
xima sexta-feira_ '

i

'1.966 f�r�

próximo sábado, re

da últiIha

Sínte
Carne, terá pre
liberado

.

ruo, - E' certa,
ração dos preços d

durante a reuníão
�omtssão execut.iva
basteJcim2uto, real�
tarde dle ontem pa

,te[" o assunto. PosS>l

te' o kíâo da carne

rá a custar 1.600 c

a partilr' de 1. de J

na Guanabara.

\

Trânsito

:que Mata

�ôas morreram c

dentes de trânsito n

� UDli't.tos dUl':'aiDit.

período de festas n
,

d
I.

na$. Trata-se ,a mal

Ira j,ã. registrada na

tOrla do país,
iêlentica.

manecPlr'áo na

dois dias.

N�teroi sem
água
A C,a.yital '

está com seu abasteci.
to de água seriament

judicado. o tellljporal
ú1jtim.os dias . arranco�
metros de tubulaçã�
adutora que fornece
quido à .Niteroi. A no

!fizàção é eS}JWlrada.
hoje.

Ian Fértil
Ian �chmidt pr

minist,ro da, Rodésia.,
claJrou a' um pr,ogr�n
�leyisão norte ameTj o

que 'seu governo eSJtá
:ti1izando o país. Ngou :e

t�:ves8e a intencão de
ter a süprema'�ia bra

'. '

i :

TrtmoTt·s .,:'p terra co@_
,.nu�m iamf'al:ando 7- pO

-

'l��aC? do .at'I1l�;"""JIl<1'O " _

vaia':'? FI·', im'j�f.'alte '

.

Jj a
erul)"aQ do �",.,';;;o ..•.
devid9 '-" acúmul., d"

�as su�terrân�as. Há,
bICO em conSeqUência'
;!J.r �cii::.�o e da eDlanai'
,d� enxôfre. . \

pró-
,MEIO S1!:CULO

.LIDERANDO A
DóA lMPRENS.\
Q'l"ARfí.IlENSE'

-x-

a Oposição se 'Eleiçõe$ SAEM

va às escuras. Observava

mos a forte chuva e, os re

lâmpagos, quando num mo

mento vimos um risco ca

racterístíco da faísca elé
trica descer em direção

•
à

terra. Com o clarão do re

lâmpago vimos.. que tilaha
sido atingido um pé de eu

calípto. Ouviu-se no mo

mento um grande estouro.

/

Um disco passou

por;!lbirama
Ibir'lma, município ca- filme "Os 7 cavaleiros do

taríriense do Alto Vale do Diabo". Toda, a cidade esta-

· Eram, 21 horas. Estava-
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·

Itajaí, recebeu no último

dia 14 uma visita ínespe
rada; Um, disco' voador. O
'. ,

fato foi presenciado por
diversos moradores daquela
cidade nos chegou ao co

nhecimento através da car

ta que nos foi' enviada pelo
'nosso leitor Abelardo Sou
za,

.
transcríta abaixo:

· Na noite chuvosa do dia
14 do corrente mês, depois
de uma descarga elétrica,
que atingiu um pé de euca

lipto, assistimos, eu e di

versas pessoas, um Ienô
meno Wl: natureza, rarís
.símo. O caso' foi o seguín-
te:.

mos sentados em um ban
co, debaixo da marquíze,
na frente do C i nem a

"BOEHI\.f', aguardando que
a luz voltasse. Havia sido
desligada, devido a trovoe
da. Queríamos assistir ao

A MATAR

As transmlSsões dos co

munistas em Hanoi" não
fizeram menção da decisão

URCiENTE
, BRASfqA, 26 (VA) � o.
�ma� Cast�lo Branco deter�;
tpinou ao;ministro das Mi·"
"n'1s. e. Emirgia a organiza
çãot iín�di�ta da Sider�l'gi-:
ca de Santa ·Catarina, S.A.,
empreendimento do maior'

. interêsse para a economia
carvoeira

.

e que vai possibi- .

litar ô aproveitamento 40
ferro e�istente na região ..

Segundo os planos da Co
_missão do Plano do C8rvão
Nacional, a nossa siderúr
gica produzirá anualment'e
duzentas mil toneladas de
enxofre e 200 mil .toneIa-

/

que não era, devido $p tlV
manho daquela luz que pão
se apagava. Aquela coisa
luminosa, de um azul brí
lhante, segUiu em l,inha' ré
ta acompanhando
desapareceu atrás
ro onde se acha a 'g;eja
protestante, distante q.o ci
nema uns 900 metr� ,um
vagalume não se encherga
ría de uma distancia da
quelas. O que era aquilo
então? Si o céu estívesse

o eucalipto .que ficava
num morro distante uns

800 metros logo, apareceu

flamejante. Aparecia fogo
nele de vez em quando ane- São testemunhas do Ia-'

,

sar
.

da água que' caía. Mi- to as seguintes pessoas,
nutos depois vimos com es- alem de mím: Otto Boehm,
panto surgir um objéto proprietário do cínema lo
luminoso a pouca altura, cal; Otavio Tomasi, cunha
talvez 50 metros, passando do do sr. Prefeito Manóel
em nossa frente,' talvez me- Marchetti; Edgar Wl.och,
nos de lOO metros de onde ex-proprietário do Hotel
nos encontrávamos. Polar; Osni Amorim, e ou-

No princípio parecia um tros que não sei lOS seus no..
vagalume. Depois se viu mes.

Em n",.;hington funcio

nários do DepartaJ;l1ento tle

,Estado, acusaram os viet

congs de rompimento da;

trégua de '30 horas obser
vada pelas tropas dos

EE.UU."e do Vietname do
Sul por' motivo do Natal,
Durante a. trégua numero

sos incidentes for8m _regis
trados tôdos éles causados

por unidades comunistas.
Friza o comunicado que os

soldados norte-americanos

resPQnd,eram efetivamente

,

n'lS' e Energia para efetiva

ção, segundo disse· o mi
nistro Thibau, dêste velho

anseilt do povo catarinense.
O sr. Z'Mauro Thibaü anun

ciou ainda que o mal. Cas
telo Branco vai assinar
nos próximos dias

.

decreto

que concede
.

estímulos a

emprêsas 'privadas que se

dedicam à industrialização
do carvão nacional.
Como se s'1be a Siderúr-'

gica dê Santa Catarina S.A. "

(SlJ>ESC) foi criada pela
Lei Federal ,no 4.122, de 27
de agôsto de 1962, alterada
pela Lei nO 4.509 de 30 de
nóvembro, de 1964. A Lei
4.509 elevou o capital so

cial para vinte bilhões de
cruzeiros constituido de

ações nominativas, orc:lillá-

das de aço.
Ao despaChar cOm o sr.

Mamo Thi1;>au o chefe da
Nação determinou urgên
cia nas providências . cabí
veis ao 1\1inistério das Mi-

limpido ''Poderiamos con

fundir com um satélite,
mas com aquela chuva ...

a êsse fôgo. Enq1,Vlnto isso
I

a Rádio de MoscoU teceu

criticas ao govêrno no1'.e

americano sôbre O rompi
mento da trégua de natal

no sudéste asiático; A Agên
cia Tass informou t;u:n

bém que 8S oficinas aéto

nauticas japonêsas estão
preparalldo aviões ci.anlli-

.

C'1qos na lu�a do Vietname

para oS ,norte-americanos.

As autoridades soviéticas

acusaram também ,?S diri

gentes chineses de estarem

sabotando' virtualn!1ente a

ajuda comunista' ao Vietna

�e do Norte.
Durante a vigência da

trégua o Papa P8ulo Sexto

pediu diretamente aos go
vêrnos do Vietname Norte

e Sul de transfortnat tal

trégua
nente.

numa paz perma-

Desidração
'continua
metendo

133 étianças acometidas
de i.esldratacão pereceram
em·8, Paulo durante o mês
COl'Il'Iente, segundo estatís
ticti.ls ófic1ais .

PrlJjl'ocões
.nl} ,Exército
'o �arechal Castelo Bran

(lo -a�ou ontem várias
'Pl'&mf\r.õps DfI Exércit& Na
cio":'l .aos nostos �e Co
l'o"el, Tenente COronel e

,l\fajores.

Assembléia
Carioca Vota
Aumento:
Impostos,
RIO, 27 (OEl - Em ses

são extraordinária \ marca:
'

da paTa às 18 horas e 30
minutos a Assembléia Le

. ms�tiw lia'
tou' :o

� . �'Põ�r�iiIlí�
Um ané;$ll vigência do

\

adi
cionat aumentado em todos
os impostos estaduais.· A
matéria foi 'lprovada em
prímeira discussão. Na ses
são ordinária foi iniciada a

votação 'das 120 emendas'
apre�entaci'1s ao projeto de
oficiàIização da Justiça já
aprovada sexta-feira última
em primeiro turno.

RIO; 27 (OE) - O minis

tro da Justiça, está sendo

esperado hoje na Guanaba

ra, onde deverá responder
ao memorial que lhe foi en-

caminhado pela oposiçao,
SANVA,GO DO CHILE

'

De acô.rd.o com o pro- apelando quanto 'à realiza-
27 (OE) - A Siéte de [a- glmIl13l elaborado na reu-'

ção de eleições. diretas em'
11'e11'o próximo, se "reuni- níão de .Baltt:naceda no

'1966. O titular da Justiça
irão novamente na fron- Chile, na qual esJtiveram deverá também se ocupar
teíra os membros da Co- os mínísteos de defesa dos

no pronuneíamento do tu
m'ssão Mh"ta chüeno-Ar- dois Países, onde se cons-

turo lider oposicionista na.

gsntína de Iímí+es �lLttiJu." comissão mJsta Câ�ra, deputado Vieira de
de aeníclar a demarcação das . duas

.

'comíssões 'de lt-
ltlelo, que propôs o adia.

da. zona compreendida en- mítes Soe' ro.l,."fúio na data
mento do pleito para depois,

tre o marco 62 ,e Monte índícada 'no marco 62. Pnr
iaeõô',rd'o d'""duas partes,

da vigência do ato inst�
ltoey, il"egi!i51o na 'Qual se <",

cional numero dois.�Iemi'cou P':1'::>"f> tp·"�''',p,'''t,e serão àcoBl,panha·-l9.g cinco

I€'l1.tre gendarmes ArgenJti- i!lli'1ld,arIries' e cinco cara

ncs carabíneíros Chilen06. bíneíros, com igual arma-
há quase dois meses, mente,

.

'CHILE E AiRGENTlNA
REMAIRCAM' FRONTEIRAS·

,
,

GB Não Para:
BOA NEGRAO

_.

F,IO, 27 (OE) r: As ol:)'
do Estado não vão

zar, graças a emi

2 bilhões de eruzeíros, m

aval do Banco � Estado

da Guanabara, �ls.ra inicio
do pagamento da divi� de

22, bilhões de cruzeirol
.

A
. informação foi dada

pelo' Presidente da Assocía
ção, ''Brasileira. de Emprei
teiros de Obras. Também o

de Obras PUbli•

.e� virtude do acõrdo do

governo com· empreitei
.ros.

.

O presidente da Associá

ção dos empreiteiros vai se

'reunir ainda esta manhã,
com o nresidente do Ban

co do Estado da Guanabn

ra para estudar o aval das

comisllõefi. Enquanto isso o

S�retári�' de Finanças
prosseguh:á hoje \de�a;rtlJ?e�
visando .regulariZa� a S1-

dp Esta-

des

TEMPO INTEGRAr, '

fORA DAS {OGITA'COES',

,

DO GOVERNO
As 10 horas em sessão

matutina, o Legislativo . a- ,RIO, 27 (OE) - "O go
provou, também, ein 2a. vêrno não está pensando
discussão, a emenda cons- em restabelecer o tempo
titucional 'que aq,apta a integral par� tôdo o servi

constituição -do E!'jtado ao ço público, como ocpI:reu
Ato Institücional nO 2. 110. no govêrno Jânio/Quadros".
Ainda hoje, foi votada É informaçáo do senhor,

uma emenda constitucio- Ouro Preto, diretor geral
nal que altera artigo da q,o DASP. AcrescE!ntou qUe
Constituição, abolindo con- nos primeiros dias do pró
cursos pará. cargos isola- ximo ano, iniciará os estu
dos e permitindo, J'l. 'efetiva- dos finais pJ'l.ra realização
ção de funcionários nomea- do senso do funcionalismo,
dos sem concursos uara a em acôrdo com a IBGE,
Assembléia em de�embro por êle considerado essen-.
de 64. ciaI- para qualquer reforma

do serviço público. O dire

tor geral do DASP des-

Guerra
Julga

. Subvers:jvos
..

• * ... '

.,

RIO, �7 (OE) - O 'Con
selho

.
de J�tiça da 3a. au

ditoria ,de Guerra estará
re1.lnido a :partÚ· das 13 ho
r8S de hOje para jUlgar o

Tenente-CoroqeI Herclllano
Augusto e o 10 Tenente
C�rlos Augusto· Garcia da
Fonseca. l!:sses militares
são acusados de atividades
subversivas, quando ser
vi�m no Estado Maior do
lO Exército.

Edicão de
,

Natal

mentiu a,inda ã exístênci8
de qualquer estudo para o

restabelecimento integral
'das diárias'! de Brasília. Por
outr� la4o, a p..lrt�r de ja
neITo prQximo, de acôrdo
com estudos que estão sen

do realizados pela divisão
de reginie' júrídico, os ocu

pantes eiÍt -

cargos em co

missão e funções gratifica
das, até o nfivel 5 F, não
terã,o maic; direito ao p.'Jr
gamento da dobradinha, o

mesmo ocorrendo com os

servidores de nível 19, 20,
21 e 22.

"Operação Boi" Prejudica
Mas SP tem Ca'rne
S. PAULO, 27 (OE) - A

carne bovina' existe em

abundância, segundo in{dr
mou fonte da SUNAB paliJ.
lista. Por outro lado o di

retor de PecuárVl. e � cor

te da Fed�ração da Agri
cultura do' Estado de S.

Paulo, disse que a "opera.
�çã!fi-boi" dirigida pela. Sunab
apenas serViu pari:!. tmnul-

tár o setOr e levar deses
timulo as invernadas.' Afir-

moq que não está sende}

pt;ocessada. ao reposição dos
rebanhos.

O fato trará inevitável

quebm na pródução de ga
do de co,rte prejudicando
sensi"elmente' o forneci

mento de carne bovina à'

população.

o TEMPO (Meleerilógico)
Síntese do Boletim Geome.eoroJiógico ele A. SEIXAS
NETTO, válida até às 23,18 hs. do dia 28 de dezembro

de 1965

Por um la:oso de nossa

part�, ém nos�a efli�ão de

Natal 'k!. e 5a, páginas, do
tido � :Oo'm; dp ii�ssa. co- .

segundo caderno. fO:-Í omi- FRENTE FRIA: Negativo, PRESSÃO A'I'lVIOSFERICA MÉ-
-

S 'II 1 C' DIA: 1016.7, milibares,' TEMPEIMTU,'RA MÉDIÀ: 27.9° Cel1-'la'f,oradcra ,Ta. ..' e.ena ,a

minha BOl'ba, nos traba- tígrados; UMIDADE RELATIVA MÉpIA: 96.9%; PLUVIO

lhos pQ.r ela org!a,nizados, SIDADE: 25 mms: Neg:::.tivo ,- 12,5 nuns: Negativo
pelo que pedimos as nos- Cumulus - Stratus - Nevoe,iro cumular esparso - Chu-

sas devidas eseusas. vas passageiras - Teri.lpo Médio: Estável.

SAIGON,27 (OE) - Os norte-americana de ampliar
comunistas reiniciaram Jt, a trégua de 30 ho�s. O
guerra do Vietnam, Ao jornal oficial do govêrno
findar a trégua' de natal os do Vietname do Norte no

vietcongs mataram 10 nor- ent'1nto, declarou que os

t&,'linericanos e 50 sulviet- EE.UU. estão insistente
namitas, enquanto outros mente falando de realizar
30 ficaram feridos. Os co- conversações incondicionais,
mandos dos EE.UU. tam- para lograr acôrdo no con

bém determinaram o reiní- 'fliro.
cio das' op�rações. Ante
riormente o gEmeral chefe
do Estado M'1i6r Conjunto
dos EE.UU. esperava que a

tregua do Vietname .�on
tinuasse após a hora limite
que afinal não se confir-

, mou. Em consequência d,as
ações ofensivas do viet
cong" soldados norte-ameri
canos já realizaram impor
tantes atáques.

CiOVERNO QUER· SIDESC:,' ,
<

• t I ,� 1
:.

rias e preferenciais. O pa
rágrafo 1° aut0riza 'a União
a subscrever a totalidade
do capit,l e elevações ftUu
ras utiliZllndo p?-ta tanto, a
dotação glObal da Comis
são do Plano do Carvão Na
cional.
A sede da sociedade será

em Florianópolis, indepen
dentemente da 10calWJ;ção
da' usina, qtie obedecerá
aos critérios técnicos.

Parl;1. tanto o Incorpora
dor da

.

Sidesc já entrou

em entendimentos com a

Prefeitura Municip�l, afim
de conseguir' tuna área no

Largo 13 de Maio para

constmção do Edif.ício sé

de. Provisoriamente a Si

desc está funcionando na '

rua dos Ilhéus nQ 16,'

�

Ur�anÔsr'*
14 CATARl1

.
Es� prorrog�o por 30

p�zo 'para' a extinção de tôdas

guiai:das 'urlN\nas de Santa Catari-
na. A determinação está contida
em portaria assinada pelo titular
da sécretaria da Segurança Públi·
ea, ;coronel Danilo KIaes.

CASTELO FALA DE
SUCESSAO

Por outro 'ado, o

chal Castelo Branco na fa

la do dia 31, déverá. aludir
.

a. problema da reórgani
za_ção partidátia, detendo-se

em especial n. necessidade

de inoc'ulação de sangue
novo nas agrennaçoes que
vêm sendo estruturadas. :É

possível que, pela primeira
vez, 'toque no' problema doa.
sucessão presidenci8l ao

tratar dos principais pm·
blemas de 1966. Focalizará,
Igualmente a questão cons

titucional, reafirmando o

seu désejó. de ver realizado,
'por uma comissão de alto

nivel, um anteprojeto a ser

enviado ao Congresso, pa
ra a consolldJWão' dos edl.

rá o

fôrçp.s politicas
ção c manifestará sua çon.,

fiança no Judiciário.. '

No tocante aos proble
mas econômico-financeiros,
dirá que em 1966 chegar.
ser-á ao contl'ôle da infla

ção e, conseqpentemente,'à
estabilização da moeda e

dos preços.

O' Presidente da Repú·
blica;, Marecbal Castelo
Branco, domingo embarcou

para Fortaleza, onde per
manecerá até o dia 31 do

corrente, quando viajará
para o Rio, ondé, à noite,
fará seu pronunciamento de

fim de ano.

O Chefe da Nação pas·
sou os festejo� de Natal na

Capital, participando no

dia 24, pela mauhã, da fes

ta dos servidores da Presi

dência da iRepública, fa

zendo a entrega do primei.
ro pacote de presentes à

menina Tânia Moreira, fi·

lha de um modesto servi

dor do Palácio do Planalto,
e, depois, cumpriinentou a

tôdas as pessoas que se

. postavam na fila para rece

ber seus presentes •

i

P:arque
Provoca

Conlrové.rsia:
Nem todos concordam.

com a instalação de um

parque infantil na Praça
GE;ltúlio V,argas. O jornalis
ta Hamilton Alves, em .car

ta aberta ao Prefeito Vieira

da Rosa, opõe-se à iniciati
va ... sob o fundamento de

que se pratica mutilação de

um jardim, desviando-o de
suas finalidades. Promete

voltar ao assunto. .

