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�:�ODgtesso' ,"utamensagens
.

e�C.astelo:;teDsão:'8:,elPeêl�ativ'
\O Co� Nadonal� na noite' de ontem. para, discuti, <I'> mel)'

. flaPDS40 Pnj!ddeDte.da lleP6b11c!a q_e- visam institucionalizar a rcvoluçãõ.· .

·.A sesslQ do Par1amteDto foi iniciada as 21 horas e 30 minutos, com a prt:;

sença de 330 pa.rlamen�'areIt. sendo primeiÍo orador o deputado Flores Soares da
UDN do Rio Grande.do SuJo A sessão segundo se previa terminaria às 5,30 da 11m

dfugacla. Por outro lado, circulavam na noite de ontem os mais desencontrados
boftos, noticiando-se inclusive a extinção dos partidos políticos e a decretaçãb
de um novo Ato Institucional fosse qual fôsse o resultado da votação de hoje_

Segundo essas mesmas notícias permaneceriam apenas dois Partidos o da

Itevoluçãe e o da. Oposição.
-
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Santa Catarina' Vai ao(ongresso
.

de Bancos
Seja".quais forem as cau

S'lS, o Tesouro Norte Ame

ricano, perde com êsse fra

casso 15 milhões de dóla-'.
res, e a Nasa vê dímínuída
seu prestigio espacial fren

te aos técnicos soviéticos,
considerados como capazes
de realizar experiência., des
tinada ao programa Gemi

ni.
Finalmente os técnicos

acreditam que a experiên
cia dos astronautas 'Shirra e

Staford não poderá ser rea

lizada antes de março do

l'I'ó,ximo ano.

Um malogro c!1tastrófi
'co. Assim foi qualüicado o

cancelamento do vÔo espa

�� da, cá,pstlla
.

�:qlini 6,

Pflló éQefe do 1§etvi� Ciê
Utilização do Exército Nor

te-Americnno.
O lançmnento da Gemini

foi suspenso indefinitiva
mente depois que o artefa

to espacV1! AgeIU;i explodill
.

9' minutos depois d6 seu

lançamento. �

A Gemini 6, dlw1{ria"thái'l
ter ,o 10 contaCto cosmico

na
\ história; . asttÇJná;!)t�ça,

çom o' '·s�têm.e -..'�rtilic:iâ1
A�.··

'

.

Flmcionários da AcL"llUlii;

tração Nacional de Aero

néutiC,ll. e Espaço disseram'

que a "GemiÍ"Ji-6" será re

movida do nariz do fogue
,te "Titan-2" e substituida

por. uma cápsula "Gemini-

7", em que os astronautas
Frank. Borman e James Lo

veU tentarão realizar 14m

vôo espaci.al de 14 dias em

dezembro próximo.
O cancelamento do vôo

da "Qemini-6" significa que
a missão de encontro espa
cial e junção não poderá
ser efetuada até que se

lance outro "Agena", pro·
vàvelmente em princípios
de 1966..
Se o "Agena" tivesse fun

cionado normalmente Sclúr
.

ra e Stafiord o te� per
seguido' até a «tuarta órbi
ta, e tentado o encontro na

.
altura das ilhas Havai.

Desiludidos, os astronau
tas deSCer/1ll1 de sua nave

pouco depois do cancela

l}Ulnto do vôo e retorna
r\m às suas casas. Suas

espôsas, Josephine Schirra
e Faye Stafford, também
sofreram uma grande desi
lusão e se recusar�m'a fa
Iar com os jornalistas. A
Srfl. StaffQrd mandou dizer
que estava prOfundamente
decepcionada "mais' pelos
meus filhos que por' ll].im
m.esmari•
Enquanto a agência so

ViétiCll Tass 'anuDciva .

sem

com�tários que o vôO da
"'Gemini-6" havia sido :can
celado, O' .Presidente iyn
don Jo�on externava a

esperança de que as COl11i-'
PUcações tél!nicas do vôo
seliam resolvidas em bre
ve. Segundo Biá Moyers,
sl'lcretário de Imprensa da
CCiSl;l. BraL1DCi, (J :i?rt>s:t<:l"üí,,:;
não

Qãc.

Fôrça Pública de São Paulo:
Vali s·e realizar 'em 110-

vembro, na Capital gaúcha"
o Oongresso de Bn:I.'::')S,
dêle participando diversas.
instituições credttieíats na

cíonaís e estrangeiras. San
ta Catarina comparecerá-

BNH Tem Novo

BRASíLIA, 26 (OE)

Prefeitos: Diplomação dia trinta
BLUMENAU, t6 (OE) -

Serão diplomad;ps dIa 30
do corl'mte os prefeJtos
eleitos dos mnni�ipil)s de

Piçarras e Balneái-w de

Camboriú, respectiv-lr:le11,te,
srs. Eman\lCl' Pintb '" Ri,.

gino Joãq Pio, ambos do
Partido SoCial Democrál"i
co, que já Se encontram
em atividape, coordenaudo
diretriz.es para mlClO de

.

seus trabalhos à fren�e da
quelas Pr-e�eituras.

(ião anterior. foi alvo de
críticas na Câmara fe(leraÍJ.
O sr. Pedro Junior da. Tri
bUlia disse entre outras
coisas que o Estabeleci
mento sem concorrência' pú
blica adquiriu imóvel por
um bilhão e 379 milhões de
cruzeiros.

.:,.":SuJremo:,, jufal 'hoje
"Habeas Corpus�' de JI

BRASíLIA, 26 (QE) - O

Supremo Tribunal Federal

adiou o julgamento do pe

dico de habeas-corpus em

favor do Ex-Presidente Jus

celino Kubitschek que es

tava marcado para ontem.

Em face de pedida de in

formações a matéria\ s6 se

rá examinada em plenário
amanhã.

IPMs OBRIGAM' PERMA
N:tNCIA DE JR NO PAíS

RIO, 26 (OE) - O esta

do de saúde do ex-p'resF
dénte Juscelino Kubitschek

melhora. sensivelmente, se

gundo informaram os mé

dicos que o assistem na

Guanabara. Por outro la

do, circulas polítIcos di

zem que :Juscelino estaria

dispôsto a empreender no

va viagem ao exterior, com

a finalidade de evitar que

o SUpremo Tribunal Fede

ral julgue o pedido de ha

beaS-corpUS solicitado em

s�u favor, em face' da ten

são entre . êsse poder e °

Executivo da União. Toda

via, fontes militares infor

maram que tôôdos os'

meios serão usados para

que o senhor' Kubitschek
não se ausente do p�ís, a

não ser que prove sua ino

cencia nos inquéritos poU'
ciais-militares.
Encontra-se ainda na ,se

cretaria cio Supremo TribÍl
nal Federal o' pedido de

Habeas Corpus impetrado
em [<.wor do sr. Juscelino

MU1Ístro ,Relator. Embora
nenhuma fonte do Supre..
mo revelasse quanto ao as

sunto e quando será exa

minado. Por outro lado
UIWl fonte milit�r do Rio

desmentiu notícias de qUEl
o Govêrno Federal estaria

destino a Europa. Segundo
a mesma fO�lte' a medida é

impraticável por' eswr o

S'· Juscelino Kubitschek
envolvido em vários IPMs.
Por outro lado noticiou-se

que teria s�do determfuada
hoje a prisão do Sr. Jus
celino Kubitschek pata que
o ex-presidente não se afas

tasse do país.

dispostCi a conceder

ça ao ex�Presidente
que deixasse o país

licen

para
com

BRASíLIA, 26 (OE) - A

Comissão Mista do Con

gresso aprovou na madru

gada de hoje, o parecer do

Deputado Costa Cavalcan
ti favorável ao projeto do

govêrno sôbre o Estatuto
dos Cassados.

do Senadoremenda

A aprovação se deu por 12
votos contra 9.
Foi também aprovada a

, mundo Levy que mandava
suspender a. partir da de-'
nuncia 'os proventos de

aposentadoria ou outra·
qualquer remuneração de

pois da denuncm do atingi
do pelo Ato Institucional.
Por outro lado, às i4 ho

ras de hoje serái inic'iada a

discussão do· projeto que

trl'tta dos. casos de inter"
�_.----------------------------------�---------

àquele ímportante conclave,
com a eXp�riéncia qUe ad
quiriu no ramo, através do
Banco de Desenvolvímento
do Estado S. A., eula or

zanízação tem merectdo
elogios de . personalddades
qUe nos víáítam para. co

nhecer a m;i7ãnica de seu
funciónàmellto, '-\ssim ('0-

mo a oe outros ó['gios di
atividad(' pública, C�l\lO o

PLAMEG.
---- _...-:;.......... -, .... _.

Abono de Natal
RIO,. 26 (OE) -- O di-:

l'gtor gtiral do DABP, Sr.

�it\. "et0'. iSis"e ,'I) pre
'sidente da' confade1·"t.;;ão
brasileira dos '.'ervido,·es

publicos, snr. Dirnei, que

defenderá jlunto a·o presi
dente da republica a qílflll

p�'oporá a regul:J.1l1eutaçáo
da gratificação de !J�'loduti
vidade.
Também sugarlra (,.(,r;.ces

,;iio de �bono de ld'.nl aos

ser,vidcres.

revígoramento da ordem
democrática e revolucioná
ria. Pela manhã, o mare-

• chal-Presidente conferen-

ciou com os três ministros

militares. Manteve também
entendimentos � com lideres

partídârtos e com o mínís

tI'O Juracy :r.,�ai5[lthr:;,es da

Justiça. No, dízer do mi

nistro da Guerra a palLvm
do govêrno é a tnstítucio

m�ização ír.eyolucioná:q;'l e

que esta meta será atingi
da. Enquanto isso, deputa
dos e senadores lJ"Tp::ú:a
vam-se para a sessii.CJ no

turna de hoje, convocada
extr,aordiná;riamente para.
a votação da emenda cons

titucíonal dispondo sôbre a

intervenção federal preven
tíva nos Estados.

De outra parte uma junta médica militar examinou o ex-presidente Jusce

lino Kubitschek, que segundo se comentava teria manifestado a amigos o ínte

.rêsse em deixar o país, face a pressão que viria sofrendo
.

por parte dos enear

regados .de IPMS. Nesse sentido foi redobrada a vigilância sÔbre o sr. Kubitchek

por parte das autoridades nillitares. A junta que examinou ontem o ex-presíden
te .nada quis declarar, arirlDando os seus membros que o resultado serã dado a

'lJúblico hoje. Familiares do Sr. JK desmentiram que êle tivesse interesse de

deixar o país.
O Marechal Dutra desmentiu ontem as noticias segundo as quais teria

aconselhado moderação ao Ministro Ribeiro da Costa, quanto aos seus prounn
ciamentos. O marechal desautorizou o envolvimento do seu nomê . na crise pelí
tíca,

O General Justino Alves Bastos disse que o Govêrno não cogita de novo

,\to Institucional, isto porque o Congresso Nacional 3lProvará as medidas pro.

postas pelo Presidente da República.
,

I
Para o encaminhamento da .votação da mensagem que trata da intervenção,

federal se mscreveram os deputados Doutel de Andrade, Ivete Vargas e

Aleixo.
O primeiro orador da ses

são noturna de onte.n do

Congresso Nacional, Fh.;r.es

Soar�s, da UDN, disse que
não votará favoravelmente
a pretensão do Govêri:lo.
Disse que a hora €.rJ. de de

cisão e reclamava. patrío
tisIno e ponderacáo. Depois.
de criticar à exoosíçâa de

motivos do mínístco L,;iz
. Viana Filho,. declarou que

,(, Poder Executivo deveria
trazer toda a verdade. ao

.C0ngresso. A certa altura

índagou o deputaria udenís
ta: - Quem está- pondo
em. rísco as mstítuícões
Onde a ameaça ne como

ção inestina? Quais 05 res

ponsáveis? Finalizou dízen

do que votará contra as

'nledidas soücítadas pelo go

vêrno. Seguiu-se a palavra
o Senador Artur Virgilio e

do Deputado Brito Veiho

que defendeu o Govei:n<).
BRASIl;IA, 26 IVA)

As atenç.ões de tôdo o 'país
continuam voltadas para a

.

capitai federal, exutame:1te
para a Praça dqs Ti'eS Po�

deres, onde repres�H1tantés
do Executivo e rlo t.egisra
tivo éstão mobili�1�QS pa

ra a tarefa de :l1sUt:I�io-
naliza;r a. revoluç5/J fie: 31

de mc,\rço.

No Palácio AIvUl'<;Lda, U

presidente da Eepúb)'ka
coordena pessoalmel'lte os

entendilllentos p�ticos,
objetivando 'a :t:)rovação
das mensagens 2li�aminha
das aO Congresso Na'CÍmwl.
Em estudos, medidas de

; .

i!:�';I;!!i;GB� Melnora' O Âba5t�e,illleA�lOi'
·de. Carne

RIO, 26 (OE) - Melho

rou qm pOUC0 O abJlSteci
mento de carne à Guana

bara. A SUNAB distribuiu

hoje 250 toneladas

K e n n e d. y sob ligQrosâ
investigação: fra�asso da'Gemini:VI
��.� Vingança: prato do dia oa IndDnésia

��AKARTA, 26 (OE) _ Estado. Os militares da Indonésia em conta o apêlo do Pre-

m: �aida sabe-se que o �lhares de Indonésios rea- As manítestdções tive- prosseguem nos seus movi- .siàente Sukamo para que

foguete Agena não havia
lízaram manifestações dían ram caráter pacifico. mentos de repreensão aos pudessem por fim as vin-

sido ensaiado, desconheceo-
te dos Ministérios de Rela- O chanceler Adjunto in- comunistas não levando �nçâs..

.

ções Exteriores e do Infe- formou aos manifestantes
do contudo se o fato OCQT- rior, em Djakarta, exigindo. que o govêrno tem inten-
reu em virt�de de proble- severas punições aos auto- ção de prender os culpados
mas econômicos ou ao de-

res do fracassado golpe de pelo golpe,
sejo de ganhar tempo .

na

aplicação do programa Ge-

mini.

S. PAULO, 26 (OE) ._- O lo Laudo.
.secretárío da Segurança in Segundo ca�culos parla
formou estar de sobreav'so ruentares o govêrno precí
a Força Pública de São sa apenas apoio de mais
Paulo. O senhor Cantir'ío 5 deputados ou senadores,
Sampaio disse que �l. 1)":'5i- para conseguir a 8pronv,ão
ção do PSP com .relaçã0 as do Estatuto dos ';a�s3.dcs,
mensagens preSidenciais e ampliando casos de. in-
continua sendo ,a mef m�. tervenção.
Favoravel, mas com as 1'e Muito embora a .5ituac;à.o Presidente
formas sugeridas .)e1o PSD. em S. Paulo seja 118 tra�1-
Tal posic:âo deverá be' ofl quilidade, adotou-se a :11e

eialmentc anu:nciafla hoje elida de precaução 'em face
Tem' nôv� Presidente. ()

nü Cft;nara pelo �i,<ler f'JU- Lla crise ;federal. B_anco �aClona,i de HabIta

�=================:!t:.::::;:��::;::. çao. FOl nomeado O sr.
---��;,.-

'. -ci'--� �'h11ill��� dV
mento Silva. A acilfimisttJ1-

-T-AC�GR1.:J�E-lR0-ae-SI;Ji:�lIftr�
O TEMPO CMeleorolõgico)

Síntet>e do Bole� GeoDUlteol")i6pco de A. SEIXAS

NETl'O válida até às 23,18 lis., do dia 27 de outubro de 1965

. \. -

F'RENTE FRIA: Em 'CUl'{30; PRESSÀO ATh10SFÉRICA ME-

DIA:' 1026,8 Milib'Õtres; TEMPERA:rURÁ MÉDIA: 24.3 Cen

tigrados; UMIDADE RELATIVA M$DIA: 95.6%; PLUVIO-

Kubitschek. 'fQ(.lavia a qual- SIDADE: '25 mms: Negativo - 12,5 111ms: Negativo

quer múln0mO p
�

del�ã ser' Cumulus - Strat1.1s - Nevoeil'O espan;:o � Tenwo Meúi :
.

CLJ__O";(uü'_;,
.

3 ÜuL.:t.!' );l�10 EStavd"Iiü_fl,
J

�-------------------�--

Congresso vota hoje
estatuto dos cassados

açougues. A maioria dos

estabecimBntos reabriu, em

borâ eil.1:ensas filas se re

gistrassem MS suas por
tas. Fonte do órgão contro

lador} .
revelou desconhecer

as notícias de que 0 govêr
no de Minas Gerais havia

Ed- . venção federal e suspensão
do' forum especial para os

ex-chefes' de Estado.
A votação da matéria. de

verá ocorrer amanhã.
O·lider do. PTB na Câ

mara convocou sua banca

da para uma reunião esta

manhã visando a fechar

questão em tôrno da re

jeição do projeto.
Enquanto isso, fontes

pessedistas admitem que o

partido votará C0111 o go
vêrno, sendo que cireillos
parlamentares acreditam na

.

aprovação do projeto.
A Câmara dos deputados

realizará Sessão extraordi
nália esta manhã quando o

lider do govêrno deputada
Pedro. Aleixo faTá novo

pronunciamento sôbl'e a si

tuação nacional.
Entrementes o Presfcl<;nte

Castelo Branco volta a

---_.�-----

aos

fechado as barreiras do

Estado, para impedir a

saíd'l de gêneroS com des
tino a outros centros de

consumo. O supBI'lnten
dente Guilherme Borgl_J.off
pôr sua vez, comparecerá
as 16 horas' ao Conselho

Nacional de Economia pa

ra fazer conferencia sóbre

abasteci,mento.

A 'Resposta, do
Supremo
BRASíLIA, 26 (OE)

Dando resposta indireta ao

discurso do �inistro Costa

e Silvá pronunciado, quan
do QO encerrafl'!.ento das

manobms do 2° Exército, o

Supremo Tribunal ,Federal,
alterou seu regimento in

terno permitindo ao Minis

tro Ribeiro da Costa, exer

cer a Presidência da Mais

Alta Côrte até' o fim de

sua Judicatura em Janeiro

de 67.
-------------

Juracy e o' Pior
BRASíLIA, 26 (OE)

CJ

Após· entrevistar-se com' o

Presidente da República
ontem em Brasilia, o sr.

Juracy Magalhães afirmou

que sua convicção de ideia
democrática é de que es

tando o govêrno prepa
rando para o pior, talvez

seja beneficiado 'pelo me

lhor e aCl'esce11tou em se

guida o Ministro da Justi

ça: há sempre tempo fie

chegar . as boas soluções
que elevem Mi" SlÜ1Bi;ituid2.G

pectívarnente, )residente&
'do PSD da UDN. EnquE'te
levada a ereíto pel:'!., 1111-

prensa falada .i tU1W
lideranças parbidárras pa
ra tomada de posiçi.i;o rela

tiva a votação da emenda
orereceu o seguinte pano
rama: "UDN, questão aber

ta. PTB, .questão fechada.
na Câmara e aberta no

Senado. PSD, questão aber

tas nas duas Casas. PSP

apoio total à emenda. Pe

quenc,3 pas tídos, maioria

de represen,tantcs ',.11 favor

ela mensagem governamen
tal. O govêrno federal l'e_:

cebeu dezenas de'
.

gens de apoia
de revigorar a revoluçâa
de 31 de março. F.nt,re elas

destaca-se o manifesto cU�
A sessão do COllg�ess,o vulgado por 9 entidades re

Nacional teve iníci:> as presentativas das d!asses

21,30 horas' quando �., :"1.U1- produtoras renovando apoio
téria, que mereceu parecer ao govêrno do l11<l:':E;chal
favorável de uma c:>rnissii.o. Castelo Branco, r.firmando
especial, foi discutida.. Os que os esforços e, sacrifícIos

trabalhos foram presidicios para restabelecer �t ordünl

pelo senador Auró Moura no país, garantindo-':� l'tan

Andrade. quiliclade para os '.;;:abalhos

A v,atação sõn:len�e .0(.;;,1'- d,o povo, precisam te1' con

reri aruan11ã;: :l?esqi:tl�\ rea tiÍlulda'de, alijandO 'lS ames.

llziil(fJI' �vla imprenJa. da ças de pértul·baç:lo.' O do.

conta de que a emendà se- cumento diz aimh que '3.

rá aprovada por ·no votos consciênc\a nacional deve

na Câmara e' 44 no Sena- mobilizar-Se afim d� que

do. ó trabalho patrió�i;,�o do.

Assim com baiie né.ôse govêl'l1o da RepúbJic;.l, 'Hão

proglióstico, está [(instada seja interrompida. EX1))'eSSa
a possibilidade ele l'eJel:;ao também a contiam;a de

da emenda. A proposta go que as fôrças Armada;:;, sa

v,ernamental será suí.t:ag:ó\da berã.o garantir o éxit') do

por_ maioria absol'.lta nas movimento de 31 ce mar-

duas Ca�às d') Co:'1gJ:esso.;.· Ç0,c ••
' '.,' ,

'r. I'. \. j,,, � :'1'1 I'
E' grande a movimenta- ,

'

!, !':. ..; :,1 ,;; :

c�� :d�; pij.}��wlt�fti� \lh�j. A coníissã'J 'liüsta d0 COl1

aé'iQPl3tto; de :íjtâs�ilif,� l' dM�� gresso já al?rovou o pare

últhl1as horas cheg'1l'a;'l a ceI' do deputado Costa Ca

capital fed'e:ràl QS depul'a- valcanti favoravel ao pro

dos Ernâl1i do AmaraI Pei- jeto do govérno do Estat.u�

xoto e Ernâni Sátiro, l'€S.. to eLOs Cassados.

