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BRASíLIA, 20 (OE' -

\Terminou a zero hora de,

hoje,' o prazo para apre-

sentação de emendas ao

projeto do executivo que
trata da ampliação dos po

de�s .

do govêrno federal
para íntervenção nos Esta- ,

dos da Federação, Até a

hora do término do prazo
foram apresentadas' 7 emen

das, sendo que a príneípal
delas foi proposta pelo
PSD, que submete' a inter

venção federal ao prévio

....1.••_--

Kruel Adestra
Exército

,

SÃO PAUlt_O, 20 (OE)

'Ilropas do 2° Exército pros

seguem, as manobras 'e

adestramento na região do

Estado do Panmá e sul

de S, Paulo. Os exercícios

serão corrià11dados pelo Ge

neral Amaury Kruel: e con

tarão com a presença do

Ministro Costa e Silva, que

vwjará na próxima sexta

feira para �ão Paulo.

Encontram-se abertas

matrículas no Núcleo

Presidente do STF Diz 'Que Democta-
'

da '�'ão é Militõriza�a
sargentos instigados pelos
J.a.ngos e B:rizólas. ° !fvIagis
trado .acrescentou que se o

Presidente Castelç Branço

i��,,������!�
iliBtl'oS do. Supremo' TJ'ibU

nal Federal estará ínstau

rado no país gravíssimo
conflito' de poderes.

.�"-- _ __.-- ------.-
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PrO$Se�i, !
as esc�r.à:' 'l8t" Ó�\r�� LQodoy determi

muças entre tropas mllita- nava o fechamen.to de tô

res e civis armados na Re-. das aS emissoras de .rádio,

pública .Dominicaná. Desta- aÚm de evitar noticiários

�a'llentos da Força Aérea tendenciosos e inf1f:tmados.

Dominicana avançaram atra- Por outro lado, a Força

vés das ruas da cidade Ve- Inter-Americana de Paz per

lha a prOcur.a. de civis ar� manece na eÃ-pectativa limi

mados e francos atirado- tando-se a observar a aVo

res. Enquant() isso, o go- lução dos acontecimentos.
-�-- ....---:-�

----��-

Alfandega Paga Adicionais
por títulos de -Obrigações
do Reaparelhamento Eco

a. devolu-

° Inspetor da AItândega
de Florianópolis, sr. João
FI'ederieo

.

Hacker, distri- nômico, 'ou, para
buiu nota, em forma de.. ção em dinheiro das quan

edital, convidando os por- tias que, não atingirem a

. tadores ,de comprovantes mil cruzeiros.

.do 'pagamento do Adicionál Como se sa�e, ,aquele

Restituível: a se. apresen- Adicional foÍ criàdo pelá,

tarem. naquela repartição, Lei nO 1.474/51 e relacio-

; 'llllUlidos dos l'llesmos, pa- nf1.-se
.

com o exercíciO de
,

ra a necessária s:ubstituição 11.965.
C' ,

Bancada Pessedista Homenageia
Grande Vitorioso: 'das Urnas

Jantar que' se realiza: hã-

�e, às 20 horas, p.o restau
.rante él,o Lira Ténis Clube,
rewürã a' banoada' do Fãr
tido Social De:qlocrático
com aquele .

paTa Cujo
triunfo tanto contribUir'3.tn
os seús oomponentes. O

. governador eleito Ivo Sil-
'

veira será alvo -da homena

gem de seus colegas do

PSD os mesmos que, nOs

seu�" c�égios eleitorais, Ou

fora dêles,' palmilhan.do o

chão catarinense ao seu la

do, deram admirável con

tribuição ,par.a. o sucesso

do dia· 3.
--

.1=�-GR��E-tR0-ee-SIjL..:;}Il/tÚlta: ...,c:

O TEMPO (tieleorológico)
. �tese do Boletim' GeometeoY")iógiCG de A. SJ!:IXAS
NETTO .�'álida até 'às 23,18 lls. do dia 21 de outubro de 1965

.

FRtl.N'TE FRIA: Negativo; PRESS.�O AThIOSFÉRICA MÉ-
,DIA: 1027.6 milibares: TEMPERATURA MÉDIA: 246° Ceri

tj'�rn.('lf)s; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: ti4,3%; PLUVIO
"3'[1)

, '1,_: �5 mms: Neg'JLl\ 0'- - l�,tI l'l1tllS: N�gativo -

Cumuh", -_ ::JLraLlli> - NevOt::lrU CUlllular - ·'Iiíi.',aS é;::-i�iJ,r'
sas 0 lJ_'..J���l.:.,j�.l.�': ......... ;J..-Cli.��JO Ji�t'.4Ú;· L� ·f.;\.it:o

consentimento do Congres
so Nacional. :Amanhã, o

deputado Geraldo Freire
,dará parecer sôbre as
emendas apresentadas que
setão ainda discu'tidas nas

Comissões de Justiça e

Constituição. Quanto .ao
Est':l.tuto dos,Cassados ter
mina amanhã o prazo para
apresentação de emendas e

até .agora, apenas duas fo-

as Preparação de oficiais da
de 'Reserva de Florianópolis.

Os ipteressados (convoca
dos e voluntários) deverão

dirigir-se ao Quartel do

BO Batalhão de Caçadores.
Prazo das matrículas:' de

1� a 30 de outubro de' 1�65
Horár-io: De segunda .11

quinta-feira, dás 14�00· às

16,30 hs:

RIO, 20 (01!i) Sem

perspectivas de melhoria
continua deficitário' o abas

tecimento de carne à Gua

nabara. As 250 toneladas
distribuídas díaríarnente pe
la ·SUNAB são ínsufícíen

tes para suprir os açou

gues.: A ,situação do abas'

tecimento de carne tam

bém
.

é. gfav';'l,em .Mínas,
Pe'rnaln'büc0 'if�s�â(io do

Rio. EnqUflnto isso, nesta

capital a SUNAB_ informou

que os preços do produto
estão sendo rigorosamente
controlados pelo órgão que
conta ago,ra com a partici
pação das Delegacias de·
'Polícia do interior do Es

tado, conforme .entendimen

tos com o (jecretário .

d':l.

Segurança, Danilo Klaes. O

delegado Ary Corrêa. da

Silva informou à imprensa.
que os preços da carne bo

vina continuam sendo os

mesmos da tabela anterior,
isto é, Mil e 200 para a

carne de primeira' sem os

so e 950 para' a carne de

seO'unda seln osso. Fez apê
lO'"para que as donas de

casa colaborem· com a

SUNAB não pag.a.ndo preço

superior ao da tabe.1a vi

gente e danuncia�do qual
quer irregularidade que ve

nha a sér constatada.

BORGHOFF: CRISE É

PASSAGEIRA

,

" SAO PAULO, 20 (OE)
, A . «J:ise p.o mercado da c.a.r

ne é conseq'!lência do p�
, ríodo de entre-safra e irá
até novembro próximo. O

TRE Progrrama
Eleitos na -GB
RIO, 20 (OE) "- ° Tribu-

.

nal Regional Eleitoral mare
CQU sessão especial para

proclamação dos ,vercedo
tes do pleito de 3 ele outu

bro. A cerimônia de dipIo-,
mação. dos senhores Ne

grão de Lima e Rubel)s Be

rar((o será re'ilizada nu,

próxima' tel'ça-feii'a, segun
do infol'maçóes da secreta
'_ -a d<iÇ1l1s1e!'1; 1:n:'ina;'•.

Cr$ 50

ram apresentadas. As emen

� apresentadas suprimem
o domicílio obrigatório pa

ra o atingido pelo, Ato Ins

titucional e estabelece pa-,'
ra condenação' pecuniária,

que .pr� será contado da

data da rcondenação e não

na data que fór assínádo o .

decreto estabelecendo a

medida � de aposentadoria"
reforma, ou transferência.

. Crise Agrava-se l1â UNB
BRASíLIA, 20 (OE) - A

propósito de notícias sõbre

o pedido de dispensa co-

letiva assinado pai' 199 pro
fessores da Uníversídade
cio -Brasãíía, o Reitor Laer

te Rê!.l11llS de Carvalho di

vulgou d\.IaS notas.. A prí
meíra informa que somente

serão apreciados os pedi
dos de dispensas apresenta
dos índívídualmente. Na

segunda que a Reitq_ria

aguardará durante 24 ho- .

ras a manifestação dos pro
fessores que tenham

.

par
ticipado d'1 iniciativa da

dispensa, ,por quanto al

guns dêles podem ter sorrí
do influência emocíonal,
causada pelos últimos acon

t�imentQs.

....._....;.---,�------... -"-' ",_.'
--_.....:-,_--

-Companhia Britânica Instalará
Usina Siderúrgica SuLAfrkana

JK Iiepõe. Ainda
RJQ, 20 (OE) � nevera

serEpgada.
a �igêl1Ci.

a

do que investiga às

atf s do Partido Co-

:tlJ.-.� Está com encer

rtm'lento marcado para o

dia 30.' O coronel Ferdínan
do de Carvalho requererá
a providência, pela dífícul

. dade verificada nos inter

rogatórios do ex-presidente
Juscelino Kubitschek. Hoje
as 15 horas JK prestará

depoimento.

sr, Guilherme Borghoff ao

<lar a informação disse que
devido as necessidades pre-

LONDRES Um con- PUllY", assoe lapa ; da u:Anglo.
Arrieríoan CpriJoràH01'l". t d�
Atríca .. d,ó . j3ul.'
A 'pt'{lllCi!:a fase da cons

truc;ão dever::j. estar con

cluída em 'f:hls de 1968
.

quando a cap'1cida,de deve

rá ser de aproximadamente
350 mil toneladas de aço

por ano. A expansão .se

guinte elevará a produção
anual de aços acabados,
por· volta de .1975, -para 600

mil, toneladas.
.

Por esta época a usina

estará produzindo também

entre 25.000.000 e 30.000.000

de libras de pentóxido de

venádio para exportação_

PACIENTES OBSERVADOS
Por Meio de TV

lUO, 20 (OE)
.

- O mi

nistro Juracy Magalhães da

Justiça 'obteve hoje sua

prímeíra vitória ao conse

guir adiar a decisão do dí-,

ret6rio nacional da UDN

sõbre o pedida r de convo-.

cação extraordinária do

'pártído feita pelo governa
dor Carlos I:.acerda. Os

udenístas estiveram reuni

dos informalmente. Por fal

ta de quorum nenhuma de

liberação foi tornada. Se

gundo fonte oficial o esva-

.
zíamento da reunião é con-

.

sequência das dema5ches
do ministro Juracy Maga
lhães junto ao deputado
Ernãni Sátiro, presidente
nacional da UDN, e do

próprio governador Lacer

da que concordou com o

adiamento da decisão. Fa

lando à imprensa sõbre a

reuiuão
-

udenista o deputa
do Nilson Carneiro disse

que a tendência d(lf. partido
é dar tempo ao ministro

Juracy Mll.galbães para ar

ticular uma solução capaz
de conciliar a agrermaçao.
Asseverou que' o nôvo mi

nistro da Justiça, tem eon

díções para tal e está me

recendo por -parte de tôdos

os .udenístas ilimitado cré

dito de : confiança. A pra:
sença do ministro . Juracy
Magalhães em Brasília faz·
parte das demarehes que
deverá empreender com os

presidentes do Senado, Câ
mara Federal e do Supre-·
mo Tribunal Federal. ° mi

'rostro, Juracy M;.t.galhães

arlIl'W seu QG no Senado
dnde passou a manhã oon-

'ierenciando com diversos
líderes .parti(látios. Antes
de se� amanhã para Be

lo Horizonte onde avistar

se-á com o governador Ma

galhães Pinto o nôvo mi
nístro da Justiç!it coníeren
caira , com os presidentes
da Câmara, Senado e

'

Su

premo Tribunal Federal. Ó
retôrno do senhor Juracy
Magalhães à Guanabara es

tá programado para sába
do. Até lá deverão estar ar

tículadas diversas soluções
capazes de garantir, a apro
vação, pelo Congresso Na

cional, das mensagens fàr
muladas pelo· presidente
Castelo Branco 1'10 sentjdo
do . revigoramento da revo

luçãb de 31 de marco.
----------'

DepoiS das prOvidências
da polícia de Indaial, os

corpos foram transporta
dos para as residências de
suas famílias.

UMA ROSA ENFEITA A ILHA

•

....,

....... ,

Emenda do PSD submete inte,ve�ã�
ao Referendum do Congresso

Nudeo de Prepereçêo de
Oficiais' da Reserva

trato para a. construção de,

�:na, pS?�l�; pa,r� a; iP�odl�' ;
çao de ferro,

.

aço e .vemf:
dia, no Transvaal, Ãfrica
do Sul, no valor de 35 mi-

. Ih6es de dólares. acaba de

ser assinado em Londres.

A "Davy and United En

gineering", de. Sl:leffield,
norte da Inglaterra, sel>á

réspons'ável pelos trabalhos
de engenharia, fornecinlen
to de equipamentos e ad

ministração da constru

ção de nova usina, que se

rá constrqída pa�a a "IIi

ghveld Development Com-

POOLE (OE) - G�'J.ças
a um sistema de telP.'iisão
a:s enfermeiras do Hospi
tal Odstock, pertõ de Sa

ÜSbúry, p6derão manter
vigilância permanente sã
bre pacientes cs esta,do
I5'xave 111esn-.o quando se

achem em dependência hos

pitalar distante daquela
.. omle estejam êsses doen

tes, ° sistema de teievisão?
semell�ante ao empregado
pelos .

cientistas espaCIais,
parà oontrolar 'R sa.úde dos

astron�:utas em 'órbita, de
verá ser instalado -enl, bre
ve l1()" 'iefer�do 'hospital,
constituindo 'a: ma�s múd�r
na unidade Pitra' 'tratamen
to dê queimaduras na G1'ã

Bretanha.
'

.

Gom o recurso' de delga
das ligações ao oo:rpo do
paciente, para controla!" a'
pulsação, a pressão· .
;5'uínea e outras medidas
vitais a pequenos interva

los, as, enfermeiras poderão ,

sabel; como está' passando
u 'uoente sem se levantar
ele sua. cadeira.
Disse úm fui1CiIJrlárlu Utl,

ele' ,Wessex que o sistema

aumentará a eficiência, re

duzirá o risco de it�fecçõ('s
- que é bastante elevado
em casos de queimaduras
e liberará

. a;lgumas enfer

meiras para outós tarefas

urgentes.

A Obl'a da 110V<1 unidaue
de 21 leitos, que' se alega
ser a m:ais moderna de sua

espécie do lllUncto, acaba
de ser iniciada, dev�ndo
ficar c(YÍlclulda em neve:l1-'
bro de' 1966. Incluindo o

equlpàmentb, a instalação
está orçada en1 :'20 mil li
bl'as esterlinas..
,As instalações compreen
dem ar-condicionados
todos os 9i
nre�1to pr d� !::x1g'ênh
Tôda a 'dade ficará

nterllgada:ltior um sistema
de comul'iicação cfue, além
de 'redüzir 'O nÚ1110'J'O de
chamadas ao pé do leito
e o risco' de infecçõ2s, tam
béni possibilitará ac,:; pa
rentes cQl1'\'él'sás ,'ülU os

doentes quando a=io fon�m

llo;;sÍveis. atJ \(bh�,j OG 2')1.=

,..

A BliL.\ l\li\a.IJ,...E�A: VISITA "O ES'1iADQ':':f- A be�za da mulher brasileira se; tt;Z
- 'iJl'e�tYitc �1

. íl�S�� r"'�aç�r, rcpresen'tadâ p�lít bonita :t\-Iarllena de Oliveül� 'tuna. a

moça' que rel)l'e�htou o seu Estado, Mato Grosso, no últímn concurso "Miss Bra

i�W' e, se d"peuQesse da "olltadc' da grande maioda do povo 'bt��iÍeiro, seria hoje,
bí'iciaJmente, a n�il1ha da' beleza do 110SS0 paí� Miss Mato Grosso, que há vários
dias se encontra, em nossa Cal)itlll, visitou ta�bént as cidades de Brusque; Uajaj e

UIun�e�au, em tôdas elas recebendo merecidas bomenagens, seguirá hoje para II

!'eu Estarlo, deixando as melhOl'es impressões a todos aqueles que, tiveram a; feli
f'idade de conlIece'la. Nossos flagrantes' fixam aspectos da' visita da bela Marilena,
'luando l>alestl'a"a com nosso Diretor, jornalista Domingos F. de Aquino e abàixo,
('('m O t'fonista social Zury Machado e com sua tia, Sra. Laura Carriço de Oliveira.

-' --'-------

Desastre rodoviário faz
'.

"vítimas\ em Indaial
A cidade de' Indaial no-,

vamente foi palco, há dias,
de lamentável oco:gência,
na

.

qual perder,am a
�
vida

dois jovens. No cruzamen

to da S023, um caminhão

tanque apanhou em cheio

Ulna moticicleta, matando
os seus dois ocupantes.

Ás �ftiinas, dois jovens de

18 e 20 anos, residentes 'na

localidade de Enc(.Ulo Cen

tral, onde eram lavradores,
deixaram

.

Indaial e mde

manda àquel� lugar e no

perigoso cruzamento da
estrada de Indatal co a .

rodoviâ SC-23 foram apa
nhados de modo violento
pelo' caminhão-tanque, que

procedia dfJ Rio do Sul,
com ,'chapà do município de
Luiz Alves' e de proprieda
de do sr. Osmar' Vieira,
tendo na direção o moto

rista Germa.no Passos.
A violência do imp,a,cto

foi fatal para .os dois jo
vens que viajav,am na mo

tocicleta, tendei .uh1 dêles (

n'lorte instantânea e o oU-'

tro expirou 20 minutos
após. Chamava-se Si.gmund
Cusch, de 20 !l110S de ida-

Com, êste, foi o segundo
desàstre' numa só semana
no mencionado cruzamento

.
da S023, que não conta
com qualquer sinalização.

Rodesia Quer Liberdade
'prhüeiro ministro; . ,::oc1eSl2..
no, declarou qUe 'to Rodésia
já chegOtl a Um.l decisão
porém só Sofá c!ivl!.lgada
após fi remüio dJ gabinete
ingiê-.s. Sa;)c-se ':iltl'elanto,
(tue 8. Rodésia qU3!' a, &ua

independência.

LONDRES, 20 (OE)
Foi conv,Qcacla uma reumào

urgente do gabinet:l britá
nic para disputar medidas
a serem adotadas se a Ro

clésia . declarar &ua �ndepe:r:
c1encia. Em. 8alébúry o

Exportação de Máquinas-Ferramen
tas: Nôvo Recorde ,da .Indústria

Britâ'.nica

, "

<

LONDRES tOE) li. ex

'portação da. J-l1dústrla bri
tâ,nica no setor de máqui-'
l1al)-ferramentas :XLl:'a trQ
balhar metai.'l alcal1ç'ou 0l1l

junhiCf o rêcorde men:õal,
em valor, de 5,000090 de
libras esterlinas. Esta no

tícia foi dada em Londrês

pelo l\liriü:;téliu {[._I. -,�I )'�n01'"

�l::,

;No segundo trill1e�t!'0 ÕO
ano, 11 exportâção para ou

tros países representou a

pr:o:xímadame�1te '" soma

ele 12,000.000 de llbl'''s (:'13-

fcrlil1as, ou �e:a :11:.1 au-

menta de 1.0GO.GOO d._) L
'oras esterlinas em re'.aç?i o
::ps dOÍ!:; êlE""'e",tL, s ·l.l1tt;�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OSVALDO MELO

UMA CARTA FALA SOBRE

A FAI_'l'A D'AGUA

"Os florianopolitanos estão passande por uma.

Iase dura: - não tem agua para o serviço in

terno de seus lares, nem pua. Iaxar-se, embora

o tempo já. esquentasse demasíaaamente-"
Assim principia o misshdsta. sua extensa caro

ta, da qual publicamos, entretantQ, alguns té-
.

picos e isto porque o espaço desta coluna é li,

mítado como sabem todos. . ....,., .,.. . .....

