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Incidentes 110 "Glória"
k

• • .

PAISES, apelariam em ' faVOr
Idos intele(tuai�•

'.1,.,

,Í,;
.

RIO, 18 (OE) "Aplica
rei a Íei, foi a resposta do

ministro dª Justiça, Inter

pelado' contra .'IS medida"

que o govêrno aplícarã
quanto aos jornalistas e

outros intelectuais, que
'protestaram no Hotel Gló

ria, contra a pOS1Çao do
Brasil na Conferencia In

terameríeana,

Elá;raoficialmente, ínro ,

ma-se que vários países .fa
rão

.

apêlo ao govêrno bra··
síleíro, para libertar os de-

RIO, 18 (OE) - Ban
. quetros da Guanabat'� e

17 outros estados "ao par
ticipar c'o 5. congreeso Na
c'onal de Bancos, a �er

realizado em P. Aleg!') P:1-

IPM'S até
Dezembro
RIO, 18 (OE) - Os I'PMs

inst'lurados após o Mo

vimento RevolucionáriO vão
ser encerrados até dezem
bro. Foi' o que informou o

procurador geral da' Justi·
ça Militar, dlzendo poré�,
que novos IPMS poderão
ser instaurados.

Também à noite na Gua-

tre 21 e 26 deste mi" Es
tarão' também _.}te'l8meS
observadores representan tes
dos varias estàbélecimen
tos oficiais de crédito do
país.

RIO, 18 '(OE) -- A pfU
tir de primeiro de ;(illlciro
próximo em virtucte elo

aument.O do itnpõ.;;co ue

consumo os cigarros po

pulares médios hoje valen

do 400 cruzeiros' passarão
a custar 447 cruzell'Oi'.

.

A informação' é d,) dire

tor de rend'as internas do

l\finistério da Fazenda.
Subirão·na mesma

. pro

porção as démais' mercado

rias sõbre as quais inei1,=

o impõ&t,o' de' consumo.

-_

L
l�·\

I

,
Vamds' todos faz�r parte da imenl'a familia Vol-

ksW�ge�1!'
'

;,
; A firma Ó.; Ramos SIA., Reven.chelores elos veíc,!i"s' i

; VOlkswa.gen está for:twndo um nôvO Fundo CO!1ll,lm de:
,-.. '., (- r
,Auto-Financian}ento e &guar('l,? a sua, inscrição. VOC? no· !
de .receber 'o seu autot.nóyel, Kombi ou Karmann-Gh;a !
cam uma iliênsalidáde de' apem�s Cr� 40.000. Não' pode I
haver pÓn.dioâo mais suave piJ,r<:t você adquirir um car

ro :novo dÍl. Marca Volkswageti .. ·.
Corra a se insc1·ever. Apro,Veite a onortunida(le.

Procure a firma C. Ramos SIA., rio Estreito' ou pel.os
telefones 6381 e 6244.

:::.===============�'�.=�===: .. ::...-._-�.-���....-�--
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o TEMPO (Meteorológico)
Siittese do Boletim GeometeorlJiogico de Ao SEIX_AS
NETTO válida at,é às 23,18 hs.

/

do dia 19 d� novembro
, de 1965

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRICA
MÉDIA: l023,41niliba,res; TEMFERATUl�A MÉDIA: '219°

Centigrados: 'UMIDADE BELATIVA MÉDIA: 94.6°'0; PLD-

.
VIOSIDADE: 25 �1ms: "'Nf:g'ltivo: 12,5' 111ms: Negativo
ClnnJilu�_"Stratus _' Nevoeiro cumular _ ChuVlilS esp.ar
sas ê ·l�aSSà.gciras - Tempo ;Médio: Estável.

presos
pox"intelectuais e estudan da prisão dos cinco íntelec

tcs 'em frente ao
.

Hotel j uais dirigiram-se para o

Gloria, quando Q marechal DOPES e "apresentaram-se
.

Castelo Branco saltava do presos" em sinal de solida'

carro presídencíal. riedade aos seus campa'
Os manüestantes, que le- nheíros.

vavam faixas com as inf>- Quando os trabalhos de

crições "abaixo a ditadura" instalação' da II Conferen

e "víva a liberdade" foram cía Inféramericana já. esta
espancados pelos policia;" V'3.m encerrados, restando

e recolhidos à. Divisão 1313 apenes na interior do H(;-.
Po�cia Política e social., tel Glóría alguns [orna '�s-

O jornalís�a Mareio Mp tr>s e hmoícnaríos encai

reíra Alves. e os cíneastas reg�?os da divulgação Ó.,1

;qlauber Roclila XÚDeUà e c concíave, grande
.

a: � SPl})., I "(J,' pclliaja,

e

("Assalto ao Trem Paga
dor" >' tão logo so'uberil-ln

" ,

das 20h30 no-

ras um grupo de trezen

tos estudantes, protestando
"contra o fechamento 0.0

restaurante da .UNE", . ten
tau aproximar-se do local

da Conrerencin. sendo IQg->
dissolvido pelos polícía's
que usaram bOOlbas de gás
lacrímogenío para afastar

I
os manifestantes.
O inspetor' Ivã do Nasci

mente. respnnsavel p010 P0-
.. lfelarnento e que, se

.
enc=u

j tra hospedado no' 'aparta
. menta 408, diz'a à porta jo

com

irritado, o políeial,

constituidos ouvemps
.'

._---.-----

BRASILIA. 18 (OEI
Ó Presidênte Castelo Bran.!. congresso.

Também na resldéndil

do Deputado Bnàc Pinto"
está p!1ogramada outra

reunião, da qual p,articí
pariam os mini"stros JU"a

c'y Magalhã.es "e ·arx!'d�l!."O
de Farias, alé]Jl ele parla
mentares da extinta IJDN.

de S. Paulo, sugeriu fôsslJ
federalizado os serviços dos

c,'1rtól'ics, adotando-se um:t

só tabela de' custas, para
todo O lJaís.

o Governador do Estado, Sr. Celso Ram-os, em resposta ao telegrama-circu
lar enviado pelo Ministro da Justiça a todos os �overnadol'es dos esta�os e te�ritó.
rios fazendo incisiva declaração de que I) Govêrao Federal pretende manter mtac

to o clima de tranquilidade, restabeleeide no País, com a decretação do Ato ms

titucional n? 2 e apelando- aos. Governadores no 'sentido de qfíe façam saber às,
tôrças políticas que não é esta, a ,ocasião de procurarem colher vantagens em de

trimento da paz pública e da estabilidade das instituições, enviou ao Ministro Ju·

raey' Magalhães, o telegrama que transcrevemos abaixo:
.

"Prazer comunicar vossêncía acabo receber telegrama n? G ntJ§6. de ontem

datado, de cujos termos determinei ampla divulgação a fim Santa Catllrina, cor

respondendo apêlo patriótico Vossência, mante��a seu tradi�ional cl�ia. trall.Qld.·
Iidade, voltada' inteiramente trabalho em beneríeío engrandecunento Pakia� CÕr.
díaís Saudações - Celso Ramos Governador ISanta .Catarina .

ProjEto, de aumento do funciDoal.
federal: fase . decisiva

BR.<\SILIA, '18 \OEI
Entra hoje em faCe dect-i
va a tramitação do prcje
to de Srumento dos ]):'0-

ventos dos servidores civis
e classes armadas :'a União.
O re1latório da eomís são
Mista está conclmdo (> a

roite a matéria foi envia
r'a a nlenárío. Houve d.s
cessão 0a ,ro)Ys!�ii:) que
,será vetada se';>'T,-l.) se

espera, dia 22, s,'�nlnda
feid.

.

"

O deputado ·.Janduv Car

ne'ro. rrre_sirte"te da CC:llis

são '\1ista que exa.nina o

T"(1'�to de aumento dos
•

�E'I'Vl "orr s, cOl"ferenr.i, 'lC

je no Palácio do Plaualto

com o Presidente da Rcpú
, blíca.

Tentará obter do Ct?fR
. da Nação audiência para a

tese' d,,_efinitiva, 'pelos m-m

bras da Ccrnissâo, no S(::11-

tido de ser o aument., pa

go de uma só vez, .1. partir
de janeiro.

Readaptação e elas-arlca

ção no funcionalíslllo

RIO, 17' - Durante o

despacha que manteve, on

tem, nas Laranjeiras, com

o 'Sr. Belfort' de OU!'o F::c
to, o presidente C.!3!:el:J
Branco determinou ao dire

ter-geral do DASP que to-

-'---

analise.

Assembléia Convocada Para S�·çrnda Iera
r ,,�, .

A As!;(�mbléla,. Legislativa do Estado iniciá mit pe�o extraordinário de ati
vírlades . 'W{' se jl1'along-al'á por mais 'de 30 dias, a 1;'inõ, de s6gúnda·feira víndou-

ra. 2:t ,do corrente.
.

.' T
• .' --,

.
A comissão

cíonal nO 2.

SALISBURY, 18 (VA) -

O governo rebelde da Ro·

désia privou )loje dos "sim·

bolos do poder" o governa

dor britanico, "sir" Hum

phrey Gibbs, e designou

a

primeiro
Ian Srnith.
Sinith declarou aos jor

nalistas que Dupont_ pas

sará a substituir O ex-go
vernador britanico" Gibbs,

de acordo com a reÍbl'lll.a

da constituição' de 1961,

outorgada quinta-feira ulti·

Ola qua�do a Rodésia se

declarou independente da
,

Grã-Bretanha.
A nomeação de Dupont

não contou com o apoio de

Hugh Beadle, \ presideJ;lte
do SupreD10 Tribun�l da

Rodesia, que
.

p.ermaneceu
leal

.

ao governador <;Hbbs.
No comunicado ·oficial

sobre a nomeação de
I
Du

pont, a governo de Smith

declaroll que "enquanto 'fi
ca disponivel o edificio do

governo, em Salisbury, ocu

pado agora temporaria
mente pôr "sir" Humphrey
Gibbs, n'!l, sua qualidade de

civil, o senhor Dupont resi

dirá em seu proprio domi

cilio".
Após a posse ele Dupont,

Smith concedeu aos jorna

�istas a sua primeil'a entre-

Consideradc
-

cOfajose--ó'-pronuodamento de Castelo na OEA
RIO, 18 (OE) - Os dele- também o Brasil está dis- S'Elntou a esta corírerene:a suscitar

I

casos de interven-
g�dos .consideraram como põsto- a assumir risMs dtl

. i'elatQrio, subscrito -pe- ção e agressão".
bastante corajos� o discur- ação ·conjunta. i9s,<e�baixàtlores Ellwort.h Salienta' o documento que
so do presidente Castelo

.

RIO, 17 (VA) - Em cum- Bunker,.� dos EUA, presi· a Comissão Interamericana
Branco na ab�ura da con- primento a uma resoluçã'J dente da comissão; Miltail de Paz não deseja inv,adir a

ferencia da Org,anização d"t V Reunião de Consulta' :r; MessinJ;\, Republica Do- esfera de competemcia de
dos Estados Americanos. O .dos Ministros tle Relações �muuC8ha; Guilhermo Se- outras comissões' do siste.
chefe da nação, como se Exteriores '(Santiago di) \lill��acasa, da Nicaoragu8; ma intéramericano, cria-
sab.e, l).firmou em certo tre· Chile, 1959) a 'Comissão In- Ricl't1!Clo M. Colombo, Ar·

_ __ ============-__

cho de seu discurso, qUG teramerícana de Paz apra,. gentina; e limar Penna Ma- 'Roare's:.;a ·Pr·lva Governador Britânico-...-------------- ritlho. do Brasil.

Reformulação Partidária ém fóco a ��=ss:cw:;��t��r�i:� dos 5imbolos do Poder
sent.') nas duas cus[is do que apropria C5'nferência

se pronunciasse sobre o

complexo problema da l;\li
nea A do paragrafo 1.0 da.
Resolução IV, isto é "me
todos e processos para
evt.tf;_lr quaisquer atividades
procedentes do exterior, para substitui-lo o vice

(i'stinadas a derrubar gll-' primetfo-lllinistro C I i f f o r

Dupont.
Dupont prestou juramen

to como "funcionário inte

rino p,'ua administrar
•

o

governo", na presença Cie

um juiz de paz.da Redé
dia e de todo gabinete do

tro' rebelde,·

ondena
Rebelião

I
RIO, 18 (OE) - Já são -:----�� -. -�. (

conheci�as _af 'penalida�eSJ' Urura'V Homena;eado na
impôstas pelo. Supenor •

' • .. . .

• .

Tribunal Militar aos. saro
-

"I M ·1'·gebtos im:plicados na ��. V, a' I tf� r
mad!1 Rebelião de Braslha. (. _

.

. .,

....
já hatViam floIO •. 18 ·(OE!) � Ctran- para O" Superwr T'.'lbunal

.os acusados
a d�s homenagens fo"'al'u Milit" t. O General C(., . .;�a ,�

sidos julgados em L Ir;:- prestaC;a's' esta ma.iJlúi na � ....niV'lil- presidiu ,a �iesfile
tâIicia pela cons�lhO. e

Wl'a Militar _frD . General das wopas ali sediada.s sub

Ju�tiça da La Auditona' de
otacilio Terra \Ururay, p,:.];. .o cq_,ntando do' G P...nE'l'&.l

Aeronáutica. O sargento An� sua despedid� do �0!)1fton.di) Adalberto dos Santos
tônio Prestes de Paula, fOl

eondenàdó há 16 anos de dQ 1. Exer=c::it;::O======::::;;::=====r===;:::.
prIsão. Vários outros há 3

,anos e outros que haviam

sidoS' absolvidos foram ago

ra condenados.
só será ofi-

co e o Ministro JU1'itCY ]\�a

galhães inICiaram e..,.á ma.

nhã ,os debates finais pa-
ra a r.eorganização da
vida político-partidari1, do

país, 'ao convócar pai\l -:lUla
reunião n6 PlanaítIJ tu:ks
,os lideres políticos com. as

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

STM c

Cigarros Vão Custar Ma.is Caro
a Partir de Janeiro

-I'

Implicados na

,de B .,.

r a 5 I

A sentença
cialmente conhecida, segun

da-fei.ra, visto que vários

condenados se encontram

em liberdade e ainda se

.

prov�denciaOl ,as suas cap-

SAO PAULO, 18 (OE)

Em telegrama dirigido ao

. Presidente da República, o

deputado Francisco Amaral

da.. Assem1;)léia LezislativiLtUl'as.

examinando

'das com o objetive especi
fico de examinar as medi
das de segurança."que
eventU'llmente possam ser

aconselhavei�J na região das

Caraibas.· A"comissão ci.._3-

seja que ·a II êOnferenc'a
Interamericana Extraordi-

vista coletiva desde a de

elaràção unilateral de inde

pendencia a 11 do corren

te.
O primiero-ministro ro

desiano .declarou que Gibbs
deixou dl3 ser o govetn,"tdor
legal da Roelesia e admi
tiu que as linhas telefoni

caso da casa do governador
britanico fojtm c�rta�as
por determinação sua..

.

Pouco depois de termina
da. a entrevista à imprensa,
os sete automoveis que
Gibbs tinha a serviço de
seu governo foram recolhi

.

dos a lJm deposito do Exér·
cito.
Smith disse lamentar pes

soalmente a situação em

baraç(!)sa em' que se 'acha
Gibbs, mas sustentou que
ele "é um' instrumento dos

políticos britanicos".
"Sj.r" Humprehy - afir

mou - está deix<:tndo que
os políticos. da Grl-Breta
nha o. usem para criar atri·
to 'no meio do povo da Ro
desia".
O ajudante de orilens do

governador Gibbs, capitão)
H. O\\>'en, disse que seis
dos ,funcionários branc8s
da casa de governo haviam
recébido ordens de aban
danar' o edificio, mas não
informou 'se já haviam sai
do dali"
O apitão Owen disse

tambem que havia renun

ciado ao seu posto no. ex(:ir-
cito rodesi<tno esta

para manifestar
manhã,

sua 1eal-

ao ,\'to Ins ti tu-

dade ao g�)Vernador Gibbs.

Owen. é rodesiano de ter
ceira. gera\;ãü.

naría, ao examinar

ções entre os diversos oro

gãos do 'sistemar, se prohun
cie sobre o problema em

apreço e estabeleça normas

que não dêem origem li.

duvidas, como é. o caso da

Resolução IV".

RIO _ pto,sseguirão ho

je os traba,lhos da 2.a Con

ferência Extmordin,ária 1'n
"ter-Americana, de Chancele

res patrocinada pela Oxga·
nização dos Estados Ameri

canos, e solenemente inau

gurada à noite passada pe
Presidente C.astelo Branco.

Contudo, não foram deba

tes especiais de qualquer
tema_ Foram formadas as

comissões e distribllidos os

assuntos que motivarem a

A noite deverá

\

Vasco

Armas Seriam

Para Guerrilha'
BUENOS AIRES, 18 (OE)

- Ontem os pOliciais de

Buenos Aires 'deixaram

transparecer que um car

regamento de armas, rou·

bado do Exército e d.'l Ma.,

rinha Argentina e apreendi
do pelas autoridades pIa·
Enas na provÍI!9ia de Cor

rientes, destinava-se a .su·

postos grupos de guer·
. rilheiros brasileiros.'

rnunições encontradas

As mesmas fontes acres

centai'am que as armás e

Contentes. haviam sido ce

elidas por insurretos para
guaios após a ll1,'11ograda
tentativa - contra o Presi:
dente AU1'edo Stl'osnel",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ossibilida es

serem os primeiros a (hegar a
. WASHINGTON, O��

Charles S. Sheldon, per: tr
em questões 3Sp3J�j;lJ� .lc

Conselho Nacional cr'2 ,Ae
ronántíca e ERpnç'l d0S Es

tados Unidos, declarou que
os norte-americanos "têm

grandes probabilidades de
serem os primeiros a che

gar à Lua, mas é possível

�_.--

OSVALDO MELO

l\'JAQl1l�A DE PENSAR?

1'('10 mundo inteiro anda a título até mesmo
dr propaganda comercial muito eonvínêente,
anúncios sõhre as fabulosas máquinas de

pensar. chamadas também de computadores
011 c{'rebro ·eh,trônio, nésta hora em, que a

di'ncia avança cada vês ·mais em busca da

I,prfeição em t!:)uos os sentidos.
I.i f rrOSSIlO uma obra de ANDRÉ MAUROIS,
d;1, Academia Francêsa, um romance- de .fic�

.)w, que se !ntitúla "A MAQUINA DE LER

PENSAMENTOS" cuja estória _volita em tor-

110 ele um assunto em que mutuamente, mari
llfi f' mulher descobrem seus pensamentos. A

lIiáquina é chamada d.e Psiqui e o psicógrafo
i'lirt::'a até mesmo a desarraigar o passado e

po,' it prova todos os complexos.
'MaS tudo isso vem á baila, porque, os com·

\

IIIlÜiOOr('s. di) cérebro eletrônico nada fazem

HI'!Il I) mane,io do cérebro do homem e a Psi·

lllli de Maurois não vai além de um passa- �

tempo .. ,

,rIas, (lixemos o assunto para ct!L;�s.

CRllZETRO

Ontem lll'la mUlJhã, hui. caminhão deu uma

tr'ol11hada fd�1. num automóvel. Do encontro

,"rt;ultou ter ('. auto completamente espatifa·
dos sC'us faróis dianteiros. o' caminhão saiu

ill'SO. O encontro se deu na Av. Hercílio Luz.

Não houve eér$ro eletrônico para· evitar o·

add('�t' llem para calcuL'u .os pre.iWz(}�,.,
HmTf:: VEM Ar /

E sua I"IH'gada é esperada com anciedade. A

t"f·spe.Ho cOiltinuamos a ouvir os maiores 3ob
, slll'rloS{ \

Vamos a�uar(la-lo ('orno quem espp·,
1':1 um slilvllrtor_

a União Soviética estão ln

tand., para colocar um ho

mem a salvo na superf'icre
ela Lua, êste clecen!:)"
disse o sr. Sheldon. -- 'lo:'\.

confiança qUe tenho nos

pregressos que vimos razen

do é tanta, que ereh em

que são grandes as proba
bilidades 'de sermos (S pri
melros a conseguir realiza r
eSEa tacanha'.

'

O sr. Shéldon, que é

mcmbr., importante do pes
sral técnico do C':mselh'J.
Nacional de Aeronáutica e

Espaço, tendo por uma de

que estejam atrás dr, U

nião Soviética no que se

refere a posteríorcs vôos

tripulados aos planetas".
O sr. sheldon fe� e5S,1,

declaração em di3'!l1':SO rU'1)
nunciado num almcco ofe

recido no Instituto N0rÚ�
Americano de Aeronautíca

e Astronáutica. O C,ll1spll1,)
é o príncípal grupo asses

sor elo Presidente <õcnnsc'1
em problemas do E('�,1P'�O
Sideral.

