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SÃO PÁU-LO. 12 (OE) - 'Os p�6ximos días deverão agitar o' panurauia IwH;'

tico nacional em decorrência da diScussão de emendas constitucionais que o gu
vêmo enviàrá ao .Congresso nas próximas horas. A opinião ,é do deputado Athie

Jorge Cciri ao seguir esta manhã para Brasília. Por sua vez o deputado.Cunha. B
no disse que não apoiàrã no Congresso Naclonal, 'medidas que firam o pi.'ÜÍcí

.

da autrmomía dos Estados.
.

Inr08 •
,i6.

CASTEI..O EXPôS EMENDAS AOS CHEFES MILITARES

. � Fontes auturizadas disseram que o Presidente
.

Castelo Branco apresentou
aos IUhlistros lUilitares, exposição sôbre as'mensagens a serem remetidas. ao C011-

aresse Nacional, propondo emendas à Constituição para ampliar· o sistema de de
fesa da Revolucão. Acrescentaram que os três Ministros Militares manifestaram
absoluta conco;dancia com. os pontos de vista tlo chefe d� Nação.

. O I R ETO R G F: R EN TE - DoDÜJlJmI' FcmJandes de Aquino
FLORIANÓPOLIS - (QVARTA-�IRA) � 13 DE OUTUB ANO 51 N.ol;;.268 Edição de ho je 8 paginas

Deputados' de
VoHa

. Pimentel Vê Cr�se Superada
.

\
Pi-
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crise pplíti�' nad'Jnal e::;t;á,
.

mo.r; tél; govern�,d�r e e; cC

':.,' . "", • - P' (;0 Pa1·aná. Hoje, I) iulm:0
:>uiPlrwda, TâJ: I:opm l�.L) ; C1

formula;da oritlétri na . A8- g.overnador visitara. a cid,l.

sembléia Legislativa J-e S. de paulista - de i\v\lr'\ ':lua

tei·ra natal.
'

_ .. _--
._ ---

Funciónérios PÚblic()SApelam a Cas-
. tela: 'PONTO FACULTATIVO,

. .

"Pres�clenic Ca,-;:,s:l,) BranA A.>sociação délS !3t�rvi- :

dores púbUc.os endereçou
telegrania, ao presíclent3
Castelo Branco . 3DEcltando
ao Chefe .da Naç20D que de

clare· ponto facultaUv�) no

dia 28 do correntE'. quancl.o.
se comemora o DLi DO

FUNCIONARIo püBLICO.
O despachà telegráfico que
é assinado pelo Dr. José de
Brito Andrade, está assim

redigido:

co -- Brasília _. D1<'.

Diretoria AssociaÇi:io Ser

vidores Públicos' Santa Ca

t;rina intermédio seu Pre

sident3 :vg pecle vema lem

brar vossência S2j't decla

rado púnto facultativo l'e

partições civis país vg di.a

23 co.rente a.fim ::lasse co

memore condignamente ca

ta que lhe é cons,lgr�da pt
Saudações Respeitosas Bri

to Andrade Presider�t.f:J"

Cr$ 5U

RIO, 12 (OE) - Em

clarações f�itas ontem no

Rio. o cbanceler Vasco Lei
tf.io da: Clmha . disse que
Hão vi!! motj"os .para um

nôvo adiamcnf0 da Confe
rÔ1wia e]a OEA niarcada
pan�

.

dezessete de riovem-

de- bro na Guari<..l.bm-a. Alega o

Ministro das Relações �x·
teriores que em I.�onversa

mantida C0Í11 vários (')1an

celeres em Nova Iorque
sentiu que todos �e mos·

'iraram desf'jof'oS de que
ela se realizasse na data. de-

sigimd'l.
.. ----- --_ .. - _......:..i-'-.:...... ---1-_.-"',- - -_. _

Ele�ções Repercutem nos E.U;A.
A iúda Será .Mantida

NOVA IORQUE, 12 (OE)
- Funcionários Norttl A'me
l'icanos disseram hoje que
-_ ..._- --'-.--' ........_-

Enchovas para

Flo,rianópoHs
o Florianopolit<1no terá

mais pescado esta semana.

Ontem: na Barra da La
gõa, em vários lances fo

ram recolhidas mais de
vinte ":mil enchovas e tai

nll'3,s. O produto já está a

venda desde ontem.'

Florianõpolis congratula-se
com Castelo: eleições

felicltando o Chere da, Na

ção pelo modo pat.riótico
pelo qun.l presidiu �s C10i-

A Càmara Municipal de

Florianópolis aprovon lJor
u..'1antmici.ade o envio de

de.spaê,ho têlegráfieo ao

Presidente Castelo Branco,
çúcs. .

A proposição. formulada

o TEMPO (Meleorológico)
Siptese ao Boletim (ieomoeteor9iógico de A. SEI�S
NÉTTO válida até às 23:;18 lls. dó dia 13 de outubro de.1965

. FRENTE FlUA: Neg'ativo; PRESSÃO ATMOSFÉRICA ME
'PIA: 1029.3 milib",.res; TEMPERATURA MÉDIA: 23.9° Cen

tignidos; UMIDADE RELATIVA �IÉDIA: 94;G%; PL1:JVIO·
SIDADE: 25 E1n,8: NegaUv0.- 12,5 mms: Negativo -

Cumulus - .Stratus __: NGVO,,�iO CllilJ.l,la;: eSpaLSO,:l - Tem
po Médio: El:iLd;çeI.

..�.� W,_-· ... _

."

pdo Vereiador Domingos
F�mandes de Aquino, do
Partido �:>cíal pemocráti
co, está assÍm redigido: Sr.

presidente na forma regi
mental, após ouvid.) o ple-.
nário, requeiro a V. E}�cia:.
seJa telegrafado ao emi
m:!nte IpreSlidente Cas.teJLo
Branco,.. fe1icitando-o pela
maneira patriótica e de

mocrática como presidiu o

pleito nos onze Estados da

UlllaO."·
Como se. observa., o Ü;!glS

lativo florianopólitallo faz

côro com as vozes '·ll":"�·
l1a cionalnlen te, con.s�jtl'tern

\ ln 8. i 6'ria .expreSH.!.Yo., 110

aplauso à realização de

eleições livres CO;l11 gur,an
tias ele, posse aos eleito.\);

,nenhuma redução dos pro
gramas de aJuda ao Bra-,
sil será considerada ten

do em vista os resultados
das eleiçõt)s governamen
tais em onze Estados BrJ:l
sileiros. Outras fontes Nor
te Americanas· assinalam
que o ponto de vista de
Washington é de que os. re
sultados dás eleições dos
Estados Brasileiros nã.o fo
ram surpreendentes e nem

clesapontadores.

Conjunto Universitário: Ritmo AC'elerad9.
/

bfl(·,'lO (1,: d�ita dos Diretores do Minlstérto ,-.1
-'

.•reação e Cultura ao cantbim
de ooras dll, CIlI1,)ullio Uníversltârto da Trindade. No primeiro vemos o Reitor Fer

reira Lirua acompanhada dos visitantes c 110 segundo um aspecto (lo pavilhão' de
mecânica: que-tem lima área de seis mil metros quadrados. A obra; estai á concluí-

da em junho do próximo ano. (Texto na oitava página),

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

-"
"

'parar hoje

*
.

�

ftr�ixo categórico: ���:l::::�:
Nomeação 'e Secretanos de Segurança Runca
esteve na� cogitaçõe$ do Gevêrno· .. ed.eralBRASíLIA, 12 �E) - ° TU e meia com o presidente Estados pelo presidente da mo fundamento, mas que Jam .eh,sClplmados os pro
deputado Pedro �eixo, lí- Castelo ·Brnnco, informou República, nunca esteve nas por outro lado existe mui- nuncíamentos daqueles que
der. do Govênlo, na Câma- que a nomeação de secre- cogitações do Govêrno Fe- ta coisa de$conhecí�, ctos foram. afastados pelo mo

ra, após oonferêncía de 110- tãríos de segurança dos deral, Acentuou o S1;. Pe- jornalistas e que esta em virnento ele 31 de Março
.

dro Aleixo que' muita coí- estudo. do cenário polítíico nacío-

Mt6'·S d·e Oito Mil Esfudantes Assl·st'em s�. publicada pela tmprenss Sôbre o Ests,tuto dos nlnae·ll·ltSaÔra�rea. a' lei que regl1�:�..... a respeito da reforma cons- cassados pela revolução, intervenção

"Rafeiro dos Pampas" titucional não tem o .míni- disse que concorda que se- deral nos Estados, disse

Aproximadamente �l 000 cliram "O ROTEIRO DO� ----I�o ��'-�. i�pre-�����=Õ�Apr�ç-;-��
�

��ç�l�e��l�������ia,a a�l��
estudantes, em, vá-rias ees- PAMPAS", documentáno tindo-se a sua �lplicaGãosões l'E8J!zadas ante-ontem colorL'o sóore a n,gtãu (:0 líomem Púbtico -ipenas em casos extremos.
e ontem, assistiram e aplaü Sal do País, produzido pelo Afirmou o Sr. Pedro
,�-- 'jornal "O ESTADO DE- Por motivo' de viagem ao íntorrnacào e esclarecunen

SAO PAULO" e apresenta- E s t a.do da Guanabara to dos povos. Goverl'ar·re Aleixo, ao rínaíízar suas de-
do nesta capital sob os' onde realiza gestões do que deseja pl'es�:.i:;l:í-Ll no

clrações, qu ea retorma
auspícios do Instituto Cul- maior interesse ;;>a:'il o Es-, seu ftmcíonamenro, enten- constitucional irá para o
tural Brasil Estados Uni- tado de se, o governador de de seu dever contar Congresso ainda esta sema-
dos, com o apOio ínoondí- eleito Ivo Sil\"e.li'it viu-se com os jornalistas e radia-

na
cional da re·.de d"e cínemas 'impossibilitado .de compa- listas como homens que,Continuam regressando a

dirigida 'pelo -

sr. Jorge recer, domingo: HO [untar r

esta Capital deputados' pes- . .

sedistas, vindos da recen-' Daux.. mensal do Sindic::J. .o (lOS no aplauso ou .18. crí ti.va

i Hoje, sob o patrocínío da .romaíístas Profissionais, construtiva, emprestam ao
· te campanha político-ele -

Secretaria de Edu!caçã:<) e . que teve como' anfítrrâo poder público eSP8;::l�Ü con
toral.

Cultura, serão. r'::9.l.:izadas õstc matutino. Mas, antes tríbuíçâo. Foi o sentido da
Vêm de retornar os depu- ,

l'
..

mais 5 exíbícões l.lU:::t estu ele seguir. pediu ao seu :f- mensagem que so .ícitou
tados Nilton Kucker, João -

'L' 1

Bértoli' e Abel', Avila dos dantes de Florianópolls e presentantc àquela reu- que fosse .transmítída, lla-

do Est.reito, encerra rido-se, níão que dissesse aos no- quele instante sm que ul-
Santos, em cujas áreas·o.

l"i" mens de. imprensa que, co ferentes órgãos de ímpre.i-
gove.rnador eleito' Ivo Si}-· assnn, com pieno exirc, <.

'n mostra do (XCe18l!1J; doeu- mo democrata, encaru . asa, respeitadas 1 S : I:-'S te u
veíra alcançou esplêndida .

dê
. ,-

r.

1l1cnL�"·:0 nesta C::1pitd,l. i,n:ll'elJõU c.Gm,O um poder anelaS, se lreun:.C'!l'.n (;,1111

votação. __ ii pnrto, indispen::Jávd. nas a presença de CQ'1Virlr."!,-:s

· T rânsi�o CQnHnua'-Se�rlo ---Prê:bf�rna' suas múltiplas flll1Çõt's, à fS?eci��
Mais e mais. se impõem

.' p-artê.· t�roG� . Vasct):iReu11'iãõ' -aaO���Â" é
1 ti 'e"'ell('l'ado e111 }')�eno cel1-

medidas urgentes re a tva-- p;" �

t b "cs d'e velocidade tA' N bmente ao trânsito público ro a u_
.

. ,,,,esmo em ovem ro
'em Florianópolis.' Cresceu em trechos qqe agra.,rl'llU .IlS

em demat\ia e com r�pidez condições de segurança dos

transeuntes. Mais anlOr à
· não acompanhada por pro-

vidênqias no mesmo rít�.:'��ida elo p�ÓX!1=9�
----�-_._.

Tensão sem precedentes:
Uruguai

.

pode
,

J\10NTEVID;f;O. amanhã. As autoridades de-

nas

ruas de M;ontevidéo.
As Fórças Armadas con

t Íl1USl11 de proni idão, "cn

elo que 8,' pOlicia foi chama
da a ii1tcrdr várias vez,,::;

nQ ��. ��t, 1 #iítll
do estudantes e elementos
exaltados provocavam de·
sordens. Os mkios. políti
cos uruguaios ·temem a pos
sibilidade de um, golpe dé
estado 'p>lltido de cirljulos

12 (OE)

.

_' Um clima de tensão sem

precedentes pai' '1 esta noi

�4 "(Il� r o :UJ:'ll.c.::L� ._�� o.

'dt Q.uzentts -mfr e?'t1m'aW'
tes' e trabalhadores tem

"'1'8\'e !!eral' marcada pai'a� .. , .

tenninaram medidas

cíais de segurança
espe-

rnilitnres.
As 5edes das EmbaL"adas

��trangeiras estão guarne-.
cicias por destacamentos

poli.ciais.
lf_ siiu&-ç:w n� U-tu.,.,�ui

voltou a se 'lgrnvar na noi
te de hoje, sendo que o Go
vêrno noticiou que conttto
la a situação em todo ó

país e que fi crise será de-

belada nas próximas horas.

-- ---------_------

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

--"�

MP Não Quis Reunião 'de
,l

:. Governadores
:

. :' �i';,:,; :\; : {'::::: ;,(;,,; . i
.

BELO IiORIZONT�', 1:� - sltuadlo 'polítjeo-l1Úe;O[!8 i.

'OE) - O g.oYC1·lladu;." ::vIa O chefe do Executtvn :M;

g'alhucs Pinto (,é'sf.1entiu neiTO declarou 11ada saber

quo tstivcsse :1l"tiel!la�'lJo sobre o assunto e liis,'le'
nma rfmüào clé :�;overmlJ- ([ue :1ií.o co�ita ele tal en-

i ore,;,. pera cxam,:!Ur a contro.

Ge.noves.ei,·O,eJeodem íQ,lombo:
,

.

:;.

i ;l'-A:m"érlc�r "e i·-6el-e·
GEl�OVA (12) _ �I$ i\!()r

t,e .Am:erica:nus ame:.çam
fi glória de Cristovãl' Co
louibo. Caiu com') lUlHI

bomba na· cidade it<liial1a

a. 110ticia da descoberta de
üm mapa de 1440, indicall
do qUe antes de Colombo
os Viklngs já haviHlll �les
coberto o nôvo Mundo

�-- ----- ---- --,-._--._-....__--�- .... -----l;;j�i;;d.e-�gradeci.tncnto pelo apoio po�ular aos

I PoHtica em Tôda a Parte candidatos vitorios_()s. A campanha, continua.

Enquanto "O Estado de São Paulo" radicaliza auula
màis a sua posição, "O Globo" sintetiza a sua no edi·
torial de segunda·feiroa, apoiando simuJtal1eament(\' a

posse elos eleitos e as medidas propostas pelo Chefe da·
- Esta I Nação sóbre contrôle de segurança pública nos )<:sta"

.

sendo e.sperado sexta f(,Í- das.. "Ultima Hora" denuncia carater illtervellcÍ{mista O cat<U-Ínense bem forlnado' politicamente, consti-
1'a no Rio o govcl'llador 110 pr01Jósito da União. tuilldo a maioria do povo dêste Estado, vê se de.st'nro.eleito do Paraná sr. Paulo I larem os acontecimentos 110 país sem admitir siqÍlcrPimentel. Hoje iJstur:'l, no

I
A posição mais ostensiva contra as emendas COllS' tenham outros rumos que não os do pleno

-'

e iJltegralRio o
.

sr. Valfredo' Burgel titucionais é de dois govenIadores em fhn de mam1ato, acatamento às urnas: As suas convições democrátiCasgovernador eleit.9 ti:> Rio ambos derrotados nas urnas: Carlos Lacerda e l\iaga· levam..o de forma natural ao· apo�o maciço às tese� deGrande do Norte, C!i).C vio-

I
l1:ães Ph�to, logitimação dc.moel,.ít.ica, de Q.llé. é exemplo lÍm'ls sigol'a cm comDanhia do .gr-.-. O ,. .

1 b l' I
.

J
• .

.

"
"

. - . governan,e 1l1Ulell'O �elll l'Oll"se, úepols cc mIO to nificativo a )wsse dos calldi.dat:uSc e eltos . nos 11 ,F.sL;- Ivernador . Potiguar sr AIU!.-., :meio, que cxiste o Conselho de GOH'l'n:t(lores.
, dos {la Federação. A cül.JsclêncIa· cíYica do ·ponJ caia.sio Alves. 'Outro )2;ovema..;

ri.llcnsc :não se afasta. do sentim,enLú nae.ional, que kmdor esperado no R.\·") é o .,. .

Em IHumenau' UUla bossa-nova em matéria d,' 1,OI�. 1HH·ta-voz au(ê�lHco na exp.l'cssh'a l.l1aíoda. üOo, !Íl'gÍÍossr. Alacl de Nunes, recélh 1 tica. Nos 11l'óxim.,s ,II!I�; u psn l' ah'!.a1<t il,:\;�}I ,f, dI: imp'·l'n�lI. "PcP' � tia J,;1 .11.;10 ba. :sululç;ueleiGg !lO Pará, •. ........."",,,,,",.,,,,,=:",,�",",',,",,.,,,_.�.=�"'��;=_-=="'"'.-=_"""""==__�""'-"'=-�__� ""- �.. -,=_===-"=_�_""
.. =."-,,-,,,�-,",._,,,,,,,...._=_=,_."'_""""'......===---�_�'-=='-��_'-'. .;;>..--�--,--::

...._.. .. w ar .. _. ....,.-_

o Casamento
Adolescente
BRASILIA, 12 (OE)

Os rapazes pqderão casa:'

se aos 16 anos e as n-,oças
aos 14. E' 00 que aU�'1rizil o

nôvo ·código. CIvil que tO
Presidente CasteJo Branco

. enviará hoje, em ante pro •

jeto ao CongresSD NaeionaJ..
Também

.
dá direito de

igualdade de capaCidade
civil ao homem e :J, mu

lher aos 16 anos.
. .

-------

Os 'Eleitos que

Chegam
RIO, i2 (OE) ..

Por equiyoeo df lnfol'Jnação, relacionou-se o Pre·

feito eleito de Rodeio, !\r. Heitor BI'llinca, cntre os con·

duzidos à ,itória pela UDN. A l'ealid,lclc (> qnc. jWl'Ü'll'
cen aos (luadros do 'PDC, denotou- o cancUd:lto udellis·

ta .(:0111 o apoio e os votos do PSD,

. \

l�m Bag-é (Rio Gr.mde do Sul, 'a par de anunciaI li

propósito de' fortalecer o govêrllo federal, o presidente
Castelo Branco fêz advertência àqueles. que, em nome

ela re�olução, pretendem esmagar. a liberdade. Alusão
claríssuna.

De I'etôrno a esta Capital o deputado' Augusto Bn·

zoUa, com um largo sorl'iso de Yitória. Em Campos
Novos, sua terra, a coligação PSD·PTB eleg'cu prefeito

.
o' sr. Dcjandit D-alpasquale. c o sr, Ivo Silveira triun
fou com mais de 2.000 votos.

,

O sr� José Sarney conseguiu, contra a expectativa
dominante, bhter maioria absoiuta nas eleições do Ma·
ranhão. Ali, o Governudor Newton Belo e o :-;ella(]or
Yitotino li'reÍL'e brigaram polIticamente, aluindo ca

mi11110 !lara a vitória do call1lidato udenista.

Do Senadol' Filinto �[uller, PSD elo 1\1ato Grosso:
"duvidar <la posse dos deitos s.eria duvidar da !lrÓllrla
dignidade do Presidente da República".

.
.

seus

A c.melULa constitucional sôbre eleição ipdu'eta
a<;,mrdaria outra ollortunidade. � a tendência que o

g�"êm" federal manifesta, após os primeiros balões

€11' ensino.
IJc outra pal.·Le, () PTB distribuiu nota, cOlocand':l

SI:' em posição contrária às emendas constitucioanis.