"A agua está racionada. Racionadissima.
Quando falta na' parte baixa da' cidade é a al

ta que se supre do "pl:.ecioso Iiquidn", A outra

parte fica IlO seco. Seco de seco mesmo, pois,
nenhumagota sai das torneiras. Não há agua.

para cosinh�r e nem para o chuveiro do ba

nheiro.
Esta situação peJ;dura já por alguns dias e on

tem lemos com. espanto, um' "Apelo aos consu

midores d'água", para que restrinjam seu eon-

sumo d'agua."
Mas, restringir o que mesmo?

, Desde sábado da semana passada que -não há

agua em Florianópolis. O que o Serviço de

Agua ,e Esgoto de Florianópo]is devia era dizer

qu;mdo \'oltará a agua".
A carta termÍIl4L com esta pergunta e nós ter

minamos com ela sém arriscarmos outró co·

nlelltário qual,!J.ul!r... .

Entr�tanto meu caro S;E;DENTO, per,nP.ta-me
qp.e eu faça ao llleM u1Pa opservação.
Agua não' faUa. Agua �t;m. e até mUita, mas,

para fazer o serviço' qU�' Elstão fazendo era. pre·
ciso cortar o fornecimento do "precioso liqui:
do".

Q_itltie. Sg,rOJlglts em

.,,_. ,,,. Meritórios

Prefirf1 'fitas de macp.:Jlna de

esc t'ev,_,: r ou' calcuiz.H fabn
cadas pe!;l Burroughs. Qu.:J
lidade supenor testada nos

laboratórios de grandes em�
prêsas. bancos e reparti
ções .. Cadarço ultra-re,sis-

,

tente e tinta de alta qua-
lidade ,dAo; J9fi:g.a durabilida
d� às fitas Bu.rroughs. ni

tidez para muito tempo de

escrita. A Burroughs tam

bem coloca ,a. sua - disposi
ç�o .outw·s supri-mentos.
todos de alta categoria: bo
binas de papel simples ou.

carbonadas. feltros. escô
vas etc

•

.But;roughs do B.rasil 1\1áquipils Ltda..

_-i"""
FLORIANÓPOLIS: Rl;;] Cn!�o i),:Yllla, 292'

l�IG�, ;,0: 2021 \'_ccJdos)

- .•

,.,

WASHINGTON, (OE)
Tipos de gás lacrlruogéneo-
não -vensnosos f! apenas·
incapacitando ;;e:nporiv'ja
mente o afetado � tem s í

do amplamente ,�mprp�a.l,'s
pelas fôrças PQli�'aI3 ele

muitos países, há mnítns
anos, j);:tra reprimlr- mo

tins i' outras desordens ci
vis.

É êsse o único ti!K' c;c.

gás, não-Is tal. de qll:;' dís
põem as fôrças ·:1J�·t1"<t!:lf'
rícanas e sul-víet.nauicsss
na R.epúblic� do viet- NflD1.

Uma comunícaçáo dívul

Gado pelas autorídades nor

te-americanas Cal' Saigon'
esclaarec.e que. sómente se

autorizou o em:Jr.é�·f) dos

gcses lacrimogêneos ..
Não há o menor jierIgn

de .que se empreenda a ena

mada "guerra de ga':;i.s·' no

yi-et-Nam, no sentido lato
da 'palavra. Os gases rorne

cidos às fôrças nocre-ame
ricanas não são gas es mm

tares _ venenosos cio· tipo
proibido pelo' Pr0télcr;:'J de

Genebra de 1925. em Sfll

capítulo sôbre a '5�lfrrn de

gases.

Por O'Utro lado,
gases rrMttares
Nam.

não llá
Vif:t-no

. 9 �ecretário fie �staàQ
NQtte-Amel'icanô, D e a n

R-uslt, assinalou '1 a!llpla
aceitação dos' ga,�':s, 0:'[,

pregados apropr1.a'jamente.
na repressão de nwtim; .

quando, a 24 de n,a,'C:o )Jas
sado. declarou: "Ma.s da

_metade dos govêrno"
l11unclo se reserva!ll o direi
to ele utilizar essa c>:lsse de
arn1a".
Em todo o mundo e1!lUl'C

gajse êsSe. método para ele

belar motins.

Em março últiln,), depois.
de se .anunci,a r que as tro

pas sul-\"ietnameg'�s havlam

emp.-cegado· g'ás la\�mllogê
neo contra o Viet

. C:0ng,
"e111 sitl�àÇ'ão t.áticas em

que
-

os elementos d) Viet

Con& se misturam com ns

não-combate:1tes (.u 'bus
cam refúgios entl"� êstes",
a qu,:stão do emp!'êgo de

gás não-letal foi tema dc·

considfráve'! discurssi'io. O

propósito da utilizae.'�lQ - de

gás .lacrimogêneo er? evi
tar· riscos aos al'rleaEs
'hOIj1-ens, mulheres 2 02rian-

ças � usados pell�3 gnelJ'i

lheíros do Viet Com; come

reféns.
Durante uma entrevista
..._,._ ... .s.. .. _

Detectados .

Sinais Sísmicos
da URSS
, 'WA$HINGTON, nTI: -- A-

Comissão de Enscgi., A

tôm.ca WEA) registrou si
naís sismiccs pr,x'r::ipntes
da área de restes nucleares

d� 1!D:ão SO�iética na. te
giao stbertana

..

Disse a, çE\� que c<: ,<;i
nais indicam "a equív.dên
da de uma, explosão )11.1(',1e
ar de potência SU'12-0,'t em
tre baixa e Intsrmeruárra,
isto é, igual à pJ';§:1C;l. da
explosão de 20.0.00 a 200.000

toneladas de TNT".

Begimdo um -po:·ta -voz

daCEA, mostram (;., sir8.is

que a explosão f'Ji sC)b;""r
rânea,

O Tratado de' Pr'}3c1.'içiío
óarcíal dos Testes Nuclea
res' de 1963 só perini:.e os

. testES &iUbterraneos.

... di
feren

te

Nãó t&m pena,
escreve lino
·sõbr. qualquer
superficie.,.
Perfeit� para
a$smar, corrigir.
I"da,eçar. anot�rt
,deal par� estudilntes
e es�ritórtô. .

CANETA

HIDRO
GRÁFICA

Nas bóas casas do' ramo em todo o Brasil

Imagens e. Reflexos
DA MONOTONIA VESPERTINA

Raul Caldas, FO

Prenúncios de verão numa tarde aprazível mas' sem

atrações. E os meninos ansiaram pelo feriado escol.<.tr, po
.rém. agora l1ão encontram o 'que ffizer. O jeito é pegar um
cineminha é ei-los às. três horas da tarde encaminh<Índo-.
se p�r� o S�o .José ..Mas muitos serão barradoS, pois o fil- IIme e ImproprIO ate 18 �mos. "Por que não passaram um

.,"�arve�tinhO'�, reêL<.t�am, enqu�nto as garotas, se tam-jbem nao foram ao cmenu), rodam por aí Sem ter onde ir.
.

.

Feriado escolaT inexpressivo, deixando inclusive que!
um ventinho sul enjoado tome conta da tarde e impeca I
que os pensamentos sejam invadidos. por pretensões prai� I
ticai;i.

Nas repartições as máquinas batem sem muita convie-'

ção, dando prosseguimeato ao interminável serviço· buro
crático que assola nossa terra. A'hora do lanche interrom
pe o pro.ctutivo labor, que m.uito provàvelmente só serr" I
continuado amanhã. O temuo então se �scoaál lentamen·'
te parecendo não acabar nunca.

. Mas finalmente os �inQS anunciam. que o expediente
. está encerrado e todos 'vão para casa, com um ar Utn tan
to melancólico,' influenciados talvez pOr essa hora quase
miraculosa quando os já enfr,aquecidos raiOl;l' solares vão
cedeQdo pouco a pouco suas po sições à predominância
noturna.

,O!;i adeptos do aperitivo. :po:rém. antes dJ se recolhe
rem aos lares tomarão Uma .Qerveja, ou unia' bebida rápi
M" enquanto que os desgarrados continuarão e o fim- da
tarde para êles significa. apena s o mioio d6 mais uma

noite. E quando a monotonia vespe-rtina transforma-se na

mel!ln(!oli�' crepUSCular.

'.
'

coletiva 'com a. imprensa, a
1. de abril, o Presldente
Johnson

-

foi soli�itaclo_ a
fazer lima declaracão "'�P"

,
, ......... �.

ca do emprêgn ri:_> gás' la�
.

crimogêneo no V;e'J"Na�')j�
Disse o sr. John�oll que

acreditava em que era mais
humano usar gú<; laorüi�o
gêneo do que Err·ór�gar a

�rti'haria ou ,b)\i·t1JJ�, por
ISSO que os canhões f) as

bombas matariam, Junta-
mente com os guerrillleit':x.;

.

do V:et Cong, -"2l�umas ví
timas Inocentes entre. elas
homens 'e mulheres",

O Secretário da Dpfc3a,
Rober� NcNFtmara, . declarcu
que, em tais s:t'.,:RçJés, o

.emprêgo do gás· lacrlmogê
neo - tinha um único nro

pósito: "Salvar 'v'ida,�·'.'
Mais ou menos [1.,) mesma

tempo, muitos .jorna is' r:'f'e
rlam-se ao emprego (iI" gas
Iacrtmogêneo no Viet-Nam.

.

Em' Santiago ri,) Chll}).
. "Ultimas >��tícias" comcn

tou que o empr,}�i'J ct,., irRS
não-rnortírern .: c;ntl'a� "'os
�:I1Arrilheiros· .comumst as Í'Jo
Viet-Nam do Sul nio p�-
ci-La ",cr considen.d·) u'na

Zury �Iathado.·.

MiM M110 Grosso, srta� 'M!rilene DHvei,a' Lima,.,quaado ·da
visíía ao 'mais antigo 'diário; de Santa Catarina'

-

,"
"

.

S!:tlll altamente
.

re<;cll!1lp-
.

nada hoje na cidade de Jo

ill�. Mlfi& 1\�it,t,O fuQ �Q,
.

I\ilariltlJU: QJ,iveira.. ·I.imil- M;l
r1lene IogQ ma�. as 17 ho

ras, c&jarlj, desfijJ.lndo Q.1.Ul1
Gh..\., b(m�ficente promoção
da UlÚã,o C(vica Feminina.

Continl.l.a sendo assupto

Clube, promoção do "Lions
Clube de Florianópolis".

�amJ>élIl est.;'j. de malas .

pr()Jl.�s lPu:a representar
!Santlll CatarÍl}a no Baile

BtaJ}.Co In,fiUnacionaI, do

CoplW'abana. Palace, dia 30,
o brotinho Regina D'Aqui
no D'A'Vila.

A Sadia com seu novo

avião "Dart Her,<.tld ,fêz vôo

especial Florian6poli� Rio

de Janeiro, com S. Exoia o

Governador Celso Ramos.

O.Maestro Diogo Pacheco

que se encontra em nossa

. cidade em companhia 'de

sua exma. esposa, sob o al-

to patrocínio da Universi�
. dade de Santa Catarina,
deu upcio ao comentado
Curso no Teatro Alvaro de

Carvalho, "Apreciação l\lu

sWa1". Em São Paulo, onde

�sid� o citado M.aestro

,re!:í.e o coral do .Clube At}.f;!-
tico Paulistana.Norberto Ruudnlf, o fa·

bulOSO conjlll1to' (la Capital
Gaucha, que estará movi.
mentando o baile <los For-

mand,ps da Faculdade de I;!m Brus.qlle o Prefeito e

Medidna da Universidade a' senhora Ciro Gevaerd

de S�nb Cat1rina. O acon- (LUa), em sua confortável

tecimelltll' sCJ:á dia 10 dé de :', Fazenda, (Fala-Fala",' rece

zembro próxhp.Q. beu Miss Mato Grosso, Ma-
. ril�ne Oliveirf.t Lima, para

uma movimentada Ch1,lrras
cada.

esta CQl,una, o sucesso das

representantes de Santa Ca

f.;.t.Pn3.. l)�, "Baile Branco ln

t�rpadonal", a se realizar

dia. 30 PJ:ó;Wno no Copaca
-bana. EaJa.ce..

-:-:-

No· simpático apartamen
to do casal Vanio Colaço
Oliveira (Laura), Miss Mat

to Grosso, MarU-ene O. L�
'ma, recebeu ontem, as De

butantes do Lira Tênis Clu

be, com elegante coquitel.

-:-:-

A Direção do :L'UX
pensa seriamente em· uma

promoção socml em seu con .

fortável salão, dia 27 do

próximo mês.

-:-:-

Os noivos: Luiz

Cerqueira Citr.'3. e Rita

Cassia Viégas, foram vistos

visitando a loja "José Areas

DEWorações" .

-:-:-

A beleza suave

,Bastils Abrahan, foi vista

l1ll,!ito bem acompanhada
eÜL J:ecente reunião na se

de do paineiras.

-:-:-

Fábrica de
. Rendas "Car

los Hoepck S. A.", apresen
ta os últimos lançamen
tos em bordados, côres e

tecidos, numa belíssima

exposição na "Feira da' In
dústria." na cidade de Blu

menau.

violac:i';o elo Dirzito !n1 (']':3
c:ona:. e qüe o g'j3 p.r��t:)re

gado no Vi2�-Na,�1 do S'll
er!l do tipo tamó'\n rm

pl'€ga-'o, havia 10 an0s, pc
lo Ex'�reito Chileno
"Kalh'merinÍ", j wnnl de

o novo lanç-a.mento de "Co

ty". Maquillage "Bhush 1:,0-
ok:', apresentada em nossa

oielade, pelo famoso J. Pires,

'--,-,-

Está em atividades o

Clube Soroptimista para a·

realiza.;ão da festa das fan

tas�Js do Carnaval do IV

Cent.e:m'lrio do Rio de Janei·
rll.

O "Londol1. DaLly TL'je

graph", depois .:2 as:óir::\-.
lu__ que o gás �'nl�r(gH1') , •

no ViEt-Nam não er:l. do FÇllTIOS informr.dos Çlue.
. voltará a residir em nossa

tipo mortífem, sen�lJ lre-
<

cidade, o simpático casal
quentemente utilizudo 1)8-

senhor e senhora Augusto.
la polícia de muitos llaises,

Volff (Sônia).
declarou, e'n1

edi�:'iH!:"k OPlrtião mu. -E!;\! riãc J:.:_:_
tem motivo õe Pl'C3CL1I a-

: Não será surpresa para

._-----------�_ .._-

em comparação com () d-a
ano de 1963, de' _.: ••••• ".
5&9.200.0QO.ooO.
WASlUNGTON, -- O De ..

pa,rtamento de Defe-3�t pe
diu ao Sistemf!, de Serviço
Seletivo Militar 'i2.22:j, 110-
mens para inoorporaç'Glo as

fôrças arma(ias dos Estados
Unidos, em dezembr'J.
Dêsses recrutados, 40.200

destinar-,se-ão Exéreito e

.5.024, ao Corpo de ·Fuzilei
ros N-avais ..
A Marinha e a Fôrça

Aérea não pediram aumen
to de efetivos par't o !llês
ele dezembro.

No dia 28 de julh'), o fre
sidcnte Johnsol1 anunciou

qUE:
. aumentaria. os r;fetivoR

milita,res{ no.t:tf'l�'"mericanos
llO Viet-�am.

aumentos no consumo in

dividual, nps investimentos

privados internos, na, ex

portação e nas, com.pras
rea,lizada� pelo gOT/c:.'no.

IDEM, manga 3/4 ..

BT"USA DE JER
SEY, listrada, degra
dée, sem manga
CAMI Si\S V. M.
NYLON 100%, des-
de 5.900
BJ..USAS V. M. NY-
I.ON 100%, 11a1'<I !!e·
nl1ora, desde . . .. 4,800
BLUSA m;; NYLO�,
t·'ah:1HHHh. nal'11 se-

nhora .. l;ltim(l. lança
Ineuto. (11'�'k
BLUSA RHODTEL \,
estampada, para se-

nhora, desde . . . . .. 5.500
BLUSA DE l\'L\LHA,
c� �nga reud�da
para senhora , . . • 1.800
MAIOS DE HELAN-
CA RHODIANYL.
até· 12 anos . _ : . . • 4.950

. ·MAIÔS. DE. �.
CA. RIlOnIANn, pI
seMora,

.

desde _... 6.500
OS ARTIGOS EM OFE&-·
TA SA.O DE· NOSSA EX
CLUSIVA FUIUCAÇAO
GRANDE SORTIMENTO

LENDO UM CATALOGO DE LIVROS
DAS MAIS MODERNAS
BLUSAS E VESTEDOS

Chega-me às mãos um catálogo das edições "Temps" IMPORTANTE: Os preços
de Paris, com recomendações bastante ádequadas aos nos . são líquidos e ii. vista. Pe.

. �(lS. dias, atinginàó a to d os os gôstos. Entre os tí.tulos'
didos JPJnimos de Cr$ ,,-

• 100.000, acompanhados de
·que pOd_em despertar um inte:r:êsse mais geral temos por cleques visado com acrés.
·exemplo "Good bye, gorilles", de Fred Merfield e "Le livre elmo de 10% de impôsto
des Pir.'O\tes", de M. Vrité. Em reedição aparece o conheci-

- ele consumo .

do. "Tara�s Bou1ba;', de, ?qgol. Encontramos ainda entre. Confecções LHAMA
as S.·llgestoes "L'l!e a la fllbuste" "La route impossible", de I },.,:. P ulin" 5i"
J M·

.

"L'
.

d'

I
.,..,ose a o. <>8 •. ,

.

ean erner:; a v:e se�ret� e Pyg:nees", de R?-oul Ha-rt-
.

'1\ 52.5694 , .',
.

weg e elo novo escntor Ita.han<" F'ablO Ga.rpi., ,t.lu'e vem. al- (B R t") S- .�"."i
.

...' oro erro - aí> � ""l-"0

,cançando lmensa populandade na Europa . atualmenW. . SP'" .

"Oü sont 1e.$ canniba.lt;!s," ; .

' -',
•

•

•

.•

_ ..... - w •• , --ir-' - -��.,�-��

'�"'!rÃO PARA fSTiS .PRiCOS,
A'..'ENÇ:\O P<\l1A ESTES

PREÇO'';::
DUVIDAMOS qUE. F�·
CONTRE MAIS BARATOS!
SAIA DE NYCRON
SUDi\NTEX, pura
senhora .. , . . . . . . .. 5.000
SAIA DE TERGAL
para senhora
CALÇA DE NYCRON
para homem

.

9.000 1_-'--
----

ÇALÇA. DE HELEN-
.

!Ci\, RHODIA para ,

senhora . . . . . . . . . .. 5.800
SAIA 007 Drmble-Fa,
ce, com. ziper .... :. 3.:>00
CON.JUNTO UE BAN
I..ON, desde
VESTIDO DE JER
SEY, estamuado
RI,USA DE .....JER
SEY, estampada, si
manga . . . . . . . . . . .. 1.500
IDEM, manga' curta
...... , ' 1.880

2.100

Melhora a Economia
45:10

'

: dos Estados Unidos
I I

I
'

WASHINGTON, A eCJ!1('- continúcu o �eü 'fl�1Vlll!-".��'.) Os aumentos no

mia dbs E"tac:Js UJli,'lcs 8s::endente no t!'il'H"�'t\� ,ie Nacim:!al Bruto, ou seja. o

1 jFlho a setembrQ r::� i]P total de me,'cadol'ias e' ser

I
�--- Hi65. CJm um Pr0dutIJ Na- \'.';,:3 públicos e prl.v;.tdos

1 cionál B.xuto elevando-se a pl'oCiuzidcs, compreendem

i �jp'�e�� fll.Ot� �::�:::��:�;��
: l. iI t , � l'� fI U" citado trimestre excedeu o

verificou no trimestre de
.

d fUa
abril a -junho. O valor pa-

rOs OS . ra 'mais foi de 11 bilhões
li de dólares.

