
de vitoráas eleitorais "ín

compatíveis com c pro

grama <la Revoluçãf)" se':

ria. redusída, "numa fasé
em que já começam a se

fQ,Zer 'senter vos trutos da

politica economico-finan- ,

.eeíra do govêrno": e esse

risco "poderia ser obviado
de outra forma, ainda que
mediante algumas restrl

ções de emergencia, com

preensíveís no curso de

um processo revoluciona

rio."

RIO, 24 (OE) ,- O Ministro da Justiça afirmou esta

manhã que poderá ser revisto o Ato Complementar n? 4,
caso haja dificuldades para a fwmação dos partidos pro
visórios.

Falando à imprensa o ,Ministro Ju:racy MagaIliies acen

tuou qúe 'soâ opinião pessoal é que se 4ê oportunidade ao

Congresso para deliberar sôbre a fOrmaçãc): dos partidos,
caso não seja alcançado o quorum previSto 'no Áto Com-'

.

plementar.
"

O Ministro' da Justiça informou ã'inda. que $Crá inicia
do hoje o IPM instaurado para ouvir os manifestá'iltes pre
""'C; diante do Hotel Glória sob a p�dência do CoJ:onel

Serpa.
\} Ministro Juracy Magalhãts anunciou .tambêm, a

instalação de outro IPM para apurar, subversão na extín
ta União Nacional 'dos 'Estudantes e Entidades filiadas.

Por' outro lado ao co

mentar ontem o Ato Com

plementar n. '4, editado
sábado pelo govêrno fede

ral, o prof. carvalao Pin

to elogiou a deeísão de se

realizarem eleições diretas
nos Estados, no :,5rüxim;)
ano, mas fe� reparos à

instituição dos "partidos
provisorios": disse cue essa

formula levará íntaltvel

mente ao bípartídartsmo,
"no que o' Ato pretende
forçar a formação part.da
ria da cúpula para baíxo".
- "Isto, a'meu ver, con
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FLORIANÓPOLIS - (QUINTA.FEIRA) - 25 DE NOVEMBRO DE 196� ANO 51 Cr$ 50 sõbre o dispositivo do

Ato n. 4 que trata das eleí

eões -diretas 'nos Estad,)s,
dísse .0 ex-governado!":
- "Essa explícita rete

rencia lanaç uma pa de

cal rias ambições dos poli
'ticos' que ,temer.:Jsos da

vontade popular, preten
diam, à sombra da Revo

lução, refugiar-se nas, ma

quínações de cúpula po1ti.
tica."

ATO NÃO OMIT[,]

SUCESSÃO,'

Justiç oronel
) destino de ( inte

O ministro Juraéy :r.Ta

galhães réuníu a ímpren
sa em seu gabinete n.) ,'Rio
para esclarecer que ü aTO

complementar numerJ qua

.tro, ao contrário do que
dizem articulistas políttcos,
não é emisso em tõmo da

'sucessão estadual f�') pró
ximo ano. Os redatores elo

Em breve contato com

jornalistas, ontem, ,c 'gO
vérnador Adernar rIe Bar-

1'-OS limitou-se a informar

que passara o dia anterior
"estudando as ímplícaçõea,
do Ato ,Complemenía,:"/
mas nada podia adiatlt�
por enquanto. sõbre a pos

sibilidade de o ex-PSP v!�
a participar de um segun
do partido qÜe não d do

govêrno rsvolucíonario, d:s

se que a reunião deI 20 se

r-adores e 120 deputad:s é

um ooíce pratícameute .n

tra"'<::1cnive1. ,Já o sr. Ar

naldo Cerdeira l:llirmvU
que a formação rl� um se

gundo parEdo, tenll;l ou

não a presenç?, do PSP,
só será passiveI se ::> gover

Ílo "liberar alguns senado"
res para satisfazer às ex!

gencias <lo Ato 9ompJe-'
mentar", e acre3centou

aue 2. inclinação da, área

po ex-PS., p a de intfl?,!Rr
se 110 partino que tradu
zir a nolítica situaciJnis��,
ao lado rlo �,')vér!11) do

lnal. ,Castelo ,Branco.

\
Ato deixaram o assunto

propcsítadament., ",,11 aber

to para permitir o govêr
no definí-lo na época proRIO; 24 �OE) �bis,.de despachar com' o Presiden

te Çástelo Branco no Palácio uraDjeiras, o 'MiDis!fo da

Justiça informou �e vai se enCi:diüncr testa tal'de"l:om o

Coronel ;José Maria Serpa, encarregado do IPM que envol
ve jllanüestantes detidos defronte o Hotel Glória.

(1 Ministro ,Juracy Magálbães informou que' debaterá
a situação dêsses manifestantes com o Presidente'do IPM.

.Por outro lado disse o M!nistro da Justiça que se não
tiverem resultados para' a fo�mação dos novos partidos
políticos, o govêrno fará valer o Ato Institucional regula
mentando a matéria.

Calado, Carlos Heitor Con-

PRISãO PREVENTíV.\S :1y, Jayrre Azevedo, Már-

impetrados pelos advoga
dos dos intelectuais. traria.' frontalmente a dís

posícão, trequenjemnnte
formulada pelo g()v�rnn,
de aoressar o processo rie

redemocratízação ,\10 país",
Af'rmou o ex..:gave'_·llador

(e agora novamente can
.tustíca, que o govêrno li'e

didato ao govêrno 0',,€ a
(1""81 noderá rever o Ato

manutenção do Estawto
("� I"r);'?mrntar n. 4, rle

modo a ev+ar rme I) Con- _

dos Part�dos, par", ser aplí
cado mais tarde, represan-

gress-, sea CC::--r"!"'-'() 20

regime de pfl"t''''r ":"""". \. ta uma dtsposíção do �r_,
".; .. "" "'e '"uIvar a est�utu

cem a íntensíbtltdarl i
.

('a
::.1 ra democratíea para, a f"r-

(!"1'al"'kacao onosíelonista,
ma�ã,} dtls p,gr,emhl,rões po

telltac1a por elementos rks
ll.ticas; n1as. com t insh

extil.,tc,s PTl;3
.

e PSD.
tu!<)ão dos "'partidos 1)'1'0-

Qllanto eIS eleiGó.9s F1>-
visorios, entregan<.lü a SI>

taduais ,0 Ministro 'u Jus
radores e deputados feJe

ti�a info.�mou que o QO-
r8is 0 privHegio de Sua r,r

vêrno estucará a q:.lestib
ganiza<)ão, consa�l'a-s" exa

depQ's elo di? 31 ele 5::1.""-
ro transpire a SU�)::,:" .'i."

tamente � sentido i�1Ve:::!o,
4 o(';rip-;:"ario' de cupulas jJ0-

de que'\ o govêrno l".:ic\',V,1,

eleiçõeS. indiretas através liticas extintas e (1V� P('

de nôvo ato complemelltar
ele vic'ar � C0111'J;�0l11ej'8r

____........ � irremediavelmente;t Ia:�

seguinte."
Disse qUe a possibilidacie

piela, afirmou.

ORIENTAÇAO POLíTICA NOVO ATO INSTTTl:I,
ELEIÇõES INDIRETAS

Referindo-se hoje ao pro
blema dos íntelectuaís, o

ministro Juraei Magalhães
declarou' que o governo es·

tá interessado no anda
mento rapído do inquerito
tendo hoje mesmo

_

trans
mítído ao encarregado do

IPM, cel.. Luis Gonzaga An

drade Serpa. a orientação
política a si?guir, esclarer

cençlo que a outrq parte..
(,U

seja, a militar, é da com- dade ?O$ intele�tuais

1)etencia exclusivá do mi- sos, sem 'aue auta$assem
nistro da Guerra.

,-

a sua inclusão, .0 que, pata.
AiricUi a r�peito., do as· o ministro é Prova de

sunto, �firmou o sr. Jura- outros esclarecimentos
ci Magalhães que· ,às ade- se tipo deverão "vir
sões 'e as mar.dfes�$ em

torno' dos acontecimentos
vertfi.C'Nlo<; no Hotel G'o-

Admitiu o Mínistr ;

Voltando a falilr no

nttssto dos fnÚi1.ectuaiS,
ministro rereríu-se a. tele.:
grama recebido de estudan

tes, dando conta de que,
deus nomes ,constaram ,de

um manifesto de soU.daria.

A prisão preventiva � de

oito intelectuais, rasponsá
veis pelos 'l.contecimentos
da porta do, hot�l 'Glória,
por ocaslao da iristalação
da conferencia da OEA foi

decretada pelo coronel An

drade Serpa que investiga
'os acontecilpentos.

Hoje, (l partir das oito

horas, treá início o Ir.tt:'-

rogatório no quartel da po
lícia dt::: exército. Antonio

cío Moreira Al�es, Joaquim
Pedro Andrade, Glaubsr

Rocha, Flávio Rangel e Ma

rio C'l.rneiro, poderão ser

enquadrados no artigo vin
te da lei de ségurança na

cional, podendo a pená va·

riar de um a três anos de

prisão.
A d�signação do en,car·

reg!ldo do inquérito e a

prisão preventiva prejudica
') pedi.do de habeas corpus

Em resposta,
Ju�r.ci M"lg::>lhãe� �nviou o

Sê"11infe telegrama: ,

. "A'plalido c'1J."p�!?m moral

dos jovens e!i1hl('l�,ntes mi-'

:p.eWos· que. repelem ignobil
usO' ilegitimo do seu idea

lismo para fins subversi·

vos. Tornei publico vosso

t�legrama".

pre- I

aí"
Éis o

ministro
telegr'l.ma que ()

da Ju�i0a ren,e.

SQlda(lo� Norte-4meri.
canos morreram, ficaram feridos ou desapareceram ' no

Vietnam do Sul, na seIQana passada, segundo informou
, ,

fonte militar.

go de mortêiros,
ihfldoras e fuzis sem retro·

CCS'5o.

Nos �taf(ues simült?neos

às posic6es sul-vietnami

tas, a aviação e a m'lrinha

dÇls EUA _bombardearan1

ininterruptamente os ata

cantes. Pela primeira vez

aparelhOS "DC-3" ,!\rm,ados
com 18 metralhadoras ,fo·

ram utilizados contra os

vietcongs. disparando a um

ritmo de !8_!lOO balas por
minuto. Os vietcongs ' per

,deram 140 homens. Aguar-
,

nição de Tuy HO,!l, por seu,

,turno, sofreu perdas consi·.

deradas "graVÍssimas". -

.

.I

Só GUERRA lftl1 ':!;',ellto d::: fO:_,n_;(es no

Vietnã do Norte. uma si
tuada a 55 e outra a 65 km."
de Hanói.
O at;aque vietcong a Tuy

Hoa foi feito per cerca de
2_000 homens. As tropas de
reserva do Vietnã do Sul,
amparada,s por 5 caminhões
blindados que_ acorreram

em auxilio da cidade sitia
d'.!. caíram numa' embosca
da dos vietcongs e foram

aniquiladas pór intenso fo-

Os vietcongs' lançaram
hoje 'um at'.!.que, maciço à'
cidade costeira de Tuy Hoa
e a 5 posições sul-vietnami·

tas localizadas ao Sul do

estrategico porto de Qui
Nhon ,o maior centro de
apastecimento nórte-ameri
cano'.

Em cpntmposição, um

porta-voz I!orte;-americano
informOl-l que'ontem foram

ICARAt, 4 DE NOVEMBRO - Na ,austera perso·
nalidade de Vidal 1Janios se "afirma traço bastante

curioso, levando·se em conta haver se sobrelevado, de

cert!l_ rórma, ãs im�ições do meio. Oriundo de 11Dl clã

pOderosissimo, em.uma' época em que ,litoral e planai.
to catárinenses se coiiitituiam arquinélagos de ,,Jif{(lil

iÍderpenetrac;ão em termos de geografia politica, Vidal,
cu,ja formação humanística promanava do bacbareJatO
em ietras do colégio dos jesuitas Ue são Leu ...u_uo,..,lI: I

borbillado, então a 11m currlculum de exagerado rigôl
clássico, guardou sempre, a despeito de restrições amo

bie�tes, visão clara da generalidade dos problemas. Daí,
pão- haver sido tomado de surprêsa, quando deiíl1era
çõcs partidárias o transferiram da liinitada ação

'

ser·

ralla para o I"..io maiOl da conceituação do Estado co·

mo um todo, visuãlisado, apenas como político, ao exer·

cer. anteriormente, a dep1Jt�ção estadual.

MoçõE� PELA PAZ
garm1.1 foguetes "Zu'.1i"

2,75 polegadas no bombar

deio e seg�do um
•

pi'loto
norte-americano, havia seis

ou sete plataformas de mis

seis em redor dessa cidade.
, Os .'.!.viões conseguiram des·

truir duas em virtude da

intensidade do fogo anti

aéreo.
A aviação dos EUA ata·

cou tambem um aeroporto
em çonstrução na cidade

de Phuto, 75 km a Noroes·

te da capit;al norte-vietna
mita.

WASHINGTON, 24 (OE) - Continuam os entendimen·

tos pacifistas de Norte·Americanos 'contra a Guerra.. no

Vietna,m. Mais de 20 nill pessoas deverão chegar sábado a

capital Norte·Americana, na marcha pela paz do Vietnam.,
Entreme'ltes, Grã·BretanIm, Franca e outros uaÍ!'es Euro· ,

peus procuram promover entendimentos direto.s entre Es·

tados Unidos, China Con�inental e Vietnam do Norte, pa·

ra pôr fim as hostilidades.
-�------_.:__ --,--

reajuste em' etap'asSe·rvidoles
.

terio
FOGUETES

As bases de ,lançamento
partir de primeiro d� JU-'
lho e mais 6%, a (mrtil' de
primeiro de outubro: Au

mento da alíquotá dos im

pós tos de' renda, importa
ção, consumo e sêlo e da

cóta de previdencl:t so

cial; Unif-icaçãio das COll-

União. O substitutiv.) que
será enviado à sanção pre
siden(!ial mantem' 'JS )::(;n

tos fundamentais da pro

posta do Executivo: 'Au

mento de 46%, pago em

3 vezes, 35% a parti!' de

primeiro de janeiro, 5% a

tribuiçües, baseada, nas

fôlhas de salário.
De acôrdo com o su))sj,i

tutivü, o salário-falllll1a,'

passará a ser de :::1'$ 8 mil

por dependen�e. Segundo
os calculds, o aum�nto ar;s

servidores implieará eru

de,spesas de Cr$ 750 bi
lhões_

O Congresso rejeit'lU a

emenda que autorll:tv'L o

presidente a antec'pa:;: o.

pagamento' integral des

46%, verificada a 'disponi
bilidade db Tesour,) N�
cional. Rejeit.ou também,
do substitutivo, o rE8po;ü
tivo {lue' l'nlmtiaya et.f:ltivar
os interinos que tivessem
ou viessem a ter 5 anos de '

!exel1'cici;o efetivo. Ao subs
titutivo acrescentaram-se
emendas dispondo sôilre o

rea':uste de aposentadoria
pelo SASSE e reS3a�Va11'·�0
o direito adquirido PUf ,dc

ciSão. judi.etaI . transi'tàd':t
em julgado.

BRASILIA, 24 (OE)
O Congresso ..aprovou .o

substitutivo da comissão
mista de deputados ti sena

dores ao projeto ,�ovetn:t

mental que reajust;a, "Os

vencinientos dos scr\'idJ
res 'civis' e inilitate3. da

Assim, jamais se municipalizou no mau sentido, no

desempenho de dois govêmos, situando as reivindica-
'

�ões de sua comuna no- q�dro dos interêsses gerais da

coletividade estadual. Como, entretanto, Lages não po
deria permanecer paulista, pela veJ.I:ta estrada 4e troo

pas de Sorocaba, nem riogran,dense, pela excJusi;va de·

pendência de ·sua economia á da região vacariana. e

nem o sul, ao sabor' dos caprichos da incorngíveí e

temperamental barra de Laguna, 'êle se lançou no pla.
nejaÓlento das vias de comunicações. Nascido ,em um

clã do interior, sempre evitou se perder DOS atoleiros
de contradições políticas, ás quais' dev� ter resistido.
vê7les sêm conta. Se não praticou a intrlmSigê!lcia, pelô
'res�ito até religioso t'11l 'que sempre colocou ,a pessoa
'humana, - tanto que, hernlista com Pinbe,iro' Macha·
do, não impediu que Nerêu, voz de outra geração, tive�.

s� sido ,civü.ista com Ruy Barbosa -, foi perfeito, no

culto pitagórico da amizade, e ameno no tra�o com os

adversários.

Aposentados do IAPB
, Vão Receber .Dia 30

.'

o pagamento dos apo-
sentados e auxilio doem:;I,
no Instituto dos Bancá

rloOs, será efetuados ,até, Ó
próXimo dia 30, n') horá
rio das 12 às 16 hOi·as. Em

comunicado <listriburdo à
,imprensa, a DelegacI"!, Re;
.gio:nal do lAPB' f;lZ ver

,�-�------,------------

aos interessadàs SÓbI8 a

necessidade de reC(;)lel'el11
seus -pagamentos cen�l'o

do prazo fixado, �end() eH}
vista .Q próximo eacerra-,

menta das atividades da
Tesoura:ria ref�rentt1s
corrente ano.

-----------�--------

CAog;resso aprova
Deformo Judi�iária
senf emendas

..

.

Adalberto �us,titui Ururai
que é'M'inisfro'/

RIO, 24 (OE), - O Gene
ra1 Adalberto Pereira dos
Santas' assumirá às 16 hs.
o comando pr.ovisQl.'w do
1. Exercito, em substitui

ção' a general Tert� Uru-

'ray, deSignado p�ra minilS
tro do Superior Tribunal
Militar. O nome do titular
efetivo do pôsto deverá ser

conhecido amanhã, qllar,do
da divulgação da lista de

promoções 'do exército.

No convívio humano, dissens!)es ,partidárias
lhe alteraram o e_onceito dessa virtude. Conheç',J Pa&'
sagens e episódios, na vida desse homem raro de ver.
dade, sem o calculismo loul'aminheiro e inex.fresslvo
do lugar-comun, verdadeiramente admiráveis, quando
contingências inat:redáveis o impediam de atender a

um �o. Vi«J.aI' não hesitava em convocá-Io para uma

explÍcação franca e honesta, da qual o postulante saia
ainda mais seu amigo, pela lisura e pela sinceridade, no
�tivo, cheio de zelos, do mais' belo de todos os senti·
mentos. Ao lhe deflagrar, por exemplo; o 'jovem Adolfo
,Konder destrambelhada oposição em Itajaí, o Gover·
'lador Vidal �amos solicitou ao chancelér Lauro MOOer
• ,apro,'eitalPento do moço catl1,rillense, ,nos quadros do
ftamaratí. E justificava, apaziguador: - "É lamentá
vel' que um rapaz tão inteligente se afunde nessa, opq.
'lição estreita, sem razão e sem finalidade." Outro po.
lítico quálquer, formado na ambiência daquêles tem
{lOS, teria optádo pelas conhecidas soluções, violenta e

d,rásticamente persuasivas... E Adplfo, não o pert'l'it
basse tanto, e'até o fim da vida, o desafinado canto de
sereia da' polltica estaduai, teria sido grande chefe de
missão. Com o monumento a Vidal Ramos, o jJovo de
sua terra pr(lporcionará aos l1!OÇOS e aos 'põsteros se

deterem, na repousada reflexão sôbre a riqueza moral
dos homens, de outróra.

lativo, sendo considerada

pacífica sua' aprovação. O

Congresso iniciará também

hoje a discussão do' prOle·

� 't? de
r

refornja tributárm.:

ST.F NAO DECLARA iN·

que facultava ao Senl:tdG ll,
.

competência para a.. SUS·

pender leis, julg�§' in·
constitucionais por. lil-quela
Casa do Congresso. N.'l, tar
d� de hoje entrará em qis·
cu�são a reforma do Le�·

, :!3RAStLI�, 24 (OE), -, O

CQngresso Nacional apro
vou na'madrugada àe ho�
je, o projeto do go.vêrno
efe�uand0 reformas no sis

tetna judiciário do país.
Foi rejeitooa a emeI).da

.
t "I

CONSTITUCIONALIDADE

-l'AC- GR��E�RG:"ae-SI:H::T}1I/{!:lJ1t8: +'>C
'

O TEMP� (Meleorolóqico)
Síntese do Boletim Geómeieor-iiógiro de A. SElXA�
NETTO válida a'té às 23,18 hs. do dia '25 de novembro de

1965
,

o Congresso Nacional
aprovou em segqnda e úl·
tima discussão o, projeto i

de reforma judiciária pro·

posta pelo. govêrno" 'atra-,
vés de emendas constitu

cionais. Foram rejeitados
,,'lpenas dispositivos ,que da

vam competência ao Su

premo Tribunal Federal

para declaraI' a inconstitu-

,cionalidade da lei, ,suspen
dendo sua e�ic�cia.

e
Portela, P�'esidente do IPM
do �S�

A VEZ DE 1"LEXA
O Professor Flexa RÍbei·

ro está depondo comQ teso

temunha no IPM que apu-,
lia denuncia s da extorçã.o
de 2 milhões ele cruzeiros,
que seria aplicada num.'.!.

obra do biitirro de Cascadu
l·a.

