querência Pa
-lace na última quarta-feira"
quando eram homenagea.
da!_> as· Debutantes do �ira
Tênis 'Clube, 'com elegante
coquitel. O conjunto "Ita

guaçú", .
recebeu aplausos,

qúando deu seu show, pa
ra 'as Meninas:lVIoças, que.

ámanhã estarão
.em sociedade.

estreando

l\'1as, as obra., está,; tl'arisfurmimdo a. cidade e
�

,
-

'Ih Ea,:.stmanCq"I).'.
dando um aSllécto' int.,' "ál'(lcnte. novo' a ;

I a,
.

·t Ce11s:xr':I.· ate' 14 anos,
continuam em rítmo sdnpre, crescen e. . ..

O jardim OU"eil'a Bell) está: ficando cada vêz CINE ":'RJTZ
'

.

mais ]jnclo. .às
.

5 e, 8 1)3,'

Hassis no comando e o Prefeito Vieirada Ro· .Jean Cla1íd2 PàSqU:ll
sa vendo, examinando ·tudo. . Ann{e CÚri:'dJt
PÓr outro Iaqo, as

Obt'as
da Avenidà Beira Mar � -ein' r

Norte avançamcS\Wlpr -.
. .' .

,

'

Ir.' O ENCDNTBD.: .

,
Na 'ca.beç�

.

da poftte' ercílio IJ�z, .' dia a'· dia' }

r-'el1sul'a até ,18 ::)jjJ.�;3.' )

por sua vêz, o tra911d 'para o alIudamento- d,a-. CIN·E ROXY
quele aprazívef ponto, torna·se mais. cI!lfO, dei, .

,

às 4 'e 8. h;;,
xando ·li;er suas novas linhas.

, "Robert Mitc,hum .

Os' florianopolitanos aindá não. despeTtarMll, John . W�yn.e
.

m��, à c�dade trabalha. 42 astrol'j,',:lnt�r�:açionais!
-�_:....i.__;__;.;_-------c-----_';'�7T:"'-" ----- J;

i- 'ellt-�
'O l\'fAIS' H)N(jO- .DOS

DIAS'.

-:-:-

Ser:á . um grande �conteej,.
mente, a parada

r
de �elegân,

cía Bangú, dia '23 próxi;mt>
-na cidade de Cr(ciúma. .

Pi

promoção da noite de ele

gância e caridade, dar-se-á
nos salões do Mampituba
Clube.

-:-:-

Janete l\1aria Bartolomeu

e Carmem Carpes Neiva,
duas Debutantes do "Baile

Branco", i'nanhã estarão

pontificando no baile de

Debutantes na Sociedade
.

Carlos Gomes em Blume

nau .

-�-.-

Visitou a exposição de

pinturas do senhor Mário

Ralph Corrêa, o consagra
.

do· pintor ,Martinho de Ha

rb,

-,-.-

Vic's Lonchonete,' será

um luxuoso ponto de en·

cóntl'.o, que no próximo mês

será inaugurado em nossa

cidade.

-:-:-

Uma bonita coleção de

bolsas em palha, aeaba de

receber a boutique "Chez '

Moi", para as Elegantes'tcta
cid'O\de.

-:-:-

Estamos recebendo con·

vite para pa.rticiparmos de

mais um movimentado
BINGO DANÇANTE à rea

lizar-se amanhã a ,noite

na séde do Ipiranga F. 'Ou

be. Promoção do Grêmio

31 de .Tulho.
.

/1
.. _._.�..:....__._---

.1

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

.�\ ..

.' ,'}l'

Academia M II i t a r das
Agulhas Regrás

.

LoQalizacl"l. no Km H3 da fissional. para o desempe" idade �mpreendlda entre

Rodovia -Presidente Dutra, n110 das missões que pode- 17 e 23 anos, no ano da ma

:nO Município de Resende,' rão sei' confiadas aO· futu- t,r.ícula.
Estado do Rio de Janeiro, ro eficial, tantã na guerra, Satisfeitos tais requisitos,
a Academia Militar das Agu como na paz. o candidato deverá soUci-

lhas Negras destina-se a

.

Ao 'ser matriculado na' tal' inscrição, mediante re-

dar formação técnico-uni- Academia 'Militar., o candi- querimento dil'igido ao

versitária, de nível supe- dato é incluído com o títu- 'Exmo Sr. Gen., Comandan-
ri01', indispensável aos fu- lõ de Cadete. Nesta condi- te da Academia Militar das

turos oficiais do Exército ção passa a receber, do ES- Agulhas Negras, o requeri
que desejarem integrar os tado, habitação, alimenta- menta êste qtle deverá che

qu'adros d:'l.s armas de' In- ção, fardamento, a�sistêIl- gar até o dia 30 de novem...

funtaria,' Cavalaria, Artilha- cia médica, dentária, psi- bro. Uma vez deferido o'

ria, Engenharia e 'Comuni- cotécnica, formação univer- l\equerirrien'to,. o candidato

cações, assim cOmO dos ser sitária e in�trução militar, .será submetido a exames

A escôlha dos melhores trabalhos que. partidparão viços de IvIaterial Bélico' e além de vencimentos men- de E;"scolaridade (Portu
da exposição final será iniciada ,no próximo. domingo 'e 3 v IntendênCia.

.
sais, fixados em lei. guês, Matemática, Desenho,

comissão julgador"!. é constituida de dois críticos paulistas O ensil10 na AMAN obje"_ 'Pis condicões de 'ingresso Física e QUímica), de Saúde"
e do poeta catarinense Í'éricles Prade, tiy!l o desenvolvimento da :na AMAN �ão as seguintes: Físico e PsicolQgico.

- 0- ]Ydsonalidade e baseado,- ser brasileiro, 'solteiro, ha-' Tódas as unidades do

enseneialmente, em êleva- ver concluído Q ciclo co1'e- Exél'cito. dispõem, para

dos padrões morais, procu.. gial, possuir. antecedentes e
I
maiores esclarecime?tos aos

ra o aprimol'an1eiitb dos âo pre4icados morais que o interessados, . das Instru

ti'ibütâs �e' caráter, espíri- reqomefidem, estar em dia ções para o Concurso , de

to militar, capaCidade de com as obrigações militar, Admissão 'e Matrícula

liderança e eficiência pro- ter consentimento do pai, (ICAM) que contém, inclu

tutor ou responsável, quan: sive, todos os formulários

do menor de, ÍS anos 'e ter necessáríos.

SANTACAlARINA COUNTRY CtUS
Comunicacão

,

A Diretoria do Santaeatarina Country C�1l1J tem o

prazer de comunicar aos seus associados que, tendo sí
do vcndlios todos os 'títulos de. proprledade correspon
(lente� à prlrneíra sérre, foram suspensas as \ endas por
um período aproximado ele, quinze días, enquanto se

ultima o lancarnento da segunda, série,
Comunica, outross.m; que as obras do �lubc nu

dar-So' fio no mês ele otltübro vindío'llro e cju.e a ilif,ugu
ração da sede principal se dará, com a grande ft.sGa· 60
Reveillol1, em 31 de dezemoro do corrente ano, �'enclo
qu(', a .j'Jartir c).9S primeiros dias de novembro ') clube ele.

,verei funcionar provisôria111ent'e d':lrante os fins ele 812-

mana,

Solicita, finalmente, aos sóclos-propl'ietál'ÍéJ;l :{ gen
tileza de el1Viah:l11 aos c5critórios instalados' �10 co11-

jmlto 510-511 do .E -ifício do Banco de 'DesenvQlvnl1enk'
do 'Estado dw:s '(2) fotografias,. tamanho 3 x '·1, ii1.cIu.si
ve de seUs dependentes, para a f'xperüçào d'1s 1'3,,'.Jecti

va'3 cal;teiras� sociais.

FlorianóPl'llis, 29 de setembro de 1965.

A DIRETORIA

10.1(},65

----------�----�--�----------------

IMAGENS REFLEXOSe
CULTURA E ARTE

Raul Cal<las, FO

f
- Movimentam-se os cÍl'eulos iiterários cataril1enses com

a notícl"t dó aparecimento ainda este mês do. meJ?;sáI'io
cultural "ILHA". Conforme seu Diretor, poeta Osmar Pi-

.

sani, a publicação visa intensificar as atividades artísti
cas e culturais de IloSSQ-i!stado, reunindo nomes já con

sagrados em noss�s le�ras e novos valores. Além àe pági
nas literárias e de divulgação cultural o mensário apre
sentarâ ainda artigos sôbre política, economi":i; publicIda-
'de, etc., cujo interêsse é mais amplo.

.
.

,
.

.

.
.

. , '

Entre outros colaborarão em "ILHA": João F'.<:l.ulo Si1

v�ira de S�].J.Z�I Ner!U Cq[llf3:, ,(ern3:nd,�_ La�o, .Jorge Che

rem" Périclf!s Prade, Rodr� de ff�o, El'iQb Max MúUer,
Mauro Amorim, Benito Batistotti e para os próximos mê

ses 'já está acertada a p:'1rticipação de Ilmar Carvalho, Sa-

liiu Miguel' e Màrco� ",Konder neis.
.

A parte gr.ãfica·'està-Oconfiada.' 'a Pedro Pa,ulo Vicchiet
.

ti é seus editÔres serão Di' Soaliies e:O redator desta caIu·
na.

Tal iriiciativa deve mereGer o apôio e, o estímulo de to

dos os catarinenses, assim 'como do Govêrno e -dos 'órgãos
competentes o I?epartamento de Cultura do. E';t�,do preso
tau auxílio ao primeiro número pois a publicaqáo manten-'
elo

.

intercâinbio com UniV'êrsidades, críticos e escritores,
prestará um grande serviço ."1, Santa Catarina, difundinelo
as suas manifestações artísticas e culturais,

Com a. palavra o Sr. Ivo Silveira.'
---, O---

ARTE' NOVA EM BLUMENAU
Será no dia 23 de outubro 'a abertura ofici'O\! do 1.0

Saíão Pró Arte Nova de Biumenau, congregando trabalho
de artistas plásticos do Estado de Santa Catarina.' H'1ve
rá 'concursos de pintura, escultura, artes gráficas, gravura
e escuitura. Grandé é o número' de artistas' inscritos, con

correndo .� prêmios cuja,� maior quantia é ele quinp.entos
mil cruz;eÜos. Entre os organizad0res do SPANB' desta-'
cam-se a: escultora Elke .:Hering e 0 pintor. blumenauense
Alberto Li.rz.

AGRADECENbo , ,

Na seção Cfne Ronda, dêste jornal, da última quarta
feira, o crítico Emanuel Medeiros Vieii'!i, de Pôrto Alegre,
fE'Z referências elogiosas a alguns artistas catal'irienses e

ao redator desta coluna, Agradecemos a parte que nos
tocou,

UMa QUESTão Df BOM GBSTO
Seja em Jacarandá ou aJ'nendoim
madeiras de lei selecionadas - os

-

c.onj4ntoslPRI,:STIGE· para escri.tórios

icrÍlilC;:ão exclusiva de MÓ.VEIS CIMÔ).
definem um elevado indice de bóm gosto'

Vqcêescolhe agora a

madeira que melhor
virá se harmonizar
com o ambiente de
seu escritório!

Nas prinCipais casas
especializadas do
país. você,encontra

,

JFJr��lt��te
. 160 conjuntos diferMtes a seu 96st

Realmente', 'Escelher PRESTIGE
é uma q uEfs tão de bom gôstó!

I �í t.l!113'�.'D�m _

SEMPRE "IlF�'�Q':.��;(J;d_.i", ''-:''(':�L1:>�, ,.
•

J
-IIun � ,1-r'{.;:s:.�;,

RUA .JERONJMO·/.C9.�I.!;P - 5, . 'J>
••��: ••.c�

••�••���_ .....,�,�..y.� .

.. .�- �-.. ·,0.1 ........ '
, .

..

'(OTV em Florianópolis
Trazendo diretameale do CERDO MUlr'
DIAL DE·BELEZA eo,TY. a álliàta pala=
"ra e!:� IltaquiDage•.J. Pires, famaso 'mIo

qUb�Ç'i" lateraaciG.al. ellará entre Dás 10

,rú:limo aia 1.1 do cerrenle a partir das 8
horas, �a�QrDgarla tl'Farmácia. CATUI·
IEISI, Tr�ján,01 5. J, Pires eslará à sua

. ,disposicio para preparar�lhe, jnleiramel1."'!'
' .:1J",,,, tt, f

. ;f�' gráns� o·maquiUage r;omplefc ·,llosll
Lôok,

/

o maqu1Uáge �a )11oda '

"
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.;.�'
'

nivel q,!'\:cta� de ínvestjmeI}
to de 2 milhões o 700 mil
dólares, B.>S9 volume exigi
ri 'um .gl'lt'1de número de
estudos dt' pré-inve .sumén
tos, po- Isso q1.1� a' apresen
tacão de projetos adequa
dos aos órgii')3 flnnneeíror,
eonstltuí base iild.islwns'.-

• Banco Inter-Americano ce

i, Desenvolvlmento IBIl)1 em

Elc·urSI·o''DI-S'la' �e�t���lhÕ�� ele e�����'J�t�.�n�:.

.

'. '.
\

'. .

ra ajut'ar a final:�'al' estu-

.

dos de pré-inves/;Jmct1t.i,s
no Brasil.
O programa s':)c{l,' levu-âo

a cabo pelo ."Fundo de Fi· . vel pa,'s, alcançar a

nancíamento . de Estmlos rio ínvestim-n o.
de Pro+etos e Progral1Jas S. Ü em ·;1'l'.'Í-11l1(1 110 if' auun
A." (FINEP), eríado }JElo cíado é , . segundo a�ltcl'iz;1
govêrno brasãéíro. êste a- do 1)('10 l3JD desde que !, j.
no, para rínanctar estudos C,!)Ü;1 sua pclitiea (e : I ,

de exequíbtlídads e ajudar tensíncar o � ')jjn. a "� (S

a execucân de 1·)ro.1·et" . s via' 'f'AJ'co<- .i",. países "11' )'1-')rO-

.•. ) �,u ;.l • .'�' ('. ..::...... ...

veis de ctesenvol�':ment,J °
custo tt.·' ,Ü : l' rJ)0' .'. ii I' :'1 se

Carta 'de GI8
Maria Amélia' (Compi.· va tal e qual como nos an- ljIlais famosos quadros .cha- trías, a qual, aliás, agradou

lação de A. S. Thiago) tígos tempos: não lhe fize- ma-se -' "As lágrimas de. muito ao Nani e aos outros.

ram melhoramentos, não a São Pedro" -. em 'que' . se Eu e T,'=lrcila raramente va

(Continuação da carta de' modernízaram. Foi uma 'das percebem duas lágrimas' mos a essas 'Visitas técní-
Paris, 14/3/965:) visitas que mais. nos im- brilhando nos olhos do a- cas, pois são',um tanto pe-

pressionou, pois .quando ·lá postolo. / sadas para nós, uma vez

entramos, temos a sensa- O palácio do E1i<!'Orial fi- que não somos engenheiras,
ção de que penetramos num C'1 a uns 50 quilômetros de e por isso é que não faço
outro mundo - tudo lá é Madrid. Foi construido por menção de todas as visitas,

antíguídada, Toledo .estã tõ- Felipe II· para servir de cuja descrição poderão ter

da rodada pelo rio Tejo, panteon aos reis de Espa- nas cartas que o Nani es

que é o mesmo rio Tejo de nha No dia em que estive- creveu ao tio Arnaldo e que

Portugal, pois êste ,conhe- mos vis�tàri.do, o' Escorial,
-

são. bem detalhadas. (Re

cído rio nasce na Espanha. estava se' realizando lã uma fere-se às cartas escritas ao

FOI construída proposital- visitá oficial, de medo- que Coronel Arnaldo S. Thiago
mente nesta situação estra- .so pudemos observar por Filho pelo seu filho e que

tégica pelos estrangeiros, f@l'J1, sem penetrar' nos in- têm sido neste jornal publí
para 'defesa da cidade, pois teríores. Foi penal Mas não cadas sob o 'título de "Ma

estando ela numa ilha, qual foi perdida nossa viagem, ravílhas da Técnica e . da
.

qu�r ,inv.asor teria que 'pri- pois: bem pertinho �ó palá- 'Cultura" (Nota do Copila
meiro transpôr as profun- cio fica lima grandiosa ca... dor). Paris está nos, encano

das águas elo Tejo para; só' pela chamada �' Santa Cruz' tando muito; não temos pa

depois, alcançar suas mura· . deI V<.tle 'tle los Oáídos",.' rádó um só instante aqUi,
lhas enormes de pedras e �onstruída pelo_ Franco a· ,pois há muita causa á se

seus .portais grandiosos. pós a, guêIra 'civil esponho- conhecer. Tudo aqUl e, g,ran·
la de 38-39, em homenagem dioso e nos fala muito de

aos sold,ados mOl1tos na perto, pois '!. História :r;ús
guerra. Muito nos impres- contou .sobre estas cousas

pressionou esta visita, pois maravilhosas. Estivemos em

a capela está incrust.ada n'1

rocha, sendo tôda ela de

pedra e tendo exteriormen
te sôbre êla uma enqrme

Na Espanha estivemos
em Madrid, Toledo e Es
coríal. Madrid é uma cidade
bastante m0'iBlentada, com

muita gente e�gante e bem
vestida a se locomover pe·
las ruas. Fotografamos o

monumento a Miguel Cer-
vantes, que nos. mostra, a

lém da figura de Cervantes
.

as dos seus príncípaís per
.sonagens - O Quixote �
Sancho Pança. Estivemos

�
na Plaza de Toros, não as

sistindo, ,porém a nenhuma
tourada, por não ser épo'
ca; visto agora estarmos no

in.verno.:�o paláCio :reJ3.1 e

pl'aça do Oriente, assisti·
mos também a uma .dança
típica espanhola, com cas

tanholas, saias de babados,
sapatos e .guitarras. E' in

teressante, mas não é o ti

po de dança que nos agra
da; saímos de lá com dor
de cabeç'1, da barulhada in
fernal: parece que vem tu·

do abaixo! Agradou-nos
muito foi a visita a Toledo e

a EI Escurial, cheia de sur

prezas para a gente.

