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P a r I a m e nt o B r i t
,

I

sancões
,

SALISBÚRIA, 16 (OE) - Q l° Ministro Ian Smith
reuniu:se hoje com seu gabinete às 9 horas, a fim de dis
cutir a aprovação 'da lei de sanções contra a Rodésia, aproo
vada pelo Parlamento Britânico na madrugada de hoje.
Porta-voz do govêrno disse, que acredita _que 'o gabinete
fi�rá reunido todo o dia de hoje. Aparentemente, as auto.

ridades rodesíanas cortaram as linhas telefônicas da 'Casa
do govêrno, em nova tentativa de obrigar o govêrno Bri
tânico da Rodésia a abandonar o país.

listas que visitaram a re

gião. Acrescentaram que
tanto os orícíaís da Rodé
sia éomo os zambianos
proibiram . aos repórteres
tirar fotografias das forti-
ficações. \-

'Ocorreram dois inciden
tes ontem e'TI três bairros
africanos de Salísbury, on-

TRINCHEIRAS PARA A

GUERRA

As tropas rodesianas es

tão cavando trincheiras de

um a outro lado da fron-

teira que separa seus res

pectivos territórios - anun

cíaram em Salisbury [orna-

Juracy
Ato

• •

a n I c.o aprova
·Rodésia:

.

'.

�
contra a

de os negros atacaram al-.

guns ônibus, anunciou o

Govêrno num comunicado.
Acrescentou-se que os alu
nos de escolas africanas de

Highfield boicotaram as

classes depois de terem so

frido medidas de "intima

ção". Estas medidas fo

ram suspensas,

me racista que usurpou o

poder na Rodésia do Sul"
- segundo 'I1ma declara

ção oficial divulgada on

tem pela agência TASS'.
"A U n

íã

o Soviética",
acrescenta a declaração,

O REPÚDIO DA RUSSIA
, ,

R-O. 16 (OE) - (I pre
-sídente do Banco d'J Brasa

declarou que as recen t}�S

(ategõ'rico:
cumpridoserá

,

o ministro, que entretanto recrudeSce
ram certas désavenças politicas, criando clima de intran
quilidade em diferentes regiões do pais, o que é )Jrec1so
evitar ,de maneira rápida. e eficiente".

/0 mhllstrd ela. J11stic;a
. cÍis

se a seguir qUe ') g,-,ve:- 'o

federal está ate"'i:o SUl

acontecim?ntcs 411° �':' rJo.

senrolam no Rio G-ST:d2 do
Norte e 'Espírito :33.n�'J e

que também está examin:ll1
do cuidadosamente o pr,r)
blema surgidO em Sao Pa li

lo, em face da. ;;'l.�J.ler�süo
das eleições nos '11uniciploS
de Osaseo, e Guar;llho e

da convocação da Assem
bléia Legislativa.
Entrementes, uItim.am-se

no Rio DS pr'eparaLivos pu

ra a real�ção da segun�:a
conferência interamericana
extraordinária qU0 será
inaugurada amanhã. as i8

horas nó Hotel Glori3.: c'J1n
um discurso do presidente
Castelo Branco.

Sôbre declláraçõés dQ U�

nador Dinarle MarIZ de
('U<; solicita'ria anulaçãG do

pleito no Rio G. :b Norte

o ministroA'a justiça, dls�e

que o govêrno fede�'al PIes
tigiará a decisão se fel'

adotada pela justiQJ, eit-·i

toraI e que o govêrno n;\o

Em todos os anos a 'cl."lS

se dos promotores públi:
cos doEstado de Santa

Catarina presta homena-

po· perm'tir:i i'1terfe,:e,:'ciA, PI)

medlr'as tornadas pelo go
v(\1'1' ') fec:',eral, .!) eruzeiro

r ôvo e ,,'5 rcrormas tr.bu

tár.a e carnb.al justlfjc[:lL1-
se, visto que fora:n terna

das num momento em que
a nação passa a viver' um
período de esblbilida:l9. Se
gundo o presidente ,10 Ban

('o do 'Pra<! o Ja.,,�,:1.nH:'nto
'c1� c"n'e'ro �6-'r ":'ir) t:'31'7..

de

"Teln:Je.si a�le
em copo D'agua" as ll')1j

cias sôbre intr·anqallld..l'J.::s
,

naquêle Estad�. HOJe as

peve horas o minis[,ro
./
da

just'ra e o presic'ente da

repúbliCa vão rellni:'-se

com ministros Cordell'::J de

Farias, �uiz Viana Filho.e
Generais Geisel Gerbery'
Couto. Objetivo da reu

nlãn é examinar') ato com

. pleméPta�' que trata· da re

organização dos parti<ios'
do País.

" spr usada Pa, cu,1J'tR2:e1l1
e4f1 "ü\�t'� nl�p(fl �)"\�•. \ !1�"">va
Yelmel�te de CrÔlll') e !1Í-

"apóia sem reservas as de

CISOe,S adotadas pelo Con

'selh9 de S'eguranç,"l e pela
Assembléia Geral da ONU

sôbr� a sítuação na Rodé
sia do Sul, e, às mesmas se

ajustará estritamente".

quel., Os estudos :1() proble
ma estâo entre'l?:1.l:::S ao Dan

C�l Ce:Jt.al e deverã., ser

submctídos ao Ccnse lho
N'� '�i ártc Nacicnal, O cru

z�':� rc".'r. çl"'Vfr(\. '.er cen

tav; � cn."'o tra« ��<;: As,i\11
'um centavo val�:'l 1[1 cru

zeiros, 10 centav'lS va;�rii;)
100 cruzeiros e um cruzei
ro, mil cruzeiros atuais.

BULHõES A ·�JNCD. E:R

TA1?ILT.DAD"" rOM' AU

MENTes

BRASTLIA, 16 (OE) - O

'Ministério de' Relaçã\)3 Ex- \

tenores pediu a Enümix:1:!a
Brasileira no Uruguhi 1I1;e
confirme os têrmos da en

trevista feita pelo I) }!ix

Almirante Cândiclo .Aragão,

____
-----------' -,----t----

reclamos.

o TEMPO (Meteorológico)
Sintese do Bole� Gcometeor')1ogico de A. SEIXAS

NETTo válida até às 23,18 hs. do dia 17 de novembro

de 1965,
·1

FRENTE FRIA: Neg<:ltivJ; PRE.Ssiõ ATMOSFERICA ME·

DIA: 1023,0 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 2810 Cen

tigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 94.%; PLUVIO

SIDADE: 25 mms: Neçr<::tivo -- 12,:'; 1111115: Negativo
Cumulus .:_ Stratus _ Nevoeiro esparso - Tempo Médio;

EstáveI..

No próximo sábado, no

4:0 aniversário daquele di

ploma legal, mais uma vez

a Associação do Ministério

Público estará reunid"l com

o primeiro :rnandatárid ca-

tarinense, oferecendo-lhe
jantar nos salões do Que
rência palace Hotel,' para

Por outro lado, o C<Jntra

Almiran te AUREO DAN

TAS TORRES, Comandan

te do 5. Jj'istrito Naval, foi
prcmQvido ao !Zl',aú do Co

mendador da Ordem do Mé,
rIto Naval, c'evend'J receber,
a importante C011lenrla 1:0

próximo dia 13 de deze'T.

bro, dia do MarinllPit.·,l.

reiterar o alto aprêço
que o tem.

em

WASHINGTON - Re::en

tes tr"lnsmissões da Rádí�
Tcheca parecem confirmar

, os\ comentários de que .Pe

quim se ,isola cada vez mais

do resto do 'mund comu- ,

nista, como resultado de

sua intransigente recusa

em pôr fim à invasi;ib nor-

�o Jornal Comul11st'l
Popular; na qual ataca
Marinha de Guerra.
O Italraraty quer conh�

cer o exato teor da ent.re

vista para' temar • .5 prllv!
dências que se �.,Ol'ilHrem

nece'Ssárias.

conclave. ,

O -i"residente Castelo Branco deverá prenunciar importante discurso ama

diã às 18 horas no Hotel Gljjrià, por ocasião da inauguração da 2.a Conferência
. bteramer�cana extraordínâría da OEA:

A saudação do chefe da nação será .responúlda por um .dos chefes das dele

gações estrangeiras, dando�se em seguida por aberta a sessão.

,.

do

centavo; cem crnzelrc-s, 10

centavos; Mil cruzeiros

atuais; um cruzeiro nóvo ;
10 mil cruzeíros valsra-i : O

cruzeiros; 100 mil cruzeiros
100 cruzeiros novos e Hum

Milhão de cruzeiros deverá

equivaler 2 Hum Nm cru

zeiros novos.

, f

Cumprindo mais uma 'das
inúmeras missões (iUe lhes
são' atribuidas, qual seja a

de salvament., na mar, um

helícóptero do t. Esquadrão
de Helícópteros. de Instru

ção, pilotado pelo C r \ Av)
It.uríel do Nascímento Fi::
Iho, e conduzrndo .:l bordo
o CT (Mel) Demócrito .J(\-

Milhão Vai Ser Mil e Mil Um

Novo Iruzeiro
RId,' 16 (OE) - secun

do o presídente ril) B:'llCO

do Brasil a círculacá.i
cruzeiro nôvo nenhum lJ!'O
blema trará a" pcvo. E:3 a

tabela que indica :l rr-la câo

entre o cruzei-o 110hl e o

atual: Um eruzeiro corres

ponderá a um décimo (te

centavo 10 cruzeiros, um

C0111 a criaçâo do cruzeiro

n::::vo a, moeda brasilelr-i en

tra em regime' de e5ta1:-11:

zaçãi. Lembrou que have

rá LJ.·:cosamente alguns, au
l1l�rh o� ísclarlcs cerno ('0

do tr.gc, gasr lina sem re-

�:::::::;:.::::.-_-::--: -=--....:..-=---=._-_._

natas de Azevedo, efetuou
um pouso no cargueiro no'

rueguês "S,CHAUSTRAND",
que "e encontrava nas pro
ximidades de Cabo F'r�o. a

fim de prestar socorro mé
.díco a um marinheiro da

quêle navio, qUe fe encon

trava em perigo de vida,
com detlcíêncía cardíaca.
O fato, que a primeira

,

e

rlexcs maiores poder

vista parece não merecer
mais que uma cítaeào. t1é

v", entretanto ser ressa lta

do. pão só pelo reíto do

p0"Sr. 00 helícóptero o

prtmsro (a 'MB em navio
mercante. em condicões
adversas di mar e em area

restrita pa.ra. o P'JllS'), t.er

sido coroado de êxito. GlI

mo também, porque, grafias
'a presteza do SOCOl'r·) mé

dico uma vida poude ser
salva.

no

aquisitivo do povo,
pecíarc u ainda (11,18 não

há dia certa para entra-Ia
em, vigor do cruzel-o nO\'(1,
esclarecendo qUe apenas o

ano de 66, foi ríxado.
:i=,.O-·-,
---

Rusk HostTzado na Venezuela
guarda d�al1te da loja
"Sears" .

foram atacRdo',

com coquetéis "Molotov",
tendo' ficado Ligeiramente
feridos.

o' martnhe'ro socorrido e

,i:} fora dp pertvo, i(li, pos

ter',-"mente transportado
em ];":'Cl1'.l para o Hcs�ita!
de CI1,bo' Frio.

O Govêrno soviético "con
dena energicamente o nôvo
crime perpetrado p-elos co

lonizadores contra os po
vos africanos "e manifesta

que" não reccnhece o regi-
-------,------.---._---- -��.._-.,..._--- --

-Mi-nistério--- Públi-CO bomenajl· Governadorl
gem ao Governador Çelso Orgânica do Ministério Pú

Ramos. na data ·de 20 de blico, com que o Chefe do

novembro, que assinalJ'l o Poder Executivo 'foi ao en

aniversário da nova Lei , contro' de velhos e justos

RE-tORMA CAMBIAL
. \

,Reflexo de Estabilidade

CARACAS, 16 (OE)

La-·

Grupos de manifestantes

provocaram anteontem de

sordens em diversos locais

de Caracas, em siIiql ele,

pl'otei'to' �('ntra a visita

V,mezue1a' elo Secretário

O matutino UEl Univer-

·Br.a��r\J ile:tc Pr�tdente de

Con:éi1io 'da' OEÃ'

�l

sal" informou que uma en

gan;afadora de' "COC,'l Co

la", in$talada em Sim Ber

n?rctino, . fai atacflda com

bembrs
.
"lVíolotcv", ,que

provocaram ,inícios de in

cêndio, ràpidan1ente domi-

11,':ldos pelos bombeiros .. Na

parte de trás da engarrafa
'<lora foram encontrados ex

plosivos que não chegaram
a deflagrar. _

PO!' outro lado, agentes
policiais que, monhw.Ilm

selho, réspectivament". o

representante dos Estadi.s

Unidos, Ellsworth Bll!'lker,
e ,o representante ü) Paru�

guai, Embaixador JUiln
PIa te.
O Embaixador PenDa

Marinho é um \'etenHtD ('i

plomata, de gran�i0 t:X\)f'

riênc.ia como advo�ado 111-

ternacional e adm�'1-b:l':l:
dor. J representou seu puís
nas' Nações Unid.ls '2 11ft

Organizaçã Q Mundi�tl de

Saúde (OMS),

WASHINGTON r Os re-

presentantes dos paiSe$
.
mrmbros ela OnanJ.zal:5.o
des ES'a' os AmCt'jCE\l',OS

(OEAi elegeram 1?re:m\Pntr.

do Conselho da OEA c E'11'- -

...baixador Ilmar Penna Ma

rinho, do Brasil. Parn: a

Vice--Presidência do Consp

lho, foi eleito o Em'oa'X!t1ol'

Ram<J'.1 de"Clairm.lllt Duf'
fias, de EI Salvador.

Os dois Emlíla:.'mdorfs

substltujrão na f're'5icll,n:!Ja
e Vice-Presidência el·) ('"n

======�-T�' ======�===================

Politica em Toda a Parte

TCHECOS

Wenceslau é QuaSe Centenário
B. HORIZONTE, 16

(OE) --: O Ex-fres.tdente
do Brasl:l Wenceslau Bráz

atualmente com g'l anos

e Progressista.
Ao alo de diploJT1.qçáo do

nóvo PrCÍ'eiLo lVlunicipal de,

verão comparecer as 'mais

destacadas personalid<:ldes
da politica j:lol·ianópolitalla.'

2U/ll/u3

A posse na última segunda-feira do pref('ito eleito
de Balneário de Camboriú, sr. Higino João Pio, coinci·
diu com um fato bastante alentador para aquele muni·

'\'
cípio: a ligação do sistema

d,e
abastecimento d'água.

Entrou com o pé direito aquele nôvo govenlante muni·

,cipal, deparando·se, 110 seu 1.0' dia de administração,
com a solução de um problema que tantas dores de

cabeça dera aos seus l.ll1teeessores. IA
.

sorte é boa com·

RIO, 16 (OEl O Pre- pa,nheira. E, por faÍal' em sorte, há determinados po.
sidénte Castelo Branco çf- liticos que, positivamente, qual imã, têm a desventura
teve rpunir'o no Paiácj·) La

.

, de atrair a "urucubaca"". É pródiga a política na va-

,ranjeiras cem 0S mi'l;"�TJS ! ri,e(lade dos "pés frios": que gelam qualquer lado a. que
Junrcy lVfa'2alh�{>s, r:-:rd:'i-.

:;)1 se filiam ou aderem.
"-

-

1'0 de Far'as e Luiz Via:-,::!.
Filho. ,II A propósito de determinada figura da llolítica bra·
Estiveram tan'lbém 1)"e- 'J sileira, é lapidar a definição: guarda a, mais estrita coe-

sentes os Generais Ern('�to rêucia à incoêrência. Adivinham quem é ...
Geisel e CJubery le LOil10
e Silv;a:. Falando hoJe a im

pl'ensa o millistl',o rh ju!<t:-
ça il�formü1J ([ue na rl.)\�- I
r;§.o; t'ei f::-}lri'la�J�l EI. que�· 1

tão '(lI) Ato COml)l�::ll',:L,r II
11., '1 que discipliDa"''( :). lE;-

Iformulação partidáú.1 ltO 11lJais.

x PEQUIM

J.C.

Não é propriamente política, como se a entende,
mas vale mencion3-r a-- grande "barriga" da imprensa
,em todo o país, ao acolher notícia transmitida por

I agência distribuidora, segundo a qual se construiria "na

I cidade cata�ense de Tubarão o maior pôrto de expor·

II
tacão de minérios do mundo". Deve ter havido violen.

1 tí;simo deslocamento geog�áfico� já que Tuba�ão, obje-

11 to elo informe, fiéa no Espírito Santo. Os tubaronenses

" de Santa Catarina não' se importariam em contar. com

I aquele pôrto, antes 'í.Jelo contrário, mas confessam ,a

impossibilidade plena e total de abrigá-lo. Pelo visto,

! a informação foi divulgada por algum "espírito santo

i de orelha".
'

I '

. Os "vira·mesas" ainda -:ão' perceberam (ou já?')
que' o govêrno contraiu com a opinião pública do país o

sagrado dever d,e garantir a posse dos eleitos' em três

de outubro. FaJtos de sensibilidade, não lhes acode que
o contrãrio deixaria muito mal o Presidente Castelo

Br3nco; até perante o concêrto internacional.

Chega de polític.a. '�em -só de sua discussão ,ive o.

brasileiro. O cruzeiro nôvo vem ai (janeiro). Não se

<>,,,sustém os }JOSsuillol;es de miJhões, que a re(lUl,��O,'HUI) OS ut.i.ngjrú no bobo. Por oull.·o lado, não se clwhalH
de eufuria os que pag'<ll'elll 'tun cru:wil'o t' vinte centu· Ivos llelo llt'CÇO <la cume, purqu.e, ao final do mês, o pu- ,

irão cl'cd,ital'-UleS'lí o salál'io ele sessenta cl'u�eil'os. I

o 51. aniversário de sua I

posse na chefia da lla�ãc.
A conselho médico grande
parte dos festejos foram

de idade comemorou on-::'!ll1 suspensos e� virtudp. _
"la

HoJ-e a d i'p10macão de Acác io =�=-:..;;d=e=s=uM'-=a:::in=re:::�:;:ria:;::d:;:ê�=:=i=a=I=�:::�'=jU=�=ji::;:',==�:::::;:�:.::·�;;..e;;:;'sl:.:::::;:;;;;;::;;;;�=r==á:::�=_�=:;:d::;:o==sr.
.�. , , ,

.
"

Em solenidade a ter lu- I
gar às 11 horlls de hoje nu i A GO R A 5-1 M ! ! !
s"lla de audiências' do Jui- !

'

zado de Menores, a Junta I

Eleitoral da 12.3 Zona

fará',
Vamos todos fazer parte da imensa família vol-I

ent.rega 'do diploma ao, nê- kswagen!. I
vo I'refeito Municipal, Dr. A firma C. Ramos SIA., ReVe?dedores dos vcícules,
Acácio Garibaldi Santiago, ,.

Volkswagen está formando um novo Fundo Comum 9-e I

eleito no pleito do último Auto-Filaanciamento e aguard"l a sua inscrição. Você po-I

3 de outubro, pelas legeh- I de receber o seu automóvel, Kombi .
ou Karn;lann·Ghia

das dos extintos PSD--PTB- com uma mensalidade de apenas Cr$ 40;oOt}. Não pode

PRP-PSP que formar"ltp a haver condicão mais suave par:q, voca adquirir um car-

Aliança Social Trabalhista ro noivo da Marca Volkswagen.
.

