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Jurâcy .. reafirma:
perieita ordem em todoorais

,
. I,

,

o que foi extinto durante bancada do extinto PSD "Aquele que seguir a pove é'rasileiro, como um
os últimos 'aconteciment.os. dístríbuíu nota esclarecendo conduta antí-revolucíonãría alivia 6'jieclarou: "Ninguém
O deputado Ernani Sátiro, sua ,�OSição em fape dos será punida imediatamen- mais sJ:l.l�ortava aquele clí-
.presídente da extinta UDN últimos acontecimentos po- te porque êste ato institu- ma qu�§iomin!lva o país.
,desistiu de distribuir nota líticos, cional não foi expedido Os ele�tGs em 3 de outu-
oficial devido Jls pondera- apenas por efeito de pres- -bro tOl�rão posse nor-

çóes de seus correlígíonâ- JUSTIÇA. DIZ QUE REFRA- são. Foi expedido para ser malmeX\1fIl." Ésta informa
rias, convencendo-o de que TARIOS SERAO PUNIDOS executado". Revelou o' mi- ção foi-'1prestada. também
tal nota não teria senti- POIS ATO NAO PRESSIO- nístro da Justiça que a de- 'pelo ministro da Justiça
do, poís todos os partidos NA, EXECUTA cretação do nôvo Ato. Ins- que acrescentou: "O gover-
deixaram de existir, mas a titucional foi recebida pelo no não inte�fére .

na pósse
--------- -----�.�-- dos eleitos, porque seria

URSS· apresen ta proposta; �l�o:�n;:��aç;l�iÇã�O:V�:�.U cumprir, a -vontade do po-

I
vali. Indagado ·por um jor-'

armas.. nue eares �:lis!taSÔ:�:er:�;t�O�
relação � governador da
Guana:l>arn disse o senhor

Juraoy �a..ualhães que des

conhece a .posíção assumi-

• RIO, 28 (OE) - O Mi

nistro da Justiça chegou à,
Guanabara. O sr. Juracy

Magalhães reuniu-se às 12

horas em seu gabinete com

diretores de [ornaís, emis

soras de rádio e TV. É .es

perado hoje, também na

Guanabara, o Ministro Cos

ta e Silva que à tarde man

terá encontro COl'l1. o go

vernador Carlos Lacerda.

Fontes do Ministério da

Guerra informam que reina

tranquilidade e a mais com

pleta ordem em todo o

pais.

'. JURACY: ATO REPERCUTE
.

BEM

BRASíLIA, 28 (OE)

O ministro da 'Justiça que
se

.

encontr,>:t no comando

de tôdas as articulações
políticas do govêmo fede

ral reafit�oU está. noite

no Palác:'o do Planalto que

as repercussões do ato

Institucional número dois

J'm,.:�b país são .as mais

��."iW'��
"Esper.a que agora toãos

passam trabalhar em paz".
Ao� mesmo tempo ao sair

de conferência com apre

si.dente d"1 República o

deputaçlo Armando Falcão

declarou que as
,
informa

ÇÕ?S recebidas pelo Palá
ciÔ do Planàlto indicam

que reina, a,!:>soluta ; OTpe�
em tôdo ,o 'tcnitório l1'3;cío:

. .

; i J '� '.. ,

naL
.

Em BeÍo HoriZonte 0,

gôv.ernadql1 M!lgâl}).ães P�
to:�llir..0u : teJ-a� '. 'ft()�idar,i
zado inteiramente com o

nôvo ato institucional. No

Congresso Nacional disse ,o

senador Auro Moura An

drade: "Ain(la não me con

sidero em condições de an

tever nenhwn rumo para
o dia de amanhã. É nosso

dever continuar trabalhan
do para realizannos o que
'de nós depende a fim de

que a vida br3sileira obte
nha QS resultado que dese

jávamos 'pelas vias consti

tuçionais e jurídi.cas e que
a revolução proclama dese

jar pelas leis dQ Ato Insti
tucional. O deputaÇl.o José
Bonifácio iniciou n'l tarde
de hoje a coleta de assina
turas .dQ documento que vi
sa formalizar o nôvo bloco

p�rlamentaF da revolução,
mas que identüica-se com

NOVA YORK, 28 (OE) -
A delegação sovíétíca apre
sentou ontem perante a Co
zníssão Política da ONU,

um projeto de resolução
solicitando 'da Assembléia
a adoção de 1.Un certo nú-

• mero de príncípíos pelos

-�-_•.-----

Juristas Julgam Ato

reina a

elas

quais será rigida a elabo

ração de um tratado con
tra a díssemínação das ar

mas nucleares. No primei
ro dêsses princípios se eh-'

centram dísposíções que
excluem, por parte das po
tências nucleares, a repar-'
tição ou transferência de

jnforma-

Govêrno Já Tem Bloco·
BRASíLIA - Já na tar

de de ontem surg'ia na Câ�
mara dos Deputados o 1.0

Bloco Parlamentar:. dent.l'o

QQ\'ql1e dispõe,.\) Ato n.o 2.

fr�tà-se' I'· dd ::::albco Parla
mentar da Revolução e o

requerimento que
' comuni

ca � sua formação ao pre
sidente da Câmara é ,assina-

CNE Colabora Com (PI: D-esemprego
RIO, 28 (OE) - O Con- ra estudar o problema do

N 'ou'aI de Econo- desempre"go no pais, aten
selho aCl

mia vai colaborar com a dendo solicitação �essoal
Comissão Parlamentar de do própriO Presidente da

Inquéritos constituida peVi Comissão, deputado João

Cãmara .dos Deputados pa- Cleofas. ti'
,------�--------,----------�------��

Fotografado Cometa
.

Desáparecido
RIO, 28 (OE) - O obser

vatório Valongo anunciou
Il{éia Séc, dado como de·

saparecido.
O cometa foi visto no

n,ascente com caldo. de 12

perfeitamente visivel a olho

nú. O observatório do Va

longo infOrmoU que o co

meta no último dia 21 pas
seu junto ao sol e 'não se

dividiu.

ter fotografado
gada de hoje,

na madru
o COmeta

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

R,ECIFE, 28 (OE)' ':":"<O
General Aurélio Lira Tava
,Tes a.o passitr onteni. o Co

mand,o do 4" Exército' ao

'General Damasceno Portu-
gal; declarou que o Ato
'nO 2 -atendeu a ansiedade e

iliconfol'mação de e$pirit.os
da totalidade do 4° Exérci

to. O General Lira Tava

res assumirá; agora,a che

fia do Departamento .de

Produção de Obras do

Exército.

Designações
na SSP
Em ato de 21 do corren

te, assinado na Secretaria
da Segurança. Pública, o co

ronel Danilo Klaes fêz a

designação do 10 tenente
da Polícia Militar Moaéir
de Oliveira Corroo, Delega
do de Polícia. de ljJalneário
de C,>:tmboriú, pára respon
der cumulativamente pela
Delegacia Regional de ,!ta

jaÍ- Noutra determinação.
designou o· capitão José

Fernandes, também da.

P,lV!., e o .escrivã,o de polí
cia ·W,qld.emal' Ern, para

procederem' a· inc1uéüto
.

na

cidade [le :H:iiJal.
'

Pequena 'Empresa' Terá

RIO; �B 4 bilhões de
cruzeüos para atei1del: 1:10

financiamento das emprê-
'sas industrüiis de peqL,éllU
e ulédio. l:"O). L<.> 1J.vl::Í l:<.;"LuClv;:'
do Parana, hw lhanu;;: 'o,u
�I..- U L"' .......� (.,'�. _.!.�� it,; ..

mm 'l'ep,qssados ontem pelo
BNDE aO Banco Regional
de Desenvolvimento do Ex

tremo Sul em ato presidi
do pelo �L JO.éC' O&r1iCIO

11\).!._,-,_,

IJ

<:i0' em primeiro lugar, pe·
lo Deputado José Bonifá
cio, de Minas Gerais n,]DN).

.

O lider do nóvo Bloco é
o Deputado Pedro Aleixo. O

requerimento tem o seguin-

r�}��Xk j,i�, j :' :;,;. ,. ':
"Os abaixo,assinado:s, re

presentando 10% da Câma
ra dos Deputados, na for

:r:pn do artigo 10 do regi
mento interno, e, através
de' disposição do Ato I'Il�
titucional n.o 2, declaram a

V. Exa. que, nesta data, re

solvem a constituição do

Bioco Parlamentar da Re

volução, cujo objetivo. sere .

a realiz'1ção do progr!lma
polítiCO consubstanciado no

Movilnento de 31 de março
de: 1964. Elegem seu lider o

Deputado Pedro Aleixo".

Cr$ 50

•

aiS

governador Lacer
'de Válias

ras leis m á: apIl-
l'CfL� áO sr,

Kubitschek. O

miniStro Juracy Maga1hões
revelou que

'
o ex-presiden

te so�rerá e.'{ClusiWJ.mente
as consequências daquilo
que fêz. Anuficio� aind:a. o
ministra cia Justiça a pu·
blicacão do ato comple
mcnt�ll" que 'estabii�ecé ,as

penas aos atingidos. pelOS
diversos 3rtigos "do . diplo
ma numero dois. O cida-,
:r;i:ã(!)j I qu�, tiYrr,�, �i.t map.1a-
to cassâtló' !süspehsdl ó$ÜS
direitos polítiCOS não pode
rá fazer qualquer pro"
nunciamento polítiCO ou

participar de manüesta

ções .públicas. .Pelo Ato,

Complementar a pena � de
3 me a 'um ano de de

tenção-. Estas disposições
são aplicadas tàmbém aos

atingidos pelo ato numero

um. Durou meia hora a en

trevista do ministro Jur�cy
Magalhães que amanhã pela
manhã retornará à Guana
bara.

��SANTlAO;O, 28 loiI<!> ..t"Ás�.� militares' disse- ----"----,..
(OE) 'tro� ,do govêrno' raro ontem que' 0S guerrí- Subsidios temperuano afirmaram ontem' 'lheiroS: nos Andes centrais ". . .

ter encurralaao os guerri- tinham sido dispersos e és

Tabelalhelres comunistas que esta tavam tentando escapar
vam tentanto romper

-

um em direção à floresta. BRASILIA, 23 (OE)
cordão militar nos Andes E·

.

1 díNo Chile, a índústría de 111 consequencia oe lSPO-
Sul-orient3:is. cobre permanece paralisada sitivo contido no At'J Insti

'Aparentemente ,;� tropas por uma greve de cêrca de tucional n. 2, os subsídios:
controlam as estradas e 1:6'mil trab�d()res, en- dos deputados estaduais e

todos os pontos estratégí- quanto os lideres síndícaís dos vereadores deverão ter

cos da região de Mesa Pe- chegavam a Santiago para os seguintes límítes máxí

lada. Alguns guerrilheiros conversações com os oírt- mos, tomando-se por base

permaneceram a1t depois . gentes da poderosa conte- 'G)S subsídíos do deputa,dos
,da: morte do seu lider, deração dos trabalhadores federais: Deputado Esta

Luís de La Puente Ueeda, dó cobre pára discutir a dual, parte fixa mensal

numa €mboscada na último greve de três dias. 393.320 cruzeiros. Parte va

fim de semana. Os líderes sindicais esta- U.'iável por sessão 22 mil

vam ontem -esperando os cruzeiros. Ajuda de custo

resultados de um debate no anual um milhão quatro
Senado sõbre as medidas à 'centos e vinte e três mil
serem adotadas pelo. govêr trezentos e trinta um cru-

110 em relação aos novos zeíros. Vereadores, parte.
rumos da indústria do co- fixa mensal 196 mil 660

bre.. . . cruzeiros" Ajuda de custo
anual 711.66'6 cruzeiros.
O jurista Alcino Salazar

falando à imprensa esta

tarde disse ser muito cêdo
um pronunciamento defini
tivo sôbre a amplitude do

ato número dois. D;5";3 con

tudo o ex-secretário de
Justiça da ouanabara que.
a ausência de luta e d�
perturbação da ordem, I

coesão das Fôrças Armadas
e a constituição de 4G amda
em vigor. são alguns dos
benefícios proporcíonadês
com 8 edição do diploma
legal.

A situação na regrao é
tensa e o toque de recolher
às 22 horas permanece em

vigor. Na cidade de Quila
bamba, vários propríetárlos
de fazendas pediram pro-f. .

.

teção militar, em. conse-

quência da morte de três

eomponeses pelos guerri
lheiros no fim da semana

passada,
De La Puente, que era

líder do movimento ' pró
comunista Partido de Es

querda Revolueícnáría, lan
çou sua ação guerrilheira
em julho último.

A greve foi convoca-Ia em

protesto contra a recusa

da Câmara dos De1;lutados
em incluir no projeto cláu
sulas que, segundo disse c

Sindicato, teriam ravorect
do os trabalhadores.
Ontem. a paralísacâe' dos

míneíros era virtualmente
tão completa quanto têr

ca-reira, apesar elo anún

cío feito pelo Míntstér!o do

Interior na noite de ante

ontem, de que. os trabalha
dores tinham concordado
retornar ao trabalho.

Os observadores núltares

disseram, depois cJ·' sua

morte que sua ação revo

lucionária desde () inICIO

estava fadada ao .fr.\casso.
-------------'---. ---- ...:._------

-"Che": a morte do homem
de s ele vidas

NOVA IORQUE, 28 (OE)
o pai do ex-Ministro

cubano de Indústria, Er

nesto Ché Guevara, acredi
ta que seu filho tenha mor

rido .:_ disse 'ontem Henry
Taylor, comentarista do

York World Tele-

ra

guer·
nas

O colunista norte-ameri-
cano acentuo.u que, segtm-

O Jurista Oscar Stcvell- cluíu afirmando. que
son afirmou esperar que eram necessártas par»
!li nova ordem. jUl'ídicil,j.in- w,etM ��aw.;;·��_��••��.:p iitl�aélo eCfrll!� :Ato l'íúflfe 0.. em; , ene� .qual(iuero sOiuÇão com
1'0 dois p�b"3; SUlJel'lh-' a. ocretizaç.ão dos altos

ráter de fôrça nuclear mul-atual sucessão' de crises e résses da reyolução :le tltateral ou de uma :fôrçase transformar em instrij- . de març.o. nuclear atlântica.
mento de reabilitação da
democracia no Brasil. Fi
nalmente o proc:mlõe.- ge
ral da Justiça Milit.ar di.s
se à imprensa Que a i11-
compreensão da lei de' se

gurança 11Q.ci9n,r,� ójJ:�epIik
n:ou !1 aplic,a�ãd; i1d

.' detôr
ludf,c.ijárlo de :v�1l'ia3 medi
cU:S estabelecidas pêlo ato

número dois: Disse () sel-,hor

Eraldo Gueiros Leite, que
tôdas as disposições do

nôvo diploma 'legal foram

pOil.' êle �ei1endidas. Cnn

Govêrno Provisório da RD

Eivado de Com'unisfas
O Gef!Pr4h}Iug� '�:pa,1!Qo

Alvim, cOl11iiridante da Fô'-
Ç!): da. o,��,��; ;��o ;Domiit:,
gos, petim, onteJ.1'i,·uma· reu,
nião da Missão de Paz da·

Organização, para infor

má-1ft de que o govêrno do
Presidente provisório Hec
tor Garcia-Godoy está cada
vez mais infiltrada de "ele
mentos reconhecidamente
comunistas" .

Fontes do Estado-Maior
das Fôrças Armadas, que
deram

.

essa· notícia no Rio,
disseram também que o

G€ner.'3.l Panasco Alvim está

convencidq da inexistência.

próximo ano, como prevê a

Ata d� ReGonciliação pro
mÓv'ià�: pela OÊA.'·Na; (j)�i
nião do. Comand.ante da

Fôrça de Paz, se tais elei

ções fôssem realizadas, os

comlmistas seriam vence

dores.
A cidade de São Domino'

gos - cuja área central es

tá ocupada por dois mil
homens da Fôrça dq OEA

-. permaneceu ontem em

calma, contrastando com a

agitação dos dias anterio
res. Muitas lojas abriram

,
suas portas e grupos de

jovens que na véspera gri
tavam "slogans" antiameri
canos pareciam ter-se des-
vanecido.

.

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

IPM$ PROSSEGUIRÁO

"O clima é tie tranquili
dade no· país e nada pode
rá intranquilizar o povo
brasileiro que se mostra

confiante no atual govêmo"
DeClarou ainda ô MiniStro

c'fa, Guerra ao dei!xa-r Bta-
sília a.poucos l instantes.

Quanto às cassações de

mandatos disse. o ministro

da Guerra que isto eni as

sunto de lllteil'a al<;acla do

presidellttl d,'1 Hepublka.

de clima para a realizuçâD
de eleições e111 São Domin
gos no mês de maio do

MONTEVIDÉU, 28 (OE)
� Aumenta a impressão de

qae o diálogo entre o go
vêrno e os delegados sin·
dicais _.poderÍ)l. se firmar,
dentro das próximas ho

ras� sô1;lre bases sólidas
que petmitam um entendi
mento. Nas últimas horas
de ontem os delegados da
lUesà sindical reabriram
form,almenté as conversa

ções com o govêmo diri

gindo-se ao MinIstro da Fa

zenda, onde se entrevista
ram com o titular Dardo
Ortiz. Segtmdo se soube os

delegados rslu.ô.ll..ais lÜO reJ.-

do os familiares de" Ché,
acredita-se que se Fidel
Castilio tivesse destituido o

seu ex-companheiro de Sier
ra Maestra ou se êle ti
vesse escapado" Castro já o

teria difamado há m

pela
n\stração Central de Inte

ligênc�a <erA) ou;:t. qual
quer outra vítima, no caso

de êle. próprio tê·lo assas

sinadQ".
Taylor disse que o p,ai de

Guevará acrescentou: "Mas

suponhamos GIue meu filho

reaparecesse, o que Castro

pbd.elil� I: d,izer? Castro afb:
ma que; 0$ serviços de inte...

ligência de todo o mundo
estão procurando meu fi
lho. Mas não creio que nin

gué�l1 o esteja procur,a�do
com mais afinco que o pró
prio Fidel. Não meu filho
está morto. Não sei quan
do morreu, .

onde ou como,
lnas êle nos enviava recor

tes de jornal e escrevia
com freqUência de Havana,
e ultimamente não temos
recebido uma só palavr,�,.
nem sinal de qualquer ti�
po, nem uma só, mensagem
desde que ·.meu filho desa
pareceu".

u
'<11

Guerra: Revolução é imbatível
BRASíLIA, 28 (OE) - O· cação dos IPMs, respondeu.' t

P ,
.

Ministro da Guerra Gene- categórico', o ministro da

ral Artur da Costa e Silva 'Guerra: Os IP.Ms estão cor·

declarou à noite passada re.ndo normalTUente e conti·

que a Revolução Brasileira nuarão 'no' mesmo rítmo".
é

.

iinbatível, porqué repre- Os culpadas, sublinhou o

senta os legítimos anseiOS; general Costa e Silva, te

do povo. A declaração. do rão que se haver com a

titular da Guerra foi feita Justiça. Entrementes ,ape
ante um -grupo de cém mu- sar do Ponto

.

Facultativo
lheres que o visitaram, a' de hoje é normal o expe
fim de externar-lhe 'o seu diente no Palácio do Planal

regozijO, pela promUlgação to. O presidente Castelo
do Ato Institucion,al n° 2. Branco passou a Il,lanbã

despachando e ,llmanhã re-.

tornará à Guanabara onde

perlnanecerá até o dia 3 de
novembro. Enq'l\anto isso,
no Rio de Janeiro o .minis
tro da Justiça está reunido
ero seu gabinete com dire
tores de jol1ll3.is e emissôras
de Rmiio e Televj.são. Den
tro de duas hbras o minis
tro Juracy M�galhães cori
cederá entrevista à

.

im

prensa estrangeira. Fontes
do Mmistério da (Tuena
infol'l1ull!l llut) reli.d l,ihi:·

qUlliClade e !:L m<l.1S t;'J!H1Jl",-

Crise
solução

•

ruguala:
vistaa

reclamação de que se levan
t.assem as sanções impos·
tas aos fUI1cionários pela

.

greve de 72 horas, enten
dendo q�e êsse objetivo

poderá ser obtido por via
parlamentar através de san·

ção de· U!W1 lei de ani.stil:J,
para o qual foi convocado
o Senadõ,. na tarde de on

tem.