Tolendo era a antig,'!. ca

pital da Espanha, tendo per
tencido sucessivamente aos

visigodos e outros povos
bárbaros, árabes, rOlUlitrios'
e finalmente aos espanhóis,

.

conseguida a expulsão dos
invasores do solo pátrio. O
interessante em Toledo é

que estit cidade se 'conser-

•

•

: Imo�iliária Re3ra;�Ma ura.
êsses monumentos muita _' .,
emoção, não só pela bele- t: •
za, arte e riquezas, como" PossuimoS es melhores íerrenos

'

de FIo.também pelo fato de cons- •
tatarmos que. êles reahnen· _ rianópolis e Campinas'- São José. �te existem". (Nota do Com-

"
pilador: Omitimos a descri- ,'N.as ,melh.o.res condições de venda.s. •'ção detalhada que a missi-'

vista f"tz dêsses, mqnumen- III VISITEMNO' .' S'l
. II

tos, por haver ,sido feita es- ,. '-, S a rua Tenente 1 veua •sa descrição, também, em f .

carta anteriormente. PUbli-, 29 2° andar - sala 5 ,
cada). Prosseguiremos. i.

�����������--��-_.-

_

As construções de Toledo'
são tôdas, sem execeç�o,
feitas com grandes. pedras
e há igrejas muito bonitas
e que apresentam uma infi
niclade de' pinturas no teto
e nas paredes, dos mais fa
mosos pintores espanhóis,
sobretudo de Goya, EI Gre
co (que embora sendo cre

tense pode ser considerado
espanhol, pois fêz de Toledo
SU'1 terra) e Velazquez .. Es·

. tivemos também visitando
a casa do famoso EI Greco,
agradável vivenda, agora
museu, toda ela decorada

pelas telas .do notável piri
toro Suas pintur<:l.s represen
tam, s.obretudo, santos. e

personagens biblicmi, aos

quais confere um misticis
mo sublime. Um de seus

cruz erguida.

Com 'êste pa-sseio termi

nou nossa, visita a Espa
nha, passando nós, então,
'para a França, onde já es·

tamos há uns dez dias. A

lém de Paris, já estivemos

em Grenobie, Chalon Sur

Saône e Lyon, cidade visi·

nha à éapital, onde o gru

po tinha umas visitas téc

nic!:Ls para fazer. Foi uma

parada mUito breve que fi

zemos aí, pois o objetivo
era, apenas a visita às indús

Versailles, no Louvre, nas

Tulherias, na O'pera, no

Arco ele Triunfo, na Tôrre

Eiffel, na Nôtre Dame, em

castelos mais 'afastados de

P:'=lris, trazendo-nos todos

..

"

.

G.-\RRAFA DE VIDRO

PI GELADEIRA

e 2 litros.

ESMALTADA

CITAMPA

Diversos números.

latínc-am ,tLcanUi .pa ra ace

�::r9.r a organizacào do pro
letos eo' (: iico, en. óii'lIS

pi:lnos :> IL:11., C:l! c1r"'rr
volvím ; é'

Cr$ 1.035

Cr$ 535

Cl."$ 500

clt a-

res. \ '

An.tic' ,'�l ('-. .BID . que
programa' procura ac. lernr

· o ritmo elos in v·e,s·;ime'rdi ,15
·

no país e f2cilita"· ') pJaGD
de ação econômiea' co go
vêrno brasileiro, Cl'W cnjita
urna taxa anuar l�� inve�ti
menta eqliÍvalentc a � 7 por'

.
('.,"',11'0 do Pródu'J; N�IC'( rul

B,flltO do B1'i:I>::l.

.
Pede .) pl�Ul.:)· Ôf.1 a��o U�T'

O' C!Q..)'O., .... :"-

: _). :1"-

nos 'e .,l��" .. � .�-:. ,1 j!IJr cen.o

a-a. �eu reembóis. "0 Ia ra

em ·�2 p�::'S�;a�o�s S: 1�11-:,ll�U
a.is !·�r"_r�l!P. tr.:l!1cendcr-se fi"

prirneirá .Q':fRLlt;[t) 4: a!.1',j·S
e :'neio 9.1Jól; 0. li"fl' le,:3
�iri"ll1;a elo f'r. ·.L·:lt'J ::Ie em

P:0S .'

n·)

._--'---�-�.-----� ...._- -_

VENDE SE
Uma casa à rUa Sf'rgi" Lo")cs Falc:1o 1 T,oj"clur]e \.
Tratar na rua Rui Barbosa. 112 (Agronomicá).

ESMALTA"AS ANZÓIS m .

VEJA HOJE:
SEXTA-FEIRA, 8-10-65.

15,00 - Dis�'pach.:.ão Musíc: I
15,30 - ,Mushü fi .

16,10 -- A\lhis de Inglês
16,45 -- TV de Bl'lnguedo desenhos
i7,20 - Gínást ica (' :mIe!':) ':1 -:_ feminino
17,40 _. Cliulfmar St;!!e;'e
17,50 - Caminhos da. \fid - religião
18,00 - Cínelândia Estrôia _ filme
18,40 - A Côr da Tua Pele novela
19,15 ....:...c Correspondmte Er- iter
19.40 -. A Outra ...,_ novelu:
20,10 - Rio HH. P"trede ._ ,�.i.)W rrarsíca]
21,00 - () 'plreito .eie' NasC:8_' - novela
21,35 - Neva Oera(,'ü() .- filme
22.40 - GraJ,lde Jornal í:,,'�:,nga
23,10 - A Màis Lindo Prt-ndr ?to RGS

VEJA AMANHA:
SABADO, 9-10·65.

14.l5 ..:...,. Dil';��Pnc1fflO 'Ml1"i,
1'1145 �. l"aporamq Pnn-Am cano

15,00 - 'Vnilge!lS da'· ESPlh "

15,10 .� Vale· a Pena v.er· ele Nôvo
16.05 - .])o;tla Mimi 'ensina
16,45 - IT-P Show
170,5 - Tel�fone Musical f'
17411 - Fmhina 5 - feminino
11\.10 'DEmeylândia - cl"eenhos
19.15 - Cor:r.e�pondente R,,'lner
J 0.35 - Sorteio Super lVI" ,<l,10 Real
HJ fiO - 'Rio Hit Parccle......:. '

prise
20AO - A C'1mi.nn:)· (.lo 8:)1 �. filme
21.40 - Shaw - Wil1ys 6S - film.e
'2�,20 Grande Jornal Tpip;1ga
23,40 - Evrnhml.

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

DOENÇAS
COlJll.O C.\BEL':T El tJNllAS

DR, JORGE .JOSÍ� D �

Médico Der·m'ltolngista. riU!'8l e sua

F'lorianópol is, de l!i ele srternr, ) a

derá clientes partiruhireS Me, "Rr eonsultas
18 .hs,

Rua 'JeJ:ônúno' Coplho il.0 � � Salas 7 c' n,

.-\QPAIUO..,

lversos tama- .

hos. Ideal para
diãrio.

di

versos tamanhos. ,

i{ADÚS

:10 litros.
�
;'

Pre�o .da Praça
Desconto ...........• , Cr$ 1.320

,
'

Preço da Campanha ., Cr$ 1.320

........ C1'$I.260
630

630

Preço da Praça Cr$ 83ó

................ Cr$ �10

Preço. da campanha .... C� 420

Preço da ?r�

Descontõ ..

EERVEDOR ESMALTADO 16 em

Wmu;w P'''�

CAFETEIRA ESMALTADA

DECORADA
CAFETJnRA ESMALTADA DEP6SI'J'ü

P/f,..- ':.0
.

,LISA

Em diversos tama-
nhos.

.

-

Preço da Praça _ . .. Cr$ 1.645
Desconto ..... _ " Cr$.; 755

Em diversos tama
nhos.

FERVEDOR ESMALT. A FOGO

1Yuwe�
Cr$ 2.050

Cr$ 800

Cr$ 1.250

Preço da Praça Cr� 2.085

Desconto ..... , Cr$ ,1.084

preço da CampanJia .. Cr$ 1037

Preço ,da Praça Cr$ 2.860

Desconto .... ,......... Cr$ 1.260

pr'eco da Cámpanha ... Cr$ 1.600

.�r�,

• 'h

.

,

pt;éço da Pra-" ..•... Cr$ 3.500

dêSconto .. , - . -" .... Cr$ 1.550

CONCHAS E�ALTADAS
A FOGO

LUSTRO P/ASSOALHO. VID

DE 1 Ll1'RO
. _:J.tas

úi'lpiçlo e eficaz.De grànde
utilidade

.",.. ,

Camaval -é. alegria e despreocu)l�çã, !
Carnaval de Preços é muito f,�Qis
facilidade! Cr$ 1.245

CI'$ ·655-

F)'eço da Campanha ... Cr$ 590

Ideal para
uso diârlo.

. MOLAS ESPIRAIS

PIESTO,FAnOS

��
9 x 30 muito

� resistentes-

l'reço da praça. Cr$ 830
Desconto .. Cr$ 570

Preço da px:aça Cr$1.415
Desconto .. . . . . . . . . . . .. Cr$ 8�5

. Preço da Campanba ". Cri 6Ol)

Preço da Praça.
'

.•...... Cr$
Desconto Cr$

Cr$ lU80

Cr$ 4.180

VERNIZ G.E. -1 n.· 9,135
SERRA

Agora, ao alcance de todo o povo,

artigos domesticos pelos menores p!ecos
da praça!

.

Se encontrar
lug(D.', nós lhe
rença!

Ê venha conhecer, também, outras pe

chinchas, com descontos na mesma bçrsel

mais baràto em óut�q
devolve:remos a dif§3'-

De grande

re"i� tência.

3.585
1.59(}

1995

CENTRO: 'Felipe Schmidt, 33

Co,n�elheiro Mafra, 2
C' ,),'1 C\s11", ;-:-.·i r(� 'l\;y�" t� "... ,1
...._,\_ ..... "... .."t._ ....... ,_) 1 .�t.A.! _ ... � :!t

,- I' '('�� .;.:... �,.;,<���(): F\�11:.;··! ...

) Jicil.1(:c: i" 'S::t/
--�._, .. __....._ ..... , ....__

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

GE. F...J.

útil e econômico.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



��._!.�Jl�é��� ..._,_.;Y2?..G...u.lus" .1,. _ .-A� �' .'; •• ,,:�;- ,"
,

t ;);:'H'!U5 E::'\l s:)guidil. Ü)U3 8. publi
(:..:';� ?-:L:,�' cacão da notícia 15.a mau

, mJlli;�t gur.acào e1:1 nova est.ra.da
K aj-Kalotina, a[5111)8 teu

ril1g·ciubs da Eu!:opa ocí

'dentol CüTIW o inglA:5, o

. L':1heós, o português e QU

tros. pedrram ínIormaçõe,:;'
detalhftdas sõbre 83 condi

cõr s de viagem EJ,·· Bulgá
ria.

.

f: .ste ano são ,esperados

-----------

, .

{UN( ORfU::NC1A PUBLICA N.o 65-718

(�OMUNICAÇAO

(:O�CO .n.

qo�NIG\ÇAO
( Departamento Central de Compr'ls.
1 o art.o i.o, parágl;afQ Lo, da lei n.O
, Senhores Fornecedores elo .E.�t'ld.i

• . _ "t:l Con�orrencia Publica de.. '1.',

pu :1 aqui, \ 'U de Macacões, CretoI1e branco. Do,

11., ele mado (s) a,o Depart�\mel1to Central '(le

lda a abertura das propostas e c10Clll.nen.,

'�F�:: l�\!Wicado no; D. O. 11..0

; da: �Q 'ele outubro dc 1965. à� 1" 00 }ln

rdlo,' c:O;'S propostas t' docwn:mtos ',Ci

1:� 1l,(ril�:;as do di'l �CÍ1119. eítarlo.
-} o !l.O 7.903, do 230!}65.

I I I' ""' •• on1 � ele OU!1.lbl·O ele lY-iS.

\J,l nF;NS VlCTOR nA SlLVt\)
Proo;)cknte

(11:\, " lf'\( L\ vem ,:J{'.\ �.') (i5·iH

1:(}lIl?->IC,J,(::W
Dli\ u:::rtalnen:,(; Ceuaal de COn1'l:)r',s.

\. 'J ::-..l't,(,l 5.0. pal'Á.gr8fo '1.0, da lei 11.0

. Se)).�rcs F'orneocdores do Estado.
"t.a C, corr(,ncü� Ptíh1.iC3, d(; D.O

\ (v U.· (:[) C;·'li!.pl.'ells:)l'.
'

e/motor·
I Ll.r\)�; .+'1�)U li �'[l:)). ae.'3..Un�'d�) (::::) ·�tO ])(l

t1f(:� Cornl)I'b" e m':u-cpcla ft abertura
(, I'Lm\e�to,'5 (E ·ital n,o 00128-1-19G3, pu·
'(' -;.2:}'"t12,(;;�" P\1':l n di�: 26 ele ,::·ucub. u
11. ,r \ ..... de\'Em:i,o fl l�';"ega d�s p1'01)08[(1S P

i:�,OI) .iw.:'us ,do dia 8cima

n ' n. O a.o 7.('10, ele 27,9 .. 6!i.
., Jl:s" .\(_m :2 elo outubro ele

(!tt m:�s ne1;Q\ DA SILVA)
f'n>ilie.qtC'

H�( OllUli;-';C' \ �Urn�l(�'
COMl_j),;JCi\Ç.<\
J);;r'lart8,mento Ce\,ltr ,1 de COrtlPl"'lS.
o nl'Lo 5.0. pan1gl'b 'n ':t '). C�H 'cl n.0

)- . Senhores Fnrneced·.; r"18 �o ti'. '�ar1o

. .

'berta Concorrência pú1Jlic�. f,��";'
< q l�' :t'·, �Matel'ial de CClC'u <:' c::\�;�.h�. eles.
ao Dt I. ; llmellt!!l._, Central de Comr'l'as. "

) 'J
} 111,'[1 t":. pro!Xl.stf:s e t1oCUl1'C:tnt)S (E�1ita f)"

pnh '('ndo n') D. O. n.o 'i\.��6'·6-263),. pa�fl f)
19(i5 ..tlS 15.00 horas, ,devendo a ent1'e

,,locumentos' 13('1' eietuada
,'u!'! cit!ldo.

d9 nl) O. H.O 7.909', de 34-�65.
- Fp\..')'s.,.em 2 de outubro de 1965.
(Rt lE�S VIC:TOR DA SILV"\)

Presidente

,,-_.-----

.

muito mais automobilistas co mletrus latlnas, c qua

representa uma gr:u'� 'iJ.

cilídade para' eles.

Foi criada UÚUl

!�lCS r' J�'_CB e c Zi'�! na s d. � re

pura 0.�I. revísao 6:.'t'·�·d, la

vajcm 'e h.st.rc. :Cr�id: _�:_ eL1:J

ga(�[l da nova

'l�r�LG colo::::L'(",
� 211::;�1:'a'ja
en círcur

'. ";

tos fdram! enviados aos vo coai o desconto cerres-

Tourin'g�-Clubs estrangei-: pendente. Para. ;:,cj:Uúie;)' tu
ros talões para gasclma rlstas que por niversas Cl?,U

que 08 turistas. podem com sas não viajam cô.n . seu

prar em seu cluce respecí i- 'própü;l meio

, te, a Agêneiâ ptlde �s:.g.egu
rar-Ines aluguel .de auto

móveis para a duração de
tôda a sua. estadia na Bul

. ,

gáría.