SãO PAULO, 24 . (QE) ,.....

!
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRICA MÉ

DIA: 1022.8 mUibares; TEMPERATURA MÉDIA: 22,3° Ce11-

tfgrados; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 93.8%; PLUVIO-

Jânio Quadros Somente regressará, á

GUHl1,?J::f\ra quando forem

concluídas ás investigílções
sobre às irreghllaridadJs no

ISEB.

, P.m'a ouvir

I'Jais Ul'1H vez e possiv�l
, mente o ex-ministro da jus
tiça Pedroso HOrta, che

, gou esta manhã á capital
paulista o Coronel Joaquim

"

SIDÀDE: : 25 mms: Neg:ltivo - 12,p mms:' Negativo
Cumulus - Stratus - Nevoeiro Cumular -;-- Chuvas

parsas' ê ·passagerras - Tempo Médio: Estável.
(

es·
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raio de ação nas rotas àa
. parece ter-se tornado ago

British Eutropean Airways ., ra uma 'distinta possíbíli-
·

dade. Há pouco mais é.e

um. ar-o, a corporação 08011
citou estudos às mdústrí
as e3;::(-(�alizadas. E".'e, a-

.

nuccía-se qUe o ônibus
aére» c.ríxou. o re<:l) d�!2
meras /,ssibilíctades e que
diV�\�$,8� � �'r. ,r.-�àCJ '·com::.én
ram a dar fm'nu tangível
as suas propostas, Entr e >

elas, destaca-se o G:uP:J
Hawker: Siddeley, que plã
neja um avíão

.

Trident ele
maiores dímensõr-s 1\ Dn

. tish Aícr.u». Corporatíon
Vivendo de promessas vamos todos esperarldo
por dias melhores,

. .'.
.

O que mais aflige nésta nossa atrib�da vivên·
.

da são os preços de todas as utilidades, de. tu·
(hi, enfim, de tudo n.lesJ;IlO : que terna a vída

.

. '('lula vêz mais insuportá\.'el. .
.

A ptirheirá idéi� di BE.'\

: v,

Os' remédios digamos píÍra' principiár, dépois
' íi�V'ia. um aparêih» . cem

"

" � ,

.'.

. ';'"'' capàtMade p:'l,ra 150 P·lSS3.. }da.l'(>.marcação e dos ptcços.novos"estaomes·, c

.. , :géitôS e um' raio. de acâomo' para. matar e não, para'curar. ", i
.

• ' tM: 1.60 a 30.0 quilómetros.(,;::tlcados; . fàzendas, bebidas, cig;l.lTOS, álcapça-· ..

·;.r:ü� ·o.iJr�c.,,'O mais aito, .é
..
nâ6 b..ã.,.é� n�m:pt.o-., :

.' E'�Sá.s ('.'>PêcfficàCõ�� uu-

'.
'

.. '.
I

, trientfÚ"1.J:1 lfg;eítà,niont,,· n').

vidf,ncill" item meio, a�" .. q\ie .faÇa ��� ,

'. .'. I) '.
.

A' .,
.

'O', ·,r "d P'bli M":"'al é o 'e"'pório "da' '. cutso .d. ano, mas, "llL CC_1
lh('r�a o '

.

u co, umC11' :'
.

','.-
," 'cép�ão 1)" .

.

d' .•.• '1"'

.... ·to. 'O'
" ii _L·'-,cbe Iitá1ú:OS lê�es'/ �'," aSlça, a en,.all :t

,,<:ares Ul•.' S, p�eços ..

qj.tC ,g, '

,
lõ�.

p,ermanece ,a niesma:. � O
{. �nf'smo' de assombra.r... . ... " '. ',po"n''·to·� de' m'a" � .,

,to' ..

''',..,. '" '- '."dit' .

'. '. lOr rmpor aI.
,Nao fia. tnãm•.a me· • :

'. ,", ,,' '. ,,_' ,",.
..

da no .projeto �r.jrá- ó' b:ii-
f'or PiJt�o 'lado, luz é telefone, stUl:ara,m Dials . :ito ,cristo op,imwioúai. jj{::!1-

. I�ue trl'sen�os �or. e,ent�'." <. ", '.'- ,.d;o�se menci6na'h' tiroa ,�i-
r-:, para. tudo ba �escWp�s, Illvent��.e �OtlVOS, fra de 1 xelim le 3 'j)'cniqurs
'�ipres�ntam.sf'· J'azo�s. que entretanto, MO con· por assento-miUn.
Vf'lWf',

LONpRES - OE -- lJn1

ônibus-aéreo de 1)e1UE�'10

-c-

OSVALDO MELO

PREÇOS: o ETERNO PESADELO

inscreveu-se c,1,mbém .

no

páreo e tem :délas própri
·

as "sôbre o qu,: êléve Sef' "

)..., "..'
.

.',
on: c!lJs-aererJ.

Essa l1la'i'ca, aIi{l::;, já f!Ji
atingida' pelo BAC On<::-

Eleven, que tem um aJC[�:l: I

·

ce de 1.600 quilômetr'a::; 8

conduz apenas fi6 pa$sagei
ro�. Versões posteriores do'
aparê!bo apresent.?"(,rão ín-,
dices' poSSivelmen�e ainda
melhores.
Tanto' o Ttident quanto

o One-Eleven vem cte<;cen

I ,

"

I·

lí; os meus antigos a pergunta.rem porque nã.o··
há .Literatura. ,',
Não. Assim, Sou mais ú.til ao povo.

E cml ESTA UTERATURA, ..

Sim. COl� ésh literatura de ba.láio de comptl's
cOIP que �e ,'ai ao Mercado. Pipgó áqui meu

ponto fil1:11 fI.esta. a.tenga,

\

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

f

NOVA • COMPLEtA· SUPERiOR

CHAME A BURROUGHS

A Calculadora Impressol'a Burroúghs
J·700 é mais rapida! Com a J-700
você multiplica em. poucos segundos.
Basta indiC:é1!' o rúulliplicanclo, o rnul·

tiplicador (nas t<=;Clas vermelhas) e
\

pronto! -, o total Não. ha nada que
es,perar .. O produto foi c'aloLl3do .en

quânto \foce indic2va o multiplicador
10 desenho int-lllstri,,1 c\a J-700 é per
ife.ito._lnteirarne'nte fabricaôa em .nosso
Paí-s::;E quanto 20 preço ... a Calcula
cltl'J. ImpreSS0I"3 J-700 custa menos

rio qllR outra qualquer máquina no

género - até menos do que muitas
c;omadoras

Peça ao representante uma demons·
.

tração. da Calculadora Impressora,
BurJ'oug)1s J. 7 O O. Experimente,a
você mesmo!

',-

Bllrroughs do B'rasil
TODOS OS PR08LEf',,1AS CONTÃBEis TERMINAM COM BlJ'RROUGHS

I.' '...
'

NÓVO AG;; QUAmCJCENTOS ANC".I
,'4.

\

I'

!

"

I)

�

;J
."

'n
.�
•

'"

�"'"

'"
�

�,

1:'-
� ..

..
.�.

:J
�

aéreo op:.'!erá expiara:.' i'ssp
mercado virtualmente in
tacto e proporcioüa-:- U1n

servic3 de padrão espeta
cuIa/r. rrn.a 'viagem :-18 1'10

'

....u'·f;ynetrrcs -dem,orar:í. me

nos <10 um quarto ele ,:10-
ra.

, •
Descontando-se mt·i:'?, h::l ':

ra em cada destino para o

transporte entre o aeropor
�o e � clda�e, ve1'ificar-s�-
á que êsse tipo de vi��!,/;;'n

desafiará conCQrrl,·J'!(�i'l.

com qualquer outro,
O 'ónibus-u{,reo ([t'"e \ PS

tal' 1?11l plef!3 fUl1Clf1namen

to dertro (e mais ou mA

nos cinc(l anos. Se ft)r tão
bom quant otudo iúdiri1;
os operadores nos Estarl JS-"

�n���s d�,;��iÇ��r��:� �:;� -C......_.,_\lu-U·e,I.""--.,do----P-en-ha'\-SC-I'l,
----:--

cado cI'.ias dimeD.'!õP'(j nin
, Uguém p.od� imagl'l'1l' aii1

_",,_:�'jam 4s$elt bféia Geral
Reino Uni�o: ... Extraordinária

. 8 ..0.00 menav'a'-. �elo,ptesente são convida,dos os senhores ��ócios do

U Clube ...u � c_ • .üa.SClJ para ASsembléia Geral Extraordi-
nária, a realizar-se no dia 26 do corrente a rua Tra-

í·
.

� fo t
ii,1.lno 17, 1. andar, (telefone 37'19) às 20 horas, ou em

lOS,
-.,

e 'r � segunda convocação, meia. hora depois, de acôrdo com

,

l
,

U os artigos 27 e 28 e 5:;UIS parágrafOS unic<Js dos Estatu-

nu'C'ICo"f c"m 191'·5
�cs �����!�:d;a�adeJjberar Sôbre a seguinte

a) proposta para a conclusão co Cluhe;
b) preenchimento dos cargos va?;os na\ DirE:tcria e

.'.

na Mesa do Consefho Delibrrativ.o da Sociedade.
.

c) A�suntcs GEr::;'s.

do em dimensões
., qUe fiZérarn seu apareci
mento. E ambos parecem
estar-se saindo. bem, 0)
mo pontos de partida 'para

novos projetos deverão
consütuír bons alíeerées,
especialmente por estarem

formando um grande fun
do de xeperiência operaeío

Em . Blumenau: ·lmd�ão,· família
e Proprieda�e em ação

te ela :Sagrada. Congrcf';-u".
ção dos Seminários e Unl
versídades .

da Banta Sé,
bem como o seu cont-údo:
'uma vigorosa- refutacão da

coexistência, pacífica entrp.
católicos e comunístas
Os "eamelots' da Tra
ii -

F r..
;tle Defesa da TradiG�},!_i'a c,:,�ao, arruna e Proprie-
mílla e Pl<Clpriedau0, �, dade, qUe na OC2SlU') GS

'mingo último "n,as ímedía- tentavam em, mastro de

cões da Igreja ·Ma';riz c;f���
. quatro metros de altura

t,a cidade. estandarte c":lm leão rom-
pante, sitiíbol'O da l1!,t!t �cal

e altaneira, obtivemlll jn�

Blumenau -'- (23) -� In
'

tensa acampanha: de dh'u

são do estudo do Prof. Plí
nio Correa de Oll-lel':a,. "A
Líberdade da Igreja, 11:) Es
tado Oomunísta" �oi de
senvolvida !leIa seccãc Io
cal da Sociedade Brasileira

'. Abordand.O) os tr;in�.('nJ1-
tes-, ,salientavam a reco

Ir:e.ndaçã,o elogiosa� de'" q�e
o livro foi ob'eto pOi' pai,,:.

tensa ·f.�cç!it:�ção entre

púb}ico b!umehatleJ1se.
(ASIMl

Missa de 7. Dia
.

, �
, .

HELEN� THIEMANN KLOJj:BLE
" ,.Jf".· i.

Esposo, filhos, genros, nora e netos convidam para
missa de 7,0 Di,'1, que será':rezada no sábado ,dia 27 às 7 ho-

ras na Igreja de São Seb�ão�
" '

A familia antecipada�ente agradec\l.

Altos Objetivos da
Literatura·

.

l\lEDITAÇÕES SOBRE BOCAGE E OS MODERNOS
'.

-

'1. Arnaldo' S. Thiago
\

Por nímia gentilleza à.o nQsso ínclito confrade da Aca

demia e do Instituto. Histórico e Geográfico de Santa Ca

ta�ina, o Dese�áFgad9r }i�tl'11que dá Silva 'Fontes, que,

�roporcionándo a uma dasf�as neta� o tT!to com os

t.rês m,'l.gnüicos volUlh�s sôbre .Bocage, .. da Livraria Cláss,i
ca, facultou-me oportunidade' de lei' os magistrais sonetos

dêsse luzitano' vate, nestas 110ras calmas da Primavera,
que estou vivendo na gl�ba feliZ df.l. Ijurirêmirim,ao lado

da espôsa, filhos e netos e ,amigos leias posso tomar conhe,

cimento de urh dos sonetos que mais me sabem· ao pala
dar .lítero-religioso e que, humildemente corifesso, ainda

não conhecia! Vale êsse únicQ� soneto, como o D'Arvers,
só por si, tôda uma grande obra' a imorta�iZar um gran-'
de Poeta, Eis o admirávei, o perfE1ito soneto:

'

"Qual novo Orestes" entre, as fúrias branc1a,
Infeliz que não crê no. Ompotente,
Co� sistema sacrílego ,dCl'men:te
A razão luminosa, Ui fé sagradá:'

TU'1 bárbara voz iguale aQ nada
O que em tôdas as couf{as tens presente:
Bàsta, que o sábio, o justo, o pio, o ,crente,
Louve a mão contra os máus do raio armada;\ '

Mas vê, blasfemo ateu, vê, monstro horrendo,
Que a brut,'1 opinião, que, cego, expressas,
A si mesma se está contradizeildo;

Pois quando de negar um Deus não cessas,

De tudo o inerte ocaso autor fazendo,
No Acaso, a teu pesar, Um Deus confessas."

Lessem os jovens contemporâneos, inclinados à Lite

ratum; lessem e me1itaf�em obras primas do espírito
humano, como êsse mai'avilhoso e concludente soneto de

Bocage, todos· ol Cantos cU.: Divina Comédia, as Confis·

sões de Santo Agostinho, tantas e tanta!> outr,'ls úteis e

sérias produções do espírito humàno - e estejamos cer-
. tos de que não se deixariam prender nas malhas do negá

ç tivismo histórico de um Com te, de um Nietch, pretendo
� um ter ,'l.posentado Deus, outro afirmanpo que "está mOf

, to o, Criador" ... ,HorFesco referens!

t
.

Isso, porque o mal �e que padece� os ,nosso� jo"

l vens literatos e poetas, (; o mal contagJante n0SS:?S dou
�

"

trinas que vieram, ainda com estardalhqço maior, após
t " .

! as duas grandes guerras e que fazem morrer a flor da

t,. crença justamente nos cor/1çÕ'es 'daqueles em que ela mais

viçosa deve medi'ai': os hossos jovens amantes das boas
letras.

l.iteratuta. é cousa m1Úto séria: na ordem social,' poiS
que veículo d'ls idéias e. assiin, fator decisivo. do adianta·

.

mento dos espíritos ou do seu retardamento, principal
mente nos doinínios da moral. Eis o motiva por que es-

L tou ardorosâmente me batendo pela. mo�tàção da
(J vida acadêmic,1l. err1 Santa Catarina; procurando Incentivar

( o amor· pelas boas letta.s. chatnando àO ClOnvi�o de in·

�. telectuais bem orientados como Altino PiOres, Henrique
Fontes, Gustavo Neves, Nereu Corrêa e t,antos outros, a
brilhante mocidade que. s� deiXou dominar por idéias nii
listas e cujas obras vêm a público imp�gnadas dêsse t6-
'xicQ que hauriram nas doutrinas ateístas, no sensu,aJismo

, de Sartre e na materialissima psicanálise, .. , sentindo-se
em ta"is obras, em vez. <1.0 esplendor com que a Vida se

manifesta em tôd(i a Natureza, o fdo da morte, a alg'idez
da descrença. '

A notthalizilÇão da atividade social da Academia Ca
tármenSe, de Letrás é, poi' tudO isso, além de um dever

. � . .'

cívicó dos seus (.l.tuais .pouquissitnos ma'htenedores, uma

necessidade premente daS eliteá intelectu�s catarinel)Ls€!s,
desde que se possam agremiar alí tôdos' ps· 'que' se éiedl
�a,m à culttl.T.ª-' Uterárm� .' " .." ;<.':< '. '. ' '. >,'

.........1II.......;......_............_Ao<-._.""�_>!"'" .

!? \
!

LONDRES - OE '_ '1;ni
livro branc,� do �UV2rn'J
br:tâ!1ico sôbre p�o:iet();) de

el1ergin que vêm d,� SPI'
.

publirado em LO_!1c,l";s. eon

firma O program�i, de 0X

pansãn da' fôrçcl ;uude:)!'
na G1'9,-Bretanb�..

O relatório r'i;,: '1\'8, r�n

vista (j)", alf'nta':'��'i1;' prc,-

;.�:��., {)�'����'::s }��ó'("lg��� ·Edl·t·a'I de Con'v'DC'a·ç·ao-
l.

v61"-" r� v; Ll ():J rograma .' . 1
ele fôrca nuclear l)ara, .•••

A ASSOCIAÇAO PROFISSIONAh DE ASSISTENTES

lQ70t�75, que Sde basfe�rad' no SOCIAIS DE SÃNTA CATARINA _ AP.A$SC - através
rea or avança o es rIa Q' a '

.

.

.
"

, . . '_ d'E e
.

- seu Presidente, convoca seus aSSOCIados para a.'-Assem..

g�s, AClt8;, C.OnllSSda0'D? n l"ft
b1éia Geral Ordinária, que �alizar-se-à, no dia 30 de

gIa omlCa 10 �emê 'Q'nl,,, .'

". , S
do.

j : 1'lGvembro corrente, as 20 h.oras" na Fac1_lldade �e er.,

vi�o Social de Santa Catarll1a, a rua V1CtOt Konder,
53.t -com- a seguinte agenda: I

""'" aprovação do orçamento anual para 1966

f-_C� aumento das mensalidades.

Com os adiaÍltament�
qUe se espera. no camp.
da tecnologia e com' (I) au
mento de tamanho da& es

t�ÕE\'>, estima-se' que um

tótal de 'oito mil milhões
de vátios de capacidade I

nuclear poderiam estar em
funciopamento, sob {) pro
grama, pbr volta de 19'15.
o anúncio {)riginal do s�1
gundo programa, feit.:> 11�)
ano pa,ssado, preVia cinoo .. ,

mil megavátios. _.
.

_ I

Apresentando o l'e:ató1'\o p!J-rtlclp'açao�r!i�:!:OdiSS�áqU0E:�e��1� UI, �

grama de energia será tle Célio Goulart e senhora têm o prazer de part!ciparj
xível e qué poderá sr 11-10 a seus. parentes e amigos o nasciinento de :sua "f).U1;;t�
diftcadQ; se necessái'io, de'! MARM\ OÉLlA, otorrido tio dia"'22 do ·corrente na � .

!acôrdo co mq(rP;rogresil'OJt TERNIDADE DR CARLOS CORRM. "

tecn�lógicbS., '.. ;
. �... ,.

, ,_��",,",���:......_: �!)..ili(.i�;
•.� __ ._J_ • ...::.,�_'"': ....-;. :í��:t .�';,

. "
,

..'; ,-é
; ,,;

\ '.

l \

o

nal co ma nova voga
.

de
colocar os motôres perto
da cauda. Motores ain:dil.
maíores serâo necessários
e a BAG, tendo mstalado
dessa forma motores nos

ve-to, demonstrou que a

idéia poderá ser levada
ainda. mais avante,
Sabe-se que a ·l�o;.1s-Ro

YC� apr�stà-se para lancar
no mercado novas unida
des propulsoras e estas a

penas já prometem acentu

ada econcmía no uso do

combustível. Todo;> os in

gredientes de um ônibuc-
aéreo de prímeíra classe

parecem aguardar simples
mente explora-ção e � ó'..on -

.

corrêncíà Imediata iev�!::á

produzir algo superlativa
tivamente bom nessa nova
classe ..especialmente po!' ..

'que são êsses os beneficios
que derivam, exclusivamen

. te da tamanho. Um eXWl1

pIo· nesse sentido f')j o tur
.

.

bo-!:';élice. Vap-:?;uarr'l qui'
'em, CE':.-ta· -ocasião, 2,!':;l1S;!'ri'!.

o mais alto CllFt:) de lUallU

tenção ��a frota da BEA,
mas qU? por ter l:iA: as,."en

tso, concorria no cusr.) [)'lI'
milha C'/lm'

ma"s c�:or.0micos.
O pG�n.lp'llo rai'J ,de ac.7ío·

implic:3.n::le menor C'1.:·1;1
ele cor.�.�):;�':ível, de :rc!l';'. pc':
mitir Pr)"; projetista3 C,::·i'l�
truir 'Jm ônibus-aéreo com

capaci(lc:ie
(I'la,e r,�í819-uer I luga':, A

P'"';�,'3�)?nti"�a d� C�)\..""\� . .l.l· J

rál)'!do' '/20 a jato .lent�J

do a1i'::l.l',ce _de peq,!('I'.a"
cidades (' tão exciL'l.llLe 'c:')
m.o a '.àéia cio ü'a11s00rt2
super8Ô�1 !co,
Um . autêntico

--.�
•

I.
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TV-PIRATINI .

\

VE,TA HOJE: (SE PUDER ... )
Quinta-Feira, 25.11.65

15,00 - Discoteca Musical. Cinco
15,30 - TV Cine Cmeo

.