"Estou convencíd» de

-. que os Estados U\.t'1�clGS e

Universidade de S.anla Catar�na
Faculdade de Filosofia,

Ciências -oe letras
Ginásio· de Aplicação

E D I TAL 8/65I '

De ordem _elo· .Senhor Diretor do Ginásio j A l''- • e ]J ICR-
ç.ao da. Famrldade de F'ilos,ofia, Ciências e Le:n:� da-
Uz:-iversIdacle .de Smta Cat'a!·ina. faço público q'lJe dp :la
feIra a 6a. feIra_ das, 13.30 à.s 17.00 horas, de 10 a 24 d8
novembro, estará aberta a Íl1scrição, na Secretaria da

G�n�s�o de Aplicação, para os Éxames de Admissãn <lO
GIriaslO ..

A inscrição setá feita à vista de ,requerimN1to di
rigido ao Diretor e serão ne,::essários os seguin;;ei) docu
mentos:

a) Certidãü de iclade;
b) atestado méçlico com abr.eugrafta;
c) atestado de vacina antivariólico'
d) comprovant.e de qUe está apto � presÜ',l- exanll�.
Todos os dücumentos deverão ter firma rer.onheci-

ela.

o candidato deverá ter nascido .110 período compre
enc"ido entre agõsto de 1954 ate dezembro de D5'1
Serão aplicados testes de nivel mental além [1a; �)!'o

vas (le Portugllôs, Maten;1ática e Conhecimentos G;ra;8
'r:J,r'a que chegue aü conhecimento dos int,2ress�do,3,

lnvrot; -se o presente Ec;lital que será afixado nesta- Se·-
cretaria. "

, _ _

, . .

Secre\�rhr eloO Gim\slo de �plicaq�.o � Fac}llda�1.;
de FlIo.c;orla, Ciêncih e Letras ?la uruvers�adc �e sanf
ta Catarina, aes oito dias do mês de novembro rle mil
novecentos e sessenta e cinco,

JoSé Tombosi_
Diretor

Wally Bernardini
Secret.ária-Registro

TI. 4.983
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UM NATAL COM D!NHEIRO NO SOLSO
'.....

)

EXATAMENTE COMO VOCE. DE,SEJA

suas tarefas a comnaracão
das realizações e objetivas
espaciais dos Estados UJl:
dos I� da União Sovl(�tlc:t,
acrescentou.

"Não acredito em que po
demos rejeítar a P' isslbilt
dade de os russos 110,� ven
cerem nesse empenho. Mas
éle todos os modos, no 3"
eênío ,de 1970, seguramen
te, as duas nações terão
condições de 'enviar ])(J
mens : à Lua. T'tmb'_'iI1
creio em que os 1':105>;03 tá

estão peusanda em· envi;:-
homens aos planetas. 3('.11-
tir-me-ia mais sattsteíto f:e

nossos planos a êsse respeí
to avançassem mais ccncre

.lamente> isto é, se passas
sem dos sonhos dos snge
nheíros para os altos nívcís

clp�jem, qUe se tornam as

sões nacionais".
Disse o-sr. Sheld')'1 que

não há provas de ríl1'-� �e

nha alguma nacão \ i'J;�(l'J
(I Direito Intel'l1aci.El�<.l (::11

seus vôos,

Numa comparaçà.) sõb"e
o nodé':io dos fogT�t"". (. x

plico\l ql1e é !Jossinl !}\w a

Un�5.o S1v:ética "tenh,l.. ·�nn
.

o:e�,ulc'o .
alguma .Tanta�'"n!

com "o novo vei�\l'I_a que
celocou em órbitCl em Vn-
no da T:?rr<\, \\ma eU:"�"E" (1<,'

13.5 tcnelada," ,

Os mai::H"es rógul:<eq dus·

Estados Unidos são ü "S�

turna 1". com' ca(Mcjci��ic

para elevar uma cargi d�
10 toneladas, e o "Tii:arí '3
C"·� que pode colocar em

órbtta carças de, at � 12.1;
toneladas
O "Saturno 1H," quo Si!

pretende Iançar ll1Y ;111_0

vindouro, poderá ;C�!CcU
em órbita terrestre 1\:11'1,

nave espacial de 17 t.me.a
elas.
O "Saturno V", projeta

do para 1967 terá em seu

primeiro estágio um empu
xo de �,A09.000 kg) será
capaz de colocar ,em, órní

ta uma carga de /120 touela
das.

O "Sat.urncV'Lserá !) vrí
culo Que 8S Estados Uni
e'os utilizarão para envia:

à Lua a nave "A:;:JO)1J" ';:i

pulada por três .homens;
antes de 197:0, segunda as

datas projetadas.
Declarou ô sr, SheJt10n

que os Estados Unidos p,<;

tão à frente da Uniá'l so-
víétéca no Que cmccrue .

aos êxitcs lunares 8 plal�8-
tários. a respeito ia t:'1f<1'

se muito maior que elüa os

rl'S�O" fi ê'se a�'1ec'l ela EX

pl'>ração espacial.
.

"Os planos soviétie03 (i�

vôc!O lunares e planel;':rio::;,
cons�dE'·'ad"s proporr;ional
mC'lte em rela�ão com, o

programa espacial t"t::tl j 1,

Vnião Soviética são q-'lat�·o
vêzes maiores do Que 03

nossos" - disse'.

APOSENTADORIA PARA
MEDICOS: - Está concluí
do o antepr.ojeto de lei que
estabelece o valor de três
salários mínimos regionais
para os médicos aposenta
dos. A lei no 3.999 fixa
apenas um salário mínimo
regional. O antepro.eto fri
elaborado pelo ;,:!ndicat'>
da classe médica e1::t GnC\-)
nabara.

'- x x x

CARTEIRAS -PARA TRA
BALHADORES RURAtS: -

No Rto, já estão sendo dW"
tríbuídas mílhares ,i� car

teiras profíãsíonals para
trabsllnadores rural l. Se

gundo se sabe, dentro em

:!Jreve, o importante doeu
mento deverá ser envlado
.9.S demais cidades 00 pais
onde existem delegacias,
para a devida distvíbuição

.LxXX·-
TOME NOTA: Er,l caso·

de féchamento do eJtabele·
cimento, filial ou agêncía
com ocorrência de fôrça
maior, ao empregado está

vel, que 'aí exerça suas fun

ções, é assegurada a inde

nização por rescisão de cún

trato por prazo indetermi
nado, paga em dôb!:o.

(Ac. da T.R,T. de la. Re

gião - Rec. Ord. '.10. 1.428-
60), (

I
-xxx-

I CONTRATO A TERMO E

AC�DENTE DO T.R,ABA
LHO: - Contrato c��o Tra-

balho - Acídente, rio Tra

paUl,o - A legislação brasí
leira não 'proíbe que se dê
por termínado o

:

contrato
a prazo curto, quando,' ao
findar o prazo, o emprega.
do se encontra afastado elo

serviço por motivo de aci
dente do trabalho.
(Acórdão do T.S.T. Rec.
Rev, 1:}0. 3.281-62)

-xxx,--

nl,TVrDA SOBRE A IN

TERPRETAÇAO DO ARTI
GO 69, § Lo. DA LOP't .

Em 'face de dúvida surglda
quanto a interpretação do

artigo, 69, parágrafo lo.
da Lei Orgânica da PreVI
dência Social, o conselho
Diretor (lo 'DNPS, ;Jor mai

oria, considerando a CO�l

sulta rormuíada pelo I.I\.

P.F:E'.S.P., resolveu solueío
nar a duvid'a levantada, BS

clarecendo
:

que somente
admítídos a contríbuir s:,
bre importância, sllpe!ior

•

ao nível de incidência: f"ta
belecido na alínea "a" do.
art. 69 da Lei no. 3,(107-60.
até o máximo de :tl) (cJez)
vêzes o salário-mÍni.mo de

maior vlal:or vigente ·'10

país, aquêles segurados cpe

já se tinham valid,)- dest'l
faculdade até a 1al:v, da

publicação da Lei Orgâni
ca da Previdênci'a H0eial ?

os aeronautas até 11 vêzes
o salário mínimo (13 mai

or valor, na forma !:I:t. 1,,,1
no. 4,262-63.

C I N E
Leopoldo Torre Nilsso:

A Revelação de um Ihishe
Desconhecido

'Por coisas da distribui

�?, ·!onhecemos_
a

Qbl'.::tar v� s binea;sti\-as'" ekJgia- ,

dos pel' crítica européia,
onde chegam pelos festi

vais. Vemos seus nomes ci

tados em revistas e livros,

suas obras estudadas e crio.

ticad'1s, ,mas raramente as

,Sistimos a um de seus ,fil
mes. Entre êsses ilustres

descoDhecidos encontra-se
Torre Nilsson, cineasta ar

gentino aplaudida na Euro

pa e inédito na quase tota

lidàde de sua obra par'l o

nosso público. Por isso foi

·muito significativo o "Ciclo

Leopüldo Torre Nilsson" reu

lizado pelo Clube de Cimi
ma de Pôrto Alegre, na til

tlma quinzena de outubro.

Foram exibidos cinco tra

balhos do cineasta argen

tino, cedidos pel'i Cinema

teca dü M�lseu de Arte Mo

derna do Rio de Janeiro, re

velando-nos parte de sua

obra. Os filmes apresenta
dos foram: "La Casa deI

Angel", "Fin de Fiesta", "La

Caida", "Um Gu'lpO deI

900'\ e "Setenta veces Sie

te."

Leopoldo Torre Nilsson,
filho do cineasta Torre Rios,.
nasceu em 1924, em Buenos

Aires. Iniclou-se nü cinema

com seu pai. Já tem quase
vinte filmes em sua filmo-

grafia, muitos dos

baseados em obras
quaiS
lite-

Ministério da Educacãd e Cultura
, , ,

Escola Industrial de Florianópolis
EXAME DE ADMISSãO

De. .ordem do Sr. Diretor da. Escola Industrie_} Fede-
-

ral de Santa Catarina, (ex-Escola Industrial de Flo

�iW, . �o ao .coop.ecimento dos (Jnte�'essados.
qUe a mscnçao elos candidatos ao exame de admissão
aü ginásiü, será. feita no período compreehdiclo entre

2� de n?Vembro e 9 de dezembro, no seguinte horário:
8,,,,0 h. a.'li 11,30 h. e 14,30 h. às 16,30 h.

Poderão inscrever-se somente candidatos' do s(.'xo
masculino, desde que apresentem os seguinteS docu
mentos:

1. Certidão de nascimento

2. Atestadn médico, comprovando náo sefrel'
doenças infecto-contagio�as, dado por médico de esta

belecim;ento de �aúde pública.

3. -- Atestarlo de YRcinação anti-V'arioliea, dado
I

por estabeleci;l1cnto de saúde pública

4. - Prova de alfabetização

5. - ,Quatro fotos 3 x 4.

Todos os c'CCl'mentos deverão ter sUe."S firUMS :re-·

conhecid8s em ca::tórl0. sem o que não será· aceito o

pedido de inscrição elo l"anc1idato.

Serão realiz.adas provas de Português, Matemática
e Conhecimentos Gerais. nos dias 11, 14 e 16 ,te oezem

bl'o, resppctiv8n: ente.

O rritr.,·;, ,Ip 'l'lrnvação ê o seguinte:
Port\)Qur;� " J\Intemática, nota miníma 5 'cinco'

MéclLI rL\l-5 (cinco)

Florianópolis, 12 de novembro de 1965,

, ALUISIQ, DOBES
Secretário da Escolaridade

23-U-(j5

Ministério da Aeronáutica
I

Quinta Zona Aérea
Quartel Generãl
A V I S O

I'
,�
,

..

,-.-
; ONCORRt:NCIA PüBLICA

�

N. 08/65
I

'.-,-'

'-

u � ..tUttel Uen'era] da 5a.,. Zona Aérea, chama a
�'�::':, ." ;s-interessados para o Edital de Concorrên
eia t"_eblica n. 08/65, publicado n.o Diário Oficial do
Estado do Rio Grande, do Sul, n. 96/09 de novembro de
1965, página ln. 22, para execução dos serviços de p.ros
seguilUento da constiJ'ução dos aoostamentos da pista
de pouso do aeroporto de Jüinville, Estado d� Santa'

Cata,rina, pro,cedendo'-se,o recebim.ento da documenta
ção e propos,tas às 13 (treze) horas do dia 22 dl� no

vembrO' de 1965.

Canoas, em 11 de novembro de 1965

I ' -'. " ;

LEONARDO TEIXEJRA COLLARES
.

\

DEL AV - AGEN'T'E DIRETOR,
\

.

1 �' >- li:;:;n i"i": ! " 19�11e�5
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Sim.
Exatamente como voc� deseja:
UM NATAL C0!1 DINHEIRO NO BÔLSO.
Com mui ta- alegria.
Com fe·licidade.

...

E com aquele seu velh� sonho intel
ramente .realizado:
Comprar tudo para a familia, para
Voca, para seu lar,
sem' desembolsar um tostão!!!
Impo3sivel ?
Hem um pouquinho ..
, .

Nos p'l?-ilejamos, oom todo·o carinho
uma campe.nha fabulosa �r8. �Voaê·._
voc� C9!!rpra, 7·Gte rlt;s /tudo ti que

.

" �

,

precisa e so vai pagar ·ém 1966.
E são mi lhares de artigos para as

.maia diferentes apliéações
-

ou
,. -

.

U�OS, que coloe�mos a sua disposi
çao •
E todo O nosso estoque�
Tudo mesmo.

n;sde um simples parafuso até um

SIMeA 'Zero Km.
E tudo para.pag�r no ano que vem.

Sem nenhum tostao de entrada.
..

Rigorosamente pelO preço de a vi�
ta.
Tudo isso 'para que Voe; passe

- UM NATAL COM DINBEIRO NO BÔLSO

QUATRO LOJAS PARA SERVi-LO

CENTRO::r.'el�pe Schmidt,33 e Cçmselheiro i<1a�ra,2 e 4
� F'STREITO:Fulvio Aducci, 597 ..

-"

�"T

........... ��IIGIiI"...;;�;.........._.

.

rárias d.'3. espôsa, a e�c"i

tora Beatriz Guido. Fi;z,
Torre Nils!'OD. pa"t8 elo ,iú·
ri no Festival I:1tc"nflp,ional
do Filme recentemente rea

lizado na 'Guanabara e é

proclamado põr certos crí

ticos um dos grandes cine

(lstas da atualidade.
Dos filmes viStos ficou

nas marcada a. personalida
de dêsse artistas que apre-'
senta uma· obra·madura, do
minando 'linla linguagem
própria, não sem influên
cias, mas que consegue tra

duzir aspectos próprios e

reflexionando os problemas
através de um enfoque pes

,soaI. Artesanalmente domi

nando O "métier" consegue,
através de tecnica de ele

vado nível, criat' person>j,

gens tipicamente argel1t1-

nos que desenvolve em um

cenário quase pempre 'bar

rocO acentuado por uma ih;;,

minação de raízes . expt6s- <

siorustas; A!lgulação baixÍ<l i
e movhnentos medidos fOi"-1
:m.atn (l�

.

planos qué fluP.'m

RONDA
num'3. montagem funcional
·e normalmente lenta. �

dizer ele C. A. BurOT;le, crí

tico argentino,: �'a contri

buição de Torre Nilsson (ao

cinema argentino) se tra,

� �irn.a 'Qe t.�6" no 1JF
sólito brilho formal que

mostram seus filmes.". En

tretanto êle não fica só na

forma.
Seus· filme,S aqui exibi-

dos mostr'im um cineastas

preocupada com a reali<la
de. Em "La casa deI Angel",
de 1957, surgem os conflitos

.que uma religião hipócrlta,
um puritanismo insano,

uma mentalidade abitolada

geram em An,a, ê mais do

que a história de Um'l educa

ção errada é a tragédia de

uma classe perdida em sua

hipocrisia e esolerosamen

to da ,l','izão, é a denúncia,

quase cünfessiOnal, de uma

burguesia que· asfixia-se,

que sepulta-se em· seus pre·

conceitos, muitos e temo

res. "Fin de Fiesta", reali-'

zado em 1959, narra-nos a

'queda de um caudilho, de

nunciando Ul11'3. políticagem
tão latino-americana. "La

Caiela", também de 1959, é

a estória de' uma estranha

família, filme que no dizer

de Jaime Potenze "prosse'
gue .':1. procura ela .atmosféra
poética, e elo contraste en

tre a inocência monstruosa

e a sordidez.': Em "Un Gua

po elel 900", de 1960" adap
tado 'de uma peça de tea

tro de Eichelbaum, cons

trói um pensonagem de

"guapo" de uma m,<:tneira
excepCional, retomando o

ambiente de caudilhismo

politiqueiro. "Setenta Vo·

ces Siete" realizado em ...

1962, é uma estória de soli

dão e ambição, no cenária
agreste das recordações de

utlla prostituta.
Entretant9 a obra de Tal'

re Nilsson admite discus·!

sões, não aceitações. Seus
filmes são passiveis de crí.

ticas, e muitas lhe foram

feitas, mas isso é quase um

mérito. O mérito de inquie
tar, esthnular a reflexão,
fazer pensar. Além disso há
verdadeiros valores, E há'

o pioneirismo, ,é um dos.

primeiros, senão o primei
ro, real�z�dor latino-��ri
cano 8: unpor-se na omema

tografia mundial. E' um no

me que merece a atenção
üe todos que consideram o

cinema algo mais que um

brinquedO de divertir' pes
::,Q:1S sem ,o que fazerem.

João Ql,dos Goldani

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TRIDUO por ocasiao do Encer:l'amento do
Ecumenlco Vaticano J r

por ato de 4 do corrente, o. Santo Padre Paulo VI,
<Yloriosamente reinante, e"Kort� qUê �m todas as llarõqums; nas ComUnidades religiqsas se clll1ebre ym TRIDUO de
solenes orações em açãa dé g,r.�� p�lo . encerramento:

.

dessa extr,aordmária Assembl�ia; que está sendo o Concí
lio Ecumenico Vaticano lI, e ,que se efetq_ará no próximo
dia 8 de Dezembro, Fésta � Intàcl:ü'àd.a. Conceição.

Tais suplicas terão - �r(.l. �ar as próprias palavras.

do Sto. Padre não só o 'fim de render a Deus o devido a

r:ràdecimento e de Íffipetrar novos auxilios celestes, se.

;�ãO que poderão ainda Oferecer -a oportunidade de ins.
truir os fieis sobre seus novos deveres e de exorta-los a

fim de que, Unindo os seus eSfôrços às iniciativas de seus

pastores, prontamente traduzam prática da vida cristã,
. particular e publica, as normas salutares do Concilio Ecu.
menico; de sorte que' no mesmo 'dia e na mesma hora em

que na Basilica de S. Pedro se concluir, solenemente o

Concílio, em..iodo o mundo, � inteira F(.l.�ilia Católica, em
ação fet"vorosa, se ache. conjunta em unidade de vozes e

de espírito com o Vigário de Cristo e com os propríos sa-

QTados Pastores.
-

.

"

Nada Impede que no Encerramento seja cantado o

TE DEUM..em ação de graças.
, .

Florianópolis, ia de Novembro de 1965

. Mans. Fre(lerico Honold, Vigário Geral.

,��_.

Comunicação
A empresa "A. J. RENNER S. A. - Indústria do Vestuário", sociedade anô·

nima brasileira, c6m serIe à Rua Frederico Mentez, n.o 1.606, comunica, a quemI' '

.

interessar possa, que o senhor SOSTENES MILITÃO. RIBEIRO CARDOSO, dei�

xou de ser seu empregado, para todos os fins de direito no di� 17 do mês de no�
. l" ,

ysmbro do ano de 1965, fato pelo qual esta socied!:l.de não se responsabiliza por

quaisquer �tos que o mes�o venha a praticar em nome desta .-Ol'ganiZação.
Pôrto .Alegre, 17 de novembro de 1965.

A DI'REÇÃO

\
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","�<,,' �i
. ;/êfNEM't\��tt �.

,- '!']l!i"
� ChNTRO
LINb SAU j06b

-- ,fi'Ü'ne, ;jtj;:;Ü
ás 5 e 8 115.