GU<' no transcurso dos anos

passa (l.OS.
Ultimamen te foram eous

truídas na Bulgária nume

rosas novas estradas o fo

ram melhoradas as já cxi�

tentes. Muitos dos tur s:ü:::

estrangeiros expressam 'S:,,1

satisff\,çao, já que toda a si

nalízaçâo ao longo ela es

trada é escríta também

rede de oficinas de repara

cã o (> d (' serviços. 'TOJ83 os

'lJ12mbros do Tourlng-Club
. c áS turistas estrai1!pil'o;:;
que vi-ajam de autr-môvel

têm direito cont.r.i cartões

ele subscrícào a 4G", de eles

60n[0 ao pagar os �8rvlç(JB

(:üo '�5 a SO- carros espe C!

ii �s d,< reparacões. c(nàu:l�
dos por mecàníccs r.�r�ec',
lj,zados que csLaó;) .\ díspo
slcüo dos torisIAli3.

lGm príncipíca dôste ana

o Tool'ing-Club bl11i!.arú .• r

ganizou também :...ma -agên
cía de viagens I, turismo

que as�.()gur:_lrú, � estadia
110 pais .de ';fUpGS Ot'i;,',onizn
(jus de turls-us dos T01Jdng
Club.� l�sl_'rB 1)�7€�l'PS .(3:':1 vi>..

iudF dc' (':""I1"'1:u,"" 'D.'" ",\.

dos prGviam�htr-�. O prG.idlJ
,<)� cUl'ist;'L� estrangeiros se

l'Ü,L' org::mi,Zadt',3 excursões
a lLl,�21:":'\S i'ltkl_�C-;::!,_t��tfs ('0-

n�!; U:;_m b'�n�, cópecl�(;oe� cLn

('nr"i e p seu. etc

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

"

lncendeda

ontem

\

.'. o

e .rtamento �entrai. �e .. �om�ras
l ONCOl'UE�CIA PlJÜLICA 1".0 6;)·'h\1

f°:\ILl'iIC;\'.(:AO
.

.
'

Departamento Central ele Compras,
I' o art.o 5.0, parágnafo 1.0, ria lei n.o

Scnhotes Fornecedores do Estado.

rta Concorrência Públíca de. 11.0

P' T" aquisu, � de'Material de escritórios e roupas

II desü:
.

IS) â Díversss Delegacias de 'Polícia e

a abcrt I .das propostas e documentos (Edital

1.43-1.1963, publicado no D. O. n.o 7.226-6/2.163), pa-

a 11 ele ouh ro dq 1965, às 15,00 horas, devendo a
� .

.

das pro' 'fl' e documentos ser efetuada até às

s do címa citado.
Iícade ru '\). n.o ".909, de 24/09/65;

- F jJo'i't, em 2' de outubro de 1965.

(itCnr'fS VICTOR DA SILVA)
Presidente

.

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

.abertura das prepostas c doc.umentos fI};ditaI n.o

(]01.2tF1.1963, publicndo no D. o 11.0 7.226-6·2·63), para o dui

1 r; de outubro de 1965, as 15,00 horas. devend.o' a entrega
elas 'própostas e documentos ser efetuada até ü''; 1:3,(;0 ;10

ras do dia acima cítado.
.

Publicado no D. O. n.o 7.903, de 2:3-9-6;;.

D. G. C. - Fpo1i8., em, 2 de outubro de 1965.

(RL'UENS VJC1'úR nA SnNA)
Presidente

__
. \'- .1-__ ,, .. ,-__ .:.._.

CONcmmENCl!\ PUBLICA i"\.o 65,7:!(I

C<'HWNlCA-ÇAO

D.O

o Presidente do Departamento Central de Compr%,

de conformidade com o art.o 5.0, parágrafo 1.0, da lei n.o

:1.704, comuníca aos Senhores Fornecedores do Estado,

que se encontra aberta Concorrência Pública de n.o

65-72!'l, para aqUisição de Cretone, linho, tneoline, Brim,
(l.;!'tin""do (s) <10 Dej)artamento Centra! de Compras. e

marcada a abertura elas. propostas e docu!l1 e;:J.t ')S (Edital

h.o 001-28-1-1963. publicado no D. O. n.o 7.22'3,G·2 6;j), pari'
o dia 11 de outubro de 1965, às 15,00 horas" de';'endo a en

trega
.

d'ls propostas e c1Qcumeútos ser efetuada até às

1:J,00 I1m2s' do dia acima citado.
publicado no' D. O. ::1.0 7.904. de 17-09-Ü5.

D. C. C. - Fpolis., .em 2 de 'Outubro ele 193ó.

(RUBENS VICTOR DA SILV1\)

Por Ciume'
RIO, 6 (OEl - Au.cnie

f:.1 de las Tôcrr.s. 1." IS :1ilOS

• .i :-·�·It.cr-��nda �}Qt.;l�l:' 110

Ü:·SP·L.1.l M�guel ']Ol::.) ;'.om

(I ClcÍllJaClura:s gen,l'd:zud.1s
de 1. e 2. graüs, aCUS3.,!H.lo
SGlJ cOl1l..Danheiro.

,'\ ,

por' ciúme.s, com lima g:l!'
;"::\to. ele úQcool c, depois
,} t:. ueo fogo.
i\.. ueo' de,Jor.5. Amérc1ê)

eCJlwfÍrccia ao 11-..,:;1:;:u".1 pa
n:. 3Hi)cr do est:1':10 j:a com

.

ll[tDhe:ra .. sentia
f1ullnc..C) l'a 13.1.

se.ppre
�-i-I__,_'.-o-�-_j

-

.• -------�eCO�C().ilUENCJi\ I'UIU,lCA N.o 6':j·i2M

CONIUNICt\c;.aO
,

,,� ·c.a.
O Pl'esidenteJ do D�partall1onto Gtlntral Ue' COLillpms,

tlc I.'l '!lJ unniélade com (I ·(),rt.o 5.0. parágrafo 1.0, da lei ..n.o' �
,

..:._>_._

:1.70·{. .')mUUlca HUS Senhores l"orneceelorc!'! do Estado,'
Com:orrênCia Pública de. n..O

, f

:Jara .<lttt:b�(.'Úú·· dá Móveis E-scoial'es' ue_,;tinuclo (8)

[ �·qtc,O'i� :es®!D.te�i e ,mul'cad"l. a. abG.ttur]. �5};, II> ,::ts,' doe:úllUel,)t� kEci.ital n.o 001-28-�fi� puo .��.�..

(<I ,;) D. O. Ii.O 7.�2ti-&2.g� ,. para o dia 2,5 tie ólltuti�:O e '..:.
. 1'" 00

" .

,,�... d' "mcllsarw clç UiVU�5:i.l.:ào
, . n, nUl'ag,. e(evcu....Ü',s el1trega as 'propostas I:!

,"

, clJltitra e a l'le

(,lLOS ser efetuud<1. até às 13,00 hoi'as do dia ncirnn.

Presidente

l',

citauo.
't'u;)li.enclo nu D. O, n'o 7.906, 'de 20-9-65 .

D. C. C, -,,- l"polis .. em 2 de outubro de 1963,

(lH;nE�S YlC'fOU DA SILV.1)
Prosidente

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

. () rr€·;jc1.'ntl� ctn Df'rrU't.aln�Jllo Central üe COmprJl6,
;,;.' "'.lllf"nnitiFC<'" <,:'_)1ll o l�l'L0 5.0, parágrafO 1.0, du lei H.O

• :;.iO,-;_ (,(.l1';unka ,lOS Senl1on\s PUl'iw\'cdol'es (LJ' }�studu,
"jcJ(� se ('i),;"I)L1'':: ab8rln. Coneol'l'ência Públicu. elo n.O

(,;', '1;;:). lX',,'f) ;'í!u..:�.i(,üO di' Mht,'rinis de :,\t11bulntól'io cl r;',t i."

n 'fio I" \ :cf) I'kpnr1.al\llln!.<I Cent.ral de Compras: e lll'lr('u"

d,l, a alx:l'i'U'l'H da,:, pl'ol)()�l:a� c cloeumlmtos fEcli.tal 11.0

n!lI-�8,l,l!)ô;), pU[Jlj{:ado no D. O. n.o 7.22,6·3-631, para ()

eh '�i ele ôutuLlC'O ele 1965, às 15,00 horas, de\:endo a entre·

g:.t CiD '" j)I'Op0�ras e elecumentos ser efetuada até às 13,00
i'lu)'!),,: cio dia acima cit.ado.

P'.llllicf>c\o 110 D. -Q, 11.0 7.909. ele 24-9,6:1,
D. C. C..

- J:o"'pOliS .. 0111 3 de outubro d,� 196;1.

(IU"BI'�NS 'HCTOH IM SILVA)
Prnsidente

. '

IlIt, li: \' E )1 E � T f;
.. ' ,".,

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

•

1.... •

:,rajanO 12

----_.__._.- ._---_..�--------_.

T E It 'Jl E NOS

LOTEAMENTO "VILA SANTA lUT_1-.

LOTES a partir de Cr!) 110.000 em Gen'dições a estudar

Poderão seI' v8nddos 7 lotes por apQnas 500.000.

IWA rvIAX .')ClIFtAMM .. - BAJ'l.HEIROS - Lindíssil:nos

h)LI2� <,;om f'l'cnw paru. o 'asfalto e fundos para o 1l.1.ar -

Terreno todo aten-ad'J com muro de. pedra com :igUll
erw"mada 13m todo seu comprimento - Area de J .'[64 m2

CI':t: 5.50MOO. .

NO JARDIM ATI.,ANTICO _, A 100 metros du asfalto,
lindo loLt> de terreno medindo 412 m2 frente de lU me

(rus '2.5.00.000 em condi<;ões a estudar.

'[.'1í;H,FtENO NA AV. SANTA CATARINA, - ESTREITO
"(>Ildc-sc UlU Welrl;lvilhoso lote com área ue 3.50 1112

Preço de CS 2.200.000.
TERRf'�NOS. ÓTIMA LOCALIZAÇAO. -- ALTOS D�
RITA PROFESSÕRA ANTONIETA DE BAnROS. Terre

no., ainda a venda por apenas 1.000.000 em condições a

e.�tud8r _. 2 loLes llHi'dindo cnda: 12x2S mts.
RU!, �.I',O JUDAS 'rADÉU BAIRO JOSÉ
l,l"lENDES � Terreno ele lOx:17 cad'l. Temos ainda 3 la

tcs pu ra venda, total OH parcIal os 3 pai' apenas 900.000

cm condições a combinar.
LOTEAMENTO NO JARDIM .ATLANTICQ - Terrenos

• em ótima localização área de 798,20 1112 entrada 600.00e

. n combiu!lr.
NO CENTRO � RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tL"simo lote com irca de l.HO m2. equivalente a 3 lo

t.es. 12.000.{)OO.
BAIURO BOM ABRIGO - ótimos lotes bem junto 3

pmi<;J, na rua. 'l'l'.':üFU.o DE l\LMEIDA - Vende-se, o:
duis. ou s(,)JllcnL(:t um preço n .eom.binar Entl'ada 500.00e

HV/\ PH.Ol"ESSORA ANTONIETA DE BARROS

nAIIWO NOSSA. SENHORA DE FATIMA ESTR,EIT(
-.:. lote c!207 m2 Por F.penus 1.4.00.000.

·

UJTF.fi ENTRE COQUEIROS E ES.TREITO - )Je�to
da SubEstação Elétrica - vürios lotes a partir

.

de

50u.omi CfHi.1 fil1uncíarnento atê 4Q meses.
. ' (

Lf\üb!\ D}\ CONCEIÇAO - Hiviera. Magníficas lote�

de,14,x2G por al)Clll1.!o Cr$ 5UO.UOO ou condições a estu

dUl".
RCA S.AO GRII:lTOVAO ._ COQUEIROS _. Terreno dr

:WxlO,50 mts. Bem junto a Rádio da Várig preço de
ocasião Cr$ 1.ooo.obo.

I{ E :.; I li Ê N C 1 AS
G..\POEIR.!i..S -- Rua D. Pedro II ......, 321 Pl':;lla. Casa clp

YIatGl'ial, nl)'oít\ com ? quartos e dem8.is dependência'
_. Al'ea ela casa 190 1112 do terreno - 1.060 m:!. Entra

da 5.000.000 snldo em ótimas condições '\Toce mes

mo podera fazer sua proposta.

A

RUA JOS� MARIA DA iUz��õBAÍRRO DO

JOSÉ MENDES -:- :! casas ótimas. Uina de alvenaria

e outra de madeíra. Frente para o 'asfalto e fundOS pa-

,1'::1 o mar. Terrcno com 340 l� - Preço Cr$ 12.000.000

()i11 ·concli(;ões· rL combi.nar.

RUA DO lANO, 49 BARREIROS -- Rosidência de fino

aeaban1cntó entrega imediata. 4 quartos, 2 lotes, copa
_ cozi.ilha - banheiro - porão cimentado com tanque

água enc.anada c ele pOGo - Preço 4.000.000 .

RUA ALVES DE BRITO 73 '- Excelente residênci!1 de

fino acabamento. entrega imediata 4 dormitórios

4 salas e dcmai-s depéndências terrenQ mal'aviihoso de

22x30 n1ts� 'p1'C<�O -- Cl'S 35.000.000.
PRÉDIO PARA FINS DE LOCAÇÃO - Vende-sc

um p'rédio de 2 pavillnentop com, 4: apartamentos a A�
.

venid!l Stu. Catarina - Esquina da Rua São Pedro.Oti

mo 'negóciO pata seu investimento. Condições de pa·

gament<)s 8. combinar - Cr$ 25.000.000.

ESTREITO -- RtTA SANTos SARAIVA 415 - Residên·

cia ele fino acabumento desocupada - 3 dormitórios
__ 2 sàlas c demai.s dúpéndências com gar!lgem. Cr$.
10.000.000 ou em condíçóes a combinar.,

CASAS ,� JJ\HDIM ATLI\NTICO - Coín.2 dormitórios
_ Ampla gala -- Copa .� Co'Zinha e .Banheiro - Toda

de Maneira trab\11hada - Preço de ocasião. .Cada ..

Cl�S 5.50e.OOO:
.

NO �;STREITO - A RUA FULVIO. ADUCI - 670 UM

PREDIO de 2 pavimentos para fim de locàção ótimo.,

ponto comercial preço ba.se 7.500.000. Aceitamos' pro·

postas para pagamentos e'l1 condições .

NO ,TARDIM 'ATLÂNTICO - A poucos metros do as·

falto� Vedernos beh residencia com jardim, Living -

') quartos :_ Cozinha - Banheiro Garagem e quintal
-:om inúmeras arvores frutüeras. Preço 15.000.000.

l,UA CONSELHEIRO lVrAFRA 132 -:- Maravilhoso pon·

to Comercial .- casa grande por Cr$ 13.000.000 em con·

di.ções propostas pelo fone .3450.
RUA PREFEITO DIB CHEREM - no ·Bf:l.irro ,de Ca

poeiras - Casa de alvenaria com frente toda. d� pe
c�ra. Terreno medindo 24,20x�O em fOrlna triangular.
basa medindo 13,50 com:, 4 quartos - 2 salas, cozinha
_ b'l.nheiro completo. Depósito e garageill. Por ape

nas 8.000.000.
VENDE-SE FINA RESIDENd'rA - 2 p�vimentos a

Rua Almirante. CameIro na Bairro da Agronômica
com: 3 quartos ,- 2 salas - cozinl1a -- Dar - e, Ade

�a :;- Da,Ílheiro Social .- Ql{�tl'tO de Empregada Area

'le 150 m2 Pre<;o Cr$ 22.000.000. I c
li'RENTII: A PALHOCINHA EM COQUEIROS, bem Pl'Ô· i
xin10 de açougue, armazém em frente. Casa corn: 2 f

quartos - 2 salas, e cozi...'1ha - por apenas Cr$ 2.250.000
.. 1'Aceitamos propostas para pagam�l:lto em condiçôes.

UY\CORRENCL\ PL !�.LlCA ;'\.0 6ã-7:!9

COi\Tl.NIG\ÇJO ..