16,10 - Aulas de Inglês
16,45 - TV de Brinqueclo - ao VIVO

17,20 - Fatalidade � Telenovela
-,

17.50 - Caminhos da Viela - relígíoso
18,00 - Cinelândla Estrêla

,
. I

18,40 - A Cor da Tua Pele - telenovela
19,05 - Elas por Elas - ao vivo.

.
-

I
19,15 - Correspondente Renner

19,40 - Optníão Esportiva
19,'50 - A Outra - telenovela

.

20,15 - O Shaw é G. E. - show em VT
21,15 - O Preço de Uma Vida -' telenovela
21,45 - Bonanzj, -'filme
22,50 - Grande Jornal Ipira_nga
23,30 - Tele-Universidade Varig
23,50 '- E'ventual

. '

• J

ao vívo'

SE PUDER .. , VEJA: Sexta-feira, 26.11.65

15,00 -.Discoteca Musical Cinco
15,30 - TV' Cine Cinco
16,10 - Aulas de Inglês
16,45 -:- TV de BrInquedo desen'flos·
17,20 - Fatalidade -

..Telenovela
17,40 - Chalimar Comenta'
17,50 - caminhos da Vida - religioso
18,00 � Cinelândia Estrêla
18,40 - A.Côr da Tua Pele - telenovela

19;05 - Elas por Elas - ao1vivo
19,15 - Correspondente'Renner
19,40 - Opinião Esportiva ....

19.50 - A Outra - telenovela
20:15 - Rio Hit Parade -:- show musical

21,15 - O Preço de Uma Vida - telenoVela'

'2t45 - Nova Geração - filme policial
22,50 - Grande, Jornal Ipiranga
23,30 - Esportes - eventual

VEJA: Sábado, 27-11-65
..

12,05 - Disc-Padrão Musical Cinco

12 30 - TV Cine Cinco

]3:00 - Imagens da Espanha - filmes

13.20 - Broadway Latina - filme

13,50 - Patrulha Fantasma � filme

14.55 - Dona Mimi Ensina .. ;

15.35 - R�ta 66 - filme

16:40 _ Atualidades Gaúchas - filmes

17.05 - Telefone Musical Cinco

17,35 - 'Fero-111a Cinco _;_ feminino

l;l8,OO - O Homem. Ii1visível - filme

18,40 - Disneylàndia. - filmes

19,40 _ Correspondente ReÍ'1l1fr

20,00 - A Outra _ telenovela.. .

20,30 - A Caminho do Sol .,- fllme
,

21.30 - O Preço d8lJma Vida - telenovela

2200 - Show Willys 65 - filme

23 40 � Grande Jornal Ipiranga

00:10 _ Encerramento previst�

IJ

FlorianólJrl's, 19 (e r,ov�mbro de 1965 ..

"'\
Sevcriro Niómodes Alves Pedrosa

Presidente

,

Aloi&io Blazi:

...
"
'\

Secretário

�•

< ' ��8<';LLn'tos diversos.

�.H: J úá.b haja númerO' legal de associados na ho

fa ='j;�v/ :1, será fei�a uma 2a. con,vocação. e, após 30

p'JJnu',::;:; iniciada com qualquer número.
FlôrianóPolis, 23 de novembro de 1965.

.

.

. �.. .

A. S. 'DIANA CbRDEIRO
Presidente da NPASSC

. 23.11,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�"�'ê�qÜisas
1.0NDRES - O lVIOl'lJo

ran, uma droga brrcânica
que' conseguiu imi;h�dir ;)

propagação da. varíola li

índívíducs a qile a. ela' fi'
tíverarn expostos, parece

\

ter tido seu espec';t'o ríe
açào alargado em C.']118e

quêncía de novas descober
tas. �fe.tivamente, verifi-

•

d'
� f'cou-se que a roga e en-

eaz contra o alastrln, uma

JA'RDIM ATLANTICO
IMEDITO P'RESENTE

DE NATAL
Grande Promoções de. Vendas 'de Terrenos, .durante

este mês com o desconto fabuloso de 30% sôbre a ta
bela de preço em vigor, com o prazo de 60 meses, ou
seja de 5 anos.

.

Somente este mês.
Agora sim. 5lhegoU a h�ra de V.S. 'poder realizar o

seti sonho mediante apenas uma pequena mensalidade.
CENTENAS PR TERRENOS JA VENDmOS GARAN
TEM O :t!:XITO DE: SUA ÇOMPRA.

, Tratar cóm .,Benjamim Averbuck. .

, Rua Trajal10 nO 33 - fone - 2381 �a A MODELAR
.
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·GLEO .BABA:ÇU - '100% PURO!.
Os melhores preços
- Q:ualquér quantid.'1de ..,:-

Pisponível �m R; Paulo ou aceitamos peru.dos p/e:qtt:ega di-
reta da fábricá.... . .

"

"

.

.

. TEXA INDUSTRIAL S. A.
Av. 9 de julho, 4(') ...:...... 5.0, conj. 5 B - fones 35-1299 36-9317 -

telegramas "Texàoleos" - S.P.

aCADEMIA �4TARINENS[ DE
lUlAS
CONVOCAÇÃO

Cmivido os srs. Academicos residentes nesta capital,
para, a reunião a,e Assembléia Geral que terá dé eleger ';a
n"w.l. diretoria para o biênio 1966 e 1968.

Essa reunião terá lugar_ na CASA DE SANTA CATA
RINA, rua Tenente Silveira, na próxima qutnta�feira, dia
25 do corrente, à:� 20 horas.

Florian6polis,.22 de novembro de 1965.

GUSTAvo NEVES 1.0 Secretário

QUALIDADE NÃO

forma benigna dfi varíLl [1
prevalecente na >\m,!rica
Lat�a:. Apre$ento1.j. tam
bém excelente resuIta1ós
no tratamento da vacína
ganJgrenosa, enfermldo.dc
que, até agora, era 11)V9.t;:1.
velmente de natureza mrn
taL'

.

.
.

A informaçã,o err causa
foi proporcIonada r.eio Dr.
D. J. B,auer, do Laborató-

" rio Wellcome de M�dicin:l
Tropical, situado em Berk
enham, Kent, Grã-Ilrei;a
nha, em memória apt:"sp.J.1
tada perante o IV Oongr es
so Internacional de QuimÍ
oteeapía, que se r8alizolil.
recentemente. em WasÍl.,in6
tono

completos dessas pc'GV::\S Jo
ram revelados pelo, prímeí
ra vez no .trabalho do :;:)1'.
Bauer.

trás
(Oh (lU;illt;j'�l, '!l'o P:"'porcn
rialmente reduzida eJ'.l éri
anças e bebes). Nenhum
caso S� apresentou entre
as 601 pessoas que torna
ram duas doses de' :) gra
mas com U' mintervalo de

. 8 a 12 r.oras: oeorreu um

caso benigno entre �()7

caso:: d" .l,::irícÍla', ,::nn
.

13

Glese,,:-:'.ci fat'sJs.
E '.'l .. f\1qcIra:r .. cft,!. U'J,J. "f

tárrr'J0m outra' P1'OV.i. C0m

o 9bjetív(): d� ili'.'�ç'r!:p;r.�,r R

ação' prot-etor:a. das-: 1iferen
tes' 'ifdsagens

.

Os ,r.e$ultaclGS,-- --.,'- ,-" '" -.

flUXO

Cinco' C3S")1l de varíola,
com. .J·),d f�:eciD'!ent05 o

correram entre 1.Hj!) :pt'l::
soas qne es-;ive:aITl em. cem

tato com doentes 'e .!;l11e to
maram uma 'única dcse ce

Sir Wins'ton. ChurchUI: EmisSão' Fita·'
f;

félica Homenageará 1. Aniversário
de Sua Morte

'-'"LONDRES - OE �- A24 .

quase exelusívàmento. aCi> .

.

'de Janeiro próximo, \1)01' 0- homens.'
.

-casíão ,do primeiro aníver No desenho vê-se' a C�-
sáirlo do fa�ciment!) do tedral de São Paulo énv01

.

Sir'Winston Ohurchíll," ec- ta em denso: 'furüo 1) gig�'.Yi
.rá. ,emitidos em mais de 3(} tescas chamas'. (ct03 a � �I_
i:>aí.8'�s llma nova 5é�'(! de .• ques aéreos sofr;do� p sia
selGS, cujo desenho se cJ,e- 'capital· londrina) � o ..; !Jus'
ve

�
à Srta. J\ennife:: :Tco- '40s' da Rainha ê cl;� Sit

:m'j)is'de 24 anos de idade. .Winston Churchill.
A Srta. Toornbs d·"sr.

que o seu desenho intenta
va simholizar 'a '/u!enWa
de Sir Winston e ,;;U'l ime)1
sa fé cristã ante a adver
sidade, )imlto �'em, um',prs
d e;laz como de guer.l'"t; e

.o valor e a espêranc.o:3,· qúe
3l-a.q.u,e]<as ho�as . '1mal'gas
soube transmitir ao pai-;:

,

AS Srta. Toombs i'.1.j :;:{.
, meu te éa· art,ista mai.> j o

V�n1 que logrou Lciunfni.'
'em, um concurso d0 d�se

phos de s610s POS1;'llS, co

'n1:6' ,iámbêm uam dd..'3 PO);

'.Wà� inulheres a prai.;karem
:êste' rauro artístico reS('L!r_
vado na Grã-Bretaj�!:Ja

? l'l1JrtêlO. Lear-40, qu,}

-"i4t:.f,D�i�
.
ser'.! I 'strmdo 1)�'.:1 I ,til b: .

_ '. • -:::"_.},panlüa Leal' Jet, dt;; -Ni:- ,- Cm J.1tP "ulf�
'Chita, Kans.as, �er:� IlllpU.- i COI!ttCGOJlA.I OUAtOUEQ 1"saDO opr pOIS r lOtl')'�S Df (JItVI
Spey Júni')r de jat0 e t'Jr

..., .. 1ucIIcI"'�.'" L" ..

bina� i,')�ja um ('0..0 q:w.is, _ --__

AGpRA ••••••••.Cr$ 450.000
90.000Z Cr$ou 5 VJ;: ES: ..•

./

_' _---

�-L---��
65� 10,0-AGORA Cr$. .'.

OU 5 VEZES Cr$

-

Cr$

/

SEM ENTRAD/\

que Iorna ram 1.5 <;1', unas
duas vêzes ao' dia.. duran
te 4 dias, e nenhum entre
76 qu,:; tomaram :'I grama

.

cuas vêzes ao dia" 0,I"'an
te 4 dias.

Entre as 2.526 pessoas
que estlveram expostas ,1')

confágío e não Ioram tra
tadas ij.ecl�raram- se il)!i'

. raJ;dS' de varíola, co �11 I g
.

talectmentos.
"Trata-se de resultados

surpreendentes." diz a PI f)

pósito a conceituada revts
kl médica "The L<tl'Cnt'.

ao comentar os re8'1:l,,::I0.3
·obtidos· em Madras. "Sr:
as u?vas experiênclas crrm
essa ·sqpstância. derem .u

gar a eonciusôes . igualrnen
te ravorâveís.>. o �ra;)at�1')
de Bauer e de seus �O�e�,ls

talvez venha ngurnr' C.;1!'\'r,
o progresso mais �mp2n�,t1
te no combate a var:o.a
desde oCS dias de eJml':;:'

PROVAS EM SÃO PAULO

Os resultados obti',lo'l em

Madras foram agora con

firmados independeatémen
te em experíêncías contra
o alast rrm, em Si,') P,.1l110
no Brasil. cujos resultados
toram divulgados tambéi.i
pelo Dr. 'Bauer no Cnngres
so Internacional t:!·3. Qu:'"
míotorapía.
Entre 190 passoes expus

tas ao contágio, oecrreram

apenas 5 casos em !J.(jU(,·<
Ies que tomaram' :ll1Z�.S ()o

ses de 1 grama sde Marbo
ran r: 3 em 194, r!i.�" t 1m:>

rnm i.!Ji1a única r10[)1� .:1c

grama.i, Ocorreram ·;2 ca

sos entre 5�:O'lq1je estive

ram e meontat- com en-.

termos e não 'rec.eMram a

me:':caçã,:>. e:.7 entre 68;
aos quais se orerec-n o tra

tamentc. mas 'que 0 recu

saram.

, .

da

E'ntre :{;.; pessoas e xpos
t.as e 'IU€, foram tratadas
figura ll} 11 bebf.s, t1� "t a

11 meses, 'lue estavmr; ir, ..

terna-te s em, urna ol1t"'l:!ll:l.

ria in� in�i1 onde ocorreu

LW1 ca-: de alastrír».
,

As �r'.:}JJ':\.> .:1-10 f.'�1 avnm

vcaínadas e, não �;búante
a sua alta' SUSCf');Jt:f-:llda
de à: ínfecçâo, .

'nenhum ca

so d,) a!ast:ini 'se ,EY'; rlccu
entre elas.

Ferpando dos AnjOS
Francisco Pinto da Silva

Francisco Xavier da' SJva
t

Gilber Publicidade
Conçalo dos Santos

Guilherlne dos Santos
GuHherme Seifert
Hclfo Decio R<;tmos

:tyráriq ,;PereS'
Maxinrtano '. Vicente

Silva

Milton Sotl.za ;Lo�es'
.

Narbal Ivla'tias Ferreira

Nelson Coelho
Nilton João' Sicíueira
Nilto!l Viaua .

..... -:. ..

Henrique Cezar de
.

Souza. . 'Nivaldo
Henrique Fortkamp '. : Nivaldo
InStituto de Beleza Zul- ! Filho

mira
'\

João Adão
João Telez Cm·tez

João Vicente da Silva
João Vidal

�orge José da Silva
José Paulmo de Souza
L8ercio Alves'
Laudelino Silveira
Lazaro Garbelotto
Le.'l Romario Vicente

Luiza Rotte
Manoe1 Clemente Luiz

. )
Manoel Joaquim da Costa

SEM ENTRADA

Município de Flo[ianóp:&lis
Departamento Jud4i:eo

Enedino
.
Batistà

. Ribeiro
'.

--Maria ,Natalia elos Santo:o.
EsCrit. Globo & Cia. t.1O- l\1:!lria :.dá

.

BÍlvá Carvalho
sé J. da Silva) 'M,"Lril'lhb "Soares

Dan-
t<ts

Alberto Heinckel
Alfredo Undelino
Ana Ange]Íca de J�sus
Anita Borges
Antonio Anisio Luiz

Antonio João ·da Silva
Antonio Manoel Francisco
C. Villas Boas

Distribuidora
Ltda.
Doris Guimarães
Eduardo Costa

Culturál

Etenivo Augusto da Silva
Enedina G"Lrbeloto

•

Cr$ 29.000

A vacina .gangrenosr; é

·-qIl.1à 'com.plicaçãO' qUe). sm
ge' . aêasionalIriente da, 'rno
a�lâção: contra a' va,·l\l}'.:
A recul?eração do tJaCi�n
,te obteVe êXito �i'n.'i dê):,
casos tratadõs com êleses
variáveis de Ma:rdol'�:n.:
"As' provas iniciais"" tlí�

o Dr. Baner, '�suger(Jm� que
o' Bai'boran é e·ficiente ::19
tratamento da enfel'r.rHda
de; q4€, se não tl:ataga, �.:
carretará a morte d') p!Íei:
ente .. Sem �mbargl), as: éhí..
dições gerais do, enfer'm)
clev'('j)1 ser cuida�o8ameU
te ·controiadas. Fazem':se
necessários novos tmba-

.

�:O�qt�a�fi:,;::��;:;b�.�';:rHoI\YG, ,�Vlll.a";'O a'·me'"r I:"H'no' [q'III'O!lrloUm ll1,quento rea..llzado, U 1I.L uH

:::�;�:.:�c������� ·co··m· MOTORES· ímUS�R'OYP[benig::'0S . de 'varíoia 3Yltl'e
. bL

1.101 pessoas' que. der>ui:, -�ONDRES OE - tira �1Ô dar,\ ao aVlao um impuls'1
de cohü\ctós CÇHil 'e'flrerm:)s Vo avião. nol'te-mn,:;rlca'no de 8.740 libras nl) urran-
foram ';rafadas .com Mar-

.

a . jat:o pa�a homens ide 118 que
I

b0Tan_ .'1,'0 'P"'''',:S'o' O
.•l.le enfr::> '-

,.... gó,cios s·�rá equipac'o con1
out·ras· 1.126, qUe, também motores britâni!';03

'

Roll�-
estivetan;I �bs�.a.s !:lO con R,oyce.

-

. tâgio,' apre$en'tal'a!!l-s� 78

A Pr�çuradorh Fiscal da
Prefeitm:a tonia publico
aOfi: interessados que, ,no

pra;::o de 15 diasnesta da-
ta contados,' ingressará, ou

fará' ingl'essar em Juizo,
Ação executiva' contra os

devedores de tfibutos mu

nicip'1is abaixo relacionados
Aberal'do .José Galindl'O e

Dutra
Adernar Miranda
Albertina Olindina

Rua. Jerôn imo

e Osvaldo

Darí.l;ónback
G0lf!es Carrqrp

Norberto wéstphnl
Qnclina Benj�mim Silva

Orlando Xp.yier da Silva
Oscar Teixeira Martins
Osni Martin
Osv,üdo Ot;:t;yio.de Castro
Paulina Florentina Macha

do

Pedro Silva ,:
Rocha' e da.
Ronildo C.uriha

Martins
Wilínar Silyà,
Zilma Oüfif[ues Jacques

'.
,
); �

/

r,

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

45.000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Estado de Saótá;Cátarina
Faculdade de Engenharia

de Joinville
\ EDITAL DE CONVOCAÇA6

O Diretor da Facúldade de Engenharia de Joinvíl
le, comunica aos interessados que estão abertas as 1n'8-

críções ao CONCURSO. DE TíTULOS para provimento
de vagas de Profe�sôr2s das seguintes cadeiras do 2.
semestre do Curso de Engenharia de operu.çãf):' " '

1 _' Mecânica Geral;
2 _ Mecânlca c'os Fluídos;
3 _ Termodínâmíca:
4 _ Transmíssãr, de Calor e
5"- Oficina Mecânica.

O prazo de inscrição encerrar-se-á em !7.!le De

zembro de 1.965, e o resultado do Concurso, será conru
nicado Ul:tes do dia 15 de janeiro de 1.966.

As normas do ccneurso e outras ínrormações po
derão s-r obtidas na secretarie da Faculdac'e de tng-e
'h" -'� +e Joínville. à rua: São José, 490� Joínvílle. li'o-
ne 2346.

Eng. :Warro Stamm Diretor
27.11.6')

Estado ,de Santa Catarina
-Faculdade de,'Engenharia

de Joinville
EDITAL DE CONVOCACAO

} - A Fa.cul'dade de Enge�aria--=-de JcimTíll'�, fará
realizar nos dias la 5 de fevereiro de 1.966 G 2" CON
-CURSO DE �!}-BJLITAÇÃO, para admissão 'lo Curso
de Engenhara ele Operação. -c

/
o

-- II - '-'scr'n(i,,� rstão ab-ertas DR Seeretarla ela
Faculdade até o dIa .20 de janeiro. A Secretaria está, no
C::.;léglo Marista, à Rua: São José 490 Jolnvill;' Fone
2346.

.
" '-'.

3 _ A Faculdade oferece 50 vagas.
4
-:. Have:� prov� de Português (Elimlnatól'ül)/

M�t�r.natlca, FIslca, QUlmica e prova' gráfica de ) lfse
nho, obedecendo ao programa normal estabelectdo na-:

ra tôãas as Escolas de Engenharia do País. Exempl::;j'c,
do programa para o referido. concurso podem ser obt
dos na Secretaria pessoalmente ou pelo (;vrre10

5' .- A taxa de inscrição é ce lJ,[:!J l\llL' 0RUl,FrnOS
,

6 _ A documentação l"€Ce';_,'_;;:"f:"" e t1. seguinte
a-) ner!ller�mento ao Diret,;t'. ,

b·) Prova de conclusão r1.l' C'.,Y'dn OINASIAL e CO·
LEGIAL ou enuívalente. �llaS (�) via,

c) Certidão de NaSeliütllÜ'"
d) Prova d·p estar er�- dia com as obrígações c.e.to-

raís, '

e) F"ol':;1\ de eStar ouítes com f' �rv'�0 -níltrr.

f) Carteira ele identidade ou rotocôp'a 'a"ltel'tic,�-
da.

g_l Atesta "o de idoneidade moral. expedido il'i mo

nos de três (3) meses.

h) Atestado de sanidade físlea c ma-ital, expedido
há mencs de três (3) mase«.

il Atestado ele �Tàcirap.�Q �nt"-";9!,'r.1'C8"
jj Prova de pavarner-to h�'1 taxa de :P8c,r!cr,;).

kl Dua$' (2l' fotQ.grafias; �.'f'�. ft o'Í. � .'