.0lelm Ford
Rod Steiger
Valerie French

-.em -

AO DESPERTAR DA

PAJXAO
Cil'lemaScops-TecnicQl.or

Censura até 18 anos

Jovens
•

ordínârío o' êxito consegui
<1.0 com .êste. p':t:ojeto, a tal

. ponto, que n01FOS pi:ogra
mas já estão prontos com

partidas fixadas para. 7. 11
e J4 de [aneírotde .19(\6, ss

guindo o mesmo roteiro do
primeiro

11a entre todos os !)a.í5e3 do\
mll�d.o e além' disto man
tém um centr., de �r!",trn
cão em Vermont, 2ontRnl'l0
com um mederníssirno latI)·
ratórío de ínstrucã ') d·� :di
ornas, onde ínclustvr� são
tremados runcíonáríos do

Departamento de Esta0;)
dos Estados Unides e os

membros do "Corpo) de 'lo
Iuntáríos da Paz". () "Exne
rímentc' mantém-se IHti�;:t
mente de doaeões voluntá
ríos de particulares, di' 8:" conversação da 1Í11��1!i1 \�.'
[uda do GovêrJ;lo rlcs Esta glêse, deverão -inscrcver-se.
dós Unidos, através (�o Lc.. o quanto antes,

J
1;'1. Ru;;.'

.

Mexié_p 41, conjunto 7:13, a
fim dê poderem/ ser selecio
nadas para êstes .próxínros
programas. Ademais., o "Xx

perimento podarâ c:et.eccr
também, aos pa'fti-::lp:·'.I'I!'.s
duas' semanas de estudo

.

mtelramentj, grátis.' em'

uma .

'U-nh'prsid"rle nós .r::� ..

tados Unidos, ap0.�. comple-
.

tarem qualquer cos progra
mas acíma ménciolJatlof. /

l:INE ROXi
ás 4 e a hs.

Kirg Douglas
Mitzi Gaynor

-em-

POlt MI0R OU' POR
DINHEIRO
EastmanColor

Censura até 5 anos

ver Jr, para não citar te
d�.

.. Conforme mencíonado
anteriormente, havecá 1V:
vos programas partmdo do
Rlo em 7, 11 e 14; :i� .;anei
ro de 1906, para C1 quais
ainda há algumas vagas.
As pessoas interessadas. C'l

jos requísítos sã.o ida;'. e)1
tre 16 e 28 anos e te�' 1"11

CINE RITZ
ás 5 e a hs.

Walter Pidgeon
Greer oarson

-em�

nos seís contínentcs. O
program-, de íntercàmbío
do ':'EY.'perimento" Iuncíc

\

conhecimento básico.

I

ROSA DA ESPERANÇA
Censura até 5 anosEmp-rêsa' Editora: "()'ESTADO" .ltda.

Rua 'Conselheiro 'Mafra lliQ ...,. TeJ. 3022 - Caixa Posta'
139 - Endereço, Telegtáfico ";E;STADO"

DIRETO�RENTE
Domingos Fernarides de PlqUUlo'.

BEUAT()R;<CHEFE
Ant'õ:niQ" Fernando do' Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDlTORtAL

}>ecro. Paulo Machadp, - Obvaldo .M;elo
·João 'Vaz Sepeti'ba � 'Sergio Costa' Ramo!;:

Pl:lBLIClDADE
:Osmar AntôrtIo Schlindwebl

D-Jci.oÁRTAMENTO .. COMERCIAI,

.
partarnento dI:' Estad·). o o

t::im entre os seus inúme'
ros me

...
mbros ·de eonsell: 1,

figuras ilustres, tais. como
.

o Ex-Presidente Dwighf D.

Eísenhower, a escrí+ora Pe
"àrl S. Buçy) o Em:.)aixP.clm:

Ello,swOJ.;tq Bunker, c." 81'S.
. Douglas Dillon, Christian
·�Hortel·,· Jôhn.· D. rr').:!.;:efe!
.le�· LI!. e, R. Sarg-e:1t Shri-

.,
.

Divino M;áriot
'; COLAlioR4DORES

Prof. Barreiros', :F;ilho,. Prof. . .Osvaldo RcidÍigues. Cabral ..
JergE;l/Cherem, Prof. Alcides AbL;eu, Walter Lange� Dr. Ar.
naldo . Santiago, Doralécio So&.r€s, Dr. Francisco Escobar
Filhoj Zury Machado, Lázaro Bartolomeu,' A. Carlos Bri
to, Oswaldo Moritz,' Jacob .August<;> Nácul, C. Jamundá,
l,}abes Ga,rcia, Nels.on Brascher, Jaime Mendes, Cyzama
José' Roberto Buecheler, Beatri7 Montenegro D�Acampo
ra, Manuel Martins. José Sime�J d� Souza, Sebastiã.o 'Ne.
ves, Jc-hnny, Lt.nz Eugênio Livrame'1to, José Guilherrr:E'
oe Souza, Sra. Helena Caminb.� Borba. Valério, A. $ei
xas Netto, Wilson Liborio Medeiros, Luiz Henrique 'l'an
credo.

H.\lRltOS
ciNE'üLORL\ .

,. "'ITHl<.l'iU)
ás 5 e 'S hs.

Jolm- IreL�nd
Jo Morrow

�'el11 -

OS GUERRILHEIROS
Censura até l(l anos

.

,.ti, l ••• d)
.

y..'STIU�lTU;
is 8 hs.

Gregory Peck

.,

até 8S Cães fogem· da
Berlim Ocidental

REPRESENTANTES
Representa;;ões A. S. Lara Ltda. Ri0 (GB) - Rua Sena
dor Dant:ls, 40 - 50. andar - Sii'o Pàulo - Rua Vitó
ria, 657 - conjuntú, 32 - Belo Horizonte � SIP - R'la
dos Carij6s, 5511 - 2.0. andar - Pôrto Alegre - PRO
PAL.- Rua CeI. Vicente,' 456 - 20. andar,

..

Anuncios mediante contrJito de acõrdo com a tabela em

rigor.
ASSINATURA ANUAL Cr$ •

lO.OO - VENDA "VUL5A
CR$ .50 I A DIREÇÃO NAO SE RESPOSABILIZA P'E
LOR r:O!'i<r!F.TTOS· F.MITIDOR NOS -".RTH10R ARRT'NA
DOS. Todavia, R polí.::i" r:R

Berllm Ocidental . [lcE·H'·\1
° desafio.

Espalhou pedaços cl.J ('3,r

ne ao longo' da MUNrllla, a

fim de atrair' o� càe., para
o seu setor. O s;sr�ma :!.('!1
bons resulta dos. Ern tlllSC:l
de comida. os cães fL'gl'l1l
para a Berlinl Ocidenta(
Agora, C;S guarda., ccnm

nistas dio.pCl].'a 111 .3un -; fir

mas contra os cães, cü11l0

fai":'lll com as ·p('s"·:[1.õ que
lcútam fugir do set').- ori
ental da cida:'c, Ern bu�c.1.
da' Überdade do outro J.�(jo
ela Muralha.

'-em-

BERLIM OCIDiE!,l'TA!..,
OE - Os _guardas cOlnl!lliS
tas da Muralha fIe Br.riim
estão tendo um' no.,-!) tipo
de dificuldades.

A polícia' da Berlim OI j-
ental colcc(.lu de guard.{.
junto à Muralha cáe3 poli
ciais alsacianos. man!:E'nclJ
os famintos, a fim (l� qUi?

.

este.iam semp·r� di<.:1')cstFs
'a atacar es' refughc'!o,' l;11�
tentarem .chegar à Berlim
Ocidental.

o SOL E' PARA TODOS
Censura até 14 anos

C iNE ltA.JA
., (J JOSE!

ás S hs.
Rock. Hl,ldson
Bqrbara Rale

- eln,
SEMINOLE

?ecn.icolor .

C::ensura até 10 anos

_-

L�---------��
AGOR� � ...... Cr$ 650.000

Cr$ 130.00C
OU AINDA EM PRESTAÇÕES-IQUAIS DE

Cr$ '45.000

•

- ,

QUALIDADE NAO E· LUXO

_-- --- -

, \

ou 5 VEZES

) ..

,., ;.�

I

AGORA ••••••.•.Cr$ :450.000
ou 5 VEZES: ..• Cr$, '00.000

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE
1

29.000
.' ,

SEM ENTRADACr$

SE;M ENTRADA

,
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oele ade dos amadores de Orquideas'
ExposiVào

·

de r Exemplares' Raros
A Sociedade dos Amado- de Orquídeas devia premo. dários particulares dos a!.. trarn, raríssimos especlmrs.

res de Orquídeas ue Floria ver uma visita aos orquí madores onde 'se encon- Agora lançamos a' i(óiJ. ele

nópolís, encerrou 2, sua que cada pessoa 'em f'l0!'-

magnífica mostra de orquí anó!)olis tenha pelo mCHCS

deas. Oentenas de Pt'SSJ- em sua. salta 'OU varun Ia

"as passaram pelo C!eiJe Do Festividades de Santa Catarina, VI'I'- um vaso de orquídea, des-

ses tipos rarissírncs .cã 1-

gem e Martir, Padroeira da Arqui·
diocese e do Estado

I

Edital de ConvorarRO

Tenente Roderico Rc.:�rigúes
tísf'acâo ele participar aos parentes e amigos, o nascimen,
ia de seu filho, ROBSON� ocorrido dia 12-11-65,:"em B�a.
sílía, 'DF.,

.

_
, i

'i c' :�\,.}::''';' \>:." .

'

..«� { :, .'(J" '.�
vi

.

"

'fI,.,,' <;.,,:: ,�.
Agradecimento eo "lions's ''Clube-'';;

É de se registrar '1, aeão generosa das Exmas., SraS'.
dessa Benemérita Instituição que, atendendo ao' apêlo d
a'�UJY'as pessoas de nossa Cidade, conseguiram a linpor
U1ncia 'de Cl'S 150.000, em favor de uma Sra. Internada na
',;.l;·l',T:·:�'·ia elo HOSPITAL DE CARIDADE,. sem esperan;
'"0: d(,' :��{r2.. A dita Importância, entregue à 'mesma, pos
""iF'81'� "UH locomoção a Pôrto Alegre, ônde há trata;
.l.: (',

' �':'j"'1izado parn "sua doênça.
.

InsHtufo Estadual de Educação
EDITAL

ze de Agôsto para apreciar
os mais bem selecionares

De ordem do .senhor Diretor do, Instituto Estadual de

Educacão, comunico às pessoas interessadas nos Exames

de Admissão ao Curso Ginasial, do período diurno:

1 ° - As inscrições estarão abertas na Portaria dêste Es

tabelecimento ele 20 a 30 ele, novembro, das 9:00 às

115:00 110ms e das '14:00 às 17:00 horas.
•

20 - SÓ serão feitas inscrições mediante apresentação dos

seguintes documentos com firmas reconhecidas,
além de 4 fotografias 3x4:

30 - As provas obedecerão <:10 seguinte horário:
- Atestado médico

lha de Sal'ta, Catarlna. As

Orqvíc.ras ele Flori:mópo).!s
êc,r'p"'ade de Am,édOI'''3 ele
, .. r�_",,,'i (\ cr Oswaldo Oue

dert. Presioente da E,�ti(�:l

de, colaborará, cedenrl»

" _, a:l L. plantar.

típcs de Orquídeas cultív a
elas pelos Amadores Floria-

/.\ TENCAO
,nopolítancs . Há, porém,

em tudo alguma fel.;ha; A Fazemos saber que,
-

de
acôrrío com a prax, esta
belecida f.' a l)iedac);� r. os
fiéis, cekbrar-<;e-â r-o dia
25 do corrente, feri;:>,r;·1 ('S

tadual, por c'ecret.o-lci de
12 de 'julho de 19:�il, a fe::
tiyidade' de Santa (J,ltarha
Virgem e Martir, l?a�ll'()E'1:'a
da Arquidiocese e cl:) :Sstf1.
do, pele modo ou, srane:

1. - As 10 hor;s.- SOL:!::.\lE
MISSA PONTIFICAL;

rôr : reser"ac1o e e .ll'll)"tir
no préstito, C3<la rHS;,�"t.
ção 'reverá 3!l'res "., rr"'-"f>

rem ('8· res'1Pctivo� ps"u,'J
dartes e distintivos

AncHalT'.,se pequenos serviços de Pedreiro e

:<'''''01' telefonar para 3759 falar com Irineu.Ma's unia c:x:;as:I��o ';8 �'1

�"S�0 L "-if:Ul1OS ·:':l.fiU; cs

.. ose(',; 8,,'�tiS�3 a"s '\.marl1

res de Orquidcas 8 ;Z" tO(!('S

Diretoria da Sociedade queí
xa-se de que os represen-

- __ ;_.� _\. 0'0 ,_ �, .. _ ••••_. __ , _

- Atestado de vacina tantes dos órgãos da A,�rí·
cultura ali não comparece

- Certidão de nascimento, '

Dín 10/12/65 - 8:(}{) horas - Português
Dia 13/12/65 - 8:00 horas - Resultado

guês
Dia 13/12/65 - 14:0G horas - Matemática

Dia 14/12/65 - 8:00 horas - Conhecimentos Gerais

Dia 17/12/65 _:_ 14:00 horas - Resultado Geral do

Exame de Admissão,
e entrega 'dos certifi

cados de aprovação.
Florianópolis, 4 de novembro de 1965.

Leoni da Luz Portela

Secretária Geral do Ir.stituto Estadual de Educação
I

'Empreg'�das Dref'i-�m�se. \,,1')0 .,;
O 'pr";st'to d"stla �."t leu

r� e il":ntf.'rrunta:11'mt-P, 'S

to

�""jnC'1 c: f"'"'' Y' ...... , • ..,1]

('3m 2_Y)\·-':\r.�anr'!" :""'1

,1rs, l'·"·.-C�?:::: ,....J.Q�-1·Q�

de Portu- Urna mocinha para cuidar de criançaram, e várias outras auto

ridades também ali nàc f')
ó.� S"'lTI qur l'1u!::\f na "3 d 1,

I'V irtor1'upc<;') na marcha
,'O !;i.'{"a! <l') Diretol',
r, fi,;'s e faJl1ili:13 qeq

,�Õ o !ltH;f'rem acornpan har
_) �rn"";'-sr:n rl?�'e\'30 �).)3+lr

e- dus
Pag '-se Bem - E;dge-se referências.
Interessr das tratar à Rua Np.reu· Ramos, 42

1
ram dar o prestigí-, da pre

sença. Mas isto jei;'�dl)d.-
Santa Catarina.

Se pelo ritmo de' trabalho:

de suas reparflções. 1l:li to
2. - A� 16 horas. lJ?"

CrSSAO c�m a Imavnm de
S�r'�ta r;�1·Jrh1a. ;"',lt'd. a

cnal f'ram, ('.0"'1::1.1.' p.,' 1t�
C!"S 8.S ",..,tià2·'!�� e,' i'" ·"t':'i.
et',', católk.1S ela ca:'i!':J,! ')\l�
rda deverão to�nél lO, :'J_r� e,

('l('�'g1.1amente m�la sn';lii'1-
te to,!'m2 e '1fSi:1 O1"1t:111

��': �o'.I')· "lq�8 G3'" �l'ii_"eel
j.{ t"........ v"'"'(:oc:a('J'�")�
(' , .... l'"/��.I·r r''h'''- ..�-ee''_.l (, ��

q'-!'-1'''' :�:'-'''''''';r;(): �l'!�t: Te
"onte S',j-TP'-';t ii '-,,. "0 rle
ç8�·�r�1"\'" F?11r'€l S· ... ��_ln�c1�,
n�9"'� �{'7 ��;:8 11�1;:�'l, ru-

/

1'3m expostos rartssmcs e

xel�1plares, avallados al-

gu-s em milhares (le ::ru

zsi:os, CJ)lll.O psr l'Xel!:!�lO

Particioacão LlIl! exen1r.la!" de LE: .. fr\ �\!_,

Bl\. (1,) gênero Fur:JUl'aüu
tu a c Cat2clral.

(} ll-
Jamil Jorge Nicolau e Sra. 00 rle a"'r·'ll"s. Co.'.>:'!o Co

r8'!'�'" de .Jps·'s. A,i�i) rlp O)'

fãs, Cl'u?8.d'nhcs, C �'l�',Te

gaeô�� Marial'as P!�i11Íni
nas, Assóciaçõ�s (:'� 8'2".

Teresinha. de 8ta. Z'.t 1, Dft

As npo"s <'o Pa!i 1 �'r:'io
C9,l.'rs?:a,o·as pelas 1I')1'E't'si':J
mas Autoridades especial
mente convidadas .

pfrterCe'1te a,o all1ivlc:!.' Os

valdo Gu�dert, fc;i a\'8:iad0,Francisc3 Fernamks " Srll..
'-

/

e mesmo oferecido ) ]Jl't'G')

de 5CO mil cruzeirG,s pur
Tem c prazer de participaI "u" 1'1ar6n"€\s e l"8S';ÔclS

de suas. l�clações o contrato dt """"mento de sens' fi'hos
,

,!?:;!�q a solene url).::ics'í"
,.,,....·�·�� ..

"I
... ,"Y1_('Co """doc:; n': 'f�ó!.c;I mRS (lI' 'Ca:oie'a"e, .?,'1),�'·�!,t

rp.. uc�� _ (·0 raro e�en,:)1�r I'"�rs :1.-. ()"�n?'1. ()r�!'��··!. 'r�r
(�� ücs�:9. 111)3,. Fal .,::ug��ri- "l' �"� �'n"'!··�!·""à. Ar;,}n ':8 ..tj-

SANDRA-.E JORGE }i'ERN'ANnES .... � , .... ,...· ... ,·1,.. n;:'(l :",''Yl. qu·....,?l.
...... - -'", (>,:,�hn .... ",.�, �1=,;.S 11'1'1.1-
Il .... 1 ..... ·�'<-!-.�·?1 e '''!C"("11 ..... �..... E'� ....

-Ocorrido dia 12 de' novembro de 1965,
•

BIGUAÇÚ SANTA CAT"PI1VA

23 11 65

:"l' 0 .... ::1'.. ('"1": Pt:"r'l_,'8:-as :\'�a:;cn

l.il- as, Irma� -'a es. Orc�l':n

'T'-�n("'rrt M��ntll""1 ('qn')

T:'il;,;ia'l, oir;�, P,:;'o,' �all
_.(\ e'e Mús:ca· e ,Jo"' l).

r'· ... �, r;.- .r;:� c:o C'l"Y1 r.·;rcü· ... ,f.:f"àl'�c:
�,� �"'.,.,.p1ha"t,��, o 1rfr'5mo
sn 11�r18 e eS'l?-ra r)·�r f'ea-'

c':;,,, ,ln n ·0r!��í1.o "�i�' S�H.\'
,....�+ ... �••. _.., ..,'1,.. .... :-:::.8 P'l� ..·r!i':'�

,

,tl .�(z._.� �tf'O'ff.. '··'.......,,?'-�
(IZ .... \�l.k.. !� i..± li;

i�,'\\\ :m:M::':�11 Di UIAVI

'Il0l hWlIU !ulllBlI, a' • dE
A 1 r< :.'i 5\.1';1'a :11l�ne',o

ri*:'a 11"ra. ai refet":dfl> .t.s
�"'j8 �êrS" ': é- EPticta i'Pt; s��

r2l�"'rto cie']tl'� e fr" t,:11'D

"a eateei a!, aguan'a�',�,o
c,':-a t:\1la o ·lugar '(;l�e JIH�

r:> "a Ar:-,uic!!o<:!f'se e rIo Es
f-a�o.

� �l>fl01'éJ.,� .�u�

OLHOS ·1\!0T.'\: Drs,ia"'do a' ."'1'
rt1:1'clj( crS" aSfcc'ar-� \ pra
in�-r('F··:"11",:\··-te. �o f1.L_A 0E
ACÁO DE' GRAÇAS. que
IT!11 'OllllJ.(JJgando ..., Bj·.a�il
,e ,?l�roveita"do l) ,'gn:ncl,;
co"curso ele fjp;s 8 � ]Jr,�
sP�ca de mer.etíssir'la:3 l\U

tClj.cladE's se�ão a p.(·')ejssão
el'cerrac'a com:, solene'
canto do TE DEUM. em .'1.

(':50' (e graças a Dews pe
los benefícios com t,anta ii
beJ'8lidade recebidos .

Fhrianópolis .. 17 di�' Np-
vembro de 1965. '

(
,

IEm nome,e por m'dem (:0
Exmo. Sr. ArcebiSpo :'vIt:t!·o

politano,

-:)
use óculos

bem odoplodos

,J' +,

".;. .}' i,;;'. .:;: �� ,.:. ,:_;..>

se,�R,J;ft.j;.!:.��".�
�".:: � -:'

..