Está aberto o debate,
com a tomada ele posição
d!lquele homem de impren
sa, que es!)era convencer a

autoridade 'municipal dos
inconvenientes da escolha

,daquele local para parque
infantil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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D65:Y�' das 'recor lo'du'stri'à
Iuto·,moblllstica BritaDi�a

bra'rqu�,s de s-etembro im-' bN'S ao período de janeiro
portaram m quase 47.000 a sof.,,,,h.;� ._,., ·1)"1

cat-res, no valor aproxí- As vendas estlrangeãras
mado d-e 20 milhões de

------��--�--���-------�-----------

. Participação
Andrelino Natividade da Costa

e

Auta Luz da Costa

Paulino .Julio de Souza
.,I•.• e

. Dináh Andrade de SoUza
'PartiCipam aos parentes e pessôas de suas relações o con

trato de casamento de seus filhos

RUBEN e ARLENE

Florian6polis, 19 de dezembro de 1965.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e ·Haspifa.1 de Caridade

EDITAL UE CONVOCAÇÃO

�{
, Comemoracão do ,201.0. anc -da Irmandade

. Ln de .Janeiro de' 1765 .

..
Devidamente autorizado convida; os membros) desta

Irmandade para, revestld�s de balandraus ou �t�;
.

com

parecerem no Consist6rio. no pr6ximo � 1.0 de Janeiro,

:l fim de tornarem parte. nos atos, litúrgicos que, em . me-
.

mõría ao transcurso do duoéntésímo primeiro arâversã-
.

rio da Irmandade serão �ealizadós, na igreja. de Meniri0 .

Deus, ohedecendo' à seguii1te ordem.

'As 7,:JQ horas' - Comunhão, Ger,lll
'As!l horas - Missa Solene, com assistência do Exmo.

e P.evmo. Sr. D. Joaquim Domingues de Oliveira, .M. D.

Arcebispo Metropolitano.
.

Florianópolis. 27 de Dezembro d� 1965.
.

AmprÍC'o Vf>Spúrio Prates Secretário Am Exercício

\

Co,mpleta hoje mais um

·a,lUVlersario a g:iaciosa me

'ni!Q;a-mo�a Mana Cris,tin3;
N:unet; PLres, f1:lha do :pro

f�r Anibal Nunes Pires

�� $tI,a -eXl'na.: esposa. sra.
Eugênia de Oliveira Nu-

nes PirE'-S.
.

Maria Oristina é al�J1'aJ

do Giná.s,io de Apl'icação
Ola Faculaade de i?i�osofia

.

.onde conta. com nuinei'o-
sas cole�as.
"O E§TADO" ao \l'egis

f,ra'r a. ê1eme:tt� leva' a
nataliciante e aos seus ge:-

.

nito,res; os mais sinceros

,votos de felicitações.

Participação
ABELARDO DA SJLVA MILlS e NATALIA MACUCO MILIS

ANGEW CANI e MARIA PINTARELLI CANI
tem o Prazer de participar aos parentes e pessoas de suas

relações o contrato de casamento de seus filhos
VANIA MARIA E VlCTOR

oéol'rido dia 18.12.65.

Florianópolis Rodeio.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
1965 I 1966

Não 'perca b mais antigo e tradicional REVEILLON d�
Florian6polis..

.

'Atra.ção: RUI NEV;ES GONÇALVES
Orquestra do Clube dirigida por Silvio do Piston

.

Reserva de :mesa na Seçretariá: Taxa cr$ 3.000 com (U'
reitQ.. a uma Champagne..

NORBERTO CZERNAY
CIRURGIAO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
Dentistt'ria Operatória pelo sistema de alta rotação

(TratatU,ento Indolor)
PROTESE FIXA E MOVEL

F,XCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA
J<:difício Juieta conjunto de salas 203

Rua Je.Ônimo Coelho, �25
Das 13 as 19 b"oras

Rf.'Sidfncia: Av, HercílIo I,uz 1'26 - apto. 1

Santacatarina Country Club
A Diretoria do SANTACATARINA COUNTRY CLUB

tem a satisfaç;ão de convidar s,eus sócios proprietários
e excelentíssimas famílias paTa ,o "ReveUIori.)' que fatá
r<el'lJ1zar. em' sua sede saciaI no dia 31 dó corrente, às
21.30 horas.

.

Lembra, na oportunidade, ser indispensável' a a-

pr�sentação do convite ou �a carteira social, e que o.�

dependentes que ainda não possuirem a meSl'ÍJ.'a, de
verão ser acomp'anhados dos respectiv.os sócies pro-
prietários. '.

' .

Outrossim, comunica: ao:; associados que desejarem
'extrair eonvites a pessoas não residentes na Oapital"
para o "R('vcilion", Ql1C se dirijam ao escritório do SAN
TACATARINA COUNTRY CLUB, instalado no edifício
do B::-llH'O dr D"scm alvimento do Estado� 5. andar, con-
i unto (í 11, 1\0 hOl'ário da:" H às 18 horas, dos .dias 27 a

30 (' das D fl,� J:2 horas, do dia 31 do correntê, lembran�
{lo qUél fnf:il d':Y,c; dali('I.� C' horários mencionados, em 111-
pótf'N' �tl\TH!11f!. srr:'io expedidos convites.

/! DIRETORIA
:n . .í2

;vfj:sCO�
.

(ORBE-PRESS)
:frá tempcs. atrás S-2 desce

brlu a prssenca de ,gás,. me
tano n aatmostera exterior

dé Júpi�ç;\ o maior plane
ta do sstsma ·Solar,· Nà

entanto 'a -est'nrativa teíta :

da nuantídade do mesmo

era errôTI<ó'a, Ós astrofísí

ces de Kazajstan obtive

ram navos dadio:s sôbre as

matér;as químicas (!ue com

pi'� '" atmnsfera exte!'ioY

ele'" p p·an2ta. A<;1:ora se

tem fundamento para su

pel:' qUé, a qua l�ticlaele ele

l11at:Jxo é quatro veZ·2S me

peci,alizados, CDm .com-idns
_ nor do fine Se supllD!la a-

típl.cas de todos os países té o rn '112;-10. C'll1clus8.o
elo mundo: ninhes oe pás esta a que ·cJ:; garam Os ci
saros ela Chil?-a, formigas entistas &::lviéticós após es
e g'afanhotos torradús, <os tU'-arem -::letalhadamente,
pecialid'ades da Africa...

as num�rosas fotografias
etc. etc. tiradas eLo planeta gigan-

o americano inicia o dia

com uma refeição substan
'Clial: ca1da de fruta 0U

compota., ovos de dif2ren
toes m1aneiras, baeoD, lin

guiça ou hàmburg2i!', tor
rada amanteigada 0 gcl::ia
tudo isto regado com pelo
�enos 2 a 4 ehicara de ca

fé grandl2s com 'creme, (

para inaior felicic!arJ.e elos

exportadores de café l.
Como você ::0 recorc;la.

.

'em. úutro país, uSo {tostei
desse gênero de breakfast,
porque ovos, o'm'eletes e ba
Cfm vinham para' a mesa Nos 're;stauranres COlne- te.
.na�'ando vir'tualm!Cnte em se do bem 'e do melhor,
l2'ord'ura. Aqui" e",sa 'comida uma v'ez. que ncs EE:UU.. ABADIA DE
é serVida: completam�nte as impo'rtacões são livres. WESTMINSTER
deS3rgordu/"ada, bem a g,os

.

Por outco lado , nas SUBS COMPLETA 900 A,��CS
t.o nc.�o. E' qU? as autori costas pes�am peixes, crus

dades sanitár!las e a ordem táe,ecs e moluscos d-e su-

dos médic,cs não cessam a �'��rlc�' qúa!Jdade. �ue são

campanha contra as gor- tr'a'nsportados por tado o

duras. POlr iS?o, o p.ovo da país em va.g�es ou cami

q-lfi e pl'incip�1111ehte aS 1>e rimes' frigorrilicos e '.iv,endi-
nhúras fazem tudo para elos acompanha.<los (ii'e cer de Westmillster a um S2f-

manter. a linha da elegân tificados sanitários, ele f(;r

cia, o Que se pode verifi- ma que' em tôda parte po
CSJ!" pe.Jo fato de não ser. se JBabol�eá-los s,em r,ec'?-io

elifícil das brasileiras en-.. algum. Contudo, onde mE

.contrarem· roupas para lhor p.reparam os frutos,
s,eu talI}anho, o que nã.') do, m:3,..l' é na' região sul
acontec:e na, Europa., anele morm2ute em Nova Orle
.!Comumente ;tem que pro- .ãns. Nessa regi!ã'o a comi
curar v.e.stir-se pelos mane da é temperada à moda

qu'inS' dias "t·een agrs".· :f:1rancesa, semelhante ao

O alirnôco do americano nosso, paladar. As ostlras
e SÓbirio; para êLe éJ, plrin- são as me'lhores que' já co

cipal il"ef,eição é o jantar: nheci. Cul�ivam-as nos;

não' há tempo durante, o b a i x o s em gran.d'e es

dia para. refe;t(;ã;o copioso. cala, de rmanéira deSll'R. i-
Oomparando. o custo de guaria 'ter-s,� tornado Jlfl'o

vtefu. do.s nossos países, po duto ao alcance das bolsas
de-s,e comer raqui relativa- mod!est'a's. Oxalá que al
mente mais em conta, des gum dia algÚém aqui em

de que s:e pr.ocure as cafe- nooso pais Se lembre cl9
terias.. Nessas, a comida fi ·seguir o exemplo re·

ca. exposta em balcão com giões apwpriadas não nos

p>rido onde QS alimentos, falta:m.. . Nos àqui usa

conforme a
. espéc1e, são n1JOS a ostra ('mm com li

mantidos aquecidos ou Ir-e- mão, mas lá. usam 13.m
frigerado\S. Os clientes, ao bém 'com pitada c.'" raiz for

enteal'lem, tomam uma ban te, ralada a mesma rais
d'eja e 'Os talheres e guar- que o.s alemães usam co
\.
daillJajpOl3!,e, depois em· fila. mo 'condimento para o co-

v'ãlo escolhendo os pratos zido. E' ct:elic1.0so.
que qu1s'ooem. Pag'a-s,c ao Como Você gosta muito
1;,enninar a esco,lha 011 en- de doce, tlaIIll,bém lá 'os fa
tão à saída,. Depois cada com fà.1"tuTa ,para sobr2-
um tQIna a sua bandeija mesa. Tortas de maçã, pê
e e5col'he a mesa que qui-' cego, cereja, biue-berry,
ser.· Nellse sistema pode-se damaseo, de nozes, p:ecall
comer bem entre 80 centa etc. etc.
V'os a. 1.50. Hoje, pOll' €:lO€m A ÚIliÍ!ca. coisa q,oo não
pIo, meu aLmoço de desp'e� pude slegul.r" o e::oom.plo, é
dida. desta t.erra hospitalei o habito d/é Il"eg'ar a comi-

ra, constou de meio m'elão da com 3 e 4 chi� de

tipo frances, galinha assa café com "c�eam". Mas' é
dJa. 00Im recp,eio, batata do a razão por que esse .país
Cle, brócolis e torta de cere consome tanto café, para
jas. e um charuto cubano sorte n'OSSa.
n'O final. Nos EE.UU. produzem
Tudo 1.65, isto é, 3.660 bOns vinhos e Sie podi€' COPl.

cruooiros, pelo câmbiJo de prar dos melhores vinhos
2.200. A variedactre de pa-a.:" ,eu'l'orpeus pelos l\IlI€'Si1D'OS pre
tos nas cafetJell'ias bastan- ços dias pais'€.s de lOil'igem,
tes grande, � V'a.iciedad'e Parta glrMde StUIfPl'ieZa. e

muito grlande saladas-' e Itri.steza '!llIÍ.nha v,erifiquei
frios· (itnclusive geleias:) I . que nks cafeterias não ser

pratos de carnes de vaca !V1em bebidas alcolicas, hem
porro, ovelha e principal- como em parte dos restau
men te gaJinha. Na Améri rant'es. CreiQ que, da mies
c:a os pr�tos de galinha e ma maneira (tomo na In
peru' custam a me�de dos gl'a1ierll'a, procUlram di'fícul
P!l"atos f1eitos com carne de talr' ú consumo de bebi:das
boi. Quem quizal" comer permi't1nd:o a. Vienda da.
um bom fil.et terá que dis mesmas nos restaurantes
(p!enider UIlUa boa. quantia. mais 'ca,rlos, Alias, em !par�'
Nos EE.UU. desenvolveram tlC dos ESItiadqs ainda vig0-
uma técnica de ,criação de Ta a lei seCia', uma. v,ez que
g:alin.has muito efíci,ente, � ma:io!r autonomiâ dos
de maneira qu.-e entre 60 a EStados p:ermite-Thes �e
'i5 dias criam bons fran- .gilsllar também sôb:oo est,a
gos. Por out.m la.clJo existe m,arté\!1a,

... _�""",j_·.._It_4..�.. �••

/

LONDRES, Exporta-
ções réeordes em setem

bro elevaram o total das

vendas de veículos brítâ

nícos a países est,l:ang.ei
ros ri 291 mjlhões de li

bras esterlínas .. nos prí
metros nove meses do ano.

A S00ledMl,e. BritânicéL

de Fabr�eantes anunciou

lnes�a �:rd'ade que 'Os -e111-

esterlinos.
EEsa cifra elevou as" ex

por tacões ele todos, os veí

�r�� '!, no período cítado

para '601.620 unidades, com
.

um/valor em dínheíro su-

perior em 2 milhões de li-

de todos os produtos da

indústria - incluindo mo

tores, partes' sobressalen

tes 'e' acessóríos - totalí

zaeam 578 rrúlhões de li

bras no mesmo . período,
com um aumento de 17

mrlhões sôbre o ano pas-
sado.

Noticiario
.lntemedonel
NOVOS' DADOS SOBRE A

ÁTMOSFERA DE JUBITER

LOl1cll"es. COR,BE-PRESSl
- No dia 28'de hoje aRai

nlla.•Elizabeth II, CO'l11 ou

torflS m>f(mbros da Família

Real, a:ssist.irá na Abadia

viço '�eligjcm que assillala

rá Q. iníci'o de uma, c':)me

mora,�ão de 12 meses do

9000 aniversário da consa

gração da Ig'1"2ja Abadia

de Eduardo. o Confessor,
que, reintlu de 1042 a i066.
A cOilsagração vn': e 2'::lU-Se

em 28 d2 dezembn de ...

1065.

CARRILLO FLORES

.CONDECOROU O

ESCiRITOR RALPH
ROEDER

,

MéxicO (ORBE-PRESS)

Ralph Roedel", eminente

escl':itür de origem nort-e

am2,r1cana, per sua própria
vontade cidadão do mUl1-

do, ilustre historiador cu-

jos estudos sôore Benitu

Juarez r2sultam imprescin
elíveis ,Para· quem c,eseje
ª,cllentrar-E'2: l1al ccnsciência

da Amél'i'c'a e que atual.-
mente, 20S 75 anos, re']a

ta. um e��a;o sôbre a Re

voluç50 M'o.xic'ana, rocr

beu das mães (1.) Dr. Antô
nio Garnllo Flores, Minis-
tro daIS Relações Exteriores
do Méxilco, a Çondecoração
da Aguia Asteca, pé:" de
terminação do Sr. Presi
dente d'a. República,

.

Ministério da Educação e (ult
Universidade Federal de Santa Crina

,
,

Faculdade de Farmácia' e Bioq mica
.. ).

.

�
,

.

EDITAI;. NG. 21/65

-:-:-

Casamento de Prata: Hn

je na igreja São Francíscn,
será celebrada missa em A·

ção de Graças, ao casamen

to de Prata do sr, e sra. Ni·

valdo (Nelza ) Machado.

. -:-:-

Reveillon: A Direção do

Querência Palace, já está

com decorador contratado,

para uma espetacular deco

ração em seus· salões na

movimentada noite de 31.

-:-:-

Noivado: A ex·Debutante,

linda Tânia Moura, na noí

te de Natal, recebeu aliança
de noivado do jovem aca

'tlêmico de Medicina, Clau

dio Pereira Oliveira. O acon

tecimento foi altamente res

tejado. •

-:-:-

Hoje na Prefeitura Muni

cípal serão julgadas· as

propostas' ela "Concorrência

pública" para a ornamenta

cão da cidade durante os

festejos de Carnaval.
, .

-:-:-

Estamos sendo infortua

!lfJs' Que em janeiro próxi
mo ;m nossa cidade, será

,

'''Sinriu!!'Ul'ada uma n�'a ,au·

ria".

-:-:-

Ja se eurontra em nossa

eidade o dr. Mauricio dos

Reis .. Prp,,;r1e1'1le dr) ",<:;<tnta

catáril1'" C�l1ntry Club" em

ati,iidades para a movimen-

tada e elegante noite do Re

veíüon.

FaIando np Santacatari

Country Club, foi visto na

noite de sábado, grande nü
mero de seus associados
reunidos na sede social, co

memorando o Natal.

-:-:-

Com a tradicional Ceia de
.

Natal na resídência do sr,'
e sra. dr. Osly . (Aldínha)
Costa, na noite de 24 p, pas
sado deu-se o noivado €le

sua bonita filha Heloisa

'com o dr. Francisco Sch

midt.

"-:-:-

Provavelmente dia 30, se

rá i.níJ.ugurada na "Praça
15", á e:qJosição fotográfica,
das realizações do Govemo

Celso Rimos.

-:-:-

Em certa roda, era co
mentado o entusiasmo do

novo Presidente do "Velei

ros da I'lha"· Dr. Mano

Meyer, para a construção
de .uma nova séde social.

-:-:-

Foram vistos num - gosto,
so bate·papo no American

Bar do Querência Palace,
os srs.: Ivo Bianchine, dr.

Luiz Moura .Ferro e sr. Da·

rio Tavares.

-:-:-

Reiniciará dia 1.0, se'lS

vôos para- o oeste catarinen

se, bem como a nova linha

-------
_._-----...:..._--

BILHETE DE MIAMI.
.por Henrique \Sup�,r-I� ::::dução de cereais

d'e forma .que as rações
.balnnceadas lá custam 'me

ncs dei que aflui. Passamos
numa cida,ele no Alabarria
cuja exportação semanal
de frangos .e de 4 'mtlhões
de aves. ·Ali até as crian
ças criam galiphas:. porj
conta própria. recebeo-to
para. lISto' nnauctamento
bancámo.

Carteira de
Abre Íl,SCl':ÇÕfS a6 Cori-' ·4') A'te,tac10. de itlon�a,

curso de Habilitação, para de mOl'a�;
matrfcuh inicial em 1966 5) ALl?stano de, sanidade
nos cursos de Farmácia e

Bioquímica.
De ,ordem do E�mo. Sr.

P'c'of. Luiz Osvaldo d'Acam

para. D:reto!' desta Facul
dadE', ,e .('0 conformidade
com o Regimento, Interno

elêste estabelecimento de
ep_�ino, faço ))lúblico que,
no periodu de 3 a 20 de

.i aneiro dI> 1966, estarão
abertas, nesta Secretaria.
no h;orário das 8 às 13 ho
ras, de segunda .

à . s�xta
feira ,as inscrições ao con
curso .de habilitação, para
matrícula. inicia.!, -em 1966
nos curses ce Farmácia e
BioquímicH.