- De Gaulle Candidato a'Reeleicão
,

PARIS, 28 (OE) - O
Presid�te,Charles De Gaul
le revelará no dia 4 de :no-

do de sete anos. A notícia
foiJ divulgarla ontem num

disClll'SO do Ministro de In-
vembro, dia de São Carlos· formações, Alain Peyrefitte.
Borromeu, se se apresenta- \ prollu.oCÍa:'do através do ní
rá no ·dia cinco de' dezem- dio e da televisuo. Ao fi-
bra como c.'1nclidato LI nal. d,a rem:.i., r, orcllnárii:t.

.- -._-- __ o ,-4

Financiamento
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OSVALDO 1\11<:1...0

PASSOU A NUVEM

Com a decretação, do Ato Institucional, n.o 2,

houve uma sensação de alívio em todos os co

rações brasileiros.
() sensacionalismo de certa imprensa falada

c 'escrita em nosso país, pezanos dizer, mas é

verdade mcontestávcl se torna o maior respon

sável pelo 1iemor páhlico e consequente estádo

de nervos em que são tomados todos, deante

de notícias inveroslmeis e jogadas a público
para causar sensações de pavor e medo.

'

Foi uma luta em que não houve nem vencedo

res nem vencidos porque se vencedor houve -

êste foi o próprio Brasil dentro do seu índes-
-

viável traço de verdadeÚ'a democracia..

Agora, .que todos, descançada e confiadamente

se deem ao cumprimenw de seu trabalho. ho

nesto e patriotico também.

GOVERNADOR CELSO R,\MOS

Dcve chegar dentro de breves dias, completa
mente restabeIl'cido' e reeuperadn da operação
a que se submeteu na Guanabara, da extração
ele um cálculo penal e respectiva vesícula, o sr.

Celso Ramos, digno e honesto governador do

Estado, que nó Hospital onde se ',encontrava,
recebeu a visita do sr. Presidente Casj;elo Bran-

.

co, do sr. Ministl'o da Jtistiça, de militares de

àlta patente, além de numerosos ,amigos, numa
demonstração de quanto é estimapo por todos.

DOIS RECITAIS. DE CANTO

o Dep. de Cultura da Secretaria (lo Estado, di·

vulgando a "CASA DA ARTE", pr6moveu dois

recitais, para os dias 6 e 7 de novembro próxi·
mo no Teatr:> Alvaro de Carvalho, com início

ás 20,.10 horas. Tomarão parte no recital artis·

tico, 'a <\(lnsagrada soprana paranaense, sra.

Lucrécia Darin, .0 nosso conhecido e já muito

aplaudido Nibert Deucher, catarinense. Os a

companhamentos serão feitos pelo �a('stro
. d. Wolf Sehais.

I

SARDINHAS EM OLEO COMESTIVE11
I

SOLMAR
ama1praeremlarJi

(

nhas SOLMAB, um pro�ulo calarinense

para' (, ,mercado Internacional.

Convite Para Missa de 6° Mês
A famiÜa' da sempre lembra.da

.'

ROSALINA ZANINI MARIOT
convida p'uerites e pessoas amigas para a missa de 6,0

mês qtíe nianda rezar em intenção à alma daquele' ente
querido, no próximo dic1 29; (sexta-feira), às 7,30 horas,
.na Igreja a_e santo Antônio.

Antecipadamente agradece 'lOS que comparecerem a

êste ato reÚgioso. 29.

.Moscopiá A. Kofzias
Ariastacio 'Kotzias, Miguel A, Katzias e família, .Jorge

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

sistirem a missa de 3.0 mês que mandam celebrar
em intenção a alma de SU'3. espõsa, mãe, sogra e avó MOS
COPIA A. KQTZIAS, às 9 horas do dia 30 do corrente
mês, na Igreja Ortodoxa Grega "São Nicolau" a rua Te
nente Silveira.

Antecipadamente agradecem .ll todos quantos compa-
recerem a este ato de fé cristã.

.

29.

t Convite Para Missa
HllDA FARACO'�

João. Faraco, filhos. 11C'ra e nEtos ainda consterna
dos com o i:mpas.s'� dn falecimento de sua lnesquecivcl
esposa, mãe sogra e avô HILDA FARACO, convida a8i:.

parent�s e pessoas de sua relações para a Mi"s;{ ele 7°,
dia que mandarão celEbrar na Capela da Irmandade d,]
Senhor Je.�us cos Pu"sos às 7,:�0 lloras do dia 30 súba.clo
do corr�mte.

Antecipadamente a famí1ia 'enlütad:s; agl'aclec" 'L

todos que comparecerem a este ato. de fé ·cri;t.ã.
29-10 65

"

...

________________� ,_\)j�__'�,.�'_'_' �__� '_, c_' ��,__

o
.

delegado. brasíteíro, dida>le para a súh;�ãl)
Valter LaZal'lIlO, ·.Lt_, DnnJ'e- problema
rêrrclà, Mundial C]O Café cc

mo representante do Gru

po Executivo para a Ra

cionalização da C,lfe;cultu
ra (GERCA) disse, 0111jem

ao DC, que o prinr-ipa: pro
blcma ele nosso Pai, é ude
qual' a produçá-, i .temau-

A principal tarefa política da reunrar

d�s Chanceleres diz respeito á criação (h:
.

da .

um órgão ao qual S·2 decidiu chamar de
Consetno de Ministros, que visa ào fortalc
cimento do quadro institucional eJq: Asso

ciação .. Com a .nstitucionalização do CJIl
seiho de Minstros, no qual teriam assento
os Chanceleres das Partes Contratantes c

ser reduzidas pa:'.l 25 ',",i-
lhões, Em números redcn-

colaboração elos governos será atual e deci- elos representam �7 milhões

s.va, podendo o Comitê solucionar os entra- para a exportação r :'� mi-
,

'

l' Ihões para COl�sum.) :11:,"1'- "Métodos Culturais" foi.
ves ae natureza econômica Gil política que na. (l tema aborLr'o ontem na

têm impossibilitado a integração oontcrênc.a que congrega

O
' ,

d b id 1 O Sr. Valter La;�:trÍJ�(, rc- no ocr-acaoana Pála ce no-
aspecto tenico a ser e ati o pc O::.

vP10ú a inda haver uecessl- tel 200 técnicos cn càfe
Chanceleres envolve' o ponto nevrálgico de' dade de elímínacâo de nau de toda o mundo E�lt!'e ou

.

ALALC: O sistema de liberação do C01T.él'·- de número de cafw�lloS a:i. tros estudor fig�l':.m 111n

A' 1 100 d B
' tieconómiccs cuhs nrcas. trabalho sôbre germínacâccio.

I resolução ,aprova a em ngolél U!11'a', IJ�Z érradicada,s. Sf'-' t d ' I,_
• c c.;o"l, "

� oa sen,en'e o P,",ClIl;O em

que fonnula um programa de contençao: � riam destinadas :'1O l))(I"tio 8acos plásticos � p0stel';O"'

integração econômica, dará aos ChancelE::' de produtos qUe ·,"lh.;:11 trallspiante ao C,llnpu, O
-

. possibilidades eeo"ôL:l�(·.l3. agrôIl::Jl110 Paulo ::1e Souza,
res condiçõss capazes de dinamizar a inJe· - Infelizm�nte ..

- disse' de Lavras, MG, fa:ol1 fôlJrc

gração 0conôm:ca, seja mediante a adoçàC - quase todos os pn';',ltl,< técnicas d::> plantio, O r"-

d
. _. que podem substi+iú' o e::;- prE's";,iante ele KêDY't, Sr.

de nôvo sistelna e negocIaçoes, seJa al12- fé,' sob o ponto de \"�':,l. J. N, Wallys, fêz uma ex-

vés da coordenação de polítIca econôn' iGI agr'ícola: -estão em rC�J11'f' posição sôbre a relação so

simultâne31Tlent-e á harnlonização· do.:> 111::;- ele superproclução Clt f:':il- 10Dlanta e o pr,:ce:,:s;JIT:l'!n-
,

m:erit0 atingin:"o' tal fÚado to C�I) produto pal'1;l. obten-
trumentos nacionais de' comércio. .

l�.ssjm, SS lyodu\os CI':" ,'te cão de melhor qualid:d��.
Por Sllé' vez, o Govêrno brasileiro (�C'l't-- há penco teill)tl lJarr�\mn

-

d eh
' d,a . em r;rise de jaHa, c:cim<i c

dita que na reunlao os' ancClere�; aCucJ.r., por UllH rOilil�\:\'U"
ALALC os países membros ,encontrarÓ(.I I. m a'n:al. l'i':.o S-1 C,] Brasil

meio, adequado para discutit os prob]f�n:n:: COlioO tm entras )�<lis":�. es-

tão :-·m Cr!3c de ':.,lp:'l))['O-
de integração econômica. dnçj J."

Dada é.: complexidade das teses a s·� i'Cm Contudo, um ,f!;l'UpCl de

1 d B·' h'" 1 técnicos, sob a ':!')orr1e�lil'�:io
"tratadas, a De egação "o raSll" c· cuac 2

.

dl' Carlos Richbi:'?r. esí á

pele Ministro' Vasco Leitão .da Cunha, S21'2 preparando estu ic� LI'.; C

composta T)Or' especialistas em problenk:' de ' pu;sibilitelll !t CO:1�:�,'\) l;j
, terministe,ial ,:h'! T'l':P'"U'

ALALC,
'

.

Peuniêc da ALA1C debaterá"
"

�'I) lr; r- r"'fI ,
.... :;;.- f"\

,�

'i�,*lü;dd�� "�j '�,. <v

Entre 5 ''2 6 de novembro prcxnno, es

tarão reunidos em,Montevidéu, sede (ü .

ALALC, os Chanceleres das Partes Contra
tantes do Tratado, de Montevidéu, A reu- .

nião, foi convocada na' IV Conferênçia 01'd
nária, realizada em Bogotá, tem ,}X)f Iinah
dade estudar uma revisão na estrutura

.

ns

titucional da ALALC.

\

ivrl1.5. para 1';30; tcre

mos que dímínuir a pro
ducão - acentuou.
Esclarece/a que :l Brasil

produz anualments :)0 mí
Ihões. de secas qu�

: deve râo

medió"s de maio:' profun-

�'I•••

MELHOR.

NOVO

Madazine
..�.

..

ae
.,

e

PREJUÍZOS

Acentuou o Sr. Lazaríno

que o Brasil esta "atual
mente com 54 míthõas de

sacas em eSLoql;8, ocasio

nando elevada clespesa de

armazenament., e manuten

çào S,':l11 possibili:ll'tck" ele

virem a ser consuu: IH�" a-

não ser que ''!e mude a

atua! política de prortuçâo
preocupação ma.or ela Cu
missão tntermíntsteríal

MÉTODOS

A tarde, o eXP:� ·'i:.;nt·� da

Copfel'ência foi "'):10 cipcli

CaelO a') tema d.t diVCl',,"'íi

CPÇ30 agTopecuaria ':').1: Z')-

119 s· ('::tfeeil'�lS, ass'lntJ dos

'l1l3.is im;JOrtJ,'1t!;'S �ebatido
no COll�Te"sc.

EVITAR O Cl\.()S

O .
::> "·"Ó"C''110· T'l,� Al�in

to Ritt':.'s, reprps�r.tal.lt.e do

IBC, c1:,ssi' ao DC que o

p�il1cjpal objetivo b'_'8';j',eiro
está "numa P:'()<2Y8,ma(;ão
para a diversificaçã0 :.gro-

Papa não decidiu�
.

Polônia
CIDADE DO VATICANO

O Par;a Paulo VI, Ql::: no

inícirJ dêste mês re!1lizou
uma viagem à sede '-!:.,� Na
ções Unidas, poder!J. VISItar
brevemente a P::>lôni:t. - a

ruciaram ontem círculos
do Vatical�o , r�.ssalvando
entretanto, que ,üé agora
"não 'se 1:·01110U ;ünl1:1 UlT,a

decis[\a definitiva",

Os informantes. fJze�'a:n
tal decla,ra,ão em r8spo<;ta
a um editorial jJu'Jiic:ltlo
no "IL Mess3.g-erJ", R:;Q(-gU
f!'l'ldo que 'J Pap'J está rl"l
l1i'jando efetuar :;al V!�:q:!'I'm
Acrescentaram que f) }1rÓ
prio prefeito de F]oJ'E'w:a
G:ol'gio La 'pira, :'l.C(,�!.'tO<.l os

p,r�arati:(?s, �u�at)'�e. um,avl.m a Polonl'1, rp�,e:1t,�
mente,

As mesmas fontes fize
ram questão de Gize�' que
"tudo quanto "IL J\leRsage
1'0" afil!'mou em ':eladio a

La Pira é "absol;ltn,mt:'nte
:erraç!.o, pois "o· Va'�:'!UTo
pOlSs'Ui seu próprio ;;.er'liço
diplemátlco e CO',j \ (0111

hcm·�r s como n '::àl'UeaJ.

Wf-szi!�sky, que i�stá clÍspo
nível para tratar de tai&
assuntos, Se necessáriO' •

.

Mais de quinhentos b�s
pos concilares votamlll on.
tem a favor de ult�iol'es "

modifiClações da declara."
çao sôbre a liberdade reli
giosa, deixando 3.be:rto ses

são pública, de hoje, qu:m
do o Papa promulg;'"ra cin
co documentos já a;lro-va ....

dos pelo Concilio,

.....

'0 uceo
.' '. "', ..

do pecuana em zona cafee:'('3.s,
visando a acelerar o pro

cesso econômíc-, social. Fiel
à letra e ao espjtitJ do

Convênio Internacional do
Café, o Brasil tem a C011S-

ciência de que somente
através da l�prsificaçãu

será possível evita!'
Há necessidade de cont
'em têrmcs equilibrados
produção do café pcís
que está em iesc .é a sort
de milhões de homens di
retamente dependentes
produção do café.

tópicos típicos
R. Limá

LIVROS� 'SIMPLESMENTE

Livros - eis aí uma coiSa que não anda muito
rata, aquisitivamente falando. Para publicar um ent�
nem sei. Nunca publíqueí.. Digo para comprar. Cada ve

que vem uma "fornada'; nova o preço é bem outro, As
vêzes a gente olha, é fininho assim,' e custa qualque
coisa. sai pelo equivalente a uma dez entradas de cín
ma. Ou mais. Se fôsse só fininho, mesmo com um prê
co dêsses, não era nada. Muitas vêzes êles são finos
vazies. Ocos. Secos, Transparentes. Expremer, se possi
vel .fôsse, resultaria num amontoado de palavras. Qmm
do são palavras. Porque .há casos em que saem apena
letras, Sentido, mesmo, um fundo, uma Justj,fi��açã') f:

fim, que sustent.e um livro, em vários casos é o qu<� 11l

nos 'existe, Mas, isso já são outras conversas,

Eles andam carGS, e sempre mais. O que :ldmira
.

a vari-E:idade. sempre maior. sempre há alguém para di

zer algUlua ('aisa em algum lugar - plagiando algu�
que tenha dito algo mais ou menos assim em. algur!::. liiI
vro. Há ocasiões em que a gente pensa que acal)Cu, qu
'não se pode ilr mais longe, que a Literatura
o máximo possível. E' quando então surge nina

que sacode com eSsas convicções.

Uma vez perguntaram o que mais me impressiona
va, de um modo geral. "O HOJ;nem,. sua versatilidade,
suas aptidões, as manifestações. de seu ·engenh'J, para
o Bem ou para o Mal". Parece que êle nunca se esgo

ta. Não vou trazer' aqui aquela surrada metáfol':'t da "Fê<

nix renascida da.s cinzas", ll1as é mais ou men03 isso
.

o que eu penso sôtlre ( Homem. Que êle se de ..,c]obra is

so eu garanto. E, naturalmente, êle assim se reflete na

técnica, nas ciênciás, na literatura criando i! inVE'll

tpndo. Ou destruindo.

Mas a verdade é que a· gente s-empre encontro, no

vos livros por aí. E alguém há de comprá-los e lê-los. Li

'Iras,. nO entanto, acarretam dois problemas, itlém d

um outro, que lhe é intrínseco. Este, o essenciaí, é te

po - tempo para a gente sentar e degusta.r U:l1 livrq
(ou desgastar do respectivo). Talvez seja a falta âs te

po a grande incógnita dos propalados "tempos moder

n OSI'. OS �utros PToblemas, que se pOdem :;oluc�on,
consultando regularmente uma Biblioteca Pública

que nem sempre' possui exat,amente o que' se quer ler

são 'espaça e verba. Aquêle p�ra gmirdá-los, esta para

adquiri-leso po'r isso é' q�e seguidamente <:I.pelo para

meus instintos camundonguf'..ses e revira tôda uma es

tante de Hvraria com a �erança de encontrar qUalqu6.
volume digno de aquisição que, por afortunado descUl

do. tenha escapado à remarcaçã.o. SolucLono pelo men::;S

o problema financeiro de um modo razoávelmente satis

fatório. "

Outro dia encontrei, nesta base, um "Correio Enl'o-

pe:u", do Marques Rebêlo. Crônicas de viage�� ,a qual
evidentemente, não f-oi pela Asia nem' pela A"rlCu. um

dOs capítulOS é ec1ificante; Título: São Marinho (refete

se ao país -e nãó ao próprio). Seu teor é o segóunte: "Re

almente existe".

Não, ainda não li o livro ..:_ faltou tempo. Vou apro

veitar os fe"iados que aí vêm. Se nã:o agradar, jog.o fo

ra: para não ocupar' espaço.

Sra, PERGENTINA. PEREffiA D'ALASCIO; (Dona

Félleceu ante.::>ntem, nesta Capital, aos 69 ..no., àe

idade a Senhora PERGENTINA PEREIRA !)'i\LASC�O
mONA PIA), e"pôm do Senhor João Batista D' Ala.sclO

Yolanda, ca�ada com o Dr., pery Camisão, Mário, casado
A {!xtint� deixa {JS filhos: Humberto casado 'eom a sra.

Wanda Bernard'ini D'Alacio com a Sra. Lourenço Carg

nin D'Alascio Lina, casa::o com o 20, Tenente da aero

náutica Getúlio D'Amoreira Sylvio, casado com a sra

Ely Therezinha dos Santos D'Alascio Hilda Ern,mi e :a:a
miÍton, �slteiros. D�ixa ainda 14 netos., O enr.errv re,ll1-

zon-se 0nte muo cc;1litério de Itacoru1li.

AGRADECIMENTO
JOÃO BAPTISTA D'ALASCIO, filhos.

e netos, '.da sempre lembrada.
..

PERGEN'l'lNA PEltEmA D'ALABCIO (Dona. PIA)

:F'allJcida. no dia 27 do corrente na �Maternidadê)
Cal'ln�la Dutra" vem de púb1tco externar seus agrade�
cimentos as Irmãs: �ria José, Aurea, D1Tce, Ieda, Dad

li):' J _ "1' J� 'I, Hortencia, Hélia, Olindinal. e Olimpia,·
'a(' cu,,:pJ "i,� enfermagem da citada Maternidade, pelo
(;- "lt� np31·) moral e espiritual com que foram defed

rel, ,,'., durante.(} difícil transe porque passaram.

Pinte tudo com Tintas R��er e ganhe um PINCEL GRATIS nas'
compras a partir de, 10.000 cruzeiros. E ai'nda .de�contos d� .10°/0'
Orientação compfeta para uma boa pintura. Um tecnrco espeCializado
da fábrica à sua disposição.

�.W_�-. .
. I

�'M . .��. :. �� .

