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Amaral
'A&rbal

Peixoto
Celso:

cogretule-se
vitôrie de

com
.._,

Ivo
O Almirante Ernani do

Amaral Peíxoto, presidente
do PSD, enviou ao Dr. Ader

bal Ramos da S�a. des

pacho telegrá(ico cengra
tWando-se com o presiden ..
te e os companheiros 'do

l'artido Social Democrático
de Santa Catarina pela ví

tór.i;t de Ivo Sílveirn,'

O telegrama está assim

redipd9: "Dr. Ad�rbal Ra
mos da Silva" Presídente

go et Governador Celso R�t.-

1110S acabam demonstrar ei

píríto partidário elegendo

do PSD Fpolís: Envio na que f.jéis orientação sau

doso Nere'u Ramos et con

tínuada pelo eminente ami-
congratulacões leais COlD

pa.n1teiros
•

de
.

Santa Catarí-

�.---- .- --� ..------ --r--_- -----

VEndiam fGra Da tabela e foram autuados
o Delegado da SUNAB

deslocou-se, acompanhado
de Inspetores dó órgão, '

a

Blumenau, onde manteve

contato com o comandante

do 23 RI. Informado

da ao consumidor, tõrara
lavrados 10 AUTOS jJE
INFRAÇAO, contra as fir
mas CIA. JENSEN" Agr!C.
Ind. e Com. (5), CEAR·
QUEADA BO,A VIZTA (2)
FRITZ LORENZ S.A., Ind.

e Agric., ,WÀLTER ERWIN -

PUHLER E· QUILHERME
POER�ER, 1 cada. A

---�--- ------ ... --_..__ --.-

mpos nos E. U. AI:
, Reunião da AHança

RIO, 11 (OE) _, o Minis- níão do Comitê da, Alíariça
tro Roberto Campos em

imtfcará amanhã pilra ,. Wa-
para o Progresso., Nessas
sessões será passada

Ivo Silveira' vg , atenciosas

saudações Amaral Peixo

to ll�.

CONTlfffi,\ A AÇN) DA

SUNAB NA CAPITAL
Também nesta capital se

fêz sentir-a ação da Sunab,

frustrados
IUO,l1 (OE) - O Presidente Castelo �ranco deverá encanililliar am�l�

Congresso Nacional, as mensagens propondo medidas leg#.slativas eoll}. o o

de revigorar o sistema de segurança da Revolução. 'A ulJ'ormaçã 1 dada es

nhã por fonte do Palácio das Laranjeiras,
.

O Presidente da República que chegou
Sul, voltou a despachar hoje da Guanabara.

Em· seu segundo pronunciamento no Rio Grande do �, 'P
são de Cavalnria em Bagé e na presença dos comandantes � o

trlto Naval e 5a Zona Aérea, o Presidente Castelo Branco afirnfou

preocupações nos meios \l}iliíares quanto ao destino do Brasil.
iIrlO procuro transformá-Ia em fonte de agitação e muito mffos
para protelar decisões e acentuou o Presidente: para se cOll'1baW o pcrtg,o
nista, não se pode' vestir a Nação com a camisa de f!Jrça do Na.zismo! miliJ.�
do os brasileiros através de nm regime que alguns oívís- desejam segurar no 'CQ

da. espada dos militares, para ditatorialmente pessar a Iâmína nos p'�cíoS'�®
contrariam as suas ambições.

Disse o Presidente que a proposta para a realização de eleições em onze ;gs"
tados foi uma resultante de vários e ponderáveis motivos De ordem politica e JW

dODai c que o gnvêrno nela se empenhou livre de injunções e conscienteJiWi�.
. Afirmllu o ::\Ia.rechal Castelo Braaco que O Brasil �o mereceu um outro '.If:�.

tudo nôvo 11('111 o arremedo de uma República Popular ;frustrada a 31 de Marçt)
de 64. t

Finalizando. o Presidente Castelo Branco .acentuou que ti govêrno co:rn'!hlteri� f

lnexoràvelmente as tentativas de restauração de homens, meíõs e regimes. afas- I
.

tados pela Revolução.
.

. . I
----------------------,---------------------------

Parlamp.nto .da AL tUmoa ··EU

varres autos de infração
fóram lavrados, atíngíndo
farmácias e postos reven

dedores de leite.
------__--------------_.

__ .- .- -

.

lunik Agrediu Lua Por
gefeito Mínimo

.MEIO SÉCULO
LIPERANllO A

BOA IMPRENSA.

fi CATARINENSE'

t�========�====�==========��========================*===�
1

'tr$ 50 I

LO_1!lE?, 11 (VA)
Peritos e. ciepti.st'ls· Qciden
tais afirmaram, .an.feontem,
que o f��çr..�r

����.��-, '.

-

JafRatislas confraternizaI no jantar da rmJr�nsa
Com a presença de mais de trinta ,jol'nalistas, perten- !I. �éguir usaram da pa- tunes Severo :

e lI.,cy Cabral IMPR:ru.i�$:A será realizado

eentes a todos os órgãos de divulgação de Florianópolis, lavra os jornalistas: Edson Teive. dia Ú de', Novembro, tendo

j:ealizou-sc dom.inl!o e "JAN1',<\R D,\ lMPRENSi\". Silveira, Osmar Silva, An- O próximo JANTAR DA como anrftriã "A GAZETA".
.�.

.

Vasce e Bulhôe.$ assumem boje
DoJ" Ministros de Esta- foi recebido n.o Galeão pc- que yGr isso o· ]Jrusil mw

do q�e acabam de regres· lo Chanceler interin.o Antô- Unha por quç ,
l110difiCal'

sal' dos Estados Unidos, 11io Castelo Branco, pelo sua posiç�o de oposição ao

reassumirão hoj� suas fun-; . chefe do·Depul:t'l.nlcnto de ingresso' do Govêrno de

ções. Admil1btração elo ltamara- Pequim ui ONU.
ti, :E:mbuixador Antônio

Azeredo da Silyeira, e por
altos funcionários do !l.fi

ni.stério da,s Relações Ex

teriores, desembarcou em

companhia da espôs':l., que
fóra aos Estados Unidos

submeter-se a um exame

médico, ê do chefe do De

partamento Político, .

secre

tário Dario Castro Alve;;.

:�a' oportunidade, usaram tica, fazel1do um goVél'110
ai·, palavra, entre outros, o sem l:"essentimentos ou

Jornalista Adão Miranda, ódios pessoais, acatando a

Presi<;lente do Sindicato dos crítica construtiva e res

Jor.nallstas que saudou os peitando a oP9sição; Jorn':l.

co:avi�' jornalista Do- lista Adolfo Ziguelli que

mingos.: Fernandes de Aqui- disse de sua. satisfação por

no, nOSsQ Diretor-Gerente, estarem todos alí reunidos

que �wo1f mn nome de "O em congl'açamento, após

Estadó", $1itrião da noite; as incidências de um piei
Pr::>fessor Ácácio Santiago, to acirrado, no qual cada

prefeito el�ito de Florianó-
.

um seguiu. os seus princí
polis, que ressaltou, o pa- pios. Asseverou que a im

pel da imprensa· no desel1- prensa evoluiu,' poi.s que,

volvimento da última �m- anos atrás aquele encontro

penha politica, louvando o seria impossível, nas cir- to com ·0 re'vigoramento do

i�lho dos jornalistas ca- cunstância,s em que �e .. da- organismo internacional,

tarinenses; Dr, José Co- va, uma semana após o p1'incipalmente depois do

melli, representante do Go- pleito. Afirmou, ainda, que disourso do Papa Paulo VI,

vernador Eleito, que teceu continua sendo oposição, e pelo encaminhamento da

G ln' a �I-;;-- -'I'� -��-�-------_.:elogiosRf;i· considerações a poi,s a 111eS111'1 é imprescin- solução do problema· da' uerr� prol ° sSDm ela: ·1·" ·a.. u··r!l..imprensa, eatarinense dizen- divel aos govêrnos demo- Caxemira, que divide os in- U li Ir... LI
do dos pl'opósitos do Go- cráticos, sendo so msnen- terêsses da Índia e do Pa- .

t t 1 tá qll1'sta�0.
.

,

I
RIO; 11 (OE) -- O Minis-

vernador Ivo S1l1veira. ·em sável aos regimes o a i· -

tro da Guerra General Cos-
, prestioiar a cla"se J'omalfs. rios. O ministro brasil�iro, que ,

",. '"
_

ta e Silva proibiu a re.all-
.\'- -- -----�- ----

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

záção de assembléia hoje,
'J no Clube Militar; quandO
•

os chamados adeptos dà
linha dura, iriam apreciar

,I:t situação político-militar
do país, dando écos as. de

clarações recentes do go
vernador. Cados Lacerda.

So a Assembléia· se rea

lizur os participant�s serão

P:ttesos. Também:��" o Minis

tro da M'lririha procura
evitar que o Clube Naval

convoque a Assembléia pa
ra tratar do mesmo tema.

Ao ágape, qne foí rc�lilat.lo no ,lyru, Tt'i,is C�ont', C:OHl·

pareceu o !"r�fcit� lj:leit6 (liI. 91}',ital," ;pt��. Acáci�. S,a�tia�ÍJ.
b'enl eome, especialmente co�,,,1dadü5 se: flzeraüt rellíf;:sdl'
tar.o '®t'�mador Eleito Ivo Silvcírn c o Dr. Aderbal Ra·

mQJ da �lvh. co-prollrictário de "O ESTADO", jornal anfi
t1".1o

Tratu-se do (;hancG.lcr
Vasúo Leitão da Cunha e

do titular da, Fazenda Otá

vio Gouveia de Bulpões.
Por outro 1a4o ao re-

•

gn:ssar ontem ao Rio, pro
cedente de Nova yor'k, on

de chefiou a delegaçfto bra

si1eira à X.X, Assembléia
Geral da� Nações Unidas, o'
Chanceler Vasco Leitão da.
Cunha declar�u-se satisfei-

Na oportunidade disse
_ o Chancele:!; Leitfto da

Cunh�:t. que não estava im

plícito; aí, o caso específi
co da China comunista, e

PM. Mineira .d e f e 11·d e
Instituição sem'Reformas

BELO :t\oRIZONTE, 11 litur. de Belo Horizonte Sobreaviso.

H>E) - 'fôd8. a polícia Mi- encontra-se em 'l"egime de O Comaridante, Coronel
. .:!. . José Geraldo de Oliveira

declarou que qu�quer re

forma da constituição no

sentido de quebrar a aut,e
nomia dos Estados só p�
derá ser feito pala fôrça (!
estanios dispostos a cum

i)rir nossos jurame�1tos de
defender as instituir;ões,

RIO, 11 (()1<;) - AQ;ora é

tarde. Sàmente outl'a R�

voluçãoã em outras condi

çõos poderá substituir a es

ta a, cuj� o enterro esta
mo� assistindo. São pala-

ili::i di,;. Gtl .o!'d '!oi,m:Q

."Ç�- GR4:I�E�R0-e0-Sl:fl:: crJltf(f-lHt8{..[,..�·-oiiilill>_..=-=>·

O 'tEMPO (Mel�orológico)
lOunAO: � OUTRA RE

VOLUÇÃO SUBSTI

'VOLbÇÃo MAR$i��e do Boletim Geometeor'Jlór"rico de
.

A. SEIXAS
NETTO válida até às 23,18 11s. do dia 12 de outubro de 1965

J , ..

PRENTE l"l�IA: Negativo; PRESSAO A'I'MOSFÉIUCA MÉ
DIA: 1029'.6 nlilib'1l'f'fÍ; TElVIPERA'NTRA MÉDIA: 23.3Q Cen- Refere-se ao;; projetos de

tíúados; UMIDADE HELATIVA MÉDIA: 9'1,0%; PLUVIO- eillellda condtitudonais a

5'D .

D"" - '� .. 1
. .

1 d'
.. Ú,; ,c,: 2" mm,,: N€gativo - 12,5 111ms: NegatIVO - {:;erem 10Je enCamll1.1a as

Cumulus -- SlntLL_' - 1',ul'od1'u GLlmuif1�' - ':'E.mpo l\:lé- ao Congl'esl:>o pelo Chef� da

WO: Bst \!I,;l!.
- __.________ ��._ \ �Iaçao.

�- O apêld - esclaree,el\
- foi feito de um modo ge
raI a todos a'quêles que de·

sejem cooperar pela paz no

mundo, e a China Conti·
nental não tem dado de

monstração nesse sentido.
Muito ao contrário, ·só tem

:reveJa,do �çã() ofensiva, no

tadamente no caso elo Viet-
11::\111 e na índia, sem falar
nos seus ataques e amea·

cns aos Estados Unidos e

até mesmo à União Sovié

tica, seu aliado ideológko.

Filho, iniciador do Movi
mento ele �<\bril, hoje' Mi-
11istro do 'Superior Tribunal
Militar. O General Mourão

chegar à Lua exatamente à

hora 'prevista 'ate�ta -que

os soviéticos falharam so

mente $01' pequena mar-

g,e\n, ct..1n,Áo, assim, nõvo

l[v�>'é'���� 1 '1--

;o,.fa futuramente colocarem
uma nave tripulada no sa

télite,
,

O cientista espacial so

viético Ivunchenko afirmou

que uma falha quanto <'\0

momento exato ela . ignição
. dos roguetes retro-propul
sores fé:<: COI11, que o "Ltinik-

7" se choca<se contra a su

prrfír,ie lunar. no invés de

oletuar uma descida· sua-

ve_

"Temos de tentar várin.s
.

outras vezes para que con

sigHmos descidas normais"
_ declarou o cientista, ex

plicando que' o grande pro

blema é que quando a nave

se �lproxima da Lua a gra

vidade do satélite a atrai,

aumentando extraordinària-.
mente a velocidade do veí

culo,
"É necessário uma pn,·

cisa e poderosa fl'enacão

p<:\ra o· pouso suave ..
A V:h

gem, porém, ajudoi.!. a so

lucionar inúmeros 'proble
mas científicos· de impor
tância, embora alguns cone

tinuem sendo uma inter-

rogaGão - declarou

chlmko.
Ivap.-

Filho se maniiestou· con-

trári.o ao emprêgo de maio

res 'restrições aos cassaClos·

pelo ato institucionaL·

Castelo e :Chefes Militares: Sancões
•

... :>

Para Lacerda Subversivo

. RIO, 11. (OE!) Na reu- tos, considerados
mão do alto cOlna.ndo mili- vos e infamantes
tar realizada sábado, o Pre- d-:1. Nação.
sidente da República e os

Ministros Militares estu·

daram as últimas dElclara-,

._

çóes do governador Carlos
Lacerda.

Estudou-se a <.:onveniénci.n,

de aplicação ele sanções ao

governante carioca em fa
ce dos seus prOIlEl1CÜ:1meil

·subversi
ao Ch:;;fc

Por outro lado a Assem
,bléia Legislativa da. G\.ta
nabara rewcia hone suas

atividades após recesso elei
toraL A oposição pedirá
üneçliata coloc'1ção na Or
dem do Dia elas contas do

governador
ela.

C(\.1'1 s
.

Lacer-

SANTIAGd DO CHILE,
li ,(OE) . Reuniu-se em
Santiago do Chile o parla
mento Latino-Americano.
Pai aprovada a moção can:·
denando €ategàricamente. II
resolução da Câmara de

Representl:lntes dos Esta

dos Unidos, que autoriza o

Assim, o órgão desta eu

pital, está solicitando aos

que em farmácias e droga
rías fôrem adquirir medi

camentes, pedirem as no

tas 'fiscais, a fim de que,
se dúvidas houver, sejam
as' mesn1as encqrnUiha�as

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

CasÍ('io: pela posse dos

Do mesmo teôl' o pronuncialllento
,-alho Piu�o.

Illl110rtantes órgãos d.êl imprensa llaéllonal destacar' n,l
as prbncll'as declamções cio governador eleito de SC. depu
tado. Ivo Silveira: govêrno- de paz c (lesen\'olvuncntfl.

o Balneário que mais cres� em Santa Catarulll (Cam·
bor,iú) eleg·clI prefeito o })essedista HigU10 Pio. l\'lunicípj

.

que g:U'1Jum alÚonúmia não fa�mllito, coml1arec('u à� ur.

n>,s ,pela pril11eil:a vez para €tdtfh' um governante � Su,a;
esfera.

'

No jantar realiiado

- __
o

, ,

,

Q
.

Uruguai, até àgora um modêli) de eS�"fdu 110
eontiu('utc latino·americano, ingt'CSSOll· na fah-a d hlCltdc
(ação, Greves paralizaram centenas :de mhhar(·s (k traba
lhadores.

--.-

A semana politica brasileu·á é de acentuada ex cta
tiva. O Congresso aguardava o envio de mensagens do Pre
sidente ,da República, dtspondo sôbre segul'ança pública
no<; Estados. O goveJ;l1adOJ; deito do Paraná, sr. Paulo P·.
mcntel, manüestou-se contr'u-ia'lllente.

Embora triunfando em Alagoas, It sr. Muniz
não obteve maioria absoluta de votos. A cOIlJ'u'l1lação
!iua' ,itória ficará na dependência de ratificação legislati
O sr. Falcão espera conseguí·la, sob o fÍIDdámento 'de
a Assembléia alagoana ileve ii- ao encolftro do 4esejo
povo, �omo se podt; �rir do veredito. das urnaS.

Contestando o Govcl'natlor Carlo.s Lacen[a, I) deputado
Vieira dc Melo classificou·o. C01110 "o maio I' cOlTupio t, cor

l'llpior d';sic· país".

O';sr. Cal'l.os Lacf·I.'da prevê o fim do gClll::t'ul Custa 1>

:--'iJnl, 11.0 JHhüstédo du Gncl'ra; "e:;;íú com Os dIa,' ta1!!lil"
�[u.;/; D Pt;.;l"!�iu :U� u.t..r�,:tí.,l4U:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_.- PEljIps últimos' dados es

tusticos existem, .itua: ..

que falam uma �íng1\1. f S

mente, na Hungrta nima . trangeira. Isto quer (I;:,'er

pcpulação de dez mílhôes que, em cada grupo de on
.

de pessoas, 863.568 pes-rrss ze pessoas, uma f8.�:t uma

lín�ua estrangeira. 1 !34.340
dessas 863.568 pessoas nào

OSVALDO 1\1ELO

PPRENSA JANTA COM

S AUTORIDADES

Domingo, reuniram-se as autoridades (hornena

geados) com a imprensa da Capital, para o

jantar mensal. que os jornalistas profissionais
levaram a efeito dentro de seu programa de

atividades sociais.
Infelizmente, 1101' motivo de saúde não estive

presente, mas, daqui, désta despretenciosa co-
.

luna envio minhas solidariêdade aos colegas e

os meus respeitos ás autorldades" qué estive

ram presentes,

0, CALÇAMENTO

Cumprindo a "operação calçamento", o sr. Pre
feito Municipal, determinou o calçamento de

várlas ruas nêsta '"Capital, estendendo a provi
dência as de alguns bairros próximos. .. . .. '.

.

OS PROFESSORES ESTÃO
SATISFEITOS

Os professores para mostrarem a improcedên
cia de boatos e íntrígas, resolveram prestar
homenagem de solídarledade ao Governador
Celso Ramos, Ivo Silveira e Roberto D'lH"'''a,
estendendo essa justa homenagem a� Pl'preito

Municipal Vieira da F""" " .'\r,!i."i:� S_ Thiago.
E com essa atitll(lf' _J:_;";iJres matam os

boatos e' TedULem ao silêncio os boateiros.

'ovo PONTO DE CARROS

PRAÇA

Os. florianopnlitanos têni agora mais um "pon
to de carros de praça", nas imediações da Ma
ternidade C- Dutra e H. dos Servidos' Públicos
do Estado.

o número dessas �IP��0a"

tende a crescer. Ho,: -,
69.851 pessoas mais t'Wl'11

idiomas Estrangeiros r:!1 r e

lação a 15 anos atrás. Lc-
•

vando em conta c (',)1 a do
atual do estudo .10 li:lg11c'S.
podemos' affrmar cue tal

númeror ainda crfB.".:l'['. :Ji

vídlndc+por grupos, a lín

gua alemã ainda ho l: elo

mina, falada por 430 mil

pessoas. No decorrer I,> 15

últimos anos o número <,e

pessoas conhecendo. a Ji!.

gUa russa passou ele :13 oco

a 66.500; o das pessoas co

nhecendo o inglês, de

37.800
. para 43.133. () idio ,

ma francês' está 111n. s (ou

menos nas mesma, condi

Góes enquanto o ítau.in , É'
conhecido' apenas por 11

mil pessoas e õ s-rego por
908.
Fazendo êsse nalauco rios

enrihecímentos líugulstlcos
é também Interessante exa

:minar a situação dns mino

, rias que vivem na HIWgl'Ja,
O presente estudo dcmons
tra qUe das 154.3·10 pesso
as fazendo parte (lesslls rni

norias, 151.691 fa'.a:n per
feitamente a língua húnga
ra.

��·'i!:JE.��ri � (ONFtCC:O"I.-� QUALQUER l1If9
, Df CJl4Vf

ta flttdcJ ro�;ot.... "
-�. �'-

»

Carpimeiros e Armadores
A Construtora tl'er;raz Cavalcanti S. A necessita admitir

Acontecimentos: Sociais
", .:

; . ..,',"
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TARDE DE ELEGANCIA E CARIDADE HOJE NO

xxxxxxl
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Ixxxxxx

LIRA TF.NIS CLUBE
\

de

O Lira 'I'enis Clube, na

noite de sábado, aconteceu

com uma elegante noite de

gala, comemorando o seu

39.0 aniversário de funda

ção. Trinta el oito lindas

Meninas-Moças da Socieda

de
. eatarfnense, foram apre

'sentadas nos salões do Clu

be da -Colina, como se fos-·

sem princesinhas em busca

de um príncipe encantado. '

As Debutantes tiveram co

mo madrinha, a não menos

linda, Miss Mato Grosso

Marilena Oliveira Lima, que
sem. dúvida foi ponto alto
na enesquecível noite, Esta

de parabéns. a, Diretoria do

Lira Tênis Clube e o Cro

nista Celso Pamplona pela
maravilhosa promoção.