\.:. 1."

';'
.'

�

.�':.1
...

'';� I-
�.

•

,;"; -: �.,

,

; -< ' ,;: \ '
, �,:: ',�\' ,7.'

., /;,;} ,

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

Desenhos Pro ietos P, Plz'ntas

íksenllos Teuücos, ?lOjetos. Picwt.as e lnslalaçoes dI

Máquinas e ,r"lotares de Embar�ações em Geral;
I'IcJJ"IOf> e "'lamas je Embarc'1('ões, Casas e Instala

otende.nos corn flxatidõo

sua receito de óculos
,.�(les Tndu5triais.

.

'R.u;, Sanros Saraiva ]\I,() :;05 - Estreito,

En�(-'lll1p.irc Erich Goettmann - Reg, N I) 1:l�6, C'ftIt
OnCA ESPEClAlIZADr·

MOOf:RrJO lABORATORi"
L ,...,.._ ',. :';

. ��r
_ BODAS DE OURO

(Ass.) Mons FREDEF:.ICO

HOBOLD, Vigário (';era. e

Cura .da Catedrai - COlI<1.

NEWTO)\, DA LUZ r"lACU

CO, Provedor da :l'manda
de do SS, SacramE.(\tc.

11. data de hoje a SUl1lft- casada com (j sr. JO:l0 Bc

natelli; funcionár\o PU)J]l
co, sra. Nadir Cere, a, (;9,

sada C0111 o sr. Osmh' Ce

re,ia. ccmerciante 2'>1 Curi

tiba, sra. Lourdes G:ucis,
c,asaca com o sr. Dnl'i Gar

cia, funcionári,o ferleraI I")

Zerar Samul casa:',t' com

o sr. Elias Salmn, comer-·

ciante; possuindo, aind8.;
23 hetos e 6 bisnetc1s. Pt:.r

motivo de tá') aU"lP1closo
acontecimento', mlÚ�,l)3' P(ol'

certo, serã-o "IS h0i11e�,a2 8J1S

ql.l,e serão conferidf.'s ào

,ilustre casal, às l")S, de

"O Estado" nos aasoci<t-

1110S, com votos ardentes de
C(lDstante felicida,je.

'- ,

mente g-ra"a, ifto perquc
r:: í'1l'."lhta ci"f'n,n",ta a':os

'.

d8 f-;'�,z c',,:"'sórê70 0, Cllsai,
,

'

sr . .Pf.':iro B,ll":nardino c,a

Cu,�ha, majJr da rC�I'1'\ 1 e

',,,-R E'Ymn. er.�lÔsa dc)" a

Calár'l'a S'lvefra (1,.1., Cu

rh<1, l}fS�CaS 'por C'r]11a!s
cophec:rlas €n1 ':'.3 l�".��OS

n1"'('5 s':'c'ais, or'lcl.e s', ele;;
h'cam �flas s'uas lJ.:'1HlIc1a
dcs morais.

.

Constituem a fq,!ml::� ri?
casal: Marino da Ct.lr!hã,
Ca-pitão de nossa briosa
PoEcia Milit.a�. cas3rJo "::J!11
a, sra. Osvaldlna d::'l

'

Cu

I:)ha; sra. Irene .30na,1:elJi,

i,
\

------.,--_._-�-

Não Rasgue Nem' Jegue Fora os

Seus" Recibos de luz
I' I'

-----_....__------- --.-�-------.....

'--

· Compra-se .' e - Vende-se!Imóveis. Sl' (!L'�eja :)llxilbr os pol)res pGr intermédio da Caixa

cll' 1'::-;111'11,'" nt's IaciigeJ1il s de Fiorienópo]is, além de sua
• ".,

d 1 1
•

C(;;l!.l'ituiçüo, dê a )1',C;;1I18 Cf< ,,(;US recioos e nz, oep'Osl-
í;' "r{o O� mcns�lJri.leDte na redaç,iio jornal "A Gp.zet.a";

1-'lltl'p;!'Hll(]n :10 .Pllhr'1rlnr rlH C;!iXH
DiretoI': Walter Linhares.
Rua }'ernando l\'1acllado, 6 ....:. 1.0 andar - fone: 24·13
PROPRIEDADE I'REVILEGIADA. Por motivo de

transferência VENDE·SE na·mellior zona residencial do
Estreito, próximo a praia, escolas, fiambreria, ponto de·
ônibus. Aml)lo terreno, completamente plano, contendo
10 metros de frente 1)01' 40 metros de fundos. Casa, de

cOllstruçãG recentc com 3 dormitórios, varanda envidra··
çaüa, . banheiro completa, cozinha c/armário, balcão, exaus
tor, aquecimento central, MOBILIADA e com TELEFO- TERRENOS VENDE·SE
NE. Nos fundos mais uma residência de madeira, gara· RliA WALDEMAIl OURIQUES, rua que liga o Estreito

(;cm e quarto' de empreg·ada. O'timO preço. '- Financia·se à Capueú:as, e que em breve será calçada. Lote plano, de
a metade do valor. esquina,. COIlA 450 metros quadrados. FinaÍlc\a·se em 10

RESIDENCIA VENDE-SE à Rua Santos Saraiva. Am- mêses.

pIa confortfivel, construção recente, contendo 5 dormit6- H.UA FULVIO ADUCCI ESQUINA COM ,MACHADO

rios, 3 salas, :2 banheiros, copit e dependênCias completa DE ASSIS - Estreito, perto da entrada de Coqueiros com

par'l empregada e garagem. Terreno medindo 5.400 metros 45 metros de frente p/rua FuI\lÍo Aducci e 50 me�ros fren-

quadrados. Vende-se também a casa desmembrando-se te p/rua Machado de Assis. Contém du� casas velhas.

parte do terreno. COMPRA-SE TERRENO OU CASA VELHA NO CEN·

RESIDENCIA VENDE-SE na rua Maria JÚlia Franco, 57 . "TRO.
- Prainha. Paredes externas de pedra em f,ino . ,'lcaba

menta, contendo 3 dormItódOlS, 2 saJas, copa, cozinha, ba
nheiro completo e garagem. Terreno com 430 metro qua·

drados, quase todo murado.
RESIDENCIA COMPRA-SE lio perímetro urbano da

ilha, podendo ser Gasa velha. Paga.se à vista' até 10 mi·

lhões.
CASA VENDE-SE na Rua Professor Anacleto Damia

ni, parte plana - contendo 2 quartos, 2 salas, cozinha, va
,T,'1nda, banheiro comple�o, construçao recente. Preço 9 mi-

lhões. A metade financiada em 20 meses.
..

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

"

TERRENO NA PRAIA no MEIO. Amplo lote de 17x18

metros à 20Q' metros da Praia, com luz e águ� Entrada

Cr$ 400.000, o sal�o em 12 meses.

I
I

(

ilhocap
--..,.".�-'-�"�., �.'-.� 1,0 �';,' I'n " .....
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ALMOÇAVAM ontem no

Q.uerência Palacs, o Gene

ral Danilc Mont.enegro, cne
fe� do Depto. de Planeja
mento da (CPCAN) comís

s50 do Planó do Ca�v�o Na

clonaI; Engenheiro Dr.

Henrique Brandão. )C:wal-
cantí - Presidente ela 5.0
'TELCA; Coronel idl.O,
Luiz Cunha costa, da .. .'
CPCAN e Dr. Mudo Mede!' :. RECEB.I , correspolldênc1a
ro _. Chefe do Depto. Ju- do destacado ator Amii-
rídico e ReltçÇ>cs Publicas tou Fern�ndes ("Albert.
da SOTELCA Nst3,') ulti- nM Li�Cinta") por inter.
mando os prepara,th'os pa médiO qo Sr. 8� Dr. F�an
ra o II Simpósio elo Car- � Evangelista (Neusa I.
vão Nacional, que aconte- �ua carta. �u caro La
cerá nesta Capital no pró zaro: Infellanen� ainda
ximo dIa vinte e nove � ,nã,o I!er� 4est9, vez qu� cc-

com o' encerramento ma!"': Pheeerel l!U'a bél� cldhde .

cado em CrIciuma. �o dia � 'V1rtlJ4e <ia avião tt'r

quatro de. dezem'�rl,), com .çancelllído, d� regres$iJ a. Si';.(l
a FeBra -do C�. fa�p domJn�o. Tenh,) ab-

1l01nta neceSSidade de f3-

úír: em. são' Paulo,' aiilaIlhã.,
domingo por VQltÀl, das'
18 hs.' para o l�nçamento

/ de um filme nosso no r::ne

E POR falar nO' Simpósio Republica - '.'Qu$trl) Bra

d� Canj.o NacionaI� on-
- �n:lros em Paris"'. E nll.

tem à tarde o Eengenheiro proxima, segunda feire1•• de-

Dr. Henrique Cavalcante;. verei e.star
.

à partir. dJ.s

Presirlerte (a Sotelca, com. 7. hs. no Estúdio :l;a Tupy

Panhado d.e Dr. Muci "re-' para dar co�tinuidadl:l a
o·,·. - ,

de'.r; s. '. em palestra· com gravaça:o da No.",�h "'0

este Colunista, mostr.ou-Bê. Preço de Uma Vida". Apro
.

muit.o enh�siaErnado com o yel� a oportunidac!e parti.

concla;_:e que reunl!":� altas �m.primentar as
L

jovens

persor.alidades do CJarvão de�uta:ntes qUe es.:':), noite

em nossa Capital. terao s1.l.a grap.de· festa.
Lamento sincerament3 não
estar pr�sente,' neste. a,ccn
teêimento que sim� cor(;s,do
de pleno êxito. Sem ÚUVI

�a .. Aos I!).eus ami-gos Jc
. CONFORME foi notici8- Fliolis.os meus resptitc:-:; e

do amanhã, será l.nlciacia .o meu agrad�lIl\f)nro por
o \�o. ciclo do Estud.') �6- tôdas 'as,

.. '. atcn- ., :' .. ; �
bre Aspectos e PrátiC''l, de ções q. -. ".

ree�. O D�. :�ntil:lrgo.
Jornalismo, li aula inaugu bido. A Você ��zaro, o .�11 fl?i D.tiirJ;ad� Pre�eito Qe

ral, acontecêrá :"'10 Edifí- abra�. '�ifWn .Fetitan- Jil1ol'ian6poU:S•. O" Diplcrqa
cio das Diretórias e ser.á des. �ste colunista agrade- foi ·en.tregue pelo Dr. Ari'
prof·erida, pelo Jomalista ce o' esf.orçp de Ammon Pereira. Oliveira..

Cl.�,udib Abl'an.\o, d�s fi'c- F-ernandes' e tudo Jara 'pa-
.

Ih: ::D::'::� c.t::;�j,·. �;::;��:��Pous
�

na Dara os pró:ximcs dias.' BETQRNOV de) lUo dt PI

•
.
,'

;. �

;::a:

, .

27 e 28 o segundo Festivn.l

d? Genlle Nova, que deve
ra ter como atração a a,:'
presentaç'ã:o

.

de Nilo' Ama
ro e seus cantores 4€. Eba
no.

.----__...;..........__-:.0..

fim de semal'lq:
de minhoca,,' I

"

.\." (quando o pescador. ",.,,'
';,l:Iséltinhade·

,

pesca cotn.úmt
'.' ,.1", '

, t.

\

Laaaro Barlolomr.

Janeiro, o Dr. Robert:) D<

ria de :Mattos - Díretor de

Vendas do SantaCatarina

Oountry Clube, que pros

seguirá atividades na se

'gunda função.

REGRESSOU d� uma

viagem pela Gu�nabaril. o

Casal Dr. Raul Scbaefer.

CIRCULÀNDO a . Edição
n. 5 do RADAR na SOOIE

DADE.

O CLUBE Pais�ndu, a
manhã promoverá Baile

das Debutantes. E' Pairo
nesse a

.

S e uh o t a Pia
Schboesses.

ANA Lígia Pinho - PrL'1-
·

cesa das "Debes" d·:: 1964
no Bane das Orquideas,
estava acompanhada de
seu "love" Julio Re:chaw,
induStrial de BIumenau.

, 1

E FOR falar Baile
· da" Orquideas, c1s,quele

· ac�'ntecimento de gala -

Sairá a Garo'ta 'Rádal� ;v!:<.:-'
•

rena de Florianópolis,

';1Garotas Radar de outr·���·

Municípios.
'

.�.
,

,

.'-

•
'
.• :r

"tRooOU' de idade na se-

guntia-feira o Dr. Mig�l
Da.ux, que .foi homenagea
do pelos .;seus· f&lllJJiales.

; .

DELEGADO DE PO�!CIA
PROCURADO PELA

f(.l�1J\
.

Hã poucos 1 dias', notícíá
vamos que havia sído no

meado Delegado . Regronal
I de Policia de Tubarão o dr,
JoSIas Cavalcanti Senna,
que exercera as mesmas

funções· na cidade d3 Ji1:ra

guá do Sul.
!>esCobriu-se agora que

se trata de Um vigarista
envolvido em roubos de au

tomóveis. Aqui, logo que 3.1;
sumiu o cargo, procurou a

firma A. Barros, comércio
e Agências e comprou um

"Simca O Km, di8.ndo de vol
ta um outro da. mesma,. ... "

�reà. (Cl'� � p�e$��' se

1.a l'Q.U�),', comp�eten
.:; �-1ie' a ':�ga.r' .' outro
cahO:' da màrcá ·"Vo!�va.�
g�':, que mandarta.'buscar
em J.araguá do Sul. AssI

nou, -aínda, \títulOs no' va
lor' de dois milhões 'de cru
zefros.. co�o parte do ne

gócio.
De poS8� do. Bírnca fla

mante, ·0 "delegad,:I' desa

pareceu da cidade, não
sem antes passar um "b1e
fe" no Coletor estadual
com um vale de duzentos
m.II cruzeiros.

.

A f� lesada, . apesar
de todos "os esforços, ainda
não ��guiu lOca.Uz'\.-lQ,

presumindo que' êle se en

contre escondido em pão
Paula .

.0 S;elÍ SlJ�t;itutp. tenente
Oiiido Cardoso Zimermálln
abordado Por.' tini. reporte�·
assím se. expressou: "Não
ha dúvida. Realmente

.

êie
está' sendo caçado pelo. po

. lícía." E mais' adiante: ....
Não posso ainda falar sô":'
bre o caso. Nâo tenho 01-

dem de divulgar nada. Pós
terlormente faremos amplo
relato à imprensa sõbre a

a·tividade do eX-4elegado
Jozias C. SeDJijJ.".

o prematuro desapareci
mento, no dia 13 do corren

Muniéipio de FlorianÓpolis
. Departamento 'Jurídico

Marta Coelho
-I.. FaracoMaria Esthe� d.a Rooi& 1 Maria do Carmo Oliveira

Marta Pirath de Lima ./ Maria Catarina Gerber
Martinha Ana 4a Silva Ma� Cherem. RadztminS .•
Martinho Fr�cisco de: Já

���o' � &����ira 15,00 � Dhmdt� Mll�1dlt'i� <-,,�,

. ., 15,30 � TV Ci.ne ,5
Maurilio Ol;iveira. Maria Emília de ':An�
Maurlno J()$e Gess Maria Feijó Go,nçalves.· .

16,16 .;_ Aú;Ias Qe ,Inglês.. .

O
. . .

. 16;45. -.. 'tV. de Briilquêdo' - desenhos
.� R. da �ilva e u· M� Ferreii'.a d.a Silva p';:iir....; Prógm�a FernlÍlino .'

tros MaPa. Francisca. MartinS

.

:Maximiano Livramento Maria
.

Germano. Regis
17 ,50', � 'CliminhQs da Vida.'

. .. .... 18,O'a � Ç�eiântlia Estrêla' ('Rro Tin Tin)
da Conceição MarIa dai. I'. r�.,c,â Pinto _

. .1 18,35 '- Téietlóve'la (A Co.'r da Tua. Pele)
Michel Da,urá. Ml3.ria� 19n '. meral,l J'

.

Miguel tnáci� da Silva 'M
.. ar..',ki.·."'<LI.áa' . {";_.'m·H.,,�8.,' \)U' 19,00' :_:_' Elas' Por El&s - ao' vivo'

�t.., . """''7'''T 19,15: _: ·ç.air�sPQndente Renner
Miguel Silveir,tl . l'�' 30s e Oliveira 1

;Mi�el de Souza' :�Úaria ,JqJia...de Souza 19,3�' --"7 Te1êjlox.el� ''C& ,':puttàL f '

Milton Digiaóomo:
" ti��d�,tL�' Maestri' Si. 2U,10 -. Rio Hít P.rlràde .,_l. show musical

Wlton Pereira ' I' qJli� :.
. 2�,15.: - T�lenO\'eJ.â (O preÇQ 'de Uma Vida)

MmerViDa :IJm.a'
.

"H' Mariac <4l Lourdes Medei.
' '2i,5CJ'.- Nd� (;er.ação -; 'iHme'

.

Mirela E K. de Menezes ri;":' ,

� 2�;SQ':�:_' Ç.ta:pd.e Jómal Ipiráhga
MOacir' Alves ro�f� Lfuza da . Silva . . 23� -:", �Vé�tüíll':_,.

.

espor�e_·.:
Moacir dê. Assis \ Marioel Joaquim dos ' . , .

.�.'Â A
..iI.'.Á"A

'

..

"·TlU.'.;":.' ·S.libádtl 2o.Ü-65.\Nadir da Cunhllo Cereja Santos;:, \
.nlI.V�� .."

Nadir Regina 'l'itto<l :Mànoel José RodtigIies
.

.

..
,

. Maria M. das Neves
.

Manoel Juvencio Batista
. ·12,05):_ Pl!u'1qtàina Panamerl�ano

�ria Mano.ti�Férnandes
"

:rJ:anoel ·M.. da Silfa .. \.
12,30 - illlta�éns d!l ,Espanha' ..

Maria Moreira Vieira W.a.ànoel :Marcos da StiVêi- 1�,50 ...J �t� "'Fãntasma.. -' frime
Maria daS Neves da Silva ra

; í: 'ii/i,1 13,5.0 - Te&t#; 'Inf�til ...:..: �ni ';'tape"
Maria R. Macedo,.>. , ':;V Manoel �er,eq;�; P: Bran 14,5Ô :_ ROtá' 66 - fiime

Maria Rebelo da ":'�sta" co'·
'"

.. ,.
, 15;58 -f-. ióo1ia.-O:Müni."J:nsiil'li>" "",,,,i; :'. '. .:.•..•�.� · ...,:;..0.".(.;() ' ..

'

. J ,"'""'..... : ":--.. ,', �,.�
••

, .�.'.. :..�
..

Maria Rodrigues M
.

oI' dlim' 'IÍf",).i...iU 16,30 �'.rTVt�si�;;:_ variáilo .:
.

'.' 1:'. ;;�
,anp"". "

,
PJ.P .��� 17,05 �;5:: Tel��ne Musical 5

. :"1'.,Mar� R.o� ,�m Jesus Manoel P. Ar(.\ujp" ..; .

Mana �ilva Diítra Manôel !SánfLflO 'RâB:ii>p 17,35 � Feminina 5 - feminino

Maria da SU�� CÇlsta Manoel:pa SilvQ.· ..
:: ,;; 18';0 :._ msneylândil{4_ desenbôs

", ',' .: d <! \ 'I '.
• 19,15 �.>éOt.res�Óndehft, Renneif

�Maria TeresUlha 1���t'':, r.:tànoel,Sique.ira ,.,ji/I ,i\� 19·,35 :......·'..t ..A· p'�'"""'�ar'�' .',;.;

.�. '

Maria. Tore�·b. ·jM\itb�d. MarÍoeL'dij"SdUZà\'''' ,;1'<\\-1 '�.� .• Ve.L��. :/ .

_

no e Viechietti ,��r;I.J.�J.ino··. 001fiD.i)·' int� 2�10 o;-'A' Cp,minho do. Sol - 'filme

�arlenei Curi niol JQ$ÊS <L). :.'. (' ..
'
•.•.. ; 21,20':'" S�OW';1')V1llyS �5 _. iUThe

1';.;Marli Cascaes ��� !liiit�� !.t_ 23.00 ;_ Gràn�e Jorna]. Ipirauga
'Macini Mir�da çie j�sus' urt' .,' '.,

. Co. ..'" ,L� ;'
.

23,40 :_ Everjtu�l - énce-.rramento.
Mario e Aróldo de OliVei· Mi,l� \®es Ataid'e . ::.:. )� 1: .?'�., . ,'. I, ,

.... !,ra ��ii .' ... : �
..