Corra a se inscrever.. AProveite a oportunidade.
I Pr ,é�l:'C c: rbn3 c. Ramos SIA., rio Estr.eito ou' pelos i

I telefones 6331 e 6244.
,---

I
I
h

te-vietnamesa
do Sul.
Eo dia. 2'1 do corrente, a

Rádio de Pr<:lga criticou a

China Comw1ista por exi

gir, a qualquer custo, a vi
tória militar dSlS' fôrças
comunistas \ do

I Viet Cong
no Viet-Nam do Sul, ao in

vés de concordar com a

realização . de negociações.

do Viet-Nam

A Reunião da

Reforma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OSVALDO MELO

JORNALISMO SE MOVI:r"�ENTA.
\

"Ciclo de Estados - Aspectos e Prática de Jor

nalismo, tema que seria abordado pelo prores
sor Nacin Bacila, ficou transferido para· dia 19

do corrente.
J\ classe dos jornalistas síndtcalísados aguarda
ouvir (1 renomado p:rofe�flr.

o PIANO CflTARINEN,SE" .NO TEATRO

Para colher novos louros e mais um ê,xito com

pleto, voltou a exibir-se no Teatro Alvaro de

Carvalho a excelente e afinada. Banda de Músi

ca ria Policia Militar �o Estado, promovendo
uxsim ·lwnefícial· o Natal dos Milicianos daque�
la drsciplinad-a Corporação.

ABER.TAS AS .SEDES ])(,S EX

PARTIDOS POJ,JTlCOS

POi' determinação do sr, Ministro da Jn�iça e

respondendo :t consulta sôbre o assunto que

lhe fizera o Sr. Secretário da Se�ança PUbli

(·a do Estado, foram abertaS aS sedes dos ex

tintos partidos políticos nésta 'Capital.

PREFEITURA MAIS UMA VEZ VENCEU

Encontrei fal dois dias, o General VieiÍ'a da

Rosa, -Prefeito de Florianópolis, sorridente e

«utõríco.
- Que há? - perguntamos.
- Pois você não sabe? - O Tribunal de Justí-

cn deu-me ganho de causa, por unanimidade
crmtra o recurso impetrado por várias firmas,
procurando isenta-las do impôsto de- Indústria
(' Protissão o movimento de I!:",?:nl�a.
E depois, dando um piparote amável nas I

co-nas lá se foi em passo cauencrado para a

Prefeitura.

TENTATIVA DE ROUBO FRUSTÀ.DA

Dois ladrõe� assaltaram os Esc!,;j' '<05 cl!1

GELESC e quando um (I('lCO:; SI' a!1G��SaVa de

uma máquin'l dE' e�(' ;L·, �._ , . .i.·ece o vigia
aea·bou com·<: festa, sem escapar, porém de ser

agredido pelo outro ladrão da dupla que o der

ruhou e o feriu. O vigia foi elogiado e prem;�
,dH, ('nquanü;' os meliantes escaparam. E até

hoj,', os ladrões -são desconhecid:os.

uestão
Â Sociedade Brasileira de

Defesa da Tradição, Famí
lia e Propriedade (TFP) co

memora neste mêsCo 5.0

aniversário de lançamento
do' livro "Reforma Agrária
- Questão de .Conscíência",
de autoria de Dom Geraldo

de Proença Sigaud, Arce

bíspo , de Diamantina, Dom
Antonio de Castro Mayer,
Bispo de Campos, Prof. Plí

nio Corrêa de Oliveira, Pre

sidente do Diretório Nacio

nal da TFP e o economista

Luiz Mendonça de Freitas.

No dia 19 de novembro

de 1960, em um momento

crítico, da controvérca

agro-reformista, era lança
do

. o. livro. "Reforma Agrá
ria - Questão de Consciên

cía", que se tornou desde

logo um verdadeiro "best

seller", esgotando-se rapi
damente sucessivas edições
A

.

primeira edíção, de 5

mil exemplares, esgotou-se
em 20 dias. A segunda edi

ção, de 7 mil exemplares,
em 30 dias. A terceíra edi

ção, de 10 mil exemplares,
esgotou-se durante o ano

de 1961. Em 1962 foi lança-
. da a 4.a edição de 8 mil e

xemplares, que já se encon

tra esgotada.

Esse livro, que figurou
durante muito tempo entre

os cinco mais vendidos nas

livrarias de São Paulo e

Rio de Janeíro.. suscitou

em todo o país uma verda

deira cruzada popular em

prol da paz social e da pro

prieC\'1de privada, contra o

agro-reformismo socialista e

confiscatório.
Pela repercussãQ que te

ve em todas as vastidões de

nossa território, -deu origem
a uma corrente de opiniãO
que. constitui uma das for

ças mais, jovens e mais vi-

vazes de nossa vida cultu

r,'11 e cívica.

Traduzido para o espa
nhol pelo "Club de Leeto
res" de Buenos Aires, "Re

forma Agrária - Questão
de Consciência" alcançou

.

grande, repercussão na Ar-

gentína e no. Chile. .

Consubstanciando as prin
cipàís teses de "RA-QC'�,
que ser resolvidos sem a

tentados à propriedade prí-

que prova de moão eficaz

que os problemas de nossa'

AGROPECUARIA' podem
ser resolvidos sem a

vada, os autores publica
ram em setembro do ano

passado a "Declaração do
Morro Alto" programa posí
tivo de política agrária, e

laborado com a assistência
de competentes tecnícos e

fazendeiros de Amparo, Bra
gança Paulist.a e Sul de
Minas.

8fumenau sede de ReuniãO do
.

Conselho dos leões
BLUMENAU,- - Esta ci-·

dade será sede da próxí
ma reunião do Conselho
Nacional dos Governadores

•

dos LiOl,S Clubes.
Ao referido conclave,

dias 25, 26, 27 e 23 da f:(Jr

rente mês, deverão com-
.

parecer os 12 Governadorrs
do BÍ'�sil, Conselh pi l·:).'i 1,1-

ternacíonaís.
Assessores de Distritos,

Více-Governadorss do Dís
tríto L-lO, todos csPrest
dentes de Divisões elo 1)1,0,:;·'
m o Distrito e, ainda, ; I }.Ji
reter Internacio!l'll. O pro
gram , es+á sendo objeto de

elabcração por parto dai;
"leões" blumenauenses.

.

M'ais Energia Elétrica:

Sistema de' Trensm'ssão .

A execução do sistema re

'transmissão Lages-Curitiba
nos-Santa Cecília-Lebon Ré

gis terá prestação de ga- I

rooti,'1 fornecida pelo Te

souro do Estado à CELESC,
no contrato de financia
mento com. a Centrais Elé

tricas B r a s i I e i r a s S.A.

(ELETRbBRA�), sendo no

montante de Cr$ _

674.500.000, dividido em 28

prestações, sendo li de nJ.!.
mero um no 4° trimestre de

1.966 e a última no 30 tri-

mestre de 1.973.
A Secretaria da Fazenda

contratará com o Tesouro
do Estado de SC a presta
ção ela mencionada garan
tia.
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A Direção artística da Rá-
. dio Santa Catarina, nos pró
ximos dias 27 e 28, prõmo
verá o "Segundo Festival

.

de Gente Nova", que terá

como atração Nilo Amaro
e Os Cantores de E'bano.-

-:-:-

Aconteceu no último sábà

do no Lira Tenis Slube o

Baile das Orquídeas premo-
,

ção do Cronista Lázaro Bar

tolomeu. Trinta Meninas

Moças, desfilaram na noi

te de gala, para a escolha
da Ra�a das Debutantes

e Rainha· das Orquídeas,
sendo eleita, !tainha das De

butantes de Santa Cat,<.trina,
Carmem Lúcia Silva e Rai

nha das Orquídeas, Maria

Conceição Fadei da Cidade
de Itajaí. Também eompa
receu especialmente convi

dada.. Miss Santa Catarina,
Sônia Pinto e Miss Objetiva
Maria de. Fátima Silveira.

Pela Cruzeir.. do Sul, via

jou segunda feira para o

Rio de Janeiro t) Crflnista
Celso Pámplona.

---

/

Na última sexta-feira, foi

comemflrado· o aniversário
elo senhor Mario Corrêa. No

simpático apartamento do
. casal Corrêa, aconteceu 1'0-

ô:>.d::,.s de uisque.

E-xposição: Está marcada

para o próximo dia 26 as

20 horas, no salões do Que
rência Palace, um movinlen.
tado coquiteI, abertura da

exposição de pinturas do

sCllhor Cesar Seara.

O senhor e a senhora AI

milcar Cruz Lima (Heloisa),
em sua bonita residência,
receberam ,'1luigos, para um

jantar americano. Entre os

convidados os casais: Ru

bens l"ereira: Oliveira, Car
los Eduardo Orle, José Mar

cio Vieira, Galdino José
Lenzi e Cesar Batalh'1 da

Silveira.

-:-:-

As Díreterías do Clube
Doze de Agôsto e Lira Tê�
Bis Clube, estão em atívída-

•
des, para b grande baile de
gala, denominado "Baile da

Amizade", no Clube da Co·
lina.

-:-;-

Confirmou o senhor Val
ter José da Luz, gerente do

Querência Palace, que. será
um grande aeonsecímento, o
Reveillon naquele Hotel.
Antônio Dutra e seu con-

. junto movimentarão '1 noite

em black-tíe,

-:-:-

Em recetne reunião soe

clal, era comentada a. bele
za de Lavla Amim.

-:-:-

, Positivamente certa, a

resta em "black-tíe" dia 27
I

próximo. Estão convidados
para o acontecimento os

socíos proprietários do San
tacatarina Cóuntry Club",

�:-:-

Acabo de receber um bo
nito cartão, cujo remetente
se fêz incógnito, perguntan
do o que é Coluna Social.
(R) .. Coluna -Socíal é jnrna
lismo. Ftmelona da mesma

maneira qne a crônica Par

lamentar, ao crítica cinema
tográfica, o notíciário políti·
co ou qualquer outro setor.

-:�:-
Como em sociedade tudo _,

se sabe, fomos il'lformados
que a "Câmara Júnior de
Florianópolis", promoverá
mais uma - Feir,!l do Livro.

ZURY lVlACHADO
---,--_ . ..,..._,.--_

--:-:-

Em . recente . reuníã
quando era. servido um go
toso chá este, colunista t

ve a satisfação de mante

palestra com a muito s��
pática senhora Irene Lope
Ramos e sua filha Vir

• •

.Maria.

-:-:-

Realmente é de bom go

to, a nova coleção em 'trai;
\ jes esportes, que acaba

receber a luxuosa boutique
Hoepcke.

-:-:-

O Secretário Sem

e a senhora Paulo

Ramos, no último domingo
em sua residência, festejo

,

o 1.0 aniversário de sua fi.
lha Daniela.

-:-:-

Numa promoção da

dio S,'3.nta Catarina,
e 28 pr,óximo estará no Te

tro Alvaro de Carvalho,
Festival de "Gente' Nova"

Coma atração eío, festival
NilÔ Amaro e Os Canto

res de E'bano".

-:-:-

RIO: Em seu bonito apar

tamento, na Tijuca, o sim

pático casal dr. Alcione Jo

sé Osta (Solange), recebeu.

convidado.s para um jantar
americano, quando era tes

tejada a 1.a Comunhão de
seus filhos: Eleonora e

:

Jo
sé Paulo.

-._-.-

Passaram o fim de
na ·na confortável
de aguas, Gravatal,
dr. Newton I;>'Avila

-:-:-

Amanhã esta Coluna d!

vulgará· a maravilhosa tal"
-de de elegância, no Santa.
catarina Coutry Club".

- ,.
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LONDRES � OE _-- ·:"'s para acionar todo i: ste ca

nal de câmera é uma úni
ca fonte de eletrici.c1ade, e

o sinal de televisão tem,
característica final tal que
permite sua tr!3.n3missão
por um fio de C0J11ill'lt'1EU
to quase sem lim:�,'?, do
fundo do mar até ,)>, téc
nicas na superfície. Este",
últimos poderiam estudar
os peixes e a operação das
rêdes de arrastão em uma

tela monítora Marconí ele

21 polegadas à'ltnn distàn

cia de até 12.00 pés cje dts

tância da embarcaçã0.
A 'grande profundidade

-."ura possível para &stc,�
estudos foi nossíbíhtacta ú-

'Laboratórios de Pesea do

Ministério 'de Agrfr:uitura e

Pesca da Grã-:Bl'(�tanh;:!',
com sede em Lowestor; es

tão empregando uma câ
mara de televisão Marc,ml

para estudar.o comporta
mento e costumes dos pei':'
xes, a fim de serem anali
sados os seus nlovimpnks

•

e estudada.a melhor forma
de pescá-los.

'

O equipamento em ques
tão consiste de uma llcd
câmera Marconi S""'Íe 321

'de funcionamento comple-,
t�mente automátíco: o ín
tetruptor de ligar e desli

gai' é o-único contcôle utí
lizado nesta câmera, uma

'l�Z )�VUl;rado 'o eq�li,pa-

A câmera pode ser hlln
dar'a, juntamente con� sua

unidade de contl'ôl(J; cm.

Um alojamento a pressa ...\,

operando no fundo do OC?
ano; até agora, e,11 tódaa
as operações subma rlns s

com televisão, teve-s.� de
instalar 'a unidade 1,':) C01.;'i-

,

trôle da câmera em lU11 bo
te ,COm conexões POl' fio
mediante o qual .1 prorun
dídads máxima d3 onera

ção estava, limitada a'·,."
LODO pés em vista da de
mora que se ímpunha a-s

ímpulsos de stncrontza-ão
que controlam a câmera
mas que, são gerado." Da

unidade de contrôíe.
O que se requer apenas

canal
de câmera durante seu fun
cionamenta e à possicíltda
de de oferecer Imagens de

O'leo de Babaçú - 100% Puro
o comprimento d't ben

gala vari!i de 1m ;)lCll, '3-

1111 38cm. a fim c;,� se L1-

justar à altura de quem a

utiliza. E' segura numa das

mãos, no eentro do tórax

e é movImentada ritm.ad�"
mente de um lado a r)l1tro

à frente, de seu pOl:taclol'.
A ponta' da be�gah bate

lig,eiramente no tetL'f.tl') à

frente de cada é 811te.S C!"

Os melhores preços
-, qualquet q�lantidade

Disponível em S. Paulo ou aceitamos pe
didos"pl�ntrega direta da fábrica.

TEXA INDUSTRIAL S.Á.
Av: 9 'dejulho, 40 - 5°. conj. 5 B
nes 35-1299 36-9317 - telegramas ('T..:
xaoleos" - S.P.

Acrescentou Lord Fraser

qUe a experiência inrlie:m

que os cegos já .-habitU3.clcs
a uma bengala comum' pc
dem aumentar sua mohiii

dade asslm QUe se familia
rizarem com a téc:1ÍcJ. da

beng'ala longa.

(

fo-

(

(

elA. DE CIGARROS SOUZA CRoUZ
f

em
,

p�eir.fi. qualídarle upel'ar,

d�com níveis reduzldcs ci"

luz. A unidade de contro->
-Ie produa autcmàtic.uucn-
te uma imagem

COSo

Sabe-se que o PrOrf'�'�,or
D.A. Davie, Deão ua ESGo
la de Estudos Com'Jnntivns
já ,estêve na, Amé;'J(::l do
Sul a, fim de deb'J[t·1' nüo
apen8S o prOblema do cl1.iJi
no da universida '1:�, n1:1.S

também para est.�bpL'ccr

'de 'alta definição controla-
à'a eletrôrucament.e atra

vés de uma gama de va

riações de Ilumínaoâ U ob

jetíva que vão d� maís de

em solo sul-americano ,1,1)11

ramo seu para assim j)us�i
bílítar Iacilir'ades dp prí
meíra mã-, e locais .a estu
dantes pós-graduados.
Esperam os diri2':�i1te) da

universidade conta',' «cm

o apóio', grvernam"'l1ta'l, "i
«ue um relatório do Govê r
110. feito no ano passa-to,
corrdennu ,1 falta dt' en�i_

n') ele assuntos 18.tLl l-ame
riCal)OS, queixou-',e de OUê

as nin�'as cemerC!�l :8' bl.'if:1
nicas !;stavam neg'li?;cneia\l
do um' mercado ç�e r;X1Ylr
taçáo potenciall11;�nt" V%-

1',0 e criticou os ve;:c!e-':')l'es
no setGll da exuo!,'in eal) no

c:mtir.e(;te por nàü ;.;;\!J?
rem falar o porrugub ou

espanhol.
No período de r�!'in$ (]:1

Páscoa, segundo (\ l'rofe,;-
Sal' P.D, Strevens, DHPtor

do Centro de Línguas, a

U'l1ivel;''liclade vai ll1811t\'1'
seu df'partm11ento aberto
para realizar cur.�'1i; ültpn
sivos, de quatro Sei11:lD[t'i de'

�WiJ!JI"'\"
I
I
i
I

"

I
!

,

-1\

TV-PIRATJNI
SE PUDER ... VEJA HOJE: QUarta-Feira. 17-11-65
15,00 - Disccteca Musical 5

15,30 �- TV Cine 5'
16,10 - � Aulas de Inglês
16.45 ..:,._ TV de Brinquedo
17.10 - Família Real. � ao vivo
17,20 - Pr.ogr'ama Feminino
17,50 � Caminhos da Vida
18,00 - Cinelândia Estrêla 13 Patpta<;)
18.35 � Telenovela I A Cór oa Tua Pele)
19.00 � Elas nor Elas - ao vivo
19.15 - Correspondente Renner
19.35 � Telenovela IA Ou:ra)

ao vivo

20.10 � Prac,a Onze � Shaw h11l110ristico
21,15 _: Telenoyela i O Preco de Uma Vicic1)
21,50 � Taft C::intr;'ta O Santo � \filme
22,50 � Grande Jornal lpiranga
23,30 � TV Ringue 5 -- luta livre

VEJA AMANHÃ: Bonanza � filme "\vestl�rll'!
..--

Grêmio Estudantil "ProL,
José Brasilicio"

Instituto Estadual de Educação "Dias Velh�"

1.00 a 1 com qualquev �1 ])('1'

tum do objetivo. .Asslm, po
dem ser Iogradas in!age',13,
aproveitáveis, ainda qu.ni-

do incida uma iIt'ij,inu'{lo
ele apenas 0.1 pés-v-las :;�

,bre a 'lámina anteríor do

tubo vídtcou,

Presidente � Aderbal J. Zunino
'

Vice-Presidente � Amaury Martins .J�.
Secretário � Marcia Freitas
1. Secretário � Neusa LepoIl
Tesoureiro � Luiz Ca:rlos Freysleben
1. 't�soureiro � Luiz, Geraldo Meyer

na

de mssex
espa nhcl -e trances dt'"Un,1

dcs a hcmans ele negócios
e industriais.
Em 1966. '8" Uni'1l'i:sl�'rde;

de 1070: deverá coutar com

p210 .menos três mtl al�
nos ele ambos os ,;2XOS, CJl1

o acréscimo de' dua s no,;as
f'SC01DS: a ele CiénC-�H,s ,Fi

s cas e EstL1:'os So�io.i.s c

n de Estucas Mar,enlatic:)s
.

p Ciênc.as de En:�ellh8.r:a�

E s t ,Dl d O de P o r t D g n ê s

Universidàde
L0NDRE&� OE - A

novà univ:ersidade ,lie Es
sex, criada há um ::t11>1. pre

Nova B?ngala Para (egos d!e��:�a;;�r;a::u;:e ���::��;
" BRIGHTON � OE -- A- se dar nôvo passo a fren-' uma grande unive�'sL':;ttl=
caba ele ser realizada em te. internacional, íncentív a': ,)
st. Dunstari's; Ovlngdean, O método foi descrtt., nn estudo 'de' Iinguas compara
perto de Bríahton expe"l' st. Dunstari's R""'1'e,"" por da
-

. , E v '.', '
-

-, s em qUe o pOt't;Hwh te
êncía com um nôvo métn- seu presidente, Lcrd Fraser ré. posícã-, de destanuu ao

do destinado a ajudar rs of Lonsdale. Disse, Lord lado do espanhol o outros
cegos a se movímenrar COl11 F'raser Que o sisl ern.i pcssi idiomas. Seus CUn0S terão
maior facilidade -J"'" con ))jJI"('�, p' iiO 'alJpl_",;'l,� l'J er''OP1) "', ,_o 1

-

"

.