O co!icur.s.o, que consta
rá de prova escrita, versa
rá sôbl'e as seguintes disci

plin&s: FISICA, QUIMlCA
e BIOLOGIA. OS progra-
1J'88 r:ess,ls diSciplinas ver

,,'1 m sA'}"," ma'réria elo CÍ

I:l( ro1cgial
O;, cam'idatos deverào

fíSÍriJ. e'o mental;
6) Alílr·: ugra fia, expe�ic1a
pel.o Der'artiuiler.to (le. Saú
de Pública de .Flvrlaüópo�
liB, ou -de órgão. oficial do

país;.
'1) Certidão de nascimento

passada por Oficial de Re

gistro Civil;
8) Prova de estar em dia

cóm as obrigações relati
vas ao serviço militar;'
19) Título eleitoral;

'o.

10) 'Prom de pagamento
da taxa de inscrição;
11) Três (3) fotografias'
4x4,

a· prova de éonclusão do
cm'so secundá!rio deverá
ser feita em dnas (2) vias
att1.bas originais, tanto dos
certificados de conclusão
de curso, c(,mo dos I'espec�
tivos. históricos escolares.
TodoS os documentos· de

verião ter· as fitmas reco

nhecidas.
Não será adrr..itída a ins

crição 0.2 canclidf1to oue

apres"mte dicumentação in

cOll1:_:)leta.. 'bem como pão
será acrjtn ;Jública-forma
de qualquer clr'rtlmento,

Admitir-:;:; '-á, i'n' cal'·(1S

especiais, .0 pedielo de ins-

• II)

, São Paulo e'

"Sadia

. �nhia'oFilha: '

, Não está certa a sua ele

dução, de que a falta de

meu .comentârlo .sôbra a

comída, americana s!gnifi
qUJe de que eu n:} o a tenha .

. .apreciado. Pelo contrárío,
. ·'tlnho.-a 'ali!r3,éIado muito,
: eqnfornl2! poderá constatar

qüanrío me. ver ao rsgres
sar,

Em. geral, cada (!'af.eJberia

uma vez por .semana tem
o. dia do, vale tudo: Preço
fixo, normalmen't'e 1.50 doI

lar. f>' a pessoa pode Comer

(1')�nto quiser -e puà:er, e
�r

" .,. I

isto ,geralment,e com cada-

pio até meihorad.J.
Nasl grandes cidad:es eu

contra.m-se· u:'Cstaurantes ell

apresentar, para inscrição
ao refE!rido CO:1('\lr�C, os ·�2

guintes eLocumel1 tcs:
11 Requerimento de �nscri

çào;
2) 'Prova de conclusão do
curso serund:\rio

t; ,.(;.• �1�
J ;./

'-:';:�ViYt

amente requin-
de Natal, na re

Sr. e ·Sra. Dr;
D'Avila,

memoravaEn o

casamento de

o sr. Luiz Fer

/

semana

mais movímen

gante noite. . do

ano, que o Reveillon. A

sociedad já vive o. clima
festa. Enquan

to algum famílias se,pre

param p a sair da �iéiade
a fim aproveitar para
descanso outros tantos,

divertir-se ..

Ja de sua

Vera
bo-'

pr6ximo, o· Clu

e Agõsto promo
e .Juvenil, com

O hor,"ls.

avam em COUlpa·
r. João Assis e dr.

He Boabaid.

postal, em

, e COln re

,,-olta, d�sde qu&> c.'
te faça acomna
sua' peüçã'O de tp
documentos . exig:i-

\
inscrição é

, mas o número
s parD

'

maVr1cula
m 1966. é' de qua
cinco (45).
rtifieados de con

.0 curso de grau
ser de mo-

.r.ovas do concurso

litação MiO haverá

ra que· chegue ao

ment-o dos' interes
ez-se o presentl;' .l!!

'ue será publíeado;
ias vêzes .0« Diário
do Estado de San-

.taria da Faculdade
rmácia ela. Universi
eclE�ral de' Santa C.a
em Florianópoli);

dE'z�l11bro de 1965.

Prazeres

ELl ..

"ç"'.: ,�
'.'" ;"'.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Floriallópulis,

'Paga
Inau ura�ão

na (i'ra:Sret n

Janeiro Próximoem·
A pccgramação .prevê

50 horas por semana du

rante as experíêncías.

LONDRES, '(OE) - O

�c. ,a;nthony wedwooo

Berm, Diretc!:'-Geral dos

Correios 'da Grã:"Br,eta�ha,
inaugurará no dia 7 de

janeiro próximo o' prírnet
ro pil'ogr:ama de televisão

paga do pais.
A s'i!lr' operado por uma

companhia, britânica nos

termos' de urna, Iícenea

concedida pelos correios, o

servíco será apres2ntado
·"e�rime;nt.almente duran
I

t.e três anos, testando-se a

sua popularidade corri 10

mil, assinantes.
,O pr.(}gT'ama, ce 625 li-

nhas ,sElrá "cana}j!l'ad�."
, diretamente de um ,€studio

locaãlzado em, Soho aos as

sínantes por mt,ermédio ele

círcuâtos do Corr,eÍo e li

nhas part-iculal'€s. A in

troducão da' televisã,o a

-�ô:res ,pc-derá s€:r' ,fe:ta sem

maior dificllH<l de'.

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

TIPClS DE PROGRAMASARDINHAS OLtO COMESTIVEl
Os programas constarão

pnncipialment,€' de filmes

de errrêdo de longa me-

tragem e ,serão .extbídos
dentro de seís meses

j

de
sua d�st:ri'b.uiçã9 para o

públâco. EHá igualmente
transmítído um número
limitado de programas es

pecraís dedicados a 'espor
tes.

,
"hchbies", educação

ballet e teatro,
A receita da. estacão s'e

rá obtida. ,exclu<;:!van1Iente'
com as assinaturas. Os as

sínantes ,'co.!'nplrarão os pr,-C)
graarras introduzindo moe
das em um, peouer-o me

didor ligado aos seus re

ceptores. f.. cobranca va

riará (te acôrdo corrr 'o

MAR
o ramo procurem Sardi

um produto catarinense
j

ado luternacional.
.

,

.

Feira "ElM'A 66;':
A MAtOR DO MUNUO,

II
I

------��---------_. ---_._---_._.-

Arrendo ou ber-n ou pareiahnen- Estoc{)]mo '. (O�-Pr?ss) era e 292 r'o r-u+rcs Pf11-
ELMIA 66,. a sexta f�_�?s. represer+a=do um to

'ra. Euwpéia d'e: Ágricultu- tal ele 1.l!�·O .� PFJr0�1S.' A
ra e Indúsrria, terá IW,2'aT feira }':'::'f:'})",u 193,rnO vísí

.em .Jon��phlg. Suécia Cen tantrs. i"?ll':"'no um gl'.'l'1-
traí. d? 2 a 12 de junho ele núm-vo r]-" (]ele�'a('rr-s
do próximo ano .. A feira pe prr:roS.'Sgundo·' anun

é a-nual e é eepeciaJ:izada cia a ri;"�r.ão da EI,.MIA,
em agrícuttura, refiores- no uróxímo ano 'a feira
tamento ,e vida. ao ar li- l�l�á 1C011sideràw'1.nlie'.1te

'1'1
vre, A feíra deste ano ccn maior e contará com maior
.,ItJou com a participação número de participantes,
oncíal de 10 países. O nú tanto suecos como estran-

','I .

mero ode expcsitores foi (le g,2'Írcs.
==========i:lI==============.I

'

, 735, incluindu 4403 da Sué-

te montadas, par aproxímado de 100 cabeças

bovinas diárias.

JOSÉCorrespondênci� .

etc, para

WALTER

__-.-J_-_
.{

......... �·C(Ut.
J\. SOUt.C;.- ...

n
... set\\83\l(e ...

,

CR$400
I

,_,fRROS SOUZA CRUZ

!

conteúdo dos prog rarnus

,Uma medição completa
de au "íêncía será te.ta por
um CO:11�JUl'a='c�' i"s":1�a::lo
no estúdio, que dirá exa

tamente quantos assínan-

tes ·e�t;:r -'�""'.., 'o ,.. .. '�'ra

ma em qualquer momento
e o total do temp-o cem

prado �lurante qualquer
programa.

LÔJI'ST4,S Ê:'
REVlNPEi)ORES
QUEM-MELHOR COMPRA

MELHORVEl\iOE'r
ATENÇÃO PARA ESTES PREÇOS:

DUVIDAMOS QUE EN- \CQNTRE MAIS BARATO! .

_ CRS
SAIA DE,NYCE,ON

SUDANTEX para-
senhora .. , .... , 5.000

SAIA DE TERGAL
para senhora " 4:600

CALCA DE HELAN-
,
tA RODIA para

senhora ,
.... ',.. 5.800

SAIA 00.7 Double-Fa-

Cícero leuenroíh ,é o Nôvo Presidente da
STA��Dt\:RD PROPAIGA,NDAw

..

, '
.

o Sr.. Cítera Lenenreth foi eleíte D:re�nr Presidente da
S!tm,d:!rd, Fr&ptzgnn��tt 5. A" em )l��emb!éia geral dos ado
nísías dri�,uela CrganIz ··ç�o. C pfasto \�ag;Qn tom o Ialeeimen-
10 de Sr. Eu!!ênio Leuenrsfh, dec:'� o da Fr'lpaganda no Bra
sil. Na mesma assembléia, foi e:eitc o Sr. Gui�herme Augus
tn de Vasconcellos para exercer o :::nrgo,de D�reior S-sperin ..

lendenl.e.,

O Sr. Guilherme Augusto de Vasconcellos., fi!Jura desta
cada da nova g�raç�o de publicitários hrastleíres, vem alu-

.

anolo, há vérins anos.)!'omo o braco ditero do Sr. Cí:ero Leu
enreíh, sllh çujo' eóniando 'a 'Standard se desenvolveu, �rian
do um��erDso sistema 'de Propaynn�a e R21açães Públicas!
!.:on\lp,tuaçio em Iodo o país ene exterior. A nova direloria

, I· '

m�ntém a família Leuenroth ,num pôsló�'chave da propagan-
d;a no Brasil.

-

(..J_,
__ .� __ ._. ..- _

"
- o peixe mais previdente

I / "nõo vê com bons olhos"
.,' as linhas de pesca comu s

ri
."

n .;.

I

3.500ce com zíper .. "

CONJUNTO DE
BANLON desde ,

VESTIDO DE JER
SEY esramn�·rJn

BLUSA DE JERSEY
estampada sem

1.600 ,I,mangas .. , , ....

. IDEM manga curta 1.800
IDEIvI manga 3 4 .' 2.100 j
BLUSA DE JERSEY Ilistrada

.

degradée
sem mangas. 1.600 i

CAMISAS ·V. M·:. NY- I
LON 100°·" desde 5.900

IBLUSAS V. M, NY-

L<)N
. 100°'0 para

senbora desde 4.600 IBLUsA DE NYLON

I
I

trabalhada p'1l'a I

I senhora último
.

I'I l�n���e�t<Y, .. d�s�e 6,500 I
BLUSA RHODIELA, I I

I estampada para

j senhora, desde .,6.000
.
BLUSA DE MALHA

I com m'1nga reqda-
,

/' da para senhora 1.800
l'vlAIÔS DE HELAN
CA R.HODIANYL
até 12 anos ... ,. 4.950

MJ\i!;ôSrDE H1iJl.,.EN-
CA RHODIANIL

.

p,./.senh<".q
desde 9.000.1OS ARTmOS, El\1{ 0FER

TA R $,I) DE 1\Tn<:;!=: A.. EX
CLUC::JV 1\

. '1<'. "\ 'R"?JCA.çÃO Ir·r.> /!r NP"'" qryn",Tl\'[l'i'NT"·
DA.C:: lI1'ATC:: M()D'��N'!\'"

I

BLUC::;A<:; � VF.STIDOR
IMPOPT/\NT"'" Os pre
cos: �r; � lírnd�"c:- o � v:c
b Pt"'11"jr,<; mínimos de
(">'S 1 (lO (]OO :1�ompanhac1os
de rheaue visi'do com '01-

!crésr;""'I<"l ('le 10° o de im-
p�sto ele consumo

4.500

2.500

CONFECÇÕES L H A M A
R, J9Sé .Paulioo,',558 • T. 52-5694
(Bo III ,ta.I rl�F:�' &:00, P (1111o'. S P
"·.��lt �:�'''':;,/� {�t:.-<;�\,:!):,!;tL' 'J J,/ IJ'

--_._----

,...

'"

:::

___

." _�_j l_��"'-
o aspecto dós linhas de pes<a cómun'S inf.Jve'm d�r.lsivamen'te no relru!lodo do pe�( ori'lll.
Além' de afa,star os peixes, enfrent.am sempre, .:om desvantagem, um lambari mais "ro
bu�to" ou enrôsco mais complicado. Arr�bentam. As liiJhas Caiçara Ouro e Prata são
�xtraordlnoriomer)le, resistentes aos peixes ,e aos enrôscos. Resistência é qualidade. A
/inh:'J Caiçara 9omuflodo, (do côr da águo) além do sua grande res�stênci9. nõo cfosto
os peixes, po.rque ríó água elo nõo é visível, como as linhas comuns. E, certeza ,de
pe5CO farto. Exijo sempre os linhas de pescÇl Caiçara Ouro e Prata. É com o q'�oi:(i;:;;�k
:ielÇls que vOcê prova suas qualidades.

... a Unha (jICIII(R camuflad�
êle, simplesmente. nào vé.

Porisso ...

---------���----------�

grahs i
Remet,,·nos êste cupom e receba gratuitamente I

o "Rotdro Regional de Pesca Caiçara"· i
I

Nome I
I I
I Enderêço I
I I

I Cidade. Estado I

i � & :��·l
,------------------------_/

(j/(R1(R
.

��:'i�a�e,:r:::::am :��" ..

Rua Libero Badaró. 501 i4:: andar, tel, '27·,

Fá5rica . Av .. dos Autonomistas, 7,201 . Osa�.;i'

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

CASA DE MATERIAL VENDE-SE à Ru'l Clemente Rovere,

74 Rua Calçada, com 43 metros quadrados e um bom ran

cho de Madeira. Planta pcl,l'a ampliação de mais um and'1r;

Sàmente CS 4.700,000.

CASA DE PRAIA - VENDE-SE em Itaguaçú, Coqueiros,
com linda vista panorâmica. Cas'1 de Material, tamanho

ideal, nem grande nem pequena, contendo 2 quartos, living,

copa/cozinha, banheiro f!ompleto. Recém construida.

VENDE-SE EXCELENTE RESIDENCIA DE MATERIAL

na rua Matos Are'1s, 382 com 1/2 lotes vago ao lado, conten

do dois quartos, 2 salas, banheiro completo, e cozinha. A·

penas 8 milhÇíes' e meio, com 3 milhões financiados em vin·
�

te mêses.

RESIDENCIA VENDE�SE na Ru'1 Júlia Franco, 57 - Prai

nha. Paredes externas de pedra em';fino acabamento, con·

tendo 3 dormi�órios, 2 ';alas, copa, cozinha, banheiro com

pleto e garagem. Terr!')no com 430 melros quadrac1os, qua-
se todo niuradQ.

'

RESIDENCIA COMPRASE no perímetro urbano da· ilha,

podendO selO cas'1 velha, paga-se à vista até' 10·milhões.

CASA VENDE-SE na ru� .Professor Anacleto pamiani, par
te plana - contendo 2 quartos, 2 salas, cozinha, vàranci.a
bqnheiro completo, construção recente: Preço 9 milhões. A

inetade financiada em 20 meses.
'

APARTAMENTO, LOJAS e RESTAURANTE no CONDOMÍ

NIO DA PRAIA DA SAUDADE.

VENDE-SE no local mai,,:; movimentado do Bairro, 2 lojas

D,JRETOR: DR. WALTER LINHARES
RUA FERNANDO MACHADO, 6 - FONE: 24·13

FLORIANOPOLIS.

IMOVtlS - tOMtRA. �ENDA

�
O

IJ imobiliária ilho

ele frente, tendo em Cin18 um apartamento com quarto, Li

ving, banheiro, cozinha' e áreq ele sel'\'iço, pol: 9 milhões.'
Mais uma grande loja de frente com ótimo depósito nos

fundos, com instalações �anitárias, por' 8 milhões e ainda

um salão para restaumnte com terreno nos fundos, por 8

milhões. Aceita-se permuta por outra propriedade ou car

ro nacio1).al como parte do- pagament(h
PROPRIEDADE PREVILEGIADA. Por motivo de transfe

rência VENDE-SE n'1 meibor zona residêncial do Estreito,

próximo a praia, escolas, fiambreria, ponto de ônibus. Am

pio terreno, completarrr.sill.e plano, contendo 40 metros de

. f:'ente 'por 40 metros ele fundos. Casa de. construção recen-

1e 00111 3 dormitórios, varanda envidraçada.� banheiro co'

pleto, cozinha c/armário, balcão, exaustor, aquecimento
central. MOBILIADA e Cl':11 TELEFONE. Nos fundos mais

uma residência ele madeirá, g'1ragem e quarto de emp're
gada. ótimo preço. - Financia-se a metade do valor.

RESIDENCIA VENDE·SE à Rua Santos Sarai\�q. Ampla
confortável, construção recente 5 dormitórios, 3 salas, 2

banheiros, copa e dependências completa para empregada,
e gar"lgem. TerrenO medindo 5.400 metros quadrados. Ven
de.se também a casa desmenbrando-se. parte d� terreno.

VENDE·SE à Rua José Cândido· C\a Silva 350 - Estreito -

Uma casa de material P.lntiga, rua calçada, com casa de mg,

deira nos fundos. Terre!'�o de 10 x 37 metros. Cr$ Quarto
milbões e quinhentos mil à vista ou cinco milhões à pra:
zoo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A INFLAÇÃO E .0 GOVÊRRO

O Brasil viveu um ano de intranquili
dade, embora os costumeíros bajulBeJ,ores
oficiais digam o contrário, proeurando
com isso manter suas posições de infiuên
clã e de aconchêgo à área governista,

Ora, ano de eleiç'o;S "sempre foi de agi
tação, pródigo em fõrmulas milagrosas e

improvisadas, cujo único resultado é fa

zer periclitar e balançar' ainda mais a dé-.

bil estrutura política da nação.
I Não discutimos os propõsítos do Go

.vêrno Castelo Branco, apenas queremos a

ludir, objetivamente, ao saldo político do

ano de 1965.
Govêrno de disciplina, . de autoridade

e respeito, relevando-se contudo, os pode
res com que contou, outorgados pelas Fêr

ças Armadas brasileiras.
Porém o crédito de confiança popular

lhe foi c.(I�signado a partir do momento

.em que determinou a realização de eleí
ções,' mesmo restritas à participação' de e

Iementos considerados ínofensívos aos

objetivos revolucionários de 31 'de março.

Pressionado pelos inconformados se
. tores radicais, tradicionalmente contrários

e avessos aos processos democráticos, rea

giu de maneira categórica e precisa, neutJ,'�
lizando com sua ofensiva Os possíveis per.

calçós e obstáculos.
Na Guanabara, lá está Negrão de Lima,

em Minas Gerais, não temos mais d6vitlas,
assumirá Istael Pinheiro, sem que isso sig
nifique desprestígio para o. Govêmo Fed,"
ral, mas, ao contrário, o necessitado cré4i
to junto à consciência democr��ica brasi·

leira, já bastante amadurecida ,�aperfei
çoada.

Além dêsses fa'tôres, os mais impor
tantes na ação perturbadol� e reraliora ,

de polêmicas � de reduzidas insatisfações,

POLITICA NACIONAL

\

1 _ ARENA: organização difinitiva'

o senac"or M�m de Sá infol'mou.