COlltinuam Chegando mensagens de felicitações e

s{)lidariedad� ao deputadO Ivo Silveira, por sua maglú
fica ,itória no último dia 3. Manifestam-se lídimos re,

presentantes de tódas as classes e profis�ões, expres
sando a elevada confiança de que se ac possuidos
na capacidade de trabalho e b.0nradez
deU" de 8mlta Catarina. Homens o p .0 abrem ao

grandc vÍtoriosn das urQ.as um largo crédito dt· con

fimwa.

A chicana não vingará. Quan.do udEmistas falam cm

corrupção eleitoral devem estar fazendo um anto·n·,

trato, ,iá· Que o :povo lIão desconhece o l'Ío deI dinbeiro
com que inundaram !) último pleito em SC..

.
.

"Com Ivo Silvcu'a no gOYêl'no, �allta Catarula d,t·
rá prosseguimento ao seu patriótico esfôrço de ctmt,.i
buir com o país, dando-lhe a ..sua parc.ela de equilíbrio

. social e progresso de"suas aiividade.'! básicas". Com es

tas declarações à reportagem politica, o deputado pes
sedista Dib Cherem r.ssiualou a pleua coüvicção de

que se acha imbuido sôbre. o sentido. de govêrno que
fará o vencedor das urnas do dia 3� "Assegurará a con�

.

tUIuidade admirtistrativa, nos têrmos de. renovaçã� em
que a temos desde 1.961".

I
r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ministério ,da Educacão 'e Cultura
,

Universidade de Santa Cafarína
REITORIA
SECRETARIA GERAL

,EDITAL N.o 31/65'

Concorrência Pública 11.0 29/65

Torno o' público, .para conhecimento dos o .ínteressados,
que se acha PUbl�à�.o no D.iário.Oficial do. E;:stado,. edí

çãt:l -de 1'.0 de, outt'rbro do corrente ano, o Edital. n.o 31/65,
rererenÚ� 'à Concorrênçia Pública n.c 29/65, para execu-

.. cão de 21 (vinte e uma) perfurações de sondagem geológi
ca, de acôrdo com os métodos brasileiros, a serem execu

tados no local onde será construido' o Hospital das Clini
cas' desta Uníveraídade, no Conjunto Universitári.o no sub-
'distrito de Trindade, município de Florianópolis.

, Outrossim, esclareço que a abertura da concorrência
está, aprazada para às 15,00 horas do dia ,25 de outubro do
corrente ano.

'

.

Divisão do Material, em 7 de ·oUtubro de ,1965.

Teodoro Rogério ·Vabl

p/Díretor
15-10-65

M1inistério da Educacão-e Cultura
, ,

Universidade de Santa Catarina
REITORIA
S�CRETARIA GERAL

EDITAL N.o. 32/65

o CONCORR�NCIA PúBLICA N.o 30/65

Torno públiCo, para conhecimento' dos interessados,
que se acha publicado no Diári.o Ofici'11 d.o Estad.o, edição
de 4 de outubr.o elo corrente an.o, o Edital n . .o 32/65, refe·
rente à C.oncorrência Pública n.o 30/65, para aqui��-:�o de

�parêlho�, materiais cirúrgicos e od.ontológic:s, rr-::lo�Qrial

4!ptogr;ifico, lâmpad'ls e m6veis r'� ·"�0. " ·�l,illados à Fa
culdade de Odontologia da Ui1�: __ úlude de Santa Catari-
na.

Outrossim, esclareço que, a abertura da conc.orrência
está aprazada para às 15,00 horas do dia 21 de outubro
do corrente ano.

'Divisão do Material, 6 de outubro de 1965.

,

\

Teodoro Rogério Vahl

p/Diretor
15-10-65

Com a finalida:le ele
rem apreciados JS proble
mas de' erradícaçâo da r.:à

. lárla' e111 Santa Catarin.; e

Paraná, bem coma avaliar
a execução dos respectivos
programas e estudar �tj:l�
tes operaeíonais, .�

o

Supe
rintendente da Campanha

.
de Erradicação, da ,fVÚ! Lu la
no país, Dr. Már:o ele ('li
veíra Ferrei-ra, convocou

uma reuníão dos chefes

dos, Setores eles clo.s E._;t'1
dos e Seus técnicos,
.r.s cías 5.6 e 7 do f,:CfCC:li C
.em Flcrtanópol!s, sesd ,j'J
Setor Santa Catarín.i
Cerca de 20 técnlces cem

pareceram e trabalh -r.i-n

sob a presidência �i·) 1'''I,C

rnado malaríclogísta 1 '1'

Ferreira, que se .fez, �;::OJ11;Ja
nhar da equipe da f-i'iP�l' n
tendência. ,

,Foram os .seguín-es GS

'partícípantes: Da :)uperin·
tendência (Rio) Dr., R�,fnel
Miranda Franco

"

Ao i oSSo 'r

OPAS:-OMS), Dr. Dja lma
. Almeida, Dr. Pelá}'il) P�ld
got de Souza, Pr. Je,"; A:l1
ízio Bittencourt -la F'.)-nsf:'�a
Dr. José Fernando Eno1::iilp'i
1'0 de M�no, ed��aJcl';t .Le

nita Peixot.o Vas"·yo.reJ",:; e

Dr. Luiz de Souza B:Tg,·S
Júnior. Do Setor Parar.8.
Dr.. Joaquim nodrigucs ta
valcanti (chefe), COg� Tu

mich, eng. Oydil :vIaciel .Fi

gueiredo, Dr. Percy �H�tsh·
hach, eductdora Ai':11'�c Bel

legard da Silva; )):) Setl'l

Santa Catarina -- D:·. Jo
sé Tasso Aires de iUcr.c:1r
(chefe)'" Dr. R0bel'f.O Gu

mes Pedrazti, Dr. J'JS(; JI)

a(!juim Fonseca :S_'melov:ll.
Dr. Adayasu Sakamc!.0, e.,

ducadora Lia Ros":t Lcal e

zoólogos Joaquím Allie� FO

reira Neto,' Casem,:�'o l\Iaflo

"el Martins e Hug') Leai

As reuniões fOr'lll1 de ;/:.

tensa atividade e �e dfscn

volveram da man'.là i .'1ui·

te, t'O('lS os dias'.
•

. Fr:rftE1 analisados exau.',�i,
vamentc todos ')S tspectos
epidemioJ�)gicos da tra.l1S-

'.

missão da malária 110S 2 Es

tados, o's resultados que es

tão sendo alcançados e fú

I',

.?:

I

,

",J � .,

QUALIDADE NAO E LUXO

cc-

d s fi rma agressívi ,8 per
manente, não Se errudíca

vçlta,ndo a se propagar.
A' medida que ',e 'ia! C0n

seguindo reduzir >� trans

missão é necessár: ') mtensr

ficar as operaeões de ·ini.'('

ticlda e vígflâucia. lla:'a

qu . �':)Gos cu bolsões, na r o

ta guarda, não possam :,;:;1'

ponto de partida r1:1r::1, no

Vi s surtos, por' vezes J'xplo
sívcs. ou fontes ele j)er�:i",
tência <a transmíss io,
Ficou evidenctadn a eÁ-

traordínáría iml)O!t0nda
da cclaboraéão das pcpula
cões que devem dar rota:

apôio às turmas da CEl\-1

lcmbrando-s., seml�rc' que
"casa não borrif!lr1�1 é rasa

com malária" .

A rcs:sténcia -i03 f1.1;Tnrl::
res à aplica{,ào "'� in,:erici
da (DDT) nos Jül1li�ilL's

ambos em- erradícação, até
que :c:e ,rf[mine, do: nnltíva
mente, a endemia que tan-
tos males tem caun:')
nossas comunidades. atra
vés da história.
Os malaricloglstas »artíet

pautes da importante reu

. nião já estão regressando
sendo que o Dr. Màt+o Fel'

reíra, que 'por tantos anos

. dirigiu, em nQ�SO Estado. o

Serviço Nacional d'� Malá
ria do PNER.,· prestando
nos .assmalaclos ;;.::'lvi 03 r �

gressou ollteí11 ao n,O de
Janeiro.

Cumpulment'a ndo os iIGS
tres visitantes" �\;,,2,'�),m·.1S
que Sq,nta 'Catarina e o' Pa

r.1n possam em l)1'a7.0 r1ã:J
remOTO Vêr errad'__"f;c\rt 'rl:t:
d"ades a velha U1GP11lJa
malárica.

FixfrCão dos Precos Mínimos dos
.

.

Produtos AcgrÍ.colas Pera a

Safra de ·1965/66
. E' àe grande to se desejarem i)O�5Vi· lo

cliri.am-sE' ab Set,y, . de In
forrn�'>ão da Seej'eJ aria da
Ag'l'iclütura Caixa PJs::al
436, Flcrianópclis .. E' sem

·pr: mai:s certo qcl? maEdt
�elí lJe.clid:J por eS,�fll o.

Informa. ainda 3.w:F:le i'3c
tor de Informaç20. '!LP a

fixa(�ão dClS preço5 1!1I:l1

mos é uma rne::!i:h, cfL:i"tl
que visa equflíbrlO n::t v,,k

, riz.1ção do' trabalil) (�ll ;))'(l
(lutar rural.

AGORA cr$ 450.000'
ou 5 VEZES: Cr$ 90.000

SEM ENTRADA

•.� L, .�.�,

.

Zury Machado.

�guardaelo'

I QUERENCIA PALECE, HOMENAGEA HOJE, MISS I
i. MATO GROSSO ,.
I I

I MAQUILLAGE COTY ASSUNTO EM SOCIEDADE I
I

-:-:-

Foi visto no "American
Bar" do Querência Palace,
Marcilio Medeir.os F�ho, .

e

Mirian Luz. ,Ele,
fava idade nova.

comemo-

para os proctutore'! rurais

Logo mais, com elegante
e movimentado cot[tútd.
Marilena Oliveira Lillld MJss
Mato Gross1J, será recep
cionada no ,Querência Pala

ee Hotel.

->-:-

às

Depoís de demorada \ .a

gem pela Europa, c maquíl
lar mulheres famosas, J.

Pires, o fabuloso maquílla
dos, numa promoção de

"Coty", enyontra-se em nos

sa cídade.

bas-

Segundo estamos infor

mados, Miss Màto Grosso

Marilena OÍiveira Lin:,ll, a

manhã estará sendo .reeep
cionàda na cidade de Itajaí.
A promoção será do cronis

ta social Sebastião Reis, nos
Salões da Sociedade Gua

.rany.

ele Santa CatariI'.él, CnJ�10

dos ()'utros Estar:cs bms;lei

ros, que tomem c0nhrcilllen
to do Decreto lei' nr, . .,.

,5G,822, ele lo. de setembro
de' 1965, publicado EO Dh

rio -Oficial da Uni"-" de

�'Cis de setenlbr') do ano

cotrente " que se !efere
o

a

fixação dos preços p'JÍni

mos dos produtos agríCOlas
Os interessados nestE ((fCre

_._:-

No último' sábado,
tante eoncerzíde, aconteceu

ó almoço das Hoteleiros da

cidade,
.Baiuca. o

Restauranteno

--:-:-

-:-:-

Casamento: Marcado pa-

ra o prÓximo dia 6,. � 11.' 'No último domingo; em

horas, na Singela Capela do':' :r:odas de uisque palestra
Divino Espírito Santo, a 'vam !J,nimadamente n.o A

ce�imônia 'do cas'l.mento de merican Bar do Querênci'l
Nidia Terezinha Coelho, Pálace: AntÔnio'Cesár,' Mau
com o senhor R.ozenc;lo Vas ríci.o Pereira e Delfin Pei-

concellos Lima. xot.o Filho.

-:-:-

Cumprimentamos o ca

sal Cesar Seara (Zilma),
lJclo nascimento de Seara

neto.

M'luro Am.orim ela Agên'
cia A. S. Propague, f.oi o

responSável pelo desenh.o
da Capa do pr.ograma- das

Debutantes do ,Lira Tenis

Clube.

o Comandante da Escola
de Aprendizes de Marinha
e a senhora Frank Levie,
nos salões nobbe·da Escola,
recepCionaram Miss Mato
Grosso Marirena Oliveira

,Lima. \ .

-:-:-

. Um dos vestidos mais co·

mentados na noite de gala.
do Lira Tenis Clube, no úl·

timo sábado, foi 'usado pe
la' suave Rita de Cassia Vié·

gas. Confeccionado em t&

cido leve, saia plissada, blu·
sa. . inteiramente' b�rdada
com grande decóte.

A bonita e elegante senho
ra, Elíanll. Cherem, em sua

resídência, recebeu um gru

p.o de senh.oras para mua

chá.'

parada com grande entusías
mo a. noite do Reveillon,
em sua sede social.

-:-:-

E falando no "Santacata

rina Cquntry 'Club", é real

mente ímpresíonante, a dís

posição do dr. Ml:turício dos

Reis, com referência a or

ganização do mais. sofisti

cado Clube do Estado.'

,

Bastante curioso está o

grupo da. sociedade, lioje
con�dado pélo Querência
Palace. para, o Coquitel. em
'homenagem a 'Miss Mato

Grosso.

Foi espetacular, is noite

de segunda feira n.o Teatro

Alvaro de Carvalho, c.om, a

j9.presentação ,d.o C.oral da

Faculdade de Medicina, da

Universidade de São .Paulo.

fTeocu�ados para em nos

53 cidade montar ,aparta- .

mento, o casal Hercílio Luz

Colaço (Maria Tereza). Ele

(} Diretor da fábrica de re

frigemantes Coca.çola,' que·
será dentro em breve insta

lada nesta Capital.

c.om ansiedade a inaugura
<:ão em' nossa. cidade de
"Vic's Lanch.onete."

-:-:-:-

-:-:-

Está sendo

-:-:-

Comentam os Diretores
do . "Santacatarina ,Coutry
C�� q� �á se.ndG. :pire'

Acontecendo bastante mo

vimen�ada, a cidade', de

Brusque, com as festivida
des dos Jogos Abertos de

• Santa Catarina.

ou AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

SEM ENTRADA

--"-�-�

Ru� Jerônimo Coe�h,q�,,�"
,

.... -

". �
, n'� "� ...... ,.J':.}. �

•

..

AGORÁ
,
Cr$ 650.00.0

130.000OU 5 VEZES .. Cr$

-
.

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

Cr$ 45�OOO,

cr$·29.000
.1'.

,,�::.;;.�.�:
.- ,i>'"

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o lo. Salão Pró Arte No
va de Blumenau, quo fXCC

lente repercussão vem ob
tendo nos meios RI:tl:-:tiCé'S
nacíonaís, acaba d8 premi
ar, 'entre 48 inscrito, e 177
obras, os partíeípantes do
concurso referente à píntu
ra, Escultúra e Artes Grá-

ficas. Segundo informações
colhidas c'õm ::JS I�:'ítko�
convidados, WALTER ��!À�l
NI Diretor do MUSWl de
Arte Contemporànerl ue

São Paulo; PEDRO IVfANU
EL GTSMONDl, diretor da

.

Galeria ilôta de São Paulo
e PERICLES PRADE, Dire

tor da Divisão Je Expan
são Cultural da USC, pràti
camente houve urna recusa

de oitenta por cento dos

trabalhos, havendo poré,ü
na mostra, artistas excelen .

tes, '-eTe- ,:;_econhecid'J valor

plástico. Apenas 19 a.rtístas
foram selecíonados. conter

me os dados "forneerdos pe

.1) PINTURA: premiado
ALBERTb LUZ· �·.le .'Blur�lf

nau); 10. prÂmio-,I(il�lS;(�§.()
',tt;LI HEIL. (Floria;V)iw: '.,1;
20. prêzrrío-aqulsícão: no,
DRIGO DE HARO: 30. pré
mio-aquísícão: MARTTN A

F'ONSO DE' HAR'::>.

,

\
_________-'-'_. ..._.__.. -'---l- ---, _..;,�_� _

o ínterêsse no
. regístro

genealógico, é um ponto
que vem interessando muí

to os órgãos de classe onde
estão filiados grandes, mó
dios e pequenos criad,cl',es
'tanto é assim, qúe a. Asso

ciação Catarinend=' de Cr
adores de Gado Lelte:r;) e

também, o Registro Genea

lógico de Gados C'lt!l.r!nen
ses colaboram con.� ,) 1"ro

jeto Gadb Leiteiro nas tare

dução ,Rev(')lucii'Jnária, que'
vossencia mantém no,s.li
mites democráticys (;Hj[t dl'3

da MuniCipalidade o seguÍ!l
te ofício:

"Exl1lo. Sr. Gen. VieiJ'a
da Rosa -' DD Prefeito de

Florianópolis. Prez'lG') Se-

nhor; Agradec,-:m"s 8:
sua vaJiosa colabo:'aça;) por
nos ter cJncedido um cré
dito de Cr$ 3.000.0.00. (três
milhÕES de c,ruzeiro'l) 'para
elaboração do Projeto de

fruticultura, em ;;1058.'1 Ca·

pital.

BERLIM, - Não foi pos
sível aos delegados' de' Ber
lim Ocidental e OrientaÍ
chegar a' Um acôrdo sôbre
'1 prorrogação do entendi-'

mento acêrca do,s salvo

condutos.'
Este entendimento, que

se expiroll no dia 24 de Se-
.

tembl'o último, possibilitava
aos berlinenses ocidentais

viSitar' parentes e amigos
em Berlim Oriental (e não

-

vi'ióce-versa). As autoridades

nega-
r'lm-se li uma simples pror

rogação do acôrdo e recu

sararh tamb'ém tôdas pro
postas para novos compro
missos, feitas por Berlim
O�idental. .

As' autcridades co:munis
tas de Berlim Orient!;ll reti
raram na segunda-feira 'pas
sada seus funcionários tios

postos de distribtúção de

salvo-condutos, cerrando as·

sim o Muro também para
os quais eram concedidos

até agora passes especiais.
O jorn�l "Frankfurtér All

ijemeine" escreve sôbre o

assunto o comentário que
se segue:

.

"A rígida, para não dizer
obstinada atitude do regi
me da Zona' tem também
algo ·positivo. O Govêrno
Federal e o Senado de Be.r-

--,�-------

IMAGENS e REFLEXOS'

meuau),
30) DESENHO:

do: JOAQUIM
! ThlCaSJ; Referr}nc:a, espe,
cial: GUEN'.l'HER I EYN
I Blumenau t.

lo Salão: PE.DRO PAULO LOEGEL, JOAO NEVES FI ção. Os organízadoras nó
VECCHIEt'l;'I, ELI HEIL LHO, MARTIN- DE HARO momento estão estudando
ALBERTO LUZ, RODRIGO Jc BR,ANDA!O, 'DIETER a viabilidade de fazer, com

IDE HARO, MARIO RALl' BECK, GUENTHER LAME'i� éstes trabalhos, uma expo
CORREA, MARCONDES VALMOR MIGUEIS PRO- síçâo itinerante.

MARCHETTI, GIL MU�-' UN E ALDo BECK. Todo o CS PREMIADOS
LER, ERICQ DA SILVA material relativo a'.) SalfLO A

.

..ç!;' os debates dos cri
JOAQUIM c__-::�, ELg:E está' sendo envlmlo aos,. trcos e vctacâo : (lOS traba
HERING, WILSON DO NAf\ principais jornais di) País Ihos, foram conrer-uos 0&

CIMENTO, BRAULlO SOH para a apropriada dívulgu seguintes 'prêmios:
, .

TOPICOS

O ,Banco Nacíor al ele Desenvolvimenl0 Econômien
BNDE .conceutrará seus Esforces em novos ínvestímentos
na ársa da Indústria pesada. fig'urando' com prforida
de as Indústrlas qu.mrcas e ci� j·crtilizant.cs e él eh me
ta: õ rião f'erroscs. sC5lmclo ínror. / [ seu prE"1!d!'11tt" :::1:'.
Jcsé Gar.rido Torres, na ]lF.�:;.-l"·L'àl):·a promovida pelo
In�tiiu�,o Bí·a.�i:eirc da ü')i' é'r,'p;11: dr-: Nov,t York.