A te1':J.�, cbsê.rvou que os

g:al:lE:� utilizados· 1�0 VIEt
N-iUj.l era!l). "pr:: ferlveis às
bom!D s morteit:os e balas

, de 111� tl'alhadoras, :"','d'l o

seu cmpre,'l,o mais l�lul1):xni
tário . do que o emp:-êg·'.)
destes".

, '

Será. em pró do Lar São

VIcente de Paula, a festa

do Chopp, dia. 30 próximo
nos salões d.o Lira TênÍs

o Produto Nacional Mé

dio!'do �llo passado :rei de

628.700.000.000 de dõlaresg

Go'dberg 1)enunci� O Movimento

,·�'ubano Sôbre Pôrio Rico
:NAÇ- ;JES UNIDAS, OE

..;_ o EmbaiXlador Norte-a
merica�o Al"thur J. Gold
berg declarou que � moVl

menta cubano para conse�
guir a discussão do STA
TUS de Pôrto Rico na As
senibléia Geral das' Na

ções Unidas teve razões pu
ramente politicas.

que, portanto, nã.o está.· Slll
jeito à jurisdição de uma.

comi�ão que trate dos po

yos coloniais.

Os Estados Unidos obje
ti,varam' a circulação de.

uma carta tem que (I MiQ

nistro do Exterior de Cuba
pedia, que fõrto RíCf) fôsse
incluÍ.dQ l1Q temário da' C@

Disse que .o STA'ruS de missão dá Ass'e)nbléia qu��
Pôrto iCQ. �iCQ foi oficial-

.

estucIa Q probletJ1<l d;) eoló
l11ent���r�llhecido pela As' ��li!<lismQ, '

�
semb'ltià'iGe:):;u, em j.i;l53. §; ,;_

:�. �<�t·P·": '.

. ,,�. .',.

I
1:1. ,

,

l � �.

cão·

4.600

2.5!lO

1.600

5.:ma·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis. 21-10/'5

Característico· do luodo. C!omunlsta

,

Conforme comenta o [or
na] "La Prensl;l.";'.desta capi
tal, "êstes desenlaces mis

teriosos, relacionados aos

governantes, só 'podem ocor

rer em países" dominàdos

por regimes totalitários,
onde nenhuma considera

ção humana tem importân
cia e onde haja sido doutri
nàriamente abandonado o

respeito pela verdade".
Mais adiante, diz o impor

tante matutino ,e,rgentino:,
"O Sr. Guevera,: fora da

trama castrista, carece de,

significação pessoal. Seu

destino pode ser um toque
de alerta, para outros, mas

ninguém PQ#e supor. que,
vagando por terras dístan
tes, venha a representar'
um perigo' como agente de

empreendimentos revolu

'ciopários 'a mando do" im

perialismo
.

comunista".

De forma semelhante se

expressou, na Cidade do

México, o diário ".El Sol";
ao dizet: "Qualquer q'4e te
nha sido' a sorte do .rnédíco
que' se' transformou em

mentor de guerrilheiros,
um,!:l. coisa é 'evidente

.

dentro de um regime co:

munísta ninguém pode se

sentir seguro. Entre a con

dição de Ministro e de 'ca
dáver somente existe a dis
tância de um paredão. O
próprio Fide1 Castro' pode
vir a morrer oportunamen
te de um enfarte pré-fabri
cado e acabar como um re

negado, inimigo do proletá
riado mundial ... "

, Em Caracas, o periódico
. "La Republica" sustenta a:
opíníâo de que a carta de
Guevara lida por Fidel Cas

Exames de 'Madureza
Estão abertas as inseri

ções para a segunda etapa
dos exames. de madureza
em tôdas as díseípünas. rur;
damentaís, Inclusive Socio
logia e Filosofia.

Expediente: COlégio Cata
rinense, das 2a. -- 6a. 1's,
das i9-19,30 horas, até o

àia 31 do corrent8.
.

,

Quem fez provas em ju-

nho do corrente ano não
necessita apresentar nova

documentacão, mas. no ato
da Inscríção, deve provar
que cumpriu com seu dever
de eleitor nas únmas elei
ções, me,diante apl'tsenta
ção do títu10 de e!eit(ll' e

de corresponden�(.> ;u€stado
expedido pela JU,slica Elei

tOl'éll.
P. Honc')_ri".

---_,_----

A CARTOGRAFIA EXCELSIO, de P. Del Nero S. A ..

estabelecida em São Pau1.o, cOr!J.Ullica /a s�ms Clientes e ao

público a perda, nesta capit'll, do -talão Ele uedidos nume

rado de 1701 a 1750. , 22-10.

tro "se reveste de um aspec
to de testamento".

carta que se 'atribui a Gue
vara- e as presumíveis excur

sões dêste revolucionário
'por outras terras devem Iser consequêncías dessas

na����!����U�iC��� O_j�,: diferenças políticas".
'

I
,

,
' I

Fretes Abaixo do (usto Alarmam I

A DireOO�M���!e�����!�g���ã�e M��!!'���ei� ��. 0' valores ·1/
dos Representantes Comer- diante fretes muito aquém tadas, 'em lugar de f�vore-' alheios, que estão oterecen- ii
cíaís de Pernambuco, em das tarifas' normais, e ainda cer ao . comércio e índús- do o transporte de carga
sua reunião _semanal, tomou com alguma comissão em tria,. trará sérios prejuízos, a ridículos preços, porque
conhecimento de que algu- caráter .particular a certos pois "QUEM .

NÃO TEM' também se a mercadoria
mas empresas rodoviárias, vendedores. COM QUE,_.PAGAR, JA" PA- não chegar a �eu destine, I'sem nenhum senso de res- No entender dos dirigen- GOU". quem não tem com que pa- ;

ponsabilidade, estão ofere- tes da A. R. C. P. a redu- Fazenda uma advertên- gar, já pagou". J ,;,:,1/1cía, díz o senhor João Fa- E adiantou mais: "Advir"
rias Ramos, presidente da to aos meus colegas repre-

•'11éntidadé 40s representan- sentantes ,. comerciais para
l'

trista em todos os senti- vel, e a posiçao de equilí
brio que, Havan!:l. procura
manter no conflito itleológi
co entre Moscou e Pequim.

l\f-ãe Cristã, Desenvolve esta pa·
Iestra com seus Filhinhos:

• Nosso corpo é a casa em qUE'
moro a alma. ' Vemos o corpo:
mas não podemos ver a alma F
invisível. A alma não morre

'Deus a leva pala '.) outro munro

2) A alma boa e limpa fica jX'i.';:
sempre com Deus no céu. ,A ai
ma boa e limpa pode-se represer
tal' (desenhar) per um corucàc

, todo limpo e branco. b) A alma
rebelde, enegrecida pelo pecado.
que não quis obedecer â le .�(
Deus, entra para o inferno .: rc

presenta-se por um coração in
teiramente prêto. O inferno f
um lugar medonho. As almas 1'0-

hdde<;; ali sofrem Gores hor!.;'f,j�
num fogo que nunca se apaga. E
'o demônio não lhe deixa sossego
Nunca mais poderão sair cc s (

orisão. A corta do inferno só .lei
xa 'entrar, mas não sair. c) Va
.mcs desenhar ainda um coração
de pontos pretos. Representa c

alma boa, que tem alguma l.�;an

cha de pecado. E, por :S50, não

pode ir logo para o céu. Para en

trar lá, deve ser tôda hmpa. Tarr,
bém' não pode ir para o rn{en!(;
Também apenas manchas de (jUC'
precisa ainda laver-se. Vai 'e.itãc
para 0, 1/urgatórío 'pur:ficar.1 2

ê11ma c só llepol['; de limpa da ..

manchas Deus, a faz cntrm' nc
I_�éu. Devemos pedü' (rszar) pco:
las éÜn'laS, do Purgatório e Dele::
tIra �ais depressa daquele Iego
Rezemos: "MEU JESUS, MISE
RICÓR(HA" .

DESTINO DA ALMA

----_

OU 5 VEZES,

dos, o seu desaparecímen
to da cena política. cubana
teve como origem as díscre
pâncias substanciais da con

dução da poljtíca econômi
ca pela qual era o responsá-

Diz mais o jornal venezue
Iano que, apesar da carta,

,

de' Guevara manírestar a

sua adesão :a0 :regÍl1'le cas-

tes comerciais: a importância de sua. res

ponsabilidade ' perante os

clientes, com relação à in

díc -ção do transportador
das mercadorias remetidas
pelos seus representados", li
Afinal, declarou o senhor Ilil'Farias Ramos:

•

"E' necessário que alerta- I

mos os nossos fregueses pa :1
ra .que escolham empresas iitransportadoras de sólido 'I.coneeíto moral e finance�·

' :!
ro, para que evitemos pos- IIterrores aborrecimentos e !
prejuízos". 'I

'II.

"No momento, 'apenas o

transporte rodo;iáI'io,' vem
assegurando a sobrevívên
cía: não só do �ordeté mas

de t-odo o Brasil; e por isso
mesmo, precisamos conser

vá-lo a todo custo. Do con-

. trarío, veremos o mesmo

desaparecer com evídêntes

prejuízes a,'economia
-

no

cional.
Contfnuando. diss'e:' "Pe

çÇl a atenção 'de todos para
o, fato de que algumas pou
cas rodovíarías, sem o me

nor senso, de- responsabili"

Buenos Aires -. OE

Paralelamente' às diverS'as·
conjectu�as quanto ao, pa
radeiro de Ernesto "Che"

Guevara, os jornais latíno

americanos estão de acÔÍ"

do ao salientar que a ma

neíra como Fidel Castro 0-,'
. eultou as verdadeiras cír

constâncias do ,desapareci
mento de Guevara é -típíca
dé como, nos países corou-

'

nistas, r-e fez mistério em

tômo de fatos' que _
deve

riam ser do. conhecimento
púbUco;

Clodoaldo Amaral convida os parentes e pessoas
gas para assistirem a missa de 6.0 mês, que manda
em intenção a alma de seu saudoso pai

'

JOSÊ AMARAL·'
no dia 25 (segunda-feira), às 7 horas, na Igreja Senhor

, 'Jesus dos Passos.
'

amí-
rezar

Antecipa agradecimentos. 22-10

-----------------_ ..�---

'E D I T A L N. 1
Pelo presente, ficam convidados os Senhores porta

dores de comprovantes cio pagamento do ADICIONAL
RESTITUTIVEL, criado pela Lei n.o 1474/ 51, referente
ao exercício de 1956 a &e apresentarem nesta Alfândega
munidos dos respectivos comprovantes para necessária
substituição por TITULOS DE OBRIGAÇÕES DO REA
PARELHAMENTO ECONOMICO ou para a devolução em

dinheiro' das quantias que não atingirem o-total de .....

CrS 1,.QOO.
Alfândega de FlorianópoÍis, 19 de outubro de 1965

Compro. 'tVo�ksvagen
61 ou 6� tratar com Aderbal - Fone, 3266 das 12 às

18 horas.

V'ENDE-SE
João Frederico Hackel' - InspetoT

à rUa Sergio Lopes FnlcàQ ,Tl'lliclnrlp)'
Barbosa. 1}2 (t'\g'l'llnomír';t,.
• t

I

ii22-10

QUALIDADE NÃO, É LUXO AGORA •..•••...Cr$ �50.000
OU.5 VEZES: .•• Cr$ 90.000

,OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

I�
"

II
"

SEM ENTRADA

,/

oU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

Cr$ 4,;;�OOu EJ',1'f

Rua Jerônimo Coelho,

._---- �
�

_-___ �----=:. 'o
IX
6..

(I)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Li ra Tên15 Clube � 'Testa doChQPIl': � OfDuestra 11pica de s. Bento"TREMEl;'
!'Dnçlnlar ·Hürdrich1r 'p Outras Atraçoes � p,rornqç&o'd.o Uons Clube de Florianópolis· pró Meninas do Lar

Reserva de"�esasl e Canecos" Beutoue Chel�Moi
" �

-

�,- ...._--_..__----,----

I) ::'cJ:\ii.c;o de AgwJ t:' Esgóto de Flortanópolis .'apela
::J,I)� moradores ctas zonas mais baixas da cidade, no sen

tido de l'ü<;.Lringirem temporariamente seu consumo, a

!";m ÜQ que se normal ize o abastecimento às zonas mais

Ei!ev,qdo.s, que aínda sofram os efeitos da paralisação da
adutora ocorrida sábado último, devido à ligação de uma

variante, ela mesma.

Tabela de PaganlG:nio do Mês de
Outubro de i 9hl\ da Deliegacia Fis-cal

do Tesouro Nacional em
Sànfa·Catarina

mm feridas.

21 ._- l\UNISTÊRIO DA 'AGRICULTURA.
22 -- MINISTJ!.;RIO DA SAÚDE.
23 - APOSENTADOS DEFINITIVOS, SALARIOS

P,AlVIIL1A E GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL
DOS QUE H.ECEBERAM PROVENTOS PE

LO IPASE E OS QUE NÃO RECEBERAM'
NOS DIAS PRÓPRIOS.

26 _ AF()SENTADOS PROVISóRIOS.
27 - PENSlONIS;TAS MILITARES, PROVI50-

H lOS, PENSA0 ESPECIAL E OS .QUE NÃO
RECEBERAIVI NOS DIAS PRóPRliOS.

DrA :>i:! -- PIENSIONIS'IAS C1VIS.
,

DIAS 5 a 10 - PHOCURADORES' E OS QVE· NÃO RE

CEBERA�tf NOS DIAS PRÓPRIOS.
_. No p8.gamento do mês de outubro solicita-se a.

apresentação (;.0 título de eleitor.

11a.

·REUNIAO
. ,

�\lgU'D.�as emíssôras, (S1)2-
clalmente a clG 'San1.S;üco,

·

operada pela Fêir:�a :l.:h":l.

vínham" irradiando.3(;\'("08
ccmentáríos sôbre ;:, <t··:1·

cão políbíca nacíont.l. }\lÊ'j,
dessa medida não sr) ; ,,'1

·
nótícia de .outra:> pr "V Ic!ú:l
,cias Qu:e' o Goyê,"1') c 3',-h

tomado pdra a"ca!nr . (o:n

cs tirotsiQs.

C1c\\!'. (J.1�e rEto coi1�.,�)��·,_'�:crt1 :

.Re,u: ,_�ab.tnete," r3�;.::1·):!n i:U-.l.'
:1\ ',"

sil.a residência r:;,ll":";,;vl:;.l'
'pouco depoís do r'H''''' 'ia
o eX-ch2fe ·rr,bcl-1.o. ,:0"G'�:":

Fra.nçi�co Ca8.')'a'·�l�). 1:),:", .

q�1e_. d.,epois (��.:�89. �")�.� rrr.:',··;�i:::t.
r"\ 1? resicL: li i:p nf� , ......�;" . c;..()

. c:lecla:::.ou a�s . iO�;,lc,lisLas
:ruc C.C lTI.pD. t" r· c·:: r·; ). InO:-'.�·:.n;J

"para cv'tar." ln) ,<::';,d <�'r',

D.ega�.ldo·Sí:.· a, fc.rnlulr· �.1U

tras cieo:,àraçÕss.

GHA.TlS
UlVI PH�CEL
CONDOR
FIO DE
NYLON.

,
.

•

e(;rl'.�a�c��u igua��Tle:-itt� il

·n<t!,.I�'·'(,:H.. !).'"s\ió�clal o

f.: ��.h b�: ·:X��, (or· ',1'" c r� � �D.1.i.ll.; r;'�la -

1'0 WÜ1'�al Ta;)'ev P';,'�r:0ít,
I

. ,.

;(:u;: rH��S'on 9 C':1�"1f?�·;�!."'��· ar
.

.comi Garcia' GO{l:;:J sób:':'

.aS'lu·utc.s não r2\'6la:" . .3 m

fq!:;l;'OU-':C dlJ?' 'i�:F�,yt!�'f:l
'Bl':rJte,'. clll,baj5:n�:' r l."c:,'!c'
:. 8.ll1.eT··�n,p:) 1�'9.· OE!\. �l>'.Ã.(__:u
•

'-r� -1:0 "'. '."�rj",' ,.., ....c, "", i '" '�o''\ ., .:J " "' , ••

"_;�::�""'t�o D01'».tn.?c:'
- .

•. f .• ',.

�:' <o !..;eúo e')rÚ,h�l:-t�8.
;,o.·(8]f·)' O' '(in uma O:lSi' mj-

• l:t,�a�� s:tuticlu ri, l�\:.l·(!e'n· f.,"-
�1i.I?;'l·Ç·) �ro r:o O·c:l::n::l·-d,� .

... Lanv.�n te' t1.0. lado t�i:: :8� ') G/)

i?')pá::'o dos ,coll{ba::0S de
...

ontc�,l1.
-

.. ,.

gr:t�lde '{�Ul\rHSEO

1.(".0'''': sf;3.11 t :�P'l·e·rl te· ..l i.��5D: ff.'H (��,

/
�.I�:d '�.. ��\��:��:;: n�·,:!l\"�:�.:.: 'i:�
fr)'. T)"ví.cio 'a ê,sse est::1.'jo de

� ; i
• ('_':'.�::i,".. 1(t'l�a-S3 dll'.í;;jj a I

· f�,jr8.·� rle veiculQ.3 1';1; !J
'-'rn"� �',hélp S',;' OUV2 CU:1::e

ii.�eCi'�·aptS'l1e·ntc .1 m:dr,'l-

flui: :,1': d ['\ � liletmlha:!or:J. «.
·

At;mw-s� Clu"e os comba
tant�s '�CO).1stitU�iOl!álLsLf\s·'
"1.1,, . &� ·eJl·contrs.'ú f' \1 SU::

opti�?:1 zon.a ele. cO.�lLró:.r� Jt�
rsbe1'unl ins,truçõe5 !,)ara se

(,o"ep""lt:-a�:em DO narque
1"U\!01.iio Msfa. 1119.'3 S2:11

c).'sõ)arar, desde qU8 não
;opiam' alve:adcs. Exata
p�8'lte nesse p:;l"!.·e� Esteve

·

1(1('fl.1178C1a oi anti<:p, cs-::ula
((" ade,sttamento (�!l.'l rebe)-

FRA�CO ATIR-\.l){HU:'l

f:;:'9"ln�o ·ob.s?1'�'::l..c1nr�Q" 'U

tirctsio. .elos frallc'.1-ati ....�
,-' ores . entriricheiracto,�i no"

t.é�racos, das c,asas

, ,

nlc:stra.r, aue existe a�nc1.u
',",.""'Tl�_'11l�')'l,';ro'" �" SI"�l'--'-.'

"
. ,. \::õ. '�'-"" , :'J. ,,) .....

t'.zar;tgs c';',\. ca11"a ,r: lleldi3
·(:v.f.> pmtÍlluám b"'lli: a::n1a-'
ôo<

0:, T'OSSá do an'.:o"'1) E'xér- I';;:� n�' C(lrs1;l't�le'01".'1'''tr ;'c, ',.>' • ,-, -." " '\
Caé.nlml0 Deno, f;,�t'r'::t ,)2, I

,
I, 4.nQ )}D111e;.-s, 0stá nC!U3il.'- I'I '"ri! !11.:.t1"· - .

· -91:tUJfl'l""lÍ acanpJaml'nb mi;
H.f'\ ra margem orf�nt.�J
t'o rIo' Ozama, ,":11 l':ca,�
;'!reHHnEP'te rosoto 80 t�'a
j ro clt"s "t·':�okips. Somente
23�

I
c1êsses .homens, sQbr�

t��-::lo o�·· integrn.htes ('as

da'! es::oltas dos lutigos' cú
ri!?entros ccnstitu(JiLmalis�Es.
têm' l1ermiss:1b D8.1a deIxai'
o acampamento d.evida":
�nente armados.