7 _ No ato da insêrlçãei bt'l$tarFiõ ;-'s' C'tectmlenr�.'i

A, ,B � :�" .

8 _' A 'Pacnlr1a-'e rcs_lirà r'_r's (')) C')""Ul?S�'.� ',-r<:

HAPILTT/\r,í\O )'lor, 911."': f'1'l1 f,.,�-pr,-'"'" � ,,,'1.10.

9 � A duracã�c (10 r.11""'''' é de tr�s '::') 9.""03, :1i,.,., -

dos em s",� IP) S!i'1\fESTR-T:S,
J�'l.y,vill�. P n�, rn,·,enlhro . de 1 1)""

ENG. HARRO STAMM i)IRE'f0?
27,} 1_ I";)

---------------
. - _;_.\,

CIRURGIÃO DENTISTA
li\'lI'l,ANTE E TRANSPLANTE DE BENTES

. DC\l-tiskria OpCI'atória .pelo -�istema de alta rbtação
.

' Cy t1'ratamento' Indolor)
.

.

'rH()TE�E FlX-\ E MOVEr.. ,

EXOLUSIVMIEN'I'E CO'l\1 HORA l\1i.{WêADA
Edifíri(l ,Jll1iet� �f\n_jn"'+,� '�J;!f-lr�t2�.

. Rua Jerommo Coe1hoz 325 !>.I

Das 13 as 19'�Ii!! ,) '11"
.

Reshléncia: Av. Hercíli",��"z 126 !l'flt.o 1

Ltdõ'
RUa CllnseJbeiru Mafra I" ..:.... Tel, ãU�� t:aÍiIl rosta'

1�1�1 - t<:uilert'(�4' 'felegl'áfico "E8TA[)()'�
O)'RETOTt-GERENTE

"

DonulJgc:; f1'trnandes qe Aqulno
(: l':l1 \1'1, JU.CllFn�

"'l!Il)lJ!O F�'n;;;nd'l cT(, '\',iê'l'al e Silva

um::u:-'I':\ \11':"1'1'1) I)F, EDI'fOR.I:\I.

Perll'l) "all.lu "v.fllellRdC" ,

.

I)"vcllcl_o [\II'el0

PI) t3UC1D.\DF:

OSPla,r ,'\r,tl'l11ío Sp.111:·'d.wf:'ln'�

ItEP'Anl',A '"ENTn O.nmfWl'"
Divino Mal'iot

COI,��()RADORES
l'l'or. 6:urell'uI> Filho l'lul Ui;\:tid.n f{,-'lI! q.!lh',· . HIIJ'H

JGrgc Chel'em" ProC. Alcides Abreu, Walter- Lange. Dr. Ar·

t.uJcto Smltiago; DOl'lilécio Sm.res. Dr, Frandsr'l_! ESf'oh:u

Filho. Zury Machádo, Lázaro Bartolpmeu,- Á'. c;Hlos
\

Bri
to, Oswaldo Morttz, Jacob Augusto ,Nácul, C. Jarnunda,
,Jabes GlHcia, Nelson Brascher, Jaime 'Mendes, Cyzama
José Ruberto Buecileler. Beatt'i17 Montenegro D'Malupl'
ra,' Manuel Martins. José Sime: J 'dI" Souza, Sebasti:Ti'ü Nl'

ves, .J<'hnny, Lm<l Eugênio Uvrarnf>'1to. Jo;;é Guil]1ern�f

ue Souza, Sra. Helena Caminha. Borba. Vn1Prio. fi. St>;

xas Netto, V;�!lson Liborio Medeiros. 'Lúiz Hênrique 'I'an

credo.
;rnPIU:SENTÁNTRS

R-epresenta�ões A, S, Lara Uda. R!(� (GBr J - Rua Sell;,

dor Dllnt'1!'l. 40 .:... 50. andar - 'Rão Paulo - Rue -IV!t.(I
ria', 657 - conjunto. 32 - Belo B:orizonte --, SlP --.- R"ll'

do," Cal'iió� ;;!iR - 20. :ttictar - Pôrto Alegre. - PRO

PAT, - !Z11é! CeI. Vicente. 45fi - 20. andar
&.1Jllncjo� m(:'clhmte n(ll1tl'<1to de Iwôl'êlri !rom 8- EabE'!:J em

ri4�()\'
ASS1::'TATURA .A:N1TAl f>'!!. loon __ o "ENpA. ".!r� �'.'

GR� 50 (A l)IREQAO N'AO 'SE, ,RESPOSAB1LIZA PE

LOS GONCE1110S EMITIDOS Nns m'rIGOS ASSINA
DOS-

orende.nos com exatidõo
suo receito de óculos

ÓTICA 'ESPEClALlZADA
,

MODE:RriO lABORAiORk

, 1

··SARDINHAS EM OLEO'COMESTIVEl1
,<

SOLMA;R
Nas heàs casas do ramo ptocurem Sar'ai�

nhas ,SOLHAR, um produl0 calaÍ'inense,
"

-

pa-ra o mercado lulernacional.:
�---'---�'

'

�_-�' ':0 ...

, I

r,A'
• ,,' ! E I - r'

I' I

"llnlSienO as ouceçao e \.u :ura

Univªrsidade de Sanl'a Cafarinà
REITORIA
SF.CRE'f;\l'f \. rF� '\L

EDlTt.L N.o 3�/65.

CONCORRENCÍA PUBLICA N.o 36/65.

.. , . Torno público, para conhecimento dos' ínteressades,
que se acha publicado nu Diário Oficial do Estado, ediçlW
de 4 do corrente, o Edital n.o 38/65, relativo à Concorrên·

: cia' Pública n.o 36/65, para aquisição de aparêlhos cientí

incos,' produtos químicos e artigos odontológicos,' desti

jnados
.

à Faculdade de Odontólogla da Universidade· de

• Santa Catarina.
, ...Outrossim, esclareço que, � .ahert't\r.a. � éOROOrrên�
da estr� aprazada pfl.ra 118 15,00- �oras do' dia 23 de nove!'".
bl'o do éorrcnte ano.
"

Didsâu (lo Mat�rial,.8 ue novembro de 1965.

Josoé Fortlmmp - Diretor

--------

Desenhos; projetos e Plantas

\<1:'11111".110- e MntlllTS de F:lllhHr('lIç0e� em CTt'ral;
:"''''''"" i' l;i:lnta"l!::1e EtuhHrp.'lCÓes. Casas 8.[-n51'al<l

'��Ô(;)s Tndust'riais.

'Prir,h (;npttmmm -. He:! :\J tI

:>-D .

, Instituio Estarll'al de Educação
EDITAL

De ordeJ11 çlo\senh�)r Dll'eWl' da Instituto Estadual de
,

'.·1 "
. Eduec."ãc, (;(;l11untco .às pessoas interessadas nos Exa,nes

.

de Admissão RO Curso Ginasial, do período diurnb:'
'1õ"_ As inscrições estar�o abertas nâ Portar.·a dêste Es-

\

t'-'helecimento eje 20 a 30 de novembrc, das 9:00 às

115:00 horas e d-as 14:00 às 17:00 horas. '

2° - Só serào feitas inscri<;ões mediante àpresental;ão dos

'�guintes d,?cumentos com firmds reconllecidas,
além de 4 fotogl'a.:':as 3x4:

3° - As PJovBsl0bedecerão '10 seguinte horário:
� Atesti:lIio médico
- Atestado de vacina
_ Certidão de nascimento ,

,Dl.'l 10/12/65 _ 8:aO horas _ Português \

Dia. 13/12/65"'-' 8:00 horas -:- Resultado
. de POl'tu-

..
guês·

Dia 13/12/65 - 14:00 horas - Mateinát�ca
Dia 14/]2/65 '_ 8:00 ho1''1s - Conhecimentos Gerais
Dia 17/12/65 - 14:00 horas _ Resultado Gerar do

,
,

·Exame ,de Adn)io::�ã'), ,

e entreg� dos c.yrtifi
caeiOS de aprowwão.

Florian�p.olis, 4 de novembro de 1965.
Leoni da Luz Portel!,

Secretária Geral do Instituto Estadual de Educàção

(��FE AMEllA
1

j

�ualidade PUfC:"a
!\ �·�a is lVlod�nl�'

TORREFAÇAO
,

llE

SANTA CATA,RINA

Aceitam-se pequenos serviços ele pedreirO( e Pint

LIRA· TENIS CLUBE E CLUBE, DOZE __F_a_vo_r_te_le_lo_D_a_r para 3759 falar com Irineu..

.

/DE AGOS1'O'
..

.: Cumprimenta o prezado assocíado � con-
vidam para participar [untamente com sua
digníssíma família,' do

' .;
,

10. BAILE DA AMIZADE'
ti realizar-se' nos salões do LIRA TEN!S

� I.'

CLUBE, no dia 27 de novembro de 1.9(jj

ATRAÇÕES:
..

-

1 -,D�as. orouestras: Aldo Gonzaga t: Sl\-,(
do Piston
2 - Seleção do 2.: Festival de Gente �kvc
3 - NILO AlViARÔ e SISUS canlO:l'eS de Lt:a-

.
. .

' I

no da Rádio e.'fV Paulista 'traje: RIG�I\
Reserva de mesas' Casá Três Garotos'

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

'Impregadas. - Précsemse -

,
' .

" �-�-_,.
ra.

Uma tl}ocir..hái, para curdar de criança e uma cczinhei
,,�. ,,'

,
"

Pa.g'Hle Bem '�Exige-se t:eferências."
Interessadas tratar à '''Rua' Nereu Ramo&, 42

"

I

..

"

,
-,

4.0 TabeUonato ® Notas,
Rua Conselhéi:i'o" Mafri:l, 37
Escrituras -. Procurações

Firmas.
Recoriliecifnentos

',' --...

'Convi1e aos ,Assodados 'do .Santa(
.

.

tarina Country Iluhe \

A Direção do Grande Hotél Blumenau, tem o g
) ''-'''';81' de convidar os associados do s,'lntacatarina CI
try Club, para a festa em black tie que fárá realizar
dia 27 do corrente, sábado, com início às 22;30 horas.

A festa será realizada no salão de recepções do 1
(salão de mármore) e a renda reverterá em benefíci<
assaocíacão dos menores desvalidos de Blumenau,

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

VEND,E-SE
Por motivo de tra�sferência vende-se" alguns move

establlizadores (transformadores). Ver e tratar à avo

Branco, 46. NESTA.

IMPRE,SSORA

"

I- ....

deslnhoS
';

q clichês
,

.

191hetos - catalogos
, J.,

cartazes e carimbos
in,pressos em oerol

papeloria

\
!

A IMPRESSORA MOD�LO possui to'.lo� os recujs�s
e ri necessóril1 experi_noio poro gorantir sempre a

móxi",,, .m qualquer serviço do ramo.
frobo Ih,_ I c:lôlléo e perteíto,.", qUf � podl contior.

. í '

"

\.

1 ,

I
I
r

.

I

:.}t

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

-I'móveis
,

• Compra-se -

"'iretl)r: Walter Lip,bares.
Rua F",rnando Machado, 6 - 1,0. andar...,.. fone: 24-13

PROPRIED,WE PRE'VlLEGiADA. Por
.

motivo de
transferência VENDE·SE na melhor zona residencial do

Estreito, próximo a praia, escolas, fiambreria, ponto de

ôDibu,s. Amplo terreno, completámente plano, contendo
<lO metro.s de frente por 40 metros de fundos. Casa

.

de

construção recente cOIll 3 dor.mtórios,· varan�a envidra·

'çada, banheiro completa, cozinha c/armário; balcão, exaus
tor, aquecimento. central, 1\IOBILlADA e com T.ELEFO
NE. No.s fundos mai&' uma residência de madeira, 'gara
gem e quarto n,e empregáda. O'timo preço.. - FinancJa.se
a metade do �alor.

RESIDENCIA VENDE-SE à Rua &antos Saraiva. Am,
pla cqnfortável; construção. recente, contendo 5 dormit6-

\ rios, 3 salas, 2 banheiros,' copa e dependências completa
par.a empregada e garagem. Tetreno medindo 5.400 metros

quadrados. Vende-se
-

também a casa desmembrando-se

parte cio. ternlno.
RESIDENCIA VENDE·SE na rua Maria Júlia Franco, 57
_ Prainha. Paredes externas de pedra em fino ,'lcaba
menta, contendo. 3 dornutódois, 2 salas, copa, cozinha, bã
tiheiro

.

completo e garagem. Terreno com '430 metro quQ.-

• e V-ende..sl
drados, quase todo murado:

RESIDENCIA COMPRA,SE no perímetro
ilha, podendo ser casa velha, Paga-se à vista

I

urbano
até· 10

lhóes.
CASA VENDE-SE na Rua Profes�or ,Anacleto Dai

ni, parte plana - contendo, 2 quartos, 2 salas, cozinha,
mnda, banheiro completo;.•,cOl1strução recente. Preço 9

lhões. A metade financiada em 20,meses.

TERRENOS VENDE·SE
RUA'WÀLDEMAR OURIQUES, ;rua I]_ue liga o. Estr

à Capoeiras, e que em brev:,e será calçada. Lote plano,
esquina, com 450 metro.s quarlrados�' Financ�·se em

mêses.
HUA FULVIO ADUCCI ESQUINA COM 'MA,CH�

DE ASSIS _ Estreito, 'perto da entrada de Coqueiro� (

45 metros de frente p/rua, fulviO Adueci e S@'.metros f:
(I ','.,' ..

te p/rua Machado de Assis. Contém, dU'3.s.'oásas. velha
·CO�1PRA·SE TERRENO OU <:;ASA VELHA NO éJ

TRO. �. �'.

TERRENO NA PRAIA DO MEIÕ;'Amplb lQte de.l'i
metros a 200 n�etros

.

da Praia, conl J1.!z El ágU_á. E�tri
Cr$ 400.000, o saldo em 12 meses.

�.
O

_L! Imobiliária ,Ilha
.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AMANHã nos salões 00
Querência Palace, às deze
nove horas" será inaugura
da a Exposição de Pintura

"'VERNISSAGE". Ti·ab.=t
lhos de arte de CESAR. SE
ARA, que apresentar-a quín
se bonitas telas com motí
vos pralanos de Florianó
polis. A. recepção r!� Inau
guracão, será proIOngad3..até às 22 horas. Aos pre
s",..,t",s s- • ..1, servido um co

quiteI.

COMENTA-SE que o Dr.
Arnldo Pederneiras Secre""
tário de Viação e úbr�1s
Públicas,· perman,�cer�l l�a

quela importantl') Past�,
P0 G"1"'r"0 do Dr. Iv:) Sí!
",,'''1' � 1'� o. 5.,· iC;�O a��)'te·
cpr �('rá) com mnih a(�-::r

to. O Dr Aroldo P�dern2i
raso é um 'engenheir" ce
alto '!8bar'to ·nrofi�<;;o'1al

e dp QTa'n:'e probida':l3 f,1O
cional.

'\

OS TRES irmã8s Ap<)f;to
lo. fnrm2m-se nest<:! puo.

Paseo!'!] Apostolo e .·�I�1_1[tll
Apo.�tolo - Bp,rh9.rp.l�n:l0
em D;reito. Savas Anusto
lo, doutorando. eb la.
Turm'1 r;a Faculctau':. ce

Medicina, da USC.

'�.

O GOVERNADOR elei.
to - Dr. Ivo Silveira,' faz'
parte do quadro social do
Santacatarina Cúunt�

Clube. z

A DEZ �nalidade.s .

60 ano de S.C. I�65, i1 p�c;)
xima promoção d'e'3t,'ó) Co
lunista. Sete nome;; \já es

tão selecionados. Uma' Ilà
ma fará parte entr:c ás
Dez, pelo setor "Obras de
ICialr�dade". Seu DOfne já
foi escolhido.

JANTAVAM no Quelen-I j
cia Palace, o Sr. L:llZ, Fe.rli

..

_- - --- -

-" � -

-

,I..,
.

nando Macha40 e o Sr.
Walter Feltrin; re*esen
taríte da Tecnogeral·FábLi.
ca de Móveis de aço "Se

curít", de São Paulo.

ElNCONTRA-SE na Gua
nabara o Sr .. Fernal1d:> Fa

'ria, .onde visitou ,) Minis
tro Jura,cy M8:galhães.

ESTAVAM comenta'nd.o
erp. recente I'roda", q;H� pa
ra a Chefia do GalJinet:e
de Relações Públicas no

Governo do Dr. Iv:) Silv;::i
ra, há cinco nomes: Dr.

Fulvio, Luiz Vieira,. Dr.
Paulo Baueli Filho, Dr. Hé
lia Hoeschl; Dr. JJsé Co
melli, e Deputado Armano.

dp Calil.
\

E POR falar n.o Govei
no do Dr. Ivo SUvein qls

-
, lo .,' •..,0: t •• "'�,

seram que 'ontem ') C('iu-.
nista: de� uma '�l<\ :foi-�" �
e que o Dr. Zap.i GDnL'a �J.
1'.:eria o Sscl1etá,rio Pa!·tkll
lar de> Governador 1'.1e!tJ c

o Dr. Renato Ram:..� eLa
Silva, o provável Cl;er� çla
Oasa Civil. Já e�c'11zl'i :ia
lar em outros nomes

,

O ENGENHEIRO Dt.
. Allniro Pedreira, . l'adieaJo
em Sã.o Paulo, ,na. C$C. fez
Co�rêDcla sGb'e a ....•

smE8c. à coJm� do P..et
tor - PrOtealilor Da:'Sd F-er
reJta Lima.

FUI informado ue que
em Brusque, o Dr. Ja 'sm

Barreto; revelou-se autên
Uco "bossa-nova" na jJoli
l.ica catarinense, na últi
ma campanha.

ONTEM no Departamc11
tp de Saúde Pública, no

tava-se um grande 1110Yi
menro de crian�as tentan
do adquirir document9S e

----_

'�;:\Vfi\ut"i,\\tf (·S,.,; :1�i;&br��*,;Jv����t�', «;»; ,
. ..'

(arta�:da �Alemanha
&

..

__ o 4.

),

._

,

xígícos ,pa,ra as matrícu

las no Instituto de Eàtica-
,

ção, que tem. curto p:'lZO

para as inscrições aos t�

xames de admissão. Aque.e
Depart�mento nesta época
de matricula escol3il",. de
veria funcionar com. dois

expedientes e aumentar o

número de runcíonartos

para atender as Inumerss

pessoas que lá com.iarc

cem por diversas vezes pa
ra adquirir atestados.

PROXIMO sáb.ado no !,i
I!'a T.C., será reaJiz:iflo o

primei'ro Baile da Amiza
de - entre Clube l�! �e
Agôsto e Lira T.e. Estu

rão presente$, as dIla'; Or

questras dos dois' Cl11bes
a de Aldo Gonz!'t�a e a de

Silvio do Pist,on; c-Til;) Ama
ro e seus ea.ntúr3s .ie E
b!j,no, estarãc prf;'s:nt�'5

O GRA�DE RataI "13 lI
menau. convidando (til ;3..;-

spciadcos. do Santacahrina
Count,ry Clube, pan a rp.

jiepção de gala que pi'Qmo
verá prÓXimo sábado.

. SEGY!RAMpara .0 Rio

de. 'Janeiro, moças ela. so
cieG1&de de .BlumeD8)", a

fim d epartieipar de tlm
desfile com� tecidos cata.
rineses na festa de ani·
versário do Cen'l!ro Cat,ari
nense. Em ptóxlma erllç'ão
cOiltarei (com detalhes.

A SOCIEDADE. dUHl'lJJ1i
de Itajaí, no próxlm::> &u

bado promoverá "Noit� de
Grande Gala", com "Shaw
Espanhol', organizado Pé
lo cronista Carlos Müller.
Foi .convida;da para aquele
evento a Rainha d:�.s De

bu,tantes de Santa Cata
ri�a de, 1965 Carmem L!l
cia Silva.

" I

NOVAMENTE na r!l�

João Pinto, a Secretária do
Clube de Agôsto que ama

nhã reiniciará ativ.idaàe�.

AG�NCIA PRDIA

Investigações . Particular€s

,
'.