�ouza
;i

Mario Fernand,es Garç�rA �p.�m..� l��I}P"; ":r;�iL'�
. fL!A:Í)�OR'IO SAll.:E�S .. {

Mario e Aroldei O��fá. .Maria M': Ml piriheúid.. ) , i\, �l L �
,IMario José ,M>lrtins ; :MIlil:ia Azevedo \ 4.0 -k,�Uonat� de· Notas .1"
Marto LeOWldO:'1� .,.' H�réi Mar�. ; Bent'à: ,:. R4 Rua Co�S�lh.etrQ <Mafra, f-T..
Mario SiÍva; ;;' ivlrt�� BOO!lc�; P \ �.r I i: \i',. <.. ,: Escrituras ...... ProcuTações _

Mal'iza e °r�:rezftlh��!�� Nu tYIa.�ia q. �p.Y,� ',:': oI ; !Fiima&.
'

nes
.

�atia ç:,<:l�da dos S�qç 11
Marlene Curi

'

tos .. ::, \.. ' ;: : .. ', :. I

Marta Dutra Alves' .;'Marm do Carm� Lemos
),\-Iarta, Garcia :. ;MarIa do, qarmP, Souza
Martinh.13. Ana Andriano Maria. ,�Ctl�tjrill.; Pass�s
Martfuha �i�vª Si�veir� .'� '." " ': ...�

�Mateus SimõeS'" .

. 1y.t���' ç:;��.t� M��4.':�ã;\ "',Mauricio G.l®SiiSantos ��W� 4ai:: .qqn'YEp;ÇA9, ;, ",!I
Maurilio de P:;LUla: Fasea Bra,nço.···

. ,

Mauro Gr�iãn;; ;de L�à ,. �atia �aJ:,te�dal Co�a
)\1;axiID.13. Rocha', ',' .J: MarIa Ete(Vina da Luz;
Mercedes Spinoza Ma.ria. Fernande� de M�
Miguel Espera Em Deus rais .

:M: Orofino Mal'ia; Flor
Miguel da Silva'· Leal Mama FràQ.cisCa
Miguel de Simas �l"iâ Frattcisca da Sil\fa
Miltdn AT�tes de Castra 'MllJ"ia 'Gloria �l3.rinho
Jmltón ]i!r.ancisco Lemos Maril!.. Helena. Salles
Milton yeriSSima Ribeiro Maria Ina 'Vaz ...

Miran� J(i)aquim dos San Marià) José Alves Vaz
tos .' Maria·. Jo,sé da S1[vA
Miriãm Müssf Luz

.

':Mà"ri� de ·L.. L. "�lbiho

A Procur,adoria Fiscal da

Prefeitura, torna pÚblico
aos interessados que; no

prazo de quinze ruas,�esta
data contados, ingressará
,m Juizo, ação executiva

contra os devedores de trio

butos municipais abaixo re

laci.onl3.dos:

Kinko Matsubara
Laercio Polli.
Laudeino Luiz Martins

Laudelino de Souza

Laurita Dutra Meurer

Laur.o Luiz Lopes da Silo

'va

Lauro Sholz Maia,
Leu Lacerda Moreira'
Leandro José Martins

L<;:U :r etti
Lecaruo Francisco da Sil

va

Leonel Tetto e Linhares

f� Jim da. rili'nh�ca.
, (qU����. a '1i-r)'ha"(jI(II�1I

':<.

.'
e usadal ..

Leonel dos �is
Leopoldo João Elias

Leotilio Julio 4_e Melo
Levi Gomes
Libania N\lIles
Lidio Cardoso
Lidio Serafim da Cunha

Lyli de C. Trupel
Lirio B:.;:asiliense· G�olo
Lopes F.' Cruz

.

Lucy Wendhausen

LJ1cla Sera,fim de Oliveira
Lucllia Valente Becker

� Telmo CUrist
Lum C. S. S,ouza
;Luiz Emanuel Luenberg

& Irmãos
LuiZ Felix da Silva Junior

. Luiz Gpnzaga Válente
Luiz Joaquim de Abreu

Luiz Nlcacio da Silv"," .

Luiz Parente Jr•
Luiz Raimundo Rotter
Luiza Koh1
Manoel Almeida

•

Manoel Andra4e Veieita
Manoel Cardoso Filho

Manoel F. LoureirO
Manoel Ferreira de Melo
Manoel J. Silva
Manoel João Cl,auÇlno

ltor.nb10s Jorge LaCerda
Lorozan Bréigeron

.

Laudeleno Silveira
Laudencio Perell-a
Laureei Antônio da Silva
Lauro· Barbosa Filho
Lauro dos Santos
Laurka M>lria Machado
Leadino Manoel Faustino

'. Ledenir Barreto
Leocadio Barreto
Leonardo SeU

Leon.e.l Antôniô Dutra
Leo�hna Souza
.', " {

LeopOldo Nascimento

"overgilda Nunes de Car
valho

.1

o", Levi Soares

�: :.� r' LiC,llIlor Damiani
.

''':111' LidiO:Pin.
to �d'e Lima

. tandaura Maria Rita
. Souza '

. Liu Chien Hw
Lourdes Ferreira
Lourival Vaz
Lucia Lemos

Lucian� B,j. .RQsa
Lucio Bopre
i� Bertto' :Barbl
�,:C�tlos�.Damil1ni
l,.uiz F. Gam.a·D'Eça
tlii� ;;(HahoxheIli

.

,�� Hqbert' >' ,

Luiz L. Rébelo
Luiz Osvaldo D.AcaI]lpora
Luiz Portela. l'
Luiz Celes�e Ferreira &

Irmãos
. Malalda M. Springmann
Manoel Aniérico de Sou·

A expressão "dor banho em minhoca" surgiu com os linhos de pesco, comuns. Por ;"elhor
que

..sei? o pescador, sempre' os, linhos comum; éonseguem complkar o pe-sc.orio. E o

,?aclenclo do pesc.odor também. f)u orre�entom, ou seu ospecto afast.a os peIxes ... As

I,"�os ,Caiçora Ouro 'i! Prato sõo super resiste�te$. Resi5tê�ci� é quaJ;��de. A [in I,?
COI!_aro c�muflada (do cpr do óglla) Clt�st«? o� no�sC?s.alt.os n. IvelS

de Cjuo., .�de e f?b,'� •.
caça0. Alem da sua exfroordi"órlCl rellste"Clo,nao e vista pelos p·elxei. Quer 9lzer:
não estrago suo pescori� ..• �xlio sem,,;.. as Ii"�as de pesca Caiçara Ouro e Prato. E com

o qualidade delas que você provai $UOS qualidades.
.

;(------------�.----------)
I ,gratis I

I Re.�eta.�os êst.e cupom e receba grlltuitamente I
- I o Roteiro Regional de Pesca Caiçara". I

I �Jome....................... I
I EJiderêço ,..... I
f I
I Oidade

. Estado. I

I
. I

I' (:,;·�;i;?t,.. �,)-�\ I
li��, r;�.;.?rv:�)

I ,\\��.�. . ,:-:��� i
\.

... ,�.",.. ". j ',-- I
----- �_-_�-�-��---�-�J

, ,

.
,

za

Mmoel Antônio "Pereira
Manoel Dias, de Olivefra
Manoel F. da Silva

Mano\el Ireno

Manoel João de Andra

de
Manoel João elos Santos

Maria M.· Ferreira Lopes
Maria Martins

. - ,

Maria Mad,'.\I.ena da Silva

Manoel João Silveira·

Manoel José
Manoel José da Silva

Manoel Luiz Faustino

Manoel Machado
Manoel Martins

Manoel Nunes de .Freitas
.Manoel Olm

Manoel Pedrini
Manoel Piz2íolatti e 0Ill-

uo::.
Manoel Severo Pacheco

Manoel Silvestre da Silva

·�!l.ria Narciso
Maria OIrniI}ki

Andriano

Maria R. Vieira
Maria ROCha Leal
Maria da Rosa C. Buend-'

·gens �
Maria dos Santos �,
Mária da Silva ,.
Mar�. de Souza Rodri-·l

,.

Terezinha çruz
.

\
Terezinh;l. Sobieras"

llJanoel Soares
Manoel Tome Le(ll
Marcilio Joaquim da Sil-

guu::;
IVlar�.,.
Maria

ki i..-J; va

Marcos Manoel da Silva

Marcos' Nilda Nunes

:Margarida Gou1a.rt
.

Mad . A. Zupser Molenda'

Ml3.ria Adelaide Jorge
Maria Amélia A. GarQia
Maria Augusta Me.nqonça

I

Marlene Lopes
Mana Melo

MIj.cino Manoel Espmdo- .,.

la.,
Mario BrógOolli
Mario Geow.a.m
Mario J. Aroldo de Olivei·

ra

Mario Leal
Mario Marques Trilhp.

Mario Vit!)rio Gotarcii.

Marlene A e C. A Pie.l·r©

Ma,i� :Bdrdra. O'WiqU<E'G
Maria. J(j.OM<ilCW
Maria�o
Maria do Carmo Freitas

de

Moac;ir S. Figueiredo
Moacir SÓlOll- da Silveira
Nadir Ferrari

Nadír Caetana ele So�a.

Ma.ria Lima Rigueira
Mal'la -de Lourdes Santia

go
. Maria, da Silveiz:a - -

.

Tubarão·
te, do �. ';�sé J�i:êmhs :�l�' ���. �epulta:{Ilenta efe�u-

nandes causou
<

protunqa ou-se' na manhã do dia se

consterna,ç.ãp: nçllt�: �idi).ce gulnte, saíndo .o féretro de

o.ndt
.

gO.z�y�: dê, y4$to :��r� ��. i��nc;ia. fi. J� Vlqa�
c;ulo. !=Íe ....a.aes; :. : �!lh.1.QS� W.!+ ,:.P --3enlltét;ü>
'. O, extl.hto... qU�·..contava mtlll1C1pal :cqpl. gra'rlde a

� anos de :Idade, dIrigia fi,
o co�panhalÍltmto.

firma Jo_8.é. Jerenlias l<"'er- Ao baixar o corpo à. se

nandes & Çi�., r�resent'�n pultura, ussram da pala
te das mâquínas "Olivetti'· vra, para as derradeiras ho··
e da .Fábrica, de Clgarros menagens, o engo, BerrJ(l

Oaruso S. .ft,.. Foi ;>residen- min Mário Batista, em no

te· do �t� éI�be d� Tu me do Rotary, e o jornaJis
barão (pPr: Qua6 vezeS) .e ta César Machado, em na

ple8tdient.e, da. '�qcia'Ção me da Assoclaç� comere;
eoínercl8J '.

e tn�v.&triªl qe al e ntdustriQ,l.
TubárãO�: � cujQ,S entid�- Casado com d. Llti�l. Ber

des deixou marcos índelé- gler Fernandes, deixa a

veís �d'a
.

sua capacidade de plantear-Ihe a morte a vi

trabalho, úva e oito filhos.

Participação
�reao Rosar Jr. e Sra.

.Neri Moura. e Sra

têm o grato prazer de participar aos parentes e pessoas

de SMS relações o contrato de casamento de seus filhos

GLADYS E ROBERTO

Fl�rianópolis, 13 de novembro de 1965

..Prédio Vende-se no (enfr.Ó':
Vend�se um prédi9 'com 2 pavimentos, 'senati fim: lu·

.

xuosd apa;rtamento com 3 quartos e demais'. Âependências
, e o térreo 'com 5 quartos e sub-Iojar à rua Conselheiro I-4a·

: fra, 118. Tratar n\) ;mesmo.
21.11.61>
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A; S. Thia;go Neto
,

LI
Passamos o diá inteiro

.'

'ne.yta belíssima cidade -r .

HF!de1boT",), tôdn rodeada
c'r mc,...ta� has 01'd8 Se er

!'''''m os r":istal�s cO"ieçan
,'�

,:,r��a 'V'rll�,S;;"" 0"10 €s-:-
'0" -i" co stelo eTe Heídel

te 'g, situado no alto de
uma colina p que roí total
IT1"nt,p destruído, n.o sécu:
Ir XVTI, por um r�i')., ten
(ln "f' sou,s rlo"OS UD:'t 'fo,-

,."-'�,, -3st�lo =m 1,Tai
h=:n. ('11e . '101' acaso

� "1,béyn vsltnrncs.
�,st(' castelo de Heidel

b: �g localiza-se num pcn
'tr da colh"a de onde Sr. po
c''' d",scol"t'''''ar tê"'1'l' a pe
�'''n2 círta 'e de lIe::1elhe'!'g'
r' trecortata pelo estupen

,(1, rio N"rkar que ernprer
t? à 1'O\\,Í8,(' um e'1c'3::·(to i:'1i

p'l'''1lável. O ca-te'o é do es

j''1'J 1)'a,rt'o�o, ex'sttndo lá,
aínda, de um lar'o, já ca;'
da ao solo, sua ímensa tôr

re que foi decepada pelo
raio, os .eseceneros. de tôda

u�' ala dó castelo,
.

onde'
só' resta a fach'a.da, e' do
outro' la io, a parte' que con

seguiu superar a catástro-'
fe, foi aproveitada p'arr.. a:
instalação de um -<"museu,
para divulgação da cultura
alemã, onde estâ exposto o

'ocal �o p-rande ba-r'! de
oue 'oS duques que.vrlí resí
díam, faziam suá adega, de
vinho.
'Pode-se . entrar '1f!$t� 'ré-'

cinto, andàr por' clm� rids
barr's, por meio de esca

rl'a.r'as, t.e'1';o em vi-3ta. que
'aela barrtl "JOss,.l fi mo-

1'0' de diâmetro e 10 me-
tros de comprímento, situa
.do horízontalmente, mais
parecendo uma, �ll�;t cai
xa d'água,. A cªpacirls.,de
ríe carta Um dêles é de .. ,

,30IY,ÓOO lifros dê, vính», que
dizem dêles fip.<>.vam

constantements ,cheios As
fontes e os chafraíaes que
alí por :le..ntro existem, são
de uma grarrde beleza. A
subida ao castelo se faz

por meio de, um bondinho

que foi construid., especial
mente com êste fim, f.�:'.Ido
ali Um local tipicamente tu
rístico. Fizen�os a DCS39, su
bida por bonde, mas desce
mos a pé, apreciando os

arredores desta maravllha

de castelo, de uma beleza.
incomparável.

.

Visitamos, aín "a, a CIda

de, repleta d e monumentais
cervejarias. }op.sumin:lo tu
do isto tôda a nOS3' Ir.a

nhã,
Após o almoço, às 2 ho

ras da tarde, fomos dar
uma volta ele bare'), pelo
rio Neckar acima, airoxi
mar'amente uns ,W krns.
de 1':0, passeio êste cue

constitui um a verds.deíra
maravilha. A medida que o

b�rco subia, pelo rio, íamos
apreciando as coisas mais

maravllhcrsas, ora os cas ....

telas que sã) quase lJa1Jha
dos pela água .do no, na

sua parte de' frente, em
ambas 'as margens, com

seus bosnues ínfíndáveís e

seus gramados Inclinados
que se esterdem, na parte
de traz dos castelos e, pe-

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

Praca Cetulio . VarIas· terá Parque Infantil
Um moderno .parque In 'deverá sofrer uma sensível

fa",ltil será instalado ainda' Ao prestar esta informa r,ecup€ração que ofuf'cE'l'á
êst.e ano pa Pra�a Getúlio ção disse o Prefeit'l Vieira à garotada ';rizinha lJm 10-

Vr.rgas, local!zada em frel� da Rosa que a referida cal de sadio diverTi�ne:"\tQ
to ao Quartel d� Polícia Mi Praça, também chamada e aos florianopolitan,)s um

litar. Jar :im Gustavo Richard, mals atraente logrz,douro
público. t

t

DiSSe tam':lém I) Chefe{
do' Executi vo

MuniCiPal!:'que os s,erviç.os serCto inici �
ados o mais breve possível:,
e tudo leva a crer que até'
o frnal do corrent.a ano a;
P,raça Getúlio' Vargos f'ste-'

ja totalmente recuperada.

BCâ�fm:a Cêtarinense �e Letras
Arnaldo S. Thiago

Continuaremos hoje a pu

bJicação das notas biográ
fIcas deixadàs pelo Dr. O

thon d'Eça sôbre os patro
nos da AcademiJ3..
CADEIRA n.o 14. - Pa

trono: Gustavo de Lacerda.

Jornalista catarinense cuja
vida foi toda ela dedicada

ao jornal. Viveu, desde q�e
d::tqui saiu, ainda mU,ito mo

Çü, no Rio de Janeiro, onde
morreu em 1909. Fundou a

Associação Brasileira de

Imprensa. Seu nome se a

cha inscrito no pórtico da

Casa do Jornalista, no Rio

de Janeiro. Esta aadei'ra

não teve aind'3. ocupante.
CADEIRA n.o 21. - Pa

trono: Arcipreste Paiva. Sa

cerdote, orador, poeta e

jornalista. Grande nome da

ti�'JUna sacra catarinense

somente igualado por Man
f.redo Leite. Esta, eadeira'

Ln ocupada por Jae Luiz

ti'J Martins Collaço, Jor

nai.ista, teatrólogc, criador

do Teatro Pequeno, cronis

ta de fina cintilância muno

dan,Jit e intelectual. Político,
homem de luta, Jamais dei

,wu ,de ser o escritor preo
cE.)ado com a vida em tôr

no e tudo quanto nela havia

dc belo e agradável.

CADEIRA n.o 22. - Pa

trono: Jonas de Oliveira Ra

mos. Médico e homem de

letras no seu ,lllto sentido

de cultura. �ua obra, reali

zada na intimidade dos seus

livrQs, no' silêncio do seu

gabinete, ainda está por ser

revelada. Ocupou esta ca

deira Nereu de Oliveir,ll Ra

mos, jornaUsta de veemen

te vigor combativo, tribu-

no cuja palavra se revestia

dos mais belos e variados

valôres oratórios. Político,
cuja ação e cuja ViM, den

tro e fora' de Silnta Catad
na, foram as mais altas ex

pressões de desvêlo e dedi

cação às causas popul,llres.
Serviu bravamente, à Pátria
e deu à terra do seu berço
um renome nacional.'
CADEIRA :ri.o 26. - Pa

trono: Lauro Severiano

Muller. 'Político e diploma
ta brasileiro, ,de projeção'
no plano nacionJ;l1 e mem

bro da Academia Brasilei-

ra de Letras. Embora pe
qüena a sua obra literária,
constituiu ela o bastante

p,<.lra levá·lo à, Casa de Ma-
.

dndo, de Assis. FOl- ocupan
t.-e desta cadeira, Adolfo

_{cnder,\ Político e or�,dor
ICme sabia dar à sua pala-
,'i!l{t um realismo de alto

, teor, sem que �sso impor-'
'i,asse no ab,and(\lrlo da for
ma literária e no menosprê
zo das tonalidades que tor
navam mais preciosos as

seus
.

pensamentos. Deixou

publioados: �os e A

locuções, Ligação F�rroviá
ria Assunção - S. Fran

cisco, A Dupla NaciOD,lllida
de e algpmas 'plãquetes com

discurso$ PQUticos.
CADEIR.I\ n.o .35. - Pa

trono: Martinho' José CaUa

do.' Homem de· imprensa,
que começou no jornalis
mo'militante. Qel.l ao périO�
dismo de ·Sa.nta Catal'i$. tô
da uma l�& \1da._�aus
teridade, de, tra'Q8lho, de

cOQper�ãp de�futeressada,
de indormida

..q.onestidade
profissional. Acolhiá com

condescendente" carinho os

novos, os m9ÇOs que se ini

ciavam no áSper.o caminho
do jornalismo e da literatu

ra. A êle, por certo, muito
deve a geração ,do, Centro
Catarinense. de, '�studantes,
que deveria constituir, mais

tarde, a' pr6pdl} Acàdemia.

Ocupou esta· cadeira seu

filho H�roldo CaUado, tam
bém jornalista, 'também um

homem de, alta .;digl)idacle
pessoal. Espirita de $a pe

netr,llção de ,estilete, e obser
vador que' via alm d.a pai
sagem em' tõrno' dêle, sa

bia rir aquele riSo 'leve, fi
nO e zombeteiro'" que flu

tuava entre o sarcasmo de

Camilo e a ironia q,e mes

tre Anatole. Su.l} obra anda

por' ai, esparsa,' a pedir um
editor e um critico que a

sitúe rio p;;ri).orama da lite·

ratura em Santá Catarina.