FJJHH.AS V·:\.O

I?ARTlCIPA

l ),'

'(','3 COl1tiI�gcnte:s n�1rte"._,

. �-I.\ ftlrlel�.ie�:-los,' ". -brD:;jüel��os 'e

, ([� 'unhos países latíno-

al1�erio,anos .iúcol'j)oraclo8 à'

J)'ôl'gil Int,el'amel'�Cal1a de

corn a PreSHIK�'

•

.. ",
1,'

"

',',1 h .. ri -. ' I:', "t';,,'\ P,,',' e:·.. !' ('-11i ;IH�, ,'�,,\U ;.�.'.,_. 1,
..

v "'_v

'âo Virpnhr,··'�d'P [);,)p!::i
. _,.1, y,." .4� �I' .. ,. J �f'" "\ll!

.'

eÓ,

, .•.. ...;.._....-." ....".

.
.

•

•
praz não estiW3ram envol-
vides [;03 combates." de 0':1- Um c:J.pitá.o da i\-üt.Ónha'
tsm, A FIP eontlnui aquar- ele Gi.I�rl'll ,J.O�llLlj,.:o:"l.'l:J. .

telada a certa distâncla eio �\.au; Bl'encs, c uni seu fi

antigo setor r30el:.'n" em 11:.:) m: 1:01', estaó it:.1pi.ica·
um setor ela eida:J.C em que dcs D8. morte[ de A:lgE:l'Se
reina absoluta 110:'mn,l'�lfd2 . vere Cabral, um :.10.3. prln
em chocante corur.isr- com cipaís líderes .:lo' Parti:iu

o que occrre na :';:.1:' 1 C',"l- _v C:JV�()t1 Nacional, as-'
t tal. onde pI'iltL�,1l1H!;lie ,.HS::l�!;QUO ""ibado' uitfmo
toclo.- f_:!3 ts�"a:J2-1(\e1.n�c·�;10.s cem tr("�� �trcs. i:il.C�TBOl

crl1}� rc.as rt'�hür:1'� 1 as uma .íoutc 'extra :J{eüd..

portas aos pr�ni2i_r(-)s !"l;.5�3n
lTS. .0 uios.no j:.1l(j�'_:'J, ;.' u

crcscêlit(.. li
�

qu�: L·:... ·.�
.� .

.:é:!,

está provídencínnuo ') -ul

�:a�n.-.;� t o iviaqld.·le ct.c.al c

rie seu tL,lllO.

SÃO DOMINGOS, 20 VA doy convocou uma reunião
- Um combate entre rran- de emergência do gabinete
co-atíradores rebeldes e e decretou, ao melo-dí.i, u.

. tropas clGminican�; ocorreu." suspensão de tôdas as emís-.
ontem em pleno centro soras .locais, exceto a cf'icí-,
desta capital. morrendo :pe- al, operada pela OEA, O

Io menos três pessoas en- decreto prssídencíaj 088e1'-
quanto outras cinco fica- va que' o' fecham0l1,to das

estações de rádio tornou-se
necessárío "para evitar a

Os civis rebeldes, ei.1�l'in-
propagação de um clima ele

cheirados. "nos . �e�Tp.GGS _e subversão da ordem. públí-portões aos edíjicios, abri-
. ca".

'

mm fogo contra '1,� tôrcas
governamentais 'do forte
de Ozama, no distrito COIl

tíguo ao pôrto, l)<1N c.nde
róra enviado na véspera
um batalhão' de- espeeíalí
listas H"ll COIl,tra-'_;'i.lerrH:lus
.e �lguns tanqufos )�ar;l. mui-:
or proteção dos sol�lados

qU€ guardavam QS clOC2S. A

medida irritou os rel)3Jdes..

que (7m princípiOS ela '!'C'lO

lução ocupa'll Q Iene . cn1
,uina (ias mais ciangreI:tq..s
refr�gas .:� a crise Cl.C111 i.�].L:�R-

OFiC!_\l, TimlA .iSiHS··
�;N vno Llln:;:

-_._ ..._._---�_._-_......

Desenhos Tecnícos, rlojetos, Plantas e Instalacoes dI;
': .. :.1 •. 1.,,:.< " }I.O['"J� tL:t 1..10 J��lnljal',:t1,�tje� i-�Ul (t�rt.tJ:

,l';'YII-'W" e Plantas de F'::h1i)Urc:;\�'óes, Casas e Instala
'ÔC� "nduetriaís.':

<·;!raiVa 0;.0 j:j;) ..._. Estreltv,

H.l'r( f<"rc' Canécn N.o 167

.

\
.'\.("ll:'.-"(, npt',J'o1J:\8c]q [":"1"1. qualquer serviços

.

e111 reló'"

:�{('".: ._-. EX:::"'ul[lfh oor pessoa especializada.

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

_._'._-

�. : .

:- � " i· -,

/

".!. r·'
.

,..

'''''''1 f:�' cJ B l"L 1 Á' R I 'A

·Tralano 1..2 - Sal'a 7 �F' O fi e , \345 O

r E lt R E � o ,�

LDl'Er\l\1l:.GNTO "VILA SA1'i"l'A lUTA.

LUTeS a p;'uti{ de Cr$ 110.000 em condições a· estudai' -

.

.

I'oüenio f>el' rendidus 't lotes pot ,apenas 50ü:OOO. ,-' I
�I.�UA M,AX 8CHRAMlVI: '-'- BARREIROS -:- LinwssinlO-<; I,

lotes com frente para ü, as!alto e funelos pf1,ra o ,mar �.

Terreno todo alerrad'J coh1 mnro coo pedra cOln água
. el1.C'1,i,ada em todo seu comprimento '--:- Ares de 1.4JY± m2

Cr$ 5.500.000.

NC; -JAnÍJIM JlTLAN11lCO _. A 100 Ílletros tio asfalto;
!tudo lote d�� ten.'eno medindo 412 m2 frente de 13 me-

Lros 2.500.0UO em c6Qdições a e:Studar.
I

�

TERH.ENO NA AV. SANTA CATARINA. - ,ESTREITO
-- Vendt.....se um maravilhoso lote com área d� 350 m2

Preço de'C,s 2.200.000.

TERRENOS. óTIMA LOCALlZAÇAO. - ,ALTOS DA
RU�\ Pll.OFESSÓRA ANTONIETA DE BARlío..�. 'terre·
nos 'ainda H renda por apenaS 1.000.000 em condições a

estudar .. - 2 'lotes m�dindo cada: l.2x25 mts.
.

,Rt:.'.� SI;O ,JUDAS TADEU BArRO JOSE
iVtENDES -'-'. Terreno de lOx2? ·codl:l.. Temos ail!da 3 lo

tes para venda. total cu. paT'cinl (JS 3 por apenas 900.000,
,.

1'111 ("ondições H combiaar
1" LOTEAMENTO NO JARDIM ATL..ANTICO - Terrenos

l',r, üLima lo(;alh:;H(;UO ürea de 793;20 ln::! 8ntracla 600.000
H eOInbtbf�r·,.'
NO CE7;;TTIn -_. HuA ALIVIIHANTE LAMEGO, :.!ü2: vas

ttssi!110 lote com üre:t de 1.140 m2. equivalente a 3 Jo

re!',. "l2.000.00(l ,

11 UURO I?OM ABRIGO �� ótimo., lotes belu. junto à

praia na lua TEüFJLO DE .ALMEIDA - Vende-se os

({ui;" '°'01 �f'lnente un, pr'eco ti. uombinar Emrac1a 500.000 .

rr.'.\ 'PnOT.'ESSOfL-\· ANTONIETA D'E' BARROS
BAIRRO NOSSA SENHOR." Dr: "fATIMA ESTRET.TO
-- lote .c/207 m2 Por t'-pem'.$ U:iO.()(J/I.

,{ .01'}!�S ENTRE COQUEIROS" ,E "ESTRÉITO - pérto
eln Sub-}<:sta;C?�LO Elótrica - vúriOs lotes ';t partir de

3UO/I(l(] Ór1il.1 finandamento a.té 40 meses.

T,\Gô;\ DA CONCEiçÃO -- n.iviOI"a. M�'g'hificoS lotes
(tC 1-1::20 por apenas Cr$ 500.000 ou concli(;ões �l estu-

lt.E S-I D E N C 1 AS' I'·
CAPOEiRAS - Rua b. Pedro II :_ 321 Praia. Casa de i
Mat�rial, nova dom 5 quartos e den�ilis o,ependências 1
-,- Area, ela casa 190 1112, -dp

.

terreno - 1.060 m2. Entra- "ela 5.000.0po saldo, em óti.ma,s condições � Voce mes-,
I

1110 poderá fazer SU>:l. proposta. " \ !
RUA JOsÉ MARIA DA LUZ N,o 18 -"NO BAIRRO DO"�
JOS� ME�DE�:-' 2 casas Ótimas. Uma de alvenaria I
e outra de madeira. Frente para o asfalto e fundos pa-
Ta o mar. �erreno com a40 m2 - préço Cr$ 12.000.000

em eondiçóes a combinar.
'

.

RUA À.1,.V.ES ,DE BRITa 73 - Excelente residêncit:l. ele ;
fino acabamenho, entrega imediata 4 dormitórios �' ,

4 salas e demais dependências terreno maravmioso de'
22x30 rots. Preço � Cr$ 35.01il0.000. )

PRÉDIO P� FINS DE LOCAÇÃO - Vende-se .

um .prédio de 2 paviment.->s' com 4 apart.amentos a, A- .:'
venid'l Sta. Catárina - Esq):lina ela Rua São Pedro.oti- \

mo aegóaio
.

para seu investimento. Condições de pa-

gamcntos a combinár - Cr$ 25.000.00Õ.
' .

EST,REITO' _ Rt,JA SANTOS SA�IVA 46 - ResidêIi

ci� de fino acabamento desocupada - 8 dormit6rios
- 2 salas c demais dependências, com . garB.gem: Cr$.
10.UOO.000 OU em condições a' combinar. • . '

.

Co\SAS � JARDIM ATLANTICO _ Com 2 dotrhjXóri9S
-'.' Ampla sala ..;-- Copa - Cozinha e Banheiro ''---; Toct,a
de r,1adeira trablllhadl,\, �

.

Preco d�' OCâsião ....Cada :.

Cr.'$ 5.;300.000,
.

. � ..,.'
,

"

NO F,STREI'I,() �-' A RU,"- FULVIO ADUe! ,,- 6'70 'UM:
PREDIO de 2 pav411elltos pita, 'fim de lo�çãb Ótittró'
pm*' com.ei:cial lJ:reço basé 7.500,000. AQeitanlos pt"õ ..

. postas '?ara r:!agamentos em' condições'.
.

:
"

o

NO .I.o\RDIM ATL.\NTICO - A poucos metros do as-

.
falto. Vedemos. bela residência com jardim, Lfving _:_
3 quart�s � Cozinha .....,..; Banheiro GúagC111 e. quinthl
com inúmeras arvores frptiferas. PreQ.() 15.000-.000.

'

HUA CONSELHEIRO MAFRA 132 - Nlaravilnoso pon
to Comel'eit'.l - casa grande por Cr$ 13.000.000 em con

ctiqões proDostDS pelo fone 3450.,

1�'rT�, PRE:J:o""1BITO DIB
\
CHEREM � no Bairro de Ca-

..

,

EUA, SAO eH rs'J'ÓvAO _' COQUEIROS' _ Terreno de po#iras - Casa d€ f\lvenaria com frente toda de pe-

:?OxlO.�O !Dl:;;. P,�"n jimto u' Hádio da Várig preço dn clrú: Terreno medindo 24,2Ox40 em forma" triangular..
("'a<;�5n. (',..s 1.0UO.000. Casa meclil.;i.c!o 13,50 com: 4 quartos - 2 salas, cozinha

NA AGHONOll.1JCA Rm', Joaquim Costa _ Lote de Ter-
- b<.mheiro completo. Dep6sito e garagem. Por apê-

rena medindo lOx25,60 mts. - Preço: Cr$, 3.000.000 nas a.OOO.DOO,

TERRENO EM CAICANGA AÇO _ Na Praia um Ter- VENDE·SE FINA RES1DENCIA - 2 pavimentos a

l'ono marai'ilhoso c/Area de 84.475 m2, por apenas.. I Rua' Almirante Carneiro '110 Bairrol da Agronômica
Gr:; l.IOO.ono. I 001n: 3 quarLos -- :;, \:;'8,la;; "-� l!w:irl.t'1f( _- Bar -- e Ade

IDM. BICÚJACÚ - TEFm,ENO l;lem situado ...:.... fl.ua,7 de J ga( - BmÍl1eiro Social' .......:. qcnrto ele Empregada· Area

Setembro, ,ag
- mec1üJdo lOx30 mts. - Aper1;'lS"Çr$ ': ...c' ,,.,

ele} 50 m2 Pr000 Cr$ 22.000.0üO.
.

400.000. PEENTE A PALHOCINHArEM COQUEHWS, bem pró-
PRAIA DO JUHERÊ '_ Terreno' beni localize:do -ts�

"'

ximo ele 'açougue, Ul"lilUZém em frente. Casa' com::2

quina da princIpal rua, nied'...'1�lo 15x30 'rnts S Prelio' I (ium"tCS' - � salas, e' cozinha _ p01." apenas Or$' 2.:3:)0.600

<"O>
apenas 400000 ou a combmar.

< = _ í,.:ceitamos p,.oposta:M�a: ,p::�ent:
em ::�esJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DêêUrada UJHr r'�cfa
Secreta ·um Alto·Alemã,

Lazaro .

Rart�'otn("

Rendeira Açorita Traje lfpko Miss Objetiva.
.

.....

Marilena Uma Viajará Hoje Para Jeinvllle

. taçoriana) será o tra:e tí-

pico de Miss Objetiva
.

de
SC � Maria de Fai;!nl1. Si!
veira, que apresentar.'i. na

passarela interJ:la(\}orlaL do

Iblrapuera. em Sã.o· Paulo.
.

O traje foi ofereeido pelo
Dpto. de Turismo da Pre
feitura. O Prefeito Genera!
Paulo Vieira da Rosa, re

cebeu a visita de ]\.flS1:: Ob

jetiva e lhe oferecem ô re

f€rld� traje' que está' sen
do ,confeeclqnado pela Mo
dIsta Dione, de Charmes
Modas. E' uma bon1ta -fan-
tasia de renda.. No regre,s- :-...

A DIRETORIA d!) Cluue
so de São Paulo, Maria. de.
Fátima, desfilará para n-

Doze de Agôstoi mi. n.oite de

. presentar 'l socied':l.de. de. t..:er7a-feira ��m;nagoOlí"Y��'4ff' l·t �.�a..r.}1e-1'l8. Car• ..._, .��' .....onanopo I ana. �

veira Lima, com
.

um cpqui-
.

te!.

ONTEM à tarde a bonita
Marilene Carriço de
veira Lima, visitou este
Colunista na Redação' tio
RADAR na SOCIEDADE,
acompanhada de sua tia
sre, Dr. Vânio Co1aço de
Oliveira (Laura). Marilene'
hoje seguirá para Jolnvil-
1", para um· compromisso
e na sexta-feira ira para
Curitiba, onde ficará no

Hotel Iguassú. Por inter
médio desba Colun.l.. ela

agradece a sociedade Fl,o

rianópolitana pelo carinho
e pela simpática aC;:llhid'l,
durante os. dias em .que
permaneceu entre nós pres
tigiando promoções sOClais
e filantrópicas. Le"?l <.au

dades dos momentiJ.S fEli
zes que aqui passou.

.

.

RENDEIRA AQ(}RITA"

A SIA Ind1."$triá e Co
mércio COl1oordia (SADIA)
já ultrapassou' u1ll bilhão
de cruzeiros de impQstos
pagos ao 'cofres públicW3.

OJi-
FALANDO na. SI\DrA,

aquela ltn;p9rta.nte indús-·
tria catarinense está com

seus técnicos na Europa.
estudando a cltmatíaação
daquela índustría, ') meto-.
d� mais moderno do mun
do e será. a única na gê-
nero. O que· ela faz em

qJuat'ro meses passará a

fazer em apenas. quinze
dias.

guém co,.., hece�se 8.S suas

em, cuja ...,,;._-:r·gê'in' ,) des('o·

I"hecido' escreveü a .sua a·

meaça ajudou a decIfra.... o

seu séntido ..
'

Deve' tratar-se
do um 1Y'o .... ge, furi'JsQ cr,m

tõda a razão� que e".:;ll.pcuNO Clube Doze ele ksOS-
ao assalto dos .no"m3.dm ato, próximo dla 27, será
TJ;�.'er e_m,l a�... Nêsse àu.o aeleita a mais bela func1O- . �

nárla de, Santa CaLa�a., �,;........_......."._..___
Q DR. Eo.son ·ubàLO. che

gO!Í oIÍWI:p .do RiO' de' J�
neu-o, pdo Convai:r Tac
Cruze.ro do SuL CpUlentou
que (}. dih. mais quei.lüe na

temporada cario�· aconte
ceu na' terça-feira. ,.

das debutantes catarínense
de 1965 -'- BMLE DAS .OR
QUíDEAS. Estará presente
o famoso ater Amílton l<�er
nandes (Albertinho Límon
ta) na novela "O Direito
de J"ascer", que .na oeas.âo
tará UIUJI. apresentação de
d€2 minutos em ato

:

que
fez naquela famosa nove-

. la transmítída pela TV Pi

ratim.

A NOTlCIA divulgada que
a ,TV-F:polis � Emp�'esa
Catarinense de Televisão
S. Al., f<oi

.

desc�assific,tda
pelo departamento Juridícc
·do ConteI, intrist,�ceu inú
meras 'pessôas da sode�aQe
florianopolltana. Ela q:UE: a

pioneira iniciar -moviment.o
e até montar estação de
carater espefim-:lntal foi
cortada da lista das clas
sificadas. Consta 'Wc. será.
recorrido ao Presidente
Castelo Bra:rrco.·

CIRCULANDO na "Ilha
cap" o Sr. Vadisla.l1 Cha
rezuk, técnico Renner Her
mann, na FirlIl,J. M�yer
S. A., está orientando. '�
.arte da. piI),tur� de' resi'"

d�néiás.

se

- ONTEM as debt:tault:s
do Lira T. C. for2.m recep
cionadas com um coquitel
pela Srta Marilene Carriço
de Olive:,ra Lima - M;ss

Mato Grosso, 'no aparta
mento de SEUS tios Sr.

,

e'
Sra. Vânio Colaço (ie Oli
veira (Liu�ra).

ANGELA MARIA MClr-

tins, �lss Personali�ade de
.

Santa Catarina de 1965,
foi cam:peã. de salto. em

altura nes VI JôgQS Aber
tos de S. O. realizad.!) em
tJrilsgue. Foi candida ta a

Rainha dos VI Jogos e não
foi classificada.' O Jornal
"O 'Munieipio" de Brusque.
public0u nota alegando não
enteder porque AngÊ·la. Ma.
tia, não. eleit!j. Ratnh't.

.NOVEMBRO diã: . treie
tereínos no Lira T. 'c. o doo

file de' confraternizâção

•••

BONN -'Num manuscrí
to do Convento do� Baned,
tinos Sant() Eurcá.r!o e �"o
.Mfl..,tias 'em 'Tri�r, que con-
tém um trátado sôbre -as

al�rtas na l;iQg!,"a.àa
.