à impr,ensa que, juntamente oom

nadar Filinto Muller e .o dspwtedo

hoje
o s·e

Pedro

Aleixo, terá um .encontro com Q pres:i
dente ·da R1Epúbli�, nos dias 2 ou 3 o.!e

j.ane:Lro proximo, a fim t;l.e e�l>orem ao

marechal Ca.st,elo Branco ós'
�

It'issultados

da� conv'ersações para a organização d.e

fi11!i:tiva; do partído do g:oV1emo, a Alian
ça RenoV'adora Nacional (ARENA).
Disse' {)' 'sl2nador Mem 'de Sá que as'

mai:or:es difi'culdades para 'a formação da
:R;ENA nas al1.'e'as estadua,'s foram cons

tadas ·em São PaulO' e em Minas Gc·

;rais, onde Ias faccões dos eXtintos Pa.l'Iti
do Sodal Dem()lcrat·�'co e' Un.ião D:lll1ocra

tica Nador:.:!l cVesejam a liel,er.an<'a ;n.'I!""I_

dar:a, dificulta.r·elo ? �·S·'T"l (1C .",.;+ ... ..., ..",.�." . .,

t('� para a composicão da nova ag:n·m'a
ção.

·'Ap.emr (isso fr'sou es::,era ... ·'o

a):ren""'J�' a, ,- ..·��:'·j€rk c�st.ô:ü Bra"'co
um 'quadl,o d,efi.r:,itiYo �0bre a\c�' ,.'·"'1"

ç,:o -ela ARENA J."l()l encc,·t,ro pr.cgra'.11'3. -'.0
para os pri�:si,ros dias d,e janeiro proxi
mo".
O cocIIderador da ARE.; \ na Guana

bara, Sr. Adauto Lúcio Car:::tcso, t,eri, a'
padir de hoje. novos enbendiment.os com

.

os vá:rlcs s:itor�s ('ue poderão llIlib2g.t'ar,
àqui, '3, l,egenda do bloco pa:rl['1nent.a� go
r,�,rnisl�.a. � ..s e-nten -'im·ert.o·s, po·rnn, &ie

rão siimpl,es r,:Jtina, po:is. à excegã9 ff-e
uns pou<ccs Ud?:res da artiga UDN a�"'s

li,g'.!lc'os ao 12',1'. La'cerc)a, a Ul'3.ioj? "'·'.SI
{!('.rrent,:":s uden.is:tas eo,·� cr.·'11 o G''''�''Tl0
Fed2ral. E, mesmo .ent.r:' 'Üs a"Ngo;: !'3.'?:r
d!stas. }:'arr·('.3 v'tor'''''sa a t:��8 ca:,ih -,"">

da pelo sr. Fk?,a R'b�iro. :de que-:;l. opo
�;c.;o ao nr"er"-:��"tSr· N,,:,r>' IRO de L�rr.:t,
cl,:ve �er k': ada cOJ:1s·,ru'tivlJ ma� i"tr:-,"'
s""" "trn'·'.'rt?: �or"'J11, o 'R",,,' ..... fI'Ü G')"�,.
no (la R,evolu<;ã(') também não pcd·erá s'er

',esqueclco,

LI·BJ.'!R,Ir.j\n Dt' A,l.lfGUEfS:
ADVOGA DUS CONTRA

el_
. ,

RIO, 26 'VAi - O S!n
,(ir,ato r' '5 Nlvcg:ados (!,e

c'diu <('�'<"t'u ao presi
dept·e C�lftplo Branco a

:lmecli8,ta r,?vqJ'.<jI':1·o r'o -ar

l'i,O::'o r'i3, Lei. r',o IpquiIil1a.to
clue libc:l'oU ,;s '2111'n18'o3 eles

in,o"c:s 11,':-1 ,,,,,,'e1'8nC""":';,

Fscl,arec" ·0 el'':{ào ele cJ.J s
se que o al'tig'o 28 da atllal

ILt)f ,do Inqu:íJinato repl'1e
senta U[11 retroc2'só'ü de

cinqt�enta anos na le�isra-

�i?-Q '"s,'C.:.cjfica sôb 'e o as

surot·:J.

F-!>:�-Ia"'''''·'. fi h.,rlU, o, Sin
rl'lcat-o <1-o.s- A1vog:a�('s que
o v,")!t',rne r'e d'8i"neio e no

tific-R" ê'8:" ':::1"C8mj,"'harlcQ q
Jv'�t'ra

..
1"'03 úIt:mos elia.s,

re';.Jrc.s8.!'·ta uma mestra elo

grave ]}robk,ma €.co'],cm'ro

se.aial que a r,efel'içla I 'i

;a'clall'retará', not'adam,enite:
na Guanabara 'Ünr1e 80%
d,ol') imoveis c()�nerciais fun

�·o�'a'.ll <oh locc1ç::.o.
Af':","" ,:",..,.,l)�m, o S'n-

cJ'�gt!J '1"" muitcs r' '''1'ri2
ta'r:,r'=' .... � -'." -�n.') ,.lf).��(li_
1'a111 1'0.'('':1'\'1'1: '.3.'0 (1-°.'3'Y?;·O
(l? �''2ll,'3 �nr'líni�",<")s: b'as<;a ...

des 1'-0 n:_vo c""'�('�'th'o é'.'l
Lei elo Inquilil'ato, por
a aha r ma iS pratico a co

b't'8.1l"q P'X8 ��:.era r1la de lUr
vas, fugi'l1!dlQ, 'aJ�sim à fig·
c.aHz.aç8iQ e deixando de
pagail' ianpostos,

certamente, os de. ordem econômico-fi

nanceira 'pesaram muito na balança �()o

gernamental. ir
De acõrdo com o planejamento

deral, um cronograma foi ,e�tabelecido
visando a estabilização monetãría e � con

tínuídade do desenvolvim«(nto na;clo�L
Esse C(onograma subdividiu·se' �m tres

. f ies a sabeJ:: a da inflação corretiva, que
,

'

. a� d'e Julho d�':t1)6.4 a abril de 1965; a da
ll'Ja

:_Vln _

reversão .de expectativ� e d� ��s........ç�,
que iria até agôsto de l!Jb'6,.,�CIO.da úl

tima fase, a do retêrno ao eqiijlfbrlO. ea

racterizada por uma taxa máxi\na anual

de inftaçao igual a 10%. \
\

, . I

,.ren.os notícias, neste fim de \ao,o, . de

que pretende o Govêrno antecipar ? início

da terceira e última fase pal'S'-o J�êS. de. março do próximo ano, em virtude � aI

guns problemas' econêmíco-nnanceísos,
quais sejam, o lançamento �o cruzeb:o
novo e o salário minimo, embora êste 1Íl<

timo ainda não esteja resolvido. \
É bom lembrar, ainda, que o ritmo

J

inflacionário foi maior do que o espera

do, em consequência de fê\tos novos SUl'

gidos 'durante o ano, crtanao-íhe proule
mas de caráter executivo.

Nosso jornal, com estas sucinta's eJJl

pUcações•. apenas pretende mostrar ao�

seus. leitores o que está por acontecer em
nosso país, com relação aos projetos �. ob
jetivos governamentais.

Cont�do, a maior preocupação gove.·
namental

.

é � apro.xÍJllação com as classes

populares, no l!i�U entender, a.fastadas da
'. participa!,ão nas soluções oficiais.

O que ú povo brasileiro, a nó:!/ par�c�:
deseja real.uente, é h3nquilidade e �,
co.m trabalho e justiça.

2- _ MDB ADVERTE: PROGRESSO
NãO TEM PODEREiS CONSTITUI�TES

Diante de rumores de que
.

o go.verno.

·federal cogi�a de h'ansformaf:ão. do. atlJJal

Congresso. eni Ass('mbléia '. Constituinte,
a

•

fim de consolidar e co.nstitucionaliza.r

a legislação. ado.tada pelo mo.�imento re

volucionarió, setores (l,;:, o!losL�ão., a.gora

congregados no Mo.\,imento Democratico
Brasileiro, passa.ram l!. mo.vimentar-se
no sentido de levantar uma ação. de a,d

vertencia, alefT!a.ndo não 'ter o atual Coo

gresso condições nern. po<:;eres para aque
]o, misSão..
Afirmam �s o.!)osicionistas que os

atnais de-putado.s e sel1adore� não reu

rI,em cOl'dições de representath'as pa,ra la

tarefa de uraticamente nrellar:n' outra
COtlstitllieão. :J.l. f\S sl'to.rps !"o"l'''Jlist�s
co��çid�rp·m nerin(lç'a. a �O"""·"p.�I"'�� t1�

ll.!"i'l nllva Asspmbl"ja Co ... "tjtllintl', nois
issf\ lloderia tirar ao go"erno n <'0."",..,
I,.. ,1 ... Cõ'� ... 'II��,..;;:1) T\("J.:.q,...., "(Io'_" 1":0"":1 rartj'ca-
1;'1:""::0 .1'1 cam1'a"h" nl,.Hor.,l ."a-I':l a

comno.sieão (lo. no."'-'o Co."grl's�o.
ParI'IeJaw('J!lte

.

<! pS"'!,. 1J1ot,t"'",nta";:;o
(!Ps ()n"sicio.llj"h·s, nofta-'-()7PS do !ro.ver
no f"<eral afj,'n':a":lm, 1'0. j ....I"lo da. s
m.ana. "Ue nã,o es+ol nas en";tll";;"� do
n�esidente da Re;núbll(,l\ flll"lflUpr j.,tpl'l
tiva nara �� prorroga cão do.s m.ltn(l(afo.s
legis'ath-� nem de convocação de nova

Constituinte;

3 _:_ SEMAN4. SEM MOVIMENTAÇÃO

'A .sf'ma�a 011e hCli'e s'e iniCia não gnre

sp..,t,'3r� Q'l'f!"'re l11:ovi1n!"!1",ta�ão ;polític�i,
Calv(\ g'COrit,oc'me·nlo ('l·e últim::J ho'ra" poi.s
("s )i.""o:1'0.g ''Jair1 R m.f'l'1.t,q r".S (io Go"êrT'O e

cln c�oslrão utili7ari'í o o .i'l"1erva,lo "''''''•.r�

O· ]IJ'�+<ll 'E' o Av,o Bem para um perio�lo
(lI':' �r..�:"�.'Y"I,c:o()� �,O't"t:q'�: rio R4-o. 'AJ�u''''s.· em
�,"".p� li'.I;':"'o""rH;;;, .oç;ttl)'t'O'''::g ::P·

..·T·jOVe;téln�'o o
t,rvv>·�"'·'"' .,....�,,..q (H'H"C:;111�,�� ô� ,C:011.9S h�s,es, '?s

n�,,,i!'11"11e·nt?· fôbre a reformulacão,' p'a,I"
ti'da ria,

;

paulus públio

,

\
(

.

. ESta segunda feira parece uma exce

W à :regra; é ..de cinzas o ..que seria nor
mal' em uma, quaeta-reíra.
Nãp é que se esteja. com g�to de cabo

de gua.rda chuva (o que é também �
exceção à 1rt€lgra, pois. dúvddo que alguém
já tenha, comido cabo de guarda-tchuva)
na 'bôca, mas de tanto espremer a me

moría, veio-me à lsmorança um recorte

que tenho na gaveta sôbre a 'gíria ca-

riQCa.
'

Vocês me perdoem mas vou lascar um
pedaço desta pesquisa social (de autoría

d,e Edras Passaes) , e se gostarem publí- '.
co o Irmo amanhã:
,,_ Poís . é, meu camaradinh:a:. Eu pe

di a beatriz e o bicho S2 amarrou to.'t

nho, Mas tem volta. Nem vem de garfo
que hoje é scpa.
DÍ2J:m que a gíria de Pôsto 6, casten-

nho e adjacênc'as é importada do Beco
.das Garrafas. Os músíccs do Ut;�l,e Club,
os boêm'os, motoristas e parasitas da
Rua Duvívíer seriam os autores r.".,' "",,,_
lhci.cs tíradas da- Zona Sul. Mí'3.,s.o pes:O,
soal de Ipanem.a acha que é o ccrrtrár.o:
a gíría, melhor atravessa o túnel e che
ga a Oapacabana, 'comi muita ímagína
ção e sutdleza, De qualquer forma, Copa
cabana-Castelinho-Leblon adotaram, uma
línguagem própria, oue pouco varía, de
um põsto para o outro.
l!:' comum; por exemplo, encontrar um

.gnjpO no Jangad2ir:o, dant'o bandeiras
que quem estiver por fora permanece
nessa condição, ct,<-s'j2'ac10 muito (lc"'li
gac1:s o. IUma espéc'e de mafia, verr-aoular,
o palavreado da Descri, do Alc:.Far, do
Som:brero, do Z,:;!'C·elim, do Velo,o,. da
Gôndola e da Fio:,entina, ;on-'e Q.s· �rtis
'4ts1 �scut.em muito a nane' int.ei'ra.

.

Peneirada, mais requint,adta ,r;: pfrfuma
da, a gíria ,chega às meS2S do Ca,st,eli
�o, onG'e as moder'1i',h,,� ,..,� '�"'-'.,'l
cabe''()�, ca,lçat L,°e'f!' sandiáHa.s cLokadas,
ap:r:epdem cem facili:dade como di!;tin
guir: t�m '-".... tfl (''''c�iTla, �o de um ..,a.po. fir
me. d própr;.o' cr;op.=, na bôca dl:I;S IZal'Ô
t.as, tra.nsfOémou-s.e ,em' nome poético:
tulipa (devido o formato do copo). Con
t.fas,t·e: dinamite, n.o Jangadeiro, aCOrn

p'u,"ha o chop.;;'. E' um aperitivo für�·e e

você poc',e pedir para o CalJe-:a (garção):
_ Ur.la tulipll; e um dinamite.

.

$,em (,a,r o H, qua:quer um aprendi? a

211' q. -la 70"a Sul: ba:,sta apuraI;:' o ouvi-,
dó: e acompanhélr as reações de qu;em
puxa o :"lap.a. O pontQ mais 'f("cllado é
mesmo o Beco. das Gàrrafas, onde o Má
110 Teles., o Va� -ir Bico de. Luz, ,o Oliyei�
,ra (do P!a?.'l< .Ri-Fil. o C�!lirJh"cs Cortrn-

L.f��� Cttív�n��.s F'!ó1i'f' r ,

pÇ'I'),tif'::'cam, elfi 'bandeiras ilJ.1Úmf: Ias e ti-'
.

,rili"'8s mll, el'lslna'l1clo co'mo se fa-Ia: na

noite, para n�:lltraJjzar papos furados e

suleiras.
.Perto de uma patota de a,rtistas free

Jlatleers, no, Pôsto I, podE-s,e encontra,r
um. grupinho d.e s.Q]:�'ados, .katanc1.o das

.

cOisas (tóxicos' eH'_' geral) :

- Lev,ei U!l11 pico, Que foi uma mantei.
ta (injl2''?áo de bolinha aplic,ada, com grau
de habtlic'ade),

"

-' Tô nessa, Já filmei tua barra:
Quando a Policia aparece e arrasta

um, logo alguém info.rma:
- Fulano acabou de. dança.r agorinhla

ml2:Smo,
E' exigot,em as subdivisões do pallavr,ea

dei, Ilançar também pode' significai!' de
alg1•rm:

F<l'1.e.t um <,:al'rro Qualquer 111Q.'''f'ue s"1be
o que é em Copacabana. Tan'Íb<:'m Fe US'l

rn""da·r um C!1·ran!!'O. Det'E'c+'v·e'passa por
rait I�' a}c8,QÍiote ·n'1r hô".::j J,..ol'e ou llenei
ra. Um tapa é uma fumadi;r:ha de mac.')-·
nha:
..

- Ó r8�-az, Deixa dar um tialla u!:'s.sa

l'o"l'f';; ( ...
:.... .,.,.17· tA�o ('lo dQ"flITO, a ba

,...llna,muito millrada; .quase queimando'" a,
,'bôoo,.)"

"NosSA CAPITAL II

,' .... " <\I.no
FÁLTA DE COMPREENSÃo'
E DE AMOR

MELO

Eis aí o g:rande mal.
Essa faculdade de compreeJ,lder, de sentir .. as

coisas como devem ser ,elas, sell,tidas e compre
endi�as para estabelecer uma linha de harmCh
Dia �ntre os homens é o grande. mal da epoca�
que divide e subdivide a humanidade de terre.
em fações diversas e que vive uma existência
de ódios e de completa 'falta de amôl'. .., ... _ .

Assim pa.ssou mais um Natal onde a palavr�
paz foi

.

dita, repetida, desejada, mas , m.nd,
praticada, porque seu verdad�irQ s�ntido fo
!re, esc,apa por inteiro, á noção de seu signifi-,
clUfo. ..

Quando houvel� compreensão entre os homens
as raças. os .paisés, e o amôr dominar, pairar
sôbre tudo, t'ntão, haverá paz e a humanidade
poderá festejar o 'Natal d'O Prínci!le da Paz.

FEL,Z ANO NOVO
..

E todo.s repetem os' mesmos desejos já tão
conhecidos.
Feliz entrada de Ano No.vo.
Entretanto, sabemos que os tresentos e seSSen

. ta ,é' cinco dias que aí virão, nada mais serão
sinão o que d.�sejarmos que eles sejam, prov��n.
do nossos desejos com a, prática do bem ê do
amôr ao. próximo.
lUas, ainda está longe êsse lia, .

Não é pessimismo de illi.nha parte,' mas, li ,'er
dade nua e crua que aqui proclam<!, coisa que
os que gosia'l11.'de se iludirem não teln coragem
de· afirmarem.
Que Deus se apiede dos homens.

POLITICA •. ATUALIDADE

M.M, C.

TIt,:fQUA POLíTICA
Continuam em compasso de es

pera _ e assim deverão permane

cer ainda até os primeiros dias de
61i _ as articulações politicas que

visam à,'organização. partidária nos

moldes "do.. Ato 'Complementar n.5 .

Até o momento, no panorama po
línco de Santa Catarina os traba

lhos permanecem nos terrenos das

sondagens e dos contactos. diplo
máticos, não 'havendo, porém, uma.
""·,,,t; ... ·, ..."lo ]'ígiüa e definitiva

das pós_içõeS! das facções que en

t, lHa em jôgó no qúauro atual. No.

entanto," a grande :telldência .na

átea paflamentar é de apôio
Mirechal Castelo Branco e, c-in=e

quentemente, �de adesão à ARENA,
usta ent�ndida como o dispositivo
I,oiitico de sustentação do. G ovêr-

.

tia ltevolução:.
.'

.

Há.. porém, .

duas pôs'ções à se

ç;JDsiderar. e que têm levado os de

'l'utados a travarem entre si, nos

-,bl::.stidores, curiosos debates: na

vrimeira, situam-se aquêles . que
Ió(;,ham que a 'ARENA, em nosso

Estado. al� dO' irrestrito apóio ar

\y,j\'ê:rno li'éderal. deverá também

apoiar o GôverQo El�hduaJ; a "e

gllnda, em número bepl reduzido,
entende que o apóio ao Govêrno

Ft'derill flã) imtilica em rIU" '1, A

RENA catarinense coloque tÔda a'
foiu,a bancada �m àpôio ao Govêrno

do Esiad�_ Acon�. nêsse illtimo

caso q:ue, parlamentares franca
.
e

tradi'lionalinente oposicionist�. <;
antigo PSD; não se acha'll\ muito à
...."ntade pllr". sustent�rem um" pro

�lÍ.vel ço.�posição. c�m os velhos ad
\'t"rsários vitoriosos nas eleições,
sem muito chocar as suas bases
eieitorais e, também. sem' esque·
ceI' as cicatrizes políticas adquiri
«:.s nas lutas Ido interior.
Dêntro dêssc>· quadro' _ que à

meclida tfiaJi vão passando
. lQtizes e no.vo'·

. '!'-

(!êtátbes
.
em' ,

b ),)aisagem _ parla
mentares . de ainbàs as' facções a

cham meJhor aguardar o desenro

Inr dos acontecim��tos a fOO de

que, uma vez encontrada à fórmu·
la conveniente para uma tomada

HISTÓRIAS, • �STÓRIAS'
s. c. r

METAMORFOSE

Chamava-se Praxedes e todos

reconheciam. nêle. uma burrice ge·
l)Íal. Tinhâ porém. outras qualida·
des. Era um masoquista invetera-

• do. Selltià um prazer inefável e

reV:ig�l'ante em autofiagelar-se
Os olhos opacos e sem vida; as

feições grotescas é sem e�ressão
eram sinônimos inequívocos de

mediocridade. Tinha o aspecto pc

c�rissimo dum amanuense des·

pedjdo.