(":"� x x x x x x ]
joia e uma passagem de
avião a Nova Iorque.

Muito comentado o lindo
vesndo' em zebeline preto,
com casaco em renda e pu
nhos de vison 110

•

mesmo

ton, uma criação e confec

ção do costureiro "Lenzi",
usado pela. senhora dr. Hé
lio Fseitas Branca);· na noi
te de gala no Lira Tenis
Clube.

-:-:-

Pela Varig viajou para o

Rio de Janeiro domingo, o

governador eleito, Deputa
do Ivo Silveira.

-:-:-

"Santacatarina . Country
Club", a partir do dia 30

próxi:mo, em sua sede so

cial no Bairro Agronômica,
poderá receber seus asso

ciados provisóriamente nos

fins de semana.

Ao que tudo indica, tam

bém será um grande acon

tecimento, o .baile de for

matura dia 8 de dezembro
da 'Faculdade de 'Direito dá.

Universidade de Santa Cata

nior. dia 30, acontecerá nos rína.
salões do Copacabana Pa-

lace, o Baile internacional
das Debutantes.. Será mes

tre eetimordal o aplaudido
homem... de Televisão I1e-
1'011 Domingues. Entre as

Debutantes Internacionais
será sorteado �a custosa

Íf .. , )

,
ESMALTADAS

C/BICO

ANZÓ[S m.

�-:i.,......:õi:f+'-:'-'-- ---- - _._-- ----- .-- tiveram dificuldades algu-
. Carpinteiros e Aranadores. Paga-se bem.

ma em aprender outr.i i- Os interessados devem apresentar-se no escritório da

díorna visto tratar -S2 rie Construtora, na cidade de Tíjucas. 10-10-

suas línguas ma�ec'é1,'S

estrangeiros radiearlos 1) o

''país ou efetuando est'l ç>,iJ '

de estudo. Os l'eSI.�ll�t;;

709.223
.

estudaram.

•

VENDE SE
1°) Um terreno medindo 13x48 na Araci Vaz Callado, Es-
treito.

Entrada CrS 1.200.000 - restante 20 pagamentos
CrS 50.000.

2") Uni Automóvel marca "PREFECT" em perfeito
estado de conservação. Preço: 900.000 - Facilita-se ..

Tratar com DARCY pelos telefones:
G23l das 8 às 11 ou

2184 das 12 às 18.

Terreno na Praia de Iemburiu
Vende-se dois lotes ele terra _na Praia de Carnboriú,

perto da Igreja, s�uado no Parque Copacabana a preço
de ocasião. Tratar com' J Sr, Nilson Cardoso na COPACA'
BANA M()V�IS.

-:-:-

Um dia. na vida de uma

Miss, é a tarde de elegância
e caridade, que realizar-se-á

logo mais nos salões do Li

ra 'I'enis Clube, tendo como

atração Mjs� Mato Grosso

Marilena Oliveira Lima.

BaUe Internacional: Nu
. ma promoção do colunista
Barão 'José de Siqueira lu-

g;;r:'J''::��", �,.;_..�.""_ ..4
.�� "It<i".C .. ,. . :iP' �

........,.,..... �-
.

.

.' ,

AQUARIOS DE VIDRO

QUADRAOOS

o discutido jovem Heitor
Medeiros, no último sábado,
reuniu amigos em sua resi

dência para um movimenta
do ,almoço.

'Carnaval ·é if)egrla' e despreoculJação !

Carnaval '<lie Preços é muito mais
facilidade 1-

. i
.. ·Agora, ao alcance de todo o povo,

artigos· domésticos pélos menores preços
da praçal
Se . encontrar mais barato em outro

lugar, 'nós lhe devoTveremós a dif'e-
. rença!

E vepha conhecer, também, outras pe

chinchas, com descontos na mesma basel

'.-:

Realce a Sua Beleza

J. Pires. "maquillador" jnternacional
Coly I está entre nés dmde· o dia II a

partir das 8 horas, na DROGARrA E FAR
MÁCIA CATARINENSE, ·5. J. Pires esa-

rá à sua díspesíção para
gratuitamente o novo maqrillaqe
Look. o "maquíllage" da moda.

1 Pires traz 'diretamente do CEN:.
TRO MUNDIAL DE BELEZA COTY, a (l-'
Uma palavra em IImaquillagell_

nrep rrar-lhss
Blnsh-

-1�"------

GARRAFA DE VIDRO

PI GEL;,mEIRA

ESM ..UTADA8

1 e 2 litros.

iversos tama

hos. Ideal para
diário,

versos tamanhos.

Preço da Praça . _ . , . , . Cr$ 2.640

.

Desconto . " ...... ,' .. Cr$ 1.320

Preço da Campanha .. Cr$ 1.320

preço da Praça , .. " Cr$l.260
DescontD ., .. , Cr$ 630

Preço da. campanha .. M 6�O

Preço da Praça .. _ ,.� •• Cr$ 830

Desconto() ..... ; -. Cr$ 410

Preço da Campanha •... Cr$ 420

Cr$ 1.035

535

Diversos números.,

BOMBA HHCHUELO P/POÇO TORNEIRA, VOLELEft, n.o

CAFETEIRA ESMALTADA

DECORADA

EERVEDOR ESMALT,\DO 16 cm,

.. muiro P"'kg

FERVEDOR ESMlioL'l'. A f'(lGO

�·m" ...."".Em diversos taml1.
nhos.

....... ,Cr$ 2.050
Cr$ SOl)

Preço da Climpllnha .. Cr$ 1.250

Preço da Praça Cr$ 2.085

Desconto .. , ... " Cr$ 1.084

'Pr� da Campanha: .. Cr$ 1.037

Preço da Praça Cr$ 2.860

Desconto .... "........ Cr$ 1.260

Preço da ConlPe.:)h::. ... Cr$ 1.600

Preço da Praça ...... ; Cr$ 1.645

Desconto ........•�.H' Cr$ 7.55

-

Prr,fO da Praça
Def\eonlo ..... _ ; .. - .. Cr$ 1.550

Também ri custoso' 'colar

em peroIas e brílhantes que

a senhora dr- Cesar Batalha

da Silveira (Silvia), usou

na noite de gala do Lira

Tênis Clube, está sendo as-.
sunto em sociedade.

-:-:_1

�uJ,nta,:.feira, o cronista
social Sebastião Reis, em

Itajaí, recepciohará a Miss

Mato. Grosso, Marilena 'Oli

veira Lun.�, para uma tarde

de elegancia e caridade nos

salões da Sociedade Guara

ny,

-:-:-

Realizar-se-á em nossa ci

dade numa promoção ,do

CLUBE SOROPTIMISTA
uma movimentada tes- .

ta com desftle das fan

tasias premiadas no. Carna

val' do IV Centenário do.

Rio de Janeiro- Os consa

grados EvàndrO CQstro �i-'
ma e Clovis Boney, estarao

apresentandO suas valiosas

fantal>iaS que já circularam

pela·Europa.

---:-:-

Foi altamente festejado
no último sá�,do, os 15

an�s de Lorena, filha do Se

nhor e senhora, Aracy Ro�

drigues Machado (Maria).

-:-:-

Mais uma vez, o decora

dot Manoel Garbellotti es

tá de parabéns pela bonita

festa' de gala realizado no
.

último sábado.

-:-:-

A senhora dr. Percy Bor-
.

ba (VirgiDia), será Patro

nesse da' tarde de elegância
e çaridade, hoj� no Lira Te

IÍis Clube, "Um dia na vi·

da de uma·Mi"s"_

CAFE'l'EffiA ESMALTADA

LISA

DEPOSITO DE VIDItO

P/SABAO LiQUIDO

.Em diversos tama

nhos.

Preço da Campanha __ . Or$ 890 Preço da. Campanha : Cri 1.9.'iO

ESMALTADA.
C/TAMPA

,USTlI.O P/ASSOALHO. 'VIDROCONCHAS ESM�LTADAS
Ao FOGO ./

De grande
utllld-ade

Ideai para
uso diário.

Preço da Praça Cr$ 1.245
Desconto .,., .. ó •• " • " Cr$ 6550

Preço dn. Campanha ... Cr$ 590

Preço da. Praça ..•.•• '. CrS 830

Desconto •.. ,., Cr$ 570

Preço da CampaTlha Cr$ 26G

Pl'f.'CO ca. Pp',:a Cr$ 1.415

ii, ";'j,:,() ,. Cr$ 815

l':.·fCJ eh Campanha .:. CrS 600

Preço da'Praça. '". _ Cr:;

Desconto _ •. , CrS

Preço da Campanha '" Cr$

reço da Pra,Ça Cr$
Dcs�nto. _ ... _ _ Cr$
reço da Campanha . _ _ Cr$

..

. DE 1 I,ITRO nU,UENn; G.E. F-I n." soa

útil e
I _ .•

f'COnOmlCo, Rapido e eficaz.

VERNIZ G.E. -1. n.O 9435
§ERRA CIRCULAR

De granele'

!e�is tência.

....... Cr$ 3,585

.1,59G

Cr$ J 095

Crt 11.180
CrI; 4.i8Á

Preço !ia Pr�ca Cr$
.. " .. Cr$

CENTRO': Felipe Schmiqt,:,33
'Cons9IhHi�� <Mdfia, 2
Cónselhei.ro D4afru, 4

'l';',(·,;"",'o't-.,.;""I" F 'i .' . 'A"'d" .

-07.t;;,L,�l.:,l'l.,,�;:. \1' VI0� yCCt, p,'(_
'

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

,.,f.

3/4 e 1

Útil. e pr:Hlca.

> .'

,�1� e 3�) /

,
_

__.J

,

�
��_'J>' Preço da Praça '" Cti,183.500

• J Z:/2
Desconto Cr; 47.500'

.

,.'!. .

'.,

:,,\

, .

i
d
,

". i

....

: .' ��, ...

'.'
, ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis, iz- � 'l-l',}

VATICANO, 11 i,/A) sivel que os Estados Uni-
Fontes autorizadas ela 8,an dcs sejam distinguidos coir;

pelo menos mais um Prín

cipe da Igr€ja. Além díss«,
segunno os rumores cor

rentes, o Sumo Pontífice,
novos cardeais, sen.J» pcs- acatando a exortação da

Concílio ' Ecumênb.l, � stá
disposto' a nomear pura a

Cúria 'Romana di�crs()i)
purpurados pertencentes à
América Latina, Fmpi�"las e

I, África.

',OMBIS O i�lterêsse em tôr"�c. �;],
, HIDRA- .LlCAS, ,c.o�vo ...a?ao do Cor;slstono

. �.... ' logo apos o Ano Novo <lU,-
o m6xlmo d••f,el.nela mente d' .

t
.

1 d
.

,

, . u e muenSlca e a

ta Sé revelaram Q li � Ll Pé

pa Paulo VI pretende con

vocar, um próximo Oonsís

tório para a' crhçi'io de

proporção em que 8 Con
cílio marcha .fl9l'Ú, Q encer
ramento de seus trabalhos
antes do Natal.' Isso por
que em fê.yereü·o ,último,
quando elo prlmeir.: Con
sistório de seu pontificado
Paulo VI an.nciou que pre
te,ndi:l convocar, uutro logo

DANCOR S.A. Indústria Mecânica
ex, Po,'al 5090 - End. ,.Ieg. DANCOR -RIO

Representante em Blurnenau :

L..adislau Kuskhoswki
t<l:a 15 de Novembro n." 592

L'l �ndar. Cá!xa Postal. 4(7- S . .:::,

Instituto Bra,sHe'iro do Café
Junta Adm;nistratIva

EDITAL
o Presidente d'1 Junta Administrativa do Instituto

.

Brasileiro do Café, no uso das atribUições legais que
lhe são conferidas, tendo em vista o que estabelece o
art. 8.0 da ,Lei n.o 17'79, de 22 de dezembro de 1952 tor
na p�blico, para conhecimento, dos intere'ssados,' que
no dia 18 de outubro corrente, as 15 horas na �ede à
Avenida. ROdrigue� Alves n.o 129, 10.0 <md�r, na Cida- •

I

de do RIO de Janelro, Estado da Guanabara instalar-se- .,á,. ��ependentemente Eie convocação, a II Reunião Oro i,'dmana de 1965 da Junta Administrativa do Instituto' ,

II
Brasileiro do C'1fé. .

'II'Rio· de Janeiro (GB), em 7 de outubro de 1965..
•

(-a) F. PAULA SOARES NETO _ Presidente 'I. \

====='-=-------'-_.

Instituto Brasilei'ro do Café
AVISO

O Instituto Brasilei.ro do Café avisa 'lOS int€ressa·

dos que a' Autarquia receberá em seus armazéns de

Mandaguaçú, Peabirú, Jandaia do 'Sul, Ivaiporã, Araru

va, Astorga, C'lmbé, Londrina, Uraí, Nova Fátima e

Wenceslau Brás, no Estado do Paraná, cafés da Quota
de Equilibrio 'para resgate de "Têrmos de Compromis�
so" assinados' para registros e liberações de cafés d'1 r..
Série de Mercado. )

Esclarece-se, outrossim, que a entrega de cafés a· !

cima indicada poderá ser feita sob' os critérios da Re·
-

solução n.o 343, de 7.10.65:
Rio de Janeiro, 8 de outuJ;!ro de 1965._

... , , , "

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

lembre'-se do velho ditado ...

o Dlitlrío ".la AnUi_ ._ ••• ,& L&uU:1a.

------��----------------------------���--����.�--_.��� �.='�--�--��==�����������=-�:

após o término .da atual pulaçâo é em sua maior

parte católica, córn., o Era

sfl, México, Perú e Oclôm

bia, jamais tiv'�mm um

representante na ouna -

o que se espera que venha
a ser feito desta vez,

A partir de hol e serão

expostos ao púbüco todos

os documentos retentes aos

últimos nove Conclllos Ecu
memcos realízados pela
Igreja, Êsses documentos,
guardados nos arquivos se'

eretos do Vaticano, toram
exibidos pela primeira vez

durante a sessão conciliar
do ano passado, quando fo

, ram examinados neto Pon

tífice, Cardeais- e B\spm�.

quarta e última sessão cnn

ciliar.

Tem-Se corno certo que
a ampliação da representa
ção ínternacíonal da Cúria
significará' a nomeacão '1e

novos cardeais Jfi'1C:'l�I(}S,
asiáticos e de outras �e-'

glões, salientando-se que
as Filipinas, com cêrca (1",
vinte e quatro rnllhôés ue

"catolícos numa ).J:lflula(;'io
de trinta milhões, possível

,vente dará o pr.meíro pnr

purado asiático para '1 Cú

ria.

I

Da mesma torma, a Am,.

rica Latina, predominante
mente 'católica, tem 'ape
nas' um representantr. :la

quele órg,ã'O. admímstratrvo
da Igreja: {) Cardeal San

tiago Luís CapeU6, Chan

celer da Igreja. '" ln ligo
Arcebispo dfr 'Buenos' Ains,

Os documentos a serem

expostos correspondem ao

período iniciado com ') IV

Con.cílio Lat=ranel1se, C!)l1-

vacada em 121 5. p;:tr�l, ter

l11inar com cs do I C0nci

lia Vaticano ret'tnid� de

1869 ta 1870, quando foi proI I Além disso; outrDs pais�s
}a.ti�ó-ameriéanos cujà po.

I! ,

�
�!I
�! I

VEJA HQJE: TERÇA-FEIRA, 12-10-65.

15,00 _ Disc,Padrãà Musical
15,30. - Musical 5

16,10. _ Aulas de. Inglês
16,4.5 _ TV ele Brinquedo
17,05 - TV Cine 5

I
ao vivo

,17,20 - Costurando com Elgin
17,40. _ TV Cine 5 '

17,50 _ Caminhos da Vida _ religião
18,0.0 - Cenelândia Eshêla _ filme
11).40 _ A Côr da Tua Pele - novel<3.

VEJA AMA.�HÃ: o' 'SANTO. _ c/Roger
19.15 _ Corres.pondénte Renner /'

'

19,40 _ A Outm _ novela
20..10. _ Bossaudade - G/Elizete Cardoso

21,0.0 _: O Direito de Nascer - novela.
21.35 _ Viagem ao Fundo do Mar - Filme

22,40.. ...., Grande. Jornal Ipiranga
23,10. � Patrulh'1, Fantasma _ filme

Moore.

NÃO, ROcURE
SARNA
f7\RA SE
oCAR!

•

'
'.

Para o seu FORD exija somente peças
(:} acessórios legítimos FoMoCo' na embalagem'

er!] todo o Brasi I!c;n ;.'r" '�zul !�r"'l'nr.a a' venal..,�-":! ;!. .. ,d�"·a '''·''L.J, (..1. t
........ ,

�'! .);0.
.

.

f'''' ' "

I'-�u€rn aVIsa amigo e.

'marca inter�acional da única e verdadeira peça FORD garantida

clamado a dogma da ínra- mais orp.ções. Púdemcs 1;0-

Ubilidade do .Pau», f�sse nhecer .melhor os homens

Concílio terminou brusca- respcnsáveís pslo destino

n:en�o por for�� .la ocupa- dos povos, e agora (;0111-

çao de Roma pelas trepas preendemos melhor suas

Italianas, q1}e puseram üm dificuldades e ücamos a

ao poder temporal dos Pa par de sua boa-vontade.

pas. Pedimos, a todos ;;:5"f,� 1,0-

Durante sua �nbltt'��l mens que prossigam sua

Bênção dominical. o P9.pa tarefa em favor r.a paz no

Paulo Vl; exortou 03 .vlnte mundo c do bem-estar dos
mil fiéis rsunídos na gran povos. Por isso, dêse 'amoa
de Praça de São' Pedro a alimentar êsse pedido com

orarem pelo :êxito 'de sua as vossas orações!" ,

vísíta às Nações Unidas e,' A seguir, após á recita

para auxílíar o lTIUl1clJ a ção elo Angelus, ';0l'1) de
voltar ao caminho da paz. costume, o Papa, ceu a

"Domingo pasarlo -- dis- Eênçã,J Apcstólica "Urbí '"t

se <5 Pontífice - pedimos Orbi"
as vossas orações para nos

sa viagem à ONU, a pu
(�emos sentir os 'efçlÍ·os
dessa a.iuda espiritual. Ho

je. nesSa viagem pre�iEa ri ".
E' possível que o 1\I.ll":�

tro ,'�o ExteriOl� lIa lTn:à(,

- -,..--'"

cn<E ·RONDA
EMANUEL MEDE:IROS

VIEIRA

de Andrade, já se muni:t's
t.aram de maneira caLg')ri
ca, !rizando o deSVlrtu.t-

i', -menta da naturez�t' .n.t"l:,.�:ti-
Todo o mundo -já deve cá dar; prodUções c5ncrr:aw

ter ouvido fà1ar elo lam�·'.- gráf:cas faladas 0:1.1 .n.utras
táve1 proj-eto. do Sr. A11ro língt'3Is que não :1 nCSill, .

de Mello sôbre a ,lublag':>n Sl'rJUnha-se assim i). gr:F!
de filmes estrangei�·n."l r'o de Greta Garbo 'ene':l· os

Br"s:l:' 'inimitáveis acentos .clt, s:;�'.

Todcs âquêles (l'1'3 ai'.1c'a

"consóguem pens:lr" (om

julsta razã.o, !.-epud:a;n () 're
ferido projeto, Que ncs dá

•

a �xata dimEnsão ,rie um

c(lfbre atrofi'aclo ou d<� um

men ventrÜoQuo' /.:tquei�s
que quei:2� abafar as l11:'>.is

a'LltênUcas ma�l:f('sta<:õEs
de nossa cultura,

, Ag-ora é a vez c1c um i'Í
nema que ccm�Ga :;to desa
bro.c:h.�,r seus gr�ncJ2s vc.

lores, ser atingido. O �l.e
virá qepois?

'

Mas sôbre o assunt'J ':a

remos a palavra ;1 um ) (>1'

paI, que por adotar U:1.)::J,

conduta conSerV<1él;orit, faz
aumentar o signifj�::tdo de'
seu protesto:
E' mais d'J que _justifica

c'a a ondá 'de pr\:)';;ei::o que
,-em' se levantando �:1l to
do o país contra .. depIo
rável projeto elo ,12j)uta00
Auro' Mello que estnbp,-,'ce

a obrig'atorledade' da ('U_

blogEl11 dos filmé','3 e"tI';·.Jl

geiras 9, serein ,�xiÍ)iel'(,s }1(J

BrasiL Realmente pO': qual
quer ângUlo ,que ��ja obser

vada a idéia, não pode me

recer senãõ repúdio e to�

tal r�prova.ção. pois desser

ve os maIs generaii.z.�,dos in

terêsses, inclusive, os ã.o

próprio' cinema nacionaJ.
Sob o aspecto artístico

cultur21, vozes au';orizaJas.
dos círçulos intelectualf;, in
clusive Carlos :)rimi.mor.d

voz perso('a!issim.) C"J:nlCa-'
lTlente transmud<3. 'e's 1'<10

'aceI' to característico do ]in

guaj "r caricca ..
_. 11,.')' r.c

nas culminantes eh, R:'!:-

nha CristiI'a cu ela
'das Camél:as'", P,::tr:'ll:_;f?'�ó
autêntico, dirão com s 'bra
dos mcit.fvos, os velhus € in

contáveis
"D:'vjrí8'.

admirqdorfS e;a

Depois - argumení') sem

pre pdneleráveJ - elevemc.';

encarar ,o lado LC!lll(;mic:o

ela questão, que
bretucl.o nas despi�sas de

correntes c"a dub:agem, [.S

quai,s prcvocarão 9 encnre

cimento do preGo de C'iH;fi

1nme, 'fffi consequê1,cia, r,

eusto dos ingressos, com ('I

que será o público, () úni-
00 e grande pre,j:.1clicadn.
O présidente da ,Repúbli

ca, o '11lil)ístro da Educação
e o pl:esid�nte da Cii,mara
elos Deputados ,Já r.ecebe

ram telegramas de prot.esto
de várias entida,:lts l'ep'e
sentativas da classe dos e

xibidores nacionais, que vê
. em com !:!'!'aV:S á')reeo,:;ór.s

à pcssibilidade de sei' apro
vado o desastrosa projeto.
Mas o bom-senso das �;J

tas autoridades �d:l. Repú
blica' d�verá mais uma vez

prevalecer, fazendél morrer

90 p'lscedouro a infeliz pro

posiçã{) do Sr Aura Me)Jp".