"'.'"
"" '0. LC ,_.

" ',,, a curaçao, de qUf.t�;l:'), a,nu;,
siste TIO uso elt' um", be�l- as irregularidades d) C1ll1'i.'-·' eS)J€,-,ando�se qUe '::í� alunos
ga'la long fel·tu' c1" le"" nh'J, ma's t'all1bpl,ll, ",', te' r,"', ".... d. ., a ,.i. c, , .. - L,' - e sua esc:olà de IíW51WS
liga de 'alumínio. O metl1'- to ponto, a :-!at1ucez't do ter;' modernas, 'dispond1 de 1:1,
do é conhecido CDmo ti'-e· rena. Devido a:) compri- bora�6rios de líng'llQ. l'ecül'
nica de bengala :',on�Ú1., menta da bengah1, ai': CiJ�-

'

ses audiovisuais p ou'}ras
truções no caminiD di) ce- tecDicás modernas, :''( no

;;;0 serüo (lescooel'tc:s a, primeiro ano reVeler:l bOClS
te;npo de se preveniT ri;fj- cOT\hecilllentos !Cló'Jlll"tJ-
culdades, \..

de ES2ex deverá

1':0111 750 estudanv s, }�IO
dos quais pÓS-gl\) 'lu,v10s.
Ncs principios di. �cc;!(:a

Por lsperer o Fim do Mundo

MOSCOU - Um teleg"a
ma de MQscou; do dia 30 fl
ele outubro, narrava o dra- ::'

m� vivido por Nina popov'll�
e sua família. Sua má'e foi Ii:.,
condenada a cinco anos de ��

tra,
bulhas forçados,

enquan,-",1,
to ela, a tia e dois irmãos .'
foram envi,'tdos, por tempo.':
in'determinado, a uma re·"

gião do norte da Rússia com

pena imposta pelo tribu- �
nal. O crime da família foi fi
de terem crii-ldo uma seita tri
religiosa, os' "verrlade;ro��
cristãos ortodoxos", que 1
proibe ,o .tra')<llho, comer;.j
c;arne, frequentar cinema :�
ou bailes, ter documentos,�
de qualquer espécie e par,'�
ticipar de qualquer ativida·

'1'de política. A seita fez vá-'

rios adeptos, até poucos'

dias antes da Pásco.a dêste

ano, quando a tia de Nina,
a profetiza da seita, anun

ciou o fim do mundo. Para

esperá-lo, fech8ram-se em

cas'l, e jogarmTl fóra. inclu

sive, os últimos vinte ru

blos qlle a mãe de Nina ain

da til'lJla. Como nada tivesse

acontecido, Nina se rebelou,

e deLxb1.1 a casa, apesar de

os seus irmãos terem ten

tado matá-la. Alg1lDS cli<:ls

a mãe e a própria família

reconheceu que havia fa

lhado a profecia, 1Y','tfl, inu,

tilmente a !11ãe (10 Nina pro

curou os vinte 1'1.!])ros que

havia j0gnlo forn, A poli
da foi inforl11acla ele mais

êsle grat;e 8tentado aO re

gime cOlTIunisi:a d'l Rússia

e condeno'l I 'Jc1a a fnmília.
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PAL - Rua CeI. Vicente, 456 - 20. andar.

Anunçios mediante contr'lto de acôrdo com' a tabela em

rigor.
ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00 - \':ENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇAO NAO SE RESPOSABTLIZA PE

LOS CONOEITOS EMITIDOS NOS Á..R'fIGOS ASSINA
n()�

Em eleições realizada� nos doas 8 e 9 do COl"'�nte

foi eleita a nova Diretoria do Grêmio Estuc'antil "ProL
,

.

José Brasilicio" para o período de 1965 a 1966, ficanda

assim constituida :

�--------�----------------------------------------��
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17,5 bilhões de marcos, ou

seja, cêrca de 2,4 mais que
no orçamento de 1984,

As· maiores verbas desti
nadas pelo govêrno para
subsídios de pensões de tra

balhadores, empregados e

para seguros em gerar re ..

presentam uma sorna de
7.69 bilhões de marco", A

esta quantia junta-se aín

(a 03 subsídios destiuados

à aposentadoria de agrtcul
tores e seguro conr.ca aci

dentes agrícolas, 11U� .50-

br-m a 610 mílhõea de mar

ccs.

Bonn, Alemanha - .ti. Ee
pública Federal da Alerna

nha é hoe um Estado :::'0-

cializante, como se j)ll ..�e

ver pela grande parte do

orçamento destinado, êste

a110, para' fins sr;:::Lt1S. A

verba para as Cha,!11�l(!f1S ó

despesas sociais" pertaz
um total de 22,625 brlnõss

de marcos, isto é, lNÚS de

um terço de orça ll1E;rito rE'

gular da República, avalia

do, em 61,9 bilhões de mar

coso Dêstes 22,6 bllnóes d�

marcos deve-se levar e'n

conta a quantia 0stipnlnd:l.
}10 Artigo 131 da l,pi l\11n
damental Alemã c!rsLinnda

à previdência de f:mclOl"n't

rios aposentados e c1():� mi.i

tares, que não deve 'ser C0J1

sídernda com J obra WA;lJ.I
no sentido estrito c'a .;Jó1:J.
vra.

Aumentovde pensão (I<lS
militares.

Oi segundo grande ínves

tímento d-o seguro socíal

na República Fed.e:�al é o

do prnsão de militareô e

ex-combatentes. E:l'tbcl'a o

número de penslmlistas di"

m;nl"'I elP ano para ano, as

pensões feram, per su 1 vez

c.ol�slderàvelment.e aumen

tads,s. Assim, as despesas

17,5 b.i1hõ�s fle man�41".

As obras de cunlll) secial

no sentido estrito,' 8.hsol"ve

rum em 1965 urn totai 'ie

pesenhos; Projetos e Plantas
.

; �es'�nhOS' TéGl1icos, PIOjetos, Plantas e Instalações d�

'MáqÚin�s e Motores de Embarcações em Geral;

Projetos e Plantas de Emba:rcações, Casas e' Instai!}

ções Tndustriais.
Rua Samos Saraiva N.o 535 - Est.reito.

Engenheiro Erich Goettmann Iiteg. N.o 1326. Cu (t

• :)-.D.

SERVICO Ii.UTÕNDMO MUNICIPAL DE
� .

ÁGUA E ESGOTO - JOIHVILLE
EDITAL DE CONCORRtl:NCIA PÚBLICA NQ 1/':5

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgôto de

Joinville � Santa Catarina, comunica a quem pessa inte

l!essar que está abert? a Coacorrênci'l Ptíblica nO 1/65, pa

rro compra de tubos, conexões e registros, para a rêc1e de

abastecin:ento de água.
.

Os interessàdos dev8rão se dirigir à rua �V de Nu

,"embro nO 53, na cidade à.e Joinville, onde se encor.tra o

Edital de Concorrênciq e as especificf:ções c'a e'luis:·ç:,s de

material, diàriamente � 8<-às i2 e das 14 às 1&i,horas.�, .

Joinville, 9 de novembro de 1965.

EngO Flávio S. Gl'iehelcr

President.e d"l. Comissão de Concorrênc:�
10-1217/11/6;;

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

V.E N D E - S E
Uma Lambreta, em ótimo estadl) de

cons.t:l'vaçãp,� ·toda equipada, ano/64. Trn··
tar com W2\LMOR' no SAPS, á Rua Fr ilIl

cisco Tolentino n. 10 no horario das � ás

14 horas,

Não Ra5g'l'e l:em Jogue Fora "os

Seus Rer<bos dp lllz
Se dese,i3. 8uxiliar os pobre� pGr j,J11 ernlérllo dn Cnixét

. de Esmol"J a(lS Incligt�nrt s ç1e F'lrn-bnl)')')1i3, n lém (�e sua

contribuÍ(:f<o, (lê ? n'E"CITI� nl" .:( US !'€cih,)s (l.(� luz. düposi
l"mclo-os mcn"2.11r:entc na reclacií.o jnrnaJ u)\ G�:zt,ta".

entreg8tldo ao C(lhrnrlnr rIa Caixa

Pr��ro Vp-nde-se no Centro
Vende·"c lJ1TI précli" ('om 2 Davimentos, s�ndo' um lu·

X1.'0'iO �n"rtr>�T'cntC' 1"r,'�1 .� 011' '-hs e demais dependênc'as
e a té>TG'" "'�m !) 011!'l'tN;; e sub·�oii ii rua Con"elheiro Ma.

\. " , L..

�rn, .113. Tratar no n�esmo.
.

21.11.65

- . __.._

:--
......-.,,---_._... .. _-��P' _. __ . . � .

-

__ . _

J"Jfl () 1 'Lj, � S(lUS
(

OLHOS,
USê. óculos

bem odo,?todo.s

otende.nas 'corn exatidão

sua receita de óculos

anCA ESPECIALIZADA
,

MODERNO lABORATORIO

diminuiram para 1.,1311 mi.
lhões de marcos, dos quais
1,145 eram destinados as vi

úvas, 100.000 aos serní-or
fãos e 7.500 aos órfãos. Ln

quanto que em 1963 toram

pagos 3,9 bilhões de mar

cos para pensões de milita

res, o govêrno prevà para.

1965, '5.17 bilhões com, o au

menta previsto na última>
lei suplementar das pen
sões além de outras mell,o
rias e benefícics.

foram retirados (1) orça
mento alemão para a in

fância e para a educacáo.
Em relação aos 450 milhões
de marcos despendldos. oe
lo govêrno em 1963, h�ú-.r�

.

portanto um _aum�m'J de

2,3 bilhões de m3.r,!C3. '

Outro aumento considerá
vel da's despesas 'foi otser
vado na verba dest.lma:la
aos antigos preses <te guer
ra e roragídcs da zona soví

ética, inclusive não-ale
mães, num total. d� l:��J r,,{
lhôes de marcos em rela

ção a 1963 . Consldetável
foi também o aumento dos

seguros de saúde, príncípal

Quintuplicado � '5�rHl'.J
secial para crianças.

2,709 bilhões de marcos

>

. facul�a�e �e.Direito
COMUNICAÇA()

VESTIBULAR DE DIREITO

A Direção da Faculdac.:e de Direito ela. Universidade de
S:mta Catarina comtmica 80S interessados, que o Cone- r50

de Habilitação, parq o !mo de 1966, será realizado na pri
meira quinzena de janeiro.

As inscrições poderão ser requeridas' na Secr�t'r'a t'lE'S
\

ta Faculdade, de primeir·) à vinte de dezembro,do corrent2

ano, das oito às doze horas.

Florianópolis, 10 de novembro de 1965

Professor W!J.lde\niro Cascaes

Diretor em exercício
.

\
17-11·65

Insiítufo ESladt"é1I. de ,Educ.qção
EDITAL

De ordem do senhor Diretor do Instituto Estadual de

Educação, comunico às pessoas interessadas nos Exa',nes

de Admissão ao Curso Ginasial, do penado diurno:

10 - As inscrições estarão abertas na Por�ar'a d )Et0 F:s

t'll'clecimento ele 20 a 30 de 110"01)11'1'0, (las D:l,O à�

U;i:OO horas e elas )4:0'\ às 17:1)(1 1-,(":1"

2" -- Só scrãiJ feitas Inscr;-:_'ões r.-e'�·an e a rc. e I a ã clu,·

ser;'uintcs eJ.:;cumentcs com 'ia11 s r con', c· c1� s

além ele 1 fctG�ra -ias 3x4:

3° -- As prevns cl)ecl(.wB,'flo <10 r-e. uinte hor:1l"o:

- Ate�t:1.do méÇlic.()
- Ateslado de \'3cina
-- Cru, ;cHic 0.C mlscip'cnta

Di'i 10/12165 - 8:r;O.l�or8s - Po.rtuguês
D:.a D1l2/ô:S - 8:00 horas - Resu �ado de p:)l'(U'

guê,;I

D!a l� ":;?/!'5 - l�:r{; honl!: - lVIB'emr.tka

D'" 1 \j12 6:1 _. 8:()() hOJ""s - Con1'e"i;-e!1'OS G,ra's

D'n :I,]:;:/f;5 - H:OO !lorr.s - Fesul<a-1o Ce a' elo
I EXal'" e éle .�d '''i' ã "

e entrega doIs c:1"j-(
\_ r:adoS-, cip. aprov,'lcão.

, Florianópolis. 4 ele novembro de 1965.

Leoni Ida J..uz Portela.

'Secretária Geral do Ir..stituto Estadual de Educação

Usina de Açucar Tijucas S. A.
AVISO

A Diretoria da Usina de Açucar Tijuc'ls -8. A., sediada
em São JvEo Batista, nêste Estado, na. conformidade do

decididO pela Assembléb Geral Extraordinári.<\ de seus a·

cisnistas, re::üiz.8.da em 1.0 de óutubrp de 1965, avisa, aos

2cicn.',�tas, que não decimaram, naquela assembléia, do

so;: direito de preferêac!a para subscrIção do aumento de

cH]Jital, então aprov'lclo, que terão tripta (30) dias, a 'par

til' ela prin;eira. publicação do presente aviso, para súbscri

';à'l, na propo!'ção das ações possuídas, do aumento de

c·:!;.-'ital 3pl'cv.::,clo na A. G. E. c;Ie 1·10-65, cuja aLa foi publi
Gnc1.C' no D. O. E. de 9-11·65. Ciêntlfica, ainda, que as aç0Cls
nii.ü tO�.YJaclas, dentro do prazo, serão livrement3 sub�critas

pp,' tOi'cei.ros. na forma eh lei e a critério da Diretoria!
;�1.1Cl0 de conformidade c�Jm a autorização expressamente
concedida a Direto�ia pe!r,. referida A. G. E.

EI>lTAL DE CONVOCAÇAO
ASSEn'l.BT..EIA GERAL EXTRAORDINARIA

São ccnvidad.os os. f;('l1hores acionistas desta. sQciedn
de para a Assembléia Geral Extra0tciinária a realizar-se
'em sua séde 'social, em São João B::ttista, nêste Estado,
dia 20' d6 dezembro do .�orrente, às dezesseis horas, li fim
de deliberarem sôbre a seguinte Ordem <io Dia:

1 - Ratificação do aumento de capital aprõvadõ na

A. G. E. de 1.10,65;
2 - A<;suntos de interêsse social
São Jcão Br:tista. 12 ele novembro de 19.65.,

Ass. EDUARDO BRENNAND

VALJ,f;RIO GOMES
CESAR BASTOS GOMES

1ll-1l-65.

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

AMELIA!t
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CAFE
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•

, ltU A Max SChL'anUll, 87 ESTREJ'rn' •
• MATRIZ: - São 'f'�'an('Ísco do 'Sul ,
, FABarCAS: -- Porto I\le,�rc e' ('ul'itil,c, •
� .
'. __ "!IW!,'D.-_'R ... •

Sahor Qualidade - Pun��,a
A M.ais Mo(l�rna

TORREFACAO
"

DE

mente depois da 1.:i de ain

paro à maternidade, ele a

juda aos tuberculosos e SE

guros em geral contra ací
dentes. Pràticamente esta

cionárias ficaram as' despe
sas d9 govêrno para COIr.

pensação dos aumentos da
Previdência Social. Reduzi
ram-se as cespesas da Fe

deração para a assístêncía
às vítimas de guer�·J. ('i :ú

vas, órfãos, aleljados etc).

Para o seguro dos de8er�-
pregados as despesas f:;

ram de 44 milhões de J11ar
cos, com um total de :,3 'tCO

desempregados para tOrll1 o

a.�Oi. Trata-s� de peSSO,l3

que por eficiência j}s.ss('.,l
ou pai motivos Je sande,
não ::e encont:am ern con

díçôes c'e traba.h-, ou não

são aceitos pelos €l1l.:.Jl'cg&-

�---------------

às j e 8hs.

R:cl1al'c: B11l'ten
E;izabeth Taylo�'

- e1"1 -

ATVUS AS II.':.�::3ÜES
C�"<� !-l:·l�.S:·c:'):-Te��;: er)illr

:.�: '-S.:'�··�l. :' té 18 a!:·�.O;.

l /

,às 5 e 8 I1s .

Jorge IVJist:al
Martha

O DIREITO
de

Roth
DE NA3CEl\

dores por êsse motivo.

Um terço do orçament:o.
federal.

As grandes quant.as dos

pendidas pelo govêruo pa

ra o seguro socíal em gC'l'.',1
na Alemar.ba nào d:'o

uma idéia completa .íe to

do o sistema de segu n.s ou

mesmo do nível "Gc::�l de
corrente.

QuandQ se cbscr.a (J.u�

os institutos já,:J's )::" (!

ram mais de 16 bilh.ios de

marcos. que as pe,:;){',es ul

c'ar-ç''lram um tetal de �,1

b!:hs,c.s. C'� ser1·1·r�,".8 :'c �!.T.'a

acíder ts s c�'�'ca .1< : r.':., hi

!l1ÕfS e a :1.iul'g so. a l (\ �f.

b.Ihóes, .alétn .das cie�pesas

extras ,de pagama.it ;j e se

f_l,l:��C'3 ,':vrrs,_s: G· \'{tl':CI3

f::stR ��('.;: � (:\"'I}'1l:r ··�9,.·;�.::; :..�a

1(:: :-Y:11.)]: C8 F,·J:: � .. � r�. U ,'�a:

gl'an. es i:stabd. ,�.:1,_ '�'"S

índustrlaís, pode-se, S0111:1n

do-se tudo isto, chegar fã.

eílmente ao tO�ill de um

têrço da produção líquida
nacional, ou seja, um ter

ço do orçamento �h Repú
blica Federal da Alemanha
destinado às obras socia's.

Se o crescimento das <1€,8
pesas orçamentárías para.
fins sociais manterá o mes

mo ritmo dos últimos dois
anos (; coísa que só o de
senrolar da cOl1juntup�� e,�9
nôrníca alemã poderá '·âpoti.
tar com mais

:;:-
.... •• .1.0.•••

"

J

I SARDiNH·:'S:M �LEO CCMEWIVEl

; SOLMAR
Nas hoas casas do ramo procurem Sardi.ll··nhas' SOLMAB, um produlo. calarinense

: para o m,ercad.o luterna ::�cnat

às 4 e 8 hs,

c·'k. RJ�1.',.l1

:;rv P a�h
- ("-'11

AGl'IAS EM AL.i.J"'·.T.1

E, stma Colar

wa aU 5 �1l1: 3.

b.s 5 je 8 hs.·

Ca ··]';\S
-, ro,�n16 f' O !\.'[a 'Y,l"!J

plY'! __

:J('l i\N08 DE AL2GRJA

C::;',sura até 5 3,i1')S.

• \J.••Mio.'.EttJU

i',srJ:u..n U)
às 8 hs.

John Pierre AUl110nt

Micheline Presle
-em-

OS 7 PECADOS CAPITAtS
CinemaSsope

Censura até 18 anos

. 'JI.. l".iJÜ .

, .jUSE)·
às 11 hs.

John Oreland

Jo Morrow

�eln-
,OS GUERRILHEIROS
Censura até .lO.anos

sempre

ontem

\

dE
_ .••

.\ .

. �:�:

•

r .

'1

______
.

.._--o.
. _....,__.__._._�_,;.,._;,. _

1.0 andar - fo�e: 24·13

PROPRIEDADE PREVILEGIADA.
.