O- BNnI� eein!Jrtu .tl'T:::!' n •

Da dcebha no fim!IlCia
nvente do c!f'�enn)l"im(Tt() , {;(::<;llIico �lOS úHhi1'� anos

fUl1cioL;,anl:o :e�;rí�o cilta:·l..:t:1""'l' de inve.:';lhl1e'H�"\'3· lia .ín
traestruí.ura da ccrn: n,'a' br�si1(?ira nota(bm�1l(·: no
setor.;s de tra?>s!)[rt�" C' c)1c:g'a elétrica, be.n .e01110 ím

pulf::i�i'):anpo vig�o'l'oml11,Ltp a Sicl�,!'ÚJ'iié.1.· Ca 1)1> ao ,.'

BNf>:I� ':,J:'b:'il' hWll: "m novas jn'r.tfo.; 1'\" CaÚtllO da inr'ú'
ti'ia 1iIf'::;aill't. nas aHl'if'adc'i ii" .ml' ainda sumos oarentes
ou em; .que apenas cS'iam?S co.necanrlo.

demo ..

ele Bovinos da Raca Holan

E ainda dando maior va

lorlzaçâo aos certíüca ros e

aos rz:g:istros, estabelecem
,al11b�1�1 um reconheclmen
to tá�ito para os .certifica
ôo.s üe púr,o p6r r:·uza. ex.

pedidos pela Assoclaçüo CJ.
UU'ill€LS� de Criadon's de
G .1do Leiteiro.
Como se 've, CGIlc�ui o

,ellgo. agro. João Delluria

Cavállazzl, díretor-téomeo
(la ."I.u,ar(.{uia UEL-'Projeto
GaGo Leiteiro, o assunto re

gr3[ro :gel'llealógi,co eatá di
riamlzando. Hoje j!l IlÍlO i

mRl.s um' assunto de, ren,
nião técnica e Si!:l 'un

«,'�o.,�,v· i_V lIltcresse :10 cri
. ac�or, que pouco a pOUé:O
vai desenvolvencl,) mú:?

cOlis�:éi1c,1.a teC111ea pa.i a
criar bovinos. C'e ra ias 1é1

tc:iras.

Rroistro Eenealógice é um Assunto
�e Criadcr de Gado Leiteiro

·cipÜna todqs esperam COil
gresso legisle patriüttwmcn
te Gm Vieira da g,)s:t Pre·
feito Municipal".

Outrossim, cO:.l1urücamos

que os agricultor83 abrall

gidos pelo projeto, - enc�m

tram-,s:e sati'Sfeitos por, te,
rem compreendido que 110'

sa Ilha ha muito r,ecesslLs'
va de tais ,empl'ee'i1d�.men
tus para poder suprir tJ co

mércio Frutífero (1= nossa

:3,la e alollmentar-lhes" a

re.nc1a da Propricrladc. A

tenciosamente -'- José AI
berto de Quadros SaraiVfL
Escritório Local da .

ACARESC".

lim, que ameaçaram n'1S

'Últimas
.

semana� a se de·

sent.endel'em temporària
mente, voltaram às boas
no·-"mente. Em parte isto
foi devido à campanha elei,
toraI quando as diferenças
entre os candidatos se to
naram mais nítidas, fato

que pareceu favorável ao�
detentores do poder na Zo,
na para dividir �onn e

Berlim. Entrementes, já de
vem ter. notado que esta
foi uma tentativa frustada."

CINEM4S
CENTRO -

CINE SÃO JOSF�
� Foné. 3636
às'3 e 8 r.s.

David MacLunl1
.

Jill Ireland'
-em -

A LEI DOS CORRUPT'OS
Cemura até 18 "lIlCS.

C.NE RrTZ
.

às 5 e 8 hs.
Maureh '0' Hara

Hayley Mills em

O GRANDE AMOR DE
NOS'SAS VIDAS
EastmanColor

Ce:1sura: até 5 anos

CINE ROXY
. às 4 e 8 hs.

Robert Mitchum
John Wayne •

42 astros internadormis!
em

O MAIS LONGO
DOS DIAS

OinemaScope
Censura: até 10 anos.

BAIRROS
CINE GLORIA.
(ESTREITO)
às.5 e 8.hs.

Jean Claude Pasqual
Annie Girardot
- em-

O ENCONTRO ._

Censur� até 18 an08.

ÇtNE IMPERIO
(ESTREITO) .

às 8 às.
Stewart Granger
Pier Angeli
Rossana Podesta em

SODOMA E· GOMORRA
Tecnicolor.

�ensura: até 14 anos

CINE RAJÀ
. (SÃO JOSE).

às 8 hs.

St::)nley Baker
Jean .Sebel'g
-EM

PARIS, CIDADE DE

ILUSõES
Censura até 18 anos.

:- x :X._-

A 'l1's,ã,-, bl·8.�;1 ira ('�!r '!S:rOll a Afrie)
intercâmbjo CC 1ll.('!·C.:u] St1)Jé''c''cr :1 c:ols c J1l810
de dólarss. Foram aS;:';·gdco. tan:b/m. convence,; cn:n

Li_bétia c a H,(':')úbll(',l. (!o� C,U":ll';ícs, ficando :',ssfntad
!"':::llnb5nl a a�'Sh�fttLll'a (f' (rl_�t,..o ('cln a Costa elo Ma!'
hn. Os pw (lntes d(� mi>.�ul' l'1;.n!.ncão [(;J'9.n� t:?f'L'03, cá
cados. produtos farmac0ut:Cr1'i e nlimentíclos.

NEGOCIACÕES EM TÔRNO DOS SALVO
CONDUTOS CONTINUAM lt�FRUTÍFERS x x x -

Uma particta cl: (lE'Z to;',,, Hclns ele carvão
�Ol11 19','� cip r'lnzas. foi l�'C;aL�'l nH:1 a Elll'(1jJJ. FOi rem"

qda pe!a A cs Fil'o Plratini .Rio Gral:c!1' dó 3nll
submEtida a ema:os nos La]xtatórios Alem·},:s.

x x x-

Nos p.rimeiros cinco mêsf's déste ano .. a GamlX\nllia
Vale do Rio Doc� pÍ'oc!uziu 4.470.820 tonela.-1f(s �te mir.�

ti!). contra 48.1�O 101lf'ladns em igua"J período do a1:0

anterior. acusando. p:;rtanto. acrt'srimo de ma;s ue ...
UOO.OOO t.

x x x-

O· prog:rama Univ.crsitirio de Desenvolvi.ncl'i:)
dustrial -. Projeto Asimow !1:str.�cu l'ec:'nte.llfni� em

Sobral, no Ceará, um esrritório regional para efetuar
levantamento dos recursus ín(h�strializá v€is na área

geográfica que tem Sobral como centro. Dêve,�'ã [) estar
c��chlídos brevemente os estudos refel'entes às possibiii
dades de impln:�tação �aquele. município, de indústria
de cerâmica, cal, supercaL tinturas à base de água., arte
fatos várlOs (de -couro; fibra oa plásticos) calçado::;, lati
cínios e pescact�. O Projeto Asimow visa, funrlamel1tal-'
mente, ao snrgjmento de p�"u�nas e médias indústrias .

O p�allla concede importâl'cia especial. ;i.. formaçã')
de pesso;l doc(':n(e, técnico e discente da 'Universidade
do Ceará n;as ta·reras de desenvolvimento, tanto nos as

pect� tecnológicos como nos econômicos e sócio-cultu

rais. Cuidará, assim, da prepa,ração de técnicos, geretl-'

tes, supervisores. e .operários qualificadas necess{n'iol:' ao

funcionamento de novas indústria3.
_

E havia. distinções pOlitico?partidál'ias. O café :'-l'a
cional - que hoje s,� não me engano voltou a ter o mes

mó nome, /apõs diversas tentativas frustradas' de se fi
xar em outro - reeebía 'C'S pessedistas, que lá delibera
vam sôhre seus rumos políticüs e até adminíst.l'utivl>.<;,
pois eira Govêrno. O próprio Governador de vez em quan

�

dO' comparecia para um cafezinho.
Os udenístas, PO'l' 811,n vez, reunh'aIll-se no faleddo' C;t

fé Rio Branco, atualmente banco. No seu interior trama
va-se contra o estado de coisas de então e eertas l't'soIu

ções alí tomat'ias devem te'r �1)ntribuido'para qLl!� muitos
de seus frequentia'dores' galg�lf;Sem as escadarias do .Pah
ciO' em 1951.

Eram os principais cafés da cidade na hoje· .já I(;n-
gíqua década de 40. Depois surg'iram novrs hábitos e

inovações foram. sendo introduzidas nos costumes fIlJ

rianopGlit�nos. Começou daí a decadência ,:::!a.qucles pon
tos de encontro, selada definitivamente cem I) apareci
mento do primeiro' café em pé. Os bate-papos e as de

cisões políticas transferiram-se então par\� as horas ele
aperitivI em �utros recintos e a �radição do cal'cr.inho

sentado desapareceu.
.

Existima também vlaqueles tempos confe'uarias, de

signação qUe num sentido mais genérico significa,wlo hb

'lar de luxo onde se congregav:a ::\ "societ.y" r:a época e

simultâneamente ponto de lanche, sorvete, doces e Cfm

gêneres. Rel(l()rdo-me do "Pont·c� Chic" primitivo; .cll:n FaCe aos .últill1C'l. aCO:'l\;e
mesas de vidro, cadeiras estofadas, garçonetes, etc. cUJO

cimentds pollltiGos, o Ge
elevadO' pàdrão não resistiu pOl1 muito 'fém-P'O. E ctms-

neral Vieira. da Rosa envio
tantemente ainda ouço referêncL'lS aI) antigot "Chiqui-

ou ao Presidente Castelc,
nho" - êsse eu não peguei - que ocupava amplo êspaço

Branco o. s€guinj:-= tE'legra
na !lUa Felipe Sehmidt. A frequência era seleta e sua ii

ma:
nalidade enquadrava-se perfeitamente' ao gôsto daque-
les anos, l\'Iantinha até uma orquestra para deleite de

"Marechal CbSt,Elo Brancoseu� "habitués". Pouco a' pouco foi- se transfonnalltlt)' e
_ Presidente Re!JÚl:llr..::t _

hoje está reduzido a um terço 'de seu. tam�mho original Brasilia. Solidarizo me con.

espremido entre duas farmácias.
".,'

E mixto de restaurante, bar e lugar bem 101 o

"Pérola", que depois passou 'a ser O' "Rosa e ho,le, para

variar, é banco.
,

Ali se encontravam as elegàntes da época, apos a

missa' das dez dos domingos. No fundo de suas redondas

mesas havila uma pérola;"'_' imitação "o-f course' - � as

depen:i::ências do restaurante eram separadas 1l:'1' blom
bos e111 forma de conl)ha, reforçando ainda lmllS o )'(,-

ACARESC .AGRADECE
quinte do estabelecimento. Essas mesas e essas co�cJ�,as AUXILIO DA
me)imcólica,s sobreviventes de uma áurea fase - ultIma. PREFEITURA\

•.... no restaurante doI
meJl.te· prossegUIam suas cal renas .

Menese;s.:
.

O Escritório 'Locéll da

Depois' disso muito bar, muito restaurante, l1lujto Acaresc, agradecendo :1 \'a

eaifé foram abertos, fechados, transformados em bancas' liosa colaboração t:o Prefei

ou 'farmácL'ls - mas nenhum dêles possuiu 311 POSSiiÍ to Vie·ira da Rosa, liberan
o encanto e o esplendor dessas antigas casas que perten do' verQ_a especial para o

ceram a uni tel1JPo da uÍade já extintO' e que pensando P.r.oj eto de Fruticultvra, n.

bem não 'foi há tánto temp? assim. caba de enviai' <la. Chefe

.
\

NAQUELE TEMPO

Raul Caldas, 1"0.

Os. cafés de antigaJl1en� eram mais aeolherím-es.
As pessoas .- na maioria homens � sentavam-sa ao
redor de pequenas mesas e palestI:avam sem muita pl'es
sla. às vêzes durante horas. O· garção perco'l'l'ia

.

i) IOc;]
conduzindo um enorme bule e tuna bandeija contende
chícara e umerecipiente com leite, para os que n desejas
sem, enquanto atendia atento aos que ch.e<gav:l.mi e as
solicitações insistentes.· de "mais um' cafezinho." E alí
díscutãase, analisava-se e resolvia-se tudo � que se pas
sava no mundo, desde Q' acontecimentos mais préxirnes
até os eonffítos internacionais e se aquelas 'mesas j'lS
sem consultadas provàvelmenn, conheceriam a 'soluçào
de tOllloS os :problemas. '.'

,.

.

•

fas .de exscucão deste re

gístro
Procurando alargar c'S

.áreas de ação, principal
mente , neste "lS,3Ul:tC. a

Associação Catarinensé� de

Criadores de Ga J I) Leiteiro.
• estabslec�ll1 ajustes ecope
ra tivo.< C.Qm 'mais Ci lias ou·

tras associações, que s5.o

a Associaçã-o de Criadores
de. Gado Jé!rcey .� AS';OCiU

�'dO, Brasileira de Criac!o,'eOl

de BerJim Oriental

FlAMUlAS
C9nfeccionarn-se f]2mulas. Informaçõ�!

nést� Redação Com OSJ\1AR ou pelo té'lefon�
":1) - 22.

PlYMOUTH DODGE
VENDE·SE

Tipo perna - 1951

Tratar e ver.s rua Francisco Tolentino n.o 21

Heitor Bittencourt - Tel. 3950:

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

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

ções Industriais.
Rua Santos Saraiva N.o 535 - Estreito.

Engenheirfl Erich Goettmar1n -_. Reg. N.o 1326, Cart

,5·D.

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

VENDE SE
Uma casa à rua' Sergio Lopes Falcão (Trindade).
Tl'atar na rua Rui Barbosa, 112 (Ag-ronomir:1.;

DOENCAS D,� PELE
(.:OURO CABELUDO E lINHAS

DR� JORGE JOSÉ DEl SOUZA FILHU
l\Tâc1ico Dormlltologist"-<1, durante sua pel'm�Ulêneia em

.

Ploria.nópolis, de 15 .de setembro a 15 de outubro, aten

derá clientes llal'ticularea. Ma1'ca1� COnS111tl1<: {1f]'; ln RS

18 hs.
Rua Jerônimo Coelho n.o ;!.� SalM "d e 8J -4...'*""'•....ik.l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Na!��'l_ü" I' ··C) E�L.;.,·'J' ". muo
ra (rSi..�.t't. .. ;$· de :t,o',d.{� Snl
é C.O:Il �aí.,lstaç;j,o Ç.::,;�; ma.s

i lC:l:'& que 1·L'i::1e,n·,I.-; c" );05

liOlil�'�r�?�::�l,l" Ú.

I-t.údio TVr:LVi r, Ja C�,::·"Ld
tio Alto Vaie do l:!cl"i�d, pe
lo l.ruuscur,o de S .:.;:; JO
unos de a(j\1(\a,i::)s hl!d�' 1'

(111 pr. J ... 0 �� ::'Lns

naquela m. )")�;..fl. '�L'�

rrg�3o ele S a. �:'J. J 1.: '�t.

E;::tl: 16, de o.utu07Ó'- (;8 ...

IrJ.l:7 ,Vitor Pelluz2.t6i (. iNal
ter l'k�.lssenq COI13êfSuH.1.l1l

. tcrnar \rüfl;lidade G sonho

cp:- acalentavam i� coadju
vaaos de maneira €stUpf:ll
cla por Osny José GOll{}a]
ves não mediram. esforços
p::;lo pregresso da r-onceltu
ada emlssera. Wa,l';e'c' Rcul'i

,�h;q :IPÓS prestar c 3. meino

1'8;;
.

ii zrviccs, deixou Rio co
Sul !� cO;'1.scquent=:tler.ce. 8.

R:::'clic ]\'!:,�ucior para orid �

retornou anos il.'�Ó.,; como

-Iocntor dos mais festejados
Vitor Pellízaettí nos dois ú.
Limos .anos resolveu mudar

(J rumo de suas atividades
vendendo suas ações dei

. xando o cargo ,:le DlrctoI:;'
Presidente . onde sempre
soube contar com 1. estima

� admíracâo do !)CJVil ríosu

lense.
.

O&ny José GOJl'.;a�vc;; .lcs
de o ,(ti�taJlte 1947 continue
empff1ga.iiêo o me 1t1O r-. (.e

seus esrorcos na '�racHGi()
nal ehl�ss�ri ríosulense, lOS
-tando

' ctesde muito.s . anos
".,

.

como 'um de' seus mais cn
cientes' diretores c nos clh::.
atual� cOll!ta" com Ncrberro

Ié:'ulrin':' n1hb -seu -nuí r.tg
no c.omparheiro a � r.1:"('

ÇãO'�â
.;

��, .

N, \�e�l)t· te: � ;.)J 1.;
.

�/i.\ �c 'f'3S.
't'" ,

mm
�. pas,l,:am. peh '.1( fsa

Miraddr e (lesde !'mit�)s :J_.

nos não ffis,ls s � enl'cr:rl'i1111
em Rio do Sul.' ;Je.1�l'J cs

,grandEs klcutores (11. "VC'.

lha guar;'u' 'el1C()'I'T!lll,':;
Antônio Raram. �7,(' rol dos
valores ela 'nova- g2�'�"(iã,)
mercoem destaque' .:.vr:u·;:J
Bindel'. qtlC'r no di'c'.·.:· ,:;:jc;

ção ,ou reporta..s-er's es.e:;··
ai:) sempre agin(�o C;;Jlll li·

s�l.'a e dig�lid8rJe; Huy Ua:;

tuar, o fiel rrs;Jo"s \,ie:
�

pt;
la apresentaç§o à.':� �ioljcj
ir:as: �/[8.r!O .F:guelt';�.·5(" ç� ....

('i:�u]') d::. Oem:;, C' C)'W � [.,1""

r

kJA HOJE: QUARTA

r, I ".

FEIDA. 13/10/63,

fio' -- Disc-Padrão M�ical
1530 - Musicl'lJ 5

tt,lO - Aulas de IngIes •

1&:45 - Tv de Brinquedo
17,05 TV Cine S
i 7 .20 _ Elegância e Beleza

.

17.'l0 _ TV Cine 5

]7,50 - Caminhos da Vida_, _. religiào
]ri,co - ClnelândiJ, E<ltrêla _ filme
18:10 -- A Cõr cia .Tua pe1e _ novela
]915 - Cür.respohdepte Renner
]9,40' "

ÇJ?:�.r�}:':-� novela.
. Pl'aGt1. "Oüze _ sbow ht;morístic.o

:]1. O Direito de Nascer _:_ novelá
2], 5 - Taft Contrata O SANTC filme

22,401' '"'I.. Gl'flll.de Jornal Ipiranga:
23,t ,·t:r.V �ingue 5

VE.r '. ' . �Hii.: INTERPOL CH.c\MANDO

JiC!fll.
'

i:" .

desenJlos

: strJ ):�:� a�,er�".os as ,�.,,; :,l:S t
"

tl'la:.:2,fS Paulo Cé3,l�' F. LJ

ma. o n'ais· iO';c'l1 D: ('·.·'t wI
de

.

BI',·':':'2..de3st;ng JJ l';J. "i.j
brá�i18·iro VCDl cl'? ..�ub:): of':'Uf
o .1'10$&0 grande arni?;) j)"l:i
to Ramos; o Gn�·.!·'·; ("e

mentos q'le. unidos nt:rj m.'

clen1
. ':\sforços. em pt'Jl ela

F!ád.:o Mir,acior.

-----".:.,....."';.:. ---�--

;:\.1·.
�\.,

----_ .. _ ... _-�_._--

No 16 de outubro C!) 19n
segundo ccnscguímos o:)' e',
'de fontes' merecedoras ue

crédito, os OUViil;'::S c a J,:ii
radar serão brinu:,\,'(d (:C_11

i

'nl,la programaçao ..s.)c·.�l:.:J \

com fartes detalhas ,o:Jr::
os 18 anos de pt'n:,'JIF',Hl
cxtstsncía ela emi'p,':n C:11

qUe cclaboramos por varies
a-ios como modesto (::)"1,01'

tarissa esportívo.
Após resldírmos -('111 Rio

d.: Slil durante.22 :.:n ,'; :.,'11

G o deixad-ü acu eb hO.'jp·;t '1
letra cidade por motivo de
saúde, (::11 'quase dois 8.\10:'

de ausência junJ''lis co .l;,f' .1
guímos, .. e:t>t\,�$'rti".';' � ') 3.1Jt- • !
nus a ci6S:!jH���tP:i·,1.1�\3� .. cera. I
.., .1 •

()ÜO bem 'ifrl:lf(h'ifi�" q ue ; II

tarn pelo

[�
V!Wh�\) 'Ós-:

mo é�t}"ca da i:1àcli'J \'{:''.I
tler. '.