Insti'tuto Brõsileiro do Café, I ,
..

RESOLUÇÃO N.o' 343' IA Diretoria do INStitutO Brasilci"o do Café, na con·

formidade da Lei n.o 1779, de 22J 2.1952; e no uso das i
,

atribuições que lhe confere () Art, 31 do Regulamento
de Embarques da Safra Hlf15/'.966, baix<3.do com o De
creto n.o 56.458, de 12.6.1965,

Considerando a conveniência (le adequar a comer
cializacão interna e'movimentaçãe dos cafés da safra

1965/1966,
RESOLVE:

Art. 1.0 _. A Série de Eemilír"io, Quota de Equilí·
brio Comum, poderá ser cons"ituf ia de c"lfés de qual·
quer dos Estados que integrem o mesmo grupo produ
tor da Série de mercadq, conforne estabelecido no'

Art. 8.0 dp Regulamento de Embarques, assim' confio
gur.'l.dos:

GRUPO I _ Cafés do tipo 7 (sete) para melhor,
bebida isenta de gôsto "Ri.o-Zrna". produzidos em qual·
quer parte do território, naciflnal;

GRUPO II - Cafés do tipo 7/8 (sete/oito) para
melhor, produzidos nos Estados do ESpírito Santo, I

Rio d.e Janeiro,

Bahi.'l..."pernam.
.buco, Ceará, Santa

cata.,rina e Minas Gerais, neste último quando produzidos
nos municípios não mencionados no Art. 29 do Regu
lamento de Embarques acima aJlldido.

P2rágrafo unico _ Os cRfés produzidos noS mu·

ni.cípios do Estado 'de São Paulo loc'llizados no. Vale.
do Paraíb� serão eriquadrQ-dos se�tmdo o grnp.o a que
pertencerem, na conformidade dos critérios estabele
cidos no Art. 30. do Regulamento de Embarques.

I

,
Art. 2.0 _ Deixa de prevalecer a obrigatori(ld<3.de Iprevista no Art. 2.0 da Resolucão n.o' 335, de 23.6J965, i

de vinculação dos cafés da .Série de Equilíbrjo, Quota II(l,e Eauilíbrio Comum, ao mesmo Estado produtor dos'
da Série de Mercado correspondente.

IArt. 3.0 - Os cafés da Quot.a de Eauilíbrio Co
mum do Grupo I serão constituictos dos mesmos tipos
e f'iturados aos mesmos preços já estabelecidos, de
ar.ôrdo com' o previsto no Art. 3.0 da Resolução n.o

335, citada.
Art. 4.0 _: Os cafés da Quota de Equilíbrio Comum

continuarão a ser encaminhados, segundo o Estado
em C!ue foram produzidos, para os mesmos al'tlll:lzéns Iinçl;c"'dos ba Resolução n.O 336, de 23.665. e instTUGões
(''')mplementares. Seus registros serão feitos nas

Agên'I'ci"s dQ Instituto Brasileiro do Café que registrarem a
P,;:,rie de. :Mercacto r.orrespondente. .

,I • �,f...�n -'0 f8tu!"amento dos cafés d�, Quota de E-:

III
(11 ;i1 P"'io Comum (',onLinuará a SI' reger pelas normas ii; esL:'Ii',..,lecirlas 11n H85n1ucâo 11,0 �'36. de 2�.6,65. : .

I
;\ rt, 6,0 -� Os critérios

baiY<Jd.
ris com a presente i

I
Res('lllção entram em vigor nesta dat8.,

ii'I Rio de Janeiro, 7 de outubro de V165. -, I·, LEONIDAS LOPES BORro - Presidente

Df1.�11[l

Soviética, Andreí Grcm yku,
faça uma visita;:t'J Papa
durante sua anunctada via

, .

ma me
Além

gem a Roma. Tal pL),;,i'lbi:i
dade baseia-se no fato de
que, segundo a .�'::1(!lça,::l,
os estadistas que vem à

capital íta.Iana costuru.un

visitar o Chefe da Igl'·.'�a
Católica, m.esmo qU:'\I:. ia

seus países não nL1.,l·,�I;l re

lações com Banta S2. D '111

ccler soviético d'-ll'an:,<;! .

recente vís.ta à C)NU, q'
do' manteve l:gC'lrl palas

te disso, se GrQP1Y!{o ::01;- tra c-im G.omyKO
,

"

citar uma, audíêncta ��Ó os delegados dos

Pontífice' é -certo c;'u" a ",;(':, ,. países membros .:'a c

zaçüo tnternacíon.il.
------�---�-- --_.__ .. - ,-,

#'8 R ,-"

oas eccrcxoes
,

C�ll"los

Aos meus pés. o marulbo ":"l'::tdf;tvel elo mar. Mur

te d'stallle, a belíss'n�R Ci:' ,'e'., ,.'(' lllonl anlns

U1n b?r�uil1ho 'minúsculo, '.10""'(1 a vela, pa:..·;,,·!:l, ])1'1'
elido pa imensid}o (10 CC?a"0 C8_'�'lO.

Há afguns mel!"1 S, PR ""'2""''' frente, a :mpI.111êné'a
· so):J2rba da Ponte H· rci}:::> Luz, A" minhas CO,;l,t�, qUCL
· se i1)argsando o ma:'

centenários, earcorn;(cs, l'O'8n'�:"""Ddo a His"ó":a C. p._-

· trás dêsses casarces, o ce:,;ro rl., ci:'ade. Rúas est"ritas

la'!:'iHs ;"r nir1as iuhorizar'",.s, ".,'s cas�rões

',r1ii�tprados com (';jif'ÍC'io� el" :1 (;,'i1 ('tura arrojacl1, tU:10

também a inspirar histórias

.. A praca l1l'a'S e('nt"a1. ("'m ., sua vé'tuta e

fig:,pira. A Catcl'r(.l! ,e:m �l "> r-�"le esca�ar;a, ') 110,';
ITel Pa'cio (lO Go,'p!"'() H ,(- . y·u jard:m ol''';clllpllta
do "n1' oro'nl1··"sn� j"'''i",':-, : � ""0 cs tl'f� cinr 11nc' e o

VelhiFSiIl)�- M;r�';c'o. "b'lsi��·tr ;ov:!�'lentad6,
'''',

o Em 111,i,111, uma ca:ma sem 1.J!'r;ep"'entes, U:u t]psligà
ment'o total de todo,.; (S m'l"� ,';'oblemas. 11111 e�qlled-
111e1'lo quase a \JSÜllltU' (',C' 1"1,<'1', '1>':vf'1'(,5, das \\1!]l h�l.') o

brigações, tuck is�o. 8li8.:!o ,:l ;. u'7,Rcl, (' bon:l'1e12 ':ç, �)'t,-
·

re-,to querir.lo" �C" qL:a's 'U id)J"U'::; pr.ela'a; 0;1 ,:-:IY:l'Ía
a�l'::l,!:lecer, As horas fie c, 1)E�'l't" espiritual. ele i}OlS rt'

cOrà[:l�ÕfS ,paosarlas i�;p10 r',� ÍO"C."l eles.
A 'lislc da !l1:,ra·.. j]llC(�·,l. ilhí.J. '\'ista do bairro do Fs

treito. rele:l"bVl]1(1.o 11 f"lJl,'('R' :,?""if'r'1 Fra'1,�"�·'.l à poi

te. E o vpnto sul a ba"r r'·:rt';;"'l'_l11�llro"toT':t1d(JfT
ll(ll' um ,pa.."<:e:o a Pi' na pj'a'::" ,le Fora um 'i''l I cnis

mais potáveis ela ilha, e as me'��ras 0,'S �U?'3 pra' " a

eam!rhar com gpor'l,e't�ia ('C"a ",,1 lncpiral'clo' )1'.[ ')JPE
mas. e o esnirito ele .hlll'V1]" ('0 simná1'ico flol'Lu,,:,;'cl!l::.
no, divert:ndc-sc a valer carl Cni.o,as que .nos eUl'it.ib

nos - jamais podedam(�s a('re4itar po!'síveis, U,l1?, )lo"

"oJ1l1a" cem um cole«a, u,r:a eonfusuo bem plQ'lcjac1:1
p8ra um an1i�'o fif'al' nc::t1;r�j�·;'". Inclul"ivc . .eu, Tr\l'f1l'" -

fr�c::e pOl1CO p:'Ol)!'_"l'''fO 8. '·gc:-··�' ··r.es', �':RrÇjS fi i.Ál:1 prhno
meu e ol'ipptar](' por rlp. Cai n("1à "Cnda" ';:'io bt'111 C'''

'ganÍZaea Cfu-e aincl,' hoie- OOU-�4}f'� ·gargJ.1harl.1s, P>iS

por surdo murl.o. penalizul'C10 uma repartiç'io p'.blica
inteira. provocando uma süie jnfindáve1 (12 ,1;<:('''�3r}:,s

penaUzação e conse1hof.. Aliás. todo. o e1em '1' () l",n;;oj

no da l'{�parUção sofrendo CG111ign o meu dra:TI.l,

Depois de Ludo esclarecido, o !3spanto total e a :::e

guir as. risadas> de ambas as partes, a totl:tl auser.cb ::te

possíveiS ranc.orcs contra mim, ,enfim, a a�soluta acl;i

tação ele tudo, Assim. eu Só poderia me sentir bem, en-

trosado num' ambiente quase que div:orciado de prob;":)
mas mais intensos, Enfim, l1umã cidad'e como F10rianó

polis pod'e-se sentil' 111elhor a l'atureza e comp!'N'l�cl.'r
mais a existência. principalmente lOura um '1UWl", como

eu, sempre em busca de' :fá�s ll1i,tiS simples, querendo
está em maior contfl.to com ti: natureza.

. As ondas furiosal:\ dD lTa·r, quando vem o

sul forte. A cónt.emp1ação de um céu incomp''traável. A

procura, de "alg,o" mais- além! elas rnontanhas azuis No

fim; a falta de vontade ele regressar. Tudo r.;rel:clenco

a gente de maneira despótica. E,. ao retornar, c último
panorama soberbo, visto da pente, O sol, pela maçl.ru
gada, à emprestar ao mar uma tonalidade il'l';�;'>.1, indes

critível.
Depois, o retôrno absoluto,

TÓPICOS ECO" rôMICOS

* Cêrca de 27 milhões de d�láres deverão ser investi

dos pela Cia. Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda, na

implantação de um complexo c':ll'boquímico, próxinlo à

Usina Presidente Vargas, naquela cidade. O conjunto com·

p�eenderá fábriC!1s de nitrato de amônia, ácido sulfúrico

e cianeto de
I
sódiO.

" Edua.rdo Frei. Presidente do Chile, solicitou a eminen

tes personalidades latino americ'1nas - Raúl Prebiscl1,'

Felipe Herrera, 'José Antônio Maj'Jbre e Carlos Sans de

Santamaria _ .<1 elaboração de estudo relativo aos pro

blemas da integração � América Latina.

A expOSição conjunta daqueles ilustres economistas,
intitulada' "Proposições para a Criação do Mercado Co·

mum Latino·Americano",' procura esboçar as linhas gerais
de um programa de dez anos visnndo à formação de um

mercado regional.
'De .<1Côrdo com as. sugestões apresentadas, quatro de

verão ser os compromissos básicos a serem .assumidos
\ pelos países interessados no campo da política comer·

cial:

1) Estabelecimento de metas quantitativas
do

-

os níveis de 'direitos aduaneiros que se está visand0

alCJmçaIl a adoção de um mecanismo �l'adual c automãti:
co de liberação;

2) estabelecimento de uma barreira tarifária comum

para. ci resto do mundo;'
3) eliminação gradual de j'ôdas as pníticas restritivas

ele c�rlíter não tarifário, inclusive contrôles quantitativos;
4) fixação de um sistema de preferências recíprocas

entre os países-membros da ALALC, a vigorar enquanto
não forem estabelecidas as preferêneias definitivas decor

rentes das tarifas comuns,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·TU'lbârã6
.v

nal em Sal;ta Ca.arrna �

tingisse aosoruto SUCt�S(i

.

ha �rolWlla reUnIdO se

.rão COl�S!i.ltUl:l� as evm.s
soes oe l,j:'aoa!l"t0 C01U o oh

Jetlvo de mceÚ"(;lval' a cam

pai.ha Pubilc.tarlii e a!lga
. ,

rrar IUUuOS pata cobrir par
te oas uespesas,

ele
;_·.�dl}grfga.;:á :lOO . es

.

A festa da vlLórLl leve

início com uma paS5':\l.�a,
à noite, de·ptais "ü;? urna

centen\l. ·dê veic�l'Js, t�ndJ
à frente o novo "fI:: reíto
de Tubarã.o,: dr. et$11o. Cal'
cais Boabaid, que acenava
para o pOVU ào receber :1-

plausos entuslástícos j.or
onde passava.
Sob Intensa espouc.ir de

foges, o grande �')::t<,j J ce

veicules
.

visitou (!S populo
sos

.
bairros dê Capivari a

Oüclnas. onde os candída
tos vítcríosôs tiveruru ex

pressíva votação,
Encerrado (i) desfile, ) po

vo concentrou-se na P:n.-;:l
Centenário, OJld8 usaram

da palavra. o atual preceito
sr Dilncy Chaves Cabral,
saudando SéUS munícms s
o novo pr .reíto Stélio 'CI1S
cais Boabaid, uiFudecendo

'11 prefer5ncia d.o elel f.ora.
.

o

pelo seu nome e _,att'(13 (,ra

dores.

, Pá.a tratar do assunto
• ....

.
.

•.
.'

1)' l::-vmo. pe. Frledr�;:h Men
. �i\���«���tf��,f,it�$,r t��l�����$enj.i,; )i �í�:�j:'8&Ú�O'
GAJWL,\). '., .. ..

"d!st.tit.il tie" Tubarão, mar ...

� cru, Esta semana, uma reu
de SW7:l cata- pii':..) ros salões do Clube

2;) de Junho. à qual compa
J·"�·:�r.}m o ar Dflnev Cha
F.� Cabral prefeito muni
cípal, o presidente da A.c;so

. ('.5::,�ão Coroerctal P. In1:18_
tr'al de Tubarão, os repre
sentantcs da E.F.D.'J.'.e., (Ia
C S.N_, da SO'TELCA e de
clubes de serviço, a lém de
jornalistas.

O revmo." pe . f'riedr;�h
Meugerlng-hausen �XIJó:; a;

cs presentes o plano de rra

V1Iho. para 0 qual rspera
'/:1. co+tar cem J. co1abç-,,
ção c:e todos, a fim ('(0 m.e
o 50. Acampamento Reg 0-

Sala 1Trajauo 12 -

ros dr) iEl'3..s!l escolheu o mu

I1icip!o de Tubarài . c. mo

local paro. q 50. Acampu
mente Regional de Escotei
r03, a rz aüzar-ss nrs .üas
1$1 a 18 c'e Ianeíro rlo pró;
ttho ano.

.'

TemIa como anrttriâo ér

PASSEATA DA VITORIA
lWt<\. JOSl� .MARIA DA LUZ N.o 113 -- NO Bl\.1H.U.O DO

JQSÉ lÜENDES - i casas otímas. Urna de aívenaría :

e OUll'a. de madeira. Frente. para o asfalto e fundos pa- jra o mar, Terreno com 340'rn2 - Preço fii:r$ 12.ool).Uoo .

t.U oondiçóes I 1) combinar.
.

.

�
, "

RUA po IA,NO, '4$ BM<.}llilR.� - ReSidênci� de fino
acabamento entrega imediata. 4 quartos, 2 lotes, copa
- C!J�a - banheiro .,.... porão cimentado com tanque
água encanada e de. poço ;"".,pre<.'O 4.000.000.

.

. aUA !U.vES DE BR.U'O 73 ._ Excelente residência dr;

f�o �caba.ma,b.to.' entrega 'lmediata 4 dcrrnítoncs
-i. salas' e demais dependências cerreno ruaravunoso de
2''&X;;U mts .. Preçô - Cr� 35.QeO.OOO.

c •. �.v

"

�U.,). .i:<·U\;::; DE LOCAÇAO Vende-:;e

'.
�:<l ;HGI;üe li\::: :.l ,_)avirnellws com 4 a..,Jartamei1tos· a A

. ·.JiIl.Y_'. ;:,·.h. lJ:ltarina -- Esquina da Rua São Pedro.Oti
dl·.) llt.sudo !laru seu investi.mento. Condiçõcs de pa
,i.) ,(;dL··." J (.;�n1:linar - Cr$ 25.000.000.
; .'HF�;.;;ú (:) .. ·.l{.üA J.'\NTOS SARAIVA <16 k-- Resldên
.. lêl de Imo .. :LCub:.J,mentu desocupada - iS ({ormitórios
- �. saltl;:. e (temais aepandências com' gar!lgem. Cr$.

.

).\)OO.UOO ULI em eOl1óições à combinar.
'":"l.SAIS _ .. JA��iHM ATLAN'I'ICO -- Com 2 dor&liO$
!

- .)xnP!o.l sal:..r - C'v·pu - CAlZinha e B.anhetro - Toda
• ,,;!ideirli tr.a.b�l.ha..:l.a -- F l'eço de' ocasião. Cada ..

� ,):, ,j.("jOO.OOO.
.

• 'j ESTHEI'1'O ".- A RÚA FUI.,VIO ADUCI - 670 UIvI
P.P..EDIO dt: 2 pavirneutps para fim de locação} ôtimo
ponto comercial prc,'ÇO base 7.500.000. Aceitamos pro-
post.as para p�an:ientOt'l em condições.

.

NO JARDIM A'l'LA'N:TICO - A pouco's metroti po as

falto. Vedemos' bel'l residência com jardim, Livh1g -

3 quartos --'- Ouzinha' .,..- Banheiro Ga�agem e quintal
cum inúmeras arl<ltes frutiferás. Preço 15.000.000. I .

RUA CONSELHEIRO MAF� 132 --, Maravilhoso pon-
to Comercial - casa grande' por Cr$ 13.000.000 em cdn·
-clições propostas pelo fone 3450..
'HUA �REFEITO DJiB CREREM - no B'lirro de Ca
poeiras. � Casa de alvenaria com frente toda de p&
(I.;."a.

. Ter�eno medimio. 24,.2OX40 em. fo:rma t:Í'iangular.
Casa medindo 13,50 cbm: 4 qua,rtos - 2 salas, cozinha
- b"lnhe"Íro completo. Depósito e garagem. Por 31p8-
nas a.ooo.roo. I

VENDE-SE FINA RESIDENCIA -' 2 pavimentos a.
.

.tiua AJn�jrant.e Carneh'o ço Bairro da Ag.onõmica
CO.l..i.l: � quartos - 2 salas - cozinha - Bar _' e Ade

g1l __:_ Banheiro Social - Qul'lrto de Empregada Area

eH:! 150 m2. Preço Cr$ 22.000.000.
FRENTE A PALHOCrNHA EM COQUEIROS!.' bem pró
ximo cie açougue, arnaazém em frente� Casa com: 2'

quartos - 2 salas, e oozinha - por apenas Cr$ 2.250.000

Aceitamos propostas para pag?mento em condições.

.1'EllREl'oIO",
Logo que se teve conhe

cimento uo resuuaco tluai
lias ere.çces neste mun.qi
pio, O"pO\l1; saiu :1S· rua.> pa
ra testejar a vitoria ne

SvUS cancidatos Steü:) cas

ca.s bOa.ua.ci, para Prereíto
c.e ·luoar",o. e lVO Silvura
e E'l'anc.sco lJall.'lgua, pa
'ra Goveruacor e Ifice-�('-
veruauor, respecuvarnente,
àe Sallta Catarina, 31ehOS

qUç falam pela Alian<;.J, So
c.al Traoalh.sta i'opula= e

}- !f.;g:re"sl:'v�, lOrmatla �)elo
f·S.u-.PTB-PRP-l:'SP.

LOTEAMENTO "VILA SA!'I1'A RITA.
J,OTES a partir de Cr$ 110.000 em eondíçóes a es.udur
-- Poderão ser vendidos '1 lotes por apen .." ... (!l).ij.�lI.i
IiUA LViAX ScHRAMM' - BARREIROS - - Línu.i.sínio
lotes com rrente para o asfalto e fundos para (J mar -c.

Terreno todo aterrado com muro de pedra com ngu<;i.
encanada em todo seu comprimento . __ . Areu de 1.164 ;1:2

crs 5.500.000.
NO' JAliDH.! ATL.ÀNTICO _. A 100 metros do asralco,
Iíndo lute ele terreno medindo <;;12 m2 treme de .e :!it�.

t.roo 1.500.000 em Cündh;ões a t..'"Studar.
TERti:.E:l'l·O �A AV. SA,'HA CATAl.iíNA. -- ESTREITO

\,·;·;nüe-"ê um m!,raVililolio lote C-ü).11

l'rcçtJ de C.$ 2.:.10Ó.OOO.
TE�.RENOS. ÓTIMA LOCALIZAÇÁO;
i:UA PI;Of'ESf�Ol�A ANTONlf.!;;'tA DE

.- ALTü'3 DA
BARROS. Tene·TFP local so�idarila ..se com sua·

"

�, ��!uda a vill,da pOT' apenàs 1.000.000 em ("o,ld"ioes a

,o�udf1.1' _. :1 inl;t's rni'dindu c.ada: 12x25 mts. I
:,X.� :3AU JUDAS TADEU BAIRO I.JOSE': I.