-o depuEa�I!!!;�o!�..t?���!!!�::� 1
à instalação da 4a. Feira de' Amostras de Santa Cata·

rina, integrandO a Comissão Parlamentar Externa que'
representou a Assembléia Legislativa. Fica como aden

do à reportagem de ontem.

o sr. Juracy Magalhães deve estar batendo U111 re

corde 'de declarlilções à imprensa .. , Na fala de domin

go, disse não pretender tirar a alegria do carioca, num
dia de F1a·Flu em que não houve perdedores. A verda- I

de, porém, passandO do futebol político à .tica fute. \
bolística, é que o resultado importou 'em frlistrações:
o placard permaneceu mudo até o final. Com o discur

so, cheio de reticências e ameaças veladas, o ex-gover
nador da Bahia pretendeu marear o goal que se auscn·

tou do clássico carioca. Com falta:. e tudo, se preciso:
fosse .. '.

Prefeitos eleitos desenvolvem articulações em Flo·

ria.nópolis. Valdo Costa e Carlos Pabst, consagrados
eleitóralmente em Lages e Ibirama, respectivamente,
aqui se encontram.

A boataria tomou conta dos meios políticos nos

últimos dias. Sai ato institucional de número dois não
sai, decretam estadó de sítio, não decretam, fe�ham
Congresso; não fecham. a par disso, outras notícias in

quietal1tes� como a que se l'elaciollou com a rc(!uisi.
ção de gêneros a�entícios em Minas. Até quandO o

I' coração
do país aguentará?

.

_

N� meio de tanta celeuma política uma notícia
amena: o Ministro da Agricultura afirmou que a SI,L"t

pa�ta deve penetrar maís no campo. Se deve!

Na presente semana, o govenlador eleito de �l1ta
Catarina rumará para'Videira, em visita a pessoas de
sua família residentes naquele município_

.

O jornalista Pedro Dantas deixou a direção do "Diá
rio Carioca". Aliás, os artigos daquele homem de n.
ptel1sa estavam em completa dissonância com a lin1m
política do jorrial. F'bl:ara-se numa posiçãp de <co:t).�ide·
I.'<U' secul1dúri.os OS aspectos de-Ieg-alidade, relativamcll'

'

t� à. situaç'fLO lJrasnbiI'�t.

COll1paraI.lclo-se
(�om

110ntos.
de

1"''lsta sustentados cm outros tempos por <tquCle jorllu,
lista ,tenlos de concluir, com. ]Jeil,ú". ':t .. _ 1.."1, ",n,,}� �j <!.!:.

tig.) Úl'; l/'ILO 1).1)_ <.1.1>._ �'i,.1.<�,
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OSVALDO MELO

A SEMANA COMEÇOU COM
DESASTRE: TRÀSITO

A rua Conselheiro Mafra sempre foi uma via

perigosa para o trânsito da Capital. Passagem
obrigatória para todos os veículos que vêm do

interior e que têm de passar pela Ponte Hes

cílio Luz, além de estreita, oferece e sempre

rereeeu Iminente perigo para a vida dos pedes-
tres que transitam por ali.

.

Segunda feira, pela manhã, quando acompanha
va seus pais uue faziam compras no comércio,
uma menina foi apanhada por um caminhão,
send transportada imediRtamente em estado

que inspirava sérios cuidados.
.

Até o momento que redigimos esta notícia, na
da sabemos mais a respeito.

EM BLUMENAU EM CONTRASTE COM
A AI,EGRIA PELA IV FEIRA, ·DUAS MORTES'

POR AFOGAMENTO

Duas crianças que se banhavam no- traiçoeiro
rio Itajaí, tiveram mortes por afogamento. A

liás, todos os anos, por esta época (110 verãó),
'fatos semelhantes se dão, apezar de os jornais'
de Blumenau chamarem a atenção. dos banhis
tas, que sempre fornecem noticiário de mortes

por afogamento. no rio.

ADUTORA DE PILÕES:
NOVA RUPTURA

Foi anunciado ontem, oficialmente, ter lIavído
uma nova ruptura na adutora. de Pilões.

I

Pele visto, a agua voltaria as 12 horas, Essa a-

dutora, está em piores condições do que'
calças de um mendigo pelos remendos que r

cehe,

I
SARDINHAS EM OLEO COME$T_VEl.\

SOL�J1AR
Nas boas casas do ramo procurem Sardi·

nhàs SOLMAR, um produto çalarinense

para o mercado .Inlernatioll.al. .

reíto Agrário, levado a ef'e

to sob o patrocínio do
IBRA cooperattvamente

com a Pontíficía Unlversí

Um aconteciment a foi [I

realização do curso rle iJi-

vê-se com l111.j,ita
cia, hoje em dia,

p!'em:a sccíahsta �

dade Católica - PUC -

Nestes cursos tornaram par
te um grupo de mastre
em Reforma 'Agrária, p.r:i.ll

cípalmente, Interessados
na aplfcação do Est.a�ut(
da Terra. Veio da .Euroj)a
o proressor A. B'rlllarln

ro.

Não há dúvidas (I;' 'm"

estes Exageros cle"e.n ser
.

combatidos. Porém nin
guém em sã consnisncm

'

própria destruição c! I , ;i·
mítacão .:lo pátrio p .. ('2·
por çalya dos '10,1)')3 C �l

pcss-m aparecer.
Também uo caso [h, pro

priedade privada, . ,,):18 l-a
,

ver exagêro e a,bu:;o em ,8'

U,,"O, o que não in 'dJIC1J., (.

t�et:)li.to, .. , sua, llcair:lf',r10 C

justifica sua limita '"a.

o Poder Público pod'
deve s:('mpre' intervir êlllt' (

abuso prejudique, 'ciJmpr'J'
vadamenté; , o 'bem c:Jn1,,:r

e lese ti ju;;ti<;a..
No Brasil, entretan t,), e

tes exce;::sos não "ê tf.:l!' v

l:ificado ele maneir.. gene
l'alizada, e por :";3::> , nã,
justifica uma açb cll'á�t.i
ca dC3 govêrno e q'.le 3.brur
ja tojo este imenso territe
rio, ma&. podem .',e1' re,;o;vi
d('s por meio da iasec:-a. (;c

nos locais ;:m que se dert-n
A êste propósito, ",1ull:) r.lu

cídatívj, a Ieíturu do livro
"Reforma Agrária -- que<
tão de' conscíêncta 'r.
Atacar os "exageros' d,

propriedade, POIS' cria-SI
em tórno desta uma ta

confusão que ela passa
ser olhada cem antipatj,J,

e CO:11Ó' algo Insustentável.
oonsctente (ln L:ir,JllS�:cr

Marcial, catedrátic., dê di
raíto agrário da Universidr
de de Madrid, conhecídr
com.o um das grandes a u

toridades no assunto.

o outro, disse 0 dh'etor
técnico da Autarqiiía TJBL
Projeto Gad9,�e1teiro, fo
a assinatura de um Convi
nio entre o INDA e a CRI
para realização d" 4 Encor
tros Regícnaís, oÚe deverr
congregar técnícos., produ
tores rurais, ostudloscs, ru

ralistas e outros, at.m 0€
debater de maneira cons

trutiva a revís.fo de tudr
que não está atualizado p.:
ra 8judar a mud:.li'· (JS pa
drões de producâo e nrodu
tívídade.

Estes encontros vão ser

realizados em Curitiba, Bt;
lo Horizonte, Recife e :Be-'
Iérn e mostrarão a vitalíds
de do ínterêss., de organíza
cão da vida rural brasileira
Conforme. informacões, as

realizações já começarãc

agora em rrõv'l�'l11b ro próxí
mo :e ,Q ruraLSi;a brastleírr
terá oportunidade d? apre.
sentar szus pontos de vis
ta sôbre o que no inundr
rural deve. ser mudado, me

dificado, transformado o'

apenas melhorado. Natura

mente, as associações dI

classe, pa.rti�i'!>arão aüva
mente dos trabalhos. disse

o engo. agro. !Õci."'o Demaría

Cavallazzí, que é tambérr
um dos diretores da

FARESC.

�--------'--------------'---------�-------�

te, os católicos esquerdistas
vem assim c')lgJ}o�'al1clo

cem uma 'ca.\l1panha organt
zada que visa a destruição '

��������de um dcs valores �1ã'J sé E

necessário para a 'Pt't.'f�jta
01' ;,'em "social, mas pal'a· ga
rantía da própria iib'ern,'.df'
quer individual, Cj1.H'r das

instituições, e sobretudo. dr

Igreja Católica
.

Foi o que demonstrou
com invulgar clareza e se-

gura nÇa doutrmáría, (

Prof Plínio Corrêa de OU
veira, Presidente elo Dil'eté
rio Nacional da Sociedade
Brasllcira de Defesa da 'I'ra
el!éãn. Fumilja e P:'o[-,rieja
de, em sua ob.ra "A ,Lib�!
elade elLi IgrEja nó' Estado
Comunista", recentemente
·elog:ada por órgão da Sflr
ta Sé.

Pe:-:sem, po:s, :\sses cat"·
licns "avançados,' !1 � paJ�
vras ao tratarem d;), pril
priedade, p2ra não f'Stal'(;lI

cometenc:ú uma faH.a. C"U

tra o clecalogo e �J:ll cr1111'
centra a cIviliza"io" fa v('!"
cEnd::> clisp;,cente�neFt,� o

comunistas em �ua Cam!)f
nha contra a propnec1ali
privada.
(Especial p<lTa �) Estari,o)

,SITUAÇÃO DOS MÉDICOS E DENTISTAS PERAN·
TE A PREVIDENCIA SOCIAL: - A Divisão de Fiscaliza

ção e Arrecadação: do Instituto dos Comerciários
IAI�C -, acaba de expedir a seguinte circular de interês
se dos srs, 'médícos e cirurgiões-dentistas.

CPFA' - 18(65 - Florianópolis, 7 de outubro de 1965.

, Reportando-nos :à nossa CDFA 02/65, de 8.1.65 e, com
a . finalidade de escíarecer em definiÚvo a situação dos
médicos e" cirurgiõ'es-dentistas perante a previdência so

cial, alerta.mós que somente são segurados facultativos
dêste Instituto, aqueles que se dedicam' exclusivamente à

.atividades rel"tcionadas com o serviço pÚblico (federal,
estadual ou mtmj,cipal).

,

Assim, os médicos e cirurgiões-dentistas funcionários
públicos; que exercem atividade em consultorio e, como

tal sujeitos ao pagamento do impôsto de. indústria e pro·
fIssões, são segurados obrigat6:\;ios dêste Instituto.

Tendo em vista que se encerra no próximo' dia 31, do

.corrente '0 pr'1zo para os· segurados autônomos regulari
,zarem suas ,situações nêste Instituto, solicito suas provi
dências no sentido de dar ampla· divulgação do assunto,
esclarecendo devidamente os interessados.

Sauqações
NEY WALMOR' a:UBNER -,.... Cbefe da' D. F. A.
VISTO
GUAf;TER

I-r�

Relojoeiro MENDES
Rua Frei Canéca N.o 167

Acha-se aparelhado para qualquer serviços em reló

gfos - Executado: por pessoa especializada.

,S'iderurgica de Santa Catarina
-SIDESC

S. A.

'Levamcs ao conhecimento do público qUe c., :)Ins-
"IWRGICA QE SA�TA CATARINA S. A. - SIDE;8C. re

colocou à venda as Acões Ordinárias e Pr3f,"l:f·nC!a;.'i,
podendo os interes:;:ados procurarem o Escrltór!o da In

corpora �ão, sito à RUa Dos Ilhéus n. 16. ou P2:0 teleí'o
ne ri. 3.000, quando serão prestadas todas as Inrcrm:-

c;ões.
Para bem orientar o público, informa o Incorpora.,

dor que o valor ela Ação é �e Cr::; 5.000 pagando no a .o

Cr$ 1.000, como parte do pagamento do valor da Acâo,
sendo-lhe passado Recibo Integral e sem qualquer co

br�nça extraordinária, seja a que' título fôr.

Osmar Dt1lr1

IncorpOl�ad'}:'

Não Rasgue Ném Jogue Fora os
,

.

Seus Recibos de luz
Se deseja '3.uxiliar os pobres por Intermédio da Caixa

de EsmoI",;; aos Indigent�s ele .Florianópolis, além de sua

contribuição, dê a mesma os seus reCibos de luz, dSposi
tanoo.es mensáhnente na redação jornal I"A Gaze)ih", ou

ent.re�ando ao cabrador ela Caixa.
'

f,
- ,

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

��

[.�-------------�__.,�.
AGORA €r$ 650.000
ou 5 VEZES. , \CJ:'$ 130.000

...

ou AINDA EM PRESTAÇÕES. IGUAIS DE

Cr$ 45.000 SEM' ENTRADA

•

(

ou AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS, DE

Cr$ 29.000 SEM ENTRADA

•.�

iI1
---. :;:)

\!)
- f

,

O
«
Q.

WlWSSWim,I:·m"'fi.:>�._ f{u� ,J�r�qQJtn,?:).,c.�e!ty�.i:-(�,:
• ,. :f'·· .

'. .

��. ,..'
.'
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Fl.orianópolis, 27-10 -'iS

OSLO - O Prêmio No

bel da Paz de 1965 foi con-
. cedido ao Fnnd') Interna

cLonaI de SOCOfN à In

tàncla (F1SD, das Nações
Unidas, por uma comissão

(o Pazlamentó dr!; UOl'ue
sa.
O prêmio consta de uma

medalha de ouro e :1e uma

dotação em coroas suecas

equivalente, êste ano. a

João Faraco, filhos, nora e netos ainda consterna
dos com o impasse do falecimento de sua ínesquecível
esposa, mãe sogra e avô HILDA FARACO, convida aos

parentes e pessoas de sua relações para a Missa ct'e 70.
dia que mandarão celebrar na Capela da Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos às 7,30-horas do díà 30 sábado
do corrente.

,

Antecipadamente a família enlutada agradece a

todos que comparecerem a este ato de fé CÚ5Ü.
29-10-65

Moscopiá A. Kofzias
Anastacio Kotzias, Miguel A. Kotzias e família, Jorge

A. Kotzias e família, Stravos A Kotzias e fami
lia convidam parentes e pessoas amigas para as

sistirem a'missa de 3.9 mês que mandam celebrar
em intenção a alma de sua espõsa, mãe, sogra e avó- MOS
COPIA A. I<:OTZIAS, às 9 horas do dia 30 do corrente

mês, na Igreja,Ortodoxa 'Grega "São Nicolau" a rua Te-'
nente Silveira.

Antecipadamente agradecem '1 todos quantos compa-
recerem a este ato de fé cristã. 29.

Assem'bléia Geral Extraordinária
CO,' OCAÇAO

São convidados os senhores acionistas da Perdigão
S.A. ComérciQ e IndustrIa, a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se às 16 (dezesseis) horas
do dia 13 (treze) de novembro de 1965, em sua sede so

cial, à Rua do Comércio, 194, na cidade de Videira, Esta
do de Santa C'3.tarina, afim 'de deliberá rem sôbre a se

guinte
ORDEM DO DIA

a) Discussão e aprovação da Proposta Justificativa
da Diretoria para aumento do Capital Social, com utiliZ<:i
ção do 'Fundo de Reavaliação do Ativo ImObilizado e alte
ração dos Estatutos Sociais;

b) - Outros assuntos de interêsse soch!.
Videira, 1Ó de outubrc. de 1965.

A DIRETORIA 29:

•••

cêrca de 85 mil dólares, Co- da Cruz Vermelha, coníun clonais que fugiram aos
mo de hábíta, a comissão tamente efeitos da guerra fria. Seus
do' Prêmio' Nobel' da Paz N'ações Unidas' -- A atri esforços, amplamente reco-
não explíoou os morryoS de buíção do Prêmio Nobel da nhecidos no mundo ínteíro, O 'FISI foi dírlgídn, apé 'o

'���'_sua escolha, mas. sabe-se Sociedades Internacionais concentraram-se Da, luta sua criação, por Mauríc ;;. ·=_·it C O�, S. l,�,�,
""

que a decisão é sempre to- Paz ao FISI foi recebida contra doenças corno o im Pate, que se consaerou de ªtfuírt:-= � """ " 'I �
R

mada por unammidadg., O cem viva satisfação na paludismo e a tuberculose, de o fim da I Guerra Ma - -.

tprêmio será entregue ao ONU. O FISI é um dos e lograram a quase arradí- , d�al a w;:a c�mL>�n:l� ? ���, C A? (��, � .'CA,' i,
FISI no dia 10 dedezembro, raros organismos internr,- cacão de uma doe'1ça do� ajuda mutua tnternaoíone 1

;_�::: H � '" V" � li�{Çi�;::€f:i�;,;� Imin2nle acardú dos EUã---'e Cuba
-

�_:::n"xõe:'do::""'-'--:--·
!���. dos Direitos do rro-

soAbrl!. O'S 'ex·,'lad'os. Que V€�:�s�,·,�:o�.r, Afinal, II
Desde que foi crâado, em �

I� I � .:: u (1901, o Prêmio, Nobel na WASHINGTON _ Os Es da de Oamazíoca, Cuba. de no, afirma: "Não importaPaz já foi outorgado a 52 tados Unidos e Cuba assí- embarcações, que ali chega o que lhe .haja ocorrld., e
pessoas e a nove .. institui- narã., proxímamence um a . ram :para evacuar \_�5 que. onde se encontre agora,ções, inclusive o FISI. Esta côrdo qúe permttí...,'Í a sai- :desejam abandonar '1 Ilha mas o 'que parece cert') é
organização foi irstil;\íid'a da para a Flórid3, dê todos' com, destino à FI{>t!,clp..

,
que Guevara' est: poliulcapela 'Assembléia 'Geral, a os cubanos que: quiserem Enquanto esperam qUe o - menta morto em, Cuba, Iii11 de dezembro d2' ,194.6, abandonar ,o país, diSSE un .tempo melhore J1:) 'est,re�- a Essa morte sorna-se outra

por acôrdo unânime. tem, nesta ca1i::al o Embai to d; 'Flóridà , '1.s tripuhn' talvez a maís : ,!H1port.ante
xador da S1.1íça em Havana tes cubanos 'dos barcos re -

a da China COIllunista,
Emil Stadel Hofer. retinem com 'StUS famllia- em .Cubü, visto quI') Uueva

O Embaíxador f€z essa res. ra era o símbolo ele Pequim

o Fundo dedicou se ini
cialmente a socorre): as

pequenas vítimas da gner
ra na Europa e na Así«. A
1 de dezembro de 1I:150i a

Assembléia deliberou (f\10

seus .esforços se concetras
sem na ajuda às cl;;a�lp:s
dos paises stIl;>de:3t'nv81d
des. ,Em 1 de ou+,ti)Ji�o de
1953, o Fundo, se converteu
€m entidade' perinanente
filiada às, Nações Unicl:1s.
As instituições qn9 rece

beram o prêmio 2.n ';('8 ,10
FISI f?ram: Em HJ;H, )<1;3-
tãtuto de Direito Intei'na
cional; em 1910, Cmnitê
Intérnacion'al da Cruz VEr
melha; em 1938, Depal'ta
mento Internacional' Nan
S€u dos Reftigiados, de Ge
nebra; '1947, Friend'3' 8e1'
vice Council, de Londres, e

American Friend ,Service
Committee, de \Ya,shif,ton,
conjuntamente; 19f).!, A,to

Comisssariado da ONU }Xl
ra os Refugiados; e 0196:3.
Comitê Iuternaciümd da
Cruz. VermElha (pe1n, �e-

gunc1a \�ez)

MELHOR

Ovo
,

Magazine

.........
, --�___:�.�

If"

.... - ...•

declaração à ímpreusu de
pois de uma entrevista, de
mais de uma horn, 'com o.

Secretário. Dean Rusk.
Sradel, Hófer; .':Jue f0i ele

mento (iestac,ad� rias nege
ciações, espera regressar
'hoje ou aman;hã a' Havar,a
Explicou o Embaixador que
veio a esta capital "porque
as negociações chegaram
a um ponto" em que lhe
pareceu eportuno fazer um

rela tório detalhadn ,lll De

partamento de Sst'ado.
Enquanto isso, pelo ter

ceiro dia consecutiv'1 o

mau tempo imped�u a mi-

Exportação de
Milho

olhos- muito comum

países tropicais.

:Moseou A.1IJULA Peuulm
, Em Nova Yurk . o "He
rald ribune' disse' Que i:'

Kremlin "ímpõs sua poritrca
em Cuba, �bolirtdo tot.al-'
mente a influência tia Chi
na Comunista.
Em editoriflJl intitu�'1Clo

"Moscou Suplanta Pequ'im
em Havana," o jornal,. a
pós comentar o clesaparcci
m,ento de "Ct!:" Guevara,
Ex-Ministro da Indústria e,
uma das figuras maXml:1S

do regime comunista cuba

em Havana".

O Ex-Embaixador ela Ar
gentína em Cuba, ,1�!lil) A

moe�o, dec�arou, Em Mia
mi ,que Guevara €,stá ,(lni
gindb movimento' subversi
vos na i\mérica,. �at.lít::t.,
Falando durapté un�a €n

trevisi.a à miprensa., !'lrpc,e
do acrescentou 'IUe. Gueva
ra está dirlgindo gUf)Cl'l
lhas e c1ÇOCS sUlJ"grs!.'la,s
no Peru, r:.;:;!ívia, Uruguai
p. Arg_ntina.

