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paht\6' bótlbÚL- :em. '

interposição dÍ'

reeurs�,'Por alguns -eleitores dest
"

Capital, contra a expediç
de diploma. pelo egrégío
Tribunal Regional Eleito

ral, em favor dos �res
IVO SILVEIRA e�:
CISCO DALL'IGNA, eleitos,
no último pleito de 3 �e
outubro, respectiv,llmente, '

-

Governador e Vice .oover

nador dei Estado, afirma

que os signatários do re-i,
curso teriam revelado à

reportagem que o despa-,
cho do Presidente, não ad-'
mitindo o' recurso, revelá
"falta de segurança", sen

,do, mesmo, até certo' pon-

to, "comprometedor". '1!'e
riam, ainda, os mesmos re

correntes, asseverado que
o Tribunal, inicialmente, ha
via se manifestado pelo
encaminhamento do prd-
cesso à Superior Instância
e que; agora, concluiu pe
la ínadmíssão 'do recurso.

A Presidência, interpretan
do o sentimento' e .a vont�
de do-Plenário do Tribu-

nal, com o qual
restou solídãrío

se mamo
o Exmo.

ra

zões por que assím se pro-

dente én o'
, C'omprometédo�,'iela. só po
de ser aceita CÕlllO manifes

,tação de indignidade, pois,
em 38 anos de vida runcío-

to

fleitorooo
catarinense, que a g o ra,
mais do que nunca, neces

sita de quem o oriente no

vembro
Márcio Guimarães Co�ço
Diretor Geral da Secretari9.

do T.R.E. de Santa Catarina

_ ...... .,. .. -t-. .� .._---

Govêrno faz "linha dura· malüyel
Ju capaz

i
z;

',JI. partir, qe l1.oje está, vi

'gorando o ,hohirlo de ve
rão' em todó ,

o t�z:iitório
macíonat. i
; No que' diz respeito 1;1.0

;.setor, público, destacamos
, I

'. \a ,alteração no l).orário de
!tuncion.amento dás repar
:1(ições ,estadue,is, que pas
Oi.

.

SOLIDARIEDADE

FRENT):':: FRIA: Negativo; PRESSA0 ATMOSFERICA ME- '

DIA: 1021.0 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 23.6° Cen

tígrado; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 93,0%; PLUVIO
SIDA'DE: 25 mms: Negativo � 12,5 mms: Negativo
'Cumulus - Stratus - Nevoeiro Cumular - Chuvas es

parsas e passageü'as - l'e111po Médio: Estável.

Revelou-se, hoje, que o

coronel Francisco Boaven

tura vem recebendo soli

dariedade de outros oficiais

de todo o país. Esses mlli-

/
tares consideram-no homem
d eexpressão no se�o das

Forças Armadas. "podendO
ser constatada pela, sua fo

lha de serviços".
\

, Comentava-se à, noite,
mesmo, que os adeptos do
ofi!'!ial preso estão díspos
tos até a apresentárem-se à

prisão voluntaría, pois con

sideram-se co-autores da

carta.

l\IOORAO DESMENTE
COMPLÔ

Por sua: vez, o general
Olimpio Mourão Filho con
testou hoje que taça parte
da "Junta de, Humaitá":
Frisou não admitir "nem

que se pense na possibili-

dade de Ser

chefiar juntas �)U que no

me t-enham os agrupamen
tos criadores para ,violar a

lei e' os fund.am,entos da Re

publica". Q desmentido de

corre do noticiário divulga

do' por urn vespertino ca

rioca. segundo o qual os

elementos da chamada "li

nha dura", reunidos numa

residência, situada nas pre

xilnidades . do largo do Hu

militá, em Botafogo teriam

tramado o afástamento do

presidente Castelo Branco

e f�;ua substítuíção por uma

"junta", da qual faria par

te o antigo comandante da

IV Região Militar. MáS o

general.Mourão recusa, com

veemencia, essa responsa-

bilidade e acentua: "Consi-

Juracy'Alerta Negrão:
. Jlnconformados Tremem Sequestro

RIO, 30 (OE). _,Enl'l>ora. dúzindo a "li.nbh dura" de

o sr. JurACi MagalhãeS não urna vez por to�, dand?
tenha feito qualquer rese- posse ao sr., Negr�(). de LI

rencia a respeito, sabe-se ma e ísolando politícamen

q_tle preveniu o governaddr te o sr. Carlos Lacerda.

'eleito'da Guanabara de que
' Hoje; em I contato com o

"grupos desesperados anti- -sr, Adernar de
_

Barros, go

posse,' j� convencídos ,de !vei'L\�d()r de S�ó Paulo, o

que não têm récUl'&os capa- 'Pres�dente re.a�ll'lllo�. a sua

zes de .ímpedí-la, estariani (),onfian?a no diSP?"ltlvo po

'tramando' o'sequestro dá -lítíco-mílítar paulista cpm0
sr. Negrão de Lima, como .fator de estabiUdade na

.

unic� fotniula capaz de in,l- confusa situação nact>�.

pedir sua àseensão à' ohe- •

fia 00 governo estadual.',

CASTEW X "DUROS"

Por seu turno, uma 'par
te da oficialiclade' da Vila

Militar teri!3. afirmado ql,le

nãq obedecerá ao general
Mamede� - mas isso pare

ce sé!' evidentemente mais

uma atitude sem base do

que qualquer outra coisa.

A impresão geral é a de

que o marechal Castelo

Bl',a.nco yellcel'á a luta, re-

.Exposiç'ão
"Cont-inua
Os quadros qo Dr;- César

Seara, ainda, ein exposição
no QHerênci'1 Pálace Hotel

e que apordam aspectos pi
torescos da ilha de Santa

Catarina, vêm alcançando
bastante aceitação não só

por parte ,do público, co

nhecedor, mas, também, da

Cl·ítica. especializada.

mais ampla. sobre

suntos já debatidos com o

marechal Castelo Branco e

deraís, sôbre II tormaeão
dos novos, partidos recebe Govern:sta

é Gordo

e muda comandos
"Não tenho razões para

fazer revolução finali

zou: - Não teaho condi

ções para isso e ainda que

tivesse razões para assim

proceder devo declarar que

não comando tropas, co

mando autos. A Revolução
de 31 de março de 1964 foi .

a primeira e a ultima de

minha' vida. Sou um mo

desto revolucionaria apo

sentado".

BRASíLIA, 30 (OE) - O
Partido governista \lo Con
grésso Nacional (AliliUlfP.,
Renov,dora), contará com

200 deputados e 30 sena,
dores no mínimo. Enquan.
to isso as duas Casas do

,

Congresso começará depois
,iÇie amanhã, o período ex-

tracrdínárío de sessões, der
vendo prolongar-se até o

próximo dia 10.

RIO, 3i) (OE) -'Após manter reunião com o presiden
te .da Repúblioo, o ministro da Justiça, declarou que os

ch�fes das F{)rças Armadas estão totalmente seÍlhores d&
situação nas respectivas eorporações e que casos isolados'
de indisciplina militar serão resolvidos dentro dos regula
mentes militares. Enquanto isso comandos militares fo-

"�,m substítuídos pele govêrno .que garante a posse dos '

eleitos e a ordem no país.
Comandantes de unidades militares da Guanabara fo·

ram substituídos e éêrca de 79 oficiais entre os quais 9

coronéis .e 8 tenente-eoronéis passaram para a reserva.

Entre as substituições está a do general Bizarria Mamede

.üo comando Militar da Amazônia para o Cifutando da

Primeira Divisão de Infantaria na Vila Militjl;....
'

Por outro

lado grand movimentação verificou-se '.l'O' Hotel Glória,
em virtude do encerramento hoje as 12 floras 4a segunda
conferência' futeramericana extraordinária.

A liderança da "linha'du

rfl" das Forças Armadas
'MEMOQJAL '''LINHA DU-

.., pretende divulgar a qual-'
RA" SURGIU NA VILA

quer momento um memo

rial de coronéis .em solida
riedade ao tenente-coronel
Boaventura Cavalcanti Ju-

nior. preso por ter enviado
uma carta-aberta ao presí
de'ntt Castelo Branco; con

tra a posse do sr. Negrão
de Lifia :; no governo da

Guanabara. c.'
. ,'>!

.

"r',

Segunilq
.

fbrite- militar li

gada ao' grupo insatisfeito,
o memoriâl circulou ini

cialmente
.

na ViÍ,a Militar,
onde recebeu dezenas de as

sinaturas e está agora sen

dÓ submetido à aprovação
de coronéis de outras UIÚ

dades do Exército.

O comando do movímen
to militar contra á posse
do sr. Negrão d� ,LÍIl1'i es

tá estimulando, pdr outro

_____ lado, manifestações de so-
---.....---

lidariedade ao tenente-coro-

�AG • ",.' "7"'1 ti), ,'y,. ,n �.... nel Boaventura Cavalcanti
• . -6R1:J�E"Ra-ee-S�J/tti�ltu>:C

em todo o país, com o olr

O lft'I"'O (".'180rO.·,"gl·CO) jetivo de aprofl.1Ildar a cri-
ISII'IC' 1'1 se militar "par,9. um desen-

Síntese do Boletim ffi!ometeOMiôpoo de A_ s�IxAS 'tace até o dia 2 de dezem

-NETTO válida até às 23,18 IIS.,' do dia l° de dezembro bl'o."
, ,

doe '1965

, ,

RIFado: de verió,
começâ h"·e"

-sara a ser daS' '( às ,13,45 até

28' d� feveréiro elo próximo
ano: A Prefeiturá de Floria:

nõpelís t�lJém' adota. nô
vo expediente. estabelecen

dó-o das 7 às 13,30, sendo

que O atendimento externó
se fará no período das 8

às 12,30.

"Em urtírría analise 1-

cantuou -- não se pode
chamar riem de conspira

ção a essas reuniões de li-
,

deres sem lider.ados e de

militares sem comando".
--------------------------�---------------

A-situação da
BRASíLIA, 30 (OE)

Já está superado o proble
ma 'de número de assínatu-

ras, para a formação do

partido de oposição ao go

vêrno. A informação foi da

da esta manhã pelo Deputa
do Cid Carvalho, que exer

cia a vice-liderança do

PTB. Acrescentou que esse

partido já conta com 120

deputadOS e 20 senadores.

de dera isso urna traição à pa

tria, da qual não sou ca

atestam meus

Concilio Ora Por Mortos de
CIDADE DO VATICANO, '- CONCíLIO TERMINA A

30 (OE) - O Concílio E.cti
mênico rezou hoje míssa,
de paz, em, memória de to

dos os mortos em guerra
no século XX. Esta foi uma

das três sessões marcadas

para a semana final dos

trabalhos dedicados aos

problemas principais da

Igreja no Mundo Moder-

A Assembléia

na Basílica

-depoís de uma mterrupçã
de 11 dias. Estão previstas

mais 3 sessões nos dias 2,
4c. e 6 de Dezembro, antes
do

marcado para
meSI;110 mês.

paz, como

lonzos anos de serviços e

sacrtrícíos em , deFesa dos

principias del!10cratico�."

"INDEPENDENTES"
...

Dirigentes 'dos' 'extintos

PSD e PTB deverão reunir

se amanhã em Brasília pa

ra tratar da criação de um

partido político indepen

.!lente. Por outro lado, o

deputado Ultimo de oarve

lho anunciou para sext.a

feira 'a criação da Aliança.
Renovador;:t. Nacional, par

tido de apoio ao govêrno.

LOUVOR A CASTELO
,

:RIO, aó (OE) ,- Vários

.deputados federais vi9.ja
ram hoje par,a Brasília. O

Sr. 'Mário éovas afirmou

que o partido d� opo�ição
reumra maioria absoluta,
,dos elementos novos da

Câmara FederaL O Sr. DiBs

_M:enezes prOlÍleteu discurso

de àpô�o ao Presidente
Castelo Branco pela lut.a
contra a li.l'lha dura.

no.

instalada a' Câmara
de Ponte ·Alta

Instalada a Câmara de
Vereadores do Município
.<le, Popte Alt.'1, em cerimô'

, I1ia que, se realizou a 15 do
corrente mês, aquele legis
lativo, está f\lncionando

c0tp a $eguinte composi
ção:

Presidente: Plácido Ital
vino Morais;

,

Vice·Pres.: Alcides João

MalfatLi;
l° secretário: Matias Lin

dolfo Backe;
2° secretário: Horacides

Vieira de LiZ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Primeiro lugõr. na
Exportação ..de Uvas

SOFIA (BTA-Orhe-Press)
- A Bulgária. está ocupan

d� nov·�mehte o ]jrime�Jl"o
lugar do mundo na expor
taçã.!} de uvas. Até fins de
o'utubro exportaram. mais
de 259.000 toneladas. Em
1963 os búlgaros exporta
r:am 205.000 toneladas e

cQlocou-se pela primeira
vez na. cabeça dos países

. ,exportadores deste.' prüdu'-
t·o. A qualidade e�'Pfeferi'da.
no mercado extEirim,' é a

� Vá��s�,�sfs<-E���s ..estÍÍ9 pê�� an9� lIljás,. "Bolga,ç".. Desta, ( foi ex

cOlÍlO fazem tôlIo's"os anos e'agol'll"de UlJtà;'fb� "pdi-t{(tlá ��)lais 200.QOfJ tone-
ma convincente e á vista do grande pÚbliC9, ladas. ;
l'f:'alizando bazares e r lojaS, oDl,le são expôstas
f'm lindos e bem organizados programas. A A uva búlgaria possue
mostra é constituída de ,várias prendas ofere- um sabor excelente. E' mui
<.:idas por senhoras de nossa sociedade e por to rica em virtaminas e

,'las mesmas com esmero conf�onadas. e sais minerais. Gran-des
doadas. quantidade desta E",!boros'a

AssiJo. as Legionárias'Mabel e um gru,po de truta se exportam, além

(,rianças que já trahal�.." para darem de seu dos paises socialistas, pa

I'sforço excelente contilbuição. apõem Da Ca- 1'& a. AUBtria, Repúblicá
sa Hoepckf', onde funcionava a secção de ta- Federal Alemã, 'Rolar.da e

zendas. ',{:.t, 'r-
: _a,putt'�;:�paÍSes ocjtlen:�ajs.

HreVl"mcllte,l uma Loja de artigos pa.rá'��< . 'trJitrapássaram ""�anibém
ças, f'stará. aberta permanentemente. á rua Nu· o plano de uva pàrq, � fa
!1f:'S Machado, 17 bI1cação de vinho. A:té a-

gora entregaram para: ser

elaborado nas vitiníc:ttas e

cooperativas mais de .. , ..

493.000 toneladas de 11va,
sendro o plano 487.000 tone
ladas.
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OSVA,LDO l\fELO

ENTROS ESPIRITAS COLABORAM
COM;() NATAL

- �ERÇO DE JESUS E
SUAS CRIANÇAS

Outra Casa Espírita que abriu no andar térreo,
llo prédio do C. Espirita Amor e H. do Após.
tolo, uma grand� mostra de artigos c,onfeccio.
nados por senhoras também espiritas, tem si·
do muito visitada.
Todos os artigos expostos, depois de vendidos,
farão wna boa coléta eID benefício das crian·
ças pobres de nossos morros e nascidas de

pais pobrCil.

Os êxitos obtid()s: devem
se aos grandes cuidados
prestados nos vinhais, co

mo :tmabém d.1a uWização
çle ,maior quantidade de
adubos.
Uma grande parte dos

vinhedos ) foram regados
durante o verão e não so

freJ,'am as consequênctas da
grande sêca. Devido ,a uti

lização de um número m'ai
or de máquinas, anl(} a

ano, o trabalho dos viticul
tores se alivia. Uns 8% da

vaporização dos vinhedoSl
foi mecanizada. Algumas
fazendas cooperativas apro
veitaram mesmo aSSL111. ao

ajuda./ dª aviação �lpiGola.

NO CONTINENTE 'fAMBEM

�. .;:" -, I
Os Centros do Continente começam a campa-
nha para o Natal dos Pobres.
E', ri Cl1l"idllde, o verdadeiro Espírito do Natal.

EXPORfGAO DE 1'1N'rOTIAS: SEARA

, ContÍnua muito visitada a Exposição de Pin·
[oras c!o nosso conterrâneo dI'. Cesar Seára

"",,, i::lIj�t mOsira (uncion... no Qu®rência 'Palace Uo·
•

:I�� te-l. As paisagens de nossa encantadora Ilha,
L....."",;._. �..

J ii, P'lt·íi.o m'@l ©!)R1,m� i!l@ aK'� @l bom gôstoq•

conven es sôbre os �aí
ses. "O novo acôrdo _ t>ros
segue o artigo representa

-, Numa deslumbrante pro·
menos do que o anteríer,
se bem que não conteriha moção da Willys OverJand

do 'Brasil, por ocasião do
nenhuma exigência política,
nenhuma fórmula nova, lançamento do automóvel

nem tampouco utna "cláu- Willys·ltamaraty 1966, a

Revista Manchete" em sua
sula de bom comportamen-

.1I>ilI;
, \ sede nova, ainda em cons· ,

to" a ser se��� p�10 Se,.
nado e pelo' <Govêinj) FedEli': trução. com lIl1l jantar de

ral segundo os sonhos no-
gala, recebeU. o mundo ele

lítico de Ulbri.cl:l.t. Apesar ganje no Brasü, na sua �x·

disso, na@ 1lá motívo �a ,pressãO' mais çategotiZada.
entusiasmo. Não se pôde e-

.. Sr. Adolf.O BIock, prOl'l'ie
tario 4a. k)'�ta Manctieie

pitar que o 'regíme da Zona
e o' colunista Ibrain Sued

alcançasse o seu ' objetivo,
qual seje;, o de fazer acõr- ocuparam.e microfone.
dos a curto prazo, para que dando detalhes da noite de
seus. ,representantes pos- elegância e caridade. Foi
sam nêgqciar pràtícamsn-e leiloado nesta festa o Willys
sem 'ÍÍlter�upção com' os do Itamaraty·19�6, 'Iue alcao·
senado de Berlim Ocíden- çou >·a) elevada importância
tal." .de vinte e dois milhões e

quinhentos mil cruzeiros,
no uÍtiIno lance de Adolfo

(ientil; senda que a renda

reverteu em benefÚ!in da

criança pobre. Num ambi·
ente de �tJ:entado requinte
decorreu este acontecímen
to que foi alvo' dO)1 mais e

logiosos comentários. 'A,
suntuosidade das toiletés, .a
decoração do ambiente e a

músic� que o anímava, des
tacando-se uI9 conjunto de

violinos, deram a: esta noí

te de gala um brilhantismo
incomparável. Não pode
mos deixar de destacar a

mesa de Adolfo Block, ,da
qual participavam os

-

ca

sais: sr, e sra, 'Jorge Doria,
sr, e sra, Epamjnondas do

Vale (D. Marina Ramos, ca

tarínense], sr. e sra. Dario
Almeida Magalhães. sr. e

sra. Arthur Santos, sr. e s�a.
OtávÍtl Gualberto, (J Em

baixador' de portugal. São,

Elegantes de 1965, na pro·

moção de Ibrahin Sued:
Sra. Josefina Jordan, Prin·

1
o'. Ai'si!'l.1 �erá ft'ito com

�ôdas �s p;;rt.es. Df\c;;t2 ma

samento do autor neira t:spera levar J. cabo
fariamos n:n debate- Fa- . f!sta p:tl'te qll�' é a mais
riamos lanr�m::l0 mão elo

\

)p.tport-a,nc€ de lHO cine

processo de dlsseeac:ão .

e :·clube: o cine--fo'!'tl1TI.

distribuição das várias par 4 'E' . neüessúrio para levar
teso Cada. pessC'J.' ficará en' a bom têqmi esta tarefa

c.axregada de opinar sôbre a, colabo!a<!i"<o c:e t0d'ls. E'.

determinadrl p01!l'b: Se ,pc.!' 'importante QU" 'ea,.;a um

, aoaso já tiver �s:o o f:�": qus' part.ieipa de' 'Jm. de-' (- .
'--"

�an� p�&ci fu� b��ibB�enjnQi:�é

r-----�----�----------------�------uma distribuição antes, se obriga.(lC a >:abrc t;:do e a

não farei depois. Desta saber tüd;J.,s n� �if',':Jifica-
maneira seria dado '2. um ções mas que .1m ciu'-fo-

. sócio o probleri1.fa das'. cren rum têm justament.f' a fi

ças e promessas, a outro -naTidad� de eSclar!;'(:Er aqui'
o Gallcho, a .outro (lS po- lo li'.!'! nác �a t:e!l: (,,� ·e pa
liciaIs, a 'o'tttro Luiz?, a ra aprendermos u'n p!'.lU-
outrro o poliCial C]l,c se qui').l:lc. de 'êil1t'l::, e po"
,apaixonou por Luiza. Os tan+"" todos dev,�rl l'arti
complementos que ::alei no cipar com. c.oragem e cie
artigo anteri,or .

como a vem merecer c!Je to�lt1S que
morte do nord0stinJi e_a por ventura já S[1 b21�:.