,

1"1)":, • t� '1·>1;,., (:t 'o
..

J'D:S ".'\ Nà\ão'" '.::' ,':01 L',

tarjo". cem' SJ.ud:J. ·I·'s.: ,1

di::i,ct"s p:lo 'cvelr ,1. " '.', ',",

tulamo-ncs co mo povo rio
;,u;e',JE€ p�,jo tra,'��:ú;." i la

180, 11l1iver.ôár:o CIg, F ... ·;o

·M:r:.u'!or.

am:g(�s Cs!'y Jcs', (,.)., ;,11

Vf',S (' 1\{�!'ir; Dh''"�f', l:�l:'n"';'i
n)l'l'tul1�e.s t":;dcs Ó,; llu�ej)
rár'Gs da llo�sa 'i;,:�:,)"r
dr;:c:7>t� o nl8.,�s· i11:vl�";'() ,o

11>9.1.<; \;radl1ado ·):·.l ", "1,

lil65:

l,: I l' � �, �I
, ..... :'1

do dr: 1J8.sf�3.�·f'1)1 �: �.)" -3;

a\"'hpfr,�:��r:o c1e il'-::.� i;!tJ."1'· 's
s"'l'vl (f; �r(',ta"o,: .1 !':!) ,;0

Sul. ao prÓEpcro .'\�i.<) VU'('
rl!) I� fl ;� i "':. no p.' ,�� '),o!�.) �.st�!
do cl� 'Btao C3.:ar·;n.:l

V,
I

enJO \;Vo�h5wagen<''-.

.'

\.

I· ;.

(\i'1:u[lfica'se com Cr$ 100.000, a quem informar a, esta
Ru.i?i��o. quem atirou um paralelepipedo no pan:brisa de

'l1�n SllliICA. na G'lrag€l11 do prédio na Avenida Rio Bran·

eo ��1. Gur,rela·se ábsolut.o ·sigíll.o: 1.4-10.

Ultllntl :serie lÍlli:3, Hadio, sistema de trave 65 lar",:

traseiro, diUllLeiro (teL:erl'[L(,ao. novo. cana O,;;; CU.RVIN
I uniel) em D1Jri.'.In6polis), pfga La.drão, o mais .iindo e.

HC[ufpado da pFaça. .

,

TrloHar. coni Sr; I-hm1iiton. Fel1çe Sehmidt 41'" ;\"e1, 3-\6[l;;f..
, '"'

---------_._-----�---------_.

-,

��"'!���to{·J!a�·'b-����������w;:?�(��:.:�,,��

lIt
..."�""�'''''''...;,,.'"'''''''''''''''''''',.'o,�;:�f,;'',S! ª
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l'EltRENO.:>

LOTBA1WJNTO "VILA S41'C1'A RnA..
LO'rES a partir de Cl'$ 110.000 em oondiçoes a estudar

.

- .. Poderão ser vendidos 7 lotes por apenas 500.000.
nUA MA.."'\: SCliRA1U.I - BARREIROS - Líndíssímos
rotes com frente para o asfalto e fundos para o mar -

Terreno todo aterrado com muro de pedra com água
encanada em todo seu comprimento - Area de ·1.464 m2

c-s p.SOO.aOO.
NO JARDIM ATLANTICO _.- A 'IOO metros do asraíto,
lindo liJté, de terreno medindo 412 m2 frente de 18 mo

.tros 2.ií(JU.OW em condições a estuuB,t.
'l";Hl�LNU NA AV., SANTA CATARINA. --:- EI:lTREI'I'O

1': '.":�' (1\, C:., :.�.3;)I),lJl)U.
�. ,'!J:\U:-'. uTll\L\ LOCALJZAÇ,r,Ü.

. , ,,0; E��:-;0RA A'!\'1'O,'iIL!TA DE

,\�.TUb DA

BARt,ü,:-;. 'rene

I·
I

H,DA Jo,'SÉ 'ul'klUA DA L\JZ N.O la - NO BAIRRO DO
,IUS8 j,'LEr\DES � J casas ótimas. Urnu d� alvenaria

"1:' outra de madeira. l"rente para o asfalto �� fundos pa
rti, v mar, l\:Jl'renl)' c�l!n :340 In:! _;: Preço Cr$ 12.0UO.OOO
em. conuições 1'1 cornblnar.
1mA DU lANO, ·19 BARREIRei':> - Residência de fino
8.'G�ba1118nto entrega imediata. 4 quartos, 2 lotes, copa
-- oozmna .-- banheiro - porão címentado com tanque'
�ua encanada e de poço .L. Preço 4.000.000.
lWA ALI/I!:S DE BRITO 7"J - Excelente resídéncía �
1!l(lll �alJatHenlo, entrega tmeãíata .. dormítoríos
-{ salas e demais dependências terreno maravílhoso de
:':':ZxJI) mts. Preço - Cr$ 35.000.000.

PEEDIO pj\RA PINS DE LOOAÇAO � Vende-se
11m prédio de :? pavimentos com 4 apartamentos a A.
vClliú8. :::lta. Catarina - 'Esquill& da Rua São Pedro.Oti

�..J .ÜJ,-,·".!U\:ll�O. (.;,muLçÜes ao pa·
...'. " ..

' ,. ·L.._:.,,)l,llU· _,_o Cr$ :':5.ooo.00lJ .

,.":',i·J:_j.U J:,L:A '::),\�T()::; ::>Al'�ArVA 46 -._ Residên·
." 'J..• :.•.. , "(:",.lJ,j'U;·,I''{J u0::,(J):u.!)ada �- :3 dormitórios
• � ' ....i, ....

� ... ,) ... L a.í� _k!�) ...Jl.d.eLl!tas t:·()Hí g..trugc;lll. CrS.

.' ,I':\,..,\)U�; -.(, L·._l l·0n...Ji·:6iJ�. u �oj11:,;inar.
, .. ��), t;:; .'� .1 .•.11(1)1"'i A.i'Li\l',TICO .- Com 2 dorllütóri0S

.•�,.l':/ ,i ;;"' ••i. . �.' :pa --- COZinlJH e Banheiro Tqd.a
,�. �,.i�,�!,)lj.'a u·ao,.:":·htJa _._- � 1','oço de oca.s�ão. Cada ,.

'. ..� J..5ÜU.OOO.
�

':;-_
o. lÚ��U' �I \"l:'L1da jJo:'- UiJt;;UaS 1.OOI{}.oOl) cnl eUl 'ri çô:.:s n

<A';;\ "r()lt'� IIH din'jo L:Uclll: l::X'\, ll1::S

l . .",�(; .Jt,D,'.:') T.umc· B.'\l1:�.�). ,J;_:IS:P:

:.lE:'c.\-)I��,·� Te",ulc) (:9 l(Jx:r c"dc, 1'.::[;]08 .ti.;,Wl ;\ 0-

I!:::; ,JHn, nmci.a, total (1.1. ijurL:inl os ;1 ])_'1' apellti':; !Jljd.lIOti.
,:,L, L·rn.li;t./iCf�, a cGlnbinnr

!.ur}<:\\lF�j';TO KO JAImEl ,-\'I'.LM-:l'lCO .

-, To "'000:;
) (I i, ';) )ccn.iiz:,(i!.Ll �i,"eH ele í!.J8,3U 1112 '

.. n;r;,.cl!' (j'JO",OO
.1 \'(�1���oir)'1f',
�\() (.'::�q<r�-�C) F�l�t\ ...\'J.,l\·IIlr.,A.NTE L_Jl�IrX_ID, :?!):� \P:lS'

:.,·;�;;L:C ]:,1.,t' com ür,'a do l.HO m:J, üqtúl"alcll:e a 3 lo-·
,.�. i�.nOu.i;OO,

I;:\Lm�0 BO:\I ABJUGO - .ótimo" 1(\tes ·bem junto·ü
) .. ;. !':' 1'11'1 I'fXiF! LD .DF; AL�'rEIDA _. Vende-se .(\�

;� r: ;�':1U 'ln) '·;!.'(?'('O a. e.:')?nbj!"i:�:r t>:!.;"'n:l, :i'Hl.noO.
" :t).::l��SUILl ·.\:N'I'O�n;J'A DE: BARFO:;

r,\f}:i7cU f\ios:·.. ·,.\ �íE�HonA ])1-:' fA1'l.MA ESTNEl'I'O
- \';il' (�<'p7 m2 Por .uth'nn" .l.4fJO.e(}.u.
LOTe:, E1':TRE C(X;�-::i1�Il:10S E ,ESTRE�ITO -.- pertq

�d;l S'�h�1.?�tn(;;1.u IC1�t.rh�ê1. -'.� v�'irio8 J:Jt08 q 1Jart'h' de
;I( J��Hr 1."':11'0 fjn(:nci.nn,H.'ntu até "10 lr:Ê.�-SCS,

r ,:..(, i).'\. . DI\ Co.NCEIÇ10 - Riviera. Msgnít'icos lotes
'.1", 1 ix?;� pt:!, r:))cnas CrS 500.000 ou çondições a estu- i

(l�o,r.

!?T.. A �:'AG CRJ�T()VA(; --- C()(�UEIROS .. - Terreno' c! E'
,

)'::il ;"1 '1';:". B")'I ;un10 n TIáctio ela Vúrig- proGo de

I
I

I
I
!
,

tt E S 1 U ;�: ;.,; C; I ,\. �

t_,d,i'U�IHA::; .. - hUH D . .l.Jed)'o 11 ._ :521 .t'raia, C':u.a de

!,i".LI;;:'i�Ü, nova cum � u,_m: Lo::. e, dBlnuÍ$ ciepü;l(i.ênei""
- ":"l'C<i. UU l;W:iU Ü.ii.J Jr,J elo wtn.!U\J ... � �.u.();, 1l1� .. }!;nt:·iJ,·

l!W ....üt)l).\JvV ".liGO un ól4nas cunàit,;O�ê \. 0(.;(.; l11e�

11.10 p{!Üel'", [a.õI:H' :;li'.� 1H·01lü:,;ta.

"I I:UJ.-\. Ii'ULVlü ADUCI -- fi tl tli.l
1'..,,1;..1)10 de r> p�wime!lws para .fim de loeação' ÓtÍl110
lk;!lk <:,uLLl,t'l'dw 1J�'t!�:u uU::.G 1.500.000, Aceitamu" Vro
pu�las pa�í'a pagcrnEfllt,us C111 ·c<;nuiçÔes.
",I..' jA.dDIM ATLAN�nCO - A poucos metros do as
J :llW. \ edeHlili be�'l ! esidencia com jardim, Liv ing _

:..;' {lU;j�'l UtS -- C'!Jzinha .�- Bé!.l1.heirü Garfíg3!11 e. qUi.ntal i
.• "un: ,11iÜDCl'aS 'U"V{Ji.'ÜS frutiferas. Prl."I,;O 15.000.000. '1H1J..ô, {..,'(Il"'t;}];LHEIRO MAF'RA '13;.] - MaravIlhoso' pon.
to COl::t;n;:lul - casa gran,cle por' Cr$ 13'.000.000 em cano

clHiôes pl'Opostus pelô fone 3450. liBUli PREFEITO DIB CHEREIVi; -- no' B",irro de CE\
p.:.Jei1'3S -- Casu de <11ven:1I'in com frente tod.u. elo pe
(�ra. Terreno medil1do 2i,20x40 em forma triangular.
Casa medindo 13.50 com: 4 quartos _. 2 salas cozinha
- bliDheiro completo. 'Depósito e garagem.� �Ol' ape
nas 3.000.roO.

,

v j:"'" .l.i;�·81!" _t,·l;:.i.\ ltEblDENClA -:2 pavimento:, a
. "

l"llll. 1I.J.mil'ante L�fil'U\;)in/ 110. lia.uTu UH AgronÔl'4.LÍca
0UUlo! ;; ll',l,ü'l)(J;; .-=:' "' ::.alus -- eozinlm -- Bar .... e Adc,...

6i.1 -- .oa.lUleifU :::;.ada! -- (;;Iu."lrLo· de 1;;mpregada Arca I

l.h... j J(J . ,li:': lJre",o (.;r� :!�.OOO.UOO. t
Ii,i. 1"Ri;1N'l'I� 1\ ·}'.t'Ú...HOCINHA EM COQUEII:WS, bem pró-

.1-xú)w ete' açougue, tn-rnawlP em frente. Casa com: 2

Ll,;;.;.Ij;O:' � 2 salú5, c Cozill.ha - por. apenas Cr$ 2.250.000

ACiJiwnlus própo::wl::; ,l.Jar>l p8�amento em condições.

:

_�o" 'fõ"' -;-\. .......... , -.-
__

•.
__ ..._._' ._

.
.

ES;\IALTADAS E::il\ULT ,'iM.S
CIBlCO

�---r�------"""'---''-'"- � - --------.---. -.--_. ... ,"-�-----.- _'- .._�---...--'----------'------'---------.......---'--

DE "InRO

PI GEL<\DEllltA

1 e 2 litros.

Cr$ 1.035

yr$ '5:35

Cr$ 500

i\N:l,ór� 01.

iversos tama

hos. Ideal para
diário.

Preço .da Praça ""'" Cr$ 2.6-10
rJesconto ..... , .. , ...• (.;-$ 1.320

Preyo da Campanha " Cr$ 1.32(,")

ESIIIAf)l'ADAS
A FOGO

Cr$
Cr$

Preço' cla Praça , ....•.• Cr$
C:!

----�
?n":'v <ia pmça : ,�•.C:$ 1&3.500
)exúnw �

.. ,.; .. , .. Cr' 4i_.Q()(1

de). çr;.tl.'li"rKtU!1tÚ�$ L_l.t.;.�.t
, ''/I<

. f

Preçu da Praça 01"$1.260
Desconto . '.' : Cr$ 630

·preço .'da: Carppanha; Cr$ 630

Preço da Praí;..'\ .,., Cr$ 8S0

Desconto CrI 413

·Pl't.1ÇO dn CamiXmha Ct1 -l:>.o

VCrsos tamánhos.

16 cJn, C"\FETEIRA ESM.ALTADA·

D�COR,ADA
FERVEDOR li;SMALT. A FOGO C.\FETEmA ESMALTADA

USA

Cr$

Cr$

muito prático 'F:m diverGos tamà-
. MOS.

Em di\'er�os
0005 .

�

tama-

Cr$ 2.050

Cr$ SOO

Cr� 1.2511

Preço da Praça '.' Cr$' 2.085
Desconto .. , , Cr$ 1.064

preço' da Campanha .. C�·$. 1037'

Preço da Praça ,.. Cr$ 2.860

Desconto Cr$ 1,260

PreGo da Campanha Cr$ 1.600

Preço da Praça •...... Cr$ 1.645

Desconto .; . Cr$ 755

PreçO da Campanha .,. Cr$ 890

Pre:ÇO d& Praça ; C� 3.500

�Deseonto ...... : Cr$ 1.5[.0'
Preço da Campanh!l. : Cr$ lJr50

DEl'óSlTO DE VIDRO

P/SABAO ·LIQumrKl

·1

Varnaval ,alegria e despreocu}J8ção !

Carnaval de· . P.recos é
Incilidade 1

!\.gora, ao
�

alçance de todp o povo,

artigos domésticos pelo� menores preços
da praça!

muito ma.is

F-)'('ço da Campanha ...

ESl\IALTAD.-\

C/TAM;lI".'i.
COVClf..\S

�.

De grande
utl11dade

Cr$ 1.245

Cr$ 6�!:>

Cr$ 590

Preço da praça
Desconto

USTRO P/ASSO.U.no· VIDRO

DE 1 LITRO

Idcai }lara
uso diirio.

Cr$ 830

Cr$ 570
Preço ela. Praça Cr$ 1.415

Dbcünto .. ,........... Cr$ 815

Preço' da Cnmpanha , .. Cr$ '600

Preço da Praça. : Cr$ 2,1:1':;
DeSCQnto : .. Cr$ 1,150

Pl'e�o da Campanha ". Cr$ 995Preço da CampNnha , .. CrS 260

BOMBA RIACHUELO P/POÇO TORNE IR;\, \'OLELER 11.°VERNIZ .G,E. -1 11." 11-135

Se encontra� J1lais barato em outro

lugar, nós lhe devolveremos a c1ife
rençal.
E venha conhecer, também, outras pe

chinchas, com descontos na mesma bàsel

SERRA cmCULAR

números,

Cr.� B.5B5 Pra�'a ... , .. 0,'$ 11.130

DC.iCuuLuDC,C81!lo , Cr�

lVIO:llcr; 2
Cons(,lheira l\lafra, 4

I>.�:'l ':; F'i''i'"r'),' i:::'>.I.'.�,,,;, ,\ . .1 •.•. ,' ".' .;:� ..

/-'. - ... - ..._':' '_ • .l. I. 1'.j .•C .t "".ll..!.CC.l, ....1:.1
..... ._.,. .... .......:. ..._._'Poo-.,. ._.__ ,."' .• � •. _ .....""� .. ,.. . ..w-_ •

• 1; J � ......

3/-l e 1

l)�i1 e prática.,

DILUENTE G.E. 'F-l n.· SOO

útil e econômico. Êi�
I
'''''' i��

I--�_I�
---��

.

P;:ecca d:1. Pr;:tça
DelõC'.mto .,., : .

Preço d:l Canlw.nha .. ,

Latas

Rápido

Cr$
..
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o BA.ILE das Qrquídeas
(de gala) será realizado dia
treze de novembro nos' sa
lões do Lira T. C .. com o

desfile de 'coiuraternização
das debutantes de S. C .. Na

ÚCaSlal:l serão eleitas as Ra

inhas' das Orquídeas, das

Debutantes e Princesa de

Santa Catarina de 1965.
desta Coluna, que terá co

mo patronesse 'dez dB.mas
·da sociedade catarinense.'
O desfile será pela orde.n,

de. 'inscrição que, encerrará'
,no dia três de Il.,ovembro.
Tres valsas'" f?erão executa-'
das l1ela Orquestra de AL

DO GON2!AGA.

-
* * *

** * -

, CARMEM. Carpes Nêiva
e J'll1ete Marüi. Blu'tolomeu,

� . , I

em Blum�nau foram hOsP&.
des,·da,. menina. moça Suza

rui. Maria BurgueJ;", filhà do

casal Arno' (-Adelaide) EUl'

gero

* * '"

E pOR falar no casal A�

no (Adelaide) Burger, me

feito anfj.trião. Domingo
nos, ofereceu um gastoso aI

moço na sua luxuosa resi

dência. Participavam os jo
vens' Sérgio e ·Arninho Bur

ger acompanhado de' seu.
"lov�" Ana - Luiza Schur-.

mann; Carmem Carpes Nei

va e Janete Maria Bartalo

meu, Carlos L. Netto, Na·

gel Milton de Mello, cronis·

ta social de "A Nação" e

a Rainha das Oebutantes

de Blumenua - Suzana Mil:

kartolomClt

- ***-

ONTEM no Lira T. C. foi.

realizada movimentada fes

ta denominada - "Um dia

n; Vida de UD,la Miss", cem
M:5S Mato Grosso de 1965
_ Marilena Carrtço de ou
veíra .Líma, Foi Patronesse

daquele acontecimento fi-'

lantrópico a Senl).()ra Dr.

Percy (Virginia) Barbá, que
contou com a :col�borat;ão
de um gru];>o de Senhoras

da Sociedade.
- ..

-
*** -

E POR falar em Miss Ma

to Grosso, a b:mita e simpá
•

tica Marilene de Oliveira

Lima, hoje será homeliagea
da cam uma e�egaÍlte recep

ção no Querência Palacd

H{)tel.

'REUNIDOS . no "Ameri-
can-iíar" do Querênc...., us

Srs. Dr. Aderbal Ramos M

Silva, Dr. Renato Ramos da

Silva, Dr. Anito' Petry, Dr.

Fulvio Luiz Vieira, Depu_a
do Dib Cherem, Dr. Raul

Schaéfer, Deputada Arman

do Cam; Dr. Sebastião Ne

ves, Paulo da Costa R<:tmos

(Secretário Sem' Past.a) e

Marcílio Medeiros Filho.

- ***-

NA DROGARIA e Farma-:
cia Catarinense, a Coty es�
tá fazendo de}ttonstra�ões'

.

de maquiagem com o ma-:

quiador J. Pires, -nome in-.
ternacional no gêner:O.