Convite PaIa Missa de 6° Mês
ROSALINA ZANINI MARIOT'

convida p"lrentes e pessoas amigas para' a missa de 6.0
mês que manda rezar em intenção à alma daquele ente
querido, no próximo dia"29° (sexta-feira), às 7,30 horas,
na Igreja de Santo Antônio,

Antecipadamente agradece '3.0S que comparecerem a

êste ato religioso. '29.A produção r;ar:1Tinense
de milho ultrg,passou, no

. -" --:--- ---.-corrente ano, todas as pre-

F d
'

d Ad· dvisiies, do que j_'E,sultoa' a e eracão as ca em,las e
existência. de excedentes, da

'
,

safra" em diversos Inunic'Í- letras do Brasilpios que, até agora, não ti-

nos

Respondemos com as palavr-a
, àe PIO XII: "Fundar e est�.b�'1c
,

ceI' e Igreja em países :-:.ineb d('��
t' '1 1 '

trtuírlos ca mesma &té que da !'s-

teja em' condições de V1VCl' I' a.
fUélI' com fôrç�)s nativas". lV[i�:wúr
quer dize]', pois, [m'nc,i' a 191��'j;:,
tl'-�SfW' r-. ualoávcl ('''':''1+1'0 ,1(.\ unL

t
' t.",'_"':lV .. , \.J,� Ll_ ,i

país c no l1lC<�J de um povo, d 1 [l

medo que cada homem em parti.
ruIa!' c Lodos us h<Jbílantes pos
�am sa]vm'-S0 p.ela Igr.:-ja, A obr�
mi"siol1c1l'ia dos ,1OSSOR' ClraUÍ(,;
f'vangélicos Vi�:3 wa:s do qUl' êqX
nas �I catequese df'S po.gãos. qw f

é. fundacJo (LI t{!"� i�), a CI ít1('.-i'
de d,:cc�s('s, a s�lgi'�çiio de bt ,;pc
;l"J.d!genas e Ludo quanto pedr'n,
Cf' à Igrej��, ol'ganizada. Res::;;Jtéi
à primeira vista, que t&l errTrê-
Ea miss.ionária reQuer enOl'plf',�� ,

esforços da parte das mensagc i
lOS de Deus e doE' católicos ({V'O
favorecem o santo intento cqn_
oi odos os meios espirituais ,2 lYi n

1eriais. Ajudemos, pm·tantt'i. r
Üblé1! das Miss.ões.
Fr. Venâncio \VilJeke, O,F,lVf
O ROSÁRIO MEDITADO

É uma das orações mais �:é.llu
tal�·�s, Deveriamos CQticlwl1ílJ'l(;'lL
';,e rezui' um Têrço; e' (iS boa,'; Ía
mílias católicas rezam-no á nCH

te em comum, Segurando f'íl

mão um Têrço indulgencinúfi
inúmeras graças obteremos crc

. ,safragio das benditas alma·; clt
Purgatório.

1
J

A sessão da FALB, de 15 do corrente, em soo expres
sã,ó literária, foi uma tertúlia, que pôde recordar os belos
tempos em que Olavo B�lac, Alberto de Oliveira e a coor
te dos parnasianos faziam' vibrar o, ambiente

,
inte�cc.tual.

do Rio de Janeiro com o ritmo' perfeito, nl). forma e no.
conteúdo, das suas belas produções poéticas.

I A propósito de Olavo Biiac, ficou assentado que a FALB
tomará parte nas comemorações que lhe serão prestadas,
,Do princípe oos poetas brasileil'Os, ó presidente, dr. Ot,bon 'If�Costa, apresentou uma carta, autógrafada, endereçada a ou
tro poeta do seu tempo e o professor, Arnaldo S., Thiago
rsferiu-se, também, à missiva que, Olavo Bilac lhe endci'er
çara, em 9, de março de 1918, a pronósito de uma confe
rência 'sôbre "O Culto do Heroísmo Cívico e Militar", pro
nunciada em Santa Catarma, na Liga da Defesa ;Nacio
nal, de que Bilac era secretário geral, missiva nestes hon
rosos têrmos:

"Temos' o prazer de, agradecer-lhe a remess,a' dO� exeT?
pIares da conferência sôbre "O culto do herOlsmo., �nvi
,ando-lhe calorosos aplausos, pedindo-lhe que contmu� �
patrocinar, com tanto devotamento, a 'ob_ra da nossa Li

ga, támbém lhe pedimos que aceite. as nossa� melhores

�audações. Pel� ,Comissão Executiv,a, Olavo Bllac, secre-

tário Geral".
,

'

Relembrando àqueles áureos tempos da máxi'ma eclo

são da poesia em nosso país, o delegado da Academ� Cu

t'lrinense de, Letras, recÚou, em homenagem aos seus con

frades, algu�as de suas produções poéticas da adolescên
cia, especialmente soneto", entre os quais êste a que deu
o título de ALVORADA:

"Amo-te: no esplendor da tua mocidade,
,

no sublime fulgor dos teus astrais enc3.ntos!
Dêste amor guardarei enlevos 'tais e tantos,
que os saberei cantar por tôda a eternidade.

Agora, na tortura imensa da saudade,
vela-me a' tua luz a névoa dos meus prantos;
m� um dia ouvirás, dos meus ardentes cantos,
o acorde em teu �ouvor, além, na imensidade.

Surgiste, como surge, ao longo, no horizonte,
a linda estrêla-d'alva, em plena madrugada!
Na luz do teu olhar me ilUIIlÍIlllste a fronte.

'E das águas lustrais dêsse lt3.tisbo santo,
volto, para cantar - na glóriâ da alvorada -

a marcha triunf.al do teú divh10 encanto!
Como afirmou o presidente Othon Costa, trata-se de

produções verdadeiramente parnasianas, tão ao sabor da
An,dar -- Caixa - Post.a" época de Olavo Bilac e dos seus dignos ômulos. Apresen
N. 256 - a quantlct";'es tando felicitações ao profe3sor S. Thiago, que vai .Qusen

a � t�r-se em viagem ao Estado natal, o presidente incumbiu
o de levar aos seus pares da Academia Catarinense as ho
menagens da FALB e os bons augúrios em prol do seu de
senvolvimento intelectual.

Usaram da palavra, parJ], fazer breves comunicações
os srs. desembargadores Cristino Castelo Branco e 'C�r
los' Xavier Paes Barreto; o'dr, PetrarCJ1 Mar8nhão leu 3
sonetos de sua lavra e <> professor Astétio de Campos tra-

çou o, panegírico 'de Nest0r Victor, a cuja memória serão
prestadas oporttmamente, grandes homenagens.

das

veram o necessário escoa
mento.
A Diretoria de OrganLi'

�'ã,o dil Produção procu!';m
solucionar o pl'óblém:t, iUll
to às autoridades federaIs e

acaba de rec�bel' do ENGo
1\GR�. Q-ERT ROL[\NJ) FI-'

, CHER, que esteve na Gua
nabara 'em seu !10n10 tra.,
tando do assunto,' Co seguin-
te telégrama:

'

"PROBLEMA MILHO CA
TARINENSE PARA SER SO
'LUCIONADO G R E 1\1 OS
}DR MARCELO !:'JECES
iSTA SABER QUANTIDA�
DEDE DISPONIVEIS EX

PORTAÇÃO VG QUANTI
DADES QUE PODERlltM'
SER ADQUIRIDOS MO
MISSÃO 'FINA,"'lCIAMEN
TO PT MILHO EXt"ORTA
çÃO DEVERA APRESF:N
TAR UNIDADE l\IAXIMA
14,5% VG IMPUREZAS
MAXIMAS 2% LIVRE DE

MAMONA E CA8CADE
MAMONA E OUTRAS f:íE
MENTES VNENOSAS PT

CLASSSIFICAÇAO NUNCA
INFERIOR MEDIA TIPOS
TRESS A QUARO PT.

Solicita, assim, _ a Direto
ria de Organização d,'], Pr')

dução que os Srs. Prefeitü,3

Municipais e dirigentes de

Associações Rurais e Cc0-

perativas, divulguem a no

tícia em seus 111'111teipio;; e

informem, com Ui'géncia,
diretamente à DOP!'.;
Edifício das Secretarias 5.

disponiveis e remetam

1)10str'as do milho.
As amostras, sêrão anà

lisadas pelo Labor1i;úrb de

Qulmica AgríCOla ,; Indus
t.r�al da Secretaria fi"'. A

gricultura que ;�,stü;ele�e
rá - se o produ�o drv0 S3r

destinado ao merc'ado na

cional ou para eKIlortv,ção..

s. Comunhão pelas lVlissões
- Os fiéis que, pelo menos umr

vez por mês, em dia. d.e sua e'sco,
lha, recebereni a S. Comunhão f
recitarem algumas pr.�ccs, lldm
Misões" Iucl'ru�ão indulgência ple
nária, cada vez. Condições; Con.
fissão, comunhão, visita dê IgJ'C'
iri ou oratório público, - (}ln
ces 564),

ATO HERÓICO

I
II

I
I
II

Pinte tudo com Tintas Renner e ganhe um PINCEL GRÁTIS na

,
Ó meu Jesus, em união cora o�

méritos de Jesus e de Maria! o{('
l'eço-vos, em b�nefíclos das aJ
mas do purgatório, tôdas 'as 11"'1
nhas obras satisfatórias, aS�Í1í
como as que me serão aplicada�
por ouros durante a minha vida
na minha morte e depois dela,

S. Afonso de Ligório
*t*

(Ato heróicO' é a aplicaçãu dt
fruto satisfatório de nossas boa�
obras às almas do purgatório. O�
fiéis que fizerem êsse ato lucram,
em cada comunhão, uma ind
plen� Condiçã�s: Çonf., Com.
visita, 1 Pater, Ave, GlÓria.).

-(Preces 54'":')

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DilQnlt:H Heidrtch" p Outras Atrscóes � Promccao do Uons Clube de Florianópolis. Pr6 Mpnirlas do tal' Sáo Vicente de'Pâi1la
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carta da' Alemã'�h�""
.' .....-.

Que significam
)·rofessür Dr. Herman".

M. Goergen,
c:Ü),S que tnteressa.n sobre
tud,o aos alemães porque
�,;lm de revelarem :1 :-enÜ·
(;aé�e económíca, l:crmltr:�i
conc.usõrs sóbre a sLuG.çào
política soviética.

A Rússia , clesd'3 tempo'

Noür�as surpzeeudení.es

cstã,:> chegando dJ, Ci.� 'Ü0
Soviética sôbre a pro.lucac
a��ricola dacuóle I>tlS, n(.t1

�CAFÉ--AME[íiC�
· '. .' .,

• � ..•htll' qÜHI,dadc - PUn.�1.a •
• t\ ,\!ai;'l l\IOtl.Cl'nc\ II
• TORREFACAO •
. ,�

OE
..

: SANTA CATARINA :
• •
_ U,L·\ }I�l\ S\.:h.r ..HHW. �7 ESTRI1'J't' •
• l\L\.T!OZ: ._.. - S.lo I"randsco do Sul �
,F,:\BH'C.\�: POl'lu �\Icgr\� C CuritiÍl"

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

Exame de Adm.issão
Prepara·se:

'!,.
S paB exame, .:ptl�1:;ln)jssão ao gimi.,;lo,

11 rua Júlio �fit.a, ... ,tel. 31:17.

�;A;.�{�)(: ,.�:�
�{

��rÓ'es de Madureza
I) P. Honório, Coordenador dos Exames de M�adureza.

a\isa aos irlterot;'sados, que as inscrições para a seguI_lda
etap'1 dos c,.:mmes de madureza encerrarão no dia 31 do

-corrcnio.
Os candidaios poderão ljrestar exames em tõdas as

discipÜnus fundamentais, inclusive Sociclogin e Filosofia,

F;�:pediente: Colégio Catarinense, das 2" às6" fs., das'
13 .ls 19,30 horas.

Quelill fez; ex.'llllCS em j:1l111O do (�rrente ano nào IW:

eCl;::;ita apresentar nova documentação, mas deverá aprE.....

séninr prova. cie que votOlJ nas eleic:ões de 3.de outubro.
P. Honório

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

n :':;2I'vi.\\J ti" l-�é'lUl�rj;�� I:'üblll'l:s ctn P,)Iie: a M ·;o.ar. ('e'

oniern d.) :"r. CcJ.. Comandante Ceral, comu:l1cn no::; j J
Ú!J.1', ue: 17 a �!3 mlOS qu�� so acha fibcrt,\':3 iuscriGfto nu

{\y.:-:rne (k\ arlllli:':is5,o do Cl1:'SO de f"\:)'r::':T1a�\ã(1 (ln ()fic:ais c1.H
r-()i�,:'in :\!.i'i.w.r de S, nto. C,liurtna.

. T,)(.\,�·u luaiol'cs es(':if:!.r8eip�l�n'..o� O� jlír..�resc;:�d: s clcv,�:-r50

clirig'ir�se n T)_i!'c�n:'i*) (ip�..nl (!I� f:·Il·;.,.�nn e tt,:s:.. ru:",'ão tIO Q Ci.
liu. P,.)l:CiH j\'Il!Üt1.r (')" �F)oriaJ1(jpüJ.i::;.

(.�ua1·t81 (�(�nt!r;:d (_�nl F11')1·L:,n�):.:;"ln:-i. J:r {lr cu uh 'i) (18
IPH:,

(::. r1u:;o. l.! hcrr'� t\C '\ ra �i �(t (�U·'lH·S
'_!I' 1'(,1" ,-',l-jl·rl:' (lI"! ��R,T)T 1"\·1

DpCp_p!lO'" fi.' (r,_)iE:I{,',�,'\, (j. r,.iL nt:r,J'S... ,,).,.,. J � ....

' f ,
.

rTO,;\�r()� e Pl:Hl!-:I:, '11' F-t11i)· .-,(.r·l(:f}(''-= ç��..::n� f_' !U ..... trj]:1
(:('J-�� 'n(l'.1':":� ··i:.\�;-:'

':"'1:. ,.;, "
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OLHOS
i.lSe óculos

bem odoptados

otende,nos com exolidoo
.• ,' .. I

sua receiTa oe OCUIOS

OTICA ESPECIALIZADA

MODE'RtlO lABORATÓR'1O

as
imemoriais, era pais de ex

portação de trigo. Já no

Idade Mccüa a Europa Cén
tra; vivia de trigo rU.'lS0. ('
1 império .rtos Hohenzorlern
C o Terceiro Reici� de Hi

tler compravam trigo rus

SOo

Hoje a União SOVJéth:,1
a maior inl�rtadora. d

trigo, Já em W63 I�Lrculavr
u seguinte piada: --- url !

dh-ouvinte pergum,� ú U

fmnada estação ue r�(li
(ficticia) de Erevan: "Ç�ue
ro' saber se ainda segu;mo�
os planos de rcvolu·.;{t0

mundial?" A resp.)"ta
. d&

estação: "Não, pOl"-lOLl0 !lês

te caso nao temos aonde

l!oll1prJ.r trigo, e .:1():'l'c,Tia
mos de fome,'! 1 ! !

Em 1963 a Um3.o ;'i,lvié
(

tic a c o m p r o ,1 c1 J Z

milhões, de toncH:.,,:.l. .3 LI

trigo, equa..nto nês',c U:J(

. de 1965 já tem a:lqll:riJ
Dlais de 9,4 nlilú\)es (�e �o

nelaclas (ate .agosto), lJ.

.ioviétic;as(Qmpra,s
zados do. íSí:'guints manei
ra :

to.i Depois de �""sc õr
anos de revoluç:io belcue
vista contmua a 'Jniúo S

víétíca cem o mesmo rend
menta de trigo ;101' hcc: '.1'''

Igual. aos tempos do T:;:u

cnquar'to ,',0;; PH''::lS t:::

düJtals ;;'.' c,aL",-u ver .. a

d��'r:·t r volucao ��g:'t�r�:J
COlll .). dt,:.�J�lC'�(·ao t:�!: (r�O
t.��:� pUl' 11t;ctar�� (.�.� �r·r;o
p:an�nd.;J. Nos t(�tllp0.j t;J�t
r'stns OS rru;súS �)rojuúraIll

valor ele CD:. 730 l!ulh;jos d,'
IlóJ.arcs, tudo pago e�1'1 ou

1'0.

A culpa na producao pu'
co satisfatú,":,a foi .ó'ict:.i

,

,(�a ao tempo desfavorável
falta de máqulnas

:

agrico
las, falta de fertiHl.l"?nt,:'!, e·

rracasso (:'3. org:lr�L1:::t(�áo
dos trabulhos no .xnnpo. /'

prodtwüu de efT�Hls, ínclu
sive milho, tinha caIIj :.1 .J
j ,50 milhões de toneladas
'do melho!' a11.o '.i.,= 196:l)
130 n :;Í�hões de t')�leL1:l;).',
em 1!?G3 .

'

Kl'utch�v
o �}r:':l.!�lJ>'TI.n pelo atu:':<lr·T!

do cuWvo do tr!g9:
De?:olto milhões . i� lle�r,

res cte ca!1i:pos 110'/08

pianlU(,'ÚO de trlg. .;lj

;,' �.l I"

ff...'i';-t .,

Fl'CI�a::,ac1.os na S11);>:·:o. " (n

Ku.PtlQl11....tan. DêP()'S ,.i�: ',::U

suce��,'J il1i('.�al: Dr ·H·.1.-J.�,:,q.:(
r,a�1.ie1fS
caiu,
Os fatos e raz6�s "O VI)

bIon'? podelfi s:::: c,,,r:'i!,' cr

-- •__�. .--..--.__ � __ - _ ... "

1l>'"
--

o Mundo em Pequenas Notcias
Reforma do J ..egislativo

Deputado Olh'eira B .. ito

entregará esta semana ao

Congresso relatório sobre

a reforma legislativo.
O parlamenta do PSD da

B�hia in-.::lui n:l refcrmu dis I

positivos ao atJ instituc�o

nal.

Comércio. scm Cnlltrôle

A Confederação Nacional

do Coméreio em,iou mensa·

gem de solidl+.riedade ao

preSidente da Repú.blica.
A ,mensagem a entidade

roafirma seus 8plm.tscs' a·

t\Ul<;ào do chefe do governo
rlll�'t8 momento decisivo da

K;-:çüo,

I\honu Uesmentido

Ate o fim desta semana a

C:'l'IJ1:J.r& receberá os proje
t OB de nu; nento de venci

rnen!Ofi dos servidores ciyis
e milItares da união.

'

A informação , foi dada'

por funt.e:>' do govêrno des-

1;�l"ntindo que o executivo

esr.>lria clispõsto a conceder

abono (I.c ernergéneia ao

fU!lcionali.smo.

Pl'efeito Ca.sl'ado

A Cámara Municipal de

Oiinch �a,:,s(lu o mandato
BH

qua-

do Prefeito EufrazÍo
hf.'SH ,i'0): nove contra

.
t;,o votos.

A.nto"i,orment.e n,s yere'ldo"
1',,; ]1nvimn cLlf'sndo. o mano

Ch'.tCfi ek I.re" edis ('ue

:'))ohcvum trunbém o prcCei-
to,

D('.T��("'�·ào ser '"eü.1i.Cl:Jd9.'

f'r1::'1n::i. as 'lulas nu Uni·
vCr'sicJ.ade ele Brasília.
A . iIllOnnaQào foi

nelo ]'citor 'Laerte

ÇfE'vnlho.

dada
Ramos

,hrl":�lisl.�S Visitam
lJuhersidadt>

Prm.):) de hrna1.istas

!1'1,Vf"'*1f1r:le rip. S'1n';rJ., lI!!'ariu
T'r.l :R0S partirá a 13 de no·

"'C"'lll"O fl'\J, :Wi8.0 dq Vnri.g,
l"�n').o .� P:'\ri:'�o A)eq"'e c1e on-'

rl�,� �,.,(.\"",1'.'·.i).""1 (.1··�1 cnibus
rI' f.w'lCla Cidade.

'Ie-rrão Recebe Dipluma
Ho.k

o 'TEn d). Om,nab::l!'fl en1

5es�ão j)li.bUca hoje ex·

p0din� dip1.omf:ts aos vence·

dores d�s eleIq6es de g'���.'e!'·
no da Guanabara s�rs, Ne

s·'üo de Li:na c' R,U!l::ms
Bsrardo.

KW MaÍS CarO

A partIr de primeiro de

janeiro próximo o :r-:illowat
hora em Brasili.a passará a

custar 77 cruzeiI'Qs,
'O aumen.to, fOi a;y,torizü'

(18 pelo, rrünist6rio çhí' Mi�

l!;)S e Energia quase 1500 <>

sobre a taxa atual. Informa

se que a çonta luz de fmni·

lia Ineclia em Brasilia dei'e·

ni. [�tingir cincoenta mil Cn!

zeiros tnensrlis.

UnUas Coméçou

Foram
.

iniciadaS . a�

novas manobras conjuntas
no At�àtico Sul com a par

ticip.'l<;ào de na\�iog do gucr

Ta do 'Brastl, Argentina, Et;

tados Unidos .
e outros paí

'ses, An'lericunos" A Fôrça
tarel'a brm;tlei'va esta C011&

tituida por oito Belonavos

capitane."',das pelo Port"l A

viõcs Minas'Gerais.