\·IE1\'.iJ:l:!;:� _ .. Tl'lrreno de lOx27 cad'l.. 1;8111os ainda·3 1(.)-
' • ..}'; l)l!;',: \'en�la, wtul c�u pa,rcinJ os 3 iJor apenas 900.000
. n. ::ülidi",ões .a combinar
LOTEAMENTO NO JARDIM ATLÃNTICO Te Teno;,

.

.�'n ÓlÍl'lJa localização área cie 790,20 n;� entra.da 6CU.000
: clJ)lliJin'3.l'.
NO CEl';TRO ... - RUA .P.LMIRANTE LAMELiO, 252· vas
tis'!timo lote com área de 1.14D m2. equivalente a 3 lo·
·(1S. 1.2.000.000.
BAIRRO BOM ABRIGO -. ótimos lotes bem jtmto à
praia na rua TEÓF�LO DE ALMEIDA - Vende-se os

dois. ou somente um preÇo a combinar Entrada SOO.GOO.
:-'.U..\ pr;OP'ESSbRA ANTONIETA DE BARRO.3
BAI.H.RO NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTa.EITO·
.. - l;)fe c/207 m2 Por apenas 1.400.00(}.
LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto'
da SU1YB;stação Elétrica -- vár.ios· lote� 'ii partI' de

.

,:' libonil ,com financiamento até 40 meses.
.

J II,GÓA DA CONCEIÇÃ;Ü - Rlvie.ra, "Magnificas lotes i
(l.e 14.v.2� por apenas Cr�. 500.000 OU condições a estu- I'cIpr. '

RUA SAO CRISTOVAO - COQUEIROS - Terreno de I
-?Oy.1O.50 mts. Bem 1unto a Rádio da Várig preço de '1.I'
ocasião Cl'$ 1.000.000 .

I I:l I!: S I D E N C.I A S

I

Rotary 'Clube do Estreito
.

Florianópolis

1\

congenere paranaense
Tendo €U1 vista '';' rec�m- "0 Setor Regional da .so

te 'atltude toma·ia P?]Q Rei.. ci·edade Brasileira de Defe
tor da Universid:lCi"} do Pa
raná impedÍnd'o "Gic!J de
Conftrências sôbre o lmpe
ria�ismo Ci�munist:� lnter
nl:ÍiCior�l, Seus Recursos e
suas Dificuldades

.
para a

vl.J.........;:"a �o .v.Lundo" cujo
f'":""n-_"1"l1.,,..-to a' cargo do
<OOil'lhecido .Prof. Plíui.) Cor
:rêa de OliveIra se ,:r6.l!'ia lia

pres�lgl.OSO audi�ól'io da Rei
tor.a _a UP.. a Secretaria
desta. capital da SOCIEd!tQe
.bras....üa de Defesa �cia
Tradição, Família t! Ptopti
ed.ade. expediu ° segl..l • ..\te

te1egrama:
ar.' Luis Augusto da 811:

'\la. Franco

�esidel1�e SBuTFP Re
gioual - Paraná.

sa da Tradição, . .;.?'1mllia. e

Prc.priedade, de' Sa.nta, Ca
..

1, ';na, solidariz:l-se nobre

congênere paranaense, in_
justamente atingida úlex
plicável atitude Magnífi'!o
Reitor UP, impedindo Ci
clo "Conferências promovi
do referida Sociedade. bx

tensamente noticiado im-

"SEMANA DA CRIAN('.A

o Rotary Clube do Estreito, através de sua Avenida de

Serviços à Comunidade, irá 'propover nos' ·dias 12, 13 e 14,
nos cinemas daquele S\.tb-Distrito (Glória, Império e Sã.)
J ".!.·ge), :,tl4S0eS (.,...rlematog-r?ficas p'ua os escolares prii:ná
rios.

Tal promoção tem por finalidade colaborar' para . O

mai.or brilhãntismo das comemorações da '�Semal1':l. da

Criança" e, 'ao mesmo' telJl.po, ensejar aos esc.:>lares das
Escolas locais .<:llguns moinentos ,de alegria.

Deverão pal'ticípar dessas sessões c�nli'mat:;gráficas', •

cérca de 6.000 tllunos distribuidos pelgs. scgu'útcs l:stabele
cimentos de ensino:

G. E. "José Boiteux";
G. E. "D .. Edite 'Gama Ramos"; .

G. E. "Prof. Laércio Caldeir<:l de Andmde";,

prensa Local, des,:Jegantc a

titude causou pro�urLa
impressão opinião públi�a
catarinense tendo eui vii'-
ta renome internaGÍ.únal í-
lustre conferencista PraÚs
sor Plinio Cor::t'a. de Olr.;d
ra. Cordiais' Saúclaçôes, Ma
rlvaldo Pereira,. Preslden-·

G. E. "Irineu Born,hausen";
G.E. "Prp.qiàente Roosevelt";
E. 11.. 'II"rei Henriqu0 de Coimbra":

.
E. R. "Otília Cruz:';
E. R, "Maria da.· Glória";
E. R. "Rosa Torres de Miranda"; CAP{)b.'IP.AS --,. !tua D. PedI;) II - 321 l'l'aía. C'isa de
E. R. "Almirante Calvalhal" - MuniCipal;

. Materiul, nova ·com 5 quartos e demais depeadêllciasEscola "Antõniq Peixoto"; .;_ p"1rticular;
- Area da casa .190 m:! do (;erreno - l.OBO m2. EntraColégiO "Nossa Senhora _ge Fátima" - Particular.

.
..

I . tI� ;:,.c;UJ.vUO. saulo em ótimas condições :_ Voce mes·Nesta oportuitidaua :) Rot.ary Clube do E5"Creito ag.a·

t..
-

!nu y(.;ueni fazer su� proposta .

. dece à direção da: Emprêsa Cmematográfica que Klsejcu
tal promoção a suá pront!.L c.olabora�;

�

.

. '.�, ".. " '" .. -, �./ .

te."

Gratificação
Gratifica·::;;, C(I:11 Cr$ lü.O.ü(,ü, iJ. flll'.fi. infofTIl,,:' i:i. t.�t l.

Redação, quem atirou um paralelepipedo Yl"l y""? h 'í"" ,1-.;
um SIMCA, na Gl'lra�e�ü ÚO i<Iêdi0
co 29. Guarda-se absoluto sigilio.

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

..
.. ..,'

. � ,-

QUALIDADE NAO E LUXO AGORA •.••••.••Cr$ 450.000
ou 5 VEZES: ••• Cr$ 90.000

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGU\AIS �E
Cr$ 29.000 SEM ENTRADA

OU -AINDA EM PRESTAÇÕES,IGUAIS DE

Cr$ .45.000ou 5.VEZES SEM ENTRADA

� ..... �.:. '-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·.quem
NOVA YORK - .A Ame'" 'creditavam ter {neontrado' i. foi um tal 'Alonllo Sânchez lhes confiou sua .rescuber-

rica 10i cescooerta peio uma ilha e não 'um CO)1- "de Huelva, a um tempo ta, morrendo dias depois",
, V;kl�.g Lei! .c.r.cilou; segua- tinente. mar. :·:l:s.;'u c :lçgoc:aace Colombo'
tio um mapa na .;\.mcr.ca. Ao 'tmunc!ar a -desconert.a (I'; vlrhcs, que .fazia via-: ":Ce posse 00 s"grêdQ"

será realizado o enlaee ma do Norte datado de' l'bO, do documento. Q,,! biblíote- ger s "a Ilha da Madeira Colombo Se apresentou llq
trmon'al do Sr. Jusé F.::an eücomra. o por tl,lu.Ji'JlloLti- cáríos �� Yal� nottr.caram ti: ESWp.ha. Rei

Jlf<'·
II. de Port�a!i

cisco Sav!o com a srta.:Cé cn.r.ü na ü,l.vers.",ada de que exporão o mapa "Dura ..' te uma. de suas a.,.t&; "", ual SUá, idéia
.

rl�
l:\ A:,V s, na Igrej'·1;. do lar", num ma.• t..:>';l'.ll) (,O' que mEde 7,40m. __

o

ama- v'agens, terríve) t.ernpesta- � ,"ê:'O,. as r�lJi ..rs pe.c. c� 'ltc. ,,,,C:op�
l1,os.lr o. secuio Xv. rhâ, data comemorativa de db leste arrastou lhe D !l:'''':'.;l1o : °

.

'OêZ:'Cv C:..iO teve
ue acorJo com I) doeu- da descoberta da: jI�m3rl(la navío para uma ilhd. d?s- .;�úo",

me.. to, o pr.rnen o a expio- por' Cr.stcvâo Co;om.ho. co. hec.oa, quz ."'� €ncon-
'. ';;

.

rar as ccs.as tia Amer.ca Um comunícado -da Un!- trava muito ao 'oeste.
.

. "'4 S.iguir, .co;:segulit �ma LiNE ltUXl
abr.u o df'�file r a festa d()s fOi o v.k.ng L�lf Erwson, vers:dade de Ya:e declara "S�'merte êle

.

e alguns audíêríc.a dos reLcG:t(�héqs. ",.,... "

'a" 4 l: 8 ns,
tecídcs realiza"o '0 C!ube que a v.s.rou uo s .cu.c que os peritos bri'i-;l.'} Ices e comparheiros co::segu':-a::n',:8; ,J;.i:;�a,.'l+a.,A.�tai.�!',.à,(�,':l�- ;';���b:r:..... ,w�� ...IU

Paysraridú, de Bruscue. O Á...... .l., I:/vúl prolILi�h4;.tCLe nort : amerca"os �teLe::Dl:- reg:essar à Euro;>a. qua"- .J.U,� .e, LOU ,o pr .j<), 'J
. 'tl(.;r� 'JW.;'-":".,Y .. e

desfih fci aprf'S' n(.::ldo pe lJa..,La .. te }Jara 'lu.l, a ;,é u naram a autentici;lade de do foram visitar os· Colo.'.n- �u��, tspf!.l,h.à �d�a .W, e�1" 4'" .

"1- ri:' a",�r �':" •.•.Ler ••a.':'!Ol.alS
lo jcrnal'sta R:car"'o Víla- regr"sso à l!..uropa, um mO!1 pr'meir{) e único mapa :I;)]1'e-· bo, cartógrafos em Lisboa, ,tao .l!).te:i:ei�a�a ;om e;n()lit\.- II'·, em
r:nho .Org"nizar!o p'e1:t ele- j6e ,lJ'U:ü.cs,;e, tm J.441}, df.- c.olomblano de jlma partE' l!:SiES o fcceb .ram, o!)a;s,�.c "tl\al�p 'tl1i'l'��6f;RP all���i��fh\�� :li'@i;itÍ.l'Lb ...AJ"';00
g'arte Se"hora ('arlo;; Cid sU.har ü prcmeil':'> mapa, do contir·;;-nte. il111er;C1.{'10 em que SUllLhsz d3 HU3ha ;ii�6rc;:Y.' \�.;, i"

. '1', �1�' ': ,u�p J.-..,ü::'i
•

Reraux .

Urm!!'ard). Pr :ino am.:.r.1(;aJ..o. após oite .anos je investi-
_, ' ' , ,tlÇ.lilÚ1J,�.::'<..uJ:le,. ",:\

Vido pela !\SSOCI'aca"O (�.... Qllatro Peritos !rações. . .. _-, -.�
•. c. " 'I 'ti ;'P !-"I'I '. 'o. ·e

• .. .'
.

J.r �

E
. B. (....�.• '� :':,! '��

'l[!l',�i!��I,U
lil� �f�ií a.í..: .Lu a.l�..

�:�:��;�. ;Oi��:i��t,l��;"h�é t€�i;:��r"��/l1::lr�o.p:�= A ViS��me: ���Jl1gS às nsaiOS oe �(,�tma.·'i:u��q�4)·.��lii;;\, ., "O'\'��'iil':�
..

:;:
0CS T: cidos Ingridt tos br:tânicos e i10ri;e ·a,ne co,s"as norte-aine1icanas .' '. ;:; ',;A�n�I�,�\:T.}Ht� t�. .;.�, , : ' _,",lIV� .

•

Stark - P!.'incesa�: Li�a r..;a,.(.s. LG..�·.ste dê!·:.l.m ra cons:drrarla M. teniDo
"

Caca v·� ma:s apr!mora·..Jas �e'·:l:�,e ... M.1íJ.\J·;L I" rliW'� ,:�f.'i.b.:'\ GLUILA
S"hJ.Mer e Mg";a Eug"�ia desel:h:r mmw 'prec,30 ::'0, como ptov3.vel.· Est$!. {. a ca COill)::a' h'a Melh:Jra'nen't-c$ de $:;co Paulo, ·QU'f: hã '75 ,r"'.lll.>!:; 1 . .'.
r�-ha�fer. DesnJ.'a:ratn: Es- contôrno ",á Groenlândia e primeira vez qUI3 recebe a�os VEm ccntribuindo tão ben�f:camente Pa.:�1 il;��}�t

" I' "'. 1 v)'
.

,. . , 1:: ,
I • & e 8 l].s.ther BraWg, Ione Hell, de uma região ua ALlh'rlCa uma confIrmação doeumen nar .a cultura em nesso paí.<i, �ii�$.I1te,oâ.IU�iqs .q,U�

NeUsa Leite, Lourdet.a Bo- do Nor�e que o VlküAg bati- t1:l.da.
, .

tem editadl). sôbre os mais Va!ill�9.�. �ss�ntps. �,' Q'6e�li.:.. 'II ,i" ':����.
romini e Dagmar Heidrich. zou de "Vinland". Outra VersãQ 'cendo a uma s�le§ão que taz hQ'hra aos se\h!�,fu�ti�d' qp ,11::;11 �i��"'�"'i::l:_

V·.stmgue-se neSóll região Ra,fàel Piheda Yanez, grande Editora. '<l. (> :'. ::}I))" li'<;ií�:;;j !,1lí2�S; (\\J ....I.n�i,. .uE
'0 RESTAURANT'6l Eaiú- a desembOcadura: do Huu- hist.or:ador espanhol, diZ" O ma:s recente livro qUe nq:.s cl:l<lg,s,·· às nl!ilt,�, t �p'6·t� #l�1 '�"I'\' '

I "'1 .,�:;.�....., • !ri!.' I,'J·.n'!.. J.l.\U,,;:;'.O.

.v.d
ca foi a"'fitr:ao ,la clªsse son (.. o gÔIio de San Lo- por sua ve ... : referida 'empreza remetido 'l,,;:!;('jnl;l!iJ.ó:RU ,P�$ ',' v.�r'i < ,

hct'leira e semilar, afere. ],"enzo, Ca••aãa. "Tudo é falso, tudo e
.

GENS DE DESCÔBERTAS1�,,--::.�:d�/i.;4�Ofl�\:l�.��1.st �á�: C����F�té\;Í'� :l.nc:;.'
"'�-"o pm almcço no sá- O I11apa, que ;eva a ins- mentira" - ref�,t.:indo·se I;laber, em tsmerada tradução' de A.! :blim., Nili,a.· ,�tti�lliJ �"�'! . {: '.

criçã\.): ·'.dl1a jes'cOI)�i:\.a a Co1Qmbo. uma vez cen1'irma o qUe açima dissémOs, ,JI'.vata se. ,Wt Ui'hi ':I��J.:· .iU. ·.h:"�JU
. por Bjami e Lalf" parece "verdadeiro descnbndor um grande volume �e 394. pági�'-3, or:,'à�b 'de! e�p�i\!$sk.., 1;.l,:'d!$TR�.l.lu ;

O nUERF1:rCTA PALACj�, indO q s v'k l' a 'a Amé 'ca
-'

f'
.

vas grav',rOi) qu: il;1st!an wbs{a"tJ.�<l�;tt�l'!!i)jte. i:)d'''''lVI1lO \'IJfll- ':
.

.

a.manhã recepc;o�ara às
. lCar ue o ,

.

,t.�;; - U rl - :1 ��',11'

e'xtersa sÉrie de informações .h;stórl�a� p�e�\haT,\�t� 8���,' tj.lt-ft.�M.'���:;
vinte ho�as M's"! Mato Estoque de To�lhas de Rosto e Banho cate�'adas de tal modo que n.·ós"t.:raúm �alc\)lie.·�jrt�o, I�m' :ftl�r Mgeh-Grosso - Marilena de'

.

. .. a '

., .,

.

rpod€stc:ment� que .seja �r�9,amtdft ..f.lelp I�S��tJI), ,l1Pt�,!l t!l�ssa��a Pode.3ta .
en,

Olive'ra Lima

R b'd P I "GRUTI�HAr" ladamente fe.to ac lorgo dós ar:o�jld�'�uçei\1�,m Mi". t�.�.c;·.&i,�.i.1�"':\'·'·1!;··"'_' 'MORRAb CLUBE C·onc6rd!a, da O.ca·· I O e a
' ,. , 'd �

�'lI"+"w••.LO. U...,

� cos, um adm:rável panorantà',.nii} .li'� :p�Ji��Pr;!l :R1U",";t1 ,'h,� ;;rH!!#cWco!orcida'e do Rio do SuL pro- Entre as muitas merca· preferência da n�ssa popu. tindo nos a.juizar, com exaç"áo e rhefidulos�dâdb,h" '.li Censura:. ate d <l.l�OS,
moverá .6 seu tradicional dorias para a presente es· lação. marcha evolutiva' "0 espírIto humano, . assmalando '.. ,,;,

,Baile das Debutantes, no tação, chegadas para a imersa :perfeição da espé.ciE que os ratural'stas distin- tINE RAJÀpróximo dia trin.ta. A Se- popularíssima e b"1rateira São mais alguns artiges guh.gfl"l mui p:opr:amente, cem a' desig.::ação de HOMO .

.

nhora �,1aria .ros� S"ra- GrutiIiha, destaca·se. mn de utilidade máxima, parl SAPIENS. ','.".l�A\J Jt,iSE)
mosk em atívi0a'i2S para. estoque, cnnsiderável, de todos os lares, cuja cnm· �

"

às 8 bs.
aquela festa de gala. toalhas de rosto e banho,. pra tornar,se-á mais fácil'

.Lsta grande obra tent o m€l'lto e::cepcional rió con> t,�ea:J. 'Ca.l, ...e .uria�'1firmar-ros cOPsGÍcntemente na' catefori�. de �êres es- ,( I 'II.'auJa Tillerassim como artigos para por mais baráto, uma vez pirituais dotados de atributos ekceIsÓs;,,"c�mD ,I
sejam:

...,

cama e mesa que as mercadorias da Gm· - - em -

" ,
. razao, vontade, amor, aptidão para assimlIar s'mpreCompleta·se. assim a V.Il· L<1.11a, a ....qu..r....as :11as pd-

'1 d
.

� C�MARA b.J. .....,.o!..�·rE

mtir..ssimas font"ls' 'le pro-
maIS e eva cs conheciment.os, justificando plenamente .

16 a�wsriedade; Já grande, dos, ar· o que ros af:rmou o Cr'sto, mestre da humanidade:
C_;'l� .... " â.e

.

e comni'le o sorti
.

dução, .são marcadas c.nn . .

ugús qu �'"
-

"Vós se;s. deuses" cl'mprin 'o ros. tomando-o por mo
mento desse estabeleci- uma reduzidíssima. percen· dA, l'e,o, a lar sempre o BEM a todos ê5Sf5 rsqUis:tos essen-
mento, tão enquadrado' na tágem de lücro. ciaJs da nossa e�pécie, af:m de conquistarmos a nasa

'M'
,.�....,.,.

'-'::--'M 'da
dignidad& espil'itual, tão diferente, em êssêneitt, (;}as

ufaiis ufan IS dígnidades convenc:ona:s que ncs confer:m títules· e

postüs ..•� . ,. . í··· .

'::.,._t.l·.�';� .. ··�i:'�,·�,,··.�·.,\ '

.. 4'� .

. Dla'��ê' tl,cs ntooo�: .clll·'S', '(ffS;1Í:!nr:raelos dcsfJ]am ('s

A Av,eni(�a A;'gélica, em São páulo, oé uma das via:; mn'" ;wr;cr··,a'v-t··s pocrme:ntcs .:} m8rcha progre5siv!l.

que ma.s r�prEslenta c progresw é.es. trut:vo da. cidaqe. do homem, desde �qütle lJ1�p'�'�ú�di
.

babi.�o'1b do
.sexto !,f·culo arte., d: C :sto:.' tron.' re�so nUma tábua r.le..

'

Tendo s�do a rêS: ênc:a dos tarões Cio café, era; p0voac1a
.

h"
.

. barr,o,. até as obras primas dá l09de moder"'a, conYÍ-
pelos casarÕES amareles com varandas latera.is, ,oJe, ..

porún encontra-se habita. a por ,edifíC:o.s. gígáritescos. dm..��j"·{)S para uma r2.geUE'rac30.moral que pcrniita a
, ê��)ll�mo· hO,mem Usufr\11r dosibe!lefíci�s de, uma' al..:

e un���:�'qÚ� p�r lá se j)'aSSá, vf!.se um dêSrS.es antt.. . caií.CíoH 'a ;.élt1fi.:Z��ãb:.;�;:�i.�1� ,fn.�f��t>r��igr��.. � d:!i �lhf�
gos Sob.ra:!08 sedo PQSíos;.�.·'r.. teti'..�,,; a ·.·z:ti,41� .[gOLpeS'.... '

.1
• t� à ��sídjlf lêj Ji���+p�;'t.'i�ef;sêtPlt���M\�If'I�Uarh í,.s'à-

. -

. tlsfaçap, de. seus �a1ko� 'é�'rrcb"'�ssaVE!is �õstos.. '

Os, 'PQ\lco��:càsarêes que aindR r€SlStem apres�I!tam
"""'ffi'• < •

.J ri o 1 \f','lj' �,�\"' .•
'

.