() f'refii.e1f'l1Hi eln DI"',JartHJ11enlo Central de CülUpr'ls.
·1 ."",f"ll'miflflde �om [) ::,rt.o fi.o. parágrafO 1.0, 'da lei !l.0

:J.�fH. ('.ol11\lllica ::ws Senhores Fornecedores do Estado.

!lil" �e en('.ontrq f;,berta 'Concorrência PúbUca ele n.o

i/:�-nn. ]Wl'f' aquisição de Móvei.8 ele Escritórios, destina
r1" ('1 I '10 Departamento Central de Compras e marcada

P; :'1}nr.Ill'U, elAS j)rOl)Osta:; e documentos (Edital n.o ....

nOl·�]fl-l-l !:)()3. pUblicadO no D. O. n.o 7,226-6-2 .. 631, para ('

dia 20 de outubro de 1965, às 15,00 horas. devendo a .entre'

rn, dns proDostas e documentos ser efetuadq at.é às 1�,00
hel'nJ> elo tUa: acima citado.

1.1Xblkado no D. O. 11.0 7·.909, de 24-9-65;
D. C. C, -, FlJolis., em 2 'de outubro de 1965:'

'(llI.::BENS VIC1'OR DA. SILY1\)

,Pl:esiçlellte
�------ ._--

C:O!'iCOmmNCL\. PUBLICA 1'\.0 65-7:?4
COMUNICt\Ç..i\O

O Pl'_"iç1cnt.e do DepartamenLo Central dc Compl''lS,
ü'� c:mforll1Maele C011,l () art.o 5.0, parágrafo 1.0, da lei n.o
') -:'11 r"�ml..mj('a aos Senhores Fornecedores do Estado,
que se encontri1 aberta Concorrêncía Pública de 1.1.0

IF.','2 l. pr..ra· aquisi�ão de B8.ndcil'as do Estado e 'Nnci,onal
('./)1" "en.1.; C<llnpleltlentos, destinado (s) ao Departamento
Ci:.'��' ";,:,Í dé Conmras e marcada fi �lbel'tura daI'; propostas
(' (1ne�ln1E:ntos (Edital n.0 001,28·):·1(11)::;. P\�bli(.;ado no D. O,
n 'I ,7 �2H"(V"f!') i. j·jal'a () ·d:a I!} 'de outUJl;Ü 'cled965,'às (15,00 IhUI"'.,f;:, c:vJ('nc1.l) a eml'é.g'ét <las propostas e dociünento� S0l'

I'<:'Eetunc1a !J.té üs 13,00 horas do diil acima ciü�do.
"

P;cblic,'.do no D. O. H.O 7.909, de 24-9-65� . 1
D. C', C. - Ppolis., em :.l de outubro de 19xiJ, )'(/n:UBENS VIC'l'Olt DA SILVA)

, :t'l't3til
.

I:;.à�.;. t

)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARIA DE FATIMA se
veíra, :�pa.ra_'si :para.·o
Conc'ui'Ja' ;d€ MiSs Ol;l}�t.iva
Nactonal . e' m�ern!j,-Ch:ínal

que será realizado 'no ibba
puera, era s� PaulQ. 'Seu
embarque pa� aquela CI
dr.de está'marcado pari O
próximo dia 25.

.
'.

A 8. D. "C-i\RLOS
.

00,.
MES' DE Blumeuau, ama
nhâ promoverá o tra:i!ciO
nal Baile das Debutantes
daquela cidade. RepreSen
tarão o

.

Clube Doze 'qe
AgOsto, debutantes. Ca'r,.

. , -.,'

rnem Carpes Meira e Js'"
nete Maria I)g;to!'CUl,eu.

. Ambas serão h0!>iJt'de3·. &a'
debutante blu.nenauénse
Suzana. Maria Buergsr. fi
lha d, Sr. é Sra.. Arno.
Buerger tAc!eiai0.e',.';

,
,

):

AMANH4,' O
.

Lira T.r� :t.
C. recepcícnarã .. aSSI}'ciaClos
c Mnv�d3:qos com �tegc.pte
baile de gàla t;II\ comettib,-
ração ao seu 390. Apiverl>a
rio de· Fundaçãé. Na. QCa'
sião será apreserit�do' . ,o

.tdesfile das q�l1tantel3. de
1965, que foi orgàpizado. J.)e
II(' Cl""ni"ta' Celso panip}!')
na.: Mais d� trinta mení
nas moças �es!ila.rãi)· -Re19s
satões do clppe da ClJlbla.
Como coàvid4da flSp'e�lªl
- estará presente Ma:rii�·..

.

na Oliveira ;I..ima"':" 'Jt[.tsS
Mato Grosso. A orquestra é

de . �é Mªria, do Rio qe J.'l\
neíro, A decoraçâo é de J:,U
torta de Man��' G�rbeUóti
'. O Presidente qo .Ciube,

.

Antônío Apll$tolo e

mer.,. ros ;>aquelà Dlret�ria
reeepcíonarã.,

.

os cpn,viQ.!},
dos. Maria 'l'here�ã M�a.,
chado, a Rainha'

.

do Líra
T. C. de 1965; recebrá "a Iai

I
.

,
A�ND<l. falando hl:) Ep.i)e ,

cas 00.; ��" nJ,.· -; . do. "ClTl"s
Gomes", é Patton�s.�e da
quele .

aeonteeímenco �: .Se
Mora Egon' Peite.r (ju.::i)

. 'EM BRUSQUE, amanha
será real'zado no Clube
Paysandú, o desfue de mó
elas da resta dos tec1Q.o:;
que está �enÔ'o promovida'
pela Associação Oomercíal
e' Industrial daquela cída
de, O desfile esta senão su

pervisíonado pela Sra. Jp
dustrial Carlos Ci:i �
naux (Jrmgard:J' Miss na:..
dar t: Miss Objeti-va. de
8.C. 65 - Mr..rIa de Fáti-

� ..
-.

gomam 826,.000 sultanro um. emprêgo
br� modo ma.s er ,

sua �or4�:ol-V,a;.
As �atI���·· i;:lisp�tas �

deram ·lqgar . 1+ . talW\ pYJ}
c�d�de ''legatlva �. quê
reeíam ao oj)s';:rV? lôr d&
tento ca�cter.js�icas d"
dústría" l)ritânica 1€ '

truçâo
.

naval 'pe:rtel).cetb
g .ira <:1.0 J!8.Ssado.·

� ..
·

.. a a ..!nC8:L_",·" :
... ':"

xa s!mbólica. A resta será

bóni�a e ,movtmentad!l. ma Silveira; Miss Persona
lidade Radar de SC 65 -
Al'lgeJ.a Ma�'a Ma�tlns; dElS
Alarão- '::01'. teekI�s' (Tas
fâbrleal1 de Brusque�

toneladas
, brutas, cêrca de 30 por cen

to a mais $Ôbf� o UH':6l1l0

pel"iodo de 1964. E.' 'nos pe
didos de exportacã« - na·

vios encomenda os p,in' ar
madores nâo-orítãntcos -

o aumento foi ecns.deraão
pelos' técnicos como fenQ�

. n.enal, sendo o volumé de
transações. no príme.ro se,
mestre de 1965, cinco vêzes

MELH0"R"''''l RELAÇõES
INDUSTRIAIS.

Os resultados ':'esta mú,.
tua ccmpreensão � ') proble
nia, estão

.

sendo ?gora de
monstraàos no �ílmento da
produtividdae' �nd l.str:al.
No decênio de 195), o 1�"

dice médío era de· ápre.
.

madamente dors por centO
ao áno por operar-e. t)&

vall":;o-:>é recentemente
8,5 Y/)l" cento,
Es,a f. sem O'Ji·í(.h�

tenaeucía altamente
fatór:,.1, desLr.a·.,,\

domingo promovera o 'jan
tar da Imprensa n?, Lix:a<tr'.
C. como convidados çsp�ci
ais, estarão pl'e3entes: p
Governador, ele�to'.__:· Sr.
Ivo Silveira, o .Dr', Ac.4ck. .

Santia-go, Prefeito, 'e��lt� .e
.o Dr. Adetbál RafA?':;.�4ll
Silva ..

DOMINCt0 pr6xlmo ....na'
:aâdio GU.l,> 1." lá a;: iJ 30, [-5.

.

-. Ra.�;.r na SOcie€ià;l€ .. .;:_

pati"ocin o j,: por Ma-chano
& C�a.

conjui.to a traZfl' .

.. ,

NO CLUBE bo�� 'd:�" a":
gôsto, artiânhi à$ lf>;3Q hs.
s'<.xá tea;li:ía�a. tarde, da'n
çante com a Jovem guarda
florianúpoUtana.

PROGRAMADO pa.r,a o

P�óx':in9 dia 23, no'GranC)'e
, Hotel. Blumenau, recep�ão
em "bJack-tie" com Elizé-

, Por outro lado, fizaalil
se consideráveis progressos
nas relações entra os sindl
cates da indústria, disto ré

. ..

menina TÂNIA ESPINDOLA
Com involuntário átraso, noticiamos,-. com praze!', a

passagem de mais um' aninho de vida da' graciosa men1-
na Tânia Espíndom, filhinha do nosso ilustre 8:onigo 81".
Orlando Espíndola, proprietário cio ·IDEAL HOTEL e de
sua exma. espõsa D. Leopol�a Espíndola, pesscas' de
destaque em nossos meio� sociais.

A Tânia, que no dia de ont;em., foi muit-o cumprimen
tada, pelo transcurso de seu natalicio,' nós de "O ESTA

. DO!'.. embora tardiament�; nos associamos e augllramos
lhe assim bem cromo aos seus genitores os nossos �rabens.
dos, os nossos parabens.

'

VILS:::;N MARIOT.

te Cardoso, promovido,�
lo Santacatarina. Country
Clube.

o QUERENCIA Ptllace
Hotel, na noite de quarta...
feira., recepcion.011' as qebu
tantes do' Lira ')'.Ô:. ' C';)m

. um elegaI}te :coql;11tel� Na
ocasião acon�u a eStréia.
do conjunto ITAOUAE'U
V<OCAL, .

coÍIl Luiz Atn)al1-
do Wande:rrey R.eiS, Rosal":
do UliSséià e' José �1beÜ"o.

LOGO às 16 horas ,) Sr. t"

Sra. Joel Moura. (Magali)
récepci'lnarão as debutan
tes do .Lira T. C., com um

j:egantfc "1un'Ch".

o "GUARANI" rIe Ita-

j aí, promoverá no prÓXimo
dIa dezpsse's o Bai�e das

Debutantes de 1965.

: '

.�

.�
Com satisfação corsignamos para o d.ia de nmanhw

o decurso de ma�s um a!1iver�r:o natalicio -'0 l"'()S�d
estimado amigo jovem Vilson Mari�t" elemento ba:tan.
te reJac'C" ac'.o em os rossos meios.

.

O ilustre ,apive :sariante, ra soei: dade flm!a op....
litapa, desfruta de sqlJ,\ias e m"'r�cidas amlza.-les. MotI
porque, será. na efemér'de de', amanhã�...

mUlte e

'mentado por todos aquêles q'!le o c:rcarn: e -q
"0 ESTADO", associando-se as tantas

ções que lhe serão. �ri8�� lJIBt ,t�
.

grato
me-tn. ;'il'10'11�a-1he e a ;'$úa :'grj;-;Yà:ril.:Ua vot.os:
tas felicidac!es.

.

O LIONS Clube de Fpoli�,
em preparf,l,tivos p!l;ta .0.

festa chopp,
.

que promó
verá no di� trint.a próxi
mo no Lirl3. T.O. bagp'$.Lr
Heidrich, nainha,. da, cer

vej a, será. convidada Para
participar da . referid:l. fés
ta.

PASsARELA - Domingo
próxi,mo, acontecerá, a in"

talação do VIII C:,ngtésSo
Médico de 141nas G�raL\l -:-
x - EM Blumel'au cllSa
ram-se o' Dr. Elia Vian� e

Nlracy Apa.reddo, ontelÍl
_ x _,... HO-JE na. Guan(t,-
bari't. no, H�el' Gll,úl, .s.'erá eomemorb.da. a. -daLa Na

dopaI, "a Re,)ub.ic'a. Jle,de;..
ral Alemã -- x --, 0ISr.
Negrão d3 Lltn.l" va� .tQina.�
posse dia cin�) de deietn

bro, no Q-ovêrllo d�" G!1"apa
bat:_a - x .,.- AMAN:HA" "cm
Bilsque, s·erâo ina��:r.a�os ..
os VI· Jogos Ab,ert�.,· de
,Santa· Catttr.ina.. ....' "

, ..

",
.

Engenheiro e Economista Para 'P�a
neirm�nto de 'Transourte em -Geral

-

\. .

."
.

S I'
I

d· f' � "'00 '�·Cl\. . ,I
�, \ t·. � ,-o • t ..... ,.

-?" . ,1 r1 •

P'f (\ �
•

. '" ar. o e t,f�. ". . '_ : \.Jr.... m",,!)

.

.''/CHEGOU' onteM a esta
CalJital; a Srtà �

.

MS;rilem:L·
Carriço de'Oliveira Lima: -'
Mis.s Mato Grosao" Hos�
dada no apto. do'�Sr. e ·,SrS.
Dr, Vânia. Golaço .de '()li�ei
ta - Ela qesfilarâ. próXimo.

. dia doze �b C�uQe da' Cc
lina... "Um dia .na N'ida· de
u�a. Missé - às .16/30 bS.
e 18,36 hsó' -

" r
I

- ,

"

,

.. ,'
.

. ,

.. ,

� '.

,.
' ..

'

\,

,.--' .!
, , .

.,

pro,cura se engenheiros e economistas para tr�ba
lhar no Rio, São Paulo, Belo Horizonte; B.ee1fe, Pôrtó .�

; legre, Curitiba e FlorinópoDs, :m pl'cjetos de gra,.,')
vergac'ura ao lado de técricos j:n�"'acjo"'ais

. ni 'ade tamb�m para pretendenW que seja fúll
público. No ato da inscr'ção é necessário apres
curriculum vitae, indicar grau Q! corhecimenttl
gua 'inglésa

.

e'10001 ondé prefira trabalha!" Il et
exigirá ded:cação int€g:aL Os candidatds suo subme
tidos a entrevis:as, testes, prova de conhecimento gerai
e ':liame i:uéd'co. Il�scri ões 1'0 dia 5.10:65 das 8,CO às /
11,00 h ra3 e ,da.:> 14,CO 'J 17,nC lior�s �o� seg�intes 10:/cal�: 11.10 ,_ J:tUJ; iU\..'llllu \.lUv.n,.lJ<:l1 .... , 21 - 81l.. f,07.
Sá,) l�?,uÍú _' 'i--:,\.h:L 't '8 ,/ürrll. �\)tJ-t;ü. 'u)llL�': �>lJ, c" _c;v/

.- .. � f'
.

: , .' '-' ..

,
.

,. ! � . .

\ :,'

•
Lj,.(:

'

" ,
. _:. i

, ,

•• 1
I .

i

..... .1...' GiiÍ_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pague, desta capital, mi

eta-se hoje o cur.;;o de Pro

-'..':J!:ili:liElll_�

agência
Pro-

di' Soares \

.

!:"rdo na' revista LIFE jsôbre a atual

nrn'1, diz o crítico uruguaio Emir Rp-.
,'� "os novos escritores da América La

, ,

�3 da consciência social e políttca ao

téc ,ka, as preocupações é Icas e aos

o ardente ccrnpromísso pessoal e

3 1"12.g.'ca i de outras dímensões
Amérlca Latina oferece um nôvo

s :'e�'rcsentE ntes. dessa atual novela,
"e�ti, Carlos Fuentes, Joege Luiz Bor

':i'} Vargas Llosa, AIejo Carpentíer,
..

: João '}uimarães ·Rosa. E� de se
,1 <:'1",6.a as (bras dêsses escritqres n�s

,:1 :-�ll"opa, sendo alguns mais conheci
� '1'1 seu nronrío país.: Infe!i2;ment'e

.

'-q nada conhece dêsses autores. O

'�:'S que' +eva seu nome citado mais
rv '�'; r 'er ao Prêmio Nobel, até hoje os

'1 sendo uma raridade entre. nós..
�.... <lo mesma Revista, Emir ROdriguez
r" :"�mte3 de influência do novos es-

�:' 'no, diz que Fau1kneré quem mais
, �:"�3 ficcicni3tas e justíríca: - "o que

':S .novelístas encontram em Fau1kner
C') o criador de fábulas: - realizar u�a

.a não só .um conj�de sucesso e re-
.