Wilson' na Rodésia

O 1.0 Ministro Harold

Wilson viajou para a Rodé

sia do Sul, par't debater o

problema da Indel;>endênria
daouela Colônia. Antes de

em,burcar, declar()u que es- ,.

p(:r�va conseguir o máxi

mo de cooperaeão por par-
to dos dirigentes d<:l. Rodé

si?.. <l. fim de encontrar uma

s0luç[io aceitável pára tôda

a popula(�ão da Colônia.
,I

.n( em Tratamentl)

a ex·Presidente Jucelil10
Kubschek continua sob

,ti.�omS'o tratamento médi
. r0. ém virtude (Ie c:ríse cár·
,ChÚ-V3scular, Está proibi-

/ •

clt) de receber "isltas.

ca,· Cballcel�r Retoma

O Chanceler Bo.livíano
Joaquim Centeno Anájio, re

!:crr:n."u a r.a Ps.z. após visi.
t.., '(l:foi�hl ele 7 dia.;; ao Br�·'

pa' . F,n. ô01y' l,cndo
.

nroblemas
rnJf.\�;onflclt»; Cal')') a COEfe. "

. rr\"..�i'), i"'.ter-americuna. do
Rio de Janeiro.

COIUPRO

'TERRENO NO .ICENTRO

PAGO'A VISTA

OFEItTAS PAItATEL: 3450

(, ·:I!cJX�n.\\.): ('ue �

União Soviética tem eor.."e-

• '-- .....", ....j .j'l�� '5. }J(

1lI.CS:·",· o tClll)O as Ld....:,:\ �:. J

recen

c 1.000 qu:los p l1�e�ar\?
C' Civ.aehi. df' 70G tl 1.40t
, .. t ·�,.D"" �;� b. �kxre." ,'1, ..:\.1f:D,:'8
nha de 2.100 a 3.GOO qui1:v

,
.

·�·�·�lJ.�� !r::. :: o:. )'Llt·r_'·� �)(.ü·
�l�S earopeus e.sti'í)j proclu
Zo, r: :lo Clitre 3.0UO ;:� 1.0()I

(�t1·l(s .

\ I�... ·l,]_ �.l 09.

_pv:� ri] :·,_:_2.·3,t

temente, a ,JJ:vp).;�,a. o ': ;';,r

eampouôs, Jc: i·.·�(}lUe �:.:s..,tu
wskí, (lUC- r.uma ;.�..!ir..tSl,:.t .::'J

víét.ca. sltgere D. ·.�L·lsto uc

g:,UIW:S fhZi.'l!.das: (:c \"", ta

elo em parcelas, a serem

trab::illl:::\dos pÓ" U�;lt'" :':.1.1";

rf.:�...11}LLa:). ta .,�t ll!:L.h. t;;. {!J11

7 .:.r' G.gó·�L.): o t:,ll:�fc t1 Ji0�
�'Ol.!i.:... cill1.n� Luz. ��ca r·ulc·
, : \:a r:.l>�Ju __ :leüc.. :J I'·::'�)lllLaJ.(·
I �].J rxpi_;r>.:ne�n�; (!:J.,il () 1;:'.. '

cl'lt'!,llGLu: "Q'UJ.nd,) <lC ti J

iJ.id;_� ;;2}i.de�'Cla u;;,s U31';'�i.�\
lareS. e.l:cs\ ;lcr(!ciJc:�!:.1 li '.

nl.ctn r':J�,'3 L' t· d.:.:�:! 1.�.l�l ,':1,'"

OC:l).i ú

[�cm 4,7110 quilcs. G'::\':a"tl

;.t 1�,�',)3:1}la e POt·t,u�al figl
fi:nl crn ú.\thno :1�g�lt. r�

cerTo (L2e nL�o J"� ')üdcn'
:"._ Ill..p8_1'D..r S.S c'...iL1d: 'Qí�, ti 'I

prJ(�u\.�üo. as te.r:'·�lSt os 1119�

O� tc\c[�icos. Mas ,) fato e

í1_ue o nais clás,;ic,) ela ex

n; r" �1eào de tri�n, a RÚ8
8::1. n:lo cO;:lsegfl:a ,r,,;soh\�r
0;3 l)roblf;ms� bií.sLco'3 (',e

,)),'mt'l1t,ação do '1')VI) com

"s mófcc!os e,conô,n;.c,oi3 co";

D'lmista.'s.
2::1.) Entre os planos a

presentados para :\ $oluçii.(

;.gC8�; a (o:�<)s ...\.
\' a:21 r; cs ta.�ll:JC.':.

1:

-_ ,------ --.---••.• -"-:-._._-- ... -�-.Io..-- __ '_..,-1--_.- ._ . .;_' ........__ • "--','�-

-----
- --

-,

3'J, r li �;ec.;c,s.;;lda:l.) �" �I

J11ento do C01.l_SU!!lO .Jf.! �T:(!·.I

expliCfh'le ·pelo fh:i;U"l�(,

,do. população e u ompre:_:1
L •.._!u t;:._;· ...ill; �:nO.'�;'.I.., ..1- !J:i

I�'.a. �)a é'a a i'abr:�,v;:;'o d

borracha s!ntetica. T;':"�'l·,'
{j,:)-se de !:lSJ,Cl'l3. :Jtl.n::;1... {',

qual a Uniã,o So',-:étka n�,

dispõe em quantU::-,:.1.7�'� �"I'

ficicntes. acr.::ài!am os ci)·

s;;rvadores, q li,e ,11 es�e h t.(

cstario. o segrôdo "as c::;!n

pi.'flS vultuoSo"s ele tri;;o. (

�urllenLo das n��(J ..;::;1,7!1dOt
e a protluç:âo e,')ta:;;:':),():� te

riam, então, lr:\'à.J:> a (�t3

situaçào. qUE' vr:J. C:lU,';u,· g::a
ves preocupações aos dJri·

gentes soviéticos.
As conclusões rcütic�,

sã,o duas:
r.) Não c p.ro\'8,'!.;1 qUf

uma potência mU'.ld�al ini

cle urna aventura G'l guet·,
1'8. sem ter anfes o.sse?,ura
da a alimentação, i1a!:ff!

.

d,

tudo. Daí talvez ,:h çx�:Il; r..;",

, ..

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

trigo?
m,:te: a conclusào, :i:.3 CUt!,� . /
[;te

. possam.' talvez e�perar'
uegocíações em i.óm.), dmu
"�(o .o tratado de cemércío

(:�:trc a AIcmu"�,ha, n a ti
. j.� scvtéticc. QAc nào foi'

!',� .ovaoo dey;do "\ lP'I0r

:,,:;,·.oias sôbrc !:\ rhumada
"\_,u:mln

. de l3erHm.'

��:� alguuias- "'0 tl"'L!U':iD
c.us bastante ext<;n:,:,'.3, que
:13 ·I}'.·mpras süvictkas (le .

tr! g'O dilô .n *'nten' (',',

L. S p:'\.H.':',"-- l ... �'! c. ��..... il.'.�:L. J.:

'. ii- li:: .. âo ·':L lLr.t .. i.'.:;l ::··-'·.'Ll� ...
l f

;:;:�.;t;-'::·a �x�C.t�:.OC d �'S E�.A
. iC 's .: tro ln.,�:o I:).. � C01�lp·:as

:;G�'en servir para o au

tnc.,.:iru a reserva �:::�caté�l
<1 ''lU CU -o J(' :'LU (:,jn!'Lito
mundial

\) J (�.uq;.) �ú à \�? ·�."oJj·�h.a'
dl' ('tr:o 1ll0�O ,te iya�'�l8

:,C\T;,

j),'r-

_ __:,__._ . ...:- � .. _ .. _ .. _ �� '''_�' .. __ .. __._:...!.-�, ..�-
•.
--- _,__ "I

.

·1 JEEP LA�n-ROVER
, VENDE-SE

Modêlo 1952.· P:rocurar sr. Kurt, mt oiícin.a
let.

Chevro-
24-10,

------------

São frrncisco· [O Sul
'::;SCÜO TlêSW porto, os s8guintes na.vios mercantes:
"Loide Colombia" - nacional - cs.rregando pari! por

tos c\il Norte lunéliea.
"Santo André" - nacional - carregando madeira· e

(;1'\'r. para a Argentina.
descarregando trigo d'l Ar-"Navélllar :- argentino

gentina.
"Delmar" carregando madeira paraargentino

Argentina.
�'J:,hanna" - finlandes

Inglaterra.
NAVIOS ESPERADOS:
"l\1:yl!e", "Anna Reheler", "Raphael", "Sauzon", "Gra

c;,a.", "AES", "Co.pibaribe", "Guanabara", "Koscho, M'ilru:',
"Jolanda'�, "Dogu" "San�o Aluaro" ,etc.

Preferir para os seus embarques o Pôrto de São Fran

cisco do Sul, é cooperar com o melhor Pôrto natur.al do
sul do Brasil.

carregando para portos da

'Iv1
.

O B f L. I
. À R A

Sala 7 Fon.e 3450

T ti] It R. E � o .�

LUTJ,i;A.;,\iENTO "VIL.'. SAI�1'A RITA,
I 01T�S a P&J'ttt de Cr$ 110.000 em condições a estudar '

l'uLh:Jruo �er l;entl.idos '1 iotes por ap�mas 500.000.-
G CA !1:'L'iX SCHRANli'vl ._- BARREIROS - �dissi1n�s
!ul.as com freMe para o asfalto. e ftftldos para o mar -

Terrüno todo aterrada com muro de pedra ciom água
'?n':nnada em todo seu comprimento - Area de 1,464 m2

C1',$ 5.500.000.
1\(J .jARDIM ATLANTICO - .\ 100 metros do asfalto,
lindo- lote de teneno mectindo 412 m2 frente de 18 me.

t rus 2,5UO,OGO em 'condições a estudar.
l'KRRl<:KO NA AV. SAJ.'ITA CATARINA. - ES��Erro
_. '-'ende-se um lmirmilhoso lote com área de 3so n1!:l

F'nJt;o de C$ �.20ü.OOO •

n;URENOS, OTHvIA LQCALIZAÇAO. ALtbs DA

EU.'\ PlWi<'l.CSSORA ANTONIETA DF": BARROS. ':FerI'e
nos L1ÜJda .a vendá PO!' apenas 1.000.000 em condições a.

estudar � 2 lotes Illooilldo cada: 12:X25 mts.

RL� SÁO JUD.-\S TADEU BAIRO JOSE:
MENDES -'Teneno de 10x27 c&d�, Temos :lindo. :3 lo

t.,,:, pn;-u venda, total cu par'dal os 3 por a;Jenas ,900.000,
eHI condições a combinar
LUn;AlVIF,\,TD NO JARDIM "",TIANTlCO -_ Terrenos
úl11 ótima localizs,l:ão árcn de 7�1I.:?O Dl:! entro.c:h 6ooilOO
ti combül'�r.
NO CE�TF.{O RU A }\.LMIRA�"TI<J LAlvIEGO, 35�� vaso

tissimo iote com Ül'Otl ele l.HO m2. equivalente a 3 le
res. 12.000;000
}l,URRO BO:.vr ABRICO --- óLimo6 Iates benl junto à.

r�reia na rua TEÓFILO DE AU,'CEIDA .. - Vende.se os I

I
i

I
I

I

dois, OH '5ornente um P"'�00 u combLtlC.!? Entrada 5{)O�OOO.
H1.; '\ PHOFESSOR.'\ V�TONIE'rA DF: BARROS
H;\.U:.ltO NOSSA Sr;:-\'t[Clr�,A DE F-.\Tl�!A ESTREITO

-:; Im.:' c/207 m2 Por 1;.\J8uas 1.400.0(10;

L<::rrr::S ,E�'l"RE COqUF;IIWS }<: Jl;ST1:mITQ - perto
rJa Suh-Éstac;ão Elétrica - vál'ios lotes a partir de
5(H').f1l)(l . (:OD.l riti::llJQi.omento' at<5 ,40 'meses.

[,,'\0\) '\ D,", (.'O;\7CJ;ilClAO �- U),\';';}r:l.' 1','Ca;;''111Ucos lotes
a os tu-

(1';1, �.

T',t'A, � \.0 CHlSTOVÃO - COQUE1IRO�l -' T"'l'.reno tiL:

"OxlO.50 mts. Bcm junto a Rádio da Várig pre(:o de
I:('usifo r;rX 1.000.000., ,

iXA AGRONOMIQA R<'l::'\ Joaquím Costa - Lot� de Ter
Tono medindo 10x!:!i',oO mts. - Preço: ç!'$ 3.000.000
'J:"EDRRENQ EM CAICANGA AÇú -,. Na Praia um Ter
l'OllO marayilhot:io c/.l!.rea, de '84.475 );112; por apenas ..
Cr$ Lioo.ooO.

",

, EM BtGU�\.bü - TERRE�O bem situado' - Rua 7 'de
Setl:Ji.1b1'O, 39 - medhldo 10x30 mts. - Apen,aE Or$ ,.

4,00.000.
..� .

PRAIA DO �UgERf: - Terreno bem localizado "::"'Jts·
(�uína da Inincipt'.l rua, medil,xlo 15<-:30 mts,,� pj_'!3,Ç� .

por apenas 400,000 ou a combinar.

I
!
I
I

CAPOEIRAS -;- Rua D. PeJ.rb II ....,. 32� Praia. CIlsa de

Màterial, nova e'Oln 5 quartos e demais. dependências
• _. Area da.casa, 190 It12 do terreno - 1.060 m2. Entra..
da

.

5�OOO.OOIl saldo em. ótinlas condições - Você mes

mo poderá fazer sua proposta.
R.UA JOSl!l MARIA DA/LUZ N.o 18 - NO BAIRRO 00

JOSÉ lMENDES - 2 06sas ótimas. Uma ,de alvenaria
e outra de madeiro, Frente para o asfalto e fundos pa

ra o mar. Terrt'mo com 340 m.2 - Preço Cr$ 12.000.0�O
em condi�ões a combinar.
HUA ALVES DE BRITO 73 - Excelente residênci'1 de

fino acabamento, entrega imediata 4 dormitf5rios
4: salas e demais dependências terreno maravilhoso de

23x3f.l mts., PrfJÇo - Cr$ 35.000.000.
PRÉDIO PAI{A FINS DE LOCAÇ.\O -_ Vende-se

um Pl'édio de 2 pa;'imentos com 4 aparta.mentos a A

venid'i f:)ta. Catal'illa -- Esquina da Rua São Pedro.Oti
mo aeg6cio pam seu Íll\·eStÍmentó. Condições de pa
garnentos a eomtJinar - Cr$ 25'.000.000.
ESTREITO - rWA [;ANTOS SARAIVA 46 - Residên
ch de fino I:lC�amellto desocupada - 3 dormitórios
- 2 salas e demais dependênCias com gar�gem, Cr$. ':

10.000.000 ou em concUções a combinnr.

CASAS··- JARDIM: ATLA!\"TICO - Com � dOrn1itórios
- Ampb saia - c�pa: - Cozinha e Banheiro -: 'Toda
de Macieira Lrab'llha.da /�- Preço ele ocasmo. Cada: ..

Cr$ 5.500.000.
.'

" ,

NO F..sTREITO -- .. A IHJA FULV:t:6 ·ADUCI. - 670 'UM
PREOro

.

de :2 pavimentos para niu de locação Ótin10.
ponto comercial lJl.'Elço base 7.500.000. Aceit.amos pro
postas para vagamentos !'ln! condições.
NO JAHnn..r' ATLANTICO - A poucos mGtros do as·

falto. Vede,mos behl residência com jardim, Living -
3 quartos ......

, Cozinha - Banheiro Garagem e quint�
com L."1lÍlneras a!'vores frutiferas. Preço 15.'100.000.
RUA CONSELHEIRO MAFRA 132 - Maravilhoso pon·
to cUlúhcial - casa grande, por Cr.$ 13.000,000 em con

dições pwpost:J:'; pojo fone 3450.
B,né'. PRBFElTO DIB CREREM .. - no B<.lirro de. Ca

poe1ras _. Casa ele 'l,lvmwria com frente toda do pe.
dra. Terreno medindo 24,�x40 em forma. trian�'Ular.
Casa. medL."1do 13,50 l.'om: 4 quartos - =l salas, cozÍllha
- b'1nl1eiro completo. Depósito e garagem. Por ape
nas 8.000.000.

VE;NDE·SE FINA HESIDENCIA - ::l pavimelltos a

nua Almirante Cameiro 'no Bairro da Agronômica
coro: 3 quartos - :3 slilas - COZinllU - ,Bar - e 'Ade

ga - Banheiro Social .- QUi1rto de Empregada Area

d.e··130 m3 Pl'0t:ü Cr$ 22.üOO.UOü.

. F1(}�KT]I; A PALHOCINIIA EM. COQt:EmO�, 136m ))1'6·'
ximo de a,;ougue, m'IT,13iém em frente. Casa com::2

(p...�::l::·tos - 2 salus, c cozínilu - po::' upena::, Cr$ ��.230,.OOO
Aceitamos

.

propostas para' pagamento· em conüiç;oos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALBERTINHO LL""""''''_ .;OUton r.odrigues) famoso ator

da novela "O DIREIT(; DE NASCER", que no dia treze

próximo no "Baile das Orquídeas", no microfone do Lira
T. C. vai ler a mensagem em homenagem as debutantes
de Sàpta Catarina. Na foto. uma senhora que file €sper_u

quatro 'horas no aeroporto de B�lo Horizonte, a fim de
conhece-Io

PROGRAMADO no Te'l

tro "Alvaro de Carvalno"
próximo Q'Gllling'o fi. apre

sentaçao do Ct-ral na 1:<'a

culuaue de FilOsofia' da U

niversiOade ao H,o Ura.ode

do Sul. Regellcia cie M�..tei
Iene' Ruf!ier� que uesta Ca

pital' pãrticipou 1.0 Primci
·ro .l!.ncontro oe OorcJ.:S do

Sul do Brasil,. prOtllovLo
pelo EinbalXador p,asc\Ja.i
Carlos Magno. A promo�ao
do dia' 31 próximo é (lo) De

panamento de Cultura da

USC.

NO Querência Palace

jantavam cs Srs. Df. Fer
r:.ando Marcondi.s :le Mat

tos, Diretor Come.l·ci:al ca

SOTELCA; Jornalist.a. J'a
cob Nacul-Diretor do B.D.
de S.C., Sr. Ernani Re;eh

mann, Secretário i':xecuiivo
do Co":esul.

_._-_.-•..�--..,...--

SU'J'{i1/:a (DMS); l\-larla :Ta
reza Slmo.ne ��:o,QS ! T-t'ibt+
nal de .coutasr: ..

'Ma::ei:ane
Maria Santos (S.S P.); Dir
c:a Conceição Va.lente ( ..

IAPETEC); EH catencar
dê Souza (Prefeitu:a :.':un.

cípat) ; Vera Fiuza \S E C.)

Lindalva Costa, passara a

faixa em sua suostítuta.

DEVERIAM ter chega "'0
ontem a esta Capital.) Sr.

e Sra. Almirante Luiz �lo

vis de Oliveira - ex-Com
te. do 50. Distrito Na\''l.
atualmente Diretor do D,N.
P.V.N., que ontem em São

.Frarici.sco do Sul, assisttu
o írac:o da dragagem na

quele importante ·':>ó�to.

CO:",}<'ORME esta va pre-
visto o Condomío "Luiz'

Fernando, à RUa Almiran
te Lamego da Incorporndo
ra "Ivo Biachini', será en

tregue próximo sábado aos

proprietários.

PROXlMO dia novG no

Teacfu "Aivaro de ..,;a .... 'I.1-

lho", acontecera à estrda
ua Rev.sta MUsical "EN

CONTRO,', orientada pejo
Grêmio dos Q.ua.·t::tnhtas
de Direito da nossa UllÍver
.:)1 aue,' que conta,á .as se

guintes Patwnesses: Sra.
João Davia Ferreira' Lima,
Sra. Marcilio Medeiro,>, �a

Ary Kardec Bosbo de !l.1elo
Sra. Henrique S� li.!ácck,
Sra. Telmo Ribeh'o, Sra
Lauro Luiz Linha�'es, Sra.
Nelson Abreu, Sra. AliêLor
do Rupp, Sra. WJ.lder,uro·

(.,ascaes, Sra. Ma!loel Lo
bão de Queiroz, Sra. J' ao

Bayer Neto, Sra. Ger .'ido
Gama Salles, Sra. Alcides
Abreu , Sra. José F'erre.ra

Bastos, Sra. Joaq-:.li::n Ma

deira Neves e sra. Feal�n

(io Marcondes de MattJs.

.

.

O . PRESIDENTE Cas�elo
Branco visitou o Oovenla
dor' CeLSo

" ;:�n;os lia HOSpl
tal dos Estrangeiros

tem

8 •• �

_j

T

.. 6. luta contra o comu
nísmo deve desenvolver-se
apesar da puSilanimidade
dos que mais que quais
quer outros teriam obriga
ção .intelectual de I derenaer

ai'liberdade no Brasil", áflr
meu' o Seno Guido Montiln
'em discurso

.

proferido no

. Senado. Federal, criÍlc_nc<.o
a atitude da Universrca ...e

do
. Paraná, que ímped.u a

realização do "Ciclo de Es

tudos sobre o Imperial..s
.mo Mundial Comunista.
Seus Recursos e SUdS i)l.i-

.

euidades para a Conq ..lista

do ,Mundo",. a cargo do

Prof. Plínio Corrêa de Oíí

'veira, Dr. AdolphO Lillc.e,1-

berg, Prof.' Paulo' Corrêa de

Brito Filho e Preif. Arnaldo

Vidigal Xavier da Silveira,

Presidente e membros do

Diretório Nacional da So

ciedade Brasileira de Defe

sa da Tradição, Familill e

Propriedade.