Localizaç.ão de llaradeir.os e Imoveis

Sigilo - Vlv,lâneia Crimes

Informações Caixa postal.453

;FlorIanópolis - Sêl'Ílta Ca,tarina

Prof. Dr. Hermann M.

Goergen

Ganhar eleições, formar

o governo e governàr são

três coisas bastante distin
tas. Eis a .experiência com,

provada depois das eleí

ções federais de setembro

na Alemanha.
Os cristãos-democratas

venceram as eleições du

ma maneira não prevista.
Os líberaís-democrátas perde
ram alto, pois' roram ó úrií
co partido, que cedeu assen

tos no parlamento. Os sacia

listas de. sua vez, sem .ga
nhar as eleições, aumentaram

C ,I N E
OS FUSIS - �ITlCA

I Parte \

Começaremos hoje' com
urna série de artigos com o

intuito de ajudar o leitor a

compreender mais fàcíl

mente o cinema. 'Para isso

vou a.pl'ic,q,:t; nêstes artigos
conceitos próprios 'que acho

ser útil· para alcançar nos·

so objetivo. Cumpre-nos a·

gora 'fl:J.zer uma crítica do

filme de Rui Guerra "Os

Fusis" no qual inaugurarei
um nôvo' método que criei

para êSte fim. Hoje será.u

ma crítica mais resumida

devido o filme já ter pas·

sado a bastante t�mpo e só

'ter passado um,<:t vez na

)
cidade,

Vamos ·em primeiro lugar

faz�r um eS,quema do as·

sunto que trataremos. Sur·

�e-nos então o primeiro pro

blema: achar o centro do

filme, o ponto de onde par

te tudo aquilo qu� o dire

tor quer apl:'esentar. Qual
será êste centro? sé !'tnaU·
sarmos todo o filme vere

mos que a constante. do lU

me é o problema das "Cren

ç� e PrOmessas" de Dade

partirão como ramos de

uma grande árvore os ele

mentos ,qUe o autoJ;'. lançou

'Jnáo. :para rea�ar ,!:leu in

tento. CUmpre-rtos agorf.!.,

aChai- ê.stes "ramos.-·, Quais
serão? CÓlnO' poderemos di·

vidir �stes ramos em ele

mentos distintos concox:ren

do para um fim comum?
Dividi para êste fim em

quatros ,partes e dois com·

plementos que são respecc
tivamente: Gaucho, Polici·

ais, Luiza e o Policial que

se ap,\l.ÍXona por Luiza que

são as quatro' partes e a

morte do nordestino, e a

morte da criança que· são
os dois complementos.
Vamos então parte por

parte completando aos pau

cos o que parece de início

um quebra-cabeça, mf.1s an·

tes vamos a' uma i.D.trodu

ção. O consciente Cinema

Nôvo procura mostrar os

problemas brasileiros com

realismo reunindo numa

pequena concentração tôda

a verdade que vive entre

nós m,<:ts, deixa que .a saIu·

ção par� os proble11!liS se- ': '

jam tirados 'por caP.� um.
mostraxido. contudo � tAtle
podemos encontrar os

meios para ,atacar. Vamos

do mesmo modo dissecar o

filme como êl� � deixando

a SU<:l. resolução a cada um

e a quem cdmpete poiS não

cabe ao cinema mostrar o

que não existe como, em

histórias de ficção.
O pórque' dà constância

do nordestino viver apega

do em crenças as mais pri·
mitivas possíveis e sacri.

ficando-se em cumprir pro

messas ,<:tS mais ridículas!
Sendo' um povo acostu"

mado á viver a meio 'da mi

séria d!.l< doença procura a·

garr�r...ge' com ãesespero a

algo superior na, esperan·
ça de um,'1 futura melhora

em sua vida. Esquece-se de

que a solução é bem outra

como poderemos conscÍuir
mais adiante. Na hora qUe
os seguidor,es do boi sagra·

do o imolam para saciar

sua' fome cOJil1preendfl,m que

est.'waPl num Cfl,minho e1'·

�·ado. Então deve haver uma

,causa para êstes procedi·
·mentos. Vamos pu;ssat aos

pontos seguintes para vol-

,
taNu05 a êste mais tal'Cie.

.(\. vitória democrata-crís- .próprío partido, cujas fra·
tão foi tão, convincente, que ções em luta conseguíu har

ioga depois de proclamado monízar. O novo go�rno,
o

.

partido. se deu ao luxo de Erhard conservou as ten

luta aberta dentro de suas sões, que perturbaram a

prõpri�s hastes. Abriram- capacidade e área de ação
se abismos entre princípios \ -do govêrno anterior. Resta

e conceitos a respeito da a dúvUa, se o ministro Sch

política exterior .da ala A- roeder, por exemplo, obje
dena,uer-Strauss e da ala to de tantas divergências
chefiada pelo atual minis- públicas, con� com l;lI

tro do Exterior, Gerhar autoridade necessária. par,a.
Schroeder. Adenauer contí- gerir a política exterior da

nua.ía o �eu jogo de díü- ',1 Alemanha, dizem os seus

cultar às ações de Erhard,:l antagonistas.
ao qual estima como econo"J Quanto à política- sócio

mista "p,'1i do milagre aly' j econômica, o novo govêrno
mão", julgando-o ao mesmo ri terá que enfrentar o gravis
tempo' um político fraco e; simo problema d,<:l. redução
sem condições de chefiar a:4 das despesas orçamentã
política exterior da Alema- ,� rias, pois o parlamento an

nha. A ala Adenauer·Strauss;, tes das eleições votou '�pre-
exigia esfôrços intensos no � sentes eleitorais" no valor

R O N D A sentido de restabelecer (l' de sete bilhões, de marcos,
. "" , amizade .franco-alemã, re-] o que obriga ó novo govêr-

Ahalis,'lrémoS sómehte o eSr centemente posta em dúvi- � no a trabalhar com o lapis
cíal, aquilo que o fUme quer da pelas divergência pro-] vermelho para equilibrar ó
mostrar'por todo o resto fundas, que separam as po- orçamento.
esta cobido Jta:ca dar cor- lítícas

:

exteriores dos dois

po a história e dar aínbien· países. / Pela primeira vez fez par

I tes reais aos personagens. te do govêrno como mínís-
, lassatemos '1.0 Gaucho O grande ouípado dêste , tro de trabalho Hans Kat-

sem" úds tmportamos com estado' de coisas seria () mi , zer, que pertence à ala es

o que êle no I tema, quere- 'nistro Schroeder, o qua] ;. querda dos crístãos-dema
mos achar é o [Seu significa- segundo Adena�er.�tmll.os,·! crstas, no passado as vezes

.
dÓ" pois 'o 'resto que êle vi· não deveria fazer parte do· muito crítico da politica e-

ve 'é para colocá·lo dentro novo govêrne Erhard. conômic,<:l. lie Erhard.

de uma 'realidade como dis· Quem ganhou j8, batalha

semes acirP,a. Para captar foi Schroeder. Outr,<:t luta

o seu signific,"ldo vamos as- reacendeu-se em tôrno de

saciá-lo ao complemento Erich Mende, chefe do Par·

dons· ou seja a morte do tido Liberal-Democrata e

,'r'� f\'�o. Sabemos que êle ministro para, os assuIltos
já foi policial. Quando . o pangermânicos do gabine·
pai pede uma caiXinha pa· te Erhard. A União Cristã·

ra enterl:'ar o filho foi,dono Social combatia, energica
do bar, Gaucho pergunta mente a reindic,q,ção de ;Men
de que morreu o menipo . .,J de no citado ministério, a·

De fome, respondeu o pai. legando discordar tanto da

V,<:l.mos encaixar outra par· conduta do'minist ro CClllLJ

te para ajudar a compreen· de sua politica. Mais uma

der. Os policiaiS vieràm pa- vez ganhou M6ndos, pcr'::Ea1
ra a cidade com a finalida- Strat.. Novos desbnrenéli

de de garant.ir um carrega· mentos surgiram quanto a

menta de produtos d;1 ter- 'outros ministérios. As lu

ra para sei exportadO para tas terminaram com a subs

São �aulo. Voltando maiS tituição de alguns m1l11S·

para a frente surpreende- tros, por fôrças jóvens, ten·
mos Gaucho disendo que do Erhard sofrido as criti

cas públicas, por -tei' rbotti
ficado .. (lia a· cll.�,a rts"fa dos

ministros do seu gabinete,
diante dos ataques dos di-,

versos grupos, que se julga- J
• ram prejudicados. :

Conforme O· critéri6,: ado·

tado, pode-!Se apr�ci�r! :i(; o
. proce�J7lent� .d�� E,r�.�.eemaneIra. posltl'Va,· '1l ,l&.
cendo ,as suas, rp��pb��S
bastante hábeis �rente às

fôrças divergentes do seu

o número de deputados.
Mesmo assim os liberais

, .democratas continuam ()

fiél da balança, aproveítan
do a sua posição de grau
'de peso -apesar dà derrota
eleitoral. Sem êles os crís

tãos-democrãtas não Canse

gui!riam rormar govêrno da

chamada "pequena coliga
ção". E foi êste tipo de go

vêrno, que tanto o chance
ler Erhard como o Partido

Líberal-Democrãta '" ''tinha

preconizado em' sua luta' e
leitoral, recusando

.
.flS duas

agremiações a ·posSibilida
de duma "coliga�ãO gran
de entre crístãos-démocra
tas e socialistas.

Qrgo"ern!uftes ífS iii'àf1dilva

p,'1ra ali para ajudar a lév�r
o que � direito pertencla

aq'ij.êle povo e ver, de perto
o sofrimento do mesmo ao

mesmo tempo que tiravam

o melhor da comida para

si enquanto o povo passa·

va fome. No momento que

o pai da criança responde
r,<:l. aquilo estavam os poli·
ciais prontos para embar

car os produtos. Gaucho to

·mou.se de uma revolta e

disse com raiva ali' pai "'Co
varde" e tirando de um dos

policiais que esta,a perto
seu fusil s;:tiu a atirar con·

tra os caminhões pr0curan-
do impedir que levassem a

mercadoria e gritando con

tra aquela· injustiça e con'

tra a covardia do povo que

deixav,<:l. partir aquilo que

poderia sacjar sua fo�e.
Começa _ aí· a persiguição ,a
Gaucho pelos policiaiS que

ag�batn por matá·lo .. O di- -

retor· apresenta est(.!. morte
com o policial desca,rregaV).-

do tôda a sua arma no Gau

cho. Vamos assinalar outro

fato parf.1 concluir depois
O 'policial que se apaixonou
por Luiza após a m?rte de

Gaucho atirar·se sôbre ê!e
tentando levantá·lo e cho·

rando ,vê a inutilidade de

seu gesto. Nêste ponto já � .I

tocamos n"J,S quatro partes
mas faltam detalhes , para

chegarty.0s a conslusõe.s:
Podemos adiantar desde Ja

o significado de Gaucho

p0is vimos tudo de interês·

se a, seu respeito.. Gaucho
representa o nordestino cio

ente d'l,s necessidades de

seu povo pois coilhece am·

bas as partes mas -devido a

estar sozinho nada pode fa-

zer a não ser mostrar a

seus irmãos 6 caminho da

luta por seus direitos. O po

vo como. êle diz é covarde,
deix<:tndo como mostra o

filme que as soluções par·
tam ,do aÍto, entregando-se
a prática de cultos primiti·
vos. Podemos assemelhftr a �f

morte do boi sfl,grado pe-
los seus seguidores com

Gaucho pois ambos com·

pre,endem ,qu� a. &ol..ução, ªs�· �

tá nas mãos do próprio hô-
,111e111 nordestin? dando 'lqui
uma espécie de cópia talves

ao "Deus e o Diab�.',,".
(Continua)

r,,,,,,.� ttoi'''''1n nU",.'�1p,.
- v:-,,("o" .1iI' u ...... '" W iW4� ......

A continuação de Mende

no ministério.para os assun

tos pangerm,ânicos faz, �on·
tínuar também as erítícas

à politica do ministro,
. ��e

de acôrdo com a op1l1lao

dos seus adversários,· seria

nocivj à polítida de rsurrl

fic�çao, por causa da ,e�.
gência de "comissões teCl1l

cas mistas", de órgão for

mados em cpmum.por re-

presentantes da Alemanha

.

Federal e

munista.

da Alemanha Co.

Finalmente é o

do aumento dosproblema
preços, que solicita a li:'�
do' govêrno exigindo forte

aut.oridade, pois. estão em

jogo os interêsses de grano

des grupos econômicos e

dos .síndícatos.

Erhard, como sempre é

otimista. Alcançou o que

queria: um govêrno de co

ligação com os líberais-de

mocratas, a permanência
'de Schroeder e MEmde, e

a sua própría e incontesta

da liderança dos Vitoriosos,
que devem em grande 'par

te a vitória a êle,· o arquite
to da "ressurelção c:;,conômi
ca,j 'da: Alemanha lie �póg:.
guerra.

_
.. ---:..==�:.::-=======-===""': ======

II A G O R A SiM!!!

I . Vamos todos fazei' parte da imensa família VaI·

.ltswagen! .'.
/

A firm� C. Ramos SIA., Revendedores dos veículos

Volkswagen está formando um nôvo Fundó Comt1.m (15

AutO-F1nanciamepto e aguarda a sua inscrição. Você P?
de receber o seu automóyel, Kombi ou Karmann-Ghi3

com uma meJlSulidade de apenas Ct$ 40.000. Não pode
haver condição mais suave par,a. você adquirir um caro

ro novo da Marca' Volkswagen.
'

Corra a se inscrever,:· Aproveite a oportunidade.
Procure a. fj.rma C. Ramos SIA., no Estreito ou pelos
telefones 6381 e 6244.

I'

28/11/65.

'Convite 'Pa'rá Missa-ae�30 IJiãs
A FAMILIA DA SAUDOSA

PERGENTINA PEREIRA D'ALASCIO
. (Dona, Pia)
-.;; Convida seus parentes e amigos par,'1 assistirem à mis
s� �� 30.0 dia de seu' falecimento que, pelo repouso eterno

.

de: sua poníssima almà, será celebrada, sábado, dia 27 às

�lmptl'tj, no Alt;a,r de. Nossa Senhora, na Catedral Metr�po.
,

li�pfl..,
.

Por mais êste ato da religião e amizade, antecipada-
mente' agradece. 25.11

•
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acionaI da lo
No dia 29 hístórtca reumao, realiza

da em pleno centro da Eu
ropa escravizada, roram to
madas decisões. para o

prosseguíment., e vit�rios3.
conclusão da luta de liber
ração nacional e lançou-se
as bases da futura organí
'8 ção "0 Estado íugoslavo,
-.:la foi rreeedida PN" dois
'3 meio anos de heMl-cs, lu
ta contes os ocupantes es

tranveircs e tra.ido':�1· na.
. eíonr.ts . Jurante a' cr'.... f(1
.'C'am o'h 188' as co dl�

de novembro'
os povos da Iugoslávia ::0'

memoram a sua data mag
,

. ,
na.

Naquele dia, em 1:>43, re

alizou-se em terrítórío li-

berrado, na pequena cída

df ie .Jajce. a II reunião
o'r Co"srJha Anti-raictsta
"V 'p L'bar+acão "l"aci,mai
ds qual, participa"am "fl.'3
ga"·s de tôdas as regiões
do 'Jaís, então empenhaoo
e"'1 cruenta luta contra os

i'" '''':::>'.:::es rascrstas. NE�. .Eof.

KENNEDY
(HAMILTON ALVES)

,

. . A ht'ma'li.dade sabia bem o que a esperava a partir do
as�:nssinato de John F. Kennedy. Era fácil adivbihaJ:" a qua.
se total \ impossibilidade de encontrar·se um novo Ké�e-

. dy para a Casa Branca. Não se depositava muita esperan.
ça em qne o· vice·presidente Lyndon Jonhson não deixas
se lJetecer o espírito renovador' que Kennedy soprara à

administração e à política americana. A prova disso a ..a·
m."nidade tem hoje. Não só a luz que Kennedy difundiu

pelas Américas se ofuscou, mas a, esperança na Paz hoje
é bem mais precária, porque o novo Presidente dos Esta
dos Unidos, em sua política exterior, está multo lo�e de

alcançar 'b êxito de seu �ustr� antecessor, qU� �ra, antes
de tudo, um escritor, um homem de pensamentó, um ho
mem de ideais e cuja política não era fruto do acaso ou

de medidas muito felizcii, mas de uma profunda e enrai·
zada· fé no "destino do homem", somada, sem ''dúVida, a

. sua assombrosa capacidade de, em seus discursos.. · como

uni incomparável artesão, aplainar as arestas duras. e pe.,
rigosas das relações internacionais. ., ••.. .... .... . ..

'

A hnmaIfidade perdeu talvez o seu maior líder, aquê-
. le que se votara a maior causa dêsses ·nossos tempos: a

Paz. Hoje, quando, no fundo de seu coração, os homens
s'entem a àngustia' de uma ameaça que vai envoluindo

J -,.adativamente, sem que butra v6z, sábia e veemente,
ecite outra vez para iluminá-los, lamentam o vazio que
deixou neste planêta aquêle "homem·menino". de cuja
ação, pela primeira vez, se abriram os mais auspiciosos
h'dzontes nara as mais gratas realizações de tôdas as

criduras humanas.
A partir da morte de Kennedy tudo pi()rou no mUl'ldo.

E quandO parecia que sua morte servisse pata qu�, Dá �
ma de cada homem, se acendesse a chalna de seu ideal,
simbolizada pela tocha' acessa em seu túmUlo, po ce�
léd� de Arlingtim, em Washington, eis que, bem' ao con·

trário; as guerras, desde então, se agravaram e, h,.je, as

relações entre os dOIS polos antagônicos do mundo ten-
de a se acirrar.

f

E o pior é que, passo a passo, ioma.se nota de um

fato evidente: a capitulação do homem. E a capitulação
de todos os\ homens redundará, inevitàvelmente, no desas
,tre final. Só um novo John Fitzgerald �poderia
salvar·nos.

Mas' encontrar um homem Clomo Kennedy., em nosso

tem_vo, pelo menos ,no que (Iiz respeito á, Uma nova· fór
mula de convi�io entre os povos, pelo respeito inviolável

, de uns pelos outros, ê muito difícil.
A el'sa hora era já esperado' que todos os' homens

çom;cientes despertassem e se dessem conta, por fIm, de

que deveriam viver para realiza.r o máximo ideal de tôda
á humanidade: a Pai

'

b ..

Vencida essa primeira eta

pa, passou-se à; tareta de
transformar a' IUgoslávia
de atrasado

'

pais agrarlO
de antes da, guerra em pro
gressísta nação' índustríalí
zada. Desenvolveu-se n,....

se- períOdo um avançado
parque industriafizada. De
senvolveu-se nesse pericdo'
um avançado parque m-

dustriaI.. abrangendo des
de as mdústrias ,ic base a

té artigos de consumo, -e-

qulpamentos índustríais,
usinas elétricas, veículos
de todos os tipos. máqui
nas e ímpíementos -agrico
tas, navios de grande tone

lagem, Instrumentos Qe
preeísão eextensa gamá de '

outros produtos.:
No campo educacional,

talvez . baste mencionar

que, proporcionalmen�e. k
população, a, Iugoslávía Já..--
'âespon'ba como o terceiro
pais do mundo pelo' núme
ro de estudantes 'em suas

escolas.
EsSe vigoroso desenvolvi

mente está alicerçado· no
s-istema ,sócii:l'-e�o�ôiriiql).

fundada na, propriedade ·so
cial dos meios de prudu
cão e na autogestão dQg
trabalhadores.

.

No âmbito ínternaeíonal
a Iugoslávia busca' a .cola
boração com totlos os po
vos, em bases de Igualda>

, -le,' de respeito mútuo, c_!e
rendendo os principios de
Cuexlstencla pacIfica ativa

pela preservaçã,o da paz e

pelo progresso da humanl
dade.

,

Particio;JcãO
LUIZ GONZAGA 'DAIrGRANDE' E IVONETE CARDO

SO, participam a seus parentes e amigos, o seu contrato de
casamento, ocorrido no dia 20-11,65. 25·11.

, Perdeu-se '
A caderneta n.o 8081 - 1.0 série ·da Caixa' Econômica

Federal de Santa Catarina Favor entregar nésta' red,!3.cão.
30-11-65.

aI3'ia-s� OTBjéto IlJJnll
LONDRES - OE - Fo-' • --o-----.---------

ram anunciados em Lon

dres dois projetos de comu

nicações, a um cust; total
de 1,5 milhões de libras es

terlinas, para o programa
norte-americano Apl)l�).
Uma companhia brltáni

ca especializada am COl11U

nicações, a "Cable fj,nd IVi

reless", ,consoante ucôrclo
firmado com a Admini,';l'3.