'

o

mOTte do menIno EE'ri.am devido rei"11eito. E' :mpor
dadfas respéctiv"mf'�;1p ao ta,nte quC\ te�tiamos em

qU!e cuidaria des pr.!;('\ais mente que Y'jn�m:'m sab2
e ao que cui"'ari" rl�, G-au- cinelua suficiente nem
cho. A parte térnlC'3 será bastante e todos tem.es
sempr';' di'skjhnU.8 ;.llltes aind� muito oue 8.m'ender.
do fil'ne, Assim llir fi.cará

,

;(\;u< a fotogra füe:, eutro J'(!!l'ge Rnb,'r1;o Biich ler

�ift;riam passes p'�ra duas
vísítas a Berlim Ocidental
no período de 15 dias com

preendidos entre o Natal e
Ano Novo. Além disso ficou
resolvido que o departa
mento para casos especiais
ficaria aberto até o dia 31
de março de 1966, sendo

que um acôrdo a êsse res

peito deverá ser assinado
ainda está- semana.

Pequeno . triunfo

"O novo entendimento sô
bre os salvo-condutos em

Berlim, que será assinado
em breve, terá validade pa
ra pouco tempo, infeliz
mente" � escreve o jornal.
"Fian�furter Allgemeíne"
em comentário publicado
hoje sõbre o desenrolar das

CINE'- FORT]!\I '

Dando prosseguimento. a

esta: série de', arti�c� que
começaTam com a critica
do fílme os rusís quero ho

'Je mostrar a maneira que
estudei para realizar os

cíne - foruns no clne clu- ,

be universitário catarí
nense, Acho que eS1;a ma

neira que criei e ::t mais
acertada para um debate

completo 'e bem dirigido
apesar de poder ser difí
cil executá-la dentro de
um tempo na.l'mal. Para

expôr vou utilizar. oova
m'ente o filme 'Qs fusiS a

proveitando)a c'tit,i.�::t que
fi'z do artigo ant?rinr.

. ,

E' lógico que com) dis-

se na crítica que p.la era

resumida apeEar da. �:pa
rência ser contrárb '!?')is

:,Joüquinliô.

com a. Pl1'1,l<:,". outro com

o ílum i rutmet: to: eutro
com. a câp.1.er.t e planos e

um para assunt(lf{ gerais.
1l;s-se assuntos

'

gerais será
.ireito apenas no fh"1 do
deba te sõbre o que o. es(;()

lhido ,'C�'(H que [c.l esque
dela no decorrer' 'iq cíne
torum.

'Apó" a exíbíção cio filme

será dado u:n íntervnlo pa
ra os ('S,�oltlldds prepara
r=m SI'l�)S tarerns. flPÓS se

rão ouv id o.s ca�h l'"TI dOI?
esoolhí-os �i�l," ra:í'l() sua.

ex,!>osic5,) sem, mI errup
çii.o. Ao asa03.f cS que não

pa.r'Ür'lparem dr'ssns ex-'

phmações pojera::> V,�i',1' da

palavrFl. para !!r:':'I�l'1 em

discus�ão o QUe ::oi tlito ou

aCJ:'::scentare�·..1. 'J C)u� acha

,l;em que nr,]· foI dit:). A

direção res,:,rva�se a S\ ex
pliéar �e-. n)o ::st.!vf'r eon- \

t t.e .com:Js l'x:11waeões

o Maior· Avião
do Mundo

Declarações de Oleg An um após outro. Ai s:::rá
tonov sôbre o emprego do nl,.·js 'cômodo /'lubsW;Uiir 7

ANTEp. 1 aviões comuns por . um
Moscou (APN.OP' _ No grande", acrescentoll o. gran

verão d&te ano foi expos- de construtor.
to, pela primeira vezo, em
Paris, durante o Salão In

'ti€?m.adionaJ. de Aeronáutí..
ca e Cosmos, O maior a

vião do mundo, criado pe
.. sconstrutores g,(}viétieos
sob a direção de OIeg An
tonov. "Parece-me que iso
é indispensável. No país
·existe:tp. linhas muittl mo
vimentadas, em cujOS aer:-o

portos os, aviões pousam

o Anteo di'fere dos demaiS
aviões também peI:> fato'
,de qtJe Vôs. muito t.ranqui
lamente, como Ull'Ia grande
nave. Na diTeç� êle é fá
cil, obediente, sem apresen
taT qualquer capricho. Pe
la sua forma e pela sua

;fôrça é ' verdadeiramente
um Hércule entre Of; Hér-
cules.

VENDEDOR � MOTORISTA

-:-:-

ceituado advogado, Mauri-.

cio dos Reis.,

3-12-65

o Clube Soroptimista de

Florianópolis, ontem, rl,"1
sede social do Pàineiras,
Início 'as vendas de s eu

Bazar de Natal.

-:-:-

Um grupo de casais, do

min.go foram vistos no '''Oi·

távo Botiquin", do 'sÍ.lllpáti.
co bar do Country -Cíube, o

mais sofisticado clnb do Es
\

tadQ.j

tJitilitgo" o Lux Hotel, a
�nieceu .eom uma movímen
talla reunião dançante em

seus salões, tendo como li- E por falarmos.no Coun- '

tração um show, de gente try Club, fomos informa
nova. A cantora Neide Ma- dos pelo Presídente sr. Mau

ria, participou do show sen rícío dos Reis, que já está
do ov!,cionada.

.

. q.ecididamente ce:rjw oRe·

veillon em sua sede sociàl.

Aldo Gonzaga e ;Neide Ma

rta estarão' movimentando
a noitada do Santacatarina
Cbuntry Club. i

-:-:-

-:-:-;-

Será em Janeiro próximo,
no Iate Clube Cabeçudas, o

primeiro desfile de modas
da c\}].eção Ban� 1966, a

presentando modêlos exclu

sivos para praia. O Çronista
Social Sebastião Reis, :pro·
.n;_loverá a noite de elegân·,
cis. e caridade.

-:-:-

Está de, parabéns o jorna
lista MaUfo Anlorin, agora

colllpositor. pclo Iançamen
to de !lua mús�a (Samba
BOl;sa Nova),' ile foi bas

�te apla�da' no 11.0

Festival de gente nova, do

mingo. no Teatro Alvaro de

Carva:01:b.

-:-:-

Viajou. para o Rio de Ja

neiro. o govetnador eleitfJ.
Sr.. Ivo Silveira. Deputado
Dib Cherem, Deputado Ivo

Montene�o e Dr. Renato
Ramos da Silva ••• • • • .•

�:-:-

. Segunda-feira, reuniu o

Clube dos Lojistas de Flo

rianópolis. para um jantar
no Querênci!:\ Palace.

-:-:-

Casamento: Vera Lúcia

Ramos e Antônio Luciano
de Oliveira, es'.;ão de casa

mentá marcado para Q dia

4 próximo, no altar môr

da singela Capela do Divino

Espirito Santo.

-:-:-

De Blumeliau: O 'simpáti
co cisaI Paulo Melro na

piscina do Ta.1>ãjai-a, rese·

beu o elegante casal sr. e

sra. ,Fúlvio Ltúz Vieira (Ma·
ria Leonida), para um aI·-:-:-

l\'IagDÜica em seu vestido
estaVa Tereza Sou·

-:-:- no

rência Pala.ce, com ele

movimentado co-'Assumiu a Direção' d.'�s
lojas "A Modelar':, o con-

/

w
,
�

�1
o
IX
o..
U1

«
, .

LANCAIVIENTO
GRANDIOSO SORTIMENTO, DE 'TAP,ETEI E
FORRACcJES ENA HYLON, BOUCLÊ E L4.

CI
Precisa-Se de pess'Ü:fl. com prát.ica de venda:;. ele /

11l.>o!torista e que saib.a ler e escreve,r bem.
Trata.r à Aven'ida Mauro Ramos. 64 fllndo,;

Nlão satisfazendo as condicões aci:r;ll<t e faver não
se apresentar, .h'

_,i

:.�\�,.� -,���.��:'. IfJ!."'�.�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Henrique ral, para qUe' nêste, :,ltu- tá o

ramer.te, poder-se instalar za.
duzentos e poucos quilos.
que são levados pera as

destilarias.

Uma floresta de 10 mi!

pinheiros, que correspon
de a uma área plantada
de 40 ha .. prcluz anual
mente entre 250 a 3:'0 bar

ris de resina. O ba rril de
resina está valendo n dó
Ia reg (60 mil "cruzeiros l .

.

Fstes dar'cs perrmtern ao

I�itor avaliar a importãn
cia dI'E"B. :'encla adicional
ela floresta. E' verrtu.le que
ocre" ·.mento cas árvores
fica uni pouco 8 i'etado
com a resinagem. r.lliS:3

uualldadé da marieí C.l não

fica prejudicada. E:J1tre

tanto, no caso. é exigido
número �m maio!' de tra

balhacores a título per
mamente, r'e maneira a

resti1ta r aspecto social de

grande valia .. A resinagem
de pillheir:J� é praríonmen
ae 11m pri\'i�o das re

giões ]itoraneas. C'1;n cli
mas mais ql1enü", e úmi-
nes, �!"c p"0111o"e'l1 mai

or proclnl :vidade.

ti qUe temos plantados no

no .Brasíl atingirem jesenvol
vímento apropriado.

Berenhnuser ta razão,' raramente, P9-
de-se ver árvores corri

mais .Ie :ill centí -netrcs de

diâmetro. Não obstante ao

solo pobre, estão os silvi
cultores adotando O mane

jo intensivo dessas flores

.
tas , adotando o cinlo de
50 anos, com ótimo 'rendi-

I

menta.
Procede-se 11 S" Il�l'ia das

árvores quando estas atin

girem diâmetros ,�',lperio
res a 23 centímetros. A

.resína é recolhida, em vasi
lhas colocadàs na base dos

maior parte da resiup
pinheiros consumida
mundo.'

de

Um dos pontos Ge mai
or ínterêsse para os sflví
cultores brasíleíros, roí 1).
visita que fizeran]. à região
de Valdosta Estado da

Georgia, onde -se produz a:

Numa' faixa de 700 mi
lhas, ao longo

•
do Iítoral

sul dos EE.UU., estl�:�de-se
uma imensa floresta, de

pinheiros, na sua mator

parte destinada à explora
ção combmada resinagem
madeira.
Em termo de rendimento

'econômico, a flioTesr.a as

sim explorada, p i' o d u z

40% de resina e fiOO-p de

extração. madeireira.
NO tempo do domínío

inglês, a resinagem era

privilégio da coroa. Quan
do da era dos navios de

vela, o breu, o píxe 'e a

água ráz eram matérias

imprescindiyeis' 'na cons

trução d8S embarcações,
razão' parque a corr-a in

gIesa reservou-se: êsse mo

nopõlío.

A resinagem de' pinhei
ros, com. todos os detalhes,
como lhes foi mostrado,
iser-th€s--l:t de gll'iande va
lia, quando os Pinus Elliot-

,NOllfIAS D-E LAGES'
dor) Eloisio
Luiz Carlos Si!','fl. l'!,;[O.lii!r
Rech, Luiz Clauclj,j i.1aia,
Tadeu Hoffma'i!1. Tulio

Pereira. Romru R. da �;os

t? A:"l Ô�;i0 A, P_� es Cór

clava, CJaUlE:l Cf ot" New

ton Ga12f8ce. ,T()S� G. Sai

bro, Lom:iv\1] Antur cs
lho. Wald:l' C!U'!ln'�''!"�
Dla1' orancmaorr, P,'clro

T, C, Thlves. C!'rk Aral

di. José Ma:mel
Paulo Cesar Mello,
tRO pt" r1'7.0. ,Tih"" r. Sh.Fi
fler.•J�8é T. r' rr'",,·8. Ell1i
��:l B8tt!strlla.
Conte. Antônio
ruda, Wilmi1r Can.l?''.�' Fel'

EECreV€l_\: Neis 1:1

Brascher
e períórllcamente
para barvrs de

troncos
coletada

A Diretoria do Clube l'

de Julho cedeu seu salão

pata :msDib,s da orquesrra
Fj](lr111G>�1icp, La?:t'�r,:l WJe
'se' prepara pa ra' ')'; 'f sí e

[os do Bjcenh�!1�rlJ \(8 L;�- �

, g�s.� Aút_fl��r;e�l'.p tll1.-." flr-

questra é (i;t'iujc'a pejo
Maestro Beli�',l::::> r'f,'l'OS
Netto

{arteira de .consignacões
, , ,

Inscrições para obtenção de Empréstimos Simples

EDITAL
/

A CaRTEIRA D� CONSIGNAÇÕES DA' CAIXA 'E
COrfOMI'CA FElJ?ERAL DE SANTA CATARINA, avisa
aos interessados o seguinte:

1-:- re�?ertura de �nscrições para Empcréstim::JS S.
'C'onSlgnaç_?es, durante o período de ouinze (1.3) dia�
a partir ao dia 6 de dezembro próximo, observando o
horário que segue:
a) - das 9 às 11 €I das 12 às 16 horas. do dia I) ao dia-
10;

,

b) - das_.l2,às 16. horas, do dia 13 ao dia 21 de dezem
bÍÍo 65.
2. - o cau?ic1'ato, 110 ato da inscri'ção, deverá 'lp1'€sen:
tar-s'e com documento de identidade; .

3, - o atendimento dos inscritos obed�cerá :3 ordem
numé.rica das inscrições, observadas as normas vigen
tes, e de acôrdQ eom as po�sibilidades e lJlteressses da
CEFSC;
4' - os candidatos inscritos no t'xércício pasadí}, de
verão apresentar-se para' a retirada dos respectivos for
mulários até o dia 3 de dezembr.() próximo, sendo que
após essa data suas inscrições serão automàtiean,en:r
cauC€ladas.

•

PREFEJTO DE !'OIt1O
ALEGRE CUMPRIME�TA
GENERAL VIEIRA DA

ROSÁ'

·.zof.'· f'; � 'I I
.

f elr' (;/1(10' O
'sul do país, tmpulsinnanrto

. C! progresso de .. tôda a ter-

ra e gente sulina.
-. f"

'-'----- --'---

S:'!�l:iu para () ,Pi" (;c
J::rr." b'o o ;3: Dr. "I)(']ar' !,)
(ia Costa Ar"'� r:" .i diz rlt
Direito da, la Varr : Civel
ar()fnna"hacio. ',� ',l1r� f:t�
!11Wa: �1'im ;." �"Si'.t·"r a

frrn\at'tlra, d', ":l',i fll');)

Abera�o da G('''i a /,J'nn:'
tes Júp;or ::ÜI� c,J'n.:lui II o

Curso de D;l'l'i�c

I

ASsocu\çAC) .DE PAIS' E
MESrnE:s,' TEM ELE:C(ÕES

DIA 3

, ,

FPOLIS. - ,P(.!·a campa-
nha qtl�' vem promoveuuo
em �làl da ccr.(;)l1sii.'J ci;:l;;
()bras (h !,a�- 11 "1_ ') l' re

feito Viell'a ria H )�a vem

de ::,er CH1nj)r��11'..."1l" .:11) ),
atra,vés, de men.S:lgem te-

legráfica. p:-Jo ("hef" elo

EXiecutivo' Mll1' lelpal de

Pôrt,o Alegre.
O Sr. Qelio Man;u,:,s Fel'

l1andel; diz em ."-€ u telp

grama qUe ., ,)'portnna
campanha enr('� �clo pcla
Pref,!:'"jto, flo·r·!l1l0po.!i.t!:lno
visa'ndo o asfàlt::t '11Cl1tO e

conclusão da BR'T�Ol tem

o seu 1ntegc'al 2.POi0 e f0-

lidiilrit'clade, lX';" cO!lclue

o telrgr:.ma. estq ll1ic:ati

va "'1.vc�g de t,r?z�: lllsti

rná ·.S b,'q.'_"':l:.u$ para ,n

-

Já não existem -mais na

vios construidos dt:) madei
ra, mas a resina pl1SS0U a

ser matéria prima c:p alta

importância para várias
industrias. Dai o govêrno
americano cont,�'olar e ga
rantir a estabilidade de

preços desses prod�l"oS.
Indústrias iU1po�·tant�s,

com:l Rohm & Haas, pos
suem florestas próprias,
umla das quais os silvicul

tores brasileiros visita ram.

O solo da região cie que
se t.rata, em geral (' mui

to po])re, areia branca com

apenas uma camutll su

perfictal melhorada com

matéria orgânica. p.)t' es-

FPOLIS'., - Enl 1�'v1a
hoje distribuida a il11}J1'8::1..1
S;1 (la ca]J.ital à As,-;o.:;ia�'ão
de "ais e McstJ': -; do Co

lég'io C:ração de h�,'liS
está eonvocando G�' :1SSI)-

ciados para a AS;5"'"blél'l
G'··ral prdinária :1 r,>:tli
zar-se no próximo clia tr s

�s 20 hora s, A AS�(,ll. ]J],�UI,
diz éI neta. t.em por iilHl
lidad� ]'r,lcecler-�' a ('j( 1-

ção da 'ltWU �c1irPLr;rh l)d
ra o ');('. ,o 66/1i7, : ;]110

també'h "e"á feit:'. n (Jl'L'S

tação '�e cont"" t: ,11Jl'CSCn
tado o

" 'r, tnriC! 'la:lt lial
diretoria.

Rcerhpnl�S r'I;r,' i'p f !r) tel1L P3111io Gr''''7('::n

G;,'''s'a�'o ,Tn1'O'" sn\':o lap(lo }\'[f'ta P:n·:'n. \.o Cl'"J:�I:.;:"ta. ant2!'i('1'1:'en-
te. teve opertunida:1G de
obse"yar os trabalhlJs de

re'sin;3u:em Que 'se l.,rati
cam em Portugal � . na

Franca. razão p"1:I. quàl,
l'a Esiu":":l Floreótal elo

Rio Vermelho ini�io'l aex

peri11ll'1'tanáo êom pinhei
ros de várias pr')c�cGfnci<ls,
confiando 'e tpl1clc a certe
za, de que s�,ii::J encontra

das uma ou �11él,L, c,o;Jécies
adaptáveis em n8��: Jito- \

g'ir Ch;octelli, Jotio ,L"
za M?lh l\'Ioaclr VoT.

1110S c Paulo Mâ,oi"�l.

\Rarro�p Ga1l1!�f)'·0'�. p.lTt,
sua formatlll'a. OP� reali
zoU-So dia 27/1� '" úm' ebG
('lecel, o sO\Z'�linte )..'1'é) '!l'8 -

ma: ,IS 160[1 :1("'; s h1'.�'Q
em a('�o r'e �,rQ "1.S l.a .'8-

pr 1;1 do- Con'/f'l' L, C às
20,00 horas f:'11:' M'?, cL"s
certificacj,::J's l'a ACflJen1l'l
Frei ':eloso do CDI ";�) j)!()
cesano. Foi :-8.1':\lltnfr.l' ela
tun11U o Sr. V tl-!0 r:u
Cc�ta Avila (' 1.'11':,:1:') o

..
honl�;"'�'f_ cp,; PS'1e(l�ai�
sprUii I,r S ']JrOfe�Sfll'::S:

Re:r
Carteira de Consignaçõe8 da CEFSC, en1 ::!'!'JrJantJ

polis, :<13 de novembro de 1.965.