COUSa' que sa'Oíam�s parcelal'1a:né!'lte. "in
um às:jecto rheiuLcóL co e d€cr';pito, de 'iÜem se ap ..

x
.

•
.• A d p-r<o ,,_ uma ,.', .-_.l(l.:bu: cultura sem co""'exào alguba., '.'J�U:::(' "'0-

ma' do Lm "em e.spêra:n_a.. Ince:ramen,_e es
.

t v ,"W'�, l>'

o ,.

f tas dendo satIl:fazer certos imperath'cs c'a coC'sciêl1(;":t, quei_za,-cs, já di.o s�,o ma,- res:dênc.as, mas
. �ram � r,:j

-

r'orma as lm ciÍ .. icas, pel.sões ·oa
·

..

r .par�çms publlcas nos fa;zem !lsce'�der o Espír:to à sua: origf'm divina. nos

� ,é agora ap,:'Esentar'a neste livr.o, em cond'ções �rcpícia8
(v.a. impôsto) a e:sc�ar'cer-�rs i"'vrnero's problemas até e"'tfio í""'solú-

ll.' jlL:Hamede uma dest.as repat:ti�Ces públicas .que vpis, pc-r fana de (lado� h:s'ói'ic05 e de óutros' elementos
ma.s Cí.ama. a alel.:çao, p... rque prop ..ameme dize.1Ulj conve,,-,'e"·tes ao bom discernimente lógico!
ela ...ão tem nenhlilll, mas. p"io s, u pon.co, :m mêlb.or O ma�er m"rito '€5�a obra, a no�so. ver, ':Jara g:o-
pela tabulEta que âomü;a esse pórtico. da do seu auto.r, está 'm que· expõe Um acêrv::> ime"'so

'de. infcrmES h'stór:cos, de doc1.'mentos-inest'mávei:::. que
Sé' achavam ep'arsos em inúmeras fentes bibliQgi'áfjc�s,
ocut:anf'lo b;'Jl'rtpras i�tp;,.f''' ""'-r"" rp,. ..... 'r3n· ""." .fi')

volum', tã.Q atraente, qU€ o leitor vê-se. compelido, tv'!

pois d.e encetac'a a leitura. a uTosseg'uí Ia jnl,-it,er,ru!->ta�
me"te, pela ev:dente persuasão de que só iitssÍlrJ 1j0-1c':"

.
rá fixar em sua mente, com tecto' êxito, o g:xandl0�Q.
quadro de profundo saber 'que ri itutor t'ào b�1'J1" 'súu;�)'
criar e pro�.. ·ra trarsmitir aos' s:eus semeihantf:'S.

Obras ··êst.e tt:or é que devem ser pt":cü:n:zadhs p:,"';.
ra que tôda esta imerSa e deslumbrante cIviHzacào tIL'�

seja 'acPfsív.el e não se .constitua, (;CllHJ ut:vrit�':;t::, qu,:.:!!>
do obe-lpce ao depr'm.ente Cl:iúPl!V u.... Cu0 _1"':'1..:. •• \.""

.

nmn a::lsoberbar-te pêso qUI:: t�êr.< \ ...., ." ,'"t ., ' i' ,i;•.:,,:;
,

a proci'o,Sos insidiosos de cwtur,Ji tlt:' �uú0o"" l' __:"L.• �:·.;

comereialista.
Fermar homens de ciêncja :P"'l.'� ',<.'lC :;� ,:..• i '.;� : .>

sam rtatar de um determinado a,::;pOCü,o = ,n�Íl� ;.,;; :.... ' '

rebaixar á cultur� do espírJio G.o m;:iJD � (.,.b�'l;,·r.:,." ��.. ' '

de barbarização da inteligGIld",> ,í.. u""'j;� i."':";c':::':"::"

norma de materialismo e' ce a:(;t:itfu1.v, <i',-a ..

, ,
..r.,.....") J. :':1)

ção do trabalho, segundo tais perverso':: f.l': �::;·iW,., C ..

o conc:ituá·lo como simples m,f::rc....d;,ria ::.:..... :: ..:' �:.� _

DAS Vl.�.GENS DE DESCOBBJi.:2A;.; L ',.ti:, '.'''.l-:''' , .... f'.. >'

tura gera1. .o seu autor, Ern..,t &..Yf.l.:.t· t,/', ";i' � .,:;:, L' ::

com o es:!revcr este t:vro;. tútí!011"'".t \..1.": C·)<.
..

�

be:nfeitcf2s' da humanidade., AS pr�� Ü,t;L:'�: .. :; ::"':";::��,,,.,
Melhoramentos, 'fazelJdo-o traduzir e. eUll/;,üdc',-,:) ;;:'!.' :'J

vplmue de 'bela apresent�ção que ke (lú. ,'I. ;'�l\:':' de 'f,,:C
son Mariotti, pl1esta Inais'wn v�,hv.s() ':';v�·>l.,) t:, í);';'�\':":,
brasileIra. EIS o meu' parecer.

�
COMEMqRANDO 'tr'r-ta ClIADO, que trajan-i mo-

e nove primav:ras' o :!...!rll dêló shantung' vermelho

T,C., sacado. promoveu ele- eOl'll; bo�er� de renda re

"gante e boníto baile �e fÚl.- borda o ..em pedrar.as. Foi
la. Rec-epcíciravam CU!1v.i- muito el'og::a.da a ocnita

dados e associados . .l D're- dacoia9ão dé autor.a' do

teria representada. pelo decorador Manoel Garbel
Pr:sidente - Antônío A - lott1, que apresentou um

postclo, Sr, e Sra. Dr An arco llumiIÍ(l.do com ücres

Pereira Oliveira' IV;cc ·prc::- artificiais em fÍanelil. ri.sa

�ide-'t2): S:. e Srâ.� Oflll e branca. O eoniunT'J mu

B:z,':oto (Vice Presidt'ni,�) sicàl foi de Zé M::l.rlR.
Sr. e Sra. �rci Gculart 'NA NOI'l."E de :lonJingo,
,Vice President',) e b\:tros 'êste Matutino prufi1.'JVeU o

membros daque�:i qir'etori:t. Jant9.r da lmpr��Pila, no

Na ocasião foi aptE'-s�nta:'o Lit'a T. O. li'bram homen!l.':'

o desfile das debutantes' de geo.d{lS ,os con\Tid�c!og espe-
1965 organízadope1q ctoni.s- ciais, GO'\Ternad::.r -ele:to

(.1. O<1so P,'lmpI®Fi, cuja. Sr. 'Ivo Silveira, Dr. A er

leitura foi feita po:' Nei")e . bal Ramt>S da' SilYi1 e o.

Mar:.a. Abriu o desfile M.ss PrefeitQ eleito Dr: Acáci.o

}Aato Gr�o - :ví"l,rUene s. Thiago.
Carriço de Oliv'3ira., que NA EDIÇÃO de ama'nhã

trajava bonito modelo em comm'tarel o :Baile d�s De

tule branco bordado em Iluta.ntes, de Blumenau, rea
pedrar:a.s... D:butantes de llzádO Sábado no "S. D.

1965: A11a Maria' _Brafil, Carlos Gomes". F""o1:s f:S

Ara Maria Rocha, AngeIlta teve representado por duas

Guimarães Géss (Lages�, debutantes d{) Cluba Doze

Beatriz Boabaid dos Rf;}S, de Agôsto: Cannun Car

Beatriz Fernandes da Ro- pes Neivii;· e Janet·?" Maria

sa, Carmem Lúcia. Silva, Bartolomeu.
EE'anc Per�ira Bra -'náo BRUSQUE vibrQu �mn o

utajaÍ), Hele>:<a MarÍ'l l.an dtsfile dos VI Jogos' Aber

ge S.Th'ag·o, Heleh:a L. Mou tes de Santa Cat.ari�. A

ra, H 10lsa Guerrel;:o ela dalega.ção fio,ia:nopolita�la
F.anseca, Lara :-j::ts�lment.o venceu o concurSQ ti;.' cEs·

filE, em segundo lugar,
JDinvil!le.

r
: , f,

MISS Rac'ar de Santa
oa+anva e M�ss O.iE'tiV'l :_
Maria de Fatima SOl·'81m.

bado pp.

e IOl1.rJ Na:c'mento (lta.laü,
J1'a-e C�rrêa (Brusque):
Karin Kurten �Il;':l.jíi'Í), DOMINGO, o Sr. c Sra.

Katia Mar'a .José, Marga- Dr. O' son Cardo�>o '.Yo!an
rete VIeira Ólive:ra, Maria da) rf::cepcionarrun. com ele

da Graça Iracem;l, Maria gante .antar a bQ�llta Ma

da G:aça Lunebeq, Mt1ria rilena Carriço de Oliveira

da Graça Rodrig�es, Mar!a Lima - Miss, M:110 Grcs-·

da Graça Souza (OUt't;:O:l), SO, . no Oscar Pa.a(�B Hó1.d.

Maria Lúc!a Almeida., Ma- Na ocas:ão·. o Dr. Odsoll, HOJE; às 16;30 hs. será
r'.az!f1ha Kotzlas Ath ri�o, :ofJ.ece·u um bo:1ito brir.- rralizado DO L'ra. T.C. o

Marim Carcoso Be:nvenut- de a hom�r.agead:l., 1\1188 dEsfila "Um dIa Da 'vida
ti, Nad'a Torres pom Re- Mato Oro.:::so. de Uma M'ss", com a Ma
giT'a Mar:a Vieira, Regina 'ALUNOS da' Esc:::ln. de rile"a de Ol'veira Lima ._

Haviaras, Sandra Maca 'tcrulômia da Umvúsidahe M;ss Mato Gross;), conIor

P'az�, S.22� �LID:.i;;.i0,t • ����ta �atarlna,._�s��_ �e. _v!?.i:o�v�1J.�l2,.do_ ._

(Tubarão), Sandra;... Miriam OfgIamzanno liitéilsó pro- DIA 13 de Novembr:l, no
Barbosa, Thalla 'M:a't'il, Mal gia'oia. SQclal para as fes- Lira T,C., será !"=i:llizadn' o
burg <Ita'aÍ) Vâ"'·a S!lv:a �).V.U. ...E5 de formatura, qua III Ba;le das Orqui ·eas,
,Olil"g'E'r. VEra Ví.C!a Porto, acuo t€cerá nO dia seis. ue cem o desfile de cO',fra.rr�
Vt:'ra Me"-r A""afal, V�ra dez.mbro próximo pizaGão ras debllta,·tt'd 1e

Ro\>gl�a Slva, Viviarle :Ri- O SR. ABILIO Abreu Sada CatarJna . dI) 1965.
genback e Ya>:a Ma.r!f\ Ka-' Netto, substituiu :) Sr' 1.1-' Baile de Gala.

ne&ki Abr"u. Foi comenÚl'- gio ce .Almeida na Secre

da a graça e bele.za. da �at �aria, Geral, ..do tnstituto
f1ha de 191:5

.

MARrA l3ra�nelró. do Café. ria dp. Lourdes Aguiar, coni
THEREZA FILOMENO MA PRóXIMO dia dezesseis o Sr. Norberto Imhof.

NOIVARAM sábado, Ma.

�-- _. --_.-----------

•

"

··m'·',·,I ,
':.: ..

'IIocurnento: orOfaria qüe�' !1� in
DesGo�rio a !mér:ca

..•.i .•

/

.

Luiz S5rgio Solimeo
"

l!.ssa L8lJu ...eva. !;em UIIlll. panlÇuiarida.·e estranha;.
está .c.o•. s.a .. t<.mel.te muuanc.o de dizer .5.

Ha a,gum tsmpG at·ras, come her3.ilça getul:st:J.,
ostel1lava o letreiro "S�rv.ç,o S�f.al Rura,l", 6rgã.o jede
ral qu.e Qever�a cu..c.ar· ci.o amparo ao h"m.Ul üO campo.
Se tal ·nao ·aconteCla •.pelo mer.o;:; gara"t.a bOUl emprê
gos na ciCIade,. e o que é mais impcr:ante, nãc. pr.Gmo'l�
ag.tação.

'

,

Com o :adve:r:to d� era janguista, depois de. peripér
ClaS sem conta, em que a Reforma Agrária confiscaLó
ria encontrou. �a�rado o $eu camil1ho os sóUct.:Js argu
men.tLs . eutrmancs e os 'dados estatísticos do llvl"Q "Re
forma Agl'ár:a Questão de COl:sciênc:a" -le autoria
de D. Gerabo de Proen�a S�gaud, D. Antôn:o de Cas
tro Mayer, Prof. Plínio Corrêa de Oliveira e Luiz Men
donça .de Freitas, houve afinal G triunfo da. SUPRA, as
s1nado em meio a wn comício aparatoso; .

.

Nossa placa então t�ou seu n,ome pelo de "Sure
ripten.dêl1cia da Refonna Agrária: e pasjOu a '3'�r o 1<:
duto dos Pinheiros Netos.

.

. Derrubado Jango, caiu essa tabulet�.
.Após algum tempo ce 1nq.eclsão, enquànto não se

definia a política do novo govêrno, a ca�a fiêoü sem ta- ..

buleta e com gua::das na porta..
D� repente, para ,espanto gcraJ, foi tomarla uma·

med:ca dar.do uma nova tabuleta à casa. Aprova: s� a
Reforma Agrária, que em nada devia á' de Jan�o

Em ·.meio a grande ap·�tia cc,l'n que foi receb!d.> êsse
golpe, apenas um protesto, alto;. clarQ, eorajoso fez�se
ouvir. O comunicado eXpedido pela Soeiedade Bras:lei
ra :.:�e Defesa da Tr�dição: Famí�ia e P.ropr1edad9, a��l-'

. nado pleo seu Pr:side.n:te, Pr<lf. PI1:q.io Corrêa tle Olivei
ra.

A velha casa, q� dera. abrigo aó SSR, à SUPP.A
violenta, passou a abrigar a nova institUição ádvinha.
do projeto aprovado: a INDA, Instituti Nacional' cio
Desenvolv ime:nto. Agrária.

Não sabemos se estas mudanças, da velha mansao
se proces�am apenas no aspecto externo. ,Serão se-us oCU.

pantes sempre os mesmos, embora as tabuletas e as ins·

tituições mudem? Ou para cada mudança conDratam
se ,novoS diretores, escriturarios, el1carrêg-ados, serven

ter; e al{exos?
_

..
.

I�'

Cremos que pelo menos ·um funcionário há qu'é não.

se:a 'l1Unc:1 t�ocado: O en0ttl1'egad0 de por a �1üVE.. plo.ca
no �nl,.':;rr..u !ug.u·.·",

.----��--------- -- -- ------- ..

, An'versárro
,

Dona. Perpétua Beck anhrersaria ho
je. Mais de setentas anos de carinho e com

preensão� dos quais. cin4ue;:tta e frês, junto
ao.. seu .querido Arthur/ ..

'

....

•
J.�'" ,

,

Será homenageana pelos nove filhos)
'" l'

.

f;J'p»:rqS e noras, vmte e lID1 ltetos e tres' . l:iS-

lR®t0-Z0 _

S,enth.'ú �·Gi.it}vúJE a alegdá ue véi' G Cl_·

Gl \!bd�"
-� -_4 ....._" . .� .._

=ee= CA1.� 'f �O '.�..�
ÇlN.E �1\:o JOSL;·
.'

- Fone, 3tiJ()'
• à� 3 e 8 lu.

, i Hay1ey Mllls em
() l.r!i.., ...UJ'c; AlVl0R DE

i\0SSAS ViDAS
EastmanColor

Censur a: até' 5 anos

L�l\jh RITZ
M 5 e 8 M.

,Tor.y &l.usse!

.

Hdga. L•.he, ell,l
. E �;8 1 .u.�VENC1VE_S

, C�n:;ura.

EDlTAl
'-JUíZO DE Dú�lLcl'.í'J DA

.
VAli ...\. )";0;':; l".i!.h'U.3 iJA

.

}.'A.iEl'<.DA púBLICA E 1l.cL·

J.)I....... ,.:i!:,s' 1)j
.

'l':.vP•..óALl:IO

dA <.;OlVIARC.l\ DE· FLcO.rtIA·
i:'IIÓPO.eJIS

.., �l
li,l("�1 de; citlJ,çã;,) com. o

�zo de'�1t�, ;hlJf);'�$�;
, >,<,(J' Doutor EUCLYDES

.

jl;�:E:�CEi'GQUEIRA. C;q�l�
TIU, .Juiz de Dirq��dj�
l' Vara Civel, e.ri ·êxer·
CK!to no carg::l de 'Juiz

de Direito da Va�a düs

PeiteI? da Flzenda Pú·

blica e Acidentes do

Trab,alho da Comarca

de Flcrian6polis, C2.pi·
tal do Estado de Santa

Catarina,' na' forma da

lei, etc.

FAZ "SABER a todos que
o presente edital de ci�a

ção virem. ou dêle' conheci·
mento' tiverem que .por
'Parte d�. CÉLIO ..

l'URTINS

DA SILVA, brasileiro, e:1sa·

do, milit�r, residente r.es·

ta Capital, fol requerido,
em ação de usucapiã::>, o

·r. ,gull.te imôvél: Um 'ter·

•. _, I) :o>lwadej N!sta Caplt-al,
'. �,;�L.J- "grono,Llll<;a; à Ser·

'5-;,:1) j_",�.�'; , slo, com a

ê\]';",,, «lo:: �(l (tre2.entos e ses·

:� .;;:1:�f.,) m�tr(>s quad�dos.
c;>:::.i:d!.éi/Ql· m (vinte) por 18
,

I

" :)Jr';:.�4) ) metros, faze ,1d ')

.:.:C·!.i':' Cv:l.ute. metro's) .à re·

:: c'L,,,,:t &d-9i.dão', é oonfronJ
,2:'.,1) ;:;] üorte eom' terreno
,,;) :.C� ,::c... .o da Silva, ao'
:...:": C":."41 A.lialberto Caro:Jso
,�,'..�'._�,. c I) iundo, a leste,
,::.':::� ,,-,�,.6uio KatCipes. Fei·

r:.,'. 3; J!�':�.i:ii:i.caçao da posse,
·

;;',::;j ::. lnesma julgada proce
l"'LT::;tJ por sentenç.6. E para
(_·cd c:i�c'gi.le ao conh�meIi·
.•._:;

•

(1i,; iodos, mandou' ',e:lt�e

,1ir o presente edital, que
�t:rá. editado na forma' da
� ii. tl itxado no lugar de

costume. Dado e passado
· nesta cidade de Florianó

polis, aos vinte e sete dias
dó mêS de setembro �o SJno

dê mll novecentps: e ��
·

senta e cinco. 1l!ü, .Edi9'lri.
de Moura Ferro Escri7ão

vitaUçlo, subscrevi.

i:'ucíyct,(,s de C?rquehl
t.;wi:ta. JU5 dI.) ;;:HlwttO C'L'll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"e cerração, novo, capa de CURVIN

,��)b1is), pega Ladrão, o mais lindo e

'. �!amilton, Felipe .Schniidt 41, tel 3463.

e o fâncer
Por Leoníd LariBnov
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-."-·-"�1 Laríonov, membro .correspondea
""'<\,.,n;8'l Méd'.cas da URSS e um dos

-:: ')1"'1 quimío+erapía do câncer, trata
"'''c' rr rJ."P"'·'1k +o surgimento e dos

�":' t'_:·"c.'1res rralígnos.
_ ..

�r::r:) _ F' 's ibído que os tumores

1;) crescimento íncontrolãvel, em

t9,,' lo, das células que se modificam
- -" !'1f'neira. As causas da degeneração

r-'3J�(�S cancerosas não estão .até hoje
�. ';;nda que se tenha. feito muítíssímo
..

em vários pontos-de-vista. a respeito

,,'�. {;H''''S soví êtícos, encobeçcdo pela
". cnnsidera que todos os t"�1'10:'es

iS C do homem, são provocados por

de "i�ncia, entre os euaís inc1uo-me;'
·

,,�- 'r'''8 do r.3'1Ce'" "ij,,' rliv<>:r""·". "P��"m
r-- -.,1i�;:,s de determinada" estruturá (pa-

1;:; '-'r"jn'-', etc) eceitoS flsic:,s de r,,(Va�
""�r'�i- Roentgen, rádiO, :isót0"10S radia

n3,..t�s casos. E' fora' de dÚY1clf1s . que
"T1jm�js podem ser provocados por
''''3 vírus no surgimento da.massa fun

" fi') ter humano continue 'lemo ser

p""v<Í,�(-'l é oue os virus tenham par
'8 -dcscnvotvimento das leucemias.

,,- : lente Que no surgin:).errto drs tumores
. :-')6,1 principal é desempenQado ·pela.

é'_'"»'-knte. N',lmerosas pes(luisas de
.. ' �"o, que o câncer pulmonar é provo�

.

C":' fQ�)SO do tabaco 'e que o desenvol
.•
'

J c1Dnrêlho d'gestivo deve-se às pe-

'��:l·'�ção. Investigações estatístical>
,.

:""'::;')s paÍfes e entre diferentes gru
c':Y�er de um órgão ou .de outro se
" f-e ....y§nr:i2.. -Por exemp10. o câncer

é '-e'1jivamen�e raro no União Soviéti
� ::.-'rs Estados Unidos. Todavia, ocupa {J
,,' Tnns cem'1rcas e cidades ,da Jndia,
'r 'I:) c2.nc�r do céu da bôc,a rég:stra-

3 [' 1.:;;';::'5 grupos populaCionais do
.

U.z
:- :"'U:;a pelo costume, cons.3rvado em

· _, -

.

n�8 hoje, de inascar o chamado
:::) ;·.2.��aco, c:nza, c':lJ e óleo vegetal.