,Eis que tão. excêntrica criatura,
dési'ruüva de notável popularida
de em sua terra, pois, em verdade,
todo o burro tem para �s massas

um estránho e indefinível charme.

Dir-��ia que â sabedoria' 'do povo,·
co_t\J.e vislumbrar nas ignorjin
cias dinâmicas é nas burrices mo

numentais, . potencialida4es laten

·tes, que nós,. falsos hermenêutas,
não conse�os descobrir.

.

Pois o nossq Praxedes alem .des·
Eas sintuIaridades. possuía outro

aptidão ,ainda mais incrível e ain
da mais patética. Promovia a pró
pria' burricé como a um novo de-

- tilÍ'gente. Todo o santo-dia, o nos:
so h�rói ruminava ao pé do ouvi·
do dos transeuntes, conhecidos ou

J,lio - detalhe que pouco se lhe im

portava -. li. frase fatal, com indis·

farçável. volúpia: _ Eu sou um

quadrúpedéI.
Esta sentença era irreverssível.

NiÍl�ém. nem meSmo Freud; o

convencéria de reconsiderá-la. Era
pacífica � final. Per omnia secula
seculorum.
Praxedes ufanava-se desta burd·

ce assim linda e 'àssim franca. ,.;
Os . que soCriam eom as piadas

do povo eram os .l!�OS, mas fiéis

mnigos, que de UI> : ,�pos para
cá., já não eram "_,.' ,�is assim.

També� puder;, '.
k; i\ ).lovinbo

. i' \ •

cumpusera. pal·a. (
,

�speClaI
\

de posição responsáv
te, possam lançar-se.
,.côrdo com a' orient
lohr lhes parecer.

conseíen

ampo de

me-

não nega
cidivel a

veíra, seguiu na tarde
ra Urussanga, a fim

das solenidades que

r. Ivo su.
ontem pa

partícípar
rcarão a

Prata Sa-

ves Marques, que ho transcorre,

O 'Governador Celso os, ímpos
"sibffítado de compar pessoal-
mente, solicitou ao c tado Pau
lo Preís que o repr ntasse na

ooasíão, enviando co recorda-
I i,o .'l. Monsenhor Age Marques
um jogo de
curo.

�L NOyEMENTE A

DE JANEIRO

. ,Com a 'convocação xtraordiná
lia da Assembléia L

24 de janeiro, várias
importância deverã r votadas,
destacando.-se entre e a nova Lei
do. Regimento de Cus , a Lei que
institui a Loteria Est I, a adap
t:ição. da Lei Orgâni os Munici.

rios e do Regiment da
Casa à Lei Constitu 14

tl'!lOrdinário a Asse
"a estará se prepar
,U de janeiro dar p
mldor e Vice-Gove

deputadOS Ivo Silve'
CI) Dalligna.

para, a

ao Gover
or eleitos,
e Francis-

SEGURANÇA' EXTIN
GUARDA-NOTURNA

.
O Secretário de Se ança Públi-

:ia, Coronel Danilo
port'ilria concedendo
CÜ1S para a extinção
fuardas-noturnas pa
atuam em Santa Ca

s, assinou

razo de 30
tôdas as'

ares que
a.

.'

pregão "amigo 'ile b • bUrrO; é". \
. E o.s do clã de P edes. te�e"
ram. feridos em se

.

'fo�i
mar com aquela b
do zoológico, 'ao

\

q
mau haveria. de visi
:lCS para gargalhar
mente a desdita.

muitas vê
mordaz-

resguarda
populares,

teriam que'mudar t situação, o.

que era difjcil, para o dizer im

possível.
Poderianl, quiçá,

màriamente do gru

relações com o gra
no. Mas reconhecer

_ ljUe o golpe poder·l
tal. Desistiram da i
maram-no às falas,
dt: que se tornara ,

"tun pêso para todo
Por mais de um

a figura ridícula de
('·ular pelas ruas da

pastar", vituperavam
raSo
Até que um, belo

á-Io suo

rompendo

es-

tavam todos a conve r, justamen
...

te sôbre o paradeiro Q fauno, vi
ram extasiado.s com uma visão

sobrenatural, o bo raJlf:edes de

cabeça atrevidament erguida e

cum ar inteligente. greI mila

!;'l'e! pensaram. E, e ados foram.
H-r a metamorfose.

Achegaram-se afá

�aram curiosos:

quanto tempd! Por
bomém?
Praxedes mirou-os

l'ermaneceu calado

b!mpo, após o que, ouçou a ca

beça fazendo revôlta a imaginá
l'.i:I crÍJ1R', esco.icéou vibrantemen

te, 'impelindo o.s pésl)lara frás I'

l'eHllChou com g-raça estilo. A se·

�;Hir, !laSSOU pelo.s eallligos nUlll

trote manso, que· ao(im da rua

acelerou-se.

E Já se' .foi o, ·novu l'axedes,foga
so como lli.Ü lmio, a�l'ota!' pelos
-verdes camp-ui;'í.
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IUMEtfJ.SUIlII. ·E
ESTIMULAM O PROGRESSO

. '". . - ".' .

,
'

As Letras de Câmbio da Cotorinense garantem a v.. uma

altq rende, no menor espaço de tempo.

Aplique seu dinheiro com tranquilidade, adquirindo letras
de Câmbio da Catarinense, pois é um negócio que dispõe
da máxima segurança. A qualquer momento V. pode trens

formar as suas Letras de Câmbio em dinheiro. O resgate das
Letras de Câmbio é f�ito nos escritórios da Comoerihl«,

.:

.� ).

"'I

I

Aumente a sua renda - compre Letras de Câmbio da Cata.
rinense e aj.ude o progresso de Santa'Catarina.

CIA. CATARIMENSE
. '.

DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CARTA DE AUT 238 DO BA.NCO CENTRAL -: CAPITAL E RESERVAS: CR$ l00,OOO�OOO

RUA DEODORO, 17 - FONES 2525 E 3033 - FLORIANOPOLIS
(;
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·Mtnistédllda Agricultura
Suoêr�nle�ld\ând,a do Desenvolvi.

� . ",."

manto' da Pesca.
De'erar=a -P,cr:ional Sul·

,
� ...

"

�ügênf�a �r.\ (�. �,�� Cafar"na ...
AVISO

Avisamo� aos Pencadore-r' profissionais. catarinenSbs
que a partir da próxima semana esta Agência estará'entre-:

'

g=ndo a preços ds custo de fábrica. motores' marítimos
DIESEL e de fab"icação catarinense com potênclas de '35.
a :2 HP os primeiros,' e de 6, 8, 10 e' 15 os se�dos: dentrodo plano de revenda a prazo e a juros baixos,' recentemen
te 'lPi"OV�do_ Rêdes, ftos.rta nylon e outros materiais de pes
Cf' deverao ser fOl'necidos, a p'irtir do\pI'6:lfimo mês e 'nas
r'r'�m,:,s, mndHUda1es. sendo �o",veniente que desde já os
pr eadores �teres"8d()s se in"r:rev"'m no nIano de revenda.

. Florianópclis, 19 de Dezembro 'de, 1965
.

,

.

N,VAr.nO MACHADO - - Agentfo
VIstO: Ass.: 'JOSÉ UBIRAJARA COELHO DE SOUZÁ'

TT� IM - Delegado Regional
.

.

2+:12

lrmsndcde do Senhor Jesus" ,ii'

dos Passos e : �o�p��al de Caridade
EDITAL DE 'CONVOCAÇÃO�'

.
.

De com�ssão do Ir:mão PrO\T:�d6r, eILl

ext:rcício; e atendendo'o convite' formUlu1lo
pelo Revmo Monsenhor V igário (i�ral, C,Jn
voco os m·einbros da Irmandade para COrri
parecerem, a 30 do fh::.cilte mês, ás 18,30
horas; no Ginásio Char1�s,Moritz, a fim de,
revestidos

I

de balanc1rau� ou fitas, assl,Sti;-
�rem, às 19 horas, "al'r\.TO LITURGICO DA
POSSE de S.' Excia. fi Sr. Dom "AfQnso
Nichues nas funcó0s de Ar�ebispo _

Coml
jutor ·e A.dministrador Apostôlioo da: il�)SS3
ArOllidiflcese

.

Secretari3 da'Irmanda� em 24 de Dez�m
bro a·r.> 1 aR!)

A1\IflTPT(1n V��PTT("Tn 'P1) t\�C;;
SECRETARIO EJVr �rTrTO

, 28.;.12.-65,r--l--

CAl E _AMEllA
, VISITE NO. ESTREITO
A. MAIS ��ODERNA

. TORREFAÇAO
.

DE

.

""N,AIH

Rua, Max Sc!1;:·a.n"m, 87 Estreito j

M�triz: Sã!) Francisco· do Sul
Fabricas: -, P<-1"C�n Alegre e C�rWb�.

�--�--�._- - --�-��------

AULAS DE Of<TUGdES'
Professor: PEDRO BERTOLINO

VETIBULARES, CONCURSOS ETC ...
Rua Dr. Heitor Blunn, 517 � ESTREITO

, I

IEtEFONES
TRA�SFJÇRIMOS
ASSINATURAS

Tratar peln fone 2129
! 30.12'

C�RTORIO SALtES
4.0 - Tabeliona�'O de Notas
Rua COIJselbÉliró Mafr�, 37
Escrituras - Proeurações -

FIrmas..
Reconhe�mentos

CO�'\JP'E Pt Rã MISSA,
ROnt.s nF PRATA

Cecilia Mllria, Ni1raldo, Luiz Mario, � Maria, .10ão 'd!3
Deus, Elisabeth e Leticia, convidam plirent� am� e pes

. soas das relaróes de seu pais NIVAU>e'�ClfAl)O E NEL
SA nOSA MACHADp. p.Qra assistirem à Mias. em Aeão de
Gra�as, aue será celeb:tada dià. 28 do corrente, às 8 horaS
na Igreia de São Francisco-, em intençãO à;passàgenk do
25.0 anivers9rio de casamento 'pe seus genitpl'es.

Desde já agradaciem a todos que cnmnAreCerem.
28-12-65.

\

Casa. de praia en1 Pôrto Belo vende-l'ie nova, com água e

luz. Prêç.o: Cr$ 4 milhões. Tratar sr. Nomy Cl1UZ - Pôrto

Bela' 29.1:a.65�

COMP RETIRAR UMA'
TINTuRA DF; CABELO?

D�� Pites

A remoeão de- uma tin
t'UlC'a antíga é- 'o problema
qUie se apresenta _ palra os

que des,j�m mudar
.

mais
uma vez a torialídade dos

seus cabelos ou o. querem
novamente c;om o aspecto'
branco.
O id&I e mais lógtco se

rla
-

'esperar que os fios tin

gidOs crescessem e fossem

.. ap!arad,úS, periócUeamel1te
na sua 'ponta até 'épmple�
ta, Sil.bsltitui çl§Jo. Na práti
ca, entretanto, isto torna

se impossível poís nínguém
deseja apl:'êsentar cabelos
eom duas colorações. Daí

a . origem e a neeessídade
"06 removedores d-e tíntu

� eapílares.
'yejll\ID'OS quais são os

.� empregados, com as

r�tivas índícações.

. O meio mais seguro e

aconselhado
.

para retírar
tinturas antigas, sobretudo
as que têm, em sua fórmu
la. cQimposlps· veg'etais e

metálicos, são os óleos

quentes (minera,is, vege
�Ms ?U a mistura dns
dois). A ação de:osas subs
tâIl'Cias é int·eiramente me

cânLca, ist·o é, suavisam.e
8mol-ecem o porante depo
sitado externamente sõbre
o tio do eabel'O e permi'ben1
Sua limpeza, esfr·2.gàndo.

. Os 6le:os_. errtlroetanto, . não

têm. J ação sôbre qualQ'we·r
corante qUle ha-ja peneltra
do. no interior do cabelo co

mo, por eXJe'lÍlp�o, as tintu
ras orgam'('-3.s_. chamadas
cOilllumente do tipo "para'
e que são as mais usadas

;�
. t�

nos dia sde hoje. Para ês

se' fim 'ao�nSlelham-se os. Ó
ireos sulforill-�dO& os quais
quando aplicados repstída
mente, seearn em demasia

o cabelo e o couro eaoelu

dOI em vista da rorte ação
det'fog:ente que possuem.
Ao lado· dessa <}esvanta

gem há uma outra, de 01'
dem psícoâógtca, que é a

de não fazocem espuma

embo-ra POSEa.m� ser adicio
rua-'oS' agentes espumosos
�a sua composição. Amai
0[' parte dos removedores,
entretanto, contém esseneí
a1mert a àgua . oxígnada
O'U outros oxidantes e que
não devem ser aplicados
em cabelos que foram tin

gidos com preparações me

tálícas pois' o f.e,tto sleria
deoastrcso sôbre a haste

capilar 'que sorrería um

processo' destrutivo pela a

çl3.0 do gás Iíbertado 'bru
talment.e

Os que contêm ácido são
também nocivos aos cabe
los nos seu ataque à colo

ração. As solu-ões de iôd'o'
e iodatO' de' potlas'SiQ s<ão

.

recom,enda "'as ·como diesco
lor:anlte,s se.Jetivcs pat::a as

tinturas à base d:e sais. de'
prata, O ·hidrcS'ulfito d;e sÓ
dia é 'Out.ro pod'eroso agen
te reduto.r e qU2' deVl8 ser

usa:'o em sO.JUÇã.0 fria 'ou

mod-erad'amnt mor'1'a. Tem
,e,feito' T,Elativo prur� 'as
tinturas d<y 6.11'0. "para',"'po

.

_rém noo dEwe ser lisado i
para coran.teS mietáli'cos.
Existem no 0omérci-o inú

mm'os prddutos :para r·emo

Vier tintm:,a e que dieV'8m
ser. usa ""Os com' c'aut-ela,
Ant·e:s d·o uso de qualqu-e'r
pr'e,p·ara,do é prudente: 10.
ConbJe·oer a natureza pré-

E D rI A t
JUlZO DE DIREITO DA

vARA .DOS FEITOS DA FA-.
ZENDA PUBLICA E' ACI
DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLO- .

RIANOPOLIS
EDITAL,DE CITA_çÃO COM

o PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS.

, O Doutor Waldeniiro Caso

eaes, 1;0 Juiz Substituto da

t.a . 'Circunscrição Judiciá

'ria, em exercício no cargo
.df. Juiz de 'Direito da Vara

dos .Feitos da Fazenda Pú'

blica e Acidentes .do Traba

lho da Comarca de Floria·

nópolis, Capital do Estado

de Santa Catarina. na for- "

Dia: da lei, etc.
I

'. :FAZ 'SABER a todos que
ti presente editá! de citação
virem ou dêle conheciMen
-tO tiverem, que. por parte
de Pll:DRO. MIGUEL DOS

SANTOS,' brasileiro, casado,
opéráÍio, residente nesta

Capital,�-foi requerido,. em

ação. de USUC'l.pião, o se.
gtUnte im6vel: Um terreno

situa�o nesta Capital, , no

I

lugar denominado . Quilom
bro do Itacorub:',

,

distrito

da Trindade, confrontando�
I

.

ao norte com' Ari Pereira,
numa extensão de 61 (ses

senta e um) metros; aG sul

eom 72 (setenta e dois) me

tros, com. João M'iria de Fa

rias Waltrick; a ·leste, com

·15 (quine;e) metros, com o

travessão geral; ,a oeste,
com 41 ,( quarenta e um)

metros, com a estrada da

represa e terras devoljltas.
Feita a justifiC'ição da

posse, foi a mesma julgada
procedente por sentença. E

para que chegué ao 'conheci
menta de todos, mandou ex -

pedir o presente edital, qu.e
&e1'8- p'lblicado na forma da

lei e fixado no lug-OOlr d_e cios
tume. Dado e passada nes-.
ta cidade de Florianópolis
aos vinte dias do mês de

dezembro do ano de mil no

vecentos e sessenta e cinco.

EU, Edson de Moura Ferro,
Escrivão v�talício, subscre

vL_
WALDEMIRO CASCAES
Lo Juiz Substitu�o da La

Circuns,erição Judiciária.
28.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA

VARA DOS, FEITOS DA
. FAZENDA PUBLICA E A

CIDEN'rES bo TRABALHO

DA COMARCA DE FLORIA

NóPOLIS.
, EDITAL DE CITAÇÃO COM

O PRAZO DE TRINTA (3(H
DIAS.

zentos) metros �is' ou mé
nos e mais' uma linha cur
va de 35 (trinta e cinco)
metros mais ou menos; a

leste, corro terras de Sinval
de Tal, por uma linha reta
de 200 (duzentos) metros de
extensão até o Córrego Ana

Dalva, e daí, pelo dito Cór-
o Doutor Waldemll'o

-

Caso rego, em lin.h!:l. meio curva,

ea�s, 1.0 Juiz Substituto da com a extensão de mais ou
Vara dos Feitos da Fazenda .menos 50 (cinquenta) me

PúbliCa é Acidentes do.Tra- tros; a oeste, pelo dito Cór
balho da Comarca de Floria rego Ana Dalva, numa 'linha
nópolis, Capital do Estado quase reta, com .a extensão
de Santa Catarina, na for- de, mais Ol.:. menos, 65 (ses
ma da lei, etc. senta e cinco) metros; até
FAZ SABER a todos que, a Estrada d'i Reprêsa de

o presente edital de cita- Agua do Estado. Feita a ju�
ção Virem ou dele conheci- tificação da posse; foi a

mento tiverem,' que pOr mesma julgada procedente
parte de ADALBERTO CAR J por sentença. E para que
DOSO, brasileiro, casado, chegue,ao cOl1hecimento de

militar at1osentado, residen- todos, mando� expedir o

te n�sta Capital, foi' reque- presente' edit'il, que será
rido,· em ação de usucapião, publicado na forma da lei
o seguinte imóvel: Um terre e fixado nó lugar de costu·
nó com a área de aproxi- me. Dado e passado nesta

madamente, 10.000 (dêz :PliD cidade ele Fl9rianópolis, aós

me.
tros 'quaqrados,

SituadOÜ''y.�
vinte dias do mês de dezem

fem Itacorubí, distrito
.

d8 _. bro do ano de mil novecen-

Trindade, confrontando p'., 'as e sessenta' e cinco. Eu,
Norte com terras de

.

Jd':' Jisnn' de' Moura
.

Feiro,
Maria <l� Farias Waltrich

.

-

EscrivãQ, subscrevi.

por yma linha de 200 .(dUo Waldemiro Cascaes
_..!

Sr. e· fim. Comtt' Djauro
Oliveira ·t,1::u]ia); Sr. e

Sm. E11r!',plü'eira Dr. Clau
dio Fenreira. Valente;_, (Lar'"
la); Sr. e 81'a. Comt;�.

r

Leo

CINE RITZ, .

_ ,.
n�rdo S'pinêtti (Ivanils$) : .