CADEIRA n.o 36. -

trono: Oscar Rosa. Jornalis
ta por temperamento e poe
ta por vocação. Pertenceu
ao grupo de Cruz e Souza.

Foi um simbolista de um

colorido levemente pa:r:_na
siano. Seu verso é cheio de

pompas verbais e de resso

nâncias instrumentais:"
TenÍlinam aqui' as notas

deixadas peio' benemérito
Presidente da Academ� Ca

tarinense de 'Letras, Dr. O

thon Lobo Gama d'Eça, re

centemente falecido.

Essa cadeira 36 foi ocu

pada por José de �, jor
n'3.Iista já f�lecido. E' uma

das 13 cadeiras abertas aos

candidato,s, entre.os quais
desejariamo� q�e se inclu

ÍSSe, além de outros que de
vem ter' obraj> publicadas,
o nosso eminente conterrâ
neo Dr. Carlos Btichele Jú

nior, cuja medéstf.si ainda
mais :l;'essattá "lf incontes
tável mérita.
.\ llO(I88 � � oon

c1uida. C4be agora 89S a·

cadêmicos meus caros oon
frades :residentes nesta, Cl.lr
pital, ,malhar

-

no assunto

enquanto está CIl,lente e sÔo
bre a bigorna" peis malhar
em ferro frio nunca deU!
resultadG). ",'"

�\I:'''_--�-,..,. ...._..,.�

P/3r

ENGRAXATES

'.

Por o�tro lado 3. Pl'ef':li_�tura da captaI fez divnl. �
'gar no dia ne ontp.m o E-·�
ditaI de concorrênch. p:!-

$

blica para ,')s sení.ço.;; de,'
engraxataria -na PIW,a 15.k
Conforme o Edital serão�:
inst.âlados oito duplex: em

i:

tÔl'110 da Praça 15 e exigir,'
se-á. dos engraxato,s U11l-'

'íormizaç.ão para o traba-'
lho ,conio t8.mbém limpeza
do 'local, depósito de !ixo
e bom comportamen�'l, f;ob

pena de serem cassados 0S

direitos fia "xploral]::í:> do
servico. O prazo. para apre

sentação de propo"tas f0Í
fixado em ,inte dig,s.

lDS lados, montanhas ací
ma: era as estupendas" ..
eampergs", às margens. do

río, que são acampamentos
de barracas, onde" êles :'fi
cam localizados enqua'fl,to
realizam suas excursões pe
la montanha ou pelo lnfin
dável rio Necker.

Pas"amos a tar':lp' tôda.
neste ma!ravilli;80 passeío
não imaginando vocês

'

a.

beleza suprema de Ludf). is
to, on-íe tivemos ooortuní
dade ,jf.' observar bam de
perto f' ao vivo," aquelas
eoísas tínícas da ,alenia
»ha mo�t'a1).hosa ., erdeÍ'an
tes, que tanto> a;;lreciáva
mos, aí no Rio" nos filmes
alemães. Aqui na Alema
nha se desenvolvem m1iito
os espo:.;tes, entre 'êies o

skv, na montar-na, como
tamb/rn, o alpínísm», 'apre
sentando as estações .de
tre. uma c'aracterí�tica ce

na, sempre superlotadaa 'dE!
turmas enormes de jovens
de homens, mulheres, até,
velhos, com !ll'JchUa,8' às
costas, com' skys às mãos
em r'Irecâo aos lugares a-

propriados. Aqui também
pratic�m mu'ito o fu.tebol,
Jmcontrando:...se uml gr::tn
de quantid'ade de campos
ao longo das estradas. A
nataGã.o, aoui, também -é,
muito praticada" existindó
uma infinidade de p'is�i,nas
internas, localizadas em l'e

cintos fech'ados, nel'ta él,lO
ca fri!3., com àgua quente
,no seu interior. TivemoS'
onortnnida-le de ir a uma

delas. Neste dia, com ?ste
formidável pasSeio de bar
co, nossa excursão estava
finda.

Ma,;; esqueci de dizer que
o rio Neckar, por ser mui
to encachoeirado, aprE;spn
ta um grande número de
eclusas que fazem o aces

so aos níveis díferentes do
l·io.

Dia 18, domingo, de pás'
coa, fizemos nossa' viagem
de Frankfurt a Marmheln,
num percurso de, ?, horas
d� viagem de trem, ficando
nesta cidade loca.iÍzá'1os no

hotel Garm WeZ€ner, ijtó-
1Cimo à es-t'açátlo; p� 1)m�
perma,nência "de ::: djas
nesta cidade. Manheij:l, co

mo tôda cidade aleltlrt, a-
,p'�L"esenta o caractr-rLstico

áe, apesar' de ser 1+mo. p�
quena cida�e, poSSllir aque
1e vulto, próprio d'ao; cida
d,es alemães, com um fáifu
loso comércio e 'préd�os co

lassais.

�--- .-,_---------

(Continua).
'

SARDI1�HltS'Eff II LEU COltlESnVEl

SOlMAR
Mas bons casa�s do r::mo procurem Sardi-

(

nhas SllLMAJI,' um produ.lo calarinense

para o mercadu luternacional.

, Pilrtkipação
Ernani TolentirlO de Souza

e senhora
Eleutério Fascioni

e senhora

têm o' prazer de 'comunicar aos parentes e pessô::l.s
de suas reliações o contrato de éasamento de seus fi·,
lhos

CLOTILUE MARIA E GILBERTO

--.----_.-

Florianópolis, 12 de novembro de 1965.

---" .... -- --�,.,.,._.

ftten�10
8rinca�eira �f� mau uôsfo
Foi

..
tirado do balcão da Engraxataria Gaucha o bilhe

te da Loteria. Federal n.o 29.651 série B - Plano de Natal.

Pede-se a p'.'lssoa, que '3.zsim procedeu devolver pelo cor

rêio o referido bilhete.
'

Alertamos à todos que o aludido bilhete no caso de

ser sorteado não será. pago. Foi comunicado a Polícia e as

Caixas Econômica Federal de todos os Estados do BràsiL
Vida í'l dar qualquer prêmio é sustado o pagamento.

23.11.65.
------------------------------
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IMPRESSORA

desellhoa
� cliçhi.

, folhetos - cotálogos
cartazes' e 'corimbo.
in.pressos em geral

� papeloria,

..
...

IMPRESSORA MOQEl;O
DE

ORlvAL;)O STUAR:r. ClA.
RUA DEODORO -NI 33-A IL,

FONE 2517-F.LOIaANÓPOLfl
'':-

/

/'

tiLrl P�BCI��;:�B�
\, Trai-a'll'o 12 - Sala 7 Fone 3450

TERRENOb

Dia 21, às 17 hor8s 2.0 apresentação do' Show Revista
"NAPOLES '�M FESTA" com YARA GUALBERTQ. RUI

1NEVES GONÇALVES e mais 40 brotos .... traje esporte
- reserva de mesas ha C.alça.dos Três Garôtos - Cr$ .!_>Oe

:l..500 - Orquestri<t SilviQ d� l,lis�"
"�,,," " " . �"",''''b, -...............I!Ia ..... --------....------ ........... _

V.J'I'EAMENTO "VILA SArlA RITA.
LO'I'ES-a pãrtlr de' Cr$ 110.000 em condições a esttadar
.;_- P.oderão f?er vendi�s 7 lotes por apenas SOO.ooo.

RUA MAx SCHRAMM - 'BARREIROS - Lindíssimos

lote� com frep.te para o asfalto e fundos para o mar -

,Terreno todo aterrado com muro de pedra com água
encmadf,r em todo seu comprimento - Area de 1.464 m2

Cr$ '5.5QQ.ooo.
'

NO JARD� 4'nu\NTICO ;_ A 100 metros ,do asfalto,
,lindo lote de terreno medindo 412 m2 frente de 18 me

tros 2.500.000 em condições a estudar.

TERRENO NA AV. SANTA CATARInA. - ESTREITO
:....:.. Vende-se um .maravilhos610te com área de 3SO m2

Preço,de C$ 2.200.000.

TERRENOS. óTIM4 LOCALIZAÇÃO. -- ALTOS DA
RUA rROFESSORA ANTONIETA DE BARROS. Terre
�os aiIlda a venda por apenas 1.000.000 em condições 8

estuqar - 2 lotes medindo cada: 12x25 mts.
RUA SÃO JUDAS TADEU BAiRO JoSll!
�NDES - Terreno de 10x27 cada. Temos ainda 3 lo
tes p� venda, total ou parcial os 3 por apenas 900.ooQ,
em condições a' combinar.

L<>TEAl\mNTO NO JARDIM ATLANTICÓ - Terrenos
em ótima localização área de, 798,20 m2 entrada 600.000
a combinar.

.
'

NO .CENTRO - RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tissUD.O lote cam área dI:' 1.140 m2. equivalente a 3 lo
teS. l2.OQO.OOo.
BAIRRO BOM ABRIGO - ótimos 'lotes bem junto à

praia na rua TEÓF'IL0 DE ALMEIDA - Vende-se os

dois, ou sOmente um preçQ a combinar Entràda 500.000.
RUA PRO:J:i'ESSORA ANTONIETA DE BARROS
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTREITO
- lote c/207 In2 Por apenas 1.400.000.
LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto
da Sub-Estação, Elétrica - vários lotes a partir de
500.000 com financiamento até 40 meses.

LAGOA DA CONCEI('AO - Riviera. MagnífiCOS lotes
de 14x26 por apenas "Cr$ SOO,OOO ou ',ondições a estu-
dar.

'

RUA 'SA? CRJSTOVAO - COQUEIROS - Terreno de
2Ox10,50 mts. Bem jolllltO a Rádio da Várig preço de

, ocasião Cr$ 1.000.000.
NA AG�NOMlCA Rua Joaquim Costa -- Lote de Ter
reno medindo 10x25,60 mts. - Preço: Cr$ 3.000.000
�ENO EM CAICANGA AÇO - Na Praia um Ter
reno maravilhoso clArea de 84.4'75, m2, por apenas ..

'

Cr$ 1.100.000_
'

�"l3I(:rP'4Ç'(i' - TERRENO bem situado - Rua 7 ele

�eterÇtbro, 39 - m�dindo lOx30 rots. _' Apems Cr$ ..

�O.O()O. i
PRAIA DO JURER:6l - Terreno bem localizado -Es

quina �a principal rua, medindo 15x30 mts - Preço
por, apenas 400.000 ou a combinat'.

RESIDaNCIAS

CAPOEIRAS - �ua D. Pe.dro II - 321 Praia. Cssa (!e

I'Mate;rial, nova cnm 5 quartos e d.emais dependências
- Aras da �sa 190 m2 do terreno - 1.060 m2. Entra
da 5.000.000 saldo em 'ótimas condições - Você me.

mo poderá fazer SWl proposta. :
RUA JOSÉ �iA DA LUZ N.O 18 -'NO BAIRRO DO
JOSÉ MENDES - 2 casas ótimas. Uma de alvenaria

e outra de madeira'. Frente para o asfalto e fundos pa
ra o mar. Terreno com 340 m2 - Preço C1'$ 12.000.000

em condições a combinar.
RUA ALVES DE-BRITO 73 - Excelente residência de

fino acabamento, entrega imediata 4 donnitórios
4 salas e demllis dependências terreno maravilhoso de
22x30 futs. Preço - Cr$ �5.000.006.

PRÉDIO PARA FINS DE LOCAÇAO - Vende-se

um prédiO de 2 pavimentos com 4 ap�rtE!lllentos a A

venida Sta. Catarina - Esquina da Rua aão Pedro.Oti

mo neg6cio para seu investimento; Condições de pa
gamentos a combinar - _Cr$ 25.000,000.
ESTREITO - RUA� SARAIVA 46 - Residên
cia de fino acabamento desocnpada - 3 dormitórios
- 2 salãs ,e 4emais dependências com gar.agem. Cr$.
10.000.000 ou em condições a combinar.
CASAS - JAlIDIM ATLANTICO - Com 2 dormitórios

� An1pla sal$ - Copa - Cozinha e Banheiro - Toda
de Mâdeira traballlada - PreQo de ocasião. Cada ..

Cr$ 5.500.000.

NO ESTREITO - A RUA FULVIO ADUCI - 670 'UM
PREDIO de, 2 pavimentos -para fim de locação 'ótimo
PÓlltq comercial preço' base 7.500.000: Aceitamos pro

Wstas para J'�amentos em condições. '

NO JARDIM ATLANTJCO - A poucos metros do as

falto. Vedemos belQ residênc� com jardim, Living -
-

3 quartos - Cozinha - Banheiro Garagem e quintal
com inúineras arvores frutiferas. Preço 15.000.000.
RUA CONSELHEIRO MAFRA 132 -; Maravilhoso pon-
to Comercial - casa grande por Cr$ 13.000.000 em con

dições' '()ropostas pelo tone 3450.

�UA PREFEITO DIB CHEREM - no Bairro de Ca
poeiras - Casa de I'I.lvenarie. com frente toda ,de pe
dra. Tel'1'eno medindo 24.2Ox4tJ, em forma triangUlar.
Casa medindo 13;50 com: 4 qua.rtos - 2 salas, cozinha
- blUlhejro completo.' Dep6sito e garagem. Por ape
nas ,8.000.000.
VENDE-SE FINA, �ESIDENCIA - 2 pavimentos a

Rua Almirante C.ameiro no Bairro da Agronômica
com: 3 quartos - 2 s�las - cozinha - Bar - e Ade·

ga _:_, BanbJiil'o Social .- Qmrto de Eil1pregac1a Area
, - \

ele. 150 m2 Preço
/
Cr$ 22,000.000_

'

,

.

FRENTE A PALHOCINHi\.' P�M COQUEIROS, bem pró·
ximo de açougue, armazém em frente. Casa com: 2

quartos...:.. 2 salas, e cozinha - por apenas Cr$ 2.250.000
Aceitamôs propostas pa.r� pagamento em condiçõés.

,
'

\

..
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GILBERTO PA�VA - D:E::CIO BO&TOLl;UZZI - ABELARDO\ A'BRAH� ......., MA�CELUS
GILBERTO' NAHAS

,

umo aor Brasileiro de'Remo'"
elegã<áo da FASe com viagem
jmar(ada para ·0 dia 23

Marcou a Federaçüo A

uática de Santa o.rtartna
ara a próxima terça-feira
viagem de sua delegação

ue, na Guanabar't, dispu
ará, a 28 do corrente, o

ámpeonato Brasfleiro de
ema Run1arão os rema;'
ores até Curitiba, em oní

1,l$ de 'Unha e de 1:\ par;),
Guanahara em ônibus es
ecíal.
Os 'remadores joinvilen

es convocados se íncorpo-

rarão a 'delegação na ·'Ma'.l

chesjer" catarínense.
Como se sabe, a. delega

ção mais uma vez .ríeará
hospedada no Hotel Regi
na, a poucos passos da Lê\.

goa Rodrigo de Freita3, io-
cal da competição.

.

O jornalista Abelardo ;\

braham, nosso companhei
ro de trabalho , fú'� parte
da delegação, como 'convi
dado, tendo tal deferência
da FASe repercutido agra-

'até então encostet
no Corintians : ""ll\OU-"'"
I

' " . - 0·,·

o o, da torcida, ') Fei" (ia

nabara, seja p�hl quali
a:le; de futebol q',lC exibe
ela pelos maotstra;c; g( 's
U

o_
e Conquista, CO:";;,":' tll

O,;�I! n 'I.'
'

�
o U l-'l11,� �'llalogJ

lalllengo. Paulo C;lióco
tnbat�dQ, homem qu� pe;
gols de dentro df. área
em que não chuta 9-

� • contudo peça importe na armação do ata
� em conjunto, é ho-

�m exatame�te para '3;

Pó$l.ç�; pois não se

e suas qualidàde$
1.t>Q�nte ellqualira

q
no Sistema de Jôgo que,Uer o t' .

'ar b ecmeo, sabe mane
em ia bola pa"'i'i" '"oe",",

erf . _. ,�, "" " 'u

i -
e�çao e fica naquelll, 1:>0çao ,chav-e de ir e voltai'

ando ,,"'.. .

, "\!,JOIO ao ataque e

:11; solidez ii defesa. .

'

,,"ad .

l'lgue& ,In novato que

Estádio d& G.E. Barãu do

11I1I1!1!!l1!!l1i1l!iI!!liillll!il!iI Joga-

-

de Juvems do tíme da ca-

Em cotejo amistoso realí sa e do Comerci5,río .de Cri
zado dia 15 do c,orrente, se ciuma, registrando-se um

gunda-teíra, feriado. nacki- empate em dois "entos, � ':'s

nal, em Içara, neste Estado . 16,3') heras em d1.sJ;?1-�ti1. de. I

o Grêmio' ESportivo Barão um lindo troféu, teve ínícío .

do Rio �.ranco, foi suplan- a sensacio";'al pele" entre
tado pelo Clube Atlético o E'ar.ão do Rio' Br<:tnco e

Carlos. Renaux,' dia, .cídade Carlos Re:raux,' vencida pe
de Brus,�e, pelo placar de lo tricolor brusquense por
quatro tentos contra um. 4 x 1.

Na, oporlunipàde.' f;-l} inau

gurado o, Es+ádiu di) Grê
mio ·Es})O'rtlv.o: local, 'filiado '

à Liga Atlética, ;Regíão Mi
neíra (r,.À1tM):

dàvelmente nos meios re

místicos, porquanto Abelar
d.0 vem há muito, através

ce seus comentários, labu

tando Pelo progresso do re

mo barriga-verde.

Ainda em
: eomemoracão

às festiVidades, .

fl)i' reza:��3.
missa em ação ce graeas às
930' horas. no próprto cam
po e contou com ft presen
ça da Banda Musical "FI

:LHO DO MINEIRO", n tle
tas do quadro vísítante, al

tal) autoridades e um gran
·de número de fiéis�
'. As 13' horas, togaram as
equipes do futebol menor

daouela cidade, E.O. Cttrá
e catcara :F.C., venl1et\ o E.
C, Curá pela contagnrn mi-

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

A '"glaterra', mobilizada
Taca do Mundo

,
LONDRES (BNS) --.- r..

, -Por Dep.is F,ollQWs, secretá
riO' da Associação de F1;l�
�'ol da Inglaterra.), ,- Ga

n):1ou nôyo impulso, nos úl

i,imos rneses, a prep::wação
da Taça do Mundo d!; 19M

a reàlizar-se' na Ir>gi8.ter
ra.

.

O GovêrnQ está d<J.Iltb fi."

si:stência/ à organiza�ãi) dO

campeonato e os pJ:OXilllOS
meses mostraria cOl1lÇ)

tem sido valios'a, sua inÜ:r

venção.
"PAI" DO FUTEBOL'

Vários membros dJ Péir

lamento, de todo� �)� parti

mas, com.o compem;�çav, o

Govêrno, por ihterm4d:o d':'
seu porta-voz, ;) Sr. Denis

Howell,' CO"',Subse�retária
de Estado do' Depa,rtaní.er-.
to de Educação e Clêr1cia e

o ministro com a resporisJ.
biÚdade e,special d� cuida�'
do esporte, declarou que d:;

sejava. entre outras C01'�S

v�r' a Taça d()! Mundo 1Jrr

mOvi"'a. de' maneira condi
zente coro a posiçib da

Grã-Bretanha, de ";.ni" d0
fut.ebol organiza/1::J, 110

Rio, novembro, 10 I,Cor- subiu de equipe, é realmen
tesia da Cruzeiro io Sul) te o melhor extrem.1- e:,'"

, De sã consciência, é for qll€rda. dos últimos 13 que
do reconhecer que real- o' Flamengo tentou r.os úl
ente a, melhor equipE', a tiinos anos.
Il.i.s treinada, a ,mlis C:)8-
a e a mais volun;'a�;o"" a A .meia canchfl. ?'!h't�G;u� a

Ua.hnente na GB é 'd)�;'h Fêfeu e Nelsinr!o, vari,l'ú8-
engo. mente é boa, e Ca"tnh)s

Acottlpanhei todos cs iü é'ioponta sempre comJ c �e

OS do �w.bro-negr.) � �sde nl1o;. da meio' 'campo. Ai��.)
_

Taça Guanabara e Rio feÍl�'va, é ót.ima, dispontan
ao Paulo aind'a, cdn a do os laterais Mutilo e Pau
rofessor Flávio C03t'1., e a lo Henrique' como dono" da
ora. neste campeona.to do po,sic3o na GB e ,r·,'r.1 um

Centenário já COm a di. , :qüolo bem defendido com

freção t�n.leá; ';ent!'etlir:ljtá;i�ltJtão ;:!i\Jaimsi Note' se,,·qL1.�·
eganeschi. As mudança.s em 9 jogos apenas 3 g'lls
<Iram radicais no ataqce foram fei.tos, em goleir()s
def�a, no modo 'dt) jog'ar craoues autenticos C0111o
embora a princípio teni:;n Marco Aurélio, Val:icn;üro

I
ntado novatos no Um" cl� e Franz. 'possue \11"1 celeiro
-ma, J. verdade é que JS de bons jagadores, do juve
�teranos

. ainda '.;em ,nais .
ni! onde ·foi ca.m:peão, ao as

abna., categoria e malan- pirante e titular. ae,;;er;'i'!S

#gem para as gmndE3 em quanti�ade para cada

putas. Almir eJil;)On posição, dispontanda Cesar
o pareça, é peça impC'l'- Fio, Osmar, Juarez, Jarbas
te nó ataque, �J:)l3. P08- Neves, Clair, João Dani�l

Ue .

ainda toda a 8�,la cate- qUe vem em campanha ·es

Qrla de craque internaei,} tupenda nos aspira,nte1 1-

�. gual a·o� -titulares eom :!

pontos perdidos. Não resta

dúvidas de que a mão do

Úcpica influiu em muito, e

SODlf'Ylte o Bangu. pode fa-

7<'1' alguma coisa com o ••

""'<>no'o" embora já se s'.u

b<) qu"e t�o o ano t) Bangll
va:i bem, e no final, falta

personalidade para. ser cam

.peão entregando-se biSO:
nhamente. A campa.nha e

',-meritórila;, e justa a coloca

:�;=:ai?::� Ha'lIilton Berreta des!J-alh;iro, renda, Taça efiriên- ,

���r.a���i�()�:i::co::e� .:,.�, :...•.. '? ...·.ser /;:1·re" ·IO·adar .América, demonstrol} clara - :1.1V
-me:pte aquele velho espiri- .} O' ei-presidetite (i',. :f'e� sunto vers'ava s&b.rê. (ut�-
to de luta, pois er.1bor'a

_
.