�
.. * * *. c:.-

ENCONTRA-SE '.no Rio

de Janeiro; ..o ':úovi;lrnador
eleito DeputadO I-vo Silvei

ra, acompanhado do Depu
tado Ivo Montenegro. Setão
recebidos 'pelo Presidente

Castelo Br-anco.

*** -

FOI lançado nesta C<!pi
tal, a Ench;lopédia Barsa,

.

em Português. Editada pela
Enc'c�opédia Brita.rlca. O'
Sr. Amado Olivei.ra, hosYle:
des do Querência é o

.

encar

regado do refelido lança·
mento.

'Recreadoras do SESP (1'

da Comunidade Lem. en

contro nos dias l8 a :!3 do
corrente no Centt'O de Ati-

v.idades desta CapiLI,I. Vi

sam as reuniões al�\l. <llJrO

'ximação de recrea -' era.'> do

SESC c,am outras de .enti
dades da comllnidade, para
troca de experiêncIas.

-

Reunifj(a�ão da
.

cOs com a �gação de que mão, responsável' pelos cri-
He� a P41rti�i�' mesmo mo- ines �istas� e a SegI.1Dda

desta 'Q.il Alémanlla . numa. Guerra. Mundial, teiia, per
-

fOrça atõmíoa mllltilateral dído O direito de autudetet'- -

tome inviável qualquer de- mínaçãol
oate sôbre o désarma�nen-' Será síneera a proposta

, (,

1;0. soviécíco?
Na. época de apõs-gue ra .1.").,,-' H-.uLiYOS para crer,

o maior ínterêsse a pclít.ca ",e que a recusa à reunífica

exterior da Uníão Soviét.ca ,;ao por parte da UOlão So-'

foi Impedir re.ações lllaiS víétíca fez parte ae uma �s

estreitas da' Alemanha trategia global muito'mais

com os países ociden- prorunda, Achamos que a

tais,
.

especialmente
.

os· umao Soviética não, permí
Estados Unidos. Desae a tírá ,3, reunificação da Ale

fu:ndação da República Fe- manha nem sob con�ando
deral <ia Alemf!llha ameaças comunista!
soviéticas gíram em. .

tõrno Vamos aos 'fatos: Moscou

dêsse problerna: encontra-se
.

diance á. a.._e .... -

Se fundam a Republic.a. ç'l cn.nêsa, da nação. mcís
Federal da Alemnha - as- populosa do mundo, com·

sím proclamaram em 1941:1 posição estratégica de ví-.
- tornar-se-a írnpossível a zínhança imediata e vultuo

reunificação alemã; sas exigências territo.'iais
Se 'assinB-m O "Tratado à União Soviética: A reuni

de Aço e Carvão" não hove- ficação mesmo comunista
'. .

rá mais possibüídaue ne criaria uma Alemanilll. de

se falar em reunificàção; 80 milhÕes de. habitantes.
Se a Republica Federa:! Hoje já a República Fede

da Alemanhi!. entrar no poc- ral da. Alemanha é a tercei

to de detesa da OTAN se- ra potência econômica mun

rá ó fim � reunifi�ção;
.

e dial, o segundo pJ3ÍS em ex-

Se a Alemanha aS8mar o portação, à Illaior pOLe.lc..a
"Tratado do. Mercado Co- econômica da Europa e, em

mum Europeu", nunca mais caso dê reunificação mesmo

poderá pensar em reuni.i� sob auspícios comunistas

cação: seria êsse pais o imã pa a

us soviéticos não quere:n os paisés s'ltélites comun:is·

a reunifi�çãQ' por motivos tas, um centro econô.nico

muito diferer;ltes. e politico de irradiaçãO
Mesmo desistin,dQ o Oci- mundial.

dente da participllção ale

mã na fôrça, atômica mlll

tUateral,. não signtlicará tal
-

fato a realização do sonho

de todos os alemães, que é

a reunUi�ãO. E' verMde,
que Krutchev' por J intermé

dio' do . seu títere Ulbricht

em Pankov e ;me�mo di 'eLa

mente por, diversílS vezes,

propôs a .reunüicação por.

meio de uma "confedera

çãn dos dois estados ale

mães." Atrás dêsse plano
esconde-se a idéia de que

� JUemanha reuDÜiead8
só poderá ser uma Alema

nha; ·comunista. Pois, segun

do Kturohe.... , o povo ale-

Professor Dr.
M. Goergen

Em tôdas as conferências

internacionais, especíalmen
te na de Genebra 'ern tóruo

do desarmamento, está p e

sente o problema dá reuni

ficação da Alemanha.

Cada vez lque
.

se discute

no seio das Nações UnLas

ou MS· conferências' de, de
sarmamento á tema da "se

gurança", o bloco sovié.Lo
unisono assenta as suas ba

terias de prõpa�â.nda contra

!1 República Federal da Ale

manha, acusando-a de re

vachísta e 'militarista. Em

Genebre .os americanos a

presentaraln recenternen e

um plano de desarmamen
to, recusado pelos soviéti-

E Dl TAL.
Jut�O DE DIREITO DA
VARA DOS' FEITOS DA

F,A.ZENDA PúBLICA ii: ACI·

I)ENTES DO TítABALHO
DA COMARCA DE FWRIA-

NóPOLIS

.

Edital de çit�çãa coro �

prazo de. trinta (30)", �

o Doutor EUCLYfl'l\::.S
DE CERQUEIRA 'T

TRA, JUiz de Direito da

1" Vara Cível, em exer

cício no cargo de Juiz

de Direito da Vara dos

F!'litos da. F'!1zenda Pú

blJca e Acidentes do

Trabalho da Comarca
de Florianópolis, Capi
tal do Estado de Sarita
Catàrina, '. na forma da

·1e1. etc.

FAZ'SABER a todos que
o presente edital de cita

ção virem o.u dêle conheêi
mento tiverem que por'

parte de CÉLIO MAltTINE{
DA SILVA, brasileiro, caSa
do, milit'lr,- residente nes

ta Capital, foi req,uerido,
em ação de. usucapião, o

seguinte imóvel:·. Vni. 1;131'-",
reno . situado . nesta éapital ...

· .

bairro Agronômlcti; à; ser-;
vidão Raffs: s/o; com a

,área de 360 (�re2J3n,tQs e:ses..
senta) metros qüadraqos:

. medindo 20 eVinte) por 18'
(dezoito) metros, fazendo
frente (vinteJ metros)' �. re
feriM serVidão, ê: cohlron.
tando ao norte eoIn. terreno

rte Ari J.oão da Silva, ao

sw com Ada:!beJ:'to éàrd')s�
Filho, e o fundo,

. á leste,
com Antônio Katcipes. .Fei
ta· a justificação as pos:!
foi a mesma j��da proCt:.
dente por senteoÇS1. E parr

que chegue �I) conhecimen
tC'· Qe todos. mandou exr-e

àil
.

o Rre�en�e .edita�, que
será editado na fonrta .

da
lei e fixado no lugar de

costume. Dado; ê passadO
.

nesta cidade de Florian6-

poÚ�:. iaos vinte e sete dias.
do mês de setembro do "'no

de mil novecentos a ses

senta e' cinco.
.

Eu. Erl''lnn

de Moura Ferro Escrivão
vitalício. subscrevi.
Euclydes .

de
. CeJ;'quei·a

Cintra, Juiz de,· Direito em
.

exercicio.
13-10-65

U<lo .I:;heÁ __anua, q.le e e . '. p r

oe pretexto para - atrás.

dessa cortina de fumaça -

executar uma política' asse
gurando à Uníão Soviética
a sua possíção de' pais li·

der . do mundo comunista.

Quanta maícres nc im $

dissenções no mundo co+u-.
.

nísta, menos provável S�

rão as chances para a; reu-,

nírícaçâo
.

da Alemanha, :m

o comunismo' nacíomltsta
russo que se s�::ve dós 51.0-

gaas M "ameaça panger-
. ;"i�-.;a" e da "sél.id::trled. de

d:JS países comunistas c n

tra o perigo alemão" para

A�emành]l
Já por diversas vêzes a

China Comunista vem na

morando um pianoJ de re.a
ções mais estreitas com l'l A

lernanha comunista.
.

ESsa

Alemanha, 'uma vez- reunín
cada, tornar-se-ia 'com os

'satélites da Europa Or.cn

tal, uma potência eccnõ__�i
ca igualou até superior

aos Estados Unidos. O cue

restaria para a União So

viética?' Nêste contexto de
idéias encontramos a ver

dadeíra motivação q.a porí
tica exterior soviética quan

to ao problema da reunifi

cação alemã.

Krutchev, pergunt�óo!)
respeita, respondeu rne 're

�e.re 17 milhões de ale-rã:ls

'na mão do que 70 'mfhô3s
de uma Alemanha ne'ltr-,'i

zada. E, foi em Nova Deítí,
.em 1957, quando Bulg�nin

explicou aos seus' interlocu

tores o pesadêlo que os �s
sos estavam sentinr1.o f:-en
te ao problema alemão" �

por duas vêzes. dis'le Blll�
ganin. os 1ilemães ap'lre�
ram diante de Moscou. f!e

riamos' idiotas se perm;t's-.
semos que outra vez surgis
se um q,rande Rei,h -,le -ão,

e, "Sobretud'l. nn'Pl-11 cos'a

J"'1"'S em condições de' im��e'
dí-Io."

1S seus fins
E' o comunis"10 n�c;.o'l'1lis:,
ta russo que' quer ,impe1ill
o movimento de· pinç's.
que o relegaria à terc3;ra
posição, em vez da nri"""ei
,:a que ocupa atualme�te
no mundo comun:sta, e �al
vez até o obrig'ria de "e-o

reI' à ajuda d-s

U:1Íd�s ccntn U?IW.

amenGa combinada

.chinêsa.

... .;_..:... . __ ... _�- _._-_. ---�.

S
·

d'
r � '.. ,

G .....
Dele· aLe ,I'[;S EetrB üe . ecora I.a

. -

O peso próprio dessa A'e

manha tornar-se-ia concorto

rência e até ameaça para
o flancO' ocidental do impé
rio soviético, e a União S:>

viética ficaria ame�çada
por um movimento de pin
ças entre a China VermçIh�
e �. Alem,anha, Ve}'xelha;.·
S�ria - é y,erdade' '- has:

teada a .,bandeira ver:r.eJla

em tôda a cidade de Ber

lim, como Lenin o sonhava

e comG Stalin e Ulbricht o
fizeram em parte; porém
uma bandeirlil vennelha has

teada por mãos alémães e

por' êles controlad.à.

Arna:do S. T'nia;o

No último dia de setem

bro próximo findo re�I.:;zou

o 1:'rO":,,5S0r Jll.l'anuy .t'1_e3

Fer,reira uma. ç1e3sa�, c�'n�
ferênciàs que valem por
verdaClell'O balan�o, no c",m

po suclal e ecunõ_.llco, na

",ltuaçãu brasileira, em oon

irvnto com a .dos oU&rvS PQ
VvS do globo.

Assistência pouco nume-

D�a 13 de N-ov'e�br.o Baile das Orquideas no lira
r. c. . O Baile das. Debutan:'es da SO "CARlOS GO
MES" de Blumenau .� Ouerêneie Recepciane Hoje

Marilena Olivefra Uma � M"ss·Mato Gros5o
S D "CARLOS GO-

..

A . . gunda com padrinhos ou ria Burger. Agradeço a geu:-
l\IES" de B�umenau,. sâba-, convidados.' Em nome da tileza e atenção. da'iUele ....is
do promoveu elegante e mo

.

Diretoria do - "Carlos Go- tinta e muito símpâtleo ca

vímentado baile das debu- mes", saudou as debutan- sal da elite blumenauense.
tantes de 1965, organizado tes de 1965, o ·Sr. Nicolau
pelo Departamento social Eloi dos' Santos. Erinho .

daquela sociedade. O des- com o seu conjunto musí
rue iniciou ãs 24 horas. As .

cal animou. aque]ft bonita
meninas moças desfilaram e inesquecivel noite d .. s

acompanhadas de seus pais. meninas moças' de 19'15. da
num total de vinte e duas. nossa querida BLUMENAU.
Iniciou a debutantes Berení- Os Srs. Alcides Machado e

ce l\J.aria dos Santos, filha Antônio Reinert, dei para
'do $... e Sra. :t::utraclinio béns pela' magnifica pro

(Malgot)
Santos; Janete�a moção.

ria, ilha do Sr. e Sra. Láza-

ro ( racema) Bartolomeu;Da _ '" * *

lUa Solange, filha do Sr� e

Sra. JTo (�a .Maria) Za-

. guini; Karro filha do - Sr.

e Sra. Vitor (�isela) Lncas;
E.ke, filha do sr. e_ sra..Vi·

tor (Grisela) !;.ucas; Jani·

cé, filha do Sr. e Sra. Ju

randir (Jolita) Guimalães;

Aidyl Lenita, filha do 'Sr. e

Sra. Otávio (Lenita) da Cu�
nha; Lorienti,. filha do Sr.

.

e Sra. Luiz (Edith) Lenzi.;_
Eneida Cruz, fillta dó Sr.

e Sra. Cyro (Diva) Alv�s;
Lore,ta, filha do Sr. e Sra..

Humberto (Célia) Hane

mano; Edna, do Sr. e Srá.

.Alcid.es (Glorinha) Gabo.ar-·

di; Marisa Rosi, filha' do

Sr. e Sra. Waldir (Geny)
Luz; Tânia Cordova, filha

do Sr. e Sra. José )Giocon.
da) Vieira; Maria .{ulietll,
filha do Sr. e Sl"d. Cassio A CASA' da Amizade das

Silveira; Ivomlte, f'Ilha do Senb.>ras dos RJtárianos
Sr. e Sra. Guilherme (Á.nto- do Estrfito, sábado pr.-Jmo·
nia) Bonomini; Maria Hele- veu o "êhá e' Simpatia",
na, da Seoh.ora Lea. dos com o desfile das deb:J.t�n·

Santos; belize BOrnhouSen, tes de 1965 do 'Clube "6 de
.

filha do Sr. e Sra. Orlando Janeiro".
(Ivone) Pacheco; RegiJia
Coeli. filha do Sr. e Sra.

Heitor (Emilia) Passad

nho; SUZ'lna Maria; filha do

Sr. e Sra. Arno (Adelái��
Burger; CaJ'mem Carpes,

. filha do Sr. ·Dante· Neiva�
Vera Beatriz,. f�. do' '$1'.
e Sra. Mario (Jan-ilta) Bi
anchini; Tânia Mari.'l Pozes,
fill:.la. do Sr. e Sra. Reinaldo

, (Edith) Silva.'A .léttura oe·'
apresentação fol feita Paio'
cronista Nagel Milton de

. Mello, dé A Na�ão", 'iiàque-'
la Cidade. Na ocàsião por
uma COlnlSsao jlllgadora
foi eleita a Rainha da.s De
butantes de Bltimenau
Suzana Maria Burguer, que

\ ,recebeu a f3ÍXa da· Patro
nesse Sra. 'Egou '(Judy) Pei

ter,. acompanhada da �i
nha do "Ca11los Gomes".
Traute Schindler. As' debu
tantes receberam da Patro
nesse uma bonita jom. Dan
çaram duas valsas, a pri
meira com os pais e a se-

outorgada, a' exemplo
que se sabe ocorria no

to. aos homens virLw:03.
aos que podiam dar- pr .)T:as

.

do' seu e'.evado ind:ce de

l-i)Jra1id�de, pelo. es:â.r;;o !.'éi

te�a,do da in�e1igêncL� e Ma

'vcntade, desenvolvido du

rante anos, no interiQ;r:\. I�OS
templos inciátic::s, s-::b ar· vi

gilâIJcia . de hierofantes do

tados de alto saber e ele-;a

da comprenetl'ação moraI.
Esse foi. um dos aspee�os

q,a conferênci<l, que
ro&.i, tluHJ-.lL'a :"t:.c."" a ..ui.

me interessaram, con _luln-
SOCIedade de ue"grauá, .• , .

.

to hala sido tratado. a�e. as
nessa .arde de pn....a�t:rd.

" de. passagem pelo con�eran
A. falta de cúbartu,i.·a j.;rr-a-

. cis.t�- ·cujq .J�f1riciPal . ob"�ti
lística, ultinlame.tl\oe .\(e:,,�:

vo d-ànstit�li1 ',iem" fazEh- . p.�b-
caCla. para com o.s em,t-r_e_1

. f� .�lise .'4-!1 si����OÔJ.u��':;$--:cuLt�lli-§;,· �..,;rn,.a,· , "<.t. .. .'
,. 'li'

.

" ,:,. '.' ..... ,./ 1f<' . ·sÓéi�;.eÇ.$no�_·.''1i".•..�.!l"'-,.". �:
.• a:;jl,nessa Cl..:llorusa aU:iI(.i..lc.a �..:e rr

';óU:�illá;s Ilué l:>e ,\i��'l;.,.ver::tí- ,MljCQnfr�t9' cdtp..a de' ou-

�dO iail s�s�ôes' d:àS'�Jqe��' -troS países. Às milinaSl �
.

,. -. - . ,. .

4 �- ;·v.��Qes Spciaisl-. poi iss6.,:Ç\a��,i�ii�tut�m!j�·!f�iq·}�'. !�tI�titlht, $e,ti,"':lNl4.S.','d, ': .estu-·Jan�iIo � o qué"� ilih; g'i.L.tr ,.. T;

de mal e, sobretudo,. ínChe'e dó, f:1() _cúrso do IquáV, me- .

"
.

.

-diante ,gráficos elucidatiT-os
desoladur da preJ.erência i ..

. ..

e mapas' <Í.as diversas· re-,
que o público, ne::u;s ú_t�.;·

giões do globJ';- éstab� ec�n
m;.;'s anos, vem sempre �':sn-:·

dt> ..o' professor. Jurqndyr
do às m:arufesta�oe" ...:â -1')--

.

, Pires Ferreira cJteios mui-
ça fisica, CJm ev.c.ellta de,,-

to esclarecedores entre o'
prê�o -pe1us eS_Õl'çOS qUê

ll}êdoto cartesiano e o . dial
alguns abencerragens ,d_s

belas artes e cLs elevauos

sentImentos reiteradame_l.e

fazem eln pr�l d", reel'g",i
mento do espírito hu.!.ai.1Q

A autcmatização exagil ..adJ.

da nossa época traz, ínC.:ln

sequentemente, o cles"_Jre;l-
tígio das 'manifestações

t., rlp """l " w,,,t."cl:) nã') é
mais .delica..dflS 'd\l' aLIJa

Poesi.a, pintura, arquJ:te h" uma expréssão de justiça,

ra, :rntlsica, dança, �s aÍ' e� rnas ue poder" em que se

mais expressivas. que aCJm; háseia a fórn1uV:l da poni-
15-10·65 panham o cursb da CLVi.i':· ca .Tussa.

zação, desenvolvendo-se gra De' que serve a posse (:e

dativamente, até atingi:'em'- 1lÜlá flducação superior, .de
alturas de deslumbramellto; um alto índice de civU:Za-
estão hoje em plena dec�- ção técnica para indiv d.loS
dência. O prestigio dado pe . cujo senso morid

.

se cbUte-
- � . .

admi'tll" lo público e pelos 'gove;_nJs róu ao ponto de' imag'naA Construtora Ferraz Cã-valcanti S. A neCessita
CBl'pmteiros' e Armadores. Paga-se bem. aos

.

esportes, chegando às re;n UIDll sociedade em que
raias de um verdadeiro C.ll. o h.ornem seja tratado c)Os interessados devem apresentar-se no escritório .

da .

Construtora, na cidade de Tijucas. 10-10- to, levam a imprensa, de mo animal, para ser dir'gi-
regl:�, a 'interessar-se enor· '. do, após demest;ca�ãi.. e

memente por êsse gene o diante freio e espora uni
de publicidade, ach:m::lo sadas neks que se u_possa_.1

.sempre que não dispõe de do pcdêr?
espàço para as cousas que Compare-se êsse proce:."i
concernem à cultura,' à 'edu� mento com o que tem tido,
cação, ao aprimor'lmen�o no Brasil, os' resppnsá-

de 'moral àos espíritos.
.

veis pela revolução ne
Abordou o ilustre n1':>fes- 31' de Mãrço - e

sor Jurandy Pires Ferreira se-à o qWinto têm si
êsse doloroso' aspecto da do ressalvalas neste pafs as ,

civilização, demonstrando' garantia& constitucion"is de
qUe, ao passo que a instru- um povo organizado segun
ção primária se desenvól�-e do a lT"��"dfl;�" �";n�"--� ...

exuberantemente, a secun-' democrática., A êsse resul..
dária e � superior se desva-'· tado ch�gou a profJ,1pda a-

, lôrtZam de 1,nnnn:todo1 cl:m-,' riMise ;feit;a pelo. ptofess3
L "tristado� .