Movimento Popular

"O 'verdadeiro combate

ao' comunismo - disse

antes de ser tarefa d� go

verno, deve ser um movi

mento popular. Há um mo

vimento popular denQ::nina
do '�Tradição, Familia e

e propriedllde". Mas nós va

mos ver, por incrível qUE)

pareça, quanto êsse movi

mento é obstado e obstado

pelos que se dize'11 da li

nha revolucionária".

o orador insistiu na idéia

de se imunizar contra a

peste vermelha a :classe mé

dia e profissionllis liberr.>;s.

Observando que os lideres

comunistas são todos inte
'lectuais, a principiar de Le

nine, que era bacharel em

Direito, e de Stalin, ex� se

minarista, afirmou: "se

quererÍlos impedir (me M 'S

cou ou Pequim tenha cam

po onde recrutar .lideres,

precisamos imunizar os in·

telectu'!is brasileiros. (la'1-

do-lhes â. 'ponhecer os argu

rnéhtót'para réspon�er ?OS

sofismas
'.

dós. catequistas
verrílelhos" .

Programa

"Foi com esse espírito
que a União Paranaense de

.

.

'. éfNEMAs '. ,\
tL� ;. t, II. 'l �, 'i :::.,�:
�..

Cfi�NTRO '.2:..

CINE SAO JOS.E
- Fone. :�(}:�G
. às 3 e 8 hs.

Laurence Harvey
Jane FOl1�a'

Capuciol1e
PELOS BAiRROS,DO

VICIO

Censura, até 18 anos.

C .. I'" i'. I{,I I ;

às 5 e 8 hs.
Bobby Darin
Sandra .Doo

- em-'

SE O MARIDO ATENDER
... DESLIGO

Censura até 10 ·a,lOS.

(;lNE H,\ IA \

às 4 e 3 11s.
Montgomery Clift

Susannah York
- em-

FREUD, ALEM DA ALMA
Censura até 14 ano;�.

ti"·H.1!d.,,U�
. (J�'.�'l'REITO)
CINF GLORIA

às 5 e 3 hs.
Steve Reeves.

Virna Lisi
- em

ROMULO ii: Rz:l.m
CinemaScope..,
Ea.stma � Colar
Censura até 10 anps

; IN i'_ >iH.';

(ESTRFJ10:
às � hs.

Chubby Sheeker
Mari Blanchad

- em-

AO RIT"M0 DO TWIST

Censura até 5· anos.

,.',/\,\! i..Í�!'

CINP' Rt lA·
às 8 hs.

Jacquês Cha'rrier
ColeU2 Bre,;.,Je:;

A í:$1l';:'"� AM.l!;J;,;I.;AK_"-

C,-UJ.,:1� ...."L<J LI �l;,v)'J o

Estudantes deliberou pro

mover um "Ciclo de Estu
dos Sobre o Imperialismo
Mundial Comunista, Seus

, Reç:úrsos e· SU"lS Defículda
des para. a Conquista do

�un40", com O seguinte
pn;>grjl-ma:' ..

Conterêncíàs no Aud'tó
rio da Bibli�t.ec� Púb"('a
do Paranã: '�Socialismo, Co
munismo e Nazis'11:''', . elo

Prof. Paulo Corrêa de Bri
to Ffiho; - "De M"rx a

Nossos
.

D�IlS, Muitos Suces··
sos e Um Grande. Fracas
so", pelo Dr.· Adelpho Lin

denberg; - "Reformas de

Base e Comunismo no Bra

sil", pelo Dr. Arnaldo Vidi-

Emanuel Medeiros
Vieira

CÜ1e Clube de Flm:ialJó,
ríanôpclís: Uma neeessída
de que se impõe

1. Recebi há pouco, cor

respondência do colega Bu

cheler, na qual noticiou os

esfôrços para a criaqão de

um cine-clube em' Floria

nópoli� .. Ao que, parece, os

esfôrços terão exito, se:nd")

esper'lda a colaboração da

Reitoria do' Estado de San

ta Catarina.
A afirmação cuitural e a

afirmaqã'J humana m"'is d'�
na, onde ri homem se di

mensiona n'! sua ver"a,le:

ra posição de ser livre e

pensante. Precisamos su

perar a éuoca. da margi"1a'i
zacão cultural, onde meia

dúzia de ide"listas. 1,'t"l';a"1

sozinhos contrll tôdas as

ma rés de nr"vincianismo e

de preconceitos. ,.

A criação do ciné-clube, a

fundl!lcão d') TYle"'si'i.r'o

"Ilha" sã') dois passos im

pcrtantissiP.1.os para a u

nii;i.o .,.dl'! ('�tura cf)t"iiMn-se.
2. Caus\lu e'>1')kie nos

meins cineT�i;ogr.vi�ns: a

decisão do It<un"rati. P"oi.

bind" a exu'1rta0ão do fil

me. "A Faleci.da", eme re

presentou nosso país no w-

r

ade ,.ln Par':lná
.

gal Xavier da Silveira.
Encerramento no audi-·

tõrío da ReitorilJ, (ia Dníver
sidade do Paraná: - ."0

Comunismo em 1965 - A

Linha Soviética, a Linha'
Chinesa. e a Lipha Ita11.azu:l.;
"Tradiçã,o, Fam�a e rro-.
Príedade", em defesa do.

Brasil", pelo: prof. Plínio
Cerres de Oliveira.
"A notícia suscitou' natu

ral interesse nos meios cul
turais de Curitiba, não só

à vista da importancia e

atualidade dos temas a se

rem tratados, C"mQ d<1 +ro
. jecão dos conrerencístas,
todos eles membros do Di
retório Nacional da Secie-

RONDA
cente festiv=l de cinema do

Rio de ·Janeiro.
Ao que parece, só que-n

não compreende o sentido
humano e estético de nos

so cinema; são as nró-irías
-autorídades brasileiras, Ci

nema que recebe prêmios
em restívaís importantes,
elogiado pela crítica ma's

lúcida, que luta contra tê
da a inumanidade do cine·
ma industriais, en�im um

cinema puro e que se afir

ma de maneira clltegór'ca.
I Será, taljez, um ab."fa
/
mento cultural das p�ten
cialidades mai.,> autênticas
de nassfl gente?

.

3. Nel�,.,.'n P��"' .. ., n-� c::!�"1
tos está em Paris, onde ven

deu seu filme "Vid'lS Sê

CllS", onde a notável ohra

conseguiu gJ;"ande sUC'"S'>O

de crítica e púhHc'l. Por
êste motivo. o citado cin.e
asta transferiu sua viagem ,

a Pôrto A1eO'''e "",e fni ='0;
ticiada por "Cine Ronda",
numa de suas últimas pu
blic'lrões.

4. Aos ideólrg"s do mpn
sário "Ilha" nossas cong�a·
tu!?"nAS. �c:"'e�"""''''l'I "''''e

a revista, na au'tl. nós ca- ,

tl1ripenc:e<:; 'oue esf;l1....,')S ]on

ge �euosltamos tant!'ls �s
neranq:ls. poss'" ser rec�bt
d<1. e"'1 �"utr<>c: "",.,itais, além
tie FloriaJ;lópolis.

'i ,�i } •

�. .. �.- : \ '

" :�Jarn�s
.. ""-.

\.. \ '

.LONDRES ;___. Ai ve'm SOs do ek�*� �q l; (:
1TI1l:;s. pni:'·l1erpt,; 1;��. �!1�as. i'. ;�����m esta' setv:hdh a;ós
nOJ1d::: :fl:$.l'rj, 'Sd,lt;müiI�� ,�O-h::ddl.i(Ulllos; quem?

.

produtor da' séri.e ínt.êr-' Êj,' c agente femmino qu'
pretada per Sean Connery pareCe ser am!ga de Pal
l;:t,:,çou mão do ator Micha- . mEr

I

contra ou a se"l Ifa ',-cr
el Caine, para ::ria,r :ma- O que s'g-r:lif:ca :t apa.rer
gem de certa maneira bem te hostilidade de PalmeJ
ma:s p.cs:tiva do �cr huma para com seus dois E!.({' che
nlo t.:iansformado em má- fes no exército?

quina. Mais impOrtante qUe tu
No filme "The lpcress F

.

do: o que significam as le·
le, bas:.a'o em novela dI tc'as IPOCRESS?
Len Desighton" o nôv;) a gen
te é sujeito duro, Jibertadc
de pri�ão do $xérc:to para
trabalhar �unto )8.0 servíç.o
de s.egurança brItânica" à

procura d,e um cientista 'dl'

saparecido.
Harry Palmer se apresen

ta no filme com roupas
<:!c'llfortvn�'" aQ invés de

elegantes. Usa óculos e pa'

sa o tempo cozinhando
ouvindo música erudita -

pr.i1'cipalmente
.

Mozart

Bach.
Michael Caine i:::1terpref.a

ó papel com a medida exa

ta de inteligência, VISIve•

às vêzes, por trás da apa
rência Externa um' tanto

descuidada. Acre ·'ita-se

que tenha sido lançada no

va e duradoura "linha'· ·de

he:róis humaniza'Jos.
A h!stór:a é 'ext!'emamer

te complicad.l. Contá Ia e'

tragar:a o "suspaüse" Pa

sa-se pril'cipalmente eh

Lo"'dres, haVj:nd\o autenti·
cidane nos ambientes' do

serviço público, ambcra ha

ja me�or verac!dacle nos

incidentes mais aventllro·

H� resp�s'as cl'gcnho,a
e às vêzes estimuh,.·tps -

para tôc.as es'sas pergul't:l
. O diretor Sidnty J. Fllrlf
mantém a tensão até o fi
paI - C1m a eX�8Çq(). 1:11
vez, das ceras em que Pa·
mer é torturado e sofj'� lf

v!J,gem cerebral.
Michael Daine, q1:19 teVI

extré!a' prcm!smra cumo

jovem oficlal do fi.l:n<:i "Zl
lu, surge muito bem ness

filme., que, CC\'l'f� a st§ri� J�
mes B.ond, terá . também
contir.uidade em out,�os.

N;gel Gren e G'ry DoIe·
man estão excelentes com(

.rs dois empl""ga·lores r€
Palmer. Sue Lloyd se sai
bem em pequeno papel df
mulher agente secreta cu

jo marido foi mort� na pe
r'g<,ca proffssã.o.
"TI,,! Ipcr'ss FiI� é umE'

oro ·u�ão Low"rles. E11

'T'''-'''-'r>nlor e 1:'·h·li�r.Qpe
rodada na Grã-Bretanha
t'o!"a eJist:'bu'cão ro hf>mÍl
f�ri.� cr:·e;"tal pela Orga'li
zação Ra....k e pela Univer
sal 110 hem:sféril) ocide:!1tal

CUR50 DE BORDADO
, ...Acha·se aberta a lis'ta de inscriç;io (La nova turma, do
Curso de Bordado com h[! linÍ'la� Vai'J.(\úl\

.

As inscricões p<Ji�.araú Sê:':' l::.iid,3 ti"" C ·sa. P<êda OEU p®.
'lo 't\�:":"t\..t.'.� �.:�.{ ;�o

dade Braaileíra da 'Defesa
da Tradi;ão, Família e Pros

príedade rrFP). Tudo fa

zia prever que essas confe

rências, $.I. cargo de perso-
�a1idades que figuram na

pl;inleira 1J.n.ha dos 7 -lideres

contra' o oornunísrno no

Brasil, houvesse de eno-n

trar acclhída entusinstiea e

carinhosa no Paraná, no

qual a .repulsa ao comunis
mo é .categóríca, avassala
dora e impressionante.

Após a leitura do comuní
.

cc:.dc Universiçla.de do Para

ná Fecha
.

as FortaS' à "Trs.·
. dição, F�niili'l e 'Propr:éia
de", diVulgado pela Secção
Parenaense-· da TFP, o Se

nadar' GUido Mondin optr
cHÚ:'
"O que se passou na Uni

vG�sidade do Parr.ná é '1es··

ccnoertante. Fica no ar l:\

pergunta que o Brasil anti

comunista faz à s-ia R.e�to

ria: que se passa? Por que
êsse medo de desagradar a

um punhado de unívers'tã
rios dirigidos pelo Partido
Comunista?
"B' cômoda demais a .ex

plicação de que, em wrtu.·

de �a: ,��: SupIioy de Laqer-
. - da, não podem ser t-a ·a�os
temas políticos na trnr-er- /

sidade. Se justamente no

meio universitário. um dos
r mais. ímportantes em nue

a reacão anttcc-run's-a d�

ve exercitar-se. se tem me

do de agir, então oue de-'�'
mos esperar? EstaTYlos n

quidados, ou o c=so do PIl.

raná
.

devê mostrar aos b-l:\
sileiros aue a luta. �""tr... o

comunísmo deve desenvol
ve"-se anesar da nusila'1i'11i
dade dns nne mn;c: n"e

aUflisauer outros teriam a

obril?;acã" intel�ct.u"l !ie 1e
fender a liberdllde no Bra
sil".

HOJE , 110 Clu!Je Doze

Agôsto numa pro,n:>ção da

Associação dos Se.Nldores
'Públicos de Santa Ca',arina
será realizada uma movi

mentada �'Soirée" para. a

escolha da m!1lS bp.la. iuncl
AS MESAS para 0 Baile pnár:a de 1965. Por uma

das Orquídeas (Gala) que comlssao JUlgadora com

iaéontecerá. no Lira' T. C.' posta de cinco 1:nembr0s E6
.. O OTICA SCUSSEL foOlpróximo dia treze d3 no� rão eleitas a Rainha e \lU.,.'

d d completal1lente remodeladavembro. já es:ao 9, venda as Princesas..São C9.n i a,<l
�,'�lojoa't:l�l/:M�ner, ' tas: At1flte��t.rà., (2a;

De parabens o proprietido
.,._',H , .. ., ..

'

.: �\; i.\,.:i'{i,;i:�:�:�í�:�;��'f.:;tiaria �
Sr. Nilvio ScusseL

Impedido

"Entretanto, tal' ná" se

.íeu, Esse ciclo de c-n�erên
cías não se reatízou ....,�r-Ut�

a Universidade do Paraná
lhe fechou ine:lQ)li.cavelmen-

. te as. portas. Poucos dias

antes da data escolhida pa
ra o inicio do ciclo de c�n-

ferências, a dtre-ão p-ra
naense da 'T'Tõ'P ",,; � ...t·fi

c�da que o Prof. José Nico

IRu dos Sant.,.,s. lI ...""...,if'c'l

Reitor da UP, cancelara a

annencíe d"d" n?"q '-"'e II.

oonre-êneía nríncípal do cio
,..1" f"<;<:;e "el"li'7.<1<1<1 no ""'di

tório da Reit�T;'" n" TT"P ""S·

t.". nnll""ento cutture), Prof.

nu.,.v<>l 1nduardo P'!checo de

Carvalho".

Interpelação

,
.."",���",. , .,', �,

r
--'I\.�""""'"

I
[' .

ff':.
'!!'('.

VEJA HOJE: Quarta-Feira, 27-1065

15,00 - Musical Variado
'15$ Abertw:a. . ......

15,30 Cme 5

16,10 Aulas de Inglês
16,45 - TV De Brinquedo
17,05 TV Cine 5

17,20 ..,- Programa Feminino :., ;"'2 ,.

17,40 - TV Cine 5
. .,

1750 - .Caminhos da Vida _:. religioso
18:0_0 - CÍlJ.elândhrú��,�rêl�: ,'::-,:,Á�;:� .F!a7�:�s)I�:; '._ �

18,40 ,_:, Tejenovelá)�' iA G�t àa �'ffia\;�i�(· -:;J )

19,15 �. CÓl(ril'SPc��e'ªt� ,R�nrt�Jt· !.' . ; \ ).' ;., '"

19,35 - Te'lenoveiã: i� A' oiitra" ,�
.'''' ", ,

)

. I .;
��; J.��.

20.l0,·+. ·pr,a,ça' ,O@.e.:-- s�ów nUIJ1orIs.ico;-." ..
"

2io�L--t;jr�p���,,",H<Q.;�t�t� ;-Vm..a Vida'
"

21,35 - Taft· Co'fitratá 6'·sl;irlto'..;;... ��,. ',' .

22,40 Grande Jornal lotranga .� i' � !L:'r 1
!
i �'

23,10 - TV Ringue 5 - luta livre' .' ,

VEJA AMANHÃ: Tele-Univedsidade Var.g entrevis-
ta .

HOUVE quem censurasse Nathália T·mb"rg. e1'lten

_tendo que uma atriz de seu· gnbadto não pocleri.!\ fazer a.

quêle papel em "O Direit<:> de Nascer". Há uma turminha

que objeta as novelas e torce o nariz para o Que é men

sagem popular. Nathália não foi nll conversa dos in'e'ec
tuais-vacilantes e fêz lá a mãe do Albertinho. De tal for
ma que, n.a hora de escolher - quem devia c 'nt"a'ar a pê
so de ouro, no' monte de gente que fic:::u famosa c�m
novela de Felix Caignet, fi. TV-Globo preferiu a mesma Na:
thália, dando-lhe um salário de milhões de c"'l'zei�os, pa-
1'a ser comentarista e 'lplfesentadora do Tele-Globo.

.l

VOCE SABIA QUE ..

.. O primeiro diálogo em forma de rádio teatro foi aure
sentado no Rádio carioca em 1930, pela Rádio M?yrink
Ve;,ga e que os intérpretes foram Olav? de Barros e Anita

Spá?
... O teatro dramático era a grande paixã:> ,de M�tinhos,
Tanto que êle C(lTYle�"'n t"".,,. ...n� .,..ft�� em "ec"s. sérias.
�eus desempenhos, porém, despertavam 9 riso das p
téias. Por isso Matinhos ?de, lu <:'.0' .\. lor .smo?
..A dupla Jarar.l;lca e Ratinho é a mais ant;g� do Rá1io

"l da TV e que foi formada há 41 anos, em' Sãb Paulo?
Jacks"n

.

rt,., 'P�ndeiro foi padeiro antes de se dediGar
'l. vida artística?

•

Nota da t ssociacão dos Serv1dores
•

� ,'- ' ..
r..j:..: ..

( e
r., ""�'- ( ...... 1�. r"n-,

- h",·' " It ;PIJ
'

.... ii i;;<'� ..... Il'fo.i;. ..:-.t

Tendo em visla que o Exm'J. Sr. Gove":'nador Ce' '(J
Ramos mostrou-se vivamen.� "inte,ressado em fpze'!'-se pre·
';:mte à churrascada que serh' efetivada nos ter.�enos do
Hospital dos Servidores Públicos, e' ccnsiderando que seu

2stado de saúde' não lhe permite estar presente no dia 28
dêste mês, o Gabinete da Relações Públ;cas do P"'<>c'o do
Govêrno, que é promotor daquela festa, em Ofício à
,ASPSC solicitou o adiamento da churrascada para data a

ser fixada oportunamenre.
Cumpre no entant�, Ilf!sinál� que os .'Cartões distribui

dos térão pleno vigor e a inscl:ição ainda permanece aber.
t. I,;

ta para os que 'linda não. se inscrj:wer8.U1.
j' , l "

.. _".. (
A data da churr�$6adá .COlll !!-. presença ,ç;l:J Governador

será difundida' nlen8.,I!'.eple ·oeb:t.'imprensa· éser;t'" e fa1.'lda.
Lembra, ainda, a .M:l.t'SC q,H';: <.,� d.Etm,.ig I\-'�(\\ \]801".S ('.Q

memoi'atlvé:iS aú l�ia ,.:�.8 5b'1i..t.0 J:�Ctn:':'dá.>i.�� ú·...JiF1[',L.rJ.c:a�;�p \:':.L�.

�Gr�J..':' j�
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VATI')! "\TJ -, '\0 reinleí-
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� t a �a', ,:",0, 11.' a

VAR-\ r,�

FAZ�r' i\
CIDFT T':"� , "''I ""BABALHO
DA COMT' (" 'J� FLO ;:IA

NOPOT_,IS, c")'t';:'!,L ,DE CI

TA«l.O CC"'1 () P?.AZO DE

TRINTA CO) DIA3.

o !)ru""- .,..,,-Tr;r --T'''''S DE

GH:pr;'T�-:- c, -�?uA, Ju
iz de Di.,.c' '1 r'· ',a Vcua

Glvil,! em -'�, n'n'') "la car

go da ;l'ui� 13 :'i 'eÍt,')' da
V-ua dos ""0:' , ,('1 Fazen

da P',lb1:icr e r r>idrntes do

Trab11ho c',' Ccnarca de

FlorbnópnT's: C..,;�:tql do
Estado de r<, '1 Catarina,
na forma da 2i, etc.
FAZ sr, '8':1 3 t"'if)S que o

presen�e ecihl de citação
virem ou c1ê1e crnhecimen·
to tiverc111 cn0. p')r parte
de A'?�\TOL1"){) .10"'E REGIS

Brasileiro, cac", cl 0, aãvoga·
do, reo;',clen"'e e domi.ciliado
nesta CrmiL11, foi re"'ue�i·
do em ação de usucapião,
o seguinte imóvel: Um ter
reno situado na 'locqlidade
de Morro das Pe:!ras, sub
distrito. de Ribair1:í,o da

ilha, tendo 1.45'2 (mil qua
trocentos e Cinf'11enta e

'deis) metro,> cl'mrlrados de

área, f"'zeT' ,0 .i 'e ,te à es

trJlda geral, n'" ex�onção de
33 (trinta e três) metros,
fundos, na mes.na extansão,
limitando cem Flácido Vir-'
gílio (::-;rdnrin; S'1!. na ex

tensão de 49 (anarenta e no

ve) meh·os: Frr'tf''1do com

João Pi'1ho; nC11'·,t, na exten-
,

sã'l d8 39 ,(t�inta e nove)
moqtr:s. li", it ""(I, com, An
tônio r lÍz, "'ai'C) n j·!�ti,fica-

.
çãf) õ.'1 PC"''') f

.