ção NaciO'IJa! de Ae:l)uáll
tica e Espaço dos Estados
Unidos ,comprometeu ·c;c a

operar uma estação) terrf'S
tre no valor- de um mIlhB.o
de libras esterlinas, rara
o ptojeto Apolo, nas, Bf'r

·mudas.

Um plano intensivo a

cha-se ag.ora em p.:og:,!!S
so par'!.. qUe os dois siste
mas possam entrar €lr.

funcionamento em setEm
bro do próximo /mo o oil

jetivo do projeto Apoi'J e
o de colocai' um homem
na Lua em 1970.

A "Marconi", d,e Chel
msfQrd, perto de LondreS
terá trabalho de desenhar
-eonstruir e instalar a (-[,::
tação da ilha de Ascensão
e fornecerá também o e ..

qUiipamento necess<í,rb pa
ra o prCtjeto nas Berm tI ..

das.

As informações recebi
das na ilha de Asc-=nsjio
serão transmitidas ffi{'dian
te um satélite .a 22.3üfJ nli
lhas sôbre o Atlântko, pa
ra a estação de teua em

Andover, no Maine, E. dali
.

para o Centro de Võo Es-

pacial de Godctard 'Em

Mazyland.
A Marconi informou qUe

a estação da ilha de As
censão empregará uma an

tena parabóliCa em forma
de prat,o" orientável, de
42 'pés de diâmetro. O
transmissor operara na

faixa de freauênci3 de ••

e.oo megaciclos e Lerá uma
potência de saída de cêr
ca de 15 quilovátios. '

A "cabIe and Wireless'I,
já tem um posto em As�
censão que opera llgações
por cabo submarino S U"Y1a

estação repetidora destina
da a seus serviç;)s TJa!'a
fi. Alnérice do Sul, Afnca,
-�)&lA � .w. lorqu@, .l ,:..t.

-

CINFMAS
CENTRO -

CINE SÃO JOSÉ
- Fone. 3636
às 3 e 8 ru.

011CU-dlA biografia da
saudsoa
.

'est,reJa'l· ':./

MARILYN MONRCE
narrada por
ROCK HUDSON

MMtILYN
Sequência em côres
Censura até 5 anos .

CTNF RJTZ
às 5 e 8 hs.

CANTINFLAS _
O GRANDE FOTOGRAFO
-Censura até 5 anos

CTNE ROXY
às 4 c 8 hs.

. Kirg Douglas
Matzi Gayno;r"
-em -

POR AMOR OU POR

DINIlE�RO
EastmanColor .

Censura até 5' �nos.

BAIRROS
CINE GI.JORIA
(F"TRRITO)
às 5 e 8 hs.

Glenn Ford
Walter Pidgeon

Greor Garson
ROSA DA ESPERANÇA

Censura até 5 anos.

rr1\JF TMPERTO
(ESTREITO)

Maurício Garces
Abel Salaza.r
Rafael Baledon
TRES GATILHOS

RELAMPAGOS
Censura até 10 anos.

CINE RAJA
(��O JOSE)
às 8 m.
às 8 hs.

Jorge Mistral
Marta Roth

-,em-
a DIREITO DE NASCER'
de Fellx Cs-yg:net
Celli� liitt i POi!

...,M=

�I
LI�

EXATAMENTE· COMO VOCÊ· DESEJ,A
u NATAL C

t'

. :

r:

precis�'e só vai pagar em'1966.
E são milhares de artigos para as

mai,a díf,erentes
. aplicações ou

.

'.'

1l!0s, que colocamos a' sua disposi
cae ,

E todo o .nosso estoque.
Tudo mesmo.
n;sde u� ?i�pies p?rafuso até, um

SIMe! Zero' Km.
.

,

E 'tudo para pagar no ano que vem.
Sem nenhum tostão de ent rada,

A

Rigorosamente pelo preço de a ii.!!.
ta.

A

Tudo isso para que Vace passe
. UM NATAL COM DINHEIRO NO BÔLSO

Sim•.
A

.EJ[atámente como Voce·· c:\eseja:,
-UM- NÁ.TAL COM· DINHEIRO .NO" BÔLSO.

. GOm: mui ta -ale�r1a.
.

Comtelicfdadé.
E COl!! 'aqu�le' seu velho' �onho intêi
ramentereaiizado:
CÔlI}pr·ar tudo para a fami'lia', para
Voce,'pára seu lar,
sem desembolsar um tostão!!!
Impossivel ?

. ,
.

'

N;m �� pouguinho.
Nos planejamos, oom todo o carinho

...

uma
... campanha !abulo�a para Voce.

Voce compra, este mes, tudo o que
. ,

I'
.'

"

1
QUATRO LOJAS PARA SERVi-LO

·�·M:EYER CENTRO:F,el!pe Schmidt,33 � Conselheiro
I ._ ESTREITO:Fulvio Aducci, 597 ..

Mafra,2 e 4

t
'

""

IMOBfLIÁRIA

�!gDnzagª
,

'

I 'Sala 7
.

' 3450

NO ESTREITO - A RUA FULVIO ADUeI -'-,670 UM
PREDIO de 2 pavimentos para fim de locação ótimo

. ponto cOtnercial' preço base 7.500.000. Aceitamos pro-
-

postas ,para pal!'ameJltns em condições. .

NO JARDIM ATLANTICO - A poucos metros do as

falto. Vedemos bem. l·esidência. com jardim, Living -

3 quartos ,'_,.. Cozinha - Banheiro Garagem e auintal
com intimeras arvores frutíferas.' Preço 15.000.pOO. ,

RUA CbNRELHEIRO MAFRA 132 - MaravilhoS!!t pon·
to Comercial - casa grande nor Cr$ 13.000.000 em. con·
cücóes nronosts,s nelo fone �450.
�TT4 PREFEITO DIB CHF.R,EM - no Bairro de .Ca
poeiras - Casa de �lvenarip. com frente toda de pe
dra. Terreno medindo 24.20x40' em forma triangular.
CR.sa medindo 13,50 com: 4 QUartos .;_ 2 salas, cozinha
- b!:l.nheiro completo. DepósifptJe,. garagem. Por ape-
nas 8000.noo.

. "

V�m:)E-SE FIN� RESIDENCIA - 2 pavimentQS a

Rua,'Allllirante Carneiro no Bairro da Agronômica
com: 3 quartos - 2 salas - cozinha - Bar -: e Ade�
ga - Banheiro Social - Quarto pe Empregada Area
de 150 m2 Preço Cr$ 22.006.000.
,}"'RENTE A PALHOCINHA EM COQUEIROS, bem ptó·
xilho de açougue, armazém em frente. Gasa coni: 2

quartos :_ 2 salas', e cozinha - por apenas Cr$'2.250.000
Aceitamos pro:postas para -pagamento em conclições.

Internas e externas para
a tO"l:'td"l· rte' i;L.sl.l1sce,lel1-
taís decisões que sanciona
ram as conquistas até en

tá(, alcançadas. -

A êsse tempo. as fôrças'
armadas do Movimento de

L!bertação Nacional da

Iugoslávia!á se haviam
torna "O potente elo entre
as fôrças aliadas da tren-

, te italiana e as da rrente
·em importante fato)�· da

estra�{i[!ia da coalizão anti
, bltlerista. InternatY'ente,
afir.lt;'l··"n:-se os {l ...�;!,05 de
nô . 1- der popula r e a

tra �1l11�" e u-iídade
dos povos iugoslavos, ror

jactas no fragor da luta.
As decisões 1p�'1é1 reu

nião contribuíram !JS ra �

mobilliação aín+a maior

Há dois anos passados precíaamente, ·quaSe. nesta. do PO"lt na luta pela aber

mesma hora em que escrevo, partilhando o 'sentiJnento de tacão do país, cuja conclu

pesar de tô-ta à humanidade nelo brutal assassinato, 'em são vitoriOSa abriu defini

.
D' Ilas, do Presidente, John Fitzg�rald Kennedy, me pu- tívamente o caminho para

nha a escrever umas linhas sôbre o acontecbnent& que o surgimento da hova Iu

mudaria o curs� davhístõría dos povos. Quando' as rela· goslávia, democrática fede'

ç'Se� internacionais mais se acerbavam, quando eram 'Cara ração de pOV{lS livres 'e i

VP-?, mais difíceis os óbices para o estabelecimento de .1101' guais.
mas que assegurassem a Paz Mundial, 'quando tudo pare- Logo após a vitória, rea-

lizaram-se no país. elelc..óescía concorrer para levar as nações a uma guerra i.nevitá-
lívres (as pr'rneíras) nus

vel eis que, surge, com !1 eleição de John F. Kennedy pa-
ra li Presidência dos Estados Unidos, a grande esperança quais !foi eleita a oonstítu

i .tnte (lue em 29 de novem
de, por fim .pela adoção de medidas diplomát eas revoo

bro de il.945 ,procla'.n011 a
IU(';llnárias\ encontrar-se o radioso caminho que TTOlisibi·

República. Assim, come-
m "\Ta a discussão e a solução de todos ��_s problemas mora-se' no

'

corrente ano
mv-utlals, dos que mais sérias preeeupaçêes

'

câúsavam· a
também, o vígéssim» ani-

tõ.ji\ a civilização. Sua inteligência, sua sabedoria, sua' versár I da Re'
.

bll
. • . .,

t d
'

__d .Ada
.(1 pu .lca.

s' "'!')hCld�de, logo se IrradIaram por o o O m�.lUO, e !OU • ·'Destes vint anos 'JS

�-:. 1an:dade atr.av';s da ��rf'nsa, .já sp. hab�tuara a par.' 'primeiros tivéra� que' ser
t "r da fleO'l'la e da Cf.hCldade daquele .lovem casal 'oonsagrados à recorstru
fi,"" del'a à Ca�a Bra?ca. um ar ma� d.omé�tlco e �is a- ção· do país devastad') pe
me 10. Imposslvel d€lxar·se de tomar mtere!"se por �que- la guerra. na qual p:!rece
la f'lmilia, de .saber como passa\Ta o pai, 'a m5e. e as duas ram 1.700.00 iugoslav'Js.
cr1,mças, a menina CaroHne e o menino JOM, qlle, por
sua vez, na sala de despachos do papai, em 'meio· a con
tactos com ministros de Estado, puxava.lhe. pela bainha
da calça e lhe possibilitava encarar, de modo menos ten·

so, o sombrio panoram�t político mundial, ·sôbre· o qual
tantas vêzes tivera de tomar ijnportantes ·decisões." Não
era tanto a política americana que passava a ser, o p0n
to ':!onvertre'1te do interêsse dos povos; era a· famOia pre
sí�' 'leia!. Depois que o Presidente 'KennedY 2ÍS8l1Ulira ()

p. l;er em seu país, UUla onda de esperanÇa e ottnrl8me ,in

vadiu, não narticularmente a América Latina, mas 3jté as

nações do bloco socialista, com as quais os entendimentos
. \'

passaram a ser mais francos e amistoSos. Uma nova· at-
mosfera envolvia o globo terrestre, e assim é que a Paz
Mundial passou 'a ser, não mais um 'objetjvo (te visioná.
riOS, mas um projeto ao alcance de homens,que. com'boa
vontade, inteligência e amor, descobriam, por fim, os' ca·
mmhos por onde a humanidade pudess.e �� � feir·'
m1!�as ideais de convivên�ia pacífica. --

Mas há dois anos atrás, quando, realizando li campa
oh:! pela sua reeleição, visitava a cidade de DaDas, Ipor
'volta das duas horas da tarde, uma emissora· anunciava

que o Presidente Kennedy havi� sido vítima de'um aten·
tado. A notícia, ainda .incerta, punha de sobressalto ,tôda
a humanidade. Logo depois de, .minutos, com. uma voz

trêmula e incerta, um locutor brâsileÚ'o anunciava que o

Presidente falecera depois de terem sido tentados tOdos
os recursos para salvá-lo. As mais vivas reações à trágica
ocorrência partiram de tôda a parte do mundo, e até o

"premier" Krutchev mostrara profunda consternação ao

d:'';jir·:o:e, em Moscou, à embaixada americ9na, ol"de to

W""3 conhe�imento de todo o brutal episódio que enluta
r� "8 f"sted'ls Unidos e estaurara a luta cyte, desde então,

. I) ""'"es,;�e"1te Mártir havia desconhecido em favor da, Paz

,'rp" "i'lundo.

LOTEAMENTO "VILA SAN1'A RITA.
,

LOTES a partir de Cr$ 110.000 em condições a estbda-r
.

.:....:. federão ser vendidos 7 lotes por apenas 500.000 .

RUA MAX SCHRAMM - BARREIROS - Lindíssimos
lotes C9nl' f�nte pa�a (j asfalto e fundos para o mar -

Terrenó todo aterrado com muro de pedra com água
-- enMIÍada eiri todo seu comprimento - Area de 1.�64 m2
,Cr$ Í';;500.000 .

• NO JARDIM· ATLANTICO - A 100 metros do asfalto,
,;'Íindo lote de terreno medindo 412 m2, frente, de 18 me

'tros 2.500.000 em .condições a estudar.
• TERRENO NA AV. SANTA CATARINA. - ESTREITO

, �i'�_ 'V�Ii6e::se um maravilhoso lote com área de 350 m2

.. Preço de C$ 2.200.000.
�

,
. .

.

,

TERRENOS. óTIMA LOCALIZAÇAO.. - ALTOS DA

�UA pRoFESSORA ANTONIETA, DE BARROS.. Terre
nos a.in4a a venda por apenas 1.000.000 em condtções- 8
estudar -:- 2 lotes m�dindo cada: 12x25 mts.

RUA ,SÃO JUDAS TADEU BAIRO JOSl!!
MENDES - Terreno de 10x27 cada. Temos ainc;la. 3 lo

te"! para venda, total ou parcial os 3. por apenas 900.000,
em condições a combinar
LOTEAMENTO NO JARDIM ATLÃNTICO - Terrenos
em ótL>:la localização área de 798,20 m2 entrada 600.000
a c�binar.
NO CENTRO - RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vaso

tissimo lote, com área de 1.140 m2. �quivalente a 3 lo·
, tes. ,,12.000.000.
BAIRRO BOM' ABRIGO - ótimOE' lotes bem junto à
pràia na rua TEóFILO PE .ALMEIPA - Vende-se os

dois, ou:.gôm�te Um pTeço a combinar Entrada 5CXtOOO.

RUA,'PROFE�SORA ANTONIETA DE BARROS

BAl'�, NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTRErrO
- lote c/207 in2' Por apenas 1.400.000.
toTEs ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto
da Slib-Estação Elétrica - vários; lotes a partir' de
500�OOO com fina:nc�nlento até 40 meses.
LAGOA DA CONCEIC!O - Riviera. Magníficos lote�
4e 14x26 por apenas Cr$ 500.QOO ou condições a estu-
dar.'

'

RUA SAO CRISTOVÃO - COQUEIROS - Terreno de
2Oxl0,50 mts. Bem junto a Rádio da Várig preço de
ocasião Cr$ 1.000.000.
NA AGRONOMICA Rua Joaquim Costa - Lote de Ter
reno medindo 10x25.60 mts. - Preç(): C� 3.000.000
TERRENO EM CAICANGA AÇÚ - Na Praia um Ter
reao, tmlravilhoso clArea ,de 84.475 m2, por abenas ..
Cr$ 1.100.000.
EM �IO:UAÇO.- .TERrtENO bem situado - Rua '7 de

I
' ,

Setembro, 39 .... medindo ,1O.x30 mts. � Apenas Cr$ ..

���
I'

PRAIA; DO JURERl!: - Terreno bem iocalizado -Es
quina 'da. pmcipal rua, medindo 15x30 mts - Preço
por .peuas 400.000 ou 8 combÜl8f.

'I

RESID�NCIâS ICAPOEIRAS - Rua D. Pedro rI - 321 Praia. Cnsa d�
�aterW, . �oya com 5· quartos e à.emais dependências
- Area da ca,aa .190 m2 çlo terreno - 1.060 m2. Entra

da 5.000,000 saldo em ótimas condi�es - Você zrreít.
mo nnderá fazer sua 'Proposta.
RUA JOSÉ MARIA DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO DO

JOSÉ MENDES - 2 casas ótimas. Uma de alvenaria
e outra de madeira. Frente para o asfalto e fundos pa

ra o mar. Terreno com 340 m2 - Preço Cr$ 12.000.000

em concliQões 8 co�bjnar.
RUA ALVES DE BRITO 73 - Excelente residêncIa de

fino acabamento, entrega imediata 4 dormitórios -

4 salas e demais dependências terreno maravilhoso de

22x30 mts. PreQO - Cr$ 35.000.000.
PFl.l!lDIO PARA FINS DE LOCAÇÃO' - Vende-se

um prédio de 2 pavimentos com 4' apartamentos a A

venida Sta. Catarina - Esquina da Rua São Pedro.Oti
mo negócio para .seu investimento. Condições de pa

gamentos a combinar � Cr$ 25.000.000.
ESTREITO - RUA SANTOS SARAIVA 46 - Residên·

c� de fino acabamento desocupada - 3 dormitórios
- 2 salas e demais dependências com garagem. Cr$.
10.000.000· ou em condi(lões a combinar.
CASAS - JARDIM ATLANTTCO - Com 2 dormit6rios
- Am'Pla sala - Copa - Cozinha e Banheiro - Toda
de Madeira trabalh'ada - Preço de ocasião. Cada ..

Cr$ ,5.500.000.

F,one
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REDATOI}: PEDRO PAuLo �ACHADO ..:_ COLAJJORAQO 'RES: MAURY

G!L13ERTO PAIVA -:- DECIO BORTOLLUZZI - ABEtAR DO ABRAHAM

.
Com muito entusiasmo,

e disposição, seguiu na

manhã .ãe anteogtsm, vta

JoinviUe e Curitiba, �ara'
a Gu-anabara, Ia' delegação'
catarinense de remo nue
estará tomando parte ati
va nas dísputas . do certa
me nacional da canoage.n
Tod{)s os atletas mostra

varri-se satisfeitos em po
der seguir Integrando a ele

legação e, mesmo pr.imo
tendo muito' esforço p81"�
bém representar Sa!,ta Co
tarína em mais -nna- dis
puta do campeonato brasí
leíro .de .remo. embora reco

lhecend:> a; 'maioria c'') des

ralques que sofreu a :0.0:;-

Rio �vem.bro -
, .

(Cortesia da CruzeH':> do

Stil{ ,- A sele,ção Ue fute
bol do Departament:> Autô
nomo da Federação Ca't'io
ca de Fu�bOl, da que,! é
técniÇo EsquercJinh:t, ex

craque 'ru!>ro-,negro, v::t� ex

cursionar DÓvamente 3. Eu

Iropa. !Porém, como parte
dos treinamentos. pre�en-
de excursionar prll1leim-'

mente dentro do BrasÍ'.
lPelriôdilcamente ve�n [,8 a

presentando em atgumRs
. cidades do Estado d,) RIO

e Minas Gerais,

. p�r . técnicos' ren,)l1l�d0S

que' nã.o' pretenQ.em . ma.:.s

trabalhar em equipes gran

des.
Bela oon�ocação ,di)'; atle

tas ,notei que 1órtJ.m""- t'êhJ
. mente' seiecidnados, os 'rne

,lp,ores 'atletas, dos -élubes
, que' pertencenl,.a'o DA, t�l
como Facit" Nl;I.cional,

.

lviu .

. ·nic1pal, são, José, qar';!a
Oriente, Guanabara, i\.t,ilJa

e outros.

São clubes, que tem (;e

dido as equip�s prc)fissiu
riais da Guanabar,a c 'le

outros Estados,· e meSlll')' a.

té para o exterior os se"lS

me�h()res craqtles. Ain.da

há pouco' o Atilia, velidell

para a Espanha s�!.Í a:-

queiro Espanhol, arqudro
de grande categori!1· :,(>('n:
ca.

E' pensamento dos dil'i

gentes, porém, enfrentar
equipe<; mais cate.g()rizaci�1,s
e sendo assim, const·'L que

se dirigiram ao Amé,:ic.a
de JOinville, no sen+,i(.1') :!é'
'que o clube rubro patioci-
ne u�a série de jogo, pelo
Estado de Santa Carar,IUl.

Acredita que será S:lce�

so a ,apre�entação C!J, se!A-

Aguardam tão sO'nente ção d.o Departa�e:1t') A'l

a resposta dos ditrigentcs,.,.d;onomo' nas no�sas p'.i!le1
de Jotn'l/Jlle,,, r p.ara inlÇ:)\f;t��is %9.�çips ,para e:l.fr.(:�l::;
os entendimentos. ---Tal' quadres de' .JOl':1Vl11e,

P�lo que me' foi expo-;to ciuma, Itajaí,
_

Brusqup,

na sede da entidade, as .. Blumeriau, Tubarao, e rnes

condições são ótimas e o mo Florianópolis.

preço por apreSentaçãv é A simples presença c.e ·a

razoável. Possue a St�le('.ão '. tIetas da Guanabata paul.