'J ')3')el das diversas influ.ênCias do
,- �'f"!i�na a pOSSibilidade real da profi
"'-'''rD-:-S do" câncer. E já é hora de que

,-" ,,·,-�;:.t3 dela. A ofensiva contra'o cân�
- .

'/' ela profilàxia e da terapêutica. Em
, ,> v1>'ios anos vêm sendo -aplicadas m�

.,

o de�énVdlvimento da erosão ,e 'de ou
e '''':cel'm:os no colo do útero, registrou-
2., diminuição dos casos dessa enfermi-

r"<") t.�-"r8atica no câncer comeGou a ser
,

.�::: Lo"o"0-:::S crm o aparecimento, como
'-';"r:\;.'1 e da "adioterapia; de um novo

<
': n chamada qui":niotera1;>ia.. Surgiram.,
,. c"'''OC2 de dups riezenas de medioomen

� t;:,is or,mo a embiquina, a cloramb.uci
c dopE:m1., a endoxana, a tio�fana, a me·

· .

-

-;�r <'8 medicamentos, de per si, não. sur.te
-'los' 08 tipos de tumores. Alguns dêles PP-

· "'des contra al'iUmas mani"fes"ações can
'.'3-; gpenr.s contra um só tipo'. ge tumor.
"

., em'1:'quina, ':t clorqmbucila -e a dopa
'r"l,c.,..,-l_nS princinalmente contra as dOe1\
,r ,,"A.po·lios linfáticos; a sarcolisina, co�tra
..,,, singul""res e contra o tumor ,do ová- .

,. 'C'r f""mas de câncer não foram, todavia, oh-
r'''1toS.

'

um

a Operacào Exodo
tados Unidos matou a tí
ros um membro do ,ilervi
ço de Guarda-Custas de
Cuba 'na província ãe VH
l:as, segundo anunc.ou ao

Rádio de Havana
-'

Acrescentaa rádlo: que os

exilados ali chegadrs quín
ta-te.ra à noite, iam levar

paredes pata os ::-::stados
Uridc s e desejavam pastír
clandestinamente f(l.zendo
caso omisso . da oferta do

GOVêl'�o de deixar partir
ele Cuba qualquer súdito
que·o desejasse.
Disse ainda a .. rádio que

o Govêrno cubano tomará
em conta ."êste ato crími
neso nas n agoeiaçôcs que
se realizam atualm-nte pa
ra permitir qUe cubr.nos an

tícastrtstas víagem , para
os Estados Unidos.

Nôvo Inciaente

Segt�ndo a :rácUo, em ou

tro Incídente; quatro exi
lados haviam chegado a

Cuba para regressar com
parentes com a permíssâo
do Govêrnq cubano, . mas

sem permissão dos Estados
Unidos, ÊSses exílac'os che

garam' de Miami !1Uma pe
quena embarca 'tão, ao que
par'ece em. desafio às (,r-'

d.ens, do Departam:nto' de
Estado contra· tais -'lagens .

Segundo a versi10 da rá-
dio O. grupo de exilallC's

. cheg:)u a Can'larioG:' 'a bor":
do da' iate "Miami" e seus

componentes· eram Omar
M. Ochoa, Luiz German

Per�z, ImES MedilJ<t ]>,'[(1-

cliuga e Florent'lno Medina

Madiuga. Perez disse que
queria ver. seu irm50 denois

.

de 'oito !inos de se\)araçà0.
O Govêrno cubano 10c�)Jizou
o irmão de Paez e o en

viou a Camarioca T':lrl;>, que
partisse para. os Estad0s
Unidos.

Os pais de outro mem
bro do grupo (não ídenti

fka:do) disseram Que nã'O
sairiam de Cuba l�em por

1�0 000 dólares. Esel�rec9 a

rádio qlle os irmãos Medi-
.

na Madiuga se <weixaram
do alto custo de vida nos

. Estados Unidos e disseóm
QUe pagavam 70 dólares

rnersais por m:n aparta
meJ1tp de uma' pe:;a em

l\Iiami.

Apêlo

Enquanto' isso, os· Esta

dos. Unidos' :pedi:.-am on

tem a ajuda do Primeiro-

Minist,l'O FiQ_el Castro para
ímpedír qUie amanhã se

íníeíe uma svacuação . de

so;rdenada em pequenos bo

tes dos cubanos que dese

jam a.bandonar a ilha. O

Govêrno cubano fixara a

data d'e hoj e para o início

:las viagens.
gímultâneamante, )s Es

tados Unidps triplicaram
suas patrulhas aeronavaís

no Estreito da Florida: pa

Iam-se em milhares.
para evitar o agravamento
da carga econômica que

roa impedir que G3 exilados
cuban.os neste pais conver
tam a oferta de "portas
abertas" de Castro num

êxodo desordenado e perí
goso.

representam já oara a FIo

rida os 200 mil cubanos

que ali vivem.

MIAMI - Um grupo de

exilados cubanos nos Es-·

I DrT A l
JUíZO DE DIREITO DA

VARA DOS FEITOS DA

FAZENDA PúBLICA E ACI

DENTL'S DO TRABALHO
DA COMA'PC"- n� FLORIA-

NÓPOLIS

Edital de chaçãa com o

pra:!:o de trinta (30) dias.

O Doutor'EUCLYDES I

DE CERQtJEI�A CIN

TRA, Juiz de Direito da

I" Vara Cível.. em exer

cícíc no cargo de Juiz

de Direito 'da Vara dos

Feitos da F,'3.zenda pú-·
blica e Acidentes do

Trabalho da Comarca

tie Florianópolis, Cani-
.

tal do Estado de Santa

Catarina, na forma da

lei, etc.

FAZ SABER a todos que

o presente edital ,de cita

ção virem ou dêle conheci

mento tiverem que por p'3.r

te de ADALBERTO CAR

DOSO FILHO, brasileiro,

maior, residente nesta Ca

pital, foi requerido, em

ação de usucapião, o in1ó

vel abaixo descrito: Um

terreno situado nesta Ca

pital, bairro Agronômica, à

Servidão Raffs, com a área

de. 180 (cento .e oitentl:l)

metros quadrados, medin

do 10 (dez) metro!: de

frente à Servidão Raffs,

por 18 (deZOito) metros de.

lado, confrontando ao nor,

te com terras de Célio Mar

tinS da Silva, ao sul com

terras de David Margarida
e fundos, a leste, com An

tônio K.l:ltcipes. Feita a jus
tificaçãO da posse, .foi a

meSma julgada procedente
por sentença. E para que

chegue .ao conhecin1ento de.

todos, mandou expedir o

presente edital,. que será

publicado na forma da lei

e fixado no IUg'3.r de cos

,tume. Dado e passado nes

ta cidade de' Florianópolis,
aos vinte e sete dias do

mês 'de setembro do ano

de mil novecentos e ses

senta e cinco. Eu, Edison

Moura Ferro, Escrivão vi

talício. subscrevi�

Euclydes. de Cerqueira
Cintra, Juiz de Direito em

exercício.
13-1065

FLÂMULAS.
ConfeCCIonam-se flanmlas.

.

InforMaçõ�:
. iésh ,Redação Com OSMARou pejo telefone
�o - 22.

PlYM01HH DODGE
VENDE-SE

'Tipo perua - 1951
Tratar e ver a ru!:l Francisco Tolentino n.o 21 - com

fIeitor Bittencourt _ Tel. 3950.

•

Desenhos; Projetos e Plafltâs
..

Desenhos Técnicos, Projetos, Plantas e Instalações de
Máquinas e Motores de· Embarcações em Geral;

Projetos e "Plantas de Embarcaçõel'l, Casas e Instala
ções Tndustriais.

il-ua Santos Saraiva M.o 535 _ Estreito.

Engenheiro Erich Goettmann _ Reg. N.o 1326, Cart
:>-D.

.

V,E N D E S'E
Uma casa à rUa Sergio Lopes Falcão (Trindade).
Tratar na rua R�i Barbosa, 112 (Agronomica).

p
COURO CABELUDO E UNHAS

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZÀ FU HO
Médico DerIW3.tologista, durante sua permanênçia em

li'lorianópolis, de 15 de setembrd' a 15 de 'outubro, aten
derá clientes particulares. Marcar consultas das 16 às
.18 bs.

Rua, Jerônimo Coelho· n.o l-R Salas 'I e 8i

ç. "�';vo dos preparadOS quimíot9tepêutic()$
" " (iH'e"entes graus: desde certa reduçiro do

" ')!'(''ia t8tal do mesmo. Já fic�u demons
'i "'1:oterapía de '3.1guns tUlllores 3e pode

,.
" (�injcu riara cinco ou dez anos. Não se

.n. '�l'� se trata de curá definitiva, _já que o

'n"a.r�d0S fei in'ci!;ldo há re'ativa.mente
-"r exemplo, na URSS há casos de pesSOas

- �- do ovário com a sarcolisina há dez
P.st8dos Unidç>s Os médicos provaram' ,�_;.__ _

, :3 C<lra clínlc'i de uma das formas do cân
, o emprêgo da metotrexata.

:-- '''.::Jrtância o fato de que a qulniiotera
�r:;to não somente nas fases iniciais da

-- '",- qwmdo es�a se encontra mais avan-

"(1.0, a quimioterapia pode acentuar o

1 'C'r, cirúrgica e da radioterapia, median
,

"",Y18! A repetição de aplicações de en
'.

, 'o'oerações de câncer pulmonar reduz
,. _recaídas. O emprêgo da' fluoruracila a-

roentgnoterapia do câncer pulmonar.
'cln-OCS for"lm desenvolvidos novos mé-

�', elos meclicamentos 'anticancerosos, por
··'�;"ão· prolongara do preparado no vaso

rl)'1.stece o tumor. Para isso introduz-s�:'
�

.

'ria que vai a:-> foco da lesão e' através
1'3--,(-:1;-::. Em alguns casos, quando a

2"C'?1ÇHdn e já ni(!) é :maiS possÍvel ti.

�<1, é viável, por lIlI"lo da quinüotw,ar.
r:-::,l'l t'Fdnrão do tumor� depol$ do que

.

raticável. '

"_c' do cª,l1cer tem grandes pe�spectivas
·

.') e índubitàveimente serão criados no-
" �" ?�;ltic2ncerosos, de maiores efeitos se

...,i"--id0� rre'hores métodos' de apHeaçao
dcs ,- '"' -'�', POis, à 'quimioterapia cllbe um lugar
d�st� ,[ ''J r ')_ o, . 'Vá contra o câncer. Mas não nas deve-'
mos E:õ:�_uen l' de c,c!8 na luta contra o cancer; pod.eml'fi�r
obtidos ber'., resultados também através da proftlami

,Emprêsa Editora' "O ESTADO" Ltdõ.,

o Govêrno da Flóri:'la,
Haydon Burns, dís 30 que o

Govêrno federal nf've assu

mir o contrôle absoluto dos

refugiados cubanos que

chegarem ao pais - calou-

Rua Conselheil'o Mafra 160 - TeJ_ 3022 - Caixa Posta)
139' - Endereço Telegráfico "ESTADO"
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CASA VENDE-SE
.. V-ende-se uma ótima casa com todos

confortos no centro da cidade, com quintal
,/

.. Tratar na mesma a rua Bento Goncal-
ves, n.� 16 :

- COI#\BORAD'ORES

Prof, Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabr� •.

Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar

naldo Santiago" Doralécio soares, Dr. Francisco Escobar

Filho, Zury Machado, Lázaro. Bartolomeu, �A. Cll.rlos 'Bri:

to, Oswaldo
.

Moritz, Jacob Augusto Nãeul, C. Jam'Undã,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cyzama
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampo
ra, Manuel Martins, Jose Simeào de Souza, Sebastíão Ne

ves, Jchnny, LUlZ Eugênia Livramento, José Guilherme

de, Souza. Sra. Helena Caminha Borba, Valério. A. Sei

xa� Netto, Wilson Liborio Medeiros, Luiz IJenrique Tan·

cre�:

.

PROTEJA seus

OLHOS(
� �"

use Óculos ,
bem adoptados

j

REPRESENTANTES

otende,nos com exatidõo
. sua receito de óculos

.

Repre::;entagôes A. S. Lara Ltda. 'Ri0 (GB) _ Rua Sena·

dor Dantas, 40 ._ 50.•andar _ São Paulo .- Rua Vitó·

ria, 657 -- conjunto, 32 _-:Belo Horizonte - SlP - Rua

dos· Carijós, 558 _ '20. andar _ Pôrto Alegre - PRO

PAL _ 'Rua CeI. Vicente, 456 � 20. andar.

Anuncias mediante contrato de acôrdo com a -tabela em

rigor .

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10,00 _ VENDA AVULSA

CR$ 50
.

(A DIREÇAO NAO SEl R;ESPOSABILIZA PE

LOS. CONf'";EJTOS' ÉMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA
DOO. ��

ÓTICA eSPECIALIZADA

MODtRrm· LABORATÓRIO'

;-CÀFE---ÂMErJA:
• •
._ Sabor Qualidade Pureza •
_ A Mais Moderna •
• TORREFAÇAO •
- DE .'

:' SANTA CATARINA :
: RUA Max Schramrp, 87 ESTREITO •
lVIATIUZ: - São Francisco do Sul •

: FABRICAS: -. Porto Alegre e Curitiltõ. �
._------�-��----_.

Ur. Norberto Czernav
CIRuRGIAo DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
Oentlsteria Operatória pelo sistema de alta rotaç�o

(Tratamento Indolor)
PHOTESE FIXA E MOVEL

'EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADj
Edifício Julleta cunjunto de saias 203

Rua Jeronlmo Coelho, 325
0311 .13 18' 19 ü"rall

Residência: Av. Rercílio Luz 126 - aptO 1.

.�
O

D imobiliária ilhacap 1.
.

RUA FERNANDO MACHADO, 6 - 11) ANDAR - FONE - 24-13

DIRETOR: DR. WALTEIt LINHARES'
,." tJ .. "

'AMPLA PROPRIEDADE _ Vende-se confortável residênciá 'de construção recente edificada em vastíssimo terreno de
61 x,90 mts, local aprazível e com linM vista panorâmica, à rua Santos Saraiva, Estreito.

-

Conté:ru: Hall, sala de 'visitas, sala de jant'lr, 5 dormitórios 2 banh!3iros sociais, copa, cozinha, garagem, quarto de em�

pregad'3. e ('ompleta lavanderia .

C�sa edificalia com todo capricho e acabamentos. Propriedade ideal para quem .deseja morar confortávelmente em

lugar sossegado.

I'
Estuda-:se tainbém a venda da casa, desmem!:lrando-se parte do terreno.

.

.

Vende-se magnífico terreno situado na praJa de Bom Abrigo, medindo 13m x 50m. Trat8r a ,lUa1qill�r.1
.

h_o_r_a_a_'_r_u_a__J_e_ro_'n_I_�m__v_c__oe_-l_h_O_, 3_4_3 P_!_-O_1<_)n_g_.a_m__e_n_r_o__p_a_-__·�v-ltn-·-e-n-to_._t_é_r_r_eo_. l
..

..

co
,

'

I
j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ígueírense e Caxtls to

protagoni.st<1.s ce

a peleja' que convenceu

o esp:tácnlo, a julgar
os lances em.o�ion?!!tes

8presentou. mas que

níeamente deixou a de-

.

O nosso alvinegro come

çou mal, mas aos poucos
. foi se recuparannn, sem, no
entanto, exibir grap.de coi
sa. As alterações que se 0-

.

param em suas linhas de
-

jogo para [ôgo, prejudicam
no sensivelmente: tanto

possue .um team que repre
santa o produto de uma

orientação firme e sábia.
O quacro, pelo que rendeu,
anteontem. 'pú':e ser consí

dsradô cerno um dos me.ho
res qUE ncs ·v.sltaram.
Sôbre o. encontro, pode-

_.. �.... ,J
�--------------------�------�------------�� ---------------------------------- ---------

que não Se sabe o que virá.

nos jogos 'a seguir. O que
falta ao Figueirense é U111a

direçã ° técnica segura e j c. '

gadorss para durar pel\o<
menos por duas tempora
das,

o Caxias, ao contrár.o,

----_._---�-------------------

.··liDIIIi
II '

�.'

DATOR-: PEDRO PAULO M.t1CRADO - COLABORA DORES: MAURY BORG.I!;S - GlLBE�RTO

BERTO PAIVA - DECIO BORTOL;I'..UZZI - ABEL ARDO ABRAHAM -- MARCELUS

NAHAS

------_._--�-

m' Cricil:Jma, com um nôvo arqueiro
Avai surpreent.eu':' empatando

(omerciário: 2x21(om o

Br�gy� a_Ca]i.tçl dQ desporto _,
cafarinensà

sábitd'J, os

Jogos Abertos oe Santa

varina, ·tendo p:l'..' loca: a

ade de Brusque.
.

Delegações de' .Joinville,
lumenau, FlorJan6polis,'
o Bento do Sul. 'Tubarão
os, Joaçaba, Itajaí, 4:n

oftras, -estão empenha-

cas na conquista dos vá

rics títulos de âmbito esta
dual.

Vi I Jogos Abertos em Lages
M.;smo no transcurso
s disputas dos VI J(lgOP
ertos de Santa, Catarin3.·
�·esportistas de todo o

ado, concentracl()� ,.na ci
(..e (te 1"Brusqu':l, v1tt::.rti

vistas para. a r-e"Lliza-

ç.ão dos VII Jogo,,: Abertos

que 'deverão ser d<,s<:lobra
dos na cidade serrana de

Lajes.
.

J.oaçaba" 'sel��- seie dos

VJf
T A'�'trL�� 'SLO ,m'

... "ages U�_L'>�, .. ' L",

L
.

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

esfire dos VI Jogos t\bertos ultra-

rssou fôda e qua'quer 'expec.tativa
repOrtagem maüteve prováJveis vencedores, devi

tato esta noite com o do a forma como se apre
P!,rtista Sílvio Serafim sentaram, arrancando s_

Luz, qu,e esteve sábado plausos do público.
Brusqule, pr"senciando Muito embora' tivesse re

file de abert'u.ra àos gressado de Br�Sque antes
ogOS Abertos de Santa da decisão da comissáo ju]
a�a., \ gadora aprc:sentar seu "ve
fIrmou aquele despodis redictun", prevê com ('(>rta
que o desfile foi ma<J.·'·lÍ - facilidade a vitól'\a de FIa
o ultrapassando ,:.âda e rianópolis, Blumemm ou

lquer expectaEv'l. JoinvilJe, na a)�ertura dos
oi mais �lém <h:stacandu VI Jog;os Abertos de Senta
rlanópolis, .Joinv;l12,. e Catarina:
menau, como 'J.' mais

•

Dep�rt: :nto Esportivo da Rádio
Gucrujá t'am novo diretor: Luiz

L Osnildo Martinelli
nosso colega de' im- do' Estado. o nome de 11:iz

.

sa Luiz OsnUdo lVlÇirti. Oe,nndo ·Martindll. para o
acaba de ser. gUinda. esp4tli08O ca,rgo

ao .alto cargo de Diretor Ao destacado �olega bem
ortlV(l. d..a. R�dio Guaru� como à diregáo da Guatltjá

. pem feliz .escEiJlut, envia:·
.

mos à8 nossas fe1icitações
na certeza de que àquele
Departamento da éuisso:a
cada vez maiS se notabiliza
rã: no cenário radinfônieo
do Estado e mesmo do País
Ao amigo párticular Mar

thlelli, o nosso cordial a

braço.

endo. em Vl&ta
.

o afasta
nto do seu titul�,r. lo�er..;
ndo Linhares IdR' Silva,
:- imposição funcionais,
lteção da, popular emis
da Rua oJão Pinto, es
eu entre os demais i�
antes do mais comple
pa,rtamellto E.-<pOl,'tivo

NOVO GOLEIRO ;�S-.rR.ECD

Como. se verifica p'ela es-

caIação acima, o Avm lan

::eu o gole1l'o p::t�arae:]8e
Batista, cedido por. emprés
timo até' fins de feverê'iro

do próximo ano prôle Prima

vera de Cilrtiba.

BaW;+[L teve uma ::;.tuaçüo
c'll1siderada

coma exc·,len+e reyebr.d::

muito arrôjo -e !1a '.)!lidade

"ibas;'liintervenções.
Deverá o nôvo valqr Íl,

vãiano constituirse na at::a

ção do prélio que domingo
o "Leão" disp1:ltara. com' o

seu maior rival 0:1', é o Fi

gueirense.
-_._._---------

mos dizer que nos lmpressí
cnou melhor o quadro de

ttaía.. Mas, manda a vertia
de que se diga qU0 o Figuei
rense estave mais perto dJ.

vitór a, com as sítuacôes
críticas qUe criou p.l"'l. :J ar

co guarnecido por ,rairo
que estêve num CO'5 seus

grandes dias. operando .sen

S'aciC'nalmehte aqui 'e ali

em ')er::;'ac,as' p:::a 'ireita

ou esquerda, altos' eu ràs
feires: crnd'tuinôo·g,· o g-i
"ant2sco guarda-valua ao fi

gura máxima em campo.

O final da porf'a acusou

11m r.ento rq,:-a' (�;�l1. lado.

Ambos não tiveram a fX
nrs ssão . marcante- do un1.

clássíco como o r;i1') vimes
na tarde de anteontem no

"Adolfo Kond�r". O p"'t
meiro, de autoría d� ':U;zl

nho, aos 25 minutes da fa

sp. ínícíal. r;s1.!ltou ele, uma

falba do novato arqueiro
E,linho, o cual, ten-'·) tudo

parit agarrar o' boEí.·) qtlO
veio da esquerda, apenas '1

.'"

companhnu .co;n ,)13 0:11('5 a

trajetória da, ) ala rumo às
rsdes, r::o car o dírnt». O

segundo, de autoria de Bi

ra, nasceu de um penal
que o árbitro constg.icu aos·

9 'minutes do periorlo com

plementar, co itra o qual
se insurgiu o plaver Ti te

que desrespeitou A. autort
dade do árbitro', ssn:' o ex

pulso de campo, fkand,) o

quadro caxíerse reduzídc
para dez homens com a'

saída do colcred meto-c-m

po.