Por motivo de

transferência VENDE-SE na melhor zona residencial do
Estrei�o, ..próxinio a praia, escolas, fiambrcria, ponto de

. ônibus. Ampló terreno, completamente plano, contendo

40 metros de frente por 40 metros de fundos. Casa de

CUllsttuÇj\o r'ecente com 3 dormitórios,. varanda envidra

çada, banheiro 'completa, cozinha c/armário, balcão, exaus
tor, à{Juecimento central, l\}OBILlADA e com TELEFO
NE. Nos fuhdos mais uma residência de madeira, gara·

geln e quarto de empregada. O'timo preço. - Financia·se

a metade do valor.
RESIDENCIA VENDE-SE à Rua Santos SUl\uiva. AIl).

pIa confortável, construção recente, contendo 5' dormitá- .

rios, 3 salas, 2 banheiros, copa e dependências completa
pam empregada e garagem. Terreno �edindo 5.400 metros

9-uadl'ados. Vende-se também a casa desmembrando-se

parte do terreno.

RESIDENCIA COMPRA·SE com 7 a 8 peça,S, COJ;ll ga·

ragem; .

nas proximidades das ruas Esteves Júnior, Tenen·

Imóveis

�mobiliápia. ilhdeap

,

Dil'etor: Walter Linbarcs.
Rua Fel'uaildo Machado, 6

te Siiv�ira, Av�Rio Branco. Paga-se de 15 a 20 milhões... ,

RESIDENCIA COMPRA.sE no perímetro urbano' da
ilha, poçlendo ser casa velha. Paga-se à vIst'a até 10 mi"
lhões,

'
,

'
.

CASA VENDE·SE na Rua ProfessQr Anacleto Damia

ni, parte plana - contendo 2 quartos, 2 salas, cozinha, va
r.�nda, bànheiro' comple�o, construção recente. Preço 9 mi-
lhões. À metade financüida em 20 meses,

..

TERRENOS VENDE·SE
RUA WALDEMAR OURIQUES, rua que liga o Estreito

à Capoeiras, e que em breve será calçada. Lote plano, de
esquina, com 450 metros quadrados. Fillanc\a.se em 10
mêses.

RUA ,FULVIO ADUCCI ESQUINA ,COM ,MACHADO
DE' ASSIS - Estreito, perto da entl'ada, de Coqueiros com

45' meros de frente p/rua �vio A'ducct e 50 metros' fren
te p/rua Macllado de .Assis. Contém dWlS . casas velhas. .

COMPRA·SE 'TERRENO OU CASA VELHA NO CEN
TRO.

TERRENO NA PRAIi\ DO MEIO. Amplo lote de 17xlB
metros a 200 metros tl� Praia, com luz e água. Entrada.
Cr$ 400.000, O' saldo em 12 meses.

, I

·1
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,As Fabulosas
[', ,

[LONDRES. � _OE -ct
o.' P�U' de) gran<le 1m.portã.n:c:Jl.

cis'�pess9a5 Ja Vlra"i.11 "e per."
I •

"
� .

. .

tador EN'c=to �tln compu Q. or .- '(lU
.

""""GIA NVCLEAR

'''�érebro �aetrônicü"; COI'llO'

ét" pop"t;Ha:t:mente chamado.

J Eis��s máq,l1ir,as, capazes de
'. fàiêr cálculos Imensos em

a�gunsi segundos. vêm in

fluenciando cada vez maís
o dia a dia de cada pessoa.

A indústria já vem sen

tindo sua a�ão, que resul

ta em maior produção e

maior eficiência, tlssiín, ca

da nação :'0 mundo ,pro(;u:
ra fabricar e vender os me

lhores computadores que

possa produzir, Rec{,l'ltE-":

mente, firmas brltàuícas ti

vfram a satisfaç:i.o· de ven

der dois rívats ínternaoío

na:s, na concorrência para
o fornecimento de compu

tadores para dois projetes

, 'A Re�rtiçã,o do 'Reino
Unido para a Energia' A
tÔmica apresentou uma
das ecomendas, Essa depar
"tamento necessíta de com

putadores rápidos para a-:

polar os programas de con
trõle e pesquisa, planejados
pata a transrormacão da
energia nuclear em utílída

'

de posta' à disposição' d03
servíços díáríos.

,
tA. firma que venceu a

concorrência fornecer i à
Repartição máquinas' capa
zes de somar ou subtrair

.
um milhão de vêzes por se

gundo. Durante 'J tempo
que uma, pessoa comum le
va para dizer "Um", o com

CARTORIO, SAllES
4,0 - Tabelionato de Notas
Rua Conselheiro ,Mafn, 37

Procurações' - ReconhecimentosEs�riturns

Firmas,

Ilube Doze de Agosto
Dia 21 às 17. horas 2.0' apresentáção do Show Revista

"N,4,POLES' EM FESTA" com YARA GUALBERTO, .ttVI
NEVES GONÇALVES e mais 40 brotos - traje esporte
- reserva de mesas na Calçados Três Garôtos _ Cr$ .,

1.500 - Orquestm Silvio do Pistoll.
'

_,--' _.P._._ .. .- �---

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

JARDIM
ATLANTICO
Possui faiôres concreios para rápi·

·da, valorização dos terrenos que vende.
Consulte-nos hoje mesmo sôbre as

excelentes facilidades que :oier�ce�os
V S

'\.• ' �jj.1
a '. .

. ";w�i�:'
Telefones: 2381 A Modelar ,é 3917

. ,

Escritório: Hua Trajano� 33-_' Tra-,
tar com BenjamIm Averbuck
--------------------------�------------�--I,

.sete m1I veZes,j>u: por em, 1>r€\ a maís preeíosa mete-v: for
•
ce�" huma.na.' �as, 'r. ;.

ordem' seis ,�il' 'ítens luis. :i�-í;írima do inundo: o Ho antes ue i'.sso aCOU.teça. po .

\"turados. 'mem.
,

'

de��esperar que:'lentmi;1 ,

Outra fir'ma britâníca, Aos computa "ores cabe-. tornar uni pouco maís rà-

qUe fabrica o computador rá calcular as medidas in- cil vida para todos nos!
Argus 300, venceu a con

corrência para aparelhar
grande grupo síderurglco
da Grã-Bretanha com cé
rebros eletrônicos. Funcio
nando a velocídada 12 ':;é

zea superior à do computa
dQr Argus 100, a nova má
quína aumentará eonsiderà mo nos anos anteriores, as

velments a capacidade de indústrias de construcao de.

produção das emprêsa s.

o ESSENCIAL E' A

RAPIDEZ

de

A rapidez é fator essen

cial no computador eletrô
nico, Na siderurgia," ape
nas 16 minutos tr.mscor

rem entre a entrada da

matéria 'prima no conver

sor e o despejo do metal.
O computador jamais

tem um momento d� ócío. '

Agindo como guia, orten I a.

condições de tsmpe-atura,
mostrando, com precisao
de frações dé segundos, o

instante em que a condição
ideal é a tingida. [VIGUÜl.

guarda à qualidade, c l'éso
do aço, mo�tral;'do comq se

comporta o mesmo duran

te cada fase da orudução,

,

'.. ,,' , '-

,,'U,M�'NATAL,COM DINH�IRO NO BOLSO
EXATAMÊNTE': COMO voei DESEJA'

A produeêo dêsse grupo
de emprêsas síderurglcns é
de cêrca de 330 mil tonela
das de 'aço por ,an'.}. Com o

funcionamento do Arg;!s
3(0, esper�-se aumem," d�

cinco por oento 1�e3tag d
fras. Lsso significat;,i mu;s
16.500 toneladas.

A HUMANT'7 � ('AO DO
COMPUTADOR

Os c6.rebros elet-::i,niccs
também vêm salv.:1'1(h n�:
lhões de h;!'as-ho;�1!Cm n::s

cam:Jo" da aero'1,ll�tí,ca, TI.:!.

vegoaeão. minj:!'rjit 'ao, 'euge-
nh!l r�@. e me 'ictna;

,

Tê,�'1 alto vaJllI", -ió pon
toto de vist.a��tij,ret:ntlmel1'"
tal" e :junto aOs depart:1-
�f.lt.c s 4��p��a;,:� lmi
'#'-

• ,,}.Cf ''}-,. Jfi./'t

�idadeii .;J{, J�;<, .

, .Em re��té ';reu�ãlb da

A!?socia�àO' Britân!c\1 para
o Pr�'gresso dà Ciênéia, re

Hlizada em Cambridge, foi
apresentada a sug�stã,') de

qUe 'os colt�p�tador� do fu
._�

Divisas Para a A'lemanha
Lazaro BartolomeuBONN, - OE - O prí

metro lugar na oxportacão
alemã coube em 19M, co-

máquinas, que elevaram o

total de suas exportacóea
para 11,1 bilhões de mar

cos, (2,775 bilhões de dóIa
res) , Q que representa um

aumento de 12%, ':'::'ambém
as indústrias de' constru
ção de veículos' (8,9 mi
lhões de marcos ou 2,225
bilhões de' dólares), químí-s
cas (7,8 bilhões de marcos

ou 1,3 bilhões de é.ólare&)

Chanceler Erhard V�saará Presidente

Jehnsen em Dezembro
BONN, - OE' - Porta

voz orícíal revelou qu.e a

visita do Chanceler Fede
ral alemão aos Estados tT�

nídos será realizada nos di
as 6, 7 e 8 de dezembn.

1'·- ....--_.

auxílíaram através de seus

consideráveis Incrementos
na receita' de dívísaa, neces
sárlas à Alemanha para pa
gamento de suas crescen

tes ímportações. Na. coluna
de débitos da balança de

pagamentos estão não só
as consideráveis importa ..

ções de matérias-primas,
alimentos e produtos tndus

triais, como tamoém a ci
fra d-e 5 bilhões de marcos

que turistas da Alemanha

ocidental gastaram no ano

passado em férias no éxte
rior.

'o Baile de Gala das Orquídeas no li'ra T. C.
Carmem Lúcia Silva Rainha das Debutanfes Catari
nense de 1965 - Miaria Fadei Rainha das Orquídeas
Re'giAa Vieira, Celia "Guf'marã'es' e Viviane Rioen-

,"

bech as Princesas,
berg - Lira T. C.

Regina. Haviárias
T. C.
Maria das 'Graças Iracema

- Lira T. C.

Vera Regina Amaral
Lira T. C..

Beatriz FernandeS. da Ro·
,

sa ___, Lira T� C.
,

JanElte Maria; Bartolomeu,
.:_ Clube D�ze: d� Ag6'sto ..
Vera Be�triz Biancbhli_:

Carlos GomeS, de Bhune-
MU. .

J

viViane Riggen'l>ach - Li

ra T. C.

Fernanda Oliveira - Clu

be Doze de Agôsto.
Regina Maria Vieira

Lira T. C.

Ivanete Bonomini - Car

los Renaux - Brusque.
Iara Nasciinento Guà-

mni '- Itajai,
Ione Nascimento

rarrl: - Itajai.
'

Vânia Regis - C�ube 6 de

Janeiro.
Nadia Tôrres PDlli - Li-

ra�a ,.'

nh' �

Vânia Silvia Olinger' - ENTRE as Rai as qu�

dOÓ diretor. de "Oito e Lira T. C. desfil>l.ram (as debutanctcs
Mel'o" plane'�a J.U,Hlar "U U-

'

Janete Ma ; _ Clube catarinenses ,de 1965) a e...

A ornamentação de auto-, 6· ...

m'verso aOl:>ul'do", uma pro- 1 Concórdia, de Rio do S\11. nrlssão julgadora teve lli'L:lITl

ria do' decorador Manõe ,

dif! il a e�
duça-o .

de Dino de l4turen-' Ver.a Eelena Galotti Koe- tarefa muito c par
'

.

",'

Garbelotti que aplicou.Or- .

,
,'-

'

.

d "",, t t s ,"''''

tis, com Mar®lo Mastro� rig -.- Clube Ci:m<:.ó� ((,i� colher cinco éuU an e �'"

ni no papel central,. quideas naturais.
Rio do Sul. Ta récebere� as faixas, s:m.-

N.Q jieto� cien1à.nt�gráfi- Maria. ,'Izabel ,�, ból�S.
co � Itália, dutras obras - Clube Doze, de Agôsto.

"

estão sendo preparadas. , Maria Lúcia Almeida '

A leitura de apresen_tação
Pietl'O Germi, Nanni Loy e .

I Lira T. C.
a ef.ocieLtci.(ie1ll,e feita pe o

.

Co
. -, FadeILuigi Zampa começam MarJ.a ncelçao -

....
a
.....�1ÍSta Walter SoUza, da

tr,a.baUtar em novos' filmes. u \UeO Guaraní de ltajai
.

t Rádi'o Diário da Manhã, que O CDirigirão, respectivamen e: Vem Marcia rige -
.

"Senhora e senhorita", "Ma iniciou chamando 'o nome
A. Imb�tuba .

de. in Italy", e "Uma ques· de' Maria 'J.'el'eza Filomeno
Maria Wendhausen "-

tão dé honra". Alberto Lat- Machado, Rainha po Lira
Guarani de Itajal.

tuada, por sua vez, filma T. C. que abriu o Desfile O·
Suzana Mello _ Guarani

a comédia de Maquiavel "A ficial de 1965. de Itajai. d.

R
.

soA'm'" Gwm'arãeso _ Clube ESTA Coluna agra ec.e a

Mandr,a.gora", com
,

ossan- .'"

tôdas as debutantes, clOl,tari-na Schiaffiono.· JomV1l1e.
t' 'aram o

Já foi concluida a filma· 'Margarllte, Vieira de Oli- nens�, �ue pr� 19l'd' as de
gem de "A décima vítima", Seguindo a M�s� SirrÍpatia veira _ Lira T; C. e ' II� Biiü,� das rqUl e

lí-
dirigida pelo jovem Elia de S. C. de 1965, Vera Lúcia Célia Guimarães Clube: Santa Catarina. A renda

.

Petri, e de "A família é .'la- Demaria; Miss Radar e
JoinvilIe. quida é pró natal dos Mfl'

,

MI'SS ObJ'etiva, Maria de Fá·
, lhos dos gráficos deste a-

grada'�, de Marco FerrarI, ,
.

"tilr.n dir€!tor�,qu.e ise destacou tirna Silveira; PrincêSas das FORAM el'eitas: Rainhas tutiI\o, que venho promoven

n,a. critica dos costumes". "Debs." 1964 - EUane Pires das Orquídeas de S. C. de do todos os anos.

AntôniQ Pietrangeli, do e Ana Ligia Pinho. Na oca- 1965 - Maria 'Conceição Fa

qual a platéia de Florianó- sião co'mo con�idada espe- dei, da Sociedade G1.Vlrani

polis viu há pouco, "Adua cial desfilou fi bonita �ônia de Itajaí. Rainha das Debu- NOSSO convidado' espe·

,e suas companheiras", diri- Maria Pinho - Miss Sal'lta tantes de Santa Catarina( eial - 1\milton Fernandes

ge "Conheço-a bem".' Catar-ina de 1965. de 1965 _.:.. Carmen;J. Lúcia (Albertinho Limonte) so"

Vittorio de Sica realiza .. Abrindo o desfile de Con- Silva, do Lira T.'C: - �rin '�revoon esta Capital sába·

"Um homem pela metade". fl1aternizAção das Debutan- cesas :Regina Maria Vieira, :oon·�.!'a,;�2'OOd·a�,se':'rà1:�\�t.,O\,if.:Alberto Sordi ac,sl.ba. de tes de 1965, uma represen- Viviane: Rig�enback (Lira � .. u. uzer,.

ser dirigido p<;>r Filippo D' tantedo Lira T .. C. -- Ma- TC) e Çélíà,"Gui,marães, do .Sul. � virt�de,; ,� mt�
Amico em "Quando a mu- ria Cardoso Benvenutti; se- Clube J0inviille <le Jo;.nvn1e. . tempo o, a�o ,retornou ,a

lher é difícil", junto, com gum"dO: Sandra M\).ria Piaz- Pelá" cO�são 'Julgadora,. Ctüitibà.' Q·:Dr. '" Franci!'jco
Anita Eckbergg. za, do Lira T. C:,

.

, c�ltÍ.pó�� dos,: 'seguintes' 'Evanveli�t� esta�a .no mes·

Pia 'Lindstrom, filha de ,Eliane Ouimarães fI R�- membros:', Sta. :;Ôr: Miguel mo Convair; e foi, portador

Ingrid Bergman, inicia·se' be Doze de ,Agôsto. ,', �e:m�inio DaUx,1sta. Confu. de' uma correspondência de
,

no cineIlla interpretando ,V�ra Lúcia Pôrto - Lir.a �kr6Idtl';' Pederneir.às; Miss "Albedinbo Limonta" para

"Colomba", baseado na fo- T. C. Sànta
.

Ca\arma ; de t965 Só- eS'te" Colunif!ita;.., Alnanhã, ij�.
lhetinésca obra, de Prosper Ana Dimatos - Clube Do· roa Mária Pirilid;," Comte, men.tarei. ': >', ,�}\
merimée, que há pouoo ti- ze de Agôsto. !�r�nI{: �vÍE)r e Dr. Paulo " : '�:! , . ,

;,
vemos oportunid"l.dé � ler. Ana Maria. Machado Mel- Cabral: '.,

. \. "
ii ' '11

A, direção é de Franco Ros- 10 - Clube Doze de Agôsto. , "

;::j ;:1, O "QÜ�RE�CIA" P�'!i�
sellini, sobrinho de Rober· Mariazinha Kot�ias / Ate- '.';.' ;,Hc'eopic,e'::I.olo'n.çl06u.,m"inego�m�'· �e?"lle'.tg�a:ni.+rino - Lira T, C.

,. MARIA db 'Fiítinia sJ�pJ-' .. 'o l�to Ross�llini.. '" .

, , ' "

, E�tá P"róxima a filmagem V.era, Regina, Silvá - Lira ra ��Miss' R�d�i,: e; jmss 91 ;ç��te.#' '�g ��p.�ta�t�e 4P
de "Muito tarde, Clara, mu� T. C. jetiva, de. :�. �@iX«aSfutl �ait�' daJlbrquYdea�. Eml d&..

C,'lrmem Lúcia Silva com o traje típido t'Rllndel' t.liAo'llff.iÍ. ,'!ti (!b�$t:"""ãlto tarde", de Brunelle Ron- ,
, , ... , � "'"rlj!1f.TI'." J�"i"fJ .J{U

* '

di, jovem de muito i
talento. 'Lira T. ç, ' ta: da. Ilha.' de Santa Catari·

'

IlI?" qliibe Social ,P,'lineir 's

Gilló Pontecorvo, outro di· Maria da Graça iLtL'1en· na", (origem ,açorita),'
.

�M, bhlrl\;fjeunião dançante.
retor da nova geração, rea·

- -

"', �' .1
'

o

-' - - -

[N�if�i:�� Fuga· da 'Zona: .' :Soviélica'li,
ma, que já roi tratado hlj. BONN, (0E)'...:... 59 hapi- nov'�íribrô' um 'patrulheiro 'broJ_ Ó,s":,yigi\3-s' �ronteiriçó�
al� teIhpo por B�nellO tantes da zona de OCU;P,"I.-. de uma tôrre 'de- obser'va.,. ,. soviéticas" dispararam os�
Rondi E Micllelangelo an- ç�o soviética da AJemanha ção. em H�lID.stedt� Marie- �e '\1I� pólic�'ll

.

berlinens��
tonioni. evadiram-se com êxito pa- bom ,fugiu, dois. so.dàdos ocidental' com um projéti�
'Em' breve; Franco ROSsi ra 'a Alemailha, ocidental a- 'de outra tôrre soviético·zo- 'luminoso, 'que felizmente'

dirigirá "O Mundo -de !Ib·, ttàvés dI}. liriha de dpmar- p.al também se e:v,adiTalll no não o alcançou, incrustan�
de Hoje", com Claudia Car- caÇão, nestas duas últimas setor fronteiriço cilo nprte.. <lÇ>-'se, no Muro. Este funcio
dinelle e Francésco Mllselli �emanas. Entre êstes en- de Berlim ,aprovei.ta;ndo nário berlinense ocidental
realizou "Uhl' corac::ão esté- contram-se' novamente . nu· urp,a esp�ssa néyoa que di-' havia ebservado, com um
'riI"� 'baseado na novela. de merosos jovens, e sete mem' fkultou o ala�e 'Alguns c'ol�a,.-p 1;t'�w'Sporte de ti
Ca,rlos Cassola.