. ;, �:000Z����.J.
MATRIZ :.' RU'A' ,:FtL!?E SC�MIDT.. ; 3;,,\1 ,;F'Qt'iE 2576 -.�ILlAL: �UA CONS. MAFRA, 2 €i 4

� ",'f'oNE. ,3280 - CENTRO • FiliAL IfSTREITO: RUA FULVIO ADUCCI., 59? 5tFONE 63.93 ""'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o General Hugo Panas
co Alvim, 'Qomandante da
Fôrça da OEA em São Do-

mingos, resolveu pedir
'uma reunião da missão de

paz da Organãzação para
informar, com base em di

versos contatos pessoais e

em Informações seguras

que obteve de diversas íon

tes, que o Presidente provi
sório Hectar Garcia -Godoy

Garcia God.oy tudo fazem
para a demissão dos atuais
chefes mílítares e para le
var o país à guerra civil.
Ao EMFA, em suas últí

mas. comunicações, J Gene
ral Panasco informou não
haver clima para :.J. realíza

ção de eleições em maio na

República Domínlcaríâ, e

que se essa e�ões forem
convocadas os comunistas
serão vitoriosos. sõbro os

incidentes em São Domin

gos. o comandante da :FIAP
informou que não, - foram
tão sérios como 3e n�)tieiou
e que não houve nenhuma
baixa no conntíngense bra

síleíro.
Em São Domingos -- se

- permaneciam ontem- i
nalteradas "as agudas di

ferenças entre o -goví�rllo
provisório de Garcta-Oodoy
e 'as fôrças armadas comi
nícanas".

está cada vez mais cerca
do de elementos reconnsei
damente comunistas - in
formou ontem, no H!o, uma
:ronte ligada ao E.stado-Ma.
ar das Fôrças Armadas.
O General Panasco men

eionará como ca:50S de in
filtração icomunísta o 1.1i
nístro do- Interior e o Pro
'cUl'ador-Geral e dirá que
êsses e outros auxiliares de

--------_'___"'---.�-:----------

Ministério de ,Viacão e..

, "

Obras Públicas,
.

Departamento Naciona'l de
Obras de Saneamento

14° D:. F. o. S ..
E -D I TAL Emb0ra pareça 11,ão hfi

ver govêrno no país é a de

sordem e os crimes polit!
cos se tenham díssemínado
a missã-o de paz da OEA

conseguiu ontem aI;;; ,-m êxi
to no esfôrço de persuadir I

Godoy a trabalhar e11: acõr
do com os chefes rr.ilitares
Funcionários da Organíza
çã::> a:creditam qUe (' pior
do caos já paSSOlJ e o E,'1-

baixador brasileiro limar
Pena Marinho! u!n <.los
membros da misslo de paz
declarou:
"Acho que os dois gTUI10S

chegarão a uma sol"acdo
sem que que o '?re,.,:de:üe

Gcdoy tenha de I'?'1Ul")C\" r

F0l1tes dipl('mátkas Ol,Vi

das 'Jntem pela "Reut'3l's"
. 'a tribuil'am à crise' origens
"que nos levam �os tel11!::os
de Trnjillo" Quando o go
verno provisório Cl,SSum['l o

Pode:r a 3 de seteubl'O -

:Icreseentaram _:_ uS cl'wfes

AQUISIÇAO· DE IMOVEL.
'''W''A

-_.-

Autorizado' pelo Senhor Diretor Geral fac '11' •
,... , ço pu J ICOe dou ciencra aos mteressados qUe esta Autaruu.a nrc-tende ad�uiri.r um imóvel residencial situado e;n b;il'ro

reconhecídaments residencial desta Capit,al ó'l", situa- • , ..... ;,..&...i(t • u

çao fIqUe dentro de um raio máximo de cinco 1.')) quilô
n:etros d� Praça XV de Novembro, de coustl\ução infe:
rlOr a qUll1ze. (15) anos, de preferência com telefoIll'

A aquisiçã.o será feita mediante �agal11e\l1t.'l '[1 vist�
e com prazo de .opção de sessenta (60) dias. .

.

Os ?roprietá�ios de imóveis localizados dent::() do li
l11Ite aClma referIdo, ou seus representantes aU�i)rizados.
deverão comparecer até o dia cinco (5) de lWYembró
próximo, no horário das 9.00 às 12,00 e das 14,00 às . .

18,00 horas, nos dias úteis excet.o aos sábados, à se::le
déste 140. Distrito Federal de Ooras de Sant'amen to, à
rua Bulcão Viana 130, nesta cidade, a fim de S� inteír::l.
rem das condições pertinentes a referida aq'..w;iç3�, fi
cando desde logo esclarecido que só deverão ser aI)l-�
sentados imóyéis qUe possuam as sef:,"uintes caracterÍst.i
cas: de 2 a 3 salas, 3 a 4 quart.os, gabinete, copa-coZi
nha, dependencias de empregados, garagem e :jlllnta:.

Florianópolis, 25 de Outubro de 1965.
José Bessa - ·Engo. Chefe do 140. D.F.0.8.

31-10-65.

- ,

QUALIDADE NAO E LUXO

-�[�-
AGOR_� .... , .. ,Cr$ 650.000

130.00rCr$

das Fôrças. Armadas deseja
vam manter SiUa tradição
de hegemonia milltar. O
Presidente Garcia-Gorioy

- que há duas "I)mfUH1S

trabalha em sua -'!as'J, e não
no' Palácio Fresídenclal _
"luta com unhas 0 dentes

COlégiO Catarinense
EDITal

f;XAME DE ADMISSAO

INSCRIÇÃO: até 20 de novembro
Expediente: das 8 às 11 horas

das 1_4,30 às 17 horas
Taxa de inscrição: Cr$ 1.500
Realização: dias 26, 27 e 29

,

HORARIO: dia 26 às 15,00 horas: PORTUGU,'<;S
.

dia 27 às 1.5_,00 horas: Conhecimentos 'G,�ú':<;
dia 29 .às 15,00 horas: AritmétiCa

DOCUMENTOS: ii Certidão de Na'scimento ro cándída
to deverá completar 11 anos até 31 de dezembro ele
1966.
2) Atestado médico
3) Atestado de vacina (recente)
4) Certificado de conclusão do curso Primário, JU A tos
tado idôneo de o candidato haver recebido sa'ci1-;fat0!':a
educação primária.

Todos- os documentos deverão ter as rírrnas reconho
cidas.

.

Haverá smerite PROsVAS ESCRITAS, devendo .o can
dídato obter grau cinco (5) em Português e '\.l'itinét:.c3
e grau quatro (4) em ConheCimentos Gerais IQl1P"tõorJú
rio de História e Geografia).

CURSO MEDIO.

A Direção c''J Colégio Catarinense COl111JU:ea a to
dos os interessados que, a partir de 1966 NÃO :MAiS 1un

. cionará o Curso Médio (Admissão), Comunica outrosS:"l
que de setembro a novembro de cada ano manterf-l. um
curso intensivo de Admissão cujos alunos apr'JvFClos no
fInal do curso ·terão direito a matrícula na la. gérie gl�
nasial do Colégio Catarinense, satisfeitas as di,sp0,sições
previstas pelo Regimento do Colégio.

Florianópolis, 25 de outubro de 1965.
Ir. Jadir Hartmann, S,J, - Secretário

pelo. domínio civil, C'[u� con

duziría a eleições em sete
meses", de acôrdo com a

Ata' de Reconcílíaçâo fl1.'.<;i

nada pelas facções eh guer
r» civil- sob o patroelnro da

ORA,

O Partido Revol'.winn:i?!o
Social-Oristão - .) t.erc;�iJ'(l
.ern número de votos 118.,; Ú
CHiüS eleições (1:J62) - te

legrafou ontem a ()gA r-ro
testando contra n, (,,�ll[!a .j.io
da antiga zona _rebeld� pe
las fôrças latl'no-amer:i:a
nas e -norte-amertcanas, O

presidente ..do Partir10, An

tónío Rosári-o, que ·:I.a �l1er
ra civil apoiou a h,�(�ão do

Coronel , iamano, cl .sse

que o Partido não apoia
o

. govêrno provisório: '1'0-

leramos esse govêruo mas

não o apoiamos, ;)'Jis (:� urn

govêrno que não . g:ovema
e não tem nenhum ooder.

Também negou apolo a

Godoy, ontem, o Partido Re
form.sta, liderado prü,}. ex

Presidente Joaquim Ba1a,
guer (que governou j pais
após o assassinato ue Tru

.i,mo) e ao qual pertt��F�ia
o próprio Godoy, p ,lJ.agll(oT
já anunciou que é c:11.cheb
to à Pre!'idência nas elEi

ções previstas pela Ala ele

Reconciliação da :)EA.

Em Moscou, ':0 "Izietia"

órgão do góvêrno -;OYictico
acusou ontem ')s E�ta::l:)s
Unid:;;s como rzspons:l. \'ejs

pelo awnento da tensá) na

R€pública DOmÜllt:'l'1:'1.
Num artigo sôbré a �itlla
ção dominicana, 'Soo l) 1_,ítu
lO' "Cao� e Terror" r1 :.';';'J o

o "Izvestia" que "o l:"ÔVO a

gravamento da sit!llÇáo na

República Dominicmn .� re

:sultado direto das atJ.vic1a
_ des dos i�'l:perialistds nm te

Visto: Pe, Engênio ROhr; S,J,,v p__r �m§iJ�ca�s�, \%eus léi�íos.-lO-t57 na 15'EA. .

.

-r ""t..

�--;:-'"'""'�'''''li

°l ��HN�HlJ<;

SE PUDER ... VEJA HOJE': Sexta-feira, 29-10-65.

15,00 - Discoteca Musical 5

15,30 _: Musical 5
.

16,10 Aula de Inglês
16,45 - TV de Brinquedo desenhos
17,20· - Programa Feminino

17,40 � Chalimar Sugere
17,50 -- Camínhos da Vida - religioso
18,00 - Cinelândia Estrêla tRin Tin Tin)

18,40 Telenovela o: Côr da Tua Pele)
19,15 - Correspondente Renner - informativo
19,40 - Telenovela (A Outra)
20,10 - Rio Hit Parede - show musical

2J.,00 - Telenovela (·0 Prece de Uma Vida)
21,35 - Nova Germ:;1'ío -- filme policial
22,40 Grande Jornal Ipiranga

'

23,10 A' Programar.

VEJA AMANHÃ: SÁBADO, 30-10-65.

12.05 -. Panorama Panarnericano - filme
J'? 20 _. Imagens ela Espm1ha - filme

12,'!O - Patrulha Fantasma - filme policial
13.45 -:- Te=tro Infuntíl Pauta - em TV
14.50 Rota ()6 -- filme

15,55 D. Mimi Ensina ...
1n,35 TV Curiosidades � variado
17,05 'I'elef'one Musical 5 - clAurélio Câmara
17.:�5 Femina 5 - c/Laerte Martins
I flJ!') - Disnevlâudia =: desenhos
19.15 - Correspondente Renner - noticioso
HJ,35 - Primeiro Plano -- eventual
2().lO A Caminho ('.0 Sol - filme
21,20 - Shaw Willy<; ss

2:{,OO -- Grande Jornal Ipil''1u!;.u
2:3,40 - Encerramento Previsto

VOCE SABIA QUE

Está sendo anunciado para breve o lançamento (nos
Estados Unidos) de televisores portáteis de 11 pOlegadas,
para captação de TV a côres, ao preço de 260 dóI 'ires,
cérca de Cr$ 480 mil?

. .. Dois professôres da Universidade de Colúmbia (nos
Estados UnidDs) provaram, através transmissões em re

cinto fe.chado, que o hipnotismo pela Televisão é perfeit<t
mente possível?

..

. .. A Câmara MarcOni e]':; TV "Mark IV';. (considerada a

mais nDtável Já fabricada na Grã Bretanha) será mostra
da n<a. Exposição InternaciO'nal- -de Rádi'b, que a Associa-
ção Bras.ileira de emisson,s de Rádio e Televisão realizará
dám�� �. o!\I;i§,,�.wa . çá',.[a.l.,g� A����ric.a
na de Radiofusão?

.

,-

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DEAGORA � ••••••• ,Cr$ 450.000
ou 5 VEZES:. ,. Cr$ 90.000

ou AIl\'DA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE.

'Cr$ 45�OOO SEMOU 5 VEZES

)
I

Cr$ 29.000 SEM ENTRADA

lU
;:)
o.

�f
O
Clt
o.

CoO

<t
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R.ua Jerônimo Coelhor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tira Tênis Clube - "Festa do Chopp" - Orquestra Típica de S. Bento IITR.EMEl" com a Presença da Rainhél da Cerveja do IV ten�
'fDt1ç�mar lieidrid:" e Oufras Atracões - Promoceo do lions Clube de Florianópolis Pró Meninas do lar

,

eserva de Mesas e Canecos Boutique Chez�Moí·
(

---""'-"'''"''!-••

.são Vicente de Paula

, '

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

/.

solução
após encontro: MCE
BRUXELAS - Os mem- cessão aos franceses. A

bros do Mercado Comum França vem boicotando a

Europeu convocàram, .a comissão do Mercado em si
I"rança para urna reunião nal de protesto contra as

ministerial, a fim de tentar medidas sugeridas anterior-
. restaurar a. concórdia entre mente pura o financiamento
'05 seis membros do MCE. do Mercado Agrícola, que
Emilio Colombo, Preslden- foram ligadas à concessão
te do Conselho de Ministros de podêres supranacíonaís,
do Mercado Comum, entre- que o�P.tr�rno de Gaulle
gou o convite do 'MinistrO não a;c�it'aÍ:,"

-, do Exterior francês, Mau- Em Pa�is, o Gabinete fran
ricio Couve de

MUlJ,fl�,'�,.,":.S,&,,:', ,�.(l%, "

��,',:'
cutiu ràpidamente

gundo revelou um �cc:j��f4!, �a1'Pi'é'W�é "

Me�cado .

Comum.
cq_do oficial. ,� ',. '

: /: i �!lfi� os JOrnahs�sJ o

A decisão de reahzar Miihst . , da InfQrmaçao, A-
uma reunião dos seis sem lain Peyrefitte, declarou: "O dou ontem à noite com o

a comissij,o do Merca-: góv�rno frances está clis-' > representante pernlanente
do - que a França está boi 'posto a examinar e ares- dã França no Mercado Co
cotando - foi interpretada, ponder a qualquer propos-
como uma importante con', � .qu�� lhe seja apresentada

-

Crise te.á

IProsseguéJ. ,/Rlfmo.�al o Pro
grama BritJr,' �âe"fner�a Nuclear
LONDRES -It.4i' Juntlt libras f�'am investidas em

c�n.tral de Gera�it�· de Ele novas cenF.-lIs, 106.0UO.fJOO
t.r�CJdade do Re� _;.

Unido libras emj"ltmpllaçõts l},e
aflrmou que a �a se lhoramentos no

I �!stema de
rie de 8 centrais nuclepelé:' l.rarjsmi�são e oU',es..'> ....

tricas entrará. em . .funciona r 9.000.000 de libras no ,::,om

men�o de, acôrdo com o Ibustível inicial para as cen
prevISto, em 1968. trais nucleoelétricas.

� , " I Pi" M '1'1
'

I' oheas üa O'lela I I ar

o b::rvl\:-!J ele ,Rebl;ÓGS Publi.Ga� da Polícia Müitar, de
OJ:(.lem (\0 S". (\:.!. COlllÜf1dant8 Geral, eomllnicoa ,uos jo·
vc1')s de J 7 a �];\ anus (jUG :;<� aeha aberta a inscrição ao

t ;,,110\1>: d:,' H(]mls�;afJ do Curso de Formação de Oficiais da
Pl)li;�jL1 MUitut t\,0 S'mtu Catarina.

'pü,rn maiore" c,;durceimentos bs ,interessados deverão
'li '·,it;ir·i:'€ ,,1 J): rei ori? G!�I':ll de E�1sino e Instrução no Q.G.
clt' P(Jli:'i;� Mii.Itar em Flurianópolis.

(�'11l! i-! l,j Gencnü l']l1 F'lorianópolis, 1:3 de out1Jbro de
HIG;)

(:;lj"I'lS ,\lhlTi.H de ArauJu Gomes
:J" 'fen. Chefe do SRPI PU'!

-�'-_._-.__ .._---------

OLHOS'
use Óculos !

bem adoptado!)

ofende.oos cpm E'!xotidão
suo receíto de óculos

.)TICA ESPECIALIZADA
,

MOD[:RNO LABORATORlO'

por um ou mais dos govér-
110S que ínícíaram com a

FTanç� a org�ção do

Mercado Comum".
Acrescentou que parece

improvável que o govêrno
francês possa adotar medi

das ativas para a solução
do problema, antes das elei

ções presidenciais de 5 de

dezembro.

O comunicado divulgado
nesta capitar" informa que

Colombo, que é Ministro do

Tesouro da Itália, conferen-

mUl11 Maurice Ulrich co

munícando-lhe a decisão do

,Conselho.
O Conselho encerrou uma

. sessão de dois dias, com a

ausência do delega�lo tran
cês resolveu, na oportuní-
'dade, convocar a Fl'/!'lriça
para uma reunião especial
dos' Ministros do Exterior,
-para tentar solucionar os

,problemas pem;lentes. O

Consêlho também pediu
que a França ,reini'cie as ne

gociàções sôbre o financia
mento agrícola, problema
que )Já q�latro meses deter
minou o boicote dos grano
des.

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

C I N E
Emanuel Medeiros Vieira

ChIe,na Bmsileiro cm Fóco

Quem tem acompanhado
o' d�s�nvolvimento de nos

sa coluna, deve ter notado

nosso profundo interêsse e

carinho para com o cine

l11!.I. brasileiro.
Esse carinho e êsse inte

rêsse não é frut-o de ufanis·

mos sentimentais. Compre
endemos 811.1:. tõ,� a pleni
tude, as potencÚalidadcs lie

nosso cinema, 'que ref�ete,

dizer; sítun�se entre os nlais

prnmiss'wcs do mundo.
Além de tDdo um com-

parte. mas '11111:1 obrigação,
abrirmos nossa colunr:t ao

cinema brasileiro.
Não só para o cinema ela

estará aberta. Qualquel'
causa 'irn]Jortante, que exi

ja nosso protesto ,ou nosso

apoio, não será esquecida.
Agora vejamos o que es

tá' sendo feito em 11QSS05

estudioso
l. Roberto Santos, inati

vo desde o importante "O
urande Momento", que as·

RONDA
sistimos há uns ci.nco anos

nas telas do cine Roxy, con
cluiu "A Hora e' a Vez de

Augusto Matraga", basea

do no excelente conto de

GUlmarães Rosa (conto que

acons�lhq,mos a todos os

leitores ).
A nl'oduQão é de Luis Car

los Barreto G 110 elonco te·

mos Leonardo Vilar, Jofre
Soares e Maria Ribeiro, a

Sinhá·VitÓria de "Vidas Sê

cás"_
2.. Mmto 'ea.(Jgie.� u�

Paulo S. A.", mme de es

trpia do diretor Pedro Paú
lo Persson, que retrata com

gr<:mde inteligência os dra·

)"11[',8 humanos que se escon

dem por detrás da grande
ci,dade.

3. F1:ivio Tmnbellini pro,

duziu e dirigiu "O, Beijo",
baseado em Nelson ROdri.

gUE'S, que segundo um cro'

ni,ita daqui de Pôrt.o Ale··

gre, tem sido exaltado por
um;' e execrado por outros:
O referido filme acaba de

ser exibido "na c'1pital gaú
cha.

4. �'Vereda d,a Salvação""
baseado numa peça de Jor·

ge Andrade, é O nôvo filme

de Anselmo Duarte, muito

em evidência depois no "pa;'
gador", um outro' mi.to cria.

do por rlossa crítica.