, :'J"nagens, mas que .xprcsse uma vi-
a ao mesmo tempo do mundo.
t siTe os críticos, fi 'eram ipflu-

13U. A sua organizaç
" lIlg e do pintor blume

..

r,f"'AR CAR' ,"iLHO ("

o es�riLor Ilmar Carv,!ilho. um
,.-;." licas" editado no ano passado
" g"er'do c�onista, qne fJrll re;,i

. li' a: nente a coluna . "Música

'6es:
- Estreito

�r)TEJ.� seus

OLHOS
" .'"

use Óculos �
bem odoptados

AMELIA:
,
,
f
,
•
tS
..

� �� "1un, 8! ,ES��ErrO :
'-" .J FrancI�c'Ldó Sul

•- Porto AIegye e Curitiho
•

--... .•:1

';�r'hlade - Pure�..a

A. 'NA

t .

blicitário Mauro cornet-'
ta Regis, diretor de Pro
moeão de Vendas de
Meyer S/A.
As outras três uulas se

rão ministradas no dia

paganr'e, para alunos' dos.
primeiros, segundo e ter
cetro técnicos da Escala

TéCl?-jca de.Oomérct, Pio
XII, do Estreito.
A iniciativa que visa pro

mover um maior interêsse
pela - piropaganda como

arte e como ciência, en

controu desde 10gJ a me

lhor acolhida - por, parte
da direção da ETC Pío XII
que assim abre as portas
para um' campo de atívída
des da mais alta importân
cill- ao mesmo tempo em

que imprime um sentido
de atualização em seu cur

rículo.
O Curso de tntrodueão

à Pu bl' cidade, será mires

trado srn regime íntansívc
ele seis aulas, incluindo

uma. parte prática de pes
quisa de média.

I Três aulas seráo minis

tradas. hoje, obedecendo a

seguínte esquernatlzacàc:
-,-��------ ----.,------- --_ .... ..__."..--._----

����;,JE�f�:;,; � T�',r;s�n2o' ·IDlerD�cl·O· ·D;;,t·I·AHmeD"�:.,PO:'1to de vJsta histórico U ii I ... U li II UI
e sua ínfluência para. o

:�:l����ti::��ni��.a�:'� t"n.".l U I� �or tento DO ioo Pas-i�a�o,tunes Severo, diretor de·

Planejamento da A.S,

. PI;opague.

15 quando serão analíza

dos. e debatid.os os resul

tad..os práticos tia pr::s

quíse de :m.é4ia realízada
pelos aluaos.
o i�c� das aulas está

previsto para às HM5
horas, na Escola Técni
ca de Comércio Pio XII,

furu:Úil�ndo no gx:apo ESCO

lar Irineu Bornhausell.
Emgr�sa "tora"O ESTADO" ltda,
Rua ConselbeL."'O Mafra 160 - TeL 3022 - Caixa Postal

139 - Endereço Telegráfico "ESTADO"
DIR�TOR-GERENTE'

. Domíngos Ferna!l.,des de Aquino
RElJATU&(lHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPAJTAMEJNTO

.

DE EDITORIAL
Pedro Páulo Machado' -'- Osvaldo Melo

João Vaz Sepetiba ..:_ Sergio Costa Ramos

PUBLICIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

DEPARTMiiENTO' COMERCIAL

Dívíno Mariot
COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo lodrigues Cabral"
Jorge Cherén, ·Prof; Alcides Abreu, Wal'ter tange, Dr. Ar
naldo S�Iitiago, Doralécio So&;res, Dr. Francisco Escobar

Filho, Zury Máchado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri-

to, Oswaldo MoJ.'itz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime ,Mendes, Cyzama
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo
ra, Manuel Màrtins. José Simeão de Souza, Sebastião N(!·
ves, Jchnny, Luiz Eugêni? Livramento, José Guilhermr.
de .Souza, Sra. Helena Caminha Borba. Valério, A., Sel
xas Netto, Wi1s� .1.Jborio Medeiros, Luiz <Henrique. ;l!an
credo. i �.�

REPRE.SENTANTES
Repre:;eútagõe� A,· S. Lara Ltda. Ri(\. �GB)' Rua Sena-
dor Dantas, 40 - 50, 'andar :.._- São Paulo :_ Rua Vitó- I "l

ria, 657' - conjunto, 32 - Belo Horizonte _;' SIP � Rlla
dos Carijós, 5.58 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO
PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.
Anuncios mediante contrato de acôrdo com a tabela em

rigor.
.

i.'
ASSINATUHA tiNUAL c-s 10.00 - VENDA AVULSA

CR$ 50 tA DIREÇAO NAO SE RESPOSABILI�A PE

LoOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS �SSINA·
nos!l.a aula: O que silo agêrr

ci� de Propaganda e que
Serviços - Prestam
DE fesa de uma causa -

Comércio e Indristrh ?e
rante um Problema de
Vendas - O que é uma

agência _: Organograma
de uma Agência Pa -I1'õ.o .

e De.!lcrição dos. Serviçcs
- Prelltados - Solu�ão
de Vm Problema de Ven
da!? Através de -. Urna

Agência. Mini.!lti'ad;'), pelo
p-ublicitário Emílio Cn
ri,neto direto,r ào Insti
tuto de Propaganda e

. Merc�dologia.
Arte Aplicada. à Pulili
�- '-= 't1't11i=c;ão:r ci-e

Côres, Sons e Formas,
num sistema de comuni

cação. Ministracta pelo
pu�Pcitário Mauro Júlio
Amorim, diretor de.. De
partamento de - Cri9.

�o da A.S. Prop:?gue.
3.a aula: Publicidade do
Ponto de Vista Empl'e
sariaJ - Situacão de uma·

,
.

emprêsa na CotnUl1lc'ade
- QUe influênmas J eee

be e Transmite' - Comn
utn'za a Publiciclade.
Ministrada - pelo pu-

EMANUEL MEDEIROS
VIEIRA.

1. Havíamos prometi-
do euviar. um urtigo sôhre
b 'cinema n:sso. Escr!to pe
los repre�lfmtaIl!,9)S 'la Em
baixa:'a daquele país no

mo.
Como ainc.h ;-Slll pucle

mos CO!ll'cg!:J- Ir:. deiY".lJ e
mos para 'envia-lo em cor

respondência futura.'
2. Luch.hlo Visconti. ,pa

ra muita. gente, a maior fi
gura da cinematografia a·.

·tual, ganho.l I) primem)
prêmio do festiwü De Vene
za, com sell filme "Vaghe
Stelle dell'Orsa' 'V<';��l'l Es
trêlas da Ursa) qne foi e

xibido no lt�cstiva. do Cine
ma do Rio de .Janeiro.
Granel,,, figuras de r ine

ma atual participar::tlll co

festival, entre ela3 , Akira
Kurosava com .) elogiado
"Akahige" e Luis Bunel
com "Simão do Desert,o",
qUe ganhou o Prêmio Espe
cial do JÚ'ri.
3. Tivemos oportunIMade

de. �ssistir me sf'cão especi
aI, um dos niaiores clássi'
cos do cinem.'l, mundiàl. Fa
lamas d-p. "NI) Tempo das\
Diligê'1cias", que tra·\Qu."a
mente ap0!1tamf'S C011'.0 um

dos grades filmes da bist ó
ria. do cinema. Realizado
em 1939.> conscientizou (;)

"western" e lhe deu urna
"

linguagem cInematográfi
ca. E' a fonte, come Já dis
se alguém, onde foram be
ber todos aquêle'3 que se

dedicaram ao imo�tlll gêne
ro, Como mera CUi'wstcl:ic.e
inform,amos que f.l, obl'� pri

Cê: ce de 350 mil Vis:tantes
- .

. .

vêem ·Exposiçáo de Bijuteria
admirar a importante mos-

-

Grã-Bretanha, Estados Uni-

tra "Jabl�neo 65". As trín- dos. Um júri internacional,
ta firmas expositoras • es- constíttrído de conhecidos

.trangeíras
.

representavam espeoíalístas concedeu 12

Praga (ORBRE) - Mais
de 350 mil pessôas visita
ram a exposição de Bijute
ria, recem-encerrada na cí-

dade tchecoslovaca de Ja-.
bloneo. Dentre os visitantes
cêrca . de 60 mil vieram de
64 países de todos "'s oontí
nentes com a finalidade de

os segúintes países: Argen-'
tina, Bélgica, Brasil, Fran

ça, It�lia� Japão, Canadá,
Hungria,' � MéxÍ(:o, RDA,

. polônia, Austría, Suécia,

medalhas de ouro, 18 de

prata e 21 de bronze, levan
do' em conta o gosto e a

qualidade dos produtos exi

bidos,

PARIS. _. Anunciou a

Orgarnaação para a Conpe-
,raçao :i!Jc�:r.Ôlt1�l!a 8 Dessn
volvímento (O:;Enl. que
mais ele lúb nnluões de tu
ristas gastamm, no JDO

passado, fQr'1, de seus paí
ses, cêrca de 10 bilhões de

dólares', que é a c'rra mais
alta até hoje divulgad.1.•

Acr,escentou a OCED q!.ie
as notícias até agor:? re

cebidas' das industi:'las do

transporte, de hol:;jis e de
outras classes ligacl:;tB R6

turismo indicam que o mqn
tant� em dinheil'J e o nú-'
mE'ru de turistas aunlenta
rão êste ano.

ou seja, um aumento de

14 por' cento em compara-
çâo com a �! fi:U. registrada
em 1963.

, JA ·OOEDr-i'Q-tegi'Mia dQS....
Estados Unidos, Canadá,
Jap�o e 18 palses europeus,
Uisse que o turismu inter'"
nacional aurr.eQI;;)i! no ano

passado 15 po-r eent!:l em

relação a 1963. Côrca de
85 po� cento Jos ,t1t!.'istas
de I 1964 visit3.ram os paí
;,es membros c 3. OCED e

8. Iugoslávia, qUe é .l'!.'\('m

bro '1sociado.

�
r·

i

IMPRESSO.RAAPi·"ximadamen,. �

3.885.900 turi'5�:l� visitaram
os Estados UruckH em 1964,

RONDA �

ELOma de John Ford., rol exibi
do aí em Florianópolis no

. extinto Cine Cer, traI, que
exibiu muitas das grandes
obras elo cine'TIa.
4. Dentro de P(;UC�S se

manas, e;;blr::i. '!m POrto A
legre sóbre Nelson Pereirp,
dos Santos, talvee: o maior
nome de 1).OSSO cir.ema, re�
alizador da· obra prima "Vi
das Silcas"; Prof:melo co
nhecedor dos 'prob�emas de
nosso cinema, Nelmn perei
ra, virá far algum;)::, pales..,
tras sôbrc êste me;lmo cine
ma qUe tanto conhece e

que tanto ama;

5. Obras imporb.l"tes, fo
ram estreadas ser'ana pas
sada em Pôrto Alegre: O
notável "Seduzida e Aban
donada" de Pietro Gel'mi,
profundo conhecec1or da aI

ma sisciliana, como já ha
via demonstrado em "Di
vórcio à. Italia'la"; "O
Trem" de John Frankeihne
rner, bom elementt; do nô
vo cinema amer�('a!";), com
Blll't Lancaster e Jeanne
Moreau.
Estes foram os dois 11:ais
impQrtantes. Mai.s abaixo
temos "A Queda do Impé
rio Romano', que levo'! a

faltS1"cia e multi..:miliO'1ãrio
Samuel Browston, s.m pro
duto'r (EI Ci"') e "Tiros nq
Escuro", da série "A Pante
ra Côr de RGlsa', 10 super
valorizado Blak� Edwar
d.os.

6. E o Cine Cltloe dI:' FIo
rianópolis, vai sair ou n�?
7. Para finalizar um pen

iSamento.:. "Juventude sel!li

rebeldia, é servidão pree<P
ce'. .(José Engieneros).

- ... ' � .�

A IMPRESSORA r.tODÊL-O possui todo'!: os ,ecursos
e o necessório experiincio poro vorolltir sempre o

móximo em qualquer serviço do ramo.
Trabolh •• 'rlôneo e perfeito,.". que V. pode contiar,' .

clesl!'IhoI
� c:liebe$

folhetos - catologos
cartazes e carimbol
ilf,pressos em gero'

� Dopelaria

I

-1
-- o ,,-J
_---"

--

...
...

I MPRESSORA ,MODEL:O�'
DE

OAlvALQO STUART. elA.
RUA DEODORO NI33-A i.l..

!='OflE 2517-F.LORIANÓPOLIS
<:.'"

imobiliária ilhacG.D
,. ..

RUA FERNANDO MA€lIAOO, 6 - 1° ANDAR - FONt - 24-13

DIBEr:t9R: �R, f.M..TER LINHAR]l:S

AMPLA PROPRIEDADE - Vende-se cO,nfortável resJ4.ê.poia de construção recente e'tiificada em vastíssimo terreno de
61 x 90 mts, local aprazível e com lindll.\lista panorâmica, à rúa Santos saraiv.a, Estreito... !Contém: Hall, sala de visitas, sala dé jantar, 5' dormitórios 2 banheiros sociai,.'i, copa, cozinha, garagem, quarto de em·

pregadll e completa lavanderia.
'Casa edificada 'com todo capticho e acabamentos. Propriedade ideal para quem deseja morar confoxtávelmente em

, lugar sossegado.

I:
Estuda-se também a venda � casa, desmembrando-se parte do terreno. ,

.

.

tTenàe.-se �agnifico terreno situado na pr8.ia de Bom ,Abrigo, medindo 13m· x 50m. Tratar a qllalqi.l'::r.
'Il� '-. rq� JerôniJlW Coêlho. 343 - prolongamento, pa- v.imento. térreo.

i
.

\
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.Jogcs Abertos
Amanhã ã Inéll[guraçao da Maior Festa d

Esporte Am�dor de Santa (atarina
4'_

I tá. início, amg,iJii em gaba, Indafal, Caçador, - Jo

I flue,
a festa mrücr do ínvílle, Rio dá. Sul e F10-

'Ii'te amador hnrríga- rial1Õ'poUs.
.

'e-.. I(!.ymo .sabem ser ;)S BOLA0 trEMININO· ......
. li Abertos de Santa ta Btustj-tle e ítajaí.

I
Ia, que a terra berço

.

CICLISMO _ Brusque e

'Úlção catartnenso. que Blumenau, Joir_.o:�!�" Tuba
astítuíu, promoverá pe- rão, Itajaí, Oanoínhas e

, "gunda vez, d" .a fdtá Lajes.
. nndo com a. esença FUTEBoL DW SALAO _

- irde de 29 cidades qne :13tusque, Blumei1uu, Videi�
z , lUtarão nada mC(l:-JS dê

. ta; !laulo
.

Lemés .

:Curitiba
certames, número tam- -: n�,

. caçador,' .r�itJ.,':l]]e;
.

t'u
n considerado recorde· barão, Itajaí, Orléae:cJ, Jara'
,) ;Jrngrama 'inaugural es gl'la do Sul, Qftêl!ll'Ú<i, ,L8-

'!im elaborado: 'jés·_··e Palhoça..
.

- - 9 - sábadn: .

as 9 :NA'I'AÇAO :M,ASQULÍNO
·:1 r-.s, na S.E . Bandeíran- _ Brusque, Blumenau, vr-
": congresso de Abertura deira, .Jaaçaba, Joinvirle e

se" teia das Chaves e j�- Tubarão.
s.

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

I"
REDATOR.:· PEDRO PAU,LO .M..d.CHADO COLABORA DORES: MAURY BORGES - GILBERTO
GILBERTO PI\IVA - DECIO BOI?TOLLUZZ;I - ABEL 4RDO ABRAHAM - MARCELUS

NARAS

NATAÇÃO F]J:MININO
Brusque, Blumenau, São
Bento do Sul, Joinvll:3 e I

tajaí.

----------- . 0"'--_A'l 14 horas, de<;fl'.e (obrí
.tório para todas as d:'l�
rções participantes mm

.. .letas e dirigentes): apus
desfile, concentração na

.E., B8j,ndeirante com Ju
[menta do Atleta , Baue?
o do Sr. Prefeito Muni-

Prossegue
,Selecão

..
.

,.reinernento
de Remo

daPUNHOBOL Brusque,
Blumenau, São Bento do
Sul e Joinville.
SALTOS ORNAMENTAIS

Q.

,IaI Cyro Gevae�d, e u:i- MASCULINO � B;'·USqll'2.
ão de Ginástica RnnH' �lumellau � Joinv:lle.
1':m seguIda inícb das SAL'tOS ,ORNAMENTAIS
.s de atletismo que se FEMiNINO - Brusque BIu
19ar.ão durante: d-o�. menau e Joinville.
.) e. pravavelmen,' 1'e-

. TEraS MASCDLINO
-feira, dia 11 l)El:;l�' Brusgue, Blumen;l.l, Sào
à. Bento do Sul, j'óa,:2,b�1, Jo

invl11e, Tubarão e Fl nia.n.ó
polis ..