DANTE DE PA'I'TA - Diretor.
(

LUm CARLOS PLATT Chefe

FreI Dr Ar1�:;!'o) l?ar]je-sa,
F'réi �'\ l'·Óll. )

Prof. Arlelio T'·'li"I)('IP. A N" '1'1' e P""

h1rm:1 ele G: ]',<:,,'1 )3 0(' r i 1 ,IP"v

1965 foi em [li11,1 ,.) ,k f-5, Profa. l\Tarla !T:,]Ptlfo_"'''' .., _,;_=.-:----_
...._--_._---_._---

, CINEMAS ra e PccJru T ''1tJzl.l'i,o
win.

e são os segllil'te:-: - C"I'
los C. Viei ra, ."do·,,;,cs Coe
lho. I(�aJgir Zfh,[1ttl"l, G1:\"1
r�io l\.ralr1i. Ari 13,��''Y,>'3 FI
lho. "TeriyGhio"�';li, :Wi'son

i
. ..

("ENTRO -

P.�r')n .

S. Cruz, Robert,) CaS.1['LlJ1 '<t<�GCi::t(lcs e l;a J;','1 As

de, Celso Ribei:'ü, '.\';1hhr semb1éia fie,),! resol, ld,) o

Mendes, Ari N,�wtoll jce- s6guinte: As �:<;,..:;:
vei, PedrCÍl Ro,;er!p N('10, nm'os sóc.i�s cU5L8 f" J m:l

Renato Casagrande. \':i·l-' milhão .de cruz?;r ,:; \ChiaS

lian João SU'.1JN, J")8f! de qllinhentos 11;)1 t:ruzFi-

Jo.'3.chim Ransen

Maria Porschy
-em -

AS NOIVAS DE HITLER

Cens-ura ate 18 anos ros) e a nova !11er�::'l,ljda
de do Clube cl, partll' (1-)
{'ia 1. de Janeiro ele
será de três 111'1 cn,·õelr(\s.

Carlos Cesta, Bl-\";,l J V.

Rodrigues, Ce,,'3.;: lJalr.""ta
Antônio Juarez Gp.reia,
Darcy O. Somariv 1 101';1

CINE RITZ

ás 5 e 8112 hs.

(Horário de Verão)
Peter Sellers

Elke Sommer-
-em -

Paz Para Todos é'o Objetivo
UM TIRO NO .ESCURO da Politica dos EUA
Pan<:lVision-Côr de Luxo

Censura até 14 ljnos
WASHINGTOr-.,-, - O Vic.e-PreSlt..1en·

'\

te Hubert H. Humphrey expôs o obje1iv0 da
política exterior df'\:) Estados Unidos, dç(..b:
l'ando:

CINE ROXY

(Horário de Verão)
ás 4, e 81:2 hs.

Laurence Olivier
Julio Rarris

- el11 -

O PQDER E A GIJóRIA
Censura até 10 anos

"Queremos 1,1UC todos vivam
onde todos possam àj.scutir os

"

mas.

o sr. Humpprey fez essa declaração
em discurso de improviso pronunciado ar��

te a Conferênda Geral dos Trabalhadare.3
em Estaleiros.

Dizendo que a logística é a chave do
poderio mar:rtimo, afirmou e Vice-Presiden
te que o govêrno está disposto a fazer que rJ:

poderio marítimo dos Estados, Unidos con··

\ tin'{,le sendo "o maior do mundo".

RAIRitOS
( E:�TI{EI1'O)
CINE GLORIA

JÁ QUE VOCÊ VAI ,DAR UM PRESENTE...
SEJA OBJETIVO

is 5 e 8112 hs.

(Horário de Verão)
Kirk Douglas
Mitzi Gaynor

-e111-

...

Um presente é mensagem de a�i�ade ... de .alegria. .'

E se você dá um presente de utilIdade prática. consegue mUito mais.
d

'

É algo que vai falar por você ... que �.ai?lembrá-lol a cada momento, durante to o o ano.

E quando o pr,eS'ente é para sua famllla.
•

.

h
I represente o seu bom gOsto e o seu cann o

É claro que você vai pensar em a go que

traduzWo em bem estar c' c,o�fôrto' para todos.
, "

,

Por '1550, estalTIOS satisfeitos em oterecer-.llle. est.d. O�oftul.J(jade ..
í t o em nossa imensa variedade de artigos

Selecionamos o que há de melhor e maIs Slgl1l Ica IrV -

d utilidade prática para você e o seu lar. 'J. ,t l'e

V h ntas sllgest'-)e<: pra' tk,'s atraentes. sugestlvas ... em nossas qua ro olas.
en a ver qua < •

,. ",
' ,

',' o

Ouúo detall1e: organi;;:amns lima' tabelfl de descontos aue \oao até 30. lo·

P 5.: Dinheiro não � problema. Você

pode comprar tudo agora e vágar
no 'ano que 'vem, pelo mesmo

preço de à vis�a.

POR AMOR OU POR
DINHEIRO

J
EastmanColor

Censura até 5 anos

''''''I'''

Acrescentou o sr. Humphrey: nSe as

sim não agirmos, outros tomal'áo 'nosso pus-
,to. Não ambicionamos territ6rios, nem' bu,s
camos à conquista. Procuramos. formar un1.

mundo em que as nações deiiXem em p:J:� os

seus vizinhos. Procuramos formGlr um l!!lm

do em qUe se respeite o Direito Intern =l�io
Não é uma política exterior demélE'ia-

\

CfNF. TMPER iO
(Horário de Verão)

Enrique Veras
Rosita Arnes

-em

SANGUE NA ARENA
, EastmanColor

Censura até 5 �nos

nal.

damcnte complicada, Queremos que todo:,
vivam 111 paz, onde todos poS"smn. discl ttir
so se�s ,probl�ma�. �a:rr�ais proc�:��mos C(",n-:
quistar. Temos. ahaaos fortes e hels, mas etc-

vemos poder contar COlU os nossos própl'�,J'';

mel'os, em caso de necessidade ".
_,_�" _ .. " .. � _

- CINE RAJA
( � í\O .JOSE )

ás 8112 hs.

(Horário de Verão)
Alan Ladd
Wanda Hendrix '

-em�

MISSÃO DE VINGANÇA
Censura até 10 anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PEQUENOS
CO:\1ERCIANTES DAS ZONAS RURAIS: - Atend2udo
diversos pedidos, vamos r-epetir o que m-:ou -lellberado
pelo Coriselho Diretor do Departamento Nacíorral da
Providência Sc.cial, -na Resolução no. 322, de 1.4.],965.
-Oor-síderandó que era a trauíção de nosso l:ie3'u�'o� so

eal conslderar corno segurados meramente racultatívos

Q,s titulares de firma individual;

COt'.;úlcrauc!o qus a alteracão !1U� nesse par+leu.ar in

troduziu a Lei Orgânica da Pre7idênc�a Social sórnen

te teria repercussào sensível ncs centros urbanos ou

nas zonas rurais de intercâmbio' social e soouôrníco

mais íntanso com aqueles centres, quer por lhes serem

mais ou menos pr:'xlmcs, quer por disporem de f'acíli

{ade de comunicação com os mesmos;

CQllsiderando que as peculíarldades geográficas, so

cxus e económicas de 1:"';'"SO país não podam .íeíxar de

sa: levadas em conta r�a aplicação das normas legais

a fim (].c que .em muitos casos, não se incida na grave

censura do "sumum j�s summa injúria' que os �'()manos

sàbiamente profligaram;
.

���nclJ c!'UJ%>p�la vastià.ão de �csso in_:��SI) in�e=
mo ,)3tí,s'mos :stabele,�I�entos lc�m:r"lals �tE:n

ldem a· uma popu]açao tarefe:ta e d.spEr_a em �onas

!rma:s, qu:;, nà.o raro, desconhecem o próprio autcmó
r
vel;

COl�siderando Que não ser!a just.() nem razoável pr�
. tender da, parte dcs modestos e desinformados ;J'.'op1'1e

tárIos de ta:s estabélecimentos o conhecimento r,0 uma

:egislação nova, a cujos princípios sempre €stive:'3.m �
lheil's e a respeito da qual não obtiveram, como �erIa

a;co�selhável e até mesmo necessár�o, .

a orImtação e

os eEcla,recimentos oficiais ind!spensaveIs.

Considerando, , ,

RESOLVE:
)

. .

1 � Será permiti:'o aos prcprietárj�g cl:: cS�3b,;lscllnen
.

.rs. <::J.t:'! das ,.1 c .

(0 :" ...... �·�'n.3
tcs cemc,�c,ais de zcnas nlra:s, a.' _'c, < c_'

.' .'.

urbar,os', que não tel"ham empregar:o<; r "'0 ',"'-11""11

contribuindo para a previdêr:cia socml (art, !l"J., ite�11

III, do RapS) rEgular:zar a W8 �ituaç(io pp):artc e i' ,

pcct:vo Instituto ltas COllcHç:.õcs prev:s!'SS ','(5 l' r; .; :: .-

4 da RCSOIUçào CD-DNPS '!lo. 1-6;;, de 6 ele janç';'o r1,e

1965. '

t'
,

·b'!·cr.cs ("1 at.r!'�·.0 t1��ve':á
2 - O pagamen o e,as COl1O:rl d_,v" ,- .'

s::r iniciacl,Q d.entro de tri'nia (30) 'ias ,ela (18ta ,C:"l� que

a fj�caliz[tção do Ir.stituto houver roU;�cJC,O o i tere,,

sado quanto à SUa conqição de sE�ur<\:l, O',)!' -�8 . : o.

�.C11s�",heiro Roberto Eiras. F\1rqü.il 'I' Wcr-Ausente:
i

. -

f

a) Jcsé VieLa da Silva � CCtlSli:1:.:1:·0 ,:l

Presidente

a) Francisco Arthur Salazar Cúmara -

Ge,',ll da DAF.
I

Companhia Siderúrgica NaoonJI

Conversão de Ações
AVISO.

A CSN tom o prgz<jr de comunicar aos senhores aeio,

11;"tt',5 flllO a pm'tir' do dia 15 de Dezoinbro p/yindouro dará

ini.oio através do seu Departamento de Ações !1ituado à A

vonida Rio ,Branco, 156 � Edtiício Ayenida Central � 2.0

SO;11'\. ('i:',
.

:" ." '�":'\aI110nte, ex"e"o nos stibados,

no exp�c1iente de 14 às 16 hora's, ao recebimento dos pedi
dos ele con,'srsfi,) faOl,!t;pc:v::; ele anfíes !], minativas em "AO

PORT.ADOR", oumprind:J, assim, deHborações da respecti
va Assembléi,<l Gera! Extn'.ordin8,r1a.

2. Os interess��d.os d;verão. juntar aos seus pedidos ele

�onversão, a ,serem preenchidos OI\! .formulários do pró-'

p1'io Departamento de Ações, os titulos ou cautelas que

qnoir"111 C01werter, exibindo I}essa ocasião a indispensável
prova de identidade.

3, C0nfc;nre ficou c1oliber,'ldo naquela Assembléia as

desposas deeorrentes da eonvf:lrsão. correrão por conta dos

acionistas.

Rio de Janeiro, 1� d8 novem11ro de 1965

(Joãll de €a.o:tro Moreira)
biretoJ' Tesoureiro

(Luiz Sérgio Solimeo i, com ;J cornunísn;o c p, coe

xist.,?,) (;:0,: !JrOCiJ;r<lnôl) ru- I

gír à eodenação 'de Pio XI
e do Santo Ofício:
Taxa a propried"�e pri
vada de ",privilE:;[io', no

sistema capítalísta e pro
pugna a "cogestão" , "co

propriedade' e "participa
ção '1,08 lucros", como abri
gatórios. Para êle o capi
tal subsequsnte, Isto é, '0
formado com os lucros não
cl'strlbuídos, pertence tam.
bérn ao operário.

E'�� matéria de Rr-forma
Agr.L.;a, defende 2. 'lefbr
ma �\lfrária expropriatóría
COl11-J 1.: nica sol Llçã., para
os i.'t0hlemas atuais E. crí
tica acerbamente o livro
"Refcrma Agrária - Ques
tão de Oouscíêncía'. de au

toria (e D. GEraldo c:� Pro
<ouça Sigaud. p. Antônio
de Castro Mayer, Prof. Plí
nío C( rrêa de Oliveira e

o econcmísta Luiz Melld.on
ça de Freita's,

'

Co:",c.iui dizendo -qlle e

x:ste hOje uma pl'ls:ip ig
nóbil do dinheiro r.,(1 oei

dente, é claro, que faz .dois
têrçcs' da humani::iad0 pas
sar fOme.
A solu�ã0 é a ';;:JC()ira

pu' ('áCl",
Sôhre êsta livro, (;ce é

m.,: Ü l;\Uh!llL,ca ',;:ílt-.: ao

!'Bra"il , Urgpnte' lJ, Ar:-

tônío de Càsfr{;' MaY2r, Bis

po de Campos, lançou um

oportuno e' corajoso comu
nicado, €nl que mostra a

, má fé do autor, seus (;f'l'os
e tendeneíosídade. Proíbe
o livro aos seus ,seminaris
tas e o desaeonselha aos
fiéis ,Mostra o Bispo de

Campos, que o autor co;n
traria Pío XII e' sso Pio
X ao defender a revolução
social. Como diz São Pio

X, "os verdadeiros amigos
do pOVO não são revolucío
nanes, nem inovadores,
mas tradicionalistas. "

"Sôbre o comunismo, a

firma D. Mayer, está tão
generalizada a doutrína de
Pio XI, que qualquer fiel
um pouca maia Instruído
sabe multo bem que aque-
"le ímortal oor+íüce "ecla

. rem' q�e '''it't.rlns;cal�?T.Jtf,J
te mau é o comu-tsme, e

r-ão. se pede admíttr, em

-�9in�:.u algum, a (!úhl.t.ora
('ia' :·e(.'Í:)r�ca, por parte
,lo, (111' m quer ·0,ue m'eten
.'') s!?17s.r a cjviIiza�fio cris

"AF§s. diz o co:mmica

de, é'S s"npa':!as do' r.utcr
. !1�!': s

'

fr'.ltorcs 'do CO:rlU

'·'.o'�lO. sã: ex')h'.itas:' Ci

� ') f1:t- o o t.rccbo r10 l'v1'o
r'ue C'!.7 -,- "Nn CCftlfus:i.o

---,-'-

de que'
em torno do" antícapítalís
mo, MarX ergue-se ({lJ.al DO

vo messias, �aIvl:j.dor' e re

dentor das classes' oprimi
das' (slc p. 226J
Não é necessário dizer

mais nada para mostrar a

posíção do autor ... ,
Conclui D." Antônio de

Castro Mayer dizendo que

os ataques do Pe. Charbo

n�eau ao livro ('Rof::.rma

Agrária � Que�tão d2

Consciência", do qual tem

a honra de se,� um dos

CO'-'8utDX'E'S, r-o nível em

qu-, foram f"itas nã i me-'.
·

reef'm respostas. Re::),lirma

então 'o !Jr"'r.1'1io c')l""cla

do, naq1'{·',e livro , e que

C:3tlSOU tanto escândalo à

sr-u crítico, de cue uma

'rff'rma agrárãa baseada
..

"llm.';!\ "'!"'."(P,)l"O�1r:�<:'l�·).n ln
h,,,;·,, ('

,- st'tu' tIro »ecado
· ('c�t 0.. O 'é�'�n(1 r;anda
m�"i-o o 'll)e afasta as gra

PUf; "(' Deus e atraí .(l'E!e
·

rs ca�t!C1'r::s COIT"S'll),-,rlen-
t 'S "'l'a'�('o a �à0"io tô:'a

col�brr� ('('m ê"s� };�cad'c
rlo mar2�l'Q a' br"f,t-lo

uma V:"Jlacào raeom,J do

D'(':'lcgo.'
(S""""!C"�l..l- �9"·"1�:"e·;'�:·l ele \

r'f,'�r ['8 'T't'8.'·l'p�,'), I'amí

l'a c Propriec:acle) .

JARDIM 'ATlANIICO
INEDITO PRESENTE

, DE NATAL
Grande promoçõe;, dE; Vendal> de 'l'errenos, durante

este mês com o DESCONTO FABULOSO DE 30% sõbre
,"I. tab�la de preço em "tigor, COfu o pdzo de 60 .MESES,
ou seja de 5 anos.

Sbme�te este mês.
Agora sim cnegou a �ora de V.S. poder realizar o

S0'I sonho mediante apenas uma }!>equen,'l mensalirlac1e.
CENTENAS DE TERRENOS JA VENDIDOS Gl\RAN-:
TEM O �XITO DE SUA COMPRA,

Tr�tar cum Benjamim Averbuck.
Rua Trajano"nO 33 - fone - '238i na A MQDELAR.

-----�-------.,...--------�- .

...

Curso In;cn�ivo �e frallcês
. �?� ?:�ás:.í�}' 'pa.n..o cur1 intep.shto d� Con
I'e '�6(5.() fi il'li.:diH cA\. 1 ete Dézem� na ftd:ançaiFI'anCe- �

sri: 17, rua FeHne Schmldt' Inscrições rb:::rtás ,lrs 14 às 16
1:1')r88 diárlameiltê. O CUl!:;O terá lugJ3.l' à noite das 19 às
20 heras.

A DIREÇ.\O
,

.'

----�----------------------------------------�,---

2126::;

. IV E N DE; -

� S. E' J
�- ,:I .,' } i ! �.:. � " \f

Vende-se uín ten:enC{. sitUjiclp n�, P;'ata do-Meio Coquei-
rO's. : :7,' t�t' ; :� ·�.f �i'��

Traiar à tua M�rtinho c.ullàdó� 11.0 6 fone 3447.
I', " ",;; .

H2-65,

,�., -"� -JiJ...J i �i j_--, '

__-o__

, , t..j ;�: \' f j "
�

DesenhÓ:s� PrOljefos e Plantas
D�senhos TeCll{��S, PlOje�os',': :�la�'t'� �. Inhtala�Ô��' de

Máquinas e Motores d� Embarcaçôe8< em�'.aeral;r', ':'�
Projatos e Plantas de ;Embarcac:óes, Casas e Instala

ções 'I'ndust,riais.
.

\
Rua Sant-os Saraiva N.o· 535 - Estreito.
Engenheiro Erinh Goettmann _' Reg, N.o 1326. C:ut

i'Í-D

�111)()r -- QuaJidade _

.:

_ Pureza
A 'M�is M'Odetll3 .'

'

ot

, , TORREFAÇAÔ,
DE

SANTA CATARINA
ltL"' :";. Max Sehramm, 87 ESTREITO
MATRIZ: � São F-rancisco. do Sul
FABRJCJ\8: Porto Alegre e Curitiba

Sob a nova' fórmula de

"Igreja em Estado de Con

(lUo", "Igreja Diabgante,
"Atualizada" etc., os maio

res dísparàtes e aosurdos

tem saído da pena de €scri

tores católicos" não raro

sacerdotes.
Trata-se as coisas mais

sérias da Igreja com uma

Ievíandade de espantar. A

. inda há p.ouco, em uma

conterêncía pública, um

"perito' do Concílio deferi

deu que se deve ter "tole

rância' para aqueles que

PÕ2l1l em dúvida verdades

não muito palpáveis como

a da "tra·nsubstanciaçao,
'ou seja, a mudança das es

pécíes no Corpo de Cristo.
No campo soetal-colítí

co volta-se tambéi.i a a fir

mar velhos erro" já' '::onde
nados inúmeras VêZê5 ::.e

los Papas.

Em seu lIvro "C,'ü;lianis

mo, Sociedad2' e Revolução
o Pe. Paul Eugene Char
bonneau C,S,C" ata2;l, "io

lentamente as 'Cstr'Jtlll'us e

xistentes DO ml1TI,',o cci

dental, pregando t ; ','volu

ção s0cial cerno i.::)'uç50.
Conelem\. o capitalisy:lO co-

1110 mau em si [11:::,;;110, e

afirma que quar:do p�o, XI

diz Que (' ca!Jitalisl1l') "de

j::( r si n ;,0 e concl:;nável"
(Encíclir9. Quacl.ra"rsímo

Anna), fle este'. S� 1'( ferin

clo "tO "cap!tal'..si'10 abstra.

to",
Só;;rc c 50C:28.:15:110, RO

conlr6.cl' cE,.; qi1S Pio XI

C011clcnLll a�;('.'c-.s ') "ver

dadeiro '.,;:;e:aLsi, iã' e n50

011�ras �'úrn1:J.S de i:ocialis
(1"' .. ('CInco o '·);.eo-�('c:aii.s

mo',

PAI' n.,(\ ...�V"·' r' ... J1Il�1�·ll.(1!l.
Uill::!' 'PART-lEARI\ ,- Ot.l

�11', fl''''!Ucs�:'l... LocaJ.\,n "� à
1'113 ce'. Pedro Dê�l1l );:',,'},

1963 - ESREITO - Tra

tar nO ioca!'· :
� 3-1?-65

t<O'BERTO CZERN,AY
�

, CIRURGIÃO DENTISTA
I.MPLANTE E) TRANSPLANTE DE DENTES

Dentisteria Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratal\1ento Indolor)

PROTE�E FIXA E MOVEL
EXCUJSIVAMEN'l'E COM HORA I MARCADA

EdifíciQ Julieta conjunto ele salas 203
Rua Jerônimo Coelho, 325

Das 13 as 19 horas
Residência Av. Hercílio Luz 126 - apt.o 1

/>l)07'L'J I .