OS MELHORES

No Fi<:;'ueirense: Marlf..co
Adaãlton. Helínho, Blra <;

Adir, sendo OS demais com

altos e baixos. E�inht),· o re

serva de Jocely que apare
ceu no estádio com dais de

dos €71 faixados, nã 'J P"�.'.Uc

cond'çõcs para. Iignrar e111

j.ogos do Estadu81. Sort.e

sua n8.0 ter Ó CJ.xl�s e:��:gi
.

do muito do go18lro �olo-

red,
Ne �:axias, gostaroos êe

todcs qu: são :o,."a:·.(:re.� de

excelente nível técn.co, Des

tacaram-se, porém, Jairo.
.

ooruce. D(nho, orlanr,o,
Alcino e Norberto 11:Jp-:) v'.

o ARBITRO.'

:tía direção do. match es-

'. têve o sr. Zoile T.)r.1G, da

Liga Atlética Região lvIiI,ei

ra, que não convencan, sen

io sia atuação prej ud.cíal
ao Caxias que teve? .'5_ U

favor um penai náo assí

nalado.

OS QUADROS..

F�CUE1RE:rSE
nl. ; .dlar:êec Ri

Ec'.i
(E.lic)

Hercílio ll�l dehz[i [9 ser HdBr invk
to: 2xl em ar �;r, (:�:En�'·:]

o Marcílio Dias jogando
em seu reduto, volteu a en

contrar a vitória, ::1.p6s· ter

perdido para a equipe do

Avaí, pela contagem de 3

x 1, na 2a. rodac4.a.

O clube it�j'aif'n se desen

volvendo um bom pa ..:Irão

de !ôgO ·consegui.u abrir a

contagem através' de Renê

para II)ais tarde o clube tu

baronense COlJsegClir a f
gualdade através do médio
Triunfo.

T,odavia, o representante
da cidade portuária. canse·
guiu desempatar a pr.rtida
por btermédio do ponteiro
Ratinho, em belo e:5tilo,
Resultado fim:!: Hal'cílio

Dias 2 x Hercílio Luz 1.

Zona A: 'Clássificação
Próxima Rodada

Após' o desdobramento
da terceira rodada do tur-:
no de classificação eis à

classificação do estadual
zona A.

10. lugar
1 p. p.

Metropol. com

20. lugar - Avai, COD'l'ercl

rurio, Cax:i:as, Hercilio Luz,
com:3 p.p.
'30. lugar - Olímpieo f.' Fi

gueirense com 4 p,p.

e

PROXIMA RODADA,

Enl F!orianõp3lis
x Figueirense.
Em Criciuma'-

- ,A"a�

Metrop.ol

Dé.do Bartol i17.zi

B01.ET�M i�, 1 DOS VI JASC

Cem a cic'ade
que �111 fe.s�as.

d''! Brus
fai aberta

m.as, vcItou se a a,tem.ção �
ra o jôgo. apás a neCeS'iU1:"la

intervenção de POlicl'1iS, já
que nosso baLco (le reser

vas se viu ameaçq:o por
tcrcederes de Lajes, po,,;ta
dos atrás dos ·:l.lambraj1s.

....;s- O .}t. tEmpo terminou de
21 x 14 e o final 49 }: 06.

Jogaram e marcaram os

p-oatc.s com Nplsmh::> 6,
Capitão 13. Romua�rlo 12,
Tcrrado 5. Dobes 4, André

2, Caml:úela :;, e Zí. Pelo
domir ge, 2.S :!om:Jé'l,ll'GeS
previstas para aq118�.;Í. 11:8-

nhã foram suspens,ls pr.:-
·

cialmente, não tendo n')s

.'ia del:€gaçáo participado
das provas de natação que
lse desenvelve:'a, ,,00 rl1:l

va intensa. A tarcie, fo:a.rv.
disputlt:'as as pr::lVas de

atletismos, _ cu'os resul�í!dos
serão apresentados no pró":

· ximo boletim. OS alojf),m.en
tos são S'atisfatórios, a5s�m

com a alimentação. Os de�

mais resultados do dia de
sbado, foram os seguintes:
Volei feminino: Je>lnV Ue
2 x ° TUbarão; Rio do Sul
2 x Lajes O. Ba�quete:
Joinville 76 x Inddaial 62;
Jaragua wo x ° J.laçab!t;
Blumenau WO x !tajai O.
O Florianópolis volta.rá

a jogar em valei feminino'
·

domingo à tarde contra'

Itajai. Em basquet9bol, só
mente 2. feira a nOlte, com
os Blumenauenses. Em bo

lão contra Videira. A rai
nha dos. jogos será esco

lhida 3. feira, ten'JO FIo i�

a'l16polis b a cotaC!'ao C1\m

a atleta A e a Md.r ,'�, .

"

..

x Comerciário.
Em Joinville - Cax:as

Marcílio Di as

Em Tubarão
Luz x Olímpico.

Hercíiio

a r;,aior cO:,1petiç,;o) po]j
esportiva amadora de S::m

ta. C8tal'iDa. Ir:'cmlmente,
3S 9 horas fo� fealiz[:l(ji) o

Ccngresso de P,bcrtur:-t,
com a presença cl·DS c'cle
g'ados de tôdas as Cidades
prese ntes. Nesta ocas:ão
foram feitos os sorteIo;; dal3
chaves

.

de classificação pa
ra as

-

diversas mü'dalÚiades
de esport€s. Em basquete-'
boI, .Florianópoli.�,· como

cabeça de chave, tev':; como
adv' rsário para "lisputar
as duas vagas para o tur
no finIa, os rapazea de

'Itaj8.i, BlumenaU e Lajes.
Em voleibol feminino, Flo

rianópolis c8ilI com as ga
rotas é'e �.. 'menan, Con

corei R, Itajai. A tarr1p' foi
re817ado um brilhante
<1EsFle..FC:!'8.m qlm.:l� do;s
m'l atletas de tôda" as re

giões de nesso Estaio, a

fru2J2rem sua a.presentação
à cijade de Brusqne. Flo

rianópolis, com os rapfl.zf's
garbosamente mareha.ndo,
e as .môças evoluin-rll) du

rante o traj Eta do rlesfiie
num belo espetaeulo dt

·correCf!Ta.f'a jt>m::!.lS

a

Até o ntó}-imo
meus caro/<

E espérac'a para hoj', a

chegada ( J <uiJit,<.> �,1 'n
dhümente 'onfl .. -.:! h H.e
nato Rig l.ettu (' P'H'lO dos
AnJOS.

boI, '1:\1,

<.L..:.;, zez:1.-1 o e }le .mr,o,

A::ir, Agnalde, Bira e Ca·

bral.
C�'.XIAS _ Ja:r::l; LU:7i-

nho. ccruca, Vinho c Bib2

'Tite 8 onanr.o: A'E.;ol1, Ai

cíx c, Hopps e Zezi:a.hn.

T" :�� e G1.1Z 'a�'ü, p��J c":r-

!., �uvenll I ta ci da
.

8" O
- '.,"

.....,

c'r msíro ver ':"U !JG!.' .) ;{ "',
,

Aprcxímr Camel.l�3· '700

mil cruzsíros a renria, .L"'J.�O

co:rpspondel. do.

---------

Nova Queda do Ot�mpko
Ml�tropo! Conserva B invarK,h�Fd3de
e lsole-se na Lidenm::: 3 x 11 I1J Re�

.

,

duto do (éjmneáo fctulJSnSe
ve:nc<'r ao C'ampeJO estadu

aI de 1ge4, );:01' 3 x 1. 1(1(,'510

marccu !iS ; ;:3S -tenj'cs cljl
cq,u:�e cr';C}11me-r:S(; e�1Q1_�an

to QU2 Rocl;"gues m;::�1'c,u

(1 ;::::. co ::0: tirlo' eL' duba

(:rE',,:á_ Ccn "s:'1 '/'Goria e

a drrrota :-0 Hsre'.l'.o Lt:z

o nCetropol isolou-s:; na li

CPl'a'JG'1, pa.Pó,ú1do ainda a

ser o C:m'rQ i:Gvicco do cer-

Na .. cidade de BlnmeDJ.u,
vnificou�se o encrmtro en

tre Olímpico .

e t,!ft)trcpoI,
que movimentou. grande pú
bl�co qUe :"eixou nas bilhe

teriás a importância ãe

um milhão e meio de (,lU�

zeiros. O Metropol, f8.zen

da alarde dé um <ttaque em

que pontificou � explêndida'
atuação do seu. ponta rle

lança Idés:o ,acabCtl P','l' tam8 (a Zcna A.

Perdigão, Hder da ZonJ B
_;. .�. � 1"__ _...... _.

Duas ·partidas j�ram iní-

cio na tarde de anteontem
ao campeonato es�a�'uaL.
cata:rinerise em 3ua zona

B. Na t!idade de. Joaqaba

Lajes. terminando a pugna.
em igualdade: 1 x l. Em Vi

üeii:a, o P::rdigão disparou

Após esta roda a classi·

ficação é a seguint.e:
10 lugar PerdLgão com

O p.p.
20.' lugar Come:-dat· e

Ir,�ecacional com 1 p.p.
30 lugar _ Sant.a Cruz

com 2 p'.p.
A próxima r6dnr'a mar

es oe. ,segulp.L .. s· pncontrr.s:
E"""1 '�a�oinh�s ._ Sarta

G:T:�. X ComE"cial
Er' !Ja! es _ Int ernaci:.m.<:l.l
X r-�:'d�gão.

-------------- --"._. � -

Feder�ção Catar"71�nse
Futebol' de .

r,� �

�g
Resc;luções toma.das ("J11

reunião ordinária l'cali.3a
r'o. �") dia 6 de ;:m[.lH1!"J de

i965.
EXPEDIENTE: F0ram re

cebidos os seguintes ot1("10S
Of. No. 03 d:e 3/3/65 do Es

'porte Clube Juve�'lW.'3. (1f.
No. C4/63 de 3/3/55 :'0 Fs

porte Clube -TuV' Il :I1S. Ij:.
No. 2-108 de 29-S-65 elo eh:
be Srcial Pair:elr?s OL :r�o.
2-109, de 29 :9-65 eh Clube

Sr.c1al Painelras. Of. No.

009-65, de 30-63 ,':) Cil ?::"'a
na do Ar. E,C. e Of. !:(, ..

191-65 de 25-9-63 r' j (; .'1 ..

selho Regional d2 D s:) ,._

tos; Telf";!:-am.8 'h P�<l é'J

ção Paul!sta :'f' F.i�.i�'�' II cêe.,
S3ol;;o.

'.

REUNIAO DE .CLUBES
DA ·UAPITAL: Em. :.:':' ;:C;"
realizada dia 28-9-65, � 'J! am

tomadas as seguintes ceci
sões:
1) Aprovar o Regnllmento
dos Campeo�atos Regicna.is
'2) Reiniclar o Campeona
to da divisão de Acess,_' dia.
11·10; ei.
3) �einiciar o Campeonato
da Divisão. Especial dia .•

18-10-85.
DEPARTAMENTO TEC

NICO •

1) -Coneeder inscrição 11_

os seguIntes clubes para o

tornpig "Primavera na Ca�

tegorltl. de�enil:
.

. C. Juventus, C.S. Painel
1'as, Caravana do Ar. E.C.
e A.D. Gol e:&1.<tI ,\

.

2)' Aprovar a seg;linte ta
bela para o final do cam

peonato regional D.ivisãi)
de Acesso.
Dia 11-10 21 horas �

os favoritos do .certa.me,
enfre!1taram os li".geanos.
Como no ano pas.,a.do, �'e

petiu-se êste ano a :!uça
que as rapazes la S:or! a,
empreenclêram aos da (.':l
pital. Entretanto nossa ra

paziada não se inti:llidol1. e

saimos v·encedores sob to
dos OS aspectos :1e dentro
da quadra. A nota destoa:"te

.

da noitada, foi a artl;.t:a
gem de Nilton Pach::co ..

Parcia} sob to"� 0.3 pr is
mas favorecendo aéS ;a

geanos. Basta que se diga,
que quando Fpolis passou
a -frente -em. 16 l;lO!ltOS, co

meçou a fazer funcionar
seus "conhecimentos" fa-

o C0merc'al não .conseguiuze:l1dó com que . o jôgo se
vencer ao Interna(!:orml de

'equ�l:,brasse. A altura. dus
10 minutos da 2. fase, a

partida foi para;�!za;la por
causa' dos abEur'os quc se

tr·em"nda· goleRra !'lO Ean
verificavam dentr,) das Ji-

.
. ta Cruz, de Canot""h�s, as-

nhas. A��1eaçou nosso ó;le- 1 d
d·e

sira a" ,o 6 x O. num .re-
gado ret.'rar a 2qu:pe .

sultado sur·pree-'ente.
Co.ID!JO. Serenados os árâ-

to pel::s hn:s·rm8nsf.�, (':)']

l:egu;.u S'OU prim,:ir'). titulo
('as atuais JASC: Camp88.
elo DeseJe. Fri.')�-s':) qUE
tôdas as outras cida::les
'a p r e s e n taram-se como

nunca o fizeram ,"m JASC
ante':Jiol'es. Após ,i' jura
illpn.t" dr, atlehl., r�: s�a r,e

pre,,:J1t2('ão f'p,i'1i�i{ mais
uma vez. brinde,-, �1· Q:ran-

A equipe do Av,lÍ que vi. velo credenciar o clube '1.

ajou desacrecUtad:l. para ZUl'�'a a uma jornada· il1Cg
Criciuma. acabcu pO': súr- nítlC':l, ra tarde do próximo
preencier totalment:) as pes domingo, quandJ' estará

-� - pectivas e os prog�l..;ôS.......rlaDÓc. c.rujlIbiÜe -ao sell .m�is

gerais, acabando por canse ,tradicional adver�ário, o

guír um sensacional Empa Figueirense na fi.u;:rta vaI

te diante do Go.m;>Tciál·i0. ta cio campeonato.'
Na realidade, o c:uh" �a O' Avaí alinhou com: Ba

"cidade do carvão" era. eon tlsta: Eamiltoll, Deodato

(Siderado favorito, pois g- Ner_y, e Mirinho; Gilson e.

Brusque, continu&'.rá sen,. lém de ser
.

fermi'ido l�or Rogérlo; Mario: Monl1i,
do a capital do De.'\perto. uma série de jc?,:'t "nre:; qm: Caval'azzi e TorlÍnho.

\catatinense, até o dia 16 passaram por Equlp,,:; C2 AJitOU a partid,l, Luiz

quando então haVf�rá o con realce do esporte brdsileirc Gonzaga Martins (íUe . te-

gresso' de encer!'ament'J. ainda j,ogava em .cas"l ccrn ve b:m trabalho r2G'u:'1r.
o calor de sua entus�á.sj.ica
torcida.

O Avaí, apesar c:e ter tu
do 'contra si. não 5:8 intimi
dou: e partiu valent.emmte
para a luta crL� .ilcl:J a

ponto de estar ':encendo
em duas oportunidades, pa
ra finalmente pern,l.i.tl::- o

empate. Mário abr'u a con

ti.agem para. p AVal mas o

ponteiro Rmê eE1pa'io'Ju.
Na etapa complementar, o

Avaí conseguiu novD. van-

tagem, agora por intermé
dio" de Toninha mas logu
em seguida, Nilzo decretou
o segundo empate q�te viria
a ser o resultado final ela

partIda. Para o A '/2.1, 2 x

2 tsve sabor de i'iLória ,e

S.E. Fand8irarte,
"(larca ('.;s r�·'.ç[l';:". lllTan

ca'J.clo del'�·"l.Y\te ,1plaU50'1. A
noite, finalmente. foram
tiTI.ici.adas. as disputos. Fo

ram êstes oS resultac!qs al

cançados por nossa cidade:
Volei: feminino - Fpclis
1 x 2 Blumeriau .. sts 9 x 15;
15 x 4; 17 x 15. Fo-r:mamos
com Alva, Lorita, Cleomce
Ana Maria, Dirce, . Aurea.
De�air, Zelin-"-a, Regilla,
SaJlete e Mbrla CQncel�ão.
A arbitragem não se apre
sentou satisfatóriamente,
sendo' alvo de '�rític-as '�or

parte de nossa representa�
çãó.. e por outras que não
tinham interêsse 110 rl':s1]l
tado da partida. Nosso dê:.
legado, no entanto, não
formalizou tais reell?mos.

Em bolão enfretalT).OS os do

nos da casa, e' era natuul
.

o resultado esperado, pr'is
como se sabe, nêste esp0rte
'o conh-ecilnento da. canél1a
é fator primordiaL Brusqlle
venceu-nos por U371 x 14.98..

Em nossa últin"Ía apresen

tação na noite L\e sábaclo,
os rapazes de bola ao �es

to. que são considerad'os

Rcdoviárro E. C. �>{ G.
Br:merinos
D'n 13-10

Juventus E. C. x Rcdev:á-
rie E.C.
Dia 15-10· _ ::11 horas -- G.
E. -o,,,merinos
E. C.

3) Aprovar a tab,�l.3. atai
::0 para o To::aeio Primave
ra.':
D'a 11-10 - 19,45 Hera., -

P":'le'ras x .Tuven�us.
D'R 13-10 ._ 10,45 horas -

C8 raY�ix:J, do Ar :oe 'Jolegial
D·'). 15�10 - 10,4:5 11craR �

Caravana do Ar x Coleslal
D'a 15-:0 _ 10,45 horas
Cinbe ,Doze x Juventus
D:a 16-10 _ 15,OO-:lOru.s
P2 ineiras x Colegial.
D:a 1!)-10 - 1S,aO hcra�
... �� '-8..11 a d.o Ar x Chf'Je

x .; liventlls

Deze·
:.; _ :.2 10 - 1;; ro l!,"}rJ.s ._

Jl:ve:'i'lus x C::;1_eg:al
I;'a �3-10 - 16,00 heras -

PainE':'ras x Caravana ào
Ar.

Dia 30-10 - 15,00 horas -

Caravana do Ar x: Juven
tua
Dia 30-10 - 16,00 horas -

\lC!pgial x Cl'lbe Doze.
:eia 6-11 - 16,00 horas �
Clube Doze x Paineiras
LEI DE TRA�SFERENCIA
Para conhecimento. anexa
mos a Lei de Transferem'.ia
da C.B.D., a ser adotada

per esta Fedéração e suas

filiadas.

F1Jr'anópol�s, S.C. em 6
de outubro de 1965.
Ody Varella - Pres!depte
Silvio Serafim da Luz
Primtliro Secretál'ÍQ. .

,
�

ao ._ .. , ...� L...;.o:J

•
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Antc�n(,cm, um comboio

'c'.e 23 �;, i .ihões da I
.
Di

Vló\2.0 de !'_ranturia norte-
I

, arneric ..ma caiu numa e111-

bcscacu do Viecong ao sul

de I:-.moc YiDl1, 64 quuô
metros ",o nurt" desta ca-

1', ::'1. L_ .er ....·..LJ_n;...ll _: S ú81-

xaram pa�car SS Vl"tturas

, ú...: "'';ol.ü'ao.,;a qu.e vinham

"à frente e em se�ida fize

ram �p!uç.ur HunaS encer

radas' fio local,' disparando
aind.a t;om morteiros e "'T

mas automáticas. Segundo
um porta-voz mUitar esta

C:;,:;nider-se as baixas foram

moderadas.
TroJ:!<ts norte-americanas

c1. I D:visão de Cavalaria

dos Estados Unidos, com

apoio de váriJs bata.hões

sul-vietnamitas, empreen

cUr::tm ontem Uffi8, grande
lJ�\,;lltih"� na prQv,ncia 'de

Binh Dinh, no planalto cen

tl":::l, onde se havia assilVlr

lado a presença de várias

unidades do -17ietcong e ele

m:mtos da 35: Divisão do

V • .:l"nam do Norte.

Disse um porta-voz mili

tar nort�-americano que as

tropas dos Estados Uni

<:1.: 3, que peh primeira ve, \
e, _�;an .1 em ação em gr:n

dE; esc:: ia desde que che-

o Vhtmm( há umr; "'am

m.js, foram le'Jadas àque'a
re[?;lãO em helic9pteros pro

C_�l mtcs de li.ii Fhe. 460

qc:ô:netl'os ao norte de-:ta
--

.

� .._- .

.-;; .

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

até

capital. fOl''1m encontrados

os cadã';eres de. 17 víet
o..;v'.6'" v .....inas dos tiros de

artilharia que precedJl\.m
ao desembarque.
Como se sabe, o alto co

r_la:nelo norte-americano no

V�etnam foi' a·.:it;)l'iz�do �

empregar
.

gás lacrimogêneo
para' obrigar os guerrilhei·
ros - muitas vêzes acom

panhados de civis,'- ar saí

rem de 1;01:1S refúgio!? J!:'

êsse o único tipo .de gás,
não-Ietal, de que dispõem
as fôrças norte-ameriC,!lnas
e sul-vietnamitas naquele
país.
Em TóquiQ, uma trans

missão da Rádio de Ha

nói, ali cap�ada, anuncia

que o Vü:itcong pediu a to

dos os sul-vietn'3.mitas que

realizem uma greve geral
de wna hora no próximo
dia 15 e desencadeiem, a

partir dessa
.

data, . um

"mês do' ódio" cOntra os

norte-americanos. '

Neste apêlo pede-se aos

pulvietn'3.mitas que transfor
mein as cidades e as al

deias em "terras de nin

guém" e cortem as linhas.
.

e comur.'.cações norte·ame-

r�:;anas e sul-vietnami "as.