�
, 'bros dás tr<Jpas

I

'fronteiri- alemães atravess�m J0 rio 'fIla pessoal' visivelmente fe
Entre os filmes em pro· ças, 8 pessôas fugiram de Elba; ,Um homem de 22 a· rid�, �ealizada com UlTI,'il

jeto, podenios
.

aSsinalar "O Berüm Oriental para ,"I. li- nos nadou com �ua'rm1ilher t �mbulância, que teve lu�ar
palhaço", de.Vittorio de; Si berdade, sendo dois deles cruzan00 as irial5:,águas do do outro 'lado do setor f;ron
cu. com Ger,'3.1cline 'Cháplin soldadCls de fronteira sovié- , \Verra, Utn fer.rovi:81'io 'fu·, tei!'iço, imediatamenle após
e '"O atentado", 'dirigido e tico·zonais, giu para Oberfra.p.ken, escon ter ouvido ,disparos e gritos
interpreJ'..ado por Vitto�io dido num vagã,o <de, roeJca· det,' �qcog(� nas in1ediaçõ,es
Gassman. Depois que no �ia 2 de dorias. No cUa. 5 de novem· do Ml,.lfO,

J

LiraDEBUTANTES CATARI·

NENSES' de 1965 reuniram

se sábado" nos salões do
.

Lira T. C. com um belíssí

mo desfile de conrratermza

'ção no tlAILE uE oA.I..A nas

V.kQLJIDl!.AS de Santa Ca

tarina. o terceiro realizado

com muita chuva).

apresentou no Concurso .de
Miss Objetiva Internacíe

nal em São Paulo.

C I N E '.

Emanuel Medeiros VIeira

,

precisa e ,80 vai pagar em 1966.
E são milha.res de artigos para as

maiB diferentes aplicações ou

U!0s, que co�ocamos � sua disposi
ça.o�
E todo o nosso estoque.
Tudo rn�sm�"'�

D�sde ,:
. ., ;implbs parafuso até um·

SIMCA Zero Km.
E tudo para pagar1no ano que, vem.
Sem 'nenhum tostao de entrada.

.. ,

Rigorosamente pelo'preço de a vi�
ta., A

Tudo isso para qu� Vaca pa�5e �',
l'

UM NAT.AL· COM DINHE IRO NO BOLSO'

AS' DEBUTANTES dan

ça�am três valsas - �0II_l
os pais, padrinhos, conVida·

d9�' e namorados-
O local do encontro en

tre o Chanceler Erharrl e o

Presidente Johnscn, rem
como pormenores acêrca
desta vísíta oficial, deverão,
ser divulgados em breve.

Em virtude do mau tem-

po, não conseguiram che

gar a esta Capital Debutan
tes de diversas Cidades do

Interior. Felizmente' cem

muito esfôrço no baile. u;as

Orquídeas paitlciparcim re·

pre",entanLt:;:, oe IlulJituba""
»

ltaJalj ,l:l1wneUau, _t<'POllS".

ltlU
.

�o ;:;U!, �rusque .e· Join·
.'

vule.

.

EM APOTEOSE aconte

teceu as entregas de faixas.

l'laria Thereza Machado,

Rainha do Lira T. C. - co·

Iccou na Rainha das Orquí·
deas Maria Conceíçij.o
FadeI; Elian�. Guimarã�s e

ADa Lígia Pinho, na PrlDce·

• sas 'e Rainha das Debutal�"
tes de 1965 - Vivinne RI

genbacb, Regina M,,!,ID Vf'.�

eira, Célia Guimarat� e

Carmem Lucia Silva. •.

Ciriema Italiano, em Gran·
(.c Atividade.

Corno havíamos prome
tido, apresentamos hoje um

artigo sôbre o cinema ita-'
nano, melhor dizendo, l,lm
apanhado geral do que se

fez, e do que se faz' nos es

túdios peninsulares.,
Paolo JacclÍia, um dos

mais conhecidos críticos de
cinema, da Itália, com lon
ga atuação em conceitu.'ldas
publicações como "Bianco
e Nero", "Rivista deI Cine
ma Italiano", assina -o re

ferido comentário, do qual
reproduzimos \).5 partes que
mais interessam. O citado
artigo já. foi publi�o no

'i

Sim.
Exatamente como Voc� deseja: '

UM NATAL COM DINHEIRO NO BÔLSO.
Com mui ta alegria.
Com felicidade.
E com aqu�le seu velho sonho intei
ramente realizado:
Comprar tudo, para a fanrllia, para
Vaca, para seu lar; _

sem desembolsar um' tostao! 1 !.

Impossivel?
Nem um pouquinho.
Nós "planejamo�, com todo o caI1nho
�a",campanha !abul��a para Voce.,
Voce compra, este, mes, tudo o que

--::;>T "",,-, •.�
!i{ -1 .. I.

RONDA
,

ve:,J:.IY! LUla "Folh,a. dia Tar

C!i�" em sua. notícíosa. pági·
nd. de cinema:

Fréderico Fellini, o cL.re·

tor italiano de' D'Uuor pres

tigio 'internacional, está

prepar,ando um nôvo fiime,

apesar de seu último tra

balho "Julieta e os espíri
tos", ainda não ter estre,a-

Gua-

O Baile foi animado pela
conceituada Orquestra de'

Aldo Gonzaga e com a ho·

rota voz lntlOàlca ue Neide

l�J.ar1a.
'

_-------11 QUATRO LOJAS PARA SERVi-LO �l·ts'�\<"

'Mi,o'�,5YÊH.1 CENTRO:F:tilipe Schmidt,33 e Cons�i
L::::� �= ESTREITO,:}'ú:lvio Aducci" 597 �

,

I

, '-

, Funcionou com o Ct}lUíi�,:>

ta o Diretor Social do Lir@

T. C. - Sr. João José }'ilu·

'meno Mach�do e o Radialis
ta Walter Souza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



aravilhas da Técnica· e· da
(Continuação)
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A. S. Thiagc Neto

A tarde. voltamos a Dlns
burg, de trem; tendo em

v's+a que nosso meí- de lo

comoeão, na Alemanha,(
p"a rle trem.
Ftcamos ímoressíor-ados

de ver como aqui se utilí
za o trem: é corno se rôs
se o nosso bonrünho daí.
TO"0<: pIes a'1-laJTI .

apí
: ',n"'n� h"-,,.�n0 ar-ut mui
ta gente que mora. numa

c ar'e e trabalha noutra.
tsto pelo fato de serem tó
das muito próximas umas

das outras. Dia segulnte, ;?3
pelo fato' de serem tõdas
muito próximas umas das
0"h·9,S. .

\
D'a f,PQ'11iYlte. '),3 de abril

p-Ia ma+hã. partímos, de
h�p1, U<1"''1 Fl'aV'klln, via
Kolon (Colônia). pa':,� uma
'"' tar1ia de Cil1'!O, dias, a

['"S termos eorrroleta do em
.....'risburg o nosso 10. ida.
Fizemos esta viagem via

Yolon, pois em Colónia
8';' ltamos, após urna hora
,'", "isO'pm Dl=sburg-Kc-
10n, com o propósito cip.

pass2rmos o dia np3ta pe
O'lel"i'Y'a ri -'ade, b?stante
h'-clustrializada e que pf1S
R'lÍ um ponto de a�ração
t';rística '1ue é a Ia.mosa e

estupenda c'atedral de Ca-

Iônia. Aqui na Alemanha o

D;A.A.D. colocou à nossa
.

dísposíçãoum guia que'nos.
aeompanha em tôda a via
gem, fieando conosco per
manentemente, em tôda a

cidade, e sempre nos 9,.

companhando em todas as
visitas e percursos de trerrr,
Por coin«tdêfle1& é um t9.
paz r'e COlônia, tie seus 23
anos, que muito bem se a

fina conosco, pois � 'estudi
oso das línguas néo-latmas
falando muito bem G por
tuguês, e o- ltatiàno. �álta"
mos do trem, ainda cedo,
em Oolônía, ortde fazh bas
tante frio, pois encontra
mos aqui, apesar-da entra
da da primavera, um frio
muito intenso, chegando a

2 graus centígrados, C) que
tem causado multo espan
to ao pessoal alemã»,' poís
dizem êles qu,e Já não es

tã,o entendendo mass- na "'a-
'

por i&SQ que há �() 'anos
pão havia primavera as

sim tão fria por '&011i.
A cidade, embora peoue
nina, aprese",ta uma qnan
tidade enorme de índús
trías, sendo qUe O COIntÍt"
cio é espetacular, com as

suas lojas descomunaís: no

mais, porém, não tra � eon

sigo grande pârte da: Ale ...

maT'ha, à banhai."
'

,os pés
da fabulosa �ate'dtaI ,de Co
Iô-riià.

"

Esta e-atédi"cl't é rllal,
mente fabuIQs!)., C()!TI sti::ts
2 tôrreS' colossaIs em for-

Munic'pio de Florianópolis
n"rr'rf�mt'\nto i,'lrídiro( .

'

A. PrOC'1ran.oria. Fiscp,l ri::!, José Çavoalcanti
rtf'ff'itura Municipal torna José Domingos
rflbnç.o aos interesSados, José F. Bástos e' Ma't'la ,de
f''le, no prázo de quinzl} di

-

Lourdes
.

88 desta data contados, in� :r�é Fernan"'es de Aquino
gressará, ou fará ingressaI José Fra11clseq de Souza
em Juizo; ação exe,�utÍ"la José Qalotti Peíxoto
contra os devedores de tri José Guilherm� Rit.�
Lu;;os municipais 11,baixI) r� J-0sé!-. Oar<loSo

'

laciq;nados: José de Jesus
João Mendes José João.da Silva
João Maria de Jesus José Justino Leite
.Toá,,, NicC'la.l1 Jorge J.ósê L. �mrento
João Dos· Passos JilSé "Luiz' dos

'

s g; i1 tos'
,.Toão Pall]o da Silv-a, (Herd.)
Joã" Ped,r'o Agy José Machado
,Toão Rodolfo G. Santos José Ma'1'1oéi :de Oliveira
Joel Rogr'rio Furtado José Manuel' doa 'Silv� ,

João Dos Safltos Machado JoSé Matce,ino' tl-OCfi.'l-,
J,oão Satnrnino Bento J�é Medeiros,
João Valprio dos Santos
João Xaves
Joacuim A. Teixeira
Joaou;m L. dos S�nto�
Jranuim Mal1uel de Abreu
rr')anllim Motter
,T'"Is:auina Luiza de J Gou-
"?rt
•.T')f' CI8Ur'liO de l'v�el0
.T"Y�e Maria Bleyar
r3m

(,he-

Jonas Dl't,ra
Jonas Santos Filho
Jordtna S.oa�'es da Bil'!a,

\, Jor!re Cherem

Jorge Joaauim Boabaid
Torf!e José Kelis
,TOS6 Abel da Sllva Filho
,;osé, Alfredo Prreir:'I.
José Alves do Sacramento
,Togê Aptnni.o Bento

\. José Antônio da Silva
José Bento Filho
José Bertoldo Junl:es
José C. Duarte

'

José Carlos Pereir;l Nunes
José COl'ceição Moreir2
João Marques Trilha
João Momm
,T,oão Norberto Souz;g.
João dos Passos Souza
João Pedro de Andre.rle
João Ritta
João ROdrigues
João ROflue da Silveira
João Saturnino OUl'iques
João Soares' Bento'
João Va'3ques
Joacir de Souza

.'fos-é Bento d1e Souza
José Breigeron
Josê Calazans de Coes

... .:

ma de, agulha, achando-a
eu muito mais imponente
que.a famosa Notre Dame,
de Paris, ,embora te"'ha. 5)-
do 'muito mutilac!.a, JJO

transcurso da última guer
ra.

A cídade de Oolônía f(',i

totaãmente destruida., res
tando apenas a catedral,
com poucos estragos, eons

1J'i'túlndo isto um espanto
para aquela gente. Por den
tro ela apresenta uma. be
leza insuperável, com suas

cinco naves colossais, sen

do Que a porta central, no

comprírnento, e a nave

.transversal. na '11tura do

altar, formam uma colos
sal cruz, ccnstttuínrto esta
ume cartae+erístíca inter 85
sante ra igreja.
Almo-amos em colônta

onde batemos alguns slí

des, partindo mais tarde,
novamente de trem, .para
Fra1"kfurt, onde i:hf'gam.:>s
após 3 horas de :V1:wem ji
à tardínha, f'cando hospe
dados no hotel P:-enssis
cher Hef, bem próximo da

estação fer-ovtãría qUé'J a
qui, foi uma das mais bo
nitas qus já vi , parecendo
mais - um suntuos-, castelo.
A noite, já em Frankfmt,
jaTtamos, indo a:ç>ós parH
o hotel, pam um descém
so que já. ,nos era q'.,as,g J

brigatór!Q. Dia seguinb�,
em Frankfurt, saíamos às
10 hnas, ("o hotel para
uma nova visita, agora ,às'
instalações da fábrir:a Lur

gitresellscha ft f1.1r Mi'1e

raloltecchnik mbH, visita
esta onde tivemos uma e

norme e r'f:speitos'l recep
ção.
Esta firma se ocupou co

ultllra
110SCO o dia todo, e ainda 2t
noite .

Pudemos vísíta-la
.

tôda •

tôrias as suas dependências
send�(1' "reeebídos desde a

entrada, 'como t',peritivo,
com as deliciosas salsíebas
de lfral'kfllÍ1;, e a famosa
bíer da Alemanha, A Lur-
gi é uma companhia de
origem italiana, 'mas per
tencente. também, ao' gru
po da GHH. Dedíca-se à
parte de projeto e constru
cão (le instalações para re

rír-arías de petróleo, rábrí
cas de gás, i11dústrl'l ouímí
ca para fabricação de áci
do �uflfúriCiO, nítrico, etc.,
sendo que 'já realtsou vári
os trabalhos aí para � Pe
trobrás brasileira. Após, es
ta visita da manhã, quan
do foi passado um rum sô
bJ'p tô"'a a linha de fabri
cação dêl=s, ofereceraJl1:
nos um apetdtoso almoço,
deíxando-nos a tarde livre
por capta da emprêsa, pa-

• ra vísítarmos o Shopphtg
I cenrer de F.�oa"kf'lrt. De
ram-nos eondueâo qUe nos

transportou da fábrica até
a cidade. Para a noite aln
da nos convídaram

'

para
um jantar especíal, nüm
rp,sta'lrantE' t.i'ptcal'l1ent'� �I

lemão, onde foi s;}1'vido o

tradlcionau chucrutp (re
pÔlho azedó), com rostele
ta ";e porco defumada, a

companhaoo de delicios::; vi
nho de l1'!aQã. Lá ".sfava tô
da a dirt't.oria da firma.
N�o imaginam q1t� prato
delicioso é êste! Retorn�,
mos ao. hotel, já �:lrdf\, de
poIs dêsse dia agradabilis
silno.

(Continua) .

-----_._---- "- .._--

Ernani Tolentina de Souza,
Partkipação.

e senhora
El,eutério Fascioni

e senhor,'1,

têm o prazer de comunicar aos par�tes ,e pessó>ls
de suas relações o contrato de casalP-€nto de seus fi.
lhos

'

CLOTILDE MARIA E GILBERTO

Florial1ópolis, 12 ,de novembro de 1965.

Bi�hefe de loteria Roubado
José N. Mello e Irm:ã'lS
José P. dos Santos
Jrsé Paulo MarIa
José Pedro de S01tZ1.
J(}sé Santos
Jo§ê gi1:VE'1,ra de Soií'ti
JOS6 �e Sou?'a
José 'V. C;'!lirO

'

,

'

José 'dd Vale PéiXof-O'
JÓSF. va.t SóbtiÍlh'd
Josenito Silva,

;�'��!::r �t1i:tloSi�r' Silva M�nistério da Educacão e Cu!turaJuey-'Maria v:'Péreim�"'--- --- - , ..

',' .' ' ,

Lulla Mlarêolina Cost:\.

;�i�,�n;a���:l Lu<s'ts Estofa Industrial' de Florianópolis
JHi(" �lcoiâ� Herl'eir,\
Jurandir Araujo, Figueire
do

'.

Juvelino C8r(lóso
Juvebcio p'. L. de' Campos
Juventina Silva
José liIarias.
José ·G. da, Silva

Do Balcão da EngraxatarIa 'Gaúcha foi 'fo-ubadO' e
BILHETE d'e n. 29,651 Sérif) B - do 'plano de Xata! <la
,Loteria Federal, faço :ç>ublico que o roubo do bilhete
foi C,OlllU1::k�do � Pol!cia e a Caixa EcOnômi�, para,
q�re o premIO \ s.eJa sus.tado, e cuidad,CJ na compra de
bIlhetes p3.:a que o mesm;C' não s'eja {) numel:o rouba
do.

I
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IMPRESSORA,

desenhos
, clichês

tol�etos - catálogos
cartazes e carimbos
ilJ,pressGs em �etat

Dapeloria
A IMPRESSORA rttODÊLO possui fodo� os recurSO!;

e a nécuscÍria experiê�c:ia para garanti, sempre o

móximo em qualquer serviço do' ramo.
Trobo I bl. i dóneo e ptldeito,.". que V. pode confiar.

,

Traj.ano, 12

IMPRESSORA MOOÊlO
OE

OR''VAL�I) STUART. elA.

RUA, DEODO,RO N133-A "

FONE 2517 - FLORIANÓPOltS
,� ,

- Sala 7 Fone 3450

TERRENOb

rr.JTEAMENTO "VILA SArlA RITA.
,LOTES a partir de Cr$ 110.000 em condições a estudar
- Poderão ser vendidos 7 lotes por apenas 500.000.

RUA MAX SCHRAMM - BARREIROS - Lindíssirilos
lotes com frente para· o asfalto e fundos para o mar -

Terreno todo aterrado com muro de pedra com álql8
enctmada em todo seu comprimento - Area de 1.464 m2

'

Cr$, 5.500.000. I

NO JARDIM ATLANTICO - A 100 m�tros 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 CATARlliA. - ESTREITO
_ VSDÕe-sé' um maravilhoso lote com área' de 350 m2

PreÇo de C$ 2.200.000:
TÊRru!:NOS. óTIMA tQCALIZAÇAO. - ALTOS DA

RUA PROFESSORA ANTONIETA-DJi: BARROS. Terre
nos ainda a venda por apella!l 1.000.UOO em condições a

estudar - 2 lotes .mooindó cada: 12x25 mts.

RUA, SÃO JUDAS' TADEU BAffiO JOSÉ
MENDES - Terreno de 10X27 cada. Temos ainda 3 lo

tes para venda, total ou parcial os 3 por a.penas 900.000,
em oofidições a combinar
LOTEAMENTO NO JARDIM ATLANTICO - Terrenos
em ótima localização área de 798,20 m2 entrada 60Q.000
a combinar.
NO CENTRO - RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tíssimo' lote com área de 1.140 m2. equivalente a 3 10..
teso 12.000.000.
BAIRRO BOM ABiuGÓ - 6timos lotes bem junto à

praia na tua TEdFIU'j DE ALMEIDA - Vende-se os

dois, ou somente um preço a combinar Entrada 500.000.
tiado I' RUA PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS

BAIRRO, NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTREITO
- lote c/2m m2 Por apenas 1.400.000.
LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto
da SUb-Éstação Elétrica - �ários' loteS a partír de
500.000 com financiamento até 40 meses.
L.!\GóA DA CONCEIÇAO, - Riviera. Magníficos lotes
de 14x26 por apenas Cr$ 500.000 ou condições a estu
dar.
RUA SAO CRISTOVAO - COQUEIROS - Terreno. de
20x10,50 mts. Bem junto a Rádio da Várig' preço de
ocasião Cr$ ÜOO.OOO.
NA AGRONOMICA R'qa Joaquim Costa - Lote de Ter
reno medin!io lOx25,60 mts. - Preço: Cr$ 3.000.000
TERRENO EM CAICANGA AÇ-o- -- Na Praia um Ter
reno maravilhoso, c/Ares de 84.475 .m2, por àpenas ..
Cr$ 1.100.000. '

EM BIGUAÇt1 - TERRENO bem situado - Rua 7 de
.