.

. �"do 1<' boI de sal?-o de que em ,.,

can.]. 10 h0l11ens e perdendo deracao cat�rmen.,,� v - U

j , 1ao Hamlli;nn' 1966 listá p,ropenso a in-
de 1 xO o "Mengo" virou.. tebol e sa ,

t
.

,
•

'U", Pa,
�

Ben'eta ora pert:�Ilcend() gressar na cé,Ú're��a de rel-

e venceu com men ,,).
. -

.: d árbi+l"l� da nador, de uma: das
.
equi

í'ece ser justo que se apon ao quadro e. " ,.J

• pes' citadinas, cttaw:lo in�
t d d

.,

com J futuro entidade salomsta, mamfts
e as e Ja o

'. , '. �
.

u'n" clusive o nome ,da equip,e
campeão da Guanallll,r:l o tau lllteress� Jt�n"�, a .,� do Cru�eirlJ,
C.R, Flamengo. roda de amIgos· anue o ao:;

dos, pressiona,ra:n o· Go- munçlo.

vêrno, durante anos, para JUIZ 'CONHECIDO

(lar algum ássistênClft . prá
tira ao des,envolviment,) do
esporte., na Grã-Br.etanha.

conseguiu-se muito 'pouco
progr,esso até que no lI�ti-.,
mo trimestre do an0 pa�sa
do o Sr H. Howarth, me'l1 80, é grande entusla!;ta dês

bro do Parlamento pa� Wt71 se jô�o. Log;P 'que S� tOnlOU

lingbÓr.ough, com.: () apnf��'''>3i ,Qe;ei_�o:-;der.:.·:Rttr:�t·,�t�gU
d grande número de 0:':- ma asst�nCla a ot'ga.�n:"l

t,:.s. MPs, apresentou um ção da Taça do Mundo, &Je

projeto, destinado a criar ,acompanhado de funcioná

recursos para financia'.' o) rios. de seu Depal'tament,o,

O Sr. HowelI é conheckio

juiz da Liga �sa" de Fu

tebol e, portanto, um ho-;
mem

.

bero entendid:J em ns

suntcs de futebol. .1Uénc uis-

TCarlos Renaol yP-Uee -� ,

ft!!�t��J� !f�!�!���J
na tarde do último dia 15, Sarao, o estravaganlià pl�
na cidade do Içara, bomo car de 4; x 1.

parte d inauguraç�.() do O Ca1'los Renau..", jOg'GU
a H'l' 4;

nôvo Estádio do Grêmio Es e venceu com: e 1(), -.e ...

portivo' Barão' de Rio Brall m�o, Altevir, Zezinlto (. •

o Clube .AtlétiéJ Car- Joao Carlos), pe Paula" Di
co, .'

wu...
•.

P
los Renaux, da ci!:'ade de no, pson, �emClo I, ara

Brusque, fazendo ótIma a- guassu), pe_rell'inha e Juca.

presentação perante u:na O B!a.Tã� J0!J(}U e. �r�eu
,

istêr.tcia que. proporcllJ- com: Laercio, LeIel, Or.an

� uma arrecadação de do, Tona (Céli{), Ldio. Pe

�:roximadamente Ulll 1:11- �rinho �Cam.!lnga), Cacl�o
!hão de cruzeiros, o trlco- eIra, Atp.l(:le, Alenca:.-, Balls
". ta e Ney.

, para
uma

da Associação de Fllteb01 e

't1>a :rn�.@ JJ.i'imrênm} 'Wtm
zou rapida inspeçã� nos

cam.pos dos clubes da Liga
de Futebol nos quais se diE'

putarão jogos da 'raça.
Lá, com representantes

dos clubes, fêz U'l1 levanta.
mento das faciUda5es €' dis
cutiu que melhoramentos'
seriam neces'sári.os, até Cll1-
de os clubes estavam· pre- ..

p'arados para fInancia!'
tais mêlhóramentos IJ que
aiuÕ!l o Govêrno poderia
estar preparado para 'lar.
e de que forma. O Sr. Ho
well estava partic'11armen
te virlo .por assegurar faci
lidades, . tanto nos earr.;:;(l3
como n�s cidades .ondél (
les estão situados, pat't
que se recebessem adequa
·.ente ,ca muitos visital1
tes espe:cados do exterior.

Essas facilidades' il-1c�a!
ram a obtenção de mais as

sentas. e de centras de re

cepção onde se '3erviss�m

refeições e refrio,-'=:i8.l'ltf..g.
Ahnm,s clubes sug�ril'an1

melhoramentos i::npü::c!.!1-
tes, com:) a construçá') de

novas arquibapcadas ou a

comadações coberta".

Dos sp;s cam�os provin
ciais onde se realizatã) JO
gos d'a Taça, o que apre

,sentava maidr dificuldade
era o do Middlesbrougll, es
c_olhido à última ho-:a para
substituir o do Newcastle.
O clube havia tido menos

tempo do que qualq'lle·... ou

tro para preparar planos
.de melhoramento de . seu

C'ampo e o nfunero ci.e seus

assentos disponív.eis é o

mertor dos seis. Contud,),
traçaram-se planos ambi
ci()sos P9lfl{ aumentar os

aSSientos � �es só esperaM
o sinal de avanço do 00-

vêrn6:

Enquanto isso a 'Ass.Jcia··

ção de FuU;bol'cocnorCiav!l.
em fornecer 150 mil li
bras . esterlinas, na forma

de emprésti!ll1os sem juros'
aos clubes que. vão ceder

campos para a Taç:t cio
. Munco. Em alguns caso.s,

êsses ·empréstimos Já .f:ll·am
tomados: Já se começOll o

trabalho no camp.o do Man

-chester Unlted, ondp. está

sendo co�st):'u�da, rnaj€sto.sa

O Aston Vi1Fa, em Bir
mip!!ha.m, aumFmta-c:l. con

sid�ràvelmente s€us assm-·

tos No campo dI) Evertoll
em Liverpool. será, erigi1a
nova. al:'quibancada, para
substituir .uma atual, .Eem

se alterar o númer'J de as

sent.o'), m'as S� [úllne.::ttahd'J
'co'1sideràvelÍriente. o con-·

fÔ:nemm_" ;'lho",m'''' !-C-A'WWIIF'-E- �
'

...,

-A-M-l=_r -,A" �tos impcrtantes no campo
JJ

..

� Su�e:r;Janch' e en: tQ� .•:�s os campos se tomfl.m' SabIJr - QuaEdade - PUl'eza •
providências 'Va que � a - A ��ais Mod�rr�a ,imprensa disponha de' sa- , T"O'RR E fACA-O .

IIIlas para seu trabalh'J e .os

• ...
visit'antes de salas para re

I. or_J'
. t

•pom:o. .� c.

,
� SANTA CATARINA f
j •
l ..LA l\'lax SdU'(lHlHl, :)1 ESTREITO ,, MATRiZ: -- �ao t canciscu d\)' Sul ...

III �

: l;/\HlttC/\�: - Po....to Alegre e Curitiltú li

---�-��------,.-- .

Centrá�S t a1ncas de Santa Catarina
S. A� - C E 1 E S "(

Assembléia Ger�! Ex�reordinária
Convocacão

Ficam convidados Os senho;es acionistas na Cen-trais de Santa' Catarina SI'A .

CELESC
,

-

-, para sereunirem em· Assembleia Geral Extr'aor1in' .

Q

r�aI1za á 8 ana, qu.. se

.

r n dl� 1. de dezembro de 1.965, às 15 horas,na �e, social, a .rua Frei Catlee,a, 152, nesta' Cidade de
Ji'lQnanopplis, e deliberarw;n. sôbre a seguinte

�ÊMDODIA:
1 - �umento ldl,l! a-�tal Social;
2 - Alteração dos EStatutos SocIais;
3 - Gutros assuntos de tnterêsse soCial,

,
.

Dev91U.os salíentar que a

moderna praça 'de esportes
é uma cas 'melhor�3 do sul
do Estado. Portanto, de p!\
rabens a drnâmtca Direto
ria 00 G.E:B.R:B .. 0, espe
c!almente o seu presidente
Dr. VevÍcio Macar!, assim

bem, como assceíados, ror
cec"ores, simpatizantes do

.elube canarírho 'J tam
bém tádcs os moradores de

Içara por contarem .agara
com um empreendtrnento
de vulto, pondo em dest�
que aquela comuna. Con

gratulamo-nos com todos \
àqlleles que pugnaram por
verem coroados de êxitos
seus objetívos.

fazer
festa

da·i
I

l.
arquibancada para dez. n�il
�e�aaores ��tados, roo
-custo de 309 mil lioma es

terlinas, e outros melt�ora
mentos estão sendo feitos
como no caso do Middleb
brough.

FACILIDADES PARA OS
VISITANTES"\

1\s 'a'-tcrid8r'�� .'.'8:r·r;·'ais
e-stão s:mdo cstlm ulada�: n

tomar prOVidências em. be
nefíc�os dos visitantes. Se
rão criados centros de im

pre'.lsa ,e os conselhos mn

nicipais cooperam no e.sfl)r
ço para pôr suas . cidades
em festa, durante o perío
do da Taça do Mundo.

E' claro que o Govêrno
oferecer certa forma de h08

.

pitalidade aos dirigentp.s
das seleções que virão à In

glaterra, assim como acs

das associações nacionais
que participarão d{)s con-

':Federa
de Fute

Espera-se que o Govêrno
dê assistência à Taç!!. do

'

Mundo de muitos outros
modos. Pequenas ntas im
portantes dificulQ.ades que
pl)�'e.riam ser insurmráveis
sem a interferência do Go
vêrno pare.cem, 'agora, pu
feitamente superàveis, O

que pai'ecia difíçi1 parecE',
agora, beril mais fácil.

,..

A terceira rodada do returno

do certame da. Chave A do Es

tadual de Futebol marcada pa
ra. domingo, tem Metropul
"versus" Olímpico,; de�fg:nada
para a 'cidade de Criciúma, a

/ sua pugna de maior .Importân
o�;.' dada a:;: eo'oea -ões do« dois

clubes que, juntos somam me

nos pontos perdidos que qual.
quer outra dupla do Campeo
nato. Será sem dúvida alguma,
.nm duelo renhido c eletr'zante

. que os cricium:eTIi�es assistirão.
No turno, venceu o Meb'op'Ü'I,
por '3x1 t mesmo atuando com

,dois fator-s ,cnntrár:os: campo
e . torcida. Favorito ,9 Mef!'opvl.
Pa�a esta Car41taJ..· está desti �

nado: o confronto entre ,Av��í
. e Conierciáro, ..havendo .

enol'-
. \

me interêsse· pelo emp9.te,
.

pn··
·dendo o,"·Leão\ .da Ilha" alean
çar á vitória, fá' que' no r

turno
obteve um empate de 2x2. lá
mesmo em Criciúma. Sem ta··

vorito.

o Figueirense, .

que ontem

enírenteu o Metropol. se des
Iecará até Joinville, onde o es-

• r
'fera o Caxias,' o qual, em seus

domínios ainda .não conheceu'
o fragor de uma derrota. Fa
vorito o Caxias que', na, turno,
Desta capital logrou empatar
por IxI.

E' finalmente, em Tubarão,
serão antagonistas Hercílio Lu;

"

.

e 1Vfà,!lI!!cilio más, esperártdo ;�

, p'Jfmeiro, desfo;rrar-se do, r.evés
que na prime.ira etapa .das seln· .

finais lhe inflingiu o time colo
rado de Itajaí. Sem, faYOlrito.

VENDE SE
Uma L�bn:tq" em ptimo estado de

consêPvaçã()-, toda, equipada, ano/64. Tra
t� com WALMOR no SAPS, á Rua Fran
CISCO Tolentino n; 10 no hOré:rio das 8 ás
14 horas. I

----�------------

Florianópol1$, 18 d-e Novemb�o dê' 1965,

(as.) Ju'LIQ HORS!!' ZADROZNY - pteb1dente
HERMELINO LARGTTRA, - Diretor Comercial
WILMAR DALLANHOL - Diret,or FinanceIro
KARL RISCHBIE'i'ER - Diretor Técnico
MI1.AN MILASCH - Diretor de Operaçõeg

23-11-6S
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través de urna taxa de con

versão da nossa moeda em

.valor mais realista, em ta

.oe dos custos de "nossa
pJ:.<l>dhção exportével.

'

Finfl,liz!plQ,o, q.eel�roij, o
Secretário d"!. Fazenda:

"justa e acertada, pois, as

novas medldas do Govêrno
Federal" .

AS:',1:1110 qUE' ve-n desper
tau' o o mais vivo íntsrós
se

' junto a todas' classes
brastleiras na atualidade, é

o quI)' diz .respeito ao De

cretc-leí que criou o Cru
zeiro Novo no Brasil, a

se.[ adotado a' partir do

próximo ano.

imprimida pelo Govêrno

do eminente Presidente Cas

tela Branco. E justamen
te por acreditarmos, é que
vemos; no Cruzeiro Novo,
não mera �xpectativa. mas

certeza de ,que F'<.,L�.__ ,.", h<'! "
,

próximos da estabilização
almejada por todos.

"Além de os aspectos
práticos. decorrentes da

medida, como as referen-

,tes ao transporte do di

nheiro" seu manuseio e pa
ra a escrituração nos ban

cos, empresas, etc., há que
ser registrado o inegável 'e

,

benéfico efeito. psicológico,
já que tomara possível a

aquisição de muitos
.

bens,
com pouco dinheiros. '

"Outro grande efeito que

merece ser ressaltado,
continuou - pelos benotí

cios que encerra para a eco

nomíá e o carreamento cer

to de poupanças, hoje en-'

tesouradas, aos bancos, o

que ir� criar enorme soma

de recursos adicionais, não

inflacionários, para investi
mentos.
"Os efeitos da medida,
entretanto, .' uttràpassam,
por sem dúviçla, ,as 'nossas
fronteiras. Repercute, tam
bém, no exterior. Londres

. já a elogiou, o que é, mui
. to bom sinal".

Sôb1'e êste respeito, nos

sa 'reportagem colheu im

pressões de:' autoridades
catarineoses" visando.' trsms-
-mítír aos nossos leitóres' O
pensàméntó 4a'q'Uel�S que

acompanham" de' perto os

assuntos de ordem econô
mica que' vem sendo adota:
dos pelo G,ovêrno Federal.

o industrial José Elias
Vice-Presidente da Fede.'. . ,

ção das Indústrias do
! '

tado de Santa Catar',

pôs self pens.�mentQ ,

o Cruzeiro Npvq'
palavras: "Ningu�m

'

nhece que a 'medída
dencial de há muito

o ESTAOe
O MAIS MiTIGO illAilO uE UllrA 'A1';81"A

Florianópolis, (Sexta-feira), 19 de Novembro 1965

sendo pleiteada pela
ção, principalmente

'

c I a s ses produtoras,
aguardavam essa refo
lação para ativar as e

tacões, Só isso, com o

tabelecírnento de pres
e .conríança dos outros
ses na nossa moeda, b
ría para aplaudirmos O

creta-lei do Govêrno

,ral. Nossos aplausos".

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

PRESIDENTE DO BDE
1

,Já o Presidente do Ban

co de Desenvolvimento do,
EstadCl, Sr. Jacob Augusto
Nácul, -transmt+íu EWl ,"0'1-

to de vista com as seguin
tes palavras: "Somos dos

que sempre acreditaram na

orientação da política ecoo'

nôrníco-Iinanceíra da União,

SECRET.\RIO DA

FAZENDA'

Renomado
fala sôbre

especialista
Siderurgia

O Secretário da Fazertda
do Estado, Sr. ,João' José

de Cupertino Medeiros, as

sim 'manifestou sôbre a

inovação ar vigorar em 1966:
IIA instituição da moeda

forte no Brasil, através do

Cruzeiro Novo, assim co

mo j� tem acontecido em

outros países, tais como o

Chile a França., trará efei

tos benéficos para a nossa

economia; inclusive por in

termédio de uma melhor

conceituação nossa no Ex

terior" pois até agora ví

nhamos tendo uma, moeda

$traotd'inàriamente avilt81-

da. A imprensa brasileira,

inclusive, já assínalou : ês

ses efeitos.
"Juntamente com outras

medidas, - prosseguiu - a

criação da moeda forte é

um fator a mais, a incen

tivar a' franca' recuperação
da economia nacional.
"Consequência, também,

de outras medidas parale
las. tomadas ,pelo G,ovêrno
do 'Pre$idente cBstellb Bran

co, será a inoenti� das

exportações brasileiras, a-

VICE-PRESIDENTE DA

FEDERAÇÃO DAS
INDúSTRIAS

Já se encontra nesta ca

pital Q 'Dr. Almiro Pedreira,
especialista ,em Siderurgia,
da Escala de Minas de

Ouro Prêtn, que muitos
anos funeíenou na �ia. Ele
tro Metalúrgjca; lhIquela
cidal:Je, na' cm. Brasíleira .

de Usinãs Metãlúrgicás do

Rio de j'aneiro (Niter6i) e

Indústria Metalúrgica Nos·

do Dapartamentó de Edu

cação e Cultura da Reito
ria da Universidade Fede

ral de Santa Catarina.

sa Senhora Aparecida de

Sorocaba. Q referido side

rúrgica rãlará dia 22 ( s�·
gunda-teíra), no auditório
da Escola 'de Engenharia
Industrial, acêrca lle sua

especialidade, aos' alunos e

protessêres dessa casa de

ensino, assim como aos in
teressados .n�se' campo.
:f!:ste é mais' um patrocínio

Diretor oa fncul�a�e �e C�ncias [codmícas �e luiZ'�e fora:
.use motivo de orgulha· para o Brasi
o Reitor Ferreira' Lima Diz a certa altura o pro-

'

recebeu orícío do Diretor fessor Castro Barbosa:

da Faculdade de Ciências - "Regressamos com 11

Eco.nômicas da Universida- melhor das impressões da
Universidade de Santa Ca-

HOJE CONFER:f!:NCIA
SOBRE "CIBERNÉTICA

Estará pronunciando ho

je, dia 19, às 20 horas,
uma palestra sôbre "CI·

BERNÉTICA", na- Escola

de Engenharia Industrial, o

P;ofessor LAURO BARROS

SICILIANO, Presidente d;O
Instituto de Cibernética do
Brasil. A vinda dêste Ilus

t� mestre tem, despertado
,

grande atenção, por mere

cer elevado conceit� como

especialista nessa área do

conhecimento bumauo. O

Departamento' de Cultura
da ,UFSC convida 08 inte
ressados 'para mais esta

promoção.