InCita igualmente 80 povo
'1 p'ssar �):12"a as fileiras do

"Exército Revolud:n:ir'.o

para lançar u:na ofeasi';a

política de elli-e"p'�dura

com o objetivo de obrigar',
o inimigo a cessar suas ma-

t",..,n?s,' 'e a ··'b"'ndcriar·

'Tietnam do Sul"

,vinte'
"Miss Mato Grosso�. S.

nhoríta Marilena de Oli
veira, permanecerá em vi
sita a Florian6polis at' O
dia 20 do corrente. Sába
do, a mais bela matogros
sense partíctpou do baUe
do 39Q aníversa+ro de fun
dação do Lira Tcnís Cluhe.
Recebeu diversas ho-ne+a
gens 'nas dependências dar
quele grêmio. nas qua.s S3

apresentou como madrinha
das debutantes do ano de
H�S5, No decurso da nr�
sente semana, "Miss Mato
Grosso" continuará c rn

seus contatos e visitas, co

nhecendo mais de lJ€rt:1 a

Capital do Estado' de San
ta Catarina. De outra par
te, segundo jornalistas e

radíalístas que tomaram a

iniciativa de homenageá-la,'
ficcu para o dia de hoje a

entrega da "corbeille" de
flôres, demonstração de
simpatia da classe pslr&
com a graciosa visitante

o g0.vi3rna.dor eleito do

Eõ�;
,

de 'Santm Ca�
�� Ivo Silv$'a. 00-

gt).ltU,,� ,� .$

�i..,,""M I : �dévendo all'�-;-r-" "" .

];iêrpanecer PIM' váriôs dias.'

r�ará, os. seus prftneirOS
contatos 'com, autoridades
federais)' nO 'interêsse jle
sua terra e de sua futln'a

�r8Çãa. após o pIei.
to do último dia 3.

O sr. Ivo SÍlveira, cujas
d.eclaraçõ�s iniciais rio sen

tido_ de um govêrno de �
e desenvolvimento tiveram

especial e favorável. ,ap? �11
da na imprensa do pais,
embarcou .

no aeropõrto
Hercílío Luz llcompanhaclo
de parlamentares.
Mais tuna vez, declarou-: ,

se desejoso e disposto a

administrar voltado para o

povo, com absoluta: ficle1i

dade à· pregação de campa
.nha, válida para tôdas as.

épocas, coma melhor. ser

viço que o homem público
presta ao ap�rfeiçQame'1t)
das instituições democrãtí

eas, que se revigoram pela
confiança popular nêle de

positada.
Amigos, correligion<iri-s

e admiradores do governa
dor eleito abraçaram-no, à

hora do embarque-, reafir

Iív.Uldo· a expectativa de

Ad�én:a é O Futuro o Passado'
Só Para Exemplo

Quem pensa em adquir;r
uma propriedade deve s6
pensar no futuro., Na sua

provável va!orização. O
que custou e o que já va

lEm no' passado,' é coisa
morta. Só pode e deve ser-'

vir cOlllO incentivo à rese)
lUcão dO momento. Si as

propriedades valorizaram
no passado, com maior ra

zão - ante o crescimento
da popUlação e da cid6de
.- hão de valorizar para o
futuro.

o

Outro dia citamos como

excmplo os bairros de Co
pacabana _e, Leblcn no Rio
de Janeiro e os Jardins Eu
ropa e AmériCa de São
P!).ulo.. Nesses bai.rr.os, hll
�'gum3s �I:r.; de f.mrls,
COlY'pr:'!.va-se um lote por
nJçumas . dezenas de milha
n,s de cruzeiros. Hoje o

seu valor 'não é mene'r do

que cem, milhões, ' M3.s,
---_.. ._---_._--_._-----

incÍianas e chine,

.

ses armados cruzaram a

\jueh lÇJcalidade· e abri-

1'um .fogo cor:Jra uma pa,

trll;ha in::U'l.n2, rRgress,m
do em seguIda DO Tibete. A

nota de protesto exort.a

Pequim a deter "essas ·c:::n

tinuas IPrqvoc8,ções e ati,

vidúdes agressivas".
Por outro lado, no Esta·

do indiano' dB Sl'in"lgar vá

rias pessoas foram d3t:da�
anteontem e coIocad!ls ssb

"custódia protetora", em

cnmpl'h;nento da lei de de-,

fosa nacional, por pretensas

No auditório da firma
Carlos Hoepcke, nesta Ca
pital, realizou-se às 18,00
horas, de primeiro do cor

rente, o ato de entreg'l de.
certificados 'de frequência,.
aos . fU7lcionários daque'e
estatele::im_ento, participan�
tes do Curso Prático de

Vendas do 'SENAC, minis

trado pelo Professor Paulo

Malty.

Cerca de 52 ,servictorp.s
receberam, com gr::J.nde in

terêsse. iições teoricas e

'ativid'1des prejudiciais ae

Estado.
As detenções, aco?1P�

n}l:l'-mU uma &'\1'1e de '! 1111!'"
n:té;)Gth'!iii�;:,:.e t\'t8c\��:')es o'r

gatii�a'lj\is hpr tl.,.J.�!runo de

'estudantes muçulmanos eln

vários lugares de Srin'lg:'l1'
A siJuação, todavia, é nor

ncal.

Enquanto o punuis+ão

a0.US:lva ontem o Exército

,indiano de cometer dc:z vio

lações de 'trégua dnsde que

esta começou a vigorJl.f -ao

:n de set.Bmhro, a rádio

c;rmdestina de . CaXe"11ITa

disse que os rebeldes mu

çulmanos mataram entre 8

e 9 mil indiãnos nos ú�ti

mos dois meses de luta na

região.
A Rádio do Paauistão

nem pelo fato de vfllerem
tanto deLxa de haver a

certezll. que ainda valerão
muito, muito mais", É ...
d1at�ente ali se verifi
cam negócios 'de imóve's.
Isso �udo Se' relaciona

com o. nosso lançamento
de vendas de um núme"'o
limitádo de lotes do b"lis

sjmo 'ê fu�uroso bairro Jar
dim Atlântico. As mesmas

probabilidades e fatôres

exist;e!ll para aqui se regis-
.

trarem - uma justa pro
porção - as valorisações'
verificadas não só no Rio e

São Paulo, como também
em Porto Alegre, Recife,
Curitiba, etc. etc:

A compra de um terreno
é. fempte uma decisão fe
liz. Nunca se deu 'o c�so

de desvalorizac:ão de pi'C>
priedàdes. É o passo 1:1".\is

seguro para ganhar dtnhei-
,1'0 e' aumen+'ar o patrimô'
nio da fanúlla. At.é mes:no

i.

t:!ue/�le será ,di� da ,�
sagsrn �I:ida da.s umas

livreS e !iobfJranas do dia
três'. d_e. o)jl�p,ro; satiSfazen
<W, �im, i aos, ansel""S ""�;.s
�p6ítãv&isl .

da .cOletividQ.>
�. '",

. . .

•
it\o sr, Ivo Silveira foram

dados roo � da eeess-

• !tração eleitoral la com 0le

também ficam os votos d�

esperança, bem . flindamen
.

�da dê que santa Catslrina
não retrocederá na, mar

cha' do 'progresso.

A Presidente ela Associa
ção Catarmensc de Pro

f�5sore:;. está comunícando
aos professores menabros
da Assocteção, que em co

memoração ao dia do Pro

fessor, fará realizar no dia
15 do corrente às 20 horas
na Churrascaria LindaCap,
um churrasco de �onf a·

. temização, 'onde serão ho:
menageadcs as ex-presíuen
tes da Associação. As listas
de adesão encontram-se no

Grupo Lauro' Müller, e nos

demais Grupos Escolares

Floriànópolis, (Terça-feirlJ.). 12 de Outubro de

.-

vau promev
de

.

ConfraternizaçãD
de Florianópolis ..

'

x x x

No dia 17 domingo, terá

lugar no Clube Paineíras,
um Coquitel, com ,show e

'desfile de modas Infantil,
numa promoção' do. cronís
ta 'social Celso Pamplona,
em homenagem aos profes
sores catarínenses,

Os cartões para êsse
acontecimento, encontram
se a venda nas casas, Três
B, MorgaIÍa Maris, e Pada.-
ria Pão Kent.

'

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

I' Salãm de Arte de Blumenau confere prêmiu
Encontra-se" nesta Capi-. Intercâ.mbio e Expansão Schloegel, Mário' Ralf 'Cor- _

Prêi11io: "Elkc He
tal; o sr. Walter Zanini Cultural da Reitoria da rêa, Gil Muller e Alberto ARTES GRAFIC
Diretor do 'Museu de Arte Universidade de Santa Ca, Luz. Prêmio "Joaquim C

ContemI>0rânea dà Univer· t1lrina e Pedro Manoel Gis- OS PRltMIOS 1° prêmio: aquisiç-
sidade de São Paulo, que mondi. Na opol'tlmidade, o con- Guenther Leyen
presidiu, ontem, n"L cida- Foi selecionada, a seguin- clave artístico conferiu os

de de Blumenau, o Juri do te equipe de arti,stas: Aldo segUintes prêmios:
l° Salão Pró Arte Nova, Beck, Martin .

A. de, Haro, PINTUR.A:
.

que teve a participação, co- J. Brandão, EH Heil, J_ão 1ó prêmio: aquisição
mo jurados,' dos srs.· Pé.i- Neves Filho, 'f. rico da Sil- EH Hei!
eles Luiz 'de Medeiros Pla- 'va,' Rodrigo, de FIaro, W�- 2° prêmio: aqUlslçao
de - Diretor da Divisão de son do Nàscimento, Brárlio Rodligo de Haro

-------.-----. -- ----- 3° prêm�o: aquisição

Anfenor Nascenfes Desde Ontem Martin de Harn
ESCULTURA:

em Flortanópol:s
Chegou ontem, à esta Ca- DA LINGUA PORTUGUE

pital; o Professor Antenal' SA, nwna promoção que
Nascentes, que, a convite tem a cobertura do Depar
da Faculdade de Filosofia,

.

tamento de Ed'Ucação e

Ciências é Letr'ls da Uni- Cultura da Reitoria d<:t
versidade Federal de Santa USC. O curso será inicia:lo
Catarina, fará um C'Urso amanhã, às 7,40 hs. na Fa�
sôbre ESTRUTURALISMO culdade de Filosofia.

Em Casa �:�o P�que Mais de 165 o

litro do Leite
A SunnlJ esti !ivi.sando um acréscimo . de 10 cru

zeiros em litro.
A Delegacia da SUNAB

está r�iterando se,u pedi
dido, no sentido de que
possíveis irregUlaridades qu�
venham a surgir, sej,'l.m co-

.

municadas a fim de que
possa intervir na de�e'3a
dos direitos do consumi
dor.

ZA_JO, tipo C. 3, 1%, em

para garantir o seu fut'_1ro. todo o território catarmen
E o Jardim Atlân�co está
desenvulvendo ràpidamente. se; é o seguinte: da Usina
Já é wn lincifssimo bairro. ao

entrepôstOj
Cr$ 149;

Algum dia será o melhor c do entrepõsto a consu:ni
o, m.a.lil valorizado da Capi· dor _ Cr$ 155, leit.e ell-

iãl .. " '" ; _ :, ',,' tregue a: dami ílio �ofre;
- -- _._-_._,-----". ------ _._---------_ .._-- ._----

a ')$ c()nsumid(l�es (lua' os

p:reços do leite PASTEURI-

re-

,'.

\

....

MELHOR

Magazine
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Clube 12: Preqrtma de Trebalh
Estiveram ontem. em vi

sita a nossa redação os

S1'S. Reinaldo Wendhausen
e Zanzibar Fernandes, res

pectivamente Diretor Secre

tárío e Diretor de Relações
Públicas do Clube 12 de

Agôsto.
Na oportunidade os vi

sitantes mantiveram cor

dial e demorada palestra'
com nosso Dirétor-Gerente

Domingos
Aquino, a quem
ram para o coquitel
"Veterano" irá orer
imprensa quinta-feira

.

horas. 'Naquela -0
dado será rea.lizada
exposição a respeit
programa de traba '

7hova Diretoria do"
·Agôsto".

r<o Vte�n5n é tviafar ou Morrer
,

Si\100N, 11 (OE) - kais de 5 mil nomens da la. Df.
viRão d,'.l CaValaria aéreo-transportada dos Estados Unidos
f .'r;,t1i 12.l1�'K4�s sõbre região situada a 459 quilômetros
;::" ..s�-Ó,', , n. vá' l"u.'te A�w'lÍcanos es� no encalço c.e 5 '0''-
1;<'-1.'10' 110 Vietcuug Iocalízados pelo Sul.V�et.1ami:a.'

,

E:ltre .. entes, nas proximidades de Ben-Ckup uma brigada
ue pa.,.l,:,W;t",s.as tiOS o::;st;:'U(JS lJl1i.dvs t:".l:..�alíl �1ll ,,_ul.

1 . te (',,�il outro grupo Vietc.mg. Fontes Norte Am�ricanas
.

'

. -:"" ,- '" h;.iAas do Isdmígo. 4'iü mortes. Enquan
, ;.:_ -c,_"'J.:, G5 Yictclmf%S �:I,ID;:,vam uma emaosca-

. I ._:i? -. ii:.. ·t,Jili.. Suí vietn...mrta. Os .2u1 Vie�na.DÚtas
'

i:';;.i.':L'��·.. i;.}' 'i soldados ficando outros deis feridos.'
,

Cs teJús do POV'"
"

:.X), �.l (OE) - Est ... , �
praticaLente 'encer:adas a��
àpuraçê:;s dos Estados ç!TI-�'

• de I;õ� realizaram eleições:.
(lia 3. 'No ,Par� elegeu-se Tropas
o :;1'. A:J.cy de Nunes. Rió 5;S 'troraram disparos" 1)0

c.. 'nde do. Nurte I·lcn,,<,· c,l{',;�:lnddro de ÜpuJelill; l:Ó
uh r Alí:redo Bursel. r,do ,n.>�ü' tl;o,'lli1!iiTiM\j . de Utt,:r

Pr' ;aiba J sã:) Agripino. Em P�'adesh,' denÚh: .dÓ tetrittS-
11 "0-- t'S dependendo de C011- rio indiano, anuncíou on

�i;���;ãO pela 'Asse�b'éia· tem o Go'vêrno hindu.
sr Muniz Falcão. No M�rrt- Em nota de prot.esto en

nllüo 1:"'. José Sarley. Em tl�egue t. Emb:1ixar�a C;u

Goiás C ;ávio Lage. Em Ma- China C,;' 'lunista ne:o:ta cu·

'to Grosso
.

Pedro, redros- nit,<l.l. afirp1.a o G'lVêrno in·

sir,n. Em Minas Israel Pi- diano que soldados china,

nheiro. No Paraná Paulo

Fi :leutel e em Santa C·"ta·

ri: � IVd Silveira.
,

LIO, 11 (O:TI;) - O Presi

dente do Tribul'l<1,1 Regio·
nai Eleitoral da Guanaba

ra informou que dia· 22

p,":'j:dm�. ::;er1'.o dipior:.1ac1cl:;
o �cve: '�dé)r e vice gover

nador deites srs, Negrão
de 'Lima e Rubens Berar·

de. Den{:ro' de 48 1'101'8.8 f·('·

rã:) exnedidos os resulta
dos f1n<>is e ofielais do

pldto n'a' Gl1<mabara.
•

SENAC 'encerra Cur·so de
Vendas na tirma Hoepcke

retor Regional do SENAC, preensão que as emprêsas
do Dr. Francisco GrUlo. Di- de Flori<.l.nópolis vem 'rev&

. rotor-Presidente da -rirma lando, rolat.ívamente ao

Carlos Hoepcke,' Diretores trabalho ,do SENAC nêste
Dr. João Eduardo Moritz e Estado.
Heitor Lima, Prof. Ivan �o- Também, ° Dr. Francis
bre, Prof. Paulo' Malty, 'co Grillo, agradeceu a co

bem assim de elevado nú- laboração no SENAC, enal
mero de funcionários. Des- tecendo o seu programa de

tacava-se, t!3.mbém, na opor- trabll.lho, que inclui' inicia
tUnidade, a presença do tivas de real interêsse, tan
Dr. João Batista Bonnas'lis, to para a Classe Patronal,
Çonsultor Jurídico da Em- como para a Comerciária.

prêsa. Falaram aind'l. as Senho-
Usando da palavra, o J;�r ritas Lucy Medeiros e Ja

Hilton dos Prà�,r�s, Cnr)· . �ile Machado, agradecen.'
pr::í.ti0.a de Venda, 8.p:rimo- gntul"lndo-se com os Di- do @m nome dos seus cole·
n'1n,:1o. él<:8;1m os S'{fB DonDe retnre, F'nncionliÍrí0S e t.o- gas,
éf.·'er.tcs -=. CE;J\1dtando �e a drl� os pres·enfes, ressal- Fil1HIl'l11:nte, o Prof. Pau
uma 1 l'�rh,A".,,\ ChCl}:;:- Vê">; Ü'''1do a' irnportând:a do 10 Malty 'disse, e'urcióna

(.:".ir",o 1][1'''4. o exercício dr, tio, dos borJ,.? resultados al
p ;:,01 .. Lrlr'.i� foi pn:o+;- d""jdado ('.h Vm:1dedor, }�,)lY_ canç"lc!o� pefOs ,f,ervidores

. \
'

giade cum J1 l).\'esellç<t co C;OlUG, lllU11U 8sftcH. ;. eHl d;:, riTma Ho Dcke, n_ssa

Dr. Hilton dos Prageres, ,Di� �ais .sig_.U:w!l.Ü\t ,. a CO�'l:· :com g� Ié'.G ·:t.;N:iC� :.:-.:....- ..

disse que uma br'.g;Jôlda in
di.aua 8tacoU 8l'lte()ntem
dois pestos na região do
Azad. no Himâl,ü:l,' obrig?.n-
d ') os paquistaneses a

cuarem.

."

I.

Ontem a noite, ,co
part�cipação de inteleç
e artistas catarinenses"
Sr. Valter Zanini fez

p::j.lestra sôbre o mo

to artístico de São P
------_.--------------

Assistência Odonfológica aos

Escolares
A direção do Serviço de

Odontologia Sanitária,,·.jo
Depa;rtamento de Saúde Pú

blica, vem de adotar im

portantes providências, no

sentido de prestar ,l3.�sis
tência aos e�colares do_s
grupos desta Capital.
Assim, está instalando

.

'unidades odontológicas nos

seguintes estabelecüoentcs
de ensino primáriO:
,('!rUADE: G.E. "Silveira
de Souza" e G.E. "Lauro
Muller". CAPOEIRAS: G.E.

'"Edite Gama Ramos",
GUAÇÚ: G.E. "José
cio".

De outra parte,
lha ,com moderno
mento mais as se

unidades: Centros dEr

de de Bhunenau e Tub
e Grupos Escolares
Boiteux" e "lrineu

nhal:tsen", do Estreito;
so Ramos';. da Prainha
"Getúlio V�rgas" de
dos Limões.

Prefeitura de Jo�nville Contesta
Do prefeito H. Fallgatter

/recebemQ� qfic�qi.'f.m(,q}f� ,� '�fr�ltO�J I?atece� qu
Prefeito de JohiwUe lc�n· 'rilii' ooorrldQ àl\tUm eq

�!1er�i���,T:�; '\�i��ft�W�toWo
to do únpbstO prediàl. -

. .

has zon'as A ir F da q
Esclarecemos que a refe- de' zoneamento �de

rida,ootícia ,procedeu do mais elevado), uma
Serviço de Relações Públi- 100 metro� quadrados,
cas da p,refeitura de Floria- alvenaria, sofreria. a

n6polis. dência de, no núnúno
É o seguinte o oficio da Cr$ 5.340' e no máximO

Pref�itura Municipal d� . Cr$: 7.832. Se 8 const
Joinville: for de llVldeira, pagará
JoinVille, 28 de setembro mínimo, Cr$ 2.136 e no

de 1965 timo, Cr$ 5.340.
Of. nO ,815/65 Pedimos-Ihe, pois, 8

za de 'dar publicidade
te nosso of.ício, a fim

Domingos F. de ·Aquino qUe seja restabelecida
M.D. Diretor do Jornal verdade quanto

que pesa sôbre

lenses, 110 tocante ao

pôsto predial.
De antemão agrad

lnos-lhe a atenção e

lhimento que dispel'1s�
'êste, subscrevendo-nos
o mais alto apl'êço e

ta consideração.
Helmut E. Fallgatte
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.

"O Estado"
Florianópolis.
Foi com. surpresa.que le

nws na edição de 23 do

corrente, dêsse conceituado'
jornal, sob o Titulo "Im

pôsto Predia� em Floriam}·

polis", que- \lIlU\ casa com

100 metros quadradOS pa
garia, em nossd, MuníciP1P,
a impurtância de Cr$ ..•.

\

CONCURSO DE QUADRINHAS
N�sceu ell� Palhoça pobre,

iI

Mas rico erll o seu coração .

Por ser honrado e nobre,
Recebeu o seu premio, a sua eleição.

Zé Carioca
t

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

Banco Comercial da paraná S. A
................. .._� ..

: Ca�ital e &s��: Cr� 10.399.823�H)3

•
.

. SEDE: PONTA GROSSA'

'FILIAIS; BRASiLlA - CURITIBA
\

FI.O'RIANÓ

f
. LIS - GOIANIA"':" PORTO'ALEGRE - Rl

"

DE' JANÉIRO'� SANTOS' 'E
.

sAb PAU·

'_" 142 AGÊNCIAS ElVi 7 ESTADOS DA lINIAO

'HORÁHIO: DAS 9 AS 18 HORAS. PARA o PÚBLICO,
_ • ININ'I'ERRUPTAMENT�.

,
�

, ,

DEl'O�I'l'>':: l!; I>AGl;E: COLI CH�Q'ü.i!;.,,'.o ,

2�o���m���m�Q���.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