,

...
-

..

í! �i' está m(� ;�.orul1cl(., mui- planL,1 de. remadcrri', tE:l- fraca somente, peb seu

Escrev� I: �i· no seu r �·,'-::ment(l, d!; vez mesmo o melho: do conjunto, mais homogêneo
I\),�brdo Alj)'aham pc,sHando Eil"21ra nesse Bró�il. ...\{as prEC' �amo.,; an- e qUe naturalmente rende

'-

conjunto gr.lnriE's €speran,. ,téS ::te tU';Q, disrf''1li .. -Ios da muito mais. Tenho granje
Dep';;'s. de Jla.';iia,-ti:� os ças. Pela ma;;lh.1 está t!Ei- rneHl!.l;· 'llánelca PC'I,sÍ'le:,?, €sperapças em Sl!v�lr;t que

:r.wmentos qi.!� anteo;dc- na·rrdo o dois s-pa:tt-in for {;ndz PQ,�sam. r8!CC'�T. o má- sab:rá (1!'g�mizar uma grau
'ram as r:,'lç'-C;', e ri ca:Jr maco pGr Pas5ig e I·,'a!1. O sh',u E isso. te!.Hlll t:erteza de sele; LJ e que brílh�uá
d:" lu!;, lá ,,:: mmi'na, v·.j- . preside'1<� rip,' FAse c.}�lfe- Silveira saberá :"{,P.- 111e- intens'nhente e�11 Nüvem
to i:t esc"" ""i' o aSSUlIl " qi!C guiu junh te o:'

.

(tig�lÍl3:;,imo lho1' Co' Que uingufm ,\:J(;.. bro na Guanaba;·:1.
me é t.<!P agrac.ayel, e ccmanc'?Jnte da Ba.se AE'- nas acho qUe já está na ho Os rem '.düN!i> '::Jtarinen
mr:i::; c;: li, .��_� --a;-CÜSpepsa .pp. Iól4'Ill na,-� f.)itgar-»z-s.� -um per- ses- erlfm�tTos de gi.an
portívo. !�G�t:cmto, I�C: dn� parte ela manha· �l"'" qlle dero::;o oito e CJ' I 'f.'.') Ij���- de vo�t!!.de de õem reJ:n:�
qui POl' c';,-' nte mais a�sid '-' êle PO�S9. treinar �liàriali1,=n tro cf,gua pura. formàr o sentar -Santa Catalina no
amente �:�:' ,�.::r o In'bJico te. po"s Passig s(\ !)Ocle trei seu clllljunto e observar próximo Bl'asiJ.eir�, ::) �enr.O
esport·,,) d:'L capit::.l e 00 EUf nesse pcrioc1o. qual -O ponto m?,'�· frD.co e certeza mesmo que éles
Estado ;\ 1 p,u da �f.' (:',;) COlTlgl lo. E,,':r-' pormenor e não dece_;;:eiam;,�1tp a im�n-
de remo C;t1e n�'s ;"',Jl'�<:fd- -8egnncto declarações do ape::litS um" ohs,�:"açã0. c!o sa platéia esportiva ca�ari-
tará no próximo Brasileiro Dr. Ary Pereira OUveira de com3�t'l,rista. mas qUe de- nense que estará vibranüo
de Rena n.'t Gu�nabara. verá seguir por' i�ste,'l' dias ve "t:r ':evado em considera no dia 2� de Novembro,

para. Joinville o céenic0 Ma c5.o, p,;rquc tenh·) visto qüando será realizado o

n{'el SilveIra qu.e ;rá übssr muitó guatniç.,;) forte se)." sensa::i.:ma.l B1':\5'n",T'O .de
var c'emo andam J3 trr-'ina sobrepu1grb ;.''ir outra 'mais 196Ej.

.tOite início de Futebol
3a'�ão, Basque�ebol; Vo

,e' Bolão. No clOll,5)1-
!:a 10, pela ..manr:ã, N3,
, e Saltos Ornanlentais ..

l-locha, rlro ao AÍV(l
rez, e Ciclism::l.

TENIS FEMINIO .- Brus

qUl', Blumenau" ,Toimril!e
Ita'aí e Florianóp,olis.
TE1'US' :p"E MES;t' MAS

DULINO· - Brusque Frai

b\ll'go. Joinville, Tubarão,'
Lajes; e Florianópalis.

.

TENIS. DE ME$A FETvII

NINO, -
.

Florianópolis, Jo

inville e Brusque .

E SFlUS'

\

. lrLíFTISMO M!\SCULI-
I - Brusque, Blumenau.

. ,�eira, São Bento do Sul VOLEIBOL MASCULINO

,'agaba, Indaial,' Ca<.;ador - 'Brusque, Florianópolis,
t,)invil1e, Ja1'aguá dQ ,Sul Blumenau, Videira Paulo

: �noinhas, Laje:;, PalhQ_ç::t. Lopes, JJaçaba, Jôinville,
Florianópolis. Tubarão, Orleães, Rio dr>

. Estado. e algul1;.; .i emado-
A'TLETISMO F�Mr-r-.TINO Sul, São João Batista. Pa-.

,

"-'-

�-:l'r1,,�ei-' lhoça· Concórdia e Tiiucas. res forar.1 designados para
,tusoue,' BIumenau, v., t b 'h "�

l>aulo VOLEIBOL FEMININO _

ra a...a� em OIversns se-
'1, Florianópolis e

ÇÕ&'l �leltflrais l-v·.'1 da e;a-. Florianópolis, LajeS, Rio
opes.

do Sul. Itajai, Tllbarão, Jo p�tal. Agel'a, já Cl ';e c�o�tu.. .

� nldade �le anrE.Cl,�r O1.Ver-
"AC!r\UETEBOL _ Floria- inville Blumena<l .e Bru",-

'.

_

J� '.

• ,
sos conJUntc.!'; comecnndo 9-

..ópolis, Làjes, Brllsqlle, Ja que. "e m 'Vl:�"" c·1·'t" ,.. P";� ela"
.' '., .

c' .

�-AO
ALlLO "'- Brus- � (; ".�.

"'. "' .•v <.'

aguá� do SUI_�,nnt�,t"
TIR.

ó

•

,> ?q,_�" ..
H ccmtin�l;dadr: a'.õ

...
treina.men'dinviUe.r..Joaç '1.,'; IllMi,:. t . �!Jq�le, f u,!!'S?w Bent� ti·-':.. . .. . .'--;_.;,i;e): . _

j
.,

"'.
_

,..... .� 'fI'., "', .' ... Ja lnlC',·.[!:l lJ.) ines pus
lal e Tubarao. elo Sul, Inda,al, Caçador, "i�';;'

t
. ,

R' d S I sa::ro.

pC� .-C" BrusCJl:�, Gã-o.. JoinvilJe, I a)aI. 1.) o 11
Tenho

. geri;f. "�àçador,· Jaraguá' e Jaraguá do Sul.

do Sui e Guabirab::t. XAiDREZ Brusque,
,

.

BOLA0 MASCULINO - Blumenau. São 13ent,) do

Sul, Criciuma e Floriullópo

liso

Devo dizi:':� inicialmé'llte
que a seleçáo f'steve l�ara
da por ai�ims dIa;; por mo

tivo d.(:Is eleiçõe,; ·em n�!sso
mentJs eles CODjl.l'1t.:,S 'ola
vilenses designac.cs em

princíp�os para !lOS rt'pre
sentar no Brasilell·o. Caso

.

o quatro s-patrão de Join-
villé n§.o corresphnda ao

._--- -----

Santa Cruz., o GranJe do Futebol
Cafarinense

Brusque, Blumena;l, Vjd�i

ra, São Bento do Sul, Jea-

vi.s�o por fx�mpl.:;
o qua�:o ccpatràó deseJe S�:
,gunda'..:feira t'(!einanJ""�. P'-â_
tarde com a <t331:,ttlnciá téc

nica de Man:)si ISilveira.
Estou gostancl'J do seu ren

dimento f�lt'md0 porém a

inda multo p"-1'a o ideal.

Edson e Pra�,s k,'?,-b8!'t'. (lià

riamente têm deE.c}rJo· a

raia da baía :.ul e ,11 l-,H"::'
dos t"einamt�'L )'l. �)"c:curarl
do n!J,turalme�-,te U�l1 Iy,.e-

.

lhor preparo físieo e técni

co para, as ellminatóriis

que se 8proX'lUD.n1. TalE":
. Jén: 9 tarde t "0.'1 t1'ejnidC' r,

tarr..o.'l E:m Outubro i) o tem

_po vôa. Não pcden:os facili

tal', se quisermos. obter aI

gum !luce$so em Novembro
na Guanabara. lr'egàvel-

Remíngton Rand do Brasil S, A,
o momento não S� .sabe
ainda quem irá ref!lar, a

não ser o quatro c":patrão
qUe dobrará no oito J2, éS

o�ece grande oportunidade para MECANICOS COM

dO HECIMENTOS EM MAQUINAS DE SOMAR E CAL

rc AR. Possibilidade de ganh9Jr até Cr$ 170.000. �ensal.
tiv.rso de aperfeiçoamento em Pôrto Alegre. CandIdatos
.

verão se apresentar na Rua Trajano, 18 - B - Nesta

apitaI. ".h_.,-,.i __ ,._,_

os eon.ií�1I!..t JS do Avr.Í e Figueilrense, os nossos re

presentantes. na rase semifinal do Estadual de Futebol

* (:hI6� estarão em ação ho] e, quando farão seus "a�

l"re.ntos" _l'}ara as batalhas ,!ue domí- go -sustentarão
, frente u Comerciário e Caxias, rsspectivamente. Os dois

grandes !!lo nosso futebol Estarão empenhado.3 em co

te'jos dos .maís difíceis, sen "o que o "Leão terá que se
.

Iocomover até Criciuma, onde ,0 espera o' poderoso ele

ven com' rcíalínc, vice-campeão da Zo 'a Três, cnquan

to que O "Furacão Negro" estará mais a vontade, pois
j.ogará em casa, encarando. porém, o -mbate com serre

da-de, dê vez que o pelctãc caxíense, campeão na Zona

Dois, é bom até fora de seus domínios Em tôrno ue am

!:res os choques reina desusado ínterêsse, príncípalmente
nesta Oapítal, de vez que os embates entre 0S dois aíví

.

n\egrc8 sempre levaram ao sstárío "A:':olfo K!)nder' pú
blico corS1d�ravel, "evendo depois de amanhã ba+er to

- dos os recordes de jrúbücc, e renda em jogos entre os

dois elu}j'eL [ustíf.cando, asr'm, a prr 'rrêl'!.c'a do f'amo

so clássico entra os carnpe" �s da MeL:pole e da "'\lian

chestsr".
AVAl CONSEGUIU C<JL:3lIRO .

'A diretoría do Aval estf1 nara resolver

do arco, surgido com a Eaí_,!';! (e Alvarr que teve SfU con

trato rescindido: O nôvo va'or 8,:,a'ar1 veio -'0. Pa!'aua
mas cujo nome não nos fa; revelado, s=ndo. l)Of:�n�. pos
sivel qus ve+ha a ser lançara centra � Com�rc!aTlfJ, na

peleia de dcmlngo entre os dois elu,b-s.' mar:�ja� I1��a
a cidade. de Criciuma,. SerlFc'o o tec'''co ,TOS3. i� nc.im

i ° arQueiro em questão prer
r che todos os requ.sito s para

1_ bril!t no futebol cata�r_��__
'

--:.
.::.:==-:=

-._-
-

.

.

madcs, rssocnderâo
tura �- o qr e dêles s 2 espe
ra. 'I'reinam dl�ria:lll�n [e

pela, manei e à' 11_ »te nes

ta semana que antecede ao

início' dos Jngc;s Abertos.

O quadra base não foi

completamente delineado,
mas segundo minhas obser

vações, acredi.to que seja
lançado para o início !!os

jogos, a formaçao excelen

te, cOllstitlJida por André,
!;elsLlho, Dobes, Capi.t.ão- e

,To�rado. Pura os q':e acom

paT'ham o nosso h01a ao.l

éêsto, é fácil sentir a fôr

ça do nosso selscionado,
pois, entre êstes cin-

co, não cOnstam os nomes

e.e Rotnual '0, Zi. Cam .... :re-

la, M,arco AuréUIP. China.,.
Adilson e Cesar Mutilo, ótl
mos jogac'ores e titular(;s
de outras selw;ões, atraves

sando espetacular forma fí

sica e atiét�('a. Apeu8., Mar
co (,urélio, C'Oll1 llln calo in

flam3.c:o, pLeoc�ll1a e ChJ_I\a
[;om exces�o de pêso. Uma
neta ma:r:c"l'i1te da presença
de F�cr·a!'·)poli.s, nos VI

JA:3f;; 88rt .durant3 a ::'esfi
h quandc sessenta e cinco

:ra.ôr;as estn·ã.o apl'ese"'1-an
'0 aos br1 sQuensp-s a "Dan

ca doo; Le' (:'os", que iá .",1-
ca'�çou SU'!9SS0 qnanco a

-presentada no Est·:tdi9· Adol
f,o Kon,'er. Para o início

Por DECIO . BORTm,U1.'zt
. BASQUETEBOL t�A PA.KADA

Os floríanõpoütanos f:S

tão ultimando seus prepa
rativos para tornarem )J;·.rte:
dos VI JOGOS AGERTOS
DE SANTA CATARINA,

marcados para os dias 9

a 16 do corrente. Os diri

gentes já solicitaram aR

dispensas necessária:> de
nossos rapazes, da.s repal"-

tições em que t.rabalham

e até o momento não encon

traram dificuldad'�s que

pudessem ser ultrE:.passa
das. Os técnic.os insistem
com os atletas à ,ltingu'cm
um nível de aproveit8,men
to ideal para' d�fender o

nome de .!los.c;a. ci'0!:l'lC Em

atl(õtismo, os-. técnico, têm

espHança em ('onseguir
bons resultados. '.l,�)esar 0a

excelente condiçãa com {lue

Se apresentará a represen'"

tacão biumenauense As ga
r�tas do curso de Edn�a

ção 'Físiéa' tl'::irwm diària

mente, e têm esp"!1'ança de

bater pelo �enos o record

de salto em altura. No vo
leibol maScu_Jino, acredito

que seja a turma qUe .
vá

menos pr'parada·. Treina

ram pouco e Jlão I)r)derão

qu·erer mu'to. Já c femir..i

no está em melhorp'3 con

di�ões e sem ser aponta
das como fa·v.oritas, tenho

certeza que não dec"JpclO
narão. Em basquetebol, o

panorama· é diferént<:!. .1\

disposição com que nossc.

rap� �.� ded�m aos

treina:>12ritos, permite f.Ln

te\V��n��r'q:, sfy�SO que' 8!1

cançarãó�' nQs Jog'J$. O téc

nic.o
-

CarÍos Albe�'t(} Brog
nolli sem contar "om pro
blern'as de ordem t�ca:
apenas cais casos na parte
físic�., poderá dispo:- da. to

talidade dos ehm'!ntns lIue

integram nosse· �·=�!"·"'!:11;J"d.)

s,m mêdo ele '�ste (1!1 [\quê
le

. c:nnpromet::.. �·"u tnbR.-

111(1.
Todos a�)!'esenh) ,n ('on.di

cões excelentes, e '!. q�la)
quer hora que fOi "ln !(ha-

dos .JOgos·, está marcado (l

Congresso de Abertur:=t pa
ra as 9 h"ras d·e sábada.

Da s delegr ções participan
tes srrão•. obrigadas ades

filar, sob)perta dê s-:rem

eliminadas nas dIsputas, o

c;ue condici,onará ao suces

so absoluto, o de:>fHe. No

Congresso �b Abe�tura se

rRo fel, "S os sortl.:'io,> dos io
gos. O oa'''1ueteb,,1 ii a 110i

ca mo'hJi-l;](J_, em qUe !,.�

mcs Calftç'is de chave, o

. c(u� {> um b�'m har'.dicap.
Estarei �!''l,''l 4le��a (!r :11na,
:nfortl'_'\-l1'l) () desel:ro!ar

elos Jr.(��S �ER J "S fim

fls!1eC'ial a p·u·ticiPação de

)3'10. "Y'{i:!-J�as, Ate. lá nh::tlS'

8.U1igos.

deseja.do, é pênsamento de por MAltCELI)S uma. ;1l,tênti.ca COlll't<'la-::1o
Silveira 'fazer aqlÜ m0smo' ele �,,:. ; d') futr·m;,· iJ!'RS1-
um conjunto cam' maiorre A cidade de Canoinhas lei)'n

possibilidades de n1el11or co está. em festa com o início Mêl,,, Sanl<l Crll" t, rn

I()Ca}3�:J'que' o �.'�. .1jnlt-?-o""....de das semifip,,ª,is do c9-mpeo- bSD �;>-<j�l .<t.tktas.:t�.'. 'j'
., :l<"r iC· >T;r>'\!".f�_ lii>ç� ..