às 5 ,e 8 1/2 hs.
- Sr. e' 81:'a. Dr.' Percy Borba

The Beatles,
'/ (YirgiiJ'lia).; Sra-. Gamte'

OS REISo;�'E-IE-iE ."':.":'_.':..�.".00'.c,;;e.�.�....._�.�.,�..

··

..•�.T.+;.. ANDO.�..,: .. ,�..·.".· ... '

..
�

..
"

..-:-h,...
�L: ... :�!�e J:�o�:i���ia�, ��:= A UZEIRC) do S�,

. .D ....., """ ...-�- ,.,-. "".> " . ..,�'" . r'e'S; qUle' está pasSan� .

as
V:asp Varig-_. estão dis-

Censura a.té 5· anos.,
.

i Niv�ú(Ri:�h8ífjlo'" (�elSi). tri'bu o o jornal Radar·

. ""'. '
.. ,: _.' .A$.:'.' ,�.W.'/�....: �.'. ,14.aVt.:�� m�s-., .'

fie�t'as de fim de' anõ com edlll;de _ circulaç!ãb
CINE ROXY'

.. ". '"'' .. ,. -S�H1tS pa.is Sr. e Sra, :. Alt7e. Iliacil '1 _ pa.ra (JS p.a.s-
.

'.
.. ..

:
-

:S!a!:em'Q:�ão q·e·'gr�ça, na D rta l' .r
às 4 e,' 8 1/2 hs.' ." Igr:.ela.- .•.. d.e ��."

.
,

:F�;mcipSco. an. s orres.· odos
�

os �age' . que viajlam para o.
, ·convHl.'ados for?,m pvesen-t ui'

. .,_.

Peter Fonda bsfrcipâ.1;icõ . casal .teni set,e. ., . .' . _.
nor .' s . ,com as re�"11 �

, .
• I .. l'
,. Jbead_:Os pelos anfLtrlo.eSl que d'as rvro ..sas.. Promorv"e.... -Sharon Mugneny .' fillhic.s: CeCí ta Maria, Ana I' - U

Nick Adams . Mari'a:' N;�r'):'r'�' l,ui:;>, Ma-
estão de pa-rnbell." pela do lhacap" ..mULto !'hnratica recepção.

- em -

. TJ:�,"Jo'ão d'e De1}s;. Elizã- de Natal
OS JOVENS AMA,NTÉS, betA; e'.Le:tíciSt. Est,a colu- ,

Censur1a até 14 ands 'na c]:l'mpri4níenta �.' fa.ihilia
'. Nivalció 'Má'Cha:do, pelo 'a-

·

�onté(bimeiJ.to. .

.

via da Üiitura usada «ve

g·etal, metáné.:i, orgânica)
.

e ese'Glh@f' um ;removedoll"
'"

.que es,teja doe aéõrdo com '

I

la constituição dessa tin-
.

tUir�. - 20.) Ef·etuat· Um,
itlelSlte plfleJimLnar' sôbre

urna mooha isolada. _.... 30.)
Tratando-se de produto' co
mercíal seguir rigClrbsaimen
te as indicações . expostas
na bula do fabricante.
Nota: Os no..�oos leito..

-

ees poderão dirigir a cpi�
respondencía desta· sec-.
ção díretamente pata o Df
Pil!I80S, à Rua México, 31-
Rio de Janeiro � EStt. da
Guambara.

Lata!"o . Bartolomeu

.""'';' 'l,'

N-a!tail, na : residêneii3.�i do

Comte. do 5. Pistrlto Na
val e Senhora . Almirante
Aureo Dantas TO'FlIes ,iNi
ee). Foi urna noite -mu1lto:
agtà,da�q, com ia simpatia
pê�mfiCada do Cíisal an- ,

fi"tlr'ilã1o que
. recebe com

muíta dístíncão. Dtma Ni-
" .'

.

-

... f

ee, traj ava um 'fino '. mo-

dêlo 'c4e. crochê branco com

desenhos aneígos, Entre' os
presentes posso destacar:
Sr. e Sra. Cornte. José Al
ves Mey (Zuleika) €' fil'hlo�
José Alves Mley Filho,
Child:(; da rrnha e Gio-
v:lrla: Sl·. f' Sra Rubens

(Leni);

olís, 28-12-65

ra., enviaram ao

cart� de partí
noivado de seus

Maria H�lêna e

jlr', que aconteceu
teíra (24). ,

.
,

:;.

.
'

"

CENTRO ...._

c'fNE SÃO JOSÉ!
às 3 e a 1/2 hs.

;",;,",

·

..

ONTEM' r·étti:bulndo ,u:tna

· �iS'L��{ em.: C'Ulri'ilibi 'estlive- .

tam no" 'Ó�a,l)dó
.

do 5.

Di'stlrÜ:o 'Naval, visiltando o

Almfi"à'l1.�e :Aulreo 'Dantas'
Ton,es. ,() Vice (',T(Jvernaiclor
do :Paraná. _ Dt. Alápio
Ayres. .d,,� Carvalho e aPre

feitO 'dê:,'Curi'Upa � Dr..

Ivo. ATz:ria:

O!.iveira

ALIS:TA MÔMir,
da SilVietra, "as':'
dir'e,ç!ão do Clu-

f)c-S Aldo Luz. '

OS, na úft.ima. .se

mana ano 65. A socie
dáde ,rilalDop.olitanfa· pre'-,_

par.a," .para comemora,r o

ano
-.

nOIvo.
Três eveil1cns", na Ci

dade. Q.llierên.ci.a Pala;,ce

Bote Santaca'tarina
éoun Clu,be- e Clube

Doz-e Agôsto .

nleiSta
Cap' , o si;:,. e Sra. Co
ma t.e Nelson Ri·et. Cor

rêa, S5r3.!l1d!o 'a:s fiestas de
fim e ano ·com seus fa..;
mm s n? residêEcia do

..

Sr. ra. Albert,p �iE):r..

T. C: e Clube' Do�
ze Agosto_. prómO'veram
f.�st. 1fantil de N'alal.

ILE Ml1!l1i-cipal de
s'erá re:aliZ'aJdo no

oito de f'2vereilr'O _

eira- - Concurso· dle
i,as, êe luxo, órigi- ....

ut.enticidiade,' €SCQ
RaÍ'nha di() Carna

.vaI 1966 - const!a'ra no

pro ma,

oaJ)ital,
istil'o Danilel Faraco,
do o Nata.! com seus

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

Maximilan SeheU
.' Meiina Mercoult'Í

TOPK.API .

CÔr de LuiXú
.

Oensura art;� 18 �nos.

RATRROS'

'",', ..

USANDO alilança no de
do direito Q Dr. Ney Gon
zaga ,e Tere·zÍ:nha Amím ..

ALMOÇAVAM bnte� no

Querência Palace Hotel _
o: Vi-ce-Governador dn Pa�
ranâ - Dr. Alípío Ayres
de Ca,rvalho, Almirante
Dautas Torres Cal). '. Te
nente - Le1on'8jrdo St:lfuét
tI e Pr'ef.eito de Curitiba
Dr.. IvO' Arzua,

EM; iS:U� :r:esfdência na.
Escola de 'Aprendizes' Ma
rinheiros" o Sr. e Sra. Co
ll1'a.ndant·e FraJ'l_k Levier
tHl':d'''.a Maria.), reCí�ci{)l
naram um grupo de' casais
arndgo.s, para uma. ele.ia
de Natal - ·sexlia"::I)eira.

•
O SR. Euclides Teixeira

e Sra. - o Sil". Gabriel �n.ed

Trajano
,

TERRENOS

. - Sala 7 Fone

A

3
OtinÍ'l '10(l31ização

/

I P""RF.!TO)
,. ,. f' ';'

CINF OT ,OR .;1\' ..
à.s 5 e .8, 1/2: li8�,'/ _.' \ �., ,

... ,
'

_ "

Peter Van Eick' '.'
... " ". 'Ó'S,�: 'e $Rl:. .

.=.: Dr. Jai-
Zarah Leance·r ,

'

... : �':��;: ��:riíe'6h .

(l\strid) no

JUVEN.'TUDE EM .PE,RJqo- -dia. Vi�t�··e ',tlr� �écebe<nam
Oensufla até i8 anos. ;' \ ;�, '�visi,ta..'da: ceionha", c.om

. .

o prim�iro' he,r(k�'Íro RO-
("1\J'li" mfTlVp.H1 ;,P�IOO.;>

• f

às' 8. 1/2 hs..
.. Ronald Lewis.

Janette Scott,
�, , .

A LENDA DA ESPADA '-.
. •

MAGICA' I,

.,' ',:..:

ClamelotCblo'l'.
.• AÍNDA ,coo1�eJllta:-se a DO

,�ta'�festa � d·e ,�ja.s de
.OUiW, <;lo sr: e sra. Dr. Dio

�elfles� q.o�s (Marleta) no

San;ta�ta,.r:i:na oountry Clu

",,,. v, ... ·'I?e.·, . ':i',,'

Praia da Saudade - cOqueiros - Maravilhoso lote -

medindo 15 metros de frente p 24 de fundos _.'Com

água e Luz _ Pertinho do Grupo Ap:mas é!'$ 1.000,000

em 10 meses.

Rua. Almirante Lame�o - Temo a v�da � Rua AUe.

Lamego 4 excelentes lotes com
'

a de 480 m2 por' ape
nas Cr$ 5.000.000 cada.

Praia de Caiacan!r.a - Area de 8·, 75 m2 - próximo ao
�

", ;jJ 1"
"

Clube Camp.est)-e - Frente parau pr�ia. - Apimus"Cr$
'Looo.o6o: .

� I

-, ; ./,

óASA )<; APAllTAilENTOS

Temos em nosso Escrltó;io, vãrJS residências para. ven

der cuja relação iremos' publicr neste local.

. penas Cr$ '2.400.000 etn condiçõe
Ebtrada Cr$ 600.060.

'

Vila Santa. Ri.ta - 7 I{!,�s em (
Os 7 por 500.000 - Aceitamos p
tos em condições.

..

os - Estreito - pró
Lote bem situado por

16 - Lote n.o 17 com

Principal - Aprov('ite
$ 400.000. ..; .

Censura até 14 anos.

CINE RAJÀ'
.:1

às; 8 1/2 hs.:.:
Fran'kio Avalon

,

�.;:... ,�
- �...; � ."',:.

Viesar Romero
Tereza VeJaciu.ez

;:_._ NA �te' 4e sexta
.

f�irl;l' çGohrnista �. �nho�,
vaTilciP,a't"aaxi de ..� 1)0-
níta rei fin�nilti. Ceia. die

.,- em �

A .ODISSEIA DE UM"
BRAVO

P::tnaColor
Censul'ia até 14 àFl.OS

, ',."

.J

12

Rua São/Judas; Tadeu - Bairro José Mendes - Tres
(3.) lotes por apenas Cr$ 900.000, medindo' cada 10x27
mts.

,

Bairro Bom'Abrigo - vende-se ótimos lotes muito' bem
localizados - Com luz e. água _. Planos - Pagamentos
com facilidades.
.. Avenida Sallta 'Catarina BaJn�rio ..... Estreito - Lote
plano com área de 350 Di2 - por apenas Cr$ 2.200.000 ou

em condições a combinar. '

Jardim Atlântico - ótimo lote com excepcional área de
412 m2 - .Frente na rua Eslebão Pinto da Luz - Lóte
n.o 78 quadra 6' - Cr$' 2.500.000.

.

Na Rua Professora Antudeta de Bàriot!&. _;_ Estreito -
Vende-se dois (2) lotés com boa localização ..... Medindo
cada 12x25 mts. - Cr$ 1.200.000.

-

Terrenos entre Coqueiros e Estreito - Perto da Sub
Estação Elétrica - Com finanCiamento em até 40 me

ses. 'Passagem obrigatÓria da futura avenida d3 Aduto
ra. Lotes de .12x32 mts - l'réços a partf.t de Cr$ 500.000.
Terreno a RUa Sã.,·Cristovão - iDédindo 28xl0,50 me·
tros - Em condições a estUdar.
Lagoa dà Conceição' - C<Jmpt� agora em SUper facilida
des seu lote na LAooA DA OONC'EIÇAO � e desfrttte
ainda neste verão das suas be'lesas naturais. SomÉmte 'I

-

lotes - Preços a paitir de Or$. 3OO,otJô.
Terreno a rua·Max SCbram .L�s com ál'ea de
1.463,31 m2 - AterraCIo � ao aStldto e fundos na

praia -. Servido de ágUa e
.. luz - ért 5��'�r •......

JaJ,'dim Atlântico - Lotes D.O,31Q.'- e 313' "-: DOis por a.-

Rua Professor.a Allltop,iéta de B

xilno a. churrascaria Blumenau

apenas Cr$ 1.400.00G.
I

Pntia do Jur�rê - Quarteirão n

área de.450 012 - Esquina da. R

pata adquiri!' agora - Apenas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Segundo notícías c

das de São Paulo, se
rada, não lutar com

REDATOR: PEPRO PA

GILBERTO PAIVA - D

Rio, 27

dente da Confederação
sifeira 'de Desportos,
João Havelange, confir

os têrmos de uma entre

ta que concedeu ,'.I, um m

tino carioca, segund
qual a Comissão Téc

que vai dirigir a seleção
BrasUl para a .próxima
ça do Mundo· será fom

ger'" Abmha.m Katzenel
son e do pai e Weinador
do pugilista, Aristides Jo-

fre, Dízern êles que o ja
ponês deverá conceder a

revanche a Edp/r, em obedi
------------�----�

e]II1:11 í
I

GILBERTO NAHAS

CõDl�O
São Paulo, 27 (V.A')

Com relaç'�lo ao ano

s!a:do, quando chegou
título com 16 pontos
�tdos (6 ctsrrotas e 4 v

_pates) o Santos de 1965
muito mruis eqUipe,
produção l;Jem m,ais equ

. brllida. Se em 1964, coni
pontos perdidos, o San
marcou 95 gols sofre
47, com saldo favor de

�. tentos, neste 1965 o �,
do sCUltista foi de 75 g
atestando que a equ
praiana não é, uma "m
quina de faz·2'f gols' m
sim uma máquin:;t c

t,raçã,o em· todas ai 'r&::
o .Santos marcou 93 v

zes. nêste rano (51 no p
me!lro e 42· no segundo t
no) e sômente sofreu
tentos (15 no prim�iro
13 no segundo, quando .

Verificou a sUrpreenden
gOleada. do· Pfdry:leiras.)

Es,te ano o Sant.os

neste 1965, o fator campo
deixaram de existir. Todos
são neutros. Até a Vila Bel
miro.
TITULOS: GANHOS
E PERDIDOS.

'ELENrlO" lNV11!JAno
"'18' 'O DEFENDERAM

lrC.,

f,enfieram o clube nos jo
gos do eertam'2 • desses,
.um Rossi - atuou apenas
lllIlla vez no primeiro tur

no, contra a Pturlentiua.
Outro - Salomão ,- jogou
três lvêZJelS nos trinta pre
Jks digputado� 'P.'�lo dul:re
:S<alomáo fêz (JS ('ais pri
meiros jogos do certam2'.
contra o Amética e o No-

r:oeste e d,epois atuou con

tra o XV de Novembro,
aimla no primeiro turno.

Zito, durantJe o campie�ma
.to atuau dez Vezes no pri
meiro turno e deixou de
enfrentar dos gra;nt'l<eS, só
o Oort'nti!S.nS; Joel outras
vezes e .Me.nga.lvio, 00 trn
balho do, meio do campo'. :/" '.,ti:,
sllIr'glU como tábua de sal'
vacão ,para a €séalação da
<equipe, atuando doze. vezes
sendo dez no segundo,

.

e'
dUias ne pri:me1r;o·· turno.
Do Ia,taque santista;' Pe-

,." .- .... "_�--�--,_._-_.,._.,--

êncía aos regulàmantos do
W,clI.·ld Boximg Ai�ciatio'n,
que obriga os campeões a

enfrentarem os lIespecti
\1IOS prímeírcs' desafiantes
do "rankíng' por ela ela
borado. Acrescentam ain
da que, por não ter cum-

prído êsse Iregulamento, o

ítalíano Qalvatore ,RUlTuni
fel recentsmente despoja
do do titulo dos moscas

(recusou-se a, enfrentar o

japonês Ebihara, 10. clas-·
sí ãcado e lutou com o aus

traüarro C-fcltte�,' coloca-

40 abaixo caquêle.
Aristides Jofr,e diz que o

príncípa! :objetbm dias de
cla:ra'ções do empres�rio
s.sazaki, BegllJlÓO os quaís
não se Interessa por nova

luta entre Eder e Hararia,

R .teiro dJ

•

Na liSta dos artilheiros Santos, :3 vS.·

1, em Santos

Santos, 3 vs. São Bento, O
em . Sorocaba

Sant.cs, 4 vs: Portuguesa,
O , em Santos

Sllintos, O vs. XV.de Piraci

caba, O, em SRntqs, .

Santos, 4- V�. Corintians, 3
EO MorumJ:;,;
SETEMBRO - Santos, 7
vs. P0'!'1'! l'�'go, 1, em Ribei
rão Preto.

Havell ge: .

"Tudu faremos para reco·perar· :'O:arrínclla
para- a Conquista' do Tri"

' .

per Paulo Machadode Carva "Espero contar em 66 valho e com � colaboração ção, embora não seja. .0 téc- rói dos dois- campeonátes
,

lho, Vicente Feola, Paulo A- com Ainloré e Hermani de Ernesto dos Santos, sa- nico iqeal para alguns clu- mundiais conquistados' pe-

maral, Carlos Nascimento, disse Havelange - más não berão tmçar os planos para bes". que faremos tudo pa.ra re-

José de Almeida e o ctr. Ri! vejo necessidade de modifi· tentarmos o tricampeonato, cuperá-Io". Disse ainda:

ton Gosling. As declarações car a comissão que se for- pois o mais difícil foi reali- GARRINCHA "Não iremos abandonar Ga,r

do ,residente da CBD ex� mau em 58 e 62". Prosse- zado quandO êsses mesmOs rincha e, se. êle estiver em

cluem J:l, possibilidade de guíu o dirigente: "No Hotel homens traç.aram as dire- Sôbre o e""trema Garriu- forma na época do CampElO-
Aimoré Moreira, o técnico das Paineiras Feola, Na.sci- trizes dus cá,mpeonatós ''de cha, João Havelange decla- nato Mundi<.ll, 'será mais fã

que dirigiu a seleção em 62 menta, Gosling, Paulo .An1a� 58 e 62". Quanto ao técnico rou que "é, antes.. de tudo, cil a conquist�· do .

tricam

no Chile, integrar a ComiS- raf e José 4e Almeida, sob Vicente Feola: "Este é o .um caso médico e é um he- poonato".,
sãQ Técnica. a direção lie Paulo de Car homem que convém à sele-

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

lé foi o mais trabalhador

jogando 27 das 30 partidas
do campeo::>ato . Pelé só
r;",o jogou na partida c',Q

estréia, contra o Améri-.
ca, contra ,o São Bento e

cont'ra o XV de Piracicaba
no prim2iro turno. Depois
foi um "Deus n:os acuda .. '

O ·p.onteiro Dorval f,ez 22

partidas das :30· do certa
m2: e no segundo turno só
não atuou �ontr'a os gran
des Corj'ntlans e Pa'lme1-
raso quando o Santc..s pr,e-

DEFESA INCANSAVEL fe,riu ad:ot-a.:r táticas espe-
.

ciais. O ponteiro Peixinho

" cumpriu. 7 jo�s" oS-fcin�o
Nitda""menos i 'de· ElÍ!lQy��, ... 'PI-i'mE��')Qg: :P��'eJ�p tur

jogadores - Gilmar, Car- no e dois, no segundo; Cou
JOS Aiberto, M;-a,uro e Lima tinha jogou nada menos

disputawam todas as parir de 17 partidas. r22lizando
das do campeOD!lAto (30), um primeiro turno exce

Orlando só esteve aUS'2nte
.

lente pois sÓ '-não jog'ou
de um,a, 'contra a· Portu- nas auas últimas dessa la
guêsa áanti:�ta no segundo se 'inidaJ: 'contra Gururani
turno 'e Geraldino, Idlepois e· Palmeiras, respectiva
que 'entrou no time de ci- mente. No segundo turno
ma, Tea1izcu 25 partidas Coutinho jogou quatTo ve-'

conseGutivas, só flão ,atu- Z'�, resPecti'Vamente eon- Qllltnto aos a.rbi·tros, \

ando nos quafJro primeiros tra Coríntians, Botafogo um 'bom time como o San OUT'l:PTI,O - 'SaT';t·cs 3 "IrS

prél'ios do primefl'"l() turno Juventus e Oururani. E To too,· paree.e não se preocu NOrQ<ES:te, n., em Bauru
Ia< oo'1l't·ra a Prudentina,' ninho, por coincidencia, par mmto, D:em ter prefe-. Santoo, 4 vs. São "Bento, 2

também na f3Jse :i!nicial do também fez 17 jogos: seis lrênciaiS. José Teixeira de em Vila �,eil.mh"o
oertamJe. Lim!a, talmIbém no primeiro e onze'; no' 8€- Oa;rva.J.ho e OIOOn Ai!res de Santos,. 2vs:;�r!M.a:l, 0, .\

com 30 partidru; VQltou a se gundo turno. A �nta-es- c. .A ;reu apitaram.oIto vezes:-" em��Preto; �
.'