Apresentado no Fest.ival
de Berlim, "Vereda da Sal·

vação", tem no papel prin
oi1)a1 Raul Gortez, que vi

mos em notável desempe
nho na peça de Maximo

Gorki, "Pequenos Burgue
ses", sem dúvida alguma,
uma d<:l.S melhores ou a me-

.

lho!" peça apresentada em

palcos ganchos nos últimos
\

anos.

t Miss� de 3. Mês
MOSCOP�A A. KOTZIAS

A Di rdoria da. Assocjaçúo Hel1enic�\ ele Florianópolis
1"11 J"c1..mião reali:mda. resolveu celebrar Missa 'ele 90 (nove11
t}l,) (lia" em Memcria da Extiiita MOSCOPIA ANASTAGIO
KOTEZJAS, por St;r Ela Benfeitora e Madrinha ela Igreja
Gl."t'l,\'cOrtoc1oxa ele "São- Nicolau".

Pdn, presente, eonvida primeiramente a Família bem
cumo a todos os Associados, para ,'1ssistirm;n no, dia 30
011 seja (ama,nhã)' ás 9 horas, em nossa Igreja, sita na

J.;,ua Tl'r'-ente Silveira. onele se celebrará em ilitenção em

(I.c�m�l1(�o da Sua Alm'1.
.

Amecipadamente agradecemos a todos áqueles que
,:on:.:Jareccl'ão a este ato de fé Cristã.

A DIRETORIA

COl'itPRO

TERRENO NO CEl\1'RO

OFERTAS PARATEL: J450

O reator avançado esfri- A G1rã-Bretanha ta.m-
ado a gás, que será cons- bém exportou 296.000.000
truitfo eln: Dungeness, !ngla de unicadAs de elet.ri.cid.lde
terra MeriC:ional, deverá es através da\ linha de tr3.n�
tal' pronto para entrai' em pOll'te de fôrça q'" a l;ga

, sem mentiras, todo o amar·.

·setviç.o em 1970. E o calcu à França atraves do Cana.
d M' h T! 2:01' e tôda a poesia d:) ho

]0 do custo de geração des a" .-mc a. .L!<m compam -

,

':1\ me lU brasileiro. Nosso ci-
ta c.entral será pelo-:·Í1;i�-.os ç5,o, a Junta somente 1'm-

118ma, n?o será exager,'ido10 por cento maIS baixO portou 77.000.000 de unida

que o custo das centrais çle des através, destR ]inlm p;)
energia alimentadaj ·a.·,"dar ra satisfa:t,er �s ::::1'),S ne�es
vão que entraretn. etn ser-' s:dades de energta e:c<rir.R

L' .

h d
.

d plexo �.poio governamental,viço na

mesma��?of.�' .

a- 'nas oras. e mawr <,;:nan .

,:rescentou o r �Mj,;:":".... :JjU'�.,.�.d.a,:: ;.,';_.
nosso einema necessita do

- :t< � V0LO de eOllfiança d::> públi-olicado pela JUl ';, .
-

. ".,\'. '''l.ti
-

..,. ,: ,1:', (' �da:'e .10 prL'du- co brasHeiro, quase sem-
,

.

','.. ;';:i:�r .

t Y) re. ae_l1.1elo qu.e 1)16110S tS1U
L)'1,tran�c 1") ::1]' ',���i� Ulpmnell o gera- t

"'R - curres"ondido 'as G31.pi:mm-'a Junta gastou \'M.,' .·IS soma agol"i"l; ..
...

377.000.000 libras esterli·�t;,f, 0)4,359.00(\ quilováth)s. E em çns de nossos 'homens de
.

l' I cinema.em propriedades, u::;,ina::; e um prog1,'ama ·ne::1!:\ a ser
. . . .

1968 J' E ,'1 11rópria crítica cine·
eqUipamentos, ou ;,;e,ia, mn ll"HClau,O em ,a lIí.1ua

't d
.

1
' ,.

tatO n "1 t)· 's matoO"ráüca, Dela omissão
aUlnen Q e aÇJtOXlma-: a- )wJe'_aCla gas, _c· .t." •. " •

, .

l'b 1 ou má vünt:;.de .. marg:inali-,ment.e 22 por centJ sôbrc' o 192.COO eoo oe .1 ras eS'L€r 1 -

ano pltecedente. ::J.S :'1":1 extensões de trans, za. nossa indústria de cine-

Desta soma, 2600000 O(}O ll'Ji�s:io. ma.

Não é um favor de nossa

,;,.lc. ,J te;:viNio u l'onc.t rU.. u.entes, .caudo-Ihes
h1í('" ·�,Ô1]lf'!:;.te em cas S ex téncía técnica. em cqclas
cepcíonaís. . f.,:,5f:" da produção" proPf
-- As ';Jlo:1eir!�:>" ,f{'C<10 ·dar.d.o-lhes, ainda, 'r2ICur

as q:i€ apresentam agrícur- SuS para Iínancíarnento
tora em desenvolvimento o:' sralacões , máquinas e

e onde a técnico. ú nm.ta- quípamentos S!estinadcs
da ou inexiste e:l imp'Jr-· produçáo, ao Ibenefi�iam
tâncra da semente não e to e armazenamento, àlé

<,

reconhecida. Em lace ele ce recursos para o dese
!3-iS ("':J11rJiçüf�S. I) Govêrno volvímento (f�llanciam\m
�"p':':O�\lPa.i'l.\ ('�!11 produ- da índústrla de máquín
zír, Inicialmente, as sernen aparelhos, equtpamsntos
tes para produção comerei a a.nálise d.e 'sementes.
al, com a ríxarão de pre- semente produzida no p
«os de venda tia 11U:Hm:'l !:.' durante o. período da colhi
outras medidas csttmuladc ta au; plantio ,subsequênt
raso Uma vez concíuida c será, fínanciada c impla
i!..evautamento. l'2,··'!. l·�):iGin- tacos programas de prod
-'a l'�nf' Ga:'!,napl1>t li:·(ll�)()-, cão de sementes c:nd,= 1
c.ocal da, boa s·m�e:ít('. a:" necessário. Inclusive, com

través ele Ca1Y\pg,l'!J�l:;; edu- cíalízando a semente a

es.tívas pelo Min],,(;:)rl-J da q_ue seam cr'adas confl
Agri'eultura , como ta;nb(m c ÇÕE:S q\le permitam dlsp
it lfgis1.ação re!�u:amenta· _ sar a 'participaçào dó P
cií,o e disciplina :Jarn. a �ua der públiéo e inidada, co

}�rci"u<;§.o e eSt::a'j�il,;J.,) do urgência" uma program
" u comércio ção ele forma.ção e kein

__;_ o Govêrno, Ci... n �,itl1101l

dererá pakocillar. UiiH0É-!11
a organiz<'I_ção dos &grlC'..1!
torcs p,m entidades '00 l'iaS

se par:< [l pr.oc1U0,io de 1;8-,

mento de peõ:.sod, em

",,1',;'_s níveis, a rim de

pacltá-Io a particlpar ef
entf'D.:ente nas

fases da pt;oduçã;J.

"

Q Ministro da Av,rreult.u
ra, Sr.' Hugo de Almeid.i" l-e
me, informou, qUe 't ·p�·�)du
ção de sementes !JI.) Brusí,
será realizada agora den
tro de um programa de àm

bíto nacional, cuja pchtica
geral já foi delineada em

reunião de técnicos.
A reunião te'vc, hW�,:- na

Oomlssào de Planeja.ruento
da Política AgJrária ; CPP,A.)
da qual é presidente o Ml
nístro, e teve por objetivo
a organização do Progrmna
Naci-onal de Sementes, que
ja entrou em tase clt' !-'::-
nejarnento .para fins de e

xecução.
O Programa, �)afq, el<tCl

de fazer s�ntir a ',,;i-t:) elo
Governo , realízarú Ievsn
t'.'l11ento em �õc!a a r(;gi��o
agrícola c:asileira, rél �'j f;

xar '- ois tipos de ,{ri: t

VEN[)E-SE;
\-

Vend,e-se um Ford c /2 portas�
corh maquina 46 em. cem H5HP, em pcde
to esiado à rua José de Alencar, falar cO

SJ.', Marcilio.

Vende-se um lote situado
'ros fim do asíaüo COln sr, lVJ.arcllo.

r-rraiano 12 Sala 7
\ Fone 3450

'l'ERRENO�

LOTEAMENTO "VILA SA!"-i"1'A RITA,

LOTES u partir de Cr$ nO.OOO em condições a estudar
- Poderão ser vendidos 7 lotes por apenas 500.000,

.

[{UA MAX SCHRAMM - BARREIRÓS - Lhldf�si..."'1lo.s
lotes com frente para o asfalto e fundos para o mar -

Terreno todo aterrada com muro de' pedra coin á.gua
(me<lnada em todo seu comprimento - Ar�a d.e 1..464 m2

CrS 5.500.000.
NO JARDIM ATLÂNTICO - A 100 metros do asfalto,
lindo lote de terreno medindo 412 m2 frente de 18 me

tros 2.500.000 em condições a estudar.

TERRENO NA AV. SANTA CATARINA. - ESTREITO
- Vende-se um maravilhoso lote com, área de 350 m2

Preco· de C$ 2.200.000.
TERRENOS. ÓTIMA L()CAL�AÇ.AO. --- ALTOS DA

,

nuA PROFESSoRA ANTONIETA DE BARROS. Terra
,

l1l;S ainda a venda por apenas 1.000.000 em condições a

estudar - 2 'lotes lnf'dindo cada: 12x25 mts.

RU,"! SÁO JUDAS TADEU BAIRO JOSÉ
MENDES - Terreno de 10x27 cad!}. Temos ainda {l lo

tes para venda, total cu. parcial os 3 por apenas 900.000,
em condições a combinar I

LOTEm,mNTO NO JARDIM ATLANTICO - Terrenos

elll ótima localização úrea de 'j�3,20 1112 entrada 600.000
ii combu1<:l.r. I

NO CENTRO - nUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tlfssimo lote com área de 1.140 m2. eéluivalente a 3 lo-

tes. 12.000,000 ,

BAIRRO 130M ABRIDO - 0tiUlO,., lotes bem j�mto à

praia na rua ,TEÓFILO DE ALMEIDA - Vellde-se . 08

dois, ou somente um preço a combinar Entrada 500.000.
RUA PIWF'ESSOR.A 'ANTONIETA DE BARROS
'BAIRRO NOSSA SENHOR.l\ D"P. FATIMA ESTREITO
""7"" Jm" c/207 m2 Por apenas 1.400.000.
I-OTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto
,ela Rul:>-Estação Elétrica - vários lotes '1 partir de
500.000 eot:n finanéiamento até 40 meses.

L\GÔA' DA CONCEIÇAO - Riviera. Magnificas lotes
de 14x26 por apenas Cr$ 500.0.00 ou condições a estu

cl.m',

RUA SÃO CRISTOVÃO - COQUEIROS - Terreno ele

20xlO.50 mts. Bem junto a Rádio da Várig preço de
(wnsião Cr$ 1.000.UUO.
NA AGRONOMICA Ru�, Joaquim Costa - Lote de Ter
leno medindo 10x25.60 mts. - Preço: Cr$ 3.000.000
TERRENO EM CAICANGA AÇÚ .;_ Na Praia um Ter

reno 1113.1·!1vilhoso c.'Area de 84.475 m2, por apellas.t
Cr$ 1.100.000.
EiVI BJGUAÇÚ' -- TERRENO bem situado .. - Rua 'I de

Setmnbrd, :39 - 11'lEldlncÍo lOYIBO mÍ-s..� Apen,ils. Cr$ ..

400.000.

PRAIA DO JURER:tr: _ 'reneno bem loealizado -Es,

quina da principal rml., medindo '15,,30 jnts - Preço
por apenas 400.000 oli a cornb?nar.·

n. quais serão aplicados

de acôrdo com suas condi

ções, tudo C01Ú o j:,::llj.l, ".iLO
de produzir a, boa semente
Set'j,o consrderadas ureas

"'desenvql\ida:'l, acentuou,·
o Ministro Hugo Lnlle, à

quela onde, à par df� uma

agrícultura mais (',U "lEmos

têcnlftcada, 'existe motíva

ção 'para o reconneeunento
da boa semente. N.!SSt13 á
reas 6 Govêrno ·:tplicar;l. ore

cursos, com vistas �L prnt1'.l
ç:ro de sementas h��_ü:: .�.:;

em seus órgãos +e p�sri\;i-
58.8, ou sob cuntr;:"\l,c dtreto

em· quantídade lÍllliL;}o.a

aluda: deixará a C:1.;�g'1 r}L\

:l'jc'�a�tYD �)r:,!�l_.df� p. i.)'!_"�IC�U
ção de sementes ,mel. Cil;tl

, _ �� �cJ.n��r,:!ia:s (']:1 1.1 .'ga es

cala e a s�a coml:'n�jali!�a-

ItESID:eNCIAS

CAPOEIRAS - Rua D. Pedro II - 321 Pr!ps. Casa de
Material, nova com 5 quartos e demais dependências
""- Area da ca&s 190 '1112 do· terreno - 1.060 in2. Entra

da 5.000_000.. saldo em ótimas condições - Você mes-

mo' poderá fazer sua proposta.
.

RUA JOSE MARIA DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO DO

JOSÉ MENDES""':' 2 casas ótimas. Uma de alvenaria
e outra de madeira. Frente para o asfalto e fundos pa·
ra o mar. Terreno com 340 m2 .....: P!eço Cr$ 12.000.QI)O
em· condições a combinar.
RUA ALV.I;!;::; DE BttlTU 73 - Excelente residência de

fi.no acabamento, entrega imediata 4 dormitórioS
4 salas e demais dependências terreno maravilhoso de

22x30 mts. Preço - Cr!) 35.0.00.000..
,

.

PRÉDIO PARA FINS DE LOCAÇÃO - Vende-se
um prédiO de 2 pavimentos com 4 apartamentos a A

venida Sta. Catarina _:. Esquina da Rua São Pedro.Oti
mo .1egócio para seu investin1ento. Condições de par
gamentos a combínar _ Cr$ 25.000.000 .

ESTREITO - RUA SANTOS SARAIVA 4i> '_ Residên

cia. de fino acabamento desocupada - 3 dormitórios
_

. 2 salas e demais dependências com gàragem.· Cr$.
10.0.00.000 ou em condições a combiÍ1ar. ,.

:

CASAS � .JARDIM ATLANTlCO - Com 2 .,dormitórios·

I
0_. Ampla sula _ C'Jpa .,- Cozinha e Banl,1�iro --- Toda
de Madeira trabalhada - Prece' de ocaSião. dada .•

I Cr� 5.500..0.00.
'" ;.. ", .

.

. '

t ;�E�;�R��I��OPUVl!e��� :��V;�1A�Ufo�ação 6timo

! ponto comerciai }ireç9 base 7.500.000. Aceitamos pro-
postae llaJ""fl pagamént.os em c01"i.t'!.ições.

.. .

I NO JARDIM ATLÀNTICO - A poucos metros do as·

falto. Vedemos bel"1 residência. com jardhn, I.iving -
3 q"_l!�l:to.s _ Cuzinha -:' � Banheiro Garagem � quintal
cOm �inúírieras 'arvores frutiferas. Preco ] 5.000.000.
RUA CONSELHEIRO MAFRA 132 _:_ �,:laravilhoso pon
to Comercial _ easa grande por Cr$ 13.000,000 em con

dições propostas pelo fone 3450.
'll,1:_T II, PREFEITO DIB CHEREM _ no B<:l.irro de Ca

poeIras - Casa de "Jvenaria com frente toda ,de pe
dra.-. Terreno medindo 24,2Cx40 em forma triangular,

.
Cas!iJ. medindo 13,50 com:, 4 quartos _ 2 salas, cozinha
- b<:inheiro completo. Depósito e gar�gem. Por ape
nas 8.000.000.

'VENDE-SE FINA RESID.€NCIA - 2 vavimentos
l?ua Almirante Camdro no Bairro tla Agronômica
ccrn: 3 quartos _ 2 s1.11as _ co"inha - Bar � e Ade:'

g� -- Banheiro Social '_ Quarto ri,e
(í.i3 !fiO 1HZ Preco Cr$ 2::!.úOO.OG,O.
\FP"E��TE A PAL:froCINHA ElVI bOQOEHWS, bem pró-
xinlO de açougue, anm\zém em frente. Casa com: 2

'-lu.altos - 2 salas, c cozinha �.; por apenas Cr$ 2.250.000
Aceitamos propostas pai.-a pagamento eu) condições.

SUPER VC-IO· DA �ENDA EXTRA
A BOAC

�ONDRES _

,

0s sc:per
'atos VC-IO eb BOAC pro
(luziram renda no vakH.' de
5 milhões ele esterünos nos

EEUS seis pri.111eü·otS me�se

ele. funcionamento,' o que
constitui re�orqe u�)s!Jluto
at.é ag"Ora.
A cifra 'represenr.,l, igua

mente, um total de 129.342

pa'.ssã 'S�iTOS transportados.
A BOAC conta atuaJrnen

te com 5 Super \TC·-10 em

operação e, em ,n<)di�, (a

c.'a aparêIho vôoa com 78

pai· cento dos ass8ntos tcu

pados. Disse um porta--VlJ3
da companl).ia que na mg,

oria dos vôos, a l;);,ação ,

sempre esgotad� e que Li.

miude uma listà àe passa
gejros fl'?;e'f)_ rdanc10 v;;z.

O Super VC-10, ';ers<i o

ma�s e 111als porh�t·os3. do

\TC-lO Standard. cl,� mdo

res colocados na: cO.uela,
vêm voando desde v.bril de

1964, Os ":Supd:S" pccl,,)11
tranl").Jort..'l,r 1�9 pass:lgel

ros: '123 na classe econam

ca e 16 em primeira c.affe

Em comparação, t) VC-10

St.andard transpOl:ta 109

pasrageiros.
Na realidade o Super VC

10 poderá conduzir at.i� 180

D<;lssageires em etapa,.'!> até
4.000 milhas, com um:-l, ,velo
cidade máxima de g'IO quo
lômetr.os horáJrios.

/.1
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"AS PUPILAS DO SE

NHOR REITOR" J famoso

film.e colorido com' Anselmo
Duarte e Marisa Pra.::o, que

SEGUIU ontem para são
Paulo pelo Convair da Cru

zeiro do Sul, Miss Ob1et.ivlt

de Santa Catarina de. 1965
- Maria de Fátima b11veí

ra, acompanhada da Dra.

I Maria Lina Iconomos, da

Comissão de Represeritação
40 Jornal Rada.r na SOcIe
dade. Ontem mesmo às
22' hS. desfUou com o traje
típico "Rendeira da Ilha de

Santa Catarina (origem ,Il

çoriana), no Le Clube, em

seguida participou de um

\ programa de TV. Hoje esta

tá presente na. inauguração
da ExPosição Retrospecti
va (Foc.s1 de Ouro). Ensaio
geral e participará de outro·
programa de TV. Amanhã
no lbirapuera, na passare
la internacionat concorrerá
ao titulo 'de Miss Brasil Oh

jetiv,!J., para depois concor

rer o titulo· lnternaciolU!-l.
Dentro de poucas horas dt}-

. verei estar embarcando à
bordo de ur.n dos confo�
véis Convair da TAC Cnl
zeiro do Sul, rumo à São

PauloPaulo, para assistir a

quele esperado desfile dás
.
Misses Objetivas.

-:-:-

hoje paSsa.rá no cíne "São
Jos:", em: pré-estréía, 8Gb
os auspíeíos das Alunas QO
Cokg..e éQra�ão:ie �e81:ls
(Ginasianas de: 1965).

.

NO CLUBE "Doze de Agõs
to" fiJi reàlíaada na noite
de quarta-feira uma das
movImentadas Soirée, pro
movido pela Associaçã'o
dos Servidores Púplicos de
Sf;l:nta Cati�rina,. cu,j� p;re

slde�te é o Dt. José d�
Brito Andrade. Na 9casi�0
aconte�u cohforme estava
'programa �o o cj.esfile das
candidatas aos 't1tulos . de
Rainha e P:rincesas da Fim
ciqnária de Santa'Catarina
de 1965. Desfilaram: Arlete

Teixeira, da 2a..· Vara \�
vil); Delma Silveira., rio

DAES; Dircea. Conceiçã:> Va
lente, do IAPETEC; EU Ca

tchoarte, da .PrefeltU!3" Mu'
n,1eipal; Marcilai1i. Maria

Santos, . Secretária 'de- Se

guranÇa Pública· l.e J.btia
Thereza Simone Ramos, do
Tribunal de. Contas. Cúrnis
são Julgadora: s..'"â_ Dr.
:francisco E'vangeIist:t, �t-a.
Aluísio Óliveira, f$ra. .