'. r

l.'ires :Ferreira, O que
Preocupado, 'como verda-< levar a dispensar alta ré' e

.� . dei:rfo eduMdor.l cciln os '3.&" 'vãnci� ao: rr;,ágnífÍco tr-b,g
Vende-se dois lotes ,de. terra na Praia de Cambol'iú,' pectos sodais � do' pro'[)�o- Íhd ae' investigaç'ã.o' soc'i:l

peno da Igreja, situado no Parque' ('o:) .cabB.M a· Prf.(,_.o_ lI'1!1,. féz h;l' o Di'. l"HtJii }',,;:c-' �
.

qGB 5;) CU1,.,:.ig:U.iU. Parc"
de ocasião. Tratar co.n C [iI'. Nll:;:O;'l C ..U:lóso na 'CC:LC,-\- 1'811'80 que- fi alca .cultl.l.I&.; 'na -,

.

be.ús
.

ao' C9uf01'énci<ita C tl
B ...'i.r�..t .::\!o.�rt!,:�

� __ _.
c.��. ��:..:.�á;1(';1) �:r��;4.: J '��\� tC·;;!�����'; 6;..) C.sC�j.":.f_�1I

SECRÉ'fARiA, G.f..RAL
I

E�TAL N.o· 29/�5 ,_,

. CONCORR:€NCIA PúBLiCA -�.o 27/65

Torno público, para ccnhecimento dos intere�s:::dbs

que se ácha IJublicad.o· no Diário Oficial do Estado, edi

ção de 1.0 do cúrreÍite, ci Edital n.o 2;.1,65, reieience à Con

corrência Pública n.ó 27/65, para aquisição de materia,
� .

.

permanente, de expediente, .de desenho, má:IuinB-s e mó
veis' destinados à Divisão de· Obras e Plane�a;:nento da
Universidade de Santa Catarina.

Outrossim, esclareço o\\e, ? abe:r:1;ul'a M C'oncorrên

cia está, aprazada para às 16,00 horas do dia 19 de ou"u

bro de 1965.
Divisão.- do Material, em 6 de 'outubro de 1955

Teodoro ,Rogério 'Vabl
'p/Diretor da ·D. M.

Carp:nteiros e Arm390res

YEN.DE SE
1°) Um .terreno medindo 13x48 na Araci Vaz Callado, E-s
treita.

Entrada Cr$' 'l.20Q.OOO - restante 20 pagamentos
Cr$ 50.090.

.

20) Um Automóvel 'InarM "PREFECT" em perfeito
estado d� conservação. Preço: 900.000 - Facilità-se.

Tratar com :pARCY pelas telefones:
6231 das 8 às 11 ou

2184 das 12 ás 18, .
,

Terreno na Praia de amburi

lético: para demonstrar a

procedênCia cu improce
dência de certas doutri':las
socia'ls como a resultante
da. filosofi'! marxis�a,

.
que

chegou .ao cúmulo de assen

tar
.

o ;Princípio, _ prOfunda
mente ateísta e materi:aEs-'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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des oficiais e particulares
da Europa, duas importan
tes firmas índusbnaís ale
mà.s assinaram protocoão
para fínancíamento de ma-

er.al hospitalar a Instituí
.ões brasíleíras declarou I)

Dr. Luiz Vicente Be:fort de

práticos de-sua recente via

gem à Europa, em' objeto
de serviço. As duas firmas '

a Siemens e a Mueller, a

ceitaram as condições pro

postas sem depender' do
aval da entidade governa
mental competente, a Her

mes da qual como reg :a

até agora sempre observa

,da, depende de qualquer fi-

j

aprovados pelo Grupo de
Trabalho do Govêrno bra

slleiro, ou ainda a outros
a serem aprovados pelo
mesmo grupo. PROPOSTA

n a c i a me n. t o externo";
MAIOR �..PLIT JDE
Ambas as finhas se C®l
prometem a fina,"ciar, ca

da uma, ate' 7 m..ilhões e

500 mil marcos alemães" _
acentuou o Dr. Preto
com a hipótese de um cré
dito suplementar, 110 mes-'
mo valôr, ainda, para cada
uma, a todos os projetos jlÍ

FRANCESA -. Em Paris,
onde,' também se deteve o

Dr. Ouro Preto, manteve
contacto com. os dírígentes
da Sociedade Gera.l de Ra-

Ouro Preto, chefe do Gabi
nete do Ministro c1à Saúde,
ao' expôr os resultados

F�fntCem CumbusiÍvel para o
'l�iro NJvio Atn'rnifo Alemão

JMENAGEM
da Crianco

,
mana

caç..
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tit'
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, ',uia ele E
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os
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cn..

'J - A "Asso
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;t o- f.arneci
'n' �Sl�vel nu

:1 ri::,anos pa

mert-J
clen

sessões cinema 'ngrátlcàs ho

je aos estudantes prrmá
rios, obedecendo 0, 'seguínte
horário:

chíeta, O-.E. Celso Ramos, e - ÁS 13,30 horas _ a E. títuto .de
a.E. Silveira de Souza". Antonieta de Barros e E&- Velho".

cola de Aplic.ação do Ins
- A'S 1{1,00 horas - G,E. títuto de E":UCâÇão "Dia.s

Velho".

Eâ�cação "Dias

"CINE GLóRIA" --o Af3 14,
30 -horas - Alunos das 3�IlS

'e 4.as sér�es do o.a Innl'!'.1

Bornheusen e 'J-osé Boikux .

Barreiros Filho, o.s Lau

"e NE ,RITZ": - ,\S H.30' ro M@ei e Asilo de tcr-
horas: a.E. p� i�e Au-· tãos". 9,00

heras - "Instituto de E_;'

ducação Dias Vel:lO".
,{

--------------------��----�---------------------

ÁS 10,30 horas .'_ "Ins- EDITAL
JUtZO DE DffiEITO DA

. VARA DOS FEITOS DA

FAZENDA PúBLICA E ACI;

DENTES DO TRABALHO
DA COM4RCA' 'DE FWRIA·

NÓPOLIS

"

.

fins de julho do ,ano vin

douro, por via aérea

A�iIt.�.•' bn � ",.. . �-

, (ONOO'.ou.§ OmoutR lJIt
�DHHi,Vf

l1li:' filllCllct k."��' J

Edital de. citação com o

prazo de ·triÓ.ia (30) dias.
ra o primeiro naVIO mer-

cante atôm'co alemão

(europeu) o "Otto ,Bahn

"o'oto Hahn": um carguei-
ro para minér;os de ló.OOIi) .

:�:�!"iu:o �::::;,�CAFE"'--AlvrFII\:
O�����, �

ra o abasteChnent<l inicial'
'

Sabor _ Qual:dade. - Pureza :
chegará à Alemanha. em. �

A Mais Moderna •

: TORREFAÇAO •
_ ])E •

•• SANTti CATARiNA •.. '

_ R.UA Max Schramm, 87 ESTREI1.'t, •
.• MATRiZ: .,._ São Vraricisco do Sul •

, F_t\BRJCAS: - Porto Alegre' é CW'itiltél - .

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

•
.

o DOutor EUCLYDES '

DE CERQUEIRA CI�·
TRA, Juiz de Direito da

1· Vara Cível, �m exer·

cício no cargo de .;Juiz
de Direito da Vara dos

. Feitos da Fazenda pú·

blica e Acidentes do

Trabalho da Comarca

de Florianópolis, Capi
tal do Estado de Santa

. çatarjna, na forma da

lei. etc.
p

�"'v:�en'
'--" Compro

�"�r com Aderbal - Fene, 3266 .4&& � às

18 heras.
FAZ SABER a todos que

o presente edital de cita

ção virem ou dêle conheci

mento tiverem que por pJ:!.r

te de ADALBERTO CAR

DOSO FILHO, brasileiro,

inaior, residente nesta Ca·

pital, foi requerida, em

ação de usucapião, o imó

vel abaixo descrito: fTm

terreno situado nesta Ca·

pital, bairro Agronômica, à

Servidãci Raffs, com a área

de: 180 (cento e oitenta)
metros quadrados, medin

do'. 10 (dez) metros de

frente à Servidão Raffs,
por 18 (4ezoito), metros de

lado, confrontando ao nor-
, te com terras' de Célio Mar

tins da' Silva, ao sul com
terras de David Margarida
e fundo�, a leste, com An

tônio Katcipes. Feita a jus
tificação da posse,' foi. a

mesma julgada procedente
\ por sentença. E para que
chegue ao' conhecimento de

todos, mandou 'expedir', o'
presente edital, que' será
publicado na forma da lei
e fixado no lu�r de cos

tume. Dado e passado nes

ta cidade de Florian6polis,
aos vinte e sete dias do
mês de ,setembro do ano

de mil nov,ecentos e ses·

senta
..

e 'cinco. Eu, E4ison
Moura Ferro, Escrivão vi
titlício, subscrevi.
Euclydes de Cerqueira

Cintra, Juiz de "Direito em

exercício.

o :
=.� �

�J o ','Dia doComerciário"
Ja est�" 0:'[ �',Z9 ;10 o pro-

gnu:r.. c '3 S-:S'J, CC,'110
" r :JS 'LHeri

,., '':t G0111e

C) CO:''IER-

acc'- 'C'
01"25, �

m('-�" (\
,... ..

'-'.

cor-'" ��.
Io

, ,

'opC'
aL)
ser �

Que o ))'m
Cf,: 2.' C' ."12lTIaraç6es
o"" ,._; r,o COMER-

realizaráCL.r'TO, ('

no G:.rf -'0 no

.dia 30 dêste mês. H':l, ainda,
outro� pontos de rel:1.lce -

a pr{)vável apresentágiio do
·Ce'1tro de Tradj_ções Gaú
chas 'nesta çapit�l, e ao e11-

ce",a ão, no Teat:o' A,lvaro
de Ca,:vaiho; pe'lo 'teatro
Amador do SESC, no

'

di..

24, às. 10 horas, de. :CIRCO
de co.merciártcs�, �s 20
decomerciários e, às 20

,horas, para
*

coinercJâi'los e

suas fànúlias.

� r(om�mora "Se'mana

da Crinnca'"
,

DeSde 11 do �orrent� o

CeUro de R"'3reac,aJ) Pré
Escolar e Escola,r do SESC
estf. comemc'a11clo a SE
MANA DA CRIANÇ.'\, pro
porcio:1ando vanas festi
vidades r:os' filhos dos co

m€rciárics l1'8-triculadns na

quêle setor e.e atividades.

OnJ:em, qu assinalou' O
DIA DA r<L'l,-.1I z.._7ÇA, houve
no Ginásio "O f:ESC ginca
na c::-m r.'oJ'- ,crIas, às 14
horas cC' _n p':êm;cs aos

farta dJ "" D Va,l'cta-�a.
Pa J. o

,; r� 110J0, 13
est�i.o 'pr�- ': ,1,a:los paSS€I-

·11

CASA �,' VENDE·SE
. Vende-se 'uma ótima casa' com todos

confortos no centro da cidade com quintaJ
Trptar na mesma a rua Bento Gonçal·

ves nO'16
w

,

os à Base Aérea de Flor\a

nópolis, ,sendo um pela
ma:nhã e o outro à tarde.
oportUnidade em que as

crianças terão visão perfei
ta do aeroporto e mr.lVJmell
to de aviões.

PROTEJA seus

OLHOS(
\� ...,;
) use Óculos �
" bem_.CI.�aptodo$J

O programa tenl1!tlará
no prÓximo dia 15, com 'ci

nema desenho_.S a11l)llados
no horarário normal da

recr:ação, merel}::'a e, à 16
tarde de jogos.
As criançals têm,' asSim,

no SESC, uma Semana fes
tiva que a entidarle lhes

d,edica.

1�1065

.1

PR�SS)
.

, (!ativ;'t d-a
'], �9 1985 já
'" . wes\dên

cla eh ]I Brigadeiro
Arn',a--do Ser:a de Menezes,
par'), "::\) ,. r o programa
dos frst: i ,S, a serem rea.li
;,:ac!os er t:--e 16 e 23 de 'OV�

tUt:E'O p�A '." rÍ. .'\.s eome

mora�5"s "Êe';e an:) serão
mlC_� as com a, trarosld,:ia-'
ção dI) eoração de Sautos-

AMPLA PROPRIEDADE - Vetide-se 'confortável residência de construção recente edif�cada em vàstíssimQ terreno de

61 x 90 mt.s, local aprazível e com liridll \lIsta panorâmiea, à rua Santos Saraiva, Estreito,
Contém: Hall, sala de visHas, salá de janter, 5 dormit6ríos 2 banheiÍos sociais, copa, cozinha, garagem, quarto de e,.mo'pregada e completa lavanderia. . ""W&li!W!
Casa edificada com todo capricho e acabamentos. Propriedade Úleal para quem dese.i� morar confortávelllJ1,ent.e �� I
lugar sossegado.. I
Estuda·se também a venda da- casa, desmembrando·se parte do terreno. IVende-se magnífico terreno situado na pmia de' Bom Abrigo, medindo 13m x 50m. Tratar a ,;ualqll,,:,r
hora à rua' Jerôn-iIxW Coêlho, 343 - prolongamento, pa-' vimento térreo. ;I
--------·--�----------�----t

Domont. do Campo dos
Afonsos para o &l,guã'J do

Aeroporto Que tem o. seu
nome no Bio. illleenado
num rnarall'itM. escmllo
de ouró" o eor"çáp M "pai
da Aviação'" 'é o \ segw.ndo
perpetuado na muno:> in�

.

teiro, já que, apena,'J ° de

Chopin se acha. exposto
numa, praça pública, em

Varsóvia.

l)r. Norberto CZ8fnay.
� .&�

CIRURGllO DENTISTA
DMPLANTE E �RM�SPLANTE,DE DENTES

Dentl$teria Operátória pelo sistema de· Illl� Nqp.
.

(Tratamento ludolor)

PltOTESE �A E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADJ

Edifício Julieta cunjunto de saLas 203
Rua Jeronlmo Coelho, 325

nas 13 1s 19 horas
\ Residência: Av. Rercílio Luz ,126 .... ílPto 1.

__,J ..., L..J

. díologta, com a qual o Gru-

po de Traba1ho orasíleíro ----------- .;...._-- -__,.---

já vinha mantendo corres

pondência oficial. O chefe

do Gabinete do Mirlistr,) da

Saúde esteve aluna no

Quai d'Orsay- e no Ministé

rio das Finanças, tendo a

presentado comi)leto rela

tório sôb\re
.

os' benefícíos

que adviriam para
-,

ambos
os países o Incremento das.

relações eomerciais.. e o

quanto, para o Brasil, mui
to representarao, as tradí
eões comerciais; de cultura

� de humanismo da Fran

ça. Os p r o jetos brasí
Ieíros foram apreciados
e discutidos na reunião

do dia 10 de outubro,
havendo ampla possíbili
.dade" de sua aprovaçáo,
em corrsequêncíe 111->,:[1" na

exposição �eita !>elo repre
sentante brasileiro. PRO

Pu3'l'A EM ESTUDO -

rnrormou o Dr. Ouro Preto

ter sido procurado em ca-

rA4- ..... o,,,·h··�- ('\.ç':n�ql nryr ple-
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COLABORADORES

menta, de. países da C0l'ti ..

Prof. Barreiros, Filho, Prof. Osvaldo ROdiiiNes, Cabral.,
Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu; Walter Lange, Dr.' Ar·
ualdó Santiago, Doralé�io SOE.res, Dr:' Francisco Escobar

Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri

to, Oswaldo MQritz, Jdoob Augusto- Nácul, C. Jamundá,
Jabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime. Mendes, Cyzama
José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro' D'Acampo
ra, Manuel Ma.rtins. José Simeão de Souza, 'sebastião. Ne

ves, .Jchnny, Luiz, EugêniO Livramento, José Guilherme
� de Souza, Sr�. Helena Caminha Borba, Valéria, A. Sei
xas Netto, 'Wilson Liborio .Medeiros, Luiz Henrique Tan·
credo.

,

ramo. entrega de propostas,
't

das e levadas ao' conheci
me n t o das arrondades

culnVc.:entes do oovérno
brasileiro.

REPRESENTANTES

Representa.,."Ões A. S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sãns,

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

ria, 657 ......:. conjunto, 3� - Belo Horizonte - SIP r: RI,la
dos Carij6s, 5513 - 20. andar - Pôrto Alegre - PRO
PAL - Rua CeI. :Vicente, 456 - 20. andar.
l\nuncios mediante contrato 'de acôrdo com a tabela em

rigor.
A;:,;:,lNATURA

I
ANtlAL Cr$ 10.00 � VENDA AVUL&A

CR$ 50 (A DIREÇAO NAO SE RESPOSABILIZA PE·
r.n� CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA
DOS.

Tais propostas compreen
dem o fornecimento de 'ma
terial de laboratório eohcs
pítalar fabricado em todos

os países do Leste europeu,

prevista ainda a hipótese
de' uma certa percentagem
dp art,ig.os de fabricação, da
alemanha Ocidental.

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

tem

sempre •••. 1
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..

•

Imobiliária .llhacap
RUA FERNANDO MACHADO, 6 - 10 ANDAR - FONE - 24·13

DIRETOR: 'l>I1. WALTER LINHARES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I. II I

PEDRO PAULO 1IA4CRADO - COLABORADORES: MAURY BORGES - GILBERTO
PAIVA - DECIO BPRTOI�LUZZI - ABELARDO ABRAHAM -- MARCELUS

,
.

.

---�

NARAS

reinamento· dtis remadores
.

.

.. .

ânimadoprnss.egoe
Escreveu: freínameriios, Por' exemplo
Ahelardo l\braham disse-nos o extraordinário

remador e técnico da F.A.

S.C., existe o caso do dóis
c-patrão, "De início escalei
o dois c-patrão (1;) Aldo
Luz para treinar e se pos

veir:a, que vai 'lOS poucos sível representar f:lant:1.· Gil,

dando a estrutura idea!. pa . tarina nesse tipo oe bare3.

Agora com. o .aPl'OVeitHmcn
to de Ruy e CordeIr.:> que
estão treinah��. .' também
no dois c;-patrão, podendo

: haver .uma surpreS:l àa pHl'
te dêsse conjUnto, J acrerli

as suas impressões com re to mesmo 'que vai llaVtl'
uma necessidade de saber

qual o melhor".

. Sábado e domingo, � 8e

'leção -catarínense de remo

esteve em a-;ão S3b as or

dens do técnico .M.anoel Sll

ra os conjuntos' que n03 re

}:ir�sentarão em '�ro'vembio .

na Guanabara.

Conversa:r..::;� com o' e::,;

forçado técnico .

da F'}t3C.,
é pErgllntamos a ee qU::lis

lação aos nossos can.iunt·JS
Inic':3_lmente, disse-nos sn-,
veii'a que, de posítlV-:l, üa
da ou qUa.$e na-cJa, poderia
àdiantar à reportageni. A
não ser ,o qúatro c-patrão
ainda não estão. clefbiEva
menta ·escaladas as guarni
ções, revelou-nos Silveira

Ma? que os conjuntos que
est§o treinando ;;ob a sua

orientação poderá3 não w
frer nenhuma altaraçã0, de

.
pendendo naturalmeli;t.e

das condições em que êlp.s
forem se apresentando' nos

MaiS adiante,
.

afirmou
Silveira que é 3eu' pensa
menta. dar lima OPO.rtulll�;a
de a tOdos .os elementos

que desde o 'início �lo trei
nanlE·nto tem colaborado
com a direção técnica. da
entidade. Afirmou também

que irá esta seman'l. a Jo-
inville para observar os

vonjuntos joinvilenses, :nó
caso '0 quatro s-patrão e

double, para d'ep'Jis estud3.r
melhor a situação CO;JcGl'-

nente a êsses .conj untos, is

to é' s·e, haver necessíuade
de modificá-los cu deixá
los como estão. Silveira sá

bado e domingo ultlmo, mi
.

nístrou puxados. rretnair.en
tos nos conuntos da sele

ção. 'e que ficou bastante

satisfeito com o ,'sndlrne:1-

rorma técnica e Iislca e dá
qui pa ra diante vão me
lhora!' alnda mais LO que
se refere ao conjunto. Satis
feito pelas Informações c.o

dedicado treinador agrat'e
esmos a sua arnvel aten

ção, para com o H:portel' e

premeremos volta:..· a ::iJ:nr

to .dos mesmos. Agora" dlS- mal' o p(,':JEco amante ri.o

se Silv'eira, êles es,à_; ('h remJ tom novas nütír:ras

trando no melhor àa sua 'sôbre ·0 remo

---.=_'C:;':-.=====

JULG�MENTOS DO TRIBUNAL D:F

JUSTIÇA DESPORTIVA
Esteve reunido ) 'lTlGU

nal de Justiça DESp'Jrtlva,
tendo apreciado � julgado
apenas três procc8S0S.
Estiveram preStnltes os

.Juízes Milton LilJera1::J, pre
sidente, Lauro Santos, Jú
lio Cerarino da RlJu, Cmi

Meira, Valdir �aeha'13 e

Moacir de Moraes Lima,

PPOcessQ;.� .._.