"
.

oonstitU'il' no elemento querd'a da equipe-- eam� cadiar-'eIn ·pa,rtidas{doJ;à:n.;' Sant6.sr·3 ;í<Y.s.,.P9t1dSábtds-j�.. �'\""'."
chave da. equipe. No pri-

.,

tos� E <!utros ;eis � ár�i�os.: :, ta:, � O; ��m. i1ia-a.;,�, � , ., �.�
melro turno atuoU' 6 vêzes peão f�<conqu1stada'talvez; tamljém' rtÍnciQnaram ':"" .

sântiÓS," O ivs:,.,plttt)'SãniiS-·'· .,

como lateral mas' rio se- ." :por 1ÀrgQ 'teIlnpo. por Abel! Albino Zanferrari, Etel:Ro ta, O, em Wa Belmiro
gundo foi parn o meio' do q,US jl"ea!Ilizou 22 partidas, só dirigues, Anacleto, P1:etro- Santos O, VS. São Pa.uio, O
campo, tranquilo como as deixando d,e jogar. 'contra bom e Airton Vieira de ,em Vila Beilmiro

.

aJJul8.çõeS de GemJ.dIno Q XV de Novembro I no Mra-af,s" 3 vêzes cada e �,tois, 4 vs. Amérlea, O,
que então fllrmava-se na 'PrimeJl�o turno quando seu carlos Drumond e José As em· S. J. do Rio Preto
"zaga la.reral. posto foi oedido pa,ra o ve tolfi, uma vez cada.� santos, 1 vs. Pottuguê�

verano Pepe que, além des O, no PacaembU
sa partid'a, realizou outl'as A CAMPANHA DO santos, 5 vs. Pr·udentina,
sete'na fas·e final do c:er- CAMPEAO 2, . em P. Prudente.
tame. Em síntese, OS 18 NOVEMBRO - Santos, 2
J:Qgadores, que defendiemm Pri.meiro Turn!() vs. XV de Novembro, O em

o Santos a"sim trabalha- JULHO - Santos, 3 vs. A- Pira.clcaba'
ram: Gilma:r, C8rlos ,Al-' merica 1, em Santos

brto, Maul:n e Limá, 30 jo Santos, 6 vs. Noroeste, 2
gds; arIanolJ, 2.9, Pelé 27; em Santos

Gera�Qjno, 25; Abel fi 'Dor Santos, 3 vs. Fernoviãria. 1
vaI, 22 jo'.ç;os; GQutinho·e em Araroquair'a
TO'l1Ülho, 17 jogos: Men-, Santos, 5 'V's. Oo.meiJ:ci'al, 3,
g;áQvto, 12; Zlto e JoeJ, 10 em Santos

Pe'P�, 8; Peixinho, 7; Sa.- AGOSTO - Santos, 1 vs.

1lomião, 3 e Rossi, 1 81310 Pa'l1lo, 1, no Morimbi

. '. -, ,santos, 2 vs. POrlugue.sa

. PRO".;,.CONTRA, JUIZES SaJ.1.tis-tJa O. em San.t�
.�) -=- (;.j1i:� (l:'W ::rl�!!fo�lt

Exterior p ara 13&5
·

Sá!o Piulo./2'T (v. A.)· - apresentados, 1ii-can.do.o. es Salvador,' consra o cam-
A díretoeía � do Santos Já quema da excursão €stab� Fl'São locat, dia 16 s na Ar-
aprovou pràtícamente o, lecído da seguinte manei-'· Igenttr:�) contra o E.C. San
roteiro

• apresentado por roa: dia- 9. de jjanei.ro. '€'lIl Miacu..u; .dia' 20 .. 'com o S.
seu representants no ·Ex- Thid'jan, na Cosia' d� Mar C. La. SaUe 'ê dia 23. -eon-
tfi:ÍOT, sr. Bamul Ratinoff. fim, contra o'.Sta:tes· clube tra·.o·Depo!!"tivo ltâJ;Úl;; 'de
Divers{Js ccntratos foram 'p'AbIjan; ,dia 13. em El Caracas: diã' "26, . contra o

.�-------------------.- ,.�-.-�- �--'-�- Alia'n_ça e d_ia 29. .contra o

Dep6rtiv{) Univei-si.�rio, os

dOIS' �n Lima, Peru.

·

A':.!'Y<trtir de '101 cte ,feve
l"Ie��q': àté di,'a ,'20", o.. Sant.os

jogs.r;a. 'IH) '.tom�Q E;xago
r..al"c;l.e- Buenos Ai;f(�s. D.esse
to'i'n,Mo partíc�pa:r.àlo �j.n-

· da. a Se}:-c;ão Soviética, o

Smtk de Praga e os clubes
Argentinos Roca Juniors.
� Pêite e San Lorenzo

· cile Almagro. J;'.elas �nl Itl'dás
desse .torneío, o Salntos re

ceberá 100 mi'! dólares que
somados aos 30 mill da' Cos
ta da Aifrica, e aos 15 mil
dóiares de cada uma das
outra,c: ua,rtldas, perfarão
um total de 480 milhões
de crl'-�'4:'03.

•
A virug.em da delega,ção

dQ Santos será a 7 de ja
neiro. O sr. NestQr Pache
co JÚ!lJic'r chefiará a dele'
gação, que 'viajará direta
mente para a Gosta do
Ml:ll"fim, onde ficará a!té o

dia 10. Nesse dia, seguirá
·

para Buenos Aires e inicia
rá a parte dQ tmneio pe
las 4m�.. _......,

O States rYAbman, de
acôrdo com. o contrato, já
r:emeteu a{) Santos a im
pOf"tância de 15 mil dóla
res, correspolIldenteR .à me

tade da cofIa. qu.e pagará
pe1a. exibição.

Campeão
�eilon

.

�e
.

existir �-�ra o Santos
Pr-udentina,

do Campeonato, mais lllIlla

vez P.eIé figurou como lí�

dEr, com. 50 ten.tos. Os 93

gcls do Santos foram mar

'caàcs também p.or Couti
nho· (13), Toriinho (11),
Abel (5), Lima (4), Dorval
(3), Pep,e (2), Joel (1) pej
xiriho (1), Salomão (1" e.
Marinho (São Benito, coo.

tlrà� 1). Dos. go-le'r011 me

nos vazados do c2rramp,
Gilmar figura em se�;uroô.o
com 28 vêzes. L�ve-.s-e Em

conta, pO'lIém, oue a r.ef?
sa '1l1lenos vazada (Palm-'i
ras), com 25 .!!"oJ'3 cO'1tra,
te've três arqueiro:s: VaIdir
Doná e Maidana. Levando
se' em considet"ação tal fa
to, àilmar, na defesa, ··co-
mo Pelé, no ataque, são
b2m os símbolos de mna

pr<u,'ue harmoniosa, equili
ti a':::.a ,consciente, digna
de repr:sentar o esporte
do De �so povo.

.....

"=. .Jpventus, 1,

7 SVTE.JlI!BRf' 8:1""� 7 vs

Pcitafogo, 1, em Ribeirão

Preto
SlIlltos, 3 vá Juvent'us, i
no Pacaembu
S t 7 vs Gua'raui, O,an iaS,·, .

em Santos (

Santos, O vs. Palm,ir8°.
em Santos.
SEGFNDO TUF,NO - SE

TE'MflR.o - S'antcs, 4 vs.

Ff',rrnviária, 2, em Vila

Ee�rt.:ro

Sanltos, 4 'IS. Corintians, 2
o Morumbi
Santos, 5. vs. Botafogo, O,
em Vila Belmdro

Santos, 4 vs. Juvenbus, . d
em yl1a Belmiro

DE7.ElI(.BRO _ Santos, 1
vs .. Gualrani, 0, em Ol.mpi
nas

,Santos, O vs. PaJmeiras, fi
no Parque Antártica

Ué fazer onda". Adiante o

preparador que "a aleglda
dêles durará pouco: ma.is

prec.is:a.miõntJe .até a ouéra
luta". J<ofr.e informou que
10 comba toe sairá entre fe·
7'2reiro e março que o jor

. aI "A Gazeta Esportiva'
(pu trocínador dia luta en-

I tre E::l:e'r <e Manny E�is) 0-

fertará ao Har:ada o que
êíe 'P2 :·iu para vir ao Bra-
síl.

"

O "ma.nag€1�lf. Ka:twnel
son, per sua vez, diz que
"3. verdade é que os japo
neses 'llll<o querem absolu...
tamente nova luta com E"
der .. Não podem rurtar-se
a' êSS'2 cõmpromísso porque •

sabem que serão obrigados
.

pela WBA". KatzeneJ.son
não alterará 'seus' planos
de viag'2m por causa disso .

Viajará 'esta .semana para.
a Ar3"enUna e dalí :

para
Los .Á�geles, onde discuti
rá 'com o empl"I:sário nor
te-amertca=o . G!:"Ol'g� Par

nassus -as condícões da Pe

.
leja.

DESME:'TTIDO

De Tó()'u;o informam que
o emeresár'o do campeão
mundial c'QS pesos galo
desmentiu as ínrormações
divulgadas na imprensa de
Sio Pau10, segundo as I

quais o prox�o desafia· -

dor de !-rarada.. em ddspu ...

ta drJ .título JJlUTldilal, �
rá o. pU'giHsita Eder' Jofre.
Ac;rêse':,nt.ou o empresário
que taios n1:ltícias carecem

. de fundamento e que Ha
ra-'a não tem obrlgação d!a
defer,d,r' o seu título até
30 de novembro de 1966.
"Temols IDiUi'to �po e

I

ainda nãÓ diecid�mos nada
a êsse respeito"', �cl(arou. \
O empresáriO dt> ca.m

peào m·lndial afirmou qu-e
...Ea,rada lutará, Rro-v,àvel- r."
mel1 te, com um sul-oo.rea-.
no no próximo dia 15 de

f'eve:reird, mas, natun..al

m2n'l:,e, s,eu título não esta
rá 'CID jôg:o. Essa lpta de
ve:-á sler realizada em Ma

gcya, nO' Jo:pi�lo Gentral.

:-, -4"'

Uma· caut"la de n. 5495,
emitida pela Caixa E.c'(}".ô
mica. Federal de Santa Ca
- - - ---- _.�_._-

taripa, através da; cartei
ra d,e Penhol''2s' e Ti'tulos.

20-12-e�

Clube de Xadr;:! de Flor�anópo�!s
Ed;fal de ronvOf.rcão

Convoco os 8,rs. a.sso,c;a- : . a) Fi:'{8Gáo "0 valor da.
ct:cs do CLUBE DE XA-

I
m"'salidade para o a,no de

DREZ DE FLORIANApo- 1966.
LIS pal-'a a Assembléia· Oe
r:aJl ExtiIJal(frdinál'la a se

rf'alizar dia 30-12-1965, às
lf},30 hOTas., IEm .primeira
convocação ou uma hora
após ,e ms·egunda' e últtrna

cC?nvoeação, '('.{)'U ol�alque,r
número d'� f.' �·�Cf'; � r1 �s tJ'l

ra d_e1'jb�"'�, ,- -n !,A!-)N a [2

glllrtp crc'lf·:->1 do dia:

b) Fi,(9�i1o n� nôvn V31-
liar n<!,n os títull}s patri
moniais

.

'lIL
c) Outros aSsuntos.

Florianópolis, 24 ,de De-.
zembro de 1965.

Wilson L. de Medeiros
Presidente

PftOTEJA Sl'u..ç

OLHOS"
')

use Óculós
bem adoptados

" ,._ �

Qténdelnos com f'lxatidõo
suo receita de óculos

ÓTICA ·ESP[(lAlIZADA
.

MODERNO lABORATÓRIO

'COSTUREIRA
Precisa-se de costureira oficiente para confecções &il

roupas, infantis.

Tr,atar ·à rua Jerônimo Coelho, 20 -:- Nesta .

: '.
.

pel.ia. primei·ra vez, a:.1can
çou mais uni título. O

.
dê

campeã,o .das arreeadaçóes
graçres às bilheterias' dos

jogOS qUe disputou "fora
de Ca�i3.". A. Vi:a Belmiro
regit:trcu, .para o Santos
as me·'ores arrecadações e

J�t{) qU3 pode eer conside
aid'o bem exp1'2s'Sivo � '3;
menor al�·recadação do San

tos, na Vila Belmiro foi' dê
Cr$ 4.044.500 no jogo que
nl:iQ· conseguiu véT,cer (O x

O) o XV de- Novembr,o de

PjJ:�'cica'ba.. As maiores. ar
r-eca�....ões dp campeonato
:re.gistI"a'ram"� nos �ogos
S:mtos vs. mmntians: ...

Pode-se afirmar l11:esm 104;412.000. nó primei,rQ
que o Santos jamais ga urno e Cr$ 100.894.5000,
nhou um campeonato tá o segundo turno , ambos
'c.ons i

.

t:1' c_en e e tranquilame disputadOS no Morumbi:.

!e, n�o· pci�' desméritcls c\ A disciJ,)Ti'll'a do Santos
eus adversários, é ohvie i1w::lhorou muito con1 re1a

�!as sim. por saber concreJ .ão 'aQ ano passado, pois
tlZa!" um. Programa qUe t ó viu serem expulsos de
ve a base de- evitar o' a'.('H ..cam�o três iog,adores· Li-
teilm

v, ,.

c ento no a"o ln<;o�";'J ,�. P[;lé e Zito, uma �

q�a�do, fora de 3�'" (l'- (a Portuguesa de
m:mos da Vila. n 'lO -,,« fi esportes foi campeã, nes-,
vezes .� (:11".,.. ".. . ,_." e aspecto, com moa ex..bt.::ll d.e ·d '.T - � ". 'J �t· ulsão a.penas: a de 1vair)
19.(i� o Sa """8 f 1 J. dI> -c dle!mairS outro --01'de .'II1'e<sá" .

. v .V" "S-
, SO perde!! 3 plmt.os: e"VIe ser considerado: o

áó e'll1�rtar com o ritos, maiS -este ano.
�ulo. (l a 1) .n,o ;Morum' tinuOll com· (, mesmo
� p�o turno -e ao per 'en.ioo: � Alonso Perez

.

PELE, O MAIS

r� o Palmeiras t5 a. "Lulif, que se está irans TRABALHADOR
,no PaJ,'Q11e Antãriica ' o em e'Ildit nQ tu

Uen�� ite casa', ou se'jQ, boI�.
� � �ln.l:lro o santos

�� n� de
. t>: Jhria . 'derrotá
)- Pà:c'a o PabUeiras

� e dois OOlOOandó.mais .e� evi-
.

t'1�
, ambos sem aber- d'encia amda. a solida 00-.

.....a dJer con�'� t tXV ele N'
ua.g·em, com o :MI Ulra da equipe do San-

'Ci�ba e
OV<ern.bro, .?-e . Pira � FC, d:rrante o desenvol

10 . FC
COm (') São Pa.U'- V1menrto do Camppon!S.to

:n.�_ : respetltiva'!U:ente no Paulista de 1965, destwca-
r· ...·.elr'O 1€1 s€gund· se u f to

.

"f· t":nos P'
o tur- m a SlgDI lca IVO:

, :aOCIa. o Santo.s F. c.
' �ll1,IeinJte 18 jogadJol1e1S dré�

i,' _,

j i

\(

, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e ::::::::,.._: �_:_'_��!'ir""'i ...r
' '

STIII�n 1\}"�:ê[<D,r: �,"I�U;n:· '

.,,� -�

.���,�I�
..

� 'l.I'ME"· t'�� : t.� .

.

i*,·':icO�JRÃ�EGO �(!){1'
,

PÀSSO.oÓ 'SOCORRO
Voltou a brilhar, no Natal, a estrela lumínvsa do; alto ela Ponte Hercílio Luz,

um ponto destacável' em meio à já feérica luriuuosídade do local. Também cha

mou as atenções gerais a excelente .üumínacão do HosPitàl de Caridade. A' secular

flgueÜ'a da Praça 15 apresent()u-se;'�aisuma vez, ornatla com lâmpadas em cores,

f>ssb;ri como o pínheíro-gígante defrlllnte R? Paltkib do. Govêmó.
'

,

.

,

'

A citlade acendeu-se com ma4� esplendor, para ,festejar a data maior do

mundo cristão, especialmente no chntro nervoso de 'suas atividades, compreendí
do entre a rua Felipe S�hmidt e adjacêncías.

o ESTABO
,

, O MAIS ANTIGO' DIÁRIO DE, SAlTA CATARINA" ;',

/

Florianópolis, (Terça·feira), 28 .de Dezembro de 1965

Atos do Executivo
O ,Fundo Rotativo Agropecuário terá

vigência por mais 5 anos" nos termos da
lei sancionada pelo Governador Celso Ra

mos. Passou ,!:l integrá-lo o produto' da'
"renda das. dependências da Secretaria da

Agricultura, de aeõrdo com a autoriza-
ção contída no artígo 34, da lei ,3.151, de
20 de dezembro de 1.962. Através da san

ção de várias leis o Chefe do Poder Exe-'
cutivo possibilitou a que fossem declara
das de utilidade pública as seguintes en

tidades: União Catarínense dos Homens
de Côr, com seãe em Blumenau: Socie
dade Ben,eficente "Hospital Peritiba", da
cidade do mesmo nome; Clube Recreati�

vo Opeljrio, de Coticórdia; Sociedade Es

portiva e Rec:re,a.tiva "Polônia", do muni
r

cípío de Coronel Freitas.,
No setor, ensino, vale mencionado o ato

do Governador catarínense criando Co

légio, Normal na c�dade de: It<:!jllfe deter

minat;ldo que a Secretaría da Educação e

Cultura, providencie, através de seus ór

gãos competentes, a, instalação .e o 'fUti
cíonamento daq':Jt�la 'escola, em consonân-
éia com as leis' em vigor,

.