Or.
José de Brito Andrade, srta.
Lindalvá Costa, Rainha 64;
Dr. Paulo cà Costa Rámos;
Secretároi SeIl1- P3sta: cro
nista Soc�al Qelso Pamplo
na.. Eieger�: A :M:ais Bela
Funcionária de Í965 - Mar

-:-:-

A leiturà ua apresenta
ção dó desfile foI feit� pe
lo radialista José Aldair

da Guarujá. NeUSa Zanéti,
funcionou com as candíúa
tas.

O LlONS Clube de

FpoIJis., amanhã no Lira

T. C. promoverá a Festa

do Chopp, com a Banda
TremeI de São Bent·:> do

Sul. Deverá estar presede
a Rainha da t:erveja
Srta. Dagmar,Heldric�.

-:..;-:-

BAI,LE ,DAS Órqtúdeas
de Santa Catarina. de 1965,
destUe de confraternização

. das debutantes, ca.tarin.en
ses. .ta mesas para a refe-
rida festa estão 'à. venda
na Relo�oaria MUller.

-:-:�

AMANHA as vinte horas
'no Qüerênci� Pala.M, r:con
tec-erà o coquite.'Í c_le lan

çamento do Mensário de
divulgação de cultora. e ar

�
.

"ILHA", com ,\rtigos sÔ
bre

..cinema, teatro, artes
plasticas, política e poesia..

8

.,

ontem

�
�i' ,,�.�

I
..

E

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

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

over.e Paruccs
da à clireita

......" ....

<t.\t�"....,_J r· n··. t.�-'
� � �)

contra
.-

v.ra
gítação" - assínalou o [cr
nal, salíentando cpe os mi

litares que ocuparam ? em

prêsa estatal "Mesa Moto-
. res", em Jacárta, apodera
rarn-se dá documentos que
confirmavam â denúncía e .

prenderam seis funcioná-

rios da. fábrica.
o "Api" revelou ta�L"bém

que jornalistas' índonéslos
suspeitos de ligação com a

tentativa' golpista plane:•
VEm lançar' um nOvo j0r�hl
com.o apoio de um alto
funcionário do Govêrno.cílaní Maria B:a�t� IRai

nha.); Eli Cátcncarte de

�::aP�.:;;:�. TA����cl:� JC-ÀFE
--

-A--M-"E -L'-10-_.:ção d", Servidores· Plíbl.iCOB ., • """<te 8. C., ofereceu dois ho-
.'nitos brindes pa.ra cada

S bo Q alid d
.

p
� �

candidata. A COty, ofer�eu • a r uau a e - ureza :três bri:Qdes para a RaUlha
i A M.ais Moderna JJ

e. duas Prineesas. A orquee

TORREFAÇÃO 'tra do Clube Doze orlent:lqa •
,por a.lv1o, estaVI,\ ótima"

• �J':animando à' noitada. A 01- lJ � •retori� do Cílube Doze ce • SANTA CATARINA •.A800SLO, ofereceu u� bou- •
'

. i' .

quê 'de flQres a Ramrul. el!!�
,

l ,
ta. - foi entregue pela era RUA Max Schramm, 87 ESTREITO ,Dr. Francisco EVangelista, .d.:\TH.IZ: - São Francisco do Sul

.

•

(Neusa). Os oríndes lOI'aII1,' ,.
ehtre�ues pelas autCrida.- FABRJCA�:. - Portu \Jc�n.: t: LUfltilt, ,des presentes e por mem-

_bros da Assocíação dos Ser

�idores
.

Púp�. E' bom

Iemorar que aquela Asso-.
cíação expediu oücios para ==---:::,.--=

tôdas as repartíçes públlcas =----===
sediadas nesta Capital .80- ::__==i�2
licitando uma reprssentan- ===-...=-=.

te !pa.ra o desfile' que' acon
_�----' --"::--:--=..c.'-.-.�:.. '-teceu na noite 10 dia 27.

_ _

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

JACARTA. - O Presiden
te Sukarrno r,�lizou, seu

primeirq encontro com mi

lfn."ll"es dos sete Partidos pq
�icps indonésios, enqua.n
to prosseguía em todo o

pais o ETpurgo de . elemen
tos compnistas envoJyidos
na frustra&t, conspira.ção
"

� ". .

contra o.govêrno.
.

O -:Mlnistro .'da. EdUcação,

Sjarik Thajeb, ordenou que
as .escolas e uníversídades
expulsem, temporaríarr.eri

.

te, 'os, estudanteS filiados às

orginl.zn.;;ôes óstudantís co-

111unU,-t",S conhecidas como

CGMI e PERmMI.
.

Eritre
tanto, os estudantes atitlgi
dos pela medida. receberam
ordens para comparecer
diàriamente às suas esca

las, talvez para evit.ar que
clandestina-nassem a agir

ménte.
Na reunião. de Je.c"rta.

Sukarno advertiu os lideres

partidários contra as ten

dências t'direitist�" que- po
deriam "aproveitar-se do

malogrado golpe esouerdís
ta para ríns pclítíoos"•
O presidente indonésio ar

firÍnou que uma virada pa
ra a direita seria "uma ca

lamidade ainda maior que
o incidente de 30 de setem-
bro".

O exército intensüicou
a persegwsao aos partici
pantes do golpe, depois de

ter sido divulgada a desco
berta de planos eomunístas
para desencadear uma "gtie
ra aberta", pouco antes do

dia 10 de novembro, o "dia

dos heróis".

Terrorismo

A notícia sôbre a desco
b�rta de tais planos foi pu
blicada pelo jornal "Api",
dirigido por um alto ofic�al
do Exército, acrescentando
que nêles se incluiam o se

questro de alguns altos. di
rigentes e a realização de

desordes, atos de sabotâ

gem e terrorismo.
z·

"Eles estão tentando' es-

palhar o veneno politico,
lançar a íntimidação e a a..

-_

n .

fIIIr Illffi@IITffi®illllr.@

literario
,

, ,

CiNr-M' (! [ ;'�J

';:. id ,;OSf,.
f't'}IW '�f)�.)
, às 3 hs.

Gerard Blain

An.!).!). Maria. Flluer"
:i (

..).1.:,..:.' em ...:::.
'

'. 'l

O COROUNDA DE.' ftOMA
Censura até 18 anb$

;f��i
às 8 M:'

. ; :!>tê:
.

frétá-
, .. '. ,;Es�11'!' 1 ..

Ans;i2.mo . D't!a.ite \

,!," '.: lMarisa Pra.do
,

.

_:_ Cll}-'e-"
l fjA.$';':tW1l'�! P9 SR.

',/ �ETrOR" �
\

EastmanColor
Censura até 14 RIlI.)S.

C1NE RrTZ
às 5 e 8 hs.

Gerard Blain
Anna Maria F�crere
-em-

O CORCUNDA DE ROMA
Censura até 18 ant)s

CINE ROX"
às 4 e '3 hs.

steve O€chran'
Merle Oberon
-em-

AMOR E DESEJO

Cinem.aScope-Cor de L1.1XO
� Censura até 18, an08

BAIRROS,
(P�'f'R.EITO )
CINE CI..OR'A

às 5 e 3 hs.

Mog.ens Wieth.
Ronald Frazer

4
-�-

O CASO DO SÇ>LDADQ
POTER

Censura até 10 '\nos.

Vf '�l"P t t

( }t�S'fH ,. t.·-l i I
às !! h$.

Ma,ccello Mastro�a;:mi
Jacqueline Sassard

- em--

AS A.MA.m-ES DO REI
EastmanColor.

Ge�ura.
-

a.té 5. an9S.
'
..A t' , i ( tS't; I

("fNF R l\ ,TÀ
às R hs.

James stewart
•

_

�

f

.í[Je:cnud 'WIdrrw,rlr.

8bir!('y JOlles

di Soares'

DIALOGRO COM o POETA PÉRICLES PRADE

Péricles Prade é hoje um dos nomes mais conhecidos
da nova geração de escritores catarinenses. � ao lado de
Lindolfo Bell, Erico Max Muller, Osmar Pisani, Rodrigo
de Haro e Pedro Garcia, o que temos de mais representa
tivo em poesia. A sua bagagem literária consta de tres li
vros publicados, sendo dois de poemas "1!:ste interior de
serpentes alegres" e "Seria. e Castiçal" editados pela R0-
teíro, e um, de prosa poética "Ah! A lâmina" lançado por
uma editôda de São Paulo.

,

Pérícles Prade desenvolv�' também atívidades de jor
nalista, tendo há pouco tempo atrás realizado nêste Jor·
nal uma série de curiosas entrevistas com destrcadas per
sonalidades estaduais, alcançando grande sucesso.

Indagado por êste Rep·:>rter acêrca MS suas' ativida
dBs literárias, prestou as informações abaixo reproduzí
das:

1'" - Você tem algum livro em preparo?
'R - Realinente. Espero lançar breve, nossívelmente

"ím do ano, um volume intitulado "O TOURO E O TEM
PO". Seu lanç,'lmento, porém, vincula-se. a do:s prob-e·
'!las: o primeiro é que os ori.ginais enc::mt::amse em 'mãos
da poetisa paulista Renata Pallotini; e ó segundo' devido
a ur.n compromisso da Editõra Imondeiro, de Angola, q,ue
até o momento não entrou em contato comigo par'l rea

firmar a: publicação do livro; Caso haje demora, talvez pu
'blique mesmo em Florianópolis, pela EOT""'I"':O que tem
editado trabalhos de expressivo valor liter:irio.

2 - Estamos informados que tlIM tradutora está in·

te.ressada em divulgar a sua poesia na Alemanha. Pode
ria nos adiantar algo. sôbre o assunto?

R - A inFormação proce�e. Meu livro c'le ..oe....,"s SE
REiA E CASTIÇAL: já se encontra. totalmente traduz:do
pa'la professôra Liselotte Ocken Mayer, d:) Goeth Insti·
tut. Segundo os entendimentos o volume será publicado
na ,Al�mal1ha, e.fu1;>:Jra. eu ná:) sajJ:>a ainda Q llo:rpé ®: EJi
tóra.:

.

Conforme .si receptividade. cutros livros meus serã';)
traduzidos e posteriormente publicados.

.

3 - O que falta em Florianópolis para um autêntico
movímento literário?'

.

. . R -:- Falta confiança e, emboz:a muitos não acreditem,
ti.TJ.ião� Tenho' a impressão que nÓ fundo os que não par·
ticipam de determ,in'ldo. grupo fazem !-lma foc·nha, para o

insucesso. Afinal é hunuinó. 1 Noto" :ellltrjjiftn_to.l!(-ttue. :ês te .' e.J;1
pirita J>0�co a pouC.Q perde suh$�ârtcia. :Pr.�s�d qiÍe· riR}
ai.�t��ttQ� ;p:�i1;ne���(��W�,rií1:� PR�d��,l��,�ar.i ,�ó ..�ri$��J:it? ÍL�l'did�ld6�;p�"mté.leb1tt.iaís'sv�a'r p:.zani; Df S08::
res, e ;.�tiJ. .Ca1.das ,Fill1B�" tepdqii��hfi::com�:'� p;lan�j'lttf)t
gráhéô�'�ó' aÍtista Vedhletti.: Dê retos: como diz meu 'amI
go e cohsístã. 'João .·Pauro· Sil�ri .dff�oHZa,: 0 Je;itQ, �� sa-

-

.

. -. .

.

. �'.j 1. ,t I. • .

1

co,Wl. �iR��, e . .çtlir :�.:�o�,ta p,o,t� ç:ií'nà"�
.

.' .

t')H".dn''p,)ltd �(i' II .f�·I,'JI\tlf-.t: !\u ,H,U}l .
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.
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LANÇA1\ii!lmo b'E ILHA

Será lançado amanhã, com um coquitel no Querência
Palace Hotel o mensário ILHA. Na oportunidade o poe
ta' Erico Max Muller fará o recital intitulado "Apresenw
ção da nova poésijl. catarinense".

Endereço para informações:
Rua Oswaldo Cruz, 40 - Estreito

COLU�1A
CATÓLICA

Relojoe�ro MEt<DES
. Rl,la Frei Canéca N.o 167

Acha7se aparelhado par'.!, qualquer serviços em reló
gios - Executado· por pessoa especializada.

Siderurgita de Santa Cafar�na S. A.
- SID'ESC-

. Levamcs 90.0 corhecim�nto do público qUe a SIDE
RURGICA DE SA:'�TA CATAR�NA S. A. - SIDESC. re
colocou' à venda as Ações Ordinárias e

.

PraferenC18is,
podendo os ititeressados proeúrarem o' Escritório da In
corpora _.ão, sito à RUa Dos Ilhéus n. 16, ou pelo telefo
ne n. 3.000, quar:do serão prestadas todas as Infcrm3-
ções.

Para bem orientar o público, informa o Incorpora-.
dor que o valor da Ação é e ,-,r$ 5.000 pagal1üo !lO ato
Cr$ 1.COO, como parte do pagamento do valor da Ação,
sendo� lhe prssado Rec'bQ Integral e sem qt,alquer co-:
bra::-ça extraor:-i:-ár!a, se.'a a que titulo �ôr.

Osmar Dutra.
. Incorporador

_----_ .... � .. .....,._- -

..........

Ao êloriose �ão José'
o meu quer:do_ São José,
Meu bom c fiél Protetor !.
Sêde sempre meu amparo,
Minha vida .e meu amor:

Vós sois, meu santo querido,
Meu bom Pai e méu Salvador!
Quesera se rvir-vos' melhor,
E amar-vos com ma;s fervor!

Vós que sois Pai adotivo
Dn muito. quek'� .J(� �

Fazei que vos ame �empre,
E uai-ru.e a .Eterna luz.

Em todo vosso esplendor,
E assim ,p,�t;a sempté gozar
As. maravilhas do 'Senhor!.

." ,

�Si"à ���€. '-r..ln 'céü:;\t€J·h':ki:f'i .;:;{y :.1,;. �'�";_ ��_ :���\_. L1;! .

.

.

I 1 ,I '�:! � �.)..' ��,

/ 'J i �>
• ���_ "i,-"

S AO ELESBÃO
S. Elesbão era rei cristão. Seu vhcnho

também sobei'ano, judeu cruel e :mpio
maltràtava os cristãos, mclusiv.e espôsa c f
lhas. Era tanta a atrocidade, que ·Eles.!lã,e
lhe declarou guerra e o depôs, fazendo CSr

tabdecer um govêmo :cristão. Outra vitórk'
conquistou Eksbão. Esta sôbre si meSInI)
Renunciou a coroa e entrou num convento
Morreu santam(nte. Que fazes para a salvê.:,
ção àe tua alma?

ENCiCLICA "MATER ET MAGISTRA"

Qual a gr�dé contradiçáp
.

que pertm'
ba o homem de hoje?

'

Uma das cantrodições que· mais per·
turbam e atOl'U'.entam à. nossa época é a Se

guinte: Enquanto.,por· um lado, vão aumen·.
tando as situações de mal-estar a ameaça c

espetro da miséria e da fome, por outro .. ut�
lizam-se, mutas vêz(s em grande .escala. a�

.descobertas· da ciência as realizações da t�
c�ica oe os' recursos econômICOS, para crial
terríveis instrumentos .de ruína e de mert.:
A Providência de' Deus concede aO gênerc
humano meios suficientes para r,solver di
gnamtmte os múltiplos e delicados vrcble.
mas da transmissão da viGa; mas êsscs pro-

. blemas pode� tornar-se difíceis ou até tnS(!)
lúv�is, porque os. homen�, desencaminha·
dos na inter gênda: ,ou. Pf:!r\, ertidos na vcn.

tade, 'se valem dêsses n1:eios conü:a a fD.:zãl'

isto é, pm'a fins r:",-:, .j'iu i.,")'i�e�p,ll1rlEll';': 8
� ...

c�
"'

•
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Não Rasºr� �':em Jogue fqra os

. ;

�e dec:eja' ��uxmar os pobres por ihtõrmúiio ci!.� Cahi:a
f'? li"C"Il1(/I.J;:i ..... t)�j 'fi.:.t�il4,S·._(.,-$ c�'-' 1/l(:'11a?tt:Tr1���, .I:,.�.[í.l·� .�LJ ::'i.t..[
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:1. CARTEIR"S PARA TRABALHAPORES RURAIS:
No Rlo1 j: ê"�;r, sendo distribuidas milhares de cartei
ras profissí r �';] para trabalhadores rurais., Segundo ,se
sabe, dent �o Cril areve, o importante documento deverá
ser envia"] à' c'e';.ais cidades do pais, onde exístera
delegacias pata a devida distribuição.

-xxx,x-

IP.'S"" ..", �'""?""'1:i;;:-'l'T!\ft,CS A SERVIDmtES- FLA-
GELADO'S' -r-r- ""ó" in "S co+hr cimento que '1 presidên
cia co 1"

.

; � '" em vista a. situa�ão -=e calamidade

públ'ca, C ' ., c::, (';:'3 recentes .inundações que fla

gelaram cs F�" "'cs elo Rio Grande do Sul e �anta Ca

tarina, decidíu autorizar verba para a concessão de em

p�stirnos pr:s t'C1 S segurados que f.oram prejudicados
. pelas cheír s. :;_. r outro lado, recomendou aos srs .. r.1:elega
dos (a a11' ",. -

a "os (10'S Estados que atendam aOS se

gura"rs c'n
'

,

-.,., ",�i'-gi,-los, de alguma forma, pelas
enchentes, fa("�:r "lo a tramitação dos processos de pa

gam e to, r m ,'o a"� cs empréstimos atintam, com

plen+nre, ') J nará'8l" emergeneíal. Cumpre salientar

que "�f-' '� .

')'! te 'crals resta situação, para faze

r rm ;"S 8" f' '�" 'st'lro, deverão se munir de docúmen
tação �1€C2 ::_; a comprobatóría do seu estado de tlage
lado

- x x x 'x-

A?OC:'" -':-l�'rR?A ESPEC:'AL:. -, Tomamos. eonhe
cime";'tc ' �"�..,_,- f2d,:::ral Zaire �unes, apr�sen.
tou à Cf., 12' a � �'oj eto-de-leí que supre a necessidade
do l�: e, c. "r:v'rAê::cia social completar !i0 anos

t'e ic1adé," '-ez cue tsnha completado o tempo de

s?rv'�o r'" ..,'.' "-pra gozar o benefício da ap'2sen-

tad.cria es (' 1 a 0118 faz jus todo aquele ·que prestar
,

serv' cos ,em traLa1h08 considerados penosos, ·insalubres

ou 1)�'."gC;: � '�F: têrmcs da vigente legislaçao_.
·A'ssim, os: �r ,'o"ar:o, o artigo 32 da Lei Or�anica da

previdênc'� cc�',ll YJas,ará a ter a seguinte rdeação:
"A apcse�y ,�:�'a espe:-:ial será concedida �o ,.;;:gurado
que, cont'l -, ,- o l�'li" imo um ano de contr!blhçOes, te

nh� tral. �
"

-� '(' C''':a.''te 15,20, ou 25 anos pelo menos

CO'l�(\ 'm� :;. c"," '9,:'e profissional, em se�viços conside

rad,'}s p� c: s, '". salubres ou perigosos PQr decreto do

Poder E ,,, t'"o",

- x x x x.-

PiS':" T-T;"-C' � �REVJDENCIA SOCIAL PAGA-

R-O "TO'
-, .,.,,,,, nT.i'ZEMERO· - Estamos inforllla-A.!:" J,_ ,_ . ....";;;. i....IJ.;.;. , •

dos (lHe o'; ':::c tEtos de Previdel1Cla pagarão, eonforme

fize:?�m 'o " o Da:s860, em dezembro o valt:r das 'apo

sen"r ,lar'",> " _'" s;;cs correspondentes aos �e�es Qe no

verr b 'o � ,c e em, j ar: eiro 9 130. salarl�. Volta-
r-e:n-

� , o
"S o lago tenhamos qualquef Informa-

ção.