. ótimQs a,W�tas, que hA
-

J.- enfrentar nossas equipes

nos disputam seus' CCl'tJ-

/

me!:!, no talvez ,maiS ac'r

rado
-

e longo torneio da

Guanabara, um campef)Yia
to cheio de boas equ',;\e�',
onde o a,contecimema nwr

cante é a fibra e ') éltl(;U.<;i
asmo dos atletas dÚ1Ci::t :.1

forma técnica de v.iri<'s

auer' que são Jlt'lg:Ll'Js

será já aconteCi'11ellto

ttlarcante, pois mult.o po

derá se aprender, tal C')

mo ás boas jogadas d 1S pu

'pilas de Esquerdinha, 0S

sistemas e táticas '.,)inp1'8pi
dos pelo famoso )');!,'8dO",

aI�m do bom futebol ave

s·entado peles mes.n-::'s.

BORGES
J.V.tARCF.!LUS'

sa seleção com a retíratln

dos atletas pertencentes
eo Riachuelo, atualmente
a' maior força remisttca .to

Estado. ;

SeguilJo: \lOtícias--: d;J ruo
,

qs "ases" catarlnen�e.; che

garam bem dispostos e

treinam assiduamente .no
loçal d�, disputa 'jmrn'ess!o

"nando bem.

Juvenis: Lí�eres Avaf e
Tamªndaré

O certame de J i.lVl' :11S

PI,Içsseguil;l doIllingo., q!!an
do na preliminar de Ava,Í

e Comerc-iário pelt�ja-ram
os conjuntos do Pos�al Te

legráfico e Guarani.,·
, :

A vitória, pertence;,l ao

quadro' :pQstalista ,:)310 pIa
cal' de quàtro .goa]s.t três

.confronto que ofereceu

bas,tante' nJ(o'Vímentaçã().
.

Eis como se apl'e3e1lt'l a
.. - ,., ...... ..

Na noite de ontem f')i lar às· disputas do torne�:J

,realizada. im.partanh reu- 'CELSO' ItA,M,OS , �lwol

nião na sede da Federaçao vendo, 'equipes de Santa

Catarinense de Futehal
..
batarina e de São P2.ul')

de Salão, opbrtunidad:; em transferindo-o par:a 1951)

que foram nlal'cadas c 50r

têada a seliniinatótias., pa,
ra o campeonato o?s�adnal

sal.onista. Na pr' ';:,Il:t edi

'ção daremos
.

detalheS ,da
reunião.

x x X,--'

O Calendário .da f)utlda,

.cfe saÚnlis·tfl. está' send.) (:ja
.

borado detàllifld�Jnente
,com a. finetidade ;1e S"1,r

êompôsto Pela$ m,\'f:nG:res
comp-e�içaes, protagüÍliz.:''-l1

, ,o )'orneio Cl?ll?o. Ra,TI()q, do. gpl,ncl_es �tor�e.}(}.;>i:·
ara

qúet:4Qi id:isputadâ,,;�m1lllã... , o pÚbU.JRi,���,$.�!{' p.s_
pela primeira vez, ojeixa,- porte. Todos ,os, àet�.l!:('S
rá de ser realizada ê,;,B estão sendo obserVadOs a

ano, {devido
.

ao calendário fim de que seja cumpncio'

- x x x

supe'rIot�do da e':ltidade

que congrega o saiolllsIDo

devido aO campeonar.o bra

silieiro, forçando constan

te� paraIizações e J conse

quentemente retardamen

to do final do campc\mato
regional.

a risca.

,- x x x -

x x x -

A reunião marcada para
esta noite na sede da, ' •

FCFS, anexa a FAC, estA
com início previsto para
às 20 horas, devend') ser
das mais concorrida,;, devi
do aos a�untõs que esta-'
rão sendo focalJza�!i.Em vista disso, resolveu

a diretoria da FCFS, canc�

1\ c:télegação do Rli:',chue

lo pógerá estar ?resl:'nte
ao Campeonato Brasileiro

de Remo a ser desenvolví

do domingo nas águas rl,'I,

Lagoa ltodrig;o de F�eit'3.s

O Riachuelo tentará
. partiCipar das elíminatórí
as que a' Oonrederuçao
Brasileira de. �3POl'tt)S fa

rá
.

realizar, .tefitando apu

rar as melhores guarní
ções, vísanr'o O SulAmberi

cano de Remo e ;1.3 Qiimpí'
adas.

Faltam, toda' ia, segun
do palavra de elemento li

gado intimamente :10 clu

be, alguns detalhes para a

concrotísação da viagem

•

,
'

{,) alvi-negro luetrapolitll.'l

./

no apesar de lutar oastan

te rtão conseguiu .fug:r ao

revês, passando .à somar

mais dois pontos tla-· tjj,htl3.
que demerca os resulta.tos

1'i.ega:ti\(os de, um det,:atne.

x x.x ,,--<-

Ncrberto �PI?e. aos 23

ratnutca.marcou .0 ponto i

solado 'do,' confronto ,i:. que
forçou 'o..Figueirense, ii se

dístanoiar. ainpa
.

mais .dos
outros. concorrentes.

. '.' .. , ...

.Ó; - x x ,"x-

O 'Qt1a(Jl'O treinado' per

Dil�ey Bilbao apresentou
se desfalcado na MaW�!1;�3-
ter.

- x x X

E o Metropol contínua
ínvíeto nesta série de jo
gos que deverá apontar 00$

finalistas do campeohàto
do Estado. edição-6!'!.

-x x x-

Remadores' Catarinense,$ jã' no R'lo
'em 'intensivos tre'inamel1tosJ�;;�

" .,' . " " ...
'.

",

l'c �o._MIZE DINHEiRO EM SUA

:/,CO:N� / AJ40 "

. 'PARA RIO -Sloi'AULO-C�RltI8��eALEGRE
AGORA ....

COM20% D.E DES�O'�TO
CONSÓjlCIO TAC-CRUZEWiO [<) SUL

cl1;l:ssiffuação do campt'o!1::t
to ce juvenis 'da ciq�.l,.ic:
10. lugar: Avaí e 'Í'�Hhan-

:t�:;;.��!;��r�� Cuntiotta c8Ia�oran�o com AtES
fi::!;� �:ét;�ul�a;�,'.

.
.

O Dr. léu xavier ,,:n:v.,x..:� b:>u me-

�1 Assuei,I!Ç�()' fios O)'únis A f:xemplo d.O que já lh�.r do

qUo
e _das. yezes an-

ta.s."-�d'� � .til f� í!. o'Utros cn� tetí,ores, razao pel� .��1 ,

Catárina, Sáífeiit�, que �réCtmtemente,· atendeu o' �óif fi:õS' ��u't�e
Dr. Le,o Xavier contínua 20. Secretário da referida de u� C()mer!riar�o que am

prestando 'serviços �(di- entidade, sr. Divino Mar'ot .da nao nos convenceu.

cos aos associados �!a ". que disse da satisfação pe

,ACESC, em seu consllltório la mar..eira como fOI t.·:lta

como de há muito vem fa do.

zendo.

Apresentando resultados
normais, teve sequência na

tarde' .de domínga o cam

peonato catarínense ds tu

tebol.' Eis o resumo 'dó$ en.

contres dísputados.

,,;- x x x,'-:-

NO "Estádio' dt',. A c' (l:.fO'

Kon�er", nesta Cápitill, pe

lejaram Avaí e comercíá-'
rio. Jogando cat:tadi decisí

:

va quanto à clas�if!ca1lo,
o quadro floriancip:o!itano,
lutou bravamente ,�t'cah;n-:'
do pór obter a vitÓi,� l)€io
marcador de dois' <:.:antos à:
um. \

- x x X·_

Apesar do Comcréiál'l�

t�r nressionado nos rnínu

tos finais do combate, o

triunfo avaíano foi [usto,
, iá cue , a' equipe local críou
'muíto mais Situações de
;marcar do que o a 'lversá ..

rio. f
- x

O elenéo treinado po: J{j

ny Alv�s abateu o OUtIlpi.
CD por 2 x O, nO "Estád.l6
Euvaldo Lodi", em Cric)l\"
ma, me>mo temló t>ela
frente um adversário qué
deu o melhor .dos seus eS

forços pa,ra àlcançar um

resultado melhor.

O�y Varela satisfeitg]
'.

,

'-

.:p preSidente da .l.l'edéra 'Plef�} regéonal
eM Catarinetfse de .f:'ur.e- agpra i�victo.
b«. de: Salão,. falanr:t0 a .re

'

,

'mwta��n atr3:V:�s do _teie-
'

Lamentou apena�
\

o
\
Sr.

:fU��, '�'Ve a qportll.tl.tqadf Ody Varella constantes pa

d.� '-etj 'rr,tanifestar sátlsfeito _
,;ral'iZaçQes do ce_rbme I)

�cpm ,..j, desenvolvíI]i�nt.J do. .que Sem dúvida co,nÚiíJui
·eam.ueonato {;alonlsta. da pára afastar um P lU(\1 C

ii� .::� que a . eqtliPe do . p')bllro do estárüo �hnta'
ClUbe' 'Doze de ,Ag'lst:>, Catacína .caíndo

"

ccnse-,
t!,ônqu(.<;'tou c'e 'n:1aneini :i;>ri quentementa, na fase fIo::
ilht�tf< o título �f; 'BiC'1l11- ,'naJ, li sarrecadaçõi!s;'

195,l-1065i,

Continua a defensivf'L' cri
cium.ens'> a pecar e sua li
,l"ha rle frente à se resumir
somente, . em t'lilso, fato
que facilita 'sôbre-rMdo o

tratmlho da defensiva r:(Jn-

- x x x-

O primeiro t.empo finaJi
zou com o placar apontan
d.o 1 x O para os da ca<,:l,
tento obtido por TonÍ"lbo
aos 12 minutos, d.paranio
de cabeça um cruZamento
feito, por Cavallazzi. tendo
Heitor falhado no lànce.

•

- x x x-

Na fase derrailei'ra.,. a".s
3 (três) o Comerci�r!o che
gou ao empate por Inter
médi,o' de WanderleY' que
atirou rasteiro da diretta
para, finalmente, <lOS 2i')' o

'\Yaí assinalar o ponto c:Je

selaria em definitiv') a, 501'

te do embate, quand:j 04!_
�on cobrando explêndich-
111 e"j'e ,uma falta b'lianç-lU
as rêdes do represenLtnte
criciumense:

- x x x

Luiz Gonzaga Mat'tins
'('j o juiz, auxiliado Dor

Laudelino Domingos e i�,;;é
Amaury Schmitd, ,tarJas áa
Liga Túbaronel"S" de Fi!i:e
bel.

- x x x-

Como anormalidade Uve
mos as eX!Julsóes da Hamil
too e }I§!::-. à rE'm;l"l. l"�»
foi fornecic1g p .�� (I.;!),r�r�JS

estiveram a,ss·rr. "- .... ,� ''1<;;
AVM: Batista, R"-a'" _'"

ty, D�odato, Binha: 1';' .'j

nho e Hamilton; Rtlger;(',
Cavallazzt, Morelli {Oi.iscil
é Tonitlho. CO:dlêl'ciário:
Heitor, ACiol}r, Bati3h, Ar
pino, Claudionor; Hél�o
(Rubens), Ohorinho; WIll
domiro (Hélio), Nilso, Wan

derley' e AltP.eril:1d�.
- x·x X

I •

�a cidade de J?inviUe.
diante de público regular
e com ,arbitragem do. �r.

Jair de Souza, O Caxias der,
rotou o Figueirense pGr 1-
tento a O., goaI conquista
do nos. primeiros qual.'enta,
e cinco minutos .

,.

i

- x x x-

No primeiro temp:J já
vepciam os alvi-verdes r.e
la ccnta!!'em mínima para
na etapa complemp.n t:a..r

'

consolidar a vitória que ga
rantiu a liderança invicta,
do clube dos mineirn•.

- x x x

Virgílio Jorge da Fede

ração Ca tarinense foi quem
arbitrou a pugna qur: ten- _

d�u pouco mais de 400 IDll
cruzeiros.

_'x x x-

Fin:alm�nte em Tubfl,tão

depOiS' de marcar 2 "{ O na

etapa inicial, o He::.-cnio
Luz fêz 8.S pazes com a vi
tória derrotando o Mare�Hf)
Dias p.or 3 xl.

-x x x

ii Yai:rece�e(o frúfeu üelo
,. .

titulo c6nquistª�u
!
A representação' do Clu

be Doze de Agôsto qUe $8

sagrou campeã invicta d'l

certame de 1965, Ievanran
do consequentement;l cr Bl

Qampe\)nato , v<li :'(!��rk�r
-

o troféu nferecido p811 cn

tidade salonista, erI' dw.

de festa, provàvelmer.te
por ocasião das elímlnató

rias com Itajaí, que deve

rão acontecer no ímeío do
mês de dezembro.
O troféu é de posse dE.

finitiva..

• Os comannad()s de Dom
André estiveram em plal1O·
i"Jup4"rlor aos mat'r:i:istas.
jHstificando. dêste modo. I)

plBcar favorável e qu!� deu
nevas esperanças a torCIda
herciilsta para uma pryssí
vel classificação.

- x x x

O Marcilió Dias v(.nde�l'
caro a' derrota, eXlgincU
bastante luta dos �ojora,io8
que, desta feita, t.:aduzi
ram em tentos sua supre
macia diante do adversá�
ri!}.

- x x x-

Arg'enár'o Virtuoso foi <)

'medial'ór díJ, pugna, tendo

Márcio, Marzinho, CO!1tra e

BraGinho anotado os pon
tos �ninos, enquan�g que
Renê descontou para os TU

bro-anis praianos.

-xxx-

Os quadros estiveram as

sim formados: Hercílio
Luz: Amaury; Elemar, 'Pe�

drinho, Walmir. Pedroca;
Carlos Alberto, Triunfo,
Márcio, BracinbG, Gonza·

ga, Tarcisio.
Mareílio Dias: Zê' C2rl�

Marzip.ho; Djalma, Ivo, J«
eIzinho; Dão, Gaiola; RaU
nho, Renê, mon e Ambró�

. s10. ,

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

�'l!.o........ "'_-..�....."'• .....-• .!:.'!!:i.:.�""�r.��,��-'.J
I

, Internacioóal �e Laup,s
campeão �a r�êve I

Pela 'chave "B" houve leto.

apetJ� um encontro, q_ue C .),!. esse ,result1"O te-

marc'ou o encerramento 11:1 m:,1s a seguinte c.óloc:l,çáo
quela 30na. finf'., l �!a chave "13'"

Jog:nram em Joaçaba as lo, :::t.'8,' Internacil'luaf de

eqlüne-: do Comerciál e dI') Laje,:, (('ln, 3 p,p.

Perci:gâo, registrand.o·,s9 o 20 lu?:a!·. 'P(''''il��('I ,�c 'i i-

triun:fo elo Comercial ].J()l' deira .co� 5

1 tem,: êl O. 3,0. lugar Come.rcml (�,

O único gol da pal'�irlJ. Jaaçaba com 7

dil:iputa'.Ir.. em Joaçaba hi 40. lugar: Santa Cruz de

anO�a(J0 pelo' at�.r.ê1.n�(; Pi: Canc�nhas com :) p':p.

Agradece ao Linos r.luk�
. A Associação Proteção ao Berço" agradece ao LlOOS

Clube de Flori'mópolis a generosa quantia que lhe foi

doada, como ..parte da renda do "Chá das Rosas" promo·

ção das Domadoras da mesma entidade.

Por êste nobre gesto o seu eterno agradecimento.

.,Convocação
I

o presidente do Grêmio Professor "SILVIO ·LEMK.ULL

MEYER", da Academia de ComérciQ NEREU RAMOS, con

voca os abaixo relacionados para a reunião de sexta.-feira,

dia' 2&, j\8, ao hOl',ilS, na própria Academia de domércio Ne

reu Ramos, ()fida serão tratados assUntos, relacionados

com o �rêmio.
Alfredo Rosar Neto
Raimt:indo Simone
Casar Bénjattlim DUarte
Maria Re1lriqueta de Bem
Maria Te� Wendhausen

Catl<'S Ptederico Barreto
ooson Reis

Sergio '\Tardânega
. Walter Cla.udino da Silva

Ordival Rigo
Miro'Morae�
denesio Suêne

Jorge Miguel Mandalis
Cecilia Slovinski

'

Emilson da Costa Meira.

MAURY BORGES � Presidente
'25-11.

"

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Governador Celso Ramos será alvo
. ,

,

de nova homenagem, colhendo, assim, ao

final de, seu profícuo ouímuênio o reco

nheein.cn,c de várias classes .tanto mais
,8 ILt'sj';'j qumdo o administrador cor

rs.o e -operoso se aproxima 'do Iérmine de
, seu período.\
.

Depois, do ato dos pro.ao.ores púhlí-
COSI através da Associação Catarinense do
Mínístérío Público, outra entidade, a dos'
maqístrados, prepara-se para manifestar
lhe t-estemunho de apreço e, admíração. �
8 do próximo mês. à oportunídade da pas
sagem do Dia da Justiça, a Associação dos

, Magistrados de Santa Eatarína estará reu

nida, pela totalidade de seus membros,
com o Chefe. do Poder Executivo, em local
que anunciaremos oportunamen'e.

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

HDje Dia de Santa Calarind
.. Hoje, data consagrada a

Santa Catarina, é feriado

estadual. Comércio, indús

tria e repartições públicas da de Música e povo.

Antes das 16 horas, as

do IPESC'
regressa do Para�á
Foi assistir ora' posse do'
<iover-nador

\

'Presidente
Irmandades, Ordem Ter

ceira Masculina, C a r r o

Triunfal, Clero, Pálio, Ban-

gar que lhe fór resec. a.» a

competir no préstítc. C eh

associação deverá apr' eu-

tar-se com os resnec: ivos

estandartes e dístíntívos.

O préstito' desfilará lenta
estaduais não darão expe-

rereridas Assocíações e en

tídades se reunirão dentro
e no adro da Catedral,
aguardando cada uma o lu-

diante.
Por outro lado em e imnterruptamente, isto é"

sem qualquer parada ou in

terrupção na marcha.

FIo,

ríanopolís será realizada às

10 horas Missa Pontifical e

às ·16 heras a procissão ----_ .. -- ----_...:_--.-._--- _---

Iharoleses Estão Segurados na CNSÂde Santacom a imagem
Catarina.
A procissão passará Regressou ontem de Curi-

,tivll- o dr. Heitor cié Alen

car GUim'uães Filho, que

representou o àovernador
Celso Ramos nas solenida

des de posse do sr. Algacyr
Guimarães na Chefia do

Poder Executivo do Para

ná.
Eleito pela Assembléia

Legislativa, em virtude da

renúncia do sr. Ney Braza,
o nôvo governante do vizi

nho Estado completará o
.

mandato daquele, até 31 de

janeiro do próxímo ano.

'Uma particularidade: o

../ sr. Algacyr é irmão do dr.

Heitor de Alencar Guima

rães Filho e ocupava a f�€

cretaria da Fazenda no mo

mento em que. foi convoca
do para a elevada investi

dura pelo sr. Ney Braga.
Ai.nda em Curitiba, o pre

.sídente d') Instituto de Pre

vidência do Estago de san
ta Catarina aproveitou o

tempo para urn contato

com os dirigentes do órgão
similar paranaense, obser

vando o funcionamento de
vários de seus setores.

,
Informou ;

o eng". Mari

nato Dias de Paiva diretor

de Organização da' Produ.
. ção, que cumprindo deter

minações do deputado An

tônio Pichettí, Secretário

da Agricultura, tomou as

providências para que fôs

se feito o seguro dos bovi

nos, charoloses que o govêr
no do Estado importou da

França pera o Projeto Ga

do de Corte,

E ao tornar as medidas
encontr<;>u interêsse na Com

panhia Nacional de Segu
ro Agrário, em instalar em

Florianópolis uma .agêncía
ou até mesmo uma Sucur

sal. Como se sabe aquela

Companhia no momento

tem uma sucursal em Curi

tiba com jurisdição no Pa

raná e em Santa Catarina,
porém as solicitações cata

rinenses são de boa signifi
cação.
Assim disse o diretor da

Organização da Produção
que' é possível - em pouco

t,"'po se ter em Flormnó

polis, junto aquela re}:!arti
ção .da Secretaria /da Ag,ri
cultura uma sucursal cata

rinense . de Companhia de

Seguro Agrário._

las seguintes ruas: Ten. SE

veira, Alvaro ele Carvalho,
Felipe Schmidt, Praça' XV,
rumando

/

para a 'Catedral

Metropolitana.