Aprovou, aínda, o convênio escolar pa
ra gratuidade de easíno no Instituto "Pa
dre Rodolfo"; 'de lússalanduba.

o ,lúgubre Nata,1
de s. Domingos

/

j

S. DOMINGOS,' 27 (OE)
- Pelo menos 'rês pê�soas
un:orreram - {uas' bdj.:i
das Je a outra em acidente
automobilistieo -, dw:áil.
te 'as ,comemorações do
Natal, pue foram marca

das poc disparo::; de m21�;ra
JihadlOras' e explOSÕES de
boD" b::J" ().'1 Incidentes pro
IcrgarHm-�,Q fiLé o a,ma�
nhec'er "'� ,

'
..

,. ""�'�"l1
os piol'f's a' se re-ilst('ar
desde o dcmingo a,nterioir.

f>. ,
policia' inform.ou

o número ,ele vitimas

"tel'TO'ristas, no espaço
urna ,semana, eleva-se
sete.

que
d('�
de
a

Num dos incidentes, um

.!.U'tom.óvel elU que viajav'a
o cônsul arg;entino, Victor

�einoso, foi alvejado por
militares'. O cônsul escapou
ileso.

queridos, o poVQ de 'SãD
Domlng�, que haVJeis su

!portado tanta· dor este
ano. Elevamts ,uma. 'p:."l::,ee
ao ' Pr'nc::pe' da Luz, nas

cido ,Em Be.1em, para fa
zer CQ,m q\W,. UllLdos e�
tomo de seu berço e Uu
ll1liniLdos pela serena. Luz
q,ue dali dittla1l&, toaOl'l
ab"'il ::-e-'s os va 101'('5 pro
fu:"'�'a-"!'2rt-�' (,e�ig'cs('s e

civis ('2 hr ... ,�r�·"a fa1rr
ti,aI p r':� .j!' "°l","-ro,ca, q.ue
obr!,gà.m a s:da'l' gene,rosa;
menh nf'sta sugestiva da
tia uma firme e frutuosa

reOOflici,liaé'�o.
'

'

,

"Confirmando tksta for

m,e. nossa paternal beiDJevo

l,eooia, 'enviamos a todos

vós, com multa' esverança,
IIJ.OSlSa e.sn:dal 'benção \B_

'IPOStcCiica:'

��J,'
..-', � 'ii'

"8Ia.ck-OÚt,,1 em�
Buen.6� tAVE$n '

� -I �� �
BUENOS AIRES, 26 (VA) - ,A exem- ,

pIo do que aconte�eu. recentemente em'

brova Yórk, uma illlterrupção total no

fornecimer.,to de: 'é�ergfu $!�Fica p�raij
sbu esta tBl'de ;durante meia hora toda ,a:
cidade, d" ��enos Aires e localidades vi

zinhas, ]'>rivando de eletricidade,.cerc,'J, de

8 mjlhões�. de pessoas,

O brusco corte de elet-J.'lcldade deteve

, oSJ tren,s Sl!lbt�r:ra�(ilos� os; trens de qua-,"

tro sistemaS ferroviarios urbanos e os

eleVádores de centenas 4e edifiCios. As

'emissoras de úldio' s.ilenCiaram, pararam
de funcionar os' teretipos Çias agencias no-

,

tici'osas e dos jornais,' e as comunicações
com o interior do país e o exterior.

Nas ruas, apagaram-se os sinais sema

foricos e. num hospital uma inter�enção
cirurgica foi interrompida.

Nos primeiros momentos não se sa:

bia o que havia ocorrido, mas logo depois
começar,am a circular versões sobre a

causa do corte, que durou exatamente

meia hora. 'Todavia, o fornecimento de

eIetricidaãe só foi re�tabelecido parcial
mente, por ZOn!:lS, e houve lugares em que
durou mais tempo.

As autoridades ordenaram uma inves·

Úgação do ocorrido. pois
.

nos primeiros
momentos não havia sido possivel esta

b0lecel' a origem, do c.orte, Um alto fun-'

cionatio cl.'l empresa priv�da "ltalo" elis

se quê 5e devia a lima falha não locali·

zada,

;; ��'�itf 1 .�
f, :\ 1

� f
� ,�.} ;j:' ���

Na e�ptesa oficial "Serviços Eletricos

da Giâifde{Buenos Aires (SEGBA), nin

guem forneceu informação. No eqificio
'da. companhia, distante apenas meia qua

d:nÍ da Casi:l, 'Rosada, sómente se encon-

: tr'!lVa um pElr�eiro. ,

.. ,Segundo fontes não' oficiais, Ó. subito

éorte pode ter sido consequente dê uma;

repre�aÍíd sindicIP' dev�dO' ,aO' conflito en·

tre 0$ traqalh�clores de força e luz, e. o gO
verno. �bs ;trabalhluiores' reblamarh' au�,,,
menta sa:aria;l de jJO por cento, mas o Es

tado ofereceu ,a.p(lhas '13 por cento, ,de

acordo,- aliás, com suallanUnciada politica
de, "deter a inflação", limitando os au

mentos de sal;.l,rios e preços.
Por outro lado, o� dirigentes, sindicais '

rectisar2.m�se a referir-se ao acontecimen·
to.

A policia fed,e,ral, informou, �a hora

depoiS de a situação haver
'

começa<Jo a

normalizar-se, qu�' "houve, uma, interruJ}
ção nos cabos de alimentação �,SEBGA,
na zona de Puert,o NuevO', que estão liga
d6s em paralelo com os da' empresa "Ita-
lo". Devido a esse�acidente -:- cujas. cau-,

sas não foram est'ibelecidas - ficou pa
ralisado o abastecimento de energia ele
trica à capital federal e à Grande Buenos
Aires.

I

As 16h50 (horf!. 10ÇJl.I) ,
foi sanado eJ;Il

parte o desarranjo e' reiniciou-se o 'abas
tecimento a alguns setores,

'

Um alto funcionario policial disse que
não acreditav,a em sabotagem.

, ,.

•' RIO, 27 (VM: '_ :,0 De
partàÍnentO': Nacional de Es
tradas ele :Roqagem ,:mfor
meu bo'je que' apÓs Ul'Qa in
terrupção de '72' horas, ,foi
restabelecido o trafego 'pa
ra veículos 'leves em Passo
do Socorso, na divisa' San
ta Catarina-Rio Grande do
Su�, O trafego de camí-:
nhões estava sendo desvia
do em Curitiba pela: BRrl01
(ex·BR-59), por Florianópo-

,
'

CDE 'REONE�SE
HOJE
Sob a presidência do G0-

vernador Celso Ramos" es

tar� reur.ddO' às 3 horaa ,de

hoj"" no audítõrío elo Pa
lácio das Diretoi-ias, o con

s�lho de Desenvolvímento
do Estado, com: a

. finatida.
de de apreciar ,a' p·toposta

, orçamentária do Gabinete
de Pl'l.nej�J;IlentO' do Gorer·
DO do Estado para o exer-

lis -e Torres. até Porto Ale

,_,

A Direto!ia. ele Vias de

'Tr�rtes do Exercito, a

quem estão afetas as obras,
dentro de' uma semana

ln!:lugurará 'sobre o rio Pe-

i lotas uma ponte semíper
,manente. As aguas do rio

'Pelotas ainda constituem
ameaça ao trafego na. divi
sa SC(RG.

..

cicio de 1966 e tratar de
assuntos geraís de ínterês
se do CDE.

Além do Chefe do
.cutívo catarínense deverão
comparecer fi, reunião do

CDE todos QS secretários
de Estado bem COJIl,O os

auxílíares mais, diretos do

govêrno estadual.

'{onsul' da, Africa Apelo
do,Sul: Reconhe. de

\

cimento Uma
SenhoraAtenclen<JQ solicitação do

Ministério, 4a$ RelaQÕes EÉ
tenores, o Q(wêrno 'dó Es.
,tàdo de 8a.nta' C�tariJla,
concet$eu o seu reconheci-
mento' a James Aiexander
ChapInan, Cônsul GeI1ll <!a

,

ReP\íblica <Ui Africa do
Sul em São Paulo. cqin ju
ris� sôbre, o

•

nosso Es
t1ado e que obteve O neces

sáriQ "exeqU&tur�' à' S'Wi
, nOnieàção.

Dança de M'ocinha
é só até OOz �oras
SAIGON, 27 (OE) Dis-

farçado ; em recruta 'sul·'
vietnamita um terrorista
do Vietcong lançou uma

bomb;:t contra o q\lait& da
9a Divisão de Infantari�
norte-americana a sudoeste
de Saigon.)

�n���, �l(!) fGrmu
�do em f�vor <:la �ora
Te6fila •� :PesSoa
paupénim., Moessitando
de madeird para erguer a

sua càsinha no subdistrito
®. �4e, às iIlled:ie.
çé5es do g.rypo escolar, ]O.
c&l� I

"

Espere.mos, eneoatl'e éco.

O número de vitimas não
foi revelado, mas sabe-se

que é dos ma,is ,altos. Em
HanóL <) comando I comu
nista acusou os Estados
Unidos de violárem a tré

gua de Natal.

RUSSO,\IMITA
AME'Rl(�NO',
'E N,�:O TEM:;�f'kooNHA

NATAL, 27 tOE) - Está

confirmada para os prí.
meíros dia� de janeiro pró
ximo, a experiência em

Barreira do InfernO' com o

foguete ARCAS, destinado
a pesquisas meteorologícas.

A subida do ARCAS as

sinalãrá 'o início de uma

programação espacial das

mais intensas que se esten

derá até setembro do pró
xímo ano, com lançamento

t de 80 foguetes de tôdos os

tamanhos, tipos segundo
_
declarou à imprensa o ca

pitão Fernando Mendonça,
diretor científico do proje
to brasileiro .

Praticamente em rase fi",,'
nal de montagem, também
deverá ser, disparado 'em

janeiro, na Barreira do In

ferno, o foguete "DM·6502",
de fabricação ínteíramente
nacional e cujo protótipo,
experimentado

'

em meados
dêste ano, explodiu I ainda
na plataforma de lança
mento. Isso, segundo o Bri

gadeiro Baloussier, que é o

grande entusiasta do proje
to nacional, em função de

algumas fissuras no seu

combustível sólido, provo
cadas pela falta de cuidado
com que se deu o seu trans

porte, da Base Aêre de Par-
.

narnírím, até a Barreira do

Inferno, distante. cêrca dee c

ta feita, .serã tomadc
.

o cuidado p,e;ra
qualquer pl'Oble

o "DM-6 502", cuja
sendo encar

FAB quer isen�ãG
de imposto

Exe.

RIO, 27 (VA) - O mi

nístuo Eduardo Gomes eil1-

JIllminh....f ao presidente
da, República exposição de
motivos Que solicita' isen
ção de pagamento de ím

posto de COlIlSUillO na, 1)..

qudsíção pela FAB de ma

terial belico produzido no

país, 'para uso' exclusivo
da: corporação, Acompa
nha a O-'--"��'l de moti

vos mensagem e ante-pro
jeto de lei a serem envia
dos ao oongresso NacLonal
I).. quem caoerá examinar

o assunto.

Explica o nrilnistro que
a le,i 4.502/64" que d!ispõe
sôbre a incidencila, do im

po8to de consumo e reoil"

ganiza. :-. Diretoria de Ren

das Internas, Isenta da

tributação os carros de
combate e, os automovsís
blíndados. "A regmlamen
tação da lei, pelo decreto

56,791/65, - diz o mínís
tro

.

- desde iR maiores de

talhes, quando declara tex
tualmente que não são tri
butadas as armas de guec
ra ii;) os automoveís blin
dados de combate, com o

seu armamento 'e suas par
tes e peças separadas,

"Por analogia - aãrma

que - po;:er-se-ia depre
ender que, os avlOes de

combate, com ou sem ar

mamento, .sUJaS peças e

partés separadas inclusIve,
estariam também isentos
do referido im'POS'Ío. E por

Exposição Mostra
,

Semiei Y ao Carioc
RIO" 26 (VA) A

't tá
/

Não

Compensa

e

:a�LO HORIZO�TE, 27

(OE) - Mocinhas da cida

de Mineira de Montes Cla

ros não poderãO' ficar nos

bailes depO'is das 22 horas,
conforme determinação do

jUizado de menores 10Cl'll.,
O curador, de menores dq
Montes Clarq$ afirtnou que
o horário ele meninas 4an
çal' em clubes, é da� 19 às

22 horas, depois disso nem
.

mais um minuto.

..
�;

Em conseqQ.ência do ter
Iriorismo 'poucas pessoas
era'm' vistas nas ruas.

MENSAGEM DO PAPA

O �pa Paulo VI enviblu
.

ho)'e uma: mteruliaglelll ne,._.
talina de paz à República
Domimca:na exortando seu

g,ove.rno e seu povo a "se
la:!". ,. uma firme e fru
tuosa reconciliação"'.

A menEla,gem ,papal f<li
transmiticlá ao povo e ao

govlerno dominicanos por
jntermec1io da, nunclatura
apost,,:)l:ra em' São Do

mingos.
,Em sua mensagem, o

papa afirlnía:
"Quando oel�bra:mos o

na"�cimento de Nosso Se,

nhor, n.ossos pensamentos
voltam-se a vós, ,fil'hos

sula espacial Gemini V se

rá mostrada pela primeira
vez publicamente, durante
a exposição "Trabalhismo
nos Estados Unidos", a ser

realiz,!:lda no Rio, entr� os

qias 8 e 23 de janeiro, no

Passeio Publico.

A Gemini, que será ex

posta ao pUblico carioca,
foi tripulada pelos astro

nautas L. Gordon Cooper' e
Charles Conrad que, 'entre

MOSCOU, 27 (OE} _ A, que os; Estíitdos: Upidos en-,

rácllo' d(Mosc,o{\ disse:' qijel. viaram seis peritos para
os dias 21 e, 29 de ago�to

a Urilão"SoviÊítica: nã'ó '800_'" conversàr 'c6�'{'''''b tenente'
de 1965, com ela perflze

totia, ""�êrgonl1a. algtii:w.l 13m'. coronel Ar�xis:: Lecmov de-,
tam um total de 120_ orbi

imiu{r alg6 dê'boni 'd� ':. pois que o c;ronel s; ,con-; I tas com uma �uraçao de

Está.dos Unidos e deu a en-' vertesse, ert!' marÇo tíltimo ']
190 horas e 56 mmutos,

teh�ér ,1 q,Ve, .thl�, o",J 'çiEm; 11, no' p1�iI1iléiI'0, homem 'que
,A capsilla virá acompa-

, , , " nhada de tecnicos da Admi-tistas' esp'acláis, . do País, cOI).segui\l, ':andar no espa-
teht�rri;urrl encontrQ em ór- ço": Contmuou dizendo' qU�
b�ta ��§ c.1-� #�ye$ ,�0�9 isto. tol"p01J. ':Ptll?l>ível q1,le ,os
o 're;üizádo' pelas' '�GemiÍ1is Est,ados' Unido� reJlizassem'

\ Se�s' e; Seté;� Norte; .�eri-, � ��eri(étt}, ót'�ita, qua-;
c8J1?s. <' , '�' s�

,

ldEmtica" � .fiue' .levôu aé
Em um resuinó -

dos êid,,: c!\_b<j Leonov.' "Não nos en

to� alcançados ": pera Uniij,o. v�1-g�D.qatíamos se no �u
Soviética. com exploração, tur,o,.nós Jmitásliemos, ,: algo
do esp�ço' cósmiéo o co- �e pom �ijps': N.otte-Ahtérica.
in�nt�rista Yrmelov ',d�sse nos"

.

.cohclufll Ydnelov. .

'

Terror
. oi •

,t

Faz Vítimas
BUENOS AIRES, 27 (OE)

• • I'

- QU!:ltro assaltantes
dois, pOliciais morreràm na

fru�trada tentativa de rou-

bar 11m banco

de RuIan..

na cidade

Os bandidos não logr!l.-
ram abrir a caixa forte do

Banco e foram perseguidos
à bala pela polícia.

, ,

cap- nistração N':1cional de Aero-'

nautica e Espaço, (NASA)
que descreverão suas ca

racterisW;as e será instala
da numa estrutur,a alta, '

envO'lta por Uffi!:l tenda em

frente ao Automovel Clu

be.,

rque apresento a

elenc:a anteprojeto
que concede isenção
posto de, consumo

terial belico

utTOS que, embora
dos 00 comerolo,
ec:i<k>s uni�te

ças Al4nadg,s e,
mente à AerOfl4,utIJeq." ..

A expOSlçao é oferecida

pelo Departamento do Tra
balhõ norte-americano e

Serviço de Divulgação e Re

lações Culturais dos Es�a
dos Uriidos - USIS - e

será ,realizada com a cola

boração da Federação Ame

ricana de Trabalhador.es,
Congresso das Organiza
ções Industriais (AFL·CIO)
e da Secret!:lria de Turismo

da Guanabara.

A exposiçãl1 será a

eira mostra dedicada ,00
ovimento trabalhista nor
americano e deacreverá.
as realizações

.

bilidades para a concre
Z':lÇão do plano de ação
vernamental chamado fi".
ande sociedade".

s com a.& mais

·ações femininas de NoV'lL
ork e Los Angeles, execU

as por membros do Sin
.

cato dos Trabalhadores
a Industria

o Rio' de ,Janeiro.

,

Cigarro vai. aument r
,
RIO, 27 (OE) - A partir

de·2 de janeiro 'os preços
de tôdas as marcas de ci

garros vão ser majorados

4Et 12, 5 a 13,5 por ,cento. , �
'aVm�nto é conse,quência ,4a
maJoríição

.

âo irlipôsto de
conSumo, �travé� do ,acH7
cion;l. de 2()% ',em vigência
a pirtir de .pr�iro 'd.fl ja-
neirp.,; ..,_..•.

,

.

(

As indústrias passarão
fubricar os cigarros coll,l os

novos ,preços no dia 3�' d�
dia útil

do impôs-
janeiro� (primeiro
após a vigência
to.

VE:I'I.T))A COM ADVER·
TltNCIA

NOVA YORK, 26 CVA)
A menos de cinco dias
data, em qUe' entrará em vi

gor a lei que manda adver
tir os consumidores sobre

o perigo que represen.ta o

habito de f�1'!.r, a indus
tria cigarreira :rp.ostra-se
incerta sobre as consequen
cias.

e !}ep'ois de,
e esgotarão
m .poder do comercio va

ejista.

De coriformidad� com a Quando, em janeiro
lei prbmulgada' '�mi jti� 964, foi divulgado o rela-

�assa.do , pêlo 'p�eside�e orio oficial sobre, à rela-

�yndon �. Jo�on, toqos ão do habito de fumai

9S maços de cigarros fa�I'i- com enfermidades C9mo P

Ç!:ldos a partir ,Q,i;l l.o de ,1a- c�nce.r pulmonar e as af

neiro deV(erijb -,,;fevfr a "'se- ções cardiacas, o consumO'

guinte in�criçã�:
.

diminuiu apreciavelmente.
"Advertencia: Fum�r ci- Não obstante, calcula-se q

garros pode ser pe��goso o conSumo de 1965 supe

I?arl\' sua saude". ,

•

1
o de 1964 em aproxim

A lei prevê muita de 10" lillente 3,5%.
mil dolares por ,infração,
isto é, por cada maço de

eigarros produzidos depois
de 1.0 de j,aneiro sem essa

advertencia.

, .t\lguns fabri�antes
}Sideram que a nova �dve
tencia poelerá req:u.�ir
consumo, 'mas ,outr9� ,op

Em circulas da industria �am que OS perigol> elo
garro já foram tão �UJlP
mente divulga40S QUJl

inscrição legal não exer

.rá uma influênda durado�-

bre o consumo, pois some�1-, ra sobre'.o mercado. "

a

da assinalou-se que talvez trans

corra um mês antes que

possam ser analisados os

efeitos da advertenci'l so-,
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