, ,

:�. �'�ral Extraordinária
,CO," OCAÇAO

I,

São c(,'1v;éI�dns os senhores acionistas da. Perdigão
S.A, Comé"cio e Industrh, a se reunirem em Assembléia
Geral Ext'.'�o (",2 <"ia, a realizar,se às 16 (dezesseis) horas

do dia i3 ("'E: p' de novembro de 1965, em sua sede so

cial, à Ru� r" r; r�é\cio, 194, na cidade de Viieira, Esta
do oe SLV"'l C< t�rina, afim de deliberarem sôbre a se

guinte
OP.DEM DO DIA

\

a) Djs(1u!s�o e aprovaçãQ da Proposta Justificati�a

da Diretori'" ')°1'a aurnento do Capital Social. C0m uti1!Z'l

ção do Fun'1o de Reavaliação do Ativo Imobilizado e alte

ração dos Fst��;utos 'Sociais;
b) - OUtlOS assuntos de interêsse socill.l.

Videira, 10 de outubro de 1965..
. �

A DIRETORI�",. �29.
----------------.__

/ -
- ",,__ .Jo.

Das 'lhos, Projetos e Plantas
I

DesenJ,os ;pcnicos. Plojetos, Plantas e Instalações de'

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

ções Tndustriais.

Rua Srmi;(,s Saraiva N.o 535 :.._ Estreito.

Engenheiro Erich Goettmann - Reg. N.o 1�, Cart
.5-D,

Ass:n.':���ii] Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

,

São convidrulos os senhores acionistas da Perdigão
s. A. Com�rci(l e Inc�ustria, a se reunirem em Assembléia
Geral Ord' < ...i"', a rerlizar-se às 14 (quatorze, horàs do
dia 13 (tre7s) le novembro de 1965, em SUll. sede .sdcial, à

I Rua do C�lTér "O, 194, na cidade de Videira, Estado de
Santa Cat::.:'fLa, p2T8. deliberarem sôbre a seguinte

OrDEM DO DIA

a) Di8('�JC'��" e n".-r:'vf�ção do Relatório da Diretoria,
Balanço Gcra�, c'.rr,cl1stração de Conta de Lucfos e Per
das, Parece:' c'n COnsê��1Q Fiscal e Certificado dos Audito

'res, tudo r la":- o ao exercício encerrAdo em 31 de julho
de

D:retn;:-ia parll o período de Novembro
(,O. J.. l�io de 1967;
cos honorários da Diretoria para o exer·

'8 em 31 de julhO de 1966:
.Jd), "e' o ccs membros do Consêlho Fiscal 'para o

exercício a ence Tar-se em 31 de Julho de .1966 e ,fixação

de

de seus honor 'rios;
e) Outr.os '8."SI-Jil,ot;ctS de interêsse social.

AVi BO
.

A"J''''''ü-f'' t� Cl�"pos!ç<io dos senhores acionistas na se

de d8 '[''le'e 'e; ç'� ,;:,oomnentos de que trata o art. 99.0
do Decreto T 0i '1:'': 2927. de 26 de setembro de 1940.

Videira, J.O (,,8 outubro de 1965.

(fi,. DmETOlW\ ,
� ,;,_ _-s.....

_ ..::::t.iW:.'At,
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LONDRES - A primeira
agência postal de classüica

ção completamente auto

mática no mundo atrairá a
,

Londres
.

durante as próxi- (

mas semanas grande nu-
.

mero de· peritos na maté-

tia, procedentes de tôdas

is partes,
.

Delegados de váríos paí-
ses foram convidados a as

sístírem- a exposição preli
minar do equipamento, de

senvolvido na Direção-Geral
dos Correios da Grã-Breta

nha e destinado a Norwích,
Inglaterra Oriental, onde

entrará' em serviço no pró
xímo ano. Está é a primei-
ra de 75 instalações seme

lliantes que, por volta de

1975, manipularão 75 por

cento da circulação postal
britânica.
'Os vísítantes verão um

processo' que revoluciona

por completo' a classifica

ção da, correspondên�ia. As

cartas e cartões postais, se

parados áutomáticarriente
dos pacotes mais volumo

sos na corresPQndência
mista que chega à agência,

,A .•

gancla Imprêse Edifor� "0 ESTADO" ltda.

são levados à uma máquina
automática que os coloca
na posição correta, carim

ba o sêlo e separa as cartas

dos impressos.
Em seguida, cada cárt""

recebe um código, impresso
em pontos fosforescentes
no envelope,

- sendo depoiS·
passada . à outra II:ãquína,
que as classifica à uma mé

dÍ':> fie 20.000 por hora e as

remete à uma das 20 zonas

p, ev iamente selecionadaS.
As cartas de cada uma

destas zonas passam depois
para outra máquina que,' a

um ritmo de 7.000 por ho

ra, as reclassifica para ou

tras 144 zonas selecionadas.
O "cerebro" do sistema é

uma
:

máquina chamada

"Translator" ("Tradutor")
que realízaas tarefrs,-A má

quina "diz;' ao impressor
no escritório de codificação
qual é a combinação de pon

tos fosforecentes que deve

ser marcada no envelope, e

"informa" às máquinas elas

sificadoras "onde" colocar

a carta de acôrdo com a

codificação.

1

Visitantes ,Estrangeiros

Sociedade pró Desenvolvimenjo
do Esfre1fo (SODE)

Reunião do dia 26-10-65.

RESUMO DOS TRABA

LHOS: - Uma nQtícia de

véni.s alviçareira nos foi

dada por nosso Presidente
que anunciou à Casa ql]e a

firma Azevêdo Cunha S. A.

f.oi que garihou a cQncor
rência para ,'a construção
da tão almejada Rêde de

Esgôtos do Estreito; lamen

tamos entretanto' que uma

,suposta enttevista. tivesse

s.tdo da�<I?Or JtQ� r�cém
éb:}lto ���.$tra
vés dQ jornal "A Gazeta",
na qual declarQu que tal

obra . fô;ra orçaM em qua
renta bilhões de cruzeiros,
o que a tomaria impossível
de 'ser realisada; �elizmente
houve desmentidQ tanto do

citado edil como do diretor

da repartição federal à que
está afeta a supervisão M

obra não irá além dÓs três

bilhões de cruzeiros; acre

ditanmos qUE;) tenha sido

um equivoeç.

Com referência à melho

ria da ihiminação da Pra

ça do Estreito, declarou o

Senhor Prefeito Municipal
ao nQSSO Presidente que,

tão logo sej3 sanado um de

feito técnico, o Diretor da

CELESC Setor Florianópo
l�, vai atender à nossa re

invidicação.
Foi organizada uma co

missão da. SODE para avis

tar-se 'com o Sr. Secretário

�a Segurança públic.Q nos

próximos dias, a fim 'de tra

tar de diversos assuntos re

lacionados com a melhoria
dos serviços atinentes àque
la pas� e refetentes ao Es

treito.

A requerimento de um as

sociado, ficou o Sr. Presi

dente de colher infQrma

ções junto 'ao Sr.· Prefeito

Municipal, referentes à so

lução do problemas dos te

lefones para nossa Capital
e consequent�me,nte para
nossO bairro.
Por titotivo do reapareci

mento do jornal Correio do

Estreito, foi aprovado um

voto de congratul.slç6es '

à

direção daquele
'

quinzená
rio e a remessa de um ofí

cio de, agradecimento pelas
referencias elogiosas que
fez à nossa modesta socie

dade em ,seu primeiro núme

roo

Na hora dó Expediente
'foi lido um oficio da Socie
dade . Carnavlllesca Grana
deiros da Ilha em que cita

a irris6ria contribuição que

prometeu dar-lhe a Prefei·
tura Municipal, ainda sem

data ·marcaM e onde pede
auxilio financeiro para ar-

,

mar alguns carros; os 8.8S0-

ciados presentes lamenta
ram tal estlldo de coisas,
Estreito, em 27 de outubro
de 1995.

Celino Camargo Pires
DiretQr de Publicidade .,

EDITAL
'JUIZO DE DIREIO DA

CO�RCA DE SAD JOSE.

EDITAL DE CITA,?,AO COM

O P�ftO DE RI�TA

D�."
O Dr. J'aymor Guimarãe'

,

Coll1a.ço, Juiz dê· Direito t1�
Co�rca de São José, Est:l
do de Santa Catarina, nt

fonna da Lei, etc.

f'

Faz saber a todos que
presente edital . Virelft 01

dêle conhecimento· ti''{erem
que, por parte 'de A�ema'
Manoel Teixeira, brasil�jl"!

casado, digo, sOltel',o, resi
dente e domiciliado no aut
distrito do EstreUo, Muni·

cípio de ��rifmó_po1is,' foi
requerido na açãQ de USlICS.

pião no. 130-65, que se prr
cessa por êste Juízo e pel'
cartório do Civil, o clomíni(
do imóvel a seguir tr!lnscl"
to: ''Um terreno medindc
55 metros de frente � les

te, onde faz no rio COlren

te; 1.2'75 metros de funpO'.
ao oeste no Travesso Geral
com terras de Seratbn LOT

l1"enço, extremando· ao lSul

COJ:ll terras dêle 1 equerentF
e ao norte com tertas dt·
�róprio requerente; mai�
um terreno medindo dezes
seis e meia braças de ter
ras de frente, onile extre I

ma com terras do requerer;J
te; fundos com mais 01

menos, cem braças, extre
ma com terras também aO
requer,ente; ao norte con

terras de Idiomar Joaquim
Canna Verde e patota com

propriedade do requ.erente
e ao sul com terras de Jo
sé Manoel Peres, sItuado
no lugar Pot.ecas, nest0 dis
trito e MunicípIo, F'.lita 9

justiçicação da po;:;se foi
meSma julgada por sent,en

ça de fls, 12v. E para qll
chegue ao conheci:nento de

Rua Conselheiro
. Mafra 160 - TeJ. 3022 _l Caixa

139 - Endereço Telegr�fico "ESTADO"
.

DlltETOR-GERENTE'
Domingc-s Fe.:mandes de Aqmno

REDATOR-CHEFE
Antônio Fernando dó AmartW e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

Pect.ro Paulo Machádo - OlSvaldo Melo
João Vaz Sepetiba - Sergio Costa Ramos

PUBLICIDADE
Osmar Ar.tôruo Schlindwein

DEPARTMdENTO. COlVIERCIAL
Divino Mariot

Prof, Barrerroa Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cab
Jorge Onerem, Prof. �lcides Abreu, Walter Lange, Dr.
naíuo ,santlttgo, Doraíeeío 80E.res, Dr. lt�raq,cisco Esco
.Filho, Zury MachadO, Lázaro Bartolomeu,�. Carlos
to, Oswaldo Moritz, Jdcob Augusto Nácul, C. Ja�,De ordem do senhor Inspetor da Alfândega, e para Jabes Garcia, -Nelson Brascher. Jaime Mendes, Cyza

conhecíment-, dos interessadós, faço públíco que no dia José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acam
4 de novembro . próximo vindouro, às 15 horas, no edíf'í ra, Manuel Martins, JQsé Simew de Souza, Sebastião
cio desta Repartição, serão levadas a leilão, 911). primei- ves, Johnny, L.U1z EugêniO Livramento, Jostí GuillÍe
ra praça,' as mercadorías apreendidas a bordo do navio de Souza, Sra. Helena Caminha Borba, Valério, A.
argentino '''MARIA SASSO", entrado neste pôrta em 28 x§Ls Netto, Wilson Liborio Medeiros, Luiz Henrique
de maio último, constituídas de vínho, vermute e água erecto.
de colônia,

De acôrdo com o artigo 20. do Decreto .10. .809, àe
30 de março de 1962, somente poderão ser lícrtantes as

firmas estabelecidas com comércio .dos produtos ofere
cidos em leilão, devidamente comprovado .com patente
de regísbro.

.

Fica, outrossim, esclarecido que não alcançando os

lances o valor da avaliação, em
.

prip1eira prac.s., será
realizada segunda praça no dia 8 e, se necesilárn, ter
ceira praça no dia 12 do mesmo" mês é à mesma hora.

(_

,-

o "trádutor" pode con

trolar simultâneamente vá
rias máquinas classificado-

ras, e sem conectado ràpí
damente a qualquer dos vá
rios planos de classificação.

M'inistério da fazenda
Alfândega de F�orianópoHs

E- D I TAL N'. 8

COLABORADORES

REPRESENTANTES

..

Representações A. S. Lara Ltda. Rio (GB, - Rua
dor Dantas, 40 - 50. andar .: São· Paulo - RUil
ria, 657 - conjunto, 32 - 'Belo Horizonte - SIP -

dQS Cartjcs, 558 - 20. andar -' Pôrto Alegre -

PAL - Rua CeI. Viçente, 456 - 20. ander,
'

Anuncios mediante contrato de acôrdo com a

rigor.
-

ASSINATURA ANUAl. Cr$ 10.00 ".:... VENDA AV

C:R�;:,U lA DlRE<}AO NAO SE RESPOSABILIZA
LOS CONCEITO� EMITIDOS NO::; ARTlUO::; ASS

Alfândega de Florianópolis, 27 de outubro te 1965,

VIORIA .JORGE - Agente Fiscal do Impôsto Adua

neiro _;_ Níval 16-D - Escrivã. l)lJ�

todos e ninguém alegu� ig Rua Fernando Machado 6 _ 10 andar - Fone 2413 Diretor: Dr, Walter Linhares
norância, mandou' i) �\'[,'.1:. COMPRA 'E VENDA DE' TERRENOS, CASAS E APARTA'-IENTOS,
Juiz expeQir o prese:lte Ed1 RESID-mNCIAS _ COMPRA-SE no pe�imetro urbano da ilha, podendo ser velha. Pagull-se à vista, até 10 milhões..
tal que será publicado 'l a- 'RESID!:NCIA _ VENDE-SE' à rua SantQs Sarah-a. Ampla confortável, construção recente, coptendQ 5 dormitó
fixado na forma (ili. lei, a '2 banheiros, 3 salas, copa, cosinlw. e dependências comple 'lS para empregada e garagem. Terreno medindo 5.400
fim de que todos, ,Iuere-ndf tros "quadrados. Vende-se também a casa, desmembrando-se p!3.rte do terreno.

.
,contestem ó pedido no pra TERRENOS _ VENDE-SE à rua Visconde de Tauna.y - Agronômica _ m�dindo 380 metros quadrados;

100 legal. Dado e pasnão metade do pagamento em 25 mêses.
nesta eidade de 81,0 .tosé, BARREIROS _ Amplo terreno de 20 por 60 metros. Completamente plano, Ideal para chácara ou indústri'1,
aos quinze dias do m4;s de Cr$ 1.200.000.

'

,
'

.outubro de· mil rovecentos PRAIA DA SAUDADE _ Duas frentes, próxima ao prédio de apartamentos, a 50 metros da praia,
e sessenta e cinco Eu. Ar- PROPRIEDADE PREVILEGIADA: Por motivo de transfeJ;ê"cia VENDE-SE n'1 melhor zona residencial dI)

deDoIdo M, de Souza, Escri-
próxima a praia escolas fiambreria ponto de ônibus. AnY110 terreno, completamente plano, contendo 40 metroS

vão a datilQgrafei e subs-
frente Dor 40 m:tros de fundos, Càs� de construção recente com 3 dormitórios, varanda envidraçada, banheiro COl11P;�_crevo - Jaymor Guima·
to cozhma c/armário, balcão, exaustor, aquecimento central Mobiliada e com TELEFONE. Nos fundos mais lm1a re

ra.es CoBaço Juiz de Dl, ciência de madeira, garagem e quarta ,de empregada. Otimo P;I·eço. Financia-se a metade do valor.
relto. a

"

� �1ll�lO-Gi
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I

IMPRESSORA

�

ELO

A IMPRESSORA MOD�LO possui todo� os recursos

e a necessôrio experiiincia poro goranti, sempre o

máximo em qualquer serviço do ramo.

Trabolh'_ idôneo e perfeito,.", que V. pode confiar.

desenhos
� clichês

folhetos - catálogos
cartazes e carimbos
il'l',pressos em geral

;, papelaria

Ji;

IMPRESSORA MOOÊl:O 'I

OE \
ORlvAlDO STUART e CfA.

RUA DEODORO N'33-A -J..

FàNE 2517 - F.LORIANÓPOLJS
"').

·lmoblllária·. ilhacap
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NAHAS

I

Novasededo Avai será
.

, .

inaugurada domingo
Uma boa noticia para 8. portiv:as".!>em com] <I ím-

família avaiana: »o próxí- prensa escrita e ra',:tcb, a i.__
, -_'---.

m,o domingo a diretolri,t do quem a diretoria do Aval
.

fc\lube mais vezes. campeão tendo à frente o !nfatigã.-

F C F'da ci�ade e do Esta.do

in. f!.u vel esportista dr. l!'i�l'naJ:ldõ
.

gurara a nova sede sccía, Caldeira Bastos, oferecerá
.

do "Glorioso", localizada à.o um coquítel, assim...camo a-
• •

Avenida Mauro Ramos. 'os ·presentes. .

O ato, que será solene, de Somos
.
gratos ao convite

verá contar com a pressn que nos roí endereçado pa
ça de altos autorídades es ra comparecer à solenidade

Os díanteíros :r:minho e'
Morelli, que tanta falta fi
-zeram ao Avaí no match

. que domingo último susten
teu em Joinville e (Jue
foi vencido pelo Caxias pe

·'1.0 escore mínimo, deverão

estar a postos depois óe a

manhã, no estádio da rua

Bocaiúva, quando o "Leão

da Ilha" terá pela frente o

categorizado esquadrão do

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

C�mpe�na�o Iariocede Futebo.l
Após a realizaçáo de Domingo a tarde no mes-

ínaís uma rodada' do csm mo ,local: Betafrigo e Flc�:
peonato carioca de fU'.;:!bol. mengo,
ficou sendo a seguinte a co

locação dos concorrentes
por pontos perdidos: Em São Januárío:
lo. - Flamengo - ínvícto da Gama e América
cem 2 p.p.
20. Bangu e' .FlumLlell;3e
.tnvíctos - com ;3 p.p.
30. - Botafogo co,n 4
40. - Vasco da Gama com

7

vaseo

E em Teixeírà de Castro,
Bonsucesso e Portuguesa

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

50.

60.
70.

Bonsucesso com 3
América com 10
Portuguêsa com 11.

A próxima rodada pelo
guanabarino é a seguinte:
Sábado a noite no l'.'faracrt
nã: Fluminensé e Bangu.

(ONftcCIJIIl-t GUltOlllllllJ
IliWVI

".0:1 i .
-_--- . .........._.
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--_._-----�-�-------------�-----

criacão
,

O presidente da Federação
Catarinense de Futebol, Sr
Qsni Mello esteve em franca
atividades no final de se

mana. Sábado o mmdatá
rio etecedeano esteve EhJ

Ita+aí, comandando uma

reunião por êle mesmo con

.vocada, com os clubes da
quela cidade e' das ZCl:as.
c�rc'unvizinhas, rT;:>.t�l,nd(]

dos <letalhes p .. 9 :l crin

çao do campeona�o d�t 1)i

vIsão Especial de Pl:0fis,��o
nais que ::],0 que tudó in(1_i�
ca sairá lt� \prÓ�1\m',.

,t. �.� -':'-.;f.:
�..
.�.

x x

forma reuniu -0S clubes;
fazendo sentir o. sau desejo
de organizar um campeana
to a altura do futebol cata
rinense, com todas 0:0 de

t2rles antecipadamente es

tudados para que as assem

bléias na sed-e da FCI<' não
se transformem t.'m auten
tic.os falatórios !m;Jl"Oàht,i
vos.