". mesma

jU]gfl 'h p1'c"a'{ E ""�e por seno

tença. B '(' 1'2 que chegue
ao cO'1]',.ecir,o'1'Cj de todos,
mp.ndnl1 e·r. :Jrl :r o presente
ed'tal. "'ue <;r"j pUblicado
na for'''''" rI'1 lei e e'v",'o no

lug'tr· d3 Cr.-"'1 "'e. narto e

'P"SS::H:'" l""�"'1_ ci-1nr1e de
FlcrÍ!p r< "F, 1"')6 vinte 'e
oito d'2r c'. mês de setern�
bro do ?no ele mil novecen-
tos e

.

ci! '. • 1.1, .•
Edson c'e f.J'''uta Fielro" Eso ,

cri"rão 'l'tpl'no, (,' �'r;�tvt
E1T::I vr '7'" ::: 1; r; �r:'IIJEX.

�

\ RA CI"T�:r,1\ - 3,,1';; de

Di'j
..

r

reito em exercic!o. .

;

27-10·65. '

costarrríquenho, observan- da na distribuição do clero. iI'eg�õ�es dotadas de nume
do a' desigual:'ade rsglstra- "pois, enquanto existem rasos sacerdotes, ;)lltras ex

perimentam preocupações
espirituais devido a sua fS:-

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

a
bss:mh é:� Gerni Extraordinária

)
�"

po :'e Ti- a) Discussãc e·,l'Ulrov.ação do Relatório, da Diretoria,
�.�n;oss- Lalanço Geral, demonstração de 'Conta de LUcros e Per.

,
. '�"\ aíír- . das, Parecer do' Consêlhó, Fiscal 'e Certificado dos Audit�

, 1 -

':� C!I. ad- rIOS, tudo relativa 'ao exerç:íci� encerrsdo em 31 de .julho
quar'a (1' n- n "O ele- "de 1965; .

-

,

.,
...'

ro p�r t -( o 1-"''',Jo e um b) Eleição tIa...Diretoria para o período de'Novembro
�� '�3 :3 Ee-

' de 1965 a 31 de Julho de 1967;."
'.

c) Fix�ção dos honorários pa Diretoria para o exer
cicio, a encerrar-se em 31 de jUlhO de '1966;

d) Eleição dos membros cio Consêlho Fiscal para o
Ev'��r 1'''1 " .�' 'S'''� d2S- exercícín a encerrar-se em 31 de Julho de. 1966 e fixação

.... r1r, 8"S de seus honorários;
_

e) Outros assU.lltos de interêsse social.
AVI .50

CONVOCAÇÃO-
São 'COi?vidado� os" senhores, acionistas' , da Perdigão

,S. A; Comércio ee Industda, a se' reunirem em AssembléiaC'eral Ordínãría, a realizar-se às' 14 (quatorze), horas do
6!a 13 (treze) de novembro del1965, em SW'J, sede social à,

Fua do Oomércío, '194, na. cidade de Videira, Estado 'de
.E'unta patarína, para deliberarem. sôbre a seguinte.

.

ORDEM DO DIA
.-

in

de Acham-se à disposição dos sen.l:iores� acionistas na se
de da sociedade, os docwnentos de' que trata o art., 99.0
do Decreto Lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1940.

Videira, 10 de outubro de 1965.
'.

A DIRETORIA,

Do Pessrmismo e do Doente
DO PESSIMISMO. E DO DOENTE

l

cassez.

- -I'

Monsenhor Arrieta pro-
.

pôs, para sesolver o proble
ma, a ihstituição de semí
nários de caráter inferna
eíonal desde que �s Confe-
rências Episcopàls rôssem
dotadas de' podêr s mais
amplos para efetuar a dis
tribuição

'.

'do clerc. "Inclu
siv:e, s-e existe al,�um3 lei
canônica que ímp de- a :::0-

trio a verdadeira reügíão.
.

Contudo, o texto da de
claração - decididamente
apoiado pelos prelados pro
gressistas da América do
Norte e Europa Ocidental
_:_, mantém intacto seu
ponto fundamental: o de

que nenhum homem deve
ser obrígado a professar
uma fe contrária a seus

sentimentos, nem forçado
a abster-se de orar segun
do as próprias' crenças.

o texto revisto foi apre
sentado ao Ooncilío pelo
prata-voz do Secretaria-to
Geral, Monsenhor Emile de
Smedt, Bispo - de Bruges,
Bélgica, d-evendo a votação
difinitiva ser iniciada na

sessão de hoje. Pe�,� que se
, -

sabe, os conservadores es

tão preparados para tentar
novas' reformas na decla
ração, o que pretendem
fazer durante a ;rotação do

documento.

Imprêse Edifora "0 ESTADO" ltda.
Roa C'.onselheiro lWafra 1611 _. TeJ. 3022 - Caixa Post�l

139 . -. Endereço Telegr�fico "ESTADO"
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DormngQs.. FerpandElf? de Aqumo
REUAroUHEFE
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Antônio Fernando do Amaral e Silva
DD. P.mNTO DE EDITORIAL

Pec1t�ó Machado - O&valdo Melo
João � $epetiba - sergio Costa Ramos

PUBLJODADE
.

Osmar 4!ltô�o Schlin,dwein
DEPART,ll'dENTO COMERCIAL

Divino Mal1.otO Papa Paulo VI concor
dou em que o texto de sua

mensagem às Nações Uni
das fôsse inscrito nas Atas

do Concilio, segundo a pro
posta do Arcebispo de Li

le, Cardeal Achille Lienart,
no discurso de' boas-vírrdas
que pronunciou quando do

regresso 00 Pontífice a Ro

-ma, após a viagem a No

va York.
A decisão de Paulo VI

roí cornunícada em cat�
que O Cardeal Amlefo Ci
cognani, Secretário de Es

tado, ..
'enviou em nome do

Papa ao Cardeal Líenart,
lida perante o Concílio pe- Representações A. S. Lara Ltda. Ri� (GBt - Rua Sena
lo Secretario-Geral, Mon- dor Dantas, 40 - 50. andar - São Paulo --; Rua Vitó,
senhor Pertele Felíce.: fia; 657' - conjunto, 32, - :Belo IIorizonte - SIP - Rl:t8
Nesse documento, Paulo dos Ca.i'ij6s, 558 - 20. .andar - Pôrto Alegre - PRO

VI expressa, .ademars, �ua, PAL - Rua CeI.' Vicente, 456 - 20. andar -Ó.
gratidão aos Padl'es Concí- Anuncios mediante contrato de acôrdo com a tabela em

Iíares pela adesão espon- rigor.
tãnea e pela eolaboração "ASSINATURA ANUAl. Cr$ 10.00';_ VENDA AVULSA
que prestaram à sua íní- cR$ 50 (A DIR:EÇAO NÃO SE RESPOSABlLIZA PE-
ciativa de paz, justiça, e LOS C.QNGETTOS EMITIDOS NOS àRTWOS ASSINA

caridade, {'l{hC:;

,

OOLAJJORA.OORES

Prof. Barreiros 'Fmio• Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral1,
Jorge Cl+erem, Prof. 4lcides Abreu, Walter LaDge. Dr. Ar·
naldo Santiago, Doraléclo soares, Dr. Francisco Escobar
Filho, Zury Mac!ladó, 'Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Brj.
to, Oswaldo MoHt?l, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá,
Jabes Garci!}, Nelson Brascller,' Jaime Mendes, Cyzama
José Roberto Bueeheler, Beatri7 �ontenegro D'Acampo
ra, Manuel Martins. José Sime[J de Souza, Sebastião Ne
ves, Johnny, 'LUIZ, Eugênio Livramel'lto, José Guilherme
de ,SOUZIl, Sra. Helena

.

Caminha Borba, Valéria, A. Sei
xas Netto. W:Us� Liborio Medeiros, Luiz Henrique 1'an·
credo..

aEPRESENTANTES
luçã o sl,l.ítisfatól'!), dêsse
problema, essa lei deve ser

modificada, P�"''1n- a distri
buição e('<uifp� a do clero
é um problema ql'� o' Con
cílío deve enfrentar com

decisão - afirmou.

29.

A discutida r.�claração
sôbre

. liberdade religiosa
foi devolvida ao Concíliú
(',om as revisões fe'tas uara

,sa'ti�fazer objfções dos pre
lados conserva "o 'flS, que
conseguiram inclui� ao tex-
'to uma eláusuÍa �lcentuan
do "a obrigação moral de
todos OS homens d'2 reco

nhecerem o catolicismo co-

I
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.
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IMPRESSO.RA

A IMPRESSORA ft400fLO possui todo, os recursos
e o necessôrio experiincio para oorantir sempre o

móximo em qualquer serviço do ramo.

Trabolhl_ ,dôneo e perfeito, II" que V. pode confiar.

des'nhos
� clichês

folhetos - catálogos
cartazes e carimbos
il'lrpressos em geral

� Dopelaria

E' então o homem ficou' doente. Dizem 'até que seull_lal. eraI crônico, que já vinha de há muito. Os mais pessImIstas afirmavam, categóricos e de olhos feehados.que tudo estava findo. O· homem que morresse d um�
v:z. e pronto.' PoElia tomar 'uma dose cavalar de �arbitUTICO, entregar (üa -alma li: �us ou ao demônio, COfi-,

f?r�e o caso (ma.s que deixasse suas posses ,a êles. pesSlIlustas - mas isso não dizl'am �laramente), podia dei
xar-se c'�finhar na cama, qUe SÓ não era ber�D por seu
enorme tamanho. (pois, o homem era muito gran(le, atéparecia um gigante) ou podia, se desejasse 11m fimmais trágico,. mais dramático' e teatral, atirar-se d.oalto de um abismo - êste, então, era uni fim a curtÚlsirno prazo e já na queda, garantiam os entendidos êle
perderia' os sentidos e não sofreria o choque 'finai, 'evitando assim mais sofrimentos e deI.ongas.

De teimoso que era, no entanto, o homem ainda se
recusava a em'!)aootar de vez. E sua sólene recusa tinha'
um arrimo, muito sábio, aEás: nem todo mund,o nestá
terra ainda era pessimista, apesar das alterr..atlvas.
Havia gente que acre ·itava numa recuperação completa e cheia de vigor para uma vida prOfícua e proveito
sa. Não' se diga que não, t:'nham fu)tes um secreto propósito, Se o homem, melho!'asse êlES continua�'iam como
estavam, isto é, a gerenciar seus negócios e suas coisas
rendosas. Ma�, isto 'era alg,Q que, tàcitamente, êles evi
tavam comentar, inclusive entré sí..

Se doente ficou, a cada dia o homem piorava mais.
Sofri.a de crises 'periódicas e, se à. primeira vista' pare
ciam muito diversas UIn'a da outra, um. exame mais
atento, porém, deixaVa claro que elas tôdas possuiam
uma semelhanca tremendamente idêntica. Leigos' di
ziam que o enfêrmo padecia de crises intestinais vÍ(;
lentas, muito embora jamaUj. aparecessem sinais de saDo
gUe decor,rentes de tais crises. Por falar em doente, al
guém se lembrou de chamar um médico, desd� que com
convers'as não apareciam sintomas de melhora.

Mas não veio um médico - vei,o úm.a equipe. A equi
pe .olhou o homem, examinou-o e se reuniu, gravíssimos
todos os_médicos em sua sagrada missão. O primeiro
comunicado ()ficial - o boletim médico número 1 da
Junta - corroborava a opinião geral: o homem estava
doente mersqlo, sofria terríveis çrises e precisava ser s�l
vo: se não fôssem tomadas ,prO'Vidências em moção de
urgênCia urgentíssima, o doente contrairia terrivel in
fecção, e esta sim, seria. irre�ediàvelmente letal. A j'im
ta deliberou, pois, convocar uma reU.llião pal'a estabele
cel' um planejamento de 'ação a fim de cogitar das me
didas que lhe permitiriam providenciar, Aos primeir:J3
debates delinearam-se dois grupos frontalm::!nte anta
gônicos. " \ 'I'''-;�

Um' deles açivogava um tratamento normal que, k:JUl'i1
administradO; surttria .o efeito desej'ado - úese que se

baseava ém exemplos de outros casos curados pGr se

melhantes processos. A outra facção, no entanto (êstes
eram em menor número), achava que se d,evia tentl:lr
algo assim como 'aquela brincadeira de quebrar o pote
nas gincanas tanto se pode acertar como não. Havlrl.
outros, também, que não se definiam, e pi'ocnraval11 se
convéncer que seu mêdo de toma,r uma decisão era sa

bedoria e prudê�cia. �stes prefeririam deixar as coisas
como estavam para ver po que dava.

Quando ma!s �esa estava a questão fi. turma da
gincana batelll pé e: arrogou a si a decisão última. Eram
em menor número'mas tinham mais fôrça. Com êles a

decisão final e pronto. �esignados, todos se curvaram
à imposiç:fo dos outros médicos.

O homem estava em vias de infeccionar-se, jã foi
dii;o. Para evitar semelhante cal'amidade a turma da

• gincana boloul genialmente, a mais simples das solu
ções: em matando o homem, a infecçã.o não o pertur
baria. Salva-se-o. assim, da desgraça de infeccionarllsé;'

As coisas estão nesse pé. Pode ser que um dia eu
conte o que aconteceu aG' pobre' homem., ";' \,

,�. 2.�...;:...!.,�---:--;-�__ • __ o_ IJ

seis ,e meia braças de ter
ras de frente, 0l1�ie extre
ma com terras do requerer
te; fundos com 1nais or

menos, cem braças, --extre'
ma com terras tanbém aO
requerente; ao norte con

terras de Idiomar Joaquim
Canna Verde e 9a1't.3 com

própa:iedade do re'luerE<nte
e ao sul com terras de Jo
sé Man.oel Peres, .

situado
no lugar Potecas, reste dis
trito e .Município. F,üta I)

justiçicação da posse foi.

mesma iulgada por sent,en

ça de fls. '12v. E pal·a. qll
chegue ao conhecii1Oflnto de
todos e ninguém alegu':l ig Rua Fernando Machado 6 '_ 10 andar _ Fone 2413 Diretór: Dr. Walter Linhares
í.1orância, mandou i) �vrl\.1. COMPRA li: VENDA DE' TERRENOS, CASAS E APARTMIENTOS.
Juiz expedir o preseilte Edi RESID1!:NCIAS _ COMPRA-SE no perimetro urbano da ilha, podendo ser velha. Pagua-se' à vista, até 10 milhões: . .tal que será publica do () a- RESIDÉNCIA - VENDE-SE à rua Santos Saraiva. Ampla confortável, constl'lJção recente, contando 5 dormItorlOs,fixado na forma da lei, a 2 banheiros, 3 sfl.las, copa, cOSlnM e dependênciaf? comple':�s para empregàda e garagem. Terreno medindo 5.400 me-
fim de que todos, .merende tros quadrados. Vende-se também a casa, desmembrando-se pf:lrte do terreno.

.

.contestem o pedido no pra 'TERRENOS _ VENDE-SE à rua Visconde de Taunay _ Agronômica _,_ medjndo 380 metros quadrados. Facilita·se
1:0 legal. Dado- e pass':l.do metade do pagamento em 25 mêses.
nesta eidafle de Sq,(;) Jf)sé, BARREIROS _ Amplo terreno de 20 por 60 metros. Completamente plano. Ideal para chácar� ou indústrh. Apenas
a.os quinze dias do mi?s de I $ 000 •Cr 1.200. •

.

_
.outubro de 1MB 1't;)i1f1Cen-tos PRAIA DA SAUDADE - Duas frentes, próximo aó prédio àe apartamentos, a 50 metros _da praia.

.
. e sessenta e cinco, Eu. Ar- PROPRIEDADE PREVILEGIADA: Por motivo de transferê""cia VENDE-SE n'1 melhor zoná residencial. do EstreIto,
noldt> M. de Souza Escri-

próximo a praia, e�colas, fiambreria, ponto ele ônibus. Al11110 terreno, completamente plan?, contendo 40. metros de
vã,o a datilografei � snbs-

frente por 40 metros de fundos. Casa de construção reeente c:om 3 dormitórios; varanda enVidraçada, banheu'o comple-
crevo - Jaymor' 'luima- to cozinha c/armário, balcão, exaustor, aquecimento central Mobiliada e com TELEFONE. Nos fundos mais uma resi·

rães Collaço Juiz de Di
dência de madeira, garagem e quarto de empregada, Otimo Weço. ;pinanciarse a metaâe do valor.

reito.

EDITAL
. JUIZO DE DIREIO DA
,COMARCA DE SA'J JOSE.

EDITAL DE OITA?AOCOM
O PRAZO DE RINTA
DIAS.

o Dr. Ja;ymor Guima)�ãe
ColTIa!}o, Juiz de Direito tl�
Comarca de São José, Est:J
do de Santa Cata 'lua, m

fema da Lei, etc.

Faz saber a todos que
presente edital virem 01

dêle conhecimento tivererr.
que, por parte dE' Ad�ma'
Manoel Teixeira, hrasi1�!t'(

c'asado, digo, solte!,o, resi
dente e domiciliado no sul
distrito do Estreito, Mun!·

,cípio de �.JIrianó)oUs, foi

requerido na aç'ão de u.�uca

pião J;lo. 130-65, que se prf
cessa por êste Juízo e pl:'lf
cartório do Civil, c domÍnil
do imóvel a seguir tr�nsc�'
to: "Um terreno medindc
55 metros de fren! e ao les

I:.e, onde faz no do COlren

ce; 1.275 metros ce fund,l'
ao oeste no Travecso Geral
com terras de Ser'lrtm LOI

il'enç.o, extremand'o ao iSul
com terras dêle lcqnert'iltF
l! . ao norte· com tertas d(

próprio requerent�; mai,
um terreno medindo dezes

•
�
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o [,choeira venceu eliminatória e re·

presentará�iSta. Catarina ilo "4 sem"
Escreveu: Abelardo to de produção, pois ago-

.

-------------,

Abraham ra -é que est�.-O treinando
Conforme estava' D!arra- ·mais fl.SiSiduamente. am-

da, realizou-se dOiXllllgO úl· bém ,observou a des'�ida: ,ele
timo a eliminatóriá do qua raia 'do double do Cach,�ei
tro s-patrão, pedId-:t; 't)elo ra formado por· T:uIJ:!{ e O
C.R. Aldo Luz. .'\. FA;::;C' tival e: ficou satisfeito, di O TESTE J:!:SPOlUVO RJ o regulamento do Teste. di
mandou até Joinville,' lüeal zendo mesmo que &"e cun ACHUELO cumpre :ilais vidiram o prêmio;da prova, o seu supenis:Jf ,julito' poderá Qrilh9.r inl,en uma ,etapa. Os Jo,\,os reaii
Sady 'Buber que'" CQm(�n-· samente em Novemhro na zadcs nos dias .).3 e 24 tIo
dou e dirigiu aq�lêla eli�1 Guan:ibara./pugunt·,1mos a mês' em curso a:)on.taranl
natória., C'onversa:nils ccm' Sady Berber -se '�ra mten c.amo ganhadores:
Sady Berber e êle 110S. de ,ção' da FASC fa�er com 1. _ .Terceiro prêmio, no
clarou que a prova fei dis . que (} Cachoeira 'párUcipe valor de Cr$ 50.000, com
putada normalmente, nu- . elo dois s-patrão ao· Brasi· vinte e oito (28) � ponto;.;, o
ma raia muita ))ilsad:t, e ,leito. adiantou-nos que is Sr. PEDRO EDUARDO, DOS' n<,s Genlis, 'que �ambém dI
que. o conjunto j.)jnVJlense . so era' 'problema l11.:ÜS afe SAN'TOS, do Bancu CDmér vidiram o prêmio.mostrando maior c'ltl'gcr;.a . to a.o técnico, mais qüe se cio e Indústria de Minas Alnda desta � o5J:> hou
venceu fácn o pái'co p"ljt não houver otMIra solução Gerais;'_I;oIpf ve acertadores par';t o pri-diferença de qua,,>e quatr-a 'esta poderá ser eoncre.tiza 2 - 'Quarto prêmIú, no meiro e segundo prêmio3.barcos. Disse-nos 8.ind:1 o da. Agradt:cemos a informa· vaiar de Cr$ 20.000, �om Certbs de pod�n;.'l'Js con
supervisor da entidade que ção de Sady Berber e E-spe vinte e cinc.') Q5) 1)To.1.0S. tar cem a sua . tne<sti!'ll.'tvel
gostou do rendimento do ramos voltar com novas no os Srs. ATILIO' !:lROONOL . ci,'peração, ;partimos par9.quatro sem do Cacheei!'!1. e tícias sôbre o remo' :lind!t LI, da BaSe Aérea, e. MA· mais uma rodada' do T€.?te
que êle ainda vai subir mUI esta semana. RIO VIEIRA, do Banc') In sempre' Em benefkio do es

dustria e Comércio çle Sap.-, porte amador de BOssa ter
tª Catarina, que, é�lnfOrrne

Resultado do Teste EsporHvo
'Riachuelo

3. - QUÍl"to prêmhl, no

valor c'e Cr$' 5.000, com vin
te e quatro (24) I)Ont08, .os

Srs. JOÃO OTAVIANO RA

MOS, da Faculdade ile En

genharia e JOSE MEIRA
do Banco NacioTI'J.I dG Mi-

ra.