Gado Francês e S'uino Americano
para Enriquecer o. R.ebanho

Cafa(nense

.
, \'

,

Florianópolis Ganha Nova livraria de de Juiz de Fora, em que

aquele Diretor agradece ao

Reitor da UFSC as atenções
dispensadas a caravana :de

,

alunos. e p.rofessores 'que
esteve em viagem de estu

,dos pelo sul, do país.

tarína, que sob a direção
segura, lücída, e canaz ;le
Vossa M1:\gnüicência é, �
discutivelmente, não só do
valoroso povo catarínense,
mas também de todos nós
brasileiros."

Florianópolis c o n t a a.

partir de hoje com' mais
uma livraria. Trata-se da
Livraría Cruz e Souza, mo

dernamente ínstalada a rua ,

Arcipreste Paiva 7A. O no

,
vo estabelecimento será

'inaugurado às 1& horas de
hoje, oferecendo-se na opor
tunídade, tun' coquítel a

imprensa escrita e falada.

Gado de certe Charolés.
diretamente da Fr::l.J.1C:'l pa
ra o Estado de Sani.l ca-

tarína, foi dlstríburdo nos

campos de Lages e Vale elo
Rio do Peixe, por .nícrutí
va da Secretaria da Agri
cultura.

Segundo a Informacão do
SecretáÍio Antônio Píchet
ti" titular da pasta, os fa
zendeiros catarínenses dis

põem de 24 matrizes e 2

reprodutores, graças à en

comanda feita naquele país ,

europeu.
Outra informação', tam

bém de interêsse :?ar'a os

nossos criádores,'diz, res
, peito à importação de sui-

C
",..,

P' t da A
. nos, dos Estados Unidos

om8!,SaO
,

ermanen 'e, ssem� da América. do Norte, j�
��----------------�

bléía Elege Presidente e Vice
li.i�'- pert1\\neiitii·�s' 15'anlo '-Prefs

'"

� Wa}:
da Assembléia Legl'!llat;jva. demar Salles.
fU�(,;fI""f1""r"O "aouele Po- Como'se sabe, aquela
npf '<lt-" [1!),,'1"h5. p!e<.>:eu Comissão, atlla durant oS
pr-<;'r'r .. J� '? "'c�-��r�s',!- t� períodos de recesso parla-
r;;'S!1e::-t 'vamente, ,}q clepu- mentar.

_________
,f

na. fac" de distribuicãlil
intermédio d�s váríos
tos da Secrpt.aria na A
cultura localizados na;
gíão banhada pelo Rio'
Peixe.Florianópolis COmemOJB VII

, Centenário de Dante
Prometeres Públicos Prestarão

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

A provídêncía, somada.
outras, reflete um estõ
de govêrno, no sentida

foment�r a criação, não
-ampliando-a, como con"
buíndo para a melhorla
qualidade. Oonhecend-, .

méritos da luta dos
zendeíros éatarínenses,
administração- pública,
setor esp�íftco de ati"i
de, vai lhi!s �o eucon
com a adoção de medi
;da ,natureza daS' menci
das.

Kennedy amanhã
em São 'Paulo

Homenage'm a 'CELSOEm comemoração ao VIr
CENTENARIO DE DANTE
'ALIGHIERI, terá lugar', na.
Faculdade de Filosofia. ela
USC, uma série de pales
tras pronunciadas pelo
professor' Fioravante ,Fer
ro, focalizando sob vãl'j�s
aspectos, o imortal PÔ?t� e ,

sua obra:'

, As palestras serâJ ':ea1j-
"zlÍdas nos dias, 23: '24 26,
29 e 30 do corrent,e,' à.s 9
horas e 30 minutDS ten0('
por local a Faculd'l'Ú�

,

ele
.... F�OS94'l'8, da 'UB<t",T � "<�"""_""

Sflrá fo,rnecidd c,rrtifica
do c'le f,.. ..... '·�C�""· ,;;-;8' que
tiverem ro's tel'ccs,de C:HJ)

pa:recimento as palestras.
A ínscríção está aberta

a todos os ínteressados,
TEMAS:

No jantar do, proximo
sábado, nos salões do Que
rêncía Palace Hotel, os

promotores públicos, atra
vés .de sua entidaae .de
classe, distinguirão o GQ-

vernador Celso Ramos, ofe
recendo-lhe um ,i)resente,
como testemunho do apre
ço em que é tido .) gover
nante que possibilitou a

nova Lei Orgânícg, do Mi
nIStério Público.

Para. tratàr de medidas
de se'gurança. relacionadas
com ,a 'chegada do senador

RQbert Ktmnedy, est,�ve cn

tem no '001'8 o 9r. :Jantes
N. Lewis, consultor do Pon
to -lV 'em São Paulo, 'lue,
j� en.controu pronto' todo

um esquema ele, gara.ntias.
O senador Kennedy fn

� ,'* vi8i.t.. cI4t M
ratér nãO oficial à �erl
ea ,l,a'Una e c.hplJJrã sábn
dA ''Js '3 !P. 31) a ç:ém�o
Y'�f'� ·'t"\�/",,.�!'"lr .. ·�t� �1 Ar"-

,gentina. Vem 'acom!J�l,d!J.�

dt j a> espô$1l e det grauJe
eomiti-v2., e cumprirÁ. eX

tenso progl'anUH', �m São

Paulo.

S. PAULO, 18 (O�)
Esperado sábad-o nesta ca

pital.o senador
-

Robert

Kenn�dy, que se enc(jntr�
em· visita à Alneri.:la d,o

Sul.
O i'.'rnfío do falecido pr,!

sidente Kennedy, :oi alvo
de manifesta�ão h03;;il il..:r
�J}ter de

�

col;XlUÍli$1iaS ,
do

C6� iS Mi��tl:l�
;do eom o .8eer,�á�io DeBD
Rusk ,quemdo de sua pcs-e , "manchester catarmense",

,�egu,ndo OS registros na !ns
, petOria competente da Pre-

feitura, está com 4.154 veí
culo-s l)lotorlz�dos, assim

1.581; camionetas, 72:;
mÍlílhões, 447;. jipes,
ônibus, 49; tratores.,31;
tocicletas, 292 e matou
921.

sa

Enconiro com o Tempo: General
" .

JHstfno Alve'5 13éstos

,tr,s ó
Richarc:

que para únia granda l"C
te""'cia é preferíVel ser t(.

mida do que an:ta:la. Com:ssão .de Vida! Rc:mos em
Floricnópolis

Presidenf'8 ·da Sofelca VisitaI GRP
..__ .. ----_._ .-�".,,,,,,,,.�

Ç�;r!a Pr'otesta ',Cont.ra _

'

I. ",' , "�I',
• '\[; \ (; .i Prisãô'de,JfPº� A��;�'I ,,'c;,', �'<

ij;;:!fPRTO A:r:.:jEGRE, 18 ('iA) v'ersiva. as a�tOriait"d��' po-
A Curia Metropolitana liciais détiveram o autor a

d� Porto Álegl'e, através do pretexto de ouvi-lo e deix,"!.

mon�en,�or Atilio FontaM, ram-no encarceradó cinco
substituto de dom Vic�nte dias na Ilha do. Presidio. As

SÇherer, encaminl;lou repre- autoridades eclesiasticas ti
séntà�ã9 ap' pre'sid9nte da, zeram energico � protesto
RÍ.mllhlk:? ?tlrdt.estancto cdn-:: junt05�n g'()ver� �o Esta

t;,a f:ldn de' f.���et�rii) (h�
,

d�, ;+rflvés d" !'Ie'!l'et�rio

S$gllra�G('l.' cei. Was!l41gtüll di T'�1,,,·i,,,!,; sr.; Mq�iO M"n-

B�rmude'1l.' CH8 é RDOntado (lh-:. "IT,., -p"""-esp.nt<l('P.o diri-

como resl')nn�á{'el pe\a utl- gi r' '1 :':.rll r,residente da Pe

sã� do, fra�le ('_�1�...1chinho p,í'h1fr;ci,,.,<: "'lt.lrid�des eC'le

Odilon :'Tu.inambá;- autor sil'lsti.cas s')l.id1.t�m o I,l.fas+a
dI) livr!} (I,B! poesiM "Santo mento do :ócel. Bermudez

Antonio', Sob a Lomba". do ce.rgo de 'Secretario da

Considerando a obra sub- Seguranç'1.
-

"A "Editora GÍobQ". acaba
de lançar o livro .. qe aut)

ria do' General �st�d;l,ál- ,

ves Bastos, ';Encdiitro ��l
,o Tempo".
"Na autobiografia Encon-

, tro\ com o Tempo, o Gene

r,'ll Joaquim Jl,lStino Alves,
Bâstos não se limita a

transmitir suas inúmeras

vivências ao leitor. Entre

meia na narrativa um pre

cioso depoimento sôbre .os

'principais sucessos da hi 'l

tória política e milit,'lr r' O

Brasil. A perspectiva ,hi::;

tórica apresentada' abrange
o períod� que ''tem iníêio
no, primeiro �uartel do sé-

,,' .. '�. .�:�
culo e se prolonga ate os

dias, 'de hoje: Como part'3
lpa.is importante dêste ,de-
..'I�··f.{. �.� .- ..._-_.-._�

poimellto, encontrl1mos, a

e,!{p(J.siç�� ",qos, f�tos , "Hae
"i! .• ; ,"P'ul�fualY, ""b; ltev-q,.'-.vlJeIa�, � f� " "'l..... ,,!� diJ�ã<t de ;31, de� 'março - e

'19'$�' tiJ.tie\I�Ílsf�r!#l1!h i�
dicalmente à fisióJ;iomia do

nosSO
� país;" �r��ncan<�o-o

do iquas� "in:em�qiãvel caos

a que -est'l.va lançado. ü

livro iem, 'portanto, senti

do mais pl:ofÜndO que o úe

um simples relato de remi.

niscências 'pessoais,' Apre
senta observações e im

pressões' de _ém ' que

participou ,a1{Yrxpente n')

da Revolução da

Em� visita de corcefia,
:esteve à. ,U:l,rd� de ,O�l(;tW}
n'ÓiGabinete de Rei2.r()es
Públi::!:lS e,o G�vêrilJ do

Esta,do, o Presiden�'d ár�

Sociedade Termoelétrica de

'Capivari SOTELCA, e�.1ge
nheiro Henrique Brandão

Cavalcanti, aJcompaehado
do A;,s�ssor qa Direr':lWI. da

emprêsa,. Dr. Múcio .r:1Jdei
ro�; i"",·
Na oportunidade, {) Pre

sidente da SOTELCA ma,n
teve demorada palestra.
com o Chefe d'Ü GRP, Dr.
Fúlvio Luiz v�er'

, Continua nesta Capital �

com�são do município de

Vida! Ramos, 'que tem à

frente o seu governante.
Prefeito Antônio Goedert.

Junto às esferas estaduais,
dá conhecimento da exten

são dos prejuiios causa-,

dos pela tromba d'água que
se.. abateu sôbre aquela ci

da'de o último domingo,
quando os relógiOS de Vi�

daI Ramos faziam soar

22,30.
O primeiro 'contato, c

forme noticiamos, foi c

o Secretário da ,viação
Obras Públicas, engenhe
Haroldo Pederneiras, q
se prontüicou a 'enviar
servador de SU'i pasta,
ra o levantamento' dos'.
nos provocados pela in

,dação do rio Itajaí-Mirrâm�ra dé Santo André

Secretaria, da S'egurança' PúbHc�
NOTA OFI'CIAl

-

". "tA'·; �,-m�nnlen a catlo
preparo
Março e a chefiou, em sua

eclósão, n'l. zona sob a jü
rtrsdição do IV Exército."

que, por proDcsicáo: cto ve

rl'ado.r Antôi:1io Mária Fi,..

lho, foi corslgpar'o em at.a
U1T) voto ele cong:r:::tulacôes
pela sua €lei0ão ':lf) alto
carg,Q de primeiro mai-l<la
tário da CapitaJ catarinen
se.

O, pôv,o ptefeHo (;0 1"b

rl'>11ópcl'S. elelt0 a .� r1" ,�u

t.1:brn . pelo voto. l1"Dula .....,·

senhor ,Aracio S'l.'õ,r'[l;:n,
acaba dn r"('"l)<'r ('1:) prt:si:
.de"te (la Câ'.11am r:1� Ver"::t

'd'ores r'o Municípi,) C;P.

Sfl,l,ta André, S}o Pml10,
ofício em que �::m,1UDic(t

1. Foi exonerado; ex-ofício, a 9 do corrente, do
lado, de proviment.o efetivo, de Delegadó
Pad1.'ão I 36, o Bacha:'el Josias C. Sena, por estar

.

plicf.ldo em negócios com C'lrros roubados, coQfor
já apurou o'Sr. DelegadO de Roubos, Furtos e Defr
dações, Cap. Sidney P::lCheco.

'

• 2. O ex-Delegado Josias está foragido desde oS últ,irP
dias do m�s ,de outubro próximo passado.'

.

3. Provàve}mente; há outros funcionários implicadOS,
.

'clusive da Fazenda Est'1dual. , ,

4. Prossegue o inquérito policial; será instaurado lnqUé
to administrativo.

CÉL, ....-nANILO I{LAES

OBSEQUIADO COM UM

EXEMPLAR ...

-------� --�------

ReFn�ã{l de Desenhistas�Sotelca: ','

foncorrêncre
Pmi:ica,
A Sociec1.ade Termoe'é ri,

ca de Capivari (SOTELCAI

f�t;á realizar concorrêncin

pública, no próximo di:i

26, à� 14 horas, em Tub::l

rão, para o erguimento J,e

um edifício com três Pf.<Ü
lhões, destinado ao Centro
de Treinamento 'do seu pes-

\ \ soaI. Vai se localizar 3-

Âve�ida Paulo de Santo�
Mello, na localidade de Ca,

pivari de Baixo.

em
DE LAGES � Re';:l,Uz,m-'

se na Prefeitura desta ci
dade serrana a pl'':meira

Ao Cél. Danilo' K1aes, Se

cretário da Segurança Pú

blica do Estado de Santa

Catarina, o General Justino

Alyes Bastos endereçou um

exemplar- do seu livro, com

a segum'te dediéatórta:' "0<>:
loco meu a1Jtografo neste

exemplar do "Éncontro
com o Tempo", ,com muitl!,
�onra, pois ,pértencerá a

um estimado amigo, gran
de soldado e �ompanheiro
Cllas inesquecíveis jornadas
do Regimento Escola de

Artilhari'l - hoje Cél. R 'I

Danilo Klaes. Porto Alegre,
12.11.65 - Gen�ral Justino"

reunião cos desenhL,;ns

lagean�s que apresp.ntarão
-trabalhos à C�issií. ) (to
'Bi-Centenátio de Lages,
para à confecção dos C8!'-,

tazes de propagau(h. Fo

:ram convidados OS seguin
tes desElnhistas:' dr",. Joã,o
Preto de Oliveira e Galileu

Alllf.)rim; srs. Cloves Vare

la GiorZi, 'Paulo Souza,
Ma'rcos Lenzi, Nereu Goes,
Aristides Varela, Augusto
Malil1Verni Filho, ' Hodolfo

Costa Neto, Mai'ino Malin

\l'erni, Hilton' Amara,l c

Oscar Lenzi.'

- -� --'---------_--

ft\cademia ralarinen5'e 'de letrasFisca�s:
Producão

,

� Le� sancionada pel;) 00-
vernacJor do Estado dispfie
&ôbre 2. produção nllmma

mensal dos' Fiscais '::l'L Fa
zenda e Auxiliares de Fis

calitac;ào estipUtlando-a em

4.000 e 1.500 pontos, res-
I ,

pectivamente, obedecida ta.
belade pêsos constante de
decreto do últim'Ü dia 13.

Estamos segu,ramente iü'
formados de . que, se movi

mentam os meios intelec
tuais catarinenses no sen

�ido de dar organização
mais condizente com, os al
to's objetivos cultur,'lis q�le
lhe são inerentes, à Aca

demia Catarinense de Le

tra's, devendo muito em

breve ser convocll.da ,uma
reunião dos acadêmicos re

sidentes nesta Capital, pa
ra tratar d'l eleição dos

membros da sua ,diretorid
e do preenchimento dos

claros existentes.

Saulfl 'Nunes de Sousa

Capitão, PM:SC� Chefe do Gabinete
·que promanam sempre .

da
boa cultura.

C,
•

h
..

omem:ora-se� oje
- /"'./!

DIA da BANDEIR_;.-----, _._------

Osni Regjs em

Flor;anõoolis

-�--------------�,----:-"",-_.- .. - _ .._--

Mais Preleitos lomam posse
, Continuam' chegánd.o a rúCípio, sob a presidi'ncia de Ver(?f:'iores, foi empos-

do Olímpico'; entrega
'.úm prêmio, pelo LiollS,
'aluno de curso secundáP
,'q.ue fizer o melhor trabal!!1
sôbre a bandeira; disot
buição de- publicação aJ�
va à Bandeira, Nacional,
-autoria do professo�' JOS0
Ferreira da Silva.

E'v .

t 1· 'a o
sua prevll3 o, a.li1Ü<,

,

clesfile dos três est.abeJec)'
lp_entos de ensIno prJl1cj'
p2is de Blu111ella u, Oti se,!�',

, t' )'0 e
Pedru II, Santo An on

Sa'�rad'a Família.

de serviços tem a ft.L'alida
de dé incutir ainda mais

'no espírito 'da, juventude
e, mesmo, cÍos a.dultos o,
culto 'ao pavilhão nacional.

, Os "leões" blumeuauense
'pediram a colaboração das

escolás, fábricas, e'3t8,bele' .. ,

cinlentos de cOlT1ércio, emis
soras ·e jornais,
Entr,e outros pontos, cons

tam do' programa:' �ura
menta dos recrut'as elo 2.:3,
R. 1. e incineração de ban

deinl.s velhas, no, es��dio

Comemora-se hoje o dia
da bandeira. Nas unidades

militares, nos est'abeleci
mentos de ensin.o � nas

répartições publicas serão
realizard,os atos r:�ferentes
a efeméride.
., Em Blumenau, I) Liol1S

,

,Clube, em colaboraçã::> coai.

a Prefeitura Municipal �'
o Ccmando co 2, R L pro
moverá divers'as fest,\yi,da

uéS, DO dja de hoj':!, cunsa

grad.o à Bandeira.

I.. iniciativ� qêsse cl1.i.pe

Proced�·"t;e çiu cidacle de

Lages, ol"de f'Üra �)al'ft a<

slst!r à diplomacãCl d:> pre
feito pleito Vaic�D da Cos
ta Avi!a, transito'l por eSLa,

Capital o, deput,a,ão Osny
Régis.
Tambén:. estev2 em Flo

ri,anópolis outro parlamen
tar da bancada' catarinel1-

se do ex-PSD �,Cà!11éJ,ra

Federal, .o deputad.o 'Antô�
niu COUle..: JG .f'..ü,..�luJ.

Folgamos e�ll estamp':lr
tal providência há muito

,

tal providência já muito

que se vinha impondo, afim
de que a entid'lde cultural

máxima da intelectualida
de barriga verde, até pou
.00 tempo altamente jJresi
dida pela lucidêz do saudo

so Gama D'Eça, possa con

tinuar a distribuir a� luzes
'"

,

sado na Pref');ft,r8
J080 A: Borla;), d::>

(lo sr. Plácido MOl.'ai�, t;m1
b?m das fileiras do antig;:,
PSD. Ü :3overr'adm' (�lelt.o

e 'diplomado Ivo' 811 ,reira
estev0 '.'é:presentado D3,qUê,
les atosr pelo deput,1,:1c::, Al
�':. '7::b1;e1' ce Melo:

'De outra parte, Df) mu

n::-"io de Vargeão, onde

J.l11 1;{11 J L .;� J.b.<�· V, :1.11..,

t�i",�� �v ...';.:Ü.L� d� c.;....::'"".l.�

esta Capital �l' f�rmf1(;.õe3 a

r�speito ela posse �e pre
feitos ca ta l'Ílre�we': "o ul
timo dia 15. Em Ponte

o sr.

ex-

PSD, presenk ') deputado
Fiaravan te Massn!i.n i.,

, Ponte Alta " Vargc;úo, lo
cali:>''',-10S em diferente:> zo

nas do Est8.cl,), CQ11\8,�:,iln
vida nova, c::nu prefeitos
pela vez' prim�in, e,�'(;olll;
dos �través do leredito das

Ct!I�til:;a-Aclta, região de

nos, assl'min o

Na me�lna oCaS�ãl), i;"'st�).
lcu-s" a prj:m':r8 ,-8, c1:!'''l
de Vereadores daql!c!..:; r;;u-

I
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