Setembro, 39 - medindo 10x30 mts. -:- Apel1r'J.s Cr$ ..

400.000.
,

. pRAIA DO JURER1!: - Terreno bem localizado -Es-

I quina da principal rua, medindo 15x30' mts - Preço ,

por apenas 400.000 ou a comblnal'. /

\

_!d� � ...a.__=="'""" ';;;"O' -.,.;;".....,,.,..,"""'.....__......_--

RESIDeNCIAS

CAPOEIRAS - Rua D. Pedro' IJ - 321 Praia. C�a, cie

Material, nova com 5 quartos e démais dependências
_. Area da casa 190 lli2 do terreno - 1.060 m2. Entra

da 5.000.000 saldo em 6timas co1ldiçÕés ..:_ Você mes-'

mo pOderá fazer sua proposta.' ,

RUA JOS:!!: MARIA DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO DO

JOSÉ MENDES, - 2 casas ótimas. Uma de alvetlM'fa
e outra de madeira. Frente para o asfalto e fundos J)�
ra n mll1'. Terreno �m :wo.:m2 - J;»reço Cr$ 12.000.000
em ,(l()ndi�s a comIImar. '

RUA ALVES DE BRITO 73 - tilxcelente residência de

fino acabamento. entrega imediata 4 dormitórios -

4 salas e demais: dependêncl1lS terreno maraVilhoso de

22x30 mts. Pieço - 01'$ 35.000.000. \

"
'

PRÉDIO PARA FINS DE LOCAÇAO - Vende-se
um pTédio de 2' plívimentos: com 4 apartamentos a. A

venidll Sta. Cataril'ia - Esquma da Rua São Pedro.oti
mo hég6cio para seu invéstimettto. Condições de pa-

'

gaJ'l1entns a combinar - crS '25.000.000.
ESTREITO - JiUA SANTOS 'SARAIVA '46 - Residên
cia de fino acabamento desocupada - 3 dormitótios

•

..... 2 salas e demaiS cÍepéndênêiaS 'com garagem. Cr$.
10.000.000 ou é'm condiÇÓE$ � cOn\binar. ,

CASAS _ JARt)iM ATLANTTCO - Com 2 dormitórios
- Ampla sala _. Copa - Cozinha, e Banheiro _ Toda
de Madeira trabalhada - Preço de ocasião. Cada· ••
Cr$ 5.500.000.
NO 'ESTREITO - 4 RUA FULV1:0 ADUCI - 670 UM
PREDIO de 2 pavimentos para fim de iocaQão 6timo

ponto comercial preço base 7.500.000. Aceitamos pro-
postas para pallamentos em condições. ..

NO JARDIM ATT.ANTICO - A poucos metros' do as

f3ltO. Vedemos belll. residência com jardim, Livin� -

3 quartos - C02'iinha - B_R.t'lheiro Garagem e quintal
com inúmeraS arvores frutiferas. Preço 15.000.000.
RUA CONSELaEIRO MAFRA 132 - Maravilhoso pon-'

_
to Comercial - càsa grande por Or$ 13.000.000 em con

dicões proposta.s pelo fone 11450.
'RTT" PREFEITO DIB CREREM - no Bairro de Ca

poeiras - Casa de J\lvenariá com' frente toda de pe
dra. Terreno medindo 24,20x40 em forma triangular.
Cllsa med1pdo 13,50 erom: 4 fluartos - 2 salas, cozinha
-'" bsmhAiro comi;>leto. - Dep6sito e garagem. Por ape-
1111\11 R 000.000.

.' I

VENDE-SE FINA RESIDENCIA - l:l pavim�ntos
Rua Almirante Çameil'o no Bairro da AgtonôntiOa
com: 3 quartos - 2 salas - cozinha - Bar -- e, Ade

ga - Banheim Soei?l - QU!1rto de' Empregadft Area

I dp 150 m2 Preço Cr$ 22.000.000.

FRENTE A PALHOCINHA EM COQUEIROS, bem pré'r·
ximo de açougue. armazém em frente. Casa com: 2

'quartos - 2 salas, e cozinha ..l.... por apenas Cr$ 2.250.000

Aceitamos propQstás para pagamento em condições.

,23-11-65

EXAME DE ADMISSãO

!1'
"

De crdem do Sr. Diret.or da Escola Industrial Fede-� ,d'� S�nta Oatarin84, (f-x-Elscola Indu..<Jtrial de Flo
X'1anO�lIs), .l�vo ao conheciniento dos interessados,
��e ��n�crIçao. dos ca'lld�c'atos ao exame de admissão

: 'aslO, sera feita no perí,odo compreendido entre
/29 e. n?vembro e .9 de de�;embro, no seguinte' hOf'ário:8,30 h. as 11.30 h. e 14,30 h. às 16,30 h.

Fi ..

POderiio inscreVer'-se sôment candidatQS do sexo
masculino, !desde que apresente� 00 seguintes docu
mentos:

1. - Certidão de ;nascimentó

2. - AteStado médicd, comprovando não sofrer
doenças infecto-contagiosas, dado por médico de esta
'lJelecimeIl!o de saúde pública.

. 3. -- Atestado de va.cinação anti-V'a,riólica,

4. - Prova de alfabetização

por estabelecimento de saúde pública

5. - Quatro fotos 3 x 4.
'"

Todos os'· documentos deverão ter suas firnl.1s J'é'
conhecidas em cartório, sem o que não será aceit.o o'
pedido de inScrição do caEdidato.

Serão realil?J8.das nrov?s de PortuJ!Uês, Mp,t-amática
e COJlhecimentos ttera.is, nos dIas 11, 14 e 16 'de dezem
bro, respectivamente.'

'O critérlQ de aprovação ê fi) seguinte:
PortuITuês e Matemática, nota mínima
Média final 5 (cinco)

iS (cinco)

Florianópolis, 1.2 de novembro de 1965.

.",..'

L'

ALlJISIJf)I. DOBES
Secretário da EscoIarida.cle

P·U-65'

José Luiz Sobierasld
José Manoel Brasil
José Manoel da SilV�t
J,osé Manoel de ;�uza.

,Tc'ao,líim C. oe Oliveira José Mario Coelho
Joarmim Luiz dos Sant0s José Miranda
,Toonuim Marcelino, AndeS José "e OlÍveira
J.oao,llÍm Ribes do Nas.!i- José Pauli
mento

'

José Paulo Vaz
.Tocelilla Ólivei,ra :ro..fachado José Pereira
,ToeI Souza José da Silva Pavª,n
Jonas A. da Silveira José Soares Clavarrl
Jonas dos P . L. Carvalho José Teixei.m
Filhos José Valdómiro Silva.
Jorclelina Cha-meski José Vaz '

�or�e B8�ão José �entura �vo
,TorlJ"e HE'''ribue Wei'!kE)111j J.osé· M1!Jnuel de Andrá'de
Jorge J. Carneiro e A. Za,. l Jucelina Gomes
,'ari \ JueiJia Itl��a da SN'fB
Jo;r.ge MarceUno Coe�ho Julia M. Santos
José Albino da Silva Juliana Rovares Colie )1-83
José Alváro de 01iyeil·S!. Julio B. de Azevedo
Jose Amaro Ourique.s Julio Macbadó 'Saldanha.
Jos.e Antr'1'lio Luz Neto
José Belmiro Kprich Julio da SilVa

Jr. '

J(Jsê, Gomes 'de Moura
lho
José H. dos S. Livramento
José Jacob Sc!la9Po
josé João Bamos
José Jorge da Silva
José Juvêncio de 8ouZ',t
Herd. de José L. dos San
tos

Jurema ,e Jaclra, Cardoso
Juvericlo Acaclo Campos
Juventim DQfb�

� J" •. ,,,"- ...�.�lo,J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A equipe do Avaí f,'!z P$

pazes com a vltórla, após
várias partidas sem. suees

sO inclusive perdendo por

d�as vêzes consecutiva.'> no

estádio "Adolfo Kon;.ier·'. O

"Leão da Ilha" suplantou
o Olímpico pelo ese.orr� nu

nimo, desforrando-s8, a;'l-,
sim, do revés que ern BIu··

menau lhe infligiu o carn="
peão do Estado !,)e19 eseo

re de,4 x O •

o quadro alvícelest � ff.?:

por.merecer o tríunro, ape

sar das falhas que não 10-

ram poucas, apresentadas
em todo o transcurso Olj.

peleja. Venceu' porque toí

-

mais time e ,teve maio; pre
sençi em campo, atuando
com "g�rra:' e aprovekan
do -as fallias exístent es nas
linhas adversárias. O een-
-tro ao gr,amado foi intei!�
mente "dcrminado pela du
pla LuizHlho - Httmilton,

•

que apresentaram um tra
baího perfeito de marcac .co
e distribuição, com o p'ri-'
metro revelando ,quaFda
des técnrcas aprectáveí-.

Quanto ao quadro grená
em momento algum, da ué
_jeja revelou ser aqnêl« n���
dro ql.le n,o ano pa:,sado' al
,cançou o Galardão,maxí
mo do Esta.do. Como vice-

-------------------------�-----�----.

,

líder do certame, esperava
se algo melhor do que o

que domingo apresentou o'
onze grená, Inteiramente à

mercê' do Avaí em grande
Parte do período comple
mentar, no final o Olímp;
co empreendeu a .reacão
em busca da empate, ten
do a retaguarda .avaiana re

ehaçado todos OS ataques,
oportunidade em que o ar-

queiro Batísta operando
três vêzes sensactona lmente

pôde .demonstrar ') seu va

lor.

O GOL UNICO

O gol único da P,)l:[iH foi

consignàd,o por Luízínho
aos & minutos da etapa fi
nal. Atacou o, ,avaí e o ex

perímentado player, aeom
panhanco de -perto as _:oga _

das dos eompanheíros foi
até as proximidades da �
rea adversária e, quando a

pelota lhe chegou aos pés,
não vacilou e atirou com

violência, :f.azentlo-'l,
,

reSV<:l

lar nos pés de um contrá
rio, descrever uma trajetó-.
ria no espaço e cair no àn

.

gula esquerdo do arco Je
Barreira para atingir as re

des.

Um tento 'que díterru em

muito de quantos ,iá vimos

--- I

REDATOR: PEna0 PAULO MACHADO - COLABORADO ��S: MAURY BOP.GF.S
GILBERTO PArVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABELAR DO ABRAHAM - MARCELUS

I
GILBERTO NAHAS

Campeonato EstaduarChave A

Metropol agora ,distanciado
Ei co PODt�s e praticamente
Classifica'do para a's fíoais

Em Itajaí: Marcílio Dias 'lo: Caxias '

4vaí. Em Cr1ciuma: CO'!ll0,:,ciúr:o
Em Blumenau: Olímpi'c:) x x Heorcílio Luz.

N� cidade de Tub�ú:ib o

Figueirense colheu excelen
té resultado ao empat:n
com. o Hercílio Luz C01L 1
tento.
O, primeiro tempo de lu

-ia acusou o triunfo par:::iaJ
do alvinegro metrollCJli:r.a.no
peta contagem míninn, tea
do o conjunto sulin) alc�m
li)ado o empate no pei.'Í;lclo
complementar.
. Esteve bem o ('()n.iun!:!),
tio Figu�irense, fazenb na

Oportunidade novos 1<1.n';2-
mantos, como foram JS (.a
sos de Rubens peb m.da
cancha e Fogaça nl0 atit-,

'lue.
O .Uercílio Luz pel'c!en

,u�
.

penalidade D.lásln1'l
nos primeiros 4;; min'ltos
di! luti, quando e;:>',111 Lle
eol-ridos 38 minutos e o

marcador anotava J. a 0 pa
ra O alvinegro. Pedrir:l:.)
foi o cobrador, tendo) E:lson

CAPratlcado a defes�.
A renda somou R imp'jr

tância de 440.000, funcio-
nando ·na arbitn\2Pl'1 e 7.0
Yle Tomé de Crici'lma.,' ,;01"-1
a� duas, equwes jog:mdl) aS
SIm: HERCjLIO LUí�·· A-
maur.i, Elem,ar, l"errin"_,\
Valmir e Pe"roca; LnL7, Cal'
los ,depois CarIes !�l')e,:t ()

,

e
.

Triunfo; Márcio, J J[!:;" Gcn
zaga e Ta.rcisio. f.i'IGUE;--'
REN�E: Edson, M.al'l'een, Bi
Adatlton e Juca; Zêzinho €

RUbens; Rodrigues, Foga
ç� depois Cesar, Ubirajara
e Adir.
\

. . I

Ubfrltjaxa abriu a c<>nta
gent para o Figueirense a
OS 29 minutos do primeIro
tento, para. Tarcísio etn:pa
W� plltra, o Rercilio aos 16

i
� tempo final.

-xxx

Em· Criciuma o Mekopol
derrotou ao Marcíllo DIas
a duras penas pela conia=
gem, mínima.

'

Vitória. dura e drmnáti"

ca do líder, em seus !J:ró··
prios domínios, diante de

um Ma,1'cílio Dias Iura,dor e

coeso.

o único gol da partidft
foi anotado aos �O minuj;os
do primeiro tempo, atra

vés de Mauro.
Com. êsse resultad<:l o :v!e

tropol manteve a J:derança
invicta do certame (; p:ràti
camente classificado com 5

pontes de vantage�1 .:iôllre

,o segundo colocad-JI

- x x x-

Em Joinville, o Oaxia.:5 de
sabOl,l sensacional goleada,
em cima elo comercárh :1e

Criciuma pela elevado 1�1a r

cado1' de 5 tentos ? 2 .

E' ,interessante fris,a.r que
,(Js ste gols for;;tffi ccmsigna

.

dcs do tempo derradeiro da

luta, já qúe o fase primeI
ra terminou. sem abertul':t

de contagem.

�"I��'_'___---··

,
.

Bangú .. O nõvo lider'
Com os resultados àe sa,

bado € dcmingo (Butafago
3 x Fluminense 1, ''lé',1gn 3

x Flamengo O, V9.:;ao 3 *
Portuguêsa 1 e Am,!l'ie,l. 1

x Bonsueesso 1, paf.s ',u a

ser a seguinte a coldcar,ão
do Campeonato Carioca d�

Futebol.

10. Bangu, líder CO,:i1 3 r.p.
20. Flamengo, com 4

30. lugar
8 p.p.

Botafogo, com

,

40. lugar � FlumineI�se e

Vasco da Gama, C0r:1 �
5.0. lugar - Bonsuces;;o,'
com 12
60. lugar
16

América, COlU

7,1). iugar
com 17 p.p.

PO.i:tuguPEa,

Amanhã à n�oifê a segunda
rodada do reJurno f'uueirense

. x Melropol n.esta Capital
O campeonato cat:1.riné'l1 mais quatro enco�ltros. co do Marcílio Dias, numa

se de' futebol, vai, t'�J:. r,e- Nesta capital, o Figuei- partída difícil.
guimento na noite d� ama rense após Colhe!' hom re- FJm Blumenau, o OHmpi
tihã, com ,a 'reaH21M--ão de sultaào cIp: 1':àba�"'a-e ar.ms co vai recepcionar aO con-

empE1tJr com �. Hercilio junto. caxjense que g(Jleoll
por 1 x 1, irá enfrentar ito ao Comerciário' na r,odad�
Metropol, atual líd,?� e in de doming.o p.or 5 'C J.
victo da chave A. Ptmúmen,te, Em ;Jriciu,
.

Em Itajaí. o Avs\Í, df:IJ0i::: ma, o Comerciário vai ten.
de conseguir sua sélgunrla tar a reabilitação da go:ea
vitór1a no atual r�mpeona da que sofreu diante do Ca.
t0. (:litadual, venCenl11) U(J O xias, re�ebendo a ViSlf;5 do
�imuICO, viajará af;,� Ihjai H�rcílio Luz' de Tub.l1'á,'J.
onde dará combat3 ao elen

no "�\idolfo Konder" O s
vaí teve ainda 'uma bola
na trave, chutada .por Ca-:
val1azzi.

DUAS EXPULSõES

DU8is expulsões veríficl;l;
rarn-se durante os noventa
minutos. A primeira ocor
reu aos 44 minutos do prí-
meírrr '''haltime'', quando

Paraná, reclamando em de"
masía, foi advertído pelo a

pitador ,o qual nã� vendo
a SUa! autoridade respeita
da deu. voz de saí"a de cam
po ao louro meia blumenau
ense: A segunda ocorreu
aos 29 minutos do período
fiTNl.I e foi pívot, o extrema
ToniDiho que, ínexpücàvel
mente, atirou para

.

outro
.lccal .oue não o ordenado
'pel" ái:(}itl'G, com isso trrí
t.a'1do a "t,"Iil'cida" corno

. não podia deixar � � Sfr

pois daquele'mome�ti) �a;
thÍ a reação grffl12t que s�
não . :t:e'mltou' . no-, el'npate
graça.<; à firmeza da reta
gwarda avaiana.

No Avaí deS1;acalILOs Ba-

No Avaí 'lestaçamns Ba-
t· 't ..� 1
)s a, nery, LUízinhlJ, lIfa-
mnton e CavalIazzi CfJl._UO
OS melhores. gal1hand.:') Lu!
zÍnho as honras. ::la parti
da· cómo, o ni,elhor dos 22.

,

Ronalclo aceitável. mnha' e
Deodat.o e;sforÇlá.do;s, assim
como Rogéri,o II qU3 no�
pareceu mélhor do C;1l� n83

vêzes anteriores, t.encl"> ppr
vl\rias vêzeS' feito perlga::" o

arclO adv�rsário. Múrio e

Toninha não' canV-enceram.
No Olímpico, gostamqs

'·ie Barreira, Orlando Ro
berto, Nilson; Brito, IJar,m:-l
,(enquanto JogOU) e Jo�a.
Os' demais com altos e bil.i
}fOS, exceção- de Rona},IO'
que f�oi figma ;negativa,
'sendo fàcilmeiite mm-cad'J

pelo seu xará 'avaíano,

ARBITRAGEM

Esteve a cargo tio Sr. A

delcto d,e Menezes a ()irr:-
. ção da por'a. S"a eor-dúta
pode ser co-isídetacia eUl110

boa. Acertou +as exnulsões
de Paraná e Toninl1'J ,por
índíscíplína.

'os QUADROS

.Atuararn ass'm as duas
esara iras:

.

AVAl -r-- Batísta ; Ronal
do. Deodato, Nery e Bíriha

LUizinho e Ham:ltc}r; J.\lá
rio, Rogério II, Cavallazzí
e Toninho.

OL� M\PTCO � BRTl'ei.r;l.;·
Orla= -'0, Roberto, Nilson e

Jt'ra'-r'r, Brit� e Mauro;
A1J!!l'"tfl, Paraná, ,J,)� e

Roralélo.

PRELIMINAR

Os times juve"li,s :10 t;ua
ra'f1� e Paula R�.m.,'l l'pa!i
zar:?m a nartida prelin1iTlar
véli:in pelo cel'tam.� d� Cll>

tegcria, acusando .'J seu fi-

------- ._-

nal um tento para cada la
do.

Antes de ser iniciada a

peleja foi observado um

minuto de silêncio pelo pas
sarnento de Valmir oarríco
que taz pouco tempo deferi

deu as cores de Bocaíuva.

20. lugar:' Olímpico CQJn 7

30. lugar: Caxias '�HercíliQ'
Luz com 8

.

40. lugar: ComerciáriO' e

MarcíliO' Dias com 9

50. lugar: AvaÍ com 10

6ó. lugar: Figueirense cam

11 p.p.

x x X'_

A pr<&:lEima rodada', a' Ee
gúnda do 'returno, está j_)re
vista para anianhã a riOi

te, composta dos seguintes
jogos:
NeSta capital: Figueirense
x Metropol.