Relator: Osni M�ir,l.
Indliciados': E.C. N2vada
de São Joaquim
Decisão :adlado petr-t a

.

próxima sessão para que
a secretaria cite J atlEta

Ue1.úE::> do N_vada

Proces.so 102-65

Relator: Moacir de ;\1·�r�H?S

Lima

Indiciado: José C·arlu.3
tividade do Paisa,1du,
Decis:i o: absolvido.
Processo 103-65

Relator: Lauro Sa!1:L·Js
Indiciados: Alexandt'c e Re

ginaldp do Bar:.Jso de. !ta

j�í e Altair do BatJ'P�n,�i.
Decisão: todos absolviàc's

€ multa ao llarr",i;o e ao

Baependi em 10 mil cru..'.el

ros C'ada um, por náo se fa
zerem· representar.

-----------------,-----"___,,----.------------_ ..
--- ._--'---
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fOME. 2517-f.lORIANÓP()L.!$
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Márca a tabela do Cam�onato Estadual de Fute

boi. na sua Zc,na A, quatro encontros para o próXimo
domingo;

Dãsses quatro encontros, dois são clássícos fie ríva
lidade regional: Avaí x Figueirense, para os f!orlanopo
lita lOS, .

e MebrOPDl x Gomucirio, para OS ;,;!riCl'.1Tl1eiJ:>CS.
Os demais [cgos ut,l.õ marcados para Tubarão e J01n-

C:�m'le1)neto Cêr�oca de Fu1ebol,
Ap5s os jogos (te .domtn

go e os .tlef.Ilais qUe comple
taram a 4a. rodada eis C0

mo se apreesnta a tabela
de pontos perdidos:
10. lugar - Flamengo, Ban
gu e Botafogo com l . p.p,
20. lugar - F'Ium.nense
com.B P,P.
30. lugar - Vasco da Ou:-
ma .;om 5 p.p.

.

4.-::>. Iugar - Bonsucesso

cem 6 p.p.
.

50. lugar - América e· Por

tugyêsa cem 8 P;I,).
A rodada de número 5

guanaoartriodo certame

o'

"

vílle, jefrontan-'o·sP F"r�íPo .1 'lZ e' Olím:1ico � Caxias

e Marcílio Dias, respectivamente.
A julgar pe.as pm. ç t . i ';:oa""tfS" H t·;""'f'. e'e

colocação, o melhor encontro deverá ser travado ein

Cric:úma, reuníudo
. metropolís: as e' cr 11181 ;icln0S, .

num

duelo entre o líder e. único invicto, que é o Me� cpol, e

d vice-líder com d qual domlrgo empatou o AVfJ.L Es�e

brilhou íntr nsamente 'e ncs pa E(,'� mais ;rede,'�:ad(J à

vitória 'domtngo próximo, qua 'o buscarr. d=�f(:r�'ar se

do revés que seu maior rival ',h"\ impôs r acen: ti .ncnte

na decisão do título ce campeão da zona :;m. O F:guei
rer se orecisa da v·t�,r·a.·ro:s -0''05 ponte, o::'(;:J::s' s:g
níncarão seu .adeus a disputa da etapa :',al rl.1 c2r�,1"

me que contará' com 'quatro c!';l:es da :WI'.'l. A e d1;.� ca

zona B: AU?S, o F:gue:rense s,:, sente um T::1'1t·O r icomo

dado no último pôsto que divd s com o OâmpHT que

corre o rtseo de perder para o nua -'ro sul! '10 que ·.;ogará
em Sfl1S domfníos. Ser§- êf;tp () duelo único �n.t.:'e dois

derrotados da ter�eira rodada.
.

Cerno se pede obs rvar, a. �f:·-'lacla núrr eTO r:;_l'�'.t,) da

zona A é das·.melhores e resêe já os aft. �;o�l;1,(io.') .
das

sete cidades que têm repr=ss '·9·-tcS "a _"S�'l;-" ? gl:?S

darn os maLchs que deverão 's r :�I1hiQOS ') Se':l&.1c:ur..a:s.
.

Ass'm espetamos.

marca nara o próxtmo ;0-

mingo os seguíntes cotéjcs:
sendo que (1 encontro PJa

mengo x Bo: '��eesso será

antecipado para sâbado no

Maracanã.

. Os "emais cotejos - No

Maracanã - Vasco' Ja. Ga

ma x Botafo�o
No Estádio do An.c.!ua)1 -

Amér'ca x Ba'1gu.
Na Ilha do Gov'ernadol', ];<

tádío da Lusa jegtúáo.
Portuguêsa x Flulni.ner.SB.

Santa Catarina que este
.

ve presenta às eli:nmatori
as relo campeonato brasí
l€ÍrJ ele fuMbol de salJo
que será c'!E'<íenvolvic;o em

Natal, no Rio GJ.'and� d�
Norte, não foi fEliz nas su
as duas apresentac;0ê3 puis
petc!eu . erh ambas. Na es

tréia contra .São· Paulo a

nossa seleção formada por
atlEla". de Floriallóp.�lis e

Joinville, foi derrótath por
5 i O

SÉ bado. a nossa repl:esen
tanão voltou a jogar .agora

.

frente. ao selecionadó do

'Brasiléiro

Rio Grande do . Sul.
Nova derrota, agora pelo

marcador de 4 x 0, que ti

Teu tôda e qualquer possi
bilida "e de classifict�!fão de
nosso selecionado.

Rôsta ainda o cotêJo con

.tra ·os paranaenses e embo

ra a reportagem tivess2 se

esforçado para. conseguir
o ·resultado. foram f.lll vão
seus objetivOs. A l'epressn-.

tação catari'r'·ense já deve
ter chegado a Floi'IanÓpolis
após passar por .Júil1ville

onde alguns atletas perma
neceram .

Noticias Diversas

VJórias florianopolitanas
JogOS. Abertos'

Os Jogos Abertos ora em

disputa na cidade de Brus

que, foram iniciados na

noite de sábado, com pro
vas de atletismo.
Tendo em vista o atraso

ocasionado pelo desfile por
demais longo, apenas algu
ll1as disputas. de a�!etlsmo
foram cumpridas, . sendo

.a outra' parte transferida
para o próximo dábado.

Na prova de arr.êmesso
de pêso, Florianópolis con

seguiU um prfinair:> lugar
,com O atleta Ronaldo Sa
lum enquanto que () tercei
ro lugar foi conquistado
por outro florianopaW'ano
Cprlos Wohl.·

.

� arremêsso de Disco,
FlOlrianõpolis . conseglúU

uma. boa classificaçãd pois
obteve' o segundo· lugar a

través de·.Cárlos. Woh1.
Também no feminin'J FIo

rianópolis fêz boa figura
:Rois

.
no arremês.so de Pêso,

a nossa representante Au
rea. Ferrari conq,uist()u (I ,e

·O-+-arqueiro :aamst:l�
�

aÚé
o Avaí contratou aO yrúna
vera do Paraná, :ez sua. es

tréia na eCl1iipe "zurra, na

tarcle de domingo con�ra .

o'. Comerciãrio, surgindo
com grande desktqu,;, ja

que foi bastante C::!TIpenh�
dO' pela vanguarda dr) clu

be criciumense.

x .-

. ·t� do ê�mpMnato br,\silei
ro de sharpie a se.r efetua
do na Ouamibara, em ml'a

dos do mês em ,'U·�S). Sal!
ta Catarina far-se·á repre
sentar Ctl1n três guan1.ições.

- x x x .-

. A reportagem .foi c')míca
da pelo sr. João Pedro N'.l

nes, presidente da Co:nis

são Municipal ce Esportes
para acompa''1har a.i dispu
tas dos VI Jogos Aberl()S

de Santa Çatarina. Toda\'ia
em vista de motivos funci

anais, ficamos im.possibili
tadoS" de .atender ao ama:"

v,l convite, qbe' ftl';r.l,C:ece·
mos nesta ,oportunidude.

-.X x x -

O desportista Sílvb Sera

fim da Luz, que esteve ?m

Brusque. assistindo ao des

file de abertura dos Jogos
Abertos. fêz 'luestão ,1e sali

entar a imp:cável 'Jrgani
zação c'os VI Jogos A) �ri;os

bem. como a disr.ipU·:l'l.

nos

--------.�- -----

Estávames desacreditados, pcís Avaí e F'igu,�il'e':.se
até Então não havíarn realízs ��o algo d: �:l') c:t� J10!:a

nêz.te inicio co campeonato e3:8[:u<11, or..c; cad,,_ jôgo é

um clássico com-o também h::.futiLS flu·":o t n� 'me;"b

dec-c:pcienados com a campar·l;a (as eh;. õS 8Cp�rE'S na

prime:ra fase dêste mesmo cam)_:EGl':.ato. Domi�'g'), po

rém, vimos nosso descrédito e' v.clv.ic;o n�'r.1 entc;sl8.SIYlO

incomum pois o Figustrerse come�u:u E' rp::t:al' com o •

Caxias por 1 x 1 e o Avaí cor:s.'gu�r aquih que r!i:'1gT,én
acr.editava: .empatar com o Ccmerciir:o li meS:rlD ern

Cl'iciuma. Esperamos agora qU2 G "f2út1, mia' cl::> entu

siasmo continue oQscurecenc'c c �C03S0 d' �':rédi1;J e q'.A�

nossos clubes acumul:m resu·tat'.::::s CO.11C �stes clca'!r;:L
dos co' /' 3. duas das três ma�orLs pctênr.ias Co futebol

cataritl:El'!,sô, na atualidade.

-x x x x-

Santa Catarina estará presente ao pl'ÓXÍl'lFl campeo
nato brasileiro de vela, para a cI8,ss'e Sh rpie, cem tres'

guarnições, graças as providê--cias do C ,:1selho R:!to

neJlr'.de< �tGS Q.ue n.uma .atitude elo-::áV'81, liberou

verba para que a delegação caLarinense :çudess€ s�gll�
para a Guanabara. Os C(üa�i'1cI'SeS, tere) grarclf's pOS-.

sibilidades de triunfo poiS a1.:m de cor)';rem com es

. velames de dacron, disputarão ·0 c8rté'mr com' s,"us· Dró

prios barcOs o que não deixa de. ser um 1'rande "randi

cap.'\ E�t�ão tr'epres:mtando o Estado barriga.-vel'll.e

nesta oportúnida.de, Joaquim Bello e O(inaldo Niveird

no barco Pinduca ; Walmor Soares e & tôni) Donclei,

n0 harco Pioneiro e a dupla pe,jj·O Soares e Pe:;'ro �·i[dlo

no barco Kon Tiki. Os ba,rcos serão tra'1sJ.)o,:�ados nos

próximos dias, para a Guana :;;1'.... )" em cr:' ':1.:1u.:;ão especi-
-'X x x x-

Enquanto o F'igueirepse te;:;.ta cansei', �:�. ·/'1:�ll·es �a
ra reforçar seu ataqm no me"-,,"c car1((1 2.f!U' em FJo

rianópolis, contamos com atletas 81", cr. J :1:(;028 de rflP

:f1Crarlm o ínclice técnico. da ·'q,npe. Fiz Jllat'ói ,l::> PhU-'

lÇ1. Rames, n revelação de 1963, é mel'ecp \\11' eles: a rhan

Cf. Por que a diretoria do F gu'�lrcns'3 r ão lhe. facu]t..'l,

esta possibilidade? E o Avaí?
-xxxx-

Seo-unc'o consta na c�dal.e, o médio Luizil;ho foi

afastado da equipe azurra paI.' motiva fú).l. Vs,D10S pro

curar o jogador ncs próxim.os/dias .

e cntrevÍl',J.-lo a

t d pe �.. l'tUI!H· do Avai
respeito d·o seu afastamen o a equl .

_. _ .. _--

Rendã'-dosTitülos' ·Pc.tr�rnon;Eis do Fi-

gl8eiren�e 'e�tá Sen(�D empfDgada na

construçio do �j;;U es-tJdio,
no Estreito

o médio Va14rio nâo esteve

em áç,ã.o domingo, fcrman

do na equipe prinCipal cio

Flg�leirense. Em C0T1V1'rsa

rápi.da com' a :ep(!nag�m.
o v·<:!terano mas efi�ieDt} jc
ga::loir, jnformou q.ue .-:;lia

ausência DO quàdro prir ci
pa� do Figueirei1s,: foi 1110ti
vada per se �ncont:a': a.

doentado.

- x x x .-

O Figueirense e,)i'tinp�

e�cetando' a cam:1;1,nh,'l. de
títulos patrimon!.:j" As ()

hras do s"u estári:J i:Jl'::1,:l1
iniCia.das ê estão [,;;Hl() �t0-

senvolvidas l'm l'i�·'·1·1 aCe

lerado. O ;;;:':l:�d(l 111·l�'·.) (�lie
circundará o esU,:'.l t><:tá

sendo construído .} c:r'�rr0
• de breve espaço 'i.:! te:1'!!'o

FLORIANOPOLIS os trabalhos nesse setor

ESTREOU CO�jTRA LAJES estarão concluídos.
E VENCEU POR 48.A 36

•

Por oUtro lado a CCimis-

PONTOS. são de Títulos Patrimom

ad$ contin'ua chamando a

gundo lugar, enquanto que
Alba Pessi, conquislnu tam
bém um segundo lugar no

ar,remesso do Disco.

No sórteio verificado na

taràe de sábado para a con

feeção das respectivas cha
ves, Florianópolis teve .co.

mo seu primeiro adversário
a repy;·esenfàçãõ de Lajes,
onde se pratica um dos me

lhores basquetebol do Es
tado.

Apesar dos ·pesa.res, a e

quipe de Florianópü!is sou

be se conduzir eom acerto
ante a diteção segura de
Carlos BrognúIli e terminD.r
a partida com a vitória até
certo ponto folgada por 48
a 36,

atenção dos sóci�s' prop:t:ie
tários para que enviem :0-

·i ografias afim de recebe
rém suas carteiras d'l SÓ
elos proprietários. Poderão
tratar do an1.tnto à rua Vic
tor Mcirelei: 28 nos dois pe

.

. yi dos 'norna�s durante- a,
': ":"l�:"a e r·eh!. m<l'lhã <'lOS

,éba6cs. CC' r!prar um Etn

Ia pa�rimor aI éo Figue,ren
se é colabm ar com o desen

v.olvimentó .fo esporte ca

tarinanse .

A IMPRESSORA MOOÊLO possui todo, os re.cursos

• o necenário elCpe�iinc:io poro garanti, sempre o

mó.imo em quoJquer serviço do ramo.
Trabalhe. idôneo e perfeito, em que \l pocfe confiar.

•

O Conselho ReglOnal de

Desportos vem de li;)Er�.r .

ver'Ja, afim de possibilit::tr
a que Santa Catarma se

faça reprEsentar �f.!•.� Jispu

Campeonato Paulista de Futebol
( Após a r.odada de domin'
go do· certame paullstá da

j>iv1aão Especial , EiS como

ficau a colocação dos clu
bes por pontos peráÚlos:
10. lugar -;- Santos com 4
p.p.

.

20. lugar ..:.. Corintians com

6'
.

30. lugar -;- Palmeiras .com
11
40. lugar - Portaguesa de
Desportos com 13
50. lugar - São Paulo com

16.

60. lugar ..:... Comercial COlJi

19
70.' lugar Juventus e

Guarani cor1 20 .

80. lugar - São Bent., con

21
90. lugar - Botafogo e Nr.
roeste com 22

100. lugar - Prudel1�ina e

América com 23
110. lugar - 15 t'le Pirad-

. caba com 2'1'
120. lugar - Portuguesa
Santista com' 29
130. lugar
com 30 p.p.

Ferroviria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por decisão unân'me dos deputados

presentes á sessão de ontem, a Assemblé'a
_,

." -:; .. tI.J Es-�adc referendou a menra

gcm gvcrn.mental que propôs abôno de
emergência, da' ordem de tr.nta mil cruzei"
rós, pura touos os íunc onár.os .públicos es

ta ..�uaís inclu'mio inativos e contratados
cem v ger ::. p .rtir d� 1°, de setembro ao

Falar ...m, Em nome das bancadas q .e

ecmps.receram á reunião,'. os deputados
Paulo Preis, do PSD;' Evilásio Caon, do

PTB; Gentil Belani, da UDN e Mário Tavr
rcs da Cunha Mello, do DPC.

O leg.slat.vo estadual aprovou, tam
bém nc dia de ontem, ,

o projeto de resolu

ção que estende igual bene.ícío ao íuncio
nal'smo da casa.

D� outra parte, o deputado Dih Ch�·
rem, líder governista, deu ciênc'a aos seus

pares ·ee qie o Executivo ult.ma men a

g.m mo�ül', mdo os pn.ven'cs das pension's
., f dó Estado, Dará entrada por êsses dia-

Cem a del bcração do poder compe-
• ,,-

"
� :-'l-'

r"'r';"""' p,"n�
. ,-' J, an

�
� ;-, ,I

'. '::'. e. :_,-,JlLIJ H'�� o lUl·O::;UO nL,J[ ie:s:,.l:.l.C

pelo Governador Celso Ramos. e que se fOI'':'
'mr lizcu a'rrvés da men-agrm encam'nhs-
á "sH:mMéia, os "barnabés" catar!neuí:ots

, I

1"0
�

e,r�o rer:ebr m breve a meihoria d.e vel�-

CIr...ltn' os concedida indost ntam,�nte e q'Ue

visou hÚieficar ma�s os que percebem meno�

Ainda na t�de de ontem ,a_Associaçüu
dos S€l'v'dnres Públicos eyped'u nota agi'a
(li?cendo aos deputados pela aprov::lção do
abnno do, fun�·onaIi�mo..

--- -

\

, ....

,,,. ,.

f'(l ·r· � t'mac a"Uv u�· .'

Estão abert'1s as insc 'i

ções para registro ,de· can
didatos·· à, eleiqã8 do têr

mo ren')vável de Conse

lheiros Regi.onais, do Co 1-

se1ho Regional·· de Far 1iá-.
cia de Santa Catarina, In&
creveram-se até 15 de �e

_tembro último os ;?,�gUin-
.-- ------_

.. ,_"--�_.__.:.......;.._----,

Mil partir de Setembro
[h'elor do "t.E.C. em Florianópolis afirma:
use uma das mais bem organizadas

Dizendo que a use é uma das universidades federais constrangedor de obras ra- Industrial, cujo 'pavPháo
mais bem nrganizadas do país. e tecenrlo ·elogiosas- consíde- raônícas, que pela ecassez de mecânica tem sua es

...:ções UQ désenvolvimento das cbras do Conjunto Univer· de recursos oermaneoem 'trutura de concreto arma-

s.tãrío, o Dr. Mário Borges E$treia, Diretor Geral do Mi· apenas iniciadas." do concluída. Na ocasião o

nistério da Educação e·�tura. deixou. Flo�ianópolls, após· . Na Trind'lde, os vísítan- Reitor Ferreira Lima anun-

percorrer demoradamente as unidades da use, chefiando tes percorreram demorada- cíou o seu propósito de
uma comissão composta do� Drs. Francisco Baroní Jú· mente o canteiro de ob-as concluír

.
o· citado pavilhão

níor, J esé Rillelli dé 'Almeida e Reinaldo FagUndes Michel, da Escola de Engenharia em [unho do ano próximo.
rtJ:::._le.::tn-amentc, Diretor do Pessoal, Diret;>r de OJr..s { -,----

\3 ;wis -

r de Imprensa daquele Ministério.
A visita daqueles Díre.o- "Notei a preocupação 'do

res do M.E.C. teve por .ob- minante do Magnífico Rei

jetivo verificar."in loco" tor em equipar as unida
as realizações daquele Mi- das da'use, realízando,
nístérío em Florianópo:is, sem ostentação, obras de
bem como as obras que a grande ímportâncís."
Universidade Feder13.1 ven. "Tivemos a' :�tida ím-
executando em Santa' Cata- pressão, de em Florianópo-
rina. Iís está se edificando uma

universidade, de acordo
"A Universidade Fedenl com a realidade brasíleíra,

de Santa Catarina deixou- atendo-se a Reitoria a. um
.

nos vivamente impressio- j,)lanejamento sério p ccje-
nados. Q Reitor ferreira' tívo.". As obras, pelo que
Lima ê um homem que pude observar; são ·realti;J.-
tem os pés na chão e (':tI" das dentro de um rígido "Senhor Diretor,
constroí aqui. Unia ..