Jorge Cherem r'eassum�u está
� ,

em
Clubes Fizeram "forfait": Não houve

a .reunião .m,�rcada oarfl sábado'
A diretoria d:�. :f.i'·úlelPçâo a �í a iniciativa .ele realizar

Catarinense de J;'1,ttebo} de o certame dá melhól' ma·

Salão, havia determinado neira. que lhe convip): .lJois
para a noité âe sábado pão apareceu nenlll::m p-:-e
um:a reunião cOm p�siden sident;F, e nem rep,'esentan
tes ou representantes de· te. de 'qualquer dl.1.'0e, pnra
Ligas e de clubes dá. capi- debàter a questã:J.
tal, C0111 a finalidade de es Sabe-:'1e que o pwxmlO
tudar a mu::lança da fórmü camneonato estaclaal será
la de disputa do CclD,l.peona realizadkJ' de uma fórmula
to estadual de fn�jelnl �:fl�,• .v�i.yer,si :'•. que vinha 8cn-

.

salão. ,do realiz;ada.
T.od�via, apesar da NO

ta Oficial é dos iôlegramas
comunicando a r.eunião, a

F1ederação tera que tomar

em graode atividade
O jornalista daquela entidade classistaJorge Che-

rem,. que reassumiu l:á di-
"

as a presidência da.•'\sso- De outra parte, a, ACESC
,.cia:ão dos Cronistas Espar requereu à Secretaria de
tivos de Santa Cakwína Estado competente o paga
manteve contatos com di- lll.én"O das verbas cQl}sigl'la,
versos parlamentares cúm das para .') or\;ament0 dús
assento à Assemblrht Legis te aílQ, .esperando-se- possa
Iativél do Estado de Sa nta ser feito em breve Tl'5.1,s,n
Cata,rina, no sentido

..çie"._,�e. c'as p:imeiras,. verbas ar

conseguir' a: c(lllSi�rw.ção"i.i'êi�'�mentaJ:i�mente dispJSÜ).s
verbas no orQamento' esta- no âmbito estadual em be
dual para 1966, em favor mfício de nOssa assl)ciaqáo O critério a ser adotarlo

s'eil'á eliminatÓTias pai' zo

na, com as finais sfndo eles
dobradas ,em Laj')�.

lohmeyer Vai Retornar ao Guaraní ---------- -_._,

Atletismo poderá ser transferidoSem contar com majore;;'
Possibilidades na equip';) do
Figueirense, o atacante La
lUeyer vem de rescmdir a

migàvelll1ente sen contrat0
com o clube preto e bran-

co,
.

L.omayer deverá retúl'

nar ao Clube Atlético Gua

rani. clube que o pro.ietou
no Íute bel profisswnal.

O camPeonato estaduaL
de atletismo que está a

princípio marcado pa.ra a

primeira quinzena do mês

de novembro próximo, ten

do por. local a cidade (le

Blumenau, deverá &1' trans
rerido para outra data, 'se·
gundo anunciam fonte8 li
gadas a FAC.
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De conf-ormidade Com

tab.la uo hstadual de Fu
tebol, na

.

::ma cnav e A, r

Avaí dcmír.gr, próximo es

tará recepcíonando J Me

tropol que VIrá illt[gra.lO
por ·todõs os seus valores
titulair es 'e disposto a fa
zer valer sua categoria de
líder invicto.

.

O prélío, que pole ser

eonsíderaao . Corno O' de
-maior importância da rcdr
da, está sendo aguarda.íc
com ínterêsse tndzsrarcauo
pelo público, noríar.opoüta

'.

no que :dE'�p,rá ocorrer ar

estádio .:"i\dolfo I Kijll�r'
.

proporcíenando uma arre-.

cadação
.

sU_Í)úior ,1 um m

Ihâo de cruzeiros.
O Avaí vem de boa can

panha, e se apresentara cr

mo a::versário pertgoso pa
ra o ex-tricampeão do Es

tado que, para levar d

Ve!1CWa o encontro, terá

4_t:e smpenharse f..W máxí ..

mo, uma vez que a, dlsposí
.ão de luta des locats é da

melhores e domingo espe
ram efetuar sua melhor

•
./artida do ano.

Vamo's aguardar " prélu
Entre .(' quacro de Cc!ciuma
e o "Laão ua llh3-'" Cel:"CO�
de que veremos uma pug
na realmente sensacional.

finais do ceríeme sakn:sl'a
serêo em Lages

A diretoria da entída.de
;sal..onista decidiu que as fI
nais do próximo C'U�lpe[iJ1a
to estadual, da mcdalídade

.

serão desdobradas na. cl':':a·
de de Lajes, no mês de Ja

nelro de 19,65.
Anteríormente fi. estas

disputas,' serão reaiizadas
eümínatórías, para apurar
os clubes que serão classí
ficados para .as rínaís.

federacêo Iatarinense de
,

. ..

futebe' de Salão
FEDERAÇÁO CAARINENSE

.

DE FUTEBOL DE SALAO

NOTA OFICIAL No. 0026--65

RESOLUÇÕES TOMADAS
1i:m reuniã,o or:linár!a fi:311
zac1a lio dia 20 de ClHllpro
de 1965.

EXP�DIENTE: ]!'nram re
�,ebidos três (3): O.fícL> S.
N. de 15.-10-65, do ,Clube
DOZ3 de Agôsto; Ofício S.
N. do Conselho Regionai
úesportos e Mem,crand.um
..te Débito no. 1083, de , ..

18- 3-65 da Oontederação
BrasileIra de D.esportos.

-:_)FPARTAMENTO
TErNICO:

1) Transferir a rodada

vISao EspeCial, com o:::e

guinte rEsultado: Cl,ube Do
ze 3 x E., Cruzeiro 1
5) Aprovar a "'rabela do

'Returno, com refel'ênCla ao

Campeona:to da Divisão Es
pecial:
;t'aineiras x Cartol:ls - la.
Rodada - S E. Cruzei ros À
T'n rl's','·jal:.
2a. Rodada - Clube Dcze
x L-anoJ.as - Caravana do
Ar x S. E. Cruzeir:>
3a .• Rodada - Cartelas x

.Industrial - S.K Cruzeiro
x Clube Doze
4a. Ro. daa - Carav�mil. õ,Q
Ar x Cartolas RE; Cruzeiro-
x P-aineiras
5a. Rodada - Clube Doze
x Industrial - Pa:'nelras

.

x Caravana do Ar.
6a. Rodada - Il11ustrial'x
Paineiras � Carav<\n9. ,do
Ar x Clube Doze
7a. Rodada - Cart.o!a x S
E. Cruzeiro - Industrial x
Caravana do Ar -- Clube
Doze x Paineiras.
As rodadas serão rea�·.za

das às 2as. 4as. e 6a;�. Fel
raso

Em c",sõ de UUll tempo
tôda a tabela' ser recuada.

O pr ..metro Jogo "er mlci
ado às 20,00 horas e o s�

,

gundo às 21,00 horas.

Florianópolis, S.0. em 20
de outubro de 1965.
Ody V1arella - Presidente
Silvio Serafim. da L�:�

Primeiro Secretário.

.
,

"

. BASQUETEBOL NA PARA.DA'
mos novos g'arotos, a tai e
fa está Se comando espi
nhosa, pórl!Ue começa a

haVEr o êxoto de 110S':;08

técnicos para o. ínter.ror
Os dois 'ün.cos ma's cal a
�'.'a !.['s que t.nha:n is, -"'\
t.camente j: não ni ..

t. tre nós. J"e1izmr:I te a ex

períêncía qPe a lt'edel'aç5.o
por intermédio da CMK re

allzt.u com o oarros Alber
to Brog'ncll i, ex-joga.íor e
atual dir;.ge lte' de 'lCSS,'l. en

tldade, come técnlco, f.Ol
cerca 'a de .êxíto. O popu
lar' Banha deu' mostras de
::u� em bre ve estará a al
tura de nessas bC:J3 tSc
níccs. A facllldade com que

. r-essa seleçào derrotou as

demais nos VI JASC, não

pode .nern deve, ser atríbu,
ia: somente ao mérrto de
110.2S0S atletas. BanIU tam
bém teve partícíoacáo, as-.

sim eomo os demais dlrigen
tes que lá. deram apô:o a

nQ�sa ra;::a·�!a.da .. Tornando
a 'lembrar Brusque, nos d,
as 13, 14, 15 de novembro

-próximo, quando "1 inau

guração do bela glnásto de

esportes da S.E. lJanc!eiran
te; serão convidados uara
disputàr um torneio as e
quipes, d,a Oorínthtans Pau
lista, atual campeã e apon
tado como a melhor equipe
da América Latina, Vasco
da Gama, campeão guana
ba"ino e· Thalia de Curlti-.
ba, juntamente ·'.OIU a 1ur
ma da casa. O técnico Ha
milton Platt, Ipretell(l� re

forçar sua equipe COln.· Ro
meu de Blumenau, Alvaro,
de Lajes e Capitão e -Nflsi
'nho da Capital. Sua 5em

dúvica um torneio digno
de ser visto por todos aque
les que se interesi:am péJO
basnuetebol Sei QUe uma
turma daqui, para B.rusque
se dirigirá durante os jo·
gos. E' assim que Elant'l C2
tarina começará . � se.l' no·

.a ..a no ce lano eSpllrtivo
nacional,. promovendo tor
�eios de tal envt�rgadura.
E' neçessário um intercâm
bio intenso para d2.senvol
ver a capacidade em pC'ten
cial . de nossos "ttletas. De

parabéns os b:rnsqllenses.
por tudo o que estão fa.zen
do pelo nosso esporte da
cesta. Espero que outros
centros lhe sigam cs pas·
sos.

Respingos dos VI· Jogos Abertos

de Santa Catarina

Atlético Carlos Rel1é>Uv, pre
senciadas 'por nUi'neros�t as

sistência.

Competições leais, cava
)h :irismo acima de tudo
fc: 0 que se presenciou ,eg·

.": "'n:ente por pa,rte dfl.
c:' �') de JclnvUlê que
c:.,., �:c<úa;::a tavorlt':l. caiu
de· pé, dando uma ')ela de

monstração de desportivida
de.

•

DECIO BOROLFuZI

do Torneio "PrImaverar'
,

marcada para 23-10 para
o dia 26-10 às 19,45.
2) Aprovar os seguintes

jogos pelo Campeonatr) H"!
. gional da Divisão ele Ac�s
so:

Dia 13-10 - Juve::1tus E. C
3 x Rodoviário O •

Dia 15-10 - G.E. Bamel'i-.
nos 2 x Juventlis 2

3) Aprovar os seguintes
jogos' pelo TorneÍU "'Prima
vera":

Dia 15-10 - Cluba Doze de
Agôst.Q 2 x JuvEm1Jus 2'
Dia 20-10 - Caravana 10
Ar O x Colegial :.!.
4) Aprovar o jogo reali

zado no dia 18-10, pela Dl por l\1iIton Pereira, SchereI
Eduardo .e Renat,o, deixa
ram patente a suit im'ellEa

Laureou-se F1orianóplr;1is superioridade técni.c3..
nas disputas de tênis de Foram os seguintes os re

mesa. No setor feminino sultados obtidos:
df:rrotamos Brusqlle e per Flerianópqlis 5 x }i"raibur
demos para JoinvIile, con go O

q.U-istanc_o o 'tice (':1.In!1;'o- Fl-crianópolis 5 x Brusque
nato. O
.

DeJenderam a l)')Sil"l· Ca Florianópolis 5 x Joinlville
pit'al nesta modaU''(}l(le J'tOu 2
co difundida em nos:6 Foram brilhantes e ani ,

m"io, as 'atletas t\ul'ea. 7,e- . madíssimas às disputas re

linda e Maria. tornand-p"se alizadas na sede do Clube

NOTICIAS DIVERSAS·
O médio Sanforj, ex-jn�

t,eg'rante da seleçãJ par,,
naénsa, E'x-jogador· do Fiu
minen·.õe e de várin'3 ouü'os

\ '

cluhes de Santa Catarina
e do Paraná, este",� na (;f1-

];:;tal do Ests.do ,;nc!c veio
rever SEUS f3mil:a :y, e es

pe:;ialms'nte sua genitora
que se �ncontra hospitali
zada. Também o atacante
Joãozinho, ex-figurante da'
eqUipe do Caravana do A:t
e do Avaí, esteve 'nesta Cl

d!a.de, onde veio a chama
do de seus fammares, para
rever sua genitor� que se

encontra internada na Ma
telrnídade Carm�lla Outra

- x X'�-

O Centro Catarinense de

Desportos d-os.Bancários, es

tará realizando a sua festa
de encerramento na noite
da próxima sexta·-feira. o·

portunidade. em que fará a

entrega de troféus e meda
lhas as equipes vencedoras
do campeonato de 1965, !es
pectivament'e Crédito Real
e Banco Inca.
-xxx-

O acontecUnento SOCial

esportivo terá p.or looal 9..

sede da Associação AtlétiCa
'Bànco do Brasil, com iní·

cio previsto para às 20.30
horas. Logo após as festivi

dades, hav'erá um baile A

reportagem gentilmente
... :-:' ..

e-Onvida.da. pelo Sir, Valmor

Pires deverá estar j}l't�sent
prestig12r.do a êste �:;ont.e
cimento amadoris1;a.

- x x x--

Caberá a J:�in'lUle, ('eder
às guarnições do Cs.choe.ira
para representar Santa. CéI.
tarina no próximo ce:tame
nacional da canoagem a

ser desdobrado na Guana·

bara, no final do próxilno
mêS.
O Cachoeira estará rfpre

sentando Santa Ca.tariria
nos páreos de Quatr'l Sem
por ter vencido a elimina.
tória' de domingo, ftente ao
Aldo Luz e· no Double.

-X'x x-

O vento sul vem sendo o

grande inimigo das l!uam1
ções catarinenlles que e�tão
em fase de prepa,rauvcs VI
sando a prurticlpa,ção 110

próximo campeonat.o brasi
leiro de remo, marC.ldo pa
ra. a Guanabara.

o: entusiasmo 30 b.ila f.

cesto, contagiou de fat.o o'

brusquenses. Após o térm
"'0 dos VI JASC, ôles não

.:ar:.l'!,tm, como normalmen
te acontees com outras ci
dades, jinC1USive lo nessa

Pretendem formar E'.. equí
Pe mais poderosa do E"l.a.

do, para desbanear Fl:.lr,'l.

nópolís do lugar que I)t'U

pa.
O árbitro Renato Higt.!'

to, hav.ia 'prometido "(ju
corseguírta cois bons pivô \

�rrr"Campinas, para joga
pelo' Bandetrante. E real

mente, isto J!i está s �r,d(

provídencíado. .

.

Parecerá
quevé .profíssícnallsmo
qu�. pretendem fazer.'.Mas
não-é tais eIemenW3, serão

coi(lc�doS na.'>' émnrêsas -ín
dustríaãs, daquela ('lcl".de
comb 't:uI).cidnár1c5. E' 'nâ
da :mais justo, que assIm c

façam, Têm meios, e' pOJ

que não usá-t rsv Brusque
tem a felicidade de corãrn

com um homem amante dr

esporte, como o índustría
Arthur scmosser. E êle qu
está em São PaUlO, para
provít'enclar a víndn do

novos jogador2s. Além d

mais, Alvaro, bom Jogado
de Lajes, também 'rá trab'
lhar na firma Schlosse-r,

. passará a defendt)r as cô'
res da Sociedade Bandei·
ra.nte de Brusque., Esta:

medidas ,tenho eart,�za, irr

pulsionarão o bola a:> ces·.

to em Santa CatarIn;'t. Jo·

inville, Blumenau, que at·

almente praticam melli.o

basquetebol, e qUe pOllsuen
a mesma fonte, de re�ur.;;o

que Brusque, não ficará:) i

nativos. mr.a se lel'em 511

perados. Mred'ito r�t.'a acto

tarão a mesma :)oiit.ic:l..
E Florianópolis? N('3 nãe

temos recursos l1a�tjculare
para acompanh"\r ,)' interi·
O'r em tais me-:id'J.s. Tel;e
mes que confiar 'la quaiida
de técnica de nOSS.1S atie
tas e esperar a r�a1J. ano

que passa, o apal'ecimellto
de bons jogadores qne ve

nham fazer seus .;ur:.'os um

versitários em nossas fa

culdades. Caso �m!'ario
tf,remos qu-e nos confiro
mar com � posiçã:o que nos

coLocarem. E para. ensma.r

v

merecedoras do p'r)5:�,)' a·
plauso pelo seu c,ntl'�l�',:"'11()
e espírito desporti \' J.

No setor masc'.lli'l-'. tira·
mos de JoinviUe U:11 j i� D'O

que lhes pertencla clES"(

que o tênis de mesa foi

incluído nos Jogos Abertos
e com cuj-o 'feito não conta
varo os joinyllenses.

.

A uossa equipe compOsta

Chuvas impediram a marcha normal
·do cert�me salonrsfa- x x x·_

C-om a desistência do Ri- Tendo em vista O tem:po
achuelo em tómar parte chuvoso que contou a. ca
n'a seleção de .·emo, as pitar do Estado, \la, noite
guarnições foram cc;nple- de sexta feIra última, a ro
tadas com os própr!os atIa dada de encerramento do
tas que haviam sidJ cativo campe0nato de futebol de
cados, mas que jJO!' vanos SfLlão da cidade, foi transfe
motivos não haviam se t.QJ:' rida para esta n'Jite, fOf
nado titulares. Mas, a vez çando cons-equentem�nte o

chegou e com ela :> eutusi-:- recuO da tabela do returno
asmo. Desta forma, somente �..

manhã é que será injciad�
o returno do . certame da
divisão especia.l, !>l'otagoni
zando as esquadras do Pai
neiras e do Cartolas, na;

preliminar e Cruzeil'J x In

du!;:trial, na pártida de fun
do.
Palneiras e Industrial

são os francos ,fav,oritos
nesta rodada�

. __:"""-""J__ I.iai>;;I. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A exemplo do,� anterio�te .�
o Pres.dente Castelo Bra:nco, os�s
[;,B "rstça c ASfUl).'OS Iner' ores Ga1� Ju
./.., <: i.ir.ga-hães e Gal. Cordeiro de Far.a,
rr s�� ec.ivamente, estiveram na últíma C;;,f

gunda feira no Hospual dos Estrangeiros,
, Guariacara, visitando o Governador CP,Í5o
Eamos, recentemente submetido a inter

venção cirúrgica.
NEqU:="l�, oportunidade, os refer'dos au

:
. "( ?i1e �Presiden� e da Repúbl. ca rnant � ,

,
. -

-; '.''',
•

r ,

..o.o.........ada ralestra com o Cbef<=',._ .... v C.L �.J..1..l. _t-'J.. - i.l6 J::':'
.

. .. --

do :2x�t;ui;vo catarinense, apresentando
os seus vetos de restabelecimento completo
do Governador 'de Santa Catarina e. o a

braço de solidariedade, em gesto que cati

vou sobremaneira o Sr. Celso Ramos.
Por outro' lado, informações colhidas

no Gabinete de Relações Públ.cas do P11á
cio do Govêrno dão conta de que o Sr. Ce1-,
80 Ramos obteve alta na tarde de ontem,
devendo retornar a Santa Catarina 110':;

pró:: F c� (!.ias.

------- _...;.._

E <posrcão de Flores Será
_. , .

A,barta Dfa OJo'
o Departament? 1e Cul·

tura, cld SecretarIa de Edu·

cl'�ã() e Cultura, em nota

distribuida l;loje, comumc"l.

aos ccla-boradn�es da na.

Exposiçã'J de Flôres, que a

mesma será ,aberta, à visi

taçã'J públicl'I, no dia 8 de

Novembro próximo, no hall

do Teatro Álvaro de Carva

lho.
Outrossim aviM que a en

trega de flôres deverá ser

feita nos dias 5 e 6, no De

partamento de'Cultura, $
rua Saldanha Marinho.

- -- -- -", __ o. - _. .

__
.

_

Será julgada hoje a revi

são criminal n° 609, de Ca·

ncinha: em que é reque,

ren�e Ld:r �-li!r,ri::J dOG San-

tos, sendo relator da ma·

téria o desembarg�or Mar·
condes de Mattos.:Í'"

J1 /.1' �:\.
11.&1 �'!'!=J'

,
" ."�

L�; :'; Inl?'\nf:'a(Ja� ,

,.. iJ<i , J _,

, O Serviço Fêdenl de Pr')·

moção
( Ai,r ....Y'e�u"-ia em

Santa Catarin� ,está rea'i�
zando a importacão de se·.

mentes de batatinha da
! ;

'Alemanha. Enf,re as v�rle-

dades escolhidas' figuram
as próurias para cli.thas çie
planalto e lit'lrâneo.

'I ,

Os 8gricul.trwes ;n�"'1'ec;..

sados e;:n adquirir referid3s

sementes deverão se ditig1r
ao Serviç:l à 'Rua S1'lldanha

Marinho n° 6 2° Andar.

'I·r-o····'·'I '
' •

â··'
'

"

/'prosségúimt'nl'ü' -da
nicipal de São Paulo. para Dl0strar Santa cata,. , " "

Está ��
.

par.ra o rina aos próprios
,
� .

.

pf6x1mo domiDge. t'4mbém neU.lI5; revelando-ll;les '.

o ES''T'ADO'nos salões da s.ocfedade ampUtude do camtimo 1&'
.