Figueirense Futebol Clube
EDITAL DE
CONCORRENCIA

QU'alquer esdarecimen!::o
sôbre o edital em apreço

dou.r.o.

Pela ComissãO:'
Paulo Robertó Fr�neo Ca
bral � Secretário da C.C.
E.F.F.C.

Chave B: Não houve .jogos domingo
Pela chave "B" não houve

jogos domingo. O Santa
Cruz que deveria ir �/La"
ges, fêz entrega oficuÚ dos

pontos, enquanto qv,e o pré t

lio de Joaçaba, entre Co(

mercial e perdigáa foi

transferido em f,ace do

mau tempo.
, Intemaeional e' Perdigãa
já estao classifieados, inde
pendent'emente do resulta
do do, único prélio a ser tra,
vado el1t�e Perdigã9 e Co

mércial, no pró1Cimo. dOll1in
go.

Um amk�o ·e uma aventura
animada pela gozaçã<'), 1:' aI
g'rado os percalcos ela faç::-.

Foi numa viagem, :lrom nha. E justamente ELlJ,' o
pal1hando a de1eg.aç<'ío do autor 'õestas Unhas e o for
Bocaiuva ao interior do RS' b!tro, constituiràm no !óco
tado, que 'o co:nàecemos:

.

das atenções, devirl) a pou
Cercado a todo :m{)m�nt,:) ca f>st.atura. E a 0:-')€111 era

por �eus colegas e amigoS' não fazer "onda"'!!! ELE
constituia-se sempre um '.c,almo , p.6"d-erac1o, alegre,
grande papo. Jamais o vi- partic1'pava também das
mos com outra apari,ncia brincadeiras, sem magcar
fision.omica senão.' e,,,boc;an- ou ferir sTlcetib;lidade3. Fl
do um sorrisO. aleg're e ('or esta aventura que vivemllS'
dia.. .

'

, ,ficou r..a lembr9.1"C9. j\1Uifar
Calmo, 'Voz sua,ve, ia lan

do suas impressÕes a res
peito do. assunto em fóco
com a maior natilt'i;lJidade.
prima", -'o por uma. lmpnr
ciül'rlar.e de fazer inveja.
No futebol, causa de ncs

�p conhecimento., constitui:,
a-se nu.m' verdadeiro "gf'n
tlema,n",

Ma.ury· Borgí''i,

!,

Joga�a �a�ad;o, dentrD de 1
uma dlsClpllna

inconmm,'fô�se av'al f.ôsse ,o. reSU1"H-,do, destacando-se semp,'
por saber perder.
Reconhecia sempt2 Q va·

lar do adversário ? mesmo

perdendo em funGão do ár
bitro, sabia receber o re\16s.
Havia sempre um SOlT1Sí) •

Não desaniml!wa nunca

e partia paJ.'la 'Outra; peleja
com espírito renovado.

servi,ndo ao, 50·. DistrIto) Xa
"3:1, sed;ado ,u., dmmabara
se�pr,e que pod'a a;ca.reci2,
ein nossa, can!tal. Aqui. cC?
sou e vieram ,�., fmw� 'S,'
centemeIlte. voltanli:� .1 ,"h

contrá-J.o, co� àquel� mes
mo sorriso, com aquela jo
vialidade de sempre.
A aventuf'a fri rf'iivida

e com ela a gral1'.le )1(",i
cia.

'(JM MINUTO DE
SILENCIO.

M:nisfério da Aeron5uJica
Qufnfa Zona A�érea
Quartel General
A V. I S O

CONCORR1l:NCIA PÚBLICA N. 08/65

O Quartel Genera] da õa. Zona Aérea, chama a
atencão dos interessados para o Edital de Conccrrên
cia Pública n. r&165, publicano ,!,,'1 Diário Ofícfal do
Estado do Rio Gr"t1"dp "0 Sul. n. 96/09 de novembro de
1965, página n. 22, p:--ra execução dO� servíeos de DrOS

seguíme-ito (Ia construcão dos accstamentos da "pista
de pousó do aeroporto de Jcinvil!e. Estado dR Sa..,t·a.
Catarina, ntoce'lO'T'do-se o re�eb�me;"to da "ocumentn-
7ã6 e W'oDcs+a'5 às-13 (treze) horas do dia .22 do no-

vembro 'de 1935.
"

.' Cànoas, em li de novemb,ro de 1965

l:Ef'�A!tT)O TFT:,,<F,TP:A b:H:r .... R�g.
, CEL AV - AGENTE DIRETOR

19 ·l1-l)�i

/;
_ X X x "ir

Com êsses resultados e�
_ c.om o triunfo do Avai, ne:U De brdem do :?residente

ta canital. frente ao OHm da Comissão de Con�truGão '

pico por í a 0, a situat�ã.o do Estádio do Fig1leirense
dos concorrentes Da táboa Futebol Clube, ficam as fir

de classificação pa�sou a· mas construtoras cJnvida-

50- a seguinte: das à apresentarem DIQ.-

lD. lugar: Metropol com postas para a construGão
2' p. p. de cento e sessenta metros

(160 m.etros) de arljui,Jlan
cada inclusive ·cobértUl'R.

, poclierá ser dado. n!l., sE'de
. do Figueirense Futebol <.;lu
be, Rua Olav.o Bilac s.no.

onde estarão à disposição
cios interessado sas respec- Certa v€Z; n'ílttla partida
tivas plantas. diante do Almirante Barro
As propostas parll. a cita so, �;It�jaí, f�i", expUlSo> I)

da construção devel'í:í.ó) ser' gra-ma�o peIO'"aw.tadOl\,Gt:lr
apresentada sate o dia 20 ,san Demarla, após Jdg'áâa
'de dezembro próximo Vlll- casual, quandO' num '!am-

po coo:;dpletamente alagadO \Valmir Carriço, 'êste o
atfngiu um adversâ.ri.o. seu. nome, o Carriço. na in
Foi expulso e lÍeillOll ' o timi ""ade, faleceu 7ítinla de

gramado cabisbaixo, ma- um colapso can:líàoo.
�e pela interpretação.' O d-estino, o levou dt:st,e.

do apitador. Mesmo assim
'

mundo, nU,ma hora em que
o Bocaill.'Va venceu 'pol" 2 li m�is se' dedicava à fanúlit!
1

.
alimentando sO'l'lhos qUE' se

O �tômo da delegação. tól'Tl!1vam ém re-al1riád"!.
foi aeidentadísstin6, devida Ao sermos no'tific:;tdcs do

. a estl'a:da. alagada pela!'! falecimento daquel., am�go
fo:rtes � constantes CSUV8S ficamos chocados; j.lensa
PM'tieiparnos- então 00 uma � tivos, na de.tteM de (lUe sua.

Q:ventura elttra. Atravessa- alma ganhou o luga:: desti
mos eom água pelQ peseoço nado aos' bons, CI!U'r-iç!'l', !'it>:i:
o trecho entre a ponte de xa viúva sra, AlcinJ. Jac:in
TiJucas à Casa Branca, tho e doIs filhos menores a

num percurso aprl1}�i.mado quem ap'r€sentamos votos
de quase d,ois quilómetros. do mais profundo pezar-.
Aventura ,que tJ.'anscO'IKe,u

Havia cnl'��""uid,) SU'.l,

f;rarsferência para 1 eapi
t.al catúinense onde pre
tendia construir e dentr,Q
de três e quatro anos, pas
sar para a reserva. lVIas, es

ta sensação' seri'a demasi!:t.-J

do J*!,ra .Q seu coração. Es.
ta realidade foi tão maravi
lhosa que seu coradto não
reststiu. E numa fração de
segundos, reconst.ituimo,s 'tô
'da aquela nossa "Estranha
aVeT'tllra, mal sab'mrlo qüe
açuêle seria o nosso últi

mo : encoJ1tr.o, Q nosso. últi-
,

mo 'abraço.

Rio � Novembro - (Cor
tesia da Cruze:ro L'o Sul)
-, Tomei. cO!lhecimento ou

tro dja dos r,esultados e das
colocações dos clubes no Es
tadual, e c,omo SE'.mpre,
não me surpreendi de es

tarem n05SOS repr B�,ntar:� �
�es d� Capital. ]11'1 "t.f<1Seirfl)
IstO e, com a la11.t�minl1:t. iii Já sabemos que I) futebol
E' claro, que somente é�pí;. só é bem onde exist� di..;.
rji'o de luta" bOa, vOl1tadr�� nheiro para formar boas
dos at-letas e d:o:ir:eY!l€s;' equipes e gastar 'realmente
r·áo resolve. E pre�i::;'} ter �J com.Q depto. de futebol. Jo
en_uipe, ter reservas, l.er.� inville, Blumenall,_ rtaJaí,
,um .Sist:,;a- eS,tabe,leCid0 P:l.�

Tubar'áo, Criciu.ma sempr�
_. tiv€ram boas' equipes <I

ra ca )go. conforme (l bons atletas, porque reai
""dve

..
'

L "+. 'I t
'

... r�ar:{l '" a . [1 wa, • em-I. men e gastam par� canse.
pregarla. Irt,.. ";'in o·,

r'h.�p.r-�j
guí-Ios compI'an:io jogaão,

va' em Florj"',nll"r"� ",; (I1�l:/ res, contrai;ando 'bon3 téc.
to tempo, e r()!'��� f .. .., "1 � '. nicas ,dando orcténados
SbS têm sido inúm,",'rs ri

''''-�'
d'g'''os aos atletas, "bich',s'

de que eu conheço futr.b�'" '0:).; 'm de !>(l!ô,suirem seus
Possufmos; isto sim, de!!' l),:ópr:os esl9,(Tios. Eles são
nas e. dezenas de b.ms joP'

J
'T"elhores há anes, desde a

dores' para várzea, acost' "1rganizaçãe até às equipes.
mados

.

a jogar cada um ,.. �nquanto não acordarmos
ra si, mas pelo eontrári "Ta Capital, de que há ni;!-
não po�suimos atle�,as clãs cessidade de realm.ente,
sicos, -salvo casos isolados, contratar-se atletas de to..
e nem tã'o pouco pos�uimos ra' não1 mas vários ,d() pds
quem os oriente com efici suirmos técnicos' :tue nãó
ência, quem conheça oS slS sejam apenas, . esforçados
temas bem, as ,táticas, não se pqc�e pensar em ti

quem teJ"lha prática. :neces- tulos ou boas arrecadaçõoo•.
•

.

sária pare tal

de para ca.da posi(,ão. Não
'se pode formar !Joas equi:"
pes por falta de dinheirn,',
e como tal não se p:::de ter
boa coloca,ão nem aspirar
títulos, sem equipe, sem di
nheiro e sem técnicos ea

pazes.

O jeito, é irmos l"('Is' cr;m�
\ Nossas técnicos t6.'lt sido tentando com as di�puta3
apenas eSforçados e, como- regionais, ,pois as estaduai$
bagagem;, sabemos (íue fo- já se tornou hábito perdell:'
ram aPrnas jogad�t'es de mos tôdas e passamos élpe'
futebol \!m Sa,n� Ca.�al'ina. nas a condição de meros
o.s técnieo.s merecem E:&tâ- parti'Cip�l,litesy a,rralicando
gi6s em outros centros pa- um pontinho aqui ou a11
ra aprenderem as formas dos adver:sários, mas no
de treinamento, e <3stes de \ cômputo geral eternamente
vem possuir elemento lltl� ,i no último pôsto.

" I
mano oapaz � 'em quantid� '�_""",,,,,,,,,,,,."'''i!íI�.''Jf;jJi'll�
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Seis milhões de cruzeiros
, ra.ção de Cédulas UilaceradaS.

serão queimados hoje peja Oomissão de, Inctne- -_,_----�--- ---:--�.�-�------

ieira a osa:
Casa . própria é justiça

Foram sorteadas na manhã de segunda-feira, dJa 15, ,lia D'l\Iaria, enquanto que
. vinte casas i)(!pulal'es entre os vinte e sete servidores da para a aquisição das casas

Prefeitura da capital que se habilitaram a sua 'aquisição. com 48 m2 foram sortea-
Dez operârios e outro número igual de fune.onâríos to- dos João Dalfino, Antonio
ram I)S contemplados. Falando na 'oportunidade disse o Quintino, Ari Farias, Raul
Prefeito Vieira da Rosa quê a presente fuiciativa longe es- Wilpert, Osni Oliveira, 'Ze-
tava de ser um ato de bondade nu caridade, mas, sim, de nita Maria Barreto, Arman-
plena justiÇa' sQC.ial e esperava nue � nr,í"imo l{(WP"'7 ne do Russi, Joaquim Rodri-

,
do Município desse continuidade a 'êste empreendímento, gues, Aduci Nascimento 'e

que classificou também como um prêmm aos que com de- Eloi Lucindo Ferreira. O
� serveJq, à Prefeitl,U'�

,
'

I .__
.

• �

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

Doze sac�s, contendo -todo o .riumerário dilacerado (�,\i�jp"t� 'O,;, np.14!!!:'l,".i�
uc�l do 'Feseuro Nacional, fprmar,ão o combustível da fogueira. "suí generfs",
'I:: será acesa às nove horas de hO,l{l na Indüstría Sul Brasileira de Tecidos Ltda,
A "Comissão de Incíne- "NAO'REDUNDA EM El\!IS �-; '-�"""'-a na S!:V::1 _._

ração de Cédulas Dilaceru'- SAO", 'como é Interpretado Chefe da COMlSSAO'!' 1.(1-

das", foi criada .:>el.J ge- por leigos no assunto. dos os
.

emaís membros:
rente do MEIO CIRCtJL-'U�- Nesta Capital, foi entre- Dr. Heitor Ferrari _i: Dele-
TE, Sr. Celso de Linl!\ e gue pela bel-egacia Fiscal gado Fiscal do TesoúI'l Na
Silva, por determínacão do do Teso�o liaci'Jl1al e pe·- cíonal: Sr. ,T( .sr., de !�'ri·0
'DR. DENIO NOGUErRi� -- lo BANCÇ> . DO BRASJL Nogueira - Ger�ryt.; (1" r,_
PRESIDENTE do. BANCO S. A. - Ag. Fiorianópo!ii3, Pras;l - local' Sr. HO'l8r
CENTRAL DA REPúBUCA aproximadamente, a soma to R-rll'i0":es Fé'r"a -- Te-
DO BRASIL, com ,1 prin- de Cr$ 6 milhões, r>, referi- SI nr�<�0 -10 B. Bras'l, idem;

I eípal finalidade de receber r'a COMISSAO, que prov.- Sr, ctsret Olimpio :àedus-
conferir f' incinera:' todo denotou a classíffeacào," a . chí - Diretor da �niIustr1�
o numerár'o r)E'll'é'r:tdo contagem-eonterêneia, e fi Sul Brasíleíra de 'fec. �t9a.:
existente .na s D')'e"'ad,ls acondícíonamento das cé- des� Oídade..

'

Fiscais do 'I'esouro Nacíc- duIas dilaceradas, 'em 12

nal, em todos os Esta ri :os sacos, para serem trans
da Federação. portados para

/

o local da
Visa essa Inícíattvn, tam incineração.

bém .límpar o MEIO CIR
CULANTE ,dq país, pois,
"O DINHEIRO DILACERA

social e·
I

I(.I. Municipal mensagem
que permite a doação anual
aos servidores de duas ca-

bonda
-

nao

zêlo.

O.ESTAD
• MAIS iJITIGO 011110 Dt SAlITA CATARlNA

sorteio indicou ainda sete
tudo fez para vê-la concre

tizada.
Florianópo�, (Quarta.fl'ira), 17 de Novembro deoutros nomes que no caso

de desistência de alguns
dos acima referidos pode
rão, por ordem de coloca
ção, ser contemplados na

aquisição da casa própria.

, ,HOMENAGEME' a seguinte q composi
ção da "Comissão de In
cíneraçâo de CédQlas Dila

�a�8.s" .: C�efe -'- JGh
Ferre4'a c:J.a Si,lva '. -� Sup..
gêrente 'interino do' MtIO
cmcULANTÉ

"

de) BANCO
,Çil:�TIiAi..; ::.,_.. MEMBÚbs
- Rogerio Matt::{: � Jéião
Nascimento; Oetávlo Mas�
earenhas . Neto;, 'Ronaldo
GrandeÜe: Valquír�l:; 8an-
tcs 13onfinl_,"

'

Posse no Sindicato dos 'BarbeiroCO�MPLADOSAp6s a realização do sor-.

teio os' servidores IOresen
'tes, por unanimidade; re

,solver,llm' dénomínar de

Ivan Mattos à: Vila em

, construção na localídade
'de ,Itacorobi, 'ein hornena

�e� ao Becretárío de Fi

nanças da'Prefettura;' , que

segtindo as declarações
'

do
Prefeito Vieira 411 Rosa, fo�
O idealiz�dr d:é,sta Vila e

DTplo'mado onté;; O
.. :Operário

P�dr'ão d�. Santa 'C6tarln�

À noite de ontem, nas

dependências do Clube 15

,de Outubro, teve lugar a

sessão solene que assinalou
a posse do presidente Eu-

/ clides Costa e seus demais

. Para as casas de 35 m2 o

sorteio indicou os servido
res Sodi Campos,' Ari Viei-'
ra, Roberto Conte, Cid Xa
vier, Ramiro Laureano, Val
ter Almeida, Candído Ma
chado, Anisio, Ventura, Fir
mó da Luz e Beatriz .Arn(l-

A queima será feita na

presença dos seguintes',
que assinarão em livro és
peeíalmente criado para o'

registro ele "TJ!]RMO DE

INCINER.I\ÇAO NOS ES

TADOS", a fim, ele fazer

prova de seus testemunhos
à 'referida íncíneraeào.

Proposta
Orçamentária

IY.) INCINERADO E' lME'
DIATAMENTE SUBSTiTDl
DO POR CÉDULAS NO-

DOAÇÕES

Conforme apurou ainda
a

-

'repo,rtagem o Prefeito
Vieira .da Rosa deverá en

viar, brevemente, à Câma-

e, igualVAS" exatamente
m-ente. I

E' importante
que o ato de

companheiros
no Sindicato

de diretoria,
dos Oficiais A segunda .retífíeaçã

proposta orçamentária
rá debatida e vot�da
SinrHr.ato, do Comércio
;rejista. de Florian6po
reunião de caráter
ordínãría convocada p
próximo dia 22, às 19,3Q
sede daquela entidade
rua Trajano.,

rrízar-se de Barbeiros, ,

Cabelereiros
e Similares de 1rIorianópo
liso O popular Quido, mes

tre da navalha, 'inic�, co

mo se noticiou, mais' um
-período administrativo à
testa .daquela êntídade,
Compareceram à cerimônia
díversos representante,s , da
classe e outros convidados.

------------�----------

Valdo
Prefeito

incinerar, ----'-.....,,.,.....:,...---_._---,-----------

Concurso. literário:
Esgotado o Prazo Para Entrega

Ide Trabalhos
Tendo em vista estimu

lar a criação literária e o

desenvolVimento cultural de
Santa Cat8rlna, O Depar
ta�ento de Eciucação e
Cultura da Universidade,
Feçieral de Santa Catarina,
instituiu' um Concurso Lir
terário ...,.. �965.

--- -_'_

diplomado
de� Lages

.
"

"Blumenau - Forja de--trabalho - está muito desva

necida por possuir o "Operário l'adrão" d� Santa. �tarina!
'Deve a honra insigne,' me.nos a :milD. ':':"':m�to e

despretensioso colaborador de suas fábrica� :... mas, so.

bretudo a este tipo b,w:ÍÚino que lbe povoa. 0- sPln� desq� o

imigrante intrépido e agu�rrido dos p�eifOB dias 4e �
Ionização, até o homem de hoje que lhe frequenta o por
tentoso e nunca por demais gabado parqu� industrial".