Finlândia
Pelas elímínatórias da

COllP Jules Rimet, a Polô
nia goteou sensacíonalrnen
te ao selecionado ue Fin!ân

día por sete tentos a zero.

Já no :;.;!.Jneiro tempo os

poloneses venciam· ['.)(" t;eis

a zero.

TORNEIO INCOANO
A (Comissão O

.

1"':'
do Xl T.orneio '.. oano"
comunica que. a, torneio,
programado pa ra

o

í3� '14: e
15 de novembro 10 corren
te an:o, foi transferid::J pa

ra os dias 13.;)4 'rt,15 d�t�,.
gõsto de 1966, assim como,

data da extr::içào da "Rifa
instituija para ;LS festivlcia

.det.�
'!

x ,'_

;- �-.

x x

Domingo pela rnanhl, o

Sr. Osni Mello VI-:l,jOU até

Cric�uma onde :'a inesma - x x x

AVAí FUTEBOL CLUBE',
"EDITAL DE

CONVOCAÇAO'"
Pelo presente, .são convi

dados 08 senhores Direto
res do Avaí Futebol Clube
para comparecerem às reu
niõés ordinárias rlesti A

gremiação, tõdas :1" segun
das feiras às 20 h0f<lS. t'JTJ
nossa sede provisóri:l. à rua

Victor Meireles no. 22, nes

ta Capital, a fim de serem

tratados assuntos per�jne'n
tes ao Clube.

FlorianóDo!is, 9 ele outu- O atacante Amarildo, so

bro de 1965. freu séria contusão no JO-

Fernando Bastos -- Presi- elho na partida que seu

dênte - Dalibar Dali! Man. quadro , o Milan sustentou

sur - Secretário G��'aJ domingo pelo campeonato
Italiano com' o Cagliari. A

Amari�do Seria·mente Contlmdido

x .--

contra e ficará inativo por
duas semanas no minimo.
O jôgo term!ft'bu empata
do a dois tentos.

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

A imprensa e I) públíco
de uma maneira geral, eS

peram que desta f�itl:J te

nhamos um campeonato
mais brilhante, um certa

me detínítívo, reunmdo o

que existe de melhor em

matéria de clubes d� fnte

boI. O que desejamos é um

campeonato. esquemr<, tlZ3 do

regulamentado, ;:el.lnin(io a

nart:a d'o' associati VCl �larri-

ga verde, as agremiações
que podem evidentemente

arcar com prejuízos (, com

fõlhlÚ. de pagamento dís

pendíosas. O rutebol cata
rínense precisa urgentemen
te de alma nova, c eixando

se. de lado os que so entra

vc::m e nada ofer�ç� n de

bom para o públi��o que pa

ga ing;C'ssos C8.r:Js e dese

ja . ass.slir autêL"Vicas part,i
das de • '":;;,,,01.

Metrop.ol, que vem Iideran
do, sem derrota, o certame

da chave A. /

amOGs, porém, i.erií.o que
partíetpar . co "aprrmto'
marcado para ho i e pelo
técnico José Amor m., iaian

;�:;t'&ff1l;�"
---_.'-;-�

•

to-se P.01' outro lado na

prcbabllídade de vir a rea

parecer o médio Luízínho

�ue não atuou nos. ulumos

;;o:11prCIP"':s,os do club-, pre

sidido pelo dr. Fernando

çaL eira Bastos.

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

Regulamtnfo das Ccmpeonêt{)S
,.'·gf(ln�!�s de Fuf-eJol de Salão

REGULAMENTO nos

CAMPEONATOS
REGIO�AIS

quer árbitro oüctaí poderá
ser indicado qualquer pes
soa que tenha os necessá-,
rios conhecimentos, porém
de COMUM ACORDO entre
os capitães dos clubes dis

putantes e a Federação.
i20). Os cãubes deverão

se apresentar na qua íra
em condições de se

.

ínící
ar partida, na hora mares

da, havendo uma tolerãn
cia ele quinze (15) minutos.

13!c) Em caso de mau

tempo a 'P��·tida podera
ser isuspensa antecipada-

.

. mente; pela Federação ou

na hora da competição pe
lo árbitro designado ou pe
lo departamento técnico.

140.) Antes de iníeíar a .

partida e no íntervaio da
mesma proibido aos atletas
chutts as metas, devendo o

aquecimento se realiza!' 110

centro da quadra,
150) Só poderá integrar

sua equipe atleta com uní
rorme completo, ,inclusive
meias.

.

160) Sómente poderãt
permanecer no banco de
reservas os atletas, massa

gista médico e o técnico.
Com exce:;ão do médico. os

demais dirigentes deverão
estar uniformizados de for
ma a facilíta.r sua ídentítí-

_em pteparativos _para-a
.

.

"DivisãO Especial"

Nas pr' . edieões da Jogo erw::-:? ."e...� sele
...ç,Q'e:i,�90 Brasi:",l.,�"".",,�

remos 'letá ,mais escla- UR(i:'
.• .. .

re�edor't�p<itorno dr) :que \j
.

,-', ,

�mo.n,O "Maio[<"�'
fOI tratado nas duas ClCia-

des, relativamente a c):ia- 'dn Mu-J-" .... "

ção da Divisão ESí)eôal dej:;: :�t V RW
b'l'a.sl'lel'ra >;lIq:u'e e"�f:.�re��n��:Profissionais. '.'V��t;:>, 27 (V.Al - Cl presl leção _ .:

Kj

:í�dê�'te João Havelang-8 àe- tará a .o;·wiética, e tam
"clarou qUe o 'jõgo ent�'3 as bém .f:ie,á decidido se um

seleções do Bra:sil e da D-- clube ou um combimcd] i-
niã0 SJviétlca será mesmo rá a Londrês. p8r'� e"fr2)'")-'
rea]izaclo. no Maracanã, no tar o Arsenal, no dIa 16 de
próximo dia 21 :L� llf"1V€m- novembro. O:;.cj'l',a,mó' .... tp.

.

bro. O dirigente e:,pllcou &aube-se na sede da CBD
ter acertado com o secretá que o Vasco da G!!-nn. já

marildo ,deixou >,;, cancha. rIo de Turismo da Gnana- foi consultado se poder.a ir

antes do término do €11- bara, sr. Enaldo Cravo Pei a Londres represe':ltar o fu
xoto, os preç(Js eles illgTes- tebol brasileiro.
�os do Maracanã para o jÔ RIO, 27 (V.A.) - Com o

go internacional qUA- - em sorteio efetuado na CBD, o

bora não seja promovido primeilro jôgo entre Vasco
pela Secretaria de Turismo da Gama e Náutic3 Cap�be
fará parte dos festejos .do ribe, pe.).:;e semifin&l da Ta
IV Centenário do Rio de ça Brasil, será realizado no
·Janeiro. dia 3 de novembri') próxi-
O presidente Havelange mo. pm Recife. O segundo

d�larou qUe ""lIma arqui encontro será realIzado no
baI1cada custará 2.500 cru- dia '10, na Guanabal."l\· e o
zeiros e o pret;o ela geral terceiro, se necessário. se
será 500 cruzeiros, o mes- �á no dia 12- ele rlovembro
mo cobrado habitualmente. também na Guanabara. Ar
REUNIAO - A prÓXima mando Marques será o ár

reunião da diretoria da .. bitro dos dois ou três jo
CBD será realizaJa' em Sãó gos, auxiliado por "bande!
Paulo, . no próximo dia 29. rinhas" pe:çnamb�ca:r;ôs,

"
Na ocasião serão !'.seJlhidos e� Recifê> e 'por @rioeas.
06 jogadores que serão cnn Do. Rio.
vocados para integrar a se

AceHamos Servicos,
.

Aceitamos' os seguintes serviços: Car.,

,I pinteiro, encandrlor e eletrecista, T�k�om:

A Federação Catarlnense
de Futebol de Sa'âo reali
zará anualmente cnmpeo-,
natos regionais, que se re

gerão pelo presente regula
mento.
10) Os campeonatos regia
naís serão realizados em 3
(três) categcrías:
a) Divisão Especlal
b) Divisão de Acesso
c) Divisão Juvenil
20.) A divisão esneclal se

rá composta de '": Clubes

no. máximo, tendo sua i11S-
crição assegurada os seis

clubes que a disputam no

corrente ano e o campeão
da dívísão "de acesso de ..

1965. Cornplatadn o núme
ro máximo de sete (7) ') iII
timo colocado descera para

.
a divisão de acesso, subín
do o campeão desta.
30.) . Para participar da

divisão especial os tiunes
deverão obrigatÕ!'iamente,
partícípar da divisão de Ju
venis. O clube da divisão es

pecial que deixar de dispu
tar um campeonato' passa,

' ,

rá automaticamente para a

dlvísão de acesso.

40) Intregarão a divisão
de ace:isQ os clUbes qUe dis
putarE:J.l1. esta divisão em

1965, exlceto o campeão e
todos os demais Cll!be3 que

. solicitarem inscrigijo.
5.0_) A divisão Jm'enil se

rá integrada por atletas
com 18 anos inrompletos,
no'�f-I1 ·�,ei'_'l) d�'tno êtJL� náto... ':;<L:,,:
60.h� es que solicl

tarem inscrição de atletas
para a divisão juvenil dE

- '

.. �\.-:;
. ,

ver�o <!:i'PresCftar certidão
de Idade e autori7.::tçào ,'10
pai ou tutor ,documentos
estes. que ficarão arquiva.
dcs na secretaria da Fede
ração.
70.) Para participnrrm

en; �lfWer cail1p!Oonaco ;JS
atletas c'feverão E:sta I' rco-i<'

•
• •

� :::- t.;:I

trados na F.C.F.S., c darem
entrada no pedit:o de ins
·crição até 72 hore3 .úntes
da hora marcada par::t· a

c.ompetição. Somente pode
tá integrar Sua ��qll;.r\"" o a

tleta cuja irsr:rki.,) houvet
sido pU"11cada "�Yl nota oti
eial ou resolii��; <�a PrE-si
dência.
80.) Só sel:ão aCf�'�n" i--'

crições com O. atestueb 1".11;

dico.
90) A FCFS. fOl.'lle c ,:,ri

cartão de identidade a t.o
dos os atletas inscrIt.os e

sem o qual não poderá par
ticipar de competição ofi
cial.
100.) A FCFS adota a lei

de transfer&ncia da Confe
del'açâ.o Brasileira de De'S'
portos.
!io)" Os árbitros pàr!'\ as

partidas oficiais serão esca.
lados pelo Departamento
de árbitros. Em CltSI) de au

sência, o 1ii�tor do Depar
tamento de árbitro, 011 di
retor técnico e na ausên=
ela destes, qualquer ll1em�

bro da Diretoria desigtrua
rá outro arbitro que perten
ça ao quadro da Felieração
Não estando prese�te qual

cação.
70) Os Clubes deverã(_)

,.:_ J('
,., ....

302·2
. _._�-��-_ .......----_..

proceder ao necessário re

gistr,o de seus massagistas
e' técnicos, que também re

ceberão seus cartõl�S de i
rtentldade.
180) Na ausência de seu

técnico,- q�íqpei- atleta po
derá exerd'êi' sua função.I

190) \jada Clube partici-
pante deverá a.presentar
uma bola oficial, nas com

petições em que p&rticipar.
200) Senáo- o futebol de

Salão, um esporte de elite
recomenda-se o máximo de
.!ealdade e disciplina, sen
d0 que .,0 Tribunal de, Justi
('a. Desportiva agira com o

máximo rigor, objetivando
elevar o nível disciplinar e

õ'P. desportividade.
�10) Esta Federação ins

'ituirá um tr.oféu especial
para o Clube mais discipli·
naja, bem como medalJ.1as
dOS atletas. A conce�ão des
cc,; prêmIos será regula
mentada em separado.
�2o.) Todos os campeona

tos regionais deverão ser
.. "l'''::1.(;o.s até o mês' de A

_'''. cada ano s"lyo
rr.o�:·.·:::s �speciaj.s qu·� obri
gnem a Federação afetar
dá-los.
230) De acôrdo com o

Art, 50) do presente regu
lamento, o Atleta da divi
são de Juvenil,' poderá in
tegrar a equipe ·das divi$õeI
de acesso ou especta!., dI
mesmo Clu'tle, perdendo al

tomàticamente a condição
de juvenil.

240.) Recomenda-se as

Ligas filiadas a. A.doção do
presente Regulamento.
250) Este Regulamente

aprovado em reunião dos
Clubes, realizada em 28-9ç
1965, ànula t.odos 03 antem
ores,'

FLoria.nópolis, S.C. em 30
de setembro de 1965.

A Dm.E'l'01tI� ,�"J.
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eatarínenses terá lugar na

c1c:lade do ltajaf, sob as

auspicios. da.
.

AsseeiaçiO
dos Servido-res Púb'ieos

Munlcípaís, ;Tem cara"W
de congraçamento a reu

nião do próximo dia seis,
que os' promotores fize

ram deDomJnar -PrimeirO
Encontro �e Prefe1t1lS à8
Santa Catarina". Bane M

Socieç1�e Ouarnni cOMt1-
tulrá! o ponto alto da p�
granla�ãó social, com a:'
festa "Vai levando com tra

jes masculinos através do

tempo". Partícípação esne

cíal q.a orquestra ele Eirl
nho, de BlumeÍlau.

erca
Serãe;) levadas á 1eUAo,

em primeira praça, dia •
do mês vindouro, na AUAn·

dep de FlorianópoHs. 81

mercadorias apreendktas a

bordo do navio. argemtinO
"Maria Sasse"; entrado em'
nosso põrto em: 28 de maio
do corrente ano.

Somente poderão ser so

Iícítantes as fírmas estabe
lecidas com coméréto dos

produtos ofereciM� em lei-

Ião, devidamente :ifO�Pro-

.vado .com. pat.ente de feIia;
,tro.·
"Não aleançandp os lanceS

.e v81or' da a.vaUaÇio.. sel'lt

B�i'le da'Ra;nha dos Is'udentes
Em promoção Intitulada

"Baile Rainha dos Estudan
tes", a' Associação Canoi
nhense de Estudantes Se
cundários prom�verá, sá
bado, a presenta.ção oficiaI

sprsa de Peron MJis po.Utica
�, L'i.

���e f .uue
A espôsa do

.
ex-Presíden

te Juan Domingo Per6n,
Isabel J\lartil�:)z. está

.

doson
volvon-to grande atividade
·j--�ld".!'1a rr-s mehs '1sli
tícos peronistas. Há duas

.

semanas encontra-se ela em

Mendoza e desde que ch.
gou tem recebido c!1rigen
tes políticos sindicais e Je..
,í::'pdores peronistas e dO
Movimento POT)u'ar d,aquel$
didade argentina.

- --.- -- _o' - -
• _

o diplomata húngaro
Laszlo Szabo, que peiiu
recentemente asílo potítco
nos Estados Unidos, decla
rou cntem, em Washington,
em presença de um runcío
nãrío da legação húngara,
que tomara livremente sua
decisão - informaram ron-

tes Chegadas ao Departa
mento de Estado. Szabo
éra segundo Secretário da

Embaixa$ da Hungria em,
Londres quando .no dia· 18
de outubro último tomou a

decisão de nedír asilo nos
Est'3.dos Unidos.

Iuncienal'sma
o. Alr"-'raA� Da::a.s T r

res apr:sentou as ccn ; :a

tulações do Comando do 5.
Distr:to Naval aos funcío
n{�r':'os PÚbLicos; diz o Al
mira;·,te.

c' '''Pelo tra:1scurso ,'o fEs-
o iho D�a de FU:lciuütr:.o
',Público, congratul'>lUe em

.; meu nome, no dGS Otkbis

e Guarnições do :;, Dist.r':'-

te l\::..,al em a grande ra
mLa ::::êsses ariônímcs e

r.br: egados constru tores da
grandeza do pais, formu
laneb vo�os calorosos pela
sr:mpre cl:escente e patrió
t'.ca dl'dicaç50 à causa pú
tLca, em pról da coletivi
dade e desenvolvimento do
Brasil.

,. .

.

enes spreen
tesl�á &egund8 p� no ,----------""'--------;;

dia' 8 e, .. nceasár1o,
. ter- .

ceiTa praça, no dia 12, tam
� às 15 ho�

das candidatas ao titulo de
"Beleza Estudantil da Ma

te-Cap". Estará presente
aos salões do Club Omoi
nhense a Rainha 40 Mate
do Brasil.

rAMOSC repercUte g'â Assembléia
�t�r�§�r::::g� ;:: :::d��p:- WI"e··.t·'o''a"m' II OU'd'e'Uva, o deputado Jota Oon guíndo nas 'considerações
calves, de Joinville, enalte- aOS seus pares, o parlamen
ceu a realização

.

daquele tar JoinvUense referiu-se

certame, recebendo aparte ao pleito em Santa Cata
do lider governísta Dib Che rína e à acolhida que teve
rem, que assinalou estar o o governador eleíto Ivo SU

nosso Estadol pràtícarnente veíra da parte da ímpren
em todos 0:8 campos da sa da Guanabaea, em. sua

Indústr ía, à exceção? daque- recente visita àquele' Esta-
les que ainda se encon- do.

.

o

�� .;

Sopra�o Paranaense<vá{ se
�,Âpresentar n:dlr tt C. ,"

. Estado de Santa cAtarina,
;

,

E�tarão � cargo :d� com

, 'PositOr 'e: mil.estro 'Wolf
Bebais' os acómpanhamen
tos musicais.
Lucr.�cia Darin t'lnibém

arrancou aplausos da pIa
.

téia argenti,na, ao se exi
bir na capital portenh,sl..

Lucrécia, Darin, soprano,
do Paraná" ÀJ)resentltse nó
Tetro Alvaro· de C�tvalho,
nos próximos dias 5 e 6. �
recitais de canto da vence-

� partir do próximo :dia dora de concurso realiz&-
3,
.. e�tQrá ab"rta a vlsitéiçJ,o do na Guanabslra têm o ps- .

}}_!·b: ca, no hall :10 TEatro. ftrocfnio do DeDartamento
Alvar::t de Carvalho, a 2a. ·de Cultura e da' Secretaria
Exposição de Flôres, que "da Educação � Cultura do
tem o patrecínio da Djre- __' , .....-- _

tn . i a de Cultura,' da SEC,
se'." do Que as entl'ega.'i po
f �m s'er fe;tas pelos ínte ... '.,
r2,ssado& dias 5 e ài na �ede

'

c'"qu<!le ór�'ão; à l'U'a Sal(ii
rha Ma::il:ho.

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

Súmula de Notícias
De acôrd.o com a tabela

expcd:c2. pelo T:::sOl�ro do
E·ta o, s:rão lr.lcia,!t:s ela

I;' 3.cs pagamentos re:!aL� vÔs
ao mês de outubr3.

\
.

o Coral da U!livers:r18cte
de Sada Catar:n.3,. n').�:"�,')u
ercc-Vo com o públ:cc ele·

Cr:c'uma, de�eltL) se exi

t·1' �aG.'.::la :::�a:':! 8111:-a
c:.:as �C e 31 . c' corrér,té.
Promovem os esp?táculos
do conjunto artístico d.a

USC a Reitoria e o City
Qlube, .

:ocal.

}-----

.,:o�{;
fW:1rnH�t �J . •• . tU

Prossegue h;:;je a 4a. Fei�
ra de Amostras de Sànta
Oatarina em BlumeI1'lu,
com um jantar típico ale

mão, às 19,30, no salão

Centenário", da Sac!eJade
Dramática Musical "Car'os

Gomes", e retreta pela
B".nda Municipal, na Praça
"dr. Blumenau", a partir
das 20,30.

__..), - -�- --_---
.

FUl1c:onÕ'i;smo
r' ,.. It:iú8rõ :

PB(:r'm'snto
A Delegllcia: Fiscal do

Tesoui'o Nacional est?rá

pagando, 'no seu expediente
do d1a de. hoje; os pensio
nistas civis.
--

,

"

,,(

A orquestra típica "Tre

mI", da cidade de São Ben

to do Sul, é atração da
noite do ·pFóximO sábado,
no;>' salões do Lira Tenis

Clube, na !'Festa �o Cho'l)p".
Estará presente àque�e

acontec'-""ent"
o
n"'s n" 'A,_

clêl'lcias do "grêmio da coli
na" a Ra.inha da CeJ:veja
dq 4° Cent.enário, ·srta.