Escri
t\1ri, da autoría : de Sa""til
Isidro de Sevill.8" chamara
Ms'e sempss ·aten�ã.o dos
peritos uma il1scr�çào 11"'S
terosa, de apenas seis li
nhas, ao fundo da Iôlha. A
,série de consoa" tes reststl
rá até agora a tôdas. as ten
tatívas de a decifrar. Foi
precise Que o pale+gratn e

, classícísta Bsrnhar-í Bis-
choff analísasse num· seu
estudo vínte-s oito escrl' as
secretas da Idade M�ji 1 e

o s=u sistema. Em ssgulda
foi ainda lndispensiv.=l que
o Diretor s'a Bíblíoteca Mu
nícípal ele' Trler, D:-. Ri
chard Lauf'ner, verítícasse

para' a '- suru�;�:J.,. que
num fres(',o carblF;;:o' C<a
Crl'cif;cu('ão. T'a (!l'i';t::!, da

Igreja de' São Má'XÍ.':l1ino,
em Trier, há grup�s de ('on

soantes muito sem':!!1útntes
E, finalmente, aue I) Pr'J'!'fS
sor' JU�,qa"'d);eas. 1"atura
de' GoerI:tz, mas :es'rle,··t.e
em Trier: uma Ga'.Jacidade
no, domínio _da. germauísti
ca restab.elecflsse f) texto.
em colaboração com Lauf
ner. Traduzido pa':it· o no- ---

vo Alto·Alemão, 0 texto
telIl o 'se�ujnte .';J:o:-: "Ago .�Ot.}CtL�;:]�· aJ.a Po�icl'a �1U:tRrra quero r·ogar "ao ;:)01e' (JEQ' U,J I'�".. do Sert.ã')". "Sil1"\ão, c Caôlhc", "Vended -r de Li"'g'liça"
C-risfo --. :Que é a s�ÚYação,

.

O Serviço de Relações Pública.s da Pclíc�a MUi�.lar, c,e e, "Rei Pelé" qcc ."" r'")' -1 --rH'��_-/)(I'" r�s r..')V�S fi�!:�0S, n:.as
de to"cs os homens - Que ordem do $t. CeI. Comandante Geral, ccmun'ii::,a aos jo- �om pa:i.Jéis m2.l,-,

suj'eitou o demônIo - E vens de 17 a 23 anos .que se acha aberta a insc:kão ao

quero ir em S&U �I)me,'.,.- exame de admissão, do Curso de Formação de'Oficiais da
.

. A vós, quero vos t,ue;rnn Polícia. Militar de &Lnta Catarina.
'" •

.

- E matar. co� a mc�C;[j,·'.
. ,. �ara mai?res �sclarecimentos �s interessad::s. deverãC). p'r'og' r� ma·.,.M.,.IV� 1:�F'h{r� ,;a� Amo'\:tra"Qu:m tera SIdo .:> m')<�ge dirIgIr-se a DIretOrIa Geral de Ensmo e Instmçao no QG.. . "". ,,:�i,1 �, �I U ue" � J

furioso e 'agressivo' que es da Policia Militar em Florianópolís. .

.

'

���,-d� "\; ':' ,J' .

creveu estas linlps enl "'S QJ.lartel Geneml em Florianópolis, 13 de eutubro d� '.. Utf1:-)'(llUa lâl(Jlna '

crita, secreta para qUe! niJ" 1965

- C.t.N'fUÜ _.

CINE :?AO JUSl'.
fi'one. 36:{6

às 3 e 8 h8.

Aitila, .
Ió:�o .

Mitría Oláeys ,_ ,

OS FUZIS
Censura 'até 14 õl.tlos. .

cida·e fundada �1O tempo o Império de Carlos A-tagnc
dos romanos foi saqueada Ser-nos-á ved�l!o saber
e ínceídíada, 882 tOlO. anr . JIla�8, pois como o �rf!.qJe
em que Ç�los m. ') Gordcl:

.

germanista W�lhelm': DU
já era Unpera.dor da Ale-·. they €screyeu sobre a- epo
manha d, �ntão. Uia ano' ca: "Os processos de Ir. 'a·

ânt\s S'lweci�râ a seu írmão- gínação dcs quais. nasce

:4u1s II. Quando "ll:lis 'tar íe .

ramo as epopéias são indís
a ,..;. :'8, }1..;.:rd·qu --a 2'1�3., ;:'ii' .res t�'"�ts"�, ?!·rcc'l.T.""'s e

," í' .:....(.Js
.,;,-'", ',_

.'
'

.. npors _' 1:). nt: 'de ccm·,�r.eender.'
.

'
.

.a.J"""içCtil to .aLd, ... - c s-

Atenção Pefízsda !
Participem' do programa. "O 'CLUBE DO PETIZ, no

audítórío da Rádio Guarujá, aos domingos; das 11 às 12
horas.

•

Faça hoje mesmo SU<1 inscrição como sócio, compare
cendo no escrínort« iln ... "' .. ,,, Guarujá, levando duas foto·
.raüas, no horário comercial.

Babinete D-entartO - VENDE.·SE

� .. ----�-

,. f."

CiNE' RITZ
.às 5 e � hs.

Jacques Charrier,
Celette Br _sset.

- em -

A BELA MJ.lERICAN ,\
Censura até 5 anos.

CINf. R· iX
. às 4 e 8 h5.

Íiàyley Mills

M:aureen O'Hara
.

I' em
O .GRANDE AMOR DE

Por motivo de 'viagem, vende-se um Gabine:e Dentá
rio, Marca Jupite(, compõsto das seguintes peças: Equipe,
C�d€i>'!l rk � -.� Armário tipo B, Estante esterizado-
o, c Porta detritos. ·�t

0$ .. LO"'::.. lJoderão obter melhores L."1zor��aç3es
à rua Dona Tereza Cristina,' 29 - no Estreito, de prefe;ên-
da .na parte da tarde. . 24-10.'

•
JEEP -LA'KD-ROVER

VEi�D�-SE
'1

.' VEJA HOJE: Quinta-feira, 21·10,65.

,.15,00 - Díse-Padrão Musical
15,30 -... Abertura
+5,35 -'- TV Cíne 5·

lC,lO -:--- f-o'>;.. :1-:; ·'r.p:l6rs

..
r

17,2:1) - Programa, Femíníno
17,50 � Caminhos d:'t Vida - rellgíoso
18,00 - Cinelândía �strê,la - I(OS Flintstones)
18,40 - Telenovela - A Côr da Tua Pele

19,15 - Correspondente Renner _. tnrcrmat.vo
19,35 - Telenovela - A Ólltra
21,10 � Spot Ligth - c/Wílson Simonal j

21,00 - Telenovela - O Preço de Uma Viela
21,35 .:,_ Bonanza - filme.
22,40 � Grande' Jornal Ipiranga.

I 23,10 Tele-Uníversídade Várigue
23.40 -' Eventu�.l Grêmio X Palmeiras

VETA ·... "ANHA· Nova Gc ....ação - iEme p)l:,·.cial<
" AlV.L, _ _ •

....."Y'!.,... ",,--

NtSBA3 VIDAS"

EastmanColor
Cer.sura: até ;) ano&

(ESTRElrl'O)
CINF rol ,ORlA

·5 e 8' hs.
Aventuras ,clet:lzailtes

Fm 'plena selva!
A FERA E A FLECHA
Tecnlcolür
Censura até lo' anos.

t.INE íl\'L!EKHJ

(ESrREITO \,
.

. às 8 hs.

Ultima Ex;bir;áo.
Robert . .Mltchum
J(;hn \\ayny

42' astros.. inter)1acior;ais!
eu:

O MAIS' LONGO nos DIAS
.

/ CinsJ;UaScope
Censura� Il.�e .LO anos

Modêlo 1952. Procurar sr. Kurt, na oficim
let.

Chevro
. 24-10 .

soci::.c c·;· :'" .

... • .'_ : <'!_ : ,:ta do 21::.0 Gean
de do ;';ul'�. A eL_�<';:� 'Isk::-á sábado, diA-,23. em SO_lta Ma
ria. O certame visá, o congraçament6· âa familla tradieio
nalist�, a divulgação d9S programas do Centros partici

. pantes e especi,'llmente destaca' a be�eza da mulher gaú-
cha. i . ,)�'k" !!�

VOCE SABIA QUE ... ',fi
.' .\

JA está: em funcionatrtento àr;,24:aiieT)etidora da TV
Piratini, em pleno estado de Santa Catarina, Lauro Mul
ler,. com possibilidades de servir os municípios vizinhos
ie Gu�tá, Barro Branco e Orl�s?
., Rita Cleós (Biond,ina), ccnforme havia dito, sub-"e:

teu-se a uma operação' plástica, ccnseguindo os resulta
dos previstos?
... ,Isaura Brul'l.'J (M:-.mãe Dolares"· qU0 já mr.�.O'l "Luar

(SAO ,.JOS�:)
CTNF RaJA

às 8 h,s.

Montgomery Clift
'Su�annah York

-:-. em .,....:

FREUD, AL;ElIV� DA ALMA (
,

Censur:J, até 14 snu;].

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

Dia 23' de

o M:nistro".
Gomes.

oficial.

Carlos Alber.to de Aràu_jo Gomes
2° Ten. Chefe do SRPI PM

VÍNCULAÇAO DA AnVI 'eXplJbição c'o negócio- de
DADE DE REPRESENTAN ;representaçÕes, está .8uJ-ei
TE COMER.CIAL: ... ,., �egl1'n to a. contribuir, tP;tnbém, (lO
do in�trução' de se.rv�ço �x ino

.

"eriÍpr�g.adoJ.!'{:·: ���
pe,e1ido '.pelo ,Departamento do dispostQ· nO a.tti�o 60
de A::recá�:ação e F,'is:óa:J:za ihci� lU, do' �.G.t).3.
ção do rAPC, o r�p�;esen'_' O r :p.r.est!nt!J;utê . ,comerei
-tar.te comereial qU9' opi.ra aI inv:-stid:o de. ;Jode.r:'�s pa
./trC· ..;:i:'<;pr Q n�Lnl:', ai.:���a "9. ,..0 ... p '.CO-r. "\"! � .?:+:"l ')'_ .e·

qu�.· pc' c-" ..à C;.cs .c-�. � .. é,.l . � .p::.� cc. �a·. �lb. :e:: : La
ta��os gera.mer.te 'ê� ab21e-, (lo, qUZS2. s:'mpie c)iC�ÚS -,0
.eit..o c�m agênc.a ou 8.:;';ri ri1r:n::o 'os ref'.:l·;·-".. 1� (S

tório de reprd,8tLtaçÕí:s sercia:s à re'acáo r.ie· fm�

contr�buirá 'para
.

.J J.Ú�tll·U- prê.go, contribuirá na cate
to La catEgor.a. i;; ti�:lla! gcr'a de empre3'a:1o ,.T ••G
de f.nna individual IRGPb p. S artigo 60. , l'1c:so 1) "

art. 60. inciso III),. uac:�1
.

a 'iara o Irst'tuto a Clt\8 es.
sua' condição de :;:t..iUercian tiver vireul\\"C' o. Eis�fücle
te. cime-�to d� que é :ep,d'en
NOTA: - Se .) repl"e;.;en t;ante ...

t'ante comercial tiv:O:f dC.xa
do de reg.strar a firma rte
que é titula!, no úr�aJ dE.
Registro do Com�rc,o, €-sse
fa.o não deve COl1stIlju.'r 0-

. �;:;tác]lLo pa::a a ins>!l"ição
!tbls, .5'_;ó"c.

- :\_, o .:.:nll)?lto le'

'g�l, a qualificação do ('0-

me1rciante in. epe.D.dc do

preenc�imento de qWl;.qll'tr
requi�hto formal; COiU!) não
deve eOlll.stitlJ,ill' émpecn:lo
para a ..referida �hscl'1ç(-l,O o

. fato do
.

repi"es.enta.nLe co-

mercial nã�_, .possu,ir f'seri

.,.tório instalado paca: (' éxer

'fi:J�io de s'Ila atividade, ca

s$_em que o domicllio pode
r:a.�eorresponder. • ao beai

,� que habitualniéme excr

�1to comórc�o·, ou i rcsidên
ali permanente .

i'o sócio da s(;.eieda.cle mel'

ét..�·J.til, constitUl�a p'&.1';1 a

:NOTA: Se o repr�)en
f'a [I ce trabalha �.o'1l r:.·�dns{
vida ·e,. ou· de ma71.zir.'l '1re

. pondera:1te para urna. f'r-
:ra s"'eito ao C:.l:n,"· 'll'1')n
to 'f

e i:-- st.r'U�ô s cL; r:}:-;-:e
senta:'o e cbrigç�10 á apre.
seJ"tação s�stemá�ica' .de re

Iat5rlos. ficá. caracte1"�zada.
também

.
a relação ue ?m

prêgo.
O répresentante comerei

aI inv:stido de poderes !:'a'
ra agir e cóntratar em :00.
me o por conta d::>s rep�e
septados, sem ficar c"úf.JgU
ra,oa . contudo a :elaç,::i.9 ce

emprf\go, coptrib-:tir:l n:� .ca

�egor'a' de trabalhu.rlor a

vu'so (RRPS. art· :;'l. 'nr so

LV) .
'lor intermédJo d<.i�, reR

r.-ect2'VStS .emp:êsas '�I�.
�43. D.

'Ex[me de A,dm·ssão
.

�repara-sê al�os paI,:],'exame d� àdmissã3' ao gL'láslo,
� l�a.Jq,liQ ,Mp'lta, �'9 - tel. 3.137.

. r.

�,
t {i

.l�.t: :-,lt:.,.i.. 0.' .. .J ..........ü� .. t,; ,I,.� .....S�

Recital .

de Piano,.
"Apresérita�ão Te!ltral.,

�---_._-,:,,".' 4__"'"P-__ •• _

St�nh.or�s e 'Senhôr'fas,
OUEEN·'

Ir.. tI' •

,.

;:: . ,.

�t <,J{l·t· 41-'

f'." i l'--..\".\ R
',:

.�
.

---_! .._.�

Ü .:leUl � V�l 4. 1 ua l"ranc'i;cu Tolcntmo ri.O 21
,lcitol BlltclICUUl i. - ·rl�.l. 31:15U.

com

•

PROTEJ.·( S�ltS

·OLHOS
...

use óculos
bem adQptado5

"

mendelftOi co", exotidão
sue rretaitc 'de óculos

OTICA ESPECIAt,IZADA
MOOi:RNO lA30RATÓ�íO.
'. '
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e 1081 'r II e
pre,nsa DO· ·B'EMIS�EBIO

OCIDfNTAL-
.� J�Uo Me!qu!ta Nascimento 8:'ilo

S"i 'T D�-::;3-�, Cal'brma, �'crr alistas. "Editor and Publlsher", de
Cs c:el:cga c.� o V';-: Reu-

.

Os, delegados ;'ir!giram Nova York, e Agustín Ec:-
níão Anua d:. Suc,:,eclp,de um apêlo à Bolívia, Equa- wards, de "EI Mercurlo"
Inter Am ,,'ca a U" 1')1- c'or e Guatemala, neeent! de':Santiago,Chlle, roram
prensa (S:?l �""I','an que co Ie que elím.nem as obs eleitos Presidente � Vice
se d':;s�m'c V""'1 ,'['a'0"28' es táculos que, segund;>, afir- P;rés;d�rl�e, respeetlvamentg
fi rçcs pai ", r a '21e�2': a r ara:n, d'Hcultam J exer- dó Comitê Executív;l da
It ser :a le '" i,,' ,(ó'sa� ;'0 'cicie da liberdade de ím- SIP, do qual também fa
'Haiti Da'z '" 'i, Hc" uras, I re.isa, zem parte mais, J.2 jorna

listâ� -de todo 'o Continen
te.

li�rold Fitzgerald,- Presí
�ent.e do Comitê do Elel-

A SIP .resolveu também
conceder medalaa especial
r' 8 ouro e prestar tributo
ele '5�atFãàl- a Jules Du
bcls perito em assuntos
h.t1 -(,,-8rni-r'�anf)S df� "The
Chica se Tr1q-UD 8", em rr.

conhecímento de seus 15
anos de ser;viço.s prestados'
à SI? na pres'dência de

,S'lR Gomiss�'() de Liberda

dê de Imprensa.
Jack R. Howard:, da ca

d=ía de jornais "Scripp
Howarr'", de Nova 'York,
f')i eleito" Presidente da
SIl? em 1966, Foi ei.p\to 'Pr! BJ.umenau, a cidarts das

melro Vice-Presidente, que, flôr, s, e das tradições eu

autornàtãcameute, será 00 ropélas, a!J:i.riu :)S braços
Presidente 'em 1967, Júlic' para você e para L) mundo.

de M'esquita FHho, de "O Fará você, sel1tir-.se inte,!'

Estado de São Paúlo1'.' nacional, reunindo sob o

Os outros membros elei- mesmo teto a reil.liz;J,çá') (;e

tos para a diretorh sã.o vários pOV'OS e l·a�:1&. As

Lee Hills, do "Detroit Free indústrias catarinei1Sl'S, dan
Press" � Segundo

'

Vice- do agora uma, demenstra

Presidente; Riobo Canutto, ção 'de apÍ'imoramnuto téc-

,r1e "EI Litoral", de Santa nico e especia,lização, fa

Fé, Argentina - Secretá- rão rêalizar a IV FEIRA

rio; e John A. 13rogan, da
'

DE ,AMOSTRAS DE SANTA

,"Hearst Corporatiou", de C:ATARINA, dos dias ,'23 de
Nova York - Tesü�reiro. Outubro a' 7 de ,Novembro
Róbert U. Brown, de. do corrente ano.

,Far-se-ão sent�r as influ nau

D" b"
'

E;�;'Y1��ã���� !ª::?a:�,��::��;!:l� .. esco .. erto ummapa da Amé-
ª�?�:f,���f;;:,�� ���!;�igt11:q�rl··"�.d"e·, ep','o·�·,�,·· p'''',r'

-

11'0" lo';-2'm', bl·a'u··alurgia, das prmsas Hluráu te imediatamente, qUf� está lJU, lJU U
_lica<; aos instrumentos de num pedacir>ho da Europa

precisão, serão agol'u ad- em pleno Brasil.
.. 'NEW HAVEN, Conneçti- Leif Ericson ab Ocidente.

mirados pelo povo brasÍlpi':- Além das belezas nata- cut, (OE) - Yárbs, eruci- O mapa é uma das novas O mapa mostra mna ilha

,1'0, na IV FEIRA DE AM()S rais e das coisas típicas, tos da Universidade de Ya- provas de que os escàndi� a que se dá o nome de
TRAS DE ,SANTA ÇATA-, BlumemÍJ.l é agom seàe da le e' do Museu Britânico navos vieram à América no

RINA. Veja com s�m pró- grande mostra d? poten- descobtiram um mapa da Século XII e de que, inch.l
prios olhes aquilo que' 8<,n 'Cip}1irléldJ� Índus+r!al do Aniérica, que - afirmú. - 'sive, estabeleceram cOlôM
ta Catarina pode reallzar, ESADO DE SANT\. CATA- é ànte,:ior à 'data ca, che": nias ao longo do que ".é,ho-
e "'esta fqrma você e,sta-:·a:' RINA. ;'Oi&, 'fará r�arrza� �e gada �e Cris.tóvão Colombc j�, a cesta canadel'lSf'.

contribuindo, para um Bra- 23 de Outubro a 7 de No- 'ao HefiÜsfétio Ocidental. Há dois anos, arqueÓlo-
Dizem os eruelitos que I'jsi! 'cada vez :ma�I)··. V;slte yembro do corre"ct:e ano, gos informaram que ti-

O mapa, que, ao que se,
n,ham encontrado resto� de aparecem em Vinland tal-

pois, a IV FEIRA DE AMClS a m�ior feill'a at-§ ,então
diz, foi feito por volta de

-

,dois grandes estuários que.TRAS DE 'SA"iTA CATAR.J- as�;stjda no sul do paíS: 1440, e' ,a prl'm'eI'r'!" prov',a
colônias e artefatos de ori-

t't
-

NA ('m Blumenau. Trata'se da IV F1!:mA DE
gráfica de que :i� vikings

gem nórdica na costa cana- ;:�d:��arr; o

o G��;�el �e s��Novamente 1estaca"s,e AIVroSTRAS, DE, SANTA Visita,'r,am a" Amérfca antes
dense. !I� LBlumenau no cenál'Ío 'na- 'CATARINA, que 'está com ourenço.