.

t
.

� . _ .�PllS

OLHOS
US? óculos

bl.ll11 odQptudos

j.

,

i
I

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

otende.nos com exatidão
suo receito de óCt,Jlos

ÓTICA ESPEClAlIZAOt·

MODcRIW lABORAiOl{;.

Agradecimento e Missa de '7 Dja
Manoel 'Mancellos Moura e Família, agradecem aos pa

·rentes. e, ,'lrriigos que compareceram aos funerais de' seu

filho Alberto Ramos Moura e: convidam para a missa que

mandarão celebrar sexta feira dia 3-12-'65 às 7 horas na

Igreja ele Santo Antô�io. Anteci:,'ldame�t.e agradecem, aos
�ij,e \..:Ull. .........H ........: ......... L.L.... <.l �.;:,lC aLJ/lu; lv \..dl:::l.i1. :d.!!.

, .; -

'

J'+- ___.._-, , ,'.' � li
j

Colégio Cafarinense
EDITAL'

Exame de .'\dmissão (2.a chamada)

Jn<.e: irUG: até J3 de cle7.:embro

Ex;�eclien'·o: eias 8 às 11 horas

elas 14,30 às 17. hora';
T::xa de inscrição: eIs 1.500

Rc"iização: dias .15, 16, e, 17 de dezembro

Horário: dia 15 às 8 horas: Português
P''1 lfi fi" 8 horas: Aritmética

dia 17 às 8 horas: 'Conhechnentos Gerais

LJ.J·(....ÜNü':,,'!TOS: 1) Certidão de Nascim.ento (o candi

c1�to (1eO'c1'<í c(1mpJ�t:H 11 anos até 31 de dezembro de 1966).

2) Atestado médico

3) Atestado de vacÍn.'l (recente)
. ele (;oncJu�;ão do curso primário, ou Atesta

do idôneo de o candidato haver recebido satisfatória edu
,

'.1' \.,.dlllüria).
TODOS OS DOCUMICNEOS DEVERÃ,O TER AS FI&

VAS f.'ECONHECIDAS.
Ha,verá sbmente provas esê�itas, devendo o e,qndidato

cb!:Gr grru cinco (5) em Português e Aritmética e, grau

�!u?tro (4) em Conhecimentos Gerais.

CURSO CLA.SSICO

iI, l.
...�"i)" (10 Colén"n Cntmlnense C0mUTllCa a todos os

interessa.drs Que. a p?l'tir de 1966 abrirá 'cuho cláss�co (l.'l
2 r p '1 a série.) devendo suas aulas funcionar no turno da

"

manhã.

Florianópolis, 29 de novem';;-.-o de 196,5.

Ir. Jadir Hartmann, S. J..
Visto: Pe. Eugênio ltobr, S. J. - Diretor 3-12

.

)

1 �1
SABplIIIl!� EM OLr.r'COMESmEl1
:JOLMAR

I '

Nas hoas casas do J'amo procurem Sardi·

. __..

Ahas SOLMAR, um pro4ulo, calariaense
I

para o, mercado Illter.aeioaal.

\?;li'E'N"çta(
Aceitam-se Re�ue:ó.os $eÍ'�ç?s' de ,Pe�reiro e Pintura.

Favor te1.efQnarj ,p,a;r;a' 3'15!r·;f�111r. c� Irineu,
'���i�::::''':,>/� '::?�;�'o;::r�- �:� �

4,0 - Tabelionato de Notas
Rua Conselheiro Mafru, 37

Escrituras - Procurações - Reconhecimentos de.
Firmas,

---.--'---------------:.:... , ----.;,..---

Imóveis • Compra-se e Vende-se
Diretor: Walter. Linhares.
R\1a }'ernando Machado, 6 - 1.0 andar - fone: 24-13
PROPRIEDADE PRI!.:VILEGIADA. Por motivo de

trànsferencb.. VENDE;.8E na meihor zona residencial do
Estreito, próximo a praia, e�coias,

.

fiambrcriá, ponto de
ônibus. Amplo terreno, comp1et�D1ente plano, contendo
:lO metros de frente por 40 metros de fundos. Casa de

collstruç�o recente com 3 dôrmitórios, \'aranda envidra·
�ada, banheiro completa, cozinba c/armário, .balcão, e.."íaus

tor, aquccimenio central. lWOBlLlADA e com TELEFO
NE. Nos fundos mais uma' residêJV:ia de madeira, gara
gem c quarto' de empregada. O'timo preçu. - Financia-se
Ia metade do valor.

RESIDENCIA VENDE-SE à Rua Santos Saraiva. Am

pla confortável, construção recent�, contendo 5 dormitó

rios, 3' salas, 2 banheiros, copa e dependências completa
pal'.'l empregada e garagem, Terreno medindo 5.400 metros

quadrados. Vende-se também a casa d�smembralldo-se
parte do terreno!

,

RE::lIDENGIA VENDE-SE na rua Maria Júlia Franco, 57
- Prainha. Paredes externas de pedra em fino ,acaba
ineuto, contendo 3 dormitódois, 2 salas, copa, cozinha, ba
nheiro completo e garagem. Terreno com 430 metro qua·

-

drados, quase todo murado.

RESIDENCIA COMPRA-SE no perímetro urbano ',ela
�a, podendo Ser, casá velha. Paga·se à ,vista até, 10 l'pi-
lhões,

.

CASA VENDE-SE na Rua Professor Anacleto Dan:lia
ni, parte plana - con�endo 2 quartol;), 2 salas, cOziQ;ha, va
l'unda, b?nheiro completo, construção recente. Preço 9 xPi-
lhões ..A metade financiada em 20 meses.' .

,

TERRENOS VENDE-SE
RUA \VALDEMAR OURIQUES, rua que liga o Estreito

à Capoeiras, e que' em breve será calçada� Lote pIaD4�: de
esquina, ,com 450 metros quadrados. Financ�se em 10
mêses,

RUA .FULVIO .tIDUCCI E�QUINA OOM MAC,l:IADO
DE ASSIS - Estreito, perto da entrada de 'Coqueiros com

45 metros de frente p/rua Fulvio Aducci e 50 metros fren

te,' p/rua MachadÇl de .\ssis. Contém dW1S casas velhas.
COMPRA·SE TERRENO OU CASA VELHA' NO CEN

TRO.
TERRENO NA PR,AIA -nO MEIO. Amplo lote dé 17x18

metros a 200 metros ,dá Praia, com luz e água, Entrada
Cr$ 400.000, o saldo em 12 meses.

,

·imobiliária ilhac
.......

_

, p
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Al'TA LUCIA Wildi, filha
ela Serh0ra Ericl) E.,t:ratz
(Stl1ova) hoje/ completando
Quinze primaveras. Será

homenagsada cem 'um al
mo-o '.);':('5 seus ffJm:�iares..
Amanhã iniciará uma via
gem tunisttca pelo Uru

guai. ! Ana T
.. /ICia trr-cou a

festa de quinze anos pelo
passeio).

N(\ PALAr;�o Agrono
mica o -Govêrno do Esta

do, ofereceu um �cáuitel
em homenagem !1:lS parti-

. Idipantes ':io II S::1'pósio
do Oarváo N@.�I,mp.1. Estí
veram !1reseDtes �.1t,as au

toridade<: civis p' lúilitares,
O S. I. J. !)!'.'/�dt', Maga
lhães, rc,Jresentou o go
vernado. Celso Ran�os. OI'

ganizi)u .:;\)uel� aconteci
mento (\ Ch�fe do Cerimo
nial Dr. Nelson !.l>-iz Tei
xeira' Nunes.

FUI informado q'19 den
tro de pouces dias será

lançado nest:a,
.

(auital o

Clubo de Campo CaI-?can:
gaçú: que fica no"ca�l da

Ilha, próximo ao Ribeirão.

o PRESmENTE· do 'Pla
ro elo Carvã,o Nac.;'Jl1al �

Serhrra Coronel Lauro

Cu"ha Cai"!lpcs. \IvOne)
81Y"arhã recepciona,.ão par
ticipantes r''; II Slmpóslo
do Carvão Nacio,Mll,: dOlll
um Jantar de c,j1rf:<,abnü

zação n.os salée,� tiu Que-'
rência Palace r:ote::.

O CLUBE dos �,ojistas
Ge Fpdi-s". .rSUlu'1.t·.,e para
'um 'antar no Ç'neTência:
Palace Hotel.

O B..\CHARELANi)O el.e

,pireito, d� use - ::Údney
Guida Carlin, co�,vidando

o Colunista para. assistir

a COl:1e<ão d€' Gl'aú, que
acontecerá prm';lffiO dia

oito no Teat·:·,) "Alv"c:lró d�

I
I

Carvalho", às QO.30 hs. No
Lira T. ·C., às �3 horas
.Baíle de Gala, com o con

junto de Norbet't!> Bal
daur .

FLOR:r.At'ÓPOLIS, a úní
ca capital do Sul do País
que ainda não ganhou um

canal de TV. Aguarda-se
o resultado da concorrên
cia 'públ;ca que completa
rá oit : meses sem resul
tado.
Nf'ste mvsmo penedo te

mos uma estaçao parada
(TV-Florhmopolisl aguaç
dando a sua sorte.

,A ASSOCIAÇAO de Pais
e Me.'itres do COlégio Cora

ção de Jesus. marl'OU As

sembléia Geral, 1Jara de

pOis ele amanhei a noite.
Na ocasião 1l-9:r,í, (�Jeit-a a

nova Dil'etoria.

ENCONTRA-SE r�a "Ilha

cnp" o',D�pntado Diomício
Freitas, que veio partici
p�,r no Simpósio do Carvão
Nacional.

,

DESDE l3ábado. '!'e:;ornou
a es"a Capital pr' t(·d·"nte
de Uruguaiana f 1'::n via

gem :le ln'speçã.':>') o 00-

ma.ndaute 'do Quinto Dis
trito Naval - Almirante
Aurw D,!,ntas' 'TorreG, a

companhado de S'Ja espo
sa - dona Nice, de . seu

Ajudant!? de Ordens
Capitão Tenente Leonardo

S:)inétti e 60 Chefe do

)E'
M. A. do 5. D. N. _ .. C�lll

te José Alves Ney.
- ,

.oi. � •• � ••
':'

PARTICIPANpO. 110 mil'l

'i PÓS10, do Carvão Nadmlal

r o
Sr.' e Sr.a.

, �"n�:ell'i.e;r)
Co,ronel ...., J J�'(' LUlZ ";,1-

nha C·f;;,!;l.:

CIRCU!..ANOO o novo

número da Revista c!(,. Sul,
da w®riedade do' Dr.

'_

Ozias G�,Ümarf.es, O J r!'e

rido r úmero apresenta pá
. ginas em côres. Paratens

ao 01'. OZ.!\'),':;, pela magni
fica apres�nt",;,t.).

- NO CO�UI'lEL realí

zado no Palácio Ag,:,onr.-'
mica, em ho,menagem aos

paetícrpantes de Sim'),jslO
do Carvão, notava .. se o

Sr. e Sra, D,:�embargad�!'
No Guilhon ppl'ein de

Mello: :Sr. e Srr,. Prefeito

Paulo Vieira da Rosa; Al

mirante Aurerl Dantas Ter

res, Sr. e .Sra Comte Hei

tor Plelsan Filho: Coronel
Leonei Ney Martins; !�t.

e Sra. Comte. Fr3,nk _
Le

vter: Sr. e' Sm Dr. Arol

do Pederneiras: ::;r. e S!'a.

Deputado Ruy Hllise; Sr ..

e Sr.a. Engenhei':'J, Coronel
Lauro Cunha' .campos; "Sr.
e Sra. Engenh"ir') ,.- ,Co
ronel JI'-ão r....iÚI Cunha

Costa: Pr. ,� Sra. Dr. Fu1�
via Luiz Vi,ei-.:a; PNfessor

(Nelso.n Luiz' 'T-eixeira. N�

nes; Sr. e Sra. Dr. Mucio

Medeiros; Dr. Henrique
Cavalcanti; ReItor 1"er1'el-

•

ra Lima; Cor6nel E�i1iclr.t)

Petter, Major . EdmUl:.dO

Bai&tos, Deputado Lauro'

Locks, Sr. Cupertino 1\1e

deitOs, Sr.. e Sra. Dr. Ha

milton José H:c1,"!br::?_<',d:
Sr e Sra. ,:r�.cob !"If-l�;El e

m�itos ou�ros canvÍéi.a:\os,

o SR. " S:-'A, D'lPUtf'r10
Pedro cc:in (MarilúJ p::lS
saram fim de semana no

Hotel Balneário Cabeçu
das.

A ELEGANlTE; Senhora
p,. 'F'{,l·!!O -I;tlii' \71e11'a.,·
(Maria Le"onida) "eceb�l"
inúme-ras- deHcitaÇól pe1't
seu "nivt;1:".

ESTOU organizando O

n. seis do Jornal Radar na
Sociedade - Jornal da

Sociedalle Catarinense -
, único mensário no ge'llero
em t.ddo Brasil.' (

PtúXlma.

e<iiçã.;) será. a de Natal.

,.
'.

.,.

ontem

,

semp:re •��. 'I

'1,

_jL- � ---

'I

..
' <;;;

(Do Correspondente' Cyza-,
ma).

rada. do até então angus
tiante' problema do abas
tecl.mento: d'�gua.

Percorrendo pessoaímen,
te todos' os trabalhos ati
nentes a sua; administra
ção, o novo titular de nos

sa Prefeitura venu mere

cendo os melhores aplau-'
sos por parte de nOSS:l 1'0
'pulacão.

.

r'
,

4'Í'IVIDAD� DO, ,

P�TO mOINo PIO
"

'

,
.

,

O sr, Rigino João Pio,.o
10. Piefeito eleito do Bal
neárío 'de Camboríu, que
assumiu 'a chefia do, Execu
tívo Municipal no .hístórí
co 15 de novembro do cor

rente ano, vem traqa�han- , CONTINUARA A
do com afinco em !:.r,)l do ,' CAMPANHÃ CONTRA O
progresso de . nosso Muni- � ABUSO DE

-,

"CHAPA
eípío,

.

BRANCA"�
Contando

.

com :l apoio
.

do govêrno Gel;�o RD.mOS, Na última temporada,
conseguiu o nosso Prefeí- contando com o apôío vali
to caminhões .

e maquinas oso do mui dígno Delegado
d0'1Estado e 'está ímprímín de Pr(:icia, Tenente Moo.
do, um ritmo de trabalho cy.r Olíveíra Correia; nossa
deveras extraordínárío em campanha contra . o abu-
sua admínístracão muní- so q� até então se verifi-
cípal, cava . por parte de carros
A melhoria de nossas oficiais aqui na Praia. con

.ruas, com alargamento e �guiu aI�cançar o rtm al
maeadamízação tem mere melado.
eído a melhor atenção por Para a temporada que
parte do Prefeito Hlgíno se inicia ai nossa campa
Pio qUe 'antes mesm.1 de nha não sofrerá 'soluçuo
a.ssumir .suas funções, ['.pós de continuidade e espera
a sua brilhante vitó.ria: nas mos não sejamos fOi,'gados
urnas, conseguiu ) seu a divulgar ,relação ele car
maior triunfo com '1. solu- ros oficiais que, contrari
çã() para a próxima té),llpo -ando deterllÜnações do

Noticias
barão , teceu ct"'msidera
ções em tôr;no dfj. guami
çã.o militar sedidda. -l'm Tu
barão, sob o esclarecióo1 co

mando d'o maj.or Walmore
Pereira de Siquei:'a, ao

. JneSmo tempJ (:I'l q]i,€ fez
referências elogi;Jsas ao e-

Cem a presença de auto di!!. :tubaroIll'nse, sr. Dil-
lidades civiS; milit.ares e .ney Chaves (;aõral, pois
ecles-iá�;ti-cas, de diretores ambas as autoridM,es esta

das emprêsas SOTE�CA, vam trabalhando, C'Om o

C.S.N. e E.F.D,.T.C., ele re- apôio de clubes de �erviço
presentantes de clul'll's de e outf3.s el1ticla.�Jes para
serviçO, de representa.ntes que fosse e,-:ndruído aqui
de estabelecimentos de en o quartel 'definitivo.' De
sino, bem como d� tl')Pren poss? de u.m dossiê, com a;

.

sa
.

falad:t e 'eScrita, teve' escritura de opção para
lugar no dia 2.7 de novem compra do terreno em 10-

brol ,Ilo ,qua:.r:t!'ll.da la. Gia:. cal próximo à cirtade des
de �ileirQs do 230., Regi jinado ao 'nôvo quartel,

�en.·�tfpI � ):nfan� um'" memoria;} e ôutros docu

ar� il(J'�� �tiItmf.dg,� l> lJl'adôf'
menageado o gen. José que o sr. prefeito munici
Brestas CUpertino, coman- paI fizeSSe entregl:t ('O m.es

dante da Infa.ntaria Divisi mo ao comandante Walmo
onária da 5a. Região Mili- ,te pe.:.-eira de Siqueira. Ao

tar, o qual, à última bora liazê-fu, diSse o eh'eft do
comullicou a impossibilida
de de estar "resente por
motiVo de doonça.

ALMOÇO FESTIVO EO

QUARTEL DA la. CI.1.. DO
230. IÜ.

(Do, Correspondente
JABES GARCIA).

Após' o aperitivo, num

ambi� de franca cordia
lidade, o rp.2.jor Walmore
Pel'eka de Siqueira, co

mandante da la. eia. do
230. R.I., convidou os pre
sentes para tomarem lu

gar � mesa,. onde foi servi

da, às 12 hOJ�ll,S, uma apeti
tpsa feijoada.
A sobremesa, usou áa pa

lavra o sr. Migur;,l Xime-.
nes ,de Mello, que, em no

me do Rotary Clube c.e Tu

Executivo Tubal'o-nense

que se sentia satisfeito
com a col.aboraçã.) que
seu g.ovêrno sempre rece

beu daquela corporação mi

litair', sal�entando que 10

maj-or Walmore Pereira de

Siqueira torl1.:m-se em pou

.co tempo o amigo de too r�s
e a qUEm, com·) lcpresen-,
tante do Exércit.o, Nacional

rendia, naquE'la >(Jportuni
dad, as suas homênagens.
A certa alt,tra, d;sse: ""Ao

pas '301' 'às suaS' ln: os êste\..
trabaiho, afirmo-lhe que
aí está o desejo incontido

,UNHE-SE UMA fABRICA
DE CINI"BLOCO

Por motivo de mudança, vende-se uma fábrica de

CINIBLOCO, eqUipada, nova, (Blocos de Cimento), para

construçao. Ver e tratar à rua Coronel Pedro Demoro,
na 1967 - Salão Ney - Canto-Estreito.

1.12.65
/

PERDIGÃO S. A. ComérCio e 'Indústria
"

Assembléia, Geral Extraordinária

)Conv'O�ação
São convidadQs os senhoreS

1
acionistas da PERDI

GÃO S. A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, a se reuni
rêm e111 Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se
as 14 (quatorze) horas do dia 20 de dezembro de l-H-65,
e�n sua séde 'social, à' Rua do Comércio, 194 _ .. nesta

cidade de Videira, Estad.o, de 'Santa Catalina, afim dê'
deliberarem sôbre a seguinte.