É a seguinte a ordem dos

par'"icipantes da procissão:
Cruz Processional, Grupo

de AnjinhOS,' Golégio "Co

r,<:tção de Jesus", A'Silo de

órfãs, Cruzadinhos, Con

gregaçõ6S Marianas Femi

ninas, Associações de San

ta Teresinha, de Santa Zi·

ta, Damas de 'caridad�,
Abrigo de Menores,

_

Cole·

gío Catarinense, Cong�ega·
ções Marianas MascullIl(3,S,

o ESTADO
, O fIlAIS AaTIGO' IIIAIIO DE SAlITA CATAB"CA ,_

Florianópolis, (Quinta-feira), 25 de, Novembro de 1965

UBAP Vai A'manhã à Lagoa
...

."-:-;--: -,..--_._-----_.__
.__._-,�-------- Um passeio a Lagôa da

Conceição é o. programa
de amanhã, 'à noite, d"l.

UBAPE.
A saída da Est.�t,;á'J Ro

doviária está marcada ua

ra às 19 horas, cora 1 e

gresso estabelecido. para
as 23.

C�a partrcípante ��.Ide�
rá levar tarrafas, [ereré,
ccea, etc.

Mas,' os que não pesca
rem, r âo fic'al,'ão p .... lvados
de sir� segundo a C01111l
'llicaçao tranquílízadora

dos crganízadores.
'

A visita. de -donnngo se

rá à praia de Jurel'�.

DEE EDilA TRABALHO
::-.

DO PROf.LAGO
Detalhando o seguro dos (

animais .ja mencionados,
que são 2 reprodutores e

24 vaquilhonas charoleses,
informou que o montante
do seguro alcançou 120 mi- Com o título'de estudos

lhões de cruzeiros e a co- Geográficos da Zona de Tu

missão de funcionários que barão ou de Carvão Catari

esteve no dia 22 do ,corren- nense, de autoria do Prof.

te em Florianópolis, lota- Geógrafo Paulo Fernando

dos na Sucursal daquela de Araújo Lago; edíção do

Companhia em Curitiba, fo- Departamento Estadual de

ram os auxílíares técnicos Estatísti� foi distribuido

Luíz Venâncio e Alviro Síl-
..

urna publicação mímeogra
va, Dione M. de Líma, sub- �ada, que além de aparecer

gerente da sucursal curítí- j,ustamente na oportunida
bana e o eng". (lgI'O. Jorge
A. Proença Filho.

O processo de registro
. dos bovinos charoleses foI
instruído nelo médico-vete
l';1"'n,';� �"ll" BrHela<;ch, su

pP"T'isoj' r1'� Produção ' Ani

mal - DFDP - a quem os

animais são confiados para

execução do Projeto �
de Corte já funcionando
J ,��"" "'�"'1 l'r;Q(1_0r"''l .'H)O-

.

COlég;SagradO . Coração de Jesus:
i

Professorandas Formatura Dia 4
Realizam-se dia 4 as so- Magnifico Reitor João David

lenidades de forma.tuta das Ferreira Lima e Patrono o

professor�ndas do Col�gio professor João Batista Luft.

"....
_ de Jesus Nesse Paraninfo e Patrono ho-

llJo�açao .
.

_
/.

.n tido foi: organizado am- mellf.lgearao as proressoran-
senuno, CI" C

plo programa comemora- das de 65 do o egio ora-

tívo que prevê ,Missa de' ção de Jesus, com um co

ação de Graças e Colação quítel dia 27 do corrente no

de Grau. Querência Palace Hotel.

É paraninfo ela Turma o
.

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

de da realização do II Bím
pósio do Carvão, merece

.leitura cuidadosa.
É urn estudo de alto ní

vel, o nome do autor e

.

a

responsabítídade - do edital:
DEE, por suas ídoneída
des recomendam, que os

estudiosos da economia de
Santa Catarina procuram o'

aludido trabalho.
.

Simpósio do Ci:Jvão forneça Dia· 29 '. r

A instalação do 2. SIM- as
_,

delegações Vis:t,mtesf-póSIO DO CARVAO' NA- serao recepcionadas DO'

t
C'IONAiL veríríca-se no ocasião e mque o Gover-

próximo dia 29; C,O!l1 unia nadar Celso Ramos e se

sessão solene, no Teatro nhora oterecer-Ihe-ão um

Alvaro de 4'!Lrvalho. No coquetel.
mesmo dia, às 17 horas,

.�------�--�--------------------�

Política em Toda a Parie
J. c.

o govêrDo baixou o A-C 4 Pllra �iscipliJl3lr a vida

p�rt:dãria. É solução de emergência, face � diversid�l1�
l:e ;nat ,; (k ,-lsLa dl!ntro do próprio governo. Teo�l:,
cU'l1cnh', '�C:. ··th·;a até a existência de 3 partidos, JI1

.

.

' �

. :.
'

__ .. , ,'.� l"� , pl·t�dos ferlel"ais e 20
cue e.XJgt:, tA:.t! uHdaJh., '-<..... J""U ue � ...�

_

;enadores "ara a cnllstituição de um grêmio part dã·

rio. Da teo;ia à prática, no caso, vai taptanha distâ,lcia

que são incontáveis as dificuldades IJara a formaç�o .de
pelo menos dois j)artidcs. Os Senadores d� Re�)UbIIca

.

manifestam-se em pêso desejosos de se 'abrIgarem sob

I a legenda governista, 1'ato que não causa surpresa, ha-

•

ja vista as votações maciças �e mcns.agens d,� E.xe�u.
tivo, naquela. Casa, ��'pã�J s�,�uv,,�l�a q.,eg��s�,<:-�;;�m·

.
- '" ,J,'�' 1".' '''J.l ,EI.1.:r reseri1ttü"

caros do govcrnismo i;i y�:a«f�o � �\� I� g\���", ,.�p ,;m l�'�
tes

.

do povo. Temos a situa(,'ão dC"'éras sÜlgúlar de eXIS'

tir uma tenG.ência de oposição, 1(0 país, que seria dese·

jável se corpórificasse num partido, e�bar�ando cOl�
os óbiclõs quase intl'an&poníveis de aglutmaçao- OPOSl

éão que não teria o sentido sistemático e birrento que

� emprestartt, mas o alto mister de criticar, pa,ra cons

truir, de colaborar com a observação isenta, aguda e

honestn. Crym sinônilli9 de atuação indenendente. A nar·

I tbulari.da[le hmbém c'uriosa é que .,0 próprio govêrno

I está prüpenf;<) a ref�rmulal' o dispositivo do Ato Com·

I p'erncntar n" 4, relativamente às exig�ncias para. a mi

litância partidária. l)"Sfli�,;�itando, assun, o surgImento

de um s�gul1do pal'tid'l, É, no fundo, uma auto·defêsa.·

I-
----

l 'Há outro"s problel;las com referência l'!OS n!1.rfdos

\I!li Eüi' Sãd i!":::nl'fl, ()'sr. Ademar de Barros e a ext"n,ta UDN

;, não se C'Ú3�i�m. Esta, :l(lã9 perde ensêj'o para combatê·lo

� �' o
.

ex-chefe IlRcivna1 'do. PSP continua gozando das

� b3llS '!.')'acas do g(jveruc cêntral, ha.1a vista recentes de·

( Clal'l";'Õf�� d; 1'Ioiínlf,ti;'l "lur\lcy Magalhãe'l, em Sito Paulo

f· àlert�ndg on�, qmmto a.o sr. Adernar rte B:uros, "se

()'dl'QS perderam a memória êle não tinha o direito de
\
perc,ê-Ia" .

I
II

Federal valcante, solicitou a colaba-

l(o�'�L�" r1" �",...,. ,..h,,��l(\S. Se1Hr:'f!::�a PÚhl:,,'I. Tort.· raçã�J d'). Cál. Danilo Klaes,

Ence·rraniento�:"-de'-� cursos no
\ SESI

.

tarinense, no toc,ante ao

seguinte: A falta de docu

mentação por parte daque
les que demandaIl} especial-'
mente à República do Pa

raguai, tem provocado trans

tornos às autoridades do

Dep(.trtamento Federal de

Segurança Pública, na ci

�dade de Foz do Iguaçú, no

nacional,
necessário estarem munidos
do competénte Visto Poli- ,

cial de Saída e da Certidão

Negativa do Imposto de
Renda. J(

..J Amanhã e d�1)ojs dê ama

nhã o Depart'l.mento Regio
nal do SESI de' Santa Ca�

mánns na Família e Orna

ment<lção, de Natal, respec·
tivamente.

Comq se sabe, o primei,
ro foi díriSido;. � o�ientado
pelo Professor' Alexá!nct�e
Takara, educg,doil' do SEÊn
I I

- •
.

"
� , �

de São Paulo, vindo espe-
cialmente para ministrar as

aulàs. Referida promoção,
,�berta à comunIdade, al

cançou o êxito esperado,
tendo sido excelente o \ ín
dice de aproveitamento das
a,,1,,<; . .n�le se insc:-evendo

;mais df' 501) r1.ttn('c;. d"s
mail" (lJ,rers0s clas�es e

.

prnfis<;(Íés.
O r,l1"};:n r'le O"narnenta·

ção de Natal,_ mini�tr,<ido

tarim: promoverá as solet

pidades de encerramento

dos Cursos de Relações Hu-

pela Professora Olinda 'PUa
na, igl,lalmente, despertou
grande interêsse no meio
feminino de Florianópolis,
marcando outfQ', ·sucesso

promocional do Departa
m,ento R�gional do SESI.
•• 't ,"H':;

Ambas ,<iS cerimônias de-
verão ser realizadas no au

ditório do Palácio da �n
dústria, com início marca

do para as 20 horas de sex

ta e sábado próximos.
Par,<:t a$sistirem aos atos

de encerramento, convida-se
o novo em geral, devendo
e�tf:l.r nrp,<:entes aos mes

mos, diriq:entes do SESI e

autoridades federais, esta
duais e municipais.

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

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

CÇrne Carioca é de Ovelha
RIO, 24 (OE) - OS::-'tla

entre deficiente e nOl'lllal

o abastecimento d� came

na Guanqbara. Hoje f()l'am

distribuidas aoS açougues
cêrca de - 400

.

toneladas do

produto. A carne de ove

lha será lanç�da no mer

cado dentr.Q de pou�.)s dias
com preços que variarll en

ti'e 850 e 1.000 cruzeircs O

quilo.

IAMEOGO VAI A ]\'. Y. nedy, será recebid'l 'né:je
no P"l-lácio das La::,1,ltje:
ra.s pelo presidente CDste

Lo Branco que re:nl'n&.l·a,
da Ba-hia

BRASILIA - ,O Pre,!...,
c1e",to Jameog'o r'la i]"nup·

}"'q. "Tq"';::::n rl'!'l A�+o \TrJlt'{"t,'
da Af':"('f{ ('r'r1e"taJ, c1c'i-
Y<l"" ') p,'c-c'l "O orÓXJ r." o
s':'ba·"tr. !'l"Y)"'Ifl-rf) e'JP1. dé'E.-

rr-ry,,.-----: T"\T7: 0rJ� {;11-

t�l'" ". 1\T"�'!1. TorCiut>..
V-':";v� r.?FOEMA. !,T(l DA'SP Vetou Uso do B!usão
RIO - r; 'minli'ti::) t')'

derio ('e Farias . :.0�":nl,t'u
Que o govênlO não 11es:' a

rá em moc,lificar o "b CC",l

plemen.,tar· número <i'Uttl''J.
,
a fim de pernÜtir .t f(n.:

maçã.o de blocos ;_-j:) . .cO,l':'

gresw, pcis dls,se. "C,'o .::ln

se'ar o sistema Je 1,:U'Gldo
único.

PRES, TV) -q .. C FAJ_A. IJE
ECONOMIA

O De- A consul�a se 'r�feria t,ão
sàmente, ao Poder Execu

tivo, por considerar-se que'
no Legislativo e no Judiciá

rio, a indumentária que
melhor condiz é o paletó e

gravata.

RIO, 24 (OE)
_.- -...--

partamento Administrativo

do SerViço Pú'blico (DASP),
respondendo a consulta,
considerou inconveniênte o.

uso de blusões nó . servi- '

ço, por funcionários do Po-

der Executivo.
,

Pf�H�AS[O: � ssemblé�a SéhnGORIO - O Sr. DO"1i l\J.'

!l'ueira, presic'lente. ��o Bar,

co Central f8,lru o""Ü�!'1 p0
.rapto o Conselho l'ladcnGI
c'I f' Eco'" ('111; a. ."I)1)r" pró
blem8s da ('�""l',j !U':J, eco

Dômica do p8 í�.

Spd (lia ':'f) a As:;?mbH3.
'Geral do Clube ",0 Penhas
co. N�133e sentido, o l:re ..

slden�e .
da, Socif)dadr, De

sf'mbargador Severll1') N:
cmi19des Alves Pe1rl)::n,
,baixou edital cOrt'.'o::a.nd,')
os cemais membros (lo
Clube c'o Penhasc0. Na

pauta proposta pa':a a ':0:1 '

clu�ií.o d.� Clube, preenr:ru
menta dos cargos vagos
na diretoria: e as.sur:.tC'3 ge
rais.
A reuniDO· terá lugrH' a

rua Trajano 17, 1. and,:r .

às 20 horas, ou em segun
da crnvocaC;áo meia h;m

depOIS.

--_ .._---_ .. - --o--------

n('p),pr�,'cl s;'h tNlos os sentidos lU" plallfl dc aten·

tado c')�t"a Robc!·t i{"'�J'1edy, n�ra_ jovem da po!í�ica I
en!'te.fm1ed,�ana, c.ttlo n"me nos e tao grato pelas llga· .

,"r�s com o inesqlleó"T' nre<;�dente Kennedy. A cons·

�;ência bem formada desta Nação' repele. com todo 'o

"igor o. eIJisódio de Recife, atribuindo-o ao fanatismo

Cl�gO dos totalitários.

Agenda de ,Castelo Teve BOB,
iares da fazenda e planeja-

..

RUSK- :RE.'rORNl)lj
"

COMISSÃn DE. PA�

FORTE
RIO,. 24 (OE) - O Presi

dente $ República reu

niu-se hoje com o ministro
da Viação. lniciamio suas

atividades no PaIá'cio La

ranjeiras o Marechal Cas

telo Branco despachou com r

os ministros da Guerra e

Justiça. Logo após o chefe

da nação recebeu os titu-

RIO - O sec':etái.·;o de
Estado NorteUl112,:ic[,T,:1.
Dean Rusk embarcô·.l on

tem de regresso (L.) s� :1

país, viajando em a vi,áo
especial do presidênte tins

Estados Unid,os.

ment9·
As 16 horas a .enda,- ------ -------------

lHO - O Pélna,m:�' atmi
vés de seu chanceJ:�t dl�se

l?,!'lrante a Conferência da
OEA que apoia deddida
mente as medidas q\Ie vi
�am fortaleçer a Com '",:sáo
Inter-Americana de Paz.

presidencial assinou desp,'1-
chos ,com o Ministro da

Indústria e Comércio. ÀS
..

17 horas o Marechal Pre-

Súmula de Notícias
A escola municipal d'1 10-·

calidade dê Sereia, no mu

mClplO de Canoinhas, foi

transferida para o sistema
estadual de ensino, 'deven

do funcionar nessa condi

ção . a partir do (IDO letivo

de 1.966,

no de Metas do Govêrno
do Estado. O sr. Annes

Gualberto designou para o

. desempenho da tarefa .o

engenheiro Ruy Colin, do
Gabinete de Planejamento
daquela autarquia.
Os tr,'!.balhos foram con

tratados com a firma "SA

GECI", Engenllaria e Co·

·cércio S.A.

De, Juinville, o depptado Jota Gonçalves trouxe"Dos

uma novidade a que demos o merecido destaque na

'edição de ontem. São promissoras as perspectivas, com

_I. o reinício "a todo o vapor" das obras da BR-191, trecho

Joinville.Itaja.:i. É a famosissima. ex·BR-.59, se· não nos

I equivocamos prestes R comemorar bodás de prata de

I
construção'.

_I
O 29 Simpósio d? <;:al'Vão Nacional está às p,?rtas.

_

Movimentará a Capital de se com cêrca de 300 parti

cipantes', a partir do' próximo dia 29. O Estado possue a

I maior
bacia carbonifera do país, com apróXimadamen

. te 1 bilhão
-

de tonel!utas, �endo irrecusável a impor

.1 t51'':l:1 õe' sua realização. quando se coÍlhecem as' es..

I t?'citas vinculaç.ces da huLlla negra com o processo de

o senador
Robe rt

sidente recebeu

norte·americano

Kennedy.
CORREIA DE MELO

NO STM

JUIZ SUSPENSO ------------------------------�--------

RIO - O Bri.�adei,-..o
Francisco, Correia de MéJ
·10 tomou posse ,ont�m às

15. horas no cargo. ('!0 rni

nistro da Superior TribLl
nal Militar. Antes' li.:. sr,

lenidade o nOVa miniE tr::J

receberá [l medalha d:. ur

dem do mérito jUl'ldica mi

litar.

N·eorão (omoõe Secretariado
� -'

BRASILIA - Foi decl::t
rw'a, a suspensão di)' juiz'
Francis Davis de '3.' Paul'),
para funcionar na,s açõ;:>s
que se destinam a rec;upe
rflcão do ]T}.ercado;:;as con

trabandeadas.

'-,-

Por ato do Chefe do Po

der Executivo de SC, vem

de ser concedida autoriza

ção ao capitão Egon To

maz José Peressoni, da Po·

lícia Militar. para assistir

ao 210 ou 220 Curso Geral

de Políci,<:t na Academia In

ternacional de Polícia em

Washington - Estados Uni

dos da América do Norte,
no ano vindouro.,

RIO, 24 (OE) -. O Em-
baixador Negrão tie Lima ------------

continua compondo o seu

secretar�'!.do. Até' o 'mo
mento o governador eleito

já convidou para a secre

taria de segurança or�ne-
'ral Dário' Coelho, Vi�ção ( e
Sursan João Augusto Mai,<:t

Periido, Secretaria de
.

Ad,

ministração Álvaro 'Ameri·
cano, Finanças MárciO Al

ves, Casa Civil Humberto

Braga e presidência ,do
Banco elo Estado Maurício
de Caio.

IVO Visita C. R.Enquanto durar o jmpe
dimento do diretor da Ma

ternidade "Carmel!l Dutra'�
responderá 'pela direção da

quela c,�sa o ·dr. Hamilton

Rogério Sanford de Vas

concelos, médico contrata

do ' do Departamento de

Saúde pú�lica. A designa·
ção foi feita através de por

taria do Secretário 'da Saú-'

de. genel'/ü HOl'têncio. Pe

l't;;!.ri;l. il� Ci;I,;;;;tL'

BOB NO RTO'.

desenvolvimento nacional. Em visita ao coronel Leo

nel Martins Nej da Silva,
Chefe da 16a. CR, o Gover

nadõr eleito Ivo Silveira

compareceu e'm companhia.'
dos àJeputados Lecian' Slo

vinsky, Dib Cherem, e Nel

son Pedrin. Agradável P<�
lestra deu a nota do en

contro.

.RIO, - O senaelm' H/,- AIR FRANCE EM GREVll::

bert, Ke1111edy chego);,l an

tE'�jpadal11el1te ao l:1io c;',

tem ,de macirugach. ade

c3"ido de sUa espô,::<,., fie

nhora Etl1el Kemw�l:r, (lHe

(tr:'"{f'lnl'Drcr 1) 110 rrfl.1P;}.;) n:t
I�Jll d:! IIP',t'l, . .I. \) lIJi ...�)

(A ])11 'iir da pl'óxima legislatura os vereadores não

",eceberãll remiUlCi.'adi_o a qu�aIquel' título. Candidatos

('n 1'ntc'ldál e"fria!'ão c. provàvelmente, al:quivaT1í,o as

�· .. t f·"',·�"'·.·(' ("·)P� ""!.:.'., �(' nrpn·:l",,.�=tvanl· para falar "ao
t
,_�,•.;.;_�:,; �.;:� �. :,:_;':J,m.;.:;iüu". De <Jut.ra parle, não é

I rnp'H's ven:l'-l<1e {11.l"!, es vC1'e"d "I'�S lm!1caul "bodes esnin-'
Jr'\�'�"�" rt�"i o IH", '

U '1' I' \..

I LU':�I]�:"
,-- �

<-".1":',
.' l .1 •• , "",. ,I " " .. '

I
,��.....

RIO --'- Estão em greve
95% elo pessôal da 'emprr;
Ea Li.�r France. ,i;Qt.:el'c'')1,
melhcria salarJal. . Cuntu

do os voós para o Eu<terl()�.·

A execução de obr8s da

infl'a."estrutul'<1 no aeropôr
to dê' Lhg",S 1',,:J li 11�C".lt4."'

� por tmgal1.'leiro <lu. l-'w,..

�
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