, , , de, seu descobp."imento por Não .obstante, J mapa Há ainda no mapa duM
e,ional, e desta feita com .o, seu sucesso 7araptido, C' t'

-

1rIS OViilO Co ombo, em não, tira qualquer mérito,a realização de. \m,portante aIite::l curiosidad" pública 149'2',' embor'a se'J'a,'�'''' bem f·t d
'

, , UL 'aÇl 'elo, e Colombo, cujamostra, reunindo num ar- ele àssistir a d€'llostração conhecidas as lendas nór- viagem redundou' na colo-,ro'ado pavilhão de estrutu. de esfôrço e d,o, I'l,primora- ' ' ,

dicas sôbre as viagens de nização permanente àora metálica o resultado do menta técnico da w�nte 'ca

esfôrço dás indústrias ea- tarinense. Um excelente
tarinenses. Trata-se da IV

, parqu.e aberto e um pavi
FEJRA DE Al\WSTR.AS DE lhão, de �Strutur9, metájj�p
SANTA CATARINA, ctij'a especialmente ccnstr.uíd0S
abertura estâ> marcada P3- para a Exposição dos pro-

- ra ,() dia 23 de Outubro do dutos, dará a tC'do VlSl

(lor�ente ano e 'Seu encEr- tante, urna agradl,vel ima
ramento para 7 de Novem- gem do ,avanço arqu[tetô-

, bro, nico brasileiro. CQmi), por
O pavilhão de ex,Pósiçõ�s, outro lado, o, prcgrama de

uina belíssima obn arqni- festejos, ,assegura"á ao 1:u

tetônica, cobr,e uma área rista divertimen+:Qs,' reu
'de 2.986' m2 e está circun:- moes culturais,' expnsíções
dado, por um 'grande plano de arte, de documentos his
todo ajardinado com plan tõricQS, de, relógio,", �ntigos,
tas e flôres da região, dan de filateÚa, de' flôres"

'

etc.
do ao conjunto 'ger8c[ U� Estará presente a Banda
vivo aspecto da i",fltiência Marcial do Corpo 1e Fuzi
européia, ,ali existênte.' leiloos Navais do Rio de

E, êste maravilhoso cená- Jan!>lro, abrilhal'l+'l1"lclo os

rio, encerrará a epopéia fps+e,os (Ia
..
IV F�IRA DE

das indústrias Barriga- TR�S DE SANTA CAt;\RI
Verdes, POis se iles'�,)rti!1a:- NA.
rá aos' olhC'/3 do público, O Brasil vai l1ai..ticlUar
'brásiFiro, a ca!iacírlade de lia TV FF.THA. DE A1VtO�
realização unida ao esfõrç0 TEA,S DE SANTA CATARI-
e vontade de t:rah'3.1ho. NA.

F. pI' bi.ca :J() 1i' 'C",:l8,
Cuba

e

e",n ... · .... :;c1.., 'I"' ,
.... V

- �"::111.0, a

a"l",�r-:(r (o V'��Y'�·l)�}úJ.i.'J do
"9. :'0 Mé-,

x.eo,
Os .:['7:'· ....... 's '_'Q I-:Y?Fl:rf;"1!io

f,,'rum 8-:'1' "� 'ns nr la SIP

a levarem S' r:<:n '11"'1 'livre
íntercémc'o r'e

'

·""ó�as.
" 'O Car-ar'á �oi co"vic',ado
a fl1::o'ir as 1""1: "T' taxam
a pl']11ic':'Ip'�
outras r--'

--

cr-' jOl'-:-:!ai.s e

não-

snus

c:'ie�i,am
"C.�:.t!('l"'ial-.;. 3'

nle:r +" D'" ""l, C 1'" 'n�.f'do -' o

pB.Ír:, te"" '�
"
",-n (�n2Ff'ca

do,' ês=s ':',' ,ns';cs [le uma

impos5çào à 1:\'1'3 impren
sa.

Q'·anto' a CU>'9.. decidiu
aS":? env',ar' ll"1U me1Jsa

gem à Cr'",iso"''l de Direi
tos Ruma-'os .... E'S Nações
UnIdas e � Or"'u"i:mção das
Esla"çs !Y1,-""CQ 'os (OEA)',
instando-ps, �1o'.:'9mente, a

real'zar 1:1'(18 i"vestigação
sôbr" OS nric:',-n("ros políti
cos J"laqun12 '''aÍ3, entre os

qauis figm'am mais de 20

Churms:'llt"' a com Dormitorio "anexo, instalações
cOl"Jr'lêtas. t Uf1'O �Jonto. Ver. de, se ou trcca-se com

Kcmbi.

nssta rEdação com Osmar:

Duas rl"sa� C's S-�coker com todos .os

In:."orm.a:::,:s : f,:�a re(a�ão cem Osmar.
acessorlOS.

r

, Ver de-se uma ótima casa com' tod0t
confor�os no centro' da ddad�, com quinta'

TrBtar na ::nesma a rua Bento Gonçal
ves, nO 16

"0 ESTADO" ltdõ.
.. RUlJ �on',;eHlf'i... Marl',lI 160, - Ter, '3022 - Caixa Postal
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, João Vaz Sepetiba - Sergio Costa Ramos
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'

Osmar Ar.tônio Schlindwein
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Divino Mariot
COL<l "JORft,DORES

Prof B� rrehos l'i'ilho, Prof. 0svRlào Rodrigues CaOral.
Jorge C:-,e1'€'m, Prof, Alcides Abreu. Walter Lange, Dr. Ar.
rJalc'io SH"Li:,O'o, Doralécio Soares' Dr. Franci�co Es.cobar
Filh')

,

Zl1"'V l\lia{'l1ado, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri
to, Osw<tlr"o :Vioritz. Jacob Augusto Nácul, ,C. Jamundá,
.labes Garcia, Nnlson Brascher, Jaime Mendes, Cyzama
José qohe"t' ""'I'(,heJer. Beatri.7. Montenegl"9 p'Aoampo,
1 a. lI""n' J(-> r c f; ,I" Joqé Sime- ) dp Souza, Sebastiãp Na'

_. vés Tl']lDI'. 'n" Eu!;ênio' Livramf''1to, José Guilherm.t>
de Sruza, <::!"f! I{elena Caminha Borba. Val,srio. A, Sei
xa'" 1\Tetto, "iIV-:son Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tan:

,

, I, Jf"illlJ
REPRESENTANTES

credo,

� ,S Lara Ltda, RiC' (GB) Rue Sene
ii'

- 50, andar, � São Paula � Rua ViM
Tia, fim _.:. cnniuhto, 32 - Belo Horizonte - SIP - 'Rua
dos, Cal'i: s, :-'i -, 20" andar - Pôrt(j) Alegre ,... PRO

. PAL - Rna C,aL Vicente, 456 - :1)0 andar.
f'tn)1Tl:t'l.Ós mpll''''n�", .contr'lto de ãcôrdo com fi tabela em

�S8' ',,' 1111'1""",; �f'" AI. Cr$ 10.00 - VENDA AVtfL8J1

C{1)t <;i) (4 rf 1J;r'AO N L\,O RE RESPOSABTLIZA PE
LOS CO.N<JEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS, ASSINA.
DOS. . \

A iN.dí�stria ext,rJ,t,iva, a A maiS tespetaculcs:l fes-

metalurgia, a fabricação de ta, de ,cpres jama�s vista
instrumentos de 'I)l'ecisãC!, a em nosso Estado.
indústria têxtil, a produ-, Um êle!'file ma1-av.ilhoso
�o rle g-ênpros aPl'!lentícío.s, de nrodútos de nossa In- COMPRA E VENDA DE' TERRENOS, CASAS A' A.PARTAMr.:NTOS

,

e a arte dos 'crist,'tis, r.flÓ, áústri,a., RESIDli.:NCIA - Vende-se à rua Santos Saraiva.Ampla confortável, construção recente, contendo 5 dormitóri.os, 2 ba·

hoje provas irrefut�vejs do. IV 'FAMOSe ê' um monu i nhei�os 3 salas, copa, eozinh!;l, e dependências completas para empregada e ,garagem. '1'erreno medindo SADO metros

povo catarinense ao povo mento ao cata,ri�lf'nse� E"! Iquadrados. Vende,se também a casa,' desmembrando-se parte do terreno,

brasileiro. 'a no"sa /contrj'buj�ã0 para 'TERRENOS -

Santa càtarina, além
,t
de um Brasil inr'lepep'�ente. RUA VISCONDE DE TAUNAY - Agronômica - medindo 380 metros quadrados. Facilita-se metade do pag"lmento em!

oferecer ao turista esta, de Blumenau aguar�a sua, 25 meses,

mons.tração de progres,c;o; visita. BARREIR.OS·,_ Amplo terreno"def20 por 60 metros. Completamel}te plano. Ideal para chácara, óu indústria, Apenas
elaborou ainda um vasto IV Fl\.MOSC - de 23 de Cr$ ,L2f10,O(i)O.

programa de festejos. com outubr0 a 7 de novembr0 PoDiA DA SAUDADE - .Duas frer{tes, pr6xiino ao prédiO de apaÍtamentos, a 50 metros da Praia.

pasto per reunião, culturais, de 1965. I'
------------------��,--��------=-------�--�--�----�=-��--�======-===

ral, disse -O sr Duboís que
Fidel Castro, Prírietro Mi

. nistro
I
de Cuba, é o inimi-

go público n. 1 elas liber
dades humanas 'no Hemís
fério OcUental, seguido
muito de perto pelo ditador
hãítíano, François Duvalíer.
Os jornais não devem

anunciou que, <
dC,3

jQr'nalistas nomeados

cessar nunca "a; sua luta
indômita .em 'fav.�:.· de· ga
rantias que .assegr; cem uma

imprensa livre no contí
nente Americano", dscla-

eara a Junta de Díretnres,
iora,m' ele�tQS 15", i1'Içlusiv � ,

o sr. M..F.' do Nascimento
Brito,�·Diretor do ';J'orn.l!
do ':BrásÜ�:,

'

Falando fi: ass,ern"Jléia ge

"rou o, sr: Dubois, acrescen-

tando:' "Unia ,população
bem informada é indíspen
sável p,ara o estar .elécrmen
to 'e exístêncía de uma de

mosracía em qua1luer' na
ç.ao". ,.

�------�------�----�---------
, .
�.----

A IV FAMOSC INFORMA
exposição de arte, ele doeu
mentos hlstóríeos, de ríla

teUa, de flôres, cte., gé
rantindo aos vi,3üa,r.res,
dias de mais completa ati
v:idad�. EstaTa pr'3Sente a

Banda MarcIal d.o Cl)rpo de
Fuzileiros 'Navais dana;) às

festividl:i,des aquela toque
de alegria e harrnonia.
Não deixe' pois �ara ou

tra ocasião, aquilo que po
derá ver entre os dias 23
de Ou'tubro e 7 dR1 N'over:1.
oro, assistindo, a IV FEIRA
,DE AMOSTRAS' DE SAN
TA CATARINA, em Blume-

'I

IMPRESSORA

LO
t� :1t:' �-� _

t-: � .,,:1 A IMPRF.SSOR'A MOOt"LO possui toco'! os recursos'
_. �::: --1 e o nécessdrio experiência poro goronti,. sempre o

, t-' c �
oj móximo em Quolquer servrço do ramo.

1---" N

'-I Tro�cltll. idóneo � perfeito, ,;,. qu. V. pode confior.

t�'�l
·

/

-� j-�

desenhos
.; clichês

folhetos - cotólogos
cartazes e carimbos
i""pressos em geral

•
,

! popeloriq

...

I M�RESSOR.4 MOOÊl:O
OE '

,

ORI\<AL�I) STUART" elA.
�UA DEODORO N133-A "

�OHE 2517 - FLORIANÓPOLIS
(, '

C!)ntinente Americana. grandes ilhas - Islândirt e

"Vil1la.nd", que ao que se

acredita, foi o nome com

que Ericson batizou a Amé
rica do Norte, que pens�v.,
ser m:na ilha.

Groenlândia - situadns a
direita de Vitiland, e tam

bém o resto, elo mund:J. Que
então conheciam os euro

peus, isto é a Eurcpa e

partes da Asia: e AfrieJ..

•

.CAFE---ÃMEDir�
I • " ,\_

SAIDINHAS EM OLEO COMESTIVEL I' • Sabor' Qualidade -' Pureza •
,

'

.

,,' '. '. A Mai� Moderna ,

SOlMAR: TOR!!FAÇAO :
,

" ,_
"

'SANTA·CATARINA •
, ,
• RUA Max Schramm, 8? ESTltEITO, ,

, • MATRIZ:
- São FranCISco do,Sul

., ;1
• FA�RICAS: - PortO' Alegre e CurlÍ1h� •
,���-----�����p-- ..

Ras boas casas do ramo,procurem Sardi�
, "

.. ', .

.

nltas,SOLMAR, um preduto, calarinense

para o mercado I�ternacional.

�

,_. n,.....l_m_,o_b_'i_li_Q_;I'_ia_'i_lh_'_�_ca_p_
RUA FERNANDO MACHADO, 6 - 1° ANDAR - FONE - 24·13

DIRETOR: DR, WAI.TER LINHARES
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Ao sr. presidente do C.N seleção - que �er!a SIdo

Riachuelo enviou o dr. Ary fruto de meu trabu'ho, de

Pe'.twira Ci:iyeira O orlcío dicação e carinho i nobr.,
que na íntegra transcreve causa do esporte do remo

mos: de Sallta CtaJ;ina.
''''F1Ólt"ianópolis, 15 de Ou Lamento apena , Sr. Pre

tubro de 1965. sídente ;que tôda minha .eu

Sr.. Presidente: faria resultante ··je leitura

AcuSO o recebi�en;;o da. tão 'envaiCec€;dora, tivesse

correspondência dêsse digo que ser ré;keada de ínopí
no filiado, relacionada .·com DfJ, ante a manírrstacão
a atual gestão desta entí :

que Iogo a. seguir vem con

dade e os trabalhos de for sígnada naQuele documen

maçao da seleção que deve to, constituindo autêntíca

rá defender o renome de moção de. desconfiança. jus
remo catarinense no próxi tament., .ao que eonsídero

mo Campwnato Brasileiro o maís difícil e trabalhoso
Devo, de início, transmí ato de minha ge�tã-(J e de

tir a V. S. OS meus ngrade formação da seleçã·); qual
cimento8 m:üs sincero3 aus seja escôlha do pl'f�p;),rajor
aplausos; louvores e moção responsável ;pela orienta
de confiança que me sãO" ção U�nica de nossns atI
dedicados pela maneiu cor. tas, es'!ôlha Essa ai)rovada

reta. elevada e im.p,,'I,J".3ia por êsse fili�do c �nait.e�i
COlTI' que venho d�ri�;incll) a. (la. sem restri�ões,. aili;:io.
Fede'ração,- assim. C,Q1110. e

: -recentemente, por ocasJar

principalm,::nte, pela re'.íe .. da festa .realij!:a.da na ga·

ração de integJ;aJ apôio f .' rag.e· náutica �iaGhrlSlina

'crise no remo

..

quanto ao preparada!' . ('8

colhido então, em íntima

confraternização com os a:
, tletas do Riachr;_elo, foi

conterída .
a mais elevada

honraria .
da reuulào - a

transmissão ao decano do

clube, Sr. Walter Lange,
do príncípal troféu obtídc

pEla associação numa da!'

últimas competições' 'remis
tícas.
Quanto a cases pessoais

entre OS atletas, � mesmo

entre êstes e o preparador
qUe·' até recentemente LiS

tentava a qualidade de atle

ta, seria normal qU'3 dos

embates remístico.s plde:,
sem ter surgido desente)1Li

mentos, rivalidades e Tf8-

6entimentos tran"fonr.aios
em inimizade pe.,sor;,,l. Dal

porque a entidade, n�da.
. exigiu dos atletas ." Ú� seus

filiados. d�ixando-Ihcs um

pIa liberdade pa,'�' a.ee;tpl
.

ou não a eri�nta,;ftO (j.lle

Iaes, era. of.erecida. Preferiu
se a colaboração expontá
n� que uris e outros .se dts

p�e�sem a dar' ao remo oa .

tazínense. E é do conheci'
mento de ·todos que houve
Os que se recusaram a essa

colaboraça«, sem ,qu2 lhes
adviesse, qualquer conse

quência, seja de ordem cís
cíplínar , seja ainda de I:'rI

tíca ou de repulsa a uma

tal atitude livremente ado
tada.
Sôbre o que não temos

a menor dúvida; Sr. Presí

dente, e isto afirmamos
com pleno connecrruento

i.1e_ causa, pois viníos aecm

oanhando .

os passos da f,e·

I,eção ho-�-a a hora., senão
minuto a minuto, é ares
peito da inexistê!lJ!�i etc

qualqmr i.nimizad,� pessoal
surgida ou originE',ch pelos

.

trábalhos {a' seleçü'l.
A8 nossas' observ.::çÓ-es

pessoE[s indicam qvr] () aU

I
REDATOR-: PEDRO PAULO MACltADO ._ COLABORADORES: MAURY BORGES - GILB�RTO 'NAHAS
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continua
·e:·j:nvieto

o Campeonato de futeool
de sa'1ão, divisão de honra,
tevé sUa sequência na noi
te 'd� anteontem,. quando
jog'iram �s equipes do Clu
be Doze' e do Cruzeiro.

o Doze nésta oportunidá
de sustentou a condição de

lider invicto e isolado do
.

certame enquanto que o

-Cruzeiro, lutava para flliJir
à lanterna que dividia com

, Atl'efismo da·Capital Esbu�hado

em Brusque
pretendeu com isso única

e exclusivamente forçar a

qua a éapítal �{) i$tádo fôs

se derrotada, o que de fa-'

to ocorreu para alegria de
.

quantos estavam lig�dos à

quêla organização ..

CometendQ uma série' de'
mediqas • c0l!trárias' a� in
teresses 'i. til· PldrianójÍb}i�-;
qne disputou os VI Jogos
Abertos de 'Santa Catarina
a COmissão Central Orga
nizadora daqueles jogos,

ulehol Salonista Tabela. do retur·

no sai por êsfes q�as
A tabela do returno do
ampeonato de futebol de
ão da cidade, divisão de
nra, será divulgada atf!l.
da imprensa nos 'Próxi

os dia$ SElg\.lndo inf�rma
ções do pró piio presidente

da· entidade salonista.
Para organizar a tábela,

a diretoria da Federação
Catarinense de Futebol de

Salão estará reunida esta

noite, em sua sede, anex'1 a

FAC.

Nos Jogos t\berhlSi doze a�es da
Can;t;-I �� �'ieróis

t.2.S que conquistaram tal

proeza. foram: l)o'QI'i, 'Tor·

rado, RomualtiO. He�tor,
C'1mbirela, Chfua, Capitão,
MaroQ Aurélio, Adilson. Nel·

.

sinho, Babão 8 Ko.walskl.
Aos campeões os nossos

parabep.s!

Dr. NorMrto r1ernay
ClRURGll\O DENTISTA

'O
D4PLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

entisteria Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratamento Illdolor)

.' PltóTESE 'FIXA E MOVFoL,' ,

EXCLUSIVAMENTE COM
-

HORA MARCAD�
Edifício Julieta conjunto de salas 203

Rua Jeroillmo Coelho, 325
. nu 13 -li IS boi'U
·lt�idência: Av. Hercilio Luz 126 .:..:. �pto 1.

o Cartola. Jôgó que ocor

reu a feição dos dozistas
embora os· cruzeiristas ti-

,

vessem forçado bi!lstante .

Arbitragem de Hamilton
Berreta' e a arrecadação
lOi fraca.

Após a realização deste
cotejo, eis COITO se apresen
tam os clubes n"1. tábua'de
classificação:

firme

1.0 lugar - Doze de. Agôs
to com 1 p.p.
2.0 lugar

com 2 p.p.
3.0 'lugar

com 4 p.p.

Inúustrial

Paineiras

4. lugar - Càravana
Ar com 5 p.p.
5.0 lugar - Cartola

6 p.p.
6.0 lugar - Cruzeiro com

8 p.p.

�esping9S dos· VI Jogos A�bertos
.

�,�. lf�tS;nta' êatar�a .'

I I

As disputas de basq1.�er.e
boI consagraram!!8 forma
insofismáivel a s'Uperiorida'
cie dos atletas qa Capim!.

Com uma
.

equipe hem

treinada tecnican1ent� e fi

,'licamente, s.uas exibições
. empolgáram o ,Júblico àe

Brusque e -trouxeritm para

F'brianóp!Olis a r�égemcnia
elo basquetebol" que havia·
mes perdido,. em Pôrto U

nião.

. A única dificuldade' que
encontrou a nossa equipe
foi na primeira uartida re

alizada contra La,.'es .. E'
que os árbitros de São Pau
lo e Ri� não haviam chega
do a Brusque e a CCO. es

calou sua boa vontade não

puderam cumprir a conten
to sua missão.
A partida descambou pa

ra a violência, foi tumultua
da, porém conseguimos ven

cer por' ·13 pontos de dife

renç9l.

Depois
.

disto. com, apre
S!ença do famoso �b.:tro
Re!'ato Righetto de São
Paulo ·e Paulo dos Anjos da

GuaI'\3.bara, inegavelmente
duas autoridades no assun

to, não houve mais proble
mas.

f�'lperamos 1108S::'1.'3 adveI'
sários um após (lUt':O,' :1')01'

larga marg·em c e pontos.
.

Sobressaiu-se, e'X1 nossas

exibições. o atleta, Capitão
com uma categoria e estiLo

invejáveis, ao lado dos )�ão
. �,\!1enOS técnicos Dohs, Tar

rado, Nelsinho, Aadr0, Chi
na, Romualdo, Cambirela
Fel"rarL Babão e MareS Au
réli6l.

Causou sUrpre83, nE'f-t·e

certame a apresent8.:;ãn d·o.

quinteto ele Brusqu:\ eoin

.posto· de elementos jovens
mas que, sob a 3fldent� :)

Platt. demonstrou esta!' su

bindo muito e poder,. �er

um grande adversário pa;fa
.0 futuro.

Florianópolis, sag!."ou··se
campeã dos' Jogos· Abe\-tos

. pela 4a. vez, . com imensa.
superioridade sôbre os de
mais municipios.
Foram os Seguintes os 1'e

sultados dos' jogos realiza·
do,s:

CHAVE DE

CLASSIFICAÇãO

ca, varias scluções "para' ('
seu treínamento.z :ÚiêIusIve
a recomP.Rs.�ã.ô- ',ro :! sem

.1nicial/ ·U
1
atleta mostrou

Se sausteítc com "1.5 SOI'l

ções oferecidas e' prometeu
posteríor resposta defmltí
va soare o que mais. lhe

convirra. Surpr,�enden;,e-
mente, ao voltar. 't no-sa

presença, embora ,.;.inda sa

tisfeito com as solncões, pa
rijo o seu treinamento, pas
sou o atleta a exíglr desta

Presidência a suo.:;ti',ü.içã!o
do selecíonador, adíantan
do mesmo que, a respeito
do assunto, já mantivera
entendimentos com Jir:g(.n
tes de outros filiados e que

pII'ek,ndida substitnú;i!a. es

tava. decidida e ;':2,nt oi?je
tD de' um rnem:Jrial sub,,-::.ri
to pelos' rey)resent 'l, .1�;es �.os

Clubes 10ca.3
A partir ::laqueIe m'')TI!en

to, Sr. Pre� dente, ,ti;.Spj-,·:io
se o Sr. T:!o:'oro Va,hJ ela

sua qondiçào de ,r'clet8., _.lJa
ra. se' arvorar em cllngtJ'te
máxiplo _do nossQ' r�lO'
com. evide'1te cj 2s;Jrestígijo
para -esta :?r:sidênc�Ia e di

minulção da autotL1.,.:..rle da

entidade, c-eixou ';18 d2 1 er

o dire�to d8 ver .;iestig'a
das as suas pretem;óes, des

de que totr.l:nmte dlv('!cia
das das .a:;r�buiçõ2S que

possam ser conferidas a

�-,�n atleta convoca:l.o :,iJara
integrar voluntàrlamw.,t,
uma seleção de remOJ.

'Compreenderá ,l.sslm V S

que E.sta Presic'êncla não

pode aceitar que ,1e 1'e;,;pon
sabilize o selecion1.t1or pelo
caso surgido com ;) at:eta
Teodoro. Se, em virtnde dê

le, alguém 'mereça SLlbsLJtui

ção, Estamos cO.nvictos 0.(
que ela só poderá reca'.r no

atual titular elesta prr·:;i.
dência. E, na oport,'lU1'ladl
ponho a disposição (h� V
S. e dos demais Eliado3, �

minha substituiçl0, rasl

ela possa resolver J in1.pa
se criado e permitir que a

seleção continue integra
e capaz de brilhar em feus

próximos confron";os, qae
não tenho dúviqa., é o d

seja éomum.

vidade d.o .seleciouadQ.1' tem. lU�O:S �nesto é- 'l\loOQc,ro . -Cla� ele. sua, falllilia e. de seu

sido correta, honesta e -n V'\lhl, caso �tc1p.1 CI;J.�O .:mó\lrj,o. cluPr .�u�nt� a um

cíents, superando je muí- e encerrado quando 0& �e� _��or�o perJP.do na recu

1;0. aquíío que dêle fôsse li· milita�m. iW� qua!llloíl da _ Qlilr�ãQ: �í&�ca,. tepco sido

cito. espera.;r. Com os eon-
.

mesma as,s..ocia.,!(âo, Q Clube até �vantada at htpétése
juntos j-á;' a.rmados e em a-

.

Náutico Ma.ttin�Hi, I) que de não mais poder êle, da
díantada rase de' treina

.

entretanto: nunca ímpedíu das SUij,S condíções .

físicas
menta. possívelmrnte até .. que trabalhassem juntos e voltar à seleção, levaram o

em condições de competi- cerno partíclpantes .'-0 mes seleciona '.01'. a despeito elos

çãlc, soube o SEltec:onador mo conjunto , na época in fala-::cs "casos p:ssoais"
agir cozn irup�rchlida "e e tegrado e dirigido pelo atu ao- reaproveitamento de Er

justiça, não' se lhe podendo al selecíonador. :>1'} tornas nesta em conjuntos tunda
apontar, até o momento, ne sem. campeões brasíteíros mentais' da sel.!"�ão --- o 4·
nhurna falta grave na dís- více-campsões auíamertca

"

com e o "oito".
posição das peças com que nos e panamerícanos
conta para a selec.to.
Toc'os os atletas convoca

dos e que se dedicaram aos

tre1namentos, foram apro
veitados e .colocados nas

poslçoes que tecnkamente
lhes competiam.
Eis porque, Sr. P:E\':!iden

'te, a minha sur1_Jresa ante

a salicita�áo dêsse digno
filiado, no sentido. de que
a esta altura �'os 9,�O'] teci

me'1tos, com o Campeona·
to Brasilsil'o aprox!lnando·
se a passos··lar.gcs, .seja 81

màriameI;l,te sub.s.ti�.uíd!) o

. selecionador: face às inim

zades pe�so2is que mantem
- com' elementos rl,�;;:se clu

be.

Retorn;:l,ndo aos tremà-
. mentes; o q).le se verificou
artes que' esta Pre:üdê:n�!a
receb<'s.se qualquer lf�('O

Ip.en:daç�o quer da ��mí
lia,. qller tie seu �lllbe, qJ,le

rev.og�s.s{l as- anterí01:r s ado
ve:rténcias qllanto .1. SU,l. re
cuperação,

.

Teodoro enC·')l1-

trou .os. conjuntos J:;. s8!e

ção já. fOfmados q em fa
se de i11ten�ifica(1[to (.'os

treinamentp:s. Nada aconse

lhava o lançam2.'.1t:J elo a

tlep�! d�do @, seu '::;.3(":. d.-)'· fie
sicO" e: atlético, _1·0S e11i'�tioS_'
avan�ados mlnistrad'ls' aos.
dema:l$ integr.al"t.<'� do,> cori'
juntos. Procu!:'OU-.3e então
uma solução arleT.l:·tcla à
sua situaç3'o es:)e�.ül. 'Esta

Nã9 dispõe 'esta Presidê.tl
cla de ne;p.hum rato que
pOSEa indicar à. lnflllún-cla
de antigos "casos pesso�\is
na for.mação dos conjuntos
oriE:n.tados p�lo seleG.!ona
dC'r . Ao contrário e':Jstem
elementos reveladores da
i:: ocor:"ê'1c:�' �e ta! influen
c!a. Assim, os irmãos Vahl
feram os pr:im.eir.�s atlptas

cpnvocados .

que üvera,:n

sj,ras pcsições definid?.s lia

selsção - '0.2 sem, ·o.� pro
blemas de o,dem ')f'ssoal a'

presentados pelQs rlois aUe
tas a esta .Pl'es�df'i1cia, que

. ameaçavam a preseuça de

ambos nD campeon:::.to, se-
. guidos p,la enfr.:·m\daile·
que acometeu Tecdor,), o

que determi!'.ou '1m pro;r;n
gado a.faEtamento dos t.rei-

namentos, com 1, :vel'tén

CC1TI9 Se tornou notór la

a -solicitação tem pi,r 'f;]n
damsnto o pr·opa,htd.·) e co

nhecido "caso pes;>oitl" .€-Íl
tre o selecionador e os ir-

Presidência tratou pesfo�l
mente do assunto, .f.0rmu
lan "0

.

ao atleta, .0m cOInbi.

nação com' a direçl'i.') iécni'

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

MAURY BORGES
..� -

do

. E a crise no remo continua: O�
ahutres dêstz Esporte, ccmcçaIL t

lazer
'

o círculo; cntusias.madm:
corri as perspectivas que en\'ol- .

ó ar;JJ:ent.:;· lremístico ,de ,'Santa
Catarina São cs "papagaios�' que
vem o ambiente l'emÍstico de SaI
ta Catarina. São os "papag;J.;f_:�'
que vêm e falam pelos outros, ('':..]1
qualquer atitude própria, sen�

personaLidade. São os culpados
p-elo estado de coisas por passa
D nossa sEleção praticament'"\' á�

vésperas do certame naciolla� clt

Quanto ao incidente ('flm

o atleta Ernesto --- o úni
co ocorrido na se!e�ã.o uu

rante seu longo ?erfóà.o de
preparativC's. que .1':).1 '.Hona

rel�ção t�"e com OS tr��i!la
mentos do atleta, foi ele
tratado diretamen";e por es

ta Presidê-1Cia, com ,l:J. ado
ção das pmvidêncús que
na ocasião, foram ace·tas
como· satkfatórias. O pró-
prio atleta não unprestou
gravida,de .

à ocorrênCIa, tan
i :�/ to que' permaneceu dedica

de aos treinamentos nos

'>'.i>J�:�:��",
rlitamos no espírito de ãesport.vi
d-ade do dr. Celso Ramos Filho .

:x:x:x:x:

LamentáVielmente, a seleçã(
continua com seu treinanwnt,

paraHzado. 'A reportagem, c;Jlh��'
que o re:i::n:aclor Vahl, no cas') c

. v·ercladeiro pomp ·da discórd: (!
VIaJou para Bahia, int€gl'ándt�
uma delegação a certo conclave
Prova evidente de que não €sU
intel�essado em integrar ás nos·

E=as guar�ições que irão á G1léma·
bara.

.

:x:x:x:x:

Mas o capítulo continua. Hon:
a hora,' surge nofda, as mai�
desencont1'a.das possiveis.. Prc
curamos localizar õpresidente d2
Fasc, atra�s do tclefon::, rjorérr
foi em vão. Talvez esteja' erll re
cesso, Esperando uma dá::i.ivrl d(
ceu, �pós tantos sacrifícios. Cbe
gou ao cúmulo de apresenta!' SlJ..�

renúncia para qW2 a s€leçã-J nil�

ficasse no mito.

'.

com

:x:x:x:x:

Onte:m, O ambiente era êste

Perspectiv.a por parte da direto·
ria do Riachu-e1o em recrbN ,

n"sposta de seu ofício ender"2\�K1c
á FASC. Estaremos vigilantEs f

prontos para agir em qualque'"
circunstância. Para nós, o dr
Celso Ramos Filho sempre mere

ceu . a maior atenção 'pelo scnsc

pe]éls atitudes comedidas, pela
opinião. franca 'e sincera, peh
S(·U: gesto ..... Não será agora, lU".

com uma "penada" fará COIr'

. que a Seleção catarinense sejé. !

arruinada.

:x:x:x:x:

Florianópolis, 49 � ta�e& .

Comenta-se que o. Riachuelc
36

. está nQ firme propósito de retirat
Florianópolis, 63 :x; lUume· seus remadores da s· ção sob
nau.36

-t d- ·t� d'
20

Floriall,ÓpPlis -:- \VO x !ta c, an O para �1, a lspensa pOi
jai o escrito á nos"a entidade. NãG pu-

. demos· conceber tal versão pdt'
O dr. Celso Ra,mos Filho, C':r�

v. Indi:ti- �ua atitudes firmes e destemida'
soube colocar o Clube da R;ü
Maria nos seus gloriosos dÜ13
Não será agora que' numa f;1.�\t\..l·
de pricipitada, venha· a tomM

x Brusque .

tão negativa decisão..Ainda aCfe-

ClIAVE FINAL

FlorianópoliS 72
aI 42-

Florianópolis 81 x Joinvil-
1e 63

. ,/

Florianópolis 57 :li: Blume
nau 36

Florianópolis 68
48.

Seis mese de exaustivo trél�j:�
lho e sacrifício estão por Uln fio

. A solução' do nroblema dever:.;
partir do dr. Celso Ramos F'�ho
a quem está afeta a ciecisão.- De�l!
denenderá taJvez um campêJna
to brasileiro de remo, fato qw.
viria tev4ver os dias gloriosos (1<:.
remo catarinense no âmbiio na·

cional� reeQrocudo-nos num pe,'
d-�tal jamais alcançado. Dr
.Çr1so Ramos Filho: é preferh.'e
1'erder um atleta, nestas circuns
i [meias, ô deixar Santa Catarin?
ahanc1onélda. O sr. sabe disso', po·
Tisso, cohfíarnos na sua dec:sãe o

:x:x:x:x:

dia s subseC'uentes.

!i;·,Esta exposição, Sr. Pre·
sidente cem a ·qua.l prccu
ro dar contas, a destar:ldo
dirigente' ce um filiado, da,
quílo que 18al, sincen e 'im
parci�.Iinente, . vem ocorren
do na seleção, Já se a:on
gou em demasia. Mas hou
ve D,2cessiclade de Que as

sim acontecqsse, para que
sirva. ela, agora e no fu
turo, como depoimento àe
quem não só viveu todos os

momentos da seleção, co

mo ainda, e é V.S. que as

sim· 3e expressa, vem diri
gindo a entidade ciG "ma·
neira correta, elevada e in

parcial".
�.Ii"1esar de tudo, e com (

dplibera,do propósito, já ma

r:f:,>:tado verbalmenfp. a V
S.' d; re�guardar 1, sde{'iü
pràticamente pronta e pr!
parada, de vir a ser ating
da e até reduzida em sua

fôrl'a técnka, o que, se a··

contecesse, seria lament;i
vel para. os inter>sses OI
desporto catarinense, 'estai

entidade: propõe-se a pro·
curar encontrar, �m comum
com êsse filiado, tu:na fÓ\
mula que solucione a per.
dência sem que os nel1'1 eh

vol'ITir'los venham u' sel: ma!
feridos.
Na expectativa de um

breVe pronunciament') den
se filiado, subscr(�vo-me

atenciosamente
Pela Fer'eração áquâticaI.

de Santa Catarina.

kry Pereira Oliveita
Presidente,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vi't6
Entre as fllI!.nit��

dirigid'3.s ao deputado Ivo
Silveira, traduzindo sentí
mentos de 's�patia pelo
,>., -:;0 ele' t :>:r�l no três de

.

ro, astacar; _ s a men-

':}
':.J

,
l!'

':,.:", .,01

iuito' do -:iStL:10 do Para-

ná, sr. Plínío Cos.a. É do'

seguinte, teôr o telegrama
ericamínhado por aque.e
ilustre' homem públíco, ou

tro vitorioso das urnas:

"Cumprimento prezado a�
go e correligio_nário eS',Jlên
dida vitória obtida Govêr
no Santa Catarina, .que rea
firma expressão nosso par
tido cenário nacional. Re
ce"J'? aretuoso abraço e vo

-: " prcfícua �esti\o. ' Depu-.
'?Jfrr Costa".

Tendo participado com

destaque da União Parla
. mentar Interestadual, o

deputado Ivo Silveira fir
,m�u sólidas amizades e

ccnceíto de homem públi
co de altos predicados. Co

legas se11S. do, Conse'ho
daquela União, expressam
-----

., e

�o pelo ma:�ioo CC>

roamento da' camPimba elei

toral em se, cujos. .resuí-
'

t$dos' indicaram a tenclêJ:l.
Cta natuJ'1:l1 do noslfo povQ.
Abraç;::'::11 no �verna1Of

:, gr;�,,,,rn� r e'e'to' o co-ripa
'nhlJ�l'O cu; a pregaçã» o

o deputado oessedísta
José Maria Magalhães,

'

de
Belo Horizonte, remeteu

despacha nestes têrmos:

reafirma
.

M�ebl1 prezado colega
Conselho UPI minhas con-,

gratuJaÇÕ6s" desejandG-l\l.
fe11cldades futuro mandato•.
Ab1'8iÇOS, Debutado José Ma..
ria Magalhães"•

D" CO"lrá, 01::::'2. mensa

gern, fir�:-ada �,\e!') de ruta
do MauFo Benevides: "Rei
tero votos ampla -Vitória.
caro' coleg-a. Abraços, Mau·
ro Benevides".

Befroícrese e Suas Ap�icações
Está programado, para o

período de 8 a 13 de no

vembro, a realização de
um Curso sôbre "ELETRO
FORENSE E SUAS APLI

CAçõES�, numa promo

ção /:.1.0 -:-'a�3,rtamento de

Edu�',çã� 3 c- 'tira da :1ei
toría e C;.â. :::""Juldade dá

expressão D.

Ministério da
C(impành�" de"Min�ralização

,ORQA08 COLABORADO-

.:.;
.

...:
..

,Agricultura ínslala
do G�jd

Procedente da Guanabara esteve em Florianópolis o

Dr. Jeremias Abreu Pereira da Silva, pertencente a equi..
pe de Técnicos do Departamento de Promoção Agro·
pecuária e que veio ao nosso Estado instalar o "Progra-
ma Nacional de Minel'alliação do gado.

.

Falando à nossa reportagem declarou 'o Dr. Jeremias
que a campanha já foi lançada, e se enc�ntra em pleno
desenvolVimento, nos Estados do Pará. MaranhãO, Cea
rá, Piaul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas e Rio Gran
de do Sul .e que vem encontrando a melhor receptivi
dade entre os criadcres de gado leiteiro e de corte.

<dução leiteira e pouco ren
.

dimento das carcassas bo-
vinas. Dai o Programa de

Mineralização visar" precí
puamente um Objetivo eco

nômico desde que de' suas
Implantação resultam: o

aumento da produção lei

teira, melhoria do índice
de fertilidade do ren"nho.
<lo diminuição da taxa de le

talidade, melhor desenvol-

F(lrmácia � Bioquímica da

use, em prossemrí ....e"�o
ao Ciclo de Promoções Téc
nico-Cientificas. O curso se

rá mínístrado pelo prores
SOl' Gunther Hoxler :_ da
Faculdade de Medicina da

de São Pau-
'

OBJETIVOS DO PROGRA·

MA
_._ ---"---�_.- - --- -----

n"",versidade
lo.

Florianópolis, (Quinta·feira), 21 de Outubro de 1965

Sôbre as finalidades des
sa importante campanha,
declarou o entrevistado o

seguinte: A ausência de sais

míneraís nas rações do
.

ga
do 'vem

.

sendo acont=da
Como responsável neto bai

xo indice de. fertilidade das

femeas, diminuição da pro-
._-_.'---- ------ -----------"--

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

vimento e ganho de pêso,
nascimento de crias mais

fortes e melhoria do aspec
to geral do rebanho .•Alem

dísso, o Programa tem uma

finalidade educativa, por
que visa tambem encami
nhar os pecuaristas para
Uma política econômica

maís. racíonal, demonstran
do as vantagens 'de uma

alimentação maís rica em

nutrientes- e um trato e

manejo melhores dos ani
mais. Finalmente podemos
ainda apontar como fina·

lidade da' campanha - de�
clarou o nosso entrevista
do - o levantamento de
dados reais sôbre os feno
menos e as áreas de ce

rêncías de sais minerais

existentes em nosso país.

.

o,.
.-

, "

'{

. �;
( Sucesso o fursoo do Maestre Diogo Pacheco

'

... ...,... ---��_,

S{m.ne de Es,tudos larmaceuíices.

CO;·JERtNCIAS
',i.'ern c..;n�inl.Údade !loJe a.

5a • .:::>emana ue .t..::>tild..;s ...' ar

macêuticos, cujas conferên

,<-laS se reanzalfl na E'acul

d.ade de Farmácia e Bioquí
l"Lv'I., à' rua J!:steves JÚ!J.J.or,
,-

- ,nJJ1.c 'S 20 l'''ras.

l

!
(..J.:"o,01;lal;á rUe-velo" do te

ma: ilit�rpretação hemato

lógí:� ligada ,à farmacolo-

gia.
'

,

Amanhã terá encerramen

to o ciclo de palestras
oportunidade em que c;' ..

professor Jorge Anastácia
Ko�, exporá sôbre o

"Uso inadequado dos anU

bióticos e quimioterápicos"., I
Finalizando a· Semana de

Estudes Farmacêuticos, a.

�. -a, de �í.bado estabelece

de fil es

'� -:

,.�iras.
,

Em :�:Jss� Cap�t2.l. der.;,.-18

segunda-feira, o maestro

Diogo Pacheco de São Pau

lo, que .I;l convite da Uni
versidade de, Santa Càtan·

na, realiza, no Teatro Alva-
1'0 de Carvalho, no horário
das vinte às vinte e 'duas

LgéiçüO RodoviLria do Vale., do Rio
tio Pe�xe a São Paulo'

Te!':l lu!,ar, amanhã

:;1al.::': J&
.I� :::·ir, :! ... _

ac .n

�_ .!t,

em L_ �andc:-se de expectativa
� . .,: vi gem inat:.g,1!'31, que

. a :,n.: '0 0.( :!1u·t·: s
._' .. '["lS; ap,' ",xima: .. ::;;0 as dis,

tâncias do Brasil e levan
do brasileiros a cOnheper
outros rincões da pátria.

pq:,te coku,''::, com a prj,
mei$a, ·piagem da lll:lba
Jh�ç�ba.São Paulo. O per
durso"será eÀ"Plórado pe:a
Ei:nprêsa 'União da Ser.-a,
,

f ---- �'.-
•••_-."---'---

A�m�s:.ão. ao 'Cor�o M'3d!co da
..

, _. �. ,

M�rinh,�: Insc.r�,ç,ões ':,:.,;, ,; ,:

.

Oontinuam: á�rtas is 'tritQ·' �aval,':,�té' o· ,i.utimO
in:.;cri,ções para di.;,�dn6ul'sO dia ao cbrreü� áno.j '�> ':1:
de admissão ao QtiJ;\(irQ cI�' A- inIorrb.ação. foi, trfi!:1;'
Médicos do Corpo- de 15au·, rniúd"a à irl1pt�' �Qt a-

de da Ml1iihha. ql.lêie ComandO.:
.

'
'.

alu- .

",.,.- . ,res�; :" los l.to m

de do, Com.ando do 59 0'.3-

D-epuiãdõs-'Udenisfas 'congratulam
se com o Governador E'e;fo

.

Inúmeros telegramas re

cebidos pela sr. Ivo Silveic
ra registram a manifesta

ção de elementos que per
tencem a correntes

.

póli,ti�
CPS antagônicas a que se

fL! ., o governador eldto.
, :)1ica:r;'�s, J;lb�ixo, as

;e::1' envie .'1 . "")'"'r

n:..1, SecçãJ de Santa Catà�
rina, e. um de SU$ ban�"'a.�
com assento à AsSembléia
Legislativa:
"Meus cumprimentos bri

lhante vitória eleição três
Outubro. AlvarO' Catã,o".
"Aceite meus cumprimen-

pró·

, � ;

J.l�') "(.;[.1. ... " • ,: .. ::"'In:'� �_�·o.· .na

Escola .de. Apren::iJ.zes-Ma,ri-
.

nheiros de Santa C"t"ri�
para os jovens n�idos
entre 2 de Janeiro' de, 1947
e 30 de N,')vembro de 1°5fJ,

.

0s interessádos pnder;iÓ
f.lbter i!1struq6es deb h"dcs
n(�f' (;�0rrpiT".tes orgã.os de

Inscrição:'
.

'EscrJla ne ,A,,,,\�pnr'li'7,e,,,·]lir"·
rlr,h(�1'tOo, en'l FlorianóY)oüs,

·r;.... }., ...... · .. t.r �. �rn P:=ío h"";":,n-
r"'l -, '.-::1,

tos e. cordial abraço pela
brUb,ante vitória. Deput'3.
do Carneiro de Loyola".
i'Felicitações brilhante vi

tória nobre colega, pedin.
do a Deus que o il�Zcom suas bençãos' o

ao povo catarinense· pro

gresso, tr"nquilidade "e )us
tiça, Der: '�:::do CUbas".

-_.�. _.

-:
,_o ') __ -

hera S, um' curso . de Apre
ciação Musical.

O Curso, considerado ver

dadeíro sucesso, faz parte
da programação do sez'm

do semestre do Ciclo Téc·

nico Cultural do Derr-rta

menta de cultura da Rei

toria.

o Màestro Diogo Pacl-,�,
co, responsável pela divul

gação da música brasileira

,na' EurnpJi é, no B1'asil, o

ideaUzrdor da aprnxi'11A.�3.o
entre a música erumta e

pcp:llàr,

O Departamento de Edu

'cação e Cultura da Re;to

ria, dentro do seu progra·
ma de atividades do cor-

rente ano, promoverá, em

comum entendimento com
"O Clube 12 ue .\gnsto

, . a Faculdade de Ciências
fàrá realizar p.o pró�inlo
dia 24 (domingo) em sua

Econômicas da Universida-
de Federal de Santa C'Ita

séde 'socIal, à rui João Pin

to, grandioso BAILE lN- tina, um Ciclo de Estudos

FANTIL; com 0rqueStra,· Econômicos, que contnrá
com a particinS'''1I,1'l rie p."T1i

tendo cerno principal atra
nentes economistas de al

ção um desfile .de modas

infanUs,"

Baile InfanHI

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

. Ubéra�o ri Irecho Rodoviário PorWI
�

•

•

M·
•

.

"AI�gre ,- Curifiba �
gado Municipal José Pedro
dà Silva, respondendO in
terinamente pelo exped1iln
te da D,R.:? desta cidad.e,
tornou-se conhecimento .da
totaJ liber�ção do tráf:ogo
rodoviário entrE> Pôrto Ale

�ce P, Curitiha e vÍce-ver.'l3,
O IT'rnci:'119d,) trecho ac'-:a
\1'('-; air " .fnrercHtauo f,-'1

dos reparos que �am'
se�do efetivados em ,pon
'tes e pontilhões, dan�ica
dos pel�s 'Ultimas; cheias.

,

-}

Por outro fado, anunciava-

se, inclusive, D recolhim'iln
to dó pelotã'o da Políci::t
M:ilitar. o qual se encontra
v� em 'ativídades _195 rod,-

.::.s d'J sul dO hSlli<tu, ";�lL.

r__ ·ÓJ1!. í..l:: r�d,11i..�11 L.iJ1J. bI' r.... L>

"
.

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

Frêm'c Stt.vio Romero Valerá o

Dobro em 19f6
De acôrdo com recente

despacho do Ministro da.
Educação e Cultura, aten
dendo sugestão do Dtretpr·
,Executivo da Campa.n'l}a de
Defesa do Folclore Brasi·

leiro, o Prêmio Sílvio Ro

mero, par.13. 1966, foi aumen
tado para duzentos mil cru-

zeiros, sendo 'igualmente

to gabarito nacional e in

ternacional. O I):1stituto" de

Pesquisa'S Econômicas da·

quela Faculdade vem ulti- \

mando os deta lhes para

que a concretização dO
magno conclave atinja. os \

seus verdadeiros .abletivos,
que se consubs1;!:tnciam na

divulgação dos mais dife
rentes

\
acontecimentos de

'ordem econômica, com res-

Nofdas' (m S�nfese

Ultimada a "operaçãt.·bancos" (cnm, fundos) niUn

d::s' setcres calçados com pedrinhas, no Jardim "Olivei·'

ra Belo"., De parabéns a classe dos "banqueiros", alguns
disp:>stos até a reivindicar. lugares cativo�;

Com algumas irregularidades ainda, voltou a sei" cap
tada . a im:.<gem da TV·Piratini, de Pôrto Alegre. As ve

-n� .. '" "".e1h"r da coisa: desaparece .. Esperemos por pro·
vidências que tragam soluçãó definitiva. É 'o desejo dps
te�e·apel:::.ntes.

,) Bane do Chopp, nos salões do Lira Tenis Clube,
acontec�rá, para usar de uma expressão de cronistas soo

CIaIS, na dia 30. Caracterizando mais o acontec;mento,
que lembra iniciativas de cidades de colonização alemã,
teremos, 'aoui, a. banda de São Bento du SuJ, a mesma

que se apresentou no Festival da ,Cerv�ja, na· GB. ,

ThmJ)�rada, de :rll'aill vai 'dando flS "'eus "r,me:r�s si·

müs de 'vida, "Sereias" m�§t",prã;' ::I, l)l�le'7.1J, ne su�,s f"'�·.

'uns. na15 areias do continente e da ilha, ,sob· os olhares
"'tent. "I, de muitns cf1,va1hei.rns, entre os quais, por certo,
,não faltarão conhecidos "tub"'I'ões".

conrerído um prêmio, no '

valor 'de cem' mil cruzeiros,
à monografia classificada
em segundo lugar. As ins·

truções para o Prêmio Síl·
via Romero de 1966 já es

tão sendo distribuídas pela
Campanh"l. de' Defesa· do
Folclore Brasileiro, Rua Pe

dro Lessa, 35, fiO andar, Rio
de Janeiro.

RES

A Agêncía de Promoção
Agropecuária, da qual é

Chefe em Santa Catarina o

Dr. Elc�as Mác:q.ado ,Lima,
será, em nosso Estado, o

orgão implantador da ,cam

panha, a qual terá um Su

pervisor Local, já tendo SI

do designado para esta fun
ção o Agrônomo João Pal
ma Moreira. O Programa
trabalha em coordenação e

colaboração com a Delega
cia Federal de Agricultura,
Escritórios Locais do Si�
tema Brasileiro de ,Exten·
tema Brasileiro de Ex
tensão Rural, (no caso

ACARESC) Se6;tetaria de

Agrícultura, Fazendas :Pe-
,

gionais de Criação do, DPA,
Departamento de Defesa e

Inspeção Agrópecuária, etc ...

PLANO 'DE AÇAO
. I

Com relação as ativida-
des do progtama e seu fun
cionamento no campo, ex

plicou o Dr, Jeremias' que
a finalidade precípua nes

se sentido é mostrar resul
tados e aue por ês+e motí
vo são feitas Demonstra

cões de Resultados. Tais

Demonstrações· pros

seguiu - consistem e'l'l1 se:.

parar 2 lotes de anilhais,
sendo que um dêles. deno..

. minado "Lote Testemunha"
alimenta-se de pasto e sal.

comum, enauanto OllP. o

out.ro. o "Lote Demonstra·'
ção;', recebe Sl mesma ali�

sonância em nosso país,
mormente quando'estão em

execução diretrizes e bases

econômicàs inteiramente no

vas, que o atual govêrno
decidiu '.colocar em' práti.
ca, na. procura de soluções
CapSlzes de pôr freio ao

agravante prOblema da in

flação, ',é como fórmula

que possibilite a retoma do

desenvolvimento econômico
naciol12!.
Um dos grandes respqn:

•

sáveis pela atual política
econômica brasileira, con

forme é do conhecimento

geral, é o' Sr. Roberto Cam�

pos '...;_. Ministro do Plane

jamento, que tem feito exe

cutar rigorosas medidas
com imediata repercussão
no povo que se debate em

meio às dificuldades diver

sas oriundas da presente
conjuntura nacional, quer
no setor econômiço,

-

quer
,no "setor fi.rul.nceiro. Assim

mentação e mais

nerais. ,No caso de gado I

teiro, procede-se o contr
leiteiro. Tratando-se ele b
vinos de corte, será ef;u
da a pezagem dos

.

antes de reéeberena a s

mentação míneral e c

30 dias após a prlmeíra
zagem.
Consultado sôbre qua

as Obrigações do granglf
ou críadoras, e des

que por ventura tenham
fazer, declarou o entre
tado que as metas do p
grama .encontram-se d

neadas em folhetos que
tão- sendo dístríbuídos
Técnicos responsaveís
las Demonstracões,
quais compete esclarecer
interessados. Quanto a

pêsas, disse que pra'
mente não existem, pois
Sais Minerais serão dist
buidos gratuitamente
quanto perdurarem as

monstrações.
Pínalízou dize11po que

Executoria do Progran
funciona no DPA, 'na Gu,
nabara, sob a resoonsabí
dade do Agronomo Aro
ti Rodrigues e a Assesso
sob sua orientacão. E c

cluiu: em suas linhas
raís O Programa Naci.o
de Mineralizar.ão renrese'l

um esfôrço do 'Govêrno' ,

deral. atrav6s do lI4inis
rio da Agricultura, no �

. tido de. melhoraT ,os in
ces de produtivtdj:Jde ,

criaGão, que indiscuti
mente pesa na balanÇ!1
nômica do pais .

l �(rÕ-(e·E�'(n(ÕS� [cUHôlDrcos:-""
1[513 fapifalrenomados eccnornislas Nacionai

.

Mitüstro 00 �"R08EBT.O° ,:Ç,AMPOS.: en-&er�li�Qi
C (iclo no Teatro:" A'lvairo de Carva\IHu:ol\

,.

é que, atentp aos p
mas econômicos

'

nacio
o Instituto' de pesq
Econômicas houve por li
solicitar a presença,

Capital, a fim de ence

o ciclo de palestras a

rem proferidas, o Mi

Roberto Campos, que
sua presença

para. o ,dia 31

quando proferirá confe
cia no Teatro Alvaro

Carvalho..'

.. ..,.....--.-----------------------.

FAMOSC é, (só alegria
Além 'de outras e va�ia- que, no local, f�i 1n$talado da 'Iva F�ra de AmoS

das atrações, a �a. Feira de e funcionará a �artir do. �e Santa�Catarina, a

Amostras de BlumEml:).u con· (lia 23 um pôsto �do Dep"l.r· liz�r-se n4 próximo sáb

tará cpm um grande par· tamento dos Corteios e Te- em Blumenau, o Gove

que de diversões, para adul- légrafos, que estará· capa- dor Celso Ramos, iIn

tos e crianças. :qisporá .da citado a vender �êlos e re- sibilitado de fazê-Io

inaior roda gig.'lnte que já ceber cartas e telegramas. motivo de viagem,
se montou no Brasil e no- denciou o DeputadO
vidades em aparêlhos, co- ABEL VAI 'REPRESENTAR Ávila dos Santos, d.I3.

mo "Chocote", "Oi1,'Y Tá- O ,OOyERNAOOR" cada pessedista no L

xi", "Chapéu' Mexicano", tivo Estadual, para

"Twist",. "Balanças Ve::le- Convidado' a COm'l')RreCer sentá-lo naquele aCO

zianas", "Auto Pista�', "Mon· à solenid\lde de instalação, mento.

tanha Russa", "Trem Fan-
� --------,

tasma", "Espêlho Mági.co"
e .muitas outras

.

sensações.
Fu):1cionará diàriamente, a

partir do dia 23, até as 23

horas.

,Santacafarina Counfry,Club
A Di.retoria do Sarltaeatarina Country Club, no

to de esclarecer os ,seus sócio&proprietários, em viS
, má interpretação dada a uml'lt pota CUvuIgada pelo
" vêm, comunicar que, de acôrdo com os artigos 4. l

.

§ único, dos Estatutos, o nllmetó de titulos de pro,
de é de quinhentos' (500), número éS$'2 que não Doderá f

aumentado.
.

\. Desta maneira, não tem o rnen01' fundamento as fl

cias veiculadas 110 sentido de que seriam emItidos. no1:
titulas de propr:'edade, alfim dos quinhentos (500) já e

ORGANIZAÇAO

Os turistas, as !1utorida·

dBS e o' povo em géral que

visitarem
.

a 43., Feira de

.

Amosti'as ue S::m,ts, C"t"ri

na não 'l'rrer:lSaraO r;e aes1o- .

cal' à CÍ!lctLlt ).Ja)-·<:1, l)O"'�'l.i'

urna Carla. lia CULTt�0, ,ou

ter.i..cJ. \

}i1oí'Ía.opoh;, la da ot:tübtG oi.:: '
.. o:>

,

& '.[p.1..�.;"; 'últl[};.

Curso de Tecnologta das
Em breve, "Ilha" na Ilha.' Está sendo compôsto o

F'erm,enfações
'

caçulinha da imprensá desta Cl,\pital, órgão de divulga-
,

ção de eúItura..
Em colabor�ção com C? -Santa Catarina, a Faculda·

Departamento de Educação �e de FarmáCià' e Bioouí'l11·
er Cultl,tra da Reitoria Fede- ca promoverá, no peri:;do
r,ru da, Universidade- de de 25 a 30 de outu">r,o, um

Curso d� "TF.r.l'.TO'f ,nqTA
DAS FERMENTAÇÕES''',
'que será mlnist.Tl'do pe10

• « - professor José Phj1i.uu!
'i" "",'j!"Hr."f' ""5'

,

.

',� ;,( � r �
....,\.;-\J da Faculdade de Farmácia
li.

da.
. õe

.

Três RlOS - São P�u-
.qc·egac1a C"lY)lt n'a

. lo.
C;G� ?�:lr �:Õ' em ·LagllZla.

E ') trqnsito é livr:', F�ad s nisso, 21!!lInS "ase'l" do

vhJ.�,l"!)· - -:::c1t"ln (I llé, (':,-' ru,as �lI,l<) m"vhcenfo r�(l1a.nla

J[)!':':s Ct-l.r)"'�·.L.!L1L O. -o ...o"'�ô ",lha! i:l.lblt.1!'tiü Ue: auv.,;:t'_l�l..•
\,J ;� ...�� ",_,_",:;� .... t..,.. \��\. 'v�,:�,j�'J�I� 0�.;f,I :t:'..;.;��....:T"' L_: \t .... l.Cb:rd�_:D�
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