Jeinvil e. .. , "l' nato catnrinense de futebol nens�}�,t..;:,_: caso de' 1 .ul"-

N ·t t h 1:' d
prof:ssional. temD�irada. ... So n.)(1 :�l je lanGa M' ,pc 0, \O �l O en O

.

C mma O
1965." e os .;)f: '.u,tes. jG!s,l'i"r;,: i

atençao do .presIdente na; .�. 'z:> t·,,·
-- ,"'o ..

1
FASC. , d�ndo qUB 11" riê,;� .�:, W;."a.tl .�� c�];Z Fsp'c,,·te Edgar, :q.C'·VR.! l:J,r,.,,�. ,h(' (.

'd d t
. 'Clube, ':lue no "!s�[l,dual de JOE::� .,o'�0 , .. ) Alves'

ceSSI a ·e de c,omeçar a reI
1964' .

'. " '1<>' ,1 �t- '..

I d d
.. .. , alcancou p,om ntTo Para t.:C..lCO .Ae�.a smgu

na- o. es e Ja, para '-Iue. .

--

'. .
_

.
-'

.h.,t.. h"l ., u' brIlho o gq' [l;-·j:1,0 :::.'e terceI. lar seleça.o naCFl'ti.a!, ncaba
'0'it'i)<n a pe ameno" 111 en :,;c. ." .' .' "-.'. .. .

't" t f'
.

t
.

'''''-'TO cG'loead�, do futebol- b�r·""' ...d'é. ser-",cO-'J.ltr-A<tado".'(J, ex-
rosanlen o su lele;'} e 'en- .

.
.

--"""""'; .,-
,.

.

l'lga-v2rde, para (;s(-e ano jogador amencano e. eX-lntre os rEmadores, pois a r,é
está hahiJiíaclo à propordo tegrante da. seic,,��(I nacio-
nal' grallc,lfs aleZ'_'-:8 s parà nal, Amaro.

.

a tcl'cida, de Canoi;!h�s. A- Não há dú.vidas que ')

gora o Santa Cruz. ].loss111 8"\ "ta .

Cruz. ]Uiltml1entn
tradição nas' canr·1:J.':.s ca' � �. "n C :'/To' "r;ncl c Cmner

rinenses, e é t:l'Y\ e.qt'�jr!1::>. cEcr'D. r�':;J revolucr an

temperado para .IS grandes do o futsbol Cata... use

lutas. transformando Santa Ca-

\ O elenco da Capital do tarina. na �éca do tú'&ebol __'

�
_

Maté. está repleto -ie atle- do extremo sul do Brasil.
ment(} temos um exce1efite

tas de r�nome Cio' futebol Por outro lado, \) Santa

paranaense. No ar"o, Osi.. Cruz, está apto para dispu
ris, �ontinua ser aquela bar tar o título mâXimo do fUlo

relra, intranspOnível. Osiris tebol catarínense da pre-'
gole,:r,) ']ue fez nOYlle na se sente. temporada, em condi

leçã'J parana:ehse e no pe ç6es iguais aos d05 conjuh·
fiarol, I camJ.llE!ão uruguaia, tos cio' M�tr<lpol, Caxias, CO
é um dos princi-,ais respon mHciário e OlímpiCO.
sáveis J)€las magníficas' Jor O Santa Cruz Esporte
na '·'às:.Qo �me do Dr. Luis Clube, possui tão exuberart
Fernatf80 Freitas. te plant.el, graças' ao traba

CC-::'Cldró, é outro batual' lho, ,ehlpenho, e dédica,ãO
te d<l forte e harmonioso de seus ties,,"eladós tlirlgen
conj'lT�tf} de .Canoinhàs teso

ROL�a" Irineu, Ant.ôJ.lo A O Senhor Raphael Boeng
cirp. Araúj l, como C,)rdeiro,. Dr. L'.1is Fernanco Freitas
foralu a,stt·)s :!e pr:",_' ra Dr. A"ilson Zani�10. o-·Ca ..

gr:;\'ll·i.�zê'" (lo futeb,,:i das pitão Schim;dt. os senhores

arau"'Í.rí�H. e aiIcm· E:<:é'.C' Peixoto, CÔTte, j:iu�s Buch-

iT!c()."porados nQ Sant-a mann, e Wizi" fazem do
Cru7.1. Além dl?sses d �l' 'as San1la Cruz a SUª, re1igiáo.
oriuarl)3 jo Paraná. o Sun c pelo Santa Cru::: não me

ta ''::L''",3 contél o .gu:lri:tbé) del1'1 f'acrifícios.
rino M.moel. com os !!�LÚ� E _se () Sa:1ta Ceuz; � um

chos KcágEr f' Herm' !H·!.S dos grano:1es do fiJt,êbol do
e o paulist� ,faime Prado, sul do Brasil, é graças aos

todos Jogadores de primei- grandes esfôrço. de seus

ra !in n. dirigeut,es 'e a '5!ande -ca�

Porta.l'.'.to (} Sal1lia Cruz � tegoria de seus a�letas>

Do Novo Pres.idGnfe do C. R. D. ao

Firmado pelo �. �':>a;;;l o

liveira, presiaente do Con.
selho R(:'giopal d� DEspor
tos, re.:ebemos· o oficio que
abaixo transcrf'vemos:
Senhor Redador ESporti-

v·o.

CilmpJdhãO 'rionrosó de
ver vehI'lo, com o pr�sente
comunicar a V. aS . que, em
Sessã.o Extraordinátia dês
te Conselho, de 24 do cor

tente fúi eleito t' empos3a.
do no �argo de Presidente
dêste Orgão· Regional de

Desportos em Santa Cata
rina.

PlYMOUTH.·
'VENDE-SE

C:'utrO'="E-i'ffi, conlur;ico
na :i�2s::!:a 8�::ca'), foi tam
')�m eleit0 E empossc:.dn no

cargo 1e Secretárw .o Sr.
.

Consdheiro Ody Varella

Uerto de que, a atenQão
c'ispensadá por V. Sa., ao

nosso Orgão R.egio.:lal, con-
,tinuará no elevado nível

que sempre nos foi distin

guido, valho-me da opor
tunidade para reiternr a

V. Sa. as segurav:ças do
meu' elevac.o aprêço.
Sa111. Oliveira PRESI

·DENTE:

DODGE

Tipo perua - 1951
Tratar e ver a rua Francisco Tolentino n,Cl 21 = ©om

Heitor Bittencourt � Te!. 3950.
J
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Fim'arl:,.' qu�, h' .jlU,lta�,n�,é;
com' repr.:e5eri�apte... dé :ou
tros Fsta 'os có;.)corrE'rá ao.

títuIu de operário padrão
do Brasil.'

'

:� ,.JÍc4 nirll_cta � ,.
..,l.J. '_'"

�- ,

��o l,' .��. '\IS
te�.'�.�:'.; .�
'.ha; qo Op'/r;ári()-'pa:drã,) qJe
S.à.."itn C�t�dna·.:.' J!lrEsicli11
os trabalhes o' Sr, J03a Ba
tista dos santoe, Oiretor
Qo �Sl.

; I •.ta _ ,,�te do ,�
�.� � "(,.'�,�: •• : AJlMD10

""'1,"1Íd"-., 4e ""'111"""','"','. 14cIo e...:.....-
"'r.' ..�...... : ,-:".,�.., rep_r.�\taf)oo

�;mtante d,t'! ''O � IS'l'A.:.· tê. �a:��9io ,dos' Tra7'
P0,i:;' 'Hermes C�r;rêa qe balhadQteS na Ind:ústrh

, Mendonça, repreientainte Imobiliária ê lfernalli Ri-
da Federaçao dos Traba- gon, obsei'vadot &a; :-;adia

llsaclorea na Indústria; jor S. A.'
.

nallsta Maria Iná Vaz, .re
1

Como se sabe,' a campa-
nha que, no âmbttu na

cíonal, t�m o pa trocinío do
SESI e Jornal �O GLOBO",
se :'est1na a eleger o ope
rárío-padrão do pais, den
tro dcs príncíplos de efi

ciência, assiduidade, con

duta particular e públiCa e

tempo de servíço
A Campanha em Santa

Catarina tem a colabora

ção dêste Díárlo e foi pa-

"'.II!i'.•"...· ..;; ......"...
;
...j...·f..l�/,...

'

...n'....:}.._{ i\:qi.!At1\��;ii;f;; qif�,M, !"t;a� HE! 'e
1"(' .� ". �;' t': ,li;'.�:i< .' I�::.; ';'
.i " Súmula .de' t�ofldc;:s'

, t

�'.rn F�lram inieiados' rIocas 'for�in autuados pe-
os estudos por trê$ �� la SUNAB por estarem _
pes técnicas (la comiSsáb respeitado O tabelamento

de fmancíamento dà prO. de preços da carne HvinL

'duçâo da coleta de- infor.. Dois dos ,açouguekos au

mações para a fixação de· tua,das foram presos .e in

neves p� �os· pe- elusíve o ge�nte d� Super.
Ta 'Pl'ooutós 'do norte e raeresde.

t,

nordeste.

�
.

.

'.

�. ------�...-' .._ ... - � ...-

Vjrr� Cobrir as
,

ri ' -,
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"O ESTADO�' nas laranjeiras Jornalistas de outros
tactos vfieram a Fl:}rj.an
'polis para a cobertura da
eleições do último domingo
o "CORREIO DO POVO"
de Pôrto Alegre mando
Silva

.

Júnjor o Milton Car
valho, ao passo que
"JORNAL DO BRASIL",
jornalista Artur Aymoré.

o presi-RIO, 7 COE)
)--

dente da R�)i')úb;ica. almo

çou hoje com o governa
I dor Ney Braga do Para

ná no Palãcío Laranjéiras.
Pela manhã o marechal

Castelo Branco recebeu o

ministro da Guerra os mi
nístros da Fazenda fi Pla-:
'lejamento, acompaahados.
do 'Pre�lQente da comíssão
Intermínísteríal . sôbre o

'MONTEVIDÉU - Ull"

';::e7e de surpresa de me!'

nora, agravou !'I. sítuaçã
entre fWlCi.onários bancá
rios e o govêrno, Os empre
gados de Bancos reclamam
o' 'wnento sal$.naJ. de 48%,
enquanto o go\rêlJ1o. só
quer dar 16%.

�
,

,"1
'

Venera

Renuncia

O_��.EGRE

i'ros.uen;e Castelo Brrnco

estará na capital gaúcha
no

.

próxímo sábado. Depois
rumará para Bagé onde as-

·

sistirá uma exposíção àgr<>
pecuária.

Florianópolis. (Sexta-feira), 8 de Outubro de 1965

WASHINGTON, 7 (OE)
O general. brasileiro

Enúlio G. Garrastasú re

nuncíou a seu cargo n,s1 co

missão consultiva. especJ1U
da Organização dos Esta
dos Americanos sôbre &e
gur�nça.
Voltará brevemente 80

BTa'sil Onde passará ao ser-

viço ,à.tivo.
. ,

Coral Paulista v�m a Florianópolis
Sob o patrocínto tio Co- cultura da Reitorla. estará _.

. .

!tal da use e 'i!> Depar- se apresentando, no Tea

tamento de EciucaçãeJ e tro Alvaro de Cal"'alhü, dia
., ---�-- 11 do corrente, o Coral da

"Ilha'" Vem AI' Faculdade· de Medicina da

. Univ�rsidade de São Pau-

lo, in�egra �o po!' trinta

universitárIos.

NOVA DELHI - O go
vêrno Indíano apresentou
protesto perante o govêr
no chines pela víolaçâo da

fronteira na última segun
da feim. A nota diz que. as
forças c.a.'1ines3s abrlnun fC)

go contra soldados indus.

WASHINGTON - O. Pr'

sídente Líndon JohnsOI1

prepara-se para ser sub

metido amanaê a uma ope
ração da vísícula. Os rné
dicos responsávels pela
ope;ação assegl:lram que o �
governante não correrá

,qualquer risco.

aumento do funcionalismo,
e finalmente recebeu o go
vernador Rild.o Meneghétti
do Rio Grande do Sul. Com
êste o chete d.o governo
estudou a concessão de aU
xilio ao Rio Grande do

.

.Sul.

Fundaç�o Cat\arinense de Saúde:
Estatutos. Aprovados

.
RlO - Doze açougues cn- Deverá circular breve.

mente, n�sta' Cal'!taJ, um

mensário.
.

de ,- dl7l:11gaç�o,
cu1t�ra e arte, caIU a dent>.
minaç�o de "ILHc\". aguar-:
dem-no.

o Governador Celso
mos baixou decreto,
aprova os Estatut.(l�'

Fundação Catarinensc�

Saúde, que co,ngl'eg:t

Ra- Serviços de
Diagnósticos Pl'ecoe� do
Cà;ncer HemoteráplCl}. Ca
tarinense. O ato teve pu
blicação no "Diário Ofld-

.

al�', de 1. do correute.

Financia'mento
da Producão

,

que
- ,------ ..-:----

JoinvUle iR3ugura 'Fun 11
Rotativo USftIO'· DNOS

da

c�eAs portas do Ten.trc es

tarão. abErtas ao público
1forianopolitano.

')s

RIO, 7 (OE) . Três

equipes tócnidas da Co-·

missão de FinancIamento
da produção deixarão hoje
a Guanabara, CO!l� destinO
ao AmazoI'as, Pernambuco

.

e Mararhão onde coorrle
narã.o e cbservarao as e:r.e-'

'cuções do plano de traha-.
lho refaentes a apJica�ão
da política dos pre,;:os nlÍ
nimos, de acôrdo com o

co'" vênlo firmàd0 C'Jm a

Sudene.

- --- .- , .. -------,
___,O - _---:-....._ _-.., _

Guanabar:nas e OutrasD'epois de Quinze Anos UDN
Perde em Joacaba

A "Cidade Maravilhosa" recuperou a sua antiga con·

dição de "Capital Brasileira da. Alegria" com, a vit.ória' d.o
embaixador Negrão de Lima. Voltou a rir.Firmado sexta-f�ir(� úl

t.má, dia' 1., no Gabineté
do Mirtistro dr, VLiçi;> e

Obras PUbli\':as, o primeirO
contrato de financiamp:t.o·
de Fu_:do' RG:atlvo de"
Abasiecimento (!'J Ág� :.

US.AID/DNOS, beneflc!f\ndó
° pr-::gresElsta Murii�í�i�
de Joinville.

ciona!, a
.

mt�niciJ.kl.EdadfS
que premch:t;n dete:m:na
dos requisitos. Te111' SU!J.,S
raízes na Ca:.t:t de Punta.
àel 'E�te, que; propunh3.-se

\

1\' ,'ari em' vinte a,:�os, agua
a: ,7&% das pt'Jpulaç,jes ur-:
banas e 20% eb.s· rurais. e'

fundamenta-se estl'utlAral- i
m:nte no Plano Petl'Y, do
Depa.rtameni:o Autô";tcmo'

. de Enger.harIa Sa r:!1' iria
'

do Est.ado d,� Santâ CaLa-:,
rina, que já erIl; 1962 eqiiá�
ci.()na�a o' pto!)iem� em um

b:to estadual.

OÀES, :\Walment'� mantém
C.onvênio AdminiatratiVlo'
COm a Funda'ão do SErvi
ço Especial de' Saúde Pú
bl�ca.

Q::nheci4os os resulta.·
dos fina!s do 91elto·

.

em
.

Joaça.ba, pessedista'.;, tra
balhistas e outras fôrças
se . aliaram naquele Inuni�

cipio sairam às rua; para

f€stejar a vitória d.o :;.r.

Udilo An�ônio Coppi.

Depois.de '5 an\)3 'le dQ

minação, a UDN perrl"u a

.

,Prefeiturà daquela cidade'

do' Vale do Rio :11') Peixe.

Também se vitor;aram f:m

Joaça.ba os s1's. Ivo Silvei
ra e Francisco Da.:agna.

No Estádio do Maracanã, fiscais udenistas perderam a
esportiva, quando viram se aproximando do
fim. Um. dêles tentou agredir membro da
radora e foi pôsto fora de campo ...

A SOLENIDADE
O sr. Negrão de Lima reiterou, em declartiÇões a J.nl

prens'l, a disposição de realizar um govêrno à altura dos
anseios dos cariocas: de paz e desenvolvimento. Sem ter
rorismos e invernaçias.