'

das (iritérlo ge· príorídades e·, A Díretoría desta. entida-
"mais promissoras UÍliversi. ,só.se iriic� outras; quan- dade congratulá-se çom ês-.'

dades do pais - disse '0 Dr.. dó estás e.stão cono1uides, o se prestigioso O ESTADO

Estrela e prosseguiu -' que evita o· espetáculo � direção e" corpo radatO
riaI .:..:.. pelo excelente -tra

balho de organização do

Jantar de COfÜratenüzação
dos Jornalistas Profissio

nais, ontem
.

rt.-llIizado no

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

12a·. lon:! .Eleitora! Agradece

tes c.'1ndidatos': Osny Pinto
da Luz, ,Luiz Osvaldo

li'Acâmpora, 1i:nio Vieira

Wen1h::lUsen,
'

Irma Rigde!l
ba.ch, Alda· Maria, da vei

ga CaScaes, Enedino Batis

ta Ribeiro, e ,qreg6rio Ru·
bineck,

.

----
o --'----_;�---...;..,-.-.......:;..-.._.-.,

.

;.

,

C -;m a presença de mais de :::es::.enta espeé;ialistas da.,

Américas, será realizado em Chiacgo, no mês de Ifovem·
bro o C:ngresso de Nutrição do Hemisfério Oclden�al.

Um dos principaiS temas do Congresso: A sub-nutrição e

suás causas.

--x--

A embaixada da Tchec-,siJváquia anunciou que o to·

t' l.di) c-.'m(.rcb exterior daque!e país aument,:u sensivel·

.;--e<'.e durante üs quL'1Ze anos tr�nsco-:rid �s entre 1943 e

Ui33. Atm,::lmen:e aqqe1e p<;.Ís c_mereia CGm mais de 130

r�.::.ções.
--x--

o jcrnnl "El Mercurio" de .Val Faraiso, Chile, pubEcou
onte::r, q-le se verifica no mundo ql'escente tendênc'a para

. su.;n-imir a liberdade de Imprensa. Segunda o perió4'.co
chileno em ma�s de cinquenta nações são feitas sérias

restrições a imprensa.·
--x--

o Senado Americano apr!)vou em reda.ção fi,.nal o prO.
Jet3 de rei que autoriza o executivo a auxili"r di"'ersas na

ções sull·desenvohidas. Total da verba 3.218.000.000 de dó

lares.
--x-

r I M'.n�st�rio da Educação d'l URr.'S anuncl-u ' ont-:m

í e··'e an:J "crem: lnaugurrdas rr:ais de rete�e:ot3s cs- .

,'�, _nde o ensin::l· é ministrado em linguas e:trá:g 3iras.·

.":' 'sq'lentam estes fustituto� a1uhos de :mt!.-::s paLes.
--x--

TerwJn::.m a 17 do cnrrente as rperações conjuntas rea

tiz'ld2.s no Estreito de MagalhãeS entre unidades n�vais t'

,;,6"e"'1 da C "lom1da., Equf'.dor, Perú e Estad!>s Unirlos K
')'l<l'·.";.ã:-l .l1n(tas VI, terã. pr sseguimento com Fôrças Na
, is 1,J Brasil, A. rge:ntina e U i"uguai.

--.x--.

Tem1in:::u on':em em Berlim. Ocidental o enc1utro s'n

di.cal promovido pela Federação de Sindicatos Cristã'ls d'l

Repúl1li�a Federal da Alemanha. Part'cinaram do C -n

.

clave delegações da Europa, América Vltina, Africa e Asia.
-'-x--

C')otinua l'enercutindo em todo o rn"nd"' <I, me,,�<iP.'�ib
de n"'7, e llrosperidade proferida ne'o Papa Pa,ul0 VI Jla

ONU F�1"ndo a imf\rensa na, "'lanhá de Qntem,,' Se�lldnr
Robert Kennerl�l r1ec1ar'1u: _ O l)llTl}1 fnUlô V� im..,ô<;·<le
C"''11Il urnro, d�s f;!'11Jrll� ml";� .imTlressiona�tes Ql!e iá fala

rll,T]!l n.a O"\TU, m.ls,s dec1a....açõe"l fl�"stitu�m uma -prm:".erá7eI
r.ontribuição para a }lUZ 11."l .,-'undo".

--x----

"":,:, n-·,,�·f.'-, ... r'" T,r.:;'""\+ �'\i·-"',""l do P.l�l p.s+.-!\, E'í"l i0P:'''!'� �()rt;e

d0 1J""''l O·T'pnrl.8 �lHi:e d'" Á"1::1 - rlec1.arou () ex-P-esidr.nte

D\vi�bt J) �isenl''')t�''el' f.al?ncl r\ ('{J1-�Jn a i"Ylp?'e·'lS'1. e ac""es

ceiltnu: "Trata·::;e de uma Vt;l·C(i:\.â.t:: t;ru�, que nao é pos'
sível ocultar. o. "

• __ ,_. 'o, • __ .... � ••. _...._: _ _...___l_.__� _

. .....

" L ,,,IVO·'(cntinua 'na ,C1JaimaaBra
'''I,'

, Coilti.nu'l ria· Gl1:Q'nab"ta
h Governador êleitb·· de
Santa Catarina, deputad�
Ivo SIlveira. Poderá ret0r-

.....
',W' �;-. '.f ,,'

s.eil "�stafe" poÍíticci.
, O, pónt() prirc�p'i'ol . de sua

estada ;,
no IDo· de Janetró

diz respeito aos cónt<1tos

com autoridades federais,
com. vistas a interêsses

imediatos e futuros da ter-

Universidades do Pai

Sind:calo louva "0 ESTADO"

o ESTAD
o MAIS ANTIGO .,IA810 út �A"!'A C"t';B'IfA

f'P�ei1"3D:. Ol���:�. C�:�2e��.· ::a��aO 3à eleição ,do últi-.I' r�n de· In�-Iroduça" 11 ;/a Pub-I··'I·c·ldad�'�;Cio7��a l;:':��O�:l,IDl��:él��. ·'li��d�:a��rCl.CeOd:ae.�e'���q�u'boee.�:�ã�JOU'S·�t]l�p�aq'U �U
.

lJ :,'
.

'

Gere-r,te, Jor�al:sta Domin ..

:;�a;:;�:;:e� ���a:O�����; ��:It�:als;:�t�aisar�'e:��o� !ln1ftC·lIIBdn I �D'cnrr'amlll\ln �l��,�
.

�:;!e· a��I:Ód;�jgid�� ofício

t�l'�tuj�c�iio:n��c.�m�e:��u:::���r; �I"-,
. au.. li �.. 111110

..

'�: ._..

'

J'. '.
"V<>-:ho, rest.a Jport.u.,!-, lIut

- ,'Jr-
dade, manifestar� a V Sa. Peles .seus senr�.çô;; pa-

Eln consequênci'� das do dia 14, quinta-feu:�, a

cs maIs sinceros �. prcfu>1� t+'(:t�cO.s: reitero aqul, -ta
comemorações do Dia do partir das 19,55 e '::everão

dr;s ágrafeclmeT't,)s, desta ,minh� J�ra�idão, Profes:or. programadas pa constar de anál!s? e déba-
.

,
. ra sexta feira pr6xima,' foi tes sôbre os assuntos da

Chefia, :ppla pre,:;éjmo�a e
.

V�ll' S 1 bo·
,.

.

'" PAULO R.OB�·RTO PE.REI- ar..teêipado o cic�o de pà- primeira etapa do curs'),
" .. í\.:3. CD a ra -eh) que, .. n,,'s '"

t t '.. . -

.

." .". R".," O"IVEI,�.I.!'·· lc-stras·· de encerramento c'o des.tacando-se a aprec�açã,o
'"'r S ""u. a ,ravE's ...o orgao

.

_'">- L __ �
�

'ie !n�prE'Y's3 oue Jir'ze; Chefe da 12a. Zomt· Cu:so de fntrodução à Pu- d.os resultad.os da. pesqui-

::jur!F�e, .o ,pedôdó de pie-.! 'f Eltü�à,t1í. bItcida'de, promovido pela sa de méd,ia 'real!zada pe-

A.S�
.

'Propague e que �fltá' lcs próprios �lúnos.
sendo: mhíistrado para.:· o

. O curso' Çlrganiza.do pela·
primeiro, según.do e tai:'c�i- A. S. Propague, �stá. sendo

r.o anos da Escola Técnica ministrado .pelos pUb1!clt.á
;Be po:né,l1çfo; lnQ• f;fí, i;�O irios Antunes. Scv')ro, .M3U-

ÊstieUb.' "; i .,

I': .'.;i' rd' 'Jtílio iA�0I1titXl.l, Emíl:o�?
A$ próYJmas aulas foram Cerri

.

e Mauro Corher.ta \�
antecipadas' para. a noite Régis.

ne,r ainda no transcurso

o . jornalista Adão· Mi

randa,' presidente do Sin

dicato dOS Jornalístas pro
fissionais ,de Santa Oatarí-

na, enviou ofício ao nosso
Diretor-Gerente,

,
Domíngos

Fernandes de Aan;"� " r <;.

peito do último Jantar de
Confraterniza rã

prensa. O oficio está as

sim redigido:

Lira Tênis Clube, do qual
foi êsse órgão brilhante da

imprensa catarínense antí

trião.
A par: dos agradecírnen

tos desta entidade. pelo
magnifico exemplo de or

ganízação e de interêsse

em servir 13. classe, a ho-.
menagem dos

.

dirigentes
dêste Sindicato que tem

encontrado em O ESTADO
veículo. de seus programas
administrátivos 'e alta com·

preensão dos �ssuntos que
lhe cabem como represen

tat_ivo da categoria profis
sional dos jornalist�s..
Cordialmente,

Adã'l Miranda"
Presidente

��_.,:__�.-- -'-.-'-_._---.

Ho�fmLnn em ,FlorranóDol[s- Trata da
.

�..

Convencão ��!adona� do P'RP
O sr. Mberto Hoffm:1nn,

ex-S�Cretário da A{!:ricu!tu
1'a do Rio Gl:and� de SúL

e também ex pres:ider.tt' da
Assembléia Legislativa da

quele .vizinho Estado, . vdo

a e0t,8 cidade, a!"'ln de

exa,minar com' líderes per

repis'-as éatarinenses a

próx:ma ccnvençãu nnc-io
nal "O partido, a realizar-·

se no próx:mo dh 6 de

novembro.

Manteve diversos conta

tos na Cil,pital catarinense,
tendo se avista::',o n.o dia
de ortem com .) sr. Jaàe

.

Magaihães, Secret.irio do
Inter'cr e Justiça e presi
dente do Diret:'lrb Regio
nal do Part:do de R:pre
sentação Pcpular.
Os integral:stas barrigas

verdes. mandarão s�us ce·'

legados àquele conclave, a

cuja realização o sr. Plínio

Salgado empresta' a maior

eniportãncia como se de-'
duz da mensag:m que en

viou aos seus corr� :ig.'Oná
rios de Santa Caliudna, as

vésperas do pleito lia dia 3.

O Deputado Albert) Hof

fmann, da legenda. do PRP.
vindo é'e uma viagem que
encetou a' Brasilia e à Gua

nabara, onde mantev3 con

versações com o Pres:dente

Nacional do PRP. Deputa
do Plinio- Salgado. r�unlu

se com os líderes catari

nenses de seu Par'tido, to-I.
mando conhe.cimento da

situação poJítica pós·Elei
ções de nósso Estado.

Foram ainda acertados

planes de ação :0 Partido

de Representação Popular,
de âmbito nacional.

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

ToalhasSrfpr'eendenfe Preços em
.

,

de 'Rosto e Brnho
Dentro de uma sadia fi

nalidade de bem se:.-vir o

povo, A Grutinha -- já tão

apr:ciada quanto popular
- acaba de adq!lÍrÍr um

vasto s:'rtimento de artigos
c'a asta�o, para. sel'!horas,
hcmens e crianças e igual
mente de utilidade para c

lar.

artigos

Florianópolis, (Quarta·feira), 13 de Ontubro de

Col,egiais Poderão "Fazer lestes
O[�entação Vocacional para

Vest�bulares
O Diretor da F!l,cul 'ade

de Files \ ;:a está comum

ca' .. ) aos alunos. que rre

quentarn as la, e 2a. sé
ries do ciclo col: g-ial, que

se acham abertas no Ga

binete de Psicologia. as ins

criçées de crienta(;�1) voca

cional para candidatos ;.;

exames vestibulares.
As inscnçoes poderão

ser feitas de segunda a

sexta-feira, das 15. às 17
horas.

Os interessados deverá
se fazer acompanhar
uma informa:;ã,o do Ed
candário em que conste
série colegial por eles fr
quentada.
Por outro lado, o Diret

da Faiculdade de' Filoso
está comunicando que li

rá iniéiado dia 12 'li> c(

rente mals um curso

RElações 'Humanas para
alunos daquela Unidade

use.

A� providências do, órgão vêm beneficiar a popu.
lação sem dúvida alguma.

A esta' atitude não regateamos os nossos aplausos�
pois antes da poUtica os interêsses da coletividade, ó

que no r�do, sem dúvid3., é o; iItterêsse dê todos.

xxx

As "fôrças ocultas" - não as arquitetadas pelo
desvario do Sr. Jânio Quadros _ estão agindO no sew

,tido de macular o pronunciamento' livre do povo nas

urnás de 3 de outubra passado.
Estas "fôrças" - idêntificáveis - são aquelas que

falam em democracia. da bl;lca para fo� antes da

àisputa. Na derrota tergiversam e desejam dar um ou
tro sentido à democracia, um sentido dêles, só para

êles, em favor dêles. Por isso falam agOJ;a em nome de

.
uma. "democracia 1!utcritária", 'que não emana do po

vo, mas de um gmpo minoritário e recalcado.
XIXX

• A "irmandade
.

dos Varelas" veio de Lajes para

abraçar o nôvo governador. Antes telegrafaram para o
.

Aldo dizendo que trariam' consigo o JK. E na verdade
ó João Krebs aqlÚ está trocando a carne pelo peixe �

. ..

fazendo Côro na canção da vitória que o·Brasil compôs
e dedilha no pinho.

xxx

O abono ao funcionalismo público do Estado _

uma preliÍnin�r do aumento - concedido pelo gover·:·
nador Celso Ramos foi apro'\7ado ontem pela As�m.
bléia Legislativa. Alguns funcionárins rJ'livinhas p':1ra
serem coerentes, deveriam dispcnsá-Io de suas fôÍhas
pois se enfatizaram no combate ao govêmo e ao' pró·
prio apODO! ,

-----�----------------�-----------------------------

Banco Comercial do P.araná· ·S. A.
-----� ---��-

ço está constituindo uma J Capital e Reservas: Cr$ 10.399.823.103' "
agradável surpresa. •.

A. pr.ocura. �.e�'3as
toalhas

II1II.

.

SEDE: ;PONTA G�OSSA
'. •• '

tem sido e�orme, Tanto.
aSSIm q�e ate revendedores • ]i'ILIAIS: BR'\SfLIA _ CURITIBA - PTO�.IANÕPO- •estão adquirindo-as para.. • L�S _ GOJANIA -:-. PORTO ALEGRE � RIO ..negÓcio. '., l)E JAN�IRO /_ SANTOS E SÃO PAULO. ,iJIAliás, a Grutil'ha está
tôda ,um verda �ei,,'o fpsti- r4 142 AGENCIAS EM 7 ESTADOS DA UNIÃO �
vaI de. bons artigo:> e pre- � il!l

iços baixos, :Está mesmo 1
., HORlmIO: DAS 9 AS 18 HOR.AS. PARA
uma co'sa gostosa de se vi , ININTERRUPTAMENTE.
sitruf e comprar. ·E' a casa

ii
elo

.

pavo, a· serviço d0 in- !IJ

'Íiel'a;:;iJes do pu 7

O PúBLICO,'
-
-DEPOSITE E :râGtTE Ct,,"\i CHJ1Q'iJ1!:';.

�����������Q�Q���

desta semana, segundo in
fo.rmes de pessôa lig"l.da ao

r� catarinense.

_._-�--

cheg'ac1os, destaca-S8 um

grande estoque de toalhas

a� ,ru:Jto � lJUlU::O, cujo ,!;iCe

N f,· ·'l· S' tO �flas OCi'HS fm in ese
"IIba" está sainc!o do

"ferno" para ç.!rcular de!1-

tro de ma:s algun:5 dias. A

idormação é do coiega
Raul Ôl\ldas F:Jho, um dos

ed:t-o:fs da publieaçãÇl. U
teratura, política e outros
temas mi suas págtnas. Es:"

peramcs qUe "I�HA" este

ia cerca"a .'e hoi ll1atérià
Dor todcs oS la-lcs ..�

sôbre o a.celerador em pIe
"O c�raçã,o da cidade. Urge
um fre'o. Marcha -a rl� com

êsses meninotes :''0 yolan�
te.

Com sckée no Clube Do

�e de Agôst.o, à nOÍM elO

p.róximo dla 27, .1. As�ocla

çã.o • dÇls �ervid.ores· "Públi
Cf'S 1e S<1..,t'l Gat!l.rl":'!l i"!'i

cla OS festejOs do Dia ,do

Deputadas pe�&ed:sta; em. - Ft''''c'o"!'ár'o Púh�ico. Dia

revoada do int-erio: pata 28. às 12. horas,· havera
Flor a--ópolis. V;el'am vê - 'ehúrrasoar'!a.. Nc mesmo

tar o ábô";o de. emergêh('i�' dla torhe'o de ·futpbol 1"0

para o funcionalismo) dQ· ca-m.pó· õa
. FCF e' mís"a em

Estado. "A vitóda "n._ssR.". ap.ã.� de 'gr.i).�as- 'i.� 1.9 ho

ras, na· CatE;:dral Metr,'p'Jli
tana.AJ'1'U" s motorist::\'l "pin

tacudfscos" não 5·? emen

dam, mesmo. Largam o pé ComemOlra .;se .hoj '3, o

b'a :de ltlossa S,,"'ho,':"i'l. de

Fâ'Uma,
.

pradroelra 00 'Es

treito. O horário ,:Ie mis
sas é o mesmo dos dOlni..,

g.os. Se�ulndc-se·' :\ 'mis"u.
vf',snort.ina dl,\S 19 horns;
rea1l7a se a proci:;são cpm

a Imagem da: santa.

"O'·
·

� ve ra

Tudo nem
Se lio." :

A pav;me"tacáQ -1.0 Jar ...
cim "Oliveira B�lo" prf's-
)1J3�'U� satJ·sf8:Gcriam.en·�e;
crm·bôg \larte elo $'rv:ço
iá CO'i(:�'j_ido. A COIO'::9,';ÜO
de bancos no loe"l ond.e

A d\,eciê"c'a de i�a""t'''''s
na C'ilDfacáo anuÍ ..da TV

piratilli, rir- ,pôrto· AlegrE ..

ipva a Socipdar1e· Pr!' D(';

s"nvo(vimento. àa .Te1f:visiio

S� introduziu .Q melhora- ,em FloriaYló-"lolís ,;] eohs;-

mento está sendo concre- dera'r o aS'lunto. - Já não

'tizii1da.. é .sem tempo.
__._ •.__,_,_. "-:!!.ID"r·��'"';" ---\_._ ..-- .
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