Da.gma Heidrich.
A promoc,áo, sob a res

pürl.SÇllJi1ili<>rle r(') ''''ons r:'I;,.

bt: ât: ):<'!Ol'ianóno lis, eD.]"'·

"Menin'1 no. L"'l' t!QO V'C!(:'!",

tfJ. d(.� .:'�1:!1.?J'. f:t rprP:f"'ra. 0p

te La a Boutique ün�lv1olt.

.,Zq,.

.

�J
j (;�\ i::

,
" i �

A par[r de mot·'lTn (;S fa
b1'ica';'tes de prwlulos far
macêut·cos dos Estadcs U11
drs têm ordem de prevenir
2� mulhereS grávidas que
três drogas - �M?.clicina"
"Ciclicir. a" e' :'COrclCl111i"
- que nes últimos der. anos
eram ven 'idas sem rece�tas
pc(lem r;r=judi�p.. � as cr:n.-
tI, -.

. J
loras em g:sraçao., .;

):·f·.

o Canadá acaba de cc,n

cluir com a China Comu
n:sta uma das_vep,tlas de

trigo masi impdtt�nte de
sua história, no fnopt.an.te
de 4CO milhões L1e dólares.
a"lp'ciOU, em Torac!tt);.. Mit
chell Sharp, Min���r� ça:o.a·
dense do comércio.

Vid'ei�.a Pres:ta' Homanagem
t" .stiI"

, i

Estão abertas até :), Dró;.
ximo dia 20,. de �l'iy:eri)bro
as inscrições aos e:r.á.mes 1e
a 'missão p�ra ingresso no

Colégin Catarinense. � se

cretaria daquele estabele
clmento "de ensino secundá
rio M',abeleceu os horários
de atmdiunento entre 8

.
e 11 horas e 14)iO � 17 M.·
E' de ,Cr$ 1.500 a taxa dt>

inscr!;ão, sendo ,a SegUlrIte

Fim de Séman,a. longo
-'-�-- .__ .- ,-

-'e�tro lmador
r" T. A. C.
"Living Room", peça de.

Gra-ham Grene, será levada
à cena, no Alvaro. de Caro
v�lh(). amanhã e doming-o,
com início às 20,30, pelo
T.,'ltro Am?dor 1'1'1' RH:C'(r;.
(" jn'in'8SS0S poderao (;;:;'-0

nu hi.bliot8ca

Segunda feira, Dia de

Todos os Santos, o comér

cio funcionará 110Tffi'3.lmen

te. sendo que dia de fina

dos, térca. f("r" e Lri",d.)·

"
.

WASHINGTON, CAYO:
HAV.J\NA, - 28 (OE) - O

govêmo· americano anun

ciou .ontem que nas 48 ho- ,

ras se�intes poderia 6filr _

concluído seu acõrdo com

o govêrno de Fidel Castro

�ra a evacuação ordenada
de refugiados cubanos. 4-
previsão foi feita no mo

mento em que o .Departa- .

mento de Estado anunciava
o regresso a Havana do

Embaixador suíço. Emil

Stadelhofer; depois de qua
tro di\lS de consultas' em

- Washíngton ta Suíça reIll'e,.
senta os interêsses dos Es
tados Unidos em Cuba e

seu Embaixador em Hava

na é o principal . negoc�r
.do acõrdo).
Outros funcionários do'

I)epartamento de Estado
disser,ruri que O aeôrdo pre
visto cobrirá a evacuação
de mais' de 23 mil cubanos
e deverá permitir a super
visão dos transp�rtes pela
Cruz Vermelha Inte111"cio

nal ou pelo govémo i>I..IÇO.
. Os entendimentos até agora

rios com parentes no ex

terior; A libertação dos

presos' politicos ;- propos.:
ta pelo� Estados Unidos -

ainda não· iloi deç:idida.
O grosso dos refugiados

5 e r á
.

transportado por
aVloes comerci(-ús e não

por aparelhos militareS

norte-�ericanos. .

Um fun

cionádo calculou que sai

riam .. em média dois mil

cubanos por dia, mas ou

tros observaram que êsse

cálculO está sujeito a alte

r,l],ções.
Refugiados cubanos que

chegaram ontem a Cayo
H:ueso, na, Flórida, decla

raram que os milicianos

comunistas em Cub,ll, obri

gam' os cubanos que que
rena debtar o pais a aventu

rat-se ena embarcações pre

cárias, apesar do maq tem

po UO estreito da 'Fl6ri
da.
O caça-minas I1mericano

"Caue TrÍI1'ity" do Servico

de Guardas-Costas, entrol1

ontem em c:ayo Hueso es

COltalitlO tres pb(l,UdiOS
,. barco!:> (la lwe1"uáue'" tj lc

v��.��Q __ t�./j,;\..o.v ú_ �_...!IIi,. ...a._;�:�

o ESTAD
, O IWS lJITIliO illAI10\1i& liAU:A CAUBHfA

Florianópolis, (Sexta-feira), 29 de . Outubro de

Sindicato dos Griáficos·
;

.

deêntlda .Em reunião que realíza
hoje, o Síndícato dos Tra

balhadores nas Indústrias
Gráficas de Florianópolis
examinará � fortÍlação de

chapas ao pleito naquela

Comporão
;a assembléia que te
gar na sede pro�
éíndioato" no pr'
União Operária.

n8sce,a mOf
rigentes juvenis ,'Ill-vil'tna-' suas cartas sôbre a. SI

mitas problemas vrnculados çâo do V,letnã. O po�o
aos. programas de ajuda a nês fica p1"o�undan
Il"efugiados e as condíções sensibilizli<:'o pela sua

políticas do país. - tude de"':firmeza ao

O Prímeíro-Mínístro chi- mar pot{justiça na a

nês Chou En-L�i elog�.ou o da idad�� de 90 'l.�:
r:.)sofo ínglesj Bertrand mo=strando seu �al
R�seI, "por seti,. galhardo eflP,irito #e oposição
espírito de op<Js�.í) à agIes f',· rios listaltos .U
são dos Estados�TJnidos" - e destemor pela fôrça
noticiou ontem :; a Agência ta".
"Nova China". i� <lA justll. e poderosa
,A agência diie. (lue o de Ru.ssel reflete ,a

"Premier" escreveu' a Rus- vonta � do povo ingl
seI, no dia 22 de onr:,lbro, do povo de todo :) rr::

após ler notícia; sôbre um 'contra as guerras de
discurso a respelto do Viet- são e na defesa da

ná' proferido p�io fi1ósGfo mundial" - acreSMl1

em Londres. t:: O "PTemier" concluI:
.'Antes diSS�'� - asslna- sejando a Russel "boa.

lou Chou - tihha recebido de e �nga existêncta"
--------(--------------

Cientistas Britânicos Estudarão

sa da superfície -
se ali. muito mais'
da 1tuperfíoie do que
quàiquer outr,ll, zona CO

cida, do hemisfério SUl.
No "Shackleton" fo

também instaladas

especiais destinadas a

turar -exemplares de
tos � regIão' e -'que
posteriormente doados
Museu BiShop,' do Hav'af
,�1'{a sua ú./t4na �
�quéle c'ontl.rtente,
tístas encontiraratn,'
Íribl:rtaiíhas á, leSte Id,. ,

ley Ba.1., t�if �
d�; tr.á�s;;;; ��lhan

'

a.ranh�s; B!te ·étiito co

tamente dé§cbnhecidas

------,--,----------------'

ciência.

ros de três outros b.I1roos,
que naufragaram no mar

encàpelada.
"Expliquei aos riillicianos

que' uma embarcação 'não'
estava pronta �ia sf!,ir de

Camarioca - disse um dos

refugiados, ao ohegar
mas êles responderam que
tinham ordem de saida e

não poderiàm contrariá·
ia."
l!:sse barco, o "Gizmo",

partiu e naufragou pouco

depoís. Seus 18 passagei
ros foram recolhidos pelo
"Cape Trinity", que em se

guida socorreu os outros

dois barcos, pouco antes de

afundarem.
Com os que chegaram

ontem, sobe a 1.'100 o nú

mero de cubsmos que �lcan
çaram a 'liberdade com o

êxodo iniciado � -pôrto de

Camarioca a '1 dêsté �ês.
As autoridades cubanas in

·formam que naais de 200

enibarc\wões .. 0cuDam os

nortos de CamaÍoca e Vara�
dera. à espera UI'; fa"er-se

ao rúâ.l" •

us Vt:llLUS til:'!

dez a vinte nós, levan

ondas de dois met

f-Iltura no estreito da

da, de I'lpenas 90 tnilha
largura, tornando,
tnuito �rigosa a tra;

sia.
.

O Serviço de' Guar
tas estendeu sua �
segurança até a dist

de dez milhas da

cubana. Os refugiados,
agradecimento, levan

ontem um letreiro ria

do Serviço de Guarda
tas dizendo� "Agrade
honramos, felicitam
bendizemos' fervorosa
'ii Armada ao Servi�
GuardIJ.-Costas e a08

.

ços Aduaneiros e de

gração dos Estados U··
- Os refugiados cUb
A hnprensa cubana

mou ontem que nort
ricanos propri�tárlOS
lanchas estão fazendo

dO
tos negócios", g.'3.nbll!1
cêrea de dez mil dóla�
numa única travessia' at�
cuba. A aeUsacao foi atrl;
buiá.a a exllauO:::i cúbq!10

,- .' 'i,lSa9cnegauO:s '>.l. GUiná >:;••• t-I
,

i' ;�. o_r.; � �
.. : t... ( \. -....... , J

\"r...,., _........... ""Ja. '; ':;:;,;J..
_ ___./

Notícias em
". S�ntesec

o Florianopolitano come-,

� a se prep,s,\rar pará o

lóngo fim de semana que
se inicia hOje.
Amanhã, dia do Comer

ciário, o comércio em re

gozijo . pela passagem' de

efeméride, não abrirá suas

porta�.

• !

É de 130' milhões o or�
mento par�. o exercicio fi

nanceiro de 1.966. In1eial
mente orçado em 60 na..

lhões, foi elevado àquela
cifra pelos, vereadores com

assento à . Msa' legislativa
videirense, através da apre

sentação de emenda'S.

'Pponeno super-mercado
�'í:ril, G1m, Ct:l\':strução inicia

cL em breve, na cidade de

Videira, :-;8rà dI;; j).('U1JIi;;dl.ó.-
elit,;aUlÜlllàU(JS

D.{rdmata Pede As[lo nos [U.A.

o ·'rrianõpolis assiste
fEST DO CHOPP

DA NANG, 28çVA) - OS quilômetros de Balgnn era
wuerrilheiros' 2Qm\lD1S�as repelido, tendo sido mortos
atacaram, ontem, as msta- mais de 100 guerrítneíros.:
laçoes militares dos Esta- Os comunistas, .nu . nú
dos Unidos em :Da Nar.g, a mero superior a 800, ataca
maior bass norte-amenca- ram o batalhão e i.rvesti
na no Vietnã! do Sul, onde ram contra outras postos
se encontram cãrea de cem. governamentais aVanC9,Õ(lS
heüoópteros. Cogmas de sítuadcs nas proximidades.
fumaças e fogo que .;e er- Um porta-voz oficn.l norte
guiam da base !lareClam americano declarou qlj.e as

ind.cai que alguiLis helicop- baixas do govêrno fo,am

,

teros haviam
. sido atiugi- ,"moderadas". .

\

i' dcs.
. Onze helicóptecos r.ort.e-

Durante' os primeu-os ,.iO americanos foram 'atingi
mmu(,os ,elO ataque, que,.' se cos por intenso fogo anti
iniciou .com descargas de aéreo quando desemba.rca
morteiros e arUUJ.s automá- vam uma' fôrça -le pára
Ueas, nãó fora� vis� $0

_ quedistas da 101a. Divisão
brev.oando o local aviões numa área ao nort.e de
ou helicópter,os. MalS tarje Qui NhQn, a nordE:ste de'
o fogo parecia ter 1im�llu�- Saigon. Os paraquedistas
do, mas continuava amda partiram em pel·se�uiçã.o
esporàdlcamente. aos guerrilheir,os, sofrçmdo
Enquanto isso, .:aç�.; a baixas leves. Os �omU:1l1&tas

jato do Corpo de Fuz.leiros se ;retiraram pouco (lepo,:-s.:
norte'-americanos bomor.r· Troprus lSul-vietnamitas
deavam pos!:;ões' Co Viet- descobriram uma fábrica A.nfa'rfl"Ca M·anto TerrestreCOng nos arredores 10 cam secreta cíe granarl!tS de
Po de fôrças espccia,:s �e mão. dos vi.et'-congs, num LOND�. (BNS) - Vin-
l?.Iei Me, li»WII& teata.Wva de pântano<' '8 16Q iU�etr.Qs te e':doiS óietiltistas e t;éo.

O legislativo videi,e'1se daquele saUdoso homem éxpulSar e desentocãi.' os a oeste â'e 'Sl11go1'1, no dE:lta nicas que "trabalham em

aprovou a consi.�ação da púbHco. Aliás, a denomiM- vietcohgs que ainda se en do. R:o MeRong,: !;'Oi'aln E:n- bases britânicas na Antár-.
verba de 4 milhões de cru- ção dada àquela praça pú- cúntram na região, s.(;ua- contradas 'no local 20 mil . tica partir,ll,lll recentemente
zeiros, para � confecçãO blica . também foi iruoiativa da a �50. qu.lome::.ros de granadas, �1 mH uet.onado- de Southampton, no navio

, Um .porta voz gov,:.rría. de um busto de bronze dó do ve�eador .tutz· FerlÍn' ba..gun:·
.

res e 200 minas. Quatro de pesquisas' "Shackléton'"'
mErt::;.l esmentili·"." o::tem estadi.sl:a catarinense N& autor dO projet� q1.le> det!: um .:'porta-voz .1Orte-ame môças, três guerril!leiros e para realizarem

__
um levan-.

�em Warhirgton nQÜciil. se- rêu":Ramos, a ser ci:;16cado tina ao,úela import�I',l�a;' a6. ricaiJ.O'· illloririou que Q nu um médico foram aprisio- tamento geofísiCO do arco:
gurdQ a qual, o s�cretário na praçà que tem : o'�.nàmé

. �!1�to'A� iferêu, ��6�. �, ml,.,b J.e ·balxa.s em PIei hª"do� n� :l'ábriea. ,', de ilhas que ligam,3t Ame.
, ll-rle amrrican9; cl�� D��f- .._._.__.._-..

'

".�;,._. _,'.1.<.:;;;; ..
:..••,J,'_t��\:."--�'-..

.

1v1e; enwe'Ps COmUnl$l.as, ua ··Mon;J.entos ántes ce :.ar- riM do 'Sul à ·Antártica.
, S3., RobErt McN�aT':il, ,rn;a-:: .

,_-
...,..--1'--- -_ seniaui1qúe pa&so;i, foi de tír

.

para: o Laos, o 8ena:ior Sir Vivian .!F'llchs, �eto:r;"
:- :ccs�:ara. ao �?ies(déilié ,'., '.' " i i , , , 464, ,a�es�entanclO' qlí�;htes democrata norte-am,t!ricaI'o do Serviço Britânico de Le-
._.," to"" .Jcb:->�{)rl' s�.u dese- 7" . ,., ,..; :.'

"

I'
<

'fi
A'

'

'T
" 'I Ir

. se i,9ti;ir, 'íora.in contado;> Ed'wa:rd Keniie�y des'Úieri- vântamento Topográf.ioo da
\ í.J de' e;w':;çr�tJse' -do �a;r- tX!)Ú$�taQ"�Q� ;:, ai:e§'( ransl'eriu�', 164 co"rpt-S em tômo 'õa tiu a informação segundo Antárquica dis� P'lr oca-

,.;, (i "':+ "

.

. :., ,I ','
- i:, . 11,i; lill�a ·Ehna 'lopal; o�(,i,e . .vqr- a: quaLfõta ·âta.C�iid iOO� �e siãO.·da; particUÍ.- do "Sl'iack�

:: d Pe�artamentO de Cul- �5' e 6 de Nov�mhn, .t'!' refam duas embocica...:as uo !qentos do;,Viet-coilg, 11�lan letoh" que 'aquêies téCnicos
tura est� pom�,"!jC_31hl{) aos ,\;�;f;O,;'I���rol'H�d�i::� ponÍis- y��JJ({q�!vÇ\qntr!t, ..Ur'üi!.,t;o- ��:,Rhh,f����Q;; �%;\�e eqtiierlh&tâS:.,bIit�k;'h�
col�borador�s � a., II Expo- ·sab',,,:<;).n�aniz.�por.�·.:.. , ..·'J: t.ónviJa �Úi.l�'; ;iit;. ',ri!jbtços

.

�l() g�l:4'- Vhij!àNa,., .síl'brevoó\l (J jdda &ltierto' 'qÜe Q éa�d� 'tet..
s:íçao de FIQres, qUe a data o público para a viSitação 1l0� "Vã.f.0�c q-U:.lô.r:itekos'''''·:ao c6·�onit. - . ':"'u resire _(.la. zotm"que..,se,'en-
para á ,entre'ga .ia,:; flÔÍ'es a pârtir do' dia "8, tetín- norte. "Tal . inf-ormação nã,o contra sob a crosta racho-

qUe ficarão em exlbiçã,.J, cando a nota expedtd� pe.
O infúrmante disse ac�e- correta. Ati.raram sôbrl} um

foi transferida para os. dias lo mesmo D!!partaméhto_
ditwr que os restant.es ;iOO helicóptero da nossa 1:3c<,1-

.. _,,:;�._;._ !�::����[:sf:::oS lev�:s . !:' :a:p���i �w�(�:� SIDESC Reinicia Venda de Ações
:: '

'I;'�- \'t;�
o�'''.'

,
,. .}:. � ".pelos s.eils com_p.a.1.belr.c.S ou' via:ava" � afirmou }{en-. �om�t>ú:' a �enda de gamento inicial de Cr$

CO e·"g" .111:0:.i., Cafait,.I""nenSe:.��,·
;.

, " ,
. fiscortdif.iÓS nO<·�l-te:ri..)r:· .çt3;' ,

I:l,�dyy.:· :; ';:.. '
... '�;: ·,.ações pela Sidenírgica de 1.000.

I,j
'" f". ' �.. ;, .. ·�e�s·���e�i:;�e:i:����; {\'íri: 'g:';'o''�';�a.�On.le:tini:la-emd'oO'ct1ís.'t� .éhà�· Santa Catarina S.A. ; O Jl,tendimento será

• ' . '.' .

,
' 0."" . - , I.J. 'ViÊ lU í no escritório da �nco

EX.� 11'. e's rLq Af�_l.m'·.�s('·a'-o' " .. :\�"": ataque de dois b�taülõ�s. do frente de wn grilpo de SIDESC. São do tipo, orcli� ção, à Rua dos Ilhéus,
k ..... I ti - u _ � _ ,.>.

."

" ,'," Viet-Ccng contra cent.enas Parlamentares de �tr.I Par- nárias e preferenciais, no com maiores informes·

a escala -de ·exames,. ta:m.." de "rangers" à apenas 30 tido, para estudar rOlh di- valor d eCr$ 5.000, cona pa- bém pelo telefone 3.0

bém em novembro: '

1��:bú��;�:::' lUA· �U�6: O a�ôr�o �a li�er�a�e
De outra .parte, em 1.966

não mais funcionara o

Curso Médio. O "Catarinen
se" ,manterá', de setembro'
a novembro de cada ano,

um cU'rso intensiva' de ad

missão, cujos alu.nos apro
vados terão., cli,reito à ma

tricula na primeira série

ginasial, satisfeitas as dis-'

posições previstas {)elo Re

gimento CO. educandário_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