Pr::&�mtes à S01ent-i,Lde,
fiO' Gab'nete do Mln�stro C ·T 'b f'

·

Juarez Táv.ora, o Ministro arga n u ana:
dt\- USAlÍ> Stuart: va.h Di-

'

�
ke,'_{):,Dir-et�r. do : "FUndo re�quisa
Eng. Ma�cilio !vlbta.' I) R O

.

I , 7 (OE.) - O fon-Prefeito Helmut !'a:!gater, selhó Nacional ce li!eono
o Chffe do 'BA..1\fAE Eng: mIa está. realizando àmpla
Flávio Ofiebelel', o Pr(l'Cu- e minucicsa pesqui'3a sôote
radar do Estac,o Ile Santa a ccrga tri1:mtárla do Bra
Catarina Manoel Mello, � oBll nos últim{)s anos. Pa
r�-preser.tant-$ da. F9ESP.. ra tantq. iG::lll1l ll1QtOiza-.
DNÓS, úS.aID, DAES, e dos todos os . 'téCIlico� rle
outra:;. entldadf's além 'da eccmom!a do Departamento
hnprensa' \ eln geral. Fize,.. EconõI1Ücó.

'

ram uso da oal�wra :'). Eng,
Ma :cílio J\6.or,'_.3.,.. o Pr:,feitç'

. de Jc:nviUe, ') Min'stro
Stuart van Dike. ;lO Min!s:
tro Juarez,Táyora. que en

cerrou a s:ssão.

.

", I' Festa de' São, Pedro. na 'costeira
':',4 capela c;1e' sª,o,' �'P�dro., :',Sáb,ado. à�.9. iÍs: novena
da CoSteira do Plre.jubaé, e barraq�inh�s;
reallza a festa do seu pa-. Domingo, às 10 hs. mi�

droeiro, dias 9 e 10, com o sa; à tarde, procissão com

seguinte programa.: a
.

imagem d.o sa"1t').

o EMPRÉSTiMO
A düerença de votos do sr.' Negrão de uma Sôbre o

seu mais próximo competidor, sr. Fle� Ribelto (que rião
acertou o alvo), foi superior à soma dos votos dos srs.

Aurélio Viana, Amaral Net.o e Hélio'Damacenq.

O· montante Jr) cust;). de

�ecução d>tii i ,::;rn:� em
J,oinv:He, €lev3-se à casa,
:i!l.as clo:s bilhct!3 � cem nu

lhões de ��u'!..eiros, dois

terços -:c qUl', Ur:1 biihão �

q�i"o ento;,· nllI11Õf'i.i; se

rão finc'.nciados p.:üo �"1Jn-.

.do, ser.d.o o t,erG) fl'stante
cob: I �o pela Prefe,tma. e

p�lo Serviço, A,mô.i:':(;lnO Mu,
llÍcipal ':l e Ag li,l' -

e �:>gôto
iSAMAE',

O SAMAE O sr. Aurélio Viana, que resistiu aos 8pê19� para a re

tirada de sua candidatura, ficou mais sozinho do que es

l?erava. Embarcou no transatlântico'. _.CeJio Ciia· Mais Seis Gínásios
, --,Gratuttos

Em abril de Hi63 a Oã
mar.a l\'!unlcipal 'ie ,Tú1n
,Bte 'votou :L�', cr:�nd"J .

t)

Serviço Aut {k()J'�() Munici

;pal é'e Agt;a .; E�gôtot eún
diçao indispenswi.:l par'l
a �ua inClu3.:i ') n:. Pia,no
e.>tau Jal . é p9.tl qualqup.r
sOlicitaç§.o de financia

)nento. Devidamente regu
lamentauo � orga.njz�ido, o.
BAMAE pa.ssou ,

a fun,�;o:"
Dar sob 1 ch�fI9, ':e um E:n

ger.!:).eit·Çl J..G<��'fTj�h·; ��'f,<'_:
grado, d,� Et1,�(>hharUkl�&.r
nitâHa ldl.,);$�hta. ('ala'; a.

órgão :1,,, Com'enio FSE.,C;P,-,
•

.•
.I

,.
•

_ • ..s...., � ..._ •.
,

, ___

Cum· ftotencr Na�cenles prossegue
C 1&1 O·· C I E N II F I C O ...

.

'

Em Minas Gerais, .o candidat.o derrotado é SOb"';llltO
do Governador Magal!hães Pinto. por aqui, tari'l))ém se deu
a derrota de um sobrinho...

'ci.onali1ento no fino letivo

de 1.966,' de mais seis gl
n�s'os ncrmais grátúit05,
nas se-'es dos municíp:os
de F;l'aib)1rgo, Salto Veloso,
r.fa.tos ·Costlll. e .Ponl,e Ai

ta e nat IQcalidades de

Rio Maina e .Ipoméia, r:::s

p0r.H\1IlTnf!,..,te. mUJ1lClplQS
de Cricluni� é: Rio 'd:0i �fi"
�as.

.. ,";1

li

Decretos do Gove>:no.-

do ...
· Ctlso Ramos determi

namm a criação para fun-

I .

lYRA - 39 ANOS Insensível à mensag�m do -eleitorado, a UDN OOirioca
entrem com recurso contra a vitória límpida, �sofísaliável.
esplendorosa do embaixador Negrão de Lima. Perderam
no campo e querem g!lnhar no Tribunal? Essa, não!

, ..
� O FUNDO O Lyra TeD!.s Clube com

pletcu ontem. tI'int,a e no

ve anos ,4€ existência P:j.
ra coÍnemor';l!," () transcur-.
/30 da efemt:'r;(�t" f'}i l1:f,:.;.Ji1"
zido oMenlilllTI' jãptaffe�1
tlyo 'na se�e -16 ctubê ':(jâ
i�Jla.
I �: J'

Coral Vai a
Vi_deira.
VIDÉtRÁ 7: (OllD .:.... Ft.!i

confirmada il vind.,i. a esta
çtdé.�" d:?: ;;e'Ata...íi�in#-rto
odiV!Ü:: sóâieJl�âé � �bii1í���1
À<ttí:stlca. JQa:-aba-Herva�
d'oeste, c'ia. ,,30 'do �or
rente. Do prcgrama d? exI,,::
bição faz parte,. ainda,
apre��ntação: cOn'"unt·l. (10m

o Coral go Flores�a., vide},
rense. AINDA DJl: VIDEIRA
- O tráfego ferrovlàrb com

atraso até de 10 horas es

t.á se tornando fa,,o de ro

tira. na Es�.'=ada d,! Ferro>
Parat>á-Santa Cata,rina, de
pois das enchentes.

.

O FUrldp. R.ot,mo:vo do

.t!tPasfecimen,to de Agw1. ·.é
um Convênio u.sAtD�
ooOS, destinado' à. finap'�
oi�r a 'longo prazo SE:"l"h��;
de ab�tecj.ineli.to de ágna
ew todo ti territôti') na:"

O cheqné cOm a qüallt!à
corres:_:}ondente à' pfl,rçela
fi;nance��.à pelo ::B'undo ce.,..
verà"ser' enttegiz�" 'c'leütrb
dcs pró:xi�os G.las em

Joinville.

Domingo. no Maracanã, recomeça o campeonato cu

r�oca. Um outl.'0:,�ut7?0�, ��e �o(,� P?Ut�c,o; .0lA�e . .ol :v�p.
cIdos" ao contratlO ,'dã, .UDN c�ri:ocá, '; grraÍrp.4Hté ;!'#lffl�
perde),"., ' -', I

'
,I : '

•

'1'
'

! ,,: ,
' "

f
xOH � I i

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

"da V o�
Desvatiosr�

t!. ii
ad�: �:e:�= e ����ri�; ------C-,ON·C-UiR-SO· DE QUADRI�HAS-comemoram a vitória

. õ�
dia três num clima ce en- Depois desta os pontos entregas,

tusiasmo e ordem. Pois já consideram.os uns defundos.

Queiras receber Ó Viégas,
A euforia do momento, A Barca e, os meus pesâmes juntos.

náo deu lugar a df.-svar'.()s.
O povo, q:.te· vibrou. c

cantou nas ru�s de Flclia

nópolis ""'é outras' ei :'.ades,
esteve à altura da sent.en·

ça popular. do últitno dc,

núngo.
Aliá:;, necessário �e '16s

salte o comportaMento se

rena çlas autoridades, que
souberam ga.rantlr a� con-.
diç_ôes necessárias para
que as eleições transcorres-

-se+n em perfeit::t calma
eom plena liberdade a to

dOS As partidos.

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

semo
Em prosseguimento ao

Ciclo de Promoçõe.3 té,cnico- �

ctenti1'kas, o Departamen
to de Educação e Cultura
('a Reitoria fará, realizar
nóvo e important", , curso

na Faculdade de Filosofia�
dia, 12 do corrente, a ser

mi;nistrado pe!o insigne'

Diz a cerhl. al:."ur:l. o mis

sivista: "0 'númerQ de ope
rações matematical; execu:
tadas em qua!C1_ll"r ativida:
d'Ol hllmana é enorme. Por
isso se �osta de ap!ícaçqe'S
matemáticas, você terá um

grande nÚT,"lóO de possibi
lida "es."
Noutro trecho afirma o

Chefe do· Depar� amento de
Matemát�ca: <'Você deseia
rá Eaber muito :n;11S: qUQ.ls
as oportunid9!des pro,fis
ssicna;s e qual o salário
médio do mat,emáticl), quais
as dis�ip1iI'as' do curso;

qual o vestihu!ar: etc. Pro
'cure um aluno ou' profes
sos do 'curse" de Matemáti
ca da Faculdade de :filo
sofia todos terão mU1to
prazer em conversar com

você."
1 O �issi'Ílsta . con"

c1]1i fa:z;endO votos para
que os estu '.anlifs fac;am
a -E'scolha q�Íf� seja fi. me

lher possive!.

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

Sem:na Próxi'ma lancàmen�o de
,

'

Vendas do Belíssfrno Jard�m
Aflânti.co

Poss'e dos Eleitos Zé Carioca
O Ministro da G�el ruo

general Costa e Silva,
prestou declarações uos

jornalIstas cario",M, d�zen •

do que a questã.o da posse
dos eleitcs \ é assunto do
Presidente da República E:

Gongress,? Naciolial.
Co�no se sabe, .) mare�b.af

CastelO Branco não aclinit�
qua.isquer dúvidas sôbre a

sua poSição: pelo respeito
total ao Pfonun.ciament3
soberano das urnQS

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

�cT'forme foi ampJ.amen
te divulgado pelas �i:a<;ées
.loca·s d' rárl'o,.: á ra Ee-'

P1a:' a J:,róxima: s:,d posto
a .enda um detf.'rminado
número de lotes dú, já hQ�
je, grarde e morlerniss:mo
bair:o Jardim

.

Atlântico.
De"',tro das limitações to

· pográficas, ],!)rõx!mas aQ

centro -ele FlOi':anópolis. ne
nhuma ,ollt.ra área exiSte
eorn tama'lha abun "âneia

.de notáveis carac't-rrístlcas
como ,0 Jardim AtlânticO
,Quase todo ele pla.no, às

·

poucàs eleváções ali exis-'
· tentes rão llxcedcm: a 6(:"�.'
Unia vis'a maravilAosa ,da

·ba,ía,' rcrte, com ot:ma

pr�ia, lugar salub'"rrimo,

r�t.a �xt.enção, tudo- .foi
à.proveitado, urbanistlca�
mente, "O SE11tidó de do

tar a Capital cem' um gran
,

d� .e mcde:rrtss'm:J tia�rro.
[)'<sta�do pouq_uísslmns.

qu"p'ômetros' do centra r ao·
·

qual se acha lig.ado p?la
I estrac1.a asfaltada, permite,
perfejtan1'e"t�,

.

acs ali' r�
si ri ,:,r tI: co r��r:" � .... �. r

..� .�11? "n_

do c�..,.tro do Ri.o e me""os

i<l sexta parte d:) Leblori
em r"laçãc ao mesmo Ce!4-
troo Alf'm do mah; :t�ha-se
servido por inúmeras li
nhas de ônibus.
O loteamento acha -se

Cortado por' vár:os quilô;
metros de, rllas itlt�:comu_
l'1Jca"lÍ!:s, cortado ao meiQ Por ou�ro lado .,). Chef,e
por '-1m!!. ma�ífica a"eTli:- do Departamento de Ma
da com 18 metl'cs ele lar- temã�ica da Fa�ul -ad� d,e
gura ( a maIs larga dp Filosofia da use, âlrigil1
n('sso yerimptro urba ...o) .. carta aos estudant.es secun

Ruas, �oe;ros, obras. de. ar 'dários em que rcs�alta a:s
te, -'reramento .

de á,gU3$. vantagens daqu:le curSQ,
um, Hndissimo la!!,(I e \lma com o .0bjetIvo de' atr(!ir
futura �raça ce�trat valq- urq maior .número' de 10-
rigam. enormement.e êsse vers ao v€stib1,1.lar <10 im
p."raflde e futuroso bairro portante curso.

flc,.i!l-VI r'.'l"clita:'1o.
.

Os' lotes adq1.liridos no

prImeiro lançaulentn ·de
vennas hi pou,.,uíSS;m)8
a"".os jq se encó.,tram "01U

co,..strucl".,s. aU::1si· . tó--l"I�

de moderno €i b'lo' gabarr,.
to.

mes[;re Antenol' NasCentes.

irscrl.õçs poderão ser

eaas na Faculdade de

Fll.osofia ou n� Depart,a
mmto de Educação e Cul
tura da: R,eitoria, à l'}l� Bo

ca:uva 160. PA{J"LUS PúBLIO

use - Escola Preparafóri'a
. de Enferm-ofin

Em reuniáo que mali

tiveram na tarde de on

tem com ,o Profes.'ít'll' João
David Ferreira J.ima;'
Magnifíco Reitor da Uni
versidade d.. Santa Catari

na, 170, .Paláéi.o, da R!lito-
Sada Catar!mi... ria. 9,8 prófes�oras Clote de

Esp'ec;a�Jl1!:de,' coin!ida. .l).lcantara; - DlrÓ)tcl'!'l. na

ries, 'estarão presentes .� Escolá de "EnfermageI\l dr

Goverrya "ar E' "Ô
.

_
Prc'reit0 RJbeirão :Preto I (E"tado de

eieltOs.; :,,1:8:-' J:�é. Sillv�jta e' São 'paulei e Zair:!. Bitten
Acqc'o: SB,�t,à�Úl e o dr. co,urt ---: da E;3coia ,le I<:ü

Ader11al Ramlis ,-]::1 Silva.. ,férmacrem: da U'11ver�i(ia-
.

'."
"..
..

8·:,n�1;:1.t i1.. p8;.;) 8;.YH,:cato r���s !:l.' r0un.Hi0 ·�i!.á hl��·ftI�. às de de 87:0 Pal:�O� -_.bcI'du.rC!ll1

,fOl'n:?llstas F�·oL�.s�olla�s de . 20 horü,s, :n0 Lír-::. enllJ assu1.'1to.s tefet�n&es a lfl,,-

(.;l .... l.,.\.1.

tória de Enfermagem da

UD':�ersidade de Santa

Catarina.-----------------------------------.

JANTAR DA.� IMPR Ei,'SA: ro l.YRA Ao encontr.o entre o

Magnifico ReItor· e as cita
das' éduéadoras;'- "compare
ceram os srs. ROUJ!\'to

Mundel de Lacer '::i -'" '.'1-

ce-�eitor; professorps Air

ton Roberto de Olivpira,
Emil . Flygare, (\.irton Ro

berto' de' Olivell'à, R.oldfi,o

C.o>1soni,' vyalmor GUl'ci2.,
NelsoH 'Grj'�l'cli G8 i)riel

Faraéo e bmE,üi P01)'1I)w

Ilm:; .z;tantes figuras T.lO
murt;l·o pblíti6:o ea�arine)lSe

comparecerào, ô.onü>,go, 3.0
Jantàr des homf:tís de iin

prer',s'9, prom-:vldo
-

.

pelo
:or"'ai "O ESTf1.D0". so:-:-

te'ado como ,),nf:tric11 desta

Está 110 co"se"s:) (:,.. tó
cios Ql'e ·0 ,Tardin\, Ai]�"t;-

,vi 'ade '�a Cidade,
·

dÍzl�r
.

q-Je
.

f.l.(;;":' 01'3-�;C'!
�L'\

uma terça parte' da di;.,tan
nnnr";,,,\ rrnl":Jo s-c!."á :lHn ;-110-

·tivo dE Un\}llt.u va,L�'" G
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