Disse ontem o Sr. Leopoldo Ferrari ao �r ,(tiplonu"do
como Operário Pa,drão de Santa Catarina e acentuou:
Fique� todos certos, a gente de Saitta �tanná, e" em es.

pecial, os seus trabalhadores, que o "operário�io que

assim, vai, terá sempre presente, onde q'Q.er, que (, levem a

exigência d.o certt:nlem, que, em suas véiÍls e em seu co-
�.

ração, corre o mesmo sangue e pqlsa a mesma yontade cJ,e
.

elevar, sempre e cada vêz mais �to, o nome
,.
'sacrossailt� ,

do nosso Estado."

todos 9S três 'quero e la-

çO-o, 'neste instan�:, Q meú

if,tq. público :de Grat� e

�ac;le."
" .

tos Jún.ior." representante
do <;i?vertUldor do' Estado
pt9Ced.eu If entrega do di

pl�, de operário padrão
ao 8:1;:' Fer:r�ri:
"NIJ, oportunidade, o Che

l�· da C� :Militar, transmi
tiu a,s congr�tu1ações do
GOvElrtlador' Celso Ramos,
ressaltarido ' a i,nlportância'
do ato.'

Por o�tFO lado Q Depar
tamento com1.lIl.ica· '-"Os in
teressados que o pnzo pa
ra entrega de tra.balhos en-

cerrou-se dia 15 �o corren

te pr6�o passa.do. Infor
ma ainda que as COlDÍSsões

já estão compostas e os

premios &,erão entregues
pos1'hrelmente em

. ,Tllneiro
de ,66.

Em sessão' rê�� iL
.

noite de onteJ:I1: np . aucj.itÓ
rio 40 Palácio � lildl).s
tr�� 'reée�U O· dip�P.w.o ,4é
"Op�rário Padr®'" de &B
ta Ce,tarma o S,.. �pOido
Fetr�Ii, ,

"

conCU1'&O' prome>-',
vida em' nosso Estado, pelo
Serviço Sotial Olt l�tÍcj.ústria
e .jórnll "O' :ESTADO"."

'

° Sr. LeopoldO FeI'rari
d.everá vil1ja,r' para a OU&-
9üta "l·a • ;� .�j� Il..
_ M�_ ll,C) con-.
curso .IOpetátíó Padrão" do
Brasil a, realizar-se e'1t·!'l
os dhs !fI e 21' elo aorrente,
na ex C:::pitàJ Federal.
Ao atu ele (.tiPicJl�açãô do

"OperárIo padrãO!l, 4e San,.
ta Catarin�' Cvll11jaz:Eiceram
autoridades federais,

,

filSt,q.
duais e' muniCipais,

.

além'
,

"

de grande l'lúmero 'de OP& "

rários {loríanopoUtancís;
,

./'

': A pâ:LAViti�i)() DR;;'� " "

"1
• ,RENATO, ,''_

'iJ,,���rq ,�'€)radof,:)d�
noite. 'foi o qr. Ren,atÇ)' ltS.
mos da. Silvá que ,em nome

do SESI, tess.<J.ltO,u 'a fifttÍ
rá do Operário Padrão, fá
zendo' um· histó"tico da ,vi-'

da funcional do Sr. Ferrari�
De"ois de di,::>:er c;ia orga

nização do f':'ertamem, que
conta no âmbito nacional

Foi diplomadO �em Lag�s
o nôvo Prefeito d,<J.quela cl
dade, sr. Valdo da Costa
Avila, vitoríoso Dl\s elei
ções de 3 de outubro últi-
mo.

O ato foi ba,stante con

corrido, a êle comparecen
do figuras de expressiva
,representação nos, meios
políticos e socWs da "Prin-

cesa da, Serr,').". Antigos
correligionários, amigos e

admiradores, do prefeito di
plomado' cwnprimentaram
no, no in.stante, em que o

JuiZ EJeito� da comarca

de Lages lhe cQnferia
documento. b sr. VaId
Costa Avil'l tomará p
a 31 de janeiro do pró

'

ano, substituindo
Wolny DelIa Rocca.

(
Antes, o Dr. Paulo Mal

bm-g representante da ln-
4lÍstri;J, Textll Jeompanhia
R�ring, havia dito da satis

fação 'da. Emprêsa em cOn-
r

tal' no seu 9.uaru;o cOm ope
rário de t� elevado ga.'ba-

rtte· '"

!.�s� .. -Q $eu �
ploma o Sr. Leopoldo Fer

rari pronuncieu discurso

que pubUcaremos em n03-

SaS 'próXim,�s edições.

-----_._-------- ---�--

Barrôs Siciliano, fa�a Dia 19
Sôbre Cibernética

l','lri: - "dentro do �ESI,
as figuras cativantes, para'
nós - opeJ:ários -catarinet1-:-

A certa altura do se� dis- ses, de Reaato "llam@s da
curso disse o Sr. Leopoldo Silva o ,Superintendente
Ferrari, Operário Padr?-o, incansável e bondoso, sem

de Santa Catarina:. - pre 'tão solicito em ate-,"er

"Mas, senhores, não pode- as nossas réivindic,(lçõas,
ria, aGui, deix,"!.r de me�lc:-o� de Raul Rereira Caldas, ve�'

nar nonies. lho e �lileto amigo dos tem-
__.

Em primeiro lugar - ao pos em que dirigia .a Dele-

Juri do Serviço Social da ,gacia Regionai do Ttaba-
Indústria - ao SESI de lho e, particularm�nte, de

Santa Catarina devo Osv,'lldo Olinguer, presti-
imorredora gratidão". Nou- rrl�so represeilti:lnte local

tro trecho disse o Sr._ ��- frti' B.Jum«:�u "dQ;�ESI, a.,

-----------'"',d.;�-r--r 1'*�'itH�" <� 'q, !"""�,,!('1', .'. '.", ,_ 'I'. 'j,·'!iI,rI "·i."1l !.IJ; 11,1,.;, "li
,

.

" pihJh�l!j �iLJ; ;.".)� �! Th!,'V

'Ginásio de' AptiC8Çâq:;.:,,:

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

.

;�r i41uro
s ,Sicífi�6; J? siE}.ent

"Instituto, de Cibemé
do Brasil", fa�-ll.rá dia 19..\
2Q, 110ras. na Faculda.4e
Engenharja Industrial, "

bre "CIBERNÉTICA":
l'A-SE DE mais uma '

moção ,do Departamepto
Cultura 'da Reitoria

colaboração com -ll.q
Unidade Escolar no se

de
os

�ovo Pre'sidente
'A ' P,UAV t' llO

DENTE·
PRESI-

O véreador Norberto Ún
garetti foi eleito em sessão

realizada no fim da última

semana, Presidente da Cã

ll?-ara Municip,'ll de Floria

nópolis ,em substituição ao

renunciante Dakir Polido;-

roo

O nôvo Presidente
'

do

Poder Legislativo MUnicipal
recebeu nove votos de seus

pares contra cinco dados
,

ao seu opositor, vereador

Francisco 'Perez;

, 19

O Sr. José Elias, que pre-
siétiu os trabalhos pronun
ciOu otação' afirmando a

certa alturà sôbre a cam-

l p'aru:a do operário padrão:
"pode-se: dizer que, conhe

cehdo os óbjetivos da; cam
p.�ii,' �nta Catariria teve
a felicidade de· encontrar
um operáHo que si:mboliza
com peÍfeição, a própria
'Inotivação da campanha".
- E, ,licrescentou o Sr. José

mo-

CONFER:E::NCIA, SôBRE
CIBERNÉTICA

Mais Prefeitos tomam possei'

_____ ----1.._,__-'- _ Os municípios praieiros
de Balneário de Cainboriú

o governador eleito, e

plomado, Ivo Silveira.

Ainda em Balneário

C,llmboriú, verificou-se,
,. visível júbilo de seus

bitantes e turistas, a
.

guração de moderno sis
ma de abastecimento

água potável, ali implan
do, solucionando ques
que se arrastav(.L há aI

tempo. /

Na última seguntla-f'
foram empossados todos

govern,a}1tes "Cle mUlúcípi
cujos eleitores foram' c

mados pela vez primeira
eleger os seus prefeitos.

lêges: Reunrão 'Regional de
Coro2:rativas'

" '.I', ,

deraL As' inscrições' po:.'e-
,rã::>,·ser efetuadas' t até dia
'24 de no�embI'o n� h�rário
das 13,30 as :17 'hor/3.s_

"

Ach<J.m-se 'abertas as i:s·

crições para e�ame de· ad

missão &O 'Ginásio de A'11i

cação dA, Faculdade de· "'i
lpsofia da Uni'iTersi9�de F0-,

'1 ',< •

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

e Piçarras assistiram, ante

ontem, eni horários não

coincidentes, 'aos ,'ltos de

posse dos seus primeiros
prefeitos eleitos, respectiva
mente, srs. H�ino João' Pio
e Emanuel Pinto'. Entre as'

figuras de representativi
dade na vida pública cata

rinense, compareceram a

ambas a� cerimônills os

deputados Lecian Slovins-'

ky, no exercício da presi
dência da Ássembléia Le

gisiativa do Estado e Díb
Cherem, êste representando

Elüis:
'

"Temos, por isso
fundee1ns r:=>z·'jeJo na:ra f'C e·

ditarmos 0�le LeClpoldo Fer

rr\!" f'" �:; ',�ilhan�e figura
na e)e;�ãé do OP:ri:RARIO

PADRJ;O DO BRASIL"_ . E

rião será surpresa nenhuma

para nós, do SESI :de/San-,
til Catarina se ele for ure-
.�; f

•

-

- -

imado ,com o título, naeio-

s � ... - ',�' ',-' r·r1'1êl 'Ú') .ores
tfl'- -

, __ 1� .-,' ·H_ �--:2' ('''':'1:.'t
rlo �Y;tj]J/::le l\l!)!ICJ1!�J:(!r�
de Araújq, €xE'cnto,:, do Pro

-'eto Ovinccu'ltura, da Sé
cr�tar;a (la Ag:;C1ll':U':<1, a

7a. Rell�iào Regiam'! fle

Ccoperatlv8s. promet� :;H

bastante co'-c.Jrr�da, TJ')!'

qu!" de muita� parte." do

ES"ado, intere.ssa,:l'Cs f>di
citam reservas e JCL'mü,ja-\

çõrs :::aquela cidade serra-/

na,

Conforme <.l reu";": J :;l;!á,
irstala --a no dia ::lO dI) (!sr
rente às 14 heras � dura
rá até o dia 21 qmindo se

rá encerrada.
Estará presente ,L reu

nião o dr. Francls�\) 'hJle
do Pizza, Preside!lt.e da
União Nacional das ASF,G

ciações Cooperatins.

\. �

�l·__'�
__ ,

' GLOBO" e no estadual

com' 'Q. de' "O E�TADO" o

Dr_, Renato Ramos da Sil
va 'encerrou Suas palavrlis
ccngratula;ndocse cOm o Sr.

Ferrari peh merecida el�i-
çi\o.

:

l '. ' .,

,'. j •

"

,Vf�sfblJt1r GC; DireUG.: Inscr:çO&IS'
;,0 C0:ç_lCl\r�O" qe �(ll)ilila. ; A partir de 1.0 do PF0�{-
ção' para' ingresso na l.a, r:;o rn'ês � �té 23 de d�z$m
s�rie ,da Faculdade -de" Ih-' bh;-; os inter�ssa.dos poáe
:i!eito, da UJ;liversidad�. de· rão encf),mLT)h,q,! as inseri

S".ll1tâ·, Catarina, \ ser 'i "'réali
.

çõ�s. na §ecret,uia daquela
Z�qO' pa primeira quin�e',1a �escola: de nívet; superior.
de' j'ànetto.'

"

. "

�;t '.� :�. � -�,__:._:,";'_,_\ _·_·'.�_il.-::i.�
I

na!."
Em nossas próximas e-:U

ções publicaremos na ínte

gra,. <) discurso do Sr. José

Elias.o M�]jor E-- "'_1:1do Bas--
--------�--��------------�------------�._------�-------------�----------.....,------------------�--------------------------�----_.------�----���

.A, h�P�Z é o· privil�gjo dos mortos no Vietname·.
,S4IGQN. 16 (QE) ,,- Os 0.8, ,combates, o-urar1te algu- o objetivo ele travar um dia 11 de, novembro, à meia- tôrno das posições ',da$:" trQ-, jia fronteira' cambojfana.
duros comb�tes que. pcor, 'IDas' tloras, ã noite a,tr/lSa- cpmllate deJinitivo 'e ar- noite, elevavam-se a 161.000 pas. norte-americanas. 'Os c6mbates desenv

r�m, no ,ter-ceiro dia co�e:- dá.' Nócmês passado, os �aslldor contra
I

os guer- o número de militares nor- ,ps_ cadávues dli [cento" vem-se em colunas cobe

clltiVO entre PIei-Mei e a lWrte-amel'icanQs, lançaram z:ilheiros sul-vietnamitas_ te-americanos no Vietna- três, vietcongs fó.ram, ""des- fãs p�r uma espêssa vegeli

'tronteir,ll Cambodjeana con- considerávQg' 'r-'t:ontingentes Ao mesmo tempo, infor- me. Êsses efetivos dividiam- cobertos sôbre o terreno. A t�ção_ No transcurso d�
tinuam dominando a ativi- na região de '})lei' Me, com mava-se em Saigão que no se assim: Exército tex:res- chefia de um b,'ltalhão nor- Jornada de "I ontem, un@

dade ,militar, no. Vietnan.
'

!:"-::-==-::::,===""=:;:.======= tre: 99.000; "l\1;'lrines": .... ,te-ainericano assulalou que companhia norte-ameri

��:t:�:�i��n::z U::t:: Sucessão' fr.ancesa .T�rn Um Certo �:��!:ô��;oo�ér:a:G�!:!��' �� ::�á:;�: p��ia�r;:r-�: �: !::!s��c���:o�rp�/at1
Inais de 24· 'horas 'contra D' 6' 'II L'd Et costa:250. Em sua última duzentos e cinqüenta sol- companhias vietco'ngs, o.'t:Ii

um adversário que ,Ilceita, Q e au· e, o I er erno fala à Nação sôbre li guer- dados inimigos. As' perdas �egundo o têrmo do �co

oombate, apesar dos bom- " O President.e C'harle� De ra do Vietname, há cêrca 'das unidades norte-amer�ca.- nicado '�orte-americano, nJl�- Mitterand de' 48 �nQS, f..,s- - .

t ·t S dbardeios aéreos' e da arti- Gaulle e q'u'at',ro de seu\ 'arT too' .I' t de. três meses, Ó Presiden-' nas ,'ltu�lmente -em post' te-Vle naml a. egUn o·
_ ... ",uer IS a, apoia'lo pelos

lhal"m inten:sivos.- Desde ,de versárfos políticoS, inscre- comunistas, soei!t1ist�)S e
te Johnson anunciou que ções defensivas,' são "le- rece, a companhia man

domingo as tropas Norte-' v-eram-s'e' on'tel'n, ()fl'cia',- ..... J L
' os EUA cont,Ilriam até .o 'ves". Ao que parec,e,\ as uni- se em

I
suas poslçoes e,

• raulcalS: ean ecanuet" ue
Atnerioanás' contaram 465 mente, conio canqidato'3 l)a 45 anos, do Moviment:J Pf.- fim de .1965 com um efeti- da.des' vietoongs ·defendem .inflingiu, graves perda�
cad�véres de Vietkongs. As ra disputar, a cin;�1) de cie- públicano Popular IMRP), vo de 125.000 homens no', as PiOximidades ·iniedia�as .assaltantes.

perdas Norte-Americanas zembro, a -Presic'ênciil. da católico moderado; (I Ail- VIetname.
-...,...--

são qUalificadas de mode- República. aaston Lewsk', vo�arln Jean-Louls Tixier- Rosselini ·em :São, Paulo
radas. preSidente do Copselho Vignancour, de 38 anofl, CAMPO MACABRO

C.onstitu'ciO"ai, d� crll1ta apoiado por vários 1111wi-, Prep,a,ra f·llme'de haver iI)sCI'ito a candi- mentos da extrema direita Pouco depois ,dli meia-
datura de De Gaulle depois e Pierre Marchilhacy, de noite os combates foram S. Paulo, "16 (OE) -- pa-;_, imprensa disse que 05 o'

de visitar o Presidente no 55 aros, senaãor. l'eprest'l,l- interrompidos, reiniciando- -La uma permanêncirl de jetivos de sua viagern, :;�o
-Palácio do Govêrna Os ou tante independente àe Cfn se violentamente horas mais

.

5' dias na capital pàulistr:t.' estudos humanístic,;s que
,tres quatro candidatos cum tl'() dir,eitª" pouq'.lis;;;im) co

1
tarde com a chegada de . chegou ontem a ,são l':H,lo prefentel11lente o ilJtereS'

priram êsse requL�ito li (·}o nheci"'o e sem apl_;iJ 1 ar- novos reforcos. Durante a o famos.O' diretor c!�: cinc'- San) ff que, COTIStit,élil'ão 'iI.S'
cc:reio. Os advei'sih-io,c; he ticJa.r�sta ,determinad'). IIc- Jornada de hoje, for,"tm' efe- �l1la italiano Roberto Ec s- sunto para uma n.)vH 'se-

t>e' Gau!leJ �ão:, Fran�!o:s je. à meia-noite, expiJ:� O tuadas -Já trinta e nove seliny. Em entrevista· ti rie de filmes de 11m nôQO

p�azo pa.l'a,'��riç:l'J. missÕes pela aviação, em !;icln ciuem�togr4tico•

_J;

:Concll'rso 'de. Rt�'Jçã'!):, I.nscr:çõe.s
"','A,Secretaria ce J];dUr<.iI�;i.o
e Cultura, leva ao conhe
cimento 'QO� '., int'el'ess2.d0S

.; '
.. ,1

As inscrições poderá,) ser
feitas até o dia 27 d,) ·e;jr
rente, para os citades' C.on
Cl'!SOS de Remoçã,:) de Ill5

petol'es l!.:gcolares, Diretorés
de. Grup'os Escolares, Pr0.
fessô.res �orm<a1istas, I'ro

fessôres .de Educação Físi-,
ca e ainda para os Ràen
t'es ,de Ensino Primário.

que estão abertas nac;,up.Í3.
�cretaria, as �n3�rl�ôfS
p�ra os Concursos de Ré

mocão, atravÉs da Di!'êtO-
-.�

. '

ria dós Serviços de Exten-

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

Marinhei Produz Para o

'P�(l(r?(�n do Brasil·
Por' encomenc'a ela 00- características:

SIPA., o ARSENAL ÇlE MA-
.

Pêsó tótál depots de m0"l
RINHA DO DIO DE J.l,.: taelo 90.00'0' Kgs.;
NEIRO elOtá co!'st-�'uin:lo pêso, do ,eixo cent.r!il (lue

Uill' br-itacor de minól:io3 aciona .os' cari'es do brita-
rotativos: ('Iue,. 110 É-U���(:'l·O. dor:' 8.200 K�s.;
é o prlPipir(l a ser /::t'Jl'ie; - Capaci -lade: 9,000 tnn.
('I" no' Bl""�'l, r",.., 'JS b�"- ele minéI'iú britado .por h'o-

VIOLll:NCIA'

Continua com enorme

violência a segunda batall1a
de PIei Me, nas proximida
des ,da fronteira: cambojia
n':\, ,onde ontem, .entraram
um ação grandes reforçes,
\,),"!JI.I� u.� iA;;.·I;�lil ", W�;.Iôii

1·.,
.

�,

, Àltul'a, 'depois dese: o:ou ;ve:] ern a. êl"" p''''I1 (�ft

pf-lc�rl'3 ...1�. �";o de�1.T'�1-\'r'�.;.!·)11-
ias. O b:·i.t�.r''1r (.?()P�h L.:.lrl.}

,pelo AMP...1 tem l;l.ó;j �til;,il?Ii+"< , �.

mon-

t"do: 7,5 m; e',

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