ORDEM DO DIA

a) - Efetivação do aUl11�nto do r ca:pit� : ,sbcjal, ':
aprovado pela Assembléia geral extraordinária�f "i'�1i-: ,

zada: em data -de- 13 .de novembro de 19�5, e consequen-
te alteraçs,o dos Estatutos Soci:ais;'

.

b1 - Oütros assuntos de interesse social.,

Videira, 16 de Noyembro dê 1965 :
' r

�

A DIRETORIA

preclaro Governador Cel
so -Ra..mos, venham a tran
sitar 'em passeíos turísti
cos em nosso Balneá-lio.
O setor pclícíamento �

ql.!i na Praià tem acampa.
nhado Q enorme desenvol
vimento desta Nesga Do
Céu Na Terra, e provídên
cías já estão sendo toma
das por determinação do

Tte. Moaeyr, contra meno

res na direção de automó
veis e . também

. combate
sístemãtíco contra os

maus elementos.
Com 'as atiutdes dignas

que sempre tem tomado,
o nosso Delegado Tt�. M:oa

cyr Só terá de nossa par
te" toda a nossa solídaríe-.:
dade.

CAMARA MUNICIPAL
INICIOU TRABALHOS
DIA 16 DE NOVEJ.\IffiRO

Empossados dia 15 de no

vembr., p.p, os. i r, t e -

grantes do nosso Lagíslatí
vo (�esde -o dIa imediato
passaram a realizar Sf-

sóes ordinárias.
São oS seguintes ,)s com

ponentes de nossa 0ânrjl.ra
de Vereadores: Alvaro All-

Tubarão
de Tubarão ele que se ins
tale definitivamentt" em

nos� term J. g�1:lrlÜçã.fJ do
Exérc\to. Terminou bua 0-

,raç§o r\)ver,enc;!lI'do a me
J mória daqueles que, naqu,e
le mesmo dia, 2 de nb
vemb::-o, há 30 ronos passa
dos f')ram m8cSi!aCrados pe
.la Intentona. Comuni.sta.

Por último1, v,isivelmente
em�rionado, ouviU-Se a pa-
lavra do major Walmol'e

. PereirR. de Siqueira, que
Úlici'almente agTadeceu �.
r.e1erências el:ogiosas dos
oradores que o ant.€eede
ram ao Exérc!t,) Nacional:
e, logo após, informou que
o homenageado, gen .. José
B:retas. Cupertino, rijo po
de- comparecer por mo! ivo'
de 'J:�)ê�1Y'a. Exaltou o· espÍ
rito de caoperaç5..') dos tu

'barol:(!nses, cujo exeÍnplo
está nas pequenas e gran
des E'mprêsas. CeJlllO, tam
bém rrs rlubrs dE' serviço
Por \�i;(, -- f.flrrn('1u _ .. "eu

já tenho uma particular
esti"',' �,. r ';'l,l'i.:l&.C". E

pro'l�,'OJl1IU � "Ao fazer en

tt'ega, -dentro em breve,
desta documentação às au

toridade� superiores, espe
ro que se C'oncretize a COM

trução do n-osso quartel
nesta cidade'. Suas últi
mas }Jalavt:as foram de a-\

,gradecimento pela conipa
rência dos convdados.

DIPLOMADOS NOVOS
PREFEITOS DA 33a.

ZONA ELEITORAL.

Em cerimônia realizada
no dia 25 de novE'mbr.o: fe
riado estadual, com :l. pre
serwa de autoridades lÓ
cais, 'O dr..Waldir Pf'rd�nei
ras Ta,ulois jui� �l'�lto:ral
da 33à.. Zona, coT, sed.e
em Tubarão, proçedea it
ehtl'éga dos diplomas" á8$
prefeitos eleitos a,:3' 4e' �U j
tubro último, 110s municí
pios de Tubarão( J3.guai'u
na e Armll-zént. São ,.êles:.
Dr, stéli'Q Cascais" B )abaid

iI')l'efeito 'Ide Tubarão; 05-
ni Pereira p.refeito' d� ,Ta-

,guaruna; �e Arno�dJ �
che-ls, prefeIto de, Arma,...

zém, cs quais tomar:w ·pq,s
se no dia 31 de 'janei.::o P.
vindouro.

.

>
r

FALECIMENTO

,Vítima de inSidiosa: mo
léstia, veio a falecer nes�
cidade, no dl.a 22 dé\ nOi
,:>mbro, o �tr. Mário San�
Santos, . funcionádo apo

sentaç,{) à-:J Instituto Nacio
nal co Pinho.
O extinto, \

que c'lntava
'74, anos de idl:!-d.e, 0ra bá's
tapte· ,relaci�p.ado em nos

sd n1e,io, ri1-otiyo Porque seu
..

desaparecimento Cf;.usou

. col1st�rnaçp.o geral.
,

.

El'a .tio 'do" sr . A1CJd�s'
'Santos, agente- do "Correio
) do PO"70 nesta cidp.de,· e
('f1):ado em ,segundas núp
ci;;,g c�m a sra. Marina

SàIÜ�S) . de cujo ,mar.!i\11ô
nio dei�a dois filhos meno

l'es.
,I

''i,)
tÔinio xía ,S�lva,� .

.Antõriío Praía de cambonu.
Bernardes Passos, Aquiles, '" _ ..

da bostá., '&101 Re�c.rt>,� Dn 'i;-ov� : .: E, IM;pONENTES_
.m.1ng�< F.b�eea:,. �'J,1'qulni'

, b,ON�TRUÇõ:e;S
Albino dó-tto e ,Walter Ei- :.', .

'
.

Iers, ',.'.
.

Não' erramos em' anrmar
A· M.esa Dl'retora d'; .nos

. que o Balneã.ri.o de Oam

So Legislativo' acha-se as-
'

riú em matéria de novas

sim eonstítuída: . Presíden- .

e imponentes construções
te, bomÍllgo$ Fonseca. ; Vi ' é o mais progressista de

.

'Ce' :Pre�deÍlte;' Aq\�les da Santa Catarina, pois n�
Costa;· 10. Secretário, Alva· últimos meses '0 ritmo de
roo Antônio dâ- Silva e 2Q. . COnstruções aumentou de
Seeretário� ElOi Re1nfrl.

.

maneira extraordínáría,
Pelos tl'll-�es, etetua.. Ao .mesmo t���

,

que
dos dUrante as primeiil"aS ma,gnifi�s �ldêneias- es
sessões observamos qUé to tão em vras de conclusão
dos os nossos y:ereador€s edifícios de 6,-8 ; 10 e até.
estão imbuidos' ,firnle. 20 andares estão sendo er

propósito � de pugnarem guídos aqui na Praia de
com

.
esforço em prol. do Cambo,iu,: máravílhoso e

-progresso $empre' cresceu- ,hospitaleiro recanto de
te de' nossa magl).íJ!ica" nosso Brasil.

INTRIGANTES
, Arnaldo S. 'rhjago

Viv�m�s;,'nu� mun,do, em que, a� lado de pessoas
hon:stas e ,mclinadas ao bem, imíscuem-se falsários e
malevolos, dentre (Js quais se constituem perniciosos
muito grav�, os intrigantes.

Na última opor�unidade, que me proporcionaram
os confrades, c.atarinenses, de ooupa.r a tribuna d,o an ti
go centro eapirl� '''Amor e Rumanidape 'do ApóstOlo"
sob a JjreslctêI)cla �êsse a.!megado quão modest

.

'tr::t:'"
balhadôr· espirita, Dr. Carlos Buchele Júnfor, Ü�e rii�,"
cessida.de de l?r, graças�'à �bservação qUe �enll:) ;feito
de certos fenommos sociais, .ocorrentes mesmo nos
meios religiosos em que mais, se devia. recusar crédito a
informaçõs . maliciosas de uns contra outros irmãos. {l'
seguinte trabalho poético. incluíra DO livrinho aue em
1917 pUbliquei, sob" .o título de "FAGULHAS" _

..

antes,
�rtanto, ,da �a ela a,r1;e, que modificou tão prc-'
fundaJnente 08 cânone$ cláss:i,cos' da Poesia:
Tôda: e q�<i�r ação é a8$'az ,d�snatura<fu.
ppr �. tiPo vil,. ele' face·màsca.ràdá,
que se chama' intrlga.n�.. Ç) seu triste mister

-

�iste em prepamr a trama. ond,e qualquer
de boa fé se enreda - e mesmo os mais espertos.
Ele sabe .reunir, c.om habilidade, e4;.�ertos
de mil fatos reais, que Junta. à narrati'Va
ideada - e''as!mn consegue eSS'a 'alma. repUlsiva
firmar a �vicçã.o em qua,lquer um que o 'escuta!

Os amigos separa. e �ride eterna luta
,

.. entre ós homens' 1�iS. Por tôd:a pa.rte espreita:
t� que pod,e ou�,' dJeod;e Xe.go êle ageita
a:o seu� mn, que' é lar),çaz: a. desordem'
oJlde rei;nava a paz, a disciplina e a ordemu •

1 ."
.

,

-

-xxxx-

d seu c:anl'PO 'de ação noo se limita à esfera
soc'ial; vai mais longe essa terrível fera:
transpõe o limiar do tempo e os sacerdotes
lW- sua trama enlaçar. Aos seus terdv,eís botes
não escapá a, faInilia. E qua.!'lta. vez consegue
separar' os casais, a que a desdita segue!
Lança irmão contra irmão; aniquila a ventur'a
suprema déstá vida � eSsa alegria_ pura
que brinca <lo lar, quando a alma se alcand{jra
ao calor paternal, aos maternais carinhos.
Por onde quer que passe, eis que brotam espinhos ...

- x' 'X x' x ',__

De forma que o intrigante à -Vontade sacia
a sêde que lh.e <:aliSa essa triste mania ...

Depois, .é vê-lo em campo ,aSsaltando o primeiro
,que encop-j;ra no ,caminho: e logo, sorrateiro,
consegue inocuiar'-lhe a peçonha fatJa.l,
o VIRUS da. <ijscol"dia. Eis a orig-em do mal!

.:,,_xx X x---:

Nos tempos que correm., �de' prepa..ração oportuna
dós noyos tempos; não se deve de�prezar. a, ,experiência
dos que ,têm, ,vivido e lutado' pela, conquiStl:\ ;da virt.ude
e pelá icOx$H.aaçãd,'dla f'é·:n0s, espiri'tQS,:,à�saltados, nH�
do' que n.lJnca, ,ipe�Q n-egatti�lno das 'fUds?ffaS q'ue se

revestem dias .lantejoulas de mna c�ê:n:cht :ruúi'tal� vê-

'_z�s d�ada (lo seú álv,é<Y' próyid2I_1-cial" ,para' obtativos
per:v:ét�s. ,'. .' " .,' _

".__
,

.

'

"Á�'al-(ror,natural da jU'\'entude, derem ·os espírit.os
:úH,.eriôSos jtUitar 8,. adv(lrtên6� ponderada. do� que en

velheceram no kabalho profícuo. Proceder (le ,outra
f�rm� é dr�Sf�zªi .. maldesainente ,dós ,pem, intel1ç;iÍ>na-
dos, pratj;�ando injustiça.

' ,,'

� � t
. � . ;,

------�--���----

iNÔUitR�(\'t�ttt,:D.· t'IiJ�U�:Sl1\.
. t�. �I \!ttlt Itf.� ;1)�I,l� 'o'

,A:ssernb!..elaij.Gef.81!�E�rao:rdfnéuia
, �� '-, � .... � '-,. : :>�\:"�:.:, �.", ,. � .' ..

'

.

. '" I�; /, .COhvbtaéão� _': ':
'

"

�

Ficam, . convocados os sen11,ores acionistas desta so-

ciedade: a se: reunirem "eni, aásertlbt6ia geral' éxtraordi;'
• .'

.

. • � i·;" .

narIa" em sua Sed� s!)cial, ii rUa João Bauer h. 54, nes-
ta cidade, no dia 10 ,Q.e de2í€U1bt.o. de 1965, às ·1-1 horas.
para deliberarem, SÔbre a �eguhÚe' ' : 'T

'

ORDEM DO DIA " ; " :

.

'1°::- R..atifi�,ção dó' aumep.t.o dI' capitai sociaL au

. t�riza�ó.Jle� ttssembl�i� gern� 'extraórdi�aria de 1-10-65
. 2<> .-i- 4Iterar.ões.: ,�statutafias. .. " .

I .... l:, .f··.. �.'
.

30. � 'Assuntos djyersos .de 'inteJ:esse soci�l..
'. i ...

. .

� ........ �.. :.... ... ,
.

,

.:atusque, 25 de novemb,fo d.e J96,5 .
,( , .1' llr (' ,

, ,. .' I '

'

"

,DT .. du�llJ-erme �enaux, :diretbr-sup�rinte�lente
IRoland Re.Y'uux, qireto!':prestder�te .

Ca�].os .cid Renau...'{, diretQr-vic,e�pre�iq,epte
3, C. Ren8.ux-Bauer. cUi'etor

Karl Li�d�r, (Íiretor-adJ�nto.
2-12-\55
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ra úni êl�a'I';: (le'
Florianópolis

_ ,ar mento Jurídico
Münkípio 'de FlorraÍlópo1is

A Procuradoria Fiscal da

Prefeitura torna público
aos interessados que, no

prazo de quinze dias desta

data contados, ingressará,
ou fará ingressar em Juizo,
Aoão executiva contra os

d�vedcres de tributos mu

rncipais abáíxo relaciona

dos:
Justino Simas
�

é: =erio Trapolli
�ulm<.lr Lins Neves

·.}er?y Cardoso
Bento Antônio Bitenc::mrt

Atacilio Manoel Augusto
Antonio Bento da Silva
Bento Linhares
Dorico Costa )

I:lpidio Antônio da Ro�ha, .

Elstanislau José de Assun-

ção
Crispim Alexandrino . �-

niel
Evilasio .

Durval da Silva

Fermino ).VIanoel F,<.tustino
Fradomiro Menezes

. Hermínio Manoel Vidal

Indio José de Aguiar _

João Antero Goes

João Bernardino das Cha

gas
João Bernardo
José Coelho

za

Romeu T,Ilneca"
Miltom Fnmêi$co Oscar

,Amara LeOJ:Udia·
Maurilio Pl8.cido Vieira
:.João Euzebio de Sá
Atanaslo .Tosé. JElrEttnias (

. João Manoel Pinho
Antonio Manoel" de Qua

dr,o�
_
Nilson FranciSco, TaVj9.res
Manoel 'Mal:il;lado
Paulo tnocêncío . da Silva

Quirino José' de Souza
Laudelíno Pedro Espirito

santo
Ademar Lauro Martins'

Alipio Maro 'D:ua.rte
Eugênio Ama:t;o Duarte
Paulo JOão Furtunato
Adalberto' Jbsé Melo
LaUrldes Koerich
Leoncio Amaro Duarte

íMacario He�tor Dutra e

irmão
Manoel Joca Pires
Tito Jerorumo de Olivei-

nio
Antonio José- tlriz·
José Rodo�() .MartiDs .

Manoel José Eleoierio 'da
Silva
Abilio Inacio' Ferreira
Aroldo Dotvil' Tom,as
Manoel Joaquim dos San-

tos

'Em,ilio T�t�o.· Caetano
Dílmo José ,da Silveira

Leoncio Ama.ro Martins

Almiro João dos sàntos
Jo. Bel�rmino .

da Silva

Ve�lio Mariano
Ataide
Henrique Berenhausem

.

wJos�. Elias
.',

Mario Garcili.
,

Nelson MánpelSiptiano'
Samuel Fons�
José Martins'
Oassíano João, pereira
Valdeli Cardoso de Sou-

José Martins
Jovino Antônio Laureano

LeopoldO José Albino

Lorival João Duarte
Manoel Bento Vieira

Manoel Elsbão Pereira

Manoel José Bernardes

Manoel Gonçalves Pereira

Manoel João Pires

Olavio Martins
Osni Manoel Augusto
Pasqualina Ambrosia da '�

Conceição �
Pedro Manoel da Rocha �
Pedro Miguel Cost'1 �
Sinfronio Farias �
Tiburcino Manoel Costa

Horst Frank Moeke

Osvaldino Oliveira

Syrth Nicoletti
José J Cardoso
Airton João Peres

Aldo . Santos
Ana Vieentina dos Santos

Bernardino Domingos da

Silva
Bertolina Maria d'1 Silvei

ra

Dorvalino
Silva

Jeronimo da

daEmericiano Antonio
Costa
C:>ndido José Tome

Deodato Pereira

Felicidade Leandro de O·

ves

Paulo José Ferreira

Saturnino Roch<.t
Sebastião dos Santos
Ramario João Pires

5ilva
Manoel Estanislau- Assun·

ção
I Manoel José Pereira
Manoel Honorio SilVIl
Manoel Tomaz Verissimo
Onofre amaro Laureano

Osvaldo Manoel Gonçal-

Virgínia Goes
RIBEIRÃO

Acir Pinto da Luz

Dorival d<.t Silva
João R. R. Mag,essi
Julio DOlln Vieira
Nelson
Paulo Vieira da Rosa
Joacir Bernardes
Osnildo de Oliveira
Pedro Arquelino
Francisco Marcelino

peréira
Mario João Xirausem
Abelardo Hercilio de Oli-

,'eira
Zeferino Inocencio Vieira
M'-moel Frandsco SantoS'
,Olibio Correa de Melo
Mariá de Oliveira
Vit.or Silveira
Adelino Amaro Duarte

W?lõem�r l\I[�noel P<!s!':os
Ormiro Manoel Esp'iii1o

Ia

:'

,�j\rr;'\7."(';'
,\',,),

.. , ,

�

Pa�ra FORTALECER (io\fêrno
I

RIO, (VA) � O mare

chal Castelo Branco, den
tro de um esquema de for
talecimento militar do go
vêrno, assinou, hoje, doere
tos movímentados diversos

oríclaís-generaís elo Exer
cito.
Entre as nomeações, a

mais lmportant., é a do

genelral Jurandír �zarria
Mamed.e, do Comando Mi
litar d!t Amazonía, para
O .coman"'o da la. Divisão
de Infantaria :_Vila Mili
tar). ,

As outras nomeacões são
estas: comandante 'da la:
RM (Rio), general Rafael
de Souza Aguiar; diretor

de AJjlel'fei';oamento e Es

pecíalízaçâo, -general Ro

drigo Otávio Jordão Ra

mos; oíretor-gerul ele En

sino; general Augusto Fran

goso;' diretor do Serviço
Mllit�,. general Orlando

Ramag.em; subchefe do

Esta� Maior elo :E�:yercito,
general Isaac Nahon; COo

mk''t'\nante da ãa, Região
.

'1(....�,r, general AI�tUjr
D\larte Oandal '!l'ollseca;

. comandante do C('lpgio Mi

litar do Elo de Janeiro,
general Valter d�' M�e""'eses

Pais; diretor elo ET\,�in') de

Formação (interma.me'ate) ,

general Helio Sarr:'enrerg;
comandante da Artiilh',alr'ia

Divi'sionaria da la. DI, ge
neral Vicente de Paula
Dale Coutinho; comandam
te da Artilharia Dív'síona
rrâ da 6a. DI, general Car
los Buck Juntor; chefe do
Gabmete do EstarIa·Maior
do Exerulto, general 'Carlos
;Q>Q>� ç�.v:es; comandante
da Divisão Blindade, gen,
Silvio Conto Coelho da

Fronta; comandante : da

9ª,. Região Militar,. gen.
José' Horacio da Cunha.
Garc'a ; diretor-geral do
Material Belíco, gen, Alva
ro. Alves, r'a Silva IÍraga;

_

comandante da n DT, gen.
Manuel Rodrigues de Car
valho Lisboa.

Sem RUe os nomes fos
sem divulgados pela Pre-

síder-eía da Repúblíea. o .

mal. Castelo Branco' pro
moveu e .transter'u para a,-..c

reserva de la. classe do
Exércit.o:

Nove, coronéis; oito te-
.

nentes-coronéis'; dOls ma-

[ores: 19 eapitães; nove

prímeíros-tenentes: dois

segundos-tenentes; cinco
subtenentes e 25 prímeí
tos-sargentos.
O general Mamede foi

recebido à tarde lJ!:'J.O mi
nistro Costa e Si!ya se

guínr'o-sa longa conferên
cia.

Veneno de I\belhas Como
�1edRCJmenfo

SOFIA (BTA-Orbe ·Press)
- No bal''leário para cam

'poneses de Kiustendíl uti
liza-se pela primejra vez

na Bulgárta, o vemeno de
lab"�.h1s (ap1toxina), pro
ducão' búlf{ara pan o tra
tamento d,e algumas en

fermldafl'E'.R do i j.stl'n�a ner

vaso perin.-r:ico, ' A!)l'�a,�se
media.'1te a IONOPHORE
SIS para o trs,tam enh da

parte erffrma, O Tr'lta
me."to dU�'a 15-20 Jias.
'Dos 108 ,enff'r111.o� de

RADrCUVTIS, NtWWTTS'
e PLEXITIS. 32 maLl'f.2s
t.aram o "'esapar�("mento

. completo das dores' 64 re

gressaram
.

,jOJ11
melhoréiinento
12, não sentinuil

efeito.
.

D�. 59 enÍE'l'J11os de AR-

TROqI3 DEFORJ\1ANTE

conseg,Jiram em 50 l'm .s:::-n,

sív'el efeito,. nos 9 restan

tes, as dores df'$aparece
ra-m cm;nplet�n1�te. �
Quatro ,�nfermas, 2 da

enfeqnidade de :1UEGERI
oe 2 de BAYNA1JDI MOR-.
BUS, foram submetidos 'ao

tratamento Em três dos
cas PS' regist':ou-se �e.rta.
melho,ra: as dores cessa.

ram e a côr da péle \ foi

restabeYecida
.

sensível.
e. �õmente
nenhum

,
ra

v

� Agenor Jose Cordéiro
,� Otacinlio· 30ão . Henrique
� Manoel Tomaz Pires
'I
'
.. ' Alípio Am,aro Duarte

Torquato Manoel Martins
Franc�co �oel Lapa
Manoel PedrO de Olivei-

ra

Valm.iIjo Manoel &rreia,
Inácio JoVito VíaID I

Anibal Vidal Avüaf
Idaliria Siqueira '

,Antônio FranCisco da CU·

'nha
Anesio Clemente Dias

Fraricelm:o José d;o Nasci
mento

l'veira Henrique Joaquim Simas

Florencio José- Vidal , Jayme Antônió Duarte

Gumercino Manoel SOUM �rlô Pereira Duarte
Honorato Machado Olindino 'LOurenço
Isidoro de Andrade Manoel Tomaz Pires

João B. da CutÍha
• Alípio· Amaro .Duarte ,.oS EUA Pedeln (�l' Unia-o Sovie',t�caJoão Bernardino da Ro .Alberto Alvim Arceno

.

• • �

cha . r Jaime Antônio d'l Silva Q 'E '" (' IJoão Lauteano Sinfronio Estevão. José VUamin
,

ue xpllq ��ern JUaS nfenções
José João Duarte José Ollmpio da Silva
José Zeferino Vieira JÇ>sé Olimp�o da Silva nn E('oeco

. Voldemiro Leandra Silva' . Re:!l8.to José. 'Ca.bral ,
•

Lindomar· João da Rocha Raulino ManQel Gonçal- WASHINGTON,
-

"

Os Estados Un�,.
Manoel Abreu ves d d''+

d· d
. OS acr,C' l'tam em qw� 'a Un1'a-o SOVl·e'tl·ca es-Manoel Bernar mo a Arlindo Antôriio Duarte -

Adolfo Pereiia DUarte tá obrigada a esclaiccer que uso pretendeAdernar José ,de, Melo dar, se é qU,e t'em taiS propósitos, a sua' cle-,M}.tri& de OJ,iyejra 1 dAri Borges; dos �tos,
'c ara a capacidade de colocar em órbita

GOSTEIRA DO PlRA.JUBA'It �argas nucIe�res capélzes de serem IançacasFlorisbela ADa de Jesus'
a Terra do espaço sideral. ' '

João José Gorreia
.

Maria das Dores Silva O ponto d� vista norte-am'ericallo foi'"
João Nativ�dade da Silva revelado' 1 Ch f

-

I dJoão Natividade da Silva. pe O e e cie mprensa o Depar-
Irineu AquinO Espindo)(l. tamento de. Estado. Rohert J. McClO.3ky,
João SOtero' quando se lhe petguntou se o govêrno nor.l.
Renato L. J. da Cunha t
CóRREGO GRANDE e-americano havia tomado alguma medlda,
Antenor J. Vieira para d·eterminar 3C a tInião Soviética havia
Carlos Alberto Horn •

1 d d'VIO a o a .sua. pro:':nessa e não. colocar ""�'-
Dioni J. de Amorim, cu

Evandinom da Costa mas nucleares no espaço ultra-terrestre.

,=is���. Rodrigues
,

Disse o sr. McCloskey que os Estados

,( Maternidade Carlos COl'- :Unidos,pretendem honrar a resolução da
rea Organização das Nações Unidas que pt'Oíbe

.

Padre Alfredo Rai 1Anisio M. Coelho se co oque ,em órbita armas :nuc1er:\res.
Dietrich W,'lngenhein Essa resolução) que os Estados Unidos e a

. !X:��s!· :-��:: União, �'Soviética / pl'ometeram reslpeitar, foi
Herds. DE. Cardoso unânimem,ente .aprovada, a 17 de outulJro
Manoel da Silveira. de ).963, pela Assembléia Geral, que. peri. '.11Oscar J. Pereira
Placidina M. H'lm a tôdas as nações que aderissem ao espírito

ITACOROBI e letra da mesma.
Agostinho J. Sardá O �, 1 1 IAmoldo F. Ramos assunto aa possIVe vio ação U� a

Bel'l)8.rde Haas União Soviética foi levantado quando a po-
.Estav.rm de Qu'Uiros tência comunista exibiu, durante seu tra..
Henrlq� ,P. 8U.veira.
Irmios vtda'i dicional desfile militar comemorativo da

Nelson pedrOo Fel'l'eira Maria Fr.eltas Revoluç,ão Bolchevista, êste ana, prejé4eis
Pedro Antônio Ferreira Ondfl'la M. Pareano
Vil:orino José Luiz Armando ,�. Feijó que as élutoridad,:s qualificaram de orbitais.
�,ir!'llloel :Luiz Avelino &I. Silvei,ra Acrescentou o sr. McCloskey que os
F'l"'riann José de tmve'r� Catarina sodre � Outros Estàdos Unidos "�omaram :nota da afirtLa..Ml>noeJ :Ri�ardo Ferreira Francillco Pires
João Calondigo João Rosa . ção soviéti'ca de que um dos fogúet�s' 1ue
Marcelino Domingos de lV[anool S. Rios figurarà.m no desfile de 7 de novembro ú:i'-

Ramos . MiltGn Fernltra f"3l'!lW
.

.,�
II,

Fr�nci\S®� iWl�@ll
__�t®1, .ío16à...�er�Jai_� ....d.I.I.}no ��ª Q çhamadQ ;f()guet� 9rblt� Q_..�

',O ministro- da
\

ca, o chefe do govêrno no-

meou o tenente-coronel
a�lador Aluisio Gonzaga
Carneiro da Cunha No

brega, chefe do posto do
Correio Aéreo Nacional em
Montevidéu, e tenents-oô
ronel medico João' Borges
Fortes, diretor do Hospital
da Base Aérea de canoas,
Para exercerem funções
do EMFA, foram desígna-:
dos o tenente-coronel avia
dor José Helio Macedo

Pará as funções de as

��s�ente do comando da
Escola Superior de Guerra,
o presidente Castelo Bran

ço designou o contra-aí
mírante Milton Mendes
Coutinho Marques,

Guelrra blíea. A lotaçãé) dos, fun
cionarias do orgão será
efetuada no prazo de 30
dias.

Carvalho e o major Artur
Orlando da Casta Ferreira.
O tenente-coronel en

ge?heiro Sebastião da Sil
va FUlrtado foi' nomeado
secretarío da Comíssâo
MIstâ. Executor'il. do Aco�
do Brasil-Estados Unidos
Sôbre Serviços cartogra
ficas.
Foi assinado" hoje, o en

quadramento dos servido
res do Departamento Fe

deral, de Segu'rança Pu-

:reeebeu 1lambém. o i,glen.
btacllio Terra Ururaí, a

fastado há dias do coman

'do do I Exercito, e que

lhe. foi apresentar despe
didas � o mal. Mpno,es de

Morais, com o qual pales
trou demoradamente sõbre
a Lei de Ina.t1vielade.

ESG

:Na AE�ONAUTICA

Na Pasta da b.�!ona.uti.,.

'-"
-----------�.��------------�----------------

/

I

<"

desenhot
� clichês

folhetos - católogoi
cartazes e carimbas
''''pressas em verol

�, papelaria
A IMPRESSORA MODÊLO possui fodo� os recursos

e o necessôria exp.riincia poro garanti, sempre' o
móximo em qualquer serviço do ramo.

Trobalhl. idôneo e perfeito, ....
-

que V. pode confiar.

�

IMPRESSORA IiIODÊLO'
OE

,ORlvALOO STUART. elA.
RUA DEODORO NI33-A '!..

FON� 2517 -FLORIANÓPOLIS
{'o

rMOBILIÁR A

Trajano 12 3450Fone
TERRENOS

\

penas Cr$ 2,400,000 em condições - Otima localização
Entrada Cr$ 600.000.
Vila SàIlta Rita - 7. IQtes em (Serraria - Barreiros -

Os 7 por 500.000 - Aceitamos'propostas para pagamen·1
tos em condições.

'

Praia da Saudade - Coqueiros - Maravilhoso lote -

medindo 15 metros de frente por 24 de fundos - Com

água e Luz - Pertinho do Grupo - Apenas Cr$ 1.000.000

em 10 meses.
I

Rua São Judas Tadeu - Bairró José Mendes - Tres'
(3) lotes por apenas Cr$ 900.000, medindo cada lOx27
mts.

'

Bairro Bom Abrigo - vende-se ótimos lotes muito bem
localizados - Com luz e água - Planos - Pagameritos
com facilidades.
.. Avenida Santa Catarina Balneário _ Estreito _, Lote
plano com área de 350 m2 _ por apenas Cr$ 2.200.000 ou
em condições a c�mbjnar.
Jardim Atlântico - ótimo lote com excepcional área de
412 m2 - Frente na rua Eslebão Pinto da Luz _ Lote
n.o 78 quadra 6. - 'Cr$ 2.500.000.
Na Rua Professora Antonieta de'Barros - Estreito -

V'ende-se dois (2) lotes com boa localização _ Medindo
cada 12x25 mts. _ Cr$ 1.200.000.

"

Terrenos entre Coqueiros e Estreito - Perto da Suh·
Estação Elétrica - Com financiamento em até 40 me

ses. Passagem obrigatória da futura avenida da Aduto
ra. Lotes de 12x32 mts - Preços a partir de Cr$ 500.000.
Terreno a Rua São Cristovão - m�dindo 20xlO,50 me·

tros - Em condições a estudar.

Lagoa da Conceição _ Compre l1�ora em super facilida
des seu lote' na LAGOA DA CONCEIÇÃO - e desfrute
ainda neste. verão das suas belesas naturais: Somente 7
lotes _: Preços a partir de Cr$ 300.000.

Terreno a rua Max Schram - Barreiros com área de

L463,31 m2 _;. Aterrado frente no asfalto e ftmdos na

praia - Servido de água � luz - Cr$ 5.000.000. . .

Jarc:Um AtJ�ticG � �otes n.o 312 = e 313 - Dois por a·

Rua Alnrlrante Lamego - Tentos a vendá na Rua Alte:

Lamego 4 excelentes lotes com área de 480 _m2 por ape·

nas Cr$ 5.00�.000 cada.
, 1

Rua Professorl1 Antonieta de Barros - Estreito ._ Pró

ximo a churrascarfu Blumenau - Lote bem situado por

apenas CrS 1.400.000.

Praia do Jurerê - Quarteirão n.o 16 _ Lote n.o 17 com
área de 450 m2 _ E$tlilita d8- Rua Princiual - Àproveite
para adquirir agol'� _ Apenas Cr$ 400.000. ,.",.,.",

Praia de Ca,ia(',anga - ArCa de 84.�75 m2 ..:.. Próximo, ao

.
Clube Campestre - F1�ente para, a Praia _ �pf\nll:s Cr$
1.000.000�

CASA E' Al'ARTAl\mNTOS ,

, Temos em 110SS0 Escritório, várias residências para ven

der cuja relação iremos publicar neste local.
� . j
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I
REDATOR:' PEDRO PA'uLO :MAC�ADO- COLAooitADo CES; MAU'RY BORGES

GILBERTO PAIVIP -:- DECIO BORTOLLUZZI -: ABELAR DO AB'RAHAM - MARCELUS

,

I :
GIL:a1!)�TO . NAHAS

I'

.-

,"Pione:iro';� vence ';a regal'a' de
an'iveisãrio do Y:eleiro .....

Floi desdobrada dorningo tônío Dondei
na raia da ,baia sul, a rega 20. lugar _ XANGO, ('10m

ta 'denominada ANiVER- ,RP;fa,el Linhares e V,!ldir
'SARIO, em rígozíjo a. pas Lopes.
sagem 'de -maís um e.no de 30 .. lugar _ KON TIKI,
vida do tradicional eJt\tbe com Pedro Soares o Valdo
do Bairro da Prainha... .Soâres
Eis a classtrícação finai 40. lugar

dos barcos' com respectí-; com José 'e

va& tripulações: , híní
5,0 Iugar.. _ TADBATE,
com Leocádío Cúneo f) Luiz
Bíttencourt
, ,

_ CIQLONE,
Nelson Chierig

10. lugar _ PI,.ONEIRO"
Walmor Soaras e 'An

,I

I
l\falU'Y Bo.rgesiii" 4we,,'

\
Santa Catarina. provou que, tem gabarito para sa

g�r-8e .

campeã brasileIra' de remo. Domingo na Lagoa Rodrigo de Freitas, os catarhien.ses conquistaram, 6. segUnd� lugares e um quinto lUgar, ,rio páreo de DoisCom, atras de cariocas, gaúchos., !)ernambucancs .e ca

Pi�bas. Acreditamos que deve ter, acontecido algumacoma com o barco ou com os próprios remádores, poistal classificação não traduz rea'lmente as poss.fbilidi',des
que alimentávamos neste tipo de barco Vamo,:; aO"uar$r o regresso da delegação e, verificar' êste ,,:conteci-
,mento.

'

_ X X X X.-

,',

Note-se que Santa Oatarina, co� �O dias d� ante
cedência da .compe,tiçã'o foi que cOil;1SegUi�l formar as

gUli<rnições, pois até então ,o Riachuelo vinha danêlc in
tegral apôio a FASe, e lamentàvelmente, por uma, ati
tUde errône.a de sua diretoria. r!.:solveu �f'tirar seliS a
tletas da seleção quando as guarnições já €st.wam de
IJJleat'as, faltaudo pequenos. retoques, depois d,� 10n
g() treinamento. Se tal nã�ess.e a acontecer, talvez a
estas horas, Santa Catarina estaria vibrando peh con
quista elei cetro. máximo nacional.

-XXXX
\

� i�portante aí é que Santa Catarina retoi'rlOu a

��7st�t�Ir-s.e numa f?rça de expressão de remo !J2,cio-
,. elXando cs gauchos bastante atrás sem rnélioreschances de nos alcançar. Foi ,um vice campeonat� qUecoroou: o eSfôrço e a dedioação do presidente Ari Pereira

• e OUveira e dos treinadores Manoel Silveira e Sady

:ae,rber, ,além do entusiasmo e a vibracão dos nessas'
� &tas. A ê1es,. pois a possa s!aucacãa' em nome dos'
!e�rtistas de todo -o Estado que ai.nda c0mrntam afaça.nna expr'essivà

-'-XXXx_

.

Fraco o clássico Avaí x Fig'uetrense. O pri'mleirotempo ainda razoável, ll1-2S o segundo, autênticl. pe>lada. Os dois quad"cs ma,ot'''rram-se embolados em cam
lia, durante tÕrlél a plr�""a, sem definição de suas li
nh.as. O que v81�lJ me.'-"10 foram os goIS, todos, ,conqUltltadcs de maneira br:Ihante. TOdavia, -destaque es

�eC!al para o tento de empate dQ Ava.l, pela befeza da
Jogada, bem trabalhada, bem traçada e matemàtica
m-el:lJte ,conclulda. Uma bele2a. de gol, torcida brasileira
como diria o Fiórí Giullote, d� Bandeirantes.

�

-xxxx-

o Figueirense lançou,V� no ataque, jogando
õ vamo, para armar as iogadas para Bira e WilSon
�ormente Adir) conc1tdJrem.. Tal tática deverá
•

:rnp.tttida pata os futurOf jep, POis Ql'emos ser no

. to a solução para oPl� deiXar, o eerta,:,
t1j pêlo '1netlqf com uma�tQ�. �. o gramado não

�tvessé pesado; acrédi't:âmos que' o resultado poderia
Ser <Gubro. 'Nossos apÍausos ao Bilbao, I que' :pelo menos

tentou armar um s-J:stema de jôgo definido e t:olc>cá-lo
eln prática com proveito. Falta 'agora, ao Figudrensé,
um retoque na meia cancpa, que não anda bem, deven
'do Edio deIxar a lateral onde não rende 60c7ó do que
J;>oçl..e e deve, A vitória. pod�rá vir domingo em.

-

Crici'll

'nla.

60. lugar - SAYO�'l'.I\RA
com Fausto Pamploua e

José Carlos Cardoso

70. lugar ITAGIBA,
com Franz Niestz e Lauro

Cerar Santos'
A competição' envolveu

íatístas pertencentes no Ve
Ieircs da Ilha e ao Iate

Clube de Flo.rianóJ;)'J!i"

Iederacãe Catar[nense de
, . . '.

Futebol de Salão
NOTA OFICIAL No. (130/65

.

40) Encaminhar ft súmu .

la do jogo realízado no

di!a ,17-11-65 entre o In
dustrial e Clube �ocial
Paíneíras . por, terem sido
Citado o técnico CéU1 .. ,

MOnIl I? o atleta ErL'o Ha
víaras ambos do Olube So
c'al Pafneíras, ao Tribunal

.�,
50,)� E;rlCamll'lt�ar .aI) .Tri

bUl'al de Justiça .1 l;úmu
,la do jogo realizado '10 dia
19-11 ..65 entre o C9:r:wan;1

. do A:- ft. Iiúlustrlal pur ter
este últ.imo incluído um a

tleta sem condição de JO
go.

Resoluções tomanas pela
Diretoria pm reuniãc ordí
nárío 'vealizada no dia :::3
de novembro de 1"!iS.

.

EXPEDIENTÊ:' Foram

D�PAPTAMENTO TEG
NICO:' Aprovar os' .seguin
tes jogos pelo C�ml'eona
to da Divisão Espe'!ial.
Dia 10-lL-65 _ Clube Do
ze de Agôsto 2 x Industri
aI O
C. S. Paineiras 1 v: (araya
na do t".r 4.

Dia 17-11-65 - Inr;ustri31
2 x G. S. paineiras. 4,

Caravana do Ar. 2 x Clube
Doze 7
Dia 19-11-65 - Cartwana
do Ar 6 x Industrial 5

Clube Doze de Agosto 3 x

C. S. Paneiras 1

20. - Aprovar os seg'uin
tes 'j,ogos pelo Tornei') "Pri

ATOS DA 'DIRETORIA:

10.) Prodamar campeá�
regional da Divisá') Espe
cial o Clube Doze re Agos
to e vice campeão '''; Cara
vana flo Ar. ESJ;>.orte Clu-
be.

\20',) Proclamar campeão
da DiiviSão de Acesso () Grê

mio Esporj;ivo Bam-'?villdus
o qual pasSia a pert.encer a

ptivilSão Especial. :>0, Pro
clamar CalJ'J)eão do'" tor
neio "Primavera" na cate

goria Juvenil, o Club� Do-
ze

_

de �tQ,'>t�".�_ ���e-9am
pea,o ,a'��soé!i:áçad "Despor
tiva COlegial.
�J Aplicar aos Clube

Guarani E.C. e E.S. Stein
fiUados a LANC, e Taba-

'

jara filiado, a' Liga Brus-

. quense de Futebol de Sa

lão a multa de Cr$ 4.000

(quatro mil cruzeiros) a

cada um ,por terem reali
zado partidas inter-munici

pais sem licença d':!�ta Fe

deração (Art. 164 do •• � •

C.B.J.D.D.>
50) Autorizar a l'iesoura.

ria a debitar,as multas a..
cimas as ligas respectivas.

.

Florianópolis, ,,23 de no..

vembro de 1965.
O�y Varella - presidente

ma.vera'"

Dia 8-11-65 - Ca-ravana
do Ar 1 x Juveptus ;;

Dia 17-11-65 - ('lub� Do

ze de Agosto 2 x C S, Pai

neiras 1

Dia 19-11-65 - Glabe Do

ze de Agosto 2 x A.D. Cole
gial 1

30) Encaminhar ao Tri

bunal de Justiça assumula

do jogo entre o Clube Do

ze de Agosto e A.D. Cole
g�al na categori,a de juve..
uil por ,ter sido cita/lo o .a
tleta Oscar RicardO PereI-

ra do qJ.ube Doze de A

gosto.

Dias 4 e 5 as ,eliminatórias

Em tudo o M'e�roPQI,_
E5Js a ela.ssificaçã/J bem

como o movimento je ten
tos do Esta.dual de }l'út,ebol
após a 4a., rodada 'lo l'd'!lr
no:

to. lugar _ METROPOL
- n jogos _ 9 vitót'la&
O derrota _, 2 empates _

,20 pontes ganhos _ 2 per
dtdos _ 25 tentos 1, favor
...:.. 1 tentos contra.

,

2..0. lugar - OLIMPIC®
11 jogos - 5 'Vitórias 1: der
rotas � 2 �mpate$ - 12

pontos ganhos -, 10 pon
tos perdidos :- 15 t'�:'1tos a

favor _ .15 tentos �ontra.
30, lugar - CAXIAS _

11 jogos _ 4 Vitórias' _ 4

derrotas _ .3 empates _

,

11 pontos : ganhos -- 11

pontos Ilér4idos _: ] 6 ten
tos a favor 16 tentos
contra.
30. lugar _ MARCILIO

DIAS ::_, 1J jogos \-;- '* vítõ:
rias _ 4 derrotas.' - 3 em

pates _ 11 pontos ganhos
11 pontos perdidos -- 21
tentos a favor e 18 tentos
contra.

.

40. lugar - AVAl - 11 jo
gos -- 4 vitórias - ;; derro

tas - 2 empates - 10 pon
tos �'a"'h()s 1.� ""1Y)t,'s perdi

,

dOE - 15 tentes 11 rav«: e

21 contra.
40. lugar - HERr.ILIO

LUZ - 11 jogos - 4 vitó
rias _ 5 derrotas - 2 em
pates - 10 po-rtos ranhos
12 pontos per tdíos '_ 13

tentos, a favor e J� ten-
. I

tcs contra,
50. lugar - CO:MJi!IWIA.

RiO � 11 jog{)S - B vító
rias _ 5 derrotas .. _ 3 em

pates - 9 pontos ganhos

13-;-,pontJes perdidos _ 18
tentes a. ravor e �3 tentos
contra. ,

60. lugar _ FIG,UEIREN
SE - 11 jogos .- r) vitória
6 derrotas -r-« 5 empates _

ri pontos ganhas - 1'1 pon
tos perdidos __: 8 tenros a,

iavor e 18 tentos contra.
.

Pelo' cue se observa. ape
'nas Metr,oPol e

.

Marcmo

D:as possuem Saldo de ten

tos.

A nova diretorle do Esporte

Recebefuos e agradece
mos o oficio que abaíxo

tral1screvemos:
rtmo- Sr. redator espor-

't '''.
Pelo presente tomamos

a liberdade de levar ao co

mheeímento de V. S. que

em data de 3� de'outubro
último , foi eleita a direto
ria do,..�JUVENTUS,
que (fêvera' r�ei" (} Clest-,..;
nos

I
desta entidade TlQ biê

nio 1965-6, ficando n, mes

ma assim constituí 1"1,
Presidente - Pedro Rogé-
rio Bek€'1"

_

Vilce ...P'reslidente - Valde
ci João Marques
�':, Secretáirio - Valmir

- Inácio Serafim
20. Seeretário .- Aldori

Bell�armino da Silva
lo. Tesoureiro _ Lauro

Rengel

20. Tesoureiro
Pedro .Ooelho ,

Diretor ReI. Públicas
Paulo. B. Wenclhausen

D�:�artame!"�j TfÍcnico
Antônio Mendes, Freitas

Diretor, Esportivo - Adeli
no de Oliveira Filh:)

Antecipadamente agra

dacídos, aproveitamos do

ensejo para anresentarmes
()o ft.1'Ptê,testo; da, I,tlâtts ífiil:
ta ,estima e -distinta consi

cluação.
COl'diais Sauddções .

Vilmar

FJi�rianópo1is,
vembro de 1965.

17 de no-

Í'edro Rogério
Presidente

Beker

Valntir Inácio
...:_ 10. Secretário.

Serafim

Jorge Cherém é canrlidEto certo
. '

A diretoria da Federa
ção Datari:bense de Fute
bol de Salão, irá desjgnar
nos '01"óXimQS dll).\l P fl,pita
dQf J.osé FranclsGO Dias,
�encente a Liga J;iju

menaUiel1.se, p!J,ra' dirigir
. os jogos eliminatórios ,er.':'

tore Dnze e Jacat·é. marC:-l

dos nara os próximos (!ias
11 e, 12, nesta capitaJ"

Enquanto isso, Hamüton

Berr.eta, vis,.jará atê Bru,s-

,

movimEnto . em tôrno do
aconit:cmiento pois é 1)on
tio' pacífico' d.e que 'Jt>l'ge
Oherem, deverá ser rrE;lei
to por mais uma teJ'l)p�ra
da.

As proxunas eleiçõ,s po
derão ccerre.r por ar:lama

ção, dependendo .entil'etan
t.o de alguns c'.etalhe3.

C�nforme já notichmos
l serã.o realizadas às elei-

cães paIla a diretnril? da
.

Ascoiação dos Croni,s·tas
Esportivos de Santa Cata-,
,r,ina..
Tendo em vista � t-Stu

penda a"ministração do dr

,lorg,e Cherem à frente dos

destinos de. nossa entjda
de de classe', não existe

Sí�vtO Fora de Forma pf.:f3 a

São Silvestre
o jovem atleta' Sílvio Ju

vêncio ,dos �ntos, deverá,
participar da próxima C'Or

rida de São SUv�tre a s'er

desct,obrada na. capital ea

tatrinense no ,próximo dia
12, apesar de atl'3,v('ssar
uma fase pouco favmável

pois não dispõe de tempo-
;para os devidos treina.-

mentos.
Waldemar Thiago o vete

raníssimo, uma vez mais é
o grande cr,ede:nciado, a

vencer a competiçã,o e as

sim representar o Estado
de Santa Oatarina' em
mais uma sensacional São
Silrvestre.

, ,

,

o sorteio PlLl'la verificar em qual cidade seria desdO
brada' a �rie de partidas entre Dtl1ze, flampeão. de. �I�
rianópolis 'e Jaearê de. Itajaí, apontou Flonanopoh�
como cidiade se:'te das duas partidas determinadas �ara
os dias ti e 12 no'estádiQ Santa Cata�ina. A' •

Rooelido Lima, vai manter a equipe em a',lvidade

agualr'dando as datas pana a decisão de qual das duas

equipes estará em Lajes, participando !:iO turno final

"1.'1,.., estadual,

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

Aducci Vida I poderá deixar o Olím

pico pelo Palmeiras
o treínador Aduice Vi- Em:bo:�a esteja sendo

daI que. deixou a djlteç�o mantãda: em sigilo essa

técnica do Olímpleo pode- . transferêncía, podeLtl')s, in
rá 'ingre�r no, :.:"alm,eiras formar que houve eonver-

também de, Blumenau. sa nesse sentido. \

-�.

M!nistério da Viacão e
,

, ,

.' . Dbras Públicas
I

Departtmenfo',dos 'Correios .e• •

'. v

Telégrafos, '

',' �rorft f)� 'REPORTAr,EM
,

o 'Senhor JOSE' MARTNHP, Diretor ela fir,ma
"CONSTRUTORA JOAL LTDA.", está sendo �onvid!lCl,)

, a comparecer à Sala. da Inspetoriq Refional da Direto
.ría c'08 Correios e Telégrafos, com sede nesta Capital,
para prestar esclarecimentos à Comissão'de Inquérito
Instaurada .na Repartição e tomar conhecimento de
assuntes do Jnter.êsse da dita firma.

2-12-6;)

Prourema do 1° Festfva� da Juventu
de Catarinens'e'

I 'ma Premerão lHE SNA KES
Di?,

,

11 - COQUETEL OFERECTDO POR SILVIO
ORLANDO DAMIANI a Imprensa .ralada e escrita.

Dia 12. - lO 'Espetácul9 púbüeo (concurso) no �stá
'dia dÇJ. F, A. O.

Dia 13 - 20 Espetáculo público participação dos 5
veneedores.no estAcUo õ'a F. A./Q. �Qm .. ent.re_ga dQ,S, pre�
mlos e iij)'féus .!!pmemOr'rativos à todas os partiCIpante�.

'Dia 14 _ go Espetáculo .para a'uto�idades e públiCO
no teatro Alvaro lie Oarvalho.

Dia 14 - Durante o dia passei,�s \),10 ínterim.' da
Ilha e Peixada na Praia de Jurerê.. l'uma homenagem
do Exmo S'r. Dr. Aderbal Ramos da Silva a Juventude
Cata'l'inense,

Dia 15 _ Visita ao EX!p.n Sr: Governador 00 Es
tado, Assembléia, Secretário de Educa tão e vultl,lra,
assim como >demais patrocinadores defte festivaL

Dia, _ 16 Durante .o dia vários p:lsselos e a noite
um Baile em ben'efício no "l\Tatal da Criança Pobre do
Estreito" 1110 Ura Tênis Clube.

CONJUNTOS .lA' CONFIRMADOS

THE EAGLES - Flori;mópolis'
'PIE ROVTNGS _ Floriar>ópolis
OS ALUCINADOS -:- Florianópolis (Participação

esp�cJ.al náo Concorrem)
THE BATS _ OURITmA (Participação especial

não Co�orrem)
TH'll: STNGLli'$ _ RIO DO SUL
THE CRAZZIS _ ITAJAí
BOSSA TRfrS - ITA,TAi
OS GUAR!\�TYS _ JTA.TAí
OS UBEANOS - BLID-rENAU

QTJI\HTETO AMERICAN' NIGHT _' SIDERóPOLIS
QUI1'TTFT0. RAY GRAND - CRICTáMA
THE SNAKES _ FLORIANÓPOLIS (Promotores

não concorrem)
Estamos aguardando confIrmação de Joinville, La

guna;, Brusque, Tubarão e LagéS.
'

PR�MIOS

TROFÉU GOl7'G'RNADOR CELSO RAMOS

TROFÉU OONTRA ALMIRANTE AUREO DANTA,S
TORRES (Marinha)

,

UMA GUITARRA OFERECIDA POR TRANQUILLO
GIANNI1\TT S A. ,

-UM AGORDFAO OFERECIDO POR ALFREDO HE··

ruOO&A
dE Ma:s 14 �rc � '., S of2recidos por person::.lida es

locais .

.t
'

"

Todos eis prê''\l'rs 'i-"".� C'�t)('stos nas \:1 rInes (h

CARLOS HOEPCKE '

.'

Dl'!ESTAO CONVIDADI"'" ''''-�'''S "'S'T"JDANTES "

SA:NTA CATARINA E ESTADCS ViZINHOS PARA AS�
, SISTmEM NOSSO ÍO''FESTIVAL DA JUVENTUDe.

Em sorteio realizado na

sede da Federação,.Catari
jnense de Fu�ebo:l de ,Sja
lá<>, a cldàde, .de Bt1!sque
senrirá de �ede para a re

alização dos dois jôgos a

'serem desdobrados ent;re
os campoes de Bru,sque e

Blumenau, respectivames-

te Souu. CJiUZ e Ferroviá
rio.
O pritneiro jô_fO, �tlrá re

alizado dia 4. 1ilQ Ginásio
Bandeirantes e o segundo
dia 5, 3inda no mesmo 10- '

cal. O vencedor irá. parti
cipar das finais em La

ges.

A, A. TUDY não, será extinta
Noticias procedentes de

Joinville nos infomlalU de

que não tem fundamento
o que vem ,sendu divulga
do ele que- a Associac3o A

tlética Tupy acabal'l� com

o setor pro1'ission'al, dedi

cando-se tao somente ao

esparte amador.
Podemos infonnar' que

,os dirigentes 0'0 time mi

lio"'úrjo ela D1a)Jchest;�r via
efetiva'mente armar uma

boa equipe para li Divisão

Especial do pr'Óxhno, �mo.

Arbitro' blumenauense ,d�rigirá
DOlle x Jacaré

I'

qUe onde referirá os �').con
troo entre Brusque e Blu�
menau, dias i e P, p�lo e$
taàual, fase elim.tnatl)rj�.

hl: bllldlto !.,�llIiJJlI, a.. ii
_�,....)o ..........

':'�nnistério 'da Viação e

Obras P'úbJicas
Dep rfamenfo dos Corr'eios e

TÀI6(1r�fn<;
I

N()TA DF: ��RTAGEM • i' ,

o 'Se"hor Manoel Gomes dt;1 Paula, está send COJll

vida.do. a comparecer.à .Sala da Insnetora Regio aI da
Diretoria Regíonal dos Correios e Telegrafos, com sede
à Pra.ca Quinze de Novembro nestrt Capital, para pre&
tar esclar�cimentos à Comissão de Inquerit'o instaura.
da na referida Repartição a fim de tomar conhecimento
de l1ssunto referente !1 firma "CONSTRUTORA J'OAL
LTDA," a qual·deve pertencer. '

,. -,-"-c,:' ',,'e
Florianópolis; 29 de novefubl'<l)' de' roas '; •.��, ,-,J!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O Govêrno d� Estado não parou UiT: só

momento �1i1 t..ii\;�.:l ,�c implantação d� roric
'via SC-23, que ligará o Vale: do .Itajaí ás re

giões do Oeste e da Serra, através .de Curi .. ·

panos. Colocada no setor de' prioridades co
Plano de Metas 0.0 Govêrno (Plamég), Ia-
ce á importância econômica de que se revés-

.

. te, aquela estrada será um esplêndido escoa
douro das riquezas rio Vale, em demanda a

outras áreasde Santa 'Catarina.
.

Segundo informes transmitidos á l'e

portagem, a implantação da SC-23 encon

tra-se a mencs de 29 km de seu término.
Um retrato clél operosidade da adrru

nistraçâo catarinense.
\

�.,.

"'a<� �i,.",,
. .;

�.

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

Concurso Para 'roíesseres da
r
....

·, �lí· .... ;.�, '" 'f.·�·:�e·nh""'r',a d'e"fj � •

� ,": .'
'OI

t � , ....

;"'���'I'; .':' _.� i..t

Joinvi'le. ·Inscrições
Estão abertas, em Jcín

ville, as inscrições ao con

curso de títulos para pro

vímento de vaf'flS de pro
fessores de f'<J.deiras (1<), :-a

culdade de E'1'?'�'1haria r.�a-
• Cl1'P'''' r.id>'J.de. São as se

guintes, do 2° semestre do
Curso �e Fngenh'U'ia de

Operação: Macânica Geral,
Mecânica dos Fluidos, Ter

modinâmica, Transmissão
de Calor -e Oficina Mecâni
ca. A' 17 do próximo mês,
dar-se-á o encerramento do

prazo, comunicando-se
resultado antes de 15

Janeiro dI') nrn-"';"10 "'DO. As ,

n·... rrnas do c-rnóurso e ou

tras informações poderão
se> �l ... t'r1�s na Secretaria

daquele estabelecimento de
ensino superior, à rua São

José, 490,'.em Joinville, fo

ne 2346.

o

de

A Secretaria de Estado'
dos Negócios do Oeste com
pleta amanhã, em meio ao

jubilo do povo daquela
área, o 2° ano de sua ins

talação 'e efetiva presença
no estudo e solução de inú

meros problemas locais. À
frente de seus destinos, o

engenheiro Serafim Berta-:
so soube. valorizar o b.ê
nio • com que' aquela pa"':�a

Prossegue

o

o
--------- �-------------.-----�------------------------------------------------�-

se credenciou ao respeito e

admiração dos habitantes
dos 34 municípios por ela

jurisdicionados.

Às homenagens que se

prestam ·àquele titular e ao

Governador Celso Ramos,
criador daquele organismo,
aderiram os atuais preteí-

I tos de todos os municípios
da região, bem como os

que se empossarão a 31 de
janeiro do próximo ano, se

gundo declarou, de pas
sagem por Florianópolis, o

prefeito eleito de Xanxerê,
sr. Sadi Marinho.

De ressaltar-se" como da-
.
do positivo, qt,te das come

morações do dia de amanhã,
consta a entrega de díver
sas obr.as, dantlo amplitude

Simpósio
A Comissão de Geologia,

Lavra e Beneficiamento,
que funciona durante o 2<?

Simpósio .
da Carvão Na- (

cíonal examina os seguin
tes pontos ligados com a

hulha negra: novas pesqui-

SAIGON, 30 (OÉ)
Eleva-se já a 213 o núme

ro de aviões Norte Ameri
canos, derrubados pela .de
fesa anti-aérea dos víetna

mítas, desde do início da

guerra. A Informação par
tiu de porta voz ianque em,

Saigon. Informou ainda
'

que 4 helicópteros de sal

vamento foram também

derrubados pelos comunis

tas, enquanto que mais de

uma centena de helicópte
ros de transportes, eram

atingidas pelas baterías
dós inimigos.

l

TROPf'S
O secretario de Defesa

dos' Estados UnidoS, Robert
McNamara, declarou, hoje,
em AD Khe, no Vietnã do

Sul, onde se encontra des

de ontem em viagem de

, inspeção, o\'e ['''''<lt>' (liv}
sões de �va{"nf't ,i tJerfr:_
transportadas seriam en

viadas corno reforço às for·

ças norte-americanas já
exi::;t8ntes no Vietnã.

McNaDiara acresoentou. que

seu pais "enviará tantas

truPlJS qU'1ntas forem ne-.

cessarias para- enfyent:or a

ameaGa cOTY'.l1nic;t.n no V;et

nã, Disse que comv o refor

ço das tropas sul-vietna"1i
tas e o aumento de efeti

vos norte-.'1mericanos aus

tralianos, sul-coreanos e neo

zelandeses no Vietnã, "a

guerra já não está. peI'4f
-ia e o Vietcong' perdeu,

.

a

lportunidade d,e �?ns�!iqàr'
1 vitória, quase assegura'-'a
'1l� estaçi}o, �s çhuvas"t'. ", .

",!, ll.j;.';!t:;!(",,�1
CONTRA COMUNISTA',

,;, . '1"

_, .

tI') rl� l"\"�'�"',",';H"'" p"'_L.... ,-'"

Carvão os nart,ir.i))8"tes [\0

Segu,ndo Solmpósin do Cm'

vão Nl'l,('ion;:J,1
.

li i;"i:: m;:,,,,,,

laçio hOJe t;;;,;,! I ......!.\.Iú...�.vlJ�-
l�

Vietcong que pretende ter

minar com a índependencra
deste país.
"Não !;.; pode assegurar

que o v'ietua . tO Sul será
•

parte da .Anança Ocidental
ou que, no futuro,' util�à
remos as bases aqui exis

tentes. No momento não
necessitamos ·úe.â::;.
"l!.:sse nao é o nosso pro

posito. NossO propósito é

obter a independência des

te p$ ou ajudá-Io a adqui- .

ri-la e preserva-là, Não ten

tamos estender a guerra ou

a zona de conflito. E esta é
a razão 'porque não bom

bárdeamos o porto de Rai·
, phong".

CHINA SABOTA RUSSIA

A Çhiria impôs novas res

trições ao tzansporte de

ajuda mílítar soeíétíca 'e

dos -países socialistas euro

peus ao Vietn� elo Norte e

ao Vietcong, segundo reve

laram d0JI;;, CÜ\;,lWS diplo
maticos de Londres.

Pequim rejeitou tambem

proposições' de Moscou pa
ra o estabelecimento de
urna estrategia' co&denadll
no fornecimento 'de 'armas
para '0 Vietnã.
Em sua' edição de fim de

semana, o "Pravda" acusQ,u

Caterinense Vai Horn:enagear
,

A'nfiao Funcionário
I .. _.

A Dir(!toria da 'Em:prê�a
Auto Viação Catarinense

{:fIA., vfa�á l;�,�l�!ir ii alw,q,<;ü
rio' PtõxírrlÓ-;·(ilit.t de !dezeriJ.-
bt.o .de 1965, as 12;00 'hoIlas,
;:tid�nliSãlõ�í;tlifi'o �aii'tr���
Cl�be, qqa�cio �' 'erii'prê�a

homenageará o seu 'funcio

nário ,e .?ola�p�ador�e�or
ALCíDES' ELPO, gel,�te:i�
filial de Florianópo�, (c!tie

��'I!,l:lfe�tp.av;9,p.i�l�lii:0 se' apo

�I:lilllái, tillraMi��z.1lt do mere

cido descanso..

fe'ÍrBlto- [ivrifcontinua

.em

,

e

--:--;!"'-.
...----- ___

o

• - ��

Secretaria.' I'da A'gricultura 'Constroi

Postos de Suinotulturá

fomento ,c1.'l. / sui.nncnltlJ.ra
no planalto canoinhense.
1\T ....utr·O terreno de sua aLUa-

De outra parte, o. sr. An
tônio Pichetti, falando. à

reportagem, adianto.u que
poderá viajar para o Rio'
nos próximos di-!lS, a fim
de mant,er uni pontato com

o Ministro da Agricultum.
Nesse encontro" faria um

relato da situação agrícola
catarinense. acentua-b.do ser

do máximo proveito. a

maior con,iugaGào de esfor-

ços eU! uene!ic:io

ESTADOEm e I p a g-S ã o
��6�:':=f:::': :�. '::'::::: .� us.

.

escotismo�ata ríoens,
Ultimas

Noticias

o

FOGO IANQUE
GUERRA NA VILA

RIO
I'
_ O ministro

a

de

Guerra ·Viisitou ontem Ia

Vila Militar,í onde Inau-:

gurou um pavilháo do nú
cleo de divisão aéro-ter
��stré de casas pré-fabri
cadas.

o governo de Pequim, de

"prejudicar, a causa víetna

míta. ao reje\tãr 'a: formá
ção de urna frente' unida
com a União Soviética", e

manifestou que "os que se

negam a cooperar e" rejeí
tam as propostas de. ação
conjunta correra os agres
sores estão criando obs�a
culos à 'luta do' povo viet-'
namita e ajudando o agres
sor."
Pela primeira vez no ano

passado, Pequim bloqueou
inteiramente o ,tr,afego de'

armas e abastecímentos so

viéticos destina40s l\() Viet

nã da 'Norte, pela·Chiila.
A rota mais curta e se

gura entre Moscou 'e Ha

nói é através do território

chinês, pois o transito ma-

ritmo é preearío e está su- SAIGO� .;_' 2 estradas e .

jeito a um bloqueio naval vãrias instalações mílita-
norte-americano. .

'

res no Vietnam do Norte
Mais tarde. os chineses foram bombaedeadas pela

aceitaram o transito dç
abastecimentos soviéticos
por seu território, mas fon

tes bem informadas revela

ram ness.1t época, que os

embarques foram sujeitos a

cuid&.do� inspeção e se

ti&Jrl remarcàdOS com Ilfn'l
bolos! chineses, parà: que os

norte-vietnamit?s acreditas

se"" 1'f1'8 eram enviados por

Pequim.

aviação norte. americana.
Durante 'a jornada de on

tem 16 missões de bom-

barcleio foram l'2vadas

'efeito, lan',ando Cêrf:8

97 toneladàs de bombas.

POLICIA APRE�
"REUNIÃO"

.

e"-��l�pla,,o<, d'o ,or"f.l.l RE:U
·

NIAO. 0110 c'Ü"'ünba n,rti'
grs subv,?rs.ivos 'assina-'os

pelos lDa.rticjpa'1tes d"1 m�·

nif-,::,;;tacão defrn'1te a S€

de da OEA no Rio ct; Ja

neiro.·
,�" i,\�i��..,.�.'1\ )l,�.

FRANÇA NA' b6�Ri6A1j
.

. ESPACIAL ,. . ;

pdJ!{�iL1 �;'h:;tli:ttn:t:� :�r:i"��-j'
PARIS .- Fo;ntes çi\,e��iI1

dadas informaram que' a

França deverá iniciar a

construc?oo de peouena ba

S'e espacial em �eu teri:i
tório

-

antartleo, de pnôe
proie,ta. I!l."(_'ar r09;"·f'l·es de

il",.r·:�-��'flf:�-O a :1é1r�!r ele

lrl''7.

�; T',éY"c:" TN'flTRETAS
e JQ

S. p�AULn'-,- An. 'SeQ'11!t·
optp'm para Brasília o' De
putarlo Carvalho SDbri"ho

(';I'0e acre':l.itar na l"f'a1i7'.l

ção d:e eleicões il�diretas

para ü govêrno de São

Paulo, segu"do cOYlclusi'ies

que tirou ciO Ato Instltu
cional número 2. Por \Sua

vêz o Deputado. Dhs Me
n!':ze.< afirmou estfcLr con-

· venCid:o de que -a notícia

qU,e o Sr. .Tânio Plll'1rlrhs
seria Í11.diciado no iPM do
I8EB Por omissão, é des

-tituidl'). c'e todo e qualquer
fundamento.

,. ,

.

CRISE SUPERADA

RIO � Convicto de 'que
a crise surgida na área mi

litar esÜL superada, o

;:AreSld:en:te C�o' Bran
co viajou na ma.nhã. de
ontem para Brasília, onde
Ira tratar da reorganiza:-

, ção dos partidos políticos.

HORARIO NOVO

.

'RIo - & t'elôg108 4e
verão ser' adlantadós em

1 h('ra ePl todo o terrltõ.
�"0 "p�'�-r.l F�tá em vi-
rr""�� .� 1 ... ".....· •• .'� t.:'�sn��r ....

·

r1.e

V0"f0 � .. " r'''r?xá :1té 31 de

março ue 66.

OS FlTNERAIS DA
RAINHA

PRUX''TLAS _,__ Rea'l'iza
r" m c"km .fl,s 'filn�!':'tis flr:
Ralrh? Elizabeth ua BéI-'

��CJ1, X�tariiQ .p'resentes r�
d" �;; ... ·h�, �"�'�'i:t ·f�d'r··- iÍrp'J:'le�'entantéS·Im.�:1'Vot.i'()íS',ji,l�S
govê;rnqs"o mund'). No

Rio às 12 horas por. w'icia
tiva da embaixáda da Bél
gica, será oficiada missa
na, Igreja da Candelária.

9 DA í'RA SERAO
CASSi\.DOS

p'(' _,- Ft'�t"'s m'Ptarp,s
i" 'r�m� ""Dl (!1l? l)C'ssivel
p,.,

.. t" n� !l i'Y).tela.etuais
(rro, F a .f'''t..fld'l rIa por
-h r' ..... h,"tel'G�oria na i11s
t"la-:§o ria cO)"f,erêl1c,ia t-e
r'ic, r'irp·itas pc1ítieos cas

�9,lOS ne10 presidente. bas
tRle P!'ll""eo na ba�2 ' do

a to institucional dois.

IPM PARA SUSPEITO

.. RIO - ,Fontes do 1.
• E'X!?ol'�it.:)· infotmai'é1m que
Adilson Pirnel1tél '!ontinua

preEO 'nô quart,el general
.

da polícia do exército de
vendo e-Qllt.!núa.r detido pa

. l'á ay,eríguações por 30
dias prorrogáveis por mais

.

20.
A propÓSito do '3.t,entado

foi instaura10 'iny_uéTito
policial militar investigar
as causas que levaram
Pimentel aproximar-se ar

mano de l'evolver, de Caste
lo Branco. As ;n:a�sms.s fon

·

tes revelah.m que' odes-
·

menticlo do episodio era
·

pecessa'nío evitar explora
ções politicas.

Pont·e Alta: Contatos'Proveitosos
RepreseptJaGão de Ponte

Alta realiza proveitosos
contatos nesta Capital no

interêsse ,da ,'ldministração
daquele município que teve

o seu primeiro' prefeito
eleito, sr. Flávio Olívio Fer

rara; empossado a 15 de

nápolis o ex-prefeito provi
sório, sr. José Rigon e

o jornalista João Pedro

Ghiorzi, funcionário d'l Pre

feitura de Ponte Alta. Em

companhia cld deputado Al
UI' Webber de\. Melo esti

V8mm em contato com o

Secretário) Executivo dO

� • �i\ :V\. CJ.\.J, (:;u�""",.Lj ... ,,,.,�i'v

Li'u.ilo..:no.
::. ,I . __ il

i..J"-i,�.;i.G buv"':.JJ""}.ló.,!.l.!:c,, .L.' ll..í.!.th.�I.·

pw. em ::.ua Vi"'lt.:. a 'li'lOl'J.i:j,·

da

A Região de Sà.nta Cata

rina
I
da União dos Escotei

ros do Brasil. . prepara-se

para a realização do V

ACAMPAMENTO REGIO

NAL DE PATRULHAS ES

COTEIRAS a ter lugar de
12 8 18 de janeiro próxi
mo em Tubarão. evento

que concentrará mais de

600 meninos e rapazes es

coteiros e será o marco da

Expansão do Movimento

Escoteiro Regional. Para

ativarem os preparativos
da área do campo, 4 hec�
tares; d8.s instalações sani

tári�, do. abastecimento
d'agua, do suprimento de

gêneros, das
.
comunicações

e transportes, encontra-se

em' ';J.'ubarão o Co�o
Executivo RegiQmii que em

companhia' do Comissário

Distrital P.adre Clemente e

do Chefe otto Korb, estão

em contato permanente
com as autoridades locais

e pesso!,!s representativas da

comiL.'1idade palia consegui
rem o maior apôio e a

cooperação necessarJ.\l, ao

pleno êxito do maior acam

pamento a realizar-se em

Sànta Catarina.

Fôrça. de, reconstrução
Nactonal t� !çotll' ,�j" .irtteg,tal
incentivo e. apôio

...

po� Go
vernos 'e eia cornurlidatl� 'em
geral p�opiciando a Expan
são do Movimento Escotei

ro �o B�asil, cujos objeti
vos é preparar nossa ju
ventude em carater, cidada-

,

nia, liderança e propósito,
teremos os ideais dó insig·
ne

'

Lord �ADEN-POWELL,
constituido como uma ver

dadeim for0a de recons

trução nacional.

Municíp.os
f Inscritos nO

V Acampamento Regional
de Patrulhas - A Direção
R�gional recebeu a contes-

'tação da presença d.os se-

guintes Municípios: In-

daial, Joinville, Blumenau, '

'Criciurna, Rio .do Sul, Por

to União, Mafm, Itajaí,
}3rusque e Videira.

do
sas, petrografia dos car

vões, métodos e aspectos
da lavra adequados 'às nos

sas peculíarídadés mine

rais, gàseificação· subter
rânea, ensaios de lavabili
dade em relação à ' pré-Ia-

�
, , ;.'

BDIVerSarl
ainda maior
realizações. A Saem
do Oeste centraliza a

direção na. Cidade de
pecá.
O governador

Sílveíra será represent
pelo dr

..Jacob Nácul, p
�idente do Banco de
senvolvímento do Esta
agente da "SENO" na

pital do' Estado.

Carvão
vagem, fluxogramas p�

, um econômico benefi
mento de nossos

desempenhos dos ap.l1rêlli
de lavagem, tratamento
cãníco dos rejeitas piri
sos e flotação.

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

\

Daomei em Crise:
Exercito TomêJ. Govêrno

COTO!'�, 30 '(VA) - o

general Chnístophe Soglo,
comandante dio Ex-ercito
de Daomeí, exigiu e obte� .

ve ho.je a demissão do pre:
sídente da Republica, Sou

.

rou Migan' Apithy e do

ViÍ'Ce-lPf:-esidente e prilnei
'ro-minJs'tro Julstii'n Aho-

,

madbge, e a ·seguir

�vocou o president� da em

bléia Nacional, Co acou

Tahirou a assutn.il' po
der.

Segundo . ÍJlform'aç�s ol'i

ciais, reina calma 'l1J país
e o general Soglo, em en:"
tr� concedida à) im
prensa esta manhã ,afir
,mou:. "Não, ,temos' a inten
cãO' de ocupar (') pode;r e

ficaremos lã margem". Re�
saltou, cOl"t.ud6; que "o'
Ex.!'rcito

,

estâ disposto a

a.','.lmir Si12S respon,sabJ
li1a{}eS, caso isso lhe se'a

iledido ou se O g,ovêrno en
,J,.

•

,

trair numa fase de
sicão"
De ·aco.rdo . com' a CÓ

tituição do país, deve
realízar-se dentro d�'
te a quarenta dias eleiç
para o preenchimento d
cargos IJe presidenta e v

ce-p.residente, da. Repú
ca. To�avia, adm'ite-se
posSibilldadlê de ser pr
vida pela ASSlelllbléia Ni
clonaI uma reforma.
Constituição, auin. de u

.ficar aqueles dois cargos.
A crise política' em

mei provocada pelo atJri
do presidente' Apithy

,

o partid0 governamén
chegará a um ponto crÍ
co no sábado passad
;ouando

'.

lir.",eres civis e �
litares e�igl-ram a demIS
!'lq,f) do chefp do

Fstp, contudo. declaro
q'l,e só se afastaria

go pela força.

. Gemini 7 Pode Estar no
Cosmos Sábado

CABO KENNEDY, 30 (VA)
- A capsula "Gemini 7",
que deverá girar ao redor
da Terra 14 dias éom os as

tronautas Frank Borman e

Walter. Schirra a bordo,
poderá ser colocada em ór
bita no próximo sabado
confornle havia sido pro·

gramado, pois hoje foi so

lucionado o problem'l. 'que
ameaçava retardar o lança
mento...
O defeito, descoberto 11'0

sistema eletrico da m�su- _

la no saqado passado
.

du-

McNamara acrescentoá:
''Temos um objetivo limita'

10 no Vietnã do Sul. ,Tá

d1ssemos isto antes e o re-
Em sen 5°. dia de .re.8.llza- . de Florianópolis. As 10 bar-

Pito agnrl'l. Nosso obiettvo
-o no Largo da Praça]5 ra('�::� contendo ohr.qs de

não é destrqi�\ p.;regime Cf)- ça, .

. ;
.,'

. 'de: No;embro; nesta (:211)i- lO (Ufeo'entes -livrarias, per-
muni�t,a no Vietnã do Nor·

. - tal 'p'rossegue hOJ'e a 4 a manecer�J abertas,' naquele
té, mas dest.nür ,o moV1- ,. , , .

F· 'do L' l·v:ro. sob os au� local, até o próximo dià
l''1ento, revolJJçion,;jrin ,n() elra .,

.,.

• "" ,. ..

_" .

'

pícios da Cân,ara Jl{.nior 12. \
Vietnã' aO Sul, uestnur O

.

._.
'--. _

F�:�t:a ' ,do ---t�rvão
Criciuma

., GRICIUMA, 30 (OE)' '< i--

Prbf,?SegUe', nésta Cidade .ç,a"

"tarinebse, a Primeira Festa
, do Car�ao 'N�eional, '9,ue fIe

prolongará até ' o. pró:dmo
,sÍi.b'ldo, quando será cum-
I .

d'pl'�p� extenso programa e

encerramento.
Como parte da Festa do

Carvão, está armadó ao la

.do da Igreja Matriz de Cri-

'ciuma um stand com mo- A Secretaria ,da Agricul- uma partida de manzatti

tíVQS alusivos ao c'1rvão em tura está construindo no- para a Região do Vale do

si e .,utensílios empregados vos postos de suinocultura Rio do Peixe. Trata-se de

na eKtração . do produto. no Estado de 'santa Cata- urn produto q!le se aplica
Para sábado o roteiro de rina. Informação tio titu- nó tratamento de parreiras
programaçõ�s assinala prq.." lar daquela pasta, sr. Antô- de uvas, que' se. localizam
ClSsao de Santa Bárbara, nio Pichetti, dá conta ,dos em gr.llnde quantidade na

distl'ibuição d� prêmios a 'esforços desenvolvidos no quela área.

mineiros, partida de fute- importante setor. Assim,
boI, etc. foram concluidos os ttaba-
À noite Q ponto alto das lhos relativamente ao. pôs

comemoraGõe� de enc�r-
.

to 'd@ município de
.

Sao
ramento da Fest� do CP r- . Lourenço ,rOeste, enquanto
'lião será realizado 'desfile· chegam. à fase final o� de

alegórico de carros confec-
•

Pinl1alzinho. Por outro la-
-

cionados 'pr1morOf'9,''''i:últ.e do, cogita-se da celebração'
parq aCtue],"! data. P.stF>""'!J. de corwênio com o Frigorí
presentes 80 ell�prrall1e""'.- fico Canoinhas S;A, para o

Jânio Entra no (lã 'dos'
Indiciados: IPM' '-'.;

. RIO, 30 (OE) - O ex

pl'esidente Jânio Quadros
dificilmente deixará de ser
indiciado no IPM do ISEB,
segundo

•

informóu
.
hoj.e

um assessor do ceI. Joa

�uim P,q.rtela:, adiantando
que o relatório do inqijerl

. to já está sendo. elabora
do, a fim de ser encami
nhado à Justiça Militar'
dentro dos pró�mos 10
dias.

Entre
_
os indiciados pelo

IPM - 120 ao todo -, figu
ram os ex-presidentes Jus

.

·!tl'.'no Kub-.ttschek e João

dOidart, .

os ministr,:),s OU_'
veira Brito, JulIo 8amba- r
qui e' Clovis Salgado, os

ex-deputados Leünel Bri

zola, Fral'lcisco Julião e

Róland Corbisier, o editor

Eni(' Silvei,ra e o gen., Nel
son Werneck Sodré. I

U �j'. ,i ....,lU'" '4:U,.Ui'6S 1......111

belU Ué 't;ra I"ót lnd!t;;l;:;,�'I.!,

,porque, segundo os �sses-
sares do ceI JoaCiuim
POl'tela, '''fortes indici{)s

. foram r,ecolhidos contra
, ele" co.m relaçlío à infil

tração comunista '.10 ISEB
-

e n.o pais durante o seu

govêrno."
Supervisionado pela ,prp

motora Maria Concei'ção
do Vale, O relataria' do IPM
do 'ISEB está sendo _ e)abQ
rado por toda a equipe co

mandada. pelo' ceI•.Joaqu1m
Portela, que

.

está trab�
lhando das 9 às 22 horas.
diariamente, . par� con-

- clui-lo nos
. pl'ó;.imos 10,

dias. . ,.

Os 120 indiciados, que
\

serão apontados à Justiça
MilItar, estão sujeitos às

sanções previstas �a Lei

de Seg:urança Nacional e

nos dispositivos dos Atos

InstituCionais, podendo ser

detem1inada a prisão d'e
tcdcs,

15 horas, devia-se a aflu
cia excessiva de
de ao. cerebro
que dirige os mGvimen
da astronave. Essa falh
verificada no momento do

disparo 'do foguete po
·dor, poderia fazer com qu
o projetil se desviasse t

.

decimos de grau duran
uma fração' de segundo..
A

.
solução

_

do probl�
abriu caminho para
série de providêriêlas' c,à
vn>tas ao lanç'lmento. U;
delas será a partic;la 'a
nhã de Boston do po
aviões "Wasp" que ruJ:,ll
para uma área a sude�
'd;=Is . Bermudas, !?nde ,c

mandará os .trabalhos {d
recuperação das , capsul
"Gemini 6" e "Gemini 7".
De conformidade tom

'

planos da NASA (adm�
tração Nacional 'de Ae

nautica e Espaço), apóS
colocação da "Gemini �

em 'orbita. será lançada
dia 13 vindouro a "GeilÍ

1)", com os astronautas 'W

.

ter Schirra e Thoma. S
'ford.·

.

Ivo' na Guanabal
Acompanhado do Sen&

dor' Renato Ramos da $fi.
va e dos 'Deputados )ilSt&!
dÚ'lis Dib Cherem' e i\,0
Montenegrô,' encontl'a-se na

Guanabara, o Deputada _Ivo

Silveira, Governader eleito
de Santa Catarina. Na Ver

lhacap, o Sr. Ivo Silveira
mantem impOl'tantes �o?s' _,l�tactos, visando à adnllI1l

- ti
tração estadual que tel'á,
p<lla frente.
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