D�tico MUSical Caries· ,percorrer. 'd4lpois do P�
, '...�eI o Baile TfptçcJ do gr8I8O� �. dif. ( o IWS J.JITlGO '1)1ABl8 iIt �AJI:A CAUB'MA

Cb,Opp, com ,JDtcio U ,21.. .nI,lte' se�' da.��
raso A par do Vale do ltàj91 e

Como diSse�Qs.'i 48. . Norte do' Estadó, 'c�<;lades
Feira de Amo�tras de San- de outras regiões . oompa
ta Catarina surpreende aos recem à FAMOSC. ltages
próprios catarínenses, Além faz-se representar por sua

dos artigos que já sabia- fábrica de papel; Florian6-
mos produzidos em nosso polis, através de suas .ren
Estado, outros ali expostos das; Tijucas, com o açúcar
dão a medida exata da ex- que produz, etc.

pansão do nosso', parque .A t.,s, " 'I1róximo rlht 7 de
industrial. Estamos pro- novem'j)ro, a 4a. Feira de
duzindo, além de gela4el.- Amostras de Ss.mta Oatarí

ras, móveis hospítalares
:

e na estará aberta à visita-
cadeiras' para gabinetes ção pública.
odontológicos. � admirá- Não �. fazem presentes
veI, por .,_.ttQ lado,. 'Va- àqeua exposição as indús-

ríedade de tecl� com trias do Oeste, e VaJe dó
que abastecemos o mer- Rio do Peixe; fato que diz
cado nacional. � conhecida bem do quanto. evo1'lim,.,s

s nossa habllidafte na fa.. em têrmos de indústria em

bricação de ,cristais. nosso Estado. pois o
.
Que

A 'FAMOSC, Se outros existe no pavilhão de Blu
méritos não tivesse, serve menau já é extrnordinário.

O programa da IV-' Fei· sala de espetáculos do Tea
ra d8 Amostras . de S""ta tro Garlos Gomes. Onttlm,
c."tartna, na cidade de BIu- apresentou-se o fn�
menau, apresenta hoje, às nalmente famoso Quarteto
20,30, o recital de pismo, na de Cordas, do Teatro JI4ir.
-----._-------------------------------�-------

Ensino em Fóco: Mais Escolas

lnquérjo
.

Portaria assínada pelo ti·
tular da Secretaria da Se
gurança Pública, coronel
Danilo :fOl:les, pôs à disposi
ção da Díretoría de Policia

.

Civil o capitão Saulo Nu·
nes de �ouza, Chefe de Ga
bire�e daquela pasta, c o

sr. Otaeílío Schuller Sobrí
nho, Escrivão de 'J='ol.fci<> da
Delegacia de FUrtos, Rou.
bos e Defraudações, Vão
real�ar inquérito polícíal,

.

Inicialmente marcado ps-;
ia ser' iniciado. no dia de

aIÍla.n.Q.ã. o :SESI acaba de

adiar ,a aUla inaugur.l3.1 do

Curso de Ornamentação de

Natal, que fará realizar em

nossa capital, sob a orien

tação M. PI:opessora Olinda

Uliana, TécniGa' do Servi�o

Social da Indústria, Depar-
'tamento Nacional.

.

'Informam os dirigentes
do SES! catarinense, Que

re':erido Curso - em vir·u·

de dos feriados e dias san·

tos no inicio do mês' . de

novembro. ali�do ao fato

de nu", O fim de se"Y1ana

coincidirá com os me"""'''!';

_ sbmente terá seu inicio

nn dia 3 de novembro.

D� Ou�l'O lado. o a1ia·

mento oferEr.e a onn�h,"'i·

. 'rll'lde para n'was matrfcu

;·la<;. pOdelltl,'1 as inte�ec;..

s<>cl,?s se diril!irf)'"'1'!to De

]!)<l'·h�mentn.· Feqional rio

f\li'!<:I.t. n'l 4° ",..,;1<>1' do p ....

H,"'''' d'l's Inn.\stri<lS, o"de
...h!co�ã" as informações n&

cessárias.

Mais um, Gínãsía Normal,
estará em funciop,ament::J .13.

partir do prõzímo ano le

tivo. Trata-se de 'estabele
cimento de ensino criado

pelo Chefe do Executivo es

tadual no muníêípío de

Abelardo Luz.

Foi autorizado o funcio

namento da 5a. série prí
maha nas Escowl> Reuni
das "Professor João Batis

ta Becker", de Az'lmbuja,
localidade do munícípío ,

de

Pedras Grandes.

Três escolas. munícíoaís,
em nuarfl�iqb<t. pa<;s"rnm
à

: .,.Ade estl'rtual. Localizan·
do-se em Gutapará, Linha
W<>Ue1' e Sã,., Vir.p.,,�P. �

rai'�o com essa condição a

partir de 1.9li6.

I:p:tóvel situado n" h"';�ro

de AzambuJa, em Brusque,
após o competente "t" oue

o declara de uti1i,,<>de ....ú·

bUca. será ar1"l1;�;-l,., "eh

'�ovêmo do Estado,. atra

vés do pr,.>\J\JfH:G. Deostlna

se à p.nnstrução de um gru

po escolar.

Valdo 'ê'm Poria,;

nópolis
Encontra·se nesta· Capital .

{) prefeito eleito de Lages,

sr. Valdo da Costa AvIla.
. Na manhã de ontem, 'avis

tou-se com vários parl!:lr
mentares pessedistas, visan

do à coordenacão de pla
nos a serem aplicado$ du

rante a sua gestão à freno

te da Prefeitura serranq• O

sr. Valdó da Cosm está em

Florianópolis acomnanhado
dos srs. Pedro Lisboa, pre-'

. sidente da Assncia"ão Ru

ral e Jofre A?'I1.ara1. dh'et'Jr

da Rádio Clube de Lases·

11"< rr � l'f
.

keH)�'mJ aa I urg�a:
A,UDICP..O

,

O Jornal da Ilha que se-, para às 20 horas de a'11a·

rá lançado no próximo sá- nhã, na Casa Santa C<lta·

bado nesta capital, progra· rina, quando o folclor'sta

mau para amanhã uma' Antonio Nobrega Fontes fo

audição musical sôb�e O c'llizará a mIssa Luba do

Aprovei�mento do Folclore Congo e 'I, missa Creolla de

na Reforma da Liturgia. A Buenos Aires.

audição .está programada

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

EI,aicões
•

Dua., chapas está::>., inrc 'i- .datos à diretoria daquela
tas às eleições do nr6"i- , entidade os srs. João Hi:.;>6-
mo dia 19 de novembro lito Costa, Anésio da Silva
no Sindicato dos Trab"llha· Ribeiro e Amo Cunha, en-

dores em Emp;rêsas Tele,

fôn;.ces no Estado de ,San·
,

ta C'ltarina. A de nÚ'l1�eo

um tem como seus c!!ndi·

quanto a chapa de nú"""e-

1'0 d'Jis. as srs. ZIlmar Gui·
lherme Grin, Carlos J ,u'z

Paim e Rubens Machado.

------------

CEl tSC Ad�Hrn� Mater�al Pétrko
Materiais destinad ....s à li·

nha de transmissã') Mafra·

. italópolis serã, r d luiridos

pela Centrais Elé '-ricas de

Santa Cat<>.rina S/A. Aque·
'1.13. er:1uri\sa de economia

mista realiza a competente

concorrência pública dia

19 de novembro, às 10 ho

ras, em sua sede, nos têr

mos dO" edital 15/6�. 11"'1'1'0
de nublicação no "Diário

Oficial", edição "do últLno

dia 22.

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

O
."". A

"

'1'1n:::m8nto .i on!mua na ssemD era:

,. Rfl REI A lOR
'O AI)'')l Avila

d0:,i �'3?ntos é o relator na

J�3t<)C " l:.e Santa CataTi.na.
das err-enda::; <tU. 01'çam,mto
para 1.966. Onte!TI,

'

p'dl�

d.O

manhã. aauele parl<>men·
t",. �">rIn8.re"eu à sede' do

l��:<"·I�H'Jf1. est8du"1. �fjm
de estndá-l"ls. Cf1m vistas ao'·

(Relação dos volumes reCebidos até o m0-

mento e respectivos pseudônimos).

POESIA

1. POESIAS SELECIONADAS (Canário da Terra)

2. POEMAS DE ESPE1�A (Glauceste Satúrnio),
3. POEMAS (Rudi Esmelin)
4. MINHA TERRA (Andrômeda)
5. CORAÇÃO VIVENTE (Elisabeth Barr.et Browning)
6. METAMORFOSES (Pr'lxisto Metam::rfino dos Ciclos)

7. IMAGENS DE MIM MESMO (Ricardo Onofre de Sou·

za)
8. POEMAS (Maysa)
9. POESIA (Marcio :Santana de Castro j
10. POESIAS (AI Jane)
11. POEMAS (Tom Back)
12. DEZ SONETOS PARA MIM Só (CoeU cardoso)

CONTOS

1. E.O NATAL"CHEGOU (Wl::;dvmvr Tagore)
2. A GRANDE ESPERANÇA (Malyva)
3. 'CONTOS EM GOTAS (Zé Curiboca)
4. O RUBICÃO (Vitorino Lopes)
5. REALIDADE E SONHO (�v.agem)
6. CONTOS (Delacroix)
7. 'CONTOS fSimão Leme)
8. A FLOR NA JAULA (Antônio)

•

TEATRO

1. HISTÓRIA DA CRUZ (João Sachs)
2. ALUCtNAÇÃO (Carla)
3. O REIZINHO FAMINTO (Sonhador)
4. CONSCIÊNCIAS EM REVOLTA (Visionário)

5.,ALUCINAÇÃO (Esotérico)
6. TUTA VAI Ã ESCOLA (Caprino)
7. 'SANCHO & .PANÇA (Não importa '0 'meu nome)

NOVELA

i, A CATpORA (Ita�aGu)
2 1]'t(,)UJETOS (Euggênio Ramos)
�, UH CA'RI1\THO :p; TR;�R ,PAT,prn.�
I[ RT,1{Mli;NITA (Dnutnr Es�ondido)
'i A COISA NO RIO (Rbdolfo W.)

(Shakespeare)

-��
'-J

C':..J:�:;..í:t�,:�ji"�· (r;·:t:úvt:1t�p
.

'

.

Florianópolis, (Qua�.feirà), 27 de Outubro de 1965·

ADHEM·AR: Revo!ução Forte e

Regime Intocável
vimontn de 31 de , Março,
mas faz questão 'mcrangí-,
gente da manutea.çl:>, rio
reg.me acrescentou o go..
vernador Adernar de B.ar
ros, Quanto a posícão fi
seu partido explicou 39' f.a.:
vorável as reformas sóUci':"
tadas p�o govãmo d'ecor
dando ela extinção ·!e f�
rum especíal para gov��
nadores ,� Presidentes e Ó

cordando: também, da no

m=aeâo jie secretários d

segurança pe4> govêrno fe
deral.

"

S" PAULO, 26 (OE' -:- Fa
lando ontem através de
uma cadeia de rádio e TV
o governador Adernar- de
Barros disse que a ,.\,1sição
co govêmo de S. ::?a:u:o é
no sentido de fortalecer a

Revolução, mas sem que se

verifIque atentado contra
o regime democràtíco. A

êsse respeito observa se a

plena ide�tidade Je p ),to
de vista entre me � o Pre

Sidente da Repúblíca.
"A posição dei S i'aulo é

i>
•

pelo fortalecimetir,o à:> Mo
.. '.

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

Câmara Júnior institue
de Desenvofvinlentt

'r

constante e planificado; de

-'Centro
Rural

neiras en.quadra-se perte!
taménte ,dentro dos em

preendim�ntos da' CAJU
FLO e dàs necessiClades lXl
que passam nossos· conc1

dadãos do interior",

Em contatQS mantid,'s
entré a ,reportagem ,e o

acadêmico George ' Richard
Boabaid Dáux, Pres'dente
da Câmara Júnior de Flo

rianópolis" fomos informa-
I dos Que aquela npel".'sa En

. ti 'ade institulu o "C�nlro

',de Desenvolvimento Rural
(CEDERAL).
O "CEDERAL", deverti

dedicar se, direta ou Indi

retamente, às atividades
relacionadas com () deS(;D

v,olvime:rlto rural da, ilha
de Sta� Catarin'a. Para a1-

carçar seus cbjet:v0s, man

tErá, contratará 011 con-
',' f

vencicnará com os p,.>c!e:o:es

Públicos oU Entidades Pri

vadas, I1aciorajs ou est-ran

ge:ras, quaisquer serviços
pertinentes .aos fins a que
se destina o Centro.

'

Informou, 'ainda,· que pa
ra �eu pl,en.o e autônomo
funcioramento, :> Cedera!

rl�ver� 'corstjtuir se de um

Conselho Deliberativ:l, um

Administrativo e 'lUt.)."J 'r�c
nico, independentes d,,,,· Câ-, vendo, por isso, \nerec'lr to
mara Júnior. do apôio e respeito da.; au

Perguilta;do sôbre a idé:a tor,idades e do ,)OVO fIaria
de instituição do CEDER.AL; napolitanos. A i::'§ia dt.' com
o Presidente George Ri- panhéiro Humberto Feder
chard dis·correu sôbre o aS- -======-.====:;:-::.:._=,-::.:-=-=-=-=-..:-:::-::;=-=-=-========�
õuntd dizendo qUe tndo' o

trabalho se basEOU r. oU ex- 'P' O E
.'

"t- T "Iposições que � méd:co .

e
. fcasso: rml ao ranqul'o

júnior Humberto .Pedernei-, CANNES, F r a n ç a, 26
ras, fêz ao Plenário de. Câ- (VA) _ Pablo Picasso, fêz
m'ara Júnior: "O cOrtiDa- ontem 84 anos, is?lando-se
nheiro Pederneiras, tendo das homenagens numa vi
em vista as eXl,)erlêlWas venda situada no culne de

qUe realiza em .Jure!.'�,:pro um monte, sob a proteção '

pôs-ncs €sten:'er ta.l em- de uma .l3.lta muralh&, na

pl!eendimento à� outras aldeia de Mougins. O isola-
ãreas da Ilha". mento do pintor é explica·
Fir>allzando suas dec1a- do por sua reação ,à festa

rações disse o Pres'dente de aniversário' que que
Daux: .. O Centro de De- riam lhe oferecer seus an

senvolvllnen,to Rm"al, íns- trgos vizitihos de Cannes.

,tituído ,p:la Câmara Júnior Picasso sempre se 'quei-
d� Floriànópolis, presiiclrá
uma assistência ampl;l e

integrál às popUlações ru

rais de nOSFa Ilpa, atmvés

de· um trabalho efetivo,

xou de que os· vizinhos
tavám fazendo vanhjosos
negócios com a atração tu;;
l'ÍStica que proporciona
vam seus aniversários,
zão pela qual

.

dÀn;õil1' Pi

clausurar-se. Está aooltt

nhado de sua espôsa J

quelina, atualmente
40 anos, , e depois de' se

quatro filhos, Cládio, de 1
,

anos, e Pamela, de 16.
.'IÓmSa tem sete· empreg.Qdos•

------------
- ....... --�

\Cabeludos Beatles Condecorados
Fazem Ferver· Fleuma Britânica

deo risco

güerra".
Fontes

ckingham afirmaratn tt

?S �gr��; ,,�o;:�nj
i to deV'erãlb sêgtUf (}' pr:
,JW10 esta�iecido para
�i.lrimônia de entrega
medalhas, no salão do tr

no, que exige o traje
fraque e cartola. O re11

sentante dos Beatles, en

. tanto, afirmou i2'nn,.lI" ril

os jovens cantores poss
sem ou tivessem alu
as roupas exigidas. Ac
ta-se que um destacaTl",
to poliCial será colocad
nas imediações do Palão

para conter os inúmer
admiradores do conjun
A cqndecoração .l3.utoriza
os Beatles a usar as

ciais MBE (Membro

, Império Britânico)
de seus nomes:

fôr ,necessário, e tenho

esperança de consegUir
que me propus. Meu p
cipal objetivo é o de,
vir aos governos britA
e rodesiano no impasse
que se encontram."

. Negou·se a antecipar
temas que debaterá cli

Ian Smith, assinalan
"Tive de enfrentar gr
dificulch\des, e tudo q
to tenho a dizer exporeC
mesa de conferência.

"P'I-
"

N'

L,oes: ova

Ruotura �

lJC':rf:'I;er C1ue

cc r,tih).of",',;",O

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

SESI adia Curso de I,
Orn�mentação do Lar�

•

- !:i<S-- -,.�.--- ....�-� ...� .. -

Intervencão ReDertuf.e:
:," AME;Ric��'@�R'TlfA DECIS��O ',�

':, i:' �::', / :','Da tftMAIR�': ,,,lj';' c.' '�:> !',
�. ·:(l)4�A�$;;;�ij;i'(oiill:.�., o' ;0,8 dPs�t'l'ada'�' ;()�,)hl"ão
':�llb .'Sec"fleh\:rM!: (lél.i:E�tado 't,;titorizal'do o' ';xe"!l1t,ivo
Norte Americano pBra 'as- Ian(fut>' 'a jntervir milirs-:- e

su,-,tos Latil'o Amerka.:no, un'lat.p.ra1mente ",m l)a"ses
chpO'!lndo a cauit'al dei, Ve- do Hpmisfér10 e det'ndeu o

Df'Zue!a. criticou a res·)Jil- sistema inter-Amerl,callo.
çã.o da Câmara '�e Rep"e-
seT'taT'tl"s dos Estados 'Uni· ------------

dos nual;f'cou
sentante Norte

o repre
A<!mt'l�;ilno FundonalisIT10

Federal:
Pagamento
Em seu expediente do

dia de ho'.'� a DpolI>T1'tr'a
F!scal do Tesouro �'iacional
farã os seguinte j,)a�am.'n
tos: pEnsionistas milttares
provisórios, pensã:> espeel9.L
e funcionários que. :r.j,o !'e

ceberalll seus vencimentos'
ou proventOs nos dias an

t*ioÍ"es próprios da tabe:..
la.

O Serviço' Federa,l de

Promoção Agropecuária (an
tigo Fomento Agricola) dis

põe para venda de milho
híbrido 6.999 B e semente
de arroz dourado precoce.
Os interessados dev:e�ão se

dirigir à ruSl Saldanha Ma
rinho, 6, 2° aQdar, ou à se

de da Associação Rural de
Florian6polis.

- ----------- ----------

Prefeito Eleifo de Ibrrama em

Flor;anópo'!s
Realizando contaoos polí

ticos, ehcontra·se nesta Ca·

pital o Prefeit(), eleito do

municipio , de Ibirama. sr.

Carlos Pabst. Foi apreciável
a margem de votos c'lm

que derrotou o seu adver-

sárip, pertecente aos qua.
dros da UDN: ma.is de 500
#

votos.
Ontem avistou·se com o

l:'7esidente do Partido So-'

cial Democrático. sr. Ader

bal Ramos da Silva.

Enero;a Eléfr7ca na FAMOSC
A Sociedade Tel"""oe'p.tri

ca do Capivari (SOTELCA)
e J1 Centrais Elétric<>s' de

Santa Catarina (CELESC)
mantém "stands" na 4a..

'Feil'f1 �le Amostras de Saíl-

. ta C�tarina, em bluIT'Ju,.u,

.

Ia.s emprêsas, ne> éampo es

pecifico de <S11as a.tivid"des.

Estiveram naquela cida

de os diretores-ures;"e,.,tes
da SOTELCA e da CELESC,
respectiv'uYlente. S1'S. em!€-

nhelro

Wilson Te'm Grande Recepção e Pr
m·ete, Ajudar Rodésia

SALISBURY, 26 (YA) -
Cêrca de 6.000 africanos
aclamaram o Primeir-9-Mi
nistro britânico, Harold

Wilson, à sua chegada a

estsl capital, ao anoitecer

de ontem, para conferen

ciar com o Prúp.eiro-Minis
tI'O Ian Smith, ,que não

compareceu ao aeroporto.
"Vim à Rodésia - decla

rou Wilson ao desembar

�ar - num esfôrço par�
evitar a tragédia que po
deria ocorrer como resul
'tado de uma declaraç_ão
Unilateral de independên
oial'.
E acrescentou: "Vim, !).ão

somente' para' discutir COlli, No� rupturSl ,na
o Govêmo rodesiano, como ra de Pilões, motivou a

também com todos· aquê- .a ,d'águ� nest$ , os

lesO que estão interess'ldos desde as primeiras ho
no problema. Desejo irÍfor·', da manhã de ontem. O JJe'

mar.me sôbre a situacão l?artamel�to Autônomo ,

de

geral e sôb!:e a forma. úe Engenharia S!3.nitaria íJl'

ptn::;ar da Rodesía". fôrmou que o· fornecirIlell'
to da ág'cta fui restabe;e'
ddo d,] L :i_Jl''':'3 v.8 'ar:

L.:..

.

LONDRES, 26 ;di'A) - O
cQIllunicado aliciaI de que
a 'Rshilia Ellia&íth cbi.nce.
derá hoj� .13. medaJ,ha da
Oreiêm do' Impêrio': Britâ
nico aos neatles, . .d:J.i;eutldo
1�ui1lta! Iiiusfu�,

'

':'�J�u
'bn�th. nêsta capital, npva
onda de protestos; eSpe
cialmente entre os cida
dãos qU9 no pas�ado fo
ram distinguidos com' a

condecoração.
O Primeiro-Ministro :aa

rold Wilson, que recomen

dou o nome dos Beatles à

RIlinha Elizabeth, rece"'eu
.'

inúmeras cartas -de descon
tentamento pela realiz!j.ção
da cerimônia de entrega
das medalhas. Falando à

imprensa, ,um possuidor da

condecoração .l3.firmou que
"acreditava agora ser. mui·
to melhor divertir as pes
soas do que matar e correr

új_sse
Wlbon:

::.�().;}.r ;..:.:J
.' l'enn1>üccc;rei na,

L..J.lü ú tzr._�:J ,